
Grupa APA jest wiodącą australijską firmą z 
branży transportu gazu. Za pomocą infrastruktury 
obejmującej 14,000 km gazociągów i rozmaitych 
obiektów do przechowywania gazu, APA 
dostarcza około połowy zużywanego gazu 
w Australii. Na przedmieściach Melbourne, 
w Dandenong, APA zarządza zbiornikiem 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) o całkowitej 
zakontraktowanej pojemności 12,000 ton.  
Zbiornik dostarcza gaz do zarządzanego przez 
grupę APA systemu gazociągów  (Victorian 
Transmission System -  VTS) dzięki czemu 
zaspokojone jest zapotrzebowanie na gaz w 
okresie zimowym. Na terenie obiektu mieści 
się również stacja załadunkowa cystern do 
transportu LNG drogą lądową.

Maksymalna niezawodność i efektywność 
kosztowa

W 2012, część zniszczonej izolacji na rurociągach 
LNG wymagała wymiany. W wyniku uszkodzenia 
izolacji podczas pracy rurociągów powstawało 
oblodzenie na powierzchni rur. Pracownicy firmy 
Insulmet Pty Ltd (Moe) montującej izolacje,  

najpierw usunęli skruszałą izolację ze szkła 
piankowego, a następnie dokładnie wyczyścili 
rury. Systemy Kriogeniczne Armaflex zostały 
włączone przez APA do specyfikacji izolacji 
rurociągów. Elastyczne systemy izolacyjne 
zostały specjalnie zaprojektowane do aplikacji 
kriogenicznych w zakresie temperatur od -200 
do +125 °C. Wielowarstwowa izolacja zapewnia 
wyjątkowe właściwości termoizolacyjne, 
redukuje ryzyko powstawania korozji pod 
warstwą izolacji (CUI) oraz charakteryzuje 
się wysoką efektywnością kosztową podczas 
montażu. Sercem nowej izolacji jest Armaflex 
LTD, specjalnie zaprojektowany polimer odporny 
na działanie skrajnych temperatur. Systemy 
kriogeniczne Armaflex zachowują elastyczność 
nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. 
Elastyczność materiału izolacyjnego gwarantuje 
absorbcję drgań i innych oddziaływań 
mechanicznych, dzięki czemu ryzyko pękania 
izolacji z powodu ekstremalnych różnic 
temperatur lub uszkodzeń mechanicznych 
jest zminimalizowane. Istotną zaletą pianek 
kriogenicznych jest to, że nie potrzebują 
one dodatkowych złącz kompensacyjnych 
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(dylatacji) ani paraizolacji, co znacząco skraca 
czas montażu w porównaniu do tradycyjnych 
kriogenicznych systemów izolacji. 

Do zaizolowania rurociągów LNG w APA 
zastosowano dwie warstwy Armaflex LTD 
o grubości izolacji 25 mm, trzy warstwy 25-
cio milimetrowego Armaflexu oraz osłony 
na wierzch. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych, 6-ciu instalatorów z firmy 

Insulmet zosta ło przeszkolonych przez 
pracownika firmy Armacell z zastosowania 
systemów kriogenicznych Armaflex. W maju 
i czerwcu zamontowano ponad 1000 m2 
systemów kriogenicznych Armaflex w postaci 
płyt, oraz około 360 m2 otulin. 

Instalacje LNG Instalatorzy z firmy Insulmet Pty Ltd (Moe) przeszli organizowana 
przez Armacell szkolenie z montażu nowego Systemu Armaflex 
Cryogenic.

Wielowarstwowy System Armaflex Cryogenic to nie tylko wyjżtkowa izolacja termiczna, redukcja ryzyka korozji pod warstwż izolacji (UIC) 
ale również wymierne oszczżdnożci w trakcie procesu montażu izolacji.


