
NASZE REALIZACJE W  2011 ROKU 

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych 

-Prace demontażowe oraz montażowe  przegrzewacza pary III, V stopnia bloku energetycznego nr 12 

( 60 ton)  

- Demontaż i ponowny montaż kanałów powietrza wraz z montażem podparć w okolicy obrotowych 

przegrzewaczy powietrza, montażem blokad istniejących kompensatorów, montażem 

kompensatorów tkaninowych 2 sztuki i montażem podpory kanałów powietrza prawej strony blok nr 

12 ( 24 tony)  

- Montaż konstrukcji wsporczej reaktora blok nr 12  (135 ton) 

 

Stadion Wrocław 

Prace montażowe barier stalowych.  

 

Montaż konstrukcji stalowej ( 23 tony) na terenie Głogowa.  

 

Elektrociepłownia Chorzów 

- Montaż stalowej wiaty ( 8 ton)  

- Montaż zadaszenia nad przenośnikiem( 2 tony)  

NASZE REALIZACJE W   2012 ROKU 

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych 

- Wykonanie montażu konstrukcji pasa dolnego RSS12.1 i RSS12.2 NOx  blok nr 12 (53 tony) 

-Wykonanie montażu konstrukcji pasa środkowego RSS12.1 i RSS12.2 NOx blok nr 12 (40 ton) 

- Wykonanie prac malarskich rurociągu sprężonego powietrza na bloku nr 12  

- Wymiana dodatkowych kompensatorów w lejach zsypowych II ciągu kotła OP 650 blok nr 12 

- Montaż podestów technologicznych kotła OP 650 blok nr 12 

- Wymiana odcinkowa rur na podgrzewaczu I stopnia, wymiana odcinkowa elementów komory 

paleniskowej  100 mb kocioł OP 650 blok nr 10  

- Montaż konstrukcji wsporczej reaktora blok nr 11  (127 ton) 

- Montaż kanałów powietrza wraz z montażem podparć w okolicy obrotowych przegrzewaczy 

powietrza, montażem blokad istniejących  kompensatorów, montażem kompensatorów tkaninowych 

2 sztuki i montażem podpory kanałów powietrza prawej strony blok nr 11 ( 24 tony)  

- Wykonanie wzmocnienia kanałów spalin na starej niedemontowanej  części kotła blok nr 11  

- Wykonanie montażu podestów reaktora SCR oraz 2 szt. belek nośnych kanałów spalin blok nr 11 ( 

28 ton) 



Budowa siedziby Spółki Polski Koks S.A.  

Montaż konstrukcji stalowej (107 ton). 

 

Elektrownia Bełchatów 

Wykonanie remontu kotła nr VII.  

 

City Center Rzeszów 

- Montaż konstrukcji stalowej  świetlików wraz z wykonaniem zabezpieczenia  ppoż. oraz 

zabezpieczenia farbami nawierzchniowymi  (35 ton)  

-Wykonanie montażu konstrukcji stalowej schodów oraz podparcia schodów ( 7 ton )  

- Wykonanie montażu konstrukcji stalowej pomieszczenia technicznego ( 10 ton)  

 

Dalkia Łódź S.A.  

-Demontaż starych i montaż nowych kanałów gorącego powietrza biegnących od wentylatorów 

młynów węglowych kotła OP430  

- Demontaż starych i montaż kolan kotła OP430 K7 wraz z blachami uszczelniającymi ( 148 szt)  

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedz Głogów 

Wykonanie montażu instalacji pary ( 37 ton) 

 

PGE Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział  Elektrownia Opole 

Prace remontowo modernizacyjne przy obrotowych podgrzewaczach powietrza LUVO na blokach nr 

3 i 4 .  

 

 


