Prečerpávací komplex 6/8N
/ lIQUID COMMODITies TRANSSHIP COMPLEX 6/8n

Čierna nad Tisou

Slovenská republika / sLOVAK REPUBLIC
Prečerpávací komplex 6/8N je umiestnený v Čiernej nad Tisou, na hranici medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou,
a je určený na prečerpávanie kvapalných komodít dopravovaných po železnici širokého rozchodu (ŠR) do železničných
cisterien normálneho rozchodu (NR).
Účelom rekonštrukcie bolo splnenie náročných legislatívnych
podmienok pre prečerpávacie komplexy predovšetkým z hľadiska environmentálnej legislatívy a výkonových parametrov.

Liquid commodities transship complex 6/8N situated in
Čierna nad Tisou, right on the Slovak / Ukraine border
is intended for transshipping of liquid commodities transported by wide gauge track railway tanks (Russian and
Ukraine) to European gauge track railway tanks.
The objective of the reconstruction was to meet legislative
requirements for liquid commodities transship complexes
mainly from the environmental point of view and also to
fulfill requested capacity parameters.
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Údaje o prevádzke / Operation data
PREVÁDZKOVÁ TECHNOLÓGIA

Celý komplex je rozdelený do niekoľkých základných celkov
ako prečerpávacia stanica, prečerpávacie miesto na koľaji
normálneho rozchodu, dispečing a prevádzkové budovy.
Čerpacia stanica je umiestnená medzi koľajiskami a umožňuje na modernom termináli prečerpávanie šiestich skupín
kvapalných komodít, ktorými sú alkoholové deriváty, technické oleje, potravinárske oleje, acetáty, BTX (benzény, toluény, xylény).
Prečerpávacie miesta sú koncipované ako dvojkoľajné pre každý rozchod s technologickým kanálom uprostred. Na strane
širokého rozchodu sú jednotlivé prečerpávacie miesta vybavené spodnými ramenami, prečerpávacími hadicami a hornými
ramenami s rekuperáciou (spätné vrátenie) pár.
Na strane normálneho rozchodu sú k dispozícii prečerpávacie hadice a horné ramená taktiež s rekuperáciou pár.
Týmto je zabezpečené uzavretie prečerpávacieho systému
s maximálnou elimináciou únikov pár kvapalných komodít
do ovzdušia.

KAPACITA

Celkový projektovaný výkon prečerpávacieho komplexu je
na úrovni 450-500m3/hod. v závislosti od druhu prečerpávanej komodity.
Uvedené kapacity sú dosiahnuté tým, že sa prečerpáva súčasne na dvoch koľajiskách. Tento prevádzkový súbor rieši
zabezpečenie technologického procesu prečerpávania komodít cisterien ŠR do cisterien NR a opačne. Obojstranné
prečerpávacie miesto je pre 2x8 železničných cisterien ŠR
a 2x8 železničných cisterien NR.

RiaDIACi SYSTÉM

Celý systém prečerpávania je riadený a kontrolovaný z budovy dispečingu pomocou moderného riadiaceho systému
TAMAS a zobrazovaný na LCD monitoroch. Celý systém je
prehľadne monitorovaný.
Súčasťou riadiaceho systému je aj systém váženia železničných cisterien na vstupe i na výstupe komplexu. Celkovo ide
o štyri váhy Schenk. Dve sú inštalované na širokom rozchode a dve na normálnom rozchode.
Dáta z riadiaceho a vážiaceho systému sú optickým prenosom spojené s centrálnym informačným systémom ZSSK
CARGO.

POŽiaRNA ochrana

Na zabezpečenie komplexu sú splnené veľmi náročné podmienky požiarnej ochrany. Prečerpávací komplex je vybavený moderným systémom penového hasenia a elektronickou
požiarnou signalizáciou vrátane kamerového systému.

ochrana životného prostredia

V snahe maximálne eliminovať negatívne vplyvy prevádzky
na životné prostredie a účinne zabrániť znečisteniu spodných
a povrchových vôd a ovzdušia je zrekonštruovaný prečerpávací komplex vybavený systémom spätnej rekuperácie pár.
Prečerpávacie miesto a prečerpávacie stanice sú riešené ako
záchytné vane, ktoré sú napojené na stredový potrubný kanál (havarijnú nádrž).

operation technology

Whole complex is divided into several basic parts, e.g. wide and European
gauge track pumping station, control center and service building.
Modern pumping station is situated between the tracks and is able to
transship six groups of liquid commodities such as alcohol derivates,
technical oils, food oils, acetates, BTX (benzenes, toluenes and xylenes)
at the same time.
Pumping stations were outlined as double track for each gauge with technological channel in the middle. All pumping points on the wide gauge
track are equipped with the bottom unloading arm, unloading hose and
the top arm with vapor recuperation. Closed circuit ensures vapor recuperation in order to eliminate the outflow of the vapors to the atmosphere.

capacity

Total designed capacity of the complex is 450 – 500 cubic meters per hour.
This is ensured by pumping devices for 2 x 8 railway tanks on wide-gauge
tracks and 2 x 8 railway tanks on European-gauge tracks.

Automatic control system

Transshipping complex is operated from the control center with a sophisticated control system TAMAS. The control system is clearly organized
thanks to graphic display on LCD monitors.
Part of the control system provides also weighting of railway tanks. There
are four electronic Schenk scales. Two of them are installed on wide gauge track and two on European gauge track.
All data from automatic control and weight system are connected to the
central information system of ZSSK CARGO.

fire protection

Very demanding fire protection requirements were fulfilled. Transshipping
complex is equipped with modern systems: foam extinguishing, electronic
fire detection, video surveillance.

environmental protection

To make sure that all negative environmental impacts such
as underground water pollution, surface water pollution will be eliminated
several systems were installed in transshipping complex. Pumping terminals
are equipped with impounding tubs connected to the emergency collector.
To avoid atmosphere pollution, closed recuperation system were
installed.

