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- technlczny
przezz PzlTs oddziałw Tarnowie
Wyjazdnaukowo
zostałzorganizowany
KołoprzyZaktadzie
w Jaśle
w dniachod25do 28 maja2017r,organizacja
Gazowniczym
wyjazdu odbyła się łącznie z s|TPNlG oddział W Krośnie Koło Przy Zakładzie
Gazownlczym w Jaślei ZZ Kadra przy ZakładzleGazowniczym w JaśIe.
Łączna i|ośćuczestnikowwyjazdu naukowo - technicznegowyniosła51 osob.
W wycieczce uczestniczyło23 członkowKoła przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle i 3
członkÓwKołaJarosław.Koszt dofinansowaniado wycieczki wyniosł220 zł d|a kazdego
członkaPZlTs oddział w Tarnowie Koła przy ZakładzieGazowniczym w Jaś|e.

Dzie l. - 25 maja 2017r.
Wyjazdnaukowotechniczny
rozpocz{się w Krośnie,
25 mĄa 2017r.WeWczesnych
godzinachrannych.
Pienruszyetap wyjazduprowadziłdo Goleniowa,gdzie w godzinachpopołudniowych
rozpoczę|iŚmyzwledzanienowoczesnejTłoczniGazu oGP Gaz SystemSA. Zwiedzanie
rozpoczęło
się krotkimszkoleniemprzepisÓwBHP oraz obowiązujących
zasad podczas
zwiedzaniatłocznigazu.NastępniePan FabianPuzanow KierownikTJE TłoczniGazu
parametrywybudowanejtłoczni
Go|eniowpzedstawiłnam referat przedstawiający
opartejna sprężarce
z napędemturbinowym
Taurus60. Jej zasadędziałania,
zasady
pracy oraz informacjena temat wspołpracyz krajowymsystem przesyłowym
pa|iwa
gazowegoi terminalem
LNG w Świnoujściu.

Stacja kompresorowaw Go|eniowiejest powiązanaz Terminalem LNG w SwinoujŚciu i
stanowi węzeł rozdzie|czo pomiarowy. Podczas budowy została dofinansowania
Środkami Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej i
zdobyłagłownąnagrodęw kategoriilnwestycjaRoku 2011w konkursieGospodarczym
Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. Zastosowane nowoczesne
technologie podczas budowy obiektu jak rowniez infrastrukturatowarzysząca tłoczni
między innymi stacja pomiarowaoparta na gazomieuach u|tradzwiękowych,
układow
telemetrii,kotłownii układowzasuw na Wszystkichuczestnikachwyjazdu naukowo
technicznego zrobiładuze wrazanie. Zwiedzanie tnryałodo godzin wieczornych i po
kilkugodzinnymzwiedzaniucałagrupa udałasię do HoteIuPanorama w Szczecinie na
zasłużonyodpoczynek.

Dzien ll. - 26 maja 2017r.
Cała grupa wstałaskoro świt,gdyz w tym dniu czekałnas głownypunkt naszego wyjazdu
naukowo - technicznego po|egającyna zwiedzaniu Gazoportu i Termina|a LNG im.
Prezydenta Lecha Kaczynskiegow SwinoujŚciu.

zrobił
Juz po przybyciuna miejscewidokobiektugorującegonad zatokąw Świnoujściu
na Wszystkich
uczestnikach
dużewrazenie.

Z uwagina strategicznycharakterobiektujak rÓwniezstrefęzagroŻeniawybuchemcała
grupapo przybyciuna miejscezostałapoddanabardzoszczegÓłowej
kontrolina wejŚciu
do strefy stzeżonej.Zwiedzanieobiektu rozpoczęliśmy
od przywitaniaprzez Pana
JarosławaSieję Zastępcę DyrektoraPionu Eksp|oatacjioraz od obowiązkowego
prezentacjii referatuo budowie,
szko|eniaBHP. NastępniewysłuchaIiśmy
szczegÓłowej
parametrachpracy oraz zasadach działaniaTerminalaLNG w systemiepzesyłowym
Pan Adam ŁupkowskioGP Gaz SystemSA oraz rodzajÓwstatkÓwLNG, ktorywygłosił
- KierownikRozładunku.
ZastępcaKierownlkaDziałuEksp|antacji
Podczas prezentaĄizapoznaliśmy
tematami:
się międzyinnymiz następującymi
12 000 m3/h.Gazoportposiada3 ramiona
m3 (typuQ.flex)z ratąwyładunkową
LNG DN400i ramiępowrotugazl odparowanego
DN 400.
rozładunkowe
brutto165000 m3 kaŻdy.Wymiary zbiornikÓw
,,fu|lcontaiment''o pojemności
i 75 m średnicy.
wewnętrznych
to:38 mb wysokości
95 000ton rocznie.
z maksyma|ną
mocąwysyłkipa|iwagazowegona poziomie656000nm3/hi przy
=
ciśnieniu
P
6,3
8,4 MPa, T min = 1oc. Umozliwiato 30% pokrycie
zapotrzebowaniana paliwo gazowe naszego kraju. Obecnie planowanejest
zwiększeniezdo|ności
regazyfikacyjnej
do poziomu7,5 m|dnm3/rok.
charakter
obiektÓw.Z uwagina strategiczny
schematytechniczneposzczegolnych
zakładową
PolskiegoLNG SA prezentacjanie zostałanam
obiektuoraztajemnicę
w wersjicyfrowej.
udostępniona
Po wygłoszonym
referacieprzystąpi|iśmy
do zwiedzaniaobiektuTermina|aLNG oraz
Gazoportu,w tym fa|ochronuwybudowanegod|a potrzebcumowaniametanowcÓw.
3

Po Gazoporcieoprowadziłanas Pani Anna Starosta'Wszyscy uczestnicyzwiedzaniabyli
pod duzym wrazeniem w zakresie wdrozenia nowoczesnych technologii budowy a
rozmiarowwykonanej inwestycji.

F
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około4 godzin.
Zwiedzanie Gazoportu wraz z częśdąszkoIeniowąi konferencyjnątnruało
port
gdzie zwiedziliśmy
Następnyetap naszej podrozyto pzejazd do centrumSwinoujścia,
cywilny iport marynarkiwojennej.Po południuudaliśmysię wraz z przewodnikiemdo
Międzyzdrojow,gdzie po zwiedzeniu Mola, Promenady i słynnejA|ei Gwiazd, kaŻdy z
uczestnikowwycieczkimogłzagospodarowaÓwoInyCzaswedługwłasnegouznaniana p|aŻy
lub na zwiedzanielnnychatrakcjinaszego słynnegomorskiegokurortu.

Dzien lll. - 27 maja2017r.
W programietzeciego dnia zna|azłsię wyjazd do Berlina.
Podczas zwiedzania wspÓlnie z przewodnikiemmiejskim podziwialiśmy|iczne zabytki
muremdo 1991r.W programiebyłaBrama
wschodniegoizachodniegoBerlinapodzie|onego
Brandenburska,
dzie|nicaządowa z budynkamiReichstagu,Bundestagu,siedzibakanclerz
Ange|iMerkel,Kościoł
PamięcicesarzaWi|he|maorazsłynnymur Ber|inskiiulica Ku'Damm.
Zwienczeniemdnia w BerIiniebyłgodzinny rejs statkiempo centrum historycznymstolicy
Niemiec.oprocz zabytkowpodziwia|ismyrownieŹnowe obiektyrozbudowywanegoBerlina.
kibicowdruzyn
W trakcienaszej wycieczkispotkaliŚmyrowniei wielu wspolnieświętujących
piłkarsklchEintrachtFrankfurti Borussla Dortmunt,ktorychdruzynyW tym dniu walczyłyo
Puchar Niemiec. Po zwiedzaniuBerlina cała grupa wrociłapoznym wieczorem do hotelu
w Szczecinie, gdzie po wieczornym spotkaniu integracyjnymudaIiśmysię na zasłuŻony
odpoczynek.
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Dzie lV. - 28 maja 2017r.
ostatnim etapem wyjazdu naukowo- technicznegobyłozwiedzanie wraz z przewodnikiem
,,MiastaZie|eni,,,jak często nazywany jest Szczecin. W programie zwiedzanla był Zamek
KsiązątPomorskich,koŚciołśw.Jana fragmentymurowmiejskich,Ratusz i Starowka.

fot. Kol. Zbigniew Knapik

W godzinach południowych28 mĄa 2017r. uda|iśmy
slę w drogę powrotnądo Zakładu
Gazowniczegow Jaśle.
Knysztof Kalisz
Pnewodniczqcy Koła płzy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle

