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Atlas Copco får stororder för flytande naturgas
Antwerpen, Belgien den 3 juli 2012: Atlas Copco har fått en order på
turbokompressorer som ska installeras på en anläggning för flytande naturgas i
Northern Territory, Australien. Projektet, som drivs av INPEX Corporation med
Total SA som partner, kommer att producera flytande naturgas (LNG) från Ichthys
området.
Ordern, värd cirka MUSD 17 (MSEK 116), tecknades av JKC Australia LNG under andra
kvartalet och består av turboexpandrar och luftkompressorer. Maskinerna är planerade för
leverans under tredje kvartalet 2013.
Gas från Ichthys fälten i Browse Basin, cirka 200 kilometer till havs i västra Australien,
förbereds genom att man tar bort vatten och extraherar kondensat. Gasen transporteras
därefter till processanläggningar i Darwin, via en 890 kilometer lång undervattenspipeline.
Projektet förväntas ge 8,4 miljoner ton LNG och 1,6 miljoner ton motorgas (LPG) per år.
Atlas Copcos turboexpandrar kommer att användas i gasbehandling, medan tre-stegs
kompressorerna kommer att producera tryckluft.
"Atlas Copcos stora LNG kunskap och referenser, i kombination med vår förmåga att
möta de exakta och noggranna specifikationerna för projektet, hjälpte oss att vinna denna
order", säger Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik.
Ansvarig för teknik, upphandling och byggande av de landbaserade anläggningarna är
JKC Australien LNG, ett samriskföretag bestående av JGC Corporation, KBR och
Chiyoda Corporation.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco
37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och
processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt
övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad
uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien,
Tyskland, USA, Kina och Indien.
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