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ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od 01.09.2007 r. do 30.06.2008 r. wykonała dla 
Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. -  „Modernizację sprężarkowni w EW Żarnowiec w 
zakresie instalacji rozprowadzenia sprężonego powietrza 3,0 MPa i 0,8 MPa”.

Prace modernizacyjne obejmowały:
Zakres prac zrealizowanych w 2007 roku:

1. Instalację sprężonego powietrza 3,0 MPa w zakresie:
a) od zbiorników 26 m3 do komory wirnika trubiny hydrozespołu HZ-4 (kolektor 

łączący zbiorniki oraz pierwsza nitka pętli D n i25 wraz z odgałęzieniem do komory 
wirnika turbiny HZ-4);

b) od pętli D n i25 do kolektora wstępnego napełniania zbiorników ciśnieniowych 
UOC-Reg i UOC-Mot. oraz do węzła redukcyjnego 3,0 MPa / 1,5 MPa instalacji 
1,5 MPa rozdzielni 6 kV;

c) odwodnienia zbiorników 26 m3 do studzienki odwodnień w korytarzu;
d) rurociągu rozprężania ZC UOC-Reg. i ZC UOC-Mot. do komory bezciśnieniowej 

pompowni nr I, poz. -26 m.
2. Instalację sprężonego powietrza 0,8 MPa w zakresie:

a) węzła redukcyjnego 3,0 / 0,8 MPa z  instalacją zasilania zbiornika 2,5 m3;
b) magistrali zasilającej Dn65 od zbiornika 2,5 nr' do instalacji hamowania i 

podnoszenia układu wirującego hydrozespołu HZ-4;
c) instalacji sygnalizacji ścięcia kołków aparatu kierowniczego hydrozespołu HZ-4;
d) całej instalacji rozprowadzenia powietrza dla celów remontowych.

Zakres prac zrealizowanych w 2008 roku:
3. Instalację sprężonego powietrza 3,0 MPa w zakresie:

a) drugiej nitki pętli D n i25 z odgałęzieniami do komór wirników turbin 
hydrozespołów HZ-1, HZ-2 i HZ-3.

4. Instalację sprężonego powietrza 0,8 MPa w zakresie:
a) kolektora Dn50 instalacji hamowania i podnoszenia układów wirujących 

hydrozespołów z odgałęzieniami do instalacji HZ-1, HZ-2 i HZ-3;
b) instalacji sygnalizacji ścięcia kołków aparatów kierowniczych hydrozespołów HZ-1 

i HZ-3.

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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