Guide

Entrance from Irish Quarter West
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Audio-video
M€stnost pro destilaci uhl€
Suter•n
Kondenz‚tory a oddehtěn€
Kompresorov‚ stanice
Prom„vačka na odstr
čpavku
D€lny
Chemick• odbour‚n€
sirovod

Toilets

13

3

14

4
2

11

5
12
6

10
7

V€tejte v tomto ojediněl‚m plynƒrensk‚m muzeu,kter‚ poukazuje
na důležit‚ vlivy v sociƒln€ a průmyslovou historii Irska. Tato
uhelnƒ plynƒrna je jedinƒ v Irsku a jedna ze tř€ zb‡vaj€c€ch na
Britsk‡ch ostrovech. Je pravděpodobně největš€ v Evropě.
Tato prohl€dka je bez průvodce a tyto krƒtk‚ poznƒmky zachycuj€
nejdůležitějš€ zastƒvky v cestě naš€ minulost€.
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Douf€me, že jste si užili tuto prohl‚dku. Pokud ano, řekněte te o naš‚
expozici ostatn‚m. Jestliže ne, upozorněte n€s na nedostatky a my se
je pokus‚me odstranit.
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1- V předn€ m€stnosti se nachƒz€ audiovizuƒln€ prom€tƒn€ o v‡robě
plynu z uhl€.
2 - Destilačn€ hala obsahuje celkem 36 horizontƒln€ch destilačn€ch kolon
situovan‡ch ve třech ‹rovn€ch a ohř€van‡ch pec€ v suter‚nu. Uvnitř
vzduchotěsn‡ch destilačn€ch kolon bylo uhl€ zahř€vƒno na teplotu
1000oC, aby se z něho uvolnil plyn. Někter‚ z destilƒtorů jsou otevřeny,
s uhl€m připraven‡m k destilaci. Po ukončen€ tohoto procesu z uhl€
vznikne koks. Plyn uvolňuj€c€ se při destilaci obsahuje množstv€
nečistot, kter‡ch mus€ b‡t zbaven – dehet, čpavek a sirovod€k. Plyn
stoupƒ skrze svisl‚ trubky do hlavn€ho kondenzačn€ho zař€zen€, což je
velk‡ vodorovn‡ vƒlec nad destilƒtory. Vƒlec byl naplněn vodou, kterƒ při
průchodu plynu způsobila kondenzaci dehtu a jeho odvod.
3 - Setkƒn€ s topičem v suter‚nu.
4 - Pokračujte po cestě. Po vaš€ levici můžete vidět složitou konstrukci
uvnitř destilačn€ch kolon. Dƒle po vaš€ prav‚ straně jsou dva velk‚
kondenzačn€ vƒlce. Plyn prochƒzel skrze tyto vƒlce aby se ochladil.
Většina dehtu byla oddělena prƒvě zde.
5 - Dƒlš€ hala je kompresorovna, ve kter‚ pumpy nasƒvaly plyn z
destilƒtorů a tlačily je do zƒsobn€ků plynu. Vƒlcovit‚ zař€zen€, kter‚
prochƒz€ zd€, je pračka plynu, ve kter‚ byl zb‡vaj€c€ dehet odstraněn. V
tomto zař€zen€ jsou nainstalovƒny řady kartƒčů rotuj€c€ch ve vodě, kter‚
čist€ plyn od posledn€ch zbytků dehtu.
6 - Venku na vaš€ ceste je čtvercovƒ nƒdrž Liveseova prom‡vačka. Ta
byla plnƒ vody a plyn, kter‡ probublƒval vodou, byl zbavovƒn čpavku.
Dƒle nƒsleduje větš€ čƒst čističky plynu, kterou jste viděli uvnitř
kompresorovny. Povšimněte si složit‚ho zař€zen€. Po lev‚ straně
můžete vidět hlavn€ plynov‚ potrub€ směřuj€c€ ke spotřebě ,kter‚ bylo
veden‚ okolo pozůstatků areƒlu.
7 - Budova, kterou jste prƒvě prošli a budova po vaš€ levici jsou d€lny. V
těchto budovƒch, se provƒděla většina oprav a udržba plynƒrny včetně
trubek distribuj€c€ch plyn do ulic.

8 - Budova se čtyřmi obrovsk‡mi čtvercov‡mi nƒdobami je posledn€
stupeň v čist€c€m procesu. To jsou železn‚ oxydačn€ jednotky. Plyn
prochƒzel skrze ně a byl zbaven sirovod€ku (zƒpach zkažen‡ch
vajec).Sirovod€k z plynu byl odstraněn chemicky. Velmi často byl
odstraněn‡ sirovod€k vypuštěn do ovzduš€. Uvolněn‡ sirovod€k vydƒvƒ v
ovzduš€ charakteristick‡ zƒpach plynƒren. Toto bylo lepš€ než m€t
zapƒchaj€c€ dům zkažen‡mi vejci!!!
9 - Množstv€ vyprodukovan‚ho plynu bylo měřeno v měř€c€ m€stnosti.
10 - Konečně plyn doputoval do plynojemu. To bylo skladovac€ zař€zen€
pro plyn, což bylo akumulačn€ m€sto mezi v‡robn€m procesem, kter‡ jste
prƒvě viděli a zƒkazn€kem. Tento plynojem, kter‡ zadržuje cca 5 660m3
plynu, byl postaven roku 1949, spodn€ čƒst byla a stƒle je plnƒ vody,
jako těsn€c€ uzƒvěr. Uvnitř t‚to sekce jsou dva nezƒvisl‚ vƒlce. Prvn€ z
nich o objemu cca 2 830m3 plynu. Po ‹pln‚m naplněn€ jednoho vƒlce
se začne plynem plnit druh‡ vƒlec. Můžete se vyšplhat nahoru na tuto
konstrukci, ale nedoporučujeme to, pokud trp€te zƒvratěmi. Pozn: Děti
pouze v doprovodu dospěl‚ osoby, toto je bezpečnostn€ nař€zen€.
11 - Pokračujte do středu zbytků v‡kopu od předchoz€mu plynojemu
vybudovan‚ho roku 1895. Ten byl rovněž naplněn vodou, kterƒ působila
jako těsn€c€ prvek. Kruh směřuj€c€ k oxydačn€m jednotkƒm, bylo m€sto,
kde stƒl prvn€ plynojem vybudovan‡ v roce 1855 a měl kapacitu cca
566m3.
12 - Podm€nky pro zaměstanance se postupně lepšily. Tato prƒdelna
byla vybudovƒna v roce 1946. Vstup na vlastn€ nebezpeč€!!!
13 - Ř€d€c€ m€stnost byla v m€stech, kde bylo kontrolovƒno hlavn€
potrub€. Malƒ laboratoř byla t‚ž použ€vƒna k testovƒn€ kvality plynu.
14 - Sb€rka artefaktů je v hale skladu uhl€. Pozn: Střecha je navržena a
vyrobena ve zdejš€ch podm€nkƒch – to znamenƒ jednoduchƒ a levnƒ
konstrukce.

