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ZRE Gdańsk Spółka z o.o. w terminie od 01.09.2009 i:, do 28.02.2010 r. wykonał dla 

ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddz. We Wrocławiu -  „Prace na hydrogeneratorze 

HZ2 w EW Włocławek SA’\

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

1. Prace przygotowawcze i zakończeniowe związane z wymianą stojana generatora na 
bloku nr 2.
1.1. Wstawienie zastawek remontowych wody dolnej i górnej;
1.2. Montaż podestu remontowego pod wirnikiem turbiny.
1.3. Prace demontażowe hydrozespołu m.in.:

1.3.1. Demontaż głowicy olejowej.
1.3.2. Demontaż wzbudnicy.
1.3.3. Demontaż pierścieni, szczotkotrzymaczy i tachogeneratora.
1.3.4. Demontaż łożyska prowadzącego.
1.3.5. Demontaż konstrukcji stalowych, szyn wyprowadzenia mocy i wzbudzenia.
1.3.6. Demontaż nadstawki wału.
1.3.7. Demontaż sprzęgła wirnika generatora.
1.3.8. Demontaż wirnika generatora.

1.4. Montaż podestu do wymiany uzwojenia stojana generatora.
1.5. Demontaż uzwojeń stojana -  pod nadzorem ALSTOM:
1.6. Demontaż czujników Vibrosystemu.
1.7. Naprawę uszkodzeń pakietów blach stojana.
1.8. Montaż izolowanych prętów uzwojeń stojana, klinowanie, wykonanie połączeń 

czołowych, grupowych, szyn obwodowych i wyprowadzenia mocy w generatorze 
nr 2, pod nadzorem ALSTOM.

1.9. Montaż hydrozespołu i wyposażenia elektrycznego.

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. q. przy 

realizacji w/w zadania i polecamy jako firmę solidną i wiarygodną.
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ALSTOM Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 1 2, 
wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numereirt 
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