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R E F E R E N C J E

ZRE Gdańsk Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku w roku 2010 wykonała dla TAURON 
Ekoenergia sp. z o.o. zadanie pn.:

” EW Wrzeszczyn -  modernizacja układu pompowego na instalacji olejowej TZ-2 ”

Zakres prac obejmował m.in.:

inwentaryzację istniejącego stanu i wyposażenia dotychczasowego układu 
olejowego turbozespołu,
zaprojektowanie (w oparciu o funkcjonujące w obrębie turbozespołu nr 1 
rozwiązanie napędu pomp olejowych) rozwiązań technicznych obejmujących 
zastąpienie dotychczasowych układów przeniesienia napędu funkcjonujących pomp 
zębatych układami napędowymi opartymi na centralnej przekładni pasowej z 
jednoczesną wymianą istniejących pomp na nowe urządzenia, 
dobór urządzeń i elementów instalacji,
dostawę urządzeń, instalacji, armatury, konstrukcji i innych niezbędnych elementów 
przewidzianych do zastosowania w modernizowanym układzie pompowym, 
demontaż istniejących elementów układu pompowego i instalacji olejowej wraz z 
ich utylizacją,
montaż nowo projektowanych układów napędowych, pomp, instalacji, armatury i 
aparatury kontrolno-pomiarowej,
zabezpieczenie antykorozyjne instalowanych elementów układu olejowego oraz 
malowanie docelowe nowo instalowanych elementów konstrukcji i instalacji farbami 
o kolorystyce nawiązującej do kolorystyki istniejącej, 
próby ruchowe i uruchomienie układu po montażu.

Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca w pełni wywiązał się ze zobowiązań umownych.
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