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CZY OBECNIE PROJEKTOWANA I BUDOWANA 
FLOTA DO BUDOWY I OBSŁUGI MORSKICH 
FARM WIATROWYCH BĘDZIE STANOWIŁA 
LOCAL CONTENT?

Prezentator
Notatki do prezentacji
Dzień dobry. Witam wszystkich i dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania w kilku słowach działalności NED, która jest w ostatnim czasie mocno związana z morską energetyką wiatrową. Chciałbym dzisiaj przedstawić zaganienie local content w nieco innej formie. Branża działa i pomimo przejściowych problemów nie będzie skazana na zlecenia wyłącznie z Offshore na Bałtyku. Udział polskich firm w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zarówno na Bałtyku jak i na świecie jest logiczne uzasadnione.  Wiemy że polskie firmy mają potencjał, referencje tak więc pytanie powinno brzmieć czy deweloperzy skorzystają z tego  potencjału.Na początku chciałbym w kilku słowach przedstawić spółkę NED.



DOŚWIADCZONE BIURO PROJEKTOWE
ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I PROWADZĄCYCH MIĘDZYNARODOWE INWESTYCJE
CENTRUM KOMPETENCYJNE DLA ARMATORÓW
INTEGRATOR INNOWACJI W BRANŻY OKRĘTOWEJ I MORSKIEJ

OD 2010 ROKU AUTORSKIE ROZWIĄZANIA
OD 2013 ROKU PROJEKTY DLA SEKTORA OFFSORE WIND
2016 UTWORZENIE SPÓŁKI W NIEMCZECH
2019 UTWORZENIE ODDZIAŁU W USA I OFERTA TURN-KEY
2020 ROK PIERWSZY KONTRAKT NA AUTORSKI STATEK TYPU JACK-UP NA RYNEK USA

KILKA SŁÓW O NED

Prezentator
Notatki do prezentacji
NED to polska spółka, z polskim kapitałem, która w ostatnich latach zrealizowała kilka strategicznych dla swojego rozwoju działań. To m.in. Udział w projekcie wydobycia CC, wejście spółki w sektor jednostek pasażerskich, dostarczenie sprawdzonego projektu dla polskiego armatora (marynarki wojennej) czy też ostatnio mianowanie NED jako głównego wykonawcę jednostki Earth 300.Każdy z tych projektów stanowił element strategii rozwoju i osiągania celów naszej spółki. Dziś możemy pochwalić się kilkoma lokalizacjami na świecie, które umożliwiają nam skuteczny eksport naszych produktów.



FLOTA TRANSPORTOWA

ZBUDOWANY W CHINACH DLA OHT
MOŻLIWA BUDOWA W POLSCE

SSHLV – TRANSPORT KOMPONENTÓW DLA 
OFFSHORE

DŁ. POKŁADU – 135m

FLOTA INSTALACYJNA

ZBUDOWANY W NIEMCZECH
INSTALACJA TURBIN 

JEDNOSTKA JACK-UP OBECNIE WE 
FLOCIE VAN OORD

JEDNOSTKI DO UKŁADANIA KABLI

ZBUDOWANY W CAŁOŚCI W POLSCE

INSTALACJA KABLI Z FARM WIATROWYCH W 
NIEMCZECH DLA 
GRUPY PRYSMIAN

OBECNIE WE FLOCIE BOSKALIS
LxB – 120m x 40m

REFERENCJE Z BRANŻY OFFSHORE WIND

Prezentator
Notatki do prezentacji
W nawiazaniu do głównego tematu dzisiejszego spotkania chciałbym przedstawić kilka realizacji prototypowych jednostek eksploatowanych przez naszych klientów w branży morskiej energetyki wiatrowej dzięki, którym armatorzy korzystający z naszych usług skutecznie zwiększyli swoją przewage konkurencyjną i efektywnie konkurują na rynku usług i przewozów i instalacji na morzu.Wśród tych projektów były zarówno jednostki ,w których NED był twórcą kompletnego projektu, które stały się naszym produktem eksportowym, a także jak w przypadku statku instalacyjnego jack-up NED wykonał dokumentację techniczną i wykonawcza dla stoczni zagranicznej. 	
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Korea
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5 GW

Planowane
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do 2030

68 GW
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177 GW

29 GW

18 GW

23 GW

ŁĄCZNA MOC DO 2040

POTENCJAŁ OFFSHORE WIND NA ŚWIECIE

POLSKA 
11 GW

Prezentator
Notatki do prezentacji
POTENCJAŁ OFFSHORE WIND NA ŚWIECIE. Jedna z analiz, którą Państwo widzicie przewiduje dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej, dlatego też długoterminowa wizja strategiczna NED nierozerwalnie związana jest z planowanymi inwestycjami w tym sektorze. 



Ok. 175 GW DO 2040 ROKU 
EUROPEJSKA SIEĆ
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
(ELEKTROMOBILNOŚĆ, PRODUKCJA CZYSTEGO 
WODORU ETC.)

2025 – 11 JEDNOSTEK INSTALACYJNYCH
- TURBINY O MOCY 10+MW
- TURBINY O MOCY 14MW
- TURBINY O MOCY 20MW

WIND & OFFSHORE W EUROPIE

Prezentator
Notatki do prezentacji
Mówiąc o rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku musimy mieć na uwadze, że to część większej całości jaką jest system energetyczny Unii Europejskiej, z uwzględnieniem Norwegii i Wielkiej Brytanii.  Oczywiste wydaje się, że morskie farmy wiatrowe to jeden z wielu elementów, który zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Aby farma wiatrowa mogła powstać, potrzebne odpowiednie zaplecze uwzględniające m.in. flotę instalacyjną oraz serwisową. Z przeprowadzonych analiz oraz dostępnych raportów nasuwa się wniosek , że dostępna flota jednostek morskich jest niewystarczająca. 



FLOTA NOWEJ GENERACJI  ”20+ MW”

NOWE TECHNOLOGIE I ROZMIARY TURBIN TO RÓWNIEŻ 
POTRZEBY W ZAKRESIE POZYSKANIA MIN.:

NOWEJ GENERACJI JEDNOSTKI INSTALACYJNE
JEDNOSTKI SERWISOWE
JEDNOSTKI DO UKŁADANIA KABLI
FLOTA TRANSPORTOWA
STATKI SPECJALISTYCZNE I BADAWCZE

ZAGROŻENIA W POLSCE

- BRAK FINANSOWANIA
- BRAK DECYZJI

Prezentator
Notatki do prezentacji
Tworząc nowy projekt przeprowadziliśmy analizy sytuacji rynkowej, co jest obecnie projektowane, budowane lub będzie realizowane i zakontraktowane do prac związanych z instalacją farm na morzu, widzimy tu niedobór statków z możliwościami instalacyjnymi turbin 12+MW. Rozwój technologii wymaga nowych jednostek instalacyjnych z udźwigowieniem umożliwiającym instalowanie turbin o mocach 14-20MW. Nasza analiza pokrywa się z opiniami naszych klientów. Widzimy natomiast pewne zagrożenia, które mogą zakłócić tego typu realizacje w Polsce, a to przede wszystkim brak finansowania oraz brak decyzyjności. Tego typu zagrożeń przedsiębiorstwa krajowe nie spotykają na rynkach zagranicznych. 



PRZEMYSŁ 
STOCZNIOWY SZANSE I 
ZAGROŻENIA

CZY I KIEDY POWSTAJĄCE W POLSKICH 
BIURACH ORAZ STOCZNIACH 
JEDNOSTKI INSTALACYJNE BĘDĄ 
DOSTĘPNE DLA KRAJOWYCH 
DEWELOPERÓW I WYKONAWCÓW?

Prezentator
Notatki do prezentacji
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na polski przemysł stoczniowy. Jako projektant jednostek morskich patrzymy prze pryzmat branży okrętowej. Dlatego też na początku zadajemy sobie pytanie jak w tym wszystkim odnajdzie się branża okrętowa nie tylko w Polsce, ale i na Świecie. Naszym zdaniem zasadnym jest pytanie czy i kiedy rozwiązania powstające w Polsce będą wykorzystane przy budowie lokalnych farm wiatrowych.Jak już wspomniałem w NED myślimy i działamy globalnie. Dlatego też rozwiązania jakie oferujemy na rynek amerykański z sukcesem mogą być wdrożone w naszej części Bałtyku i stanowić to może zalążek know-how i kompetencji dla przyszłych rozwiązań eksportowych polskiego sektora okrętowego. 



Statki  

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA I FLOTA NA POTRZEBY MORSKIEJ 
ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU

PÓŁZANURZALNY STATEK TRANSPORTOWY 

STATEK INSTALACYJNY WTIV „ULAM”

STATEK TRANSPORTOWO INSTALACYJNY (WTFIV)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Idąc dalej, chciałbym tutaj pokazać optymalne rozwiązania na potrzeby morskiej energetyki wiatorwej. Co do zaoferowania ma NED. Mili Państwo to co widzicie to są projekty poparte rozwiązaniami i analizami biznesowymi naszych klientów, z którymi rozwijamy projekty m.in. Jednostek transportowych jak i instalacyjnych.



ULAM
NP20000X

Stanisław ULAM
Polski matematyk 
Uczestnik projektu „Manhatan”.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Pierwszym i największym obecnierealizowanym projektem jest projekt ULAM, który sprosta wymaganiom przyszłych instalacji. Nazwa statku nie jest przypadkowa. Chcieliśmy uhonorować nazwa statek, nazwiskiem polskiego matematyka, który brał udział w projekcie „Manhatan”. i wierzymy, że będzie tak samo promował polską myśl techniczną jak robił to on. 



JEDNOSTKA INSTALACYJNA WTIV ULAM

• Możliwość instalowania turbin 20 MW.

• Krótszy czas przygotowania i instalacji turbin w stosunku do rozwiązań
konkurencyjnych.

• Ergonomiczne zaplanowanie pracy jednostki/urządzeń instalacyjnych.

• Statek z przeznaczeniem instalacji fundamentów i turbin wiatrowych.

• Największy dostępny dźwig wśród jednostek budowanych czy nowo
projektowanych.

• Statek umożliwia instalację w stanie DP.

• Statek spełnia Jones Act.

• Komfortowe zakwaterowanie dla 125 specjalistów z branży wind & 
offshore.

Prezentator
Notatki do prezentacji
ULAM będzie przede wszystkim to statek typu jack-up do instalacji turbin wiatrowych. Natomiast wyróżnia się wielofunkcyjnością i elastycznością pracy. Zarówno jego wielofunkcyjność jak i pozostałe wymagania naszego klienta stanowią o przewadze konkurencyjnej. 



• MODEL PARAMETRYCZNY

• PROJEKTOWANIE W TECHNOLOGII BIM

• DOKUMENTACJA VR/AR

• RODZIME ROZWIAZANIE ERP DO 
ZARZĄDZANIA PROJEKTEM – WAYMAN

JEDNOSTKA INSTALACYJNA WTIV ULAM

Prezentator
Notatki do prezentacji
Przy projekcie ULAM kładziemy duży nacisk na digitalizację procesów projektowych i komunikacji z klientem.W procesie projektowym opieramy się na praktycznych elementach technologii BIM. Poza tym zamierzamy zastosować sprawdzone na innych projektach aplikacje i technologie VR/AR. To ważny element planowanej budowy jednostki ULAM, która będzie spełniała Jones Act bo jest dedykowan ana rynek amerykański. 



US EPA TIER IV AND IMO III STANDARDS 

CLEAN DESIGN CLASS NOTATION 

JEDNOSTKA INSTALACYJNA WTIV ULAM

FUTURE BIO FUEL 

BATTERY HYBRID & SHORE POWER

Prezentator
Notatki do prezentacji
Mamy na uwadze aspekty środowiskowe, tak więc statek będzie spełniał wszystkie restrykcje oraz ostatnie regulacje emisji m.in. Na rynku USA.  Tworząc nowy produkt już teraz myślimy o przyszłych rozwiązaniach technologicznych zarówno w zakresie układów napędowych jak i funkcjonalności statku w obliczu rozwoju branży offshore. 



JEDNOSTKA INSTALACYJNA WTIV ULAM

Jacking system (3000 cykli)

Praca z dynamicznym 
pozycjonowaniem do prędkości 
wiatru 12 m/s

Zoptymalizowana 
konstrukcja 
kadłuba

Dźwig 3500t

Zoptymalizowana 
konstrukcja nóg

Prezentator
Notatki do prezentacji
Jak wcześniej wspomniałem projekt jest realizowany przy współpracy z czołowymi dostawcami w Europie. Poza tym wykonaliśmy niezbędne optymalizacje projektowe uwzględniające m.in. Parametryczny model konstrukcji kadłuba, pełne obliczenia systemu jacking oraz nóg, .pozycjonowania dynamicznego. Statek został zaprojektowany jako efektywna fabryka do instalacji turbin oraz fundamentów. 



JEDNOSTKA INSTALACYJNA 
WTIV ULAM

• ABS (AiP) – 06/2021 
• BASIC DESIGN – 09/2021 
• SHIPYARD QUOTATIONS IN USA –

09/2021 
• NB CONTRACT – 11/2021 
• START OF THE CONSTRUCTION –

03/2022

Prezentator
Notatki do prezentacji
Ponieważ pierwsza faza projektu jest zakończona wraz z naszym klientem podjęliśmy decyzje o uruchomieniu procesu Approval In Principle. Towarzystwo klasyfikacyjne ABS to nasz strategiczny partner na rynku USA, które będzie nas wspierać w kolejnych fazach realizacji. 



ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE DOSTARCZONE 
NA RYNEK USŁUG WIND & 
OFFSHORE

OK. 30 BIUR KONSTRUKCYJNYCH
STOCZNIE I PORTY 
ZAPLECZE DOSTAWCÓW 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Istniejące rozwiązania. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt że w Polsce mamy ponad 30 biur konstrukcyjnych z różnym dorobkiem, posiadamy zaplecze stoczniowe oraz portowe, a także cały szereg dostawców rozwiązań, urządzeń, produktów i usług, które świadczą o potencjale polskiego przemysłu i mogą w dużej mierze stanowić tzw. local content. Warto podkreślić, że mamy istniejące rozwiązania techniczne takie jak jednostka ULAM, a także…



ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE NED

DOSTARCZONE NA RYNEK 
USŁUG WIND & OFFSHORE

Prezentator
Notatki do prezentacji
Inne zrealizowane dla armatorów zagranicznych jednostki w tym transportowe, przyłączeniowe oraz statki specjalistyczne, które mogą być platformą do przyszłych jednostek projektowanych i budowanych w Polsce. Niektóre z tych projektów były już budowane w Polsce np. jednostka przyłączeniowa realizowana w polskich stoczniach dla potrzeb kontraktu grupy Prysmian. 



UPROSZCZONA LOGISTYKA INSTALACJI

BEZPIECZNIEJSZY TRANSPORT

KRÓTSZY CZAS ZAANGAŻOWANIA FLOTY

NISKO LUB ZEROEMISYJNE ROZWIĄZANIA PRZY 
TWORZENIU FARM WIATROWYCH

ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI 
POLSKIEGO PRZEMYSŁU

KNOW-HOW, DOŚWIADCZENIE I PRZEWAGA 
KONKURENCYJNA POLSKICH FIRM W SEKTORZE 

OFFSHORE WIND

MOŻLIWOŚĆ EKSPANSJI NA PRZYSZŁE PROJEKTY 
OFFSHORE REALIZOWANE POZA POLSKĄ 

CELE NED NA RYNKU OFFSHORE

Prezentator
Notatki do prezentacji
Sektor offshore wind to szanse, ale także wyzwania, które mogą nie tylko NED ale i wiele polskich przedsiębiorstw wzmocnić i umożliwi rozwój na rynkach zagranicznych. Dlatego też w NED stawiamy sobie cele, które stanowić będą o przewadze konkurencyjnej na rynku usług związanych z instalacją morskich farm wiatrowych.



POLA WSPÓŁPRACY Z NED

• PLANOWANIE INWESTYCJI
• PROJEKTOWANIE
• ANALIZY I OBLICZENIA
• EKOLOGIA MORSKA
• INŻYNIER KONTRAKTU

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓLPRACY !

Prezentator
Notatki do prezentacji
Biorąc pod uwagę to co Państwo zobaczyliście to tylko cześć naszych referencji, gotowych rozwiązań. Jesteśmy gotowi na dalsze wyzwania.
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