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ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S A
P R O J E K T O W A N I E D O R A D Z T W O  R E A L I Z A C J A

Warszawa, dnia 14.02.2012

Niniejszym informujemy, że firma ZRE Gdańsk Spółka z o.o. wykonała w terminie od

0 1.10.2010 r. do 20.05.2011 r. dla Energoprojektu-Warszawa Spółka Akcyjna

„Modernizację hydrozespołu nr 2 (HZ-2) w Elektrowni Wodnej Żarnowiec w

Czymanowie wraz z udziałem w jego rozruchu”.

Zakres prac wykonanych przez firmę ZRE Gdańsk Sp. z o.o. obejmował:
I. Demontaż hydrozespołu i zaworu motylowego;
II. Prace modernizacyjne zaworu motylowego:

1) Korpus zaworu: obróbki gniazd pod nowe uszczelnienie czopów dysku ZM, nowy 
materiał łączeniowy i nowe uszczelnienie płaszczyzny podziału, regenerację 
powierzchni uszczelniającej dla dysku ZM;

2) Dysk: wykonanie nowego pierścienia dociskowego ze stali nierdzewnej wraz z 
nowym uszczelnieniem obwodowym, badania defektoskopowe zdemontowanego 
dysku: (spoiny czopów -  indykacja kolorowa, badanie ultradźwiękowe, spoiny
połączeń płyt -  indykacja kolorowa), naprawa dysku w zakresie wg wyników z
badań;

3) Ułożyskowanie czopów: przystosowanie korpusu zaworu dla nowych łożysk 
czopów, i zmodernizowanego uszczelnienia czopów;

4) Demontaż i montaż siłowników hydraulicznych.

5) Wymiana rozrządu wstępnego, głównego, jednej z pomp olejowych;

6) Zabezpieczenie antykorozyjne dysku KM, korpusu KM oraz wanny olejowej 
UOC-Mot.

III. Prace modernizacyjne turbiny:

1) Spirala: zmiana profili łopat stałych, naprawy ubytków kawitacyjnych,
naprawianie materiałem nierdzewnym czół łopat stałych oraz ochrona
antykorozyjna powierzchni;

2) Pierścień dolny: obróbka mechaniczna (obróbka oraz legalizacja płaszczyzny 
pierścienia, frezowanie rowków pod listwy uszczelniające) naprawa labiryntu 
dolnego, rekonstrukcja ułożyskowania dolnych czopów łopat ruchomych AK, 
montaż listew uszczelniających, napawanie materiałem nierdzewnym powierzchni 
od strony wirnika, naprawa ubytków kawitacyjnych. ochrona antykorozyjna 
powierzchni;

3) Kontrola wirnika 9 łopatowego, kontrola labiryntów;
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4) Uszczelnienie wału turbiny: montaż nowego rozwiązania -  dławicy osiowej;

5) Łożysko nośne turbiny: regeneracja segmentów, naprawa sprężyny i pozostałych 
elementów konstrukcji łożyska, naprawa szczelności wanny i pokryw łożyska, 
modernizacja wewnętrznej wanny łożyska;

6) Łożysko prowadzące turbiny: regeneracja segmentów, modernizacja układu 
regulacji luzów segmentów, modernizacja systemu smarowania i chłodzenia 
naprawa szczelności wanny i pokryw łożyska, naprawa elementów konstrukcji;

7) Pierścień regulacyjny: wykonanie sworzni układu kinetycznego, oraz sworzni 
siłowników hydraulicznych;

8) Dźwignie i cięgna aparatu kierowniczego: modernizacja układu kinetycznego AK 
w zakresie łożyskowania na samosmame DEVA-BM;

9) Demontaż i montaż siłowników hydraulicznych aparatu kierowniczego;

10) Łożysko prowadzące generatora: regeneracja segmentów, modernizacja układu 
regulacji luzów segmentów', modernizacja systemu smarowania i chłodzenia, 
naprawa szczelności wanny i pokryw łożyska, naprawa elementów konstrukcji;

11) Demontaż i montaż wału generatora;

12) Wymiana armatury w instalacjach przyturbinowych oraz uzupełnienie o ręczne 
przepustnice odcinające, wymiana przepływomierzy w instalacjach chłodzenia: 
labiryntów, łożyska nośnego, łożyska prowadzącego turbiny, łożyska 
prowadzącego generatora, uszczelnienia osiowego;
• W związku z powyższym zakresem wykonano dodatkowo dostawy:

-  zaworów hydraulicznych z indywidualnymi agregatami ciśnieniowymi i 
przekładniami,

-  materiału uszczelniającego dla czopów dolnych i środkowych łopat AK,
-  wymienników do chłodzenia łożysk prowadzących

13) Transport elementów w tym ponad gabarytowych i ponad normatywnych

elementów i urządzeń.

IV. Montaż hydrozespołu.

V. Udział w rozruchu hydrozespołu.

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 ją  jako firmę solidną i wiarygodną.

Leszek Jurgaś
D y re k to r  B iu ra  R ea l iz a c j i  Inw estyc ji
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