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LIST REFERENCYJNY

ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od O3.O3.2OO8 r. do 23.01.2009 r. wykonała dla

Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. -  „Naprawę i modernizację hydrozespołu nr 2

EW Jastrowie”.

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

1. Załadunek i transport elementów hydrozespołu do remontu i z remontu (stojak).

2. Regenerację czopów wirnika generatora oraz tarczy sprzęgłowej, badania diagnostyczne 

nieniszczące na obecność pęknięć.

3. Regenerację dzwonu wraz z zanikiem.

4. Wykonanie nowego wału turbiny.

5. Wykonanie nowych śrub sprzęgłowych szt. 8.

6. Wykonanie nowych korpusów staliwnych łożysk prowadzących generatora z 

cienkościennym wylaniem stopem łożyskowy szt. 2.

7. Wykonanie nowych łożysk prowadzących turbiny wyłożonych materiałem samosmamym 

szt. 2.

8. Wykonanie instalacji wody smarnej do smarowania łożysk turbiny z filtrem 

samoczyszczącym.

9. Wymianę wirnika turbiny na nowy bezolejowy.

10. Regenerację oraz wykonanie nowych elementów takich jak osłona dzielona sprzęgła wał 

turbina-wimik i pierścień osadczy dolnego łożyska prowadzącego turbiny oraz 

dostosowanie pokrywy turbiny do zamocowania tego pierścienia.

11. Regenerację wypracowanych tulei głowicy olejowej szt. 3 oraz czopów prowadzących rur 

olejowych.

12. Wykonanie dokumentacji warsztatowej i powykonawczej.

Jastrowie 09.03.2009 r. 

L. dz. £?./ZM/2009

mailto:ew@ew.koronowo.pl
http://www.ew.koronowo.pl


ELEKTROWNIE WODNE Sp. z o.o.
Samociążek 92, 86-010 Koronowo; ew@ew.koronowo.pl; www.ew.koronowo.pl
tel. (052) 3825800; fax (052) 3825840; NIP: 554-24-05-374; REGON: 092906217

13. Nadzór nad montażem układu wirującego, osiowanie linii wału generatora i turbiny.

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.
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