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Flytende naturgass

Nedkjølt flytende naturgass (LNG) 
er renset naturgass som inneholder 
mer enn 90 % metan og er nedkjølt 
til –161 °C. I denne tilstanden er 
den luktfri, fargeløs, lite giftig og 
ikke korrosiv. Den er 600 ganger 
mer kompakt enn i gassformig 
tilstand og halvparten så tung som 
vann. Som LNG kan naturgass 
trans porteres trygt og økonomisk 
sjøveien over lange avstander ved 
hjelp av spesielle tankskip. 
Dette gjør sjøtransport til et viktig 
alternativ til rørledningstransport.
Eksperter over hele verden mener 
at LNG vil være den raskest 
voksende energikilden de neste 
20 årene. De globale reservene 
vil formodentlig ikke være oppbrukt 
på veldig lenge.

Gjennom de nye eksportveiene kan 
ytterligere gassforekomster åpnes 
og nye stater, som hittil har vært 
avskåret fra dette markedet på 
grunn av sin beliggenhet, kan tre 
inn i den internasjonale gassvirksom-
 heten. Gassrike land, spesielt i 
den arabiske og asiatiske regionen, 
har i årevis investert i havneter-
minaler og anlegg for å kondensere 
naturgass til væskeform. De største 
LNG eksportørene er i dag Qatar, 
Indonesia, Malaysia, Nigeria og 
Algerie. Nylig har også Russland, 
Iran, Norge, Angola og Elfenbens-

kysten trådt frem som leverandører. 
Importerende land er  særlig Japan, 
India, Sør-Korea, Pakistan, Chile, 
og Brasil. Tyskland, Kroatia, og Polen 
kan også komme til å importere 
flytende naturgass i fremtiden.

På de store industri anleg gene for å 
kondensere og senere regasifisere 
naturgassen må derfor strenge 
sikkerhetsregler overholdes og 
sikringstiltak iverksettes.

STAHL CraneSystems er internasjonalt 
anerkjent som spesialister på 
eksplosjonsvern og regnes som 
verdensledende innen eksplosjons-
vernteknologi. Som utvikler av 
tallrike nyvinninger på dette området 
har vi hatt betydelig innflytelse på 
kranteknologien for dette bruksom-
rådet. Erfaring og kunnskap ervervet 
gjennom mange tiår, egen grunn-
forskning og godkjenninger fra nas -
jonale og internasjonale prøve- og 
kontrollinstitutter er grunnlag for vår 
kompetanse på dette feltet. 

Alle eksplosjonsbeskyttede løfte- og 
krankomponenter, så vel som våre 
metodiske tekniske løsninger, 
har sitt utspring i våre standard-
program mer. Fra motor og brems til 
styresystem og kontaktorer, alt 
kommer fra vår egen produksjon 
med sertifisert kvalitetssikrings-
system. Tilsammen utgjør dette den 
helthetlige og pålitelige eksplo-

sjons beskyttelsen som brukere, 
kranprodusenter og anleggsbyggere 
over hele verden har kunnet stole 
på i mange tiår. 

Og de strenge ATEX-direktivene og 
IECEx-forskriftene om mekanisk 
og elektrisk eksplosjonsbeskyttelse 
er selvfølgelig oppfylt.

 

�Du finner brosjyren «Ekspertise i 
eksplosjonsbeskyttelse» under 
BROSJYRER på vår hjemmeside 
www.industrikran.no 
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LNG kondenseringsanlegg 
med LNG løfteinnretninger fra 
STAHL CraneSystems

LNG kondenseringsanlegg 

LNG-mottaksterminal med 
LNG løfteinretninger 
fra STAHL CraneSystems

LNG-mottaksterminal

LNG hovedhandelsrute
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Wiretromler Wirer Heiseverk Wireparter Svingende og 
fjærende oppheng

Sikkerhetsnivå 1 1 1 1 1/1 –

Sikkerhetsnivå 2 2 2 1 1/1 –

Sikkerhetsnivå 3A 2 2 2 1/1 –

Sikkerhetsnivå 3B 2 2 2 1/1

STAHL CraneSystems har wiretaljer som egner seg for alle sikkerhetsnivåer

Sikkerhetsnivå 1 Sikkerhetsnivå 2

Sikkerhetsnivå 3A Sikkerhetsnivå 3B

7 4 I 

Engineeringsløsning for LNG-tanker



Sikkerhetsnivå 1
I utgangspunktet er alle LNG-taljer spesialprodusert 
etter kundenes individuelle krav og spesifikasjoner. 
Ved sikkerhetsnivå 1, som er det laveste, brukes enten 
kjettingtaljer av typen SH eller wiretaljer av typen AS 
fra STAHL CraneSystems, som egner seg for de daglige 
vedlikeholdsoppgavene på et LNG-anlegg. Motor, 
girkasse og bremse er av enkel utførelse, og med den 
modulbaserte byggemåten kan taljene enkelt tilpasses 
ulike kundekrav.

Sikkerhetsnivå 2
Ved sikkerhetsnivå 2 brukes wiretaljer av type SH med 
to wiretromler som er sammenkoblet gjennom kjededrift 
og drives av en felles motor. Som opsjon kan standard-
wiren og wiren for LNG-pumpen leveres ombyttbare med 
hurtigkoblinger. Wiren for LNG-pumpen kan enten vikles 
bare på én trommel eller parallelt på begge. Motor, 
girkasse og bremse er av enkel utførelse, og med den 
modulbaserte byggemåten kan taljene enkelt tilpasses 
ulike kundekrav.



Sikkerhetsnivå 3A
LNG-taljer i sikkerhetsvivå 3A er utstyrt med to separat 
drevne motor/gir-enheter, to wiretromler og to bremser.  
Bremsene er konstruert slik at i en nødsituasjon kan 
hver bremse holde lasten alene. De styres synkront og 
opererer som drifts- og holdebremser. Spesialwiren, 
som er fast forbundet med pumpen, kan som opsjon 
festes til trommelen på LNG-taljen med hurtigkobling. 
I normal drift heiser taljen lasten med bare én belastet 
wire, den andre følger etter som ubelastet slakkpart. 
Skulle en av wirene ryke tar det andre heiseverket over 
og fortsetter hevingen av lasten.

Sikkerhetsnivå 3B
LNG-taljer i sikkerhetsvivå 3B er mesterstykker av ingeniørarbeid fra 
STAHL CraneSystems, og regnes som de sikreste taljene i verden. 
Som  taljene i sikkerhetsnivå 3A er de konstruert med dobbel sikkerhet, 
og har i tillegg fjærende pendeloppheng. Ved normal drift er det kun 
én wire som er belastet. Det andre heiseverket følger etter med slakk 
wire som sikring. Dersom en av wirene skulle ryke under løfteopera-
sjonen, fortsetter løftet uforstyrret med den andre taljen. Ved sikker-
hetsnivå 3B fanges den plutselige lastvekslingen mykt opp av det 
pendlende og fjærende opphenget og sørger for at lastens tyngdepunkt 
forblir sentrisk under taljen. Løftet kan fortsette som normalt, uten 
at den kostbare pumpen eller deler av anlegget blir utsatt for skade.



�� Gjennomtenkt konstruksjon  
perfekt tilpasset ditt prosjekt
�� Gjennomprøvd ved bruk av 

standardkomponenter
�� Internasjonal spesialist på 

eksplosjonsbeskyttet kran- og 
løfteteknikk
�� Egen produksjon med sertifisert 

kvalitetssikring
�� Alle spesialløsninger er sertifisert 

etter ATEX-direktiver eller 
IECEx-regulativer
�� Partner i offisielle internasjonale 

prosedyrer
�� Komplett dokumentasjon

Fakta

ATEX

IECEx

LNG-taljene fra STAHL CraneSystems er utviklet spesielt for vedlikeholdsarbeider 
på LNG-tanker, og finnes nå på mange anlegg og terminaler over hele verden.   
På grunn av sine kvalitetskomponenter, robuste utførelse, korrosjonsbestandige 
overflatebehandling og mange utstyrsdetaljer er de svært godt egnet for bruk  
i kystnære strøk med krevende klimatiske forhold. Opptil fem ganger årlig  
må pumpene som mater den fra –161 °C kalde naturgassen inn i rørsystemet 
tas ut av de 70 m høye tankene for vedlikeholdsarbeider i det fri. Med de 
ekstreme forholdene i tankene trengs spesialwire som hele tiden befinner seg 
i tanken og er fast forbundet med LNG-pumpene. Ved vedlikehold blir disse 
wirene koblet til wiretrommelen og taljen. 

Eksperter i vår utviklingsavdeling konfigurerer slike spesialtaljer etter indivi-
duelle behov, spesifikasjoner, kvalitetsnormer og nasjonale forskrifter.  
Produksjon i våre egne anlegg av kostnadseffektive standardkomponenter, 
strenge kontroller og sertifisert kvalitetssikring garanterer den best mulige 
eksplosjonsbeskyttelsen. Med vår kunnskap og erfaring, føsteklasses 
produktutvalg, metodiske konstruksjonsløsninger, internasjonale sertifiseringer 
og kundetilpassede dokumentasjon er vi istand til å realisere prosjekter 
lønnsomt og effektivt og med forutsigbar høy kvalitet.

LNG-taljene fra STAHL CraneSystems tilbys i fire sikkerhetsnivåer, fra nivå 1  
med forhøyd sikkerhet, via nivå 2 med to parallelt opererende tromler til  
nivå 3A med dobbelt oppbygde heiseverk og nivå 3B med ekstra pendlende  
og fjærende oppheng. LNG taljer fra STAHL CraneSystems regnes som de 
sikreste eksplosjonsbeskyttede heiseverkene på markedet. 
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�� Internasjonal spesialist i eksplo-
sjons  beskyttet kran- og løfteteknikk.
�� Et av verdens mest komplette  

utvalg av taljer og heiseverk.
�� Egen produksjon med sertifisert 

kvalitetssikring.
�� Wiretaljene SH ex og AS 7 ex for 

bruk i sone 1, sone 21, sone 2 og 
sone 22.
�� Heiseverk SHW ex for bruk i sone 1, 

sone 21, sone 2 og sone 22.
�� Kjettingtaljene ST ex for bruk i  

sone 1, sone 21 og sone 22.
�� Alle utførelser er sertifisert etter 

ATEX-direktiver eller IECEx-
regulativer

Fakta

Fakta

Eksplosjonsbeskyttet løfteteknikk for LNG-anlegg

9

ATEX

IECEx

1 2

For alle andre oppgaver på LNG-anlegg tilbyr STAHL CraneSystems et komplett 
utvalg av eksplosjonsbeskyttede wire- og kjettingtaljer fra individuelle 
spesialløsninger til komplekse konstruksjonsløsninger. Som internasjonal 
spesialist med erfaring og kunnskap fra alle verdens klimasoner kan vi  
levere sikker og lønnsom løfte- og kranteknikk også for bruk under de mest 
krevende klimatiske forhold som saltholdig havluft, offshore såvel som 
onshore, ekstrem varme eller sibirsk kulde. Selv etter lengre tids driftsstans 
på service- og hjelpekraner kan du stole på at teknikken til STAHL Crane-
Systems fungerer sikkert og pålitelig. Pålitelig reservedelslevering over årtier 
ser vi på som en selvfølge.

Wiretaljene SH ex, AS 7 ex og AS 7 ex ZW fra STAHL CraneSystems er laget  
for kapasitetsområdet 1.000 kg til 100.000 kg og er konsekvent gjennomførte  
i en modulbasert og moderne konstruksjon. De er laget for bruk i sone 1  
eller sone 21, men kan også leveres utstyrt for bruk i sone 2 eller sone 22.  
For tyngre løft opp til 160.000 kg står heiseverkene SHW ex til disposisjon.  
Kjettingtaljeprogrammet ST ex er et av verdens mest omfangsrike og finnes 
med kapasiteter fra 125 kg til 6.300 kg. De er spesielt konstruert for bruk i  
sone 1 eller sone 21, men kan også leveres utstyrt for bruk i sone 22. 



Fakta

1 Svingkran utstyrt med eksplosjonsbeskyttet AS 7 ex wiretalje  
med kapasitet 5.200 kg

2 Endrager hengekran med en eksplosjonsbeskyttet ST 20 ex 
kjettingtalje med kapasitet 1.600 kg. 
Kjøremotorene på hengekranen er også i eksplosjonsbeskyttet 
utførelse.

3 Portalkran med en eksplosjonsbeskyttet SH 6 ex wiretalje med 
kapasitet 15.000 kg

4 LNG-wiretaljer på en svingkran, sikkerhetsnivå 2, konstruksjons-
løsning bestående av to eksplosjonsbeskyttede AS 7 ex wiretaljer 
med kapasiteter 2.000/2.900 kg

5 Endrager traverskran med to eksplosjonsbeskyttede SH 40 ex 
wiretaljer i tandemdrift, hver med en kapasitet på 3.200 kg

3

4

5
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Utførelsen av overlastsikringen ved innskjæring 
1/1 avhenger av heiseverkets konstruksjon, 
og skjer med velprøvde analoge eller digitale 
metoder for lastregistrering med lastgivere.

Overlastbryter

For kraner og taljer i sone 1, sone 2 og 
sone 21 er beskyttelsesarten på koblingsskap 
en kombinasjon av eksplosjonssikker 
utførelse ‹d›, tennsikker utførelse ‹e› og 
kapsling ‹tD›. 

Komponentskap og styringer

Motorer for sone 1 og sone 21 er laget av 
grått støpejern og beskyttelsesklassen er en 
kombinasjon av eksplosjonssikker utførelse 
‹d›, tennsikker utførelse ‹e› og beskyttelse 
ved kapsling ‹tD›. For sone 2 er motorene av 
aluminium og i beskyttelsesklasse ikke 
gnistgivende ‹nA›. For sone 22 er motoren i 
IP 66 og kapslet, beskyttelsesklasse ‹tD›. 

Motorer

Bak anleggene for LNG skjuler det seg en krevende industri, da arbeidet 
med brennbar gass er forbundet med stor risiko. Såvel elektriske som 
ikke-elektriske komponenter og deler i løfte- og transportteknikk kan utløse 
en eksplosjon når de befinner seg i eksplosive omgivelser. Som en av 
de ledende innen teknologi for eksplosjonsbeskyttede krananlegg kan 
STAHL CraneSystems tilby løfteløsninger tilpasset alle områder innen 
LNG-teknikk. Fra eksplosjonsbeskyttede standard kjetting- og wiretaljer 
for de dagligdagse vedlikeholdsoppgavene strekker sortimentet seg 
til dobbeltsikrede LNG-wiretaljer som garanterer maksimal sikkerhet.

Det gir en god følelse å vite hvilken overbevisende teknikk som skjuler seg 
i hver enkelt talje og hver enkelt komponent. At alt er optimalt tilpasset 
hverandre og byr på konstant ytelse, lang levetid og høy effektivitet.

De farlige punktene

11



Indirekte kabelgjennomføring, svært høyt 
sikkerhetsnivå med beskyttelsesart tennsikker 
utførelse ‹e› og eksplosjonssikker utførelse ‹d›.
Forbidelse mellom Ex e og Ex d med flerleder-
gjennomføring.

Kabelgjennomføring Wirelås Spesial wiretrommel 

Signalgivere Løpehjul 

Optiske og akustiske signalgivere som horn 
og varsellys ihht. ATEX direktiv og IECEx 
forskrifter. Kan brukes i sone 1, sone 2, sone 21 
og sone 22. Signalene aktiveres med bryter 
i styretablået.

Tilkoblingen av spesialwiren for vedlikehold 
av pumpene skjer med en spesiell wirelås 
eller hurtigkobling. Med hurtigkobling kan 
heiseverket enkelt utstyres med wire med 
krokblokk.

Beskyttelsesgrad på alle løpehjul er ikke 
gnistgivende ‹c›. Ved høye kjørehastigheter kan 
det blant annet monteres løpehjul i messing for 
å hindre gnistdannelse. 

Spesialtrommel for løftewiren. Kan leveres 
med utsparing i trommelen for hurtigkobling 
montert på løftewiren.

Styretablåene

Styretablåene SWH 5 ex er spesielt konstruert 
for styring av heiseverk og kraner i eksplosive 
miljøer. Til eksplosjonsbeskyttede wiretaljer for
sone 1 brukes tablåtype SWH ex i klasse IP 66.
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Eksperter i alle land kjenner øyeblikkelig igjen taljer  
og krankomponenter fra STAHL CraneSystems, for våre 
gjennomtenkte og høyt utviklede løsninger er i bruk 
overalt. STAHL CraneSystems regnes internasjonalt som 
en av markedslederne i eksplosjonsbeskyttet kran-
teknikk, og med verdens største produktspekter vet vi  
hva som trengs, og finner alltid en passende og lønnsom 
løsning. LNG spesialtaljene og hele programmet av 
eksplosjonsbeskyttet løfte- og kranteknikk møter de 
europeiske ATEX direktivene og de europeiske IECEx 
forskriftene. STAHL CraneSystems er representert  
ved datterselskaper, salgspartnere og krankonstruktører  
over hele verden.

I bruk over hele verden
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Nederland 
På GATE-terminalen (Gas Access To Europe) i Rotterdam i Nederland finnes  
tre gasstanker med et volum på tilsammen 540.000 m³. Alle de tre tankene er 
utstyrt med løfteteknologi fra STAHL CraneSystems i sikkerhetsnivå 3A. 
Heiseverkene har to separat drevne wiretromler som hver har en kapasitet  
på 2.400 kg, og disse brukes ved vedlikeholdsarbeider på pumpene for den 
flytende gassen. På grunn av de barske klimatiske forholdene med mye  
vind og regn er spesialheiseverkene på begge sider beskyttet av gangbroer 
med vegger med tanke på vedlikeholdsarbeider. I tillegg er det på hver tank 
nok en svingkran, utstyrt med en eksplosjonsbeskyttet SH 30 ex wiretalje. 
Disse svingkranene brukes til transport av verktøy og mindre komponenter 
opp til tankplattformen.

Nederland
Rotterdam
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Kina Shanghai

15 I bruk over hele verden

Kina 
Helt siden 1997 har STAHL CraneSystems produsert spesialheiseverk for 
LNG-anlegg og gasstanker i alle sikkerhetsnivå. Vårt datterselskap i Shanghai  
i Kina har siden 2006 hittil avsluttet oppdrag for 12 LNG-teminaler i Kina,  
som har omfattet både eksplosjonsbeskyttede standardtaljer såvel som 
spesialtaljer for LNG. Til dette spesielle prosjektet nord i Kina dreier det seg  
om LNG-wiretaljer i sikkerhetsnivå 1. Heiseverkene er basert på wiretaljen  
SH 60 ex og er montert på svingkraner på toppen av tankene. De har kapasitet 
3.500 kg og en heisehøyde på over 58 meter, og ved modifikasjoner på 
wiretromler og styring er de tilpasset for å tilfredsstille de kinseiske speifika-
sjonene. Den saltholdige luften og det tøffe kystklimaet gjorde det nødvendig 
med en spesiell korrosjonsbeskyttende overflatebehandling. LNG-taljene  
er ofte i stillstand mellom vedlikehold måneder av gangen, og er da beskyttet  
av innkledning. Gangbroer på begge sider gir lett adkomst til taljene for 
vedlikehold og wireskift.
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Perth

Australia

17

Australia
Omtrent 220 kilometer fra kysten i Vest-Australia bygges 
LNG-prosjektet Ichthys. Det er et av de mest betydnings-
fulle olje- og gassprosjektene og et av de største 
offshoreanleggene i verden. Det forener tre store 
prosjekt til ett, nemlig Central Processing Facility (CPF), 
Floating Production Storage and Offloading Facility 
(FPSO-Tanker) og et onshoreanlegg for LNG-produksjon.  
Alle kraninstallasjoner må tilfredsstille de mange kravene 
og spesifikasjonene fra oppdragsgiveren, de involverte 
landene og de ansvarlige kontrollmyndighetene. Slik 
sikres høy kvalitet på prosjektgjennomføringen, kontroll 
med de strenge materialkravene med tilhørende 
sertifiseringer såvel som detaljerte kontroller av utstyr 

både for eksplosjonsfarlige og ikke-eksplosjonsfarlige 
områder. I tillegg kommer strenge krav fra klasse-
selskapet DNV, som inkluderer konstruksjonskontroll 
og konstruksjonssertifisering såvel som en overlast-
prøving med 125 % av maksimal kapasitet. Denne 
utfordringen har en av STAHL CraneSystems sine 
australske kran partnere tatt! I offshoreanlegget skal 
det monteres tilsammen seks kraner i spesialutførelse 
for omgivel ses temperaturer opp til +45 °C, tre av 
dem i eksplo sjons beskyttet utførelse. For at kranene 
alltid skal være driftsklare også ved lave omgivelses-
temperaturer instal leres det egne varmeelementer for 
bruk ved stillstand. En av vedlikeholdskranene er en 
spektakulær spesial løsning for å løfte komponenter ut 
av FPSO-tankene. Disse todragerkranene har en kapa -
sitet på 70.000 kg og er utstyrt med to SHWF 8 heiseverk, 
hvert med kapasitet 50.000 kg. To SH wiretaljer med 
kapasitet 5.000 kg hver tjener som raske hjelpeheiser. 
Begge de to SHWF 8 heiseverkene er av helt redundant 
konstruksjon. De er utstyrte med ventilerte sentrifugal-
bremser og innebygget automatkobling som gjør det 
mulig å senke lasten sikkert selv ved strømbrudd. 
Kjøring i alle retninger skjer med tannstangdrift, slik 
at kranen også kan benyttes i grov sjø. Alle heise -
verkene er beregnet for bruk offshore og mulig kontakt 
med sjøvann.

I bruk over hele verden



 Jamalo-halvøyen 

Russland

Russland
På den russiske halvøyen Jamalo, i det nordvestre Sibir, bygges for tiden 
et av de mest krevende LNG-anlegg i verden, som skal tas i bruk i 2017. 
De eksplosjonsbeskyttede krananleggene og LNG-taljene brukes i delvis 
åpne og ikke oppvarmede haller, i temperaturer langt under 0 °C. Material-
holdbarhet, overholdelse av strenge retningslinjer for eksplosjonsbeskyttelse 
og permanent driftsberedskap må garanteres også under disse ekstreme 
forholdene. Derfor er alle heise- og kjøreverkskomponenter i kranene 
innebygget og utstyrt med oppvarming og dobbelt strømforsyningsnett.  
Innetemperaturen ved kranene holdes konstant på over –20 °C. Før kranene 
trygt kan tas i bruk sjekker kranstyringen flere temperaturfølere. Kranbroer, 
hjulkasser og løpekatter er laget av spesielt lavtemperaturstål P355 NL1.  
STAHL CraneSystems leverer de eksplosjonsbeskyttede spesialheiseverkene 
for vedlikeholdskranene. For vedlikehold av de tunge gasskompressorene 
brukes tvillingtaljene AS 7 ex ZW med en kapasitet på 100.000 kg. For lettere 
laster og raskere løft har hver kran i tillegg en hjelpetalje type SH ex, som 
lik hovedheiseverket er montert i den oppvarmede sonen.
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Vertriebspartner Tochtergesellschaften

Arabiske emirater Argentina Australia Belgia Brasil Canada Chile Columbia Danmark

Ecuador Egypt England Estland Filippinene Finland Frankrike Hellas Hongkong India Indonesia 
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Be om våre brosjyrer
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The SH wire rope hoist
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The SW winch
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The CraneKit for Crane Builders
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