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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Symbolit 

135 MAG-hitsausmenetelmä 

141 TIG-hitsausmenetelmä 

A Murtovenymä    [%] 

Akok Laskettavan säiliön koko pinta-ala   [m
2
] 

Apohja Säiliön pohjan pinta-ala    [m
2
] 

Apäädyt Laskettavan säiliön päätyjen pinta-alat   [m
2
] 

Aseinät Laskettavan säiliön seinien pinta-alat   [m
2
] 

Avaippa Säiliön vaipan pinta-ala    [m
2
] 

c Lisättävä aineenvahvuus    [mm] 

Crekv Kromiekvivalentti    [-] 

d Hitsin syvyys    [mm] 

Da Ulkohalkaisijan leveys     [mm] 

E Hitsauksen kaarienergia    [kJ/mm] 

I Virta     [A] 

k Eri hitsausprosessien terminen hyötysuhde  [-] 

K Austeniittisten ruostumattomien terästen R1,0 myötölujuus [N/mm
2
] 

K Hitsauksessa lämmöntuonnin terminen hyötysuhde   

K20 Iskusitkeys 20˚C lämpötilassa   [J] 

K-80 Iskusitkeys -80˚C lämpötilassa   [J] 

K-152 Iskusitkeys -152˚C lämpötilassa   [J] 

K-196 Iskusitkeys -196˚C lämpötilassa   [J] 

KV Iskusitkeys     [J] 

m Säiliön ruostumattoman teräksen massa   [kg] 

m1,2 Säiliön ruostumattoman teräksen massa ainevahvuudella 1,2 mm [kg] 

m6 Säiliön ruostumattoman teräksen massa ainevahvuudella 6 mm [kg] 

m2030 Ruostumattoman teräksen osuuden lisäys säiliössä vuonna 2030 [kg] 

mmtpa  Miljoona tonnia vuodessa (Million metric tonne per annum)  

mmty Miljoona tonnia vuodessa (Million metric tonne per year)  

Niekv Nikkeliekvivalentti    [-] 

o Säiliön kehä     [m] 
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p Suunnittelupaine     [bar] 

PA Jalkohitsausasento 

Q Hitsauksen lämmöntuonti    [kJ/mm] 

r Säiliön säde     [m] 

Rm Murtolujuus     [N/mm
2
] 

R0,2 0,2 % myötölujuus    [N/mm
2
] 

R1,0 1,0 % myötölujuus    [N/mm
2
] 

s Säiliön ainevahvuus     [mm] 

S Varmuuskerroin suunnittelupaineessa 

tn Tonni     [1000 kg] 

toe  Öljyekvivalenttitonni (11,63 MWh) 

U Jännite     [V] 

v Varmuuskerroin liitoskohdissa, jotka ovat alttiita murtumiselle 

v Hitsausnopeus    [mm/s] 

w Hitsin leveys     [mm] 

 

Lyhenteet 

ASS Austeniittinen ruostumaton teräs (Austenitic Stainless Steel) 

ASTM  Amerikkalainen standardisoimislaitos (American Society for Testing 

Materials)  

BOG Nesteytetyn maakaasun lämpenemisestä syntyvää höyryä (Boil Off Gas) 

CERA Cambridge Energy Research Associates 

CLNG Center for Liquefied Natural Gas 

CNG Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas) 

CTOD Crack Tip Opening Displacement 

DT Rikkova aineenkoetus (Destructive Testing)   

ECA Rikkidirektiivin vaikutusalue (Emissions Controlled Areas) 

FCAW Täytelankakaarihitsaus (Flux-Cored Arc Welding) 

FN Ferriittiluku (Ferrite  Number) 

FSS Ferriittinen ruostumaton teräs (Ferritic Stainless Steel) 

GIIGNL International Group of Liquefied Natural Gas Importers 

GMAW MIG-/MAG-hitsaus (Gas Metal Arc Welding) 

GST GasStorage & Technigaz 
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GTT Gaztransport & Technigaz 

HAZ Lämpövaikutusalue (Heat Affected Zone) 

HIS Information Handling Services 

IEA International Energy Agency 

IIW International Institute of Welding 

LDX Lean Duplex Stainless Steel 

LNG Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas) 

LPG Nestekaasu (Liquefied Petroleum Gas) 

MAG MAG-hitsaus (Metal Active Gas Welding) 

MFC Mixed Fluid Cascade  

MIG MIG-hitsaus (Metal Inert Gas Welding) 

MSS Martensiittinen ruostumaton teräs (Martensitic Stainless Steel) 

NDT Rikkomaton aineenkoetus (Non-Destructive Testing) 

NG Maakaasu (Natural Gas) 

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) 

P Polarit, Outokumpu Stainless Oy:n oma teräslajin merkintä- ja luokittelutapa 

P704 Polarit 704, ruostumaton teräs EN 1.4372, AISI 201  

P711 Polarit 711, ruostumaton teräs EN 1.4318, AISI 301LN 

P720 Polarit 720, ruostumaton teräs EN 1.4306, AISI 304L  

P731 Polarit 731, ruostumaton teräs EN 1.4541, AISI 321  

P750 Polarit 750, ruostumaton teräs EN 1.4404, AISI 316L  

P781 Polarit 781, ruostumaton teräs EN 1.4420 

PAW Plasmahitsaus (Plasma Arc Welding) 

PMZ Osittain sulannut alue (Partially Melted Zone) 

PKK Pintakeskinen kuutiollinen hilarakenne 

PMA Particular Material Appraisal 

PRE Pistekorroosioluku (Pitting Resistance Number) 

pWPS Alustava hitsausohje (Premilinary Welding Procedure Spesification) 

RT Huoneenlämpötila (Room Temperature) 

SAW Jauhekaarihitsaus (Submerged Arc Welding) 

SMAW Puikkohitsaus (Shielded Metal Arc Welding) 

TIG TIG-hitsaus (Tungsten Inert Gas Welding) 
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TRC Tornio tutkimuskeskus (Tornio Research Center) 

TRIP Transformation induced plasticity 

USD USA:n dollari (United States Dollar)   [$] 

WPS Hitsausohje (Welding Procedure Specifications) 
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1 JOHDANTO 

 

 

LNG-teollisuus (Liquefied Natural Gas, nesteytetty maakaasu) on maailmalla hyvin 

nopeasti kehittyvä energiateollisuuden ala. Vähäpäästöisenä energiamuotona sen on 

arvioitu kilpailevan tulevaisuuden energiamarkkinoilla öljyn ja kivihiilen kanssa, jotka 

ovat maailman kaksi yleisintä energianlähdettä. Arvioiden mukaan LNG tulee 

syrjäyttämään kivihiilen toiseksi yleisimpänä energiamuotona vuoteen 2030 mennessä. 

Tämä tulee vaatimaan energiateollisuudelta rakenteellisia uudistuksia laitteistoissa ja 

toimintatavoissa.  

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on tehdä selvitys LNG-teollisuuden laajuudesta Suomessa 

ja muualla maailmalla. Diplomityön painopiste on selvittää ruostumattoman teräksen rooli 

LNG-teollisuuden arvoketjussa, ja sitä kautta kartoittaa ruostumattoman teräksen 

markkinapotentiaali. Lisäksi työssä perehdytään Outokumpu Stainless Oy:n uuden 1.4420 

(P781) austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsattavuuteen ja kylmäsitkeyteen 

kryogeenisissä lämpötiloissa käyttäen vertailumateriaaleina standardeissa jo hyväksyttyjä 

materiaaleja. Tarkoituksena on selvittää paras mahdollinen ruostumaton teräslajeja eri 

LNG:n sovelluskohteisiin. 

 

Diplomityö rajataan käsittelemään pääasiassa austeniittisia ruostumattomia teräksiä, jotka 

ovat soveltuvia kryogeenisiin lämpötiloihin. Muut ruostumattomat teräkset esitellään 

yleisellä tasolla. LNG-terminaalin ympäristöön muodostuva infrastruktuuri ja siihen 

tarvittavat logistiikkalaitteistot ovat päätutkimuskohteena. Pääsovelluskohteet ovat 

tyhjiöeristetyt LNG-säiliöt. Työstä rajataan pois teknisistä ja kaupallisista yksityiskohdista 

käydyt keskustelut. 

 

1.2 Työn rakenne 

Diplomityö muodostuu neljästä osiosta: johdannosta, teoriasta, kokeellisesta osuudesta ja 

johtopäätöksistä/yhteenvedosta. Työn johdannossa esitellään diplomityön sisältöä, työn 

taustat ja Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaat. Teoriaosuudessa esitellään LNG:n 

arvoketju ja ruostumattomien terästen soveltuvuutta kryogeenisiin olosuhteisiin.  
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Kokeellisessa osuudessa esitellään ensin Suomessa toimivat LNG-yritykset. Seuraavaksi 

esitellään materiaalimatriisiin valittujen austeniittisten ruostumattomien terästen 

iskusitkeydet RT, -50, -80 ja -196˚C lämpötiloissa. Tämän jälkeen esitellään kylmäsitkeän 

hitsauslisäaineen valintaprosessi uudelle 1.4420 ruostumattomalle teräkselle.  Kokeellisen 

osuuden päättää suuntaa antavat markkinapotentiaalilaskelmat austeniittiselle 

ruostumattomalle teräkselle LNG-teollisuudessa vuonna 2030. Diplomityön päättävät 

johtopäätökset/yhteenveto, joissa käsitellään työn aikana saatuja tuloksia ja ongelmakohtia. 

Työn lopussa esitellään myös jatkotutkimusaiheita, joihin ei ehditty työn aikana perehtyä.   

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Diplomityö on tehty Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tutkimuskeskuksessa. Työn 

aikana on perehdytty LNG-kirjallisuuteen. Erityisesti tieteellisiä julkaisuja, jotka 

käsittelevät ruostumattomia teräksiä kryogeenisissä lämpötiloissa, on referoitu. Työn 

aikana on käyty keskusteluja ManGa LNG Oy:ssä toimivien henkilöiden kanssa tulevasta 

LNG-terminaalista Tornioon sekä potentiaalisten LNG-säiliötoimittajien kanssa. Heidän 

antamien mielipiteiden ja neuvojen perusteella on tehty koehitsauksia ja menetelmäkokeita 

eri ruostumattomille teräslajeille.  

 

1.4 Työn tausta 

Suomessa 15.10.2013 voimaan tulleen investointitukiohjelman tarkoituksena on rohkaista 

suomalaisia yrityksiä LNG-terminaalien suunnittelussa ja rakentamisessa. Tarkoituksena 

on luoda Itämerelle kattava LNG-terminaaliverkosto, johon sisältyy suuria 

vastaanottoterminaaleja ja myös pienemmän kokoluokan säiliöitä 5 000 – 70 000 m
3
. 

Valtio tukee vuosien 2013 ja 2014 välisenä aikana suomalaista LNG-terminaaliverkoston 

rakentamista 123 milj. eurolla. Investointituki myönnetään nesteytetyn maakaasun 

terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (707/2013) ja valtioavustuslain (688/2001) nojalla. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2013). 

 

Diplomityö liittyy ManGa LNG Oy:n hankkeeseen, jossa Outokumpu Stainless Oy, 

Gasum, Rautaruukki ja EPV Energia rakennuttavat LNG-vastaanottoterminaalin Tornioon 

(kuva 1) kattamaan Pohjois-Suomen energiatarpeita. LNG:tä on ajateltu hyödyntää 

energiantuotannossa, eri teollisuuden prosesseissa sekä laivaliikenteessä. Tavoitteena on, 
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että öljypohjaiset polttoaineet voitaisiin korvata LNG:llä, mikä vähentäisi 

hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Terminaali mahdollistaa myös laivaliikenteen 

energialähteen siirtymisen LNG:hen, mikä tukee Perämerta koskevaa, vuonna 2015 

voimaan tulevaa rikkidirektiiviä. (Tornio ManGa LNG, 2014a; Tornio ManGa LNG, 

2014b).  

 

 

Kuva 1. ManGa LNG Oy:n suunnittelema LNG-vastaanottoterminaali Tornion Röyttän 

satamaan. (Wärtsilä, 2014). 

 

Vastaanottoterminaalin toimittajaksi on valittu Wärtsilä. Säiliön varastointikapasiteetti on 

suunnitelmien mukaan 50 000 m
3
. Röyttään rakennettaan myös höyrytyslaitteisto sekä 

LNG-laivojen vastaanotto-, täyttö- ja purkuasema. Terminaaliin saapuvat laivat ovat 

kooltaan 15 000 – 20 000 m
3
. LNG-jakelualue ulottuu Pohjois-Suomeen ja Pohjois-

Ruotsiin (kuva 2) ja LNG:n jatkokuljetus toteutetaan LNG-säiliöautoilla ja/tai -

säiliöjunilla. Lähialueen kaasunjakelu (Röyttän teollisuusalue) toteutetaan putkistoilla. 

Terminaalin kustannusarvio on noin 100 milj. euroa ja sen rakentaminen suoritetaan 

vuosina 2014 – 2017. LNG:n jakelu aloitettaan vuonna 2017. (Tornio ManGa LNG, 

2014a). 
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Kuva 2. Tornio ManGa LNG toimitusalueen ulottuvuus (Tornio Manga LNG, 2013). 

 

1.5 Outokumpu Stainless Oy 

Outokumpu Stainless Oy on ruostumattomien terästen globaali markkinajohtaja. Sen 

tuotevalikoima on markkinoiden laajin, ja sen nykyaikaiset sekä kustannustehokkaat 

tuotantoyksiköt ulottuvat ympäri maailmaa. Yhtiöllä on lisäksi oma kromikaivos, ja yli 100 

vuoden kokemus metalleista ja kehittyneistä materiaaleista.  

 

Outokumpu Tornion tehtaat ovat maailman integroiduin ruostumattoman teräksen 

tuotantolaitos. Tehdasalueella sijaitsee ferrokromitehdas sekä kaikki terästuotannon 

osastot: terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamo. Tornion tehtaisiin kuuluu myös 

Keminmaalla sijaitseva Kemin kaivos, jossa ferrokromia louhitaan. Tornion tehdasalueella 

sijaitsee myös Röyttän satama, jonka kautta raaka-aineita tuodaan ja tuotteita viedään 

maailmalle. 

 

Outokumpu Stainless Oy tarjoaa teknistä asiantuntemusta ja korkealaatuisia tuotteita, jotka 

vastaavat nykypäivän haastaviin tarpeisiin, kuten puhtaan energian ja veden tuottamiseen 

sekä tehokkaan infrastruktuurin rakentamiseen.  
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2 LNG JA SEN ESIINTYMISLAAJUUS 

 

 

Nesteytetty kaasu on aineen nestemäinen olomuoto, joka maapallolla olevassa lämpötilassa 

ja ilmanpaineessa olisi kaasuna (McGuire & White, 2000, s. 1). Maakaasu on fossiilinen 

polttoaine, joka on muodostunut miljoonia vuosia sitten, kun orgaaninen materiaali on 

maatunut. Maakaasu ei esiinny puhtaana kaasuna, vaan öljy-kaasu-seoksena niin sanottuna 

”feed gas:na”. Se koostuu pääasiassa metaanista, etaanista, propaanista ja butaanista 

(taulukko 1). Myös pieniä määriä muita epäpuhtauksia esiintyy. (GIIGNL, 2013a, s. 2; 

GIIGNL, 2013b, s. 2). 

 

Taulukko 1. Maakaasun koostumus (Mukaillen GIIGNL, 2013a, s. 2). 

Kemikaali Kemiallinen kaava Minimimäärä Maksimimäärä 

Metaani CH4 87 % 99 % 

Etaani C2H6 <1 % 10 % 

Butaani C4H10 >1 % >1 % 

Typpi N2 0,1 % 1 % 

Propaani C2H8 >1 % 5 % 

Muita hiilivetyjä - pieniä määriä 

 

Kun maakaasu jäähdytetään normaali ilmanpaineessa sen kiehumispisteeseen, -162 ˚C:een, 

se nesteytyy muodostaen kirkkaan, myrkyttömän, syövyttämättömän ja hajuttoman 

kryogeenisen nesteen, LNG:n. Nesteytettynä maakaasu vie 1/600 siitä tilavuudesta, minkä 

kaasu veisi. (Satish et al., 2011, s. 4265). LNG:n tiheys on tyypillisesti noin 450 kg/m
3
, ja 

vastaavaan kuutiomäärään maakaasua mahtuisi 0.75 kg. Tästä syystä maakaasua on 

järkevää säilyttää ja kuljettaa nestemäisessä olomuodossa. (GIIGNL, 2013a, s. 3-5). 

 

LNG höyrystyy hyvin voimakkaasti sen joutuessa kosketuksiin maapallolla esiintyviin 

lämpötiloihin. Kiehumispistelämpötila ylittyy ja hengen vaarallista valkoista jääkylmää 

höyryä alkaa muodostua. Maakaasu voi syttyä tuleen, mikäli sen osuus ilmassa on 5 – 15 

% välillä, ja siihen tuodaan syttymislähde, esimerkiksi kipinä tai liekki (kuva 3).  Tämä 

tarkoittaa sitä, että LNG (100 %) ei voi syttyä tuleen kipinästä tai liekistä, vaan 

palamisreaktio vaatii höyrystymisen. (GIIGNL, 2013a, s. 3-5). 
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Kuva 3. LNG:n syttymispisteen ala- ja yläraja ilmassa (Mukaillen GIIGNL, 2013a, s. 5). 

 

Alin syttymislämpötila, missä kaasu voi syttyä tuleen, esimerkiksi kipinästä, on 10 % ilma-

polttoainesuhteella noin 540˚C. Vastaavat syttymislämpötilat ovat bensiinillä 226 – 471˚C 

ja dieselillä 260 – 371˚C. Palamislämpötilat ja -nopeudet sekä lämpöarvo LNG:lle ja 

bensiinille on esitetty taulukossa 2. (GIIGNL, 2013a, s. 6). 310 litraa LNG:tä vastaa 159 

litraa öljyä (barreli) energiasisällöltään. (Gasum, 2013a). 

 

Taulukko 2. LNG:n ja bensiinin palamislämpötila ja -nopeus sekä lämpöarvo. (Mukaillen 

GIIGNL, 2013a, s. 6). 

Polttoaine Palamislämpötila [˚C] Palamisnopeus 

[m
2
/min] 

Lämpöarvo 

[MJ/kg] 

LNG 1330 12,5 50,2 

BENSIINI 1027 4 43,4 

 

Kaavassa 1 on esitetty maakaasun (metaanin) palamisreaktio. Kun yksi (1) molekyyli 

poltetaan hapen läsnä ollessa, syntyy palamisreaktiossa yksi (1) molekyyli hiilidioksidia ja 

kaksi (2) molekyyliä vettä. Palamisreaktiossa vapautuu myös 890 kJ/mol lämpöenergiaa. 

(Satish et al., 2011, s. 4271) 
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    ( )      ( )      ( )       ( )             ,  (1) 

 

jossa CH4 on metaani 

 O2 on happi 

 CO2 on hiilidioksidi 

 H2O on vesi 

 

2.1 Maakaasun tuotanto ja nesteytyslaitokset maailmalla 

Maakaasu on tänä päivänä hyvin globaali energian lähde. Sitä tuotetaan lähes jokaisella 

maailman mantereella (kuva 4).  Kuitenkin maakaasun nesteyttämislaitokset ovat 

keskittyneet vuoden 2011 IHS Cera tutkimuksen mukaan pääasiassa Lähi-itään, Afrikkaan, 

Australiaan ja Malesia/Indonesia-alueelle. (Pettersen, 2012).  

 

 

Kuva 4. Maakaasun nesteytyslaitoksia maailmalla. Olemassa oleva (●), rakenteilla (■) ja 

anottu (▲) hanke. (Pettersen, 2012). 

 

Kuvasta 5 voidaan nähdä, että keskeisimmät markkina-alueet keskittyvät Eurooppaan, 

Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan. Erityisesti kasvua on tulevaisuudessa nähtävissä 

Amerikassa, jossa liuskekaasuteollisuuteen panostetaan suuresti. (Forsström & Koljonen, 

2013, s. 35). Suurena haasteena LNG:n kuljetukseen voidaan nähdä olevan sen tehokas 
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kuljetus sisämaahan. Toisin sanoen, LNG tulee olla mahdollista kuljettaa suuressa erissä 

myös mantereen sisällä, jolloin se voisi kilpailla muiden energialähteiden kanssa. 

 

 

Kuva 5. LNG:n kysyntä 1990, 2004 ja ennustus vuodelle 2020 (Satish et al., 2011, s. 

4269). 

 

Maakaasun tuotanto on ollut maailmalla noususuhdanteinen vuodesta 1971 lähtien. 

Vuonna 1971 maakaasuntuotanto oli noin 5000 Mtoe. Vuosien 1979 – 1984 välillä on ollut 

suurin laskusuhdanne maakaasun tuotannossa, noin -300 Mtoe. Kuitenkin vuoden 1984 

laskusuhdanteen jälkeen, maakaasun tuotannon kehitys on ollut nouseva, ja vuonna 2011 

sen tuotanto oli noin 11 000 Mtoe. Neljän vuosikymmenen aikana maakaasun tuotanto on 

yli kaksinkertaistunut (kuva 6.). (IEA, 2013d).  
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Kuva 6. Maailman energiatuotanto vuosina 1971 – 2011 (Mukaillen IEA, 2013d). 

 

LNG:n kauppa on myös hyvin noususuhdanteista, mikä ilmenee kuvasta 7, joka kuvaa 

lyhyen aikavälin (2000 – 2011) LNG-kauppaa. Vuonna 2000 LNG:tä myytiin noin 5 

mmtpa, kun taas sen myyntimäärä vuonna 2011 oli noin 62 mmtpa. Vuosien 2008 – 2009 

välinen notkahdus selittyy maailmanlaajuisen laman takia, ja vuonna 2011 oli erittäin suuri 

nousu Fukushiman ydinonnettomuuden takia. (Forsström & Koljonen, 2013, s. 37). 

 

 

Kuva 7. Vuosien 2000 – 2011 välinen LNG-kauppa (Mukaillen Forsström & Koljonen, 

2013, s. 38). 
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LNG:n kysyntä ja tästä johtuen tuotanto tulee, tutkimusten mukaan, tulevaisuudessakin 

olemaan suuri. LNG kauppa tulee vuosien 2015 – 2030 välisenä aikana lisääntymään noin 

50 % (kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Ennuste maakaasun tuotannon (■), LNG-myynnin (▲) ja NG-myynnin (●) 

lisääntymisestä vuosien 2005 - 2030 välisenä aikana. (Satish et al., 2011, s. 4265). 

 

Vuonna 2011 maailmalla oli 26 maakaasun nesteytyslaitosta ja 60 

uudelleenhöyrytyslaitosta. Tänä päivänä maailman suurin LNG-tuotantolaitos löytyy 

Qatarista. Se tuottaa vuodessa 77 milj. tonnia LNG:tä, josta noin 30 milj. tonnia menee 

vientiin. Seuraavaksi suurin LNG:n tuotantomaa on Malesia, joka pystyy 23 milj. tonnin 

vuotuiseen LNG:n tuotantoon. Kuten kuvasta 9 voidaan nähdä, ainoa eurooppalainen 

LNG:n tuotantomaa, joka pystyy omien tarpeiden lisäksi myymään LNG:tä, on Norja.  

(Satish et al., 2011, s. 4268). 
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Kuva 9. Maailman suurimmat LNG:n viejämaat [mmty] (Mukaillen Satish et al., 2011, s. 

4268). 

 

Euroopan OECD -maissa maakaasuntuotanto on ollut noususuhdanteista vuosien 1971-

1987 välisenä aikana. Notkahdus tapahtui 1987 – 1996 välisenä aikana, jolloin 

maakaasuntuotanto jäi alle 800 Mtoe. Vuosina 1996 – 2003 kehitys on ollut tasaista, mutta 

2003 – 2011 välisenä aikana maakaasuntuotanto on tippunut 600 Mtoe (-200 Mtoe). 

Kuvasta 10 voidaan nähdä tarkemmin Euroopan OECD-maiden maakaasutuotannon 

suhdannevaihtelut. (IEA, 2013e). 

 

 

Kuva 10. Euroopan OECD -maiden energiatuotanto vuosien 1971 - 2011 välisenä aikana 

(Mukaillen IEA, 2013d). 
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Suomessa maakaasun tuotantoa ei ole, vaan se on täysin esim. Kreikan, Luxemburgin, 

Portugalin, Ruotsin, Sveitsin ja Viron tavoin riippuvaista maakaasun tuonnista. Taulukosta 

3. nähdään erittely maakaasun käytöstä Suomessa. Taulukosta voidaan lukea, että koko 

maakaasukapasiteetista käytetään pääasiassa energiantuotannossa kombivoimalaitoksissa 

(noin 50 %) ja teollisuudenprosesseissa (noin 20 %). (IEA, 2013c). 

 

Taulukko 3. Suomen maakaasun kulutuserittely (Mukaillen IEA, 2013b). 

SUOMI [TJ] & [TWh] 

Tuonti 156 304 & 43,42 

Maakaasun muuntaminen 94 765 & 26,32 

Sähkölaitos 2007 & 0,56 

Kombivoimalaitos 78 175 & 21,72 

Lämpövoimalaitos 14 583 & 4,05 

Energia-alan omiin tarpeisiin 14 856 & 4,13 

Loppukulutus 46 683 & 12,97 

Teollisuus 30 984 & 8,61 

Kuljetukset 520 & 0,14 

Kiinteistö 1484 & 0,41 

Kaupalliset ja julkiset palvelut 1678 & 0,47 

Maa- ja metsätalous 178 & 0,05 

Muu kuin energiakäyttö (petrokemikaalit) 11 839 & 3,23 

 

Venäjä on tunnetusti suuri maakaasun tuotantomaa, mutta se ei ole keskittynyt vielä sen 

suuren mittakaavan nesteyttämiseen ja vientiin. Vastaava esimerkki on Yhdysvallat. (IEA, 

2013a). Tulevaisuudessa, kun Yhdysvallat saavat oman maakaasutarpeensa tyydytettyä 

liuskekivituotannosta, se alkaa keskittyä yhä enemmän LNG:n vientiin, erityisesti 

Eurooppaan ja Aasiaan. Tällä tulee olemaan suuri vaikutus LNG:n hinnan 

muodostumisella tulevaisuudessa. (Forsström & Koljonen, 2013, s. 48 – 49). Kuvasta 11 

nähdään IEA:n 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan, kuinka eri IEA:n jäsenmaat ovat 

riippuvaisia maakaasusta energiantuotantokeinona. On mielenkiintoista huomata kuinka 

Norja, yksi suuri LNG:n tuotantomaa, ei ole juurikaan riippuvainen maakaasusta 

energialähteenä (< 5 %). Toisaalta esim. Luxemburg, joka Suomen tavoin ostaa kaiken 
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maakaasun, on erittäin riippuvainen maakaasusta sähköntuotannossa (noin 78 %). 

(Simpson & Min, 2011, s. 6).  

 

 

Kuva 11. Eri IEA:n jäsenmaiden maakaasuriippuvuus energiantuotannossa v. 2011. 

Maakaasun osuus primäärienergiavarastosta (sin.) ja sähköntuotannossa (pun.) (Simpson & 

Min, 2011, s. 6). 

 

2.2 Suurimmat LNG:n tuotantomaat 

Maakaasuesiintymiä löytyy maailmanlaajuisesti, mutta LNG:n tuotanto on sijoittunut 

alueille, joissa on hyvät meriyhteydet. Suurimmat LNG:n tuotantomaat löytyvätkin 

Afrikasta, Lähi- ja Kaukoidästä. Myös Barentsinmerellä Norja ja Venäjä ovat suuria 

tuotantomaita.  Taulukkoon 4 on kirjattu tilastoja suurten LNG-tuotantomaiden 

tuotantokapasiteetista. 
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Taulukko 4. Top 5 LNG viejämaat + 13. Norja. Luvut kuvastavat LNG:n vientimäärää 

(m
3
*10

6
) (IEA Statistics, 2013, s.13). 

SIJA MAA 2011 2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 Kesäkuu 

2013 

%-muutos 

viime 

vuoden 

vastaavaan 

kk 

1 Qatar 73454 65204 14559 17624 16743 5609 12 

2 Malesia 26154 25721 6854 7188 6011 2099 5,5 

3 Indonesia 23547 18807 3613 3996 4016 1299 -18,0 

4 Nigeria 18510 19061 4378 5294 3699 1154 29,8 

5 Algeria 10946 10374 2524 3612 3891 1101 29,5 

13 Norja 3282 2989 733 178 188 164 97,6 

 

Qatar 

Qatar on maailman suurin LNG:n tuottaja. Se saavutti 77 MTPA tuotantorajan 

helmikuussa 2011, josta vientiin meni 73 454*10
6
 m

3
. Qatarin LNG-toiminta on 

mahdollistanut LNG-teollisuuden myös Lähi-idän muihin maihin. Tosin Qatarin 

dominoidessa LNG-kauppaa, suurta kasvua ei ole odotettavissa muilta naapurimailta, vaan 

heidän LNG-tuotantokapasiteetin kasvu tulee pysymään maltillisena. (IGU, 2011, s. 20, 

24). 

 

Qatarin LNG nesteyttämistekniikka perustuu APC C3MR teknologiasta poiketen APC AP-

X tekniikkaan. APC AP-X tekniikkaa käytetään 17 %:ssa koko LNG-teollisuudessa, josta 

kaikki laitokset sijaitsevat Qatarissa. Qatar Petroleum ja ExxonMobil olivat ensimmäisiä, 

jotka hyödynsivät APC AP-X teknologiaa Qatargas II projektissa, ja myöhemmin RasGas 

III, tuotantoketju (Train 2 ja Train 3) sekä Qatargas III ja Qatargas IV:ssä. (IGU, 2011, s. 

25 – 26). 

 

Malesia 

Malesia syrjäytti Indonesian toiseksi suurimpana LNG-tuotantomaana vuonna 2011. 

Malesian LNG-tuotantoalue (Petronas LNG Complex) sijaitsee Sarawak:in kunnassa 

Bintulussa ja sen vienti vuonna 2012 oli 25 721*10
6
 m

3
 (IGU, 2011, s. 20, 24). Malaysia 
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LNG (MLNG) voi vuosittain vastaanottaa 500 LNG-alusta, jotka täytetään rannalla 

olevista kuudesta 65 000 m
3
 LNG-säiliöstä. MLNG:n pääasiakkaat ovat Japani (60 %), 

Etelä-Korea (27 %), Taiwan (12 %) ja Kiina (0,9%). (MLNG, 2013). Bintulun LNG-

tuotantoalue on maailman suurin yksittäisellä alueella oleva LNG-tuotantolaitos (Shell, 

2006).  

 

Indonesia 

Indonesia on maailman kolmanneksi suurin LNG:n viejämaa. Indonesiassa on kolme 

LNG-tuotantoaluetta. Ensimmäinen tuotantolaitos (Badak LNG) sijaitsee Bontang:ssa, Itä 

Kalimantan:ssa. Toinen nesteytyslaitos sijaitsee Tangguh:ssa Länsi-Papualla. (BP, 2013;  

PT Badak NGL, 2011). Kolmas tuotantolaitos (PT Arun NGL) sijaitsee Blang Lancang:ssa 

Aceh provinssissa Sumatran pohjoisrannikolla. Nämä laitokset kykenevät tuottamaan 

vientiin 18 807*10
6
 m

3
 vuosittain (vuonna 2012). 

 

Nigeria 

Nigeria oli neljänneksi suurin LNG:n viejämaa maailmassa vuonna 2012. Sen 

vientikapasiteetti oli 19 061*10
6
 m

3
 vuosittain (2012). LNG tuotetaan Nigerian LNG:n 

(NLNG) tuotantoalueella Finimassa, Bonny Islandilla. Kyseisellä alueella on kuusi 

nesteytyslaitosta, neljä 84 200 m
3
 varastosäiliötä, kaksi LNG satamalaituria ja 24 LNG-

rahtialusta. (Nigeria LNG Limited, 2013). Suunnitteilla on toinen nesteytyslaitos, Brass 

LNG, mutta sen investointipäätöksistä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen (Ifeanyi, 

2013).  

 

Algeria 

Algeria oli maailman viidenneksi suurin LNG:n viejämaa 10 374*10
6
 m

3
 LNG:tä 

vuosittain (2012). Algeriassa on kolme nesteytyslaitosta Skikda LNG, Arzew LNG ja 

Bethioua LNG. Kaikki edellä mainitut laitokset saavat kaasunsa Hassi R’mel:n 

kaasukentiltä. (Hydrocarbons-technology, 2012).  

 

Norja 

Norjassa Snøhvit:ssa vuonna 2007 käynnistyneessä LNG-nesteytyslaitoksessa sovellettiin 

uutta Linden ja Statoilin kehittämää nesteytystekniikka Mixed Fluid Cascade (MFC). Sen 
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prosentuaalinen osuus maailmanlaajuisesta nesteyttämiskapasiteetista on noin 2 %. (IGU, 

2011, s. 26). Snøhvit:n tuotantolaitos toimittaa maailmassa 13. eniten LNG:tä. 

 

2.3 USA:n liuskekaasun vaikutus Euroopan NG-/LNG-markkinoihin 

Liuskekaasu (shale gas tai gas-rich shale) on maakaasun alkuperäinen lähde, josta se on 

kulkeutunut muunlaisiin esiintymiin. Liuskekaasu luokitellaan epäkonventionaaliseksi 

esiintymäksi, ja se voi olla varastoituneena liuskeen sisällä olevaan 

makrohuokoismatriisiin tai mikrohuokosiin. Liuskekaasutuotannon tuotannon määrä ja 

kannattavuus on lähivuosina parantunut tehokkaamman horisontaaliporaamisen avulla. 

Pelkkä vertikaalinen poraaminen on harvoin kannattava. (Forsström & Koljonen, 2013, s. 

11).  

 

Kun USA on saanut oman kaasuenergiantarpeensa tyydytettyä liuskekaasutuotannostaan, 

ulkomaalaista tuontikaasua ei tarvita enää samassa mittakaavassa kuin ennen. (Vihman, 

2013, s. 2). Tästä johtuen, niin sanottu ylimääräinen, alun perin USA:han tarkoitettu LNG 

tuodaan Euroopan vastaanottoterminaaleihin. Tämä on aiheuttanut Euroopassa 

maakaasumarkkinoilla kilpailun, joka vaikuttaa jo yli 50 %:iin maakaasukaupoista. 

Vuonna 2005 USA:han tarkoitettu kaasu vaikutti 20 %:iin Euroopan kaasukaupoista. 

(Henderson, 2012, s. 7 – 8).   

 

USA:n maakaasuntuonnilla on positiivinen kehitysnäkymä Euroopassa, sillä se vähentää 

Venäjältä tuotua maakaasuriippuvuutta, ja sitä kautta Venäjän vaikutusvaltaa Euroopassa. 

(Forsström & Koljonen, 2013, s. 52 – 53). Venäjällä onkin, ulkomaalaisen LNG:n 

edullisuuden takia, suuret paineet pysyä Euroopan maakaasukilpailussa mukana. Venäjä 

toimittaa maakaasunsa putkistoa pitkin Eurooppaan, ja haluaakin muodostaa pitkäaikaisia 

maakaasusopimuksia Euroopan maiden kanssa. Sopimukset ovat öljyn hintaan sidonnaisia. 

(Vihman, 2013, s. 7 – 8).  

 

2.4 LNG-teollisuus Suomessa 

Suomessa LNG on maailman mittakaavaan verrattuna vielä alkutekijöissä. LNG:n 

jakelusta vastaa Suomessa Gasum, jonka ainoa nesteytyslaitos on Kilpilahden 

teollisuusalueella Porvoossa. Laitos kykenee nesteyttämään maakaasua noin 20 000 tonnia 

vuodessa. (Gasum & Ramboll, 2012, s. 16). 
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Gasum on Suomessa maakaasun siirtoverkon verkonhaltija. Sen omistuksessa on 

maakaasun vastaanottoon tarvittavat laitteet sekä siirtoon tarvittavat putkistot 

valvontalaitteineen ja kompressoreineen. Gasum myy myös nesteytettyä maakaasua 

teollisuuden asiakkaille, jotka eivät ole maakaasuverkoston piirissä. (Gasum & Ramboll, 

2012, s. 17). Gasum toimii tällä hetkellä Suomen ainoana LNG:n toimittajana. Toimitus 

tapahtuu puoliperävaunullisilla säiliöautoilla, joiden vetoisuus on noin 20 tonnia (kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Gasumin 20 tonnin puoliperävaunullinen säiliöauto (Mukaillen Mattila, 2013). 

 

2.4.1 Tulevat hankkeet 

Suomessa on tällä hetkellä meneillään kolme (3) suurta LNG-hanketta. Tornion ManGa 

LNG -hankkeen lisäksi Suomeen on mahdollisesti tulossa toinen terminaali Inkooseen ja 

kolmas Porin Tahkoluotoon. Inkoon hankkeesta on kuitenkin kilpailutilanne Viron kanssa. 

 

ManGa LNG-hanke 

Tornion Röyttän satamaan on suunnitteella noin 50 000 m
3
 LNG-vastaanottoterminaali. 

Hankkeessa ovat mukana Outokumpu Stainless Oy:n lisäksi Rautaruukki, EPV Energia ja 

Gasum. Tarkempi esittely on käsitelty kappaleessa 1.4. 

 

Finngulf  LNG-hanke 

Gasum Oy suunnittelee Suomeen LNG-tuontia, varastointia ja jakelua Suomen 

energiatarpeisiin. Täysmittainen LNG-terminaali on suunniteltu sijoittuvan Inkoon 

Joddböleniin. Syötettävä energia maakaasuverkkoon olisi vuodessa noin 20 TWh (2 mrd. 
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m
3
), mikä on noin puolet maakaasun nykykulutustasosta Suomessa. Teollisuuteen ja 

merenkululle, jotka eivät ole siirtoverkostossa, kuljetettava energianmäärä olisi noin 5 

TWh. Varastosäiliöitä tulisi maksimissaan kolme (3) 165 000 m
3
. LNG:n jakelualukset on 

ajateltu jakavan 70 000 – 200 000 tonnia LNG:tä vuodessa. Säiliöautojen vuotuinen 

jakelumäärä on 70 000 – 150 000 tonnia.  Hankkeen toteutus on ajateltu kestävän 3 – 7 

vuotta riippuen terminaalin kokoluokasta. (Gasum & Ramboll, 2012, s. 22 – 23). 

 

Porin Tahkoluoto 

Ensimmäinen Suomeen rakennettava LNG:n tuontiterminaalin sijoituspaikaksi on valittu 

Porin Tahkoluoto. 30 000 m
3
 LNG-terminaalin hankinnasta vastaa Gasum. Tahkoluodon 

terminaali palvelisi koko länsirannikkoa Kokkolasta Hankoon asti. Terminaalin ympärille 

on tarkoituksena rakentaa tehokas LNG:n logistiikkaketju. Jakelu tapahtuisi pääasiassa 

LNG-säiliöautoilla. LNG-terminaalin sijoituspaikan satamassa on jo valmis infrastruktuuri, 

jossa laivaliikenne on vilkasta, ja keskeiset asiakkaat lähellä. Tahkoluodon terminaalista ei 

ole vielä tehty investointipäätöstä, mutta rakennustyöt on kaavailtu aloitettavan jo vuonna 

2014. Ensimmäiset LNG-jakelut aloitettaisiin vuonna 2016. (Talouselämä, 2014). 

 

2.4.2 Tulevaisuuden näkymät BothniaLNG mukaan 

BothniaLNG on teettänyt markkinatutkimuksen Perämeren alueen LNG-

markkinapotentiaalista. Tutkimuksessa erityisfokus oli merenkulun toimivuudessa. 

Tutkimuksen toteutti Ruotsissa SSPA Sweden AB. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

Perämeren alueella toimii yli 40 energian suurkuluttajaa ja se on potentiaaliltaan 

erinomainen LNG-jakeluverkoston muodostamisalue. Tutkimusta tukee myös 

rikkidirektiivin suuri vaikutus Itämerenalueella. Kuvassa 13 näkyy rikkidirektiivin 

vaikutusalueet maailmalla. Suuria yrityksiä Perämerenalueella ovat muun muassa LKAB, 

Outokumpu Stainless Oy, Rautaruukki, StoraEnso, Luleå Energi, Kemin Energia, SSAB, 

Mustavaaran Kaivos, Kemira, Talvivaara ja Boliden. Perämeren suurimmat 

energiankuluttajat paikkakunnittain ovat Raahe, Oulu, Luulaja ja Tornio. (Stipa, 2013). 
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Kuva 13. Rikkidirektiivin vaikutus maailmalla (Mukaillen Santala, 2012). 

 

SSAP selvityksen mukaan Perämeren alueella teollisuuden energian tarve on noin 70 TWh. 

Tästä määrästä 12,5 TWh on korvattavissa LNG:llä (1 800 000 m
3
), josta 3,9 TWh on 

yksinkertaisilla toimenpiteillä helposti korvattavissa (564 000 m
3
). Meriteollisuudessa 

LNG:n bunkraukseen ja jakeluun on tarvetta 1 200 000 m
3
 laivakapasiteetille. LNG-

säiliöautoille on tarvetta 200 000 m
3
 (1,4 TWh) kuljetukseen Pohjois-Suomessa ja -

Ruotsissa.  (Stipa, 2013). 

 

SSAP suositteli teollisuuden toimivan pioneereina LNG:n käyttöönotossa, jotta riittävä 

määrä LNG:tä saataisiin liikkumaan (kuva 14). Tällä tavalla LNG:n hintakehitys on 

tasainen, ja uusien potentiaalisten asiakkaiden sovellettavaksi. Laivateollisuuden, 

erityisesti liikennelaivojen, tulisi ottaa käyttöön LNG laivan polttoaineena. Tällä tavalla 

rohkaistaisiin myös pienemmät laivayrittäjät LNG-teollisuuteen mukaan, ja saataisiin 

muodostettua Perämerenrannikolle bunkrausasemia. (Stipa, 2013). 
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Kuva 14. Perämeren potentiaaliset LNG:n hyödyntäjät (Mukaillen Stipa, 2013). 

 

Pohjoismaissa LNG:n jakelu suoritetaan tulevaisuudessa pääasiassa maanteitse. Sen 

esittely ja soveltaminen voidaan ottaa käyttöön hyvinkin nopealla aikataululla. 

Tankkausasemien sijainti tulee sijoittaa strategisesti oikeisiin kohteisiin, jotta LNG:n 

toimitus olisi sujuvaa ilman merkityksettömiä ajoja. (Stipa, 2013). Esimerkiksi LNG-

säiliöautot, jotka ovat irrotettavalla kontilla varustettuja, voidaan tankata Tornion 

Röyttässä, ajaa Luulajaan, josta ne nostetaan Kiirunaan menevän malmijunan kyytiin. 

LNG-säiliöautot ottaisivat tyhjät säilöt mukaansa takaisin Tornioon, jossa ne tankattaisiin 

jälleen täyteen. 
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2.4.3 GIIGNL näkökulma LNG:n vaikutuksesta Skandinaviaan 

GIIGNL tutkimuksen ”Overland transportation of LNG” mukaan, on erittäin 

todennäköistä, että Skandinaviassa tullaan panostamaan LNG:hen lähitulevaisuudessa. 

Pohjoismaalainen ekologinen ja kestävän kehityksen ajattelutapa tulee helpottamaan 

LNG:n tulemista markkinoille. Erityisesti LNG-säiliöautokuljetukseen tullaan 

panostamaan, sillä Skandinaviassa populaatiot ovat suhteellisen eristyksissä toisistaan 

verrattuna muihin maailmaan maihin. On hyvin todennäköistä, että pienenluokan 

jakeluketjuja tullaan näkemään Pohjoismaissa. LNG:tä käytetään Skandinaviassa, 

perinteisten käyttökohteiden lisäksi, innovatiivisesti esimerkiksi julkisen- ja 

raskaanliikenteen polttoaineena sekä kalateollisuudessa. (Baur et al., 2009, s. 51).  
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3 LNG-ARVOKETJU 

 

 

Fossiilisten polttoaineiden osuus nykyisillä energiamarkkinoilla on noin 85 %, ja koska 

uusia esiintymiä löytyy vuosittain, tulee niiden merkitys olemaan tulevaisuudessakin suuri. 

On kuitenkin arvioitu, että koko maailmaa kattava energiantarve nousee 1,2 % 

vuosinopeudella. CO2-päästöt on ennustettu lisääntyvän vuosien 2005 - 2030 välisenä 

aikana 30 %, vaikka prosessien hyötysuhde paranisi, ja hyödynnettäisiin uusiutuvia 

energianlähteitä sekä ydinenergiaa. Tämä onkin pakottanut tutkijat löytämään uuden 

energialähteen, jota esiintyy suurissa määrissä, ja joka vähentäisi hiilivetymääriä. (Satish et 

al., 2011, s. 4265). LNG täyttää nämä edellä mainitut ehdot, sillä se on uusiutuva 

fossiilinen polttoaine, jolla on pienin hiilijalanjälki kaikista tunnetuista fossiilisista 

polttoaineista. Tutkimusten mukaan, nykyisten kaasuesiintymien perusteella LNG:tä 

riittäisi seuraavalle 200 vuodelle. (Suvisaari, 2012, s. 21). 

 

On ennustettu, että maakaasun tuotanto kasvaa yli 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tällöin 

siitä tulisi maailman toiseksi suurin energianlähde öljyn jälkeen syrjäyttäen kivihiilen 2. 

sijalta. Tämä vähentäisi ilmastopäästöjä huomattavasti. CLNG:n tutkimuksen mukaan, 

puhtainkin kivihiili tuottaa vähintään noin 73 % enemmän päästöjä kuin LNG. Tavallisesti 

päästölukema on 161 % suurempi. (Satish et al., 2011, s. 4271). Maakaasua ei kuitenkaan 

ole taloudellista kuljettaa rahtisäiliöissä kaasumaisessa olomuodossa. Kustannustehokkuus 

ja kilpailukyky saavutetaan nesteyttämällä, jolloin sen tilavuus pienenee 1/600 verrattuna 

sen kaasuolomuotoon. 

 

3.1 Maakaasun pumppaus ja rikastus 

Ensimmäinen vaihe LNG:n arvoketjussa (kuva 15), on maakaasun erottaminen 

maankuoresta (GIIGNL, 2013b, s. 2). Tyypillisiä maakaasun esiintymisalueita ovat suuret 

öljykentät, maanalaiset kaivot (kaasukerrostumat) ja kaasukondensaattilähteet. Mikäli 

kyseessä on raakaöljylähde, maakaasu on joko kaasutaskuna öljyesiintymän päällä, tai 

seostettuna raakaöljyyn. (McGuire & White, 2000, s. 1). Kun geofyysikot ja geologit ovat 

paikantaneet potentiaalisen maakaasuesiintymän, paikalle kutsutaan maakaasuesiintymiin 

erikoistuneita poraajia.  
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Kuva 15. LNG:n arvoketju tuotannosta käyttöön (Mukaillen Gasum, 2013b). 

 

Kun maakaasuesiintymä on vahvistettu, se tulee erottaa maankuoresta. Tässä vaiheessa 

maakaasu on yleensä sekoittuneena öljyyn ja puhutaan niin sanotusta ”feed gas:sta”. Ennen 

LNG-teknologian syntyä, öljyteollisuudessa erotettu maakaasu poltettiin torneissa, 

käyttämättä sitä millään tavalla hyväksi. Taulukosta 5. on esitetty tyypillinen koostumus 

feed gas:sta, joka on niin sanottu raaka öljy-kaasu-seos. (GIIGNL, 2013b, s. 2). Taulukon 

“lean gas” tarkoittaa kaasua, jossa painoprosentuaalisesti on vähemmän raskaita hiilivetyjä 

kuin metaanissa (esimerkiksi typpi). Kaasut, joissa on painoprosentuaalisesti enemmän 

painavia hiilivetyjä, ovat ”rich gas:ja”. Tällaisia kaasuja ovat esimerkiksi pentaani, 

propaani ja butaani. (Zhang et al., 2012, s. 2).   
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Taulukko 5. Tyypillinen LNG:n ”feed gas” koostumus (Mukaillen Zhang et al., 2012, s. 2).   

FEED GAS 

AINESOSA 

KESKIMÄÄRÄINEN 

KOOSTUMUS % 

LEAN GAS % RICH GAS % 

TYPPI 5 7 3 

HIILIDIOKSIDI 2,2 1,8 1,9 

METAANI 85 87 83 

ETAANI 4,5 2,6 7 

PROPAANI 1,7 0,9 2,2 

BUTAANI 0,8 0,4 1,4 

PENTAANI 0,4 0,2 0,6 

C6+ 0,4 0,1 0,9 

YHTEENSÄ 100 100 100 

 

Maasta pumpattu ”feed gas” ei toimisi yksinään LNG:nä. Se tulee rikastaa, missä 

ylimääräinen vesi, typpi, elohopea, happi, rikki ja hiilidioksidi poistetaan. Kuvassa 16 on 

esitetty tyypillinen LNG-tuotantolaitoksen kulkukaavio. 

 

 

Kuva 16. Tyypillinen LNG-tuotantolaitoksen kulkukaavio (Mukaillen Zhang et al., 2012, 

s. 3).   
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3.2 Nesteyttäminen 

Kun raaka öljy-kaasu-seos on käynyt läpi rikastusprosessin, se voidaan nesteyttää. Tässä 

vaiheessa putkistossa virtaa lähes ainoastaan metaania. Jotta maakaasu saadaan muutettua 

sen nestemäiseen olomuotoon, sen täytyy käydä läpi jäähdytysprosessi. Maakaasu 

jäähdytetään -162˚C:een, jolloin sen kiehumispiste alittuu ja siitä muodostuu neste. 

(GIIGNL, 2013b, s. 2). 

 

Maailman käytetyin LNG:n nesteytystekniikka on APC C3MR-tekniikka. Sen osuus LNG-

tuotannossa maailmanlaajuisesti on 52 %. Qatarissa esiintyvä APC AP-X tekniikka on 

toiseksi yleisin 17 % osuudella. Kuvassa 17 on esitetty eri nesteytystekniikoiden 

prosentuaalinen osuus LNG-tuotannossa.  

 

 

Kuva 17. Teknologiakohtainen nesteyttämiskapasiteetti maailmalla (IGU, 2011, s. 26). 

 

Shell DMR ilmajäähdytteinen nesteytysprosessi soveltuu paremmin kylmiin olosuhteisiin 

kuin yleisempi propaanijäähdytteinen C3/M3-tekniikka (66 %). Tämä perustuu siihen, että 

kylmää ilmastoa voidaan käyttää jäähdytysprosessissa hyväksi. Tätä tekniikkaa 

hyödynnetään Venäjällä Sakhalinissa. (IGU, 2011, s. 25; Verburg et al., s. 4). Shell DMR 

ei ole laajasti käytetty nesteyttämistekniikka, ainoastaan noin 3 % LNG-tuotantolaitoksista 

hyödyntää kyseistä tekniikkaa. Osasyynä tähän voidaan pitää sitä, että LNG-tuotantoa ei 

ole vielä hyödynnetty juurikaan kylmissä olosuhteissa. (IGU, 2011, s. 26). Kuvassa 18 on 

esitetty diagrammi Shell DMR:n tehokkuudesta verrattuna C3/M3 prosessiin, kun 

ympäristön lämpötila laskee alle 0˚C. Voidaan nähdä, että Shell DMR käyrä jatkaa 

lineaarisuuttaan, kun taas C3/M3 – prosessin periaatteellinen kapasiteetti laskee. 
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Kuva 18. Ympäristön lämpötilan vaikutus tuotettavaan LNG:hen (Verburg et al., s. 4). 

 

3.3 Kuljetus 

Kolmas vaihe LNG-arvoketjussa on sen kuljetus vastaanottoterminaaleihin. LNG:n 

suosion kasvaessa energianlähteenä, sen kuljetuksiin kohdistuu jatkuvasti uusia 

vaatimuksia. LNG:n tulee olla saatavana kaikille kaikkialla. Kuljetustapoja on kolme: 

meri-, säiliöauto- ja junakuljetus, josta jälkimmäistä sovelletaan tällä hetkellä vain 

Japanissa. (GIIGNL, 2013b, s. 2). 

 

On karkeasti arvioitu, että yli 4000 km pituiset toimitusmatkat, ja kun toimitettavat LNG-

tonnit ovat suuret, on taloudellisesti kannattavinta toimittaa meriteitse (Forsström & 

Koljonen, 2013, s. 34). LNG-laivat (kuva 19) ovat rakenteeltaan tyypillisiä 

kaksoisvahvisteisia rahtialuksia, sillä poikkeuksella, että niiden konstruktiomateriaalit ja 

laitteistot kestävät tavallisessa ilmanpaineessa -162˚C lämpötilan.  
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Kuva 19. Kaksi LNG-rahtialusratkaisua. The Moss Maritime palloratkaisu (vas.) ja GTT 

CS1 membraani-ratkaisu (oik.). (Mukaillen UK P & 1 CLUB, 2010). 

 

Nykypäiväisen modernin LNG-aluksen pituus on noin 300 m, leveys 43 m ja korkeus 12 

m. Säiliökapasiteetti on tavallisesti 125 000 – 175 000 m
3
, mutta pienempiä aluksia 1 000 – 

25 000 m
3
 operoi muun muassa Norjassa ja Japanissa. LNG kysynnän lisääntyessä, 

laivakoko tulee tulevaisuudessa olemaan jopa 267 000 m
3
. (GIIGNL, 2013b, s. 2 – 3; 

GIIGNL, 2013c, s. 1). 

 

LNG-aluksien säiliöt edustavat pääasiassa kahta eri tyyppiä: GTT:n suunnittelema 

membraani-ratkaisu ja The Moss Maritime:n palloratkaisu. Ne ovat eristetty usealla 

eristyskerroksella, jolla pyritään estämään BOG:in muodostuminen. Mikäli BOG syntyy, 

voidaan monessa LNG-aluksessa käyttää tätä hyväksi aluksen omana energianlähteenä. 

(GIIGNL, 2013c, s. 1; GIIGNL, 2013e, s. 2). 

 

Mitä suurempi määrä LNG:tä voidaan kuljettaa, sitä kustannustehokkaammaksi se tulee 

energiamuotona. On kuitenkin huomioitava, että LNG-alukset eivät ole suunniteltu 

kuljettamaan vajaita kuormia, sillä silloin sen liikkuminen merellä vaikeutuu painopisteen 

siirtyessä liian korkealle merenpinnasta. Voidaan siis vetää johtopäätös, että 

vastaanottoterminaalin varastointikapasiteetti vaikuttaa osittain merellä liikkuvien LNG-

alusten kokoon. (GIIGNL, 2013b, s. 2 – 3; GIIGNL, 2013c, s. 1). 
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Vuodesta 1964 asti yli 56 000 LNG-merikuljetusta on suoritettu ilman yhtään tapaturmaa, 

jossa rahti olisi vahingoittunut (höyrystynyt).  Tyypillinen 135 000 m
3
 LNG-rahtialus 

maksaa noin 163 - 180 milj. € ja suuremmat päälle 220 milj. €. Tänä päivänä noin 320 

LNG-alusta (120 000 – 175 000 m
3
) on toiminnassa ympäri maailmaa. (GIIGNL, 2013b, s. 

2 – 3; GIIGNL, 2013c, s. 1). 

 

3.4 Purku 

LNG-alusten purku tapahtuu vastaanottoterminaaleissa. Vastaanottoterminaaleja on kahta 

eri tyyppiä, on- ja off-shore-terminaaleja. On-shore terminaali on satamaan, maanpäälle 

rakennettu terminaali, kun taas off-shore on meren päällä. LNG pumpataan 

vastaanottoterminaalin säiliöihin nesteenä, mistä se voidaan tarpeen mukaan, 

uudelleenkaasuttaa voimalaitoskäyttöön tai toimittaa edelleen nesteenä pienempiin 

teollisuudenkohteisiin. Tällä hetkellä maailmalla on yli 60 vastaanottoterminaalia, joista 

suurimmat sijaitsevat Aasiassa (Japani, Intia, Taiwan ja Etelä-Korea). Euroopassa (kuva 

20) suuria vastaanottoterminaaleja on Italiassa, Kreikassa, Belgiassa, Ranskassa, Iso-

Britanniassa, Portugalissa ja Espanjassa. (GIIGNL, 2013b, s. 3). 
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Kuva 20. Euroopan vastaanottoterminaalit vuonna 2011 (Mukaillen Forsström & 

Koljonen, 2013, s. 37; Project4Ever, 2014). 

 

Vastaanottoterminaalin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 21. Eroavaisuuksia on eri 

valmistajien keskuudessa, mutta toimintaperiaate on kaikissa sama.  Kun LNG-rahtialus 

saapuu vastaanottoterminaaliin, sen purku aloitetaan ohjaamalla rahdin purkukädet 

aluksessa oleviin liittimiin. LNG:n pumppaus aloitetaan kryogeenisten uppopumppujen 

avulla. Pumpattu LNG säilötään yleensä mantereella olevaan säiliöön. Säiliössä 

muodostuva BOG ohjataan, joko kompressorin kautta korvauskaasuksi tyhjenevään LNG-

alukseen, tai se uudelleenlauhdutetaan nesteeksi. Mikäli säiliössä pääsee tapahtumaan 

poikkeuksellisen paljon BOG, voidaan ylimääräinen kaasu polttaa turvallisesti soihdussa. 

LNG:n jatkojakelu tapahtuu pumppaamalla matalapaine uppopumpulla LNG 

korkeapainepumppujen kautta säiliöautoihin tai kaasutetaan höyrystimellä 
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putkilinjastoihin. Uudelleenkaasutusvaiheessa hajuttomaan maakaasuun lisätään 

tetrahydrotiofeeniä, joka hajustaa kaasun. (GIIGNL, 2013b, s. 4 – 7). 

 

 

Kuva 21. Tyypillinen vastaanottoterminaalin prosessikaava (Mukaillen GIIGNL, 2013b, s. 

4). 

 

Säiliötyypit 

Maailmalla on monia LNG-säiliötyyppejä. Maalle rakennettavia säiliömalleja on olemassa 

viisi eri mallia: yksikerroksisia säiliöitä (single containment tank), kaksikerroksisia 

säiliöitä (double containment tank), tiivistettyjä kaksikerroksisia säiliöitä (full containment 

tank), membraani-säiliöitä (membrane tank) ja maahan rakennettavia säiliöitä (in-ground 

tank). (GIIGNL, 2013d, s. 1). 

 

Yksikerroksinen säiliö on itseänsä kantava, teräksestä valmistettu lieriön mallinen säiliö 

(SFS-EN 14620-1, 2007, s. 9).  Kuvan 22 LNG-säiliö koostuu sisäsäiliöstä (1), 

pohjaeristyksestä (3), perustuksesta (4), perustuksen lämmitysjärjestelmästä (5), 

joustavasta eristystiivisteestä (6), joustavasta ja eristetystä katosta (7), teräskatosta (8), 

ulkokuoreneristyksestä (9), ulkopuolinen vesihöyrynsulusta (10), irtonaisesta eristeestä 

(11), ulkokuoresta, joka ei sovellu nesteiden säilytykseen (12) ja tulvaseinästä (13). 
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Kuva 22. Yksikerroksinen säiliö (Mukaillen SFS-EN 14620-1, 2007, s. 11).   

 

Kaksikerroksinen säiliö on rakenteeltaan yksikerroksisen säiliön kaltainen, sillä 

eroavaisuudella, että sen ympärille on rakennettu toissijainen nestetiivis säiliö. Mikäli 

sisäsäiliössä tapahtuu vuoto, tulee ulkopuolisen säiliön estää vuoto ympäristöön. (SFS-EN 

14620-1, 2007, s.9).  Kuvan 23 LNG-säiliö koostuu sisäsäiliöstä (1), toissijaisesta teräs- tai 

betonisäiliöstä (2), pohjaeristyksestä (3), perustuksesta (4), perustuksen 

lämmitysjärjestelmästä (5), joustavasta eristystiivisteestä (6), joustavasta ja eristetystä 

katosta (7), teräskatosta (8), ulkopuolisesta eristyksestä (9), ulkopuolisesta 

vesihöyrysulusta (10), irtonaisesta eristeestä (11), ulkokuoresta, joka ei sovellu nesteiden 

säilytykseen (12) ja sadesuojasta (13). 

 

 

Kuva 23. Kaksikerroksinen säiliö (Mukaillen SFS-EN 14620-1, 2007, s. 12).   

 

Tiivistetty kaksikerroksinen säiliö koostuu sisä- ja ulkosäiliöstä, jotka yhdessä 

muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sisäsäiliö tulee olla teräksestä valmistettu ja 

itsekantava. Sen tulee olla nestetiivis. Katto voi olla avoin tai suljettu. Ensimmäisessä 

tapauksessa BOG:it pääsevät poistumaan säiliöstä, jälkimmäisessä ei. Ulkosäiliön tulee 

olla valmistettu betonista tai teräksestä, ja sen tulee olla itsensä kantava. Ulkosäiliöllä tulee 

olla kupolikatto. Ulkosäiliön tulee toimia lämpöeristeenä ja BOG:in varastoijana. 
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Sisäsäiliön vuototilanteessa, ulkosäiliön tulee olla vuototiivis.  (SFS-EN 14620-1, 2007, s. 

9 – 10). Kuvan 24 LNG-säiliö koostuu terässisäsäiliöstä (1), toissijaisesta teräs- tai 

betonisäiliöstä (2), pohjaeristyksestä (3), perustuksesta (4), perustuksen 

lämmitysjärjestelmästä (5), joustavasta eristystiivisteestä (6), joustavasta ja eristetystä 

katosta (7), teräskatosta (8), irtotäytteisestä eristyksestä (9), betonikatosta (10), 

esijännitetystä ulkopuolisesta betonisäiliöstä (11) ja betonisäiliön sisäpuolisesta 

eristyksestä (12). 

 

 

Kuva 24. Tiivistetty kaksikerroksinen säiliö (Mukaillen SFS-EN 14620-1, 2007, s. 13).   

 

Membraanisäiliö on komposiittirakenteinen (kuva 25). Sisäosa on valmistettu 1,2 mm 

paksusta ruostumattomasta teräksestä, jonka alla on monia eristyskerroksia ennen 

ulkopuolista betonikerrosta. Tämän komposiittirakenteen tehtävä on ottaa vastaan 

vaihtelevia hydrostaattisia kuormia sekä toimia eristeenä. Katto voi olla säiliön tapaan 

komposiittirakenteinen tai kaasutiivis kupolikatto jousituksineen ja eristyksineen. (SFS-EN 

14620-1, 2007, s. 10).   

 

Kuva 25. GTT:n GST membraani-tekniikka (Mukaillen GTT, 2013). 
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Kuvan 26 LNG-säiliö koostuu membraani-sisäsäiliöstä (1), ulkopuolisesta betonisäiliöstä 

(2), pohjaeristyksestä (3), perustuksesta (4), perustuksen lämmitysjärjestelmästä (5), 

joustavasta eristystiivisteestä (6), joustavasta ja eristetystä katosta (7) ja betonikatosta (8), 

sekä esijännitetyn ulkopuolisen betonisäiliön sisäpuolisesta eristyksestä (9). 

 

 

Kuva 26. Membraani-säiliö (Mukaillen SFS-EN 14620-1, 2007, s. 14).   

 

Maahan rakennettavat säiliöt ovat maahan kaivettuja LNG-varastointisäiliöitä. Maahan 

rakennettujen säiliöiden rakennusaika on huomattavasti pitempi mitä maanpäällisten 

säiliöiden. Maahan rakennettavien säiliöiden rakennusaika on noin 4 - 5 vuotta, kun se on 

maanpäällisellä noin 3 vuotta. Ne ovat myös tästä syystä kalliimpia valmistaa. Maahan 

rakennettujen säiliöiden etuna on niiden tarvitsema pinta-alan vähyys. Niiden ympäristöä 

ei tarvitse ojittaa tai rakentaa tulvaseinää, mahdollisen puhkeaman vuoksi. Tämä 

ominaisuus on erityisesti toivottavaa tiheästi asutetuilla alueilla kuten esimerkiksi 

Japanissa, Taiwanissa ja Koreassa, missä niitä pääasiassa käytetäänkin. (GIIGNL, 2013d, 

s. 2). Kuvassa 27 on esimerkki Kawasaki Heavy Industries:n maahan rakennetusta LNG-

säiliöstä, jossa seinät ja pohja ovat membraani-rakenteiset.  
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Kuva 27. Maahan rakennettava säiliö (Mukaillen GIIGNL, 2013d, s. 6). 

 

3.5 Jakelu 

LNG-vastaanottoterminaalin koosta riippuen terminaaliomistaja voi halutessaan tehdä 

LNG-jakelusopimuksia kaupunkien ja pienyritysten kanssa. Onkin siis suotavaa, että LNG-

terminaalin ympärille muodostuisi kiinteä LNG-jakeluverkosto, jotka sitoutuvat LNG-

energian ostoon. Edelleenjakelu toteutetaan pääsääntöisesti säiliöautoilla, mutta pienet 

LNG-rahtialukset (1000 - 10 000 m
3
) ovat hyvin suosittuja muun muassa Norjassa, 

Japanissa ja Karibianmerellä. (Suvisaari, 2012, s. 22 – 23).  

 

LNG:tä voidaan kuljettaa myös rautateitse, mikä olisi erinomainen vaihtoehto, sillä valmis 

rautatieverkosto on muodostunut ihmisten matkustustarpeiden, ja muiden 

tavarantoimitusten pohjalta. Junalla saataisiin toimitettua suuria määriä LNG:tä 

terminaalilta satelliittivarastoille ja asiakkaalle. Rautatiekuljetustekniikka on kuitenkin 

jäänyt hyödyntämättä lähes kokonaan LNG:n kuljetusmuotona Euroopassa ja Amerikassa. 

Ainoa valtio, joka soveltaa rautatiekuljetusta suurella mittakaavalla, on Japani. (GIIGNL, 

2013b, s. 2). 

 

3.5.1 Säiliöautokuljetus 

LNG:n pienen mittakaavan logistiikan yksinkertaistamiseksi on järkevintä rakentaa 

sisämaahan suurempia LNG-vastaanottokeskuksia, ”hubeja”, josta edelleen jakelu 

suoritettaisiin. LNG-säiliöautot (kuva 28) tankkaisivat satamavastaanottoterminaalilla ja 
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jakelisivat LNG:tä edelleen asiakkaalle. Vaihtoehtoinen tapa säiliöautoille on etukäteen 

tankatut säiliöt, jolloin tankkaus tapahtuisi vaihtolava-periaatteella. (Suvisaari, 2012, s. 22 

– 23). 

 

 

Kuva 28. LNG-säiliöauton purku (vas.) ja edelleen jakelu kohteeseen (oik.). (Mukaillen 

(Suvisaari, 2012, s. 22, 25). 

 

LNG-säiliöautot ovat varteenotettava vaihtoehto silloin, kun meri- tai junakuljetukseen ei 

ole mahdollisuutta. Sitä onkin hyödynnetty kuljetusmenetelmänä jo vuodesta 1968. 

Esimerkiksi USA:ssa, Japanissa, Koreassa, Iso-Britanniassa, Norjassa, Saksassa, Turkissa, 

Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Portugalissa, Belgiassa ja Espanjassa käytetään 

säännöllisesti säiliöautoja LNG:n kuljetuksessa. (GIIGNL, 2013b, s. 3).  

 

Säiliöt ovat muodoltaan lieriönmallisia. Säiliön sisä- ja ulkopinnan välissä on eriste, joka 

vähentää BOG:n syntymisen. Koot voivat vaihdella hyvin pienistä hyvin suuriin. 

(Suvisaari, 2012, s. 22 – 23). Tavallisen LNG-säiliöauton kapasiteetti on 6 – 20 tonnia 

(GIIGNL, 2013b, s. 3). LNG-säiliöautojen säiliöt ovat paineistettuja 8 – 10 bar:iin. Tämä 

mahdollistaa säiliöauton tyhjennyksen ilman pumppuja. (Suvisaari, 2012, s. 22 – 23). 

 

Maailmassa operoi noin 700 virallista LNG-säiliöautoa. Euroopassa toimitetaan vuodessa 

noin 65 000 LNG-säiliöautokuormaa, mikä vastaa noin 1,2 milj. tonnia LNG:tä ja ajoa 

noin 18 milj. km. Amerikassa toimitetaan noin 21 000 LNG-säiliöautokuormaa, mikä 

vastaa noin 370 000 tonnia LNG:tä ja 3 milj. km. Kaukoidässä toimitetaan noin 56 000 
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LNG-säiliöautokuormaa vuosittain, mikä vastaa noin 350 000 tonnia LNG:tä ja 8 milj. km. 

(GIIGNL, 2013e, s. 4). 

 

3.5.2 Asiakkaiden LNG-pienvarastointisäiliö 

Asiakkaiden pienvarastointisäiliöt (kuva 29) ovat paineistettuja 8 – 10 bar:iin, jolloin 

vältytään uudelleennesteytysjärjestelmästä syntyvän BOG:n takia. Asiakkaalle ei yleensä 

ole merkitystä, onko LNG kaasuttunut säiliössä, sillä he käyttävät LNG:stä saatavan 

energian kaasuttamalla sen joka tapauksessa. (Suvisaari, 2012, s. 23 – 24). 

 

 

Kuva 29. Asiakkaan LNG-pienvarastointisäiliö (Suvisaari, 2012, s. 24). 

 

Asiakkaiden LNG-säiliöiden koot vaihtelevat energiatarpeen mukaan. Lieriönmallinen 

säiliö voi olla muutamasta kuutiosta 1 000 m
3
 asti. Esimerkiksi 1 000 m

3
 säiliö on 

halkaisijaltaan noin 6 m ja korkeudeltaan 45 m. On olemassa jopa suurempia LNG-säiliöitä 

(10 000 m
3
), mutta tällöin säiliöiden paine rajoittuu noin 4,5 bar:iin, sillä muuten säiliön 

materiaaliominaisuuden antavat periksi. Näitä suurenluokan säiliöitä on käytetty tähän asti 

vain laivoilla ja proomuilla. (Suvisaari, 2012, s. 23 – 24). 
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4 LOGISTIIKKA 

 

 

LNG:n säiliöauto- ja rautatiekuljetuksista ei ole olemassa kattavaa kirjallisuutta. 

Kirjallisuus painottuu lähinnä LNG-merialusten rakenteeseen ja merilogistiikkaan. 

Aihealueesta olemassa yksi kattava maailmanlaajuinen tutkimus ”Overland Transportation 

of LNG”, jonka GIIGNL (Groupe International des Importateurs Gaz Natural Liquife) 

suoritti vuosina 2005 – 2007. Tutkimus suoritettiin kyselylomakkeiden avulla, johon 

osallistui yhteensä 65 eri yhtiötä Euroopasta, Amerikasta ja Aasiasta. Tutkimus on jatkoa 

vuonna 1998 tehtyyn tutkimukseen ”LNG Supply by Road Truck Report”. Kysymysten 

aihealueet vaihtelivat säiliöautonrakenteesta henkilöstökysymyksiin. Viimeisin päivitys 

raporttiin tehtiin vuonna 2009. Seuraavaksi käsiteltävät kappaleet painottuvat suuressa 

määrin edellä mainittuihin tutkimustuloksiin. (Baur et al., 2009, s. 6). 

 

4.1 Tausta 

Kun on taloudellisesti epäkannattavaa rakentaa putkisto maakaasun jakeluun, LNG-

säiliöauto- ja rautatiekuljetukset ovat päävaihtoehdot LNG:n kuljetukseen. LNG:n ansiosta 

lyhyemmätkin kuljetusmatkat (1 – 20 km) ovat osoittautuneet taloudellisesti kannattavaksi. 

Tyypillisesti yhdensuuntaiset matkat ovat yli 300 km. LNG:tä ajetaan LNG-

vastaanottoterminaalilta viidestä eri syystä: (Baur et al., 2009, s. 10). 

 

- Jakelu yksityisille teollisuuden asiakkaille 

- Jakelu pienempiin varasäiliöihin energiankulutuksen 

huippukulutusajankohdalle (esimerkiksi talvi) 

- Jakelu LNG-ajoneuvojen tankkauspisteelle 

- Jakelu hätätarpeisiin (esimerkiksi putkiremontin aikana) 

- Jakelu pienempiin LNG-satelliittivarastoihin 

Kuvaan 30 on jaoteltu prosentuaalisesti eri vastaanottolaitosten osuudet jaetusta LNG:stä. 

Kuva sivuaa viittä eri syytä, jotka kuvailtiin edellä.  
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Kuva 30. Eri LNG:n vastaanottolaitosten jakeluosuus (Mukaillen Baur et al., 2009, s. 37). 

 

4.2 Täyttö- ja purkuasemat LNG:n maanpäällisessä kuljetuksessa 

LNG:n maanpäällistä logistiikkaketjua rakennettaessa, on tärkeää kartoittaa tulevien täyttö- 

ja purkuasemien sijainti LNG:n jakeluverkostosta. Purku ja täyttö tapahtuu, joko joustavien 

letkujen (flexible arms) tai kiinteiden putkien avulla (hard arms). Tutkimuksen mukaan 

joustavien letkujen käyttöä suositaan eniten (82 %) LNG:n täytössä ja purussa. Tämä 

johtunee siitä syystä, että kiinteät putket (316L) vaativat automaatiota tankkauspisteillä 

(kuva 31), mihin ei ole yleisellä tasolla vielä päästy. (Baur et al., 2009, s. 16). 

 

 

Eri LNG:n vastaanottolaitosten jakeluosuus 

Teollisuuden asiakkaat 22%

LNG-ajoneuvojen
tankkauspisteet 3 %

Pienet LNG-väliaikaisvarastot
16%

Varastosäiliöt energian
huippukulutus ajankohdalle
(talvi) 48%

Muu 11%
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Kuva 31. Kiinteiden LNG-täyttö-/purkuputkien käyttöä. Tyypillinen virtausnopeus on noin 

25 m
3
/h. Materiaalina käytetään tyypillisesti 316L. (Mukaillen Baur et al., 2009, s. 17). 

 

LNG:n täyttöasemien käyttöaste vaihteli tutkimuksen mukaan manterekohtaisesti. 

Euroopassa käyttöaste oli parhain, mikä kertoo Euroopassa vilkkaasti toimivasta LNG:n 

jakelusta maanteitse. Euroopan käyttöaste vaihteli 42 – 87 %:iin (keskiarvo 64 %). 

Kaukoidässä ja Amerikassa käyttöasteiden vaihteluväli oli laajempi mitä Euroopassa. 

Amerikan ja Kaukoidän käyttöaste vaihteli 11 – 100 %:n välillä. 100 %:nen tulos 

saavutettiin Kaukoidässä. Amerikan käyttöasteen keskiarvo oli 44 % ja Kaukoidän 46 %. 

(Baur et al., 2009, s. 18). 

 

Tankkausasemien täyttöajoissa ei ollut suuria eroja Euroopan, Amerikan ja Kaukoidän 

välillä. Euroopassa keskimääräinen säiliöntäyttöaika oli noin 68 minuuttia, Kaukoidässä 71 

minuuttia ja Amerikassa 75 minuuttia. Lyhyin täyttöaika mitattiin Euroopassa 25 minuuttia 

kestäneessä tankkauksessa, kun taas Amerikassa pisin täyttöaika kesti 170 min. Taulukosta 

6. selviää tarkempi erittely manterekohtaisesti tankkausasemilla kuluneesta ajasta. (Baur et 

al., 2009, s. 19). 
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Taulukko 6. Manterekohtaiset keskimääräiset säiliöiden täyttöajat (Mukaillen Baur et al., 

2009, s. 19). 

Mantere Keskimää-

räinen 

täyttöaika 

Keskiarvo 

maksimi 

tankkausajoista 

Keskiarvo 

minimitank-

kausajoista 

Keskimääräi-

nen 

jäähdytys-

aika 

Keskimääräinen 

täyttöaika 

jäähdytyksen 

jälkeen 

Eurooppa 68 min 93 min 49 min 9 min 48 min 

Kaukoitä 71 min 81 min 57 min 9 min 42 min 

Amerikka 75 min 98 min 63 min 17 min 47 min 

 

Kaukoidästä on raportoitu käytettävän, vuodesta 2000 lähtien, rautatiekuljetusta tankkau-

/purkusasemilla. Siirreltävät tyhjiöeristeiset LNG-säiliöt nostetaan junavaunujen kyytiin, 

jolloin suuria määriä LNG:tä voidaan siirtää rautateitse asiakkaalle. (Baur et al., 2009, s. 

18). 

 

4.3 Siirrettävien LNG-säiliöiden omistajuus 

LNG-säiliön omistajana voi olla esimerkiksi kaasutoimittaja, ulkopuolinen kuljetusyhtiö 

tai teollisuuden asiakas. GIIGNL:n tutkimuksen mukaan noin 60 % kyselyyn vastanneista 

amerikkalaisista yhtiöistä omisti oman LNG-säiliön. Kaukoidässä 74 % vastanneista 

yrityksistä ilmoitti omistavansa oman säiliön. Yllätyksellisesti Euroopassa ei yksikään 

vastanneista yrityksistä ilmoittanut omistavansa LNG-säiliötä. GIIGNL ilmoitti, ettei 

tutkimustulos edusta koko LNG-kuljetusteollisuutta Euroopassa, vaan on olemassa 

yrityksiä, joilla on omistuksessa LNG-säiliöitä. (Baur et al., 2009, s. 18). 

 

4.4 LNG-säiliöautotyypit 

Tutkimuksen mukaan yleisin tapa kuljettaa LNG:tä maanteitse on puoliperävaunulla (kuva 

32). Euroopassa kaikki tutkimukseen vastanneet yritykset ilmoittivat kuljettavansa LNG:tä 

juuri puoliperävaunulla. Amerikassa luku arvioitiin ylittävän 80 %. Kaukoidässä 96 % 

vastanneista yrityksistä ilmoittivat käyttävänsä ainakin yhtä puoliperävaunullista LNG-

säiliöautoa yrityksessään. (Baur et al., 2009, s. 24 – 25). 
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Kuva 32. Puoliperävaunullinen LNG-säiliöauto. Materiaalina käytetään tyypillisesti 304L 

ja 316L. (Mukaillen Baur et al., 2009, s. 25). 

 

LNG-säiliöautoja kiinteällä säiliöllä ovat suosituimpia Kaukoidässä. Tutkimustulos osoitti, 

että 87 % vastanneista kaukoitäläisistä yrityksistä ilmoitti käyttävänsä edellä mainittua 

LNG-säiliöautotyyppiä. Amerikkalaisista yrityksistä vain 20 % ja eurooppalaisista 

yllätyksellisesti 0 % ilmoitti käyttävänsä säiliöautoa kiinteällä säiliöllä. GIIGNL teki 

vastanneiden yritysten perusteella laskelman, ja arvioi maailmanlaajuisesti 66 % yrityksistä 

käyttävän kiinteällä säiliöllä olevia säiliöautoja. (Baur et al., 2009, s. 24 – 25). 

 

Logistisesta näkökulmasta katsottuna helpoin ja joustavin valinta on käyttää niin sanottuja 

kontillisia LNG-säiliöitä. Nämä säiliötyypit ovat irrotettavissa säiliöautoista ja säilöttävissä 

päällekkäin. Ratkaisu ei siis sido hankkijaa valitsemaan vain yhtä kuljetustapaa, vaan 

kuljetus voidaan toteuttaa myös suurissa kapasiteeteissa laivalla ja/tai junalla. Noin 60 % 

Kaukoidän yrityksistä hyödyntää kyseistä tekniikkaa LNG:n kuljetukseen. Kuvassa 33 on 

esitetty konttimallinen LNG-säiliö, jonka lämpöeristys perustuu tyhjiöön, käyttötilavuus on 

14,5 – 40 m
3
 ja käyttöpaine 0,7 MPa. (Baur et al., 2009, s. 25; CIMC Energy Chemical 

Equipment, 2013). 
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Kuva 33. Konttimallinen LNG-säiliö joustavaan LNG-kuljetukseen (Mukaillen CIMC 

Energy Chemical Equipment, 2013; LNG World News Staff, 2012). 

 

Konttimallinen LNG-säiliö sopii erityisen hyvin teollisuuden asiakkaiden ja laivaliikenteen 

energianlähteeksi, sillä kontteja voidaan pitää niin sanottuina uudelleen ladattavina 

paristoina, jotka toimitetaan asiakkaalle paikan päälle. Samalla vanha säiliö haetaan pois. 

Konttisäiliöt sopivat erityisen hyvin suuremman mittakaavan jakeluun esimerkiksi laivalla 

Itämeren alueella. Rahtilaivalle kootut konttisäiliöt (kuva 34) kuljetetaan Itämeren 

rannikolle muodostuneelle LNG-jakeluverkoston pääsatamiin, josta säiliöautot hoitavat 

jatkokuljetukset sisämaahan. 

 

Kuva 34. LNG-konttisäiliöiden suurenmittakaavan kuljetus meriteitse (Mukaillen 

Henderson, 2013). 

 

LNG:tä voidaan kuljettaa säiliöautoillakin suuressa mittakaavassa, jolloin puhutaan niin 

sanotuista maantiejunista. Kaukoitäläisistä yrityksistä 9 % ilmoitti käyttävänsä edellä 

mainittua tekniikkaa. Australiassa maantiejunia (kuva 35) on tiedettävästi käytössä 

useampia maan laajuuden ja tasaisuuden takia. Australialaiset maantiejunat koostuvat 

vetävästä nupista ja 3 säiliöstä. Jokainen säiliö painaa noin 14,4 tonnia, jolloin 

maksimaalinen LNG:n vetomäärä on noin 29 tonnia. (Baur et al., 2009, s. 25, 59). 
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Kuva 35. Australiassa käytössä oleva ”LNG-maantiejuna” (road train) (Mukaillen 

Biglorryblog, 2007; CEM International, 2013). 

 

4.4.1 Tulevaisuuden kehityskohdat 

LNG-teollisuudessa, kuten muissakin teollisuuden aloilla, uudet innovaatiot pyrkivät 

tuotanto- ja kustannustehokkuuteen sekä ratkaisuihin, jotka edesauttavat kestävää 

kehitystä. LNG-säiliöautojen teknillinen kehitys tulee painottumaan seuraavaan kuuteen 

kehityskohtaan: (Baur et al., 2009, s. 80). 

 

- LNG-säiliöautot tulevat käyttämään polttoaineenaan säiliöissä syntyvää 

BOG:ia. Myös muu raskas kalusto tulee hyödyntämään LNG:tä 

polttoaineenaan. 

- LNG-kuljetus tulee lisääntymään rahtikonteissa, ja täten lisääntyvässä 

junaliikenteessä. Tällä järjestelyllä saadaan kustannuksia pienennettyä 

merkittävästi, jolloin LNG:n kilpailukyky kasvaa entisestään. 

- LNG-säiliöauton painopiste pyritään saamaan mahdollisimman alas, jolloin 

mahdolliset kaatumiset ja onnettomuudet voidaan minimoida. 

- Perävaunujen lämpökarkaaminen pyritään parantamaan entistä tehokkaammalla 

eristyksellä, sekä LNG:n aaltoilu/loiske säiliön sisällä pyritään minimoimaan. 

- Suunnittelussa tullaan hyödyntämään uusia kevyempiä ja lujempia materiaaleja. 

Tavoitteena on saada hyötykuorma mahdollisimman suureksi, ja tällä tavalla 

pienentämään kustannuksia. 

- Täyttö- ja purkuasemien automaatiotaso pyritään nostamaan. 
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4.5 Maanteitse kuljetettavan LNG:n tilastoja 

GIIGNL:n tutkimuksen mukaan maailmassa ajettiin noin 143 000 LNG-rahtikuormaa 

(keskimääräisesti) vuosien 2005 – 2007 välisenä aikana. Kasvua vuoteen 1998 (42 838 

kuormaa) on tullut noin 234 %. Vuotuinen kilometrimäärä kasvoi vuodesta 1998 15, 3 

milj. kilometristä vuoden 2007 30 milj. kilometriin eli noin 100 %:ia. Kuvassa 36 on 

eritelty manterekohtaisesti toimitettujen LNG-rahtien määrä. (Baur et al., 2009, s. 26 - 27).  

 

 
Kuva 36. Maailmalla maanteitse toimitettujen LNG-rahtien määrä manterekohtaisesti 

(Mukaillen Baur et al., 2009, s. 27). 

 

Eurooppa on maailman suurin LNG:n toimittaja säiliöautoilla. Sen osuus maailman 

kaikista säiliöautoilla toimitetuista LNG:stä on noin 45 %. Euroopassa toimitettiin 

vuotuisesti vuosien 2005 – 2007 välillä keskimäärin 65 000 rahtikuormaa. Tämä vastaa 

18,8 milj. km ja 1,2 milj. tonnia LNG:tä. Vuonna 1998 Euroopassa kuljetettiin LNG:tä 

maanteitse 4,3 milj. kilometrin edestä. Vuosien 1998 – 2007 välisenä aikana on kasvua 

tullut 355 %. (Baur et al., 2009, s. 26 – 27 ). 

 

Kaukoidässä toimitettiin keskimääräisesti toiseksi eniten LNG:tä, eli noin 57 000 

rahtikuormaa (356 000 tonnia LNG:tä). Vuonna 2007 maanteitse matkaa kerääntyi 

Kaukoidässä 8,2 milj. kilometriä, kun se vuonna 1998 oli 1,1 milj. km. Tämä vastaa noin 

Maailmassa maanteitse toimitettujen LNG-
rahtien määrä 143 000 kpl (vuosittain) 

Eurooppa 45%

Amerikka 15%

Kaukoitä 39%

Muu 1%
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40 % maailmassa maanteitse kuljetettavasta LNG:stä. Vuoteen 1998 verrattuna kasvua on 

tullut noin 630 %. (Baur et al., 2009, s. 26 – 27). 

 

Amerikassa maanteitse kuljetettu LNG:n määrä jäi 21 000 kuormaan, eli noin 368 000 

tonniin. LNG:tä kuljetettiin maanteitse 3,2 milj. kilometrin edestä. Tämä vastaa noin 15 % 

maailman mittakaavasta. Taulukkoon 7 on kerätty statistiikkaa LNG-toimituksissa ajetuista 

kilometrimääristä Amerikassa, Euroopassa ja Kaukoidässä. (Baur et al., 2009, s. 26 – 27). 

 

Taulukko 7. LNG:n vuotuinen toimitusmäärä matkana, rahtikonttien lukumääränä ja 

kokona (Mukaillen Baur et al., 2009, s. 27 – 28). 

Vuotuinen: Euroopassa Amerikassa Kaukoidässä Maailmanlaajuisesti 

Kokonaistoimitusmatka 18 792 008 km 3 228 906 km 8 226 655 km 30 27 569 km 

Yhtiökohtainen keskiarvo 

toimitusmatkasta 

2 349 001 km 1 291 562 km 432 982 km 1 357 848 km 

Yhtiökohtainen pisin 

yhteenlaskettu 

toimitusmatka 

7 117 500 km 2 414 016 km 1 113 564 km 7 117 500 km 

Yhtiökohtainen lyhyin 

toimitusmatka 

8 km 2 012 km 4 250 km 8 km 

 

Toimitettujen rahtien 

kokonaismäärä 

65 517 kpl 21 196 kpl 56 617 kpl 143 330 kpl 

Yhtiökohtainen keskiarvo 

toimitetuista rahdeista 

8 190 kpl 7 065 kpl 2 980 kpl 6 078 kpl 

Yhtiökohtainen rahtien 

maksimi toimitusmäärä 

23 725 kpl 11 000 kpl 25 000 kpl 25 000 kpl 

 

Kokonaismäärä toimitetusta 

LNG:stä 

1 160 237 tn 368 240 tn 355 674 tn 1 884 151 tn 

Yhtiökohtainen keskiarvo 

toimitetusta LNG:stä 

145 030 tn 147 296 tn 19 760 tn 104 028 tn 

Yhtiökohtainen maksimi 

toimitetusta LNG:stä 

420 000 tn 184 000 tn 70 000 tn 420 000 tn 

Yhtiökohtainen minimi 

toimitetusta LNG:stä 

22 tn 800 tn 330 tn 22 tn 
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Kuten taulukosta 7 voidaan lukea, Kaukoidässä yksittäisten toimitettujen LNG-rahtien 

tonnimäärä on pienempi verrattuna Eurooppaan tai Amerikkaan. Kaukoidässä toimitettujen 

yksittäisten kuormien tonnimäärä voidaan laskea kaavasta 2: 

 

          

            
                  (2) 

 

Vertailun vuoksi Euroopan ja Amerikan tonnimäärät lasketaan kaavoista 3: 

 

Eurooppa:   Amerikka: 

            

            
                

          

            
                (3) 

 

Huomataan siis, että länsimaissa LNG-jakelu keskittyy suuriin toimitusmääriin, kun taas 

Kaukoidässä suositaan pienempiä toimituseriä. Taulukosta 7 voidaan nähdä, että yritysten 

vuotuinen toimitettu LNG (keskiarvo) Kaukoidässä (19 760 tonnia) jää huomattavasti alle 

Amerikan ja Euroopan keskiarvon (147 296 ja 145 030 tonnia). 

 

GIIGNL selvitti tutkimuksessaan myös käytettävien LNG-jakelureittien lukumäärän. 

Tutkimustulos osoitti, että LNG:tä kuljetetaan maanteitse 414 eri reitin kautta. Kyseessä oli 

kuitenkin pieni osa koko maailmaa kattavasta LNG-kuljetuksesta, joten lukumäärän 

arvioidaan olevan yli tuhat. Selvityksestä ilmeni myös, että Kiinassa on pisimmät LNG-

jakelureitit. Matkaa voi kertyä yhteen suuntaan 3000 – 6000 kilometriä. Tämä vastaa noin 

10 päivän ajoa. (Baur et al., 2009, s. 28 – 29). 

 

4.6 LNG-säiliöautojen lukumäärä maailmalla, tilavuus ja ikä 

GIIGNL arvioi tutkimustuloksesta poiketen, että maailmassa on yli 700 LNG-jakeluautoa 

toiminnassa. Tutkimustuloksen mukaan määrä olisi tippunut lähes kolmasosaan (284 kpl). 

Euroopassa ja Amerikassa suurimmat säiliöautot kuljettivat 22 tonnia LNG:tä, kun taas 

Aasiassa määrä oli 17 tonnia. Pienimmät säiliöautot löytyivät Euroopasta. Niiden 

kantavuus oli vain 2 tonnia. Amerikassa ja Kaukoidässä pienimmät säiliöautot olivat 16 ja 

6 tonnia. GIIGNL laskelmien mukaan keskimääräinen LNG-kapasiteetti säiliöautoilla on 

noin 13 tonnia. (Baur et al., 2009, s. 29). 
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LNG-säiliöautojen ikä vaihtelee luonnollisesti käytön ja ympäröivien olosuhteiden 

mukaan. Mantereittain vanhimmat säiliöautot olivat Amerikassa 40 vuotta, Euroopassa 30 

vuotta ja Kaukoidässä 21 vuotta. GIIGNL tutkimuksen mukaan Euroopassa LNG-

säiliöautojen ikä oli keskimäärin 12 vuotta. Kaukoidässä säiliöautojen keski-ikä oli 

puolestaan 10 vuotta. Jokaisella mantereella oli myös ilmoitettu olevan samana vuonna 

investoituja uusia säiliöautoja. (Baur et al., 2009, s. 30). 

 

4.7 LNG-säiliöautojen tulevaisuuden näkymät 

Vuodesta 1985 LNG:n kehitys on ollut noususuhdanteinen (kuva 37). Vuoteen 2004 

LNG:llä ja NG:lla kasvu on ollut samankaltainen, mutta vuonna 2005 LNG:n kasvukehitys 

on ollut huomattavasti jyrkempi mitä NG:lla. Vaikka maailmalla rakennetaan jatkuvasti 

maiden poikki ulottuvia kaasuputkia, LNG-säiliöautokuljetus jatkaa kasvuaan suosittuna 

toimitusmenetelmänä. LNG:n kuljetus maanteitse/rautateitse on kymmenen (10) vuoden 

välein, viimeisten neljän (4) vuosikymmenen aikana, lähes kaksinkertaistunut joka kerta. 

On hyvinkin mahdollista, että seuraavan vuosikymmenen aikana LNG-rahtien ja ajettujen 

kilometrien määrä voi kolmen- tai nelinkertaistua. (Baur et al., 2009, s. 44, 79). 

 

 

Kuva 37. LNG:n ja NG kasvukehitys vuosina 1985 – 2008 (pl. Neuvostoliiton ja 

Yhdistyneiden Arabiemiraattien tilastot) (Mukaillen Baur et al., 2009, s. 44). 
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4.7.1 Eurooppa 

Euroopassa LNG toimitetaan säiliöautoilla LNG-terminaalista pienempiin 

satelliittivarastoihin, jotka voivat olla teollisuuden energiasäiliöitä, sesonkiajan säiliöitä tai 

valtakunnallisia energiavarastointisäiliöitä. Yhteistä kaikille toimituskohteille on niiden 

sijainti kaukana päämaakaasusiirtoputkista. Pienemmät varastointisäiliöt ovat paikallisen 

maakaasuverkoston läheisyyteen rakennettuja, missä LNG:tä höyrystämällä voidaan tarjota 

energiaa paikallisen teollisuuden tai alueen asukkaiden tarpeisiin. Edellä mainittuihin 

säiliöihin voidaan säilyttää 3 – 14 päivän LNG:n varat, minkä jälkeen täyttö/purku tulisi 

suorittaa. (Baur et al., 2009, s. 48). 

 

Koska LNG tulee energiamuotona yleistymään tulevaisuudessa, uusia mantereensisäisiä 

satelliittivarastoja tullaan rakentamaan lisää. Tämä arvion pohjalta LNG:n 

säiliöautokuljetus on odotettavissa kasvavan entisestään ja osa LNG-kuljetuksesta siirtyvän 

Euroopassa valmiina olevalle junaverkostolle. Tästä on etenkin hyötyä Euroopan maissa, 

joissa teiden kunto on huono. Skandinavia on GIIGNL tutkimuksen mukaan 

tulevaisuudessa suuri kasvualue LNG:n varastoinnissa ja jakelussa säiliöautoilla, koska 

Skandinavia on pääasiassa hyvin harvaan asutettua aluetta. (Baur et al., 2009, s. 50 – 52). 

 

4.7.2 Amerikka 

Vuonna 2005 USA:sta tuli neljänneksi suurin LNG:n tuontimaa maailmalla, ja uusien 

LNG-nesteytysasemien kohdemaa. USA:ssa LNG-kuljetus säiliöautoilla jatkaa kasvuaan 

maan laajuuden, ja pitkien välimatkojen takia. Tästä syystä LNG-säiliöautojen täyttö- ja 

purkuasemia on lisääntynyt ympäri mannerta. Erityisesti länsirannikolla, Kalifornian-

niemimaalla, maakaasumarkkinat ovat kasvaneet huimasti, koska raskaat ajoneuvot 

käyttävät LNG:tä polttoaineenaan. GIIGNL tutkimuksen mukaan 8 000 – 9 000 kuormaa 

LNG:tä kuljetetaan vuodessa pelkästään tällä alueella. (Baur et al., 2009, s. 45, 46 – 47). 

 

LNG on nyt ja tulee tulevaisuudessakin olemaan USA:ssa polttoaine sesonkiajan 

energiantarpeisiin. Monet satelliittivarastot USA:ssa ovat ainoastaan säiliöautolla 

saavutettavissa. Koillisosa USA:sta on vakiinnuttanut 10 000 vuotuisen rahtikuljetuksen 

määrän säiliöautoilla. Asiakkaat ovat pääasiassa LNG-terminaalin ympäristössä olevia 

kaasuyrittäjiä, jotka toimittavat maakaasun sesonkiajan säiliöistä. USA:ssa yrityssektorilla 

on havaittavissa kiinnostusta oman säiliön rakentamiseen tai leasing-sopimusten 
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kirjoittamiseen alueilla, missä valmista maakaasuverkostoa ei ole. (Baur et al., 2009, s. 46 

– 47). 

 

GIIGNL arvioi Amerikassa operoivien säiliöautojen määrän olevan noin 170 kappaletta, 

joista suosituin malli on puoliperävaunullinen säiliöauto. Kiinteällä säiliöllä olevia LNG-

säiliöautoja on vain murto-osa operoivista ajoneuvoista. Pisin matka, GIIGNL mukaan, 

jonka säiliöauto taittaa Amerikassa, on USA:ssa. Matkan pituus on yhteen suuntaan noin 

2000 km. (Baur et al., 2009, s. 48). 

 

4.7.3 Kaukoitä 

Kaukoitä on johtava LNG:n viejämanner ja tulee tulevaisuudessakin olemaan. Sen vienti 

käsittää noin 2/3 koko maailman LNG:n viennistä. Kaukoidästä löytyy myös maailman 

kaksi suurinta LNG:n osto- ja kulutusvaltiota: Japani ja Etelä-Korea. (Baur et al., 2009, s. 

54). Japanissa LNG:tä käytetään 15 %:iin koko valtion energiantuotannosta. Noin 65 % 

LNG:stä käytetään sähkön tuotantoon ja loppu johdatetaan kaupunkeihin. Japanissa oli 

tutkimuksen aikana 213 kaasunjakeluyritystä, jotka myivät maakaasua verkostoa pitkin 

noin 28 000 000 asiakkaalle. LNG:n jakelu tapahtuu Japanissa pääasiassa säiliöautoilla, 

junilla ja pienillä aluksilla, sillä maankattavaa maakaasuputkiverkostoa ei ole rakennettu. 

Säiliöautoilla ajettu matka vaihtelee 18 – 850 km välillä. (Baur et al., 2009, s. 54 - 56). 

 

Tulevaisuudessa Kiina tulee olemaan merkittävä valtio LNG-markkinoilla. Tänä päivänä 

Kiina käyttää omaa LNG-tuotantoaan pääasiassa oman energiatarpeensa tyydyttämiseen. 

Ennusteiden mukaan Kiina tulee siirtymään kansainväliseen LNG-kauppaan, kunhan 

tarvittava infrastruktuuri on saatu muodostettua. Säiliöautojen toimitusmatka on Kiinassa 

huomattavasti pitempi mitä muualla maailmassa. Kuljetusmatka vaihtelee pääasiassa 3 000 

– 6 000 km välillä. LNG-säiliöautoja ja -kontteja on tutkimuksen mukaan noin 400 

kappaletta, GIIGNL kuitenkin arvioi todellisuudessa luvun olevan lähempänä 500. 

Purkuasemia on maanlaajuisesti noin 50 kappaletta.  (Baur et al., 2009, s. s. 55, 58 – 59). 

 

4.8 LNG-maantiekuljetuskaluston ja satelliittivarastojen hinta-arvioita 

LNG-jakeluverkoston rakentaminen on aina tapauskohtaista, ja pysyviä hintoja ei voida 

täten muodostaa käsittely- ja kuljetuslaitteistolle. GIIGNL on kuitenkin muodostanut 

kustannusarvioita LNG-kuljetuskalustoon liittyen. LNG-teollisuudessa, kuten yleensä 
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muissakin teollisuuden aloilla, kustannukset pienenevät suhteessa, kun investoinnin 

kokoluokka suurenee. Tästä syystä pienet nesteytysasemat ovat suhteellisen kalliita 

operoida ja rakentaa. Esimerkiksi energiankulutuksen sesonkiajanvarasto 

(satelliittivarasto), jonka varastokapasiteetti on 32 000 tonnia, maksaa noin 108 – 123 milj. 

€ välillä. Niin sanotut ”mini-LNG-laitokset” on uusi trendi, joissa tukijaloille pystytetty 

pieni/keskisuuri LNG-säiliö toimii jakelukohteena. Tällaisen laitoksen hinta 

infrastruktuureineen vaihtelee 10,9 – 43,5milj. € välillä. (Baur et al., 2009, s. 70 – 71 ). 

 

Tyypillinen 17 tonnin puoliperävaunullinen – mallinen LNG-säiliöauto vetopäineen on 

hinnaltaan 200 000 – 290 000 € välillä (LNG-säiliö 170 000 – 220 000 € ja vetopää 40 000 

– $75 000 €). Myös LNG-säiliöautojen käyttökustannuksia arvioitiin tutkimuksessa. 

Muuttuvia kuluja arvioitiin kerääntyvän 0,73 €/km (polttoaine ja työvoima). 

Huoltokustannukset arvioitiin olevan noin 5 000 €. (Baur et al., 2009, s. 76). 

 

LNG:n loppukäyttäjien varastointitilat riippuvat yritysten energiantarpeesta, ja vaihtelevat 

siksi kooltaan suurista pieniin. Asiakas voi oman mielensä mukaan valita, muodostetaanko 

varastointikapasiteetti yhdestä isosta säiliöstä, vai useammasta pienemmän säiliön 

patteristosta. Loppukäyttäjien paineistetut säiliöt ovat suunniteltu pystyvän säilyttämään 

LNG:tä tyypillisesti 5 – 15 päivää, minkä jälkeen muodostunut paine on tasattava tai uusi 

tankkaus on suoritettava. Asiakkaan säiliön hintaan vaikuttaa suhteessa eniten 

automaatiotaso, jolla varastointilaitos toimii, ei niinkään varastointikapasiteetti. Hinta 

vaihteli tutkimuksen mukaan 360 000 – 2 200 000 € välillä. (Baur et al., 2009, s. 76 – 77). 
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5 KRYOGEENISTEN LAITTEISTOJEN SUUNNITTELUUN JA MITOITUKSEEN 

LIITTYVÄT STANDARDIT SEKÄ HYVÄKSYTYT MATERIAALIT 

 

 

LNG-varastosäiliöiden valmistusteknillisiin ja materiaaliteknillisiin vaatimuksiin on hyvin 

vähän julkista tietoa. Yritykset puhuvat materiaalivalinnoistaan ja säiliöiden kokoluokista, 

mutta yrityssalaisuuksien takia ainevahvuuksista ja valmistusmenetelmistä ei ole julkisesti 

saatavilla olevaa tietoa. Luvussa 5 esitetään standardeja, joita tarvitaan kryogeenisten 

laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, painottuen nimenomaan LNG:hen. 

Standardeista on otettu poimintoja, jotka ovat diplomityön kannalta hyödyllisiä. 

Taulukkoon 8 on koottu kahdeksan (8) kryogeenisiin olosuhteisiin viittaavaa standardia. 

 

Taulukko 8. Kryogeenisten laitteistojen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät standardit 

(SFS-EN 1160, 1996; SFS-EN 1473, 2007; SFS-EN 10088, 2005; SFS-EN 13458-2, 2003; 

SFS-EN 13530-1 – 3, 2002; SFS-EN 13645, 2002; SFS-EN 14620-1 – 5, 2007; SS-EN 

10028-7, 2007). 

STANDARDI NUMERO STANDARDIN NIMI 

EN 10088-1 – 10088-5 Ruostumattomat teräkset. 

EN 1160 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Nesteytetyn 

maakaasun yleiset ominaisuudet. 

EN 14620-1 Lämpötilojen 0˚C ja -165˚C välillä käytettävien jäähdytettyjen, 

nestemäisten kaasujen varastointiin käytettävien säiliöiden 

mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, 

sylinterimäinen ja tasapohjainen terässäiliö. 

EN 1473 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien 

laitteistojen suunnittelu. 

EN 13645 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien 

laitteistojen suunnittelu. Varastointikapasiteetti 5- 200 T. 

EN 13458-2+AC Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjiöeristetyt säiliöt. Osa 2. 

Suunnittelu. 

EN 13530-1 – 13530-3 Kryogeeniset säiliöt. Suuret kuljetettavat tyhjiöeristetyt säiliöt. 

EN 10028-7 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat 

teräkset. 
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EN 13645 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen 

suunnittelu. Varastointikapasiteetti 5- 200 T 

Standardi EN 13645 antaa käytännön suuntaviivat LNG-säilöntään, kun 

säilöntäkapasiteetti on 5 – 200 tonnin välillä. Standardi suosittelee käytäntöjä ja 

menettelytapoja, joilla LNG-säilöntä voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti ja 

turvallisesti. Aihealueet käsittelevät säiliön suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. 

Standardia voidaan soveltaa pieniin LNG-jakelukeskuksiin, joiden täyttöä hoidetaan 

säiliöautoilla, junilla tai proomuilla. Myös LNG-tankkauspisteet ajoneuvoille kuuluvat 

tähän standardiin. (SFS-EN 13645, 2002, s. 2 – 5).  

 

Standardissa on esitetty periaatekuva (kuva 38) LNG-jakelu-/-täyttökeskuksesta. LNG 

pumpataan säiliöautosta (1) varastosäiliöön. Jotta tilavuus säiliöautossa pysyisi samana, 

osa höyrystyneestä LNG:stä pumpataan takaisin säiliöautoon. Tällä saavutetaan tasainen 

virtaus säiliöiden välille. Mikäli varastosäiliön täytöstä on kulunut aikaa ja LNG:n kulutus 

on ollut korkea, muodostuu BOG:n vaikutuksesta painetta säiliöön. Tämä paine puretaan 

lähettämällä (3) maakaasu höyrystimen läpi maakaasurunkoverkostoon. LNG:n normaali 

käyttö tapahtuu höyrystämällä (4) LNG ja lähettämällä se maakaasurunkoverkostoon. Kun 

LNG:tä käytetään ajoneuvojen polttoaineena (CNG), LNG pumpataan korkeassa paineessa 

lämmönvaihtimen läpi ajoneuvojen korkeapainetankkeihin (5). LNG voidaan toimittaa 

myös ajoneuvojen tankkeihin nestemäisessä muodossa (6). Nestemäistä typpeä voidaan 

käyttää jäähdyttimenä varastosäiliössä (7), LNG-ajoneuvojen tankeissa (8) ja/tai 

siirtoputkistoissa (8). LNG:tä höyrystetään, jotta varastosäiliö säilyy paineistettuna (9). 

(SFS-EN 13645, 2002, s. 18). 
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Kuva 38. Periaatekuva LNG-jakelu-/-täyttökeskuksesta (mukaillen SFS-EN 13645, 2002, 

s. 18). 

 

Standardissa on myös maininta LNG-varastosäiliöiden eri suunnittelukonsepteista. 

Varastot ovat joko maanpäällisiä tai maanalaisia. Maanalaiset säiliöt sijoitetaan aina 

horisontaalisesti ja ovat tyhjiö-perliitti (20 – 250 m
3
) tai typpi-perliitti eristettyjä (100 – 

500 m
3
).  Maanpäälliset säiliöt 3 – 50 m

3
 säiliöt ovat vertikaalisesti asennettuja ja tyhjiö-

perliitti eristettyjä. (SFS-EN 13645, 2002, s. 25 – 26). 

 

EN 13458-2+AC Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjiöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, 

valmistus, tarkistus ja testaus 

Standardin Osa 2 keskittyy yksityiskohtaisiin vaatimuksiin suunnittelun, valmistuksen, 

tarkastuksen ja testauksen osalta. Säiliöt, jotka kuuluvat tähän standardiin, ovat 

tyhjiöeristettyjä kryogeenisiä säiliöitä, joiden paine ylittää 0,5 bar. Taulukossa 9 on esitetty 

standardissa hyväksytyt austeniittiset ruostumattomat teräkset. (SFS-EN 13458-2, 2003, s. 

3 – 4). Taulukossa 9 ”painevahvistettu säiliö” on säiliö, jonka suunnittelussa on otettu 

huomioon valmiin säiliön sisällä vallitseva paine. Seinämänvahvuutta ei määritetä 

perinteisin laskumenetelmin (materiaalin R0,2, R1,0 ja Rm mukaan), vaan 

materiaalikohtaisella, sisäisestä paineesta aiheutuvalla, suunnittelukuormalla σk (SFS-EN 

13458-2, 2003, s. 80). 
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Taulukko 9. Kryogeenisiin paineastioihin hyväksytyt austeniittiset ruostumattomat teräkset, 

joissa alhaisin käyttölämpötila on -196˚C (Mukaillen SFS-EN 13458-2, 2003, s. 80). 

TERÄKSEN NIMIKE MATERIAALI-

TIEDOT 

PAINEVAHVISTETTU 

SÄILIÖ 

Nimi AISI EN Rp0,2 

MPa, 

minimi 

Rp0,1 

MPa, 

minimi 

σk 

MPa, maksimi 

X5CrNi 18-10 304 1.4301 210 250 410 

X2CrNi 19-11 304L 1.4306 200 240 400 

X2CrNiN 18-10 304LN 1.4311 270 310 470 

X6CrNiTi 18-10 321 1.4541 200 240 400 

X6CrNiNb 18-10 347 1.4550 200 240 400 

X5CrNiN 19-9 304N 1.4315 270 310 470 

 

EN 13530-1 – 13530-3 Kryogeeniset säiliöt. Suuret kuljetettavat tyhjiöeristetyt säiliöt 

Osassa 2 käsitellään kuljetettavan kryogeenisen tyhjiöeristetyn säiliön yksityiskohtaisia 

mitoittamis- ja testausmääräyksiä. Standardia voidaan käyttää säiliöihin, jotka ovat yli 

1000 litraa tilavuudeltaan, ja jotka ovat siirrettävissä maanteitse. Standardista löytyy 

kaavoja eri mitoitustarpeisiin, ohjeita ja konkreettisia kuvia esimerkiksi hitsien sijoitteluun. 

Myös määräyksiä austeniittiselle ruostumattomalle teräkselle (<30 mm) on ilmoitettu 

standardissa liite C-osiossa. Liitteestä käy ilmi hyväksytyt austeniittiset teräslajit (taulukko 

10) paineistettuihin kryogeenisiin säiliöihin, sekä mitoitustarpeet kyseiselle materiaalille. 

Hitsaukseen liittyvät yksityiskohdat on esitetty standardissa liite D-osiossa. (SFS-EN 

13530-2+AC, 2002, s. 2 – 4, 84 – 85). 
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Taulukko 10. Kryogeenisiin paineastioihin hyväksytyt austeniittiset ruostumattomat 

teräkset, joissa alhaisin käyttölämpötila on -196˚C (Mukaillen SFS-EN 13530-2+AC, 

2002, s. 85). 

TERÄKSEN NIMIKE MATERIAALITIEDOT PAINEVAHVISTETTU 

SÄILIÖ 

Nimi AISI EN Rp0,2 

MPa, minimi 

Rp0,1 

MPa, 

minimi 

σk 

MPa, maksimi 

X5CrNi 18-10 304 1.4301 210 250 410 

X2CrNi 19-11 304L 1.4306 200 240 400 

X2CrNiN 18-

10 

304LN 1.4311 270 310 470 

X6CrNiTi 18-

10 

321 1.4541 200 240 400 

X6CrNiNb 

18-10 

347 1.4550 200 240 400 

X5CrNiN 19-

09 

304N 1.4315 270 310 470 

 

EN 10028-7 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset 

Standardi EN 10028 käsittelee määräyksiä ruostumattomille levytuotteille, jotka tulevat 

paineastiakäyttöön. Standardissa määritellään myös ruostumattomat teräkset, jotka 

soveltuvat LNG:n säilöntään (-196˚C käyttölämpötilaan). Taulukossa 11 on esitetty 

kryogeenisiin olosuhteisiin hyväksytyt austeniittiset teräslajit. Standardin liitteestä B käy 

ilmi hitsauksen jälkikäsittelytarpeet eri austeniittisille ruostumattomille teräslajeille. (SS-

EN 10028-7, 2007, s. 2 – 4, 31, 44).  EN 10028-7 standardille on meneillään päivitys, jossa 

materiaaliominaisuuksia päivitetään ja uusia ruostumattomia teräksiä lisätään. Standardi on 

vielä esivalmistelutilassa tunnuksella prEN 10028-7. (European Standard prEN 10028-7, 

2013). 
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Taulukko 11. Austeniittisten ruostumattomien terästen mekaaniset ominaisuudet                 

-196˚C:ssa (Mukaillen SS-EN 10028-7, 2007, s. 44). 

TERÄKSEN NIMIKE Lämpötila: -196˚C 

Nimike AISI EN Rp0,2 min. 

[MPa] 

 

Rp0,1 

min. 

[MPa] 

 

Rm min. 

[MPa] 

 

Murtovenymä 

min. 

A [%] 

X2CrNi 18-9 304L 1.4307 300 400 1200 30 

X5CrNiN 19-9 304N 1.4315 550 650 1350 35 

X2CrNiN 18-10 304LN 1.4311 550 650 1250 35 

X5CrNi 18-10 304 1.4301 300 400 1250 30 

X6CrNiTi 18-10 321 1.4541 390 470 1200 30 

X2CrNiMo 17-

12-2 

316L 1.4404 350 450 1200 35 

X2CrNiMoN 

17-11-2 

316LN 1.4406 600 700 1150 30 

X2CrNiMoN 

17-13-3 

S31653 1.4429 600 700 1150 30 

 

Standardin EN 10028-7 austeniittisen ruostumattoman teräksen materiaaliluettelo on 

laajempi mitä standardien EN 13458-2+AC ja EN 13530-2+AC. EN 10028-7 on korvannut 

1.4306 teräslajin 1.4307:llä. Standardista puuttuu kuitenkin tulenkestävä 1.4550 teräslaji. 

Niin sanotut haponkestävät teräslajit 1.4404, 1.4406 ja 1.4429 puuttuvat standardeista EN 

13458-2+AC ja EN 13530-2+AC. 

 

5.1 Vaarallisten aineiden kuljetukseen koskeva lainsäädäntö 

Liikenne- ja viestintäministeriö on määrännyt asetuksen vaarallisten aineiden kuljetukseen 

teillä 369/2011. Säädös perustuu 2.8.1994 asetettuun lakiin 719/1994. (Finlex, 2011). 

Muutosehdotus lakiin 369/2011, on ehdotettu asetuksella 537/2013 (Finlex, 2013). Koko 

369/2011 lakiteksti on luettavissa Finlex-sivustolta Internet-osoitteessa: 

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5970.pdf, ja muutosehdotukset 537/2013 Internet-

osoitteesta: http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5970.pdf. 
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6 RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN SOVELTUVUUS KRYOGEENISIIN 

LÄMPÖTILOIHIN 

 

 

Teräs luokitellaan ruostumattomaksi, mikäli sen kromipitoisuus on yli 10,5 %. 

Ruostumattomat teräkset eritellään niiden mikrorakenteen mukaan. Pääryhmät ovat 

austeniittinen ruostumaton teräs (ASS), ferriittinen ruostumaton teräs (FSS), austeniittis-

ferriittinen ruostumaton teräs (duplex-teräs), martensiittinen ruostumaton teräs (MSS) ja 

erkautuskarkeneva ruostumaton teräs. Maailmassa on päälle 200 erilaista standardisoitua 

ruostumatonta teräslajia, joita pääasiassa käytetään erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, 

jossa materiaalilta vaaditaan hyvää korroosionkestävyyttä. (Yrjölä, 2008, s. 18). 

Taulukossa 12, 13 ja 14 on esitetty yleisimmät austeniittiset ruostumattomat teräslajit 

materiaaliominaisuuksineen. 

 

Taulukko 12. Yleisimpien austeniittisten ruostumattomien vakioterästen 

materiaaliominaisuudet (Mukaillen Stainless Steel: Table of Technical Properties, 2007, s. 

4-5; Steelgrade, 2011; Yrjölä, 2008, s. 21). 

EN 1.4318 1.4372 1.4301 1.4307 1.4311 1.4541 1.4306 

C ≤ 0,03 ≤ 0,15 ≤  0,07 ≤  0,03 ≤  0,03 ≤  0,08 ≤  0,03 

Si ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Mn ≤ 2 5,5 – 7,5 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

P max 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

S ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 

N 0,1 – 0,2 0,05 – 0,25 ≤ 0,11 ≤ 0,11 0,12 – 0,22 - ≤ 0,11 

Cr 16,5 – 18,5 16 - 18 17,5 – 19,5 17,5 – 19,5 17,5 – 19,5 17 – 19 18 – 20 

Ni 6 – 8 3,5 – 5,5 8 – 10,5 8 – 10,5 8,5 – 11,5 9 – 12 10 – 12 

Muu - - - - - Ti: 5xC-

0,7 

- 

R0,2 350 350 210 200 270 200 200 

Rm 650 750 520 500 550 500 500 
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Taulukko 13. Yleisimpien ruostumattomien austeniittisten haponkestävien teräslajien 

materiaaliominaisuudet (Mukaillen Stainless Steel: Table of Technical Properties, 2007, s. 

4-5; Steelgrade, 2011; Yrjölä, 2008, s. 21). 

EN 1.4401 1.4404 1.4436 1.4432 1.4406 1.4571 1.4435 

C ≤ 0,07 ≤ 0,03 ≤  0,05 ≤  0,03 ≤  0,03 ≤  0,08 ≤  0,03 

Si ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Mn ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

P max 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

S ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 

N ≤ 0,11 ≤ 0,11 ≤ 0,11 ≤ 0,11 0,12 – 0,22 - ≤ 0,11 

Cr 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 17 – 19 

Mo 2 – 2,5 2 – 2,5 2,5 – 3 2,5 – 3 2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 3 

Ni 10 – 13 10 – 13 10,5 – 13,5 10,5 – 13,5 10 – 12,5 10,5 – 13,5 12,5 – 15 

Muu - - - - - Ti: 5xC-

0,7 

Ti: 5xC-

0,7 

R0,2 220 220 220 220 280 220 220 

Rm 520 520 530 520 580 520 520 

 

Taulukko 14. Yleisimpien ruostumattomien runsasseosteisten austeniittisten teräslajien 

materiaaliominaisuudet (Mukaillen Stainless Steel: Table of Technical Properties, 2007, s. 

4-5; Steelgrade, 2011; Yrjölä, 2008, s. 21). 

EN 1.4439 1.4539 1.4529 1.4547 1.4565 

C ≤ 0,03 ≤ 0,02 ≤  0,02 ≤  0,02 ≤  0,03 

Si ≤ 1 ≤ 0,7 ≤ 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1 

Mn ≤ 2 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 5 – 7 

P max 0,045 0,03 0,03 0,03 0,03 

S ≤ 0,015 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,015 

N 0,12 – 0,22 ≤ 0,15 0,15 – 0,25 0,18 – 0,25 0,3 – 0,6 

Cr 16,5 – 18,5 19 – 21 19 – 21 19,5 – 20,5 24 – 26 

Mo 4 – 5 4 – 5 6 – 7 6 – 7 4 – 5 

Ni 12,5 – 14,5 24 – 26 24 – 26 17,5 – 18,5 16 – 19 

Muu - Cu: 1,2 - 2 Cu: 0,5 – 1,5 Cu 0,5 – 1 Nb ≤ 0,15 

R0,2 [MPa] 270 220 300 300 420 

Rm [MPa] 580 520 650 650 800 
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6.1 Austeniittiset ruostumattomat teräkset 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat suurin ruostumattomien terästen joukko. Niillä 

on hyvä iskusitkeys matalissa lämpötiloissa (kuva 39), jolloin ne soveltuvat erinomaisesti 

teollisuuden sovelluksiin, joissa vaaditaan lujuutta kryogeenisissä lämpötiloissa. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 19, 158; Lee et al., 2012, s. 96; Nickel Development 

Institute, 1974, s. 3 – 5; Outokumpu Oyj, 2013, s. 12). 

 

 

Kuva 39. Austeniittisen ruostumattoman teräksen käyttäytyminen huoneenlämpötilassa ja 

kryogeenisissä lämpötiloissa vaihtelevalla rasitusmäärällä (Mukaillen Lee et al., 2012, s. 

96). 

 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat yleisesti ottaen hyvin hitsattavia, eivätkä ne 

tarvitse esilämmitystä. Niiden haittapuolena on niiden suuri lämpölaajeneminen, mikä 

näkyy hitsattavan tuotteen muodonmuutoksina ja kutistumisjännitysten syntymisenä. 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset lämpölaajenevat noin 50 % enemmän kuin 

ferriittiset ja austeniittis-ferriittiset teräslajit. (Avesta Research Center, 2010, s. 18 – 19). 

 

Monet austeniittiset peruslajit ovat hitsatessa suunniteltuja jähmettymään aluksi delta-

ferriitiksi, jolla on hyvä fosforin ja rikin liukoisuus. Tämä mahdollistaa edelleen jatkuvan 
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jäähtymisen seurauksena austeniitin muodostumisen hitsiin. Lopullisen laadukkaan hitsin 

mikrorakenne on austeniittinen sisältäen muutaman prosentin delta-ferriittiä. Tästä syystä 

perus- ja hitsauslisäaine sisältää 2 – 10 % delta-ferriittiä, joka estää hitsin halkeamisen. 

Täysin austeniittiset hitsit ovat riskialttiimpia kuumahalkeiluille, ja vaativatkin tarkempaa 

lämmöntuonnin säätöä. (Avesta Research Center, 2010, s. 18, 83). Austeniittiset 

ruostumattomat teräkset jaetaan viiteen eri alaryhmään: Cr-Mn -teräslaji, Cr-Ni-teräslaji, 

Cr-Ni-Mo-teräslaji, tulenkestävä teräslaji ja runsasseosteiset austeniittiset ruostumattomat 

teräslajit (Outokumpu Oyj, 2013, s. 12 – 13). 

 

Cr-Mn- ja Cr-Ni-Mn -teräkset 

Cr-Mn -teräksissä nikkelimäärää on madallettu, joka on korvattu typellä ja mangaanilla. 

Cr-Mn -teräksiä kutsutaan myös ”200-sarjan teräksiksi”. (Outokumpu Oyj, 2013, s. 13). 

Nämä 200-sarjan teräkset (taulukko 15) ovat hyvin hitsattavia perinteisillä vastus- ja 

sulahitsausmenetelmillä. Laserhitsauksessa vaarana on huokosten muodostuminen, sillä 

lämpösyklit ovat nopeita, jolloin jäähtyminen ja jähmettyminen tapahtuvat nopeasti. 

(Avesta Research Center, 2010, s. 86). 

 

Taulukko 15. Outokumpu Stainless Cr-Ni-Mn -teräs ja sen hitsauslisäaineet (Mukaillen 

Avesta Research Center, 2010, s. 86). 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

4372 1.4372 18 8 Mn tai 

23 12 L tai 19 9 L 

 

Matalahiiliset Cr-Ni-Mn teräkset voidaan hitsata 300-sarjan austeniittisten teräksien 

tapaan. Toisaalta runsashiiliset (>0,10 %) ovat alttiita herkistymiselle HAZ:n raerajoilla. 

Mangaanin tehtävänä on estää kuumahalkeilua korvaamalla osan nikkelistä. Mangaani 

itsessään on huono austeniitin muodostaja, toisin kuin nikkeli, mutta se parantaa typen 

liukoisuutta, joka puolestaan on hyvä austeniitin muodostaja. (Avesta Research Center, 

2010, s. 86). 

 

Hitsatessa lämmöntuonti tulisi olla mahdollisimman matala, koska tällä minimoidaan 

hitsistä höyrystyvä mangaanin ja typen määrä. Typen höyrystyminen lisää pistekorroosion 

vaaraa ja vähentää hitsin lujuutta. Hitsin tulisi siis olla mahdollisimman kapea, jotta 
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altistunut pinta-ala olisi mahdollisimman pieni. Typen höyrystyminen voidaan, esimerkiksi 

TIG-hitsauksessa, ottaa huomioon seostamalla argon-suojakaasuun typpeä 1 – 2 %. 

Outokummun teräsvalikoimasta 1.4372 on korkeahiilinen austeniittinen ruostumaton teräs. 

Sitä ei tarvitse myöstölämmittää (PWHT). Toisaalta lämmöntuonti on oltava tarkasti 

säädelty, koska hitsi voi altistua raerajakorroosiolle. (Avesta Research Center, 2010, s. 86). 

 

Cr-Ni-  ja Cr-Ni-N –teräkset 

Cr-Ni -teräkset, niin sanotut austeniittiset vakioteräkset, ovat tavallisia austeniittisia 

ruostumattomia teräksiä. Niiden perusseosaineet ovat kromi ja nikkeli. Molybdeeniä ei 

seosteta. Cr-Ni -teräksiä kutsutaan myös nimellä 18-8 -teräkset, missä luvut viittaavat 

kromin ja nikkelin painoprosentuaaliseen määrään. Osa teräksistä stabiloidaan niobilla tai 

titaanilla, jotta mekaaniset ominaisuudet paranisivat korkeissa lämpötiloissa. (Kyröläinen 

& Lukkari, 2002, s. 158; Outokumpu Oyj. 3/2006a, s. 1; Outokumpu Oyj, 2013, s. 13). 

 

Cr-Ni -teräkset ovat erittäin hyvin hitsattavia. Ne voidaan hitsata kaikilla perinteisillä 

hitsausmenetelmillä. Outokummun tarjoamasta Cr-Ni ja Cr-Ni-N (taulukko 16) 

valikoimasta ainoastaan 1.4305 on haasteellinen hitsata, sillä se on altis kuumahalkeilulle 

sen korkean rikkipitoisuuden takia. Titaani- ja niobistabiloiduilla teräksillä, 1.4541 ja 

1.4550, on usein suurempi kuumahalkeiluvaara kuin muilla saman teräsryhmän edustajilla. 

(Avesta Research Center, 2010, s. 84). 

 

Taulukko 16. Outokumpu Stainless Cr-Ni- ja Cr-Ni-N teräkset sekä niiden 

hitsauslisäaineet (Mukaillen  Avesta Research Center, 2010, s. 84). 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

4301 1.4301 19.9 tai 19 9 L 

4303 1.4303 19 9 L 

4306/4307 1.4306/1.4307 19 9 L 

4541/4550 1.4541/1.4550 19 9 Nb tai 19 9L 

4311 1.4311 19 9 L 

4305 1.4305 19 9 L 

4567 1.4567 19 9 L 
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Cr-Ni -teräkset (taulukko 17) ovat myös saatavina kylmä- ja kuumalujitettuina sekä 

hehkutettuina. Hehkutetut teräkset hitsataan tavallisten ruostumattomien terästen tapaan. 

Lujitettujen teräksien heikkoutena on hitsin perusaineen lujuuden heikkeneminen 

rekristallisaation takia. Siinä lujitettu austeniittinen teräs muuttuu takaisin martensiitista 

austeniitiksi.  Tämä pakottaa suunnittelijan sijoittamaan hitsit kohtiin, joihin kohdistuu 

hitsattavan rakenteen kannalta pienin rasitus. (Avesta Research Center, 2010, s. 85; 

Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 165, 485). 

 

Taulukko 17. Outokumpu Stainless lujitetut Cr-Ni- ja Cr-Ni-N teräkset sekä niiden 

hitsauslisäaineet (Mukaillen Avesta Research Center, 2010, s. 85). 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

4301/4401 1.4301/1.4401 19 9L tai 19 12 2 

4318 1.4318 19 9L 

4310 1.4310 19 9L 

 

Kuumalujitettujen terästen hitsaus on haastavaa, koska se heikentää perusaineen lujuutta 

hitsauskohdassa. Tästä syystä hitsausmenetelmät kuten laser- ja plasmahitsaus, joilla on 

pieni lämpövaikutusalue, soveltuvat parhaiten kuumalujien terästen hitsaukseen. Varsinkin 

laserhitsauksessa lämpösyklit ovat nopeita, jolloin sulaminen ja jäähtyminen tapahtuvat 

nopeasti muodostaen hienomman mikrorakenteen. Hitsausmenetelmät, jotka omaavat 

suuremman lämpövaikutusalueen, ovat TIG-, MAG- ja SAW-hitsaus. (Avesta Research 

Center, 2010, s. 85 – 86). 

 

Kylmälujitetut teräkset 4401, 4318 ja 4301 voidaan hitsata hehkutettujen terästen tapaan. 

Outokumpu 4301 voidaan hitsata myös hehkutettujen teräten tapaan, mutta tällöin 

saavutettu lujuus katoaa. (Avesta Research Center, 2010, s. 86). 

 

Cr-Ni-Mo- ja Cr-Ni-Mo-N -teräkset 

Cr-Ni-Mo -teräkset tunnetaan paremmin nimellä haponkestävät teräkset, mikä saavutetaan, 

kun teräkseen seostetaan molybdeeniä 2-3 %. Nikkeliä on tyypillisesti 10 – 13 % ja kromia 

17 %. Haponkestävät teräkset voidaan Cr-Ni -terästen tavoin stabiloida titaanilla tai 

niobilla. (Outokumpu Oyj, 3/2006b, s. 1; Outokumpu Oyj, 2013, s. 13).  
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Cr-Ni-Mo -teräkset (taulukko 18) ovat erittäin hyvin hitsattavia. Haponkestävällä teräksellä 

1.4427 on kuumahalkeiluvaara sen korkean rikkipitoisuuden takia, jolloin suositellaan 

käytettävän oikeaa hitsauslisäainetta (19 12 3L). Myös lämmöntuonnin kanssa on oltava 

tarkkana. Myös titaanistabiloidut teräslajit (1.4571) altistuvat muita haponkestäviä teräksiä 

helpommin kuumahalkeilulle. (Avesta Research Center, 2010, s. 85). 

 

Taulukko 18. Outokumpu Stainless haponkestävät teräkset ja niiden hitsauslisäaineet 

(Mukaillen  Avesta Research Center, 2010, s. 85). 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

4571 1.4571 19 12 3 Nb tai 19 12 3L 

4427 1.4427 19 12 3L 

4406/4429 1.4406/1.4429 19 12 3L 

4404/4432/4435/4436 1.4404/1.4432/1.4435/1.4436 19 12 3L 

4401 1.4401 19 12 3 tai 19 12 3L 

 

Tulenkestävät teräkset 

Tulenkestävyys saavutetaan, kun kromi- ja nikkeliseostus on runsasta. Kromia tulee olla 

noin 17 – 25 % ja nikkeliä 8 – 20 %. Molybdeeniä ei tule seostaa. Seostamalla ceriumia ja 

piitä saadaan entistä parempi kesto hapettumista vastaan. Tulenkestävät teräkset ovat 

tarkoitettu lämpötiloihin, jotka ylittävät 550˚C. Niiden hapettumisen sieto on 

parhaimmillaan kuumia höyryjä vastaan, toisin kuin nesteitä. Teräs-, sementti- ja 

energiateollisuudessa tulenkestävät teräkset ovat luonnollinen valinta, sillä lämpötilat 

voivat kohota päälle 550˚C. Terästeollisuudessa palokaasujen poistoputkistot ovat 

tulenkestävää terästä. (Avesta Research Center, 3/2011b, s. 1; Outokumpu Oyj, 2013, s. 

13). 

 

Tulenkestävien terästen (taulukko 19) hitsattavuus on austeniittisten terästen tapaan hyvä, 

tosin kuumahalkeiluvaara on otettava huomioon. Ne eivät yleensä vaadi esikuumennusta 

tai hehkutusta. Hitsauslisäaineena suositellaan käytettävän austeniittista ja ferriittis-

austeniittista lisäainetta. Pohja- ja välipalot hitsataan austeniittisella lisäaineella ja 

päälypalot ferriitti-austeniittisella lisäaineella. Tällä menetelmällä estetään hitsiliitoksen 

oksidikalvon rappeutuminen ja lujuuden laskeminen. Teräkset 4845 ja 4841 ovat erittäin 

alttiita kuumahalkeilulle niiden täysausteniittisuuden takia. Teräkset 153 MA™, 4878 ja 
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4948 ovat samalla tavalla hitsattavissa kuin austeniittiset vakioteräkset (Cr-Ni). (Avesta 

Research Center, 2010, s. 88; Avesta Research Center, 3/2011b, s. 10 – 11; Kyröläinen & 

Lukkari, 2002, s. 243, 245). 

 

Taulukko 19. Outokumpu Stainless austeniittiset tulenkestävät teräkset (Mukaillen Avesta 

Research Center, 2010, s. 88) 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

4948 1.4948 19 9 tai 308H 

4878 1.4878 19 9Nb 

4845/4841 1.4845/1.4841 25 20 

4833 1.4833 23 12 tai 253MA-NF 

4828 1.4828 23 12 Si tai 253MA-NF 

253 MA® 1.4835 21 10 N tao 253MA-NF 

153 MA™ 1.4818 21 10 N tai 253MA-NF 

 

Runsasseosteiset austeniittiset ruostumattomat teräkset 

Runsasseosteiset austeniittiset ruostumattomat teräkset tunnetaan myös nimellä 

superausteniittiset teräkset. Nikkeliä on tyypillisesti 14 – 25 %, kromia 17 – 25 % ja 

molybdeeniä 3 – 7 %. Teräslajista riippuen voidaan seostaa typpeä, joka estää hapettumista 

ja parantaa lujuutta. Kupariseostuksella saadaan kestokykyä tiettyjä happoja vastaan. 

Tämän ryhmän teräksiä käytetään erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa 

ympäristöolosuhteet kuormittaisivat liikaa muita austeniittisia teräslajeja (esimerkiksi 

lämmönvaihtimissa ja valkaisuainelaitteistossa sellu-/paperiteollisuudessa). (Avesta 

Research Center, 3/2011a, s. 1; Outokumpu Oyj, 2013, s. 13). 

 

Runsasseosteisia austeniittisia ruostumattomia teräksiä (taulukko 20) voidaan hitsata 

kaikilla tavanomaisilla hitsausmenetelmillä. Vaikka hitsattavuus on hyvä, se on silti paljon 

vaativampaa kuin austeniittisten vakioterästen hitsaaminen, sillä hitsausparametrien 

kontrollointi, erityisesti lämmöntuonti, on kriittisempää hitsin täysausteniittisuuden takia. 

Esimerkiksi teräkset 904L ja 725LN ovat erittäin herkkiä kuumahalkeilulle niiden 

täysausteniittisuuden takia. Tämä pakottaa suunnittelemaan hitsausrailon siten, että riittävä 

tunkeuma saavutetaan pienellä lämmöntuonnilla. Myös hitsauslisäaine tulee valita siten, 

että ferriittiä ei muodostu ja molybdeeni ei erotu teräksestä. Runsasseosteisimmat teräkset, 
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kuten esimerkiksi 654 SMO®, 4565, 4529 ja 254 SMO®, hitsataankin tämän takia 

nikkelipohjaisilla hitsauslisäaineilla. (Avesta Research Center, 2010, s. 87; Avesta 

Research Center. 3/2011a, s. 1, 3; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 183 – 184).  

 

Taulukko 20. Outokumpu Stainless runsasseosteiset ruostumattomat teräkset ja niiden 

hitsauslisäaineet (Mukaillen Avesta Research Center, 2010, s. 87). 

OUTOKUMPU EN HITSAUSLISÄAINE 

904L 1.4539 20 25 5 Cu L tai 

NiCr21MoFeNb 

725LN 1.4466 25 22 2 NL 

654 SMO® 1.4652 NiCr25Mo16 

4565 1.4565 NiCr25Mo16 

4529 1.4529 NiCr21MoFeNb tai 

NiCr25Mo16 

4439 1.4439 22 25 5 Cu L 

4438 1.4438 19 13 4 L 

254 SMO® 1.4547 NiCr21MoFeNb tai 

NiCr25Mo16 

 

6.2 Ferriittiset ruostumattomat teräkset 

Ferriittiset ruostumattomien terästen (ns. kromiterästen) pääseosaine on kromi. Sen 

pitoisuus on, teräslajista riippuen, 11,2 – 19 %. Nikkeliä ferriittisissä teräksissä ei ole, tai 

sen pitoisuus on alle 0,5 %. Tämä mahdollistaa ferriittisen ruostumattoman teräksen 

maltillisen hintakehityksen, sillä ruostumattoman teräksen hinta on riippuvainen nikkelin 

markkinahinnasta. Ferriittiset teräkset voidaan stabiloida niobilla/titaanilla, jolloin niiden 

hitsattavuus paranee, ja teräs on korkeissakin lämpötiloissa ferriittinen. 

Molybdeeniseostuksella parannetaan korroosionkestävyyttä. (Outokumpu Oyj, 2013, s. 

11). Molybdeenipitoisuuden yltäessä 4 %:iin ja teräksen ollessa titaanistabiloitu, puhutaan 

ns. superferriittisistä teräksistä, jotka ovat tarkoitettu erittäin vaikeisiin korroosio-

olosuhteisiin. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 17). (Outokumpu Oyj, 2013, s. 11). 

Ferriittinen ruostumaton teräs ei sovellu kryogeenisiin olosuhteisiin johtuen sen 

karkenevuudesta. 
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Ferriittiset ruostumattomat teräkset ovat hitsattavia kaikilla perinteisillä 

hitsausmenetelmillä (esim. MAG-, TIG-, PAW-, laser-hitsaus ym. hitsausmenetelmät). 

Pienemmästä lämpölaajenemisesta ja suuremmasta lämpöjohtumisesta johtuen ferriittiset 

teräslajit eivät ole yhtä alttiita hitsauksen jälkeisille muodonmuutoksille kuin austeniittiset 

ruostumattomat ja duplex-teräkset. Ferriittisiä ruostumattomia teräksiä tulisi hitsata 

pienellä lämmöntuonnilla, jolloin rakeenkasvuvaara on pienempi. Niobi- tai 

titaanistabiloidut teräslajit estävät kromikarbidien erkautumisen, mikä voi johtaa hitsin 

herkistymiseen. (Outokumpu, 2012, s. 9). 

 

6.3 Austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset 

Austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset, tuttavallisemmin duplex-teräkset, ovat 

mikrorakenteeltaan kaksifaasisia. Mikrorakenne koostuu austeniitista ja ferriitistä, joiden 

seosainesuhde on noin 50/50 %.  Austeniittinen mikrorakenne sitkeyttää teräksen, 

ferriittinen rakenne tuo jännityskorroosiokestävyyden ja kaksifaasirakenne lujuuden. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 18; Outokumpu Oyj, 2013, s. 12). Duplex-teräksissä on 

runsas kromipitoisuus (20,1 – 25,4 %), mutta vähäinen nikkelipitoisuus (1,4 – 7 %). 

Vähäinen nikkelin määrä mahdollistaa ferriittisen ruostumattoman teräksen tapaan 

maltillisen hintakehityksen.  Molybdeeniä (0,3 – 4 %) ja typpeä seostamalla parannetaan 

duplex-teräksen korroosionkestävyyttä ja lujuutta, jolloin puhutaan ns. super-duplex-

teräksistä. Mangaania lisätään joihinkin duplex-teräksiin (LDX), jolloin se korvaa nikkelin 

ja mahdollistaa typen liukenemisen paremmin perusaineeseen. (Kyröläinen & Lukkari, 

2002, s. 18; Outokumpu Oyj, 2013, s. 12). Duplex-teräkset ovat hyväksytty 

paineastiateräksiksi monissa maissa ja niiden suositeltu käyttölämpötila on -50˚C - 

+250˚C. Tämä poissulkee duplex-terästen käytön LNG-säiliöissä, joissa lämpötila laskee 

vähintään -162˚C lämpötilaan. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 18). 

 

Duplex-teräksiä voidaan hitsata useimmilla hitsausmenetelmillä (esim. MAG- TIG-, PAW-

, SAW- ja laserhitsaus). Duplex-terästen hitsauksessa suurimpana ongelmana on säilyttää 

austeniitti-ferriitti -tasapaino HAZ:ssa hitsauksen jälkeen. Tästä johtuen perusaineen 

koostumuksen tunteminen ja oikean lisäaineen valinta on erityisen tärkeää hitsatessa 

duplex-teräksiä. (Outokumpu Oyj, 2010, s. 20). Outokumpu Stainless Oy on laatinut 

esitteessään perussäännöt duplex-terästen hitsausta varten: 
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- Hitsaus tulisi suorittaa ilman esilämmitystä 

- Outokumpu Stainless Oyj:n suosittelemia kaarienergia-arvoja tulisi noudattaa 

- Lämmöntuonnissa tulee ottaa huomioon mikä duplex-teräs on kyseessä ja 

hitsattavan aihion paksuus 

- Hitsausrailon tulee olla noin 10˚ suurempi mitä austeniittisen hitsausrailon 

- Duplex lisäaineita tulee suosia 

- Palkojen tulisi antaa jäähtyä alle 150˚C. Joillekin teräslajeille jopa alle 100˚C. 

- Mikäli hitsauslisäainetta käytetään, ei myöstölämmitystä tarvita. Mikäli 

valmistusteknillisistä syistä (jännitysten pienentäminen) myöstölämmitystä 

tarvitaan, tulee lämmittäminen suorittaa Outokumpu Stainless Oy:n ohjeiden 

mukaan. 

- TIG- ja PAW-hitsauksessa tulee suojakaasuun seostaa 1 – 2 % typpeä. 

 

6.4 Martensiittiset ja erkautuskarkenevat ruostumattomat teräkset 

Martensiittiset ruostumattomat teräkset ovat tarkoitettu karkaistaviksi, jolloin niiden 

hiilipitoisuus on korkea. Tämä mahdollistaa martensiittisessä teräksessä suuren lujuuden, 

jota voidaan parantaa entisestään typpiseostuksella. Kromia martensiittisessa 

ruostumattomassa teräksessä on 12 – 18 %. Nikkeliä ja rikkiä lisätään, mikäli hitsattavuutta 

ja koneistettavuutta halutaan parantaa. Ne eivät sovi kryogeenisiin olosuhteisiin niiden 

suuren karkenevuuden takia. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 18; Outokumpu Oyj, 2013, s. 

12). 

 

6.5 Tutkimuksia ruostumattoman teräksen soveltuvuudesta kryogeenisiin olosuhteisiin 

Maailmalla on useita tutkimuksia ruostumattomien teräksien sopivuudesta kryogeenisiin 

olosuhteisiin. Kokeita on suoritettu muun muassa LNG-varastosäiliön sisäpinnan 

membraani-rakenteeseen liittyen. Ruostumattomat teräslajit, joita on tutkittu, ovat lähes 

poikkeuksetta aina olleet 304L tai 316L.  

 

Nikkelipitoisuuden vaikutus  

Nikkelin määrän vaikutusta ruostumattoman teräksen 304 veto- ja myötölujuuteen 

tutkittiin Do-Yeal Ryoo et al., tutkimuksessa ”Effect of Ni content on the tensile properties 

and strain-induced martensite transformation for 304 stainless steel”. Koemateriaali on 

yleisesti käytetty LNG-varastoiden membraani-rakenteessa. Nikkelipitoisuudet vaihtelivat 
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8,3 – 12 % välillä. Vetolujuuskokeet suoritettiin -25 – -196 ˚C lämpötilassa. (Ryoo et al., 

2011, s. 1, 5). 

 

Tutkimustulokset: 

1. Nikkelipitoisuuden vähentyessä vetolujuus, venymä ja muokkauslujittuminen 

kasvoivat. Tosin 0,2-myötölujuus pysyi muuttumattomana. Matalanikkelipitoisten 

ruostumattomien terästen α’-martensiitin määrä lisääntyi. 

2. Kun lämpötila laskettiin 25˚C:sta -196˚C:een kaikkien ruostumattomien 

koekappaleiden (Ni 8,3 – 12 %) vetolujuus parani. Tosin ruostumattomien terästen 

(Ni 8,3 – 9 %) venymä heikentyi, kun vetokoelämpötilaa laskettiin. Alin 

myötölujuus saavutettiin, kun lämpötila laski alle -60˚C. Kuitenkin Ni 12 % 

ruostumattoman teräksen pisin venymä saavutettiin -60˚C:ssa, ja alin myötölujuus -

196˚C:ssa. 

3. Myötölujuuden ja venymän vaihtelu johtui faasimuunnosten erilaisesta 

käyttäytymisestä eri lämpötiloissa ja nikkelipitoisuudesta. Koska 8,3 – 9 % 

nikkelipitoinen ruostumaton teräs (metastabiili γ-austeniitti) muuttuu epästabiiliksi 

alle -60˚C:een, se koki faasimuunnoksen (γ → ε ) vetokokeen alussa. Tämä johti 

välittömään α’-faasin muodostumiseen ja myötölujuuden pienenemiseen. 

 

Esijännityksen vaikutus  

Esijännityksen vaikutusta teräksen 304L matalan lämpötilan mekaanisiin ominaisuuksiin 

tutkittiin Jeong-Hyeon Kim et al.tutkimuksessa ”Effect of pre-straining on low-temperature 

mechanical behaivior of AISI 304L”. Tutkimuksessa esijännityksestä riippuvaisia 

mekaanisia ominaisuuksia tutkittiin matalissa lämpötiloissa tekemällä vetokokeita 304L 

koekappaleille. Tutkimuksessa käsiteltiin myös vaikutusta myötölujuuteen ja TRIP:n 

muodostumiseen. (Kim J.H. et al., 2012, s. 50, 56). 

 

Tutkimustulokset: 

1. Kun esijännitystä lisätään huoneenlämpötilassa, myötölujuus kasvaa jopa 62 %, ja 

vetomurtolujuus 6 %. Sitkeyteen esijännityksellä ei ole vaikutusta. 
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2. Kun esijännitystä lisätään matalissa lämpötiloissa, myötölujuus kasvaa jopa 197%, 

ja vetomurtolujuus 30 %. Materiaalin haurastuminen lisääntyy huomattavasti, kun 

esijännitystä lisätään (vertaa tulos 1). 

3. Esijännityslämpötilalla on suuri vaikutus materiaalin lujuuteen, sitkeyteen ja 

TRIP:iin. Myötölujuuskäyrän tasaisen osan pituudella ja esijännityksen määrällä 

voidaan paremmin ennustaa materiaalissa syntyvää TRIP:iä. 

 

Lämpötilan vaikutus iskusitkeyteen  

Lämpötilan vaikutusta Charpy -iskukokeessa tutkittiin Jong-Hyun Baek et al. 

tutkimuksessa ”Effect of Temperature on the Charpy Impact and CTOD Values of Type 

304 Stainless Steel Pipeline for LNG Transmission”. Tutkimuksessa tutkittiin LNG-

siirtoputken ruostumattoman teräksen (304) materiaaliominaisuuksia ja murtolujuutta. 

Putken ulkohalkaisija oli 406,4 mm ja seinämän vahvuus 26,9 mm. Koelämpötilat 

vaihtelivat RT – -162˚C. Putket hitsattiin yhteen MAG-hitsausmenetelmällä. (Baek et al., 

2002, s. 1064, 1069 – 1070). 

 

Tutkimustulokset: 

1. Vetomurtolujuus kasvaa, kun lämpötilaa lasketaan, kun puolestaan myötölujuus on 

erityisen herkkä lämpötilan suhteen. Vetomurtolujuuden lisäys on sidoksissa 

plastisessa muodonmuutoksessa muodostuvaan martensiittiin (TRIP). 

2. CTOD- ja Charpy-iskukokeen energia on suurempi, kun loven/halkeaman 

etenemissuunta on asetettu poikittain suhteessa pyörähdysakseliin. 

3. Kun lämpötila laskee huoneenlämpötilasta -162˚C:een, iskusitkeys laskee. 

4. Matalassa lämpötilassa pii-sulkeuman ja matriisin välissä oleva rajapinta, on 

helposti erotettavissa toisistaan pienentyvien Charpy-iskukoe- ja CTOD-arvojen 

mukaisesti.  

Ruostumattoman teräksen 304L paineenkestävyys membraani-säiliössä  

Ruostumattoman teräksen 304L paineenkestävyyttä membraani-säiliön materiaalina 

tutkittiin Byung Chul Kim et al. tutkimuksessa ”Pressure resistance of the corrugated 

stainless steel membranes of LNG carriers”. Aaltomaiset ruostumattomat teräspaneelit 

toimivat sisäpintana LNG-säiliöissä, joissa ne kestävät hyvin lämmönvaihtelusta johtuvia 

jännityksiä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ohjelmistoa, jolla simuloitiin 
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lämpövaihtelusta johtuvaa jännitystä. Myös käytännön mittauksia suoritettiin. (Kim B.C et 

al., 2011. s. 592, 606 – 607). 

 

Tutkimustulokset: 

1. Symmetrisessä kuormituksessa (1.6, 3.3 ja 3,9 bar) satunnaisesti yksittäiset pienet 

ja suuret “aallonharjat” antoivat osittain myöten. Sama ilmiö toteutui 

asymmetrisessä kuormituksessa paineen ollessa 2.4, 3.5, ja 5,2 bar. Täysi ”aallon” 

sisään painuminen (plastinen nurjahdus) toteutui symmetrisessä kuormituksessa 

paineen ollessa 6 ja 12 bar. Asymmetrisessä kuormituksessa plastiseen 

nurjahdukseen riitti 5 ja 10 bar. 

2. Testitulokset osoittivat, että ensimmäiset plastisen nurjahduksen merkit ilmenivät 

alemmassa paineessa, kuin missä nurjahdus tapahtui. Nurjahduksen sijainti oli 

riippuvainen ”aallon” muodosta. Asymmetrinen kuormitus vaati pienemmän 

paineen, jotta plastinen nurjahdus ilmenisi. 
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7 AUSTENIITTISTEN RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN HITSAUS 

 

 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat yleisesti ottaen hyvin hitsattavia verrattuna 

muihin ruostumattomiin teräksiin. Ne ovat hitsattavissa kaikilla vastus- ja 

sulahitsausmenetelmillä. Austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsauksessa on otettava 

huomioon sen matala sulamispiste, pienempi lämmönjohtavuus, suurempi 

lämpölaajenemiskerroin ja sähköinen ominaisvastus sekä epämagneettisuus. Sen 

pintakeskeisen kuutiollisen (PKK) rakenteen takia austeniittinen ruostumaton teräs on 

hyvin sitkeä. Useat austeniittisten teräkset säilyttävät lujuutensa alhaisissa lämpötiloissa, 

jolloin ne voidaan luokitella kylmäsitkeiksi ja käytettäviksi kryogeenisiin sovelluksiin. 

(Avesta Research Center, 2010, s. 83; Kou, 2003, s. 432; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 

158 – 159; Nickel Development Institute, 1974, s. 3 – 6). 

 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset eivät ole karkenevia, jolloin niillä ei ole vaaraa 

vetyhalkeiluun (kylmähalkeiluun). Toisin kuin ferriittisillä ruostumattomilla teräksillä, 

austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä ei myöskään ole rakeenkasvusta johtuvaa 

halkeilu- ja haurastumisvaaraa. Toisaalta austeniittisille teräksille tyypillinen hitsausvirhe 

on kuumahalkeilu. Tietämys austeniittisen ruostumattoman teräksen jähmettymiskäyrästä 

onkin tästä syystä tärkeää. Kuumahalkeilua voidaan välttää käyttämällä hitsauslisäainetta, 

johon on seostettu delta-ferriittiä (2 – 10 %). (Avesta Research Center, 2010, s. 83; 

Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 158, 161). 

 

7.1 Lämmöntuonti ja kaarienergia 

Lämmöntuonnin rajoittamisella on erityisesti austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä 

suuri merkitys. Liian suuri lämmöntuonti aiheuttaa austeniittiseen hitsattavaan tuotteeseen, 

sen huonon lämmönjohtavuuden takia, muodonmuutoksia, sivusuuntaista kutistumista ja 

mahdollisten hitsausmetallurgisesti haitallisten faasien syntymisen. (Avesta Research 

Center, 2010, s. 13). Sallittava lämmöntuonti riippuu materiaalista, materiaalin 

ainevahvuudesta ja hitsausmenetelmästä. Lämmöntuonti voidaan laskea kaavasta 4: 
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  [    ⁄ ]     
  [ ]   [ ]

  [   ⁄ ]     
 ,    (4) 

 

jossa  Q on lämmöntuonti  

K on terminen hyötysuhde 

I on virta  

U on jännite 

v on hitsausnopeus. 

 

Kaarienergia on energiamäärä, joka tarvitaan perusaineen ja hitsauslisäaineen 

sulattamiseen (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 52). Kaarienergia lasketaan kaavasta 5:  

 

 [    ]  
 [ ]  [ ] 

 [   ]     ⁄
⁄   ,    (5) 

 

jossa  E on kaarienergia 

I on virta  

U on jännite 

v on hitsausnopeus. 

 

7.2 Kuumahalkeilutyypit ja sen estäminen 

Austeniittisten ruostumattomien terästen yleisin hitsausvirhe on kuumahalkeama. Se 

voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: sulamishalkeama ja jähmettymishalkeama. 

Kuumahalkeamilla tarkoitetaan hitsin jähmettyessä muodostuvia halkeamia. 

Kuumahalkeaman aiheuttaa dendriittien väliin jäävän jäännössulan epäpuhtaudet, jotka 

matalissa lämpötiloissa muodostavat sulavia yhdisteitä. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 

102). 

 

Kuumahalkeiluun vaikuttavat tekijät ovat: 

- Hitsauksen suoritustekniikka ja menetelmä 

- Perusaineen ja hitsauslisäaineen kemialliset koostumukset ja epäpuhtaudet 

- Perusaineen vahvuus ja hitsattavan rakenteen jäykkyys 

- Mikrorakenne ja jähmettymisjärjestys (ferriittipitoisuus) 

 



84 

 

7.2.1 Sulamishalkeama 

Sulamishalkeama esiintyy yleensä monipalkohitsauksessa. Sulamishalkeama muodostuu jo 

hitsattuun palkoon muodostaen osittain sulaneen alueen PMZ (partially melted zone). 

Austeniittisesti jähmettyneeseen hitsiin syntyy herkemmin sulamishalkeama verrattuna 

primäärisesti ferriittisesti jähmettyneeseen hitsiin, koska suotautuminen on 

voimakkaampaa austeniittisessa jähmettymisessä. Yksipalkohitsauksessa sulamishalkeama 

esiintyy yleensä raerajoilla, perusaineen puolella PMZ:ssa. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, 

s. 110). 

 

7.2.2 Jähmettymishalkeama 

Jähmettymishalkeamassa jähmettyminen alkaa sulan reunoilta perusaineen puolelta, jolloin 

hitsissä olevat epäpuhtaudet (esimerkiksi fosfori, rikki ja hiili) suotautuvat hitsin keskelle. 

Hitsin jähmettymisen loppuvaiheessa jähmettymisestä ja kutistumisesta aiheutuva suuri 

vetojännitys halkaisee hitsin pituussuunnassa. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 102 – 103). 

 

7.2.3 Kuumahalkeamisen estäminen oikealla suoritustekniikalla ja lisäaineella 

Kuumahalkeilua voidaan estää/hillitä seuraavilla menetelmillä (Avesta Welding, 2012, s. 

16; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 107, 187): 

 

1. Koveria hitsejä tulisi välttää. Kuperat ja tasahitsit ovat edullisempia. 

2. Palkojen välinen lämpötila tulee pitää matalana. 

3. Ferriittipitoisuuden huomioon ottaminen oikealla hitsauslisäaineella 

4. Stabiloitu hitsiaine on samalla ferriittipitoisuudella alttiimpi kuumahalkeilulle kuin 

vastaava stabiloimaton. 

5. Erityisesti mangaani ja molybdeeni ovat kuumahalkeilua estäviä seosaineita. 

6. Hitsin leveys/syvyys –suhde tulee olla 1 – 1,5 jolloin keskilinjasuotautuminen 

pienenee. 

7. Rakenteen jäykkyyden vähentäminen esimerkiksi ainevahvuutta ohentamalla. 

8. Epäpuhtauksien kuten fosforin ja rikin vähentäminen lisäaineessa 

9. Matala lämmöntuonti. 

10. Hitsaus on suoritettava suoralla kuljetuksella. Levitysliikkeitä ei sallita ns. 

”superausteniittisilla” teräslajeilla, jotta hitsisula pysyy pienenä. 
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11. Suuri hitsausnopeus on epäedullisempi kuin hidas, sillä se altistaa helpommin 

keskiviivasuotautumiselle 

12. Kraatterihalkeamat lopetuskohdissa tulisi välttää.  

Kuumahalkeilualttiutta voidaan arvioida Suutalan diagrammin avulla (kuva 40), jossa 

kromi- ja nikkeliekvivalentti -suhdetta verrataan rikin ja fosforin prosentuaaliseen 

määrään. 

 

 

Kuva 40. Suutalan diagrammin avulla arvioidaan kuumahalkeilutaipumuksen alttiutta 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 105). 

 

7.3 Suojakaasu hitsausprosessissa 

Suojakaasulla on kaksi päätehtävää. Suojakaasu suojaa valokaarta ja hitsiä ympäröivältä 

ilmalta (~78 % N & ~21 % O2) estäen näin hapettumisen ja suotautumisen hitsisulaan, 

mikä tekee sen hauraaksi, ja muodostaen huokosia ja halkeamia. Suojakaasu mahdollistaa 

tasaisen hitsiaineen siirtymisen valokaaren kautta. (Avesta Research Center, 2010, s. 41; 

Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 117). 

 

Suojakaasun koostumuksella on vaikutusta hitsausnopeuteen, hitsin kemialliseen 

koostumukseen, hitsin muotoon, tunkeumaan, hitsaushöyryihin, sulan juoksevuuteen 

korroosionkestävyyteen, läpipalamiseen, hitsausroiskeisiin, valokaaren vakavuuteen, 

hitsauslisäaineen siirtymistapaan ja materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. On siis tärkeä 

valita oikea seoskaasuyhdistelmä oikeaan hitsausmenetelmään ja -kohteeseen, jotta hitsaus 

olisi mahdollisimman kustannustehokasta. (Avesta Research Center, 2010, s. 41; 

Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 117).  
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Suojakaasut luokitellaan niiden reagointitavan mukaan seuraavasti: 

- Reagoimaton kaasu: Typpi 

- Hapettava kaasu: Hiilidioksidi ja happi 

- Inertti kaasu: Argon ja helium 

- Pelkistävä kaasu: Vety 

 

Argon 

Argon on hyvin yleinen suojakaasu ruostumattoman teräksen hitsauksessa. Inerttisyden 

takia se ei reagoi hitsisulan kanssa, jolloin hapettumista tai suotautumista ei tapahdu. 

Valokaaren muoto, puhtaassa argonissa, on hyvin suoraviivainen työkappaleen suhteen. 

(Avesta Research Center, 2010, s. 41; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 118). 

 

Helium 

Helium on Euroopassa kallis, inertti suojakaasu, jolla on argoniin verrattuna suurempi 

ionisaatio ja lämmönjohtuminen. Tästä johtuen hitsi on kulhomainen ja syvempi mitä 

argonilla. Toisaalta syvempi tunkeuma tarkoittaa myös suurempaa lämmöntuontia hitsiin. 

Tämä on otettava huomioon erityisesti hitsattaessa austeniittisia lajeja, joilla on suurempi 

alttius kuumahalkeiluun. Helium on erinomainen kaasu automatisoiduissa 

hitsausmenetelmissä, sillä hitsausnopeutta voidaan lisätä suuremman lämmöntuonnin takia. 

(Avesta Research Center, 2010, s. 41; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 118, 121 – 122). 

 

Vety 

Vety on pelkistävä kaasu, joka lisää valokaaren ionisaatiota ja lämmönjohtavuutta 

huomattavasti enemmän mitä helium. Se vaikuttaa valokaaren muotoon kurouttamalla sitä 

(plasmavaikutus). Tämä lisää tunkeuman syvyyttä, ja mahdollistaa tätä kautta suuremmat 

hitsausnopeudet. Vety auttaa austeniitin muodostumista hitsiaineen mikrorakenteeseen. 

Sillä on myös hapettumista estävä vaikutus hitsisulassa. Vedyn seostamisessa on oltava 

kuitenkin huolellinen, sillä liiallinen määrä sitä suojakaasussa voi johtaa austeniittisilla 

ruostumattomilla teräksillä huokoisuuteen. (Avesta Research Center, 2010, s. 42; 

Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 122 – 123). 
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Typpi 

Typpi on reagoimaton kaasu, jota seostetaan yleensä muun suojakaasun (argon) sekaan. 

Typpi suojakaasussa korvaa tavallisesti hitsistä karkaavan typen. Se on vahva austeniitin 

muodostaja, jolloin hitsin sitkeys ja korroosionkestävyys paranee. Erityisesti rako- ja 

pistekorroosiokestävyys paranee. (Avesta Research Center, 2010, s. 42; Kyröläinen & 

Lukkari, 2002, s. 117, 124, 127). Typpimonoksidin seostaminen stabiloi valokaarta ja 

vähentää otsonien haihtumista työympäristöön parantaen työturvallisuutta (Avesta 

Research Center, 2010, s. 43). 

 

Happi ja hiilidioksidi 

Happi ja hiilidioksidi ovat hapettavia kaasuja (aktiivisia kaasuja). Hitsaus on roiskeetonta 

ja aineensiirtyminen tasaista vakaan valokaaren takia. Aktiivinen kaasu pienentää myös 

sulan pintajännitystä parantaen valmiin hitsisulan liittymistä ja leviämistä perusaineeseen. 

Toisaalta hapettava kaasu muodostaa kuonaa hitsin pintaan, mikä vaikeuttaa peittausta. 

Hapella on noin kolme kertaa suurempi hapettava vaikutus hiilidioksidiin nähden. 

Hitsauksen aikana syntyy palohäviöitä, joissa perusaineen seosaineita palaa pois. Asia 

voidaan ottaa huomioon hitsauslisäainetta valittaessa. (Avesta Research Center, 2010, s. 41 

– 42; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 117 – 119). 

 

7.4 Hitsausprosessit ja suojakaasut 

Ruostumattomien terästen hitsaukseen soveltuu kaikki perinteiset kaarihitsausprosessit 

PAW, GMAW, SAW, TIG ja SMAW. Myös muut hitsausmenetelmät, kuten esimerkiksi 

laserhitsaus ja vastushitsaus soveltuvat ruostumattomien teräslajien hitsaukseen. 

Suojakaasunvalinta tulee tehdä hitsausmenetelmäkohtaisesti, jotta valokaari palaisi 

tasaisesti ja vältyttäisiin hitsin hapettumiselta.  (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 262 – 263). 

 

TIG-hitsaus 

TIG-hitsauksessa (141) suojakaasuna käytetään lähes poikkeuksetta puhdasta argonia 

(99,99 %). Suojakaasun tehtävänä on suojata volframielektrodia ja hitsisulaa 

hapettumiselta. Mikäli tunkeumaa tai hitsausnopeutta halutaan lisätä, suojakaasuun 

seostetaan kaarienergiaa lisäävää kaasua kuten esimerkiksi vetyä tai heliumia.  (Avesta 

Research Center, 2010, s. 44 – 45; Kou, 2003, s. 15 – 16; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 

350 – 351, 360). 
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PAW-hitsaus 

Plasmahitsauksessa (nro. 15) käytetään suojakaasuna TIG-hitsauksen tapaan puhdasta 

argonia tai seoskaasua 93%Ar7%H. Sen tehtävänä on myös suojata elektrodia ja hitsisulaa 

hapettumiselta. Lisäämällä vetyä seoskaasuun saadaan muodostettua syvempi tunkeuma, ja 

täten hitsausnopeus nostettua. Liiallinen vedyn seostaminen (>8 %) voi aiheuttaa 

huokoisuutta. Mikäli heliumia lisätään 20 – 30 %, nostetaan tällä kaarienergiaa, parantaen 

sulan juoksevuutta ja hitsausnopeutta jopa 50 %. Typen lisääminen parantaa 

korroosionkestävyyttä ns. ”superausteniittisilla” ruostumattomilla teräksillä. (Avesta 

Research Center, 2010, s. 44 – 45; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 365, 372). 

 

GMAW-hitsaus 

MAG-/MIG-hitsauksessa (nro. 135 ja 131) suojakaasu suojaa valokaarta ja hitsisulaa 

hapettumiselta. Suojakaasu on MIG-hitsauksessa inertti ja MAG-hitsauksessa aktiivinen. 

Suojakaasu on pääasiassa argonia, mutta valokaaren vakauttamiseksi hiilidioksidia tai 

happea seostetaan 1 – 3 %. Kuten muissakin kaarihitsausprosesseissa, heliumin 

seostaminen nostaa kaarienergiaa. (Avesta Research Center, 2010, s. 44; Kou, 2003, s. 19 – 

21; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 282 – 283, 296). 

 

SAW-hitsaus 

Jauhekaarihitsauksessa (nro. 12 ja 121) valokaari palaa kaariontelossa hitsausjauheen alla. 

Kaarionteloon muodostuu jauheesta, perusaineesta ja lisäaineesta kaasu- ja metallihöyryjä, 

jotka suojaavat hitsiä. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 329). Ylimääräistä suojakaasua ei 

siis ole tarvetta tuoda hitsausprosessiin. Mikäli hitsaus suoritetaan yhdeltä puolelta, 

voidaan juuritukena käyttää esimerkiksi liikkuvaa nauhaa, jonka päällä on 

juuritukijauhetta. Edellä mainittu juuritukisovellusta käytetään mm. säiliönvalmistuksessa. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 333).  

 

FCAW-hitsaus 

Täytelankahitsauksessa suojakaasun käyttö on valinnanvaraista, sillä jauhe langan 

ympärillä toimii suojana hitsin hapettumiselta. Suojakaasu on pääasiassa argonia, johon on 

seostettu 15 – 25 % CO2. Myös 100 % CO2 käyttö suojakaasuna on mahdollista, tosin tämä 

tekee valokaaresta epävakaamman, ja sulanhallinta on vaikeampaa ja hitsausroiskeita 
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lisääntyy. (Avesta Research Center, 2010, s. 46; Kou, 2003, s. 22; Kyröläinen & Lukkari, 

2002, s. 313, 323). 

 

Laserhitsaus 

Laserhitsauksessa (nro. 52) suojakaasu voidaan tuoda sivusta erillisestä suuttimesta. 

Suojakaasun tehtävänä on hitsisulan hapettumisen suojaamisen lisäksi estää lasersäteen 

absorboituminen muodostuneeseen plasmaan. Käytettävät suojakaasut ovat argon, helium 

tai typpi. Heliumin käytöllä saadaan parempi tunkeuma, mutta ilmaa kevyempänä 

alkuaineena se ei suojaa yhtä hyvin hitsiä. Tästä syystä heliumia seostetaan ainoastaan 10 

% argoniin, jolloin hitsaus on nopeinta ja laatu hyvää. (Avesta Research Center, 2010, s. 

47; Kou, 2003, s. 15 – 16; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 383). 

 

7.5 Ferriitin vaikutus austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsissä 

Ferriitti vaikuttaa austeniittisen ruostumattoman teräksen hitsiin vähentämällä 

kuumahalkeilualttiutta, sillä se omaa paremman lämmönjohtumiskyvyn ja 

lämpölaajenemiskertoimen, se liuottaa paremmin epäpuhtauksia (esimerkiksi rikki, fosfori, 

lyijy ja tina) ja nostaa hitsin lujuutta. Erityisesti kryogeenisissä sovelluksissa ferriitin 

määrän tunteminen hitsissä on erityisen tärkeää, sillä se laskee austeniittisen 

ruostumattoman teräksen kylmäsitkeyttä. Se altistaa myös hitsin selektiiviselle 

syöpymiselle. (Avesta Research Center, 2010, s. 69; Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 78). 

Norbert Friedrich et al. ovat artikkelissa ”Welding of austenitic stainless steels for 

cryogenic LNG applications, Low Temperature Behaviour of Austenitic Weldments” 

selvittäneet, että iskusitkeys on parhaimmillaan ferriittiluvun ollessa matala (3 – 8 FN) 

(kuva 41) (Friedrich, N., et al. s. 10). 
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Kuva 41. Ferriittipitoisuuden merkitys iskusitkeyteen (Friedrich, N., et al. s. 10). 

 

Ferriittipitoisuus voidaan määrittää kaarihitsatuille ruostumattomille teräksille 

ferriittidiagrammien avulla. Diagrammit perustuvat nikkeli- ja kromiekvivalenttien 

määrittämiseen, joiden laskentatapa vaihtelee diagrammin valinnan mukaan. Ekvivalentit 

ovat kuvattu diagrammeihin pysty- ja vaaka-akseleille. Ferriittiä suosivat seosaineet 

lasketaan kromiekvivalentista, ja austeniittia suosivat seosaineet nikkeliekvivalentista. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 78).  

 

Tunnetuimmat ferriittidiagrammit ovat: 

- 1992 WRC-diagrammi 

- 1988 WRC-diagrammi 

- 1982 Espy-diagrammi 

- 1973 DeLong-diagrammi 

- 1949 Schaeffler-diagrammi,  

joista Schaeffler-, DeLong- ja 1992 WRC-diagrammia käytetään eniten ruostumattoman 

teräksen hitsiainetta määritettäessä. Kuitenkin kaikkia edellä mainittuja diagrammeja 

voidaan käyttää arvioitaessa hitsin kuumahalkeilua, ferriittipitoisuutta, 

rakeenkasvuhaurautta, sigmahaurautta ja kylmähalkeilua. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 

79). 
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Schaeffler-diagrammi (kuva 42) kattaa ferriittipitoisuuden mittaamisen 0 – 100 %. 

Mittatarkkuus vaihtelee kuitenkin ± 4 %. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 79). 

 

 

Kuva 42. Schaeffler-diagrammi (New Hampshire Materials Laboratory, 2002). 

 

DeLong-diagrammi (kuva 43) on tarkennettu osa Schaeffler-diagrammia ja se edustaa 

austeniittis-ferriittistä hitsiainetta. Diagrammi kattaa ferriitin laajuusalueen 0 – 15 % eli 0 – 

18 FN. DeLong-diagrammi tarkentui edeltäjäänsä verrattuna ±3 FN:n mittatarkkuuteen. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 80). 

 

 

Kuva 43. DeLong-diagrammi (Aircraft plasma, 2013). 
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1992 WRC-diagrammi (kuva 44) on edeltäjäänsä 1988 WRC-diagrammia tarkempi ja 

laajensi DeLong-diagrammin kattavuusalueen FN18-luvusta FN100-lukuun. 1992 WRC-

diagrammin kromi- ja nikkeliekvivalentin laskentatapojen eroavaisuuksien lisäksi 

diagrammiin on piirretty myös kuumahalkeilualttiutta kuvaavat austeniittisen hitsiaineen 

neljän jähmettymisjärjestyksen viivat. 1992 WRC-diagrammia pidetään suositeltavimpana 

diagrammina ferriittipitoisuuden määrittämiseen sen tarkkuuden takia. Hitsiaineet FA ja F 

eivät ole yhtä alttiita kuumahalkeilulle kuin A ja AF. FA:lla kuumahalkeiluriski on pienin. 

(Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 81). 

 

 

Kuva 44. 1992 WRC-diagrammi (Weldwell, 2009). 

 

Ferriittipitoisuus (%) ja ferriittinumero 

Ferriittipitoisuudelle (%) ja ferriittinumerolle on olemassa diagrammi, josta voidaan lukea 

niiden välinen yhteys. Ferriittiluku FN vastaa pienillä ferriittipitoisuuksilla (0 – 6 %) 

suoraan prosentuaalista ferriittipitoisuutta. Kun ferriittipitoisuus nousee, se ei vastaa 

suoraan ferriittilukua. Esimerkiksi ferriittipitoisuudet 7 – 10 % vastaavat 7,2 – 11,1 FN ja 

yhä suuremmat pitoisuudet esimerkiksi 22 % vastaa 26,1 FN. 22 % suuremmat 

ferriittipitoisuudet eivät vastaa toisiaan juurikaan, sillä toleranssiväli kasvaa diagrammissa 

(kuva 45). (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 83). 
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Kuva 45. Ferriittiluvun (FN) ja ferriittiprosentin (%) välinen yhteys (Kyröläinen & 

Lukkari, 2002, s. 83).  

 

7.6 Lisäaineet 

Lisäaineen valinnalla vaikutetaan syntyvän hitsin mekaanisiin ominaisuuksiin ja 

korroosionsietokykyyn. Lisäaine on perusaineeseen nähden lievästi yliseostettu nikkelillä, 

mangaanilla, molybdeenillä ja kromilla, sillä hitsausprosessin aikana osa edellä mainituista 

alkuaineista haihtuu valokaaressa. Kryogeenisissä sovelluksissa on hyvin tärkeää hallita 

ferriittipitoisuus hitsissä, jotta kylmähauraus vältettäisiin. Tästä syystä kryogeenisissä 

sovelluksissa hitsiaine on austeniittinen eli ferriittiä suosivia lisäaineita on vähän tai ei 

ollenkaan. Taulukkoon 21 on kerätty Outokumpu Stainless Oy:n valmistamien 

austeniittisten ruostumattomien terästen hitsauslisäaineita, jotka ovat tutkitusti 

osoittautuneet soveltuviksi eri teräslajien hitsaukseen. (Avesta Research Center, 2010, s. 

69; Avesta Welding, 2012, s. 7). 
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Taulukko 21. Eri austeniittisille ruostumattomille teräksille soveltuvat hitsauslisäaineet. 

Lihavoidut materiaalit ovat kryogeenisiin sovelluksiin hyväksytyt materiaalit EN 10028-7, 

EN 13458-2 ja EN 13530-2 mukaan. (Mukaillen Avesta Research Center, 2010, s. 70). 

EN AISI/UNS HITSAUSLISÄAINEET 

Hitsauslangat 

ISO 14343 

ISO 18274 

Hitsauspuikot 

ISO 3581 

ISO 14172 

AUSTENIITTINEN RUOSTUMATON TERÄS 

1.4310, 1.4318 301, 301LN 19 9 L 19 9 L 

1.4372 201 18 8 Mn tai 23 12 L 18 8 Mn tai 23 12 L 

1.4301, 1.4307, 

1.4311 

304, 304L, 304LN 19 9L 19 9L 

1.4541, 1.4550 321, 347 19 9L tai 19 9 Nb 19 9L tai 19 9 Nb 

1.4303, 1.4305, 

1.4306 

305, 303, 304L 19 9L 19 9L 

1.4567 S30430 19 9L 19 9L 

1.4401, 1.4404, 

1.4427 

316, 316L 19 12 3L 19 12 3L 

1.4435, 1.4436 316L, 316 19 12 3L 19 12 3L 

1.4406, 1.4429, 

1.4432 

316LN, S31653, 

316L 

19 12 3L 19 12 3L 

1.4571 316Ti 19 12 3L tai 19 12 3 

Nb 

19 12 3L tai 19 12 3 

Nb 

1.4438 317Ti 317L 317L 

1.4439 317LMN 19 13 4 NL tai 

20 25 5CuL 

19 13 4 NL tai 

20 25 5CuL 

904L 904L 20 25 5 CuL 20 25 5 CuL 

1.4466 S31050 25 22 2 NL 25 22 2 NL 

654 SMO® S32654 Ni Cr 25 Mo 16 Ni Cr 25 Mo 16 

1.4529, 254 

SMO®, 1.4565 

N08926, S31254, 

S34565 

Ni Cr 22 Mo 9 Nb Ni Cr 21 Mo Fe Nb, 

NiCr25Mo16 tai P54 

 

Kuvassa 46 on esitetty modifioitu Schaeffler- DeLong- diagrammi, johon eri Outokummun 

ruostumattomia teräksiä on lisätty, kun ne ovat hitsattu oikean hitsauslisäaineen mukaan 

(taulukko 21). Diagrammi ei ota kantaa hitsausprosessin valintaan, ja täten 

sekoittumissuhteeseen. 
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Kuva 46. Schaeffler-DeLong-diagrammi, johon on merkitty eri ruostumattomien terästen 

mikrorakenteet (Avesta Research Center, 2010, s. 73). 
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8 KOKEELLINEN OSUUS 

 

 

Diplomityön kokeellisessa osiossa tutkittiin austeniittisen ruostumattoman teräksen 

iskusitkeyttä kryogeenisissä lämpötiloissa ja soveltuvuutta rakennusmateriaalina LNG-

teollisuuteen. Kokeellisessa osassa vertailtiin ruostumattomia teräksiä 1.4420 (P781), 201 

(P704), 201LN (P704) ja 301LN (P711) standardeissa hyväksyttyihin ruostumattomiin 

teräslajeihin, erityisesti LNG-laitteistokomponenteissa käytettyihin 304L (P720) ja 316L 

(P750) teräksiin. 

 

Kokeellisessa osuudessa aikana käytiin keskusteluja eri LNG-säiliövalmistajien kanssa 

Suomessa ja Ruotsissa. Heidän eri tuotesovelluksiin otettiin kantaa materiaalitoimittajan 

näkökulmasta. Heidän kautta pyrittiin saamaan palautetta uuden 1.4420 teräksen 

soveltuvuudesta LNG-teollisuuteen. 

 

Kokeellisessa osiossa pyrittiin löytämään austeniittiselle haponkestävälle teräkselle 1.4420 

(liite I) kylmäsitkeitä hitsauslisäaineita tekemällä koehitsauksia ja menetelmäkokeita. 

Tavoitteena oli muodostaa pWPS, jonka perusteella hitsi olisi kylmäsitkeä ja täyttäisi 

standardissa vaaditun iskusitkeysarvon (>75 J/cm
2
).  

 

Kokeellisessa osiossa tehtiin laskelmia LNG:n siirto- ja säilytyskaluston kasvusta 

tulevaisuudessa, sekä selvitettiin, millainen vaikutus LNG-teollisuuden kasvulla on 

austeniittisen ruostumattoman teräksen kulutukseen. Laskelmat tehtiin teoriaosiossa 

kerätyn informaation perusteella. Taulukkoon 22 on esitetty empiirisessä osiossa 

tutkittujen materiaalien kemialliset koostumukset. 
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Taulukko 22. Kokeellisen osion tutkittavien materiaalien tyypilliset kemialliset 

koostumukset. 

ALKUAINE & 

AISI/EN 

201 201LN 301LN 304L 316L 321 1.4420 

C [%] ≤ 0,15  <0,03 ≤ 0,03  ≤ 0,03  

 

≤ 0,03  

 

≤ 0,08  

 

0,02 

Mn [%] 5,5 – 7,5  6,4 – 7,5 ≤ 2,00  ≤ 2,00  ≤ 2,00  ≤ 2 1,8 

Cr [%] 16 – 18   16 – 18 16,5 – 

18,5  

18 – 20 16,5 – 

18,5  

17 – 19  20,3 

Ni [%] 3,5 – 5,5  4 – 5 6 – 8 10 – 12  10 – 13  9 – 12  8,6 

Mo [%] - - - - 2 – 2,5 - 0,7 

N2 [%] 0,05–

0,25  

0,01 – 

0,25 

0,1 – 0,2  ≤ 0,1 ≤ 0,1  - 0,2 

 

8.1 LNG-säiliövalmistajat Suomessa 

Kun tarkastellaan LNG-teollisuutta ja arvoketjua materiaalitoimittajan näkökulmasta, voi 

ensimmäinen olettamus olla, että LNG-terminaalit ovat suurimpia ruostumattoman 

teräksen kulutuskohteita. Olettamus ei virheellinen. Lähemmän tarkastelun myötä, on 

selvää, että ympäröivään infrastruktuuriin käytettävä ruostumattoman teräksen määrä on 

suurempi.  

 

Suomessa VaasaBall LNG ja Viafin West Welding toimivat LNG-teollisuuden varastointi- 

ja kuljetusjärjestelmien suunnittelijoina ja toimittajina. Edellä mainittujen toimijoiden 

kanssa on käyty keskustelua, kuinka heidän varasto- ja kuljetusjärjestelmiä voitaisiin 

optimoida materiaalitoimittajan näkökulmasta painottuen uuden austeniittisen 

ruostumattoman teräksen 1.4420 implementointiin LNG-teollisuuteen. Teräs on herättänyt 

valtavasti kiinnostusta toimijoiden keskuudessa.  

 

VaasaBall LNG Oy 

Vaasaball LNG Oy on startup-yritys, joka on erikoistunut nesteytetyn maakaasun 

varastointi- ja kuljetusratkaisuihin. VaasaBall LNG Oy:n liikeidea perustuu yhtiön nimen 

mukaan pallomaiseen ratkaisuun (kuva 47), jossa varastointisäiliönä toimii pentagoneista 

ja heksagoneista rakennettu tyhjiöeristetty pallo. Varastointikoko on 4 m
3
 – 36 000 m

3
. 

(VaasaBall LNG, 2014a). 
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Kuva 47. VaasaBall LNG pallosäiliö Da 9,35m (VaasaBall LNG. 2014b).  

 

Palloratkaisu mahdollistaa 50 % ohuemman eristyskerroksen muihin nykypäivän 

ratkaisuihin nähden. Myös mitoitettava aineenvahvuus puolittuu (kaava 6) perinteiseen 

lieriömäiseen (kaava 7) ratkaisuun verrattuna. Tämä mahdollistaa edullisemman ja 

kevyemmän säiliörakenteen käytön, jolloin LNG:n hyötykuorma kasvaa. (SFS-EN 13458-

2, 2003, s. 6-8, 17; VaasaBall LNG, 2014a). 

 

Pallomaisen säiliön ainevahvuus s mitoitetaan standardin EN 13458-2 mukaan: 

 

 [  ]  
    

   (  )    ⁄
   ,    (6) 

 

jossa  

c on lisättävä vahvuus [mm] 

Da on ulkohalkaisijan leveys [mm] 

K on 1 % myötölujuus (austeniittiset ruostumattomat teräkset) [N/mm
2
] 

p on suunnittelupaine [bar] 

S on varmuuskerroin suunnittelupaineessa 

v on varmuuskerroin liitoskohdissa, jotka alttiita murtumiselle 
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Lieriömäisen säiliön ainevahvuus s mitoitetaan standardin EN 13458-2 mukaan: 

 

 [  ]  
    

   (  )    ⁄
   ,    (7) 

 

jossa  

c on lisättävä vahvuus [mm] 

Da on ulkohalkaisijan leveys [mm] 

K on 1 % myötölujuus (austeniittiset ruostumattomat teräkset) [N/mm
2
] 

p on suunnittelupaine [bar] 

S on varmuuskerroin suunnittelupaineessa 

v on varmuuskerroin liitoskohdissa, jotka alttiita murtumiselle 

 

Esimerkki lasku aineenvahvuuden eroavaisuuksista 1.4420 ja 304L teräksissä: 

Lasketaan kaavasta 7 aineenvahvuus 1.4420 ja 304L teräkselle. Säiliön suunnittelu 

parametrit ovat: 

 

c = 2 mm Da = 4000 mm K = 440 MPa (1.4420) ja 250 MPa (304L)  

p = 2 bar S = 1,5 (EN 13458-2) v = 0,85 (hitsiliitos) 

 

1.4420:    304L: 

 [  ]   
      

   (
   

   
)       

                       [  ]   
      

   (
   

   
)       

          

 

Laskuista huomataan, että käyttämällä lujempaa materiaalia säiliön suunnittelussa, voidaan 

säiliönvalmistuksessa käyttää ohuempia materiaaleja. Tästä on hyötyä erityisesti 

liikuteltavissa säiliöissä, joissa pyritään maksimoimaan hyötykuorman suuruus. Edellä 

lasketussa vertailussa rakenne kevenee noin 8 kg/m
2
, mikäli hyödynnetään 1.4420 terästä. 

 

Tarvittavat parametrit säiliön mitoitusta varten 

Uuden haponkestävän teräksen 1.4420 hyödyntäminen painelaitesovelluksissa on tässä 

vaiheessa ongelmallista, koska se ei kuulu vielä standardeihin. Materiaalitoimittaja ja -

tilaaja voivat yhdessä päättää PMA-käytännöstä, jossa materiaalitoimittaja takaa tietyt 
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parametrit materiaalille tietyssä lämpötilassa. Tarvittavat materiaaliparametrit ja -

ominaisuudet säiliön mitoittamista varten: 

- Iskusitkeydet K20, K-80, K-152 ja K-196  

- Myötölujuudet R0,2 ja R1.0  iskusitkeyslämpötiloissa 

- Murtolujuus Rm 

- Muokattavuus  

- Pistekorroosioluku, PRE 

- Hitsattavuus (oikea hitsauslisäaine, menetelmä, esivalmistelut) 

 

Viafin West Welding Oy 

Viafin West Welding on Teuvalla sijaitseva vaativien paineastioiden valmistaja. 

Tuotteisiin kuuluu muun muassa suuret painesäiliöt ja lämmönvaihtimet. Yritys on 

kiinnostunut 1.4420 ruostumattoman teräksen implementoimisesta tuotevalikoimaansa. 

Viafin West Welding Oy:lle lähetettiin 3 kpl 8 mm levyä edellä mainitusta materiaalista 

tutustumista varten. Heitä kiinnosti erityisesti jauhekaarihitsauksessa oikean hitsausjauheen 

ja -parametrien löytäminen. Vaihtoehtoisena menetelmänä pidettiin myös täytelanka-

MAG-hitsausta. 

 

8.2 Charpy-V iskusitkeyskoe: Austeniittisen ruostumattoman teräksen soveltuvuus 

tyhjiöeristettyyn LNG-säiliöön 

Charpy-V iskusitkeyskokeessa (SFS-EN 148) selvitettiin, kuinka erilaiset ruostumattomat 

teräslajit kilpailevat LNG-teollisuudessa tavallisesti käytettävien 304L ja 316L terästen 

kanssa. Yksi vertailtavista testimateriaaleista (321) mainittiin standardeissa EN 13458-2, 

EN 13530-2 ja EN 10028-7. Muut testimateriaalit (301LN, 201, 201LN ja 1.4420) eivät 

kuulu edellä mainittuihin standardeihin, mutta niiden iskusitkeysominaisuuksia haluttiin 

selvittää aineenkoetuskokeissa -196˚C lämpötilassa.  

 

Tarkoituksena oli tuloksia vertailemalla selvittää paras mahdollinen ruostumaton teräs eri 

LNG-teollisuuden sovelluskohteisiin. Tulosten perusteella voidaan tulevaisuudessa tarjota 

asiakkailla PMA-sopimuksen avulla materiaalitakuu LNG-säiliöihin, mikäli materiaali ei 

ole kirjattuna standardiin.  

 

Iskusitkeyskoetta varten leikattiin 16 pitkittäistä ja 16 poikittaista iskusauvaa kutakin 

materiaalia ja lämpötilaa kohden. Iskusauvat koneistettiin mittoihin 55x10xvahvuus (mm). 

Paksuuserot iskusauvoissa otettiin huomioon laskemalla absorboitunut energiamäärä pinta-
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alaa kohden (J/cm
2
). Iskusitkeyskokeessa saadut tulokset on esitetty taulukoissa 23 ja 24. 

Iskusitkeystulokset (pöytäkirjat) ovat myös esitettynä liitteissä II – XVII. 

 

Taulukko 23. Kolme poikittaista onnistunutta iskua/lämpötila/materiaali [J/cm
2
], ES = ei 

suoritettu.   

POIKITTAINEN ISKUKOE 

Aihio Polarit (mm) AISI EN RT -50C -80C -196C 

283274 704 (5.99) 201 1.4372 234 192 174 65 

262631 711 (3,75) 301LN 1.4318 179 158 137 87 

335764 720 (8,00) 304L 1.4307 362 309 248 166 

314562 731 (4,00) 321 1.4541 201 201 200 139 

311026 750 (4,00) 316L 1.4404 216 202 207 170 

260368 781 (10,00) - 1.4420 270 ES 232 89 

283293 704 (5,94) 201LN S20153 255 219 198 98 

 

Taulukko 24. Kolme pitkittäistä onnistunutta iskua/lämpötila/materiaali [J/cm
2
], ES = ei 

suoritettu. 

PITKITTÄINEN ISKUKOE 

Aihio Polarit (mm) AISI EN RT -50C -80C -196C 

283274 704 (5.99) 201 1.4372 357 364 331 123 

262631 711 (3,75) 301LN 1.4318 257 243 221 124 

335764 720 (8,00) 304L 1.4307 429 374 351 229 

314562 731 (4,00) 321 1.4541 232 237 231 205 

311026 750 (4,00) 316L 1.4404 270 274 269 245 

260368 781 (10,00) - 1.4420 346 ES ES 183 

283293 704 (5,94) 201LN S20153 350 333 314 135 

 

Teräkselle 1.4420 oli tehty aiemmin iskukokeita, joita käytetään referenssimateriaalina 

tämän työn yhteydessä. Iskut suoritettiin 10x10x55 mm sauvoille. Poikittaisessa 

iskusitkeyskokeessa koelämpötilat olivat 20, -80 ja -196˚C. Pitkittäisessä 

iskusitkeyskokeessa koelämpötilat olivat 20 ja -196˚C. (Kalapudas, 2013). 
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Charpy-V iskukokeen menetelmä 

Iskusitkeys tarkoittaa aineen kykyä kestää iskuja. Yleisin iskukoe on Charpy-V iskukoe, 

jossa kappaleeseen muodostunut murtuma voi olla sitkeä tai hauras. Charpy-V 

iskukokeella määritetään teräksen transitiolämpötila. Transitiolämpötila kuvaa teräksen 

haurasmurtuma-alttiutta, eli lämpötila-aluetta, jossa murtuma muuttuu sitkeästä hauraaksi. 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset eivät ole taipuvaisia haurauteen ja haurastumiseen. 

Niillä säilyy iskusitkeys hyvänä vielä jopa -270˚C:ssa. (Lukkari, 2013, s. 27 – 28). 

 

Koesauva on tavallisesti neliönmuotoinen poikkipinnaltaan. Sen (kuva 48) toiselle puolelle 

koneistetaan V-muotoinen lovi. Koesauva asetetaan tämän jälkeen iskulaitteeseen siten, 

että iskuvasara iskeytyy, lovesta katsottuna, ”vedon puolelle”.  (Lukkari, 2013, s. 27). 

 

 

Kuva 48. Charpy-V iskusauva (mm) (TWI, 2013). 

 

Heiluri asetetaan ennalta määrättyyn asentoon (kuva 49: 1), josta se hallitusti heilahtaa 

koesauvan keskelle (kuva 49: 2 ja 2*). Koesauvan murtuessa se absorboi iskuenergiaa, 

jolloin matkaa jatkanut vasara osoittaa taulukosta (kuva 49: 3) absorboituneen energian 

määrän. Mitä matalammalle heiluri heilahtaa (kuva 49: 4), sitä sitkeämmästä materiaalista 

on kyse. Tulos ilmoitetaan koesauvaan käytetyn iskuenergian määrä koelämpötilassa 

esimerkiksi 60 J @ -20˚C. (Lukkari, 2013, s. 27). 
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Kuva 49. Charpy-V iskukoe (Mukaillen TWI, 2013). 

 

Jotta iskusitkeyskäyrä voidaan muodostaa, tulee materiaali testata useammassa 

lämpötilassa (Lukkari, 2013, s. 27). Esimerkiksi standardissa prEN 10028-7 Flat products 

made of steels for pressure purposes – Part 7: Stainless steels koelämpötilat austeniittiselle 

ruostumattomalle teräkselle ovat 20, -80, -150 ja -196 ˚C lämpötiloissa (European Standard 

prEN 10028-7, 2013, s. 43). 

 

Koelaitteisto ja koelämpötilat 

Iskusitkeyskoe suoritettiin Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tutkimuskeskuksen 

laboratoriossa. Iskukokeet on mahdollista suorittaa +80 – -80 ˚C ja -196˚C lämpötiloissa 

(kuva 50). 

 

 

Kuva 50. Iskusitkeyslaitteisto Outokumpu TRC:ssä (Heikkinen, 2013, s. 14). 



104 

 

Iskusitkeyslämpötilat (RT, -50, -80, -196 ˚C) valittiin standardin EN 10028-7 perusteella, 

sillä poikkeuksella, että standardin -150˚C korvattiin -50˚C, koska em. lämpötilaan ei 

päästä laboratorion laitteistoilla. Lämpötila -50˚C oletettiin olevan teoreettinen maksimi 

Suomen olosuhteissa, jolloin se valittiin koelämpötilaksi. 

 

8.3 Ruostumattoman teräksen 1.4420 hitsattavuus 

Diplomityön aikana tehtiin koehitsauksia Outokumpu Stainless Oy:n uudelle 1.4420 

teräkselle (taulukko 25). Tarkoituksena oli löytää hitsauslisäaineita, jotka soveltuvat hyvin 

kryogeenisiin lämpötiloihin. Lisäaineet valittiin Schaefflerin diagrammin perusteella. 

Hitsauslisäaineilta vaaditaan tasalujuisuutta, jotta ne täyttäisivät standardin EN 15614-1 

mainitsemat NDT- ja DT-menetelmäkoevaatimukset.   

 

Taulukko 25. Haponkestävän ruostumattoman teräksen 1.4420 tyypilliset 

materiaaliominaisuudet (Outokumpu Oyj, 10/2013, s. 1). 

EN C 

(%) 

Cr 

(%) 

Mn 

(%) 

Ni 

(%) 

Mo 

(%) 

N 

(%) 

Fe 

(%) 

Rp0,2 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A 

(%) 

1.4420 0,02 20,3 1,8 8,6 0,7 0,2 Loput 390 710 43 

 

Teräksen 1.4420 minimi R0,2, R1,0 ja Rm, joita ehdotetaan tulevaan terässtandardiin ovat: 

- R0,2  350 MPa 

- R1,0 380 MPa 

- Rm 650 MPa 

 

Teräksen 1.4420 korroosionkestävyys ja hitsattavuus:  

Teräksellä 1.4420 on hyvä korroosionkestävyys. Raerajakorroosiolta vältytään korkean 

typpipitoisuuden ja matalan hiilipitoisuuksien takia. Suuri typpi- ja kromipitoisuus sekä 

kohtalainen molybdeenipitoisuus estävät tasaisen pintakorroosion muodostumisen.  

 

Teräksen 1.4420 hitsauslisäaine tulee valita 316L teräslajin mukaisesti (19 12 3L), mikäli 

perusainetta vastaavaa korroosionsietokykyä tavoitellaan. Perusainetta vastaava lujuus 

saadaan duplex-hitsauslisäaineella 23 7 NL. Suojakaasuna tulee käyttää argonia tai 

heliumia. Seostamalla 3 % typpeä suojakaasuun varaudutaan mahdolliseen typen 

höyrystymiseen hitsistä. Edellä mainitut hitsauslisäaineet soveltuvat hyvin 
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huoneenlämpötilaan. LNG-sovelluskohteissa hitsauslisäaineen tulee olla kylmäsitkeä 

kryogeenisissä lämpötiloissa (-162˚C). 

 

Hitsauslisäainelankojen valintaprosessi 

ESAB:in ja Avesta Welding:in tuoteluetteloiden perusteella valittiin lujia MAG-

hitsauslisäaineita. Lisäaineita valittaessa laskettiin suuntaa antavat nikkeli- ja 

kromiekvivalentit, joilla pystyttiin ennustamaan syntyvän hitsin mikrorakenne. 

Taulukkoon 26 on kerätty testattavat lisäaineet.  

 

Taulukko 26. Lisäaineiden kemialliset koostumukset sekä mekaaniset ominaisuudet (Avesta 

Welding, 2014; NST, 2014). 

 307-Si / 18 8Mn P12-0Nb/ NiCr22Mo10W3 316L-Si / 

G 19 12 3 L Si 

C (%) 0,08 0,01 0,02 

Si (%) 0,8 0,1 0,85 

Mn (%) 6,8 0,1 1,7 

Cr (%) 19,0 22,0 18,5 

Ni (%) 8,0 Loput 12,2 

Mo (%) 0,1 10,0 2,6 

W (%) - 2,7 - 

Nb (%) - <0,1 - 

P (%) - - - 

N (%) - - - 

S (%) - - - 

Fe (%) - <1,0 - 

R0,2 (MPa) 410 380 410 

Rm (MPa) 630 630 590 

A (%) 38 45 35 

 

Schaefflerin kromi- ja nikkeliekvivalenttien (kaavat 8 ja 9) perusteella voitiin ennustaa 

hitsiin syntyvä mikrorakenne ja sen kuumahalkeilutaipumus. Taulukkoon 27 on koottu 

teräksen 1.4420 ja hitsauslisäaineiden kromi- ja nikkeliekvivalentit sekä niitä kuvaavat 

värikoodit. Värikoodit ovat kuvattuna Schaefflerin diagrammiin (kuva 52). 

 

Schaefflerin diagrammi: 

                                (8) 

                           (9) 
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Taulukko 27. Perusaineen ja hitsauslisäaineen kromi- ja nikkeliekvivalentit. 

Perusaine Hitsauslisäaineet 

1.4420 307-Si P12-0Nb 316L-Si 

Crekv 21 Crekv 20,3 Crekv 32,2 Crekv 22,4 

Niekv 10,1 Niekv 13,8 Niekv 64,34 Niekv 13,7 

VÄRIKOODI VÄRIKOODI VÄRIKOODI VÄRIKOODI 

 

Kuvasta 51 nähdään, että 1.4420 teräksellä ei ole taipumusta kuumahalkeilulle. 

 

 

Kuva 51. Ruostumattoman teräksen 1.4420 Crekv/Niekv –suhde sijoitettuna Suutalan 

diagrammiin (Mukaillen Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 105). 

 

Sijoittamalla taulukon 27 perusaine ja hitsauslisäaineet Schaeffler-diagrammiin (kuva 52), 

voidaan pisteiden väliin piirretyn viivan ja sekoittumissuhteen perusteella määrittää hitsin 

mikrorakenne. Suoritetuille MAG-hitsauksille arvioitiin 65 % sekoittumissuhde. 
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Kuva 52. Schaefflerin diagrammi, johon on lisätty Crekv ja Niekv ruostumattomalle 

teräkselle 1.4420 sekä valituille hitsauslisäaineille (Mukaillen Decapo Stainless, 2014). 

 

Diagrammin pisteiden sijoittumisten perusteella voidaan todeta seuraavaa: 

- 307-Si hitsauslisäaineella hitsaus tuottaa hitsiin austeniittis-ferriittisen hitsin noin 5 

% ferriittipitoisuudella. Kryogeenisissä lämpötiloissa ferriittipitoisuus voi aiheuttaa 

haurautta muodostuneeseen hitsiin. 

- P12-0Nb hitsauslisäaine antaa täysin austeniittisen hitsin. Käytetyn diagrammin 

skaala ei riitä osoittamaan kromi- ja nikkeliekvivalentin oikeaa sijaintia.  

- 316L-Si hitsauslisäaineella hitsatessa hitsi on austeniittis-ferriittinen, noin 10 % 

ferriittisuhteella. Kryogeenisissä lämpötiloissa ferriittipitoisuus voi aiheuttaa 

haurautta muodostuneeseen hitsiin. 

 

Liitteistä XVIII – XX löytyy hitsauslisäaineille tuoteselosteet. 
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Hitsausmenetelmä 

Hitsausmenetelmäksi valittiin 135 MAG-hitsaus ja hitsausasennoksi PA (kuva 53). 

Hitsauslaitteisto oli ESAB:in Aristo 2000. Hitsaus suoritettiin osittain mekanisoidulla 

hitsausasemalla. Laitteistoon kuuluu hitsauskuljetin (max. 2 m/min), pneumaattiset 

kiinnittimet, kaasukenkä (Ar) ja hitsausvaste (Cu). Maksimi hitsattava ainevahvuus on 8 

mm. 

 

 

Kuva 53. Hitsaus suoritettiin osittain mekanisoidulla hitsauskuljettimella (Heikkinen, 

2013, s. 4). 

 

Aineenvahvuus, railonvalmistus ja suojakaasu 

Hitsattavan koekappaleiden ainevahvuus oli 5 mm, joihin koneistettiin 60˚ v-railo. 

Suojakaasuna käytettiin Ar+2%O2. Juuren suojauksessa käytettiin puhdasta argonia. 

 

pWPS laadinta ja menetelmäkokeiden teko 

Hitsausparametrien etsintä aloitettiin hitsauslisäainevalmistajien suositusparametrien 

avulla. Jokainen 60 – 100 mm koehitsi tarkasteltiin silmämääräisesti sekä pinnan että 

juuren puolelta. Koehitsauksien parametrit kirjattiin pWPS:iin. Optimaaliset parametrit, 

joilla hitsi oli ulkonäöltään ja tunkeumaltaan hyväksyttävä, löydettiin 3 – 6 kerran 

yrittämisen jälkeen. Onnistuneilla parametreilla hitsattiin yksi 600 mm pituinen hitsi. 

Alustavat hitsausohjeet löytyvät liitteistä XXI – XXIII. 
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Menetelmäkokeet 

Hitsatuille koemateriaaleille suoritettiin NDT- ja DT- menetelmäkokeet standardin SFS-

EN 15614-1 mukaan. Ultraäänitarkastusta ei suoritettu, koska ainevahvuus oli alle 8 mm. 

 

NDT-menetelmäkokeessa suoritettiin: 

- Silmämääräinen tarkastus, SFS-EN 970  

- Tunkeumanestetarkastus SFS-EN 571-1 

 

DT-menetelmäkokeissa suoritettiin: 

- Poikittainen vetokoe (2 sauvaa), SFS-EN 4136 

- Poikittainen taivutuskoe (4 sauvaa), SFS-EN 5173 

- Iskukoe (2 sarjaa), SFS-EN 9016, (-196˚C lämpötila) 

- Makrohietarkastelu (1 kpl), SFS-EN 1321 

 

Menetelmäkokeiden pöytäkirjat: 

- Hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen -pöytäkirjat löytyvät liitteistä XXIV 

– XXIX. 

- Poikittaisen taivutuskokeen pöytäkirjat löytyvät liitteistä XXX – XXXV 

- Hitsin iskukokeen pöytäkirja löytyy liitteistä XXXVI - XXXXI 

- Poikittaisen vetokokeen pöytäkirjat löytyvät liitteistä XXXXII  
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8.4 Austeniittisen ruostumattoman teräksen markkinapotentiaali LNG-teollisuudessa 

Diplomityön aikana tehtiin laskelmia LNG:n varasto- ja siirtokaluston kappalemäärän 

kasvusta vuoteen 2030 mennessä. Kaluston kasvu suhteutettiin tämän jälkeen austeniittisen 

ruostumattoman teräksen tonnimäärään. Laskelmat pohjautuvat teoriaosuuden aikana 

(luvut 2 ja 4) saadun informaation perusteella. 

 

LNG-vastaanottoterminaalit 

On arvioitu, että LNG-markkinalisäys vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan noin 50 %. 

GIIGNL arvioi, että markkinalisäyksestä johtuen LNG:n varasto- ja siirtokalusto tulee 

kolmin- tai jopa nelinkertaistumaan. Täten maailman LNG-nesteytyslaitosten määrä 

vuonna 2030 tulee olemaan noin 200 kappaletta (Vuosi 2008: 65kpl x 3).  

 

Laskuissa varastosäiliön (D = 53 m ja h= 48 m) koko oletettiin keskikokoa pienemmäksi, 

lieriönmalliseksi ja GTT:n membraani-tekniikalla toteutetuksi. Katossa ei käytetty 

ruostumatonta terästä. Tällöin säiliön pinta-ala voitiin laskea kaavasta 10 mukaan: 

 

         
     (      )             (10) 

 

Säiliön vaipan pinta-ala laskettiin kaavasta 11: 

 

                                     (11) 

 

Säiliön sisäpinnan kokonaispinta-ala oli (kaava 12): 

 

                    (         )  
             (12) 

 

Teräksen tiheys on ρ = 8000 kg/m
3
, jolloin 1 mm /m

2
 painaa 8kg. Membraani-säiliön 

ruostumattoman teräksen vahvuus on 1,2 mm. Teräksen massa m saatiin kaavasta 13: 

 

                      
  

     
               (13) 
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Säiliöiden lukumäärä arvioitiin vuonna 2030 olemaan 200 kappaletta. Lisäksi laskussa 

oletettiin, että puolet uusista terminaaleista tulee olemaan membraani-tekniikalla 

toteutettuja, jolloin uusia säiliöitä rakennettaisiin 67 kappaletta (kaava 14): 

 

      
      

 
            6400 tn    (14) 

 

Pienet varastointisäiliöt 

Varastointisäiliö luokitellaan pieneksi, kun varastointikapasiteetti on suurimmillaan 1000 

m
3
. Em. säiliö on pituudeltaan noin 45 m ja halkaisijaltaan 6 m. Kaavasta 15 laskettiin 

edellä mainitun varastointisäiliön sisäpuolisen säiliön säde. Säiliö oletettiin tasapohjaiseksi. 

 

  √
       

   
  √

       

      
           (15) 

 

Kehä laskettiin kaavasta 16: 

 

                           (16) 

 

Vaipan pinta-ala laskettiin kaavasta 11 ja päätyjen pinta-ala (2 kpl) kaavasta 10: 

 

                           

 

           (      )
          

 

Kokonaispinta-ala laskettiin kaavasta 12: 

 

     (        )  
           

 

Varastointisäiliön ainevahvuus vaihteli suomalaisten LNG-varastosäiliövalmistajien 

mukaan 6 – 10 mm välillä. Säiliön seinämän vahvuudeksi valittiin s = 6 mm. Kaavasta 13 

laskettiin säiliön massa: 
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Varastosäiliöiden kasvun oletettiin olevan samansuuruinen kuin vastaanottoterminaaleilla, 

sillä poikkeuksella, että 90 % säiliöistä rakennettaisiin ruostumattomasta teräksestä. 

Kaavasta 14 laskettiin ennuste vuodelle 2030: 

 

      (      )                     4600 tn 

 

LNG-säiliöauto 

GIIGNL tutkimuksen mukaan vuonna 2008 maailmalla operoi noin 700 LNG-säiliöautoa 

(75 % arviointitarkkuus), joista suurin osa oli puoliperävaunullisia säiliöautoja. GIIGNL 

arvioi, että säiliöautoliikenne kolmin- tai nelinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä.  

 

Laskussa säiliöauton tilavuudeksi valittiin 43,5 m
3
 ja pituudeksi 12 m. Ainevahvuudeksi 

valittiin 6 mm. Säiliön päädyt oletettiin tasaisiksi.  

 

Säiliöauton sisäsäiliön säde saatiin kaavasta 15 ja kehä kaavasta 16: 

 

  √
       

      
       

 

                 

 

Säiliön päätyjen ja vaipan pinta-alat laskettiin kaavoista 10 ja 11, ja kokonaispinta-ala 

saatiin kaavasta 12: 

 

         (     )
           

 

                            

 

     (        )  
          

 



113 

 

Tarvittavan ruostumattoman teräksen massa laskettiin kaavasta 13: 

 

           
  

     
             

 

Kun otettiin huomioon, että säiliöautomäärä voi jopa nelinkertaistua, massaksi saatiin 

kaavan 14 mukaan: 

 

                        12 000 tn 

 

LNG-rannikkoalukset 

 LNG-rannikkoaluksen arvioitiin olevan kooltaan 10 000 m
3
 (50x20x10 m). Pinta-alat 

laskettiin kaavoista 17 ja 18: 

 

        (     ) 
       (     )              (17) 

 

        (     ) 
                 (18) 

 

                     (        ) 
          

 

Massat laskettiin kahdella eri seinämänvahvuudella s = 1,2 ja s = 6 mm.  

 

          
   

  

     
              

        
   

  

     
            

 

GIIGNL:n tutkimuksessa ei ollut arvioita operoivista LNG-rannikkoaluksista vuonna 2030. 

Määrän kuitenkin oletetaan lisääntyvän huomattavasti, ei kuitenkaan samassa 

mittakaavassa kuin säiliöajoneuvojen.  
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Isot LNG-rahtialukset 

Laskuissa oletettiin rahtikapasiteetin olevan 150 000 m
3
 ja sen koostuvan kolmesta yhtä 

suuresta säiliöstä. Säiliöiden dimensioiksi valittiin 50x50x20 m. Laskuihin valittiin kaksi 

aineenvahvuutta 1,2 mm ja 6 mm. Kaavoilla 17 ja 18 laskettiin säiliöiden pinta-alat: 

 

        [(     ) 
       (     )       ]                 

 

        (     ) 
                     

 

     (            ) 
           

 

Ainevahvuuksilla 1,2 mm ja 6 mm laskettiin massat: 

 

             
   

  

     
              

 

          
   

  

     
              

 

Isojen LNG-rahtialuksien määrää ei ole arvioitu vuodelle 2030. Kasvu ei ole yhtä suuri 

kuin maantie- ja raidekuljetuksissa. 

 

Määrät yhteensä 

Yhteenlaskettu tonnimäärä koostuu massoista, joiden kasvu voitiin arvioida vuoteen 2030 

mennessä. Yhteenlaskettu terästonnien summa on suuntaa antava. 

 

Vuoteen 2030 mennessä: 

 LNG-vastaanottoterminaaliin kuluu 1,2 mm ruostumatonta terästä 6 400 tn 

 Pieniin varastosäiliöihin kuluu 6 mm ruostumatonta terästä 4 600 tn 

 LNG-säiliöautoihin kuluu 6 mm ruostumatonta terästä 12 000 tn 

Edellä mainittujen sovelluskohteiden yhteenlaskettu massa vuoteen 2030 mennessä oli 

noin 23 000 tonnia. Lasketusta summasta on jätetty huomioimatta LNG-rahtialuksiin ja 

muihin logistisiin instrumentteihin (esim. siirtoputkistot) kuluvat tonnimäärät. Massat eivät 
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ole laskettu suurimpien komponenttien perusteella, vaan keskivertoa pienemmillä arvoilla. 

Yhteenlasketussa massassa ei ole otettu huomioon tuotantoteknillisiä näkökohtia. 

Laskuissa on oletettu, että levyä leikatessa ruostumattoman teräksen hukkaprosentti on 0 

%. Lisäksi GIIGNL arvioi tutkimuksessa, että sen saamat arvot edustavat noin75 % 

totuudesta, eli pelkästään ottamalla huomioon em. prosentuaalinen vaje (25 %) saadaan 

uudeksi arvoksi 29 000 tonnia.  
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9 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

Diplomityön kokeellisen osuuden aikana paneuduttiin neljään eri tutkimuskohteeseen. 

Ensin selvitettiin Suomessa toimivat LNG-säiliöiden valmistajat. Niiden tapaamisen 

jälkeen saatiin selville LNG-säiliöiden valmistuksessa ilmenevät ongelmat. Myös 

tarvittavat mitoitusparametrit saatiin selville. Keskustelujen perusteella muodostettiin 

materiaalimatriisi, josta selvitettiin iskusitkeydet RT, -50, -80, -196 ˚C lämpötiloissa. 

 

Iskusitkeyskokeen materiaalimatriisissa testattiin muun muassa Outokumpu Stainless Oy:n 

uutta 1.4420 (P781) terästä. Sen läpäistyä iskusitkeysvaatimukset -196˚C lämpötilassa 

aloitettiin koehitsaukset, jolla selvitettäisiin pystyttäisiinkö materiaalia implementoimaan 

LNG-säiliöissä. Koehitseille suoritettiin standardin SFS-EN 15614-1 mukaiset 

menetelmäkokeet. 

 

Lopuksi arvioitiin austeniittisen ruostumattoman teräksen markkinapotentiaali LNG-

teollisuudessa laskemalla suuntaa antava ruostumattoman teräksen tonnimenekki vuoteen 

2030 mennessä. Laskuissa ei otettu huomioon valmistusteknillisiä vaatimuksia (esim. 

valmistusteknillisiä hyötysuhteita). Laskettu tonnimäärä kattaa ainoastaan LNG-säiliöautot, 

pienvarastointi säiliöt ja LNG-vastaanottoterminaalit, sillä ne olivat ainoat LNG-

sovelluskohteet, joista oli tehty arviot vuodelle 2030. 

 

9.1 LNG-säiliövalmistajat Suomessa 

Empiirisen ja teoriaosuuden perusteella saatiin kartoitettua Suomessa ja Ruotsissa toimivat 

LNG-yritykset. Niiden kanssa käytyjen keskustelujen ja alan asiantuntemuksen perusteella 

voitiin muodostaa materiaali- ja testausmatriisi, jota tultaisiin tutkimaan diplomityön 

aikana. Haponkestävä ruostumaton teräs, 1.4420, herätti kiinnostusta yrityksissä, ja ne 

pyysivät hitsauskonsultointiapua lisäaineenvalinnassa ja hitsausparametrien löytämisessä.  

 

Käyttämällä 1.4420 terästä 304L teräksen sovelluskohteisiin, voidaan aineenvahvuus, 

esimerkiksi LNG-säiliöissä, ohentaa 1 mm. Yhden millimetrin ohennus neliömetriä kohden 

pudottaa rakenteen painoa 8 kg:lla. 
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9.2 Iskusitkeyskoe: Austeniittisen ruostumattoman teräksen soveltuvuus tyhjiöeritettyyn 

LNG-säiliöön 

Charpy-V iskukokeissa muodostettiin kuuden materiaalin matriisi, jossa tavoitteena oli 

selvittää painelaite-/LNG-standardeissa ei-hyväksyttyjen materiaalien (201, 201LN, 

301LN ja 1.4420) kilpailukyky LNG-teollisuudessa suosittuihin 304L ja 316L teräksiin. 

Iskukokeet suoritettiin neljässä eri lämpötilassa pitkittäis- ja poikittaissuuntaisesti.  

Vaatimuksena oli kolme onnistunutta iskua lämpötilaa kohden. Tuloksista kävi odotetusti 

ilmi, että kaikissa materiaaleissa pitkittäissuuntainen isku vaati neliösenttimetrille 

enemmän energiaa kuin poikittaissuuntainen. 

 

Jotta iskusitkeys tuloksia voitiin vertailla keskenään, tuli tulokset suhteuttaa leikkautuvaan 

pinta-alaan nähden [J/cm
2
] (liite XVI ja XVII). Huoneenlämpötilassa parhaiten suoriutui 

304L (P720) tuloksella 362 J/cm
2
. Toisen sijan jakoivat teräkset 316L (P750), 1.4420 

(P781), 201 (P704) ja 201LN (P704). 

 

Lämpötilassa -50˚C ei suoritettu iskusitkeyskokeita P781:lle, koska kyseinen lämpötila ei 

kuulunut testimatriisiin (Kalapudas, 2013). Lämpötilassa -50 ˚C parhaiten suoriutui 

teräslaji 304L (P720) tuloksella 309 J/cm
2
. Toisen sijan jakoivat teräslajit 201LN/201 

(P704), 316L (P750) ja 321 (P731).  

 

Lämpötilassa -80˚C 304L (P720) suoriutui parhaiten tuloksella 248 J/cm
2
. Toiseksi 

parhaiten suoriutuivat 1.4420 (P781), 316L (P750) ja 321 (P731).  

 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin lämpötila oli viimeiseksi suoritettu -196˚C. 

Vaatimuksena oli, että materiaalin tulee standardin EN 10028-7 mukaan kestää yli 60 J 

iskuja edellä mainitussa lämpötilassa. 60 J iskusitkeysvaatimus voitiin suhteuttaa myös 

leikkautuvaan pinta-alaan nähden, jolloin iskusitkeysvaatimus oli 75 J/cm
2
 (60 J/0,8 cm

2
).  

 

 Lämpötilassa -196˚C iskusitkeyskokeen läpäisi 201LN (P704), 304L (P720), 316L (P750), 

321 (P7321), 301LN (P711) ja 1.4420 (P781). Parhaiten selviytyi 316L tuloksella 170 

J/cm
2
. Toiseksi parhaan iskusitkeystuloksen sai 304L 166 J/cm

2
. Kolmanneksi parhaiten 

selviytyi 321 tuloksella 139 J/cm
2
. Teräs1.4420 sijoittui neljänneksi tuloksella 89 J/cm2. 



118 

 

Teräslaji 201 (P704) ei saavuttanut raja-arvoa 75 J/cm
2
. Taulukoon 28 on kirjattu 

testattavien materiaalien iskusitkeystulokset -196˚C lämpötilassa. 

 

Taulukko 28. -196˚C iskusitkeystulokset. Punaisella pohjalla oleva tulos ei saavuta 75 

J/cm
2
 rajaa. 

SIJA AISI & EN Poikittainen [J/cm
2
] Pitkittäinen [J/cm

2
] 

1 316L 170 245 

2 304L 166 229 

3 321 139 205 

4 1.4420 89 183 

5 201LN 98 135 

6 301LN 87 124 

7 201 65 123 

 

Kaikki iskusitkeyspöytäkirjat perusmateriaalille löytyvät liitteistä II – XVII. 

 

9.3 Ruostumattoman teräksen 1.4420 hitsattavuus 

Haponkestävä teräs 1.4420 osoittautui varsin helposti hitsattavaksi. Lisäaineista P12-0Nb 

osoittautui vaativimmaksi hitsata, sillä valokaari ei palanut tasaisesti synnyttäen roiskeita. 

Pinnassa havaittuihin hitsausvirheisiin ei työn aikana paneuduttu syvällisesti, koska 

tavoitteena oli tehdä muutkin menetelmäkokeet työn määräaikaan mennessä.  

 

NDT-menetelmäkokeiden jälkeen hitsit sahattiin ja koneistettiin DT-tarkasteluja varten 

veto-, taivutus-, iskusauvoiksi sekä hieiksi. Hitsin aloitus- ja lopetuskohdat poistettiin noin 

15 mm pituudelta, samoin hitsin silloituskohdat 20 mm laajuudelta. 

 

Silmämääräinen tarkastus 

Hitsatuille koekappaleille tehtiin hitsauksen jälkeen silmämääräinen tarkastus. 

Silmämääräisessä tarkastuksessa huomattiin ainoastaan polttimen korjausliikkeestä johtuva 

epäsymmetrisyys hitsissä sekä hitsausroiskeita. Havainnoista täytettiin ”Hitsiliitoksen 

silmämääräinen tarkastus” -lomakkeet, jotka löytyvät diplomityön liitteistä XXIV - XXIX. 
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Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestetarkastus paljasti hitsin keskellä koko matkalta olevan pitkittäissuuntaisen 

värjäytymän (kuva 54: Ennen), jota epäiltiin kuumahalkeamaksi. Hitsiä 

kulmahiomakoneella työstämällä hitsin alusta ja lopusta, sekä tekemällä uudet 

tunkeumanestetarkastukset huomattiin halkeaman ”kadonneen”. Tosin pieniä reunahaavoja 

paljastui hitsiliitoksesta kulmahiomakoneella työstämisen jälkeen (kuva 54: Jälkeen).  

 

 

Kuva 54. Hitsin 22 tunkeumanestetarkastus ennen ja jälkeen kulmahiomakoneella 

työstämistä. Ylemmässä kuvassa on hitsin kuvun päällä nähtävissä pitkittäissuuntainen 

värjäytymä. Alemmasta kuvasta voidaan nähdä reunahaava hitsin ja perusaineen välillä. 
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Makrohietarkastelu 

Koehitsien tulee täyttää hitsiluokan B vaatimukset standardin SFS-EN 5817 mukaan. 

Makrohiekuvat (kuva 55) osoittivat tunkeuman olleen riittävä kaikissa tapauksissa. 

Taulukkoon 29 on koottu makrokuvista havaitut hitsausvirheet. 

 

 

Kuva 55. Makrohiet koehitseistä 22 – 42. Koehitseissä 22 ja 23 juurikuvut ovat ylisuuret. 

Koehitsissä 24 on juuren puolella huokonen. Koehitsit 33, 41 ja 42 ovat geometrialtaan 

hyviä. 

 

Taulukko 29. Koehitsien 22, 23, 24, 33,41 ja 42 makrokuvien hitsausvirheet. 

Koehitsi 22 Koehitsi 23 Koehitsi 24 

- Hitsin juurikupu on 

ylisuuri. 

- Pintakupu on painunut 

- alaspäin hitsin juuren 

valuman takia. 

- Pientä reunahaavaumaa. 

- Hitsi on muodoltaan 

välttävä. 

- Juurikupu on ylisuuri 

- Pintakupu on painunut 

huomattavasti  

- Hitsattavat kappaleet 

eivät ole toisiinsa nähden 

yhdensuuntaisia 

- Pientä reunahaavaumaa 

- Hitsi on muodoltaan 

huono 

- Hitsin juuri on valunut 

hieman 

- Hitsin juurikuvussa on 

huokonen 

- Hitsi on muodoltaan 

hyvä 

 

Koehitsi 33 Koehitsi 41 Koehitsi 42 

- Pääly- ja juurikuvut ovat 

muodoltaan hyviä 

- Hitsin muoto on 

yleisvaikutelmaltaan 

hyvä 

- Pääly- ja juurikuvut ovat 

muodoltaan hyviä 

- Hitsin muoto on 

yleisvaikutelmaltaan 

hyvä 

- Pääly- ja juurikuvut ovat 

muodoltaan hyviä 

- Hitsin muoto on 

yleisvaikutelmaltaan 

hyvä 

 

Makrohietarkastuksessa koehitsit 24, 33, 41 ja 42 täyttivät standardin SFS-EN 5817 

hitsiluokan B vaatimukset.  
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Taivutuskoe 

Hitsien taivutuskokeessa hitsin pintaan saa muodostua halkeamia, mutta niiden yksittäinen 

enimmäispituus saa olla enintään 3 mm. Kaksi taivutussauvaa juuren ja pinnan puolelta 

painettiin 180˚. Koehitseihin ei muodostunut silmin havaittavia halkeamia. Kaikki hitsit 

läpäisivät taivutuskokeen. Taivutuskokeen pöytäkirjat löytyvät liitteistä XXX – XXXV. 

 

Vetokoe 

Vetokokeessa vedettiin kaksi vetosauvaa koehitsiä kohden. Vaatimuksena oli, että hitsin 

myötölujuudet ja murtolujuudet ylittävät teräksen 1.4420 minimiarvot (R0,2 = 350 MPa, 

R1,0 = 380 MPa ja Rm = 650 MPa). Toivottavaa oli myös, että vetosauva murtuisi 

perusaineen puolelta. Taulukkoon 30 on koottu vetokokeesta saadut tulokset. 

 

Taulukko 30. Koehitsien 22 – 42 vetokoetulokset. 

Koehitsin 

nro 

R0,2 [MPa] R1,0 [MPa] Rm [MPa] A[%] Murtuman 

sijainti 

22/1 400,7 444,7 705,5 32,0 Hitsi 

22/2 394,8 433,5 699,4 33,6 Perusaine 

23/1 396,1 432,5 681,3 20,8 Hitsi 

23/2 402,6 442,9 693,5 25,3 Hitsi 

24/1 396,5 434,6 705,2 33,7 Hitsi 

24/2 399,2 440,0 706,3 29,4 Hitsi 

33/1 397,8 436,5 685,5 23,7 Hitsi 

33/2 402,7 442,4 677,2 21,1 Hitsi 

41/1 394,5 432,6 670,4 20,6 Hitsi 

41/2 392,8 431,7 676,6 22,3 Hitsi 

42/1 400,7 438,3 666,7 18,5 Hitsi 

42/2 398,4 436,6 676,0 21,1 Hitsi 

 

Kaikki koehitsit ylittävät edellä mainitut minimiarvot, ja täten ovat hyväksyttäviä hitsejä. 

Hitsin murtumakohdat sijaitsivat kaikki lähes poikkeuksetta hitsissä. Hitsien 

vetokoediagrammit löytyvät liitteestä XXXXII. 
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Iskusitkeys 

Iskusitkeyskokeet suoritettiin -196˚C lämpötilassa. Iskusitkeys suoritettiin hitsiin sekä 

HAZ:iin (+2 mm sularajalta). Vaatimuksena oli, että hitsin iskusitkeys ylittää 75 J/cm
2
. 

Taulukkoon 31 on koottu koehitsien iskusitkeystulokset. 

 

Taulukko 31. Koehitsien 22 – 42 iskusitkeystulokset. Punaisilla kirjaimilla olevat koehitsit 

eivät saavuttaneet 75 J/cm
2
 hitsissä sekä HAZ:ssa. 

KOEHITSI LOVEN SIJAINTI ISKUSITKEYS [J/cm
2
] 

22/1 Hitsi 106 

22/2 HAZ 117 

23/1 Hitsi 129 

23/2 HAZ 107 

24/1 Hitsi 111 

24/2 HAZ 120 

33/1 Hitsi 64 

33/2 HAZ 84 

41/1 Hitsi 61 

41/2 HAZ 77 

42/1 Hitsi 64 

42/2 HAZ 84 

 

75 J/cm
2
 iskusitkeyskriteerin täyttivät ainoastaan koehitsit 22, 23, ja 24. Koehitsit oli 

hitsattu P12-0Nb hitsauslisäaineella. Niiden mikrorakenne on Schaefflerin diagrammin 

mukaan täysin austeniittinen, mikä poikkesi muista hitsauslisäainevalinnoista. 

Iskusitkeystulokset osoittavat, että ferriittipitoisuudella on suuri merkitys hitsin 

kylmäsitkeyteen, ja että täysin austeniittinen hitsi on sitkeä. Hitsien iskusitkeyspöytäkirjat 

löytyvät liitteistä XXXVI – XXXXI. 

 

Johtopäätökset 

Menetelmäkokeiden pullonkaulat olivat makrohietarkastus ja iskusitkeyskoe. 

Makrohietarkastuksessa koehitsit 22 ja 23 hylättiin mm. ylisuuren juuren takia. 

Iskusitekyskokeessa ainoastaan koehitsit 22, 23 ja 24 läpäisivät menetelmäkokeen. Edellä 

suoritettujen menetelmäkokeiden perusteella voidaan huomata, että ainoa hitsauslisäaine, 
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joka läpäisi kaikki NDT- ja DT-menetelmäkokeet on P12-0Nb. pWPS 24 (LIITE XXI) on 

ainoa alustava hitsausohje, joka täyttää standardin SFS-EN 15614-1 mukaiset 

menetelmäkoevaatimukset. 

 

9.4 Austeniittisten ruostumattoman teräksen markkinapotentiaali LNG-teollisuudessa 

Kokeellisessa osuudessa tehtyjen laskujen perusteella saatiin selville, että LNG-

teollisuudessa tulee olemaan vuoteen 2030 mennessä yli 23 000 tonnin kysyntä 

ruostumattomalle teräkselle (LNG-vastaanottoterminaalit, pienet varastosäiliöt ja LNG-

säiliöautot).  

 

Lasketusta tonnimäärästä on jätetty huomioimatta LNG-rahtialuksiin ja muihin logistisiin 

instrumentteihin (esim. siirtoputkistoihin) kuluva määrä. Tuo terästarve ei ole laskettu 

suurimpien yksiköiden mukaan, vaan keskivertoa pienemmillä arvoilla. Tonnimäärä ei ota 

huomioon tuotantoteknillisiä seikkoja, kuten esimerkiksi leikattavan levyn 

hukkaprosenttia. Laskuissa on oletettu, että materiaalin hyödyntämisprosentti on 100. 

GIIGNL mainitsi tutkimuksessaan arvojen heittävän noin 25 %, jolloin lisäämällä edellä 

mainittu prosentuaalinen vaje 23 000 tonniin, saadaan uudeksi ruostumattoman teräksen 

tonnimääräksi noin 29 000.  

 

Kun tuo 29 000 tonnia muutetaan vertailuhintojen mukaan, saadaan rahalliseksi arvoksi: 

- 304L hinnan mukaan noin 69 milj. € 

- 321 hinnan mukaan noin 70 milj. € 

- 1.4420 hinnan mukaan noin 80 milj. € 

- 316L hinnan mukaan noin 85 milj. € 

 

Kuvaan 56 on kirjattu edellä mainittujen materiaalien rahallisen arvon lisäksi myötö- ja 

murtolujuustulokset sekä -196˚C iskusitkeystulokset. 
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Kuva 56. Outokumpu Stainless valmistamien ja iskusitkeyskokeessa hyväksyttyjen 

materiaalien vuoden 2030 arvo suhteutettuna myötö- ja murtolujuuteen sekä -196˚C 

iskusitkeyteen. 

 

Kuvasta 56 huomataan, että teräs 1.4420 tuo mitoituslujuuteen merkittäviä etuja verrattuna 

kuvan muihin ruostumattomiin teräslajeihin. Toisaalta se on hinnaltaan toiseksi kalleinta. 

Kohteet, jotka eivät vaadi suurta mitoituslujuutta ja joissa ruostumattomat tonnimäärät ovat 

suuret, esimerkiksi membraani-säiliöt, on 304L hyvä vaihtoehto. Kohteet, jotka vaativat 

rakenteelta ainoastaan korroosionkestävyyttä, esimerkiksi LNG:n ulkoilmasiirtoputkistot, 

on 316L loistava vaihtoehto. Teräs 1.4420 soveltuu kohteisiin, joissa rakenteen keveys ja 

hyötykuorman suuruus on tärkeää, esimerkiksi LNG-säiliöautot.  
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AISI 304L 690 520 220 166
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EN 1.4420 800 710 390 89

AISI 316L 850 530 240 170
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suhteutettuna materiaaliominaisuuksiin 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Diplomityössä oli useita tutkimuskohteita, joita tutkittiin. Diplomityön ensimmäisessä 

kokeellisessa osiossa kartoitettiin Suomessa toimivat LNG-teollisuuden asiantuntijat: 

VaasaBall LNG ja Viafin West Welding.  

 

VaasaBall LNG on start-up -yritys, joka pallo-konseptillaan on tulossa kovaa vauhtia 

LNG-markkinoille. Pallo-muoto on erinomainen ratkaisu kiinteässä varastoinnissa, sillä 

aineenvahvuuden puolittuminen voidaan hyödyntää kilpailijoita vastaan. Toisaalta pallo-

muoto ei ole ideaalinen, kun kyseessä on liikuteltava säiliö. Pallo-muodon heikkous 

ilmenee, kun palloja toimitetaan suurissa erissä esimerkiksi laivoilla. Ympäröivää 

hukkatilaa on enemmän verrattuna lieriömäiseen ratkaisuun.  

 

Viafin West Welding on Teuvalla toimiva suurten paineastioiden ja höyrystimien 

valmistaja. Yrityksellä on kokemusta suurten LNG-varastosäiliöiden valmistuksesta 

merellä ja mantereella. 

 

Iskusitkeyskokeiden tutkimustulosten perusteella saatiin selville, että 1.4420, 304L, 316L 

ja 321 ovat erittäin soveltuvia materiaaleja LNG-teollisuuteen. Materiaalinvalinnassa 

määräävänä tekijänä voidaan pitää mitoituslujuuden suhdetta hintaan. Sovelluksiin, joilta 

ei vaadita lujuutta, mutta korroosionkestävyyttä (esimerkiksi LNG-siirtoputket 

ulkoilmassa), soveltuu 316L parhaiten. Säiliöihin, jotka ovat suuria (esimerkiksi 

membraani-rakenteiset LNG-terminaalit) ja joihin ei vaadita suurta mitoituslujuutta, 

soveltuu 304L parhaiten. Liikuteltavissa tyhjiöeristetyissä LNG-säiliöissä 

mitoituslujuudella on suuri merkitys LNG-hyötykuorman takia. Mitä ohuempia 

ainevahvuuksia käytetään, sitä suuremmaksi hyötykuorma kasvaa. Tällaisiin 

sovelluskohteisiin teräs 1.4420 on erinomainen vaihtoehto sen suuremman 

mitoituslujuuden takia. 

 

Työn aikana laaditut pWPS:t eivät kaikki läpäisseet standardin EN 15614 mukaiset 

menetelmäkoevaatimukset. Menetelmäkokeista makrohietarkastelu ja iskusitkeyskoe 



126 

 

osoittautuivat pullonkauloiksi. Ainoastaan pWPS 24 läpäisi kaikki NDT- ja DT-

vaatimukset.  

 

Markkinapotentiaaliselvityksestä on erityisen mielenkiintoista huomata, että LNG-

terminaalit ja -rahtialukset eivät ole suurimmat ruostumattoman teräksen kulutuskohteet, 

vaan LNG-terminaalin ympärille muodostunut pienempi infrastruktuurin ja 

logistiikkalaitteiston rakentaminen kuluttaa ruostumatonta terästä eniten.  

 

Jatkotutkimusaiheet 

Diplomityön aikana syntyi monia jatkotutkimusideoita, jotka pääasiassa liittyivät 1.4420 

teräksen hitsaukseen. Jatkotutkimusehdotuksia austeniittisen ruostumattoman teräksen 

1.4420 hitsaukseen ja hitsien kylmäsitkeyteen LNG-sovelluskohteissa: 

 

1. Charpy-V iskusitkeyskoe osoittautui rajoittavaksi tekijäksi hitsien 

menetelmäkokeiden hyväksymisessä.  Selvittämättä jäi, kuinka railogeometria ja 

sitä kautta sekoittumissuhde vaikuttaa hitsin iskusitkeyteen. Oikealla 

railogeometrialla ja sekoittumissuhteella voisivat 316LSi ja 307-Si osoittautua 

kelvollisiksi hitsauslisäaineiksi LNG-sovelluksiin.  

2. Koehitseissä (22 – 24), joissa oli käytetty austeniittista hitsauslisäainetta P12-

0Nb:ia (NiCr22Mo10W3), oli ylisuuri juuren kupu. Tutkimusta tulisi tehdä 

hitsisulan hallinnan parantamiseksi. 

3. Työstä jäi myös selvittämättä, kuinka artikkeleissa mainittu 16-8-2 hitsauslisäaine 

toimisi kryogeenisissä olosuhteissa. Edellä mainittu hitsauslisäaine jäi pois 

koematriisista sen saatavuuden takia.  

4. Typen seostamista suojakaasuun ei tutkittu työn aikana. Typpi lujittaa hitsiliitosta, 

sillä se korvaa hitsausprosessissa karkaavan typen muodostaen austeniittia hitsiin. 

Tämä voi mahdollistaa, perusmateriaaliin suhteutettuna, alilujien 

hitsauslisäaineiden käytön LNG-sovelluksissa.  

5. Teräksen 1.4420 hitsattavuutta muilla kaari- ja sädehitsausmenetelmillä ei tutkittu 

työn aikana. Erityisen mielenkiintoista olisi selvittää, kuinka säiliönvalmistuksessa 

yleisesti käytetty jauhekaarihitsaus soveltuu LNG-säiliöiden hitsaukseen. 

6. Koehitsien korroosionkestävyys tulisi selvittää. 
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11 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityön aihe sai alkunsa Outokumpu Stainless Oy Tornion Röyttän satamaan 

suunnitteilla olevasta LNG-terminaalihankkeesta. Diplomityön tavoitteena oli selvittää 

LNG-teollisuuden laajuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Työssä 

selvitettiin ruostumattoman teräksen rooli LNG-teollisuuden arvoketjussa 

maakaasujalostamosta asiakkaalle. Diplomityön tavoitteena oli myös kartoittaa parhaat 

mahdolliset ruostumattomat teräslajit LNG-teollisuuteen, ja selvittää uudelle 1.4420 

teräslajille kylmäsitkeä hitsauslisäaine LNG-sovelluskohteisiin. 

 

Kirjallisuuskatsauksen ja useiden LNG-alalla toimivien henkilöiden haastattelujen 

perusteella suoritettiin standardissa hyväksytyille ja potentiaalisille uusille 

ruostumattomille teräslajeille iskusitkeyskokeita eri lämpötiloissa. Tavoitteena oli selvittää 

erilaisten austeniittisten ruostumattomien terästen soveltuvuus paineastioihin (EN 10028-

7), jotka ovat kryogeenisten lämpötilojen vaikutuksen alaisena.  

 

Työssä paneuduttiin erityisesti uuden Outokumpu Stainless Oy:n haponkestävän 1.4420 

soveltuvuuteen LNG-teollisuudessa. Materiaalille suoritettiin useita hitsauskokeita 

tavoitteena löytää hitsauslisäaine, joka on kylmäsitkeä (> 75 J/cm
2
) -196˚C lämpötilassa, ja 

täten soveltuva kryogeenisiin sovelluksiin. 

 

Diplomityön kirjallisuuskatsaus ja kokeellinen osuus osoittivat, että ruostumattomista 

teräslajeista ainoastaan austeniittiset lajit ovat soveltuvia LNG-teollisuuteen. Kaikki 

10028-7 standardissa testatut materiaalit (304L, 316L ja 321) osoittautuivat oletusten 

mukaan kylmäsitkeiksi (> 75 J/cm
2
) -196˚C lämpötilassa. Oli myös positiivista huomata, 

että 1.4420, 201LN ja 301LN ovat myös kylmäsitkeitä edellä mainitussa lämpötilassa, ja 

ovat näin kilpailevina materiaalina mukana LNG-teollisuudessa tulevaisuudessa niiden 

suuremman myötö- ja murtolujuuden takia. Pettymyksenä tuli kuitenkin 201, joka ei 

ylittänyt vaadittua iskusitkeysraja-arvoa. 

 

Diplomityössä selvitettiin myös ruostumattomalle teräkselle 1.4420 soveltuvaa 

hitsauslisäainelankaa LNG-teollisuuden sovelluskohteisiin. MAG-hitsauslisäaineista 
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ainoastaan P12-0Nb osoittautui soveltuvaksi pWPS parametreilla. Täten pWPS 24 

voitaisiin hyväksyä ja tulevaisuudessa suositella asiakkaille. 

 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella tehdyt ruostumattoman teräksen 

kysyntälaskelmat LNG-teollisuudessa vuodelle 2030 olivat positiiviset. LNG-teollisuus on 

hyvin nopeasti kasvava teollisuuden ala. Austeniittista ruostumatonta terästä (304L ja 

316L) käytetään lähes kaikissa LNG-teollisuuden laitteistoissa. Se kuitenkin kilpailee 

9%Ni-teräksen kanssa LNG-markkinoilla, ja häviääkin lujuuden puolesta sille. Toisaalta 

ruostumaton teräs on halvempi materiaali, helpompi hitsata ja muokata verrattuna 

kilpailevaan materiaaliin 9%Ni-teräkseen. 

 

Tutkimustulosten perusteella saatiin selville, että teräkset 1.4420, 304L, 316L ja 321 ovat 

erittäin soveltuvia materiaaleja LNG-teollisuuteen. Materiaalinvalinnassa on tärkeä tietää 

LNG-sovelluskohde. Hinnan suhdetta mitoituslujuuteen, korroosionkestävyyteen ja 

ruostumattoman teräksen tonnimäärään tulisi pystyä vertailemaan esimerkiksi LNG-

teollisuuden materiaalitoimittajille suunnatulla arvotaulukolla.  
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