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FGG Finngas GmbH operates LPG-terminal at Hamina, Finland. At the terminal various LP-

gases are stored, unloaded and loaded. The terminal area includes a flare system with pressure 

controlled ignition, in which the left-over gas can be burnt. The flare system is also a safety de-

vice. 

 

In this bachelor thesis the present structure of the flare system is introduced and documented. 

The essential components are introduced one at a time. Electrical structure of the system is intro-

duced by concentrating on the ignition system. The operational reliability of the system can be 

improved by the suggested upgrades. This bachelor thesis is a document of the present structure 

and present actuators of the flare system. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

AC  vaihtovirta 

Ah  ampeeritunti 

bar  baari eli SI-järjestelmän lisäyksikkö paineelle, 1 bar =    Pa 

Ex  räjähdysvaarallinen 

FGG   FGG Finngas GmbH sivuliike Suomessa 

l  litra eli SI-järjestelmän lisäyksikkö tilavuudelle, 1 l = 1000 cm³ 

RST  ruostumaton teräs 

 

I  virta       [A] 

l  pituus       [m] 

p  paine       [Pa]   

P  teho       [W]   

t   aika       [s] 

T  lämpötila      [°C]    

U   jännite       [V]  

V  tilavuus      [m³] 
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1. JOHDANTO 

FGG Finngas GmbH sivuliike Suomessa on LPG-kaasuterminaalia operoiva yritys Haminan 

kaasusatamassa. Terminaali toimii erilaisten nestekaasujen välivarastona, ja sen toimialueella 

voidaan purkaa ja lastata sekä säiliövaunuja että laivoja. Sijainti itärajan läheisyydessä 

mahdollistaa Venäjältä tulevan raideliikenteen yhdistämisen kansainväliseen meriliikenteeseen. 

Terminaali on valmistunut vuonna 1986 ja terminaalin nykyinen kapasiteetti on miljoona tonnia 

kaasua vuodessa. Yrityksellä on käytössään 12 maahan upotettua 2100 m³:n sikarisäiliötä sekä 

kaksi vetoisuudeltaan 5000 m³:n pallosäiliötä. Nestekaasujen kokonaisvarastointikapasiteetti on 

35200 m³. Nestekaasujen varastoinnissa lämpötilan vaihteluista ja tarkoituksellisesta säiliöiden 

tyhjennyksestä syntyvä ylipaine johdetaan putkilinjoja pitkin erilliselle soihtujärjestelmälle, jossa 

kaasu poltetaan, koska sitä ei voida tällä hetkellä hyödyntää. Soihtujärjestelmä on myös 

turvalaite, jonka kautta voidaan suorittaa kohdennettu purku mahdollisissa häiriötilanteissa. 

(Simola 2013.) 

 

Tässä työssä perehdytään paineohjatulla sytytysjärjestelmällä varustetun soihtujärjestelmän 

toimintaan. Järjestelmä on valmistunut terminaalin kanssa samaan aikaan, mutta sen toimivuutta 

on paranneltu vuosien saatossa. Järjestelmän parannustyöt on tehty pääosin FGG:n 

kunnossapidon omina töinä (Koso 2013). Järjestelmän toimintavarmuutta on parannettu, sekä 

järjestelmä on sopeutettu Suomen ilmasto-olosuhteisiin. Järjestelmään toimintaan on kiinnitetty 

huomiota, sillä yrityksen toiminta tapahtuu räjähdysvaarallisella Ex-alueella (94/9/EY, s. 5). 

Työn tavoitteena on dokumentoida yrityksen soihtujärjestelmän tämänhetkinen rakenne ja 

toiminta. Tavoitteena on myös esittää parannusehdotuksia järjestelmälle. 
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2. SOIHDUN PERIAATTEELLINEN TOIMINTA 

Soihtujärjestelmä on alkuperäisesti Prematechnik GmbH:n valmistama PT-Fackelsysteme 

soihtutorni. Torni on itsekantava rakenne, jonka kokonaiskorkeus polttimineen on 40 metriä 

maanpinnasta. Se on tarkoitettu pienten jätekaasumäärien noettomaan polttotapahtumaan. Laite 

on suunniteltu toimimaan räjähdysvaarallisella Ex-alueella, joten sen komponentit ovat Ex-

suojattuja ja tilaluokan I, II 2G mukaisia (94/9/EY, s. 11).  

 

Soihdun pää on määritelty Ex I-alueeksi pallomaisena 1,5 metrin säteellä. Soihdun alapuoleinen 

maa-alue on määritelty Ex II-alueeksi Inspectan sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

hyväksynnällä. Soihdussa ei ole jatkuvaa liekkiä, vaan siinä on paineohjattu sytytysjärjestelmä. 

Sytytys kytkeytyy päälle paineen noustessa riittävän korkeaksi soihdulle johtavissa linjoissa. 

Soihtu on riippumaton järjestelmä, joka toimii normaalitilanteessa automaattiohjauksella. 

Soihtujärjestelmän maksimaalinen rakennepaine on noin 4 baaria. (Simola 2013.)  

 

Soihtu koostuu soihtujalasta, tornista, polttimista sekä huoltotasanteista tikkaineen. Soihtujalka 

toimii erotinsäiliönä. Polttimia on kolme kappaletta, joista I-poltin toimii paineohjattuna 

pilottiliekin polttimena. Pilottiliekin polttimen tehtävänä on varmistaa muiden käytettävien 

polttimien syttyminen. II-polttimeen on rakennettu lisäilmajärjestelmä puhdistamaan 

polttotapahtumaa (Koso 2013). III-poltin on varustettu vesilukolla ja Molecular seal – 

takaiskurakenteella, jonka tehtävänä on estää ilman sisäänpääsy soihtutorniin. Tornin 

sytytysyksikkö sijaitsee maanpinnan tasolla. Koko soihtulaitteisto on runkomaadoitettu (Simola 

2013).  

 

Tornin toiminnanohjaus toimii valvomosta Foxboro-prosessinohjausjärjestelmän kautta. Jos joku 

soihdun komponenteista vikaantuu, prosessinohjausjärjestelmän soihdulle määritetty 

yhteishälytys aktivoituu valvomossa (Simola 2013). Foxboro-prosessinohjausjärjestelmän 

soihtunäkymä on esitetty liitteessä I. Soihdun jalassa oleva painelähetin PT 6109 ilmoittaa 

järjestelmälle paineen noususta yli määritellyn 0,009 baarin, jolloin järjestelmä kytkee 

sytytyksen päälle pilottiliekin polttimessa. Kaasun kulkeuduttua polttimille, se sekoittuu ilman 

kanssa ja sähkösytytys sytyttää palavan kaasu-ilmaseoksen. Palotapahtuman edellytyksenä on 

palava aine, riittävä lämpötila sekä riittävästi happea. Kuvassa 2.1.1 on esitetty soihdun rakenne 

osineen. 
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Kuva 2.1.1 Soihtutornin rakenne 

 

Kuvasta nähdään kaasun kulkeutumisreitti soihdun polttimille. Sloppisäiliö FA-201 toimii 

höyrystimenä, jossa nestemäisessä olomuodossa oleva kaasu höyrystyy luonnollisesti. 

Kaasunpaineen noustessa yli määritellyn 0,009 baarin, pilottiliekin polttimen sytytys kytkeytyy 

päälle soihdun jalassa olevan painelähettimen PT 6109 käskystä. Säiliössä muodostunut sekä 

putkilinjoilta tuleva kaasu kulkeutuu tornin polttimille I ja II liekinestimien kautta. III-polttimelle 

kaasu kulkeutuu vesilukon ja molecular seal-järjestelmän lävitse. Vesilukossa on vesi-

glykoliseos, joka muodostaa kaasulle 0,2 baarin vastapaineen, joka kaasun täytyy ylittää 

kulkeutuakseen eteenpäin (Koso 2013). Molecular seal toimii takaisinlyöntivarmistuksena, joka 

varmistaa ettei palava kaasu-ilmaseos pääse järjestelmään.  

 

Kaasun kulkeuduttua takaisinlyöntijärjestelmien läpi polttimille se sekoittuu ilmaan, jolloin 

syntyy palava seossuhde. Pilottiliekin polttimen kipinäkärki sytyttää kaasu-ilmaseoksen 

palamaan. Terminaalilla käsiteltävien kaasujen syttymisrajoja ja ominaisuuksia on esitetty 
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taulukossa 2.1.1. II-polttimessa käytetään kompressoritoimista lisäilmajärjestelmää polton 

puhtauden takaamiseksi (Koso 2013). Kuva soihtutornista on esitetty liitteessä II. 

 

Taulukko 2.1.1 Terminaalilla käsiteltävien kaasujen ominaisuuksia (Työterveyslaitos 2013) 

Kaasu Syttymisrajat [til- %] Leimahduspiste[°C] Itsesyttymislämpötila[°C] 

Butaani 1,5–8,5 -75 450 

Butadieeni 1,1–12,5 -76 415 

n-Pentaani 1,1–8,7 -49 260 

Isobutaani 1,8–8,4 -82 460 

Isopentaani 1,4–7,6 -51 420 

 

Taulukon mukaisesti kaasut vaativat tietyn tilavuusprosentin kaasu-ilmaseoksesta syttyäkseen. 

Palavien kaasujen alempi ja ylempi syttymisraja on se pitoisuus, jonka ala- tai yläpuolella 

kyseinen kaasu-ilmaseos ei enää syty (Turvatekniikan keskus 1999, s. 5). Rajat on esitetty 

palavan aineen määränä ilmassa tilavuusprosentteina normaalipaineessa ja 20 °C lämpötilassa 

(Turvatekniikan keskus 1999, s. 5). Terminaalilla käsiteltävien kaasujen ominaisuudet on saatu 

kansainvälisistä kemikaalikorteista (Työterveyslaitos 2013). Jos kaasu-ilmaseoksessa on liian 

suuri kaasupitoisuus, voidaan kaasua laimentaa typen avulla (Koso 2013). Typpi on palamaton 

kaasu, joka mahdollistaa sen käytön suojakaasuna sekä laimennuskaasuna. 

 

Taulukossa esitetyllä itsesyttymislämpötilalla tarkoitetaan matalinta lämpötilaa, johon 

lämmettyään kyseinen kaasu syttyy itsestään palamaan. Tässä lämpötilassa kaasun palaminen 

jatkuu syttymisen jälkeen myös ilman ulkopuolista liekkiä tai kipinää. Leimahduspisteellä 

tarkoitetaan alinta lämpötilaa, jossa nestemäisestä kaasusta haihtuu niin paljon höyryä, että 

höyryn sekoittuessa ilmaan muodostuu palava kaasuseos. (Turvatekniikan keskus 1999, s. 4-5.)  
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3. KOMPONENTIT 

Soihtu koostuu erillisistä komponenteista, joiden rakennetta ja toimintaa on syytä selvittää 

tarkemmin. Soihtujärjestelmä voidaan jakaa viiteen pääkomponenttiin, jotka muodostavat 

kokonaisuuden. Komponenttien tarkempaa rakennetta ja toimintaa on eritelty seuraavissa 

kappaleissa. Soihtujärjestelmän tärkeimpien toimilaitteiden rakennetta on eritelty liitteessä III. 

3.1 Soihtujalka ja torni 

Soihtutornin kokonaiskorkeus polttimineen on 40 metriä maanpinnasta. Rakenne on itsekantava, 

ja valmistaja lupaa vastaavanlaisen rakenteen olevan vakaa jopa 75 metrin korkeuteen asti (SPG 

Prematechnik 2010, s. 3). Soihtujalka toimii erotin- ja upposäiliönä eli vesilukkona (Koso 2013). 

Jalan säiliöosan korkeus on 10 metriä, ja sen halkaisija 1600 millimetriä. Torni suippenee 

ylöspäin mentäessä kahteen otteeseen, 813 millimetriin ja 508 millimetriin. Tornin viimeisellä 

alueella sijaitsee molecular seal – rakenne. Tornissa on huoltotikkaat ja viisi vaihtotasannetta. 

36,6 metrin korkeudella sijaitsee pyörölava polttimien huoltoa varten. Soihdun korkeus 

merenpinnasta on 42,5 metriä. Kuvassa 3.1.1 on esitetty soihtutornin rakenne mittoineen 

maanpinnasta.  

 
40 000 mm

36 600 mm

1600 mm

813 mm

508 mm

10 000 mm

 

Kuva 3.1.1 Soihtutornin rakenne mittoineen maanpinnasta 
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3.2 Molecular seal - takaiskurakenne 

Molecular seal – takaiskurakenne sijaitsee välittömästi soihdun polttimien alapuolella ja se on 

ainoastaan III-polttimen käytössä oleva rakenne (Koso 2013). Sen pääasiallinen tehtävä on estää 

ilman pääsy soihtutorniin. Rakenne toimii kaasusulkuna, jossa sulkukaasuna käytetään 

järjestelmässä sillä hetkellä poltettavaa kaasua. Virrattuaan sifonimaisen takaiskurakenteen läpi 

kaasu kulkeutuu III-polttimelle. Kuvassa 3.2.1 on esitelty Molecular seal - takaiskurakenteen 

poikkileikkaus. 

 

Sulkukaasu

Poltettava 

Kaasu
 

Kuva 3.2.1 III-polttimen Molecular seal – takaisinlyöntivarmistus 

 

Kuvassa nähtävä ilmaa raskaampi kaasuseos estää ilman etenemisen tornin syöttöputkistoon. 

Takaiskurakenne on kiinnitetty tornirakenteeseen hitsausliitoksella (Koso 2013). Kyseinen 

takaiskurakenne on vesilukkorakenteen ja liekinestimien lisäksi yksi tornin takaiskurakenteista, 

jotka varmistavat ettei palava kaasu-ilmaseos pääse järjestelmään. 
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3.3 Polttimet 

Soihtu koostuu kolmesta erikokoisesta polttimesta, jotka on esitelty kuvassa 3.3.1. Pienitehoisin 

I-poltin toimii paineohjattuna sähkösytytyksellä. Se toimii kahden muun sytyttimenä eli 

pilottiliekin polttimena. II-poltin on omavalmiste ja se on varustettu kompressoritoimisella 

lisäilmajärjestelmällä (Koso 2013). III-poltin on malliltaan PT RE 8” ja sen kaasunsyöttöputken 

sisähalkaisija on 8 tuumaa. Polttimien kaasusuuttimien ympärillä on RST-putkesta valmistettu 

tuulensuoja, joka toimii samalla polttokammiona. Kammio on molemmista päistä auki, jolloin 

ilman saanti on mahdollisimman suurta ilman lisäilmajärjestelmää (Koso 2013). Kaasun 

syttyvyys paranee sen sekoittuessa ilmaan, jossa on happea.  

 

II-Poltin
I-Poltin

III-Poltin

FV 6105/B

FV 6105/A

GV 6107

Kaasu

Lisäilma

FV 6108
Typpi

 

Kuva 3.3.1 Soihtujärjestelmän poltinkaavio syöttöputkistoineen 

 

Kuvasta nähdään poltettavan kaasun, laimennustypen sekä lisäilman putkilinjat polttimille. 

Kuvan mukaisesti I-poltin on pienitehoinen ja toimii sähkösytytyksellä varustettuna 

paineohjattuna pilottiliekin polttimena. Polttimessa on kaksi kipinäkärkeä, joista toinen toimii 

pääkipinäkärkenä ja toinen varakärkenä (Tiitinen 2013). II-poltin on normaalipoltossa käytettävä 

poltin, johon on rakennettu lisäilmajärjestelmä noettoman polton aikaansaamiseksi. Lisäilma 

tulee polttimelle kahta putkilinjaa pitkin, ja lisäilman jakautumista voidaan säätää Foxboro-

prosessinohjausjärjestelmästä (Koso 2013).  
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III-poltin on polttimista suuritehoisin. III-polttimelle johtavaan kaasulinjaan kaasua kulkeutuu 

painealueella 0,009-0,07 baaria sekä yli 3,5 baarin paineessa. Vesilukkojärjestelmän läpi kaasua 

polttimelle kulkeutuu kuitenkin vasta kaasunpaineen ylitettyä vesilukon aiheuttaman 0,2 baarin 

vastapaineen (Koso 2013). Jos lisäilmajärjestelmä on kytketty pois päältä, kulkeutuu III-

polttimelle kaasua 0,2 baarin paineesta alkaen. Normaalitilanteessa kaasu kulkeutuu III-

polttimelle vasta järjestelmän paineen noustua yli 3,5 baarin. III-poltinta käytetään yleensä 

säiliöiden huollon, tuotevaihtojen tai laivojen säiliöiden puhdistuksen yhteydessä, kun 

järjestelmän paine nousee riittävän korkeaksi (Koso 2013). Kaikki polttimet käyttävät samaa, 

järjestelmässä sillä hetkellä olevaa kaasua. Poltettavaa kaasua voidaan laimentaa venttiilin FV 

6108 kautta syötettävän typen avulla. 

3.4 Polttimien lisäilmajärjestelmä 

II-polttimeen on rakennettu kompressoritoiminen lisäilmajärjestelmä tehostamaan 

polttotapahtumaa ja takaamaan polton noettomuus. Käytössä oleva Atlas Copco GA 75 - 

ruuvikompressori tuottaa maksimissaan 6 baarin paineen. Kompressorin painepuoli on kuristettu 

reikälaipalla, jolla saadaan aikaan vakio 200 l/s ilmantuotto. Kyseisellä lisäilmamäärällä voidaan 

polttaa puhtaasti jätekaasua noin 250 m³/h. (Koso 2013.) 

 

II-polttimessa on kaksi ilman sisääntuloliitäntää, jotka sekoittavat ilmaa poltettavan kaasun 

sekaan. Lisäilmalla saadaan säädeltyä polton puhtauden lisäksi liekin korkeutta. Ilma-

kaasusuhteen tulee olla juuri optimaalinen, jotta polttotapahtuma on puhdas ja sen hyötysuhde 

pysyy hyvänä. Liian suuri ilmaylimäärä heikentää palamishyötysuhdetta ja ali-ilmalla palaminen 

muodostaa häkää sekä savukaasuja (Suomen kaasuyhdistys 2010, s. 16). Lisäilmajärjestelmällä 

on pyritty takaamaan polton puhtaus.  Lisäilmajärjestelmän toimintaa on esitelty kuvassa 3.4.1. 
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II-Poltin
I-Poltin

III-Poltin

FV 6105/B

FV 6105/A

GV 6107

Kaasu

FV 6108
Typpi

P PT 6109

FA-201

GV 6106

Lisäilma-

kompressori

Lisäilma

Liekinestin

Liekinestin

Molecular seal

Vesilukko

1" putkilinja

2" putkilinja

Kuva 3.4.1 Soihtujärjestelmän venttiilikaavio syöttöputkistoineen 

 

Venttiili GV 6106 toimii kuvan mukaisesti lisäilman pääventtiilinä. Venttiili avautuu paineen 

noustessa yli asetetun 0,07 baarin arvon. Kun lisäilma kytkeytyy päälle, sulkeutuu III-polttimelle 

johtava kaasulinja. Tällöin venttiilin GV 6106 rinnalla toimiva venttiili GV 6107 sulkeutuu 

prosessinohjausjärjestelmän ohjaamana. Lisäilman pääventtiili GV 6106 toimii painelähettimen 

sekä painekytkimen PS 6112 ohjaamana ja sulkeutuu järjestelmän paineen ylittäessä 3,5 baaria. 

Yli 3,5 baarin paineella polttotapahtuma tapahtuu kaikissa polttimissa (Koso 2013).  

 

Venttiilit FV 6105/A ja FV6105/B ovat säätöventtiilejä, joiden tarkoituksena on säätää lisäilman 

jakautumista II-polttimen polttokammion sisällä. Ne toimivat yhteisohjauksella rinnakkain (Koso 

2013). Säätöventtiililtä FV6105/A lähtevä linja toimii ejektorina ja syöttää ilmaa polttimen 

keskeltä sekä imee poltettavaa kaasuseosta kaasulinjasta.  Säätöventtiililtä FV6105/B lähtevä 

linja syöttää ilmaa polttokammion reunoilta kolmesta pisteestä. Venttiilin FV 6108 kautta 

järjestelmään voidaan syöttää laimennustyppeä. Laimennustyppeä tarvitaan joidenkin kaasujen 

laimentamiseen, jotta polttotapahtumasta saadaan puhdas.  
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3.5 Sytytysjärjestelmä 

Soihtujärjestelmän pääsytytysyksikkö sijaitsee maanpinnan tasolla, ja yksikkö on koteloitu 

ATEX-hyväksyttyyn koteloon liitteen IV kuvan 1 mukaisesti. Kotelossa sijaitsee 

sytytysjärjestelmän pääkytkin, sekä ohjauskytkin valvomon ja paikallisohjauksen välillä. 

Kotelon alaosassa sijaitsevat myös sytytysyksikön merkkivalot. Sytytysjärjestelmän 

pääsytytinlaite toimii 230 voltin verkkojännitteellä. Pääsytytysjärjestelmän kotelossa sijaitsee 

kaksi sytytinlaitetta, jotka ovat keskenään identtisiä. Toinen sytytinlaitteista on käytössä ja toinen 

on varalla. Pääsytytysyksikkö on soihtujärjestelmän valmistajan SPG Prematechnikin 

valmistama laite. (Simola 2013.) 

 

Pääkipinäkärki toimii 2 kilovoltin tasajännitteellä, joka kehitetään sytytinlaitteessa 

transistorimuuttajan ja kondensaattorin avulla. Kaapeloinnit sytytysyksiköltä tornille on 

toteutettu L-B1-4-S-4 sytytyskaapelilla. Kaapeli kulkee kaapeliratoja pitkin tornin hoitotason 

alle, jossa on kytkentäkotelo. Kytkentäkotelolta polttimille kulkee lämmönkestävä ZKBi Besilen 

sytytysjohdin. (Tiitinen 2013.) 

 

Varasytytysjärjestelmä koostuu varasytytysyksiköstä sekä toisesta kipinäkärjestä I-polttimen 

sisällä. Varajärjestelmä sijaitsee omassa kotelossaan, sekä erillisessä piirissä ensiöjärjestelmän 

kanssa, jotta toimintavarmuus säilyy mahdollisen piirivian aikana. Varasytytysjärjestelmä 

voidaan kytkeä päälle valvomosta tai sytytysyksikön kotelosta. Varajärjestelmä kehittää 2,5 

kilovoltin  tasajännitepulssin kipinäkärjelle (Tiitinen 2013). Mahdollisissa sähköverkon 

vikatilanteissa generaattori kytkeytyy päälle syöttöjännitteen tuottamiseksi sytytysjärjestelmälle, 

kun 690 voltin syöttöjännite kytkeytyy pois käytöstä. Generaattori on mahdollista käynnistää 

manuaalisesti generaattorikontista (Simola 2013).  

 

Paineohjatun sytytysjärjestelmän tarkoitus on kytkeä pilottiliekin polttimen kipinäkärjen sytytys 

päälle soihtujärjestelmän paineen ylittäessä määritetyn 0,009 baarin arvon (Tiitinen 2013). Kun 

painelähetin PT 6109 lähettää Foxboro-prosessinohjausjärjestelmälle signaalin paineennoususta 

asetetun arvon yli, kytkeytyy sytytysyksiköstä kipinäkärjen sytytys päälle. Sytytys kytkeytyy 

pois, kun järjestelmän paine alittaa määritetyn 0,005 baarin arvon. Kuvassa 3.5.1 on esitetty 

soihtujärjestelmän kannalta tärkeät painelukemat ja järjestelmän toiminta niissä.  
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3,5 P [bar]0 0,005

· Lisäilman pääventtiili   

GV 6106 auki

· III-polttimen 

yhteysventtiili GV 

6107 kiinni

· Lisäilma kytkeytyy pois

· Venttiili GV 6106 kiinni

· Venttiili GV 6107 auki

0,009

· Lisäilma kytkeytyy pois

· Pilottiliekin polttimen 

sytytys kytkeytyy pois

0,07

· Pilottiliekin polttimen 

sytytys päälle

 

Kuva 3.5.1 Soihtujärjestelmälle määritellyt painearvot ja järjestelmän toiminta niissä. 

 

Kaikille polttimille johtavat kaasulinjat ovat auki painealueella 0,009-0,07 baaria kuvan 

mukaisesti. Vesilukon aiheuttamasta vastapaineesta johtuen alle 0,2 baarin paineessa kaasu ei 

kuitenkaan kulkeudu III-polttimelle asti, vaan jää vesilukon alle. Paineen ylittäessä määritetyn 

0,07 baarin arvon lisäilma kytkeytyy päälle, jolloin III-polttimelle johtava kaasuyhteys 

sulkeutuu. Lisäilmapoltto toimii painealueella 0,07-3,5 baaria (Koso 2013). Järjestelmän paineen 

ylittäessä 3,5 baaria lisäilmakompressori kytkeytyy pois päältä ja kaasuyhteys III-polttimelle 

avautuu jälleen. Yli 3,5 baarin paineessa poltto tapahtuu kaikilla polttimilla (Koso 2013). 

 

Järjestelmä toimi aiemmin jatkuvalla sytytyksellä, mutta kipinäkärkien tiheä vaihtoväli aiheutti 

painelähetinohjauksen kehittämisen. Jatkuvasytytteisenä kärjet kestivät noin 6 viikon ajan, kun 

taas paineohjatulla sytytyksellä kärkien vaihtoväli on jopa noin 12 kuukautta. (Koso 2013.)  

Kipinäkärki on esitetty liitteen IV kuvassa 2. 
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4. JÄRJESTELMÄN SÄHKÖINEN TOIMINTA 

Soihtujärjestelmän sytytys toimii paineohjattuna. Painelähetin antaa tietoja Foxboro-

prosessinohjausjärjestelmälle, joka ohjaa venttiilien toimintaa sekä kytkee sytytyksen päälle ja 

pois tarvittaessa. Järjestelmän sähköisen sytytystoiminnan periaate on esitetty kuvassa 4.1.1. 

 

Painelähetin 

PT 6109

Signaali paineennoususta

Käsky sytyttää 

pilottiliekin 

polttimen kipinä

Sähkövirta kipinän 

aikaansaamiseksi

Sähkövirta kipinän

 aikaansaamiseksi

Painelähetin

PT 6109

Foxboro-

logiikka
Sytytysyksikön

automaattikäyttö

Sytytysyksikön

manuaalikäyttö

Pilottipoltin

 

Kuva 4.1.1 Soihtujärjestelmän sytytyksen sähköinen toimintaperiaate 

 

Kuvan mukaisesti painelähetin PT 6109 ohjaa koko sytytysjärjestelmän toimintaa. Paineen 

noustua määritetyn raja-arvon yli Foxboro-prosessinohjausjärjestelmä lähettää signaalin 

sytytysyksikölle, joka kytkee ensiöpiirin sytytyksen päälle. Mahdollisen toimintahäiriön aikana 

varasytytys voidaan kytkeä manuaalisesti päälle valvomosta tai kentältä (Simola 2013). 

Sytytysyksikön kotelossa sijaitsee pääkytkin sekä automaatti- tai paikallisajon mahdollistava 

kytkin. 

 

Järjestelmän sähköisenä syöttönä on 230 voltin verkkojännite, joka syötetään alueella 

sijaitsevasta pääsähkökeskuksesta. Varasyötön eli generaattorin syöttökaapeli kulkee 

pääsähkökeskuksen kautta. Generaattori syöttää vikatilanteissa soihtujärjestelmän sytytystä sekä 

Foxboro-prosessinohjausjärjestelmää. Pääsähkökeskukselta lähtevä syöttö haarautuu 

kytkentäkotelossa pää- ja varasytytysjärjestelmän koteloille, jotka on Ex-suojattu. Kummassakin 

kotelossa sijaitsee sytytinlaite, joka muuntaa syöttöjännitteen kipinäkärjen vaatimaksi 

korkeajännitteeksi. (Tiitinen 2013.) Kuvassa 4.1.2 on esitetty soihtujärjestelmän yksinkertaistettu 

sähköinen toiminta. 
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Sähköverkko

(Pääsyöttö)

Pääsytytysyksikkö

Varasytytysyksikkö

Pääkipinäkärki

Generaattori

(Varasyöttö)

Varakipinäkärki

 

Kuva 4.1.2 Soihtujärjestelmän sähköinen toimintaperiaate 

 

Kuvan mukaisesti sähkönsyöttö tulee normaalitilanteessa sähköverkosta, mutta verkon 

vikatilanteessa generaattori kytkeytyy syöttämään soihtujärjestelmälle sen tarvitsemaa 

syöttöjännitettä. Syöttö haaroitetaan kytkentäkotelossa kahdelle erilliselle sytytysjärjestelmälle, 

joiden käyttö voidaan valita Foxboro-prosessinohjausjärjestelmästä tai manuaalisesti kentältä 

(Simola 2013). Sekä pää- että varasytytysyksiköltä kulkee kaapelointi omalle kipinäkärjelleen I-

polttimessa. Kuvassa 4.1.3 on esitetty soihtujärjestelmän syötön kytkentäkaavio. 

 

G

Generaattori

Sähköverkko

Pääsytytysyksikkö

Varasytytysyksikkö

Pääkipinäkärki

Varakipinäkärki

 

Kuva 4.1.3 Soihtujärjestelmän syötön kytkentäkaavio 

 

Kuvasta nähdään, että pää- sekä varasytytysyksikkö sijaitsevat omissa Ex-suojatuissa 

koteloissaan. Pääsytytysyksikön kotelossa sijaitsee kaksi täysin samanlaista sytytinlaitetta, jotka 

kehittävät 2 kilovoltin tasajännitepulssin pääkipinäkärjelle 10 sekunnin välein. Toinen 

sytytinlaitteista on toiminnassa ja toinen on varalla (Tiitinen 2013). Pääsytytysyksikön kotelo on 

kaksiosainen, yläosassa sijaitsevat sytytinlaitteet ja alaosassa kytkimet sekä merkkivalot. Yläosa 

on Ex D-luokiteltu ja alaosa on Ex e-luokiteltu. Varasytytysyksikön kotelo sijaitsee 

pääsytytysyksikön kotelon vieressä. Varasytytysyksikkö on aiemmin käytössä ollut 

pääsytytysyksikkö, joka on kotkalaisen Produal Oy:n mittatilaustyönä tekemä. Se kehittää 2,5 

kilovoltin  tasajännitepulssin kipinäkärjelle 20 sekunnin välein (Simola 2013). 

Varasytytysyksikön sytytysväli on säädettävissä.   
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5. PARANNUSEHDOTUKSET 

Tornin valmistaja Prematechnik GmbH toimii nykyään nimellä SPG Prematechnik GmbH. 

Yritys valmistaa erilaisia soihtujärjestelmiä ja polttimia teollisuudelle. FGG:n soihdun kanssa 

vastaavanlaisia itsekantavia soihtujärjestelmiä on myös nykyään markkinoilla. Valmistaja ei ole 

tehnyt minkäänlaisia suuria rakenteellisia muutoksia kokonaisrakenteeseen vuosikymmenten 

aikana. Täten järjestelmän rakennetta voidaan pitää toimivana. (SPG Prematechnik 2010.) 

 

FGG:n kunnossapidon tekemät parannustyöt ovat parantaneet soihtujärjestelmän 

toimintavarmuutta sekä tehneet siitä huoltovapaamman. Parannustöiden ansiosta 

soihtujärjestelmä on saatu toimintavarmaksi ja huoltoväli on saatu pitkäksi. Mekaaninen 

kunnossapito sekä sähkökunnossapito tekevät soihdulle jatkuvaa dokumentoitua huoltoa ja 

kunnossapitoa (Simola 2013). 

 

Paineohjattu sytytysjärjestelmä kehitettiin, koska aiempi jatkuvasytytteinen versio vaati tiheää 

kipinäkärkien vaihtoa. Nykyisellä paineohjatulla sytytyksellä kärkien vaihtoväli on saatu 

huomattavasti pidemmäksi. Sytytysyksiköiltä polttimille johtavat kaapelit on vaihdettu 

kestävämpiin, sillä palamisesta aiheutunut lämpösäteily aiheutti aiempien kaapeleiden sulamista. 

Nykyinen pääsytytysyksikkö on kokonaan uusittu järjestelmä, ja sen avulla on myös pyritty 

parantamaan järjestelmän toimintavarmuutta. Pääsytytysyksikön valmistaja SPG Prematechnik 

on parannellut sytytinlaitetta useaan otteeseen takuuaikana. Sytytinlaitteeseen on tehty 

komponentti- ja mitoitusmuutoksia halutun toimintavarmuuden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä 

sytytinlaite on vielä koekäytössä. Sytytinlaitteen toimintavarmuutta mitataan käyttötuntimittarien 

avulla. (Simola 2013.) 

 

Parannusehdotuksissa on keskitytty järjestelmän toimintavarmuuden parantamiseen. 

Työmäärältään ja hyödyltään järkeviä parannusehdotuksia ovat esimerkiksi energian säästö 

kompressorin taajuusmuuttajaohjauksella tai liekinestinjärjestelmän parannustyöt. Esille tulleita 

ehdotuksia ovat myös kolmas syöttöjännitelähde sytytysyksiköille sekä varasytytysyksikön 

automaattinen kytkeytyminen päälle pääsytytysyksikön vikaantuessa. Myös kaasuseoksen tai 

lämmön talteenottoa on pohdittu. Seuraavaksi on esitelty parannusehdotuksia. 
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5.1 Aurinkopaneelitoiminen varasyöttöjärjestelmä 

Parannusehdotuksia pohdittaessa päädyttiin toimintavarmuuden parantamiseksi kehittelemään 

aurinkopaneelitoiminen varasyöttöjärjestelmä sytytysyksikölle. Se tulisi toimimaan toisena 

varasyöttöjärjestelmänä generaattorin lisäksi. Kuvassa 5.1.1 on esitetty järjestelmän 

toimintaperiaate. 

 

Aurinkopaneeli Akkujärjestelmä Invertteri
Soihdun

sytytysyksikkö

230 VAC

Kuva 5.1.1 Aurinkopaneelitoimisen varasyöttöjärjestelmän periaatekaavio 

 

Kuvan mukaisesti aurinkopaneeli varaa akkujärjestelmää, josta tasavirta muutetaan 

vaihtovirraksi invertterillä. Vaihtovirta johdetaan soihdun sytytysyksikön syötöksi. Syöttökaapeli 

voidaan kytkeä joko ensiö- tai toisiosytytysjärjestelmään. Mahdollisesti sille voitaisiin rakentaa 

myös erillinen, kolmas sytytysjärjestelmä, mikä olisi riippumaton muista järjestelmistä.  

 

Pääsytytysyksikön sytytys on ajoitettu 10 sekunnin välein. Sytytyshetkellä sytytysyksikkö ottaa 

mittausten perusteella hetkellisesti 0,1-0,15 A suuruisen virran. Sytytysyksikön 0,5 A etusulake 

varmistaa ettei hetkellinen virta nouse liian korkeaksi. (Tiitinen 2013.) 

 

Terminaalin palovesipumppaamossa sijaitsee dieselkäyttöinen palovesipumppu, jonka 24 V 

käynnistysakustossa olisi käytettävää akkukapasiteettia 400 Ah (Simola 2013). Laskettaessa 10 

sekunnin sytytysvälillä, 1 sekunnin sytytysimpulsseilla ja 0,15 A sytytysvirralla sytytysyksikön 

sekä invertterin tunnissa vaatima akkukapasiteetti olisi noin 1,25 Ah. Täten palovesipumpun 400 

Ah akkujärjestelmää voitaisiin käyttää myös sytytysyksikön akkujärjestelmänä. 

Sytytysjärjestelmän vaatiman akkukapasiteetin ollessa pieni, saataisiin dieselkäyttöisen 

palovesipumpun käynnistykseen vaadittava käynnistysvirta samasta akustosta.  

 

Akustoa lataamaan tarvittaisiin yksi 24 V/160 W aurinkopaneeli tai kaksi erillistä sarjaan 

kytkettävää 12 V/100 W aurinkopaneelia. Kummallakin vaihtoehdolla pystyttäisiin kattamaan 

sytytysyksikön vaatima teho sekä invertterin tyhjäkäyntihäviöt. Akuston tasavirta muunnettaisiin 

vaihtovirraksi 24 V/150 W siniaaltoinvertterillä. Akustojen latausta säädeltäisiin 

lataussäätimellä. Tarvittavat laitteet hintoineen on esitetty liitteessä V. 
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5.2 Liekinestinjärjestelmän muutos 

I-polttimelle ja II-polttimelle johtavassa kaasulinjassa on kaksi liekinestintä. Liekinestimien 

tarkoitus on estää palavan kaasu-ilmaseoksen pääseminen syöttöputkistoon. Liekinestimien 

rakenteesta johtuen ne tukkeutuvat helposti ja vaativat puhdistamista tai vaihtamista tietyin 

väliajoin. Linjoissa kulkeutuva hienojakoinen ruoste tukkeaa liekinestimet, sillä ne ovat linjan 

kuristavia kohtia joihin ruoste jää jumiin (Koso 2013). Hienojakoista ruostetta järjestelmään 

tulee esimerkiksi laivojen tankeista. Liekinestinten tukkeutuminen voitaisiin estää 

helppohuoltoisemmalla komponentilla, joka sijoitettaisiin maanpinnan tasolle. Pinta-alaltaan 

suurempi liekinestin toimisi samalla puhdistettavana suodattimena, jolloin toinen vanhoista 

liekinestimistä voitaisiin poistaa käytöstä. Uuden liekinestinjärjestelmän konstruktio on esitetty 

kuvassa 5.2.1. 

 

Liekinestin

Ulospuhallus

Typpi

Kaasu

 

Kuva 5.2.1 Uuden liekinestinjärjestelmän konstruktio 

 

Kuvan mukaisesti uusi liekinestin sekä kaasulinja tuotaisiin maanpinnan tasolle, josta 

liekinestintä on helpompi huoltaa. Liekinestimen molemmin puolin sijoitettaisiin venttiilit, jotka 

mahdollistaisivat liekinestimen puhdistuksen. Sulkemalla molemmat venttiilit liekinestin 

saataisiin puhdistusvalmiuteen. Puhdistus toteutettaisiin typellä, jota puhallettaisiin kaasun 

etenemissuuntaa vastaan. Liekinestimen läpi kulkeutunut typpi ja liekinestimestä irronnut lika 

saataisiin ulos liekinestimestä ulospuhalluslinjan kautta.  

 

Liekinestimen tukkeutuminen voitaisiin havaita painemittarien tai paine-erolähettimen avulla 

mittaamalla liekinestimen yli olevaa paine-eroa. Tieto liekinestimen tukkeutumisesta voitaisiin 

tuoda Foxboro-prosessinohjausjärjestelmälle. 
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5.3 Sytytysyksiköiden välinen vika-automatiikka 

Pääsytytysyksikön vikaantuessa sen häiriövalo syttyy. Häiriövalon palaessa tieto vikaantumisesta 

voitaisiin tuoda Foxboro-prosessinohjausjärjestelmälle, joka kytkisi varasytytysyksikön 

automaattisesti käyttöön.  

5.4 Energian säästö taajuusmuuttajaohjauksella 

Soihtujärjestelmän käytössä energiaa voitaisiin säästää esimerkiksi muuttamalla 

lisäilmajärjestelmän kompressori taajuusmuuttajaohjatuksi. Taajuusmuuttaja säätää 

portaattomasti moottorin pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia. Taajuusmuuttajan avulla 

kompressoria voitaisiin ohjata energiatehokkaasti kompressorin tekniikan sallimissa rajoissa. 

Taajuusmuuttajan investointikustannukset ovat melko pienet sen tuomaan energiasäästöön 

nähden. Tällöin taajuusmuuttajajärjestelmän takaisinmaksuaika jää lyhyeksi. (ABB 2008.) 

5.5 Lämmön tai kaasuseoksen talteenotto 

Tällä hetkellä järjestelmän niin sanottu ylijäämäkaasuseos poltetaan. Polttotapahtumasta saatava 

lämpö voitaisiin hyödyntää, mikäli sille keksittäisiin käyttötarkoitus. Myös poltettavaa 

kaasuseosta voitaisiin hyödyntää polttoaineena jossakin pienimittakaavaista polttoa vaativassa 

kohteessa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kandidaatintyössä dokumentoitiin nestekaasun varastoinnista syntyneen ylijäämäkaasun 

polttoon käytetyn soihtujärjestelmän rakenne ja nykytila. Työn pääasiallisina lähteinä on käytetty 

soihtujärjestelmän kanssa työskentelevien henkilöiden haastatteluita. Järjestelmän 

osakomponentteja on esitelty omina kokonaisuuksinaan. Järjestelmän sähköisessä toiminnassa 

on keskitytty sytytysjärjestelmän ja ohjausjärjestelmän toimintaan.  

 

Järjestelmälle on esitetty parannusehdotuksia, joilla järjestelmän toimintavarmuutta voitaisiin 

parantaa. Sytytysyksikölle on ehdotettu kolmatta, muista järjestelmistä riippumatonta 

syöttöjärjestelmää. Tämä toinen varasyöttöjärjestelmä olisi aurinkopaneelitoiminen. 

Liekinestinjärjestelmää voitaisiin muokata helppohuoltoisemmaksi ja helpommin 

puhdistettavaksi vaihtamalla nykyinen komponentti pinta-alaltaan suurempaan liekinestimeen. 

Uuteen liekinestimeen lisättäisiin sisään- ja ulospuhalluslinjat, joiden kautta se voitaisiin 

puhdistaa typen avulla. Sytytysyksiköiden välinen toiminta vikatilanteessa voitaisiin 

automatisoida. Soihtujärjestelmän energiankulutusta voitaisiin vähentää lisäilmakompressorin 

taajuusmuuttajaohjauksella. Soihtujärjestelmässä poltettavasta kaasusta syntynyt lämpö voitaisiin 

hyötykäyttää tai kaasuseosta voitaisiin käyttää jonkin polttoprosessin polttoaineena. 

 

Työtä voidaan hyödyntää rakenteeltaan vastaavan kaltaisissa soihtujärjestelmissä soveltuvin 

osin. Työn tavoitteisiin päästiin, järjestelmän tämänhetkinen toiminta ja rakenne on 

dokumentoitu sekä parannusehdotuksia on esitetty. Työssä on esitetty kootusti soihtujärjestelmän 

tämänhetkisten toimilaitteiden tiedot. Työ toimii yrityksellä dokumenttina järjestelmän 

nykyisestä tilasta.  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:31994L0009:FI:PDF
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Kuva 1. Foxboro-prosessinohjausjärjestelmän näkymä soihtulaitteistolle 
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Kuva 1. Soihtutorni 

 

  



 

 

LIITE III 

 

Taulukko 1. Tärkeimpien toimilaitteiden käyttötarkoitukset 

Toimilaite Positio Käyttötarkoitus Rinnakkain 

Venttiili FV 6105/A Lisäilmaohjauksen säätöventtiili. FV 6105/B 

Venttiili FV 6105/B Lisäilmaohjauksen säätöventtiili (ejektoripuhallus). FV 6105/A 

Venttiili GV 6106 Lisäilman pääventtiili. GV 6107 

Venttiili GV 6107 III-polttimen kaasulinjan venttiili. GV 6106 

Venttiili FV 6108 Laimennustypen säätöventtiili.  

Painelähetin PT 6109 Soihdun painelähetin.  

Painekytkin PS 6112 Kytkee lisäilman pois paineen ylittäessä 3,5 bar  

 

Taulukko 2. Soihtujärjestelmän venttiilien tyyppi- ja merkkitaulukko 

Positio Koko Venttiili Toimilaite Venttiilin tyyppi Magneettiventtiili Asennoitin 

FV 6105/A 1" Mapegaz Elomatic säätöventtiili   Eckardt 

FV 6105/B 2" Canali Canali säätöventtiili   Eckardt 

GV 6106 3" Argus Elomatic auki/kiinni  Herion   

GV 6107 8" Canali Canali auki/kiinni    

FV 6108 1" Canali Canali säätöventtiili   Eckardt 

 
Taulukko 3. Painelähettimen tietoja 

Merkki Malli Alue [bar] Tarkkuus 

alueesta[%] 

Lähtöviesti [mA] Syöttöjännite[V] 

Rosemount 2088 -1...5 ±0,2  4...20 10,5...36 
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Kuva 1. Pääsytytysyksikön Ex-suojattu kytkentäkotelo 

 

 

Kuva 2. I-polttimen kipinäkärki 
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