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Wyjazd naukowo - technlczny został zorganizowany przez z PzlTs oddział w Tarnowie
Koło przy Zaktadzie Gazowniczym w Jaśle w dniach od 25 do 28 maja 2017r, organizacja
wyjazdu odbyła się łącznie z s|TPNlG oddział W Krośnie Koło Przy Zakładzie
Gazownlczym w Jaśle i ZZ Kadra przy Zakładzle Gazowniczym w JaśIe.

Łączna i|ość uczestnikow wyjazdu naukowo - technicznego wyniosła 51 osob.

W wycieczce uczestniczyło 23 członkow Koła przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle i 3
członkÓw Koła Jarosław. Koszt dofinansowania do wycieczki wyniosł 220 zł d|a kazdego
członka PZlTs oddział w Tarnowie Koła przy Zakładzie Gazowniczym w Jaś|e.

Dzie l. - 25 maja 2017r.

Wyjazd naukowo techniczny rozpocz{ się w Krośnie, 25 mĄa 2017r. We Wczesnych
godzinach rannych.

Pienruszy etap wyjazdu prowadził do Goleniowa, gdzie w godzinach popołudniowych
rozpoczę|iŚmy zwledzanie nowoczesnej Tłoczni Gazu oGP Gaz System SA. Zwiedzanie
rozpoczęło się krotkim szkoleniem przepisÓw BHP oraz obowiązujących zasad podczas
zwiedzania tłoczni gazu. Następnie Pan Fabian Puzanow - Kierownik TJE Tłoczni Gazu
Go|eniow pzedstawił nam referat przedstawiający parametry wybudowanej tłoczni
opartej na sprężarce z napędem turbinowym Taurus 60. Jej zasadę działania, zasady
pracy oraz informacje na temat wspołpracy z krajowym system przesyłowym pa|iwa
gazowego i terminalem LNG w Świnoujściu.



Stacja kompresorowa w Go|eniowie jest powiązana z Terminalem LNG w SwinoujŚciu i
stanowi węzeł rozdzie|czo pomiarowy. Podczas budowy została dofinansowania
Środkami Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej i
zdobyła głowną nagrodę w kategorii lnwestycja Roku 2011w konkursie Gospodarczym
Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. Zastosowane nowoczesne
technologie podczas budowy obiektu jak rowniez infrastruktura towarzysząca tłoczni
między innymi stacja pomiarowa oparta na gazomieuach u|tradzwiękowych, układow
telemetrii, kotłowni i układow zasuw na Wszystkich uczestnikach wyjazdu naukowo
technicznego zrobiła duze wrazanie . Zwiedzanie tnryało do godzin wieczornych i po
kilkugodzinnym zwiedzaniu cała grupa udała się do HoteIu Panorama w Szczecinie na
zasłużony odpoczynek.

Dzien ll. - 26 maja 2017r.

Cała grupa wstała skoro świt, gdyz w tym dniu czekał nas głowny punkt naszego wyjazdu
naukowo - technicznego po|egający na zwiedzaniu Gazoportu i Termina|a LNG im.
Prezydenta Lech a Kaczynskiego w SwinoujŚciu.



Juz po przybyciu na miejsce widok obiektu gorującego nad zatoką w Świnoujściu zrobił
na Wszystkich uczestnikach duże wrazenie.

Z uwagi na strategiczny charakter obiektu jak rÓwniez strefę zagroŻenia wybuchem cała
grupa po przybyciu na miejsce została poddana bardzo szczegÓłowej kontroli na wejŚciu
do strefy stzeżonej. Zwiedzanie obiektu rozpoczęliśmy od przywitania przez Pana
Jarosława Sieję Zastępcę Dyrektora Pionu Eksp|oatacji oraz od obowiązkowego
szko|enia BHP. Następnie wysłuchaIiśmy szczegÓłowej prezentacji i referatu o budowie,
parametrach pracy oraz zasadach działania Terminala LNG w systemie pzesyłowym
oGP Gaz System SA oraz rodzajÓw statkÓw LNG, ktory wygłosił Pan Adam Łupkowski -

Zastępca Kierownlka Działu Eksp|antacji - Kierownik Rozładunku.
Podczas prezentaĄi zapoznaliśmy się między innymi z następującymi tematami:

m3 (typu Q.flex) z ratą wyładunkową 12 000 m3/h. Gazoport posiada 3 ramiona
rozładunkowe LNG DN400 i ramię powrotu gazl odparowanego DN 400.

,,fu|l contaiment'' o pojemności brutto 165000 m3 kaŻdy. Wymiary zbiornikÓw
wewnętrznych to: 38 mb wysokości i 75 m średnicy.

95 000 ton rocznie.

z maksyma|ną mocą wysyłki pa|iwa gazowego na poziomie 656000 nm3/h i przy
ciśnieniu P = 6,3 8,4 MPa, T min = 1oc. Umozliwia to 30% pokrycie
zapotrzebowania na paliwo gazowe naszego kraju. Obecnie planowane jest
zwiększenie zdo|ności regazyfikacyjnej do poziomu 7,5 m|d nm3/rok.

schematy techniczne poszczegolnych obiektÓw. Z uwagi na strategiczny charakter
obiektu oraztajemnicę zakładową Polskiego LNG SA prezentacja nie została nam
udostępniona w wersji cyfrowej.

Po wygłoszonym referacie przystąpi|iśmy do zwiedzania obiektu Termina|a LNG oraz
Gazoportu, w tym fa|ochronu wybudowanego d|a potrzeb cumowania metanowcÓw.
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Po Gazoporcie oprowadziła nas Pani Anna Starosta' Wszyscy uczestnicy zwiedzania byli
pod duzym wrazeniem w zakresie wdrozenia nowoczesnych technologii budowy a
rozmiarow wykonanej inwestycji.

I
F



Zwiedzanie Gazoportu wraz z częśdą szkoIeniową i konferencyjną tnruało około 4 godzin.

Następny etap naszej podrozy to pzejazd do centrum Swinoujścia, gdzie zwiedziliśmy port

cywilny iport marynarki wojennej. Po południu udaliśmy się wraz z przewodnikiem do
Międzyzdrojow, gdzie po zwiedzeniu Mola, Promenady i słynnej A|ei Gwiazd, kaŻdy z
uczestnikow wycieczki mogł zagospodarowaÓ woIny Czas według własnego uznania na p|aŻy

lub na zwiedzanie lnnych atrakcji naszego słynnego morskiego kurortu.

Dzien lll. - 27 maja 2017r.

W programie tzeciego dnia zna|azł się wyjazd do Berlina.
Podczas zwiedzania wspÓlnie z przewodnikiem miejskim podziwialiśmy |iczne zabytki
wschodniego izachodniego Berlina podzie|onego murem do 1991r. W programie była Brama
Brandenburska, dzie|nica ządowa z budynkami Reichstagu, Bundestagu, siedziba kanclerz
Ange|i Merkel, Kościoł Pamięci cesarza Wi|he|maoraz słynny mur Ber|inski iul ica Ku'Damm.
Zwienczeniem dnia w BerIinie był godzinny rejs statkiem po centrum historycznym stolicy
Niemiec. oprocz zabytkow podziwia|ismy rownieŹ nowe obiekty rozbudowywanego Berlina.

W trakcie naszej wycieczki spotkaliŚmy rowniei wielu wspolnie świętujących kibicow druzyn
piłkarsklch Eintracht Frankfurt i Borussla Dortmunt, ktorych druzyny W tym dniu walczyły o
Puchar Niemiec. Po zwiedzaniu Berlina cała grupa wrociła poznym wieczorem do hotelu
w Szczecinie, gdzie po wieczornym spotkaniu integracyjnym udaIiśmy się na zasłuŻony
odpoczynek.
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Dzie lV. - 28 maja 2017r.

ostatnim etapem wyjazdu naukowo - technicznego było zwiedzanie wraz z przewodnikiem

,,Miasta Zie|eni,,, jak często nazywany jest Szczecin. W programie zwiedzanla był Zamek
Ksiąząt Pomorskich, koŚcioł św. Jana fragmenty murow miejskich, Ratusz i Starowka.

fot. Kol. Zbigniew Knapik

W godzinach południowych 28 mĄa 2017r. uda|iśmy slę w drogę powrotną do Zakładu
Gazowniczego w Jaśle.

Knysztof Kalisz

Pnewodniczqcy Koła płzy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle




