Den sikreste vej mellem to punkter

Rør til miljøsikring ved transport af
kemiske og petrokemiske væsker

- sikrer fuld kontrol over rørsystemer
• Kombinerer fordelene fra to teknologier
• Gør det muligt at detektere og
overvåge lækager, før der opstår
større skade
• Forhindrer små utætheder i at udvikle sig til store udslip

Når kemiske, petrokemiske eller andre kritiske væsker transporteres via rør
systemer, skal der være fuld fokus på sikkerheden. Det er vigtigt straks at vide,
hvis der opstår utætheder og at kunne minimere konsekvenserne, hvis det sker.
LOGSTOR er eksperter inden for præisolerede rørsystemer og har erfaring med
også at indbygge tracerrør til detekteringskabler, så rørsystemet kan være
under konstant overvågning. Via kablerne holdes du fuldt informeret, hvis der
sker lækager, så du kan forhindre at eventuelle mindre problemer udvikler sig til
potentielt komplicerede eller kritiske situationer.

• Er med til at beskytte din virksomheds gode omdømme
• Giver nem adgang til detekteringskabler og gør vedligeholdelse og
udskiftning let
• Brugervenlig installation - sparer
både tid, arbejdskraft og penge

På den sikre side
Brugen af SafePipe gør det meget
nemmere at overholde alle kravene i
sikkerheds- og miljølovgivningen. Der stilles strenge krav til kemiske og petrokemiske installationer, og transportrørsystemerne skal også overholde eller endda overgå
disse.
SafePipe sætter dig i stand til at detektere
eventuelle problemer og lokalisere den
nøjagtige placering af kilden til problemet.
Og på grund af rørets opbygning med en
100% uigennemtrængelig yderkappe af
HDPE, kan du samtidig være sikker på, at
eventuelle lækager indkapsles sikkert,
indtil skaden kan udbedres.

Uigennemtrængelig HDPEyderkappe som forhindrer lækage,
og samtidig fungerer som
miljømembran

PUR-skum
Medierør af formålsbestemt
materiale

Perforeret plastrør til
detekteringskabler

Kombinationen af disse to egenskaber betyder, at du effektivt kan forhindre, at
eventuelle udslip:
• medfører
	
uplanlagte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
• 	påvirker både miljøet og din virksomheds gode omdømme negativt

Vi leverer komplette, lækagesikre rørsystemer, der er klar til installation af
specificerede detekteringskabler
og -systemer.

Fuldt kompatibel
SafePipe er kompatibel med
detekteringskabler og
overvågningssystemer på
markedet – for eksempel
TraceTek® - og rørets unikke
design gør det nemt at installere dem.
SafePipe rørsystemet omfatter alle
nødvendige muffer, fittings, kabelbrønde og værktøjer, ligesom varmekabler og
andre alarm- og overvågningssystemer
kan leveres med efter behov.

Kvalitetsstyret produktion
LOGSTOR og AVA Systems håndterer
både kvalitets- og miljøproblematikker
proaktivt - lige fra fremstillingen af
komponenter til installationen er fuldført.
Alle LOGSTOR rør og komponenter
fremstilles i henhold til ISO 9001- og ISO
14001-standarderne.

Miljøværn
Den uigennemtrængelige HDPE-yderkappe på
SafePipe fungerer som et ekstremt effektivt miljøværn
og forhindrer små problemer i at udvikle sig til større
udslip, som potentielt kan forurene miljøet. Yderkappen er 100% vandtæt og fuldstændigt uigennemtrængelig for kulbrinter og så godt som alle væsketyper.

PEH som miljøbeskyttende membran
En eventuel lækage holdes inde i PEH kappen. PEH kappen danner
en 100 % vandtæt og oliebestandig løsning til jordlagte systemer.
Stålrøret behøver ingen yderligere overfladebehandling eller
beskyttelse mod korrosion.
Lækagen opdages, før der opstår skade på miljøet.

SafePipe indkapsler enhver form for lækage, og den nøjagtige placering lokaliseres næsten øjeblikkeligt af detekteringskablerne. Det betyder, at lækagen forhindres i at
vokse og hurtigt kan udbedres ved hjælp af almindelige
standardprocedurer.

Komponenterne og deres funktioner
SafePipe er en totalløsning for lækagedetektering og indkapsling, som er nem at integrere. Den består af:
•

et holdbart, godt beskyttet medierør til transport af væsker

•

et ekstremt effektivt PUR-isoleringslag som samtidig er et
perfekt materiale til at fastholde medierøret centreret i
yderkappen i hele rørsystemets levetid

•

en uigennemtrængelig HDPE-yderkappe, der fungerer som
miljømembran og sikrer, at eventuelle lækager forbliver inde i
røret

•

en solid og formfast kanal til nem installation og afinstallation af
detekteringskabler og andet overvågningsudstyr

Sikker afstand
Mellemrummet mellem yderkappen og det indre medierør i alle
LOGSTOR rørsystemer er udfyldt med unik polyurethanskum
(PUR), som sikrer en konstant afstand mellem de to komponenter.
Dette overflødiggør brugen af afstandsstykker, som kan genere detekteringskablerne og vanskeliggøre installationen og vedligeholdelsen af disse.
PUR-skummet er opbygget af lukkede celler, der både gør skummet modstandsdygtigt og giver det ekstremt effektive isoleringsegenskaber. Samtidig sikrer det en effektiv korrosionsbeskyttelse af
medierøret.
Plastrøret til detekteringskablet støbes ind i røret under fremstillingen. Det giver en solid kanal til problemfri installation og afinstallation af kabler , og dennes perforeret struktur leder væsken ind i
plastrøret i tilfælde af eventuel lækage.

160.000 km indtil videre …
LOGSTOR er verdens førende leverandør af præisolerede rørsystemer. Rørsystemerne er den sikreste og mest
omkostnings- og energieffektive metode til rørtransport af
væsker og gasser med temperaturer på mellem -200 og
250 °C.
P.t. fremstiller vi årligt ca. 14.000 km rør, og vi udvider løbende produktionen.

Vi producerer også rørsystemer til fjernvarme og fjernkøling, olie- og gasanlæg, samt til installation på skibe og i
procesindustri.
Alle LOGSTOR rør og komponenter fremstilles i henhold
til ISO 9001- og ISO 14001-standarderne.
Yderligere informationer findes på www.logstor.com

Det bedste fra to verdener
TraceTek detekteringskabler og LOGSTOR rørsystemer er førende inden
for hver deres område, og SafePipe giver dig mulighed for at høste
fordelene af de to leverandørers kombinerede teknologier, knowhow og
erfaringer.
Samarbejdet har udmøntet sig i en ekstremt pålidelig totalløsning til detektering af lækager og forebyggelse af alle former for udslip fra rørsystemer
til kemiske, petrokemiske samt andre kritiske væsker.

TraceTek® teknologi
TraceTek Leak Detection and Locating teknologi blev udviklet af Raychem
Corporation i starten af 1980’erne. I begyndelsen var der fokus på
vandbaserede væsker, og senere blev fokuset udvidet til at inkludere
oliebaserede produkter.

Anvendelsesområder
SafePipe er ideel til transport af:
•

	
benzin,
diesel, jetfuel, råolie, smøreolie og andre kulbrintebaserede
væsker

•

organiske opløsningsmidler

•

stærke syrer og baser samt øvrige farlige væsker

•

forurenet vand og forurenede væsker generelt

Det foregår sikkert, effektivt og under fuld overvågning og med sikkerhed
for, at eventuelle lækager holdes indkapslet i rørsystemet.

Anvendelse og implementering af SafePipe skal ske i henhold til gældende lovgivning. Dette ansvar påhviler ene og alene køber.
LOGSTOR / AVA Systems Nordic bistår i det omfang det er kommercielt muligt med rådgivning i forbindelse med produktet, det
skal dog fremhæves, at ansvaret for lovligheden af den konkrete anvendelse af produktet altid påhviler køber alene.
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