
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na:

„WARSZTATY LPG”
25 - 26 kwietnia 2013 r.

Firmy VPS, Emerson Process Management oraz Serwis Gaz, Vein, LomoSoft GmbH mają przyjemność 
zaprosić Państwa na spotkanie warsztatowe poświęcone tematyce związanej z branżą LPG. Warsztaty 
odbędą się w dniach: 25 - 26.04.2013.

Tematy jakie będziemy chcieli poruszyć  to:

• Zarządzanie flotą  i analizy eksploatacyjne
• Aktualne  przepisy
• Interesujące rozwiązania techniczne oraz nowe procesy technologiczne
•  Instalacje nalewcze i kontrolne
•  Nowe rozwiązania transportowe
•  Problemy branżowe

Naszymi specjalnymi gośćmi a zarazem prelegentami będą przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, którzy 
to poruszą tematykę rozliczeń.  Celem Warsztatów jest wniesienie  nowych  elementów do Państwa wiedzy 
oraz będzie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, oraz okazją do nawiązania nowych 
i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branży jakimi Państwo jesteście.

Serdecznie zapraszamy!
Miejsce spotkania:

Farma Krzyczki
Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk

www.farmakrzyczki.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Maciej Marusiak
e-mail: maciej.marusiak@emerson.com
tel: 607 053 817

Rozpoczęcie „Warsztatów LPG” przewidujemy      
w dn. 25 kwietnia o godzinie 11:00, a zakończenie 
w dn. 26 kwietnia około godziny 15:00.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy                               
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego                   
i podanie aktualnego adresu mailowego, na 
który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia.

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie udziału            
w „Warsztatach LPG” do dnia 23.04.2013 r.

„WARSZTATY LPG”

PARTNERZY:ORGANIZATOR:



„WARSZTATY LPG”

PARTNERZY:ORGANIZATOR:

26 kwietnia 2013 

10:00

Wymagania jednostek dozoru technicznego podczas eksploatacji cystern drogowych do przewozu           
materiałów niebezpiecznych

VEIN

Konserwacja i zapobieganie awariom na przykładzie newralgicznych elementów instalacji na cysternach LPG 
(pompa, zawór, przepływomierz…)

Serwis-Gaz

Zapobieganie pojawianiu się fazy gazowej w instalacjach rozliczeniowych dla LPG, plusy i minusy stosowania 
zaworów różnicowych oraz wstecznego działania (backpreassure)

Serwis-Gaz

11:30
Zabezpieczanie układów przed zewnętrznymi niekontrolowanymi ingerencjami

Serwis-Gaz
Emerson Process Management

12:00 Problemy Branży – Panel dyskusyjny

13:00 Obiad
Zakończenie

25 kwietnia 2013 

11:00

Ewaluacja cystern  LPG oraz  najnowsze rozwiązania
VPS

Rozwiązania pomiarowe, rozliczeniowe i technologiczne  dla branży LPG
Emerson Process Management

Rozwiązanie dotyczące planowania i telemetryki do przewozu paliw
LomoSoft GmbH

12:30 Przerwa na kawę

13:00

Legalizacja instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan (LPG) podejście praktyczne
GUM

Badanie instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan-butan (LPG) wyznaczanie błędów i niepewności 
pomiarów

GUM
14:00 Obiad

15:30
Legalizacja cystern pomiarowych różnymi metodami – pokaz w oparciu o cysternę i wzorce kolba, master meter

Serwis-Gaz
Emerson Process Management

16:30 Wiosenne Manewry
20:00 Uroczysta kolacja

Program:


