
Newsletter
Wrzesień 2016
Nr 2 (2)

• Pierwszy kontrakt na Jackety dla
ST³  Offshore

• Wind Energy Hamburg

• Kampania  Bezpieczeństwa

• Lokalizacja ST³  (załadunek i
transport link do filmu)
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PIERWSZY KONTRAKT NA JACKETY DLA ST3 OFFSHORE

W następstwie realizacji Projektu Race Bank,
firma DONG Energy podpisała z firmą ST³
Offshore kolejny kontrakt na wyprodukowanie
20 przybrzeżnych Jacketów dla Borkum
Riffgrund 2 OWF.

Borkum Riffgrund 2 będzie zlokalizowany około
34 km na północ od wyspy Borkum w
Niemczech, 54 km u wybrzeży Dolnej Saksonii,
obok jednej z innych farm wiatrowych DONG
Energy, Borkum Riffgrund 1.

ST³Offshore rozpoczyna  projekt Jacketów dla Borkum Riffgrund 2.

Zdj.1. Lokalizacja Borkum Riffgrund 2 OWF
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Borkum Riffgrund 2 Offshore ma docelową moc wytwarzania energii do 450 MW przy użyciu turbin
zamontowanych na 56 stalowych fundamentach, gdzie 20 fundamentów to Jackety, a pozostałe 36
fundamentów to Monopale. Farma będzie zawierała największe turbiny wiatrowe na wodach niemieckich:
56 jednostek MHI Vestas "8 MW turbin wiatrowych o rozpiętościach wirników 164 metry. Morska farma
wiatrowa będzie dostarczać energię wolną od CO2 odpowiadającą rocznemu zużyciu energii elektrycznej
około 460 000 niemieckich gospodarstw domowych.

Firma ST³ Offshore rozpoczęła już produkcję Borkum Riffgrund przy użyciu najnowszego wyposażenia i
sprzętu do spawania. Prace obejmują ostateczne złożenie Jacketów, w komplecie ze sprzętem
elektrycznym i pozostałymi elementami. ST³ ściśle współpracuje z Firmą Salzgitter w zakresie dostaw
stalowych płyt i rur do produkcji fundamentów Jacket.
Odwiedzaj naszą stronę, aby uzyskać dalsze informacje na temat pierwszego uruchomienia produkcji
Jaketów.

Zdj. 2. Jacket przed instalacją. Projekt Borkum Riffgrund 1.
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ST ³ Offshore bierze udział w targach Wind Energy Hamburg, wiodącej na świecie imprezie poświęconej
energii wiatrowej, która skupia razem ważne firmy z branży  morskiej energii wiatrowej oraz
zapewnia kompleksowy przegląd aktualnego stanu i przyszłych perspektyw niniejszego sektora.

W tym roku w Hamburgu, w dniach 27-30 września 2016 r., możecie nas spotkać pod NOWA NAZWĄ,
ST ³ Offshore! Tak jak poprzednio, będziemy dostarczać aktualizację postępu w naszym najnowocześniejszym
zakładzie produkcyjnym w Szczecinie. Będziesz mieć również okazję odwiedzić naszą stronę za pomocą gogli VR.

Serdecznie zapraszamy na imprezę New Brand Stand w dniu 27. 09! Start o 17:00.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów, partnerów i dostawców.
Więcej o wystawie na: http://www.windenergyhamburg.com/

Pozostało 4 dni. Odwiedź nas w Hamburgu !
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BHP w ST³ OFFSHORE
„Kampania Bezpieczeństwa z Dong Energy”

ST³ Offshore z przyjemnością ogłasza naszą pierwsząwspólną kampanię bezpieczeństwa z klientem DONG Energy.
W połowie kroku milowego w realizacji projektu Race Bank aby jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo i
zaangażowanie z naszej strony , DONG Energy życzliwie zgodził się współpracować z ST³ w najnowszej inicjatywie
na rzecz bezpieczeństwa.
Klaus Skoust Møller, dyrektor projektu DONG Energy Race Bank, wprowadził tę ekscytującą inicjatywę
bezpieczeństwa i przedstawił całej załodze  ST³, podczas której podkreślał zaangażowanie obu firm w zapewnienie
najlepszego w swojej klasie bezpieczeństwa i  wydajności w ST³. Utrzymanie wszystkich pracowników,
podwykonawców i partnerów w miejscu pracy; tak, że każdy idzie do domu w tym samym lub lepszym stanie, niż
kiedy przybył do pracy- pozostaje to głównym celem tej kampanii bezpieczeństwa. Kampania na temat
bezpieczeństwa zawiera określone środki dotyczące częstotliwości wypadków w czasie pracy  (LTIF) i wprowadza do
obecnego systemu karty obserwacji bezpieczeństwa i zarządzanie ruchem.

Jednak nacisk na  bezpieczeństwo ludzi i zachowania
w miejscu pracy wzrośnie poprzez informowanie
poprzez  nowe forum BHP ze wsparciem  ze strony
przedstawicieli BHP oraz  safety walks podczas
których uczestniczyć będą dyrektor generalny i
menedżer BHP.
Kampania bezpieczeństwa również zainicjuje "Stop
Work Policy", gdzie obowiązkiem wszystkich
pracowników baczne obserwowanie sytuacji
związanych z niebezpieczeństwem w miejscu pracy,
a gdy zauważą zagrożenie powstrzymać od pracy
pracownika i zgłosić ten incydent do Przełożonego.
Przyszłe wydania biuletynu będzie raportować o
postępie kampanii.

Zdj. 3. Otwarcie spotkania  Kampania Bezpieczeństwa  w hali z pracownikami ST³

Zdj.4. Dong Energy i ST ³ Offshore oraz Otwarcie Kampanii iBezpieczeństwa
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ZAŁADUNEK & TRANSPORT
Lokalizacja ST³ Offshore

Z naszej idealnej lokalizacji produkcyjnej w Szczecinie (PL), z łatwym
dostęp do wszystkich głównych sieci transportowych i dzięki
najwyższej w Europie suwnicy bramowej,  przez Rzekę Odra
zapewniony mamy  bezpośredni i natychmiastowy dostęp do Morza
Bałtyckiego - przez 60 km malowniczych krajobrazów rezerwatów
przyrody i głównych  szlaków żeglugowych  w Świnoujściu .
Po nocnym załadunku  TP’s sfilmowaliśmy podróż czterech
TP’s i MP ze Szczecina na Bałtyk. Zobacz zdjęcia
poniżej i skorzystaj z linku youtube , aby zobaczyć podróż wzdłuż
Rzeki Odra.

Link do: filmu
załadunek & transport

Zdj. 5-8: Przygotowanie i transport barką TPs z ST³ Offshore w Szczecinie na Morze Bałtyckie
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CONTACT:
ST³ Offshore Sp. z o.o.

Brdowska 5
71-700 Szczecin, Poland

Tel  +48 91 813 64 64
Fax +48 91 813 64 65
info@st3-offshore.com
www.st3-offshore.com

We are registered at:

We are certified according to:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, ISO 3834-2: 2005,
EN 1090-2:2008,EXC4 (welding processes
certificate)

Follow us!
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ST³ strona internetowa i media społecznościowe

Follow us !

Sprawdź aktualizacje na naszej stronie internetowej www.st3-offshore.com i profilu
Linked-in. Zaczęliśmy także od naszego własnego kanału na Youtube, gdzie można
znaleźć nasz pierwszy materiał filmowy.

Fabryka w Szczecinie


