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Tiivistelmä
Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää nesteytetyn maakaasun eli LNG:n
höyrystyslaitoksen turvallisuusvaatimukset. Sääntely ja vaatimukset ovat peräisin
eurooppalaisista ja kansainvälisistä standardeista sekä EU-direktiiveistä ja niiden
perusteella harmonisoiduista laeista ja asetuksista. Näistä pyritään poimimaan
suunnittelun ja rakentamisen kannalta olennaisimpia asioita, ja työn itsessään on
tarkoitus toimia suunnitteluoppaana LNG-laitoksille.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää mikroturbiinia LNG-säiliön paineen ja
boil-off-kaasujen hallinnassa. Tätä varten kehitetään yksinkertaistettu malli, jonka
perusteella turbiinia voitaisiin ajaa järkeviä aikoja jo alle sadan kuution säiliön boil-
off-kaasulla. Malli osoittautui kuitenkin puutteelliseksi säiliöpaineen kuvaamisessa,
jolloin turbiininkin osalta tarkastelu pitäisi tehdä tarkemman mallinnuksen avulla.
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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit
BOG% Boil-off-kaasun muodostumisprosentti (%V/d)
h Lämpöarvo (MJ/m3)
ρ Tiheys (kg/m3)

Lyhenteet
ATEX-/Ex- Räjähdysvaarallinen tila tai räjähdysvaaralliseen

tilaan suunniteltu laite
BOG Boil-off-kaasu (Boil-Off Gas)
CNG Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas)
ESD Hätäpysäytys (Emergency Shutdown)
GTL Synteettinen maakaasupohjainen diesel (Gas-To-Liquids)
GWP Ilmaston lämmityspotentiaali (Global Warming Potential)
LBG Nesteytetty biokaasu (Liquefied Biogas)
LCNG Nesteyten maakaasun höyrystys ja paineistus

(Liquid to Compressed Natural Gas)
LEL Alempi syttymisraja (Lower Explosion Limit)
LIN Nesteytetty typpi (Liquefied Nitrogen)
LNG Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas)
MGO Meridiesel (Marine Gas Oil)
NDT Rikkomaton aineenkoetus (Non-Destructive Testing)
PBU Paineenkorotushöyrystin (Pressure Build-up Unit)
PED Painelaitedirektiivi (Pressure Equipment Directive)
SCR Valikoiva katalyyttinen pelkistys (Selective Catalytic Reduction)
THT Tetrahydrotiofeeni
TRV Paineenpurkuventtiili (Thermal Relief Valve)
VIP Tyhjiöeristetty putki (Vacuum Insulated Pipe)
VNA Valtioneuvoston asetus
YVA Ympäristövaikutusten arviointi
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1 Johdanto
Vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ollaan vahvasti siirtymässä kohti uusiutuvia
energiantuotantomuotoja, kehittyvien maiden kasvava energiantarve vaatii tuekseen
myös fossiilisia polttoaineita. Koska päästövähennyksille on kuitenkin akuutti tarve,
kivihiilen käytön lopettaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä kohdin maakaasulla
on tärkeä rooli: se palaa kivihiileen verrattuna huomattavasti puhtaammin, vaikka
onkin fossiilinen polttoaine. Maakaasu voisi toimia ylimenokauden polttoaineena,
jolla saadaan päästöjä pienennettyä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Toinen merkittävä maakaasun käyttökohde on liikenne, jossa maakaasun käytöllä
voidaan pienentää paikallisia hiukkaspäästöjä perinteisiin bensiini- ja dieselmoottorei-
hin verrattuna. Tällä olisi kaupunkien ilmanlaadulle suuri merkitys: Keski-Euroopassa
suunnitellaan tai on jo otettu käyttöön rajoituksia ja kieltoja henkilöautoliikenteelle
kaupungin ilmanlaadun parantamiseksi. Sähköautot tekevät vahvasti tuloaan, mutta
niiden yleistymistä jarruttaa auton korkeampi hankintahinta. Kaasuauton hinta
taas ei merkittävästi eroa bensiini- tai dieselkäyttöisen auton hinnasta, jolloin var-
sin kevyelläkin poliittisella ohjauksella voidaan saada suuri muutos autokantaan.
Vuoden 2017 lopulla valtioneuvosto julkaisi jo vuonna 2016 käytössä olleen romu-
tuspalkkiokampanjan, jossa uuden, vähäpäästöisen auton ostaja saa 1500 euron
tuen, mikäli hän romuttaa vanhan, yli 15-vuotiaan autonsa. Edelliseen toteutukseen
uutta oli, että palkkion saa korotettuna 2500 euroon, jos hankittava uusi auto on
maakaasukäyttöinen tai täyssähköauto.

Maakaasun heikkoudeksi voidaan yleisesti ajatella riippuvuus kaasuverkosta.
Nesteytetty maakaasu eli LNG poistaa tämän riippuvuuden, kun kaasua voidaan
varastoida ja käyttää kustannustehokkaasti kaasuverkon ulkopuolella. Se luo mah-
dollisuuden lukuisille uusille sovelluskohteille aina ajoneuvotankkausasemista teolli-
suuspolttoaineeksi ja hajautettuun energiantuotantoon asti. Mahdollisuus laajentaa
maakaasuliiketoimintaa kaasuverkon ulkopuolelle on merkittävää erityisesti Suomen
kaltaisessa suuren pinta-alan maassa, jossa kaasuverkko ei kuitenkaan ole koko maan
kattava (katso kuva 1). Myös poliittisen riskin hallinta on merkittävä argumentti
erityisesti Itä-Euroopan maissa, joissa halutaan vähentää riippuvuutta venäläisestä
maakaasusta. Polttoaineen saatavuus on myös sen käytön lisääntymisen kannalta
välttämätöntä, esimerkiksi aiemmin mainittujen kaasuautojen tapauksessa.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää nesteytetyn maakaasun varastointiin ja
uudelleen kaasuksi höyrystämiseen tarkoitetun laitoksen turvallisuusvaatimuksia.
Tällainen laitos koostuu LNG:n varastosäiliöstä ja höyrystämiseen tarvittavasta
tekniikasta. Yhdessä näistä voidaan käyttää nimitystä satelliittiasema tai höyrystys-
asema. LNG-säiliöstä kaasua voidaan käyttää myös ajoneuvojen tankkaukseen, joko
nestemäisenä tai paineistettuna kaasuna, jolloin puhutaan LCNG-tankkausasemasta.
Karkeasti ottaen ainoa tekninen eroavaisuus LCNG-tankkausaseman ja normaa-
lin maakaasuntankkausaseman välillä on korkeapainekompressorin korvaaminen
LNG-korkeapainepumpulla ja -höyrystimillä. Tässä työssä keskitytään kuitenkin
höyrystysaseman vaatimuksiin, joskin myös LCNG-asemia sivutaan.

Työn tavoitteena on luoda kattava, käsikirjamainen suunnitteluopas satelliittiase-



Kuva 1: Gasumin hallinnoima maakaasun siirtoverkosto. Kuvan lähde: [1].

man suunnittelemisesta ja rakentamisesta Suomeen ja Suomen olosuhteisiin. Tärkeinä
tekijöinä ovat viranomaismääräykset ja -vaatimukset kansallisella ja EU-tasolla. Teos
sopii hyödynnettäväksi niin satelliittiaseman hankinnasta kiinnostuneille yrityksille
kuin myös aiheen parissa työskenteleville suunnittelu- ja konsulttitoimistoille.

Tässä työssä satelliittiaseman turvallisuusvaatimuksia lähestytään kolmella tasol-
la. Luvussa 4 perehdytään LNG-laitoksia koskevaan lainsäädäntöön ja suunnittelua
ohjaaviin standardeihin. Sääntelyn ohella luodaan katsaus suunnittelun alkuvai-
heeseen, kuten rähjähdysvaarallisten tilojen luokitteluun ja laitoksen sijoitukseen
vaikuttaviin varoetäisyyksiin.

Luvussa 5 keskitytään suunnittelussa huomioitaviin asioihin, kuten materiaali- ja
laitevalintoihin. Maakaasusta johtuvat räjähdysvaaralliset tilat vaikuttavat erityisesti
sähkölaitteiden valintaan. Keskeisenä käsiteltävänä asiana on myös laitoksen vaatimat
turvalaitteet ja -järjestelmät.

Luvussa 6 käsitellään laitoksen käyttöönottoa ja käyttöä. Käyttöönottoon liittyy
vahvasti eri viranomaistarkastukset ja -hyväksynnät, ja käyttöön taas erityisesti lain
määräämät määräaikaistarkastukset. Luvussa huomioidaan myös työturvallisuus-
asioita.

Työ alkaa lyhyellä katsauksella LNG:n historiaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Lisäksi esitellään nesteytetyn maakaasun ominaisuuksia ja huomioitavia tekijöitä
yleisesti, sillä kryogeeniset lämpötilat tuovat maakaasulle erityisiä vaaratekijöitä.
Myös satelliittiaseman toimintaperiaate ja pääkomponentit käydään läpi, jotta lukija
tietää, mistä puhutaan. Lisäksi perehdytään varastointitilanteessa lämpövuodon takia
syntyvän boil-off-kaasuun ja erityyppisiin ratkaisuihin sen hallitsemiseksi. Luvussa
7 tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää mikroturbiinia boil-off-kaasun hallintaan ja
hyödyntämiseen pienessä satunnaiskäytön kohteessa.
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2 Taustaa: markkinat, strategia ja lainsäädäntö
Kuten monet muutkin keksinnöt, myös nesteytetty maakaasu sai alkunsa sotilasteol-
lisuudesta. 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa kehitettiin prosessia maakaasun
jäähdyttämiseen, jotta siitä saatiin erotettua heliumia armeijan ilmapallojen käyttöön.
Vuonna 1914 Godfrey Gabot esitteli LNG:n konseptin patentoidessaan proomujär-
jestelmän, jolla kaasun siirto meriteitse oli teknisesti mahdollista. Ideaa ei koskaan
kuitenkaan toteutettu. [2]

Ensimmäinen kaupallinen LNG-toteutus oli vuonna 1939 rakennettu huippukuor-
mantasauslaitos Länsi-Virginiaan. Pari vuotta myöhemmin Clevelandiin rakennettiin
vastaavanlainen laitos, joka toimi ongelmitta, kunnes sitä laajennettiin vuonna 1944
suuremmalla säiliöllä. Sodan takia laadukasta ruostumatonta terästä ei ollut saatavil-
la, joten säiliö rakennettiin matalanikkelisestä teräksestä. Vielä samana vuonna säiliö
repesi, ja maakaasu vuosi sadevesijärjestelmään, höyrystyi ja syttyi palamaan. Sitä
seuranneessa tulipalossa kuoli 128 ihmistä. Kyseessä on vakavin onnettomuus nestey-
tetyn maakaasun historiassa. Onnettomuustutkinnassa selvisi, että säiliön teräksessä
käytetty 3,5 %:n nikkelipitoisuus ei ollut riittävä estämään haurastumismurtuman
(engl. brittle fracture) syntymistä kryogeenisissa lämpötiloissa. Seurauksena kehi-
tettiin uusia standardeja LNG:n kanssa käytettäville materiaaleille: säiliöissä on
onnettomuuden jälkeen käytetty 9 %:n nikkeliseostusta ilman vastaavia haurastumi-
songelmia. [2, 3]

Clevelandin onnettomuus johti siihen, ettei LNG-tekniikkaa juurikaan kehitetty
tai kaupallistettu yli vuosikymmeneen. 1950–60-lukujen taitteessa sekä Yhdysval-
loissa että Isossa-Britanniassa suunniteltiin maakaasun kuljetusta alueelta toiselle.
Maat yhdistivät voimansa, ja toisen maailmansodan aikainen rahtialus muutettiin
LNG-alukseksi, joka suoritti ensimmäisen LNG-merikuljetuksen vuonna 1959 – lähes
viisikymmentä vuotta alkuperäisen idean esittämisen jälkeen. Teknologian osoit-
tauduttua toimivaksi Iso-Britannia ja Ranska solmivat Algerian kanssa 1960-luvun
alussa ensimmäiset LNG-toimitussopimukset, joissa Algeriasta löytyneitä suuria maa-
kaasuvarantoja nesteytettiin ja toimitettiin meriteitse Isoon-Britanniaan ja Ranskaan.
Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1964. [2]

Pian sen jälkeen 1960–70-luvuilla nesteytyslaitoksia rakennettiin Alaskaan, Liby-
aan, Bruneihin, Abu Dhabiin ja Indonesiaan. Vastaanottoterminaaleja rakennettiin
vastaavasti Japaniin, Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja Italiaan, myöhemmin myös Bel-
giaan, Espanjaan, Taiwaniin ja Etelä-Koreaan. Tämä johti ylituotantoon, ja 1980-
luvulla avattiin vain kaksi uutta nesteytyslaitosta (Australiaan ja Malesiaan), nekin
vastaamaan Aasian markkinoiden kasvaneeseen kysyntään. 1990-luvulla länsimais-
sakin kysyntä alkoi saavuttaa tuotantoa, ja uusia nesteytyslaitoksia rakennettiin
useampia ennen vuosituhannen vaihdetta. [2]

Käänne tapahtui 2000-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen liuskekaasubuumin myö-
tä, kun USA:sta tuli käytännössä energiaomavarainen ja kaasua oli vientiin saakka.
Kuvasta 2 nähdään liuskekaasun tuotannon lähes kymmenkertaistuneen noin kym-
menessä vuodessa. Kasvanut tuotanto näkyy viiveellä LNG:n vientitilastoissa (kuva
3), joka on moninkertaistunut viimeisen parin vuoden aikana. 1980-luvulta aina
viime vuosiin asti kaasua vietiin nesteytettynä lähinnä vain Japaniin, mutta nyt
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Kuva 2: Liuskekaasun tuotannon kehitys Yhdysvalloissa 2000-luvulla [5]

vientiä on muuallekin Aasiaan, Eurooppaan ja Meksikoon. Nesteytyskapasiteettia
rakennetaan edelleen: rakenteilla olevat projektit tuplaavat Yhdysvaltojen nesteytys-
kapasiteetin vuoden 2019 loppuun mennessä [4], joten LNG:n tarjonta markkinoilla
tulee lisääntymään merkittävästi.

2.1 EU:n strategia
Euroopan unioni haluaa vähentää riippuvuutta venäläisestä maakaasusta geopoliitti-
sen riskin takia, varsinkin kun oma maakaasun tuotanto vähenee tulevina vuosikym-
meninä. Tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään hyödyntämään LNG:tä ja maakaasun
varastointia, erityisesti kun LNG:n tarjonnan ennustetaan kasvavan jyrkästi. Tar-
koitus on monipuolistaa kaasutoimituksia, eli LNG:llä ei ole tarkoitus korvata venä-
läistä putkikaasua. LNG:n käytöllä voidaan saada myös kustannussäästöjä, koska
markkinoilla on enemmän kilpailua ja toimijoita. [8]

Euroopan unionin 2020-strategian pohjalta on vaihtoehtoisille liikennepolttoaineil-
le linjattu maakaasun osalta seuraavasti: jokaisessa jäsenvaltiossa on varmistettava
mahdollisuus tankata paineistettua maakaasua tai biometaania riittävän tiheästi
ydintieverkon alueella, jotta liikkuminen maakaasukäyttöisellä autolla on mahdol-
lista koko unionin alueella vuoden 2025 loppuun mennessä. Asemien sijoittelussa
on huomioitava autojen keskimääräinen toimintamatka, mutta ohjeellisesti CNG-
tankkausasemia tulisi olla keskimäärin 150 kilometrin välein. Vastaava vaatimus
koskee myös nesteytetyn maakaasun tankkausasemia raskaalle liikenteelle, joille
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Kuva 3: LNG:n vienti Yhdysvalloista 2000-luvulla [6], vuoden 2018 ennuste tehty
tammi–huhtikuun datan [7] perusteella.

ohjeellinen keskietäisyys on 400 kilometriä. Meriliikenteelle pitäisi tarjota LNG-
tankkausmahdollisuus pääsatamissa vuoden 2025 ja sisävesisatamien ydinverkossa
vuoden 2030 loppuun mennessä. [9]

2.2 Uusi maakaasumarkkinalaki
Nesteytetyn maakaasun kannalta merkittävää on myös Suomessa 1. tammikuuta
2018 voimaan astunut uusi maakaasumarkkinalaki, joka avaa maakaasun toimitukset
kilpailulle. Tähän asti maakaasutoimitukset ovat olleet pitkälti monopolin hallussa
ja saatavilla ainoastaan eteläisessä Suomessa, mutta uuden lain myötä kilpailua
pyritään lisäämään. Prosessi on osittain vastaava kuin sähkömarkkinoiden puolella:
maakaasuverkot on eriytettävä eri yhtiöön maakaasun myynnistä vuodesta 2020
alkaen. Tämä mahdollistaa myös muille toimijoille myydä kaasua saman verkon
välityksellä ja syöttää kaasua verkkoon. [10]

Tähän asti kaikki Suomessa käytetty maakaasu on toimitettu putkea pitkin
Venäjältä, mutta jatkossa maakaasua voidaan syöttää ja myydä verkkoon käytännössä
mistä vain höyrystettynä LNG:nä. Vastaavasti myös puhdistetun biokaasun syöttö
maakaasuverkkoon tulee mahdolliseksi. Useampi kaasuntoimittaja lisää kilpailua ja
siten laskee maakaasun hintaa ja lisää toimitusvarmuutta.

Verkonhaltijan ja maakaasun myyjän eriyttämisen velvoite astuu voimaan vuonna
2020, samanaikaisesti kun Baltic Connector II -kaasuputki Viron ja Suomen välillä
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on määrä valmistua. [10] Baltic Connector II yhdistää Suomen maakaasuverkon
Euroopan verkkoon, jolloin Venäjän putkiyhteys saa kilpailua myös muusta kuin
LNG:stä ja biokaasusta. Tosin on syytä huomata, että merkittävä osa Keski-Euroopan
ja Baltian markkinoiden kaasusta on venäläistä, joten poliittista riskiä se ei eliminoi
täysin.

Lain 13. luvun 60§ vaatii, että maakaasuverkkotoiminta, nesteytetyn maakaasun
käsittelylaitteiston toiminta (esim. höyrystysasemat), maakaasun myyntitoiminta
ja maakaasun varastointitoiminta eli käytännössä LNG-terminaalit on eriytettävä
omiin yhtiöihinsä. [10] Eriytysvaatimuksella pyritään vähentämään päällekkäisen
infrastruktuurin rakentamista (vrt. jälleen sähköverkot) ja välttämään esimerkik-
si tilannetta, jossa vain toimijat, joilla on pääomaa rakentaa suuren kokoluokan
vastaanottoterminaali, voisivat toimia markkinoilla.

Verkonhaltijan on tarjottava palveluita markkinoilla tasapuolisesti ja syrjimät-
tömästi ilman kilpailua rajoittavia ehtoja. Lisäksi verkonhaltijan on liitettävä verk-
koon kohtuullista korvausta vastaan tekniset vaatimukset täyttävät maakaasulaitteet
(höyrystysasemat, biokaasun jalostusasemat). LNG-vastaanottoterminaalin on siis
tarjottava palveluitaan kaikille markkinoilla toimijoille. [10]
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3 Tekninen tausta

3.1 Nesteytetyn maakaasun ominaisuudet
Nesteytetty maakaasu mielletään usein puhtaaksi nesteytetyksi metaaniksi, mutta
todellisuudessa se on hiilivetyjen seos aivan kuten maakaasukin. Metaanin joukossa
on pieniä määriä esimerkiksi etaania, propaania tai typpeä. Seoksen koostumus
vaihtelee tuotantopaikan mukaan. LNG:n koostumus vaikuttaa myös sen fysikaalisiin
ominaisuuksiin, kuten kiehumispisteeseen, tiheyteen ja lämpöarvoon. Muutaman
eri koostumuksen nesteytetyn maakaasun ominaisuuksia esitellään taulukossa 1.
Yleisesti nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin olettaa LNG:n tiheyden olevan noin
450 kg/m3, kiehumispiste normaalipaineessa noin −165 °C, ja kaasutilavuuden noin
600-kertainen nestetilavuuteen nähden.

Turvallisen käytön takaamiseksi nesteytetyn maakaasun käsittelyssä ja proses-
soinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta vältytään aineellisilta- ja
henkilövahingoilta. Nesteytetyn maakaasun vaarallisuus perustuu kolmeen sen fysi-
kaaliseen ominaisuuteen: [11]

1. Nesteytetyn maakaasun kiehumispiste on noin −160 °C, joten se on äärimmäisen
kylmää.

2. Pienetkin määrät nesteytettyä kaasua vastaavat suurta tilavuutta kaasua.

3. Maakaasu on syttyvää. Normaaliolosuhteissa syttyvä seos vaatii viidestä vii-
teentoista tilavuusprosenttia kaasua.

Maakaasu ei ole nesteenä eikä kaasuna myrkyllistä, mutta suuret pitoisuudet
voivat aiheuttaa tukehtumisriskin, mikäli ilman happipitoisuus laskee suuren maakaa-
sumäärän takia. LNG on myös väritöntä ja hajutonta, joten vuotojen havaitseminen
voi olla hankalaa; tosin suurempien määrien yhteydessä vaalean höyrypilven muodos-
tuminen on todennäköistä, koska kylmä kaasu kondensoi ilmankosteutta ympärilleen.
Turvallisen työskentelyn takaamiseksi on kuitenkin syytä käyttää henkilökohtaista
kaasuhälytintä, joka varoittaa kaasuvuodoista. [11]

Nesteytettyä maakaasua säilytetään usein tyhjiöeristeisissä kaksoisvaippasäiliöissä.
Isommissa terminaaleissa voidaan käyttää betoni- tai membraanisäiliöitä. Nesteytetty
maakaasu on itsejäähtyvää, eli se ei vaadi erillistä jäähdytysjärjestelmää säilyäkseen
kylmänä. Ominaisuus juontaa juurensa höyrystymisen vaatimasta lämpöenergiasta,
joka pitää nesteen lämpötilan kiehumispisteessään. [3] Lämpövuoto saa nesteen
höyrystymään kaasuksi, jolloin nestemäinen faasi pysyy viileänä. Höyrystynyttä
nestettä kutsutaan boil-off-kaasuksi, jonka hallinta on yksi tärkeimpiä LNG-prosessin
kannalta. Boil-off-kaasua käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.

Nesteytetyn maakaasun metaania suuremmasta tiheydestä seuraa sen merkit-
tävimmät hyödyt: suuri energiatiheys tarkoittaa, että huomattavan pieneen tilaan
voidaan varastoida suuria energiamääriä, ja myös suurten energiamäärien kuljetus
tulee mahdolliseksi. Kaasumaisen metaanin tiheyttä voidaan kasvattaa myös painetta
korottamalla, mutta paineistusprosessin hyötysuhde on varsin heikko, ja esimerkiksi
250 barinkin paineessa (tyypillinen maakaasuauton säiliöpaine) metaanin tiheys on
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Taulukko 1: Esimerkkejä LNG:n koostumuksesta. Huomaa erityisesti raskaampien
hiilivetyjen vaikutus lämpöarvoon ja tiheyteen. Datan lähde: [11].

LNG:n ominaisuus kiehumispisteessä

ja normaalipaineessa
Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Molaarinen koostumus (%)

N2 0,13 1,79 0,36

CH4 99,8 93,9 87,2

C2H6 0,07 3,26 8,61

C3H8 – 0,69 2,74

i C4H10 – 0,12 0,42

n C4H10 – 0,15 0,65

C5H12 – 0,09 0,02

Moolimassa (kg/kmol) 16,07 17,07 18,52

Kiehumispiste (°C) –161,9 –166,5 –161,3

Tiheys (kg/m3) 422 448,8 468,7

Kaasutilavuus per kuutio (m3) 588 590 568

Kaasutilavuus per tonni (m3) 1392 1314 1211

Kalorimetrinen lämpöarvo (kJ/kg) 525,6 679,5 675,5

Lämpöarvo per kaasukuutio (MJ/m3) 37,75 38,76 42,59

noin 210 kg/m3, joka jää vielä kauas LNG:n tiheydestä. LNG:n höyrystysprosessi
ja varastointi kuitenkin vaativat oman tekniikkansa, joka ei ole pienessä mittakaa-
vassa kustannustehokasta. Tästä syystä tavallisissa henkilöautoissa LNG:tä tuskin
tullaan koskaan näkemään, mutta raskaassa liikenteessä LNG:stä ennustetaan mer-
kittävää kilpailijaa dieselille ja sähkölle. LNG:tä polttoaineena käyttäviä rekkoja
on jo Suomessakin, tosin niiden tankkaus onnistuu tällä hetkellä vain muutamissa
kaupungeissa.

Toinen LNG:n merkittävä etu on sen yhteensopivuus olemassa olevien maakaa-
sulaitteiden kanssa. Höyrystysprosessin läpi ajettu LNG on täsmälleen samanlaista
kuin putkesta saatava maakaasu, jolloin kaikkia jo olemassa olevia tai markkinoilta
saatavia maakaasulaitteita voidaan käyttää. Tällöin polttoaineen vaihdon käyttöön-
ottokustannus alenee merkittävästi, koska investointi kohdistuu vain varastointi-
ja höyrystyskapasiteetin rakentamiseen. Höyrystettyä LNG:tä voidaan syöttää ole-
massa olevaan kaasuverkkoon, jolloin kaasutoimitukset voidaan varmistaa myös
poikkeusoloissa.
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DIESEL LNG CNG (250 bar)

~95 l = 1 MWh ~170 l = 1 MWh ~350 l = 1 MWh

Kuva 4: Dieselin, LNG:n ja CNG:n vaatiman säiliötilavuuden vertailu. Luvut ovat
suuntaa antavia, koska ne riippuvat maakaasun koostumuksesta ja mittauslämpöti-
loista.

Kolmantena etuna erityisesti teollisessa mittakaavassa on maakaasun puhtaus
verrattuna moniin muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Vaikka kyse onkin fossiilisesta
polttoaineesta, joka tuottaa hiilidioksidipäästöjä, voi se korvata vielä saastuttavampia
teollisuudessa käytettyjä polttoaineita, kuten raskasta polttoöljyä – nesteytetyn maa-
kaasun ansiosta myös maakaasuverkon ulkopuolella. Maakaasun palamisprosessilla
on etunsa myös liikennepolttoaineena: viime aikoina Euroopan suurkaupungeissa
puhuttaneet dieselautojen aiheuttamat pienhiukkas- ja typpioksidipäästöt ovat maa-
kaasulla lähes olemattomat. Tästä syystä raskaan liikenteen ja bussien kohdalla
LNG:n yleistyminen voisi parantaa kaupunkien ilmanlaatua merkittävästi.

Merkittävin sovellus LNG:lle tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan sen käyttö
laivapolttoaineena. LNG täyttää niin kutsutun EU:n rikkidirektiivin (2012/33/EU)
sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Orgarnization,
IMO) SECA2015-vaatimukset vähärikkisenä polttoaineena meriliikenteessä. Lisäksi
maakaasu täyttää IMO:n tiukimman Tier III -typenoksidipäästöluokan sellaisenaan,
jolloin erillistä rikkipesuria tai katalyyttistä typenoksidien poistoa (Selective Ca-
talytic Reduction, SCR) ei tarvita. Molemmat päästönormit (SECA2015 + Tier
III) täyttävien polttoaineiden päästöjä on vertailtu kuvassa 5. Vaihtoehtoisen LNG
päästödatan (LNG2) monilta osin suurempia päästöjä voi selittää se, että ne ovat vuo-
delta 2000, noin kymmenen vuotta vanhempia kuin LNG1-arvot. Moottoritekniikan
kehitys tai yleinen tahtotila päästöjen vähentämiseen palamisprosessia säätämällä
voi selittää muutoksen.

LNG:n etuna on erityisesti pienet typenoksidi- (NOx), pienhiukkas- (PM10) ja
rikkipäästöt (SO2) suhteessa muihin tekniikoihin, varsinkin kun niihin päästään ilman
erillistä typenoksidien poistoa. Raskaan polttoöljyn ja rikkipesurin yhdistelmällä
voitaisiin täyttää vaatimukset rikkipäästöjen osalta, mutta typenoksidivaatimusta
se ei täytä. [12]. Pienhiukkasten ja rikkipäästöjen osalta LNG:n haastaa synteetti-
nen maakaasupohjainen diesel (gas-to-liquids, GTL), jonka eduksi voidaan lukea
yhteensopivuus nykyisten dieselmoottoreiden kanssa [12]. Synteettisen dieselin val-
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mistusprosessin hyötysuhde on kuitenkin huomattavasti LNG:n nesteytysprosessia al-
haisempi [13], joten valmistuksessa syntyvät päästöt ovat suurempia [12], mikä näkyy
myös synteettisen dieselin kokonaispäästöissä kuvassa 6. Valmistusprosessin vaatima
energia nostaa polttoaineen hinnankin oletettavasti LNG:n hintaa korkeammaksi.

Maakaasu tuottaa palamisprosessissa yli 20 % vähemmän hiilidioksidipäästö-
jä dieselpohjaisiin polttoaineisiin verrattuna, kuten kuvasta 6 nähdään. Toisaalta
hiilimonoksidi- eli häkäpäästöt (CO) ovat korkeampia. LNG:n käytöstä syntyy kuiten-
kin metaanipäästöjä (CH4), joita muista polttoaineista ei muodostu. Metaanipäästöt
johtuvat puutteellisesta palamisesta tai järjestelmän kaasuvuodoista. Koska metaa-
ni on jopa 30 kertaa hiilidioksidiakin voimakkaampi kasvihuonekaasu [14], LNG:n
etumatka ilmastonmuutoksen torjunnassa kapenee. Toisaalta typpioksiduulipääs-
töt (N2O) ovat ilmaston kannalta vielä haitallisempia, yli 250 kertaa hiilidioksidia
voimakkaampia [14], ja näitä LNG:llä ei ole juuri lainkaan. Kun kaikki päästöt pai-
notetaan ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen osalta hiilidioksidiekvivalenteiksi
päästöiksi koko tuotantoketjun osalta, LNG on ilmaston kannalta paras vaihtoehto
(kuva 6).

Haihtuvien orgaanistin yhdisteiden (Non-Methane Volatile Organic Compound,
NMVOC) päästöt ovat LNG:llä olemattomat, paitsi vaihtoehtoisella LNG-datalla
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CO CH4 NOx NMVOC N2O NH3 PM10 SO2
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Meridiesel + katalyyttinen typenoksidien poisto Synteettinen diesel + katalyyttinen typenoksidien poisto LNG1 LNG2

Kuva 5: Eri laivapolttoaineiden päästövertailua. Datan lähde: [12].
Huomionarvoista on, että LNG:n päästöt ovat alhaiset ilman pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmiä.
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Kuva 6: Laivapolttoaineiden hiilidioksidipäästöt polttoprosessissa, sekä polttoaineen
tuotannon ja polttoprosessin yhteenlasketut ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt
(GWP) hiilidioksidiekvivalentteina grammoina kilometriltä per rahtitonni. Datan
lähde: [12].

(LNG2). Ne ovat polttoaineesta peräisin olevia palamattomia hiilivetyjä, jotka aiheut-
tavat esimerkiksi savusumua. Ammoniakkipäästöjä (NH3) ei ole kuin meridieselillä.
Kun kaikki päästöt painotetaan happomaittaviksi ekvivalenteiksi rikkioksidipääs-
töiksi (SO2) ja rehevöittäviksi fosfaattipäästöiksi (PO4) kuvassa 7, LNG on selvästi
ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Olemassaoleviin laivoihin LNG ei sovellu ilman suuria investointeja, mutta Itä-
meren alueella, jossa maksimipitoisuudet rikkipäästöille ovat erityisen tiukat, LNG
on varteenotettava vaihtoehto uusiin aluksiin. Itämerellä onkin jo useampi LNG:tä
polttoaineena käyttävä matkustajalautta.
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Kuva 7: Laivapolttoaineiden ja niiden valmistuksen yhteenlaskettu vaikutus happa-
moitumiseen ja rehevöitymiseen rikkidioksidi- ja fosfaattiekvivalentteina grammoina
kilometriltä per rahtitonni. Datan lähde: [12].
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3.2 Höyrystyslaitoksen rakenne

Kuva 8: Yksinkertaistettu kaaviokuva LNG-höyrystyslaitoksesta.
1. Säiliö 2. Paineenkorotushöyrystin (PBU) 3. Ilmalauhdutteiset höyrystimet 4. Jäl-
kilämmitin (Trim heater) 5. Nestekiertoinen höyrystin 6. Hajustin 7. Paineenalennin
8. Täyttöliitin

LNG-höyrystyslaitoksella (engl. regasification plant) tarkoitetaan säiliön ja höyrys-
tyslaitteiston yhdistelmää, jolla LNG:tä voidaan varastoida ja höyrystää maakaasuksi
hyötykäyttöön. Toisinaan puhutaan myös satelliittiasemasta (engl. satellite plant) tai
LNG-asiakassäiliöistä, jotka termeinä pitävät sisällään myös LCNG-tankkausasemat.
Koska LNG on Suomen markkinoilla varsin uusi tekijä, termistö ei vielä ole täy-
sin vakiintunutta. Perusperiaatteeltaan kaikki mainitut ovat kuitenkin samanlaisia.
Höyrystyslaitoksen yksinkertaistettu periaatekaavio on esitetty kuvassa 8.

Satelliittiasemakokoluokassa säiliö on vakuumieristetty, kaksoisvaippainen teräs-
säiliö. Säiliöitä on sekä pysty- että vaakamallisia. Säiliön yhteydessä on paineenko-
rotushöyrystin (engl. pressure build-up unit, PBU), jonka tehtävänä on ylläpitää
säiliön painetta höyrystämällä pieniä määriä LNG:tä kaasuksi. [15] PBU mitoitetaan
satelliittiaseman maksimikulutuksen mukaan. Sen kapasiteetin pitää riittää höyrys-
tämään tarpeeksi kaasua säiliöstä kulutetun LNG:n tilalle, jottei säiliön paine laske
liikaa.

Säiliöltä LNG virtaa säiliöpaineen voimasta höyrystimelle, jossa nestemäinen
maakaasu höyrystetään kaasumaiseen muotoon. Höyrystimen voi toteuttaa monel-
la eri tekniikalla, mutta yleisimmin käytettyjä ovat ilmalauhdutteiset höyrystimet
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(engl. ambient air vaporizer, AAV), joissa neste kaasuuntuu ympäristöstä saatavalla
lämpöenergialla. Ilmalauhdutteiset höyrystimet vaativat toimiakseen sulatusjaksoja,
koska ilmankosteutta jäätyy höyrystimien pinnalle, mikä laskee niiden höyrystyste-
hoa. Sulatusjakson aikana höyrystintä ei voida käyttää, ja siksi ilmanlauhdutteisia
höyrystimiä tarvitaan käytännössä aina vähintään kaksi kappaletta, mikäli kaasun
tarve on jatkuvaa. [15] Ilmankosteuden takia höyrystimet muodostavat ympärilleen
myös sumua, joka saattaa vaikuttaa näkyvyyteen ja esimerkiksi hankaloittaa kamera-
valvontaa. Lisäksi sulatusjakson aikaisten sulamisvesien ohjauksesta on huolehdittava.
[16] Suomen ilmastossa ilmalauhdutteisten höyrystimien mitoitus on tehtävä huolelli-
sesti, jotta höyrystimien kapasiteetti riittää myös pitkillä pakkasjaksoilla. Pakkasella
höyrystimiin kertynyt jää ei pääse sulamaan, vaikka höyrystin ei olisikaan käytössä.
Vaihtoehtoisesti höyrystimet voidaan sulattaa ulkopuolisella lämmönlähteellä, kuten
kuumalla ilmalla tai höyryllä; mekaaninen jäänpoisto voi vahingoittaa höyrystintä
[15]. Hörystimien sulatus ulkoisella lämmönlähteellä on paitsi hankalaa myös ole-
tettavasti kallista, joten sen voisi ajatella olevan vain varokeino poikkeuksellisissa
tilanteissa (poikkeuksellinen pakkasjakso, laiterikko tms.).

Tyypillisesti ilmalauhdutteinen höyrystin höyrystää nesteytetyn maakaasun 20 °C
alle ympäristön lämpötilan [17], jolloin pahimmilla pakkasilla maakaasun lämpötila
saattaa olla höyrystimen jälkeen jopa alle −60 °C, ja kesäkeleilläkin jäädään helposti
pakkasen puolelle. Lämpötilaeroa voi pienentään suunnittelulla ja ylimitoituksella,
mutta ympäristön lämpötilaa ei termodynamiikan lakeja rikkomatta voida ylittää.
Tästä syystä ilmalauhdutteiset höyrystimet tarvitsevat aina jälkilämmittimen (engl.
trim-heater), joka lämmittää kaasun käyttölämpötilaan [15]. Myös koko höyrystys-
prosessi voidaan toteuttaa sähköisellä höyrystimellä, mutta todennäköisesti se ei
ole taloudellisesti järkevää. Tyypillisesti kaasu syötetään eteenpäin prosessiin noin
10–30 °C:n lämpötilassa.

Toinen yleinen ratkaisu on nestekiertoinen höyrystin, jossa höyrystymiseen tar-
vittava energia otetaan nestepiiristä, jota lämmitetään kaukolämmöllä tai jonkin
teollisuusprosessin hukkalämmöllä. Nestekiertoisten höyrystimien etuna on, että
oikein mitoitettuna ne eivät vaadi jälkilämmitintä lainkaan, vaan jo höyrystimel-
lä kaasu lämmitetään sopivaan lämpötilaan. Nestepiirissä suositellaan käytettävän
vesi-glykoliseosta jäätymisriskin pienentämiseksi [15].

Koska maakaasu on hajutonta ja väritöntä, se tulee hajustaa höyrystämisen
jälkeen erityisellä hajustusyksiköllä. Laitteisto syöttää kaasun sekaan voimakkaas-
ti tuoksuvaa kemikaalia, esimerkiksi tetrahydrotiofeeniä (THT), jotta mahdolliset
kaasuvuodot voidaan havaita aistinvaraisesti. Tyypillisesti THT:tä annostellaan
noin 10 mg jokaista normeerattua kaasukuutiota kohden. Nestemäisenä ajoneuvoon
tankattavaa maakaasua ei tarvitse hajustaa. [17]

Useimmiten kaasun käyttökohteessa ja jo siirtoputkistossakin kaasun paine halu-
taan pitää vakiona, jolloin höyrystysasemalle asennetaan paineensäädin, joka sää-
tää kaasun paineen haluttuun arvoon. Ilman paineensäädintä järjestelmän paine
saattaisi heitellä merkittävästi säiliöpaineen mukana, ja erityisesti käynnistys- ja
pysäytystilanteissa. Paineensäätimen tehtävänä on siis myös vakauttaa järjestelmää.

Säiliö täytetään säiliöautosta erikoisvalmisteisen letkun ja liittimen avulla. Täyt-
töä kutsuraan bunkraamiseksi. Täyttöpisteessä on huomioitava säiliöauton maadoitus,
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jottei potentiaaliero ajoneuvon ja laitoksen välillä aiheuta kipinöintiä. Lisäksi ajojär-
jestelyissä pitää huomioida, että säiliöauton täyttöliitin voi sijaita kummalla puolen
autoa tahansa [17, 18].

Laitoksen automaattiventtiilit ovat useimmiten paineilmatoimisia luotettavuuten-
sa, pakkasenkestonsa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivuutensa takia. Mikäli alueel-
la ei ole saatavilla paineilmaa (esimerkiksi tehtaalta), satelliittiasemalle tarvitaan oma
paineilmajärjestelmä. Paineilmaa käytetään yleensä paitsi venttiilien voimanlähteenä,
myös liittimien puhdistamiseen säiliön täytön yhteydessä. Paineilmajärjestelmän
suunnittelussa on huomioitava kastepiste eli lämpötila, jossa ilmankosteus tiivistyy
nesteeksi. Mikäli paineilmaputkisto kulkee ulkotiloissa, ilmaan sitoutunut kosteus
jäätyy putkistoon tai toimilaitteisiin. Siksi ulkona käytettävä paineilma on kuivattava
esimerkiksi adsorptiokuivaimella. Kuivain laskee ilman kastepistettä, jolloin putkis-
toon ei pääse muodostumaan vettä tai jäätä. Suomen oloissa paineilma kuivataan
−40 °C:n kastepisteeseen [17].

3.3 Boil-off-kaasu
Vaikka LNG:tä säilytetään tyhjiöeristetyissä säiliöissä, lämpövuoto ulkoilmasta saa
nesteen hiljalleen lämpenemään ja osan LNG:stä höyrystymään maakaasuksi. Ilmiötä
kutsutaan englanninkielisen terminsä mukaan boil-offiksi, ja höyrystynyttä kaasua
boil-off-kaasuksi (engl. boil-off gas, BOG).

Muodostuvan boil-off-kaasun määrä riippuu monesta tekijästä, tärkeimpinä mai-
nittakoon säiliön ja sen eristyksen ominaisuudet, ulkopuoleinen lämpövuoto (ulkoläm-
pötila) ja säiliössä olevan nesteen määrä. Tyhiöeristeisissä säiliöissä boil-off-kaasua
höyrystyy vuorokaudessa noin 0,1–0,5 prosenttia säiliön nestetilavuudesta [18]. Yleen-
sä mitä suurempi säiliö on, sitä pienempi prosentuaalinen osuus nesteestä höyrystyy
lämpövuodon seurauksena [19]. Tämä johtuu suuremmasta määrästä nesteytettyä
maakaasua; sen lämmittämiseen höyrystymispisteeseen vaaditaan suurempi energia-
määrä. Koska säiliökoon kasvaessa säiliön tilavuus kasvaa merkittävästi enemmän
kuin säiliön pinta-ala, lämpövuodon merkitys pienenee.

Boil-off-kaasun hallinta tuo LNG:höyrystysasemalle omat haasteensa. Kaasu
pitää kerätä säiliöstä pois, jotta säiliön paine ei kasva liikaa. Kaasu tulisi hyöty-
käyttää jossakin prosessissa tai vaihtoehtoisesti jäähdyttää takaisin nestemäiseen
muotoon esimerkiksi nestemäisen typen avulla. Viimeisenä vaihtoehtona kaasu voi-
daan ohjata kylmäsoihtuun ja vapauttaa ilmakehään, mutta tämä on yleensä sallittua
vain hätätilanteessa [16, 17, 18]. Maakaasun vapauttaminen kylmäsoihdun kautta
ilmakehään on paitsi polttoaineen tuhlaamista, myös ilmaston kannalta haitallista,
sillä metaani on yli 25 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. LNG-
tankkausasemilla on mitattu Yhdysvalloissa 0,1–1,5 %:n maakaasupäästöjä autoihin
tankatusta määrästä. Toisella asemalla taas lukema oli huomattavasti suurempi,
0,9–5,3 % [20, 21]. Kiinassa on mitattu jopa 10 %:n maakaasupäästöjä, jotka johtuvat
säiliön puutteellisesta eristyksestä [21]. Boil-off-kaasun hallinta ja sen minimointi
onkin keskeinen suunnittelua ohjaava tekijä.

Boil-off-kaasun muodostuminen ei aiheuta ongelmaa, jos nesteytetyn maakaasun
kulutus on jatkuvaa, sillä nestepinnan lasku vapauttaa säiliöstä tilaa kaasulle. Boil-
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off-kaasun hallinta tulee relevantiksi enemmänkin sovelluksissa, jossa LNG:n käyttö
on satunnaista, kuten LCNG-tankkausasemilla, tai jossa kulutusta ei ole lainkaan
pitkään aikaan, esimerkiksi maakaasukäyttöisen laivan ollessa satamassa. Monilla
Suomeen rakennetuilla LCNG-tankkausasemilla boil-off-kaasu uudelleennesteytetään
nestemäisen typen (LIN) avulla. Boil-off-kaasu kerääntyy säiliön yläosaan, jossa se
jäähdytetään typpilämmönvaihtimella. Koska typen kiehumispiste on −196 °C, se
jäähdyttää boil-off-kaasun takaisin nestemäiseen muotoon.

Kuva 9: Periaatekuva boil-off-kaasun hallintamenetelmistä. Kylmäsoihdutus eli
vapauttaminen ilmakehään on sallittua vain poikkeustilanteissa.

Kuvassa 9 on esitetty mahdollisia boil-off-kaasun käyttötapoja. Yksinkertaisinta
on syöttää kaasu höyrystetyn kaasun seassa prosessiin. Tämä ei kuitenkaan aina
ole mahdollista, jos kaasun kulutusta ei ole tai jos kyse on tankkausasemasta, jossa
LNG-höyrystetään korkeaan paineeseen. Tällöin vaihtoehdoiksi jää boil-off-kaasun
uudelleennesteytys tai tankkausaseman tapauksessa myös kaasun paineistus korkea-
painekompressorilla ajoneuvoihin tankattavaksi. Luvussa 7 tutkitaan mahdollisuutta
käyttää mikroturbiinia boil-off-kaasulla tälläisessa satunnaiskäyttökohteessa, jolloin
CNG-kompressoria tai uudelleennesteytystä ei tarvittaisi.

Kerrostuminen ja rollover-ilmiö

Koska maakaasun koostumus ja sitä myötä tiheys vaihtelee tuotantopaikan mukaan,
voivat eri LNG-laadut kerrostua säiliöön omiksi kerroksikseen. Päällä olevasta ke-
vyemmästä kerroksesta lämpövuoto höyrystää kevyeimpiä kaasun komponentteja,
jolloin kerros muuttuu pikkuhiljaa raskaammaksi. Lämpövuoto vaikuttaa yhtälailla
myös pohjalla olevaan raskaampaan kerrokseen, mutta ylemmän kerroksen hydros-
taattinen paine saattaa estää kaasun höyrystymisen ja lämmittää pohjakerroksen
yli sen kiehumispisteen. Kun päälikerros höyrystymisen seurauksena muuttuu ras-
kaammaksi ja painuu pohjaan, lämmennyt pohjakerros nousee pintaan, jolloin sen
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paine laskee nopeasti (säiliöpaineen suhteen), mikä saattaa aiheuttaa suurenkin
kaasumäärän höyrystymisen. [3] Ilmiötä kutsutaan englanninkielisen terminsä mu-
kaisesti rolloveriksi. Sinänsä tilanne ei ole vaarallinen, koska säiliö on varustettu
varoventtiileillä.

Rollover on yleensä mahdollista vain suuremmissa säiliöissä. Meriasennuksissa se
ei ole ongelma, koska merenkäynti sekoittaa erilaatuiset komponentit tehokkaasti.
Myös maa-asennuksissa sitä voidaan välttää esimerkiksi täyttämällä säiliötä useista
eri pisteistä tai valvomalla höyrystyvän boil-off-kaasun määrää. Ennen rolloveria, boil-
offin määrä vähenee, sillä lämpöenergia sitoutuu nesteeseen eikä höyrystä sitä. Nämä
toimenpiteet ovat yleisiä toimialalla, joten rolloveria ei pidetä suurena ongelmana.
[3, 11]

RPT

RPT (Rapid Phase Transition) eli nopea faasimuutos voi aiheuttaa äärimmäisen no-
pean LNG:n höyrystymisen, joka aiheuttaa suuren kaasumäärän lisäksi paineaallon.
Teoriassa kahden hyvin erilämpöisen nesteen, kuten veden ja LNG:n, kohdatessa
lämpimämpi luovuttaa lämpöenergiaa kylmemmälle niin tehokkaasti, että nestei-
den rajapintaan muodostuu ohut höyrykerros, joka heikentää lämmön siirtymistä
tehokkaasti. Mikäli tämä höyrykerros häiriintyy, lämpövuo nesteiden välillä kasvaa
merkittävästi. Tällöin kylmä neste voi höyrystyä äärimmäisen nopeasti ja aiheuttaa
räjähdyksenomaisen paineaallon. [11, 22] Tunnettuja tapauksia kaupallisessa käytös-
sä ei ole, mutta ilmiö on kokeellisesti osoitettu mahdolliseksi [3]. Kokeellisissakaan
havainnoissa ilmiö ei aina tapahdu identtisistä koejärjestelyistä huolimatta, tai sen
voimakkuus vaihtelee [22].

BLEVE

Mikäli LNG-säiliön paine äkisti romahtaa käytännössä säiliön rikkoutumisen seu-
rauksena, maakaasun kiehumispiste laskee, jolloin koko nestemäärä on tulistettua
ja höyrystyy välittömästi. Ilmiötä nimitetään BLEVEksi, joka on lyhennys ilmiön
englanninkielisestä nimestä boiling liquid expanding vapor explosion. BLEVE ei ole
kovinkaan todennäköinen, koska nesteytetyn maakaasun säilytys- ja käyttöpaine on
varsin matala, jolloin paineenmenetys ei aiheuta niin rajua reaktiota. Kuitenkin jos
säiliön varoventtiilit on asetettu väärään toimintapaineeseen, paine voi kasvaa niin
suureksi, että mikäli säiliö pääsee tulipalon tai iskun seurauksena rikkoontumaan,
BLEVE on mahdollinen. [3, 11]
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4 Sääntely ja luvitus

4.1 Lainsäädäntö ja direktiivit
Nesteytetyn maakaasun varastointi ja käyttö on maakaasuasetuksen 551/2009 alaista:

Maakaasuasetusta sovelletaan maakaasuputkistoon kokonaisuudessaan. Maakaa-
suputkistoon katsotaan kuuluvaksi kaikki maakaasua sisältävät putkistot ja laitteet
paineenkorotusasemineen, paineenvähennysasemineen sekä tankkausasemineen. Ase-
tusta sovelletaan myös maakaasun varastointiin. [23]

Maakaasun varastointilaitokselle tarvitaan rakentamislupa, jos varastointikapasi-
teetti on yli 5 tonnia. Rakentamislupaa haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta
(Tukes), joka on maakaasuasioiden valvova viranomainen Suomessa. 0,2–5 tonnin
varastointikapasiteetista on tehtävä Tukesille ilmoitus. [23, 24]

Yli 50 tonnin varastointikapasiteetti velvoittaa huomioimaan vaarallisten kemi-
kaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen suuronnettomuus-
vaaran torjuntaa koskevat velvoitteet (VNA 685/2015). Kyseessä on toimintaperiaa-
telaitos, josta on tehtävä toimintaperiaateasiakirja. Toimintaperiaateasiakirjassa on
esitettävä muun muassa suuronnettomuuksia ehkäisevät toimintaperiaatteet, turval-
lisuusjohtamisjärjestelmä organisaatiorakenteineen, vastuualuaineen, käytöntöineen,
menetelmineen ja resursseineen sekä toimintaperiaatteiden noudattamisesta vas-
taavan henkilön ja käytönvalvojan ja näiden apuna toimivien henkilöiden nimet ja
vastuualueet. [23, 24, 25]

Yli 200 tonnin varastointikapasiteetin laitokset ovat turvallisuusselvityslaitoksia,
joista laaditan turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksessä on esitettävä toimin-
taperiaateasiakirjan mukaiset tiedot turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. Lisäksi on
osoitettava että kemikaaliturvallisuuslain mukaiset turvallisuusvaatimukset on huo-
mioitu ja listattava toimenpiteet suuronnettumuuksien ehkäisemiseksi ja seurauksien
rajoittamiseksi. Turvallisuusselvityksessä on oltava sisäinen pelastussuunnitelma ja
riittävät tiedot ulkoisen pelastussuunnitelman tekoon sekä tiedot laitoksen sijoituk-
sesta ympärillä olevan maankäytön suunnittelua varten. [23, 25]

Höyrystysaseman putkisto tulkitaan maakaasuasetuksen mukaiseksi käyttöput-
kistoksi, jolloin se vaatii rakentamisluvan, paitsi jos sen käyttöpaine on enintaan
0,5 baaria tai putkiston koko enintään DN 25 ja käyttölaitteiden yhteispolttoainete-
ho on alle 1,2 megawattia [24]. Maakaasuasetuksen alhaisen painerajoituksen takia
LNG-sovellukset eivät yleensä tätä ehtoa täytä.

Käyttöputkiston ja siihen liitetyt kaasulaitteet saa asentaa vain Tukesin hyväksy-
mä asennus- ja huoltoliike. Asennusliikkeen on annettava rakennuttajalle kirjallinen
todistus maakaasuputkiston säännöstenmukaisuudesta. Todistuksessa on yksilöitävä
mitä putkiston osia todistus koskee, ja todistuksessa on oltava asennuksista vastaavan
henkilön allekirjoitus. [24]

Laitoksella käytettävien painelaitteiden ja venttiilien on oltava painelaitedirek-
tiivin 2014/68/EU (pressure equipment directive, PED) ja siitä implementoidun
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painelaitelain mukaisia. Painelaitteet ja putkistot luokitellaan vaarallisuuden mukaan
neljään luokkaan (I-IV), ja eri luokille on omat vaatimuksenmukaisuuden arviointime-
nettelyt eli moduulit. Luokittelu tehdään esimerkiksi säiliöille sisälllön vaarallisuuden,
säiliön tilavuuden ja käyttöpaineen mukaan. Samoja luokitteluperusteita käytetään
myös putkistoille. [26]

Painelaitelaki velvoittaa rekisteröimään painelaitteen, mikäli se katsotaan vaa-
ralliseksi. Höyrystysasemalla tälläinen rekisteröinnin vaativa kohde on esimerkiksi
LNG-säiliö. Rekisteröinti tehdään painelaitteen 1. määräaikaistarkastuksen yhtey-
dessä, ennen laitoksen käyttöönottoa. Painelaiterekisteriä ylläpitää ja valvoo Tukes.
Rekisteröitävälle painelaitteelle on nimettävä käytön valvoja, joka vastaa laitteen
käytön- ja kunnon valvonnasta ja kirjanpidosta sekä laitettava käyttävän henki-
lökunnan pätevyydestä ja koulutuksesta. Käytön valvojan pätevyysvaatimuksista
säädetään painelaitelaissa. [27]

4.2 Räjähdysvaarallisten tilojen direktiivi (ATEX)
Koska maakaasu muodostaa ilman kanssa räjähdysvaarallisen seoksen, on suunnitte-
lussa huomioitava direktiivi 2014/34/EU räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävistä
laitteista ja suojajärjestelmistä.

Keskeisinä työkaluina räjähdysvaarallisten tilojen suunnittelussa ovat räjähdys-
vaarallisten tilojen luokittelu ja räjähdyssuojausasiakirja, jotka myös Tukes ja säh-
kövarmennustarkastuksen suorittava tarkastuslaitos vaativat. Räjähdysvaarallisten
tilojen tunnistaminen ja luokittelu luovat perustan koko laitoksen suunnittelulle.
Tilojen luokittelu on tärkeää paitsi oikeiden laitevalintojen myös käytön ja huollon
turvallisuuden kannalta. Räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa henkilöturvalli-
suus on erityisen tärkeää, sillä onnettomuus johtaa helposti vakaviin henkilövahin-
koihin. Luokitus aloitetaan tarkastelemalla prosessin osia, jotka voivat aiheuttaa
ympäristöönsä räjähdysvaarallisen alueen joko normaalissa käyttötilanteessa tai vi-
katilanteessa. LNG-höyrystysasemilla tilaluokitus on tehtävä standardin SFS-EN
60079-10-1 mukaisesti [18], jonka perusteella räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan
seuraavasti [28]:

• Luokka 0:
Tilassa on räjähdysvaarallinen ilmaseos normaalikäyttötilanteessa jatkuvasti,
pitkäaikaisesti tai toistuvasti.

• Luokka 1:
Tilassa on räjähdysvaarallinen ilmaseos todennäköisesti normaalikäyttötilan-
teessa ajoittain.

• Luokka 2:
Tilassa ei normaalikäyttötilanteessa todennäköisesti ole räjähdysvaarallista
seosta, mutta jos sellainen muodostuu, sen esiintymisaika on lyhyt

• Luokittelematon:
Tilassa ei esiinny räjähdysvaarallista seosta missään olosuhteissa.
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Tilaluokitus tehdään järjestelmällisesti jokainen mahdollinen kaasun päästölähde
kerrallaan [28]:

• Tunnista päästölähde

• Määritele päästöluokka ja -määrä esiintymistiheyden ja keston mukaan

• Arvioi ilmanvaihdon ja laimenemisen vaikutus

• Määrittele tilaluokka

• Määrittele tilaluokan laajuus

Koska jokaisen komponentin erikseen laskeminen olisi varsin työlästä, standar-
deista ja myös maakaasuasetuksen liitteestä löytyy esimerkkejä eri kohteiden, kuten
paineenalennusaseman tai ulospuhallusputkiston tilaluokituksista. Nämä eivät kui-
tenkaan välttämättä sovellu kaikkiin tapauksiin ja lopullinen vastuu tilaluokituksen
oikeellisuudesta on lopulta suunnittelijalla. Jos samassa tilassa on useita, pienen
luokittelun alueen aiheuttavia komponentteja, on syytä harkita koko tilan luokit-
telua esimerkiksi tilaluokkaan 2, useiden yksittäisten luokiteltujen pisteiden sijaan.
Esimerkiksi maakaasuasetuksen mukaisesti paineenalennusaseman prosessitila luo-
kittellaan tilaluokkaan 2 [24]. Lopullisessa tilaluokituskuvassa yhdistetään kaikkien
komponenttien tilaluokitukset, jolloin saadaan koko laitosalueen räjähdysvaaralliset
tilat helposti tulkittavaan muotoon. Esimerkki höyrystysaseman tilaluokituksesta on
esitetty kuvassa 10. Merkittäviä tilaluokitukseen vaikuttavia prosessinosia ovat säi-
liön täyttöliittimet, varoventtiilit, prosessilaitteisto, kylmäsoihtu ja hajustusyksikkö.
Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvien laitteiden valintaa käsitellään luvussa 5.2
laitevalinnat.

Toinen keskeinen ja viranomaistenkin vaatima dokumentti räjähdysvaarallisista
tiloista on räjähdyssuojausasiakirja. Valtioneuvoston asetus 576/2003 räjähdyskel-
poisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta velvoittaa työ-
nantajan tekemään selvityksen räjähdysvaarallisista tiloista. Selvityksestä laaditaan
räjähdyssuojausasiakirja, jossa esitetään muun muassa räjähdysvaarallisten tilojen
määrittely ja merkityksen arviointi, luokitellut tilat ja toimenpiteet, joilla asetuksen
mukaiset työsuojelutoimet täytetään. Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen
työn aloittamista, eli höyrystysaseman tapauksessa ennen laitoksen käyttöönottoa.
Lisäksi se on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava, mikäli työtilaa, -välineitä tai
-tapaa muutetaan olennaisesti. [29]

4.3 Standardit
Höyrystysasemille ja muille LNG-laitoksille on omia standardejaan, joista tärkein
on SFS-EN 13645. Sitä sovelletaan satelliittiasemiin, joiden varastointikapasiteetti
on 5–200 tonnia sekä ajoneuvojen LNG-tankkausasemiin. Suunnittelua koskevien
vaatimusten lisäksi standardissa on ohjeistettu esimerkkilaskelman avulla turvalli-
suusskenaario, joka pitää sisällään LNG-vuotojen leviämismallinnuksen ja tulipalon
aiheuttamat lämpösäteilyvaikutukset. [18]
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LNG:n ominaisuuksia käsittelevä standardi on SFS-EN-ISO 16903. LNG:n omi-
naisuuksien ja vaarallisuuteen vaikuttavien tekijöiden lisäksi standardissa on listattu
materiaaleja ja teräslaatuja, joita voidaan käyttää LNG-laitosten eri kohteissa.

Satelliittiasemakokoluokassa säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tyhjiöeristettyjä säi-
liöitä, joiden on oltava SFS-EN 13458 mukaisia. Säiliöiden ulkovaipan on käyttö-
lämpötilaltaan sovelluttava alhaisimmasta ympäristön lämpötilasta aina 50 °C asti,
sisävaipan ja siihen yhteydessä olevien osien koko lämpötila-alueelle jolle se voi
altistua. Käytännössä tällä tarkoitetaan lämpötila-aluetta nesteytetyn kaasun kiehu-
mispisteestä ympäristön maksimilämpötilaan asti. Metalliosille vaaditaan EN 10204
mukainen 3.1 materiaalitodistus. [30]

Suurempia, yli 200 tonnin varastointikapasiteetin laitoksia koskee standardi
SFS-EN 1473. On syytä huomata, että suuremman varastointimääränsä lisäksi
standardi koskee vain alle 0,5 bar(g) kohteita, eli laitoksia, joissa LNG:tä varastoidaan
jotakuinkin normaalissa ilmanpaineessa [16].

Vaikka SFS-EN 13645 koskaa myös LNG-tankkausasemia, niille on lisäksi oma
standardinsa SFS-EN-ISO 16924, jossa käsitellään tankkausasemalle ominaisia suun-
nitteluvaatimuksia, joita ensinmainittu ei kata. Näihin kuuluvat esimerkiksi LNG-
pumput, LNG- ja CNG- tankkauspistoolit sekä korkeapainehöyrystimet. [15]

LNG-standardien lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava nor-
maalit teollisuustandardit, kuten koneturvallisuusstandardi SFS-EN 60204.

4.4 Kansalliset ohjeet
SFS-EN 13645 mukaisesti kansalliset ohjeet ohittavat standardin vaatimukset. Maa-
kaasuasetuksen mukaisesti alle viiden tonnin varastointikapasiteetin laitos ei vaadi
rakentamislupaa, vaan ilmoitus Tukesille riittää. Yli viiden tonnin varastointika-
pasiteetin laitokset vaativat rakentamisluvan, jota haetaan Tukesilta Tukes-ohje
7/2015:n mukaisesti. Lupahakemuksessa tulee olla hakijan ja laitoksen perustietojen
lisäksi muun muassa kuvaus varastoinnin teknisestä toteutuksesta sekä selvitykset
onnettomuusriskien tunnistamisesta ja niiden seurauksista. Hakemukseen liitetään
myös onnettomuustilanteista aiheutuvien lämpösäteily- ja painevaikutusten mallin-
nus tai laskelmat. [23]. Mallinnusten apuna voidaan käyttää standardin SFS-EN
13645 ohjeita [17].

Tulipalosta aiheutuva lämpösäteily on kriittinen erityisesti varastosäiliön osalta,
jossa on huomioitava säiliön mekaanisen kestävyyden heikkeneminen, säiliön pai-
neeennousu ja varoventtiilien purkauskyky. Toinen erityishuomiota vaativa kohde
ovat alumiinista valmistetut ilmalauhdutteiset höyrystimet alumiinin alhaisen su-
lamispisteen takia. Myös lähialueen rakennuksiin kohdistuvat lämpösäteilyt tulee
määrittää. [18]

Painevaikutusten laskemiseen voidaan käyttää Tukesin ohjeen 1/2015 skenaariota,
jossa vuotokohteena on LNG-säiliö. Vuoto kestää 10 minuuttia ja kaasu syttyy
minuutin kuluttua vuodon alkamisesta. Paineaalto leviää ympäristöön suhteellisen
tasaisesti, ja vaimenee etäisyyden kasvaessa. Paineaallon suuruus eri etäisyyksillä
piirretään kartalle eri ylipainetasoilla. Tarvittaessa vaara-alueella sijaitsevia kohteita
vahvistetaan paineenkestäviksi tai siirrettään laitosta. Alueiden, joissa oleskelee paljon
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ihmisiä, kuten sairaaloiden, koulujen, hotellien, on oltava vaaraetäisyyden ulkopuolella.
[31]. Avoimessa tilassa maakaasu palaa alhaisella nopeudella, joka aiheuttaa alle 5
kPa ylipaineen räjähdyspilven sisällä, mutta rakennusten tai laitteiden rajaamissa
tai suljetuissa tiloissa paine voi kasvaa suuremmaksi [11]. 5 kPa ylipaine aiheuttaa
pieniä vaurioita talojen rakenteille tai vammautumisen riskin [31].

Tukes pyytää lausuntoa ELY-keskukselta ja paikalliselta pelastusviranomaiselta.
Pelastusviranomaisiin on syytä olla myös suoraan yhteydessä, jotta he ovat tietoisia
laitoksen erityispiirteistä. Lisäksi tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa, jota haetaan
paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. [17] Nykyinen ympäristölainsäädäntö
ei tunnista LNG:tä nestemäiseksi polttoaineeksi, joten sen varastointi ei yleensä
vaadi ympäristölupaa, mikäli varastointikapasiteetti on alle 50 tonnia [17]. Yli 50
tonnin laitoksille tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). [18]

Laitoksen sijoitus

Kuten yllä mainittiin, höyrystyslaitoksen sijaintia säätelee paitsi maakaasuasetus,
myös Tukesin opas tuotantolaitosten sijoittamisesta. Lämpö- ja painevaikutusten
perusteella Suomen kaasuyhdistys on tehnyt LNG-asiakassäiliöohjeeseensa kuvan
ohjeellisista suojaetäisyyksistä useimpiin kohteisiin (kuva 11), joka koskee alle 50
tonnin LNG-säiliöitä. Merkittäviä suojaetäisyyksiä vaativia kohteita ovat suurjän-
nitteiset avojohdot, moottoritiet, yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset
(ryhmä A1) ja räjähteitä tai vaarallisia kemiallisia aineita valmistavat tai käsittelevät
laitokset (ryhmä A2). Asuin- ja työpaikkahuoneistot on luokiteltu ryhmään B. [17].

Maakaasuasetuksen mukaisesti satelliittiaseman alue on aidattava, mikäli asema
ei sijaitse muutoin aidatulla alueella [24]. Aidan on oltava läpäisevä, esimerkiksi
verkkoaita, jotta kaasua ei mahdollisen vuodon yhteydessä kerry laitosalueelle [18].

Laitosalueen suunnittelussa on syytä huomioida, että valvomotila ei saa sijaita
vaarallisella alueella [18]. Se on paitsi työturvallisuusriski myös tilaluokituksen kan-
nalta hyvin vaikea toteuttaa. Valvomossa sijaitsee usein myös laitoksen sähkö- ja
automaatiokeskus sekä paineilmakompressori, jolloin nämä sähkölaitteet sijaitsisi-
vat räjähdysvaarallisella alueella ja niiden olisi oltava ATEX-hyväksyttyjä. Lisäksi
talvea ajatellen on huomioitava lumenpoiston mahdollisuus jo suunnitteluvaiheessa.
Esimerkiksi lumenauraus ei saa aiheuttaa kipinöitä räjähdysvaarallisella alueella. [17]

Säiliön sijoituksessa pitää huomioida painelaitelaki, joka määrää sijoittamaan
painelaitteen siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa vaurio- tai käyt-
töhäiriötilanteessa. Sijainnin pitää olla sellainen että säiliötä voidaan käyttää, huoltaa
sekä tarkastaa asianmukaisesti. Myös ympäröivä alue ja rakenteet on suunniteltava
siten että ne että ne vähentävät säiliön vaarallisuutta. [27]



29

Kuva 10: Esimerkki yhden pystysäiliön höyrystysaseman tilaluokituskuvasta.
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Kuva 11: Vaadittavat suojaetäisyydet satelliittiasemalle alle 50 tonnin säiliöllä. Kuvan
lähde: [17].
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5 Suunnittelu
Suunnittelun alkuvaiheessa ja jatkuvasti suunnittelun aikana laitoksen turvallisuutta
on arvioitava ja kehitettävä systemaattisten riskiarviointien avulla. Riskiarvioinnin
tavoitteena on tunnistaa mahdollisia riskejä, arvioida niiden todennäköisyyttä ja
seurausten vakavuutta, tehostaa prosessinohjausta sekä varmistaa laitoksen turval-
linen pysäytys hätätilanteissa [3]. Arviointiin voidaan käyttää yleisesti tunnettuja
työkaluja kuten [16]:

• HAZOP (hazard and operability study)

• FMEA (failure mode effect analysis)

• ETM (event tree method)

• FTM (fault tree method)

Näistä HAZOP on yleisesti prosessiteollisuudessa käytetty. Siinä prosessinosat
käydään läpi avainsanojen avulla, kuten liikaa/liian vähän, korkea/matala. Näitä
avainsanoja prosessiparametreihin yhdistelemällä (esimerkiksi liikaa virtausta tai
korkea paine) ja niiden todennäköisyyttä ja seurauksia arvioimalla voidaan selvittää,
miten prosessissa on varauduttu mahdollisiin poikkeamiin. [3] Todennäköisyyden
ja seurausten vakavuuden perusteella voidaan vaadittavat toimenpiteet tarkistaa
riskimatriisista (katso esimerkiksi SFS-EN 1473 Liite K). Riskimatriississa on usein
kolme tasoa: normaalitaso joka ei vaadi toimenpiteitä, keskivaiheen riskitaso, jolloin
riskin todennäköisyyttä tai seurausten vakavuutta tulee pienentää teknistaloudelli-
sesti järkevin keinoin sekä ei hyväksyttävä taso, jolloin prosessia tai käytäntöjä on
muutettava riskitason laskemiseksi [3, 16].

5.1 Mitoitus ja materiaalit
Nestemäisen maakaasun hyvin alhaisen lämpötilan takia höyrystyslaitoksella käy-
tettävien materiaalien lämpötilakestoon on kiinnitettävä erityisestä huomiota. Vä-
littömässä kosketuksessa LNG:n kanssa olevat materiaalit altistuvat paitsi tälle
hyvin alhaiselle lämpötilalle, myös hyvin suurille lämpötilanvaihteluille. Pahimmil-
laan putkistossa olevat laitteet saattavat lämmetä tai jäähtyä jopa 200 Celsiusastetta
hyvinkin lyhyen ajan sisällä. Suuret lämpötilavaihtelut aiheuttavat suuria muutoksia
komponenttien pituuksiin ja tilavuuksiin.

Lämpölaajeneminen on huomioitava erityisesti putkistosuunnittelussa ja putkis-
ton kannakoinnissa, jotta lämpötilavaihtelut eivät aiheuta putkistoon merkittäviä
vääntömomentteja tai muita putkiston kestävyyttä heikentäviä rasituksia [11, 18].
Putkiston pituusmuutokset voidaan kompensoida esimerkiksi tekemällä putkistoon
laajenemissilmukoita tai kompensaattoreita, jotka ottavat lämpölaajenemisen aiheut-
taman voimat vastaan hallitusti, rasittamatta putkiston muita osia [16]. Putkiston
kestävyyden parantamiseksi laippaliitosten määrä on minimoitava ja venttiilit hitsat-
tava, jos mahdollista [18].
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Lämpölaajenemisen lisäksi materiaalivalinnoissa on huomioitava myös metallien
fysikaalisia ominaisuuksia alhaisissa lämpötiloissa. Normaaleilla teräksillä metallin
kiderakenne muuttuu hauraaksi noin −46 °C:n lämpötilassa. Tällöin teräs menettää
sitkeytensä ja muuttuu hauraaksi, jolloin teräksen iskunkestävyys laskee merkittä-
västi; metalliin kohdistuva isku murtaa sen taipumisen sijaan. LNG-sovelluksissa tuo
lämpötila alitetaan käytännössä aina, jolloin normaaliteräs ei sovellu käytettäväksi
osissa, jotka joutuvat kosketuksiin LNG:n kanssa. Ratkaisu on käyttää jalompia,
austeniittisia ruostumattomia teräksiä tai nikkeliteräksiä, jotka säilyttävät kidera-
kenteensa myös kylmässä, jolloin murtumisvaaraa ei ole. Kuvassa 12 on esitetty
nikkelipitoisuuden (% Ni) vaikutus teräksen iskusitkeyteen lämpötilan funktiona.
Normaaliteräksen (0 % nikkeliä) romahtaa dramaattisesti noin −46 °C:n lämpötilassa.
Mitä suurempi nikkelipitoisuus on, sitä paremmin teräs säilyttää iskusitkeyden läm-
pötilan laskiessa. Standari SFS-EN-ISO 16903 antaa suosituksia LNG-sovelluksissa
käytettäviin materiaaleihin komponenttikohtaisesti. Esimerkisi putkistoihin suositel-
laan käytettävän austeniittisia teräksiä, säiliöihin taas 9 % nikkeliterästä. [11]

Höyrystysasemakäytössä LNG-putkiston eristys on hyvin tapauskohtaista. Läm-
pövuoto putkistoon ei ole haitallista, koska LNG on joka tapauksessa tarkoitus
höyrystää. Eristyksen suunnittelulla onkin merkitystä lähinnä työturvallisuuden
näkökulmasta. Lisäksi kylmä, eristämätön metallipinta kondensoi ilmankosteutta
putken pintaan, joka erittäin kylmän lämpötilan takia jäätyy. Pikkuhiljaa eristä-
mättömään kohtaan voi kertyä hyvinkin suuri määrä jäätä, vaikka ulkolämpötila
olisikin reilusti plussan puolella. Jää voi heikentää esimerkiksi venttiilin toimintaa
tai jopa estää sitä toimimasta. Prosessin pysähtyessä jää vastaavasti sulaa, jolloin
sulamisvedet voivat aiheuttaa ongelmia. Sama jäätymisongelma paljastaa armotta
myös huonosti eristetyn putkistonosan tai vaurioituneen eristyksen.

SFS-EN 1473 ohjeistaa mitoittamaan eristyksen paksuuden EN-ISO 12241 mu-
kaan. Eristetyissä kohteissa kosteuden kondensoituminen ja jään muodostuminen on
syytä estää mitoittamalla eristepaksuus siten, että eristeen pintalämpötila on kas-
tepisteen lämpötilaa korkeampi 75 % sateettomasta ajasta. Koska olosuhteet kuten
tuuli ja ilmankosteus vaikuttavat eristyksen mitoitukseen, voidaan yleisten ilmasto-
olosuhteiden perusteella olettaa tietyt tuulennopeudet ja kosteudet mitoitusta varten,
mikäli asennuskohteen mittaustietoja ei ole saatavilla. [16] SFS-EN 13645 velvoit-
taa, että eristysmateriaalien on oltava EN 1160:1996 mukaisia. Tämä standardi on
kuitenkin korvattu standardilla SFS-EN-ISO 16903

Mikäli tarvitaan erityisen hyvää lämmöneristystä, esimerkiksi tilanteissa, joissa
LNG:tä siirretään putkistossa ilman höyrystystarkoitusta, kuten LNG-rekan tank-
kauksessa, käytetään vakuumieristeisiä (engl. vacuum insulated pipe, VIP) putkia tai
letkuja. Vakuumieristeisessä putkessa varsinaisen putken ympärillä on toinen vaippa,
johon imetään tyhjiö asennuksen jälkeen. Tyhjiöeristyksellä saavutetaan erinomainen
eristyskyky.

Suomen olosuhteissa mitoituksen kannalta erityisen huolellinen tulee olla ilma-
lauhdutteisten höyrystimien mitoituksessa. Koska höyrystin käyttää höyrystämiseen
ilmasta ottamaansa lämpöä, suuri lämpötilaero kondensoi ilmankosteutta höyrys-
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Murtumisenergia (J)

Lämpötila (°C)

Kuva 12: Nikkepitoisuuden vaikutus teräksen iskusitkeyteen alhaisissa lämpötiloissa.
Kuvan lähde: [32] (muokattu).

timen pinnoille. LNG:n hyvin matalan lämpötilan takia tämä kondenssivesi jäätyy
höyrystimen pintaan (katso esimerkiksi kuva 13). Höyrystimeen kertyvä jää heiken-
tää sen lämmönvaihto-ominaisuuksia, eli höyrystimen höyrystysteho laskee. Jotta
höyrystimen teho ei laske liian alas, höyrystimeen kertyneen jään on annettava sulaa
kytkemällä se irti järjestelmästä. Tästä syystä jatkuvaan käyttöön tarkoitettu sa-
telliittiasema vaatii aina vähintään kaksi ilmalauhdutteista höyrystintä, jotta toista
voidaan käyttää sillä aikaa, kun toinen sulaa.

Suomen oloissa talvi tuo mitoitukseen omat haasteensa. Kun lämpötila on pakka-
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Kuva 13: Kryogeeniset lämpötilat muodostavat putken ja venttiilin pintaan nopeasti
jääkerroksen.

sen puolella, ilmalauhdutteinen höyrystin ei pääse sulamaan leposyklistä huolimatta.
Mitä pidempään lämpötila on nollan alapuolella, sitä kauemmin höyrystimien on
toimittava ilman sulatusta. Höyrystyskapasiteetti pitää siis ylimitoittaa, jotta höy-
rystimiä voidaan käyttää läpi pakkasjakson halutulla nimellisteholla. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että on rakennettava isompia tai useampia höyrystimiä. Mitoituk-
sessa hyödynnetään pisintä yhtäjaksoista pakkasjaksoa (engl. freeze period). Edellä
kuvatut höyrystimen jäätymisongelmat voidaan välttää käyttämällä jotakin toista
höyrystintyyppiä, kuten nestekiertoista höyrystintä.

5.2 Laitevalinnat
Suomen talvi tuo omat haasteensa myös muiden kuin höyrystimien osalta. Pakkasen
takia ulossijoitettavien laitteiden ja putkistojen tulee soveltua käytettäväksi −40 °C:n
lämpötilassa [17].

Nesteytettyjen kaasujen kanssa kosketuksissa olevat venttiilit on valittava siten,
että ne soveltuvat paitsi alhaisille lämpötiloille myös rakenteen osalta ovat suunnitel-
tu nesteytetetyille kaasuille. Käytännön esimerkkinä venttiileissä ei saa olla onkaloita,
joihin nestemäistä kaasua voi jäädä loukkuun venttiiliä avatessa tai sulkiessa. Pal-
loventtiilien tapauksessa ongelma voidaan ratkaista poraamalla venttiilin palloon
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reikä ylävirtauksen suuntaan, jolloin pallon sisään jäänyt nestemäinen kaasu pääsee
höyrystyessään purkautumaan putkistoon rikkomatta venttiiliä [33].

ATEX

Räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnitellut laitteet on suunniteltu ja valmistettu eri-
tyisen huolellisesti. Laitteen valmistaja takaa ja vastaa, että laite on valmistettu
ATEX-direktiivin ja standardien mukaisesti, ja antaa laitteelle ATEX-todistuksen.
Laiteluokasta riippuen saatetaan tarvitata myös ulkopuolisen tarkastuslaitoksen
hyväksytä vaatimustenmukaisuudesta. Ex-todistuksessa ja myös laitekilvestä on käy-
tävä ilmi laitteen luokitus. ATEX-merkintä rakentuu seuraavista osista [34]:

Ensimmäisenä ilmoitetaan laiteluokka I kaivoskaasut (metaani + hiilipöly), II kaa-
suräjähdysvaaralliset tilat (pl. kaivokset) tai III pölyräjähdysvaaralliset tilat (pl.
kaivokset).

Toisena kerrotaan tilaluokka, johon laite soveltuu. Epäintuitiivisesti numero 1 tar-
koittaa tilaluokkaa 0, 2 tilaluokkaa 1 ja 3 tilaluokkaa 2.

Tilaluokan perässä on merkintä G (gas) tai D (dust) riippuen siitä, kumpaan
tilaan laite on tarkoitettu. Myös yhdistelmä GD on mahdollinen.

Tilaluokan jälkeen ilmoitetaan suojaustyyppi, kuten Exd (räjähdyspaineen kes-
tävä) tai Exi (luonnostaan vaaraton).

Suojaustyypin perässä ilmoitetaan kaasu- tai pölyryhmä eli se, minkä tyyppisel-
le kaasulle tai pölylle laite voi altistua. Kaasuryhmät ovat IIA-C ja pölyryhmät
IIIA-C.

Lopuksi kerrotaan laitteen lämpötilaluokka T1-T6, joka ilmoittaa laitteen kor-
keimman pintalämpötilan.

Lisäksi EX-todistuksessa voi olla lisävaatimuksia esimerkiksi asennustavan tai käytet-
tävän liittimen IP-suojaustason suhteen. Nämä lisävaatimukset ilmaistaan merkinnän
perässä X-kirjaimella.

Esimerkinomaisesti ATEX-laitemerkintä voisi olla seuraavanlainen:

EX II 1G Ex ia IIC T4

Tällöin kyseinen laite on luonnostaan vaaraton ja soveltuu kaasuräjähdysvaaral-
liseen tilaluokkaan 0 mille tahansa kaasulle, jonka itsesyttymislämpötila on yli 135 °C.

Käytettävät mittausinstrumentit ovat tyypillisesti joko Exd- tai Exi-luokiteltuja.
Exd-laitteet ovat räjähdyspaineenkestäviä, joten ne voidaan asentaa luokituksensa
mukaiseen tilaan sellaisenaan. Exi-laitteet taas ovat luontaisesti vaarattomia ja niille
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on määritelty maksimienergia, jolla piiri on turvallinen. Maksimienergiaa ei saa
ylittää, vaikka piirissä tapahtuisi oiko- tai maasulkuja. Exi-laitteiden sähköinen piiri
on suojattava erotuslaitteella, joka rajoittaa piiriin syötettävää energiaa. [35]

Laitoskokonaisuuden kaikista luonnostaan vaarattomista piireistä on tehtävä
Exi-piiritarkastelu, jossa järjestelmällisesti esitetään kaikki Exi-laitteet, niiden mak-
simisyöttöarvot sekä piiriä syöttävän erotuslaitteen vastaavat arvot. Erotinlaitteen
syöttämän maksimijännitteen, -virran ja -tehon on oltava pienempiä kuin piirin
kytketyn Exi-laitteen vastaavat maksimiarvot. Lisäksi piiriin kytkettyjen laitteiden
ja kaapeleiden yhteenlaskettu kapasitanssi ja induktanssi on oltava pienempiä kuin
erotinlaitteen vastaavat maksimiarvot. Exi-piireistä laaditaan järjestelmäkuvaus,
jossa esitetään laitteiden ja kaapeleiden sähköiset parametrit ja todetaan näiden
yhteensopivuus. [35]

Sähkömoottorit

Räjähdysvaarallisissa tiloissa sijaitsevat sähkömoottorit tulee olla hyväksyttyjä kysei-
seen tilaluokkaan. Myös sähkömoottoriin kiinnitetty laite, esimerkiksi pumppu tai
puhallin, tulee olla ATEX-hyväksytty.

Sähkömoottori on suojattava ylikuormitukselta, paitsi jos se ei lämpene liikaa
edes jatkuvalla käynnistysvirralla. Ylikuormitussuojaksi soveltuu jokaisen vaiheen
virtaa valvova aikaviiveellä varustettu suojarele. Rele asetellaan siten, että se toi-
mii 120 %:n nimellisvirralla viimeistään kahden tunnin kuluessa, muttei kuitenkaan
105 %:n nimellisvirralla. Vaihtoehtoisesti suojaus voidaan toteuttaa suoraan moot-
toriin asennettavilla lämpötila-antureilla ja lämpötilanvalvontalaitteella tai muulla
vastaavalla laitteella. [35]

Exd-moottori voidaan asentaa suorakäyttöön räjähdysvaaralliseen tilaan vastaa-
vasti kuin normaalipumppu luokittelemattomaan tilaan, kunhan ylikuormitussuojauk-
sesta huolehditaan ylläolevan mukaisesti. Mikäli halutaan käyttää taajuusmuuttajaa
tai pehmokäynnistintä, on laitepari (moottori + taajuusmuuttaja/pehmokäynnistin)
oltava tyyppitestattu yhdistelmä tai moottorin käämien lämpötilaa on valvottava
lämpötila-antureilla, jotta varmistetaan, että moottorin kotelon pintalämpötila pysyy
sallituissa rajoissa. [35]. Laitteen kytkentäkotelossa on huomioitava, että käytettävät
holkkitiivisteet ovat vastaavasti luokiteltuja, jotta moottorin suojaustaso ei kärsi.

Jos käytetään Exe-suojaustason moottoria, tilanne on hieman mutkikkaampi.
Exe-moottorille kriittinen tilanne on pumpun tai moottorin jumittuminen. Tällöin
moottorin käämit lämpenevät voimakkaasti ja riskinä on, että moottorin pintaläm-
pötila nousee yli sallitun lämpötilaluokan. Jotta Exe-moottori täyttää sille ilmoi-
tetun suojaustason ja lämpötilaluokan, on se varustettava oikeinmitoitetulla moot-
torinsuojalla, joka kytkee moottorin piiristä irti riittävän herkästi. Exe-moottorin
ATEX-todistuksessa ilmoitetaan jumivirta IA/IN joka on nimellisvirran ja jumivrran
suhdeluku, sekä jumiaika tE, jonka kuluessa moottorinsuojan on toimittava, jotta il-
moitettu suojaustaso saavutetaan. Moottorinsuoja on mitoitettava täyttämään nämä
ehdot, eli moottorisuojan on toimittava jumivirralla maksimijumiaikaa nopeammin.
Moottorin haltijalla on oltava suojalaitteen virta-aikatoimintakäyrä, josta suojalait-
teen ja moottorin yhteensopivuus voidaan todeta. [35] Jumiaikoja voidaan ilmoittaa
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myös useampi, jos sama moottori on luokiteltu useampaan lämpötilaluokkaan.
Kuvassa 14 on esitetty Exe-moottorin ja moottorisuojan yhteensopivuustarkastelu.

Tarkastelussa on VEM-motorsin Exe-moottori, jonka nimellisteho on 2,5 kW ja
nimellisvirta tähtikytkennässä 5,2 A.

Moottorin ATEX-todistustuksessa kerrotaan pumpun jumivirraksi IA/IN 6,8 ja
jumiajoiksi 400 VAC pääjännitteellä lämpötilaluokalle T3 (alle 300 °C) 11 sekuntia ja
lämpötilaluokille T1 ja T2 (alle 600 °C ja alle 450 °C) 14 sekuntia. Metaanin kanssa
voidaan käyttää lämpötilaluokan T1 laitteita, koska metaanin itsesyttymislämpötila
on yli 600 °C.

Moottorinsuojaksi voidaan valita esimerkiksi Schneider Electricin LRD10 lämpö-
rele, jonka nimellisvirta on säädettävissä välillä 4–6 ampeeria. LRD10 laukaisukäyrät
on esitetty kuvassa 14, johon on piirretty myös moottorin jumivirrat. Kuvasta näh-
dään, että ylivirtarele kytkee moottorin irti riittävän ajoissa kaikissa tapauksissa, jos
sen nimellisvirta on oikein aseteltu.

5.3 Turvalaitteet
Satelliittiaseman turvallisuuden varmistamiseksi asema tulee varustaa useilla toisis-
taan riippumattomilla turvalaitteilla. Turvalaitteiden lukumäärät, tyypit ja sijainnit
määritellään siten, että vaaratilanteet havaitaan nopeasti ja luotettavasti. [16]

Hätäpysäytysjärjestelmän eli ESD:n (engl. emergency shutdown) on tarkoitus
pysäyttää prosessi ja ajaa se turvalliseen tilaan, jos laitoksella havaitaan normaalista
käytöstä poikkeavia prosessiarvoja. Tälläisiä tilanteita ovat esimerkiksi kaasu- ja
LNG-vuodot sekä tulipalot. ESD:n tarkoitus on minimoida vapautuvan kaasun määrä
ja estää tilanteen eskaloituminen vielä pahemmaksi. [16]

Yli viiden tonnin varastointikapasiteetilla hätäpysäytysjärjestelmän tulee olla au-
tomaattinen ja erotettu prosessinohjauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa erillistä
turvatoiminnoista vastaavaa turvalogiikkaa. Alle viiden tonnin laitoksilla hätäpy-
säytysjärjestelmä voi olla käsikäyttöinen, joka tarkoittaa käytännössä käsiventtiiliä
mahdollisimman lähellä säiliön ulosottoa. [17] Automaattisen hätäpysäytysjärjestel-
män tulee ajaa prosessi turvalliseen tilaan ja sen kuittaus saa olla mahdollista vain
paikallisesti [15]. Hätäpysäytyksen aktivoivia tapahtumia ovat [16, 17]:

• Mikä tahansa kaasunhaistaja havaitsee kaasuvuodon (40 %LEL)

• Liekintunnistin havaitsee liekin

• Lämpötila-vuotovahti havaitsee LNG-vuodon

• Lämpötilavahti havaitsee LNG:tä kylmäsoihdussa

• Höyrystimeltä lähtevän kaasun lämpötila alittaa asetetun raja-arvon

• Hätäseis-painiketta painetaan

LNG-vuotojen havaitsemiseksi käytetään lämpötilakytkimiä tai mittausta, joka
on toteutettu termoparilla tai platinasta valmistetulla pt100-anturilla. Vuotovahteja
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Kuva 14: Exe-moottorin jumiaikatarkastelu. Moottorin tilaluokituksen raja-arvot
ovat ylivirtareleen laukaisukäyrän sisällä kaikissa tilanteissa, jolloin moottori täyttää
tilaluokituksen vaatimukset. Käyrä 1 on 3-vaiheen kylmästartti, 2 kahden vaiheen
kylmästartti ja 3 normaalikäyttö, jossa lämpörele on jo ehtinyt lämmetä virran
vaikutuksesta. Kuvan lähde: [36] (muokattu).

on syytä sijoittaa kaikille potentiaalisille vuotopaikoille, kuten säiliön täyttöasemalle,
jossa käsitellään liittimiä, tai muille koneikoille, joissa on paljon venttiilejä tai muita
mahdollisia vuotokohteita pienellä alueella. [15]

Kaasumaisia vuotoja valvotaan jatkuvatoimisilla kaasuhälyttimellä, jotka on
kalibroitu metaanille. Kaasuhälyttimen tulee antaa varoitus, kun kaasupitoisuus on
20 %LEL ja hälytys kun pitoisuus nousee yli 40 %LEL [17]. Kaasuhälyttimen etu
ihmisnenään on se, että ne havaitsevat myös hajustamattoman kaasun, jolloin myös
ennen hajustusta tapahtuvat kaasuvuodot voidaan havaita. Asemat ovat hyvin usein
miehittämättömiä, jolloin hajustusaineella havaittavalla kaasuvuodolla on merkitystä



39

lähinnä vain työturvallisuuden kannalta.
Koska metaani palaa käytännössä savuttomasti, tulipalon havaitsemiseen ei voida

käyttää perinteisiä savuilmaisimia. Tästä syystä satelliittiasemilla käytetään tulipalon
havaitsemiseen erityisiä liekintunnistimia (engl. flame detector), jotka havaitsevat
tulipalon infrapunavalon avulla. Suljetuissa prosessitiloissa, tai muissa soveltuvissa
paikoissa voidaan käyttää myös lämpötila-antureita palon havaitsemiseksi. [15]

Kaasuhälyttimien, liekintunnistimien tai vuotovahtien ei automaattisesti tarvit-
se olla SIL-luokiteltuja [16]. Mahdollisten SIL-luokiteltujen laitteiden tarve jääkin
suunnittelijan harkinnan varaan, perustuen HAZOP-analyysiin.

Putkistojen ja prosessilaitteiden suojaamiseksi säiliöön ja putkistoon on asennet-
tava riittävä määrä oikein mitoitettuja varoventtiileitä. Varoventtiilin mitoituksessa
on huomioitava putkiston korkein sallittu käyttöpaine eli käytännössä varoventtiilin
avautumispaine ja maksimivirtaus varoventtiilin läpi. Kriittiset kohteet tulee varustaa
kahdella toisistaan riippumattomalla varolaitteella, kuten kahdella varoventtiilillä,
tai murtolevyn ja varoventtiilin yhdistelmällä. Tällainen kohde on esimerkisi LNG-
varastosäiliö. Tyypillisesti säiliössä on kaksi varolaiteparia, joista vain toinen on
kerrallaan käytössä. Tällöin toinen pari voi olla esimerkiksi huollossa tai kalibroita-
vana, jolloin laitos voidaan pitää käytössä turvallisuutta vaarantamatta. Varolaitteet
on mitoitettava siten, ettei säiliöpaine nouse yli 110 %:in maksikäyttöpaineesta edes
äkillisessä paineennousussa (esimerkiksi rollover-ilmiön takia). [37] Höyrystintä suo-
jaava varoventtiili on mitoitettava puolitoistakertaiseksi höyrystimen maksimitehosta,
sillä höyrystimeen mahdollisesti varastoitunut lämpöenergia voi saada sen toimimaan
mitoitustaan suuremmalla teholla [15].

Varoventtiileitä on asennettava sekä LNG-putkistoon että prosessinosaan, jossa
LNG on jo kaasumaisessa muodossa. On syytä huomata, että kaasun paineenalenti-
men jälkeen kaasun maksimikäyttöpaine voi olla merkittävästikin alhaisempi kuin
ennen paineensäätöä. Tähän voi olla syynä esimerkiksi kaasun virtausmittarin tai
jonkin muun komponentin paineluokkamitoitus, tai satelliittiaseman syöttämän kaa-
suverkon maksimikäyttöpaine. Esimerkiksi jos kaasu johdetaan satelliittiasemalta
maanalaiseen muovikaasuputkeen, jonka paineluokka on PN8, on paineenalentimen
jälkeisen varoventtiilin suojattava tätä kaasuputkea, jolloin varoventtiilin asetusarvo
on maksimissaan 8 baria.

Erikoistapauksena nesteytettyjen kaasujen sovelluksissa pysäytys- ja vikatilanteis-
sa putkistoon jäävä neste höyrystyessään kaasuksi pitää saada poistettua turvallisesti,
jotta putkiston tai laitteiden suurinta sallittua käyttöpainetta ei ylitetä. Suuri tila-
vuuden kasvu nostaa putkiston painetta ja aiheuttaa ilmeisen putki- tai laiterikon
vaaran. Tilanne ratkaistaan asentamalla putkistoon varoventtiilejä vastaavia pai-
neenpurkuventtiilejä (engl. thermal relief valve, TRV), joiden kautta LNG pääsee
höyrystymään hallitusti joko prosessiin tai kylmäsoihtuun. Prosessisuunnittelussa
on huomioitava, että jokainen putkiston osa, johon LNG:tä voi jäädä normaalissa
käyttötilanteessa loukkuun, kuten kahden automaattiventtiilin väliin, tulee varustaa
TRV:llä (katso kuva 15). TRV:tä ei kuitenkaan lasketa varsinaiseksi turvalaitteeksi,
vaan se on ennemminkin osa prosessilaitteistoa. [11, 16]
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Kuva 15: Periaatekuva paineenpurkuventtiilin asennuspaikasta.

Tankkausasemilla, joilla nesteytettyä maakaasua höyrystetään korkeapainehöy-
rystimillä CNG-käyttöön, on syytä olla erilliset kylmäsoihdut matalapaineiselle ja
korkeapaineiselle kaasulle. Näin vältetään tilanne, jossa kylmäsoihtuun purkautu-
va korkeapaineinen kaasu aiheuttaa vastapainetta ja estää näin matalapaineisia
varoventtiilejä toimimasta. [16]

Mikäli höyrystysasemalla käytetään sähköistä jälkilämmitintä tai -höyrystintä,
sen on oltava suunniteltu maakaasukäyttöön, sähköisten komponenttien sovelluttava
kyseiseen räjähdysvaaralliseen tilaan ja lisäksi siinä on oltava suojaus ylilämpene-
miseltä. Jälkilämmittimeltä lähtevän kaasun lämpötilaa on valvottava sekä liian
matalan että liian korkean lämpötilan varalta. [15] Vastaava lämpötilavalvonta on
syytä olla myös nestekiertoisella höyrystimellä.

5.4 Asennukset
Maakaasuputkiston asennukset saa tehdä vain Tukesin hyväksymä asennusliike [24].
Lisäksi hitsareilla on oltava standardien mukaiset pätevyystodistukset kyseiseen
putkistoluokkaan, -kokoon ja hitsaustapaan [38].

Sähköasennuksissa erityisesti maadoituksiin on kiinnitettävä huomiota varsin-
kin räjähdysvaarallisissa tiloissa. Laitosalueella kaikki metalliset rakenteet, myös
esimerkiksi putkikannakkeet, sekä purkuun tai täyttöön käytettävät ajoneuvot on
maadoitettava. Suuret pääkomponentit, kuten säiliö tulee liittää suoraan, maadoitus-
pisteeseen. [18] Kaikkia jännitteelle alttiita osia ei tarvitse erikseen maadoittaa, jos ne
ovat johtavasti yhdistettynä potentiaalintasausjärjestelmään kytkettyyn putkistoon
tai metallirakenteeseen [35].

Mahdollisten Exi-piirien kaapelit on pidettävä riittävän kaukana sähköisten- ja
magneettisten häiriöiden aiheuttajista, kuten suurvirtakaapeleista. Exi-kaapelit on
merkittävä, jotta ne on helppo tunnistaa ja niitä ei sekoiteta muihin kaapeleihin.
Merkintään voidaan käyttää vaaleansinistä kaapelivaippaa. Jos Exi-piirissä käytetään
monijohdinkaapelia, se on jännitetestattava yhteenkytkettyjen johtimien ja häiriösuo-
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jan väliltä joko 500 V tehollisarvoisella vaihtojännitteellä tai 700 V tasajännitteellä.
Lisäksi testataan yhteenkytkettyjen puoliksi jaettujen johdinnippujen jännitekes-
to 1000 V tehollisarvoisella vaihtojännitteellä tai 1400 V tasajännitteellä, paitsi jos
kaapelissa on parikohtaiset johtavat suojavaipat. Käyttämättömät johtimet on ero-
tettava maasta ja toisistaan kaapelin molemmissa päissä, tai maadoittaa samassa
pisteessä kuin saman kaapelin muut Exi-piirit. Maasta erotus tehdään tarkoitukseen
soveltuvalla päätteellä, teipillä eristäminen ei ole sallittua. [35]
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6 Käyttöönotto ja kunnossapito

6.1 Käyttöönottotarkastukset
Maakaasuputkistolle on ennen käyttöönottoa tehtävä seuraavat tarkastukset [24, 38]:

• Hitsaussaumojen rikkomaton aineentarkastus (Non Destructive Testing, NDT)

• Lujuuskoe

• Tiiveyskoe

• Käyttöönottotarkastus

NDT-tarkastukseen sisältyy hitsaajien pätevyystodistukset, hitsaussaumojen sil-
mämääräinen tarkastus sekä hitsaussaumojen radiografinen kuvaus. Kuvattavien
hitsaussaumojen määrä riippuu putkistoluokasta ja saumatyypeistä, mutta tyypilli-
sesti alle 16 barin putkistossa 10 % hitsaussaumoista kuvataan, kuitenkin vähintään
kolme saumaa. Mikäli putkistossa on hitsausvirheitä, ne on korjattava ja tarkastet-
tava uudelleen. Virheiden lisäksi tarkastetaan 10 % aiemmin tarkastamattomista
liitoksista. [38]

Lujuuskokeessa putkiston kestävyys testataan ilmalla, inerttikaasulla tai vedellä.
Koepaine on käyttöputkistolle vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine.
Laitteet, jotka eivät kestä lujuuskokeen painetta, voidaan jättää kokeen ulkopuolelle.
Esimerkiksi varoventtiilit pitää joko erottaa linjasta tai tulpata, jotta koepaine
ei purkaudu niiden kautta. Tiiveyskokeessa varmistetaan koko laitteiston tiiveys
maakaasulla sen käyttöpaineessa. Tiiveyskoe tehdään koko putkistolle ja sen laitteille.
[24]

Maakaasun käyttöputkistolle käyttöluvan myöntää tarkastuslaitos. Käyttöön-
ottotarkastuksessa varmistetaan putkiston säännöstenmukaisuus ja se, että se on
rakentamisluvan ehtojen mukainen. [24]

Myös laitoksen painelaitteet, kuten LNG-säiliö on tarkastettava ennnen käyttöön-
ottoa. Tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos, joka ilmoittaa painelaitteen
Tukesin painelaiterekisteriin. Tarkastuksessa varmistetaan painelaitteen vaatimus-
tenmukaisuus ja merkinnät, painelaitteen suojalaitteiden riittävyys ja toiminta sekä
painelaitteen käytön valvojan pätevyys ja asiantuntemus. Hyväksyttyyn painelaitte-
seen merkitään sen rekisterinumero ja seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta
kuukauden tarkkuudella. [27]

Myös laitoksen sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastukses-
sa huolehditaan siitä, ettei laitteisto aiheuta vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle
tai omaisuudelle. Lisäksi laitteisto ei saa aiheuttaa häiriöitä sähköisesti tai sähkö-
magneettisesti eikä olla herkkä kyseisille häiriöille. Käyttöönottotarkastuksen tekee
sähkölaitteiston rakentaja, mutta mikäli rakentaja ei siitä huolehdi, tarkastus siir-
tyy haltijan vastuulle. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja laitteiston
haltijalle. [39] Pöytäkirjaa tarvitaan myös varmennustarkastuksessa.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi sähkölaitteistolle tehdään varmennustarkastus
ennen varsinaista käyttöönottoa. Tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastuslaitos tai
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tarkastaja. Varmennustarkastuksessa varmistetaan että laitteisto on sähköturvallisuu-
desta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettujen vaatimusten mukainen.
Lisäksi tarkastetaan räjähdysvaaralliset tilat. Varmennustarkastus tulee tehdä myös
jos laitteistoon tehdään merkittäviä muutos- tai laajennustöitä. [39]

Jos kyseessä on yli 5 tonnin varastointikapasiteetin laitos, jolle on haettu ra-
kentamislupa, Tukes tarkastaa laitoksen ennen sen käyttöönottoa. Tarkastukseen
sisältyy laitoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät.
Lisäksi toiminnanharjoittajan on osoitettava muun muassa että laitos on hakemuk-
sessa ilmoitetun mukainen, lupapäätöksen ehtoja on noudatettu ja onnettumuuksia
ehkäiseviä toimintaperiaatteita noudatetaan. Tukes laatii tarkastuskertomuksen toi-
minnanharjoittajalle, aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle ja pelastusviranomaiselle
sekä tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. [25] Tukesin tarkastus
tehdään tarkastuslaitosten teknisten tarkastusten jälkeen. Hyväksytyn tarkastuksen
jälkeen laitoksen saa ottaa käyttöön. [23]

Tarkastuspöytäkirjoista ja muista rakentamisen aikana kertyneistä asiakirjoista
kootaan valvontakirja, jossa on sisällysluettelo ja selvitys rakentamisen seurannasta.
Valvontakirjassa on oltava muun muassa jäljennös rakentamisluvasta, todistus asen-
nusliikkeen toimintajärjestelmästä, asemapiirrustukset sekä muut piirrustukset ja
kaaviot. [24]

Käyttöönotto

LNG-säiliö on syytä esijäähdyttää nestemäisellä typellä ennen käyttöönottoa, jotta
LNG:tä ei höyrysty täytön yhteydessä niin voimakkaasti. Jos LNG täytetään läm-
pimään säiliöön, sitä höyrystyy huomattavia määriä, jolloin säiliön paine kasvaa ja
maakaasua joudutaan vapauttamaan ilmakehään varoventtiileistä. Ennen nestemäi-
sen typen täyttöä säiliö ja siihen liittyvä putkisto on kuivattava kaasumaisella typellä.
[17] Myös putkiston muut osat on täytettävä typellä tai muulla inertillä kaasulla
ennen käyttöönottoa [18]. Tällöin estetään putkistossa olevaa ilmaa ja maakaasua
muodostamasta räjähdyskelpoista ilmaseosta. Suunnitteluvaiheessa on jo syytä huo-
mioida typetystarve, jotta putkisto voidaan tuulettaa typestä mahdollisimman lähellä
käyttöpaikkaa, esimerkiksi kattilan polttimella.

6.2 Määräaikaistarkastukset
Luotettavan käytön takaamiseksi laitoksella on syytä tehdä säännöllisiä silmämää-
räisiä tarkastuksia mahdollisten vuotojen tai muiden poikkeamien havaitsemiseksi.
Rakentamisluvan vaatineet, yli viiden tonnin varastointikapasiteetin laitokset Tukes
tarkastaa 5 vuoden välein. Toimintaperiaatelaitokset, eli alle 200 tonnin säiliöllä
varustetut laitokset, tarkastetaan kolmen vuoden välein. Tätä suuremmat turvalli-
suusselvityslaitokset tarkastetaan vuosittain. [23, 25]

Mikäli maakaasuputkistolle on tehty käyttöönottotarkastus, on se myös määräai-
kaistarkistettava kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan
vuoden välein. Tarkastuksessa varmistetaan, että putkisto ja siihen liitetyt laitteet
ovat toimintakuntoisia ja että putkistoa on hoidettu säännösten mukaisesti. [24]
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Painelaitteille, kuten säiliöille, tehdään määräajoin käyttötarkastukset. Käyttö-
tarkastuksilla varmistetaan, että painelaitteen turvajärjestelmät ovat asianmukaiset
ja toimivat, painelaite ja sen varusteet ovat kunnossa ja että painelaitteen valvojalla
on vaadittava pätevyys. LNG-säiliön tarkastusväli on neljä vuotta. Painelaitteet on
tarkastettava myös sisäpuolelta 2–8 vuoden välein (LNG-säiliöt 8 vuoden välein)
riippuen painelaitteen tyypistä, ja joka toisen sisäpuoleisen tarkastuksen yhteydessä
on tehtävä painekoe. [27] LNG-säiliön tapauksessa sisäpuoleinen tarkastus ja pai-
nekoe eivät ole käytännöllisiä, joten ne voidaan korvata painelaitteen seurannalla.
Seurannassa painelaitteen kunto varmistetaan kunnossapidolla ja muilla tarkastuksil-
la. Seurannasta on tehtävä kirjallinen sopimus hyväksytyn tarkastulaitoksen kanssa.
Seuranta ei kuitenkaan vapauta laitetta käyttötarkastuksista, ja tarkastuslaitos
varmistaa käyttötarkastusten yhteydessä, että seurantaa noudatetaan. [40]

Satelliittiaseman sähkölaitteisto on määräaikaistarkastettava 10 vuoden välein.
Tarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteisto on turvallinen ja sitä on ylläpidetty
kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Lisäksi laitteiston käyttöön liittyvät piirustukset
ja ohjeet on oltava saatavilla sekä mahdolliset muutostyöt on tarkastettu asianmu-
kaisesti. Tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastulaitos tai tarkastaja. [39]

Hajustuksen toimivuus ja hajusteaineen riittävä pitoisuus putkiston loppupäässä
on tarkastettava vuosittain. [24] Lisäksi laitoksella sijaitsevat turvalaitteet voivat
vaatia tarkastuksia tai kalibrointeja määräajoin. Esimerkiksi kaasuhälytin vaatii
toimiakseen luetettavasti kalibroinnin määräajoin.

6.3 Työturvallisuus
LNG-teollisuudessa on sattunut varsin vähän vakavia onnettomuuksia. Tähän on vai-
kuttanut useampi tekijä: LNG:n fyysiset ja kemialliset ominaisuudet tunnetaan hyvin,
teollisuudenala on alun alkaen kehittynyt turvalliseen käyttöön aina suunnittelusta
henkilökunnan pätevyyteen ja standardeja sekä ohjeita kehitetään jatkuvasti. [3]
Clevelandin säiliörepeämän lisäksi on sattunut vain toinen suuri onnettomuus vuonna
2004 Algerian nesteytyslaitoksella. Maakaasun nesteytyksessä käytettyä jäähdytysai-
netta vuosi järjestelmästä ja höyrypilvi imeytyi höyrykattilan polttimen imuilman
joukkoon. Koska jäähdytysaine oli hiilivetypohjainen, se oli polttimen näkökulmasta
lisäpolttoainetta, mikä aiheutti höyrynpaineen äkillisen nousemisen. Kattilan varo-
venttiili ei pystynyt purkamaan ylimääräistä painetta ja kattila repesi rikkoen samalla
polttimen suojakotelon. Polttimen liekit sytyttivät jäähdytysaineen, mistä seurasi 27
kuolonuhria ja 72 loukkaantunutta vaatinut räjähdys ja tulipalo. LNG-säiliöt säilyi-
vät vaurioitta räjähdyksistä huolimatta.Onnettomuustutkinnassa onnettomuuden
aiheuttajaksi todettiin nykyaikaisten vaatimusten mukaisten automaattisten hätä-
pysäytysjärjestelmien ja turvalaitteiden puute, jotka olisivat varoittaneet vuodosta
ja pysäyttäneet prosessin hallitusti. Lisäksi laitoksen suunnittelu oli vanhentunutta
ja kunnossapito riittämätöntä: vuonna 1981 rakennettuun laitokseen ei oltu tehty
perusparannuksia, toisin kuin sen sisarlaitoksiin. [3]

Höyrystysasemalla huolto- ja käyttöhenkilökunnan turvallisen työskentelyn ta-
kaamiseksi on normaalien työsuojeluasioiden lisäksi huomioitava kryogeenisen aineen
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ja räjähdysvaarallisen tilan vaatimat erityispiirteet. Kuten jo aiemmin on todet-
tu, nesteytetyn maakaasun vaarallisuus perustuu sen kylmyyteen, tulenarkuuteen
ja laajenemiseen. Suuri osa näistä riskeistä hallitaan oikein valituin työvaattein ja
henkilökohtaisin suojaimin. LNG:n kanssa työskentelevien on syytä olla tietoisia
LNG:n ominaisuuksista, mikä osaltaan lisää työturvallisuutta [16]. Laitoskohtaiset
työturvallisuusohjeet linjataan laitoksen räjähdyssuojausasiakirjassa.

Erittäin alhaiset lämpötilat voivat jo lyhyessä ihokosketuksessa aiheuttaa palo-
vamman kaltaisia paleltumia. Kontaktin ei tarvitse tulla edes suoraan kryogeenisesta
aineesta, sillä myös putkistot ja sen osat, kuten venttiilit voivat olla hyvin kylmiä.
Ihon suojaaminen peittävällä suojavaatetuksella onkin tärkein työtapaturmia eh-
käisevä tekijä. Jos on riski nestemäisen maakaasun vuotamiselle tai roiskumiselle
esimerkiksi säiliön täytön yhteydessä, liittimiä käsitellessä, on kasvojen suojaaminen
maskilla tarpeen. Työkäsineiden on syytä olla väljät, jotta ne on helppo ja nopea
riisua, jos niihin roiskuu LNG:tä. Housujen lahkeet on pidettävä kenkien ulkopuolella,
jotta LNG:tä ei päädy kenkien sisään. Suojavaatetuskaan ei takaa sataprosenttista
suojaa, vaan tarkoitus on suojata pieniltä roiskeilta ja kylmiltä pinnoilta. [11]

LNG:n käsittelypaikoille suositellaan sijoittamaan jauhesammuttimia ja koulutta-
maan henkilökunta niiden käyttöön nestepalon sammutuksessa [11]. Automaattiset
sammutusjärjestelmät eivät ole suositeltavia, koska yleensä turvallisinta on antaa
syttyneen LNG palaa loppuun. Tulipalon sattuessa vettä käytetään laitteiden ja ra-
kenteiden jäähdytykseen. LNG-palon sammuttaminen nesteellä aiheuttaa rasvapalon
kaltaisen leimahtamisen, ja siksi vesisuihkua ei saa suunnata nestemäiseen kaasuun
tai suoraan paloon. [17]

Kaikista laitosalueella käytettävistä ja varastoitavista kemikaaleista, tyypillisesti
glykolista, LNG:stä ja hajustusaineesta, on löydyttävä käyttöturvallisuustiedotteet,
jotka toimitetaan Tukesille rakentamislupahakemuksen yhteydessä [25]. Käyttöturval-
lisuustiedote on standardimuotoinen asiakirja, jossa kerrotaan kemikaalin koostumus,
mahdolliset myrkylliset aineet ja niiden oireet sekä ensiapuohjeet. Käyttöturvalli-
suustiedotteen laatimisesta vastaa kemikaalin valmistaja tai maahantuoja, ja se on
oltava kohdemaan kielellä koko EU:n alueella; Suomessa siis suomeksi. [41]
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Kuva 16: Höyrystysasemalla on runsaasti ohjeita ja varoituksia.
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7 Mikroturbiini boil-off-kaasun hallinnassa
Mikäli kaasun käyttö ei ole jatkuvaa, LNG-säiliön paine nousee pikkuhiljaa boil-
off-kaasun muodostumisen takia. Tyypillinen tällainen käyttökohde on LCNG-
tankkausasema, jossa CNG-pullopatterit täytetään höyrystetyllä kaasulla kerral-
la. Uuteen täyttöön saattaa kulua pitkäkin aika, jos tankkaajia ei ole riittävästi.
Jotta vältetään metaanin päästäminen varoventtiileiden kautta ilmakehään, tarvitaan
jokin järjestelmä paineen laskemiseen säiliössä. LCNG-tankkausasemalla boil-off-
kaasua ei voida myöskään ajaa suoraan prosessiin, koska LNG-paineistetaan yli 200
baariin LNG-korkeapainepumpulla. Boil-off-kaasun paine vastaa säiliöpainetta, joten
se on tyypillisesti luokkaa 5–10 bar, jolloin sen paineistus ajoneuvokäyttöön vaatisi
erillisen korkeapainekompressorin.

Tässä luvussa tarkastellaan pienen, 30 kilowatin mikroturbiinin soveltuvuutta
boil-off-kaasun hyödyntämiseen ja säiliöpaineen hallintaan. Tarkastelu keskittyy
tekniseen toteutettavuuteen. Keskeinen kysymys on, riittääkö muodostuva boil-off-
kaasu mikroturbiinin käyttämiseen jatkuvasti tai järkevissä sykleissä. Tavallisessa
satunnaiskäytön kohteessa, mikroturbiini voisi korvata nestemäisellä typellä tehtävän
uudelleennesteytyksen.

Tarkastelu perustuu yksinkertaiseen malliin erikokoisilla säiliöillä, joiden boil-
off-kaasun muodostumisnopeus on vakio. Muodostuvan boil-off-kaasun määrästä
voidaan määrittää teho, jolla mikroturbiinia voidaan ajaa. Mikäli kaasua ei ole riittä-
västi turbiinin käyttöön jatkuvasti, voidaan turbiinille suunnitella säiliön paineeseen
perustuva ajosekvenssi, jolla voidaan optimoida turbiinin tuotanto ja säiliöpaine.

Capstone C30 mikroturbiinin nimellissähköteho on 30 kW, mutta sitä voidaan
ajaa myös osakuormalla. Pakokaasun lämpö on mahdollista ottaa talteen lämmön-
vaihtimella. Minimi polttoaineteho, jolla turbiini käynnistyy, on noin 22 kilowattia,
joka vastaa reilu kahden normikuution maakaasuvirtausta tunnissa. [42] Kuvasta 17
nähdään, että turbiinin sähköteho pienellä kuormalla on varsin vaatimatonta. Mini-
miteholla sähköntuotanto on 2 kilowattia, kun lämpöä saadaan lähes 10 kilowattia.
Suuremmilla tehoilla sähköinen höytysuhde, ja myös kokonaishöytysuhde paranevat.
Maksimiteholla lämmöntuotanto on noin 50 kilowattia, jolla turbiini voisi toimia
ainoana lämmönlähteenä noin 3 MW (300 Nm3/h) kaasutehoiselle höyrystysasemalle.

Säiliössä varastoitavasta nesteytetystä maakaasusta höyrystyy tyypillisesti 0,1–0,5
tilavuusprosenttia päivässä riippuen säiliön koosta, eristyksen laadusta ja olosuhteista
[18]. Koska keveimmät kaasun jakeet höyrystyvät ensimmäiseksi, typen osuus kaasussa
saattaa olla suuri. Tämä ei ole kuitenkaan ongelma turbiinille, sillä maakaasuversiokin
pystyy toimimaan jopa 14 %:n typpipitoisuudella. [43] Typen jälkeen keveimmät
komponentit ovatkin jo metaania, joka on turbiinin pääpolttoaine.

Turbiinin kaasun imupaine on noin 5 baria, joka on optimaalinen ajatellen LNG-
säiliösovellusta. Säiliöpaine pyritään usein pitämään viiden barin yläpuolella pai-
neenkorotushöyrystimellä. Yli viiden barin käyttöpaine tarkoittaa, että höyrystynyt
boil-off-kaasu voidaan ajaa turbiinille ilman erillistä paineenkorotuskompressoria.

Boil-off-kaasu on hyvin kylmää, käytännössä nesteytetyn maakaasun lämpöistä,
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Kuva 17: C30-mikroturbiinin sähkö- ja lämpöteho eri polttoainetehoilla. Lämpöteho
laskettu sillä oletuksella, että pakokaasun lämpötila lämmönvaihtimen jälkeen on
120 °C.

eli jopa −165 °C paineesta riippuen. Kaasu lämpenee eristämättömässä putkistossa
tehokkaasti, mutta virtauksen jatkuessa pitkään myös putkisto jäähtyy. Myöskään
talviaikaan kaasu ei lämpene yli ympäristön lämpötilan. Tämä on turbiinille ongelma,
koska se vaatii polttoaineeksi kaasua, jonka lämpötila on yli polttoaineen kastepisteen
[43]. Maakaasun kastepiste on plussan puolella, joten kaasu tarvitsee jonkinlaisen
esilämmittimen.

Koska turbiini korvaisi todennäköisimmin uudelleennesteytysjärjestelmän, on sen
sovellus todennäköisesti satunnaiskäyttökohde. Satunnaisella käytöllä todennäköinen
höyrystystekniikka ovat ilmalauhdutteiset höyrystimet, jolloin käytössä on myös
kaasun jälkilämmitin. Tätä jälkilämmitintä voidaan hyödyntää myös turbiinille syö-
tettävän kaasun esilämmitykseen, jolloin vältetään rinnakkaiset lämmitysjärjestelmät.
Kuitenkin jos kyseessä on LCNG-asema, jossa maakaasu höyrystetään korkeaan
paineeseen, turbiini on kytkettävä omaan, erilliseen boil-off-linjaansa, jolloin se vaatii
myös oman esilämmittimen.

Matalapaineiseen höyrystysjärjestelmään turbiinin liittäminen on varsin yksin-
kertaista. Turbiini voidaan kytkeä höyrystetyn maakaasun sivulinjaan, jossa on
automaattiventtiili. Venttiilillä voidaan ohjata, ajetaanko kaasua turbiinille vai ei.
Tällöin turbiinia voidaan halutessa ajaa myös normaalikäytön yhteydessä. Kaasun
pikasulkuventtiili on integroitu turbiiniin. Sulkuventtiilin lisäksi turbiini vaatii pai-
neenalentimen, joka pitää polttoaineen syöttöpaineen vakiona. Maakaasukäytössä
kaasunsuodatinta ei tarvita.
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Lisäksi turbiini vaatii pakokaasukanavan, jota pitkin palokaasut ohjataan ulos.
Pakoputkisto on syytä eristää korkeiden lämpötilojen takia. Pakoputkistoon voi-
daan halutessa lisätä lämmönvaihdin, jolla pakokaasun lämpö voidaan ottaa talteen
esimerkiksi vesipiiriin. Tällöin järjestelmän monimutkaisuus hieman kasvaa. Itse
turbiini ei vaadi erillistä jäähdytysjärjestelmää, sillä se on ilmajäähdytteinen.

Laskelmat

Laskelmat on tehty 80 ja 100 bruttokuution säiliöille. Säiliökoot on ajateltu soveltu-
viksi esimerkiksi LCNG-tankkausasemakäyttöön, ja molemmat istuvat kevyemmin
säänneltyyn alle 50 tonnin kokoluokkaan. Säiliöiden laskennassa käytetyt ominai-
suudet on listattu talulukossa 3. Yksinkertaisuuden vuoksi boil-off-kaasun muo-
dostumisnopeus oletetaan vakioksi. Ilmanpaineen tai ilmanlämpötilan vaihtelua ei
siis huomioida. LNG:n ajatellaan olevan taulukon 1 näytteen 1 mukaista, eli lähes
puhdasta metaania.

Taulukko 2: Mallinnuksessa käytetyt ominaisuudet ja lähtöoletukset säiliöille.
Säiliö 1 Säiliö 2

Bruttotilavuus (m3) 80 100

Nettotilavuus, 95 % brutto (m3) 76 95

Boil-off (%V/d) 0,15 0,13

Maksimipaine (bar(g)) 12 10

Täyttöaste (%(m3)) 80 (64) 80 (80)

Paine alussa (bar(g)) 5 5

Lämpötila alussa (°C) -137 -137

Vuorokaudessa muodostuvan boil-off-kaasuvirtauksen keskimääräinen teho säi-
liössä olevan LNG funktiona voidaan laskea kaavalla 1:

PBOG(VLNG) = VLNG · BOG% · ρLNG · hLNG · 1000 kJ/MJ

24 · 3600 (1)

Missä VLNG LNG:n määrä säiliössä, BOG% säiliölle ominainen boil-offin muodostu-
misprosentti, ρLNG LNG-kuution vastaava kaasutilavuus ja hLNG kaasumuotoisen
LNG:n lämpöarvo yksikkönä MJ/m3.

Koska boil-off-kaasun muodostumisnopeus oletettiin vakioksi, säiliössä jäljellä
olevan LNG:n määrä ajan t kuluttua voidaan laskea kaavalla 2:

VLNG(t) = V0 · (1 − BOG%)t (2)

Missä V0 LNG:n määrä alussa ja t aika päivinä säiliön ulkoisesta pinnanmuutoksesta
(LNG:n kulutus tai täyttö).
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Yhdistämällä kaavat 1 ja 2, saadaan boil-off-kaasuvirtauksen keskimääräinen
teho ajan t kuluttua säiliön ulkoisesta pinnanmuutoksesta:

PBOG(t) = V0 · (1 − BOG%)t · BOG% · ρLNG · hLNG · 1000 kJ/MJ

24 · 3600 (3)
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Kuva 18: Säiliön LNG:n määrän ja boil-off-kaasun tehon kehitys taulukon 3 mukaisille
säiliöille, kun laitoksella ei ole LNG:n kulutusta.

Kuvassa 18 on piirretty LNG:n määrän (kaava 2) ja boil-off-kaasun tehon (kaava 3)
kehitys 80 %:n säiliön täyttöasteella staattisessa tilanteessa, jossa LNG:tä ei kuluteta.
Tällaisessa tilanteessa boil-off riittää turbiiniin ajoon minimiteholla molemmilla
säiliöillä, jatkuvasti useita kymmeniä päiviä. Jos halutaan tutkia boil-offin tehon
kehitystä koko säiliötilavuuden alueella, voidaan käyttää kaavaa 1, jonka avulla
saadaan boil-off-kaasun teho säiliön LNG-tilavuuden funktiona. Kuvassa 19 on
piirretty molempien säiliöiden boil-off-kaasun teho LNG-tilavuuden funktiona. Lisäksi
on laskettu turbiinin käyttöaste minimiteholla. Kuvasta nähdään, että turbiinin
käyttöaste pysyy yli 0,5 noin 40 kuution LNG-tilavuuteen saakka

Turbiinia voidaan siis ajaa boil-off-kaasulla, mikäli oletetaan, ettei kulutusta ole
lainkaan. On kuitenkin syytä huomioida, ettei kaikkea boil-off-kaasua voida käyttää,
koska tällöin säiliön paine romahtaisi kaasutilavuuden kasvaessa. Toisaalta boil-offia
ei tarvitse heti poistaakaan, koska säiliön paine saa nousta kunhan se pysyy maksi-
mikäyttöpaineen alapuolella, jossa varoventtiilit toimivat. On siis syytä mallintaa
myös säiliöpaineen kehitystä.

Mallinnetaan painetta seuraavasti: lasketaan säiliön kaasutilavuuden tilavuus
STP-oloissa (0 °C, 1 bar), lisätään tähän höyrystyneen boil-off-kaasun tilavuus, ja
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Kuva 19: Boil-off-kaasun kaasuteho sekä C30-mikroturbiinin käyttöaste minimiteholla
säiliön LNG:n määrän funktiona taulukon 3 mukaisille säiliöille.

lasketaan tämän tilavuuden paine uudessa kaasutilavuudessa. Säiliössä oleva LNG:n
määrä i-tunnin kuluttua (VLNG(i)), voidaan laskea kaavalla 4:

VLNG(i) = VLNG(i−1) − VBOG(i−1) − Vkulutus(i−1) (4)

missä(VLNG(i − 1) on LNG:n määrä edellisellä tunnilla, VBOG(i−1) tunnin aikana höy-
rystyneen LNG:n tilavuus ja Vkulutus(i−1) tunnin aikana kulutetetun LNG:n tilavuus.

Säiliössä olevan kaasun tilavuus STP-oloissa tunnin i-kuluttua (VST P (i)) saadaan
kaavalla 5:

VST P (i) = VST P (i−1) + VBOGgas(i−1) (5)

missä VST P (i−1) on kaasun tilavuus STP-oloissa edellisellä tunnilla, ja VBOGgas(i−1)
on tunnin aikana höyrystyneen boil-off-kaasun tilavuus STP-oloissa.

Tätä säiliön kaasutilavuuden käyttäytymistä voidaan karkeasti mallintaa ideaali-
kaasun tilanyhtälöllä, johon on lisätty kaasun kokoonpuristuvuuskerroin z:

pV = nRTz (6)

missä kaasun paineen p ja tilavuuden V tulo on yhtä suuri ainemäärän n, kaasuvakion
R, lämpötilan T ja kompressiokertoimen z tulon kanssa.

Lasketaan säiliössä olevan kaasun tilavuus STP-oloissa, merkitsemällä ainemäärä
ja kaasuvakio yhtä suuriksi. Saadaan:

ptank(Vtank − VLNG)
Ttankztank

= pST P VST P

TST P zST P

(7)
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josta voidaan ratkaista säiliössä olevan kaasun tilavuus STP-olosuhteissa, kun
oletetaan, ettei kaasu painu kokoon normaalissa ilmanpaineessa (zST P = 1):

VST P =
TST P zST P · ptank(Vtank−VLNG)

Ttankztank

pST P

(8)

Kun tähän kaasutilavuuten alussa lisätään tunnin aikana höyrystyneen LNG:n
kaasutilavuus (kaava 5), voidaan tämän kokonaiskaasumäärän paine säiliön kaasuti-
lavuudessa johtaa yhtälöstä 7. Saadaan yhtälö säiliöpaineelle:

ptank =
Ttankztank · pST P ·VST P

TST P

Vtank − VLNG

(9)

missä VST P on säiliön kaasutilavuuden ja päivän aikana muodostuvan boil-off-kaasun
tilavuuden summa STP-olosuhteissa.

Tarkennetaan mallia oletettamalla, että LNG on säiliössä kiehumispisteessään.
Tällöin säiliön sisälämpötila Ttank riippuu säiliön paineesta. Kokeellisiin mittauksiin
perustuva funktio metaanin kiehumispisteelle paineen funktiona [44]:

T°C = 405, 42
6, 69561 − log10pmmHg

− 267, 78 (10)

ja Kelvineinä:

Ttank = 405, 42
6, 69561 − log10pmmHg

+ 5, 37 (11)

Käyttämällä kaavoja 4, 5, 8, 9 ja 11 sekä aina edellisen laskennan tulosta seuraa-
van lähtöarvoina, saadaan säiliön pinnankorkeus, lämpötila ja paine mallinnettua
tunnin aikajaksoissa.

Validoidaan malli mittausdatalla. Data on kerätty yhden vaakasäiliön höyrystys-
asemalta, hyvin pienen kulutuksen hetkenä, jolloin boil-off-kaasua ei ole ohjattu pro-
sessiin. Boil-offin muodostumisprosentti on oletettu varsin suureksi (0,8 %V/d), koska
prosessin ollessa käynnissä hyvin pienellä kaasun kulutuksella, putkiston lämpövuo-
dot aiheuttavat kaasun höyrystymistä. Kyseisellä boil-offin muodostumisprosentilla
säiliön pinnankorkeus seuraa dataa hyvin.

Säiliön pinnakorkeusmittauksessa on hyvin paljon kohinaa, joten dataa on suo-
datettu liukuvan keskiarvon (moving average) avulla. Menetelmä keskiarvoistaa
määrätyn verran edellisiä datapisteitä laskiessaan uuden arvon. Datan suodatukseen
on käytetty puolen tunnin liukuvaa keskiarvoa. Käytännössä liukuva keskiarvo toimii
alipäästösuodattimen tavoin, jolloin suuritaajuiset komponentit vaimenevat. Kuten
kuvasta 20 nähdään, suodatettu pinnankorkeusdata (V_filtered) poistaa kohinan
tehokkaasti ja tuo mittaustrendin hyvin näkyviin.

Kuvassa 21 on todellisen mittausdatan ja kehitetyn mallin vertailu. Kyseisen
mittausdatan kanssa malli näyttää toimivan hyvin, joskin LNG:n määrän kehitys
poikkeaa jonkin verran mittausdatasta. Pitää kuitenkin muistaa, että säiliön pinann-
korkeusmittauksessa oli hyvin paljon kohinaa varsinkin painemittaukseen verrattuna.
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Taulukko 3: Datan arvoja
Alussa Lopussa

LNG:n määrä (m3) 17,9 16,9

Paine (bar(g)) 6,90 8,53

Boil-off (%V/d) 0,8 0,8

LNG:n kulutus (m3/h) 0,0188 0,0188

Aika (h) 0 34
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Kuva 20: Mittausdata LNG-höyrystysasemalta 34 tunnin ajalta. V_data on LNG:n
tilavuuden raaka mittausdata, V_filtered liukuvan keskiarvon avulla suodatettu
tilavuusdata. Kaasun keskikulutus 11 normikuutiotiota tunnissa.

Jos mallia sovelletaan 80 kuution säiliölle 0,15 % boil-offin muodostumistahdilla
(taulukko 3 säiliö 1) ja eri täyttöasteilla, saadaan kuvan 22 mukaiset LNG:n määrät
ja säiliöpaineet. Nyt mallin antamat tulokset ovat hieman ristiriitaisia kokemukseen
ja muiden tekemiin mallinnuksiin nähden. Erityisesti korkealla säiliön täyttöasteella
(80 %), säiliöpaine nousee huomattavasti nopeammin kuin pitäisi, tai esimerkiksi
Sharafianin ([21]) mallissa. Maksimipaine 12 bar(g), saavutetaan jo noin 120 tunnin
kohdalla, eli viidessä vuorokaudessa. Vertailun vuoksi Sharafianin mallissa aikaa
kului noin 23 vuorokautta [21]. Myös 60 % täyttöasteella maksimipaine saavutetaan
jo noin 12 vuorokauden kuluttua ja 40 % täyttöasteella 28 vuorokaudessa.
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Kuva 21: Mittausdatan ja mallin vertailu. Mallinnettu paine seuraa mittausdataa var-
sin hyvin, LNG:n määrän kohdalla ero mitattuun kasvaa mitä pidemmälle simulointi
etenee.

Lupaavasta mallin ja mittausdatan vertailusta huolimatta, yksinkertaistettu malli
ei näytä kuvaavan todellisuutta luotettavasti. Eroja selittää jonkin verran mallissa
tehty oletus, että LNG on välittömästi kiehumispisteessään ja höyrystyy tasaista
tahtia. Mallinnuksessa pitäisi selvästikin huomioida LNG:n ja säiliön terminen massa,
joka tasaa lämpötilanvaihteluita. Myöskin boil-off-kaasun muodostuminen pitäisi
mallintaa tarkasti lämpövuodon ja höyrystimisenergian avulla.
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Kuva 22: Säiliöpaineen ja LNG:n määrän (V) mallinnus eri säiliön täyttöasteilla.
Säiliön koko on 80 kuutiota, ei polttoaineen kulutusta.
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8 Tulokset
Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää nesteytetyn maakaasun höyrystyase-
maa koskevat turvallisuusvaatimukset. Tavoitteena oli osaltaan luoda suunnitteluop-
paan kaltainen työ, johon on poimittu alla mainittujen LNG-laitosten vaatimuksia
määrittävien standardien, lainsäädännön ja Tukesin ohjeiden oleellisimpia kohtia.
LNG-laitoksille sovellettavat standardit ovat:

• SFS-EN ISO 16903. Petroleum and natural gas industries. Characteristics of
LNG, influencing the design, and material selection.

• SFS-EN 13645. Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien
laitteistojen suunnittelu. Varastointikapasiteetti 5-200 t.

• SFS-EN 13458. Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjiöeristetyt säiliöt.

• SFS-EN-ISO 16924. Natural gas fuelling stations. LNG stations for fuelling
vehicles.

• SFS-EN 60079. Räjähdysvaaralliset tilat.

Lainsäädännön kannalta tärkeimpiä ovat:

• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
ja sen pohjalta annettu Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvalli-
suudesta 551/2009

• Painelaitelaki 1144/2016 ja painelaitedirektiivi 2014/68/EU

• ATEX-direktiivi 2014/34/EU

• Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Lisäksi suunnittelussa on noudatettava Tukesin ohjeita ja vaatimuksia, jotka perus-
tuvat pitkälti lainsäädäntöön ja standardeihin. Suomen kaasuyhdistys on koostanut
LNG-asiakassäiliöt -oppaan, johon on koottu tiivistetysti tässäkin työssä käsiteltyjä
asioita. Taulukkoon 4 on koottu lainsäädönnön ja Tukesin vaatimuksia LNG-asemille
eri varastointikapasiteetilla.

Työn tarkoituksena oli myös selvittää voisiko mikroturbiinia hyödyntää höy-
rystysprosessissa, joko boil-off-kaasun hallinnassa tai nestekiertoisen höyrystimen
lämmönlähteenä. Tehtyjen mallinnusten perusteella mikroturbiini voisi soveltua
boil-off-kaasun hallintaan jo alle 100 kuution säiliöillä. Malli on kuitenkin hyvin
yksinkertaistettu ja jättää huomiotta monia boil-off-kaasun muodostumiseen ja säiliö-
paineeseen vaikuttavia tekijöitä. Tästä syystä se ei näytä toimivan kaikissa tilanteissa,
vaikka se kuvasikin 36 tunnin mittausdataa varsin tarkasti. Lisätutkimuksessa säiliö
pitäisi mallintaa tarkasti termodynaamisena järjestelmänä, jossa huomioitaisiin kaik-
ki järjestelmään vaikuttavat tekijät kuten aineiden massat, ominaislämpökapasiteetit
ja ympäristön lämpötilan vaikutus lämpövuon suuruuteen. Mallinnus vaatisi myös
todennäköisesti simulointiohjelmiston käyttöä.
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Taulukko 4: Vaatimukset satelliittiasemille eri varastointikapasiteeteilla
Varastosäiliön koko

5-50 t 50-200 t Yli 200 t

Tekniset vaatimukset

Standardi SFS-EN 13645 SFS-EN 13645 SFS-EN 1473

ESD Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Hajustus Kyllä Kyllä Kyllä

Luvat

Rakentamislupa (Tukes) Lupa Lupa + toiminta- Lupa + turval-

periaateasiakirja lisuusselvitys

Ympäristölupa – YVA YVA

Käyttöönottotarkastukset

Laitos (Tukes) Kyllä Kyllä Kyllä

Säiliö Kyllä Kyllä Kyllä

Putkisto Kyllä Kyllä Kyllä

Sähkölaitteisto Kyllä Kyllä Kyllä

Määräaikaistarkastukset

Tukes 5 vuoden välein 3 vuoden välein Vuosittain

Säiliö

- Käyttötarkastus 4 vuoden välein 4 vuoden välein 4 vuoden välein

- Sisäpuoleinen tarkastus 8 tai 8 vuotta tai 8 vuotta tai

seurantasopimus seurantasopimus seurantasopimus

- Painekoe 16 vuotta tai 16 vuotta tai 16 vuotta tai

seurantasopimus seurantasopimus seurantasopimus

Putkiston käyttötarkastus 8 vuoden välein 8 vuoden välein 8 vuoden välein

Sähkölaitteisto 10 vuoden välein 10 vuoden välein 10 vuoden välein

Hajustuksen toiminta Vuosittain Vuosittain Vuosittain

Teknisesti turbiini soveltuu tarkoitukseen hyvin, yksinkertaisen asennuksensa ja
joustavan polttoainevaatimuksensa takia. Boil-off-kaasun mahdollisesti suuri typ-
pipitoisuuskaan ei siis aiheuta ongelmia. Turbiini voisi korvata boil-off-kaasun uu-
delleennesteytysjärjestelmän. Pohdittavaksi tulee myös halutaanko pidentää säiliön
täyttövälejä, jolloin uudelleennesteytys on paras ratkaisu, vai löytyisikö turbiinin
tuottamalle sähkölle ja lämmölle käyttöä aseman läheisyydessä. Myös tästä syystä
tarvittaisiin tarkka malli boil-off-kaasun muodostumisesta ja kaasun käyttökohteen
kulutusprofiili, jolloin turbiinin käyttöaste ja toisaalta myös uudelleennesteytykseen
tarvittavan nestemäisen typen kulutus voitaisiin laskea tarkasti.
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Kohteissa, joissa LNG:tä ei höyrystetä korkeaan paineeseen, turbiinilla voitaisiin
tuottaa lämpöä nestekiertoisen höyrystimen lämmönlähteeksi noin 300 kaasukuution
tuntituotantoon, jolloin erillistä lämmönlähdettä ei tarvittaisi. Tämä kuitenkin tekisi
höyrystysasemasta hyvin riippuvaisen turbiinin toiminnasta, jolloin olisi syytä harki-
ta redundanttista järjestelmää eli kahden turbiinin käyttöä. Tämä ratkaisu saattaisi
soveltua kohteeseen jossa ei ole lämpöä saatavilla ja halutaan minimoida sähkön
kulutus. Nykyisillä sähkönhinnoilla ilmalauhdutteisten höyrystimien vaatima muuta-
man kymmenen kilowatin jälkilämmitin tuskin osoittautuu ylitsepääsemättömäksi
kulueräksi turbiini-investointiin verrattuna.
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9 Yhteenveto
Nesteytetyn maakaasun käyttö tulee lähivuosina lisääntymään Suomessa parantuvan
saatavuuden ja kilpailukykyisen hinnan ansiosta. Maakaasumarkkinoiden vapautues-
sa vuonna 2020, myös kaasuverkkoon voidaan syöttää LNG:stä höyrystettyä kaasua,
joka lisää kilpailua myös putkikaasun hinnoittelussa. EU:n strategiana on laajentaa
kaasuntoimittajien kirjoa, johon LNG tarjoaa erinoimaisen väylän. Myös LNG:n
käyttöä on tarkoitus lisätä Unionin alueella sekä meri- että maaliikenteessä

Nesteytetyllä maakaasulla voidaan korvata saastuttavampia polttoaineita teolli-
suudessa. Meriliikenteessä se kilpailee muiden vähärikkisten polttoaineiden kanssa,
mutta erityisesti uusien laivojen polttoaineena se on varteenotettava vaihtoehto.
LNG:llä matalampien hiilidioksidipäästöjen ohella myös alhaisemmat typenoksidi- ja
pienhiukkaspäästöt, joilla on erityisesti kaupunkien ilmanlaatuun suuri vaikutus.

Vaikka nesteytetty maakaasu on Suomessa varsin uusi asia, maailmalla sitä on
käytetty jo vuosikymmeniä, minkä takia standardointi on pitkälle kehittynyttä. Suo-
malainen lainsäädäntökin tunnistaa maakaasun varastoinnin ja kotimainen käytäntö
ja sääntely on muovautunut jo toteutettujen projektien myötä. Tukes toimii valvovana
viranomaisena ja myöntää rakentamisluvat LNG-laitoksille.

Laitoskohtaisella suunnittelulla on kuitenkin suuri rooli riskien tunnistamisessa
ja ehkäisyssä. Suomen ilmasto-olosuhteiden lisäksi on huomioitava materiaalien, eri-
tyisesti putkiston lämpölaajeneminen ja materiaalien lämpötilankesto kryogeenisissa
lämpötiloissa. Metallien kylmähaurastuminen ja iskusitkeyden lasku on huomioitava
rakenteissa, jotka ovat jatkuvassa tai väliiaikaisessa kosketuksissa LNG:n kanssa.
Sähkölaitteiden valinnassa ja sähkösuunnittelussa on huomioitava räjähdysvaaralliset
tilat. Hyvin kylmät pinnat ja räjähdysvaaralliset tilat on otettava huomioon myös
työturvallisuuden kannalta.

Turvallisuuden kannalta oleellista on hätäpysäytysjärjestelmän suunnittelu ja
toteus. Poikkeustilanteet, kuten vuodot, on tarpeen tunnistaa mahdollisimman te-
hokkaasti, jolloin hätäpysäytyksellä voidaan ehkäistä tilanteen paheneminen. Hätä-
pysäytysjärjärjestelmän tarkoituksena on ajaa prosessi nopeasti turvalliseen tilaan.
Yli 5 tonnin varastointikapasiteetin laitoksilla hätäpysäytysjärjestelmän on oltava
automaattinen.

Laitoksen käyttöönotossa on huomioitava Tukesin tekemän tarkastuksen lisäksi
maakaasuasetuksen ja painelaitelain mukaiset käyttöönottotarkastukset, sähkölait-
teiston osalta käyttöönotto- ja varmennustarkastus. Vastaavasti on huolehdittava
tarkastettujen kohteiden määräaikaistarkastuksista.

Prosessin tehokkuuden ja ilmaston kannalta boil-off-kaasujen hallinta on keskei-
sessä roolissa, jolloin vältetään turhat päästöt ja polttoaineen hukkaaminen. Satun-
naiskäyttökohteissa mikroturbiini voi olla varteenotettava vaihtoehto boil-off-kaasun
uudelleennesteytykselle, joskin mallinnuksessa olleiden puutteiden takia asia vaatii
lisätutkimusta. Matalan höyrystyspaineen laitoksilla turbiinia voidaan ajaa myös
höyrystysprosessin rinnalla, jolloin käyttöaste ja sähköntuotanto ovat merkittävästi
parempia. Turbiinia voidaan hyödyntää myös lämmöntuotannossa, jos laitosalueella
on lämpöä vaativia prosesseja tai rakennuksia.
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