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SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO

ξ2

khii-toiseen riippumattomuustesti

A

Murtovenymä [%]

Af

Vahvistuksena toimiva kokonaispinta-ala [mm2]

Afb

Haaraputken vahvistuksena toimiva kokonaispinta-ala [mm2]

Afs

Runkoputken vahvistuksena toimiva kokonaispinta-ala [mm2]

Afpl

Vahvistuslevyn vahvistuksena toimiva pinta-ala [mm]

Ap

Painekuormitettu kokonaispinta-ala [mm2]

Apb

Haaraputken painekuormitettu pinta-ala [mm2]

Aps

Runkoputken painekuormitettu pinta-ala [mm2]

b

Taivutusmatriisi

c0

Putken seinämän korroosiovara [mm]

c1

Putken negatiivinen valmistustoleranssi [mm]

Deqs

Runkoputken laskennallinen halkaisija aukon keskipisteessä [mm]

deqb

Haaraputken laskennallinen halkaisija aukon keskipisteessä [mm]

Dis

Runkoputken sisähalkaisija [mm]

dib

Haaraputken sisähalkaisija [mm]

Do

Ulkohalkaisija [mm]

dob

Haaraputken ulkohalkaisija [mm]

E

Laatukerroin

eab

Haaraputken seinämän laskentapaksuus [mm]

eas

Runkoputken seinämän laskentapaksuus [mm]

eapl

Vahvistuslevyn laskentapaksuus

eord

Putkenseinämän alkuperäinen tilattu paksuus [mm]

F

Voima [N]

f

Suunnittelujännitys [Mpa]

ft

Suunnittelujännitys tietyssä lämpötilassa t

lb

Haaraputken vahvistavan osan pituus [mm]

ls

Runkoputken vahvistavan osan pituus [mm]

ln

Haaraputken paikallisen primäärisen kalvojännityksen raja [mm]

lsr

Runkoputken paikallisien primäärisen kalvojännityksen raja [mm]
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lpl

Vahvistuslevyn leveys [mm]

m

Massamatriisi

Pc

Sisäinen paine [Mpa]

pc

Laskenta paine [Mpa]

Pb

Taivutusjännitys [Mpa]

Pm

Yleinen primäärinen kalvojännitys [Mpa]

PL

Paikallinen kalvojännitys [Mpa]

Q

Yhdistetty jännitys [Mpa]

rib

Haaraputken sisäinen säde [mm]

ris

Runkoputken sisäinen säde [mm]

rm

Haaraputken keskimääräinen halkaisija [mm]

Reht

Materiaalin ylempi myötöraja tietyssä lämpötilassa t [Mpa]

Rm

Materiaalin murtolujuus [Mpa]

Rms

Runkoputken keskimääräinen halkaisija [mm]

Rmt

Murtolujuus lämpötilassa t [Mpa]

Rp0.2

Venymisraja 0,2 % [Mpa]

Rp0.2t

Venymisraja Rp0.2 lämpötilassa t [Mpa]

Rp1.0

Venymisraja 1,0 % [Mpa]

Rp1.0t

Venymisraja Rp1.0 lämpötilassa t [Mpa]

S

Materiaalin suunnittelujännitys [Mpa]

Tmax

Maksimi analysointilämpötila [C °]

Tmin

Minimi analysointilämpötila [C °]

t

Seinämän paksuus [mm]

Y

Taulukkoon perustuva kerroin

W

Hitsausliitoksen lujuuskerroin

z

Hitsausliitoksen lujuuskerroin

{d}

Siirtymävektori

{F}

Voimavektori

[K]

Jäykkyysmatriisi

ASME

American Society of Mechanical Engineers

CEN

Eurooppalainen standardoimisjärjestö

CEV

Hiiliekvivalentti
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DN

Nimellissuuruus

FEM

Finite Element Method

EN

European Standard

NDT

Nondesructive testing

PED

Pressure Equipment Directive, Painelaitedirektiivi

PMA

Partical Material Appraisal, Materiaalin erityisarviointi

PSK

PSK-stardardisointiyhditys

SEP

Sound Engineering Practice

WBC

Weldable Branch Couplings
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1

JOHDANTO

Teollisuuslaitoksia koskevat nykypäivänä useat eri asetukset ja lait. Standardit ja lait
asettavat myös erilaisia vaatimuksia putkistoille ja sen osille ja yritysten täytyy todistaa,
että heidän putkistonsa täyttävät asetetut vaatimukset. Useat yritykset käyttävät omia
putkistospesifikaatioitaan osoittamaan, että heidän putkistonsa täyttävät niille asetetut
vaatimukset, jotka on esitetty putkistoja koskevissa direktiiveissä, laeissa, asetuksissa ja
säädöksissä.

Tässä diplomityössä käsitellään erään tuotantolaitoksen nykyistä spesifikaatiota ja pyritään
kehittämään sitä. Tämä työ koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä tutkitaan ENstandardien (European Standard) ja ASME-standardien (American Society of Mechanical
Engineers) materiaalien eroavaisuuksia. Toisessa osiossa tukitaan spesifikaation nykyistä
rakennetta. Kolmannessa osiossa tutkitaan putkihaaroituksia ja tuotetaan putkihaaroitusten
valintataulukko teknisen laskentaa hyödyntäen. Urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta
seisokeissa saatujen palautteiden sekä asiakkaan omien havaittujen parannuskohteiden
johdosta, oli spesifikaation parannuskohteiden arvioinneille tarvetta.

1.1 Työn tausta
Spesifikaatiota käytetään työkaluna tuotantolaitoksen projekteissa, kun uusia putkia
suunnitellaan ja valmistetaan. Nykyinen spesifikaatio on alun perin tarkoitettu suunnittelua
varten ja spesifikaatio on puutteellinen, mikä aiheuttaa ongelmia tuotantolaitoksen
projekteissa.

Puutteellisuus

vaikeuttaa

esimerkiksi

suunnittelua

ja

aiheuttaa

lisäkustannuksia.

Spesifikaation parannus tuli ajankohtaiseksi, koska spesifikaation käyttäjien mielestä
spesifikaatiossa on puutteita tarpeellisissa tiedoissa sekä sen käytettävyydessä olisi
parannettavaa. Alustavien asiantuntijahaastattelujen mukaan spesifikaation rakenne on
huono ja spesifikaatio on puutteellinen etenkin selkeän haaroitusohjeen/-taulukon
puuttumisen vuoksi ja se aiheuttaa ongelmia jokapäiväisessä työskentelyssä. Tämä
tutkimus auttaa tuotantolaitosta projektien läpiviemisessä sekä spesifikaation käyttäjiä
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heidän jokapäiväisessä työssään. Tutkimus auttaa myös asiakasta ennakoimaan putkiston
elinkaaren haasteita.

1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja tutkimuskysymykset
Nykyinen spesifikaatio on alun perin tehty suunnittelua varten, mutta nykyisin sitä
käytetään myös valmistus- ja urakointivaiheessa ja se on näiltä osin puutteellinen. Lisäksi
tuotantolaitoksen projekteissa käytettävä spesifikaatio on vajaa esimerkiksi haaroitusten
osalta, mikä aiheuttaa ongelmia käytännön suunnitteluun ja sitä kautta esimerkiksi
prosessin pysäytyksiin. Lisäksi nykyinen spesifikaatio on huonosti käytettävä, mikä voi
myös

johtaa

virheisiin ja

ongelmiin.

Esimerkiksi

etenkin

haaroitustaulukkojen

puutteellisuus aiheuttaa suunnittelijalle vaikeuksia kohteeseen soveltuvan haaroitustyypin
valitsemisessa. Lisäksi putkiluokkien materiaalien saatavuuksissa on esiintynyt ongelmia.
Näitä asioita pyritään tutkimaan ja parantamaan tieteellisillä menetelmillä.

Tutkimuksen tavoitteena kartoittaa spesifikaation käytettävyyttä ja rakennetta sekä
mahdollisia parannusehdotuksia. Tavoitteena on tehdä suunnitteluspesifikaatiosta hyvä ja
selkeä työkalu laitoksen projekteihin ja luoda samalla hyvä ja käytettävä työkalu
haaroituksiin. Lisäksi tavoitteena on määrittää putkiluokkien materiaaleille vaihtoehtoiset
ASME-materiaalit ja tuottaa asiakkaalle uutta tietoa ASME- ja EN-materiaalien eroista.

Tutkimuskysymyksinä tässä tutkimuksessa ovat seuraavat:


Millaisia vaihtoehtoisia materiaaleja ASME-standardit tarjoavat?



Miten voidaan parantaa spesifikaation rakennetta ja sisältöä?



Millainen on hyvä haaroitusohje?

1.3 Tutkimusmetodit
Tutkimuksessa käytetään tutkimusmetodeina kirjallisuustutkimusta, haastattelua ja teknistä
laskentaa. Kirjallisuustutkimusta sovelletaan EN- ja ASME-standardien materiaalien
vertailuun. Asiantuntijahaastatteluilla kartoitetaan spesifikaation nykytilaa ja rakennetta.
Teknistä laskentaa käytetään haaroitustaulukoiden tekemiseen. Haaroitustaulukoiden
tekemiseen käytetään yhdenmukaistetun standardin EN 13480-3 ratkaisumallia ja FEM laskentaa

(Finite

Element

Method,

elementtimenetelmä)

menetelmällä saatujen tulosten vertailuun ja tarkastamiseen.

käytetään

standardin
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1.4 Työn rajaus
Kirjallisuustutkimuksen kohde on rajattu tällä hetkellä nykyisessä spesifikaatiossa
esitettyihin materiaaleihin sekä spesifikaatiossa esitetyistä materiaaleista valmistettuihin
seuraaviin putkikomponentteihin:


Putkimateriaalit



Putkikäyrät



T-Kappaleet



Supistuskappaleet



Laipat

Haastattelututkimus

on

rajattu

käytettävyyden

ja

rakenteen

parantamiseen.

Haaroitustaulukot tehdään jokaiselle putkiluokalle, mutta tässä tutkimuksessa esitetään
vain laskentamenetelmät ja esimerkki erään putkiluokan valmiista haaroitustaulukosta.
FEM-laskennalla tarkastettaviksi kohteiksi rajataan haastavimmat haaroitukset, jotka
esiintyvät työn edetessä. Työn rajaus on tehty sen mukaan, että sillä on asiantuntija
haastattelun mukaan tarve.

1.5 Putkistopesifikaatio
Standardit ja lait asettavat erilaisia vaatimuksia putkistoille ja sen osille ja yritysten täytyy
todistaa, että heidän putkistonsa täyttävät asetetut vaatimukset. Tuotantolaitos käyttää
spesifikaatiota kaikissa projekteissaan uusien putkien suunnitteluun ja valmistukseen.
Spesifikaatio on tehty niin, että sen avulla suunnitellut ja valmistetut putkistot täyttävät
niille annetut vaatimukset ja ovat yhdenmukaisia. Spesifikaatiota tarvitaan kokoajan
päivittäisessä putkilinjojen suunnittelussa, koska sen sisältämistä putkiluokista valitaan
sopiva putkiluokka prosessiarvojen mukaan. Putkiluokka toimitetaan suunnittelijalle ja
valitusta

putkiluokasta

suunnittelija

ottaa

muun

muassa

komponenttien

mitat.

Spesifikaation tarkoituksena on, että se toimii suunnittelijoiden työkaluna ja sitä käyttäessä
uudet putkistot täyttää niille asetetut vaatimukset, kuten vaaditut lujuusominaisuudet ja
ovat

yhdenmukaiset.

Spesifikaatiota

käytetään

suunnittelun

lisäksi

esimerkiksi

hankinnoissa ja sitä käyttävät suunnittelijoiden lisäksi muun muassa urakoitsijat ja
toimittajat.
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Putkiluokat ovat keskeinen osa spesifikaatiota. Tuotantolaitoksen spesifikaatiossa on
esitetty useita eri putkiluokkia, jotka määräytyvät virtaavan aineen ja paineen mukaan.
Putkiluokat ovat suunniteltu standardiin EN 13480-3 perustuen, mikä osoittaa, että
putkiluokkiin kuuluvat osat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Jokaisessa putkiluokassa
on määritetty/mitoitettu luokkaan sopiviksi luokkaan kuuluvat komponentit kuten putket,
käyrät, t-haarat, kartiot ja laipat. Jokaisessa putkiluokassa on annettu eri komponenteille
standardit, materiaalit ja seinämän vahvuudet korroosiovaroineen valmistusta varten.

Spesifikaatio on tärkeä ja jokapäiväinen työkalu suunnittelijoille. Prosessisuunnittelu
valitsee virtaavan aineen perusteella sopivan putkiluokan spesifikaatiosta, minkä
putkistosuunnittelija
työskennellessään

ottaa
annetun

suunnitelmiensa
putkiluokan

pohjaksi.

valmiiksi

Suunnittelija

mitoitettuja

käyttää

komponentteja

ja

materiaaleja, jotka ovat esitetty spesifikaatiossa. Spesifikaatiota käyttävät myös urakoitsijat
ja valmistajat, jotka valmistavat putkistojen osia spesifikaatiossa esitettyjen mittojen
mukaan.

Tuotantolaitoksen nykyinen spesifikaatio sisältää ruostumattomienterästen ja hiiliterästen
putkiluokat. Putkiluokkien lisäksi spesifikaatio sisältää esimerkiksi suurimmat sallitut
ulkoiset paineet eri putkille ilman vahvistuslevyjä sekä tarvittavat vahvikelevyt, putkien
painot, lyhyen ohjeen haaroitukseen, tyyppikuvia erilaisista putkistojärjestelyistä sekä
instrumenttien prosessiliitännät.
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2

LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT TEOLLISUUSPUTKISTOISSA

Putkistojen, jotka luokitellaan painelaitteiksi, käyttöön liittyy merkittäviä ympäristö ja
henkilövahinkoriskejä. Tätä varten on säädetty asetuksia ja lakeja, jotta putkistoja voidaan
käyttää turvallisesti. Toiminnanharjoittajan on varmistettava putkistojen turvallinen käyttö.
Teollisuusputkistoihin

liittyviä

vaatimuksia

on

esitetty

painelaitteita

ja

kemikaaliturvallisuutta koskevissa säädöksissä. Putkistoille esitetyt vaatimukset koskevat
putkiston suunnittelua, valmistusta ja käyttöä. Teollisuus ja kemikaaliputkistoja koskevista
säädöksistä keskeisimmät ovat painelaitesäädökset kuten painelaitedirektiivi (2014/68/EU)
eli PED (Pressure Equipment Directive), jossa on esitetty painelaitteisiin ja putkistoihin
liittyviä vaatimuksia sekä painelaitelaki (1144/2016), valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusmääräyksistä (856/2012) ja laki
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (390/2005). Laitokset, jotka
käsittelevät kemikaaleja, putkistoille merkittävän säädöksen antaa laki kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Lisäksi on monia täydentäviä asetuksia, muun
muassa valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta (685/2015) joissa annetaan vaatimuksia putkistoille. [1, 2, 3]

2.1 Painelaite direktiivi
Painelaitedirektiivi 2014/68/EU on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.
Painelaitedirektiiviä

sovelletaan

niiden

painelaitteiden

ja

laitekokonaisuuksien

valmistukseen, suunnitteluun, käyttöön sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin, joiden
maksimi käyttöpaine on yli 0,5 Bar. Painelaitedirektiivillä on varmistettu painelaitteiden
yhdenmukainen suunnittelu, valmistus ja vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Vastaavasti
painelaitteen käytöstä vastaavat kansalliset lait ja asetukset, kuten esimerkiksi
valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta (1549/2016). [1, 3, 4]

Painelaitedirektiivi

sisältää

turvallisuusmääräykset

painelaitteiden

suunnitteluun,

valmistukseen ja tarkastukseen. Olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty direktiivin
liitteessä I ja ne toimivat painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen perustana ja
direktiivin mukaan painelaitteen on täytettävä ne. Direktiivin liitteen I olennaiset
turvallisuusvaatimukset

koskevat

muun

muassa

materiaaleja,

valmistusta

sekä
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suunnittelua. Yhdenmukaistettuja standardeja soveltamalla voidaan osoittaa suunnittelun ja
valmistuksen

täyttävän

direktiivin

olennaiset

turvallisuusmääräykset.

Kaikki

yhdenmukaistetut standardit löytyvät EU:n internetsivuilta. Yhdenmukaisia standardeja
ovat esimerkiksi EN-standardit. Yhdenmukaistettujen standardien ZA-liitteet osoittavat,
mitkä vaatimukset kyseinen standardi kattaa. Painelaitteen ominaisuuksista riippuu,
tarvitaanko

vaatimusten mukaisuuden arviointiin ilmoitettua

laitosta.

Määrääviä

ominaisuuksia ovat painelaitteen tyyppi, sisältö sekä ominaissuureet. Ilmoitettulaitos on
taho, jolla oikeus suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja sen on ilmoittanut
Euroopan komissiolle siihen kuuluva jäsen valtio. [1, 2, 4]

2.1.1 Luokittelu
Ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan tai valmistamaan painelaitteita tai niihin
luokiteltavia putkistoja, on selvitettävä mihin luokkaan painelaite kuuluu. Se, mihin
luokkaan painelaite kuuluu, määrittelee suunnittelun ja valmistuksen vaatimukset.
Luokitteluun vaikuttavat painelaitteen tyyppi, painelaitteen ominaissuureet sekä sisällön
vaarallisuus ja olomuoto. Painelaitetyyppejä, jotka vaikuttavat luokkaan, ovat säiliöt,
putkistot, paineenalaiset lisälaitteet, varolaitteet ja kattilat. Painelaitteiden sisällöt jaetaan
vaarallisuuden perusteella kahteen ryhmään, ryhmässä 1 on vaarallisimmat sisällöt ja
ryhmässä 2 on muut sisällöt. Laitteiden luokitus tehdään käyttämällä painelaite direktiivin
liitteessä II esitettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukoita. Direktiivin liitteessä II
on omat taulukot eri laitetyypeille, kuten esimerkiksi putkistoille, kattiloille ja säiliöille.
Taulukoita on yhteensä yhdeksän kappaletta. Painelaitteet voivat kuulua luokkiin I-IV,
jossa luokka IV on vaativin ja kaikkien näiden luokkien laitteet täytyy CE-merkitä. Lisäksi
luokan I alapuolelle jääneet laitteet ovat painelaitedirektiivin 4 artiklan luvun 3 laitteita ja
niitä kutsutaan myös SEP (Sound Engineering Practice) eli hyvän konepajakäytännön
alaisiksi laitteiksi. SEP-luokan laitteet pitää suunnitella ja valmistaa jäsenvaltiossa
noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti, jotta voidaan taata niiden turvallinen
käyttö ja niitä ei saa CE-merkitä. [1, 2, 4]

Putkistojen luokkaan vaikuttavia ominaissuureita ovat nimellissuuruus DN sekä suurin
sallittu käyttöpaine. Putkistoissa vaativin luokka on III. Vaarallisten kemikaalien
putkistojen luokittelussa täytyy olla tarkkana, koska painelaitedirektiivin mukaan niissä voi
olla SEP-luokittelu, mutta kemikaalisäädösten mukaan ne on aina suunniteltava ja
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valmistettava aina vähintään luokan I vaatimusten mukaisesti, vaikka niitä ei CE
merkittäisikään. [1, 2, 4] Putkistojen luokkien selvittämiseen tarkoitetut arviointitaulukot
on esitetty kuvissa 1-4. Kuvissa 1 ja 2 ovat esitettynä arviointitaulukot missä ryhmän 1 ja 2
sisällöt ovat kaasumuodossa ja kuvissa 3 ja 4 nestemuodossa. Sisällöt ovat esitetty
liitteessä 1.

Kuva 1. Arviointitaulukko ryhmän yksi kaasusisältöisten putkistojen luokittelusta [4].

Kuva 2. Arviointitaulukko ryhmän kaksi kaasusisältöisten putkistojen luokittelusta [4].
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Kuva 3. Arviointitaulukko ryhmän yksi nestesisältöisten putkistojen luokittelusta [4].

Kuva 4. Arviointitaulukko ryhmän kaksi nestesisältöisten putkistojen luokittelusta [4].
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2.1.2 Vaatimustenmukaisuuden arviointi
Painelaitteiden

vaatimustenmukaisuuden

arviointimenetelmä

eli

arviointimoduuli

määräytyy painelaitteen luokan mukaan. Arviointimenettelyjä on erilaisia ja niillä
varmistetaan painelaitteen täyttävän direktiivin vaatimukset. Kuvan 5 taulukossa on
esitetty moduulien määräytyminen eri luokkien mukaan.

Kuva 5. Moduulit painelaitteiden luokkien mukaan [2].

Vaatimustenmukaisuuden arviointi moduuleissa esitetään suunnittelu ja valmistusvaiheessa
olevat valmistajan ja tarkastuslaitoksen tehtävät. Arviointimoduuleita käyttämällä
osoitetaan putkiston suunnittelun ja valmistuksen täyttävän painelaitedirektiivin olennaiset
turvallisuusvaatimukset ennen laitteen käyttöönottoa tai markkinoille saattamista. Kevein
menettelymoduuli on I luokalle sovellettavissa oleva moduuli A. Moduulissa A valmistaja
itse hoitaa teknisten asiakirjat ja niiden loppuarvioinnin ja vakuuttaa, että painelaitteet ovat
vaatimusten mukaisia ja näin ollen moduulissa A ei tarvita ulkopuolista tarkastajaa. Muissa
moduuleissa täytyy olla mukana kolmas osapuoli. Moduuleita on 12 ja perusideana
moduuleissa on, että ylemmän luokan moduulia voi käyttää alempaan luokkaan, mutta
alemman luokan moduulia ei voi käyttää ylemmän luokan painelaitteisiin. Kuvan 6
taulukossa on esitetty moduulien arviointimenettelyt ja kuvaukset. Kuvassa 6 mainittuihin
asiakirjoihin kuuluu painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta. Asiakirjoissa on
oltava muun muassa painelaitteen yleiskuvaus, valmistus- ja suunnittelupiirustukset,
tarvittavat selvitykset piirustusten ja kaavioiden ymmärtämiseksi, luettelo sovelletuista
yhdenmuistetuista standardeista, testausraportit sekä teknisten laskentojen raportit ja
riskinarviointi. [1, 2, 4]
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Kuva 6. Moduulien arviointimenettelyt ja niiden kuvaukset [2].

2.1.3 Olennaiset turvallisuusvaatimukset
Painelaite direktiivin liitteessä I esitetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset pitävät sisällään
ohjeet ja vaatimukset suunnitteluun, valmistukseen ja materiaaleihin. Suunnittelu on
tehtävä direktiivin mukaan asianmukaisesti ottamalla sellaiset tekijät huomioon, joiden
avulla pystytään takaamaan, että laite on turvallinen koko sen käyttöiän. Direktiivin
mukaan suunnittelussa tulee käyttää asianmukaisia varmuuskertoimia. Varmuuskertoimien
pitää perustua sellaisiin yleisiin menetelmiin, joissa varmuusvaraa pidetään riittävänä
esimerkiksi jännitysten ja vikojen ennakoimiseen. Direktiivin mukaan laitteet pitää
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suunnitella niin, että ne kestävät käyttötilanteita vastaavia sekä muita kohtuudella
ennakoitavissa olevia olosuhteita. Painelaitteen suunnittelussa on painelaitedirektiivin
mukaan otettava huomioon lujuustekniset asiat, käsittelyn ja käytön turvallisuuteen
liittyvät säädökset, tarkastusmenetelmät, tyhjennykset ja ilmaukset, korroosio ja muut
kemialliset haittavaikutukset, kuluminen, laitekokonaisuudet, täyttöä ja tyhjennystä
koskevat säädökset, painelaitteiden suojaukset, varolaitteet sekä ulkopuolinen tuli. Lisäksi
painelaitedirektiivi antaa vaatimuksia edellä mainituille asioille. [4] Suunnittelussa pitää
todentaa

turvallisuusvaatimusten

yhdenmukaistettujen

täyttymien

standardien,

kuten

laskentamenetelmillä

EN

13480-3

kuten

kaavoilla

FEM,

laskemalla,

murtumamekaniikalla tai kokeellisilla menetelmillä. Suunnittelemalla yhdenmukaistettujen
standardien, esimerkiksi standardin EN 13480 mukaisesti, pystytään varmistumaan liitteen
I olennaisten turvallisuus vaatimusten täyttymisestä. Yhdenmukaistetussa standardissa EN
13480-3 esitettään putkistosuunnittelun yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja laskenta.
[1, 4, 5]

Valmistuksen

osalta

painelaitedirektiivi

esittää

vaatimuksia

muun

muassa

valmistusmenetelmille, lopputarkastukselle, kilvelle ja merkinnöille sekä käyttöohjeille.
Painelaitedirektiivin mukaan valmistajan on valvottava, että suunnittelussa asetetut
menetelmät toteutetaan asianmukaisesti tarkoituksenmukaisia tekniikoita ja menetelmiä
soveltaen. Painelaitedirektiivin mukaan osien valmisteluista ei saa aiheuttaa sellaisia
vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa riskejä painelaitteen turvallisuudelle. Pysyville liitoksille
direktiivi

antaa useita

vaatimuksia

valmistuksen osalta.

Esimerkiksi

niissä

ja

liitosvyöhykkeissä ei saa olla sisäisiä vikoja tai pintavirheitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
laitteen turvallisuudelle ja osien, mitkä vaikuttavat painelaitteen kestoon. Laitteisiin
suoraan kiinnitettyjen osien pysyvät liitokset ovat toteutettava sopivilla menetelmillä ja ne
on teetettävä asianmukaisen pätevyyden omaavalla henkilöllä. Kyseiset henkilöt ja
menetelmät hyväksyvät painelaitteiden osalta, jotka kuuluvat luokkiin II, III ja IV
toimivaltainen kolmas osapuoli. Kolmas osapuoli tekee tai teettää yhdenmukaistettujen
standardien mukaisia tai niitä vastaavia tutkimuksia ja testejä. Valmistaja valitsee
kolmannen osapuolen, joka on ilmoitettu laitos tai jäsenvaltion 20 artiklan mukaisesti
tunnustama kolmannen osapuolen organisaatio. Pysyvien liitoksien NDT-tarkastukset
(nondestructive testing) teetetään henkilöillä, joilla on siihen asianmukainen pätevyys.
Luokkiin III ja IV kuuluvien laitteiden NDT-tarkastajalla on oltava pätevöintilaitoksen
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hyväksyntä. Lisäksi painelaitedirektiivissä on annettu vaatimuksia lämpökäsittelyn
jäljitettävyydelle. Jos valmistusmenetelmä on aiheuttanut muutoksia niin paljon, että
laitteen eheyden taso laskee, on valmistusvaiheessa käytettävä soveltuvaa lämpökäsittelyä.
Käytettävät materiaalit tulee merkitä asianmukaisesti, jotta pystytään varmistumaan, että
käytettyjen materiaalien ja ainestodistusten välinen yhteys säilyy läpi suunnittelu- ja
tuotantovaiheiden aina putkistonlopputarkastukseen asti. [4]

Lopputarkastusten

osalta

painelaitedirektiivi

antaa

vaatimuksia

loppukokeelle,

koeponnistukselle sekä varolaitteiden tarkastuksille. Loppukokeessa tarkoituksena on
silmämääräisesti ja asiakirjojen tarkastuksella varmistaa painelaitedirektiivin vaatimusten
noudattaminen. Loppukoe voidaan suorittaa myös tietyille osille valmistuksen yhteydessä.
Lopputarkastuksiin kuuluvaa nestepainekoe tehdään yleensä paineella, joka on 1,43 kertaa
suurin käyttöpaine. Jos nestepainekoe ei voida suorittaa siitä syystä, että se on
vahingollinen tai suorittamista ei voida tehdä, voidaan käyttää muita menetelmiä, kuten
kaasupainekoetta. Varolaitteiden tarkastuksessa testataan varolaitteiden soveltuvuus
kohteeseen, arvioidaan asiakirjojen ja merkintöjen asianmukaisuus ja varmistetaan
varolaitteiden avautumispaine. [4]

Direktiivin vaatimusten mukaan jokaiseen luokan I-IV laitteeseen laitetaan CE-merkintä
sekä jokaisen painelaitteen maahantuojan ja valmistajan on toimitettava nimi, rekisteröity
tuotenimi, sekä postiosoite, että tarvittaessa heihin on mahdollista saada yhteys. Lisäksi
laitteeseen tulee merkitä valmistusvuosi, tunnus sekä olennaiset korkeimmat ja matalimmat
raja-arvot. Painelaitteen tyypistä riippuen siihen on merkittävä myös muita tarpeellisia
lisätietoja käytön, toiminnan tai asennuksen ja tarvittaessa siihen on merkittävä
tarkastuksen ja huollon kannalta tarpeellisia lisätietoja. Tarpeellisia lisätietoja ovat
esimerkiksi laitteen tilavuus, putkistojen nimelliskoko DN ja koepaine. Laitteisiin on myös
kiinnitettävä varoitukset, joissa on kiinnitetty huomio kokemuksen kautta tulleisiin
käyttövirheisiin. [4]

Painelaitedirektiivin mukaan painelaitteen mukana pitää olla käyttöohjeet, jotka sisältävät
turvallisuuden kannalta kaikki tarpeelliset tiedot asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä ja
huollosta. Lisäksi siinä on oltava samat tiedot kuin edellisessä kappaleessa on esitettynä ja
tarvittaessa siihen pitää liittää tekniset asiakirjat sekä ohjeiden kannalta oleelliset
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piirustukset

ja

kaaviot.

Tarvittaessa

ohjeissa

on

korostettava

suunnittelun

erityisominaisuuksia, kuten materiaalin lujuusteknisiä rajoitteita sekä virheellisestä
käytöstä mahdollisesti johtuvia riskejä. Yhdenmukaistetuissa standardeissa EN 13480-4 ja
EN

13480-5

esitetään

valmistuksen,

asennuksen

tarkastuksen

ja

testauksen

yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset. [4, 5]

Direktiivin mukaan painelaitteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien on oltava
laitteen elinkaaren ajan käyttöön soveltuvia, jos niitä ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi
tietyin väliajoin. Materiaalien ominaisuuksien on oltava direktiivin mukaan sellaisia, että
ne sopivat ennakoitavissa oleviin käyttö- tai koeolosuhteisiin ja materiaalien on
ominaisuuksiltaan erityisesti oltava riittävän lujia ja sitkeitä. Materiaalin pitää myös
soveltua sen sisällölle esimerkiksi korroosion keston kannalta. Painelaitedirektiivin
mukaan materiaalin on myös sovelluttava suunniteltuihin valmistusmenetelmiin ja
materiaalit eivät saa olla erityisen herkkiä vanhenemiselle ja niiden valinta täytyy tehdä
siten, että vältetään haittavaikutukset eri materiaaleja yhdistettäessä. Samat vaatimukset
koskevat myös hitsauslisäaineita sekä muita lisäaineita. [4]

Painelaitevalmistajan täytyy määritellä arvot teknisiin laskelmiin sekä painelaitedirektiivin
luvussa esitetyt 4.1 materiaalinominaisuudet ja materiaalien käsittelyn olennaiset
ominaisuudet. Valmistajan on liitettävä asiakirjoihin tiedot direktiivin vaatimusten
noudattamisesta joko materiaalin erityisarvioinnilla, viittaamalla materiaalin käyttöön
yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti tai sellaisten materiaalien käytöllä, joilla on
materiaalien eurooppalainen hyväksyntä. Luokkien III ja IV, putkistoissa luokan III osalta,
direktiivin mukaan materiaalien erityisarvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos, joka vastaa
painelaitteen

vaatimusten mukaisuuden arvioinnista.

Painelaitedirektiivin mukaan

valmistajan on todistettava asian mukaisin toimenpitein materiaalin vaatimustenmukaisuus
ja materiaaleista on saatavavilla materiaalivalmistajan asiakirjat, joiden avulla pystytään
todistamaan materiaalien olevan eritelmän mukaisia. Painelaitteiden, jotka kuuluvat
luokkiin

III

ja

IV,

pääosien

kohdalta

todistaminen

tapahtuu

laitekohtaisen

tarkastustodistuksen muodossa. Materiaalinvalmistajalla voi olla unionissa olevan
toimivaltaisen elimen varmentava laadunvarmistusjärjestelmä, johon kuuluu materiaalien
erityisarviointi. Jos valmistajalla on tällainen laadunvarmistusjärjestelmä, niin valmistajan
oletetaan antamillaan todistuksilla takaavan näiden vaatimusten mukaisuuden. Yksittäiset
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tarkemmat tekniset vaatimukset materiaaleille on esitetty yhdenmukaistetussa standardissa
EN 13480-2. [4, 6]

2.1.4 Materiaalin erityisarviointi
PMA (Particular Material Appraisal) on painelaitedirektiivissä mainittu materiaalin
erityisarviointi ja se on valmistajan tai sen valtuuttaman tahon tekemä selvitys materiaalin
soveltuvuudesta tarkoitettuun käyttöön, jos ei käytetä yhdenmukaistettujen standardien
mukaisia materiaaleja. PMA on lyhenne sanoista Particular Material Appraisal.
Tuotantolaitoksella teollisuusputkistot ovat yhdenmukaistetun standardin EN 13480
mukaisia

ja

laitoksella

käytetään

yhdenmukaistettujen EN-standardien mukaisia

materiaaleja. Jos laitokselle ollaan tuomassa korvaavaksi materiaaliksi jotain muuta
materiaalia kuin EN-standardien materiaalia, esimerkiksi ASME-standardien materiaalia,
niin on tehtävä materiaalin erityisarviointi eli PMA. PMA:n tulee sisältää sellaiset
laadulliset ja määrälliset tiedot, että niillä pystytään todentamaan painelaitteen
painelaitedirektiivin

liitteessä

1

mainittujen

olennaisten

turvallisuusvaatimusten

täyttyminen. PMA:n sisältäviä tietoja ovat esimerkiksi materiaalin kemiallinen koostumus,
materiaali- ja suunnittelustandardit, materiaalin ominaisuudet sekä standardi, joka
määrittää tekniset toimitusehdot. PMA:lla määritetään halutut ominaisuudet materiaaleille.
Vastuu PMA:n tekemisestä on valmistajalla ja luokkiin II sekä III kuuluvien putkistojen
materiaaleilla, PMA pitää hyväksyttää ilmoitetulla laitoksella. [3, 4, 7]

2.2 Kemikaalilainsäädäntö
Lainsäädännön, joka koskee kemikaaleja ja niiden käsittelyä, tarkoituksena on turvata
terveyttä ja ympäristöä. Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin pitää täyttää
niille asetetut lait ja asetukset. Laitoksille, jotka käsittelevät kemikaaleja, merkittävimmät
lähtökohdat antaa laki 390/2005 vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta. Muita tärkeitä asetuksia ovat valtioneuvoston asetus 685/2015 vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä valtioneuvoston asetus 856/2012
vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus vaatimuksista.
Nämä asetukset antavat täydentäviä turvallisuusvaatimuksia ja velvoitteita, jotka liittyvät
onnettomuuksiin varautumiseen ja niissä on useita vaatimuksia, jotka liittyvät putkistoihin.
Kemikaalisäädösten mukaan vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia
tekevillä laitoksilla putkistot täytyy olla suunniteltu ja valmistettu vähintään luokan I
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mukaisesti. Lisäksi säädöksissä on annettu ohjeita ja vaatimuksia esimerkiksi putkistojen
sijoituksille ja suojauksille, maanalaisille putkistoille, putkistojen varusteille sekä
merkinnöille ja maadoituksille. [1, 8, 9]

2.3 EN-standardit teollisuusputkistoissa
Standardin, joka on vahvistettu eurooppalaisessa standardoimisjärjestössä CENissä, tunnus
on EN ja se on voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. Jokaisella jäsenellä on
omatunnuksensa ja suomella se on SFS. Esimerkiksi SFS-EN tarkoittaa, että standardi on
voimassa Suomessa sekä Euroopassa.

Euroopan Unioni käyttää yhdenmukaistettuja standardeja säädöstensä tukena ja niillä voi
osoittaa, että yritys täyttää EU-lainsäädännön tekniset vaatimukset. Painelaitesäädösten
vaatimusten täyttämisen osoittamisessa yhdenmukaistetuilla standardeilla on tärkeä asema.
Standardeissa,

jotka

ovat

yhdenmukaisia

painelaitedirektiivin

kanssa,

esitetään

yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut suunnitteluun, valmistukseen ja materiaaleihin.
Käyttämällä yhdenmukaistettuja standardeja, voidaan osoittaa painelaitedirektiivin
olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja niiden käyttö on myös suositeltavin
tapa siihen. Standardi EN 13480 on teollisuusputkistoille laadittu yhdenmukaistettu
standardi. Lisäksi esimerkiksi laipoille, putkimateriaaleille, ja putkikomponenteille on
laadittu yhdenmukaistetut standardit. [1]

EN 13480 on tärkeä standardi teollisuusputkistoja suunniteltaessa ja valmistaessa.
Standardia EN 13480 soveltamalla voidaan todistaa painelaitedirektiivin olennaisten
turvallisuusvaatimusten täyttyminen. EN 13480 standardi on kahdeksanosainen ja siinä on
esitetty tärkeimmät tekniset menetelmät painelaitedirektiivin vaatimuksien täyttämiseksi.
Kaikki standardin osat ovat yhdenmukaistettuja, lukuun ottamatta osaa 7. Standardissa on
myös viittauksia muihin yhdenmukaistettuihin standardeihin, kuten putkimateriaali
standardeihin EN 10216 ja EN 10217. Taulukossa 1 on esitetty standardin EN 13480 eri
osat. [1, 10]
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Taulukko 1. Standardin EN 13480 osat [10].
SFS-EN 13480-1

Yleistä

SFS-EN 13480-2

Materiaalit

SFS-EN 13480-3

Suunnittelu ja laskenta

SFS-EN 13480-4

Valmistus ja asennus

SFS-EN 13480-5

Tarkastus ja testaus

SFS-EN 13480-6

Lisävaatimukset maanalaisille putkistoille

CEN/TR 13480-7 Ohje vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käytöllä
SFS-EN 13480-8

Alumiini ja alumiiniseosteisten putkistojen lisävaatimukset

2.4 ASME-standardit teollisuusputkistoissa
American

Society

of

Mechanical

Engineers

eli

ASME

on

yhdysvaltalainen

standardointijärjestö ja se on yksi pisimpään toiminut standardeja tuottanut organisaatio.
ASME:lla on useita teollisuusputkistoihin liittyviä standardeja. ASME standardi B31.3
process piping on ASME:n yksi eniten käytetyistä standardeista ja se on ASME:n vastaava
standardi eurooppalaiselle standardille EN 13480. ASME standardi B31.3 sisältää
vaatimukset teollisuusputkistoille. Standardi käsittää putkiston materiaalit, komponentit,
suunnittelun, valmistuksen, kokoonpanot sekä tarkastuksen. [11, 12]
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3

EN- JA ASME-STANDARDIEN VERTAILU TEOLLISUUSPUTKISTOISSA

EN-

ja

ASME-

standardien

vertailussa

käytettiin

kirjallisuustutkimusta.

Kirjallisuustutkimuksen päätyökalut ovat kemian- ja prosessiteollisuuteen liittyvät EN- ja
ASME-standardit.

Kirjallisuustutkimuksessa

oli

tarkoitus

vertailla

nykyisessä

spesifikaatiossa esitettyjen putkien ja putkikomponenttien EN-materiaaleja ASMEmateriaaleihin sekä etsiä vertailun avulla spesifikaatiossa esitettyjä materiaaleja vastaavat
ASME-materiaalit. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa ohje, miten ASME-materiaalit tuodaan
laitokseen, jonka suunnittelu ja valmistus ovat perustuneet yhdenmukaistettuihin ENstandardeihin. Korvaavia materiaaleja tarvitaan, koska laitoksella on ollut ongelmia
nykyisessä spesifikaatiossa esitettyjen materiaalien saatavuuden kanssa.

EN-materiaalistandardit eivät aseta rajoituksia materiaalin käyttökohteille, kun taas
ASME:lla on eri standardit saman materiaalin eri käyttökohteille. EN-materiaaleilla
standardimerkintä materiaalin perässä kertoo, mikä putkikomponentti on kyseessä, kun
taas ASME-standardissa hiiliteräksille jokaiselle komponentille on oma materiaalinsa ja
ruostumattomissa teräksissä materiaalinimityksen ensimmäinen kirjain kertoo, mikä
komponentti on kyseessä materiaalitunnuksen pysyessä samana. Esimerkiksi hiiliteräksissä
EN-standardissa putkimateriaali esitetään P235GH EN 10216-2 ja komponentin materiaali
P235GH EN 10253-2, kun taas ASME-standardeilla esimerkiksi putkimateriaali on SA333-6 ja sille sopiva komponentti materiaali on SA-420-6.

Vaikka EN-standardin

putkikomponenteilla

kuin

on

käytännössä

sama

materiaali

putkilla,

niin

putkikomponenttien lujuusominaisuuksissa on silti eroja, vaikkakin minimaalisia. ASMEmateriaalien valinnassa täytyy huomioida, että ASME-materiaalit on jaettu eri
standardeihin käyttökohteiden mukaan, mikä myös toisaalta helpottaa tarvittavan
materiaalin valitsemista. Esimerkiksi putkimateriaalina ruostumaton teräs TP316L voidaan
ilmoittaa SA-213 TP316L tai SA-312 TP316L, missä SA-213 tarkoittaa laitteistojen
tuubeja ja SA312- tarkoittaa ruostumattomia teräsputkia.

ASME-putkistokomponenteilla on usein vahvemmat seinämät kuin vastaavilla ENkomponenteilla johtuen laskentatavasta. Alapuolella on esitetty esimerkiksi ASME- ja ENstandardien sisäiseen paineeseen perustuvan suoran putken seinämän t laskenta kaavat.
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Kaavassa 1 on esitetty ASME standardin B31.3 menetelmä ja kaavassa 2 standardin EN
13480-3 menetelmä laskea seinämän t paksuus. [5, 10]

t 

Pc Do
2( SEW  PcY )

(1)

t 

Pc Do
2 fz  Pc )

(2)

Kaavassa 1 Pc on sisäinen paine, Do on putken ulkohalkaisija, S on materiaalin
suunnittelujännitys, E on laatukerroin, W on hitsausliitoksen lujuuskerroin ja Y kerroin
ASME B31.3 taulukosta 304.1.1. Kaavassa 2 Pc on sisäinen paine, Do on putken
ulkohalkaisija, f on materiaalin suunnittelujännitys, z on hitsausliitoksen lujuuskerroin.
Näissä kahden standardin laskutavoissa ovat erovaisuuksina ASME-standardin kaavan
laatu kerroin E ja kerroin Y. Kerroin E:n maksimiarvo on 1 ja kerroin Y on yleensä 0.4.
Nämä kaksi muuttujaa aiheuttavat sen, että ASME-standardin kaavoilla seinämästä tulee
vahvempi. [5, 10] Paksumpi seinämä mahdollistaa enemmän materiaalivirheitä, kun taas
EN-standardien putkikomponenttien materiaaleilla ollaan kriittisempiä materiaalivirheitä
kohtaan.

Laitoksen nykyisessä putkistospesifikaatiossa on kuusi PSK-standardiputkiluokkaa sekä
kolmekymmentä omaa putkiluokkaa. Omien putkiluokkien materiaaleina ovat hiiliteräkset,
austenittiiset teräkset ja auteniittis-ferriittiset teräkset. Laitoksella käytetään hiiliterästen
osalta materiaalina P235GH:ta, joka on tarkoitettu korkeampiin lämpötiloihin ja sitä
esiintyy kymmenessä laitoksen omassa putkiluokassa. Austeniittisissa ja auteniittisferriittisissä putkiluokissa materiaalit ovat 1.4307, 1.4404, 1.4462, 1.4539 sekä 1.4541 ja
ne luokitellaan ruostumattomiksi teräksiksi. Laitoksen omia putkiluokkia, joissa
materiaalina on ruostumaton teräs, on 20 kappaletta.

Spesifikaation putkiluokissa materiaalien käyttölämpötila-alueet ovat hiiliteräksillä -40
asteesta 400 asteeseen. Ruostumattomien terästen putkiluokissa materiaaleille on erilaiset
käyttölämpötila-alueet ja ne johtuvat erilaisista materiaaleista ja niiden ominaisuuksista ja
ne määräytyvät materiaalistandardien mukaisesti. Materiaalien 1.4404 ja 1.4539 ja 1.4541
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käyttölämpötila-alueet on spesifikaatiossa asetettu -40 asteesta 400 asteeseen, materiaalin
1.4307 -40 asteesta 350 asteeseen sekä materiaalin 1.4462 -40 asteesta 250 asteeseen. [6,
13, 14]

3.1 Putkimateriaalien vertailu
Nykyisen spesifikaation putkiluokkien materiaalivalinnoissa on otettu huomioon
painelaitedirektiivin liitteen 1 olennaiset vaatimukset, kuten kemiallinen kestävyys sekä
lujuus. Materiaalin valinta on perustunut putken sisältöön ja käyttövaatimuksiin sekä
käyttöolosuhteisiin. Yleisesti materiaalin valinta tehdään tällä menetelmällä, mutta tässä
tutkimuksessa etsittiin korvaavaa materiaalia jo olemassa oleville spesifikaation
materiaaleille, joten tutkimuksessa mittareina käytetään spesifikaation materiaalien
ominaisuuksia. Mittareina ja vaatimuksina tässä kirjallisuustutkimuksessa toimivat
nykyisten

materiaalien

kemiallinen

koostumus

sekä

mekaaniset

ominaisuudet,

käyttökohteet sekä spesifikaation käyttölämpötila-alueet.

Alustavassa tutkimuksessa valittiin standardeja tutkimalla ASME-materiaalit, joita
käytetään samoissa kohteissa kuin nykyisen spesifikaation materiaaleja. Materiaalien
vertailussa keskityttiin tutkimaan materiaalien mekaanisia ominaisuuksia, kemiallisia
koostumuksia sekä hitsattavuutta, jotta ASME-standardien vaihtoehtoiset materiaalit
toimisivat

samoissa

käyttökohteissa

kuin

nykyiset

materiaalit

ja

täyttävät

painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Materiaalien tutkittavia yksityiskohtia olivat muun muassa käyttölämpötila-alue ja
tärkeiden seosaineiden, kuten hiilen, kromin, nikkelin ja molybdeenin määrät, jotka
vaikuttavat

esimerkiksi

materiaalin

hitsattavuuteen

sekä

lujuus-

ja

korroosio-

ominaisuuksiin. Lisäksi keskityttiin epäpuhtauksiin, jotka aiheuttavat esimerkiksi
sitkeyden pienentymistä. Hiiliterästen hitsattavuutta verrattiin hiiliekvivalentin avulla ja
mittarina toimi EN-materiaalien hiiliekvivalentit. Austeniittisten ja austeniittis-ferriittisten
terästen hitsattavuutta ei ole erikseen arvioitu, koska ne ovat hitsattavuudeltaan yleisesti
hyviä. Tutkimuksessa edettiin valitsemalla ensin ASME:n teollisuusputkisto standardeista
sopivat putkimateriaalit vaadittuihin käyttökohteisiin ja käyttöolosuhteisiin. Seuraavassa
vaiheessa, kun putkimateriaalit oli määritelty, valittiin niihin sopivat putkikomponenttien
ja laippojen materiaalit ASME standardeista.
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Tuotantolaitoksen putkistospesifikaation omien putkiluokkien putkimateriaaleina ovat
hiiliteräs P235GH sekä ruostumattomat teräkset 1.4307, 1.4404, 1.4462, 1.4539 ja 1.4541.
Kaikki hiiliteräsluokat koostuvat saumattomista putkista, mutta ruostumattomien terästen
luokissa on sekä saumattomia, että saumallisia putkia, joiden kemiallisissa koostumuksissa
ja mekaanisissa ominaisuuksissa ei ole merkittäviä eroja.

3.1.1 Hiiliteräkset
Laitoksella tällä hetkellä käytössä olevan spesifikaation mukaan laitoksella käytetään vain
yhtä hiiliteräslaatua, standardin EN 10216-2 P235GH:ta. Standardin EN 10216-2 P235GH
putkimateriaali on saumaton seostamaton teräs, joka sopii korekampiin lämpötiloihin. Sitä
käytetään kymmenessä putkiluokassa eri korroosiovaroilla.

Alustavan kirjallisuustutkimuksen jälkeen päädyttiin kolmeen vaihtoehtoiseen materiaalin
niiden

kemiallisen

koostumuksen,

käyttölämpötila-alueen

sekä

mekaanisten

ominaisuuksien perusteella, joista yhdellä voitaisiin korvata materiaali P235GH.
Mahdolliset korvaavat ASME-materiaalit ovat SA-106 materiaalin luokat A ja B sekä
materiaalin SA-333 luokka 6. Standardin SA-106-teräkset ovat hiiliteräksiä, jotka
soveltuvat korkeisiin lämpötiloihin. Standardin SA-333 materiaali SA-333-6 on
kylmänkestävä teräs, joka soveltuu hyvin mataliin lämpötiloihin. [13, 15] Materiaalien
P235GH, SA-106-A, SA-106-B sekä SA-333-6 kemialliset koostumukset on esitetty
taulukossa 2. Taulukossa on esitetty seosainemäärät prosentteina.

Taulukosta 2 nähdään, että ASME-hiiliterästen ja EN 10216-2 P235GH-teräksen
kemiallisissa koostumuksissa on eroavaisuuksia. Esimerkiksi ASME-materiaaleissa
tyypillisesti sallitaan enemmän hiiltä ja niistä puuttuvat kokonaan alumiini ja titaani sekä
SA-106-materiaaleilla puuttuu lisäksi niobium ja siitä johtuen suurin osa muiden
seosaineiden osuuksista jää P235GH-materiaalilla pienemmäksi lukuun ottamatta piitä ja
mangaania. Taulukosta 2 nähdään myös materiaalin SA-333-6 vähäinen seosaineiden
määrä. Näillä seosaineiden eroavaisuuksilla ei ole suurta merkitystä, koska hiiliteräksillä
korroosio-ominaisuuksilla ei ole merkittävästi eroa. Taulukosta nähdään myös, että
ASME-materiaaleilla on suuremmat rikin ja fosforin sallitut maksimipitoisuudet.
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Taulukko 2. Hiiliteräksisten materiaalien kemiallinen koostumus [13, 15].
Materiaali %C %Si
P235GH

SA-106-A

SA-106-B

SA-333-6

%Mn

%P

%S

%Cr

%Mo

max

max

max

max

max

max

max

0,16

0,35

1,20

0,025

0,01

0,30

0,08

max

min

max

max

max

max

0,25

0,1

0,035 0,035

0,4

0,15

max

min

max

max

max

0,3

0,1

0,035 0,035

0,4

0,15

max

min

max

max

max

0,3

0,1

0,3

0,12

0,27-0,93

0,29-1,06

0,29-1,06

max

max

0,025 0,025

Taulukko 2 jatkuu. Hiiliteräksisten materiaalien kemiallinen koostumus [13, 15].
Materiaali %Ni

%Al

%Cu %Nb %Ti %V %Cr+Cu+Mo+Ni (+V)

max

min

max

max

max

max

max

0,30

0,020

0,30

0,02

0,04

0,02

0,70

-

-

max

max

0.08

1,0

-

-

max

max

0.08

1,0

max

max

0,06

-

P235GH

SA-106-A

SA-106-B

SA-333-6

max
0,4
max
0,4
max
0,4

-

-

-

max
0,4
max
0,4
max

max

0,4

0,02

-

Taulukossa 3 on esitetty tarkasteltujen materiaalien mekaaniset arvot. Taulukossa on
esitetty materiaalien myötölujuudet ja murtolujuudet huoneenlämpötilassa, materiaalin
myötölujuudet tai venymisrajat Rp0.2 200 ja 400 asteessa sekä käyttölämpötilarajaukset.
Vertailussa käytetty materiaalin P235GH alin sallittu käyttölämpötila on peräisin
nykyisestä spesifikaatiosta, jossa materiaalin alin käyttölämpötila on ekstrapoloitu -40
asteeseen. Taulukosta nähdään, että materiaalilla SA-106-A on korotetuissa lämpötiloissa
lujuusominaisuudet samassa tasossa kuin materiaalilla P235GH, kun taas materiaaleilla
SA-106-B sekä SA-333-6 ovat kaikki mekaaniset arvot suurempia. Taulukosta 3 selviää,
että jokaisella ASME-materiaalilla maksimi käyttölämpötila on riittävä, mutta vain SA333-6-materiaalin minimi käyttölämpötila on vaaditulla tasolla ilman lisävaatimuksia.
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Taulukko 3. Vertailtavien putkihiiliterästen mekaaniset ominaisuudet [10, 13, 16].
Myötölujuus

Myötölujuus/Rp0.2

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max

170/112

360

-40/450

205

177/143

330

-29/593

SA-106- B

240

207/167

415

-29/593

SA-333- 6

240

207/167

415

-46/593

o

20 С

200 С/400 С

MPa

MPa

P235GH

235

SA-106-A

Materiaali

o

o

o

С

Vaikka materiaalien kemiallisissa koostumuksissa on pieniä eroavaisuuksia, niin kaikki
materiaalit sopisivat laitokselle käyttöön mekaanisten ominaisuuksien puolesta. ASME:n
SA-106-materiaaleilla lämpötila rajat eivät riitä vaadittaviin lukemiin, mutta niitä voitaisiin
käyttää laitoksella kohteissa, missä ei tarvita alle -29 asteen lämpötilankestoa.

Materiaalin hitsattavuutta määriteltiin hiiliekvivalentin (CEV) avulla. Karkenemistaipumus
ja siihen olennaisesti liittyvä vety- eli kylmähalkeilu on korkeissa lämpötiloissa
käytettävien hiiliterästen tärkein hitsattavuuskysymys.

Teräksien hitsattavuus yleensä

heikkenee seostuksen kasvaessa. Hiiliekvivalentin avulla pystytään kuvaamaan seostuksen
vaikutus hitsattavuuteen tai toisin sanoen vetyhalkeilutaipumukseen. Hiiliekvivalentti
sisältää eri seosaineiden pitoisuudet. Mitä korkeampi hiiliekvivalentti on, sitä
karkenevampaa teräs on ja mitä karkenevampi teräs on, sitä enemmän sillä on
esikuumennustarvetta

ja

jälkilämpökäsittelytarvetta.

Materiaalien

hiiliekvivalentit

laskettiin seuraavalla menetelmällä [17]:

CEV  C 

Mn Cr  Mo  V Ni  Cu


6
5
15

(3)

Hiiliekvivalentin määrittämiseen käytettiin materiaalistandardeissa esitettyjä seosaineiden
maksimimääriä, lukuun ottamatta mangaanin minimiarvoa. Putkimateriaalin P235GH
hiiliekvivalentin arvoksi tuli 0,38. Materiaalin SA-106-A hiiliekvivalentiksi saatiin 0,47,
materiaalin SA-106-B 0,53 sekä materiaalin SA-336-6 0,50. Hiiliekvivalentin perusteella
voidaan sanoa, että ASME-materiaalit ovat huonompia hitsattavuudeltaan kuin P235GH.
ASME-materiaaleista SA-106-B on hitsattavuudeltaan heikoin materiaali. Kuitenkin
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ASME-materiaalit on hitsattavuudeltaan hyviä ilman lisävaatimuksia, vaikkakin ne ovat
juuri hyvän hitsattavuuden rajapinnalla.

3.1.2 Ruostumattomat teräkset
Nykyisessä spesifikaatiossa ruostumattomien terästen putkiluokissa putkimateriaalina on
käytetty standardien EN 10216-5 saumattomia sekä EN 10217-7 saumallisia materiaaleja.
Ruostumattomat materiaalit on esitetty luvussa 3.1. Vaadittuihin käyttöolosuhteisiin ja
käyttötarkoituksiin soveltuvat materiaalivaihtoehdot on löydetty tutkimalla ASMEstandardeja. Tutkimuksessa materiaaleja on vertailtu samalla menetelmällä kuin
hiiliteräksiä. Tutkimuksessa löydettiin koostumukseltaan ja mekaanisilta ominaisuuksilta
sopivia materiaaleja jokaiselle putkistospesifikaation materiaalille.

Materiaali 1.4307
Kirjallisuus tutkimuksen perusteella materiaalin 1.4307 EN 10216-5 vaihtoehtoiseksi
materiaaliksi valikoitui SA-312 TP304L. Molemmat teräkset soveltuvat samoihin
käyttökohteisiin ja niiden kemiallisissa koostumuksissa on joitain eroja, mutta ne eivät
vaikuta merkittävästi käyttökohteessa. Tärkeimmät seosaineet olivat tässä tapauksessa hiili,
kromi ja nikkeli. Kemialliset koostumukset ovat nähtävissä taulukossa 4. Taulukosta 4
nähdään, että tärkeimmät seosaineet ovat ASME-standardin materiaalilla vaaditulla tasolla.
Epäpuhtauksien osalta taulukosta 4 nähdään, että rikin sallittu maksimimäärä on
materiaalilla TP304L kaksinkertainen.

Taulukko 4. Materiaalien EN 10216-5 1.4307 ja SA-312 TP304L kemialliset koostumukset
[14, 15].
%C
1.4307

max 0.03

TP304L

max 0.03

%Si

%Mn

%P

%S

%N

max

max

max

max

max

1,0

2,0

0,045

0,015

0,11

max

max

max

max

1,0

2,0

0,045

0,03

-

%Cr

%Cu

%Mo

%Ni

%Ti

17,5–19,5

-

-

8,0–10,0

-

18,0–20,0

-

-

8,0–12,0

-

Materiaalien 1.4307 sekä TP304L mekaaniset ominaisuudet on esitetty taulukossa 5.
Taulukosta nähdään, että materiaalin TP304L mekaaniset ominaisuudet täyttävät sille
asetetut vaatimukset ja sen käyttölämpötilat sopivat vaadittuihin lämpötiloihin.
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Taulukko 5. Materiaalien EN 10216-5 1.4307 ja SA-312 TP304L mekaaniset ominaisuudet
[10, 14, 15].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4307

180

118/89

460

-40/350

TP304L

170

121/101

485

-254/816

Materiaali 1.4404
Austeniittisen teräksen 1.4404 EN 10216-5 vaihtoehtoiseksi materiaaliksi valikoitui
tutkimuksessa SA-312 TP316L. Materiaali SA-312 TP316L on myös austeniittinen teräs ja
se soveltuu samoihin käyttökohteisiin ja käyttöolosuhteisiin kuin materiaali 1.4404. Näiden
materiaalien kohdalla tärkeimmät vertailtavat seosaineet olivat hiili, kromi, nikkeli ja
erityisesti

molybdeeni.

Materiaalien

1.4404

sekä

SA-312

TP316L

kemialliset

koostumukset on esitetty taulukossa 6 ja mekaaniset ominaisuudet taulukossa 7 yhdessä
muiden ruostumattomien teräksien arvojen kanssa. Taulukosta 6 nähdään, että materiaalin
SA-312 TP316L kemiallinen koostumus tärkeimpien seosaineiden kuten molybdeenin
osalta on samalla tasolla materiaalin 1.4404 kanssa. Epäpuhtauksien rikin ja fosforin
sallitut maksimimäärät ovat ASME-standardin materiaalilla suuremmat. Taulukossa 7
esitetyistä mekaanisista arvoista on havaittavissa ASME materiaalin ominaisuuksien
olevan samaa luokkaa materiaalin 1.4404 kanssa.

Taulukko 6. Materiaalien EN 10216-5 1.4404 ja TP316L kemialliset koostumukset [14,
15].
%C
1.4404

TP316L

%Si

%Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

16,5–

1,0

2,0

0,04

0,015

0,1

18,5

max

max

max

max

max

0.035

1,0

2,0

0,045

0,03

max 0.03

-

16,0–
18,0

%Cu
-

-

%Mo

%Ni

2,0–

10,0–

2,5

13,0

2,0–

10,0–

3,0

14,0

%Ti
-

-
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Taulukko 7. Materiaalien EN 10216-5 1.4404 ja TP316L mekaaniset ominaisuudet [10,14,
15].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4404

190

137/108

490

-40/400

316L

170

121/101

485

-254/816

Materiaali 1.4541
Titaanistabiloidun ruostumattoman teräsmateriaalin 1.4541 EN 10216-5 korvaavaksi
AMSE-materiaaliksi valikoitui vastaava ASME-teräs SA-312 TP321. SA-312 TP321 teräs
on myös titaanistabiloitu ruostumaton teräs ja sen käyttökohteet vastaavat spesifikaation
materiaalia. Materiaalien 1.4541 ja SA-312 TP321 kemialliset koostumukset ovat esitetty
taulukossa 8. Taulukosta nähdään, että materiaalin SA-312 TP321 kemiallinen koostumus
vastaa vaadittua tärkeimpien seosaineiden osalta. Tässä tapauksessa tärkeimmät seosaineet
olivat hiili, titaani, nikkeli ja kromi. Taulukosta 8 nähdään myös, että epäpuhtauksista
fosforin sallittu maksimimäärä on suurempi.

Materiaalin SA-312 TP321 mekaaniset

ominaisuudet vastasivat vaatimuksia ja ovat jopa paremmalla tasolla. 1.4541- ja SA-312
TP321-materiaalien mekaaniset ominaisuudet ovat nähtävissä taulukossa 9.

Taulukko 8. Materiaalien EN 10216-5 1.4541 ja TP321 kemialliset koostumukset [14, 15].

1.4541

TP321

%C

%Si

%Mn

%P

%S

%N

max

max

max

max

max

0.08

1,0

2,0

0,04

0,015

max

max

max

max

max

max

17,0–

0.08

1,0

2,0

0,045

0,03

0,1

19,0

-

%Cr
17,0–
19,0

%Cu

%Mo

-

-

-

-

%Ni
9,0–
12,0

%Ti
5×C–0,7

9,0–

5×(C+N)–

12,0

0,7
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Taulukko 9. Materiaalien EN 10216-5 1.4541 ja TP321 mekaaniset ominaisuudet [10, 14,
15].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4541

200

157/125

500

-40/400

TP321

205

160/132

515

-254/816

Materiaali 1.4462
Duplex-teräksen 1.4462 vastaavaksi ASME-materiaaliksi tutkimuksessa valikoitui teräs
SA-790 31803, joka vastaa ominaisuuksiltaan materiaalia 1.4462. Materiaalien kemialliset
koostumukset ovat nähtävissä taulukossa 10. Taulukosta 10 nähdään, että materiaalin SA790 31803 kemiallisen koostumus vastaa vaatimuksia tärkeimpien seosaineiden osalta,
jotka olivat hiili, kromi, nikkeli ja molybdeeni tässä tapauksessa. Taulukosta nähdään
lisäksi, että fosforin ja rikin sallitut maksimimäärät ovat suurempia. Materiaalien
mekaaniset ominaisuudet ovat nähtävissä taulukosta 11 ja niistä nähdään, että materiaali
SA-790 31803 täyttää vaatimukset niiden osalta ja sen käyttölämpötila-alue on riittävä.

Taulukko 10. Materiaalien EN 10216-5 1.4462 ja SA-790 31803 kemialliset koostumukset
[14, 15].

1.4462

31803

%C

%Si

%Mn

%P

%S

%N

max

max

max

max

max

0.03

1,0

2,0

0,035

0,015

max

max

max

max

max

0,08–

21,0–

0.03

1,0

2,0

0,03

0,020

0,20

23,0

0,1–0,22

%Cr

%Cu

21,0–

-

23,0

-

%Mo

%Ni

2,5–

4,5–

3,5

6,5

2,5–

4,5–

3,5

6,5

%Ti
-

-

Taulukko 11. Materiaalien EN 10216-5 1.4462 ja SA-790 31803 kemialliset koostumukset
[10, 14, 15].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4462

450

310/-

640

-40/250

A 790 31803

450

354/-

620

-51/316
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Materiaali 1.4539
Spesifikaation

materiaalille

1.4539

EN

10216-5

vaihtoehtoiseksi

materiaaliksi

tutkimuksessa valikoitui materiaali SA-312 08904, joka on kauppanimeltään teräksenä
904L. Materiaalien 1.4539 sekä SA-312 08904 kemialliset koostumukset on esitetty
taulukossa 12. Taulukosta nähdään, että materiaalilla SA-312 08904 kemiallinen
koostumus vastaa tärkeimpien aineiden osalta vaadittua, jotka olivat tässä tapauksessa hiili,
kromi, kupari, nikkeli ja molybdeeni. Taulukosta 12 nähdään myös, että epäpuhtauksien
sallitut maksimimäärät ovat materiaalilla SA-312 08904 suurempia. Taulukossa 13 on
esitetty materiaalien mekaaniset ominaisuudet ja taulukosta nähdään, että materiaalin SA312 08904 mekaaniset arvot ovat alhaisemmat korotetuissa lämpötiloissa, kuin
lähtömateriaalilla. Myös käyttölämpötila-alue maksimilämpötilan osalta rajoittuu hieman
alemmas 370 asteeseen. Näistä huolimatta materiaali SA-312 08904 on hyvä vaihtoehto,
jos operointilämpötilat eivät nouse liian korkeiksi.

Taulukko 12. Materiaalien EN 10216-5 1.4539 ja SA-312 08904 kemialliset koostumukset
[14, 15].
%C

%Si

%Mn

%P

%S

%N

%Cr

%Cu

%Mo

%Ni

max

max

max

max

max

max

19,0–

1,2–

4,0–

24,0–

0.02

0,7

2,0

0,03

0,01

0,15

21,0

2,0

5,0

26,0

08904

max

max

max

max

max

max

19,0–

1,0–

4,0–

23,0–

(904L)

0.02

1,0

2,0

0,045

0,035

0,1

23,0

2,0

5,0

28,0

1.4539

%Ti
-

-

Taulukko 13. Materiaalien EN 10216-5 1.4539 ja SA-312 08904 mekaaniset ominaisuudet
[10, 14, 15].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4539

230

175/125

520

-40/400

A 312 08904
(904L)

220

144/-

490

-198/371

3.2 Putkikomponenttien materiaalit
Nykyisessä spesifikaatiossa putkikomponentit eli käyrät, T-kappaleet sekä kartiot ovat
samaa materiaalia kuin suorat putket, mutta standardin EN 10253 mukaisia. Hiiliteräs on
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standardin EN 10253-2 mukainen ja ruostumattomat teräkset ovat standardin EN 10253-4
mukaisia. Suorien putkien standardien ja putkikomponenttien materiaaleilla ei ole
merkittäviä eroavaisuuksia kemiallisissa koostumuksissa tai mekaanisissa ominaisuuksissa.
[13, 14, 18, 19] Vaihtoehtoisten putkikomponenttimateriaalien tutkinta eteni tutkimalla
standardeista vaihtoehtoisille ASME putkimateriaaleille yhteensopivia materiaaleja, joita
verrattiin nykyisessä spesifikaatiossa käytettyihin putkikomponenttimateriaaleihin. ASMEmateriaalien yhteen sopivuuden mittareina ja vaatimuksina olivat käyttökohteet,
käyttölämpötilat,

kemiallinen

koostumus

sekä

mekaaniset

ominaisuudet.

Erona

standardeissa on, että EN-standardi 10253 antaa valmistajalle valtuudet päättää
valmistustavan, kun taas ASME-standardeissa määrätään myös valmistusmenetelmä. [10,
18, 19]

3.2.1 Hiiliteräksiset putkikomponenttimateriaalit
Vaihtoehtoisten hiiliterästen osalta putkimateriaalit olivat korkeanlämpötilan teräkset SA
106-A ja SA 106-B mataliin lämpötiloihin tarkoitettu teräs SA 333-6. Näille materiaalille
sopivat komponenttimateriaalit löytyivät ASME standardeista SA-234 ja SA-420. SA-234
standardissa

on

korkeisiin

lämpötiloihin

tarkoitetut

hiiliteräs

putkistokomponenttimateriaalit, kun taas standardissa SA-420 standardin materiaalit
soveltuvat mataliin lämpötiloihin. [15]

Materiaaleille SA 106-A ja SA 106-B sopiva komponenttimateriaali on SA-234-WPB.
Materiaalille SA 333-6 sopiva materiaali SA-420 standardin materiaalin luokka 6.
Taulukossa 14 on esitetty spesifikaation putkikomponenttimateriaalin P235GH EN 102532 kemialliset koostumukset. Lisäksi taulukossa 14 on esitetty materiaalin SA-234-WPB
sekä

materiaalin

putkikomponentti

SA-420-6
materiaalien

kemiallinen
ja

koostumus.

suorien

putkien

Taulukosta
materiaalien

nähdään,

että

kemiallisissa

koostumuksissa ei ole eroja, joten putkikomponenttimateriaalien vertailuun pätee sama
vertailu kuin kohdan 3.1.1 hiiliteräksisten putkimateriaalien vertailu.
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Taulukko 14. Hiiliteräksisten komponenttimateriaalien kemiallinen koostumus [15, 18].
Materiaali %C %Si
P235GH

SA-234-B

SA-420-6

%Mn

%P

%S

%Cr

%Mo

max

max

max

max

max

max

max

0,16

0,35

1,20

0,025

0,01

0,30

0,08

max

min

max

max

max

max

0,30

0,1

0,05

0,058

0,4

0,15

max

min

max

max

max

max

0,3

0,1

0,035

0,04

0,3

0,12

0,29-1,06

0,50-1,35

Taulukko 14 jatkuu. Hiiliteräksisten komponenttimateriaalien kemiallinen koostumus [15,
18].
Materiaali
P235GH

SA-234-WPB

SA-420-6

%Ni

%Al

%Cu %Nb %Ti %V %Cr+Cu+Mo+Ni (+V)

max

min

max

max

max

max

max

0,30

0,020

0,30

0,01

0,04

0,02

0,70

max

max

max

max

0,4

0,02

0.08

1,0

max

max

max

max

0,4

0,02

0.08

-

max
0,4
max
0,4

-

-

-

-

Hiiliteräksisten putkikomponenttimateriaalien mekaaniset arvot ja käyttölämpötila-alueet
ovat esitetty taulukossa 15. Taulukosta nähdään, että jokaisen ASME-materiaalin
mekaanisten ominaisuuksien arvot ovat vaaditulla tasolla. SA-234 materiaalien
käyttölämpötila-alue ei ole riittävä matalissa lämpötiloissa, mutta niitä voitaisiin käyttää
kohteissa, joissa ei tarvita -40 asteen suunnitelulämpötilaa.

Taulukko 15. Vertailtavien hiiliterästen mekaaniset ominaisuudet [10, 16, 18].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

P235GH

235

170/112

360

-40/450

SA-234-WPB

240

207/167

415

-29/593

SA-420-6

240

207/167

415

-46/538
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Putkikomponenttimateriaalien P235GH sekä SA-234-WPB hiiliekvivalentit ovat samat
kuin putkimateriaalien P235GH sekä SA-106-B. Materiaalin SA-420-6 hiiliekvivalentiksi
saatiin kaavaa 3 käyttämällä 0,54. Tuloksista nähdään, että putkikomponenttimateriaalien
hiiliekvivalentit ovat hyvin samankaltaiset kuin putkimateriaaleilla, joten samat päätelmät
pätevät tässäkin tapauksessa.

3.2.2 Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomien terästen putkikomponenttimateriaalien tutkinta ja valinta eteni samoin
menetelmin kuin hiiliterästen. Vaihtoehtoisille ASME-putkimateriaaleille etsittiin sopivia
putkikomponenttimateriaaleja

ASME-standardeja

käyttäen.

Vaihtoehtoisille

putkimateriaaleille löytyivät sopivat komponenttimateriaalit ASME-standardeista SA-403
sekä SA-815. Standardissa SA-403 on austeniittiset materiaalit putkikomponenteille ja
standardissa SA-815 austeniittis-ferriittiset materiaalit komponenteille. Putkimateriaalille
SA-312-TP304L sopiva putkikomponenttimateriaali on standardin SA-403 materiaali
WP304L, putkimateriaalille SA312-TP316L materiaali SA403-WP316L, putkimateriaalille
SA312-TP321 standardin SA-403 materiaali WP-321, putkimateriaalille SA-790 31803
standardin SA-815 materiaali S31803 sekä putkimateriaalille SA-312-08904 standardin
SA-403 materiaali N08904 joka myös tunnetaan kauppanimellä 904L. [15].

EN 10253-4 putkikomponentti materiaalien ja ASME

materiaalien

kemialliset

koostumukset ovat esitetty taulukoissa 16, 17, 18, 19 sekä 20. Taulukoista näkee, että
tässäkin tapauksessa putkikomponenttimateriaalien ja suorien putkien materiaalien
kemiallisissa

koostumuksissa

ei

ollut

merkittäviä

eroja,

joten

putkikomponenttimateriaalien vertailuun pätee sama vertailu kuin kohdan 3.1.2
ruostumattomien putkimateriaalien vertailu.

Taulukko 16. Materiaalien 1.4307 EN 10253-4 ja SA-403 WP304L kemialliset
koostumukset [15, 19].

1.4307

WP304L

%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

max

17,5–

0.03

1,0

2,0

0,045 0,015 0,11

19,5

max

max

max

max

max

18,0–

0.03

1,0

2,0

0,045

0,03

-

20,0

%Cu %Mo
-

-

-

-

%Ni
8,0–
10,0
8,0–
12,0

%Ti
-

-

39

Taulukko 17. Materiaalien 1.4404 EN 10253-4 ja SA-403 WP316L kemialliset
koostumukset [15, 19].

1.4404

WP316

%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

max

16,5–

0.03

1,0

2,0

0,045 0,015 0,11

18,5

max

max

max

max

max

16,0–

0.03

1,0

2,0

0,045

0,03

-

%Cu
-

-

18,0

%Mo

%Ni

2,0–

10,0–

2,5

13,0

2,0–

10,0–

3,0

14,0

%Ti
-

-

Taulukko 18. Materiaalien 1.4541 EN 10253-4 ja SA-403 WP321 kemialliset koostumukset
[15,19].

1.4541

WP321

%C

%Si %Mn

%P

%S

%N %Cr %Cu %Mo %Ni

max

max

max

max

max

0.08

1,0

2,0

0,045 0,015

max

max

max

max

max

max

17,0–

0.08

1,0

2,0

0,045

0,03

0,1

19,0

-

17,0–
19,0

-

-

-

-

9,0–
12,0

%Ti
5×C–0,7

9,0–

5×(C+N2 )–

12,0

0,7

Taulukko 19. Materiaalien 1.4462 EN 10253-4 ja SA-815 S31803 kemialliset koostumukset
[15, 19].

1.4462

S31803

%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

0,1–

21,0–

0.03

1,0

2,0

0,035 0,015

0,22

23,0

max

max

max

max

0,08–

21,0–

0.03

1,0

2,0

0,030 0,020

0,20

23,0

max

%Cu
-

-

%Mo

%Ni

2,5–

4,5–

3,5

6,5

2,5–

4,5–

3,5

6,5

%Ti
-

-

Taulukko 20. Materiaalien 1.4539 EN 10253-4 ja SA-403 N08904 kemialliset
koostumukset [15, 19].

1.4539

N08904

%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

%Cu

%Mo

%Ni

max

max

max

max

max

max

19,0–

1,2–

4,0–

24,0–

0.02

0,7

2,0

0,03

0,01

0,15

21,0

2,0

5,0

26,0

max

max

max

max

max

max

19,0–

1,0–

4,0–

23,0–

0.02

1,0

2,0

0,045 0,035

0,1

23,0

2,0

5,0

28,0

%Ti
-

-

Ruostumattomien teräksien putkikomponenttimateriaalien mekaaniset ominaisuudet ovat
esitetty taulukossa 21 ja niistä nähdään, että arvot eivät poikkea vastaavien
putkimateriaalien arvoista. Ruostumattomien terästen mekaanisten arvojen vertailuun
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pätevät

samat

johtopäätökset

kuin

kohdassa

3.1.2

ruostumattomien

teräksien

putkimateriaalien vertailussa.

Taulukko 21. Ruostumattomien teräksien mekaaniset ominaisuudet [10, 15, 19].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4307

180

118/89

470

-40/350

WP304L

170

121/101

485

-254/816

1.4404

190

135/108

500

-40/400

WP316L

170

121/101

485

-254/816

1.4541

200

118/89

500

-40/400

WP321

205

160/132

515

-198/816

1.4462

450

310/-

700

-40/250

31803

450

354/-

620

-51/316

1.4539

220

175/125

520

-40/400

N08904 904L

215

144/-

490

-198/371

3.3 Laippamateriaalit
Vaihtoehtoisten laippamateriaalien tutkimuksessa edettiin samalla menetelmällä kuin
komponenttien materiaalien valinnassa. Vaihtoehtoisten laippamateriaalien valinta eteni
tutkimalla ASME-standardeista sopivia laippamateriaaleja kohdassa 3.1 valituille
vaihtoehtoisille putkimateriaaleille. Yhteensopivuuden mittarit ja vaatimukset olivat
kemiallinen koostumus, mekaaniset ominaisuudet, käyttökohteet sekä käyttölämpötilaalue. Tämän jälkeen ASME-putkimateriaaleille yhteensopivia ASME-laippamateriaaleja
verrattiin spesifikaatiossa käytettäviin EN 10222-standardin laippamateriaaleihin. EN
10222 tarkoittaa, että laipat tehdään takeesta.

3.3.1 Hiiliteräksiset laippamateriaalit
Hiiliteräksisissä putkimateriaaleissa vaihtoehtoiset ASME-materiaalit olivat luvussa 3.1.1
teräkset SA-106-A ja SA-106-B sekä mataliin lämpötiloihin hyvin soveltuva teräs SA-333-
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6. Näille putkimateriaaleille yhteensopivat laippamateriaalit löytyivät tutkimuksessa
standardeista SA-105 sekä SA-350. Putkimateriaaleille SA-106-A ja SA-106-B
yhteensopivat laippamateriaalit löytyivät standardista SA-105 ja materiaalille SA-333-6
sopiva

materiaali

standardista

SA-350.

Standardissa

SA-105

on

hiiliteräksiset

taemateriaalit korkeisiin lämpötiloihin ja standardissa hiiliteräksiset taemateriaalit mataliin
lämpötiloihin.

Putkimateriaaleille SA-106-A ja SA-106-B molemmille sopiva

laippamateriaali on SA-105 ja materiaalille SA-333-6 laippamateriaali SA-350-LF2 luokka
1. [15] Taulukossa 22 on esitetty spesifikaation laippamateriaalin P245GH EN 10222-2
kemiallinen koostumus sekä ASME laippamateriaalien kemialliset koostumukset.
Taulukosta 22 nähdään, että ASME materiaalien koostumukset poikkeavat P245GH:n
vastaavasta. Nämä poikkeamat ovat niin marginaalisia, että niillä ei ole korroosioominaisuuksien kannalta merkitystä. Taulukosta nähdään, että tässäkin tapauksessa hiilen
ja epäpuhtauksien eli rikin ja fosforin sallitut maksimimäärät suuremmat ASMEmateriaaleilla.

Taulukko 22. Hiiliteräksisten laippamateriaalien kemialliset koostumukset [15, 20].
Materiaali

%C

P245GH

0,08-0,2

SA-105

SA-350-LF2

%Si
max
0,4

max

min

0,30

0,1

max

min

0,3

0,1

%Mn
0,5-1,30

0,29-1,06

0,50-1,35

%P

%S

%Cr

%Mo

max

max

max

max

0,025 0,015

0,30

0,08

max

max

max

max

0,05

0,058

0,4

0,15

max

max

max

max

0,035

0,04

0,3

0,12

Taulukko 22 jatkuu. Hiiliteräksisten laippamateriaalien kemialliset koostumukset [15, 20].
Materiaali
P245GH

SA-105

SA-350-LF2

%Ni %Al %Cu %Nb %Ti %V %Cr+Cu+Mo+Ni (+V)
max

min

max

max

max

max

max

0,30

-

0,30

0,01

0,03

0,02

0,70

max

max

max

max

0,4

0,02

0.08

1,0

max

max

max

max

0,4

0,02

0.08

-

max
0,4
max
0,4

-

-

-

-
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Taulukossa 23 ovat laippamateriaalien mekaaniset ominaisuudet esitettynä ja taulukosta
nähdään, että ASME-materiaalin mekaaniset arvot ovat vaadittujen P245GH:n arvojen
yläpuolella.

Materiaalilla

SA-350-LF2

käyttölämpötila-alue täyttää

sille asetetut

vaatimukset, mutta materiaalin SA-105 minimi käyttölämpötila ei ole riittävällä tasolla.

Taulukko 23. Vertailtavien hiiliteräksisten laippamateriaalien mekaaniset ominaisuudet
[10, 16, 20].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötöraja/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

P245GH

235

170/112

360

-40/450

SA-105

250

485

-29/593

485

-46/538

213/171
142/101
SA350-LF

213/171
250

CL 1

142/101

Laippamateriaalin P245GH hiiliekvivalentin maksimiarvoksi saatiin kaavalla 3 0,40.
Materiaalin SA-105hiiliekvivalentiksi saatiin 0,53 sekä materiaalin SA-350-LF2 0,54.
Laippamateriaalien hiiliekvivalentit ovat hyvin samankaltaiset kuin putkimateriaaleilla,
joten samat päätelmät pätevät tässäkin tapauksessa.

3.3.2 Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomien terästen laippamateriaalin valinta eteni samoin menetelmin kuin
edellisen luvun vastaavien hiiliteräs materiaalien. Lähtökohtana oli etsiä luvussa 3.1.2
määritetyille putkimateriaaleille sopivat materiaalit ASME-standardeista. Laipoille sopivat
materiaalit löytyivät tutkimuksessa standardista SA-182. Standardi SA-182 on standardi
ruostumattomille teräs laipoille, jotka on tehty takeena. Putkimateriaalille SA312-TP304L
sopiva laippamateriaali on standardin SA-182 materiaali F304L, putkimateriaalille SA312TP316L materiaali SA182-F316L, putkimateriaalille SA312-TP321 standardin SA-182
materiaali F321, putkimateriaalille SA-790 S31803 materiaali SA182-F51 sekä
putkimateriaalille SA312-08904 standardin SA-182 materiaali F904L. Materiaalitunnuksen
edessä oleva kirjain F tarkoittaa taetta. [15] Spesifikaatiossa esitettyjen ruostumattomien
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teräksien laippamateriaalien sekä vaihtoehtoisten ASME-laippamateriaalien kemialliset
koostumukset on esitetty taulukoissa 24, 25, 26, 27 ja 28. Taulukoista nähdään, että
laippamateriaalien kemialliset koostumukset ovat samanlaiset kuin luvussa 3.1.2 esitetyillä
putkimateriaaleilla, joten laippamateriaalien vertailuun pätevät samat päätelmät kuin
putkimateriaaleilla.

Taulukko 24. Materiaalien 1.4307 EN 10222-5 ja SA-182 F304L kemialliset koostumukset
[15, 21].
%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

max

17,5–

0.03

1,0

2,0

0,045 0,015

0,10

19,5

max

max

max

max

max

0,1-

18,0–

0.03

1,0

2,0

0,045

0,03

0,16

20,0

%Cu %Mo
-

-

-

-

%Ni
8,0–
10,5
8,0–

%Ti
-

13,0

Taulukko 25. Materiaalien 1.4404 EN 10222-5 ja SA-182 F316L kemialliset koostumukset
[15, 21].
%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

max

16,5–

0.03

1,0

2,0

0,045 0,015 0,10

18,5

max

max

max

max

max

max

16,0–

0.03

1,0

2,0

0,045

0,03

0,10

18,0

%Cu
-

%Mo

%Ni

2,0–

10,0–

2,5

13,0

2,0–

10,0–

3,0

15,0

%Ti
-

Taulukko 26. Materiaalien 1.4541 EN 10222-5 ja SA-182 F321 kemialliset koostumukset
[15, 21].
%C

%Si %Mn

%P

%S

max

max

max

max

max

0.08

1,0

2,0

0,045 0,015

max

max

max

max

max

0.08

1,0

2,0

0,045

0,03

%N
-

%Cr
17,0–
19,0
17,0–
19,0

%Cu %Mo
-

-

-

-

%Ni

%Ti

9,0–

5×C–

12,0

0,7

9,0–

5×C–

12,0

0,7
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Taulukko 27. Materiaalien 1.4462 EN 10222-5 ja SA-182 F51 kemialliset koostumukset
[15, 21].
%C

%Si %Mn

%P

%S

%N

%Cr

max

max

max

max

max

0,1–

21,0–

0.03

1,0

2,0

0,035 0,015

0,22

23,0

max

max

max

max

max

0,08–

21,0–

0.03

1,0

2,0

0,030 0,020

0,20

23,0

%Cu
-

%Mo

%Ni

2,5–

4,5–

3,5

6,5

2,5–

4,5–

3,5

6,5

%Ti
-

Taulukko 28. Materiaalien 1.4539 EN 10222-5 ja SA-182 F904L kemialliset koostumukset
[15, 21].
%C

%Si %Mn %P

%S %N

%Cr

%Cu

%Mo

%Ni

max

max

max

max max max

19,0–

1,2–

4,0–

24,0–

0.02

0,7

2,0

0,03 0,01 0,15

21,0

2,0

5,0

26,0

max

max

max

max max max

19,0–

1,0–

4,0–

23,0–

0.02

1,0

2,0

0,04 0,03

23,0

2,0

5,0

28,0

0,1

%Ti
-

Taulukossa 29 on esitetty ruostumattomien laippamateriaalien mekaaniset ominaisuudet ja
taulukosta

nähdään,

että laippamateriaalien arvot

eivät

poikkea luvussa

3.1.2

putkimateriaalien arvoista. Laippamateriaalien vertailussa pätevät luvussa 3.1.2 esitetyt
arviot putkimateriaaleista.
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Taulukko 29. Ruostumattomien teräksien mekaaniset ominaisuudet [10, 16, 21].

Materiaali

Myötölujuus
20 o С
MPa

Myötölujuus/
Rp 0.2%
200 o С/400 o С
MPa

Murtolujuus
20 o С
MPa

Käyttölämpötilat
min/max
o
С

1.4307

200

118/89

500

-40/350

F304L

170

121/101

485

-254/816

1.4404

205

137/108

490

-40/400

F316L

170

121/101

485

-254/816

1.4541

200

157/125

510

-40/400

F321

205

160/132

515

-198/816

1.4462

450

315/-

680

-40/250

F51

450

354/-

620

-51/316

1.4539

220

155/125

520

-40/400

F904L

215

144/-

490

-198/371

3.4 Korvaavat ASME-materiaalit
Kirjallisuustutkimuksen

perusteella

korvaaviksi

ASME-standardien

materiaaleiksi

valikoitui taulukossa 30 esitetyt materiaalit. Taulukossa 30 on esitetty korvaavat putki-,
putkikomponentti- ja laippamateriaalit.

Taulukko 30. Korvaavat ASME-materiaalit
Putkimateriaali

Putkikomponenttimateriaali

Laippamateriaali

SA-106-A

SA-234-WPB

SA-105

SA-106-B

SA-234-WPB

SA-105

SA-333-6

SA-420-6

SA-350-LF2 luokka 1

SA-312 TP304L

SA-403 WP304L

SA-182 F304L

SA-312 TP316L

SA-403 WP316L

SA-182 F316L

SA-312 TP321

SA-403 WP321

SA-182 F321

SA-790 31803

SA-815 S31803

SA-182 F51

SA-312 08904

SA-403 N08904

SA-182 F904L
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3.5 Yhteenveto
Korvaavien

materiaalien

kartoituksessa

vertailtavien

materiaalien

kemialliset

koostumukset eivät vastanneet kaikissa tapauksissa toisiansa. Korroosion kannalta
hiiliteräksisten materiaalien koostumuksilla, ei ollut valinnan kannalta merkittävää
merkitystä, koska hiiliterästen korroosio-ominaisuuksilla ei ole suurta eroa. ASMEhiiliteräsmateriaaleilla oli suuremmat epäpuhtauksien pitoisuudet. Myös hiilen määrät
olivat ASME-materiaaleilla suurempia. Austeniittisilla ja auteniitis-ferriittisillä ASMEmateriaaleilla tärkeimmät seosaineet olivat vaadituilla tasoilla. Myös austeniittisilla ja
autenniitis-ferriittisillä ASME-materiaaleilla epäpuhtauksien sallitut maksimimäärät olivat
suuremmat. ASME-hiiliteräksillä hiilipitoisuudet sekä epäpuhtaudet pitää rajata luvussa
2.1.4

esitetyn

PMA-menettelyn

avulla

materiaalia

tuotaessa

laitokselle.

Myös

austeniittisilla ja autenniitis-ferriittisillä ASME-materiaaleilla epäpuhtauksien määrä pitää
rajata. ASME:n hiiliteräksillä kaavalla 3 lasketut hiiliekvivalenttien arvot ovat suuremmat
kuin materiaalin P235GH:n, joten PMA-menettelyllä suoritettavia rajauksia on käytettävä
tässäkin tapauksessa. Materiaalin SA-106 luokkien A ja B sekä materiaalin N08904 (904L)
käyttölämpötila-alueet eivät olleet vaaditulla tasolla. Materiaali N08904 (904L) oli ainoa
ASME-materiaali, jonka mekaaniset lujuusominaisuudet eivät vastanneet vaadittua.
Materiaalin N08904 (904L) mekaaniset lujuusominaisuudet olivat pienemmät kuin
vastaavalla EN-materiaalilla korkeimmissa lämpötiloissa.
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4

SPESIFIKAATION

KÄYTETTÄVYYDEN

JA

RAKENTEEN

PARANTAMINEN

Yksi osa tätä tutkimusta oli spesifikaation käytettävyyden ja rakenteen ongelmien
kartoittaminen. Menetelmänä tutkimuksen tässä osassa käytettiin haastattelumenetelmää.
Tässä

tutkimuksessa

sovellettiin

standardisoitua

lomakehaastattelumenetelmää.

Lomakehaastattelumenetelmä sopii hyvin haastattelumenetelmäksi, kun haastateltavia on
useita ja he edustavat suhteellisen yhtenäistä ryhmää. Lomakehaastattelu tarkoittaa
yleensä, että lomakkeella kerätään yleensä määrällistä tietoa ja sen tavoitteena on saada
yleistyksiä ja kuvailevia tilastoja.
kyselyyn

osallistujille

esitetään

Standardisoitu haastattelu tarkoittaa, että kaikille
samat

kysymykset

samassa

järjestyksessä.

Kyselylomakkeessa voi esiintyä suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä, avoimia
kysymyksiä tai siinä voi esiintyä molempia. Strukturoidussa kyselyssä lomakkeessa on
valmiit kysymykset valmiine vastausvaihtoehtoineen. Avoimissa kysymyksissä vastaajalla
on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä ja näkemyksensä paremmin. Strukturoidut
kysymykset sopivat kvantitatiiviseen tutkimukseen ja avoimet kysymykset kvalitatiiviseen
tutkimukseen. Avoimien kysymysten haasteita ovat analysoinnin vaikeus ja ne saattavat
houkutella vastaajaa jättämään vastaamatta. Strukturoitujen kysymyksien haasteita ovat
esimerkiksi, että vastauksia ei välttämättä mietitä sekä vastausvaihtoehdoissa on
mahdollisuus sopivan vaihtoehdon puuttumiseen. Strukturoitujen kysymysten käytöllä
saadaan mittausvirheet minimoitua. [22, 23, 24]

4.1 Haastattelut
Tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake, joka on esitetty liitteessä 2.
Lomakkeeseen kuului strukturoituja kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Lomakkeen
alussa

esitettiin

yleiset

kysymykset

haastateltavan työpaikasta

ja työtehtävistä.

Tutkimuksessa käytettävä lomake tutkimukseen olennaisesti liittyvien kysymysten osalta
oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat koko spesifikaatiota kattavat
kysymykset.

Ensimmäisen

osan

kysymykset

keskittyivät

koko

putkistosuunnitteluspesifikaation käytettävyyteen ja rakenteeseen ja kysymykset olivat
strukturoituja. Toisessa osassa kysymykset liittyivät spesifikaation käytettävyyden ja
rakenteen soveltumiseen henkilökohtaisiin työtehtäviin. Toisen osan kysymykset olivat
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myös strukturoituja, mutta niissä oli lisäksi kommentointimahdollisuus. Lomakkeen
kolmannessa osassa olivat avoimet kysymykset, joilla oli tarkoitus kartoittaa muun muassa
parannusehdotuksia spesifikaatioon. Strukturoituja kysymyksiä lomakkeessa oli yhteensä
18 kappaletta ja avoimia kysymyksiä seitsemän kappaletta.

Tutkimuksessa kohderyhmä oli rajattu putkistosuunnitteluspesifikaatiota käyttäneisiin ja
sen kanssa tekemisissä oleviin henkilöihin. Kohderyhmä koostui projektien vetäjistä,
putkistosuunnittelijoista, asiakkaan kehitysasiantuntijoista ja kunnossapitohenkilöstöstä,
tarkastuslaitoksen edustajista, urakoitsijoista sekä alihankkijoista. Kysely suoritettiin kesän
2018 aikana ja kyselylomake toimitettiin haastateltaville sähköpostitse. Haastateltavia oli
yhteensä 35, joista 20 henkilöä vastasi ja vastausprosentiksi muodostui siten 57 %.

4.2 Haastattelujen analysointi
Tässä tutkimuksessa haastattelulomakkeen strukturoitujen kysymyksien tarkoituksena oli
kartoittaa spesifikaation toimivuutta ja päivitystarvetta. Lomakkeen avoimien kysymyksien
tarkoituksena oli kartoittaa spesifikaatioon liittyviä mahdollisia parannusehdotuksia sekä
mahdollisia lisäystarpeita. Haastattelututkimuksen vastauksia analysoitiin kvantitatiivisesti
sekä kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä käytettiin strukturoitujen
kysymysten vastauksien analysointiin ja kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä käytettiin
avoimien kysymyksien analysointiin. Haastattelujen analysoimisessa käytettiin apuna
taulukkolaskentaohjelmaa.

Strukturoitujen

kysymysten

analysoinnin

ensimmäisessä

vaiheessa

kysymyksien

vastaukset avattiin prosentuaalisesti kaikkien vastaajien kesken. Samalla mitattiin koko
kohderyhmän

mielipiteitä

nykyisen

spesifikaation

käytettävyyden

ja

rakenteen

ominaisuuksista. Myös spesifikaation päivitystarvetta sekä toimivuutta mitattiin tässä
vaiheessa. Näiden tulosten analysoimisessa ja esittämisessä käytettiin apuna niin sanottua
lohkokaaviota.

Strukturoitujen

kysymysten

vastauksien

analysointiin

käytettiin

myös

ristiintaulukointimenetelmää. Ristiintaulukointi sopii hyvin menetelmäksi, kun halutaan
tutkia vastauksien jakautumista sekä niiden välistä riippuvuutta. Ristiintaulukoinnilla
pystytään tutkimaan, ovatko vastaukset erilaisia vastaajien eri luokissa. Toisin sanoen
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ristiintaulukointi mahdollistaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden tutkimisen sekä
vertailun muuttujien jakautumisesta eri ryhmissä. [22, 23, 24]

Ristiintaulukoinnille
merkitsevyyden

käytetään

ξ2-riippumattomuustestiä

määrittämisessä.

(khii-toiseen)

2

ξ -riippumattomuustesti

perustuu

tilastollisen

havaittujen

ja

odotettujen frekvenssien erotuksen suuruuteen. Toisin sanoen testissä tarkastellaan, kuinka
paljon havaittujen frekvenssit ja odotettujen frekvenssit eroavat toisistaan. Frekvenssien
erojen ollessa tarpeeksi suuria, voidaan todeta, etteivät havaitut erot johdu ainoastaan
sattumasta, vaan ne esiintyvät myös perusjoukossa. Käytännössä ξ2-riippumattomuustestin
tulokset perustuvat p-arvoon ja se esittää todennäköisyyden virhepäätelmälle, kun on
oletettu, että otoksessa esiintyvät erot löytyvät myös perusjoukosta. P:n arvon ollessa alle
0,005, niin yleinen tulkinta on, että erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Jos p-arvo on taas
suurempi,

niin yleinen tulkinta on,

että erot eivät

tilastollisesti merkitseviä.

Merkitsevyyden testaamisessa kannattaa huomioida, että p-arvo ei kerro mitään
ristiintaulukoinnin sisältämien erojen sisällöllisestä merkitsevyydestä. Otoskoon ollessa
suuri, voi pienikin riippuvuus antaa tilastollisesti merkitsevän tuloksen. Tilastollisen
merkitsevyyden lisäksi on aina tärkeää pohtia eroavaisuuksien suuruuden sisällön
merkitystä ja muistaa, että vastuu johtopäätöksistä on aina lopuksi tutkijalla. [23, 24]

Tässä tutkimuksessa ristiintaulukoinnilla verrattiin spesifikaation käyttömäärään suhdetta
spesifikaation käyttämisen tyytyväisyyteen. Lisäksi menetelmällä arvioitiin vastaajien
mielipidettä spesifikaation päivittämiselle. Käyttömäärä jakautui harvoin käyttäneisiin sekä
usein käyttäneisiin.

4.3 Haastattelujen tulokset
Kyselylomakkeen

strukturoidut

kysymykset

analysoitiin

prosentuaalisesti

sekä

ristiintaulukointimenetelmällä. Näiden analysointien tulokset on avattu seuraavissa
alaluvuissa. Kaikkien kysymyksien prosentuaaliset tulokset on esitetty liitteessä 3 ja sekä
ristiintaulukointimenetelmän tuloksien kuvaajat ovat esitetty liitteessä 4.

4.3.1 Prosentuaaliset tulokset
Kyselylomakkeen strukturoitujen kysymyksien vastauksista, joissa kartoitettiin vastaajan
taustaa ja spesifikaation tasoa nähdään, että spesifikaation liittyy suurimman osan
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vastaajista työtehtäviin. Työskentelymäärä spesifikaation kanssa jakaantui tasan puoliksi
harvoin käyttäneiden ja usein käyttäneiden kesken. Yleisistä kysymyksistä käy myös
selvästi esille spesifikaation puutteellisuus ja päivittämistarve. Vastaajista 72 % oli sitä
mieltä, että spesifikaation on puutteellinen ja 89 % mielestä sitä pitäisi muuttaa.

Spesifikaation yleistä käytettävyyttä koskevien kysymyksien vastauksista nähdään, että
suurin osa vastaajista (67 %) kykeni tekemään työnsä spesifikaation avulla hyvin, mutta
työkaluna sitä ei arvostettu. 83 % vastaajista oli sitä mieltä, että spesifikaation käyttäminen
ei ole helppoa ja nopeaa sekä 89 % vastaajista piti sen käyttämistä epämiellyttävänä.

Spesifikaation yleistä rakennetta koskevien kysymyksien vastauksista käy esille, että vain
11 % vastaajista piti nykyistä spesifikaatiota hyvänä työkaluna laitoksen projekteissa.
Asioiden esittämistapa jakoi vastaajien mielipiteet, 50 % vastaajista oli sitä mieltä, että
asiat ovat esitetty selkeästi ja 50 % oli sitä mieltä, että asiat eivät ole esitetty selkeästi.
Pieni enemmistö, eli 56 % oli sitä mieltä, etteivät asiat ole esitetty järjestelmällisesti ja 61
% oli sitä mieltä, että asioita ei ole esitetty hyvässä ja selkeässä järjestyksessä.

Spesifikaation käytettävyyttä henkilökohtaisissa työtehtävissä mittaavien kysymyksien
vastauksista nähdään, että 72 % vastaajista oli sitä mieltä, että spesifikaatio on omissa
työtehtävissä keskinkertainen sekä sen käyttäminen on keskinkertaisella tasolla. Vastaajista
vain 18 % oli sitä mieltä, että spesifikaatiosta saa kaiken tiedon työtehtäviin, 41 % oli sitä
mieltä, että tiedon saa spesifikaatiosta keskinkertaisesti ja myös 41 %:n mielestä
spesifikaatiosta ei saa kaikkea työtehtäviin liittyvää tietoa.

Strukturoitujen kysymyksien viimeisessä osassa kysymykset koskivat spesifikaation
rakennetta henkilökohtaisissa työtehtävissä. Vastaajista 6 % oli ainoastaan sitä mieltä, että
spesifikaation rakenne on hyvä työkalu laitoksen projekteissa. 56 % vastaajista oli sitä
mieltä, että rakenne sopii keskinkertaisesti työkaluksi ja 38 % oli sitä mieltä, että rakenne
on huono. Henkilökohtaisiin työtehtäviin liittyvän tiedon vastaajista vain 6 % löytää tiedon
hyvin. 65 % vastaajista löytää tarvitsemansa tiedon keskinkertaisesti ja 29 % vastaajista
heikosti. Suurin osa, eli 56 % vastasivat, että asiat henkilökohtaisiin työtehtäviin ovat
esitetty keskinkertaisesti, 25 % oli sitä mieltä, että asiat ovat esitetty epäselvästi ja 19 %:n
mielestä ne ovat esitetty selkeästi.
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4.3.2 Ristiintaulukoinnin tulokset
Strukturoidut

kysymykset

analysoitiin

myös

ristiintaulukointimenetelmällä.

Ristiintaulukoinnin selittävät päämuuttujat määräytyivät tässä tutkimuksessa käyttömäärän
mukaan. Selittävät muuttujat olivat harvoin spesifikaatiota käyttäneet ja usein
spesifikaatiota käyttäneet. Rivimuuttujina analysoinnissa toimivat kysymyksien 3-18
vastausvaihtoehdot.

Ristiintaulukoinnin tuloksista on nähtävissä pieniä eroja. Kysymysten, jotka mittasivat
spesifikaation puutteellisuutta ja päivittämistarvetta, vastauksista nähdään selkeää
yhdenmukaisuutta molempien ryhmien välillä. Molempien ryhmien enemmistö piti
spesifikaatiota puutteellisena

ja päivittämistä

tarpeellisena.

Usein

spesifikaatiota

käyttäneiden ryhmän vastaukset jakaantuivat selkeämmin puutteellisuuden ja päivittämisen
puolelle.

Koko spesifikaation käytettävyyttä koskevissa kysymyksissä molempien muuttujaryhmien
vastaukset jakaantuivat samansuuntaisesti. Usein käyttäneiden vastaukset jakaantuivat
näissä kysymyksissä selkeämmin kriittisemmälle puolelle. Esimerkiksi spesifikaation
käytön helppoutta ja nopeutta mittaavassa 8. kysymyssä, oli kaikkien usein käyttäneiden
vastaukset negatiivisia, kun taas harvoin käyttäneiden ryhmässä oli myös vastauksia, jotka
tukivat nykyistä spesifikaatiota.

Spesifikaation kokonaisuuden rakennetta työkaluna mittaavien kysymyksien vastauksissa
jakaantuivat myös samansuuntaisesti muuttujien kesken. Usein käyttäneiden vastauksien
enemmistö painottui näissäkin kysymyksissä selkeämmin nykyistä rakennetta vastustavalle
kannalle. Kysymyksessä, jossa mitattiin koko spesifikaation asioiden esittämisen selkeyttä,
molempien muuttujien vastaukset jakaantuivat täysin samalla tavalla. Kysymyksissä, jotka
koskivat koko spesifikaation asioiden esittämistapaa, harvoin käyttäneiden vastauksien
enemmistö jakaantui nykyisen esitystavan puolelle, kun taas usein käyttäneiden enemmistö
oli selkeästi sitä vastaan.

Kysymyksissä,

joissa

mitattiin

spesifikaation

käytettävyyttä

henkilökohtaisissa

työtehtävissä, nähdään, että vastaustausten jakaantuminen oli tasaista kysymyksissä, jotka
mittasivat spesifikaatiota työkaluna sekä sen käyttämistä. Molemmat ryhmät suhtautuivat
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kriittisesti spesifikaation näissä kysymyksissä, mutta tässäkin tapauksessa, usein
käyttäneiden ryhmä suhtautui kriittisemmin. Esimerkiksi spesifikaation käyttämistä omissa
työtehtävissä mittaavassa kysymyksessä, yksikään usein käyttäneiden ryhmästä ei
arvioinut

spesifikaatiota

hyväksi.

Kysymyksestä,

jossa

mitattiin

tiedon saantia

spesifikaatiosta, vastaukset jakaantuivat selkeimmin tässä kyselyssä. Tässä kysymyksessä
suurin osa harvoin käyttäneistä vastasi, että ei saa tarvitsemaansa tietoa spesifikaatiosta,
kun taas suurin osa usein käyttäneistä, koki tiedon saannin olevan keskinkertaista.

Kysymyksissä, joissa mitattiin spesifikaation rakennetta henkilökohtaisissa työtehtävissä,
vastaukset ryhmien välillä jakaantuivat samansuuntaisesti. Molemmissa muuttujaryhmissä
enemmistöt pitivät spesifikaation rakennetta keskinkertaisena, joskin tässäkin tapauksessa
usein käyttäneet olivat kriittisempiä spesifikaatiota kohtaan. Henkilökohtaisiin työtehtäviin
liittyvissä kysymyksissä vastaajien määrä oli pienempi.

Ristiintaulukointi

menetelmän

riippumattomuustestillä.

tilastollinen

ξ2-riippumattomuustesti

merkitsevyys
tehtiin

tarkistettiin

jokaiselle

ξ2-

analysoidulle

kysymykselle. Testissä jokaisen analysoidun kysymyksen p-arvo nousi yli 0,005, joten
tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu testissä.

4.3.3 Avoimet kysymykset
Avoimista kysymyksien vastauksista nähdään, että spesifikaatioon joiltain osin hyvä, mutta
siinä on myös parannettavaa. Avoimien kysymyksien tehtävänä oli tässä tutkimuksessa
kartoittaa spesifikaation parannusehdotuksia. Avoimista kysymyksien vastauksista nousi
selvästi esille muuttamisen ja lisäysten tarve. Spesifikaatioon toivottiin monelta taholta
putkiluokkien jakamista omiin dokumentteihin sekä käytännön työhön ja valmistukseen
liittyviä

asioita

ja

ohjeita.

Myös

alustavissa

haastatteluissa

esille

tullut

haaroitustaulukkojen puuttuminen tuli esille. Kokonaisuudessa parannusehdotuksia tuli
paljon. Seuraavassa ovat listattuna usein esille tulleet parannusehdotuksien ja kommenttien
aiheet:
-

käytännön työhön ja valmistukseen liittyvät ohjeet ja asiat

-

yksilöidyt putkiluokat

-

selkeys

-

jaottelu
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-

sisällysluettelo

-

spesifikaatio ainoastaan suunnittelua varten

-

haaroitustaulukko

Avoimien kysymyksien kaikki vastaukset on esitetty liitteessä 5.

4.4 Putkistosuunnitteluspesifikaation päivittäminen haastattelujen perusteella
Kyselomakkeen tuloksista käy selvästi esille, että nykyinen spesifikaatio on puutteellinen
ja sitä pitäisi muuttaa. Suurin osa käyttäjistä oli sitä mieltä, että spesifikaation
käytettävyydeltään

ja

rakenteeltaan

keskinkertainen

tai

huono.

Ristiintaulukointimenetelmällä tehdyn analysoinnin tuloksista on havaittavissa, että
spesifikaation kanssa usein tekemisissä oleva joukko on kriittisempi spesifikaatiota
kohtaan kuin harvoin käyttäneiden joukko. Spesifikaation käyttömäärällä ei ollut
merkittävää vaikutusta vastausten jakaantumiselle lukuun ottamatta kysymystä 15, jossa
vastausten jakaantuminen oli selkeää. Kysymyksissä 13–18 otoskoko oli hieman muita
kysymyksiä pienempi, mutta ero oli niin pieni, ettei se vaikuttanut tulosten tulkintaan. ξ2riippumattomuustesti antoi jokaiselle analysoidulle kysymykselle p-arvoksi suuremman
arvon kuin 0,005. ξ2-riippumattomuustestin tuloksiin vaikutti negatiivisesti kohderyhmän
pieni koko. Tässä tutkimuksessa testin tilastollisella merkitsemättömyydellä ei ollut
varsinaisesti merkitystä, koska tulokset oli tarkoitettu vain tätä tutkimusta varten eikä niitä
ollut tarkoitus yleistää.

Avoimista kysymyksistä tuli esille merkittävästi parannusehdotuksia ja niitä kaikkia ei
pystytty tämän työn puitteissa ratkaisemaan. Esimerkiksi useat parannusehdotuksista
koskivat käytännön töitä sekä valmistusta, mutta tässä työssä otettiin tarkemmin
käsittelyyn vastauksista esille tulleisiin putkiluokkien parannusehdotuksiin ja niiden kautta
putkiluokkien selkeyden ja käytettävyyden parantamiseen sekä niiden ja jo alustavissa
haastatteluissa esille tulleiden haaroitustaulukoiden tekemiseen. Parannusehdotuksissa oli
useaan

kertaan

mainittu

putkikomponenttien

putkiluokkien

mittojen

saaminen

yksilöiminen,
olisi

jotta

tiedon,

yksinkertaisempaa.

esimerkiksi
Nykyisessä

spesifikaatiossa putkiluokkien tiedot ja putkiluokkiin kuuluvien osien tiedot on sijoitettu
spesifikaation eri osiin. Esimerkiksi putkiluokkaan kuuluvien T-kappaleiden mitat
sijaitsevat eri paikassa kuin saman putkiluokan putkikäyrien mitat. Juuri tämän takia
vastauksissa kritisoitiin nykyistä spesifikaatiota siitä, että putkiluokkien eri tietoja on
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vaikea löytää spesifikaatiosta. Tässä työssä putkiluokkia on kyselyn vastausten perusteella
yksilöity kokonaan omiin osiin. Putkiluokista tehtiin erillisiä yksittäisiä dokumentteja ja
jokaiseen putkiluokkaan kuuluu vain kyseiseen putkiluokkaan liittyvät tiedot. Liitteessä 6
on esitetty pelkistetty esimerkkiversio salassapitovelvollisuudesta johtuen eräästä valmiista
putkiluokasta. Jokaisessa 30 valmiissa putkiluokassa ovat esitettynä seuraavassa listassa
esitetyt asiat:
-

kaikki putkiluokkaan liittyvät standardit

-

suunnittelustandardi

-

suurimmat sallitut käyttöarvot (paine/lämpötila)

-

korroosiovara

-

testipaineen määräytyminen

-

materiaalit

-

vaihtoehtoiset materiaalit

-

putkistokomponentit

-

haaroitustaulukko

-

paine/lämpötila käyrä
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5

HAAROITUSTAULUKOIDEN TEKEMINEN

Alustavan asiantuntijahaastattelun sekä tehdyn kyselyn mukaan, nykyisen spesifikaation
yksi oleellisimmista puutteista on haaroitustaulukkojen puuttuminen putkiluokista.
Haaroitustaulukon

tehtävänä

on

pääasiallisesti

toimia

suunnittelijan

työkaluna.

Haaroitustaulukko esittää suunnittelijalle sopivan haaroitustyypin kohteisiin. Työn tässä
osassa on tutkittu putkistojen haaroituksia ja tuotettu haaroitustaulukkoja putkiluokkiin.

Tässä tutkimuksen osassa tutkimusmetodeina on käytetty teknisen laskennan eri
menetelminä. Työssä käytettiin haaroitustaulukkojen tekemiseen standardin EN 13480-3
kaavoihin perustuvaa laskentaa sekä FEM-laskentaohjelmaa haastavimpien kohteiden
tarkistukseen. Työssä laskettiin kaikille putkiluokille haaroitukset putkikoosta riippumatta.
Haastavimmat FEM-laskennalla tutkitut kohteet määräytyivät työn edetessä haastavimpiin
kohteisiin. Haastavimpia kohteita olivat haaroitukset, joihin ei spesifikaatiossa ollut
toimivaa haaroituskomponenttia eikä myöskään standardiosaa ei ollut saatavilla.
Haaroitustaulukon tekemisessä päämuuttujat olivat putkiluokkien määrittämät putkien
halkaisijat ja seinämät, lämpötilat ja paineet. Muita muuttujia olivat materiaalit ja
korroosiovarat, jotka määräytyivät putkiluokkien mukaan sekä valmistustoleranssi, mikä
määräytyi materiaalin ja putken tyypin mukaan. Haaroitusten laskennan paineet
määräytyivät spesifikaatiossa esitettyjen putkiluokkakohtaisten maksimipaineiden mukaan
ja lämpötilat määräytyivät putkiluokissa esitettyjen maksimi käyttölämpötilojen mukaan.
Haaroitusten laskenta on yksinkertaisesti runkoputkeen tulevan aukon vaikutuksen
laskentaa. Toisin sanoen, tutkitaan kuinka paljon aukko heikentää runkoputkea ja
minkälaisella haaroituksella se saadaan vahvistettua kestämään. Runkoputken aukon
ympäristöä on vahvistettava niin, että pystytään korvaamaan aukon aiheuttaman painetta
kantavan poikkipinta-alan pienentyminen [25].

Haaroitusvaihtoehdot

määräytyivät

nykyisestä

spesifikaatiosta.

Putkihaaroitusten

vaihtoehtoja olivat T-kappale, supistava T-kappale, vahvistamaton istutus, levyvahvistettu
istutus sekä PSK-standardeihin 7801-7808 perustuva haaroitusyhde weldable branch
couplings (WBC), joka on esitetty kuvassa 7. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista
ollut sopiva haaroitusten rajauksien tai standardipohjaisten laskentojen vuoksi eikä
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kyseisille haaroituksille ole olemassa standardikomponenttia, niin nämä haaroitukset
tarkastettiin FEM-laskennalla, koska oletuksena oli, että menetelmä antaa tarkemmat
tulokset ja menetelmä huomio esimerkiksi korkeat jännityspiikit, jotka eivät vaikuta
rakenteen kestävyyteen. Tarkemmat ohjeet tähän on esitetty yhdenmukaistetun standardin
EN 13445-3 liitteessä C.

Kuva 7. Haaroitusyhde weldable branch couplings [27].

5.1 Yksittäisen haaroituksen laskenta yleisesti
Haaroitukset ajatellaan aukkoina levyssä. Kuvassa 8 on esitetty aukollinen levy, johon
vaikuttaa tasainen kuormitus y:n suunnassa.

Kuva 8. Aukollinen levy [25].
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Kuvassa 7 elementti on etäisyyden ρ-päässä levyn aukosta, jonka säde on r ja elementti on
kulmassa φ y-akseliin nähden ja siihen kohdistuvat seuraavat rasitukset [25]:

t 



r2  
1  2  
2
  2


3r 4 
1  4  cos 2
 


(4)




4r 2 3r 4 
1  2  4  cos 2

 


(5)

 
 

r2  
1  2  
2
  2



2r 2 3r 4 
1  2  4  sin 2
2

 

(6)

Kaavassa 4  t on aukon tangentin suuntainen jännitys. Kaavassa 5   on säteen
suuntainen jännitys. Yhtälöillä saadaan jännitykset halutuissa suunnissa. Kulman  ollessa
90 astetta, saadaan jännitykset x-akselin suunnassa ja kulman ollessa nollassa, ne saadaan
y-akselin suunnassa. Leikkausjännitykset  on molemmissa tapauksissa nolla. Kuvassa 9
on esitetty jännityssuhteet aukollisessa levyssä ja kuvan kaavion pysty akseli on  . Kun
etäisyys ρ lähestyy ääretöntä, niin jännitykset  ty ja  x lähestyvät nollaa, kun taas
jännitykset  tx ja  y lähestyvät jännitystä  . Kuvasta 9 nähdään, että aukon reunalla  tx
on 3  . Tämä tarkoitta sitä, että aukon reunalla on kolminkertainen jännitys verrattuna
ehjään levyyn. Lisäksi kuvasta nähdään, että aukon reunalla  ty on -  . Kuvasta 9
nähdään myös, että jännityspiikki pienenee nopeasti, kun siirrytään kauemmaksi aukon
reunasta.
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Kuva 9. Aukon läheisyydessä esiintyvät jännityssuhteet [25].

Kuvassa 10 on esitettynä aukollisenlevyn, johon vaikuttaa tasainen kuormitus


x2

suunnassa ja  y suunnassa, jännityssuhteet. Tässäkin tapauksessa leikkausjännitys  on
nolla. Kuvasta 10 nähdään, että  tx on aukon reunalla 2,5-kertainen aukottomaan levyyn
verrattuna.
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Kuva 10. Aukon läheisyydessä esiintyvät jännityssuhteet [25].

Kuvissa 9 ja 10 näkyvistä jännityspiikeistä johtuen, levyä pitää vahvistaa aukon
läheisyydestä. Vahvistus voidaan tehdä erittäin pienelle alueelle, koska jännitykset
vaimenevat nopeasti siirryttäessä poispäin aukosta. Tämä jännityspiikki on paikallinen
kalvojännitys ja se johtuu säteen kasvusta aukon kohdalla. Sylinterin muotoisille
kappaleille tehdyt kokeelliset testaukset ovat osoittaneet, että vahvistettava alue aukon
ympärillä johtuu sylinterin halkaisijasta ja seinämän vahvuudesta, eikä aukon suuruudesta.
Aukon suuruus taas vaikuttaa jännityspiikkeihin sen reunalla johtuen säteen vaihtelun
lisääntymisestä. Yksi yleinen tapa vaikuttaa aukosta johtuviin jännityksiin on asettaa aukon
kohdalle haara, joka kompensoi aukon heikentämää aluetta. Myös haaralle on samanlainen
vahvistettava alue kuin runkoputkena toimivalle sylinterille, mikä johtuu haaran
halkaisijasta sekä seinämän vahvuudesta. Näillä vahvistetuilla alueilla pystytään
kompensoimaan aukosta johtuvaa poisjäänyttä aluetta, jos putkien normaali paksuus ei ole
riittävä. Koska haaroitusten tarkkaan optimointiin tarvittaisiin haaroituskohtaista tutkintaa,
niin sitä varten on kehitetty yksinkertainen varman puolella oleva empiirinen menetelmä,
jossa keskitytään vain kehäjännityksiin. Kuvassa 11 on esitetty tällainen menetelmä ja sitä
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kutsutaan painealuemenetelmäksi. Eurooppalaisten standardien kuten EN 13480-3
ratkaisumallit perustuvat tällaiseen menetelmään. Kuvan 11 menetelmässä alueen Ai pitää
kestää pitää kestää vastaavien paineenalaisten alueiden Bi painetta. Jos Ai:n seinämän
vahvuus ei riitä, niin sitä täytyy kasvattaa. [25] Tässä työssä esiintyvät WBC ja
vahvistuslevy toimivat tällä periaatteella. Vahvistuslevy toimii runkoputkelle ja WBC
haaraputkelle.

Kuva 11. Haaroituksen laskennalliset poikkipinta-alat sekä painealueet [25].

5.2 Rajoitukset
Yhdenmukaistettu standardi EN 13480 ja tarkemmin sen osa 3 antaa monia rajoituksia
kohtisuoralle haaroitukselle. Tähän työhön liittyen tärkeimmät vaatimukset koskivat
haaroituksen vahvistamista vahvistuslevyllä. Standardin EN 13480-3 asettamissa
rajoituksissa vahvistuslevyä saa käyttää, jos haaraputken ja runkoputken sisähalkaisijoiden
suhde on pienempi kuin 0,8. Standardi EN 13480-3 rajaa myös vahvistuslevyn käytön
kuvassa 12 esitettyihin olosuhteisiin. [5]
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Kuva 12. Vahvistuslevyn käytölle lämpötila- ja painerajat [5].

Muita standardin EN 13480-3 kohtisuorille haaroituksille on paksuussuhde, joka on
esitetty kuvassa 13 sekä aukon sijainnille annetaan vaatimuksena, ettei se saa sijaita
runkoputken vahvistavan osan mittaa ls lähempänä putken epäjatkuvuuskohtaa. Jos
haaroituksessa käytetään eri materiaaleja, niin laskenta tapahtuu aina heikoimman
materiaalin arvojen mukaisesti. Materiaalin valinnassa on myös vältettävä huomattavan
erilaisia lämpölaajenemiskertoimia aiheutuvia lämpöjännityksiä. Kuvassa 13 on esitetty
paksuussuhde kaavio ja kaaviossa rajaa 1 käytetään jos suunnittelu jännitys on 250 N/mm2
tai pienempi ja rajaa 2 käytetään, jos suunnittelujännitys on sen yli. [5]

Kuva 13. Vahvistuslevyn käytölle lämpötila- ja painerajat [5].
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Standardi EN 13480-3 asettaa rajoitukset myös vahvistuslevyn mitoille. Vahvistus levyn
leveys saa maksimissa olla runkoputken vahvistavan osan pituuden ls kanssa
samanmittainen. Lisäksi vahvistuslevyn paksuus ei saa ylittää runkoputken seinämän
vahvuutta. [5]

Standardin EN 13480-3 rajoitusten lisäksi nykyinen spesifikaatio antaa vielä omat
rajoituksensa. Nykyisessä spesifikaatiossa on WBC:t rajattu auteniittisissä putkiluokissa
kokoon DN100 asti ja hiiliteräksisissä putkiluokissa kokoon DN150 asti. Vahvistuslevyn
leveyden minimi leveys on rajoitettu 15 millimetriin spesifikaatiossa. Osaa putkiluokista
koskee erilaiset tarkastusvaatimukset ja näihin luokkiin ei käytetä vahvistuslevyä, koska se
vaikeuttaa tiettyjen tarkastuksien, kuten saumojen kuvaamisen suorittamista.

5.3 Standardin EN 13480-3 ratkaisumalliin perustuva laskenta
Standardien kaavoilla ja menetelmillä laskettiin taulukkoon vahvistamattomien ja
vahvistettujen haaroitusten kesto sekä levyvahvisteisten haaroitusten kesto. Työssä tehtiin
Excel-ohjelmalla

laskentakaavio,

jolla

laskettiin näiden haaroitustyyppien kesto.

Laskentakaavioon syötettiin kaavat valmiiksi. Päämuuttujat eli putkien halkaisijat ja
seinämät, laskentapaine ja laskentalämpötila olivat tapauskohtaisia ja ne syötettiin
laskentakaavion erikseen. Nämä päämuuttujat määräytyivät nykyisen spesifikaation
putkiluokkien mukaan. Putkiluokkien nimellispaineet vaihtelivat 10 bar:sta 250 bar:iin.
Nimellispaineella tarkoitetaan maksimi painetta huoneenlämpötilassa. Korkeimmissa
lämpötiloissa paineen arvoa kompensoitiin materiaalien korotetuissa lämpötiloissa olevien
venymisrajojen avulla. Lisäksi laskentakaavion valittiin kyseisen putkiluokan materiaali
siihen rakennetusta materiaalikirjastosta ja valitun materiaalin pohjalta kaavioon
interpoloitui oikea suunnittelujännitys kullekin tapaukselle lämpötilan mukaan. Muita
kaavioon syötettyjä muuttujia olivat spesifikaation putkiluokissa esitetyt korroosiovarat
sekä materiaalikohtaiset valmistustoleranssit. Standardin ratkaisumalliin perustuvaan
laskentaan eivät kuuluneet T-kappaleet sekä WBC:t, koska asiakkaalta saatujen tietojen
mukaan, ne kestävät putkiluokkien vaatimukset.

Haaroitustaulukon tekeminen perustui yhdenmukaistettuun standardiin EN 13480.
Haaroitustaulukkojen tekemisessä käytettiin yhdenmukaistetun standardin EN 13480-3
yksittäisille aukoille soveltuvia kaavoja ja menetelmiä. Standardin luvussa 8 esitetty
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menetelmä perustuu aukkojen laskentaan, koska haaroitukset ajatellaan vahvistettuina
aukkoina.

Standardin

kohtisuoran haaroituksen

laskenta

perustuu

vahvistuksena

vaikuttavan poikkipinta-alan Af ja painekuormitetun pinta-alan Ap suhteeseen, jota
kutsutaan myös painealuemenetelmäksi. Tästä suhteesta muodostuu ehto, joka määrittää
haaroituksen kestämisen. Laskenta etenee siten, että valitaan vahvistuspinta-alan mitat ja
niiden riittävyys varmistetaan alla olevien menetelmien mukaisesti. Laskentamenetelmä
perustuu siihen, että varmistetaan materiaalista johtuvan reaktiovoiman olevan vähintään
sen voiman suuruinen, joka aiheutuu paineesta. Reaktiovoima määräytyy jokaisen osan
kantavan pinta-alan ja kalvojännityksen yhteenlasketusta summasta. Seuraavassa kaavassa
on esitetty empiirinen laskentamenetelmä ja ehto, joka määrittää haaran kestämisen: [5]

(f 

pc
)  Af  pc  Ap
2

(7)

Kaavassa 8 f on suunnittelujännitys, pc on laskentapaine, Af on vahvistuksena vaikuttava
kokonaispinta-ala (Afs+Afb) ja Ap on painekuormitettu kokonaispinta-ala (Aps+Apb). Afs on
runkoputken vahvistuksena toimiva pinta-ala ja Afb on haaraputken vastaava. Aps on
runkoputken painekuormitettu pinta-ala ja Apb on haaraputken painekuormitettu pinta-ala.
Standardiin EN 13480-3 perustuvan laskennan periaate sekä muuttujat ovat esitetty
kuvassa 14. [5]

Kuva 14. Haaroituslaskennan muuttujat ja menetelmän kuvaus [5].
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Haaroituksen keston kannalta oleelliset muuttujat Aps, Apb, Afb ja Afs ratkaistaan seuraavalla
tavalla: [5]

d ob
)
2

(8)

Apb  rib  (lb  eas )

(9)

Aps  ris  (ls 

Afs  ls  eas

(10)

Afb  eab  (lb  eas )

(11)

Kaavassa 8 ris on runkoputken sisäinen säde ja dob haaraputken ulkohalkaisija. Kaavoissa 8
ja 10 esiintyvä ls runkoputken vahvistavan osan pituus. Kaavassa 9 rib on haaraputken
sisäinen säde ja kaavoissa 9 ja 11 esiintyvä lb on haaraputken vahvistavan osan pituus.
Kaavoissa 9, 10 ja 11 esiintyvä eas on runkoputken seinämän laskentapaksuus ja kaavassa
11 eab on haaraputken seinämän laskentapaksuus. Vahvistavien osien pituuksien ls ja lb
laskentaperiaate on seuraavanlainen: [5]
ls  Deqs  eas

(12)

lb  d eqb  eab

(13)

Kaavassa 12 Deqs on runkoputken laskennallinen halkaisija aukon keskipisteessä, joka on
määritelty kohtisuoraan runkoputkeen nähden ja kaavassa 13 deqb on haaraputken vastaava.
Deqs ja deqb lasketaan seuraavalla tavalla: [5]
Deq  Dis  eas

(14)

d eqs  d ib  eab

(15)

Kaavassa 14 Dis on runkoputken sisähalkaisija ja kaavassa 15 dib on haaraputken
sisähalkaisija. Edellisissä kaavoissa esiintyvät seinämien laskentapaksuudet eas ja eab
määritellään siten, että alkuperäisestä seinämänpaksuudesta vähennetään korroosiovarat ja
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valmistustoleranssit. Seinämien laskentapaksuudet eas ja eab lasketaan molemmat
seuraavalla tavalla: [5]
ea  eord  c0  c1

(16)

Kaavassa 16 eord on putkenseinämän alkuperäinen tilattu paksuus, c0 on määritelty
korroosiovara ja c1 on putken negatiivinen valmistustoleranssi. Putkihaaroitusten
laskennoissa

käytettiin

putkiluokkakohtaisia

korroosiovaroina

korroosiovaroja.

nykyisen

spesifikaation

Valmistustoleranssit

putkille

määriteltyjä

ovat

määrätty

yhdenmukaistetuissa standardeissa EN 10216 saumattomille putkille sekä EN 10217
hitsatuille putkille. Putkien valmistustoleranssit ovat riippuvaisia materiaalista ja putken
halkaisijasta. Lisäksi valmistustoleranssiin vaikuttaa se, onko putki saumaton vai
saumallinen. [13] Kuvissa 15, 16, 17 ja 18 on esitetty standardien EN 10216 ja EN 10217
vaatimat valmistustoleranssit. [13, 14, 27, 28]

Kuva 15. Valmistustoleranssit saumattomille hiiliteräs putkille [13].

Kuva 16. Valmistustoleranssit saumattomille kuumamuokatuille austeniittisille putkille
[14].
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Kuva 17. Valmistustoleranssit hitsatuille hiiliteräs putkille [27].

Kuva 18. Valmistustoleranssit hitsatuille auteniittisille putkille [28].

Laskennoissa oleellisessa osassa esiintyvä suunnittelu jännitys f on materiaalikohtainen.
Standardissa EN 13480-3 on esitetty menetelmät suunnittelujännityksen määrittelyyn eri
materiaali tyypeille. Suunnittelujännitys f määritetään standardin EN 13480-3 mukaan
seuraavalla menetelmällä hiiliteräksille: [5]
R
R
R 
f  min  eHt tai p0.2t ; m 
1,5 2,4 
 1,5

(17)

Kaavassa 17 Reht on materiaalin ylempimyötöraja tietyssä lämpötilassa t, Rp0.2t on
venymisraja Rp0.2 lämpötilassa t ja Rm on materiaalin murtolujuus. [5] Materiaaliarvot ovat
esitetty standardeissa EN 10216-2 ja EN 10217-2.

Ruostumattomille

teräsputkille

on

standardissa

annettu

omat

menetelmät

suunnittelujännityksen f määrittämiseen. Ruostumattomille teräsputkille materiaalin
murtovenymä

A

vaikuttaa

sovellettavaan

menetelmään.

Suunnittelujännitykset

f

ruostumattomille teräsmateriaaleille määritetään seuraavilla menetelmillä: [5]

f 

Rp1.0t
1,5

(18)
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R
R 
f  min  p1.0t ; mt 
3 
 1,2

(19)

 Rp1.0t Rm 
f  min 
;

 1,5 2,4 

(20)

Kaavoissa 18, 19 ja 20 esiintyvä Rp1.0t on venymisraja Rp1.0 lämpötilassa t. Kaavojen 18 ja
19 menetelmiä käytetään, kun murtovenymä A on yli 35 prosenttia. Näistä kahdesta
kaavasta kaavaa 19, kun materiaalin Rmt eli murtolujuus lämpötilassa t on käytettävissä.
Kaavaa 20 käytetään kun 35%≥A≥30%. Jos materiaalin murtovenymä A on alle 30
prosenttia, niin sovelletaan samaa menetelmää kuin hiiliteräksille. [5] Haaroitusten Excellaskentakaavioon tehtiin menetelmä, jossa valittaessa materiaalia oikea suunnittelujännitys
interpoloituu automaattisesti oikealla menetelmällä lämpötilan mukaan.

Standardin EN 13480 mukaiseen vahvistuslevyllä vahvistetun putkihaaroituksen
kestävyyden tutkimiseen sovelletaan samaa menetelmää kuin edellä esitetyn standardin EN
13480-3 mukaisen putkihaaroituksen laskentamenetelmässä lukuun ottamatta muutamaa
lisäkomponenttia. Vahvistuslevyllä vahvistetun haaroituksen kestävyyden määrittämisessä
seuraavaan ehdon pitää toteutua: [5]

(f 

pc
)  Af  pc  Ap
2

(21)

Kaavasta 21 nähdään, että se on samanlainen kuin kaava 1, jolla lasketaan haaroituksen
kestävyyttä ilman vahvistuslevyä. Erona tässä tapauksessa on vahvistuksena vaikuttava
kokonaispinta-ala Af, joka lasketaan vahvistuslevyn laskennassa Afs+Afb+Afpl. Eli erona
kaavaan 1 on vain lisäksi tullut elementti Afpl, joka on vahvistuslevyn vahvistuksena
vaikuttava pinta-ala ja se lasketaan seuraavalla tavalla: [5]
Apl  lpl  eapl

(22)

Kaavassa 22 lpl on vahvistuslevyn leveys ja eapl on vahvistuslevyn laskentapaksuus. Tässä
työssä vahvistuslevyn paksuutena on käytetty runkoputken seinämän vahvuutta.
Vahvistuslevyn laskentamenetelmän havainnointikuva ja muuttuja on esitetty kuvassa 19.
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Kuva 19. Vahvistuslevyllisen haaroituksen laskennan muuttujat ja menetelmän kuvaus
[5].

5.4 FEM-laskenta
Differentiaaliyhtälöillä on keskeinen rooli kvantitatiivisissa tieteissä erilaisten ilmiöiden
kuvaamisessa, kuten esimerkiksi virtausten esittämisessä ja rakenteiden staattisten sekä
dynaamisten ongelmien kuvaamisessa. Fysikaalisen ilmiön käyttäytyminen tutkittavassa
kappaleessa on riippuvainen kappaleen geometriasta materiaalin tai

väliaineen

ominaisuuksista sekä rajoituksista ja kuormitusolosuhteista. Tutkittavan kappaleen
geometria ja reunaehdot voivat olla erittäin monimutkaisia. Näistä asioista johtuen
differentiaaliyhtälön ratkaiseminen on haastavaa analyyttisin keinoin. Käytännössä
tällaisten tilanteiden ratkaisemiseen käytetään suurimmissa osissa ongelmista numeerista
menetelmää. Numeerisista menetelmistä suosituin on FEM-menetelmä sen käytettävyyden,
luotettavuuden ja monipuolisuuden ansioista. Tänä päivänä on olemassa monia kaupallisia
FEM-ohjelmia, joita voidaan käyttää ongelmien ratkaisemiseen. FEM-menetelmän
taustalla oleva periaate voidaan esittää seuraavalla tavalla, alue, jolle differentiaaliyhtälö
määritellään, jaetaan pienempiin alueisiin eli elementteihin, jotka ovat yhdistetty toisiinsa
solmujen avulla. Kussakin elementissä differentiaaliyhtälön ratkaisu approksimoidaan
kussakin näissä elementeissä käyttämällä matalan kertaluvun polynomifunktiota. [29, 30]

5.4.1 FEM-laskennan eteneminen
Ongelman mallintaminen ja ratkaiseminen FEM-menetelmällä koostuu seuraavasta
viidestä päävaiheesta: [29, 31]
-

Geometrian mallintaminen
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-

Elementtityypin valinta ja verkottaminen

-

Materiaaliominaisuuksien määrittäminen

-

Reunaehtojen ja kuormitusten määrittäminen

-

Ongelman ratkaiseminen

Tutkittavan kappaleen oikean geometrian mallintamiseen on olemassa useita tapoja
riippuen käytettävästä ohjelmasta. On olemassa lukuisia suunnitteluohjelmia, jotka tukevat
eri FEM-ohjelmia. Näillä ohjelmilla geometrian luominen ja päivittäminen on
yksinkertaisempaa kuin FEM-ohjelmissa ja geometrian tuominen niistä FEM-ohjelmaan on
yksinkertaista. Vaikka suunnitteluohjelmilla pystytään luomaan tarkkoja ja monimutkaisia
geometrioita, niitä kannattaa aina yksinkertaistaa ennen FEM-menetelmällä analysointia,
koska niissä on yleensä merkityksettömiä epäolennaisuuksia analyysin kannalta.
Kokemuksen avulla voidaan tunnistaa geometriasta tarpeettomat osat tapauskohtaisesti ja
yksinkertaistaa matemaattisesti tutkittavaa kappaletta, niin että analyysi on tehokkaampaa.
[29, 31]

Kun geometria ja kappale jaetaan pieniksi elementeiksi tai soluiksi, jotka ovat solmuilla
liitetty toisiinsa, niin sitä kutsutaan verkotukseksi. Verkotus tehdään sen takia, koska
oletuksena on, että ongelman ratkaisu on hyvin monimutkainen. Kun tutkittava kappale
saadaan verkotuksella jaettua pienempiin elementteihin, voidaan ratkaisujen vaihtoehtoja
tutkia pienemmissä elementeissä
verkotuksen

avulla

pystytään

käyttämällä
muodostamaan

yksinkertaisia funktioita.
joukko

erillisiä

Käytetyn

samanaikaisia

järjestelmäyhtälöitä. Kaikkien elementtien yhtälöiden ratkaisut yhdessä muodostavat
ratkaisun koko ongelma alueelle. Yleisesti useimmissa FEM-ohjelmissa on valmiina
ainakin

puoliautomaattinen

verkottamistyökalu.

Verkon

elementtityyppejä

ovat

esimerkiksi kolmio- ja suorakaide-elementit. Verkon kolmioelementtien hyviä puolia on
sen joustavuus monimutkaisissa

geometrioissa

verrattuna

suorakaiteisiin

verkon

elementteihin. Kolmioelementtien huonoja puolia on tulosten huomattavasti pienempi
tarkkuus verrattuna suorakaide-elementteihin. Elementit ovat kaikissa tapauksissa
kiinnitetty toisiinsa solmuin. [29, 31]

Monissa konejärjestelmissä ja teräsrakenteissa voi esiintyä erilaisia materiaaleja. FEMlaskennassa jokaiselle elementtiryhmälle voidaan määrittää omat materiaaliarvot. Eri
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ilmiöitä tai fysikaalista simulointia varten tarvitaan eri materiaaliominaisuuksia.
Esimerkiksi

kimmokerrointa

ja

leikkauslujuutta

tarvitaan

kiinteiden rakenteiden

rasitusanalyysiin. Materiaaliarvojen syöttäminen FEM-ohjelmaan on usein yksinkertaista
kaikille tunnetuille materiaaleille valmiita materiaalikirjastoja käyttämällä. [29, 31]

Reunaehtojen ja kuormitusten määrittäminen ovat ratkaisevassa asemassa simuloinnissa.
Näiden määrittäminen malliin tehdään FEM-ohjelmalla. Reunaehdot ja kuormitukset
voidaan asettaa elementtien pintoihin, reunoihin ja solmuihin. Reunaehdot ja kuormitukset
täytyy määrittää malliin tarkasti, jotta malli vastaisi todellista tilannetta ja ongelmaa. [29,
31]

Kun FEM-malli on luotu, se syötetään ohjelman ratkaisijaan ratkaisemaan yhtälöryhmät
kentän muuttujille elementtien solmuissa. On olemassa kaksi päätyyppiä yhtälöryhmien
ratkaisemiseksi, suorat menetelmät ja iteratiiviset menetelmät. FEM- menetelmän ratkaisu
pohjautuu seuraavaan yhtälöryhmään: [29, 31]

F   K d 

(23)

Jossa {F} on voimavektori, [K] on jäykkyysmatriisi ja {d} on siirtymävektori. Siirtymät
toimivat yleisesti yhtälöryhmässä muuttujina. FEM-menetelmässä solmujen avulla voidaan
määrittää esimerkiksi jännityksiä, muodonmuutoksia,

siirtymiä,

värähtelyjä sekä

reaktiovoimia. Yhtälöryhmien ratkaisemisen jälkeen syntynyt tulos käsittää yleensä suuren
määrän dataa. Tulokset on visualisoitava siten, että niitä on helppo esitellä ja analysoida.
Suurimmassa osassa FEM-ohjelmista on valmiiksi työkalut, joilla käyttäjä pystyy
visualisoimaan tuloksia helpommin luettavaan muotoon. [29, 31]

5.4.2 Elementtityypit
FEM-menetelmässä

voidaan

tutkittavasta

kohteesta

riippuen

käyttää

erilaisia

elementtityyppejä, kuten esimerkiksi kuori-, levy-, sauva- tai palkkielementtejä.
Käytettäväksi elementiksi valitaan tutkittavalle kohteelle sopivin elementti. Esimerkiksi
sauvaelementit soveltuvat ristikkorakenteisiin ja kuorielementit kaarevien pintarakenteiden
analysointiin. [29, 31] Tässä tutkimuksessa käytettiin FEM-menetelmässä elementteinä
kuorielementtejä, koska tutkittavat kappaleet olivat pyörähdyssymmetrisiä.
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Kuorirakenne kantaa kuormituksia kaikissa suunnissa ja ne ovat yleensä kaarevia. FEMmenetelmässä kuori mallinnetaan kappaleen seinämien keskilinjaan ja kuorimainen
rakenne jaetaan kuorielementteihin. Kuorielementtien verkotuksen koko riippuu elementin
kaarevuudesta. Oletuksena kaarevuuden ollessa suuri, niin sitä tiheämpää verkotusta pitää
käyttää.

Tämä

perustuu

kuorielementtien

suunnan

muuttamiseen

avaruudessa.

Kuorielementit voivat olla kolmion tai suorakaiteen muotoisia ja niiden solmuissa on viisi
tai kuusi vapausastetta riippuen tapauksesta. Tässä tutkimuksessa käsitellään kuusi
vapausasteista suorakaiteen muotoista kuorielementtiä, jonka vapausasteet ovat kolme
siirtymää tasossa x, y ja z suunnassa ja kolme kiertymää tasossa x-, y- ja z-akselien ympäri.
Kuutta vapausastetta tarvitaan joka tapauksessa, kun jäykkyysmatriisi transformoidaan
globaaliin koordinaatistoon. Kuvassa 20 on esitetty kuorielementin keskitaso sekä
solmujen vapausasteet. [29, 31]

Kuva 20. Suorakulmaisen kuorielementin vapausasteet [29].

Kuorielementtien yleistetty siirtymävektori d voidaan kirjoittaa kuvissa 21 ja 22 esitetyillä
tavoilla. Kuvassa 22 di esittää siirtymävektoria solmussa i. Kuvassa 22 on esitetty myös
siirtymä vektoreiden suunnat. Voimavektori f kirjoitetaan samalla menetelmällä.
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Kuva 21. Suorakaiteen muotoisen elementin siirtymävektori de [29] (muokattu).

Kuva 22. Suorakulmaisen siirtymävektori d i ja vektorien siirtymien suunnat [29]
(muokattu).

Suorakaiteen

muotoisen

2D-elementin

jäykkyysmatriisia

käytetään

elementin

kalvovaikutuksen huomioon ottamiseksi, joka vastaa u ja v vapausasteita. Kalvon
jäykkyysmatriisi k voidaan esittää kuvan 23 esittämässä muodossa käyttämällä solmuissa
alimatriiseja. [29]

Kuva 23. Suorakaiteen muotoisen elementin kalvon jäykkyysmatriisi [29] (muokattu).
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Kuvan 23 matriisissa ylämerkki m tarkoittaa kalvon matriisia. Jokainen alimatriisi m on
kooltaan 2×2, koska se vastaa vapausasteita u ja v jokaisessa solmussa. Suorakaiteen
muotoisen levyelementin jäykkyysmatriisia käytetään taivutusvaikutuksen määrittämiseen,
jotka vastaavat θx:n, θy:n ja w:n vapausasteita. [29] Taivutusjäykkyysmatriisi voidaan näin
ollen esittää kuvassa 24 esitetyllä tavalla käyttämällä alimatriiseja solmuissa.

Kuva 24. Suorakaiteen muotoisen elementin kalvon taivutusjäykkyysmatriisi [29]
(muokattu).

Kuvan 24 matriisissa b on taivutusjäykkyys. Jokaisen taivutusta määrittävän matriisin koko
on 3×3. Kuorielementin jäykkyysmatriisi paikallisessa koordinaatistossa muodostetaan
siten yhdistämällä kuvissa 23 ja 24 esitetyt matriisit. [29] Jäykkyysmatriisi kappaleen
paikallisessa koordinaatistossa on esitetty kuvassa 25.

Kuva 25. Jäykkyysmatriisi paikallisessa koordinaatistossa [29] (muokattu).
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Suorakulmaisen kuorielementin jäykkyysmatriisin koko on 24×24. Jäykkyysmatriisin
vapausasteeseen θz liittyvät komponentit ovat nollia, koska paikallisessa koordinaatistossa
ei ole vapausastetta θz. Jos nämä nollakomponentit poistetaan, niin matriisi voidaan
supistaa kokoon 20×20. Mutta käyttämällä laajempaa matriisia, sen muuttaminen
paikallisesta globaaliin koordinaatistoon on yksinkertaisempaa. [29]

Samaa menetelmää käyttämällä johtaa suorakaiteisen kuorielementin massa matriisi M.
2D-solidelementin massamatriisia käytetään kalvovaikutuksien määrittämiseen, jotka
vastaavat u:n ja v:n vapausasteita. [29] Kalvomassamatriisi m voidaan esittää kuvassa 26
esitetyllä tavalla käyttäen solmuille alimatriiseja.

Kuva 26. Jäykkyysmatriisi paikallisessa koordinaatistossa [29] (muokattu).

Kuvan 26 matriisissa yläindeksi m on ja niiden jokaisen koko on 2×2. Suorakaiteen
muotoisen levyelementin massamatriisia käytetään taivutusvaikutusten määrittämiseen,
jotka vastaavat θx:n, θy:n ja w:n vapausasteita [29]. Taivutusmassamatriisi voidaan myös
kuvassa 27 esitetyllä tavalla solmujen alimatriisien avulla.

Kuva 27. Taivutusmassamatriisi [29] (muokattu).

Kuvassa 27 yläindeksi b on taivutusmatriisi ja niiden koko on 3×3. Kuorielementin
massamatriisi paikallisessa koordinaatistossa muodostetaan yhdistämällä kuvien 26 ja 27

75

matriisit. [29] Kuvassa 28 on esitettynä massamatriisi paikallisessa koordinaatistossa.
Kuvasta 28 nähdään, että massamatriisissa on samalla tavalla kuin jäykkyysmatriisissa
vapausasteen θz komponentit nollia.

Kuva 28. Massamatriisi paikallisessa koordinaatistossa [29] (muokattu).

Kuorielementtien matriisit globaalissa koordinaatistossa saadaan transformoimalla
paikallisen koordinaatiston matriisit [29]. Transformoimiseen käytettävä matriisi T on
esitetty kuvassa 29.

Kuva 29. Transformaatiomatriisi [29].
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Kuvan 29 matriisissa esiintyvä T3 on esitetty kuvassa 30. Kuvan 30 matriisin muuttujat
lx,y,z, mx,y,z ja nx,y,z ovat suuntakosineita.

Kuva 30. T3-tranformaatiomatriisi [29].

Saaduilla kuorielementtien globaalisilla matriiseilla ei ole nollasarakkeita tai -rivejä, jos
solmuun liittyvät elementit eivät ole samassa tasossa. Jos taas kaikki solmuun liittyvät
elementit ovat samassa tasossa, niin globaalit matriisit ovat singulaarisia. Tällaisia
tapauksia esiintyy, kun käytetään kuorielementtejä tasaisen levyn mallintamiseen ja
analysointiin. Näissä tilanteissa on käytettävä erikoismenetelmiä, kuten stabilointimatriisia,
jotta pystytään ratkaisemaan globaaliset yhtälöt.

5.4.3 Haaroitusten tutkiminen FEM-laskennalla
Tässä tutkimuksessa FEM-laskennalla tutkittiin niitä haaroituksia, joiden käyttöasteet
ylittivät standardiin EN 13480-3 pohjautuvissa kaavalaskennoissa sallitun 1 rajan
nykyisessä spesifikaatiossa esitetyillä haaroitusmenetelmillä sekä kohteisiin ei ollut
standardi osaa saatavilla. Tutkimuksessa FEM-laskennassa käytettiin apuvälineenä
Autodesk Simulation Mechanical FEM-laskentaohjelmaa sekä painelaitestandardin EN
13445 liitteessä C esitettyä menetelmää.

Haaroitusten analysoitava laskentamalli luotiin FEM-ohjelmaan kuorielementeistä.
Haaroitusten mallintaminen tapahtui Solidworks-ohjelmalla. Solidworks on käytetyn FEMohjelman kanssa yhteensopiva. Solidworks-ohjelmalla luotu malli tuotiin FEM-ohjelmaan
analysoitavaksi. Solidworks-ohjelmassa tutkittavat kappaleet mallinnettiin käyttäen
laskennallisia halkaisijoita Deq runkoputkelle sekä d eq haaraputkelle. Autodesk Simulation
Mechanical-ohjelmassa

määritettiin

analysoitavaan

malliin

laskennalliset

seinämänpaksuudet eas runkoputkelle, eab haaraputkelle ja tarvittaessa eapl vahvistuslevylle,
materiaali sekä elementtityyppi. Elementtityyppinä tässä tutkimuksessa käytettiin
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isotrooppista suorakaiteen muotoista neljä solmuista elementtiä ja jokaisessa solmussa oli 5
vapausastetta. Yleensä kuorielementin solmuissa on 6 vapausastetta, mutta Autodesk
Simulation Mechanical ohjelma jättää kuorielementin tason normaalin suuntaisen
kiertymän pois. Lisäksi haaroitusmalleille määritettiin kuvassa 31 esitetyt reunaehdot
analysointia

varten.

Mallin

haaraputki

tuettiin

vapaasta

reunasta

Z-akselin

symmetriareunaehdolla ja runkoputkelle asetettiin toiseen reunaan symmetriareunaehto Xakselin suunnassa. Lisäksi malleihin asetettiin niihin vaikuttavat kuormitukset. Tässä
analyysissä käytettiin vain yhtä kuormitustapausta. Haaroitusmallien kuormituksena
käytettiin sisäistä painetta, joka asetettiin koko haaroitukselle tapauskohtaisesti sekä
runkoputken vapaaseen päätyyn asetettiin X-akselin suuntainen voima F, joka muodostui
sisäisestä paineesta ja runkoputken sisäisestä laskennallisesta pinta-alasta. Voimalla F
saadaan analysoinnissa huomioitua putken pituussuuntainen jännityskomponentti. Tässä
tutkimuksessa lämpölaajenemista ei ole otettu huomioon. Lämpötila on otettu huomioon
kimmomoduulin arvolla laskentalämpötilassa. FEM-laskennoissa käytettiin lineaarista
ratkaisutapaa. FEM-laskennoissa verkon kokona käytettiin analysoitavan haaroituksen
seinämän vahvuudesta riippuen seinämän laskentapaksuutta 1-3×ea tai 0.5×ea. Esimerkiksi
eräällä haaroituksella oli yhden millimetrin laskennallinen seinämänvahvuus. Tästä johtuen
haaran analysoiminen olisi ollut haastavaa niin pienellä verkotuksella. Tästä johtuen
kyseisessä tapauksessa käytettiin verkotuksen kokona 3×t.

Kuva 31. Laskentamallien reunaehdot.
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FEM-laskennassa tulosten tulkintaan sovellettiin standardin EN 13445-3 liitteessä C
esiteltyä jännitysten luokitteluun perustuvaa menetelmää. Kyseisessä menetelmässä
jännitykset jaetaan eri luokkiin ja niitä tutkitaan erikseen. Jokaisen luokan täytyy täyttää
sille asetetut vaatimukset, jotta analyysissa tutkittavasta komponentista tulee hyväksyttävä.
Menetelmää voidaan soveltaa erilaisiin tapauksiin ja tähän tutkimukseen sopiva menetelmä
on menetelmä, jolla tutkitaan yhteen tilannetta. Standardin EN 13445-3 liitteen C
menetelmässä yhteeseen sovelletaan kuvan 32 taulukossa esitettyjä luokitteluja. [32]

Kuva 32. Haaroituksiin sovellettavat luokittelut [32].

Yhteen analysointiin perustuvassa menetelmässä primääriset jännitykset jaetaan yleiseen
primäärinen

kalvojännitykseen

taivutusjännitykseen

Pb.

Pm,

Primäärinen

paikalliseen

kalvojännitykseen

kalvojännitys

Pm

tarkoittaa

PL

sekä

keskimääräistä

kalvojännitystä seinämän paksuuden läpi. Yleiseen kalvojännitykseen Pm ei tarvitse
huomioida jännitysten kasautumakohtia eikä epäjatkuvuuskohtia. Paikallinen kalvojännitys
PL on seinämän paksuuden läpi keskimääräinen kalvojännitys sisältäen epäjatkuvuus
kohdat, mutta jännitysten kasautumiskohtia ei määritetyllä alueella tarvitse huomioida.
[32] Epäjatkuvuuskohtana tässä tutkimuksessa oli haara ja aukko. Pb ei sisällä jännitysten
kasautumakohtia

eikä

epäjatkuvuuskohtia

ja

se

on

suoraan

verrannollinen

poikkileikkauksen neutraaliakselin etäisyyteen oleva primäärinen jännityskomponentti.
Primääristen jännitysluokkien yhteen laskentaan kuuluu myös jännitysten vaihteluväliin
perustuva luokittelu Q eli yhdistetty jännitys. Tämä luokittelu perustuu primääristen ja
sekundääristen jännityksien vaihteluväliin, joka tapahtuu kahden eri käyttötilanteen välillä.
Luokittelu Q sisältää kaikki jännitys komponentit ja siitä käytetään myös nimitystä
top/bottom-jännitys. Standardin EN 13445-3 liite C määrää erilaisia ehtoja eri tulosten
analysointimenetelmissä, jotka niihin määriteltyjen luokkien täytyy täyttää. Yhteen
analysointiin standardi antaa seuraavissa kaavoissa esitetyt ehdot: [32]
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Pm  f t

(24)

PL  1,5  f t

(25)

Pb  1,5  f t

(26)

P  Q  3  ft

(27)

Kaavoissa 24, 25 ja 26 ft tarkoittaa suunnittelujännitystä tietyssä lämpötilassa t. Kaavassa
27 ft on suunnittelujännitys, joka määräytyy vaihteluvälin lämpötilojen mukaan.
Suunnittelujännityksen määräävä lämpötila T määräytyy seuraavalla tavalla: [32]
T  0,75  Tmax  0,25  Tmin

(28)

Kaavassa 28 Tmax on maksimi analysointilämpötila ja Tmin minimi analysointilämpötila.
Tässä tutkimuksessa käytettiin minimi lämpötilana nollaa astetta. Paikallisen primäärisen
kalvojännityksen PL jännityskeskittymän niitä huippukohtia ei tarvitse huomioida, jotka
täyttävät seuraavan ehdon: [32]
lsr  ln  Rms  eas  rm  eab

(29)

Kaavassa 29 lsr on runkoputken paikallisien primäärisen kalvojännityksen raja, ln on
haaraputken paikallisen primäärisen kalvojännityksen raja, Rms on runkoputken
keskimääräinen halkaisija ja r m on haaraputken vastaava halkaisija. Kaavassa 29 esiintyvät
eas ja eab ovat runko- ja haaraputkien seinämien laskennalliset paksuudet. Ehto tarkoittaa,
että alueen lsr ja ln sisään jääviä huippujännityksiä ei tarvitse huomioida analysoinnissa.
Ehto on havainnollistettu kuvassa 33. Kuvassa 33 numero 1 esittää runkoputkea, 2
haaraputkea, 3 haaran tyvialuetta, 4 paksuuden muutosvyöhykettä sekä numero 5
paikallisen primäärisen kalvojännityksen rajoja. [32]
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Kuva 33. Jännityskeskittymän alue [32] (muokattu).

Kaavassa 29 ja kuvassa 33 esitetyssä ehdossa alueen lsr+ ln jännityskeskittymää ei tarvitse
ottaa huomioon tulosten tulkinnassa, mutta ongelman aiheuttaa se, että lsr ja ln saattavat olla
erimittaisia ja näin ollen tulosten tarkka numeerinen tulkinta on ongelmallista. Tässä
tutkimuksessa on oletettu lsr ja ln samanmittaisiksi ja käyttöasteen määrittämiseksi on otettu
vertailujännityksen arvoksi suurin alueella esiintynyt mitan l sr tai ln oleva arvo.
Esimerkkinä kuvassa 34 on esitetty eräs haaroitus, jonka lsr+ln mitta 52mm, joten on
oletettu, että lsr ja ln ovat molemmat 26mm pitkiä. Malliin on tulosten lukemisen
helpottamiseksi asetettu verkon kooksi 6,5mm×6,5mm ja näin ollen maksimijännitys on
luettavissa neljännestä elementistä. Maksimi paikallinen primäärinen kalvojännitys kuvan
34 tapauksessa on 119.2 MPa.
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Kuva 34. Jännityskeskittymä ja maksimi jännitykset mittojen ls ja lb päässä.

FEM-laskentaa sovellettiin haastavimpiin kohteisiin, jotka selvisivät standardin EN 134803 mukaisessa laskennassa. Analysoitaviksi kohteiksi rajoittuivat ne haaroitukset, jotka
eivät täyttäneet vaatimuksia annetuilla haaroitusvaihtoehdoilla standardin mukaisissa
laskennoissa

ja

joille

ei

ole

olemassa

standardin

EN

10253

mukaista

haaroituskomponenttia. Esimerkiksi eräässä putkiluokassa, jonka suurin paine on 16 bar
haaroitukselle, jonka runkoputken nimelliskoko on DN700 ja haaraputki DN250, ei
standardipohjaisten

laskentojen

tai

rajoitusten

vuoksi

löytynyt

soveltuvaa

haaroitusmenetelmää, eikä ole olemassa standardoitua 700×250 haaroituskomponenttia.
Tällaisia tapauksia tuli esille seitsemän kappaletta ja niitä analysoitiin FEM-laskennalla.
Saatuja tuloksia verrattiin standardeilla saatuihin tuloksiin. Analysoidut kappaleet olivat
erikokoisia ja niiden materiaalit olivat austeniittistä terästä 1.4404 sekä hiiliterästä
P235GH. Analysoidut haaroitukset ja niiden lähtötiedot ovat esitetty taulukoissa 31 ja 32.

Taulukko 31. Tutkittavat kappaleet sekä niiden materiaaliarvot ja suunnittelu jännitykset
Haara

Materiaali

DN×DN

Tiheys

Kimmokerroin
E

kg/m3

Mpa

Poissonin vakio
u

Suunnittelujännitykset
Pm
PL /Pb
Q
MPa
MPa
MPa

700x300

1.4404

8000

179000

0.3

96.67

145.005

318

700x250
700x200
300x125
500x350
500x200
300x125

1.4404
1.4404
1.4539
P235GH
P235GH
P235GH

8000
8000
8000
7850
7850
7850

179000
179000
179000
192000
192000
192000

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

96.67
96.67
116.67
88
88
88

145.005
145.005
175
132
132
132

318
318
395
320
320
320
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Taulukko 32. FEM-menetelmässä käytetyt lähtötiedot
Haara

eas

eab

Laskenta-arvot

Voima/F

Vahvistuslevy

lsr+ ln alue

DN×DN

mm

mm

C°/bar

N

mm

mm

700x300
700x250
700x200
300x125
500x350
500x200
300x125

3.25
3.25
3.25
2.2
2.8
2.8
20.875

2.4
2.4
1.8
1.6
2.5
1
8.625

300/6.4
300/6.4
300/6.4
300/10.7
300/6.4
300/6.4
300/107.7

249477.8
249477.8
249477.8
85785.8
126873
126873
673388.4

45/5
45/5
45/5
25/2,6
35/11
35/11
-

33.8/16.9
33/16.5
31/15.5
18.5/9.25
29.3/14.65
24/12,0
51.6/25.8

Haaran
numero
1
2
3
4
5
6
7

5.5 Haaroitustaulukko ja tulokset
Spesifikaatioon tulevien putkiluokkien tarkoituksena on toimia suunnittelijalle työtä
helpottava työkaluna. Tärkeä osa sitä on haaroitustaulukko. Tässä tutkimuksessa
tuetetuissa valmiissa haaroitustaulukossa on esitetty eri haaroituskohteille sopivat
haaroitusmenetelmät. Haaroitustaulukkoja tuotettiin 30 kappaletta ja haaroitusvaihtoehdot
määräytyivät nykyisestä spesifikaatiosta. Haaroitusten määrittämisessä haasteita toivat
luvussa 5.1 esitetyt rajoitukset sekä tarkastusvaatimukset, jotka koskivat osaa luokista. Jos
useampi

haaroitustyyppi

sopii

tiettyyn

haaroituskohteeseen,

niin

valmiissa

haaroitustaulukoissa on esitetty käytettävät haaroitustyypit sekä ohjeet haaroitusten
valinnalle.

Esimerkiksi,

jos

haaroituskohteeseen

tarvitaan

kestämisen

kannalta

vahvistuslevy ja myös WBC on kohteeseen sopiva haaratyyppi, niin taulukkoon on
merkitty kyseisen haaran kohtaan molemmat tyypit. Ohjeistuksiin on merkitty, että
vahvistuslevyä käytetään sille asetettuihin rajoituksiin asti ja niiden jälkeen käytetään
WBC:tä. Haaroitustaulukot on tehty standardin EN 13480-3 kaavoja käyttämällä ja
kaikkiin haaroituskohteisiin eivät sopineet annetut haaroitus vaihtoehdot. Taulukkojen
tekemisessä erilaiset rajoitukset määrittelivät muuttujien lisäksi sopivan haaroituksen
valitsemista.

Valmiissa taulukossa jätettiin suunnittelijalle mahdollisuus vaikuttaa

haaroitustyyppiin tilan tarpeen mukaan, jos kohteeseen sopii useampi eri haaroitustyyppi,
koska suunnittelija tuntee tilavaraukset ja tilantarpeet. Haaroitusten valintaperusteena on
käytetty myös

kustannuksia

sekä

valmistettavuutta.

Erään

putkiluokan

valmis

haaroitustaulukko on esitetty liitteessä 6 putkiluokkaesimerkin yhteydessä.

FEM-menetelmällä analysoitiin seitsemää eri haaroitusta ja niiden tuloksia vertailtiin
standardin EN 13480-3 saatuihin. Tulokset ja niiden vertailu on esitetty taulukossa 33.
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Taulukossa on esitetty standardin kaavoilla saadut haaroitusten käyttöasteet, FEMlaskennassa saadut käyttöasteet, käyttöasteiden numeerinen erotus sekä prosentuaalinen
ero. Taulukossa 33 FEM-laskennan käyttöaste on korkein käyttöaste, joka esiintyi tulosten
analysoinnin eri ehdoissa. Käyttöaste on saatu jännitys jaettuna suunnittelujännityksellä.

Taulukko 33. Tulosten vertailu
Haaran
numero

Haara

Käyttöaste
standardi

DN×DN
1
2
3
4
5
6
7

700x300
700x250
700x200
300x125
500x350
500x200
300x125

1.3916
1.2321
1.1207
1.0843
1.5341
1.2846
1.4938

Maksimi
käyttöaste
FEM
1.223
1.008
0.965
0.886
1.290
1.244
0.977

Käyttöasteiden
ero
0.168
0.225
0.155
0.198
0.244
0.041
0.517

Käyttöasteiden
ero
%
12.1
18.2
13.9
18.3
15.9
3.2
34.6

Taulukon 33 tuloksista nähdään, että FEM-laskennoissa saatu käyttöaste on jokaisessa
tutkitussa haaroituksessa pienempi. Taulukosta 33 nähdään suurimman osan, lukuun
ottamatta haaroja 6 (DN500×DN200) ja 7 (DN300×DN125), FEM-laskennassa saadut
käyttöasteet ovat 10–20 % matalampia kuin standardin menetelmällä saadut arvot. Näiden
kahden haaroituksen poikkeamat ovat täysin vastakkaisia. Haaran 6 FEM-laskennassa
saatu tulos on vain 3.2 % pienempi kuin standardimenetelmällä saatu käyttöaste, kun taas
haaran

7

FEM-laskennassa

saatu

tulos

on

peräti

34.6

%

pienempi

kuin

standardimenetelmällä saatu käyttöaste ja lisäksi se on myös alle vaaditun rajan yksi. Myös
haarojen 3 ja 4 FEM-laskennoista saatu käyttöaste on hyväksytyn puolella eli alle yhden.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tämä tutkimus koostui kolmesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa kartoitettiin
spesifikaation putkiluokille korvaavia ASME-materiaaleja kirjallisuus tutkimuksella.
Toisessa osassa haastattelujen avulla kartoitettiin spesifikaation nykytilaa ja tutkimuksen
kolmannessa osassa tuotettiin haaroitustaulukoita teknistä laskentaa käymällä.

6.1 EN- ja ASME- standardien vertailu teollisuusputkistoissa
ASME- ja EN-materiaalistandardien rakenteissa on monia eroavaisuuksia. ENmateriaalistandardit ovat jaoteltu komponenttien mukaan ja esimerkiksi yhden standardin
alta löytyy kaikki hiiliteräkset. Tämä tekee sen, että EN-standardeista on yksinkertaista
löytää komponenttikohtaiset materiaalitiedot, kuten mekaaniset ominaisuudet. ASMEstandardeissa taas eri materiaalit on jaoteltu omiksi standardeiksi ja materiaalitiedon
löytäminen on tämän johdosta haastavampaa. ASME-materiaalit ovat taas jaoteltu
kohteittain omiksi standardeiksi mikä taas helpottaa oikean ASME-materiaalin valintaa.
Näin ollen voidaan sanoa, että molemmissa standardeissa on puolensa.

Kirjallisuustutkimuksessa löytyi vaadittuihin käyttökohteisiin hyvin sopivia ASMEmateriaaleja. Valitut ASME-materiaalit vastasivat suurilta osin nykyisiä spesifikaation ENmateriaaleja. Materiaalien kemiallisia koostumuksia ja mekaanisia ominaisuuksia vertailun
avulla voidaan todeta, että valitut ASME-materiaalit täyttävät vaatimukset muutamaa
poikkeamaa

lukuun ottamatta

ja

sopivat

hyvin

vaihtoehtoisiksi

materiaaleiksi.

Kirjallisuustutkimuksessa tuli esille, että ASME-materiaaleille sallitaan suuremmat
epäpuhtauspitoisuudet kuin EN-materiaaleille, mikä aiheuttaa haasteita, kun tuodaan
korvaavia materiaaleja yhdenmukaistettuun EN-standardiin perustuvaan laitokseen. Lisäksi
ASME hiiliteräsmateriaaleilla oli korkeammat hiiliekvivalentit ja sen hitsattavuus on
heikompaa kuin EN-materiaaleilla. Näihin haasteisiin pystytään vaikuttamaan luvussa
2.1.4 esitetyllä PMA:lla. Tutkimuksesta selvisi, että ASME-materiaaleilla mekaaniset
ominaisuudet ovat hyvät ja käyttölämpötila-alueet ovat usealla materiaalilla jopa
laajemmat kuin EN-materiaaleilla. Lukuun ottamatta materiaalia N08904, niin valituilla
ASME-materiaaleilla oli huomattavasti korkeammat sallitut operointilämpötilat. Myös
alimmat sallitut operointilämpötilat olivat valituilla ASME-materiaaleilla paremmat.
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Huomattavaa oli, että ASME-hiiliteräksillä alimmat operointilämpötilat olivat niin matalat
ilman ekstrapolointia. Vertailusta myös huomataan, että ainoastaan materiaali SA-333-6
soveltuu vaadittuun -40 asteeseen, mutta materiaaleja SA-106-A ja SA-106-B voitaisiin
käyttää kohteissa, joissa ei vaadita -40 asteen lämpötilaa. Tässä tapauksessa kannattaa
kuitenkin huomioida se, että materiaali SA-333-6 soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin ja sen
valinta

ainoaksi

korvaavaksi

materiaaliksi

olisi

materiaalin

hallinnan

kannalta

kannattavinta ja materiaalivarastot saataisiin pidettyä yksinkertaisina. Lisäksi ASMEmateriaalien seinämät määritetään laskennalla paksummiksi vastaaviin EN-materiaaleihin
nähden, mikä pitää huomioida kasvavassa painossa ja sitä kautta myös mahdollisesti
kustannuksissa.

Käyttölämpötila-alueen lisäksi, myös mekaaniset ominaisuudet eivät aivan vastanneet
vaadittuja ASME-materiaalilla N08904, koska sen mekaaniset lujuusominaisuudet olivat
vaadittua pienemmät korkeimmissa lämpötiloissa. Tästä huolimatta se valikoitui
korvaavaksi materiaaliksi käyttökohteiden ja erinomaisten korroosio-ominaisuuksien
johdosta, mutta nämä seikat täytyy ottaa huomioon materiaalia käytettäessä.

Kirjallisuustutkimuksen tulokset toivat uutta tietoa vertailtavien materiaalien eroista ja
ASME-materiaalien

käytöstä

yhtenäiseen

EN-standardiin

perustuvalla

laitoksella.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ASME-materiaalien käyttämiselle ei ole
esteitä yhdenmukaistettuun EN-standardiin perustuvalla laitoksella, kunhan vaadittavat
materiaalin erityisarvioinnit suoritetaan. Valituilla vaihtoehtoisilla materiaaleilla pystytään
parantamaan materiaalien saatavuutta.

6.2 Spesifikaation käytettävyyden ja rakenteen parantaminen
Haastatteluissa käytetyn kyselomakkeen tuloksista käy selvästi esille, että nykyinen
spesifikaation on puutteellinen ja sitä pitäisi muuttaa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä,
että spesifikaatio on käytettävyydeltään ja rakenteeltaan keskinkertainen tai huono ja sitä
pitäisi

päivittää.

spesifikaation

Ristiintaulukoinnin tuloksista

kanssa

Ristiintaulukoinnille

tekemisissä

tehty

olleet

voidaan päätellä,
suhtautuivat

ξ2-riippumattomuustesti

antoi

että

kriittisemmin
jokaiselle

enemmän
siihen.

analysoidulle

kysymykselle p-arvoksi suuremman arvon kuin 0,005, mikä johtuu vastanneiden pienestä
määrästä. Tässä tutkimuksessa sillä ei lopulta ollut merkitystä, koska tutkimus oli
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tapauskohtainen ja sillä saavutettiin tarvittava hyöty. Avoimissa kysymyksissä esiintyi
runsaasti parannusehdotuksia, mutta niitä kaikkia ei pystytty tässä tutkimuksessa
ratkaisemaan. Haastatteluista tuli ilmi, että spesifikaation rakennetta pitää yksinkertaistaa
ja sillä saataisiin se selkeämmäksi. Lisäksi sen sisällössä on havaittavissa haastattelujen
perusteella puutteita esimerkiksi hitsausohjeissa, mikä tuo haasteita käytännön töihin.

Haastattelujen kohderyhmäksi valikoitui spesifikaation kanssa tekemisissä olleita
henkilöitä, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä kuva spesifikaation nykytilanteesta.
Haastattelututkimuksen tulos olisi voinut olla toisenlainen, jos mukana olisi ollut ryhmä,
joka ei olisi ollut tekemisissä, vaan he olisivat käyneet sen läpi haastattelua varten.
Tutkimuksen otoskoko oli niin pieni, että virheelliseen tulkintaan voi olla pieni
mahdollisuus, mutta tulokset olivat niin selkeästi jakautuneita, että suuremmalla
kohderyhmän koolla tulokset tiskin muuttuisivat. Tutkimuksen otoskoon pienuuteen olisi
voitu vaikuttaa Delfoi-menetelmällä, mutta aikataulullisista syistä uusintakierros jäi
toteuttamatta.

Tutkimuksen tuloksien johdosta voidaan päätellä, että kysely oli aiheellinen ja se toi uutta
tietoa spesifikaation puutteista. Tässä tutkimuksessa keskityttiin haastattelujen perusteella
putkiluokkien rakenteen parantamiseen sekä haaroitustaulukkojen tekemiseen.

6.3 Haaroitustaulukoiden tekeminen
Haaroitustaulukoiden

luomiseen

omat

haasteensa

toivat

erilaiset

rajaukset

ja

putkiluokkakohtaiset tarkastusmenetelmät. Spesifikaatiossa on useita putkiluokkia, joissa
ei esimerkiksi voi käyttää vahvistuslevyjä standardin EN 13480-3 esittämien rajoitusten
vuoksi tai putkiluokkakohtaisten tarkastusmenetelmien johdosta. Esimerkiksi monissa
korkeiden paineiden putkiluokissa olisi ongelman pystynyt selvittämään vahvistuslevyllä,
mutta sen käyttäminen oli standardin rajoituksissa kielletty. Tällaisissa tapauksissa
taulukkoon käytettiin mahdollisuuksien mukaan WBC:tä tai T-kappaletta ja siihen liitettyä
supistuskappaletta. Haaroitustaulukon tekemiseen käytettiin nykyisessä spesifikaatiossa
esitettyjä

haaroitusvaihtoehtoja.

Austeniittisissä

putkiluokissa

spesifikaatiossa

T-

kappaleilla pystyy supistamaan kolme kokoa pienempiin, kun taas hiiliteräksisissä
luokeissa spesifikaatiossa esitetyillä T-kappaleilla pystyy supistamaan vain yhden koon
alaspäin. Tämä oli ongelma taulukoita tehdessä, koska monta ongelma kohtaa
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haaroituksissa sattui juuri näihin kohtiin hiiliteräksisissä luokissa ja ne olisi pystytty
ratkaisemaan oikean kokoisella supistavalla T-kappaleella. Tällaiset ongelmat ratkaistiin
käyttämällä taulukossa T-kappaletta ja siihen liitettävää erillistä supistuskappaletta.
Muutamissa putkiluokissa tällaisiin kohtiin jäi taulukossa tyhjäkohta ja kohdetta ei pystytä
haaroittamaan, koska spesifikaatiossa ei ollut tarkoitukseen sopivia komponentteja.
Standardin EN 10253-2 mukaan hiiliteräksille on olemassa supistavia T-kappaleita
minimissään neljä kokoa alaspäin. Lisäämällä putkiluokkiin standardissa esitetyt supistavat
T-kappaleet, pystyttäisiin ratkaisemaan ongelma, koska haaroituksien kestävyydestä
johtuvia ongelmia esiintyi juuri näissä tapauksissa. Standardin EN 13480-3 ratkaisumallilla
tehdyissä laskennoissa oli havaittavissa, että runkoputken halkaisija ja aukon koko
vaikuttivat negatiivisesti haaroituksen kestävyyteen putkiluokkien sisällä, kun seinämien
vahvuudet ja materiaalit pysyivät samoina. Lisäksi laskennoista havaittiin, että
prosentuaalisesti pienellä seinämien paksuntamisella, olisi monessa putkiluokassa monen
haaroituksen tyypiksi saatu vahvistamaton haaroitus vahvistuslevyn tai WBC:n sijaan.
Koska haaroitusten mitoittamisessa ei ole otettu huomioon ulkoisia kuormituksia,
esimerkiksi lämpöliikkeistä johtuvia rasituksia, niin haaroitukset täytyy tarkistaa vielä
koko putkilinjalle tehtävän jännitysanalysoinnin yhteydessä.

Tässä työssä tuotetuissa haaroitustaulukoissa on pyritty poistamaan virheellisen
haaroitustyypin

valinnan

mahdollisuus.

Esimerkiksi

PSK-standardeissa

esiintyy

haaroitustaulukoita, jotka esittävät vain haaroituskohteisiin soveltuvat vahvistamattomat
haaroitukset ja jättävät taulukon kohdan tyhjäksi, jos vahvistamaton haaroitus ei sovellu
kohteeseen. Näin ollen tämän tyylisissä taulukoissa on mahdollisuus valita vääränlainen
haaroitustyyppi,

joka

ei

kestä

vaadittuja

olosuhteita.

Tässä

työssä

tuetetussa

haaroitustaulukossa on annettu selkeä haaroitustyyppi jokaiseen haaroitukseen, mikä
poistaa virheellisen valinnan mahdollisuuden.

Taulukossa 33 on esitetty FEM-laskentojen sekä standardimenetelmän tulosten vertailu.
Esitetyssä taulukosta nähdään kaksi selkeää poikkeamaa. Haaran 6 tulos johtuu
todennäköisesti haaraputken laskennallisesta seinämän paksuudesta, joka haarassa kuusi on
vain 1 mm johtuen 6 mm korroosiovarasta. Haara seitsemän, jonka FEM-laskennassa saatu
tulos oli prosentuaalisesti selvästi pienempi kuin muiden tutkittujen haaroitusten, oli ainoa
haara, jossa ei käytetty vahvistuslevyä. Tuloksista nähdään, että jokaisessa tutkittavassa
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haaroituksessa,

FEM-laskennan

tuloksista

saatu

käyttöaste

on

pienempi

kuin

standardimenetelmällä saaduilla tuloksilla. Tästä voidaan päätellä, että standardin
mukaisella laskennalla saaduilla tuloksilla on suurempi varmuus. Tätä tietoa voidaan
käyttää hyväksi, jos esimerkiksi standardimenetelmällä komponenttien käyttöasteeksi
saadaan hieman yli yhden oleva arvo, eli se ei ole hyväksyttävissä, niin tulos voidaan saada
hyväksytyksi FEM-laskennan avulla. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että useiden
haaroitusten analysointi kannattaa suorittaa standardin ratkaisumenetelmää käyttämällä,
koska se on huomattavasti nopeampi menetelmä ja sen varmuus on suurempi, kun taas
yksittäisten haastavimpien haaroitusten analysointiin on parempi käyttää FEM-laskentaa.

FEM-laskennassa saaduilla tuloksissa täytyy ottaa huomioon tulosten tarkkuus. Standardin
EN 13445-3 liitteessä C esitetty menetelmä antaa ohjeet, joilla voidaan määrittää
haaroituksien

hyväksyttävyys.

Kyseisessä

menetelmässä

ei

tarvitse

ottaa

jännityskeskittymää huomioon analysoinnissa. Standardissa on annettuohjeet alueen
määrittämiseksi, jolta jännityksiä ei tarvitse ottaa huomioon. Ongelmaksi muodostuu
käyttöasteen määrittämiseen tarvittavan jännityksen maksiminarvon määrittäminen, koska
alueen määrittämiseen tarvittavat mitat ls ja lb voivat olla erimittaisia. Tässä tutkimuksessa
mitat on oletettu samanpituisiksi ja jännityksen maksimiarvoksi on otettu suurin mitan ls tai
lb päässä jännityskeskittymästä oleva arvo. Tätä arvoa on tässä tutkimuksessa käytetty
FEM-laskennoissa käyttöasteen määrittämiseen. Jännityskeskittymät sijaitsivat aina
liitoskohdassa. Jännityskeskittymä on esitetty kuvassa 33. Tutkimuksen perusteella
voidaan sanoa. että standardin EN 13445-3 liitteessä C esitetty menetelmä soveltuu hyvin
määrittämään haaroituksen kestävyyden hyväksyttävyyttä, mutta tarkan käyttöasteen
määrittäminen on haastavaa, koska menetelmä perustuu eri ehtojen täyttämiseen. FEMlaskennassa käyttöasteen tarkkuuteen vaikuttaa myös verkon koko oleellisesti.

Taulukon 33 tuloksista nähdään, että käyttöasteiden erojen suuruudet ovat riippuvaisia
materiaalista, runkoputken ja haaraputken halkaisijoista sekä laskentapaksuuksista. Lisäksi
tuloksiin vaikuttivat vahvistuslevy ja sen koko sekä verkotusten erilaiset suuruudet, jotka
johtuivat tutkittavien haaroitusten erilaisista seinämän vahvuuksista.
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Tutkimuksen tässä osuudessa uutta tietoa saatiin haaroitustaulukkojen muodossa sekä
FEM-laskennan käyttömahdollisuuksista. Lisäksi FEM-laskennan ja standardin EN 134803 ratkaisumallin tulosten vertailusta saatiin uutta tietoa.

6.4 Jatkokehityskohteet
Tämän tutkimuksen haastatteluosiossa selvisi monia spesifikaation kehityskohteita, mutta
niitä kaikkia ei ollut mahdollista ratkaista tämän tutkimuksen aikana. Esimerkiksi
käytännön työhön kuten hitsaukseen sekä kenttätyöskentelyyn liittyvät puutteet pitäisi
saada lisättyä spesifikaation. Tässä tutkimuksessa muutettiin spesifikaation putkiluokkien
rakennetta ja se pitäisi tehdä koko spesifikaatiolle.

Tutkimuksessa kävi haaroitusten esille, että haaroitusten rajauksia kannattaisi tutkia.
Esimerkiksi olisiko vahvikelevyn käyttömahdollista haastavimmissa olosuhteissa, kuin
mitä standardi EN 13480-3 sallii. Asiantuntijahaastattelujen mukaan spesifikaatiossa
esiintyvällä WBC:llä on esiintynyt haasteita asennusvaiheessa. Kuten kuvasta 7 nähdään,
niin hitsattaessa WBC:tä paikalleen sen hitsausaineen tarve on suuri. Tästä johtuen WBC:n
asentaminen on aikaa vievää ja kallista. Tästä johtuen WBC:lle pitäisi kehittää
vaihtoehtoinen komponentti. Haaroitustaulukoiden tekemisen yhteydessä tuli esille
putkikomponenttien vajaavaisuus spesifikaatiossa. Putkiluokkiin pitäisi tuoda lisää
standardisoituja haaroituskomponentteja ja muita putkistokomponentteja, jotta kaikille
haaroituksille saataisiin kunnolliset haaroitustyypit ja soveltaminen eri komponenttien
kesken jäisi pois. Lisäksi pulttimateriaalien valintaa pitäisi tutkia paremmin, koska
nykyiset materiaalit eivät sovellu kaikkiin laitoksen operointilämpötilavaatimuksiin.
Haaroitusten

analysointiin

on

olemassa

myös

muita

FEM-menetelmiä.

Jatkotutkimuskohteena voitaisiin ajatella eri analysointimenetelmien tuloksien vertailua.

6.5 Tutkimuksen luotettavuus
Tämän tutkimuksen objektiivisuus on taattu tekijän puolueettomuudella. Tämä tarkoittaa
sitä, että tutkimuksen tekijällä ei ollut vaikutusta tutkimustuloksiin. Tutkimuksen
validiteetti on taattu kaikkien tutkimusten osalta, koska niissä käytetyt mittarit toimivat
oikein,

eli

mittasivat

oikeita

asioita.

Tutkimuksessa

käytettiin

tieteellisiä

tutkimusmenetelmiä ja niillä pystytään osoittamaan tutkimuksen toistettavuus. Lisäksi
tutkimuksessa on käytetty standardeja ja taulukkolaskenta ohjelmaa. Näillä asioilla
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pystytään osittamaan tutkimuksen reliabiliteetti. Tutkimuksen tyylistä johtuen ja pienistä
mittauksien määristä, kunnollisen virhetarkastelun tekeminen olisi ollut erittäin haastavaa.

Tässä tutkimuksessa ei voi esiintyä sellaisia lähtötietojen muutoksia, jotka vaikuttaisivat
tekijän johtopäätöksiin. Haastattelututkimuksessa ei lähtötietojen muuttuminen voisi
vaikuttaa siihen johtopäätökseen, että spesifikaatiota on päivitettävä. Spesifikaatiota
päivitettiin jo tämän työn aikana, joten voidaan sanoa, että tutkimus oli tarpeellinen.
Kirjallisuustutkimuksessa

ja

teknisessä

laskennassa

lähtötiedot

olivat

standardeista, joten voidaan olettaa, että lähtötiedot eivät tule muuttumaan suuresti.

peräisin
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Liite I
Painelaitesäädösten mukainen sisältöjen luokittelu ryhmiin 1 ja 2.

Taulukossa on esitetty ryhmään yksi kuuluvat aineet. Ryhmään kaksi kuuluvat aineet ja
seokset, jotka eivät sisälly taulukkoon.
1. Epästabiilit räjähteet tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet
2. Syttyvät kaasut, kategoria 1 ja 2
3. Hapettavat kaasut, kategoria 1
4. Syttyvät nesteet, kategoria 1 ja 2
5. Syttyvät nesteet, kategoria 3, jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin
leimahduspiste
6. Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 ja 2
7. Itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit A–F
8. Pyroforiset nesteet, kategoria 1
9. Pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1
10. Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä
kaasuja, kategoria 1, 2 ja 3
11. Hapettavat nesteet, kategoria 1, 2 ja 3
12. Hapettavat kiinteät aineet, kategoria 1, 2 ja 3
13. Orgaaniset peroksidit, tyypit A–F
14. Välitön myrkyllisyys suun kautta: kategoria 1 ja 2
15. Välitön myrkyllisyys ihon kautta: kategoria 1 ja 2
16. Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: kategoria 1, 2 ja 3
17. Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: kategoria 1
Ryhmään 1 kuuluvat myös painelaitteen sisältämät aineet ja seokset, joiden korkein sallittu
lämpötila (TS) on korkeampi kuin sisällön leimahduspiste.
Ryhmä 2 koostuu aineista ja seoksista, jotka eivät sisälly tähän taulukkoon.

Liite II, 1
Kyselylomake.

KYSELY ERÄÄN TUOTANTOLAITOKSEN PUTKISTOSPESIFIKAATION
16ICI1597-L0009 RAKENTEEN (ULKOASU/SISÄLTÖ) JA KÄYTETTÄVYYDEN
NYKYTILASTA
Kysely sisältää monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyn lopussa on
vielä mahdollisuus kertoa spesifikaatiosta vapaasti. Monivalintakysymykset ovat toteutettu
alasvetovalikoin. Kyselyn lopuksi tallenna tiedosto ja lähetä kyselyn tekijälle.

Yritys:

Työtehtävä:

Työtehtävät teollisuuslaitoksen projekteissa:

Koko spesifikaatiota kattavat kysymykset:
1. Liittyykö spesifikaatio työtehtäviisi?

Valitse sopivin vaihtoehto
Aina
Usein
Harvoin
Ei koskaan
2. Kuinka usein olet työskennellyt
Valitse sopivin vaihtoehto
spesifikaation kanssa?
Usein
Harvoin
Erittäin harvoin
3. Onko spesifikaatio mielestäsi
Valitse sopivin vaihtoehto.
puutteellinen?
Kyllä
Ei
4. Pitäisikö spesifikaatiota muuttaa?
Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei
Spesifikaation käytettävyys:
5. Miten arvioisit spesifikaatiota työkaluna Valitse sopivin vaihtoehto.
laitoksen projekteissa?
Hyvä
Keskinkertainen
Huono
6. Kykenetkö spesifikaation avulla
Valitse sopivin vaihtoehto.
tekemään työt täydellisesti ja
Kyllä
virheettömästi?
En

Liite II, 2
7. Onko spesifikaation käyttäminen
helppoa ja nopeaa?
8. Onko spesifikaation käyttäminen
miellyttävää?

Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei
Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei

Spesifikaation rakenne:
9. Miten arvioisit spesifikaation rakennetta
työkaluna laitoksen projekteissa?

10. Ovatko asiat esitetty spesifikaatiossa
selkeästi?
11. Ovatko asiat esitetty spesifikaatiossa
järjestelmällisesti?
12. Ovatko asiat esitetty spesifikaatiossa
hyvässä ja selkeässä järjestyksessä?

Valitse sopivin vaihtoehto.
Hyvä
Keskinkertainen
Huono
Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei
Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei
Valitse sopivin vaihtoehto.
Kyllä
Ei

Henkilökohtaisiin työtehtäviin liittyvät kysymykset:
Spesifikaation käytettävyys henkilökohtaisissa työtehtävissä:
13. Miten arvioisit spesifikaatiota työkaluna
omassa työssäsi?

Valitse sopivin vaihtoehto
Hyvä
Keskinkertainen
Huono
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

14. Miten arvioisit spesifikaation
käyttämisen omassa työssäsi?

Valitse sopivin vaihtoehto
Hyvä
Keskinkertainen
Huono
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

15. Saatko spesifikaatiosta kaiken
tarvitsemasi tiedon?

Valitse sopivin vaihtoehto
Kyllä
Keskinkertaisesti
En
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

Liite II, 3

Spesifikaation rakenne henkilökohtaisissa työtehtävissä:
16. Miten arvioisit spesifikaation
rakennetta työkaluna laitoksen
projekteissa?

Valitse sopivin vaihtoehto
Hyvä
Keskinkertainen
Huono
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

17. Löydätkö hyvin tarvitsemasi tiedon?

Valitse sopivin vaihtoehto
Kyllä
Keskinkertaisesti
En
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

18. Ovatko työtehtäviisi liittyvät asiat on
esitetty selkeästi?

Valitse sopivin vaihtoehto
Kyllä
Keskinkertaisesti
Ei
Perustele vastauksesi lyhyesti alle:

Avoimet kysymykset
19. Mitkä on mielestäsi spesifikaation hyvät
puolet?

20. Mitkä on mielestäsi spesifikaation
huonot puolet?

21. Miten parantaisit spesifikaation
rakennetta työkaluna laitoksen
projekteissa?

22. Miten parantaisit spesifikaation
käytettävyyttä työkaluna laitoksen
projekteissa?

Liite II, 4
23. Miten parantaisit spesifikaation
rakennetta omiin työtehtäviisi liittyvissä
asioissa?

24. Miten parantaisit spesifikaation
käytettävyyttä omiin työtehtäviisi liittyvissä
asioissa?

25. Mitä lisäisit spesifikaatioon?

Muuta:

Liite III, 1
Kyselyn tulokset prosentuaalisesti esitettynä.

1.Liittyykö spesifikaatio
työtehtäviisi?

2.Kuinka usein olet
työskennellyt spesifikaation
kanssa?

0% 5%

0%
Usein

Aina
28%

Usein
Harvoin

67%

50%

50%

Ei koskaan

3.Onko spesifikaatio
mielestäsi puutteellinen?

Harvoin
Erittäin
harvoin

4.Pitäisikö spesifikaatiota
muuttaa?

11%
28%
Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

72%

89%

5.Miten arvioisit
spesifikaatiota työkaluna
laitoksen projekteissa?
11%

11%

6.Kykenetkö spesifikaation
avulla tekemään työt
täydellisesti ja
virheettömästi?

Hyvä
Keskinkert
ainen

78%

Huono

33%
67%

Kyllä
En
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7.Onko spesifikaation
käyttäminen helppoa ja
nopeaa?

8.Onko spesifikaation
käyttäminen miellyttävää?

11%
17%

Kyllä

Kyllä

Ei

83%

9.Miten arvioisit
spesifikaation rakennetta
työkaluna laitoksen
projekteissa?
11%

Ei

89%

10.Ovatko asiat esitetty
spesifikaatiossa selkeästi?

Hyvä

28%

Keskinkerta
inen

61%

50%

50%

Kyllä
Ei

Huono

11.Ovatko asiat esitetty
spesifikaatiossa
järjestelmällisesti?

44%

56%

12.Ovatko asiat esitetty
spesifikaatiossa hyvässä ja
selkeässä järjestyksessä?

39%

Kyllä
Ei

61%

Kyllä
Ei

Liite III, 3

13.Miten arvioisit
spesifikaatiota työkaluna
omassa työssäsi?
11%

14.Miten arvioisit
spesifikaation käyttämisen
omassa työssäsi
11%

Hyvä

17%

Hyvä

17%
Keskinkerta
inen

72%

Keskinkert
ainen
72%

Huono

15.Saatko spesifikaatiosta
kaiken tarvitsemasi tiedon?
Kyllä

16.Miten arvioisit
spesifikaation rakennetta
työkaluna laitoksen
projekteissa?
6%

18%
41%
41%

Keskinkerta
isesti

Huono

38%
56%

En

Hyvä
Keskinkert
ainen
Huono

17.Löydätkö hyvin
tarvitsemasi tiedon?
6%
29%

Kyllä
Keskinkerta
isesti

65%

18.Ovatko työtehtäviisi
liittyvät asiat on esitetty
selkeästi?

En

Kyllä
25%

19%
Keskinkert
aisesti
56%

Ei

Liite IV, 1
Ristiintaulukoinnin tulokset.

Liite IV, 2

Liite IV, 3

Liite IV, 3

Liite IV, 4

Liite IV, 5

Liite V, 1
Avoimien kysymyksien vastaukset.

19. Mitkä on mielestäsi spesifikaation hyvät puolet?










On sitä sentään yritetty tehdä, mutta pääosin vain suunnittelun työkaluksi
Pystyy tarkistamaan joitakin tietoja
Sen tulisi helpottaa ja selkeyttää työn toteuttamista
Riittävästi tietoa
Lähestytty normiratkaisuja laaja-alaisesti
Perusasiat löytyvät kun tietää mistä etsii
CTRL + F toimii siinä
Selkeys ja yksinkertaisuus
Hyvin pärjätty, laitos saatu rakennettua, tarkennuksia tarvitaan




Putkikomponenttien mitat löytyvät kohtuullisen helposti
Spesifikaatiosta löytyy (pitäisi löytyä) kaikki käytettävät komponentit putkiston
suunnitteluun
Monet asiat on esitetty selkein piirustuksin.
Aika kattavasti siinä loppujen lopuksi on tietoa, kunhan sen vain löytää.
Standardeihin perustuvat ratkaisut tekevät spesifikaatiosta helpon.
Paljon tietoa kasattuna yksiin kansiin






20. Mitkä on mielestäsi spesifikaation huonot puolet?












Koostettu paljon asiaa ja taulukoita, jotka auttavat suunnittelijoita virheellisten
ratkaisujen tekemisessä. Ei mitään käytännön apua varsinaisen työn tekeville.
Myös prosessipuolen tietämys hukassa. Eli ohjeessa ei oteta kantaa erinäisiin
putkissa kulkeviin kemikaaleihin, jotka voivat tuoda esimerkiksi hitsien
lämpökäsittelyvaatimuksen.
Käytännön työhön vähän tietoa
Ohjeet joita vaikea toteuttaa käytännössä.
Nopea hakufunktio puuttuu - hot words!?
Putkien eri dimensioita (seinämän paksuuksia liian paljon) pitäisi vähentää.
Aiheuttaa sekaannusta tekemisessä. Pulttien sijaan tulisi käyttää pelkästään
vaarnoja
Epäselvyys
Se ei tue loppukäyttäjiä tai urakoitsijoita
Projektin muiden "osanottajien" huomioonottaminen (urakoitsijat, tarkastajat ja
asiakas).
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Luettavuus, tarkennuksia
Putkispekit kaikki pötkössä, eli jos tehdään yhden putkiluokan projektia, tarvitaan
kuitenkin satoja sivuja spekkiä
Putkiluokkia ei ole mitoitettu 20°C/nimellispaine -> koeponnistusta ei voi suorittaa
nimellispaine x 1,43 = todellinen maksimi. Putkiluokkien suunniteluarvot on
määritetty pisteissä (esim. 330°/10bar, 300°/8bar) mutta väliarvoja tai niiden
määritykseen ei oteta kantaa.
Putkiluokkien alimmaksi suunnitteluarvoksi kerrotaan -40°C, mutta esim. valitut
hiiliteräsputket ja näille vlaittu pulttimateriaali ei kestä tätä arvoa.
Haaroitustaulukkoja ei ole. Tarkastusvaatimuksia yms. ei määritellä. Kirkkaissa
NACE putkiluokissa on vaatimus PWHT:sta vaikka sitä ei tarvitse tehdä.
Käytettävät instrumenttilähdöt (tyyppikuvat) ja venttiilien järjestelyt (esim.
käyttöhyödykepostit) ei ole kuvattu selkeästi/eivät vastaa sitä miten laitoksella
toimitaan.
Luettavuus erittäin huono
Välillä ollut vähän hankala löytää tietyn spekin tietoja. PDF-haku auttaa kyllä.
Se on sekava ja osin huonosti luettava.
Liian generaali eikä ota hyvin väliaineiden vaatimuksia huomioon.
Sekavuus ja olennaiset kuten haaroitustaulukko puutteet

21. Miten parantaisit spesifikaation rakennetta työkaluna laitoksen
projekteissa?













Kirjoittaisin sen kokonaan uusiksi.
Lisäisin käytännöntietoja
Selkeyttä ja yksinkertaisuutta lisää. Selkeät ohjeet valmistukseen, materiaaleihin ja
niiden vaihtoehtoihin sekä asennukseen. "
Ei muutettavaa tässä projektissa
Voisi lisätä "hot-word:t" joilla pääsisi nopeasti ns syvemmälle
Hiiliteräkset ja austeniittiset voisi erotella eri paketteihin. Liikaa tietoa. Voisi
nopeuttaa tiedon hakemista
Sisällysluettelo, jäsentely.
Sisällysluettelon lisäämisellä ja yksinkertaistamalla
Sisällysluettelo, selkeä yleisosio ja standardiviittaukset/lähdeluettelo
Jaetaan erillisiksi spekeiksi, helpottaa lukua ja etsimistä. EI turhaa tietoa
urakoitsijalle…
Spesifikaatio on todella puuttellinen. Se ottaa kantaa ainoastaan suunnitteluun.
Pilkkoisin sen pienempiin osiin, esim: Putkispekit, tyyppikuvat, toteutusasiat ja jne
omiin osioihin.

Liite V, 3









Jokaisesta putkiluokasta luodaan oma dokumentti, jossa myös kerrotaan
putkiluokan erikoisvaatimukset. Tyyppikuvista luodaan omat dokumentit
(instrumenttiliitännät toimitusrajoineen, kääntösokeat jne) ja kerrotaan tarkemmin
mitä käytetään milloinkin. Putkistojärjestelyistä luodaan oma dokumentti.
Ideana se, että putkistandardi L0009 koostuisi erinäisistä alaspekeistä.
Suunnittelijan olisi helpompi kaivaa esim. pelkästään tyyppikuvien alaspekki ja
etsiä sieltä tarvittava tieto kuin käydä läpi vajaa 200 sivuinen standardi.
Putkiurakoitsijoille voitaisiin lähettää vain urakkaan olennaisesti kuuluvat
alaspekit.
o Rakenne:
 Päästandardi
 -alaspekki (putkiluokat)
 -putkiluokat omina dokuina
 -alaspekki (tyyppikuvat)
 -tyypikuvat ja putkistojärjestelyt omina dok
 -alaspekki (valmistus ja asennus)
 -valmistus ja asennus omana dokumenttina
Spesifikaation sisältää yhden putkiluokan (spekin) kaikki komponentin max. 5:llä
a4 lehdellä
Laittaisin asiat järjestykseen vaikkapa putkiluokittain.
Jokainen putkiluokka omanaan mahdollistaisi putkiluokkien paremman räätlöinnin
väliaineille
Yhdestä isosta putkiluokkakohtaisiin dokumentteihin

22. Miten parantaisit spesifikaation käytettävyyttä työkaluna laitoksen
projekteissa?







Kirjoittaisin sen kokonaan uusiksi.
Tekisin kirja version ja jakaisin tekijöille ennen työn alkua
Selkeyttä ja yksinkertaisuutta lisää.Selkeät
ohjeet valmistukseen, materiaaleihin ja niiden
vaihtoehtoihin sekä asennukseen.
Voisi lisätä "hot-word:t" joilla pääsisi nopeasti ns syvemmälle



Lisäisin mukaan osioita, jotka koskettavat myös mm. urakoitsijaa ja
tarkastuslaitosta
Sisällysluettelon lisäämisellä ja yksinkertaistamalla, Kiinnistystarvikkeet, tiivisteet,
momentit, eristevahvuudet jne. paremmin käytettäväksi
Lisäisin mukaan osioita, jotka koskettavat urakoitsijaa, tarkastajaa ja asiakasta.
Laatisin spesifikaatiolle ns. viitekehykset.
JAkoja ja tarkennuksia, lisätään selvennykset tarkastuslaajuuksista (oma spekki)
Sisällysluettelo olisi kiva
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Pilkkoisin sen pienempiin osiin, esim: Putkispekit, tyyppikuvat, toteutusasiat ja jne
omiin osioihin.
Katso edellinen kohta
Spesifikaation sisältää yhden putkiluokan (spekin) kaikki komponentin max. 5:llä
a4 lehdellä
Sisällysluettelo saisi olla selkeämpi ja koko luettelo heti alkuun tai sitten joku
linkki mikä vie suoraan eri osioiden hakemistosivulle.
Hyperlinkkejä voisi lisätä spesifikaatioon. Eli kun jossain spesifikaatiossa on
maininta toisesta spesifikaatiosta, niin klikkaamalla pääsee suoraan viitattuun
spesifikaatioon.
Modulaarisuus mahdollistaisi sen, että urakoitsijoille voitaisiin jakaa vain heille
releavantit osat. Yhdestä isosta putkiluokkakohtaisiin dokumentteihin

23. Miten parantaisit spesifikaation rakennetta omiin työtehtäviisi
liittyvissä asioissa?














Rakentamalla sen kokonaisuudessaan uusiksi kattamaan vaatimusten/putki-//PEDluokan määräytymisestä suunnittelun ja valmistuksen kautta tarkastuksiin,
testaukseen ja hyväksymiskäytäntöihin
Lisäisin käytannön asioita mitä tulee työssä esiin
Selkeyttä ja yksinkertaisuutta lisää. Selkeät ohjeet valmistukseen, materiaaleihin ja
niiden vaihtoehtoihin sekä asennukseen.
Erityistapauksia mukaan
Parempi jäsentely
Sisällysluettelon lisäämisellä ja yksinkertaistamalla, Kiinnistystarvikkeet, tiivisteet,
momentit, eristevahvuudet jne. paremmin käytettäväksi
Spesifikaation voisi pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta tulevaisuudessa
dokumentin päivitys olisi helpompaa. Muuten rakenne on minulle jo ennestään
tuttu, joten minulla ei ole rakenteeseen kommentoitavaa.
Spesifikaatio olisi hyvä jakaa useampaan eri osaan. Suunnittelu, valmistus,
tarkastus, laippaliitokset, pintakäsittely jne..
Pilkkoisin sen pienempiin osiin, esim: Putkispekit, tyyppikuvat, toteutusasiat ja jne
omiin osioihin. Lisäksi lisäisin siihen selkeät haaroitustaulukot
Alkuun sisällysluettelo spesifikaatioista, sitten spesifikaatiot peräkkäin ja
mittatauluko viimeiseksi
Lisäisin haaroitustaulukon (taitaa olla aika työläs homma)
Putkiluokkien ratkaisuissa (esim. sallitut haaroitukset) pitäisi selkeästi esittää
väliaineiden vaikutukset (esim. vahvistettuja haaroituksia ei saa käyttää
vetykäytössä etc.)
Yhdestä isosta putkiluokkakohtaisiin dokumentteihin

24. Miten parantaisit spesifikaation käytettävyyttä omiin työtehtäviisi
liittyvissä asioissa?


Kirjoittamalla sen kokonaan uusiksi

Liite V, 5










Selkeyttä ja yksinkertaisuutta lisää. Selkeät ohjeet valmistukseen, materiaaleihin ja
niiden
vaihtoehtoihin sekä asennukseen.
Erityistapauksia mukaan
Tekemällä loppukäyttäjille omat liitteet joita he voisivat käyttää päivittäisissä
työtehtävissään
Lisäisin osiota liittyen putkiston tarkastuksiin ja valmistukseen. Tulevaisuudessa
olisi tarkoitus, että putkistospesifikaatio olisi sen verran täydellinen, että urakoiden
sopimusten tekninen hankintadokumentaatio löytyisi jo valmiina spesifikaatiosta
Selkeämpi rakenne
Jokaiselle putkiluokalle omat sivut erikseen, jossa tarvittavat tiedot esim. ko.
putkikomponenttien mittataulukot. Spesifikaation sivumäärä lisääntyy, mutta
kaytettävyys paranee.
Yhdestä isosta putkiluokkakohtaisiin dokumentteihin

25. Mitä lisäisit spesifikaatioon?









Todellista putkistovalmistuksen kuvausta
Käytännön tietoa
Pelkistetyt ja selkeät ohjeet.
Ei lisättävää
Laajentaisin GRP-osiota
laippaliitosdokumentaatio / ohjeistus
- tyyppikuvien päivitys, nyt osa turhia ja melkein kaikki pitäisi päivittää.
- Vaarnojen pulttien pituuksien ja materiaalien ""järkeistäminen""
- Neste- ja maakaasuasetuksen asiat
- Erilaisten putkistojen tarkastuslaajudet (yksinkertaistus PED-vaatimuksista)
- Materiaalinimikkeiden vastaavuustaulukko
- Viittaukset muihin spekkeihin (eristys)
Virtaavat aineet ja tunnukset, Ulkopuolisen korroosion huomioimisen, Putkiston
eristäminen ja pellitys tyyppikuvineen ( voi olla myös omanansa)
- Erilaisten putkistojen tarkastuslaajudet (yksinkertaistus PEDvaatimuksista),
- Materiaalinimikkeiden vastaavuustaulukko, - Tärkeimpien standardien
taulukointi
- Lisää tyyppikuvia ja turhat pois (pumppusijoittelut, sokeointipaikat)
- Sekundäärien järkeistys
- Viittaukset muihin spekkeihin (ventttilivalintataulukko, virtaavat aineet,
maalausspekki)
- Painekoemäärittelyt
- Instrumentointiohjeistuksen hiominen (esim. erilaisten virtausmittauksien
sijoitus putkistoon)
- Ohjeistus urakoitsijalle projektisuunnitelman ja painekoesuunnitelman
vaatimuksista
- Yleisasioita hitsauksesta (esim. hitsausprosessit)
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Menettely materiaali- tai komponenttivaihdoissa (esim. PSK:n pulttien
vaihto vaarnoihin)
- Kaasuasetuksen mukaiset jutut
Tarkastuslaajuudet, urakoitsijaosuus, tyyppikuvia
Ks. toisen laitoksen spesifikaatioiden sisällysluettelot. Lisäksi pintakäsittelyyn olisi
hyvä olla ohje.
Kannakoinnin tyyppikuvat puuttuvat.
Selkeät putkisto-osien kuvaukset hankitaa varten.
Kyselyyn/valmistukseen/asennukseen liittyvän osion, missä kerrotaan esim.
tarkastvaatimuksien (hitsien tarkastusluokka, NDT vaatimukset) niiltä osin miten
poikkeavat standardista EN13480 Haaroitustaulukon, Spekeissä pitäisi olla
paineenkestotaulukko lämpötilan funktiona Haaroitustaulukko
Jokaiseen putkiluokkaan selkeä etusivu, jossa tärkeimmät asiat on esitetty
(lämpötila, paine, korroosiovara, materiaali, yms.)
Valmistuksen vaatimukset pitää löytyä jostain spesifikaatiosta, onko juuri tämä se
spesifikaatio? Ei välttämättä.
Haaroitustaulukot kaikille putkiluokille

Liite VI, 1
Esimerkki eräästä putkiluokasta.
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