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L IST R E F E R E N C Y J N Y

ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od 25.04.2008 r. do 15.12.2008 r. wykonała dla
Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. - „Prace w ram ach rem ontu H-2 Elektrow ni W odnej
K oronow o”.

Zakres prac wykonanych przez ZRE Gdańsk Sp. z o.o. obejmował:
I.

Zasuwę wlotową
1.
Demontaż zasuwy
2.
Opracowanie technologii remontu
3.
Czyszczenie zasuwy poprzez piaskowanie
4.
Badanie grubości blachy opierzającej
5.
Oczyszczenie, napawanie i wyrównanie poprzez szlifowanie głębokie wżery
ognisk korozyjnych (powyżej 3mm)
6.
Badanie spawów konstrukcji zasuwy (ewentualna naprawa)
7.
Zabezpieczenie antykorozyjne zasuwy farbami epoksydowymi
8.
Wymianę uszczelnień gumowych
9.
Wymianę elementów złącznych
10. Wymianę kształtowników mocujących uszczelnienia
11. Wymianę kół prowadzących
12. Modernizację połączeń przegubowych trawersy
13. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wnęk stalowych dla prowadzenia
zasuwy
14. Przeprowadzenie próby szczelności zamknięcia zasuwy

II.

Serw om otor zasuwy
1.
Demontaż serwomotoru
2.
Opracowanie technologii remontu
3.
Modernizację uszczelnień tłoka
4.
Modernizację uszczelnień drąga
5.
Modernizację połączenia przegubowego łączącego serwomotor z zasuwą
6.
Wymianę elementów połączeniowych
7.
Wymianę zaworu służącego do regulowania czasu opadania zasuwy
8.
Regenerację powierzchni tłoczyska (np. metalizacja natryskowa)
9.
Wymianę instalacji olejowej

10.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne serwomotoru farbami epoksydowymi

III. Drągi odw zorowujące położenie zasuwy
1.
Demontaż drągów
2.
Wymianę na nowe
3.
Modernizację prowadzenia drągów
4.
Wymianę dźwigni dla odwzorowania położenia zasuwy zamkniętej

IV. Rurociąg wlotowy 4800
1.
Wymianę uszczelnienia dylatacyjnego rurociągu
2.
Wymianę stopni schodowych drewnianych na stopnie z kratek Wema

W trakcie realizacji powierzonych robót pracownicy ZRE Gdańsk Sp. z o. o. wykazali
się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich
zobowiązań terminowo i w sposób fachowy, a jakość wykonanych prac oceniamy
pozytywnie.
Wyrażamy pełne zadowolenie ze współpracy z firmą ZRE Gdańsk Sp. z o. o. przy
realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną i wiarygodną.

