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Kędzierzyn-Koźle, dn. 21.11.2016 r. 

 

Aktualizacja Nr 2 – Pytania i odpowiedzi. 

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania Nr FL/EBL/013/2016 na realizację zadania pn. 

„Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 4 wraz z 

urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Blachownia  

w Kędzierzynie-Koźlu" 

 

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, których treść jak i 

stanowisko Zamawiającego znajduje się poniżej. 

 

Pyt.:   proszę o możliwość wglądu do dokumentacji technicznej, rysunków zaworu regulacji, łożysko 

NP-SP generatora. 

Odp. :   Zamawiający udostępnia do wglądu rysunki zaworu regulacyjnego: 
 Załącznik nr 1: zawór regulacyjny, 
 Załącznik nr 2: zawór regulacyjny tuleja rys: nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5, 
 Załącznik nr 3: zawór regulacyjny wrzeciono, 
 Załącznik nr 4: łożysko NP-SP, 
 Załącznik nr 5: łożysko Generatora. 

  

Pyt.:  remont chłodnicy olejowej, czy ma być wykonana regeneracja czy wykonanie nowej chłodnicy? 

Odp.:  tak, Zamawiający wymaga aby w zakresie prac remontowych przy chłodnicy olejowej było 

wykonanie nowego wkładu rurowego w ilości 2 szt. 
 zd. Nr 1 Chłodnica olejowa Wkład rurowy. 

 

Pyt.: czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną zaworu upust III i upust IV? 

Odp.: zgodnie z zapisem w SIWZ nr FL/EBL/013/2016 Załącznik nr 1 ‘Specyfikacja techniczna’ 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacja techniczna zaworu upustowego III i upustu IV. 

 

Pyt.:  materiały do wykonania remontu przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca czy 

Zamawiający? 

Odp.: materiały potrzebne do wykonania remontu przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.  

 

Pyt.:  kiedy były badane kołpaki wirnika TG4 i z jakiego materiału są wykonane? Kto wykonuje 

badanie kołpaków wirnika? 

Odp.:  ostatnie badanie kołpaków wykonano w 2014 r., wynik badań pozytywny. 

Zamawiający nie posiada informacji z jakiego materiału wykonane są kołpaki. 

Materiał zastosowany na kołpaki turbogeneratora Nr 2 to stal gat. X8CrMn18-18 (znany 

powszechnie jako P900 - oznaczenie wg specyfikacji SEW 390). 

 

Pyt.:  w którym roku był wykonywany ostatni remont TG4? 

Odp.:  ostatnio wykonano remont średni wrzesień 2014, 2010 i 2001 roku 
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Pyt.:  remont głównej pompy olejowej ma polegać na regeneracji zużytych elementów? 

Odp.:  remont głównej pompy olejowej TG4 ma polegać na wymianie zużytych części składowych 

pompy na nowe. 

 

Pyt.:  jakie uszczelnienia wodorowe są zastosowane w TG4? 

Odp.:  w TG4 zastosowane są uszczelnienia wodorowe pośrednie pomiędzy promieniowymi  

i osiowymi. 
 zd. Nr 2 uszczelnienie wodorowe a), 
 zd. Nr 2 uszczelnienie wodorowe b), 
 zd. Nr 2 uszczelnienie wodorowe c). 

  

Pyt.:  czy były przeprowadzone badania SP-NP wirnika TG4 na zewnątrz zakładu? 

 Odp.:  badania nieniszczące wirnika SP-NP TG4 były wykonywane na zewnątrz zakładu w 2014 

roku. Wykonano badania wizualne, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne i 

ultradźwiękowe, obszar badań 100% dostępnej powierzchni. Badania struktury materiału 

replik nie wykazały symptomów wyeksploatowania struktury materiału wału.  

 

Pyt.:  jaki jest rok produkcji TG4? 

Odp.: TG4 wyprodukowano w 1959 r. Nr fabryczny T1431 

 

Pyt.: jakie są dane znamionowe maszyny TG4? 

Odp.: producentem TG4 jest SSW-Siemens typ FTH-500/61-3000, układ połączeń YY, liczba faz 3, 

współczynnik mocy 0,8, obroty 3000 obr/min, prąd wzbudzenia 575/610A, prąd 

3470/3800A, napięcie wzbudzenia 245/260V, napięcie 10,5kV ±7,5%, moc 50MW, typ pracy 

kondensacyjno-upustowy. 

 

Pyt.:  jakie zostały wymienione wnioski i zalecenia po wykonaniu ostatniego remontu TG4? 

Odp.: ocena stanu dynamicznego TG4 po remoncie wykazała, że dla drgań bezwzględnych, 

zgodnie z normą ISO 10816-3, według kryterium i intensywności punktowej drgań, dla 

podpory sprężystej, stan dynamiczny turbozespołu znajduje się w strefie A.  

 

Pyt.:  proszę o wykonanie zdjęć pompy przewałowej na stanowisku, tabliczki znamionowej 

generatora, pomieszczenia stacji wodorowej i przesłanie Oferentom. 

 Odp.: w załączeniu zdjęcia: 
 zd. Nr 1 pompy przewałowej a, b i c, 
 zd. Nr 3 tabliczka znamionowa (tabliczka z generatora sąsiedniego TG2), 
 zd. Nr 4 pomieszczenie wodorowni TG4. 

 

Pyt.: kto wykonuje budowę rusztowań do zawieszeń rurociągów do wysokości 7m? 

Odp.: budowę rusztowań do zawieszeń rurociągów do wysokości 7m  wykonuje Wykonawca. 

 

Pyt.: jakie jest zużycie wodoru na dobę przy pracy TG4? 

Odp.: zużycie wodoru przy pracującej maszynie wynosi 1 butla gazu tj. 8,9m3 na dobę. 

 

Pyt.:  czy Zamawiający posiada rysunki części łożysk wirnika SP i stojana generatora do wglądu? 

Odp.: Zamawiający posiada rysunki części łożyska wirnika SP i stojana generatora w wersji dużego 

formatu. W załączeniu zdjęcia rysunków. 


