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ENERGA HYDRO Sp. z o.o. w Straszynie zaświadcza, że ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie 
od 05.07.2010 r. do 18.10.2010 r. wykonała dla ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. - „Remont 
hydrozespołu nr 1 w EW Prędzieszyn".

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

1. Remont turbiny:

1.1. częściowy demontaż aparatu kierowniczego;

1.2. przegląd elementów składowych aparatu kierowniczego;

1.3. przegląd elementów prowadzących pierścienia sterującego;

1.4. pomiar luzów łopat aparatu kierowniczego;

1.5. korektę luzu łopat aparatu kierowniczego oraz układu sterowania;

1.6. sprawdzenie i ewentualna naprawa połączeń śru lxw yclr klinów, cięgien;

1.7. wymianę uszczelnienia wału regulacyjnego łopat wirnika;

1.8. sprawdzenie ustawienia wirnika względem wlotu do rury ssącej wraz z ewentualną korektą;

1.9. lokalizację przecieków;

1.10. oczyszczenie elementów konstrukcyjnych turbiny z zanieczyszczeń wraz z wykonaniem 
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni;

1.11. Układ łożyskowania:

1.11.1. sprawdzenie luzów oraz ocena stopnia zużycia elementów ślizgowych łożyska nośnego;

1.11.2. sprawdzenie luzów i ocena stopnia zużycia elementów ślizgowych łożyska prowadzącego 
wału turbiny;
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1.11.3. sprawdzenie elementów łożyskowania wału regulacyjnego wirnika;

1.11.4. sprawdzenie elementów łożyskowania wału regulacyjnego aparatu kierowniczego;

1.12. Układ sterowania łopat wirnika:

1.12.1. Demontaż i montaż sprzęgła wału generatora i wału turbiny;

1.12.2. Przegląd i ocenę stanu technicznego siłownika sterującego wału regulacyjnego;

1.12.3. Regeneracja elementów łożyskowania wału regulacyjnego wirnika;

1.12.4. Demontaż elementów sterujących ustawieniem kąta łopat wirnika.

2. Regenerację elementów aparatu kierowniczego:

2.1. Regenerację łożyska nośnego generatora - odlewanie wraz z obróbką;

2.2. Regenerację łożyska prowadzącego górnego generatora - odlewanie wraz z obróbką;

2.3. Regenerację łożyska prowadzącego dolnej turbiny - odlewanie wraz z obróbką;

2.4. Regenerację elementów łopat aparatu kierowniczego;

2.5. Wykonanie dokumentacji regenerowanych elementów aparatu kierowniczego.

3. Remont generatora:

3.1. Demontaż i montaż pokryw;

3.2. Oczyszczenie zgrubne oraz mycie i konserwację uzwojeń stojana i wirnika;

3.3. Ocenę stanu powłok izolacyjnych i stanu izolacji (pomiary);

3.4. Sprawdzenie zamocowań uzwojeń oraz połączeń zaciskowych wraz z usunięciem 
ewentualnych usterek;

3.5. Ocenę stanu technicznego pierścieni wirnika;

3.6. Wymianę szczotkotrzymaczy na normalizowany wymiar szczotek;

3.7. Przegląd i czyszczenie wężownicy chłodnicy oleju łożyska nośnego.

4. Remont wzbudnicy:

4.1. Demontaż i montaż wzbudnicy;

4.2. Sprawdzenie zamocowań uzwojeń stojana;

4.3. Oczyszczenie i impregnację uzwojeń stojana;

4.4. Ocenę stanu powłok izolacyjnych i stanu izolacji (pomiary);

4.5. Oczyszczenie komutatora wirnika wraz z przetoczeniem i przerowkowaniem;

4.6. Wymianę szczotkotrzymaczy na znormalizowany wymiar szczotek;

4.7. Sprawdzenie jakości połączeń zaciskowych i lutowanych wraz z usunięciem usterek.

5. Awaryjną regenerację i wykonanie nowych elementów hydrozespołu:

5.1. Regenerację piasty wirnika;
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5.2. Regenerację czopa łożyskowego;

5.3. Wymianę i obróbkę uszczelnienia grafitowego wału turbiny;

5.4. Wykonanie nowych elementów izolacyjnych łożyska nośnego;

5.5. Wykonanie nowych elementów izolacyjnych generatora i głowicy olejowej;

5.6. Legalizację drąga głowicy olejowej;

5.7. Wykonanie nowych tulei drąga głowicy olejowej.

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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