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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää Rauma Marine Construction Oy:n tuleviin 

laivanrakennusprojekteihin, taloudellisesti edullisempi ja nopeammin asennettava LNG-

putkiston eristysmenetelmä, joka täyttää luokituslaitosten asettamat määräykset ja 

vaatimukset sekä tuottaa perusohjeistus LNG-putkiston asennukseen ja käyttöönottoon. 

Tutkimuksessa tutkittiin myös polyuretaanivaahtoeristyksen ja tyhjiöeristyksen välisiä eroja 

asennuksissa ja käyttöönotossa. 

 

Tulosten mukaan tyhjiöeristetty LNG-putkisto tulee taloudellisesti edullisemmaksi, jos 

putkisto asennetaan laivan sisätiloihin. Jos LNG-putkisto asennetaan laivan ulkokansille, 

niin edullisemmaksi tulee polyuretaanivaahtoeristetty LNG-putkisto. Tämä johtuu siitä, että 
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The objective of this study was to find a more cost-efficient and faster to install alternative 

to the current LNG-piping insulation installation procedure, that fulfills the standards and 

requirements set by the classification societies, and create installation and commissioning 

instructions for the found procedure. The new procedure would be implemented in future 

shipbuilding projects carried out by Rauma Marine Constructions. Additionally, the study 

compares installation and commissioning of polyurethane foam- and vacuum-insulations. 

 

The study concludes that vacuum-insulation is more cost-efficient for LNG-piping installed 

on the interior of the ship and correspondingly polyurethane foam insulation is more cost-

efficient for LNG-piping installed on the exterior of the ship.  The difference of the more 

cost-efficient insulation material depending on whether the insulation is installed on piping 

located in the interior or the exterior of the ship is due to differences in regulations and 

requirements concerning LNG-piping routing set by the classification societies. 

 

The information gathered in this study can be applied in future shipbuilding projects that 

utilize an LNG- fuel system. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  
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H                    Hydrogen, Vety 

J                     Joule 

k                    Thermal conductivity, lämmönjohtokyky 
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m²                  square meter, neliömetri 
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mm                millimeter, millimetri 

mol                mole, mooli 

N₂                  Nitrogen, Typpi 

N                   Newton 

ρ                    density, tiheys 

T                   Temperature, lämpötila 

vol                 volume  

W                  Watti 

BLEVE         Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, kiehuva neste laajeneva        

                      hyöryräjähdys 

BV                Bureau Veritas, luokituslaitos 

DNV             Det Norske Veritas, luokituslaitos 

ESD              Emergency Shut Down, hätäpysäytys 

FZ                 Fire Zone, paloalue 

GL                 Germanischer Lloyd, luokituslaitos  

GVU             Gas Valve Unit, kaasuventtiiliyksikkö 
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IGF               International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint                               

                      Fuels, kaasuja tai muita matalan leimahduspisteen polttoaineita käyttävien 

                      alusten kansainvälinen turvallisuusmääräys                                                                                                      

IMO              International Maritime Organization, kansainvälinen merenkulkujärjestö 

LNG              Liquefied Natural Gas, nestemäinen maakaasu 

LR                 Lloyd`s Register, luokituslaitos 

MDO             Marine Diesel Oil, meridieselöljy 

MS                Materiaali Sertifikaatti 

NS                 Nimmellissuuruus 

PLC               Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka 

PU                 Polyurethane, Polyuretaani 

SAT              Site Acceptance Test, tehdastesti 

SWOT          Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, vahvuudet, heikkoudet,                      

                     mahdollisuudet, uhat   

TIC               Total Installed Costs, asetetut kokonaiskustannukset 

TIG               Tungsten Inert Gas, Volframi inertti kaasu 

TM                Tekniset Määräykset 

VIP               Vacuum Insulated Pipe, alipaineisesti eristetty putki 

WT                Watertight, vesitiivis 
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1 JOHDANTO 

 

 

LNG eli nesteytetty maakaasu on laivateollisuuden ratkaisu tiukentuneisiin 

päästövaatimuksiin. LNG:n käyttö vähentää huomattavasti laivojen rikki- ja hiukkaspäästöjä 

ja hiilidioksidipäästöjäkin neljänneksellä. Vuoden 2021 alusta lähtien rakennettaviin 

laivoihin on pitänyt asentaa katalysaattori tai polttoaineena on käytettävä nesteytettyä 

maakaasua. Tämän tutkimustyön tarkoituksena on vertailla LNG-putkiston (Liquid Natural 

Gas) tyhjiö- ja polyuretaanivaahtoeristyksen kustannuksellisia eroja sekä vertailla 

luokituslaitosten sääntöjä ja määräyksiä liittyen LNG-putkien asennuksiin 

laivateollisuudessa. LNG-putkilla tarkoitetaan putkia, joissa maakaasu kulkee nestemäisenä. 

Diplomityö tehdään RMC:n (Rauma Marine Constructions) laivanrakennusyhtiölle.  

 

”Vuonna 2014 perustettu Rauma Marine Constructions on raumalainen 

laivanrakennusyhtiö, joka edustaa vahvaa suomalaista laivanrakennusosaamista. Olemme 

kokoluokassamme ainoa kokonaan kotimaisesti omistettu laivanrakennusyhtiö, mikä 

mahdollistaa päätöksenteon sekä työllisyyden pysymisen Suomessa. RMC:n ydinosaamiseen 

kuuluvat alusten rakentaminen ja ylläpitäminen. Olemme erikoistuneet monitoimimurtajien, 

matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen ja 

huoltamiseen. Meillä on maailman korkein osaaminen arktisessa laivanrakennuksessa, 

johon Suomen meriteollisuuden osaaminen ja kilpailukyky nojaa vahvasti. Rauma Marine 

Constructions sijaitsee telakka-alueella, jonka Rauman kaupunki hankki vuoden 2014 

alussa. Yhtiöllä on kaupungin kanssa 30 vuoden vuokrasopimus tarvittavista tiloista Rauma 

Seaside Industry Parkissa. RMC:llä on lisäksi veturiyrityksen status ja yksinoikeus 

harjoittaa laivanrakennusta. Myös terästuotantotilat on vuokrattu yhtiön käyttöön 

toistaiseksi. RMC:llä työskentelee noin 150 laivanrakennuksen asiantuntijaa, joiden vankka 

ammattitaito pohjautuu vuosisatojen mittaiseen, sukupolvelta toiselle siirtyneeseen 

osaamiseen. Niinpä sukupolvien asiantuntemus säilyy ja elää vahvana Raumalla. Yhdessä 

laajan kumppaniverkostomme kanssa jatkamme laivanrakennusperinteitä Raumalla.” 

(Rauman telakka 2021.)  
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1.1 LNG laivojen polttoaineena 

LNG:n käyttö laivojen polttoaineena nousee vuosi vuodelta. Tämä johtuu IMO:n 

(International Maritime Organization) asettamista päästörajoituksista ja polttoaineiden 

kustannuskysymyksistä laivoissa. (Toikka M 2016, s. 3.) LNG on kaasumainen aine 

vallitsevan ympäristön lämpötilassa ja paineessa. LNG nesteytetään paineistamalla tai 

jäähdyttämällä ja myös molempien yhdistelmänä. LNG on hiilivetyä ja siksi helposti 

syttyvää ja se sisältää pääasiassa metaania, mutta siinä on prosentti muita aineosia, kuten 

etaania, butaania ja propaania yhdessä typen kanssa. Tuotantopaikassa kaasu käsitellään 

epäpuhtauksien poistamiseksi ja saavutuksen aste riippuu käytettävissä olevista tiloista. 

Tyypillisesti tämä johtaa nestemäiseen kaasuun, jonka metaanipitoisuus on 80₋95 %. 

(Oktaviani 2013, s.6.) Taulukossa 1 yleisten maakaasujen koostumukset (Wlodek 2016, s. 

6). 

 

Taulukko1. Yleisten maakaasujen koostumukset (Wlodek 2016, s. 6). 

  Kevyt LNG Raskas LNG LNG typellä 

Aineosa Symboli [% mol] [% mol] [% mol] 

Metaani CH₄ 96,0 87,0 92,0 

Etaani C₂H₆ 2,5 9,0 4,0 

Propaani C₃H₈ 1,0 3,0 0,7 

Butaani C₄H₁₀ 0,25 0,5 0,3 

Typpi N₂ 0,25 0,5 3,0 

 

LNG on kryogeeninen polttoaine ja kryogeeni on aine, jonka lämpötila on -90 °C tai 

kylmempi (Toikka M 2016, s. 3). LNG syntyy, kun maakaasua nesteytetään jäähdyttämällä 

se noin -162 °C:seen ja jäähdytyksen seurauksena tilavuus muuttuu 1/600-osaan 

alkuperäisestä tilavuudesta, jolloin kaasun varastointi ja kuljetukset helpottuvat 

huomattavasti (Gasum 2020, s. 1). LNG on koostumukseltaan hajutonta, väritöntä, 

myrkytöntä ja eikä se aiheuta korroosiota. LNG:n käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat 

25 % pienemmät, kuin käytettäessä esimerkiksi raskasta polttoöljyä polttoaineena. LNG 

palaa puhtaalla liekillä muodostamatta nokea ja tuhkaa, tästä syystä typen oksideja pääsee 
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ilmastoon 85 % vähemmän. Kustannussäästöjä muodostuu ajan mittaan sekä 

energiakustannuksista (n. 5 %) että alhaisemmista kunnossapidon kustannuksista. 

Säännösten mukaan 1.1.2021 ja sen jälkeen rakennettaviin laivoihin täytyy asentaa 

katalysaattori tai vaihtoehtoisesti käyttää LNG:tä polttoaineena Itä- ja Pohjanmeren alueilla. 

(Hietikko 2020, s. 1.) LNG-putkistossa laivateollisuudessa käytetään eristeenä yleisesti 

kaksoisteräsputkea tyhjiöeristyksellä tai polyuretaanivaahtoa.  

 

LNG-putkistot ja käyttöönotto pitää hyväksyttää projektiin valitulla luokituslaitoksella 

ennen lopullista käyttöä. Putkistot tarkastetaan reitityksien, hitsauksien, puhtauksien, 

läpivientien, tuentojen, visuaalisten tarkastuksien ja koeponnistuksien osalta erillisillä 

tarkastusmyynneillä. Käyttöönotto suoritetaan valmistavan yrityksen, projektin tilaajan ja 

luokituslaitoksen hyväksymällä laiturikoeohjelmalla, joka etenee vaiheittain. Laiturikokeet 

suunnittelee ja valmistaa projektin rakennuksesta vastaava yritys. Luokituslaitos varmistaa, 

että putkisto rakennetaan ja käyttöönotetaan luokituslaitoksen määräämien säännösten 

mukaisesti. Tilaaja ja rakentava yritys vastaavat, että putkisto rakennetaan yrityksen 

laatimien ohjeiden mukaisesti. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaukset 

Tutkimustyön tarkoituksena on tutkia LNG-putkiston tyhjiö- ja polyuretaanieristeen välisiä 

kustannuksellisia vaikutuksia laivanrakennuksessa ja luokituslaitosten asettamia määräyksiä 

niiden asentamiseen. Tutkimus rajataan kahteen LNG-putkiston eristysmenetelmään tyhjiö- 

ja polyuretaanieristykseen sekä kahden luokituslaitoksen asetuksiin ja määräyksiin DNV GL 

(Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) ja BV (Bureau Veritas) sekä vertailun vuoksi 

joissain kohdissa luokituslaitos LR (Lloyds Register). Työssä tarkastellaan myös LNG 

systeemin käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä putkiston osalta ja LNG:hen liittyviä 

erityispiirteitä. Työssä huomioidaan myös hitsaukseen, putkistoon ja putkiston 

komponentteihin liittyviä asioita. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite 

Tavoitteena on löytää taloudellisesti edullisempi ja nopeammin asennettava LNG-putkiston 

eristysmenetelmä RMC:n tuleviin laivanrakennusprojekteihin, joka täyttää luokituslaitosten 
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asettamat määräykset ja vaatimukset. Tuloksena tuotetaan lisäksi perusohjeistus LNG-

putkiston asennukseen ja käyttöönottoon.  

 

1.4 Tutkimuskysymykset 

1. Onko eristysmateriaalilla vaikutusta kustannustehokkuuteen? 

2. Minkälaisia eroja luokituslaitoksilla on LNG-putkiston asennuksiin ja 

käyttöönottoon? 

 

1.5 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytetään tapaustutkimusmenetelmää ja kirjallisuuskatsausta. 

Tapaustutkimuksella tarkastellaan ja kuvataan meneillään olevia LNG-putkiston 

asennusprojekteja RMC:n telakalla. Kirjallisuuskatsauksessa haetaan tietoa LNG-putkiston 

asennukseen ja käyttöönottoon. Tietoa kerätään RMC:n tämänhetkisiltä luokituslaitoksilta 

DNV (Det Norske Veritas) ja BV (Bureau Veritas) keskustelemalla luokituslaitosten 

edustajien kanssa ja vertailemalla luokituslaitosten säännöksiä, huomioon otetaan myös 

luokituslaitos LR (Lloyds Register). Asennukseen liittyviä tietoja kerätään valmistajan 

ohjeista, RMC:n verkostoyhteistyökumppaneilta ja RMC:n asennusvalvojilta tai 

aluepäälliköiltä. 

 

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka perustuu tietoon ja kokemukseen, eli 

toisinsanoen tietojen keräämiseen ja analysointiin. Tutkimus rajoitetaan tiettyyn suppeaan 

alueeseen, jolloin tutkija pystyy tarkastelemaan aihetta tai ilmiötä. (Farquhar 2012, s. 3.) 
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2  LNG-PUTKISTON ERISTYS 

 

 

Lämmöneristys on tärkeä osa LNG-putkistoa ja kryogeenisessä lämpötilassa olevan 

maakaasun eristyksen valinta on ongelmallista (Jani 2015, s.11). Eristystä valittaessa on 

otettava huomioon: 

- Tuotehäviön vähentäminen 

- Lämmön vuotamisen vähentäminen (kylmissä järjestelmissä) 

- Lämpöhäviön vähentäminen (lämpimissä järjestelmissä) 

- Kondensoitumisen ja jäätymisen muodostumisen välttäminen 

- Palontorjunta  

(Jani 2015, s.14). 

 

LNG-putkistossa lämmönjohtavuuden arvo (k) tulisi olla mahdollisimman pieni. 

Lämmönjohtavuuden arvo riippuu useasta tekijästä lämpötilasta (T), tiheydestä (ρ), 

hiukkasten/huokosten tyypistä ja rakenteesta, kosteuspitoisuudesta sekä huokosiin 

sisältyvän kaasun tyypistä. Lämmönjohtavuuden arvon nousu johtuu lämpötilan ja 

kosteuden noususta. Materiaaleissa, joissa on pienempi lämmönjohtavuuden arvo, sallii 

pienemmän materiaalipaksuuden käytön ja samalla se vähentää putkien ulkohalkaisijaa sekä 

materiaalikustannuksia. (Jani 2015, s.14₋15.) Yksi tärkeimmistä parametreistä 

kryogeenisessä tekniikassa on kosteuden läpäisevyys. Kosteuden läpäisevyyden noustessa 

liian korkealle, se voi pilata eristeen lämmönjohtavuuden.  

 

2.1 Tyhjiöeristys  

Tyhjiöeristetty putkisto on taloudellinen vaihtoehto LNG:n siirrossa. Tyhjiöeritys 

muodostuu sisä- ja ulkoputkien välitilaan, joka tekee LNG-siirtoputkistosta 

lämpötehokkaan. Tyhjiöeristetyn LNG-putkisto on suunniteltu kestävän 20₋30 vuotta ja 

asennukseen menevä aika on vain 15 % enemmän kuin tavanomaisen putkiston asennusaika. 

Ilman vaurioita tyhjiöeristys pysyy vakaana koko putkiston käyttöiän ja 

kokonaiskustannukset (TIC Total Installed Costs) ovat suunnilleen samat kuin muissa 

eristystavoissa, mutta elinkaaren kustannuksien säästöt ovat merkittävät. (Bonn 2004, s. 78.) 

Yleensä polttoainejärjestelmien kryogeeniset tyhjiöputket koostuvat sisäputkesta, 

ulkoputkesta ja kannattimesta (Bahadori 2014, s. 321). Kuvassa 1 tyhjiöeristyksen periaate 
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(Bahadori 2014, s. 321). Tyhjiöeristetyn LNG-putkiston sisäputki vaatii erillisen tuennan, 

joihin on muutamia eri tuentamalleja. Kuvassa 2 sisäputken yksi tuentamalli. 

 

 

Kuva 1. Tyhjiöeristyksen periaate, jossa kuvattuna kaksoisseinämäputken ulkoputki, 

sisäputki, sisäputken tuennat, tyhjiöeristystila ja LNG-tila (Bahadori 2014, s. 321).   

 

 

Kuva 2. Sisäputken tuentamalli, jossa uloimmat ”siivet” ovat kipinöimättömiä liukupaloja. 

 

Tyhjiöeristetyssä putkessa voidaan käyttää lämpölaajenemisen hallintaan joko 

paisuntalenkkejä tai paljetasaajia. Paisuntalenkit ovat yleisemmin käytössä 

laivateollisuudessa. Paljetasaajia harkitaan käytettäviksi, jos tilan käyttö on rajallinen, tämä 

käytäntö tulee sopia luokituslaitoksen kanssa. Tyhjiöeristystä käytetään laivan 

bunkrausputkistossa, eli siirtolinjassa laivan bunkrausasemalta LNG-tankkiin, jos putkisto 
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on reititetty laivan rungon suljetuissa tiloissa ja LNG-tankista kaasulla toimiviin laitteisiin. 

LR:n sääntöjen mukaan kaasupolttoaineputkisto tulee olla kaksiseinämäinen 

putkijärjestelmä, jossa sisemmässä putkessa kulkee kaasumaista polttoainetta. Näissä 

putkissa putkien välinen tila on paineistettava inertillä kaasulla, jonka paine on suurempi 

kuin kaasumaisen polttoaineen paine sisemmässä putkessa. Tämä järjestelmä turvataan 

hälytyksillä, jotka ilmaisevat mahdollisen kaasun paineen menetyksen. (Bureau Veritas 

2007, s.133.) DNV:n vaatimusten mukaan kaksoisseinämäputkistossa, joissa putkien välinen 

tila on paineistettu inertillä kaasulla, pitää paine olla suurempi kuin kaasumaisen 

polttoaineen paine ja tämä täytyy suojata sulkuventtiilillä, joka sulkeutuu automaattisesti 

inertin kaasun paineen laskiessa (DNV GL 2017, s.180). Taulukossa 2 tyhjiöeristyksen hyvät 

ja huonot ominaisuudet. 

 

Taulukko 2. Tyhjiöeristyksen hyvät ja huonot ominaisuudet. 

Eristystyyppi Hyvät Huonot 

Tyhjiöeristys -ei syttyvä 

-alhainen lämmönjohtavuus 

-kaksoisrakenne 

-alipaineen häviämisriski 

-korkeat eristyskustannukset 

 

2.2 Polyureetanivaahtoeristys  

PU-vaahtoja (Polyurethane) käytetään yleisesti teollisuudessa ja meriteollisuudessa 

eristeenä niiden erinomaisten eristysominaisuuksien ansiosta kryogeenisissä lämpötiloissa. 

Yksi tärkeimmistä käyttökohteista ovat LNG:n putkistot ja tankit. Kovettuneella PU-

vaahdolla on alhainen lämmönjohtavuus, sillä on yksi alhaisimmista arvoista yleisimmistä 

eristysmateriaaleista, tämä mahdollistaa lämmön tehokkaan säilymisen. PU-vaahdon hyvien 

mekaanisten ominaisuuksien ja painon vuoksi PU-vaahtoa käytetään paikoissa, joissa 

vaaditaan kantavia, iskunkestäviä, painoa ja tilaa säästäviä ominaisuuksia sekä asennuksien 

ja huollon helppoutta. Taulukossa 3 PU:n ominaisuuksia. (LR-MARINE 2019.)  
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Taulukko 3. PU:n ominaisuuksia (LR-MARINE 2019). 

Tiheys ≥ 85+-15 % kg/m³ 

Suljetut solut ≥ 88 % 

Keitetyn veden imeytyminen ≤ 10 % [vol] 

Puristelujuus                                                                     

10 % muodostuminen [+23 ºC] 

≥ 0,5 N/mm² 

Puristelujuus                                                             

10 % muodostuminen [-180 ºC] 

≥ 1,3 N/mm² 

Aksiaalinen leikkauslujuus [+23 ºC] ≥ 0,12 N/mm² 

Tangentiaalinen leikkauslujuus [+23 ºC] ≥ 0,20 N/mm² 

Lämmönjohtokyky [+23 ºC] ≥ 0,027 W/m ºC 

Lämmönjohtokyky [-180 ºC] ˂ 0,013 W/m ºC 

Käyttölämpötila ˂ -200 ºC - +200 ºC 

 

Lisäominaisuuksia saadaan, kun PU-vaahto päällystetään metallilla. Laivateollisuudessa 

LNG-putkistoissa käytetään kokonaan PU-eristettyä putkea yleensä avoimissa tiloissa, 

joissa on suora yhteys ulkoilmaan kaasuvuodon sattuessa. Kuvassa 3 on PU-eristetty LNG-

putki, jonka ulommainen putki on muovia ja tarkoitettu sijoitettavaksi laivan ulkokannelle, 

jossa on suora yhteys ulkoilmaan kaasuvuodon sattuessa. (LR-MARINE 2019.) Kuvassa 4 

PU-eristetty putki asennettuna laivan ulkokannelle ennen mekaanista suojausta. Putkeen on 

asennettu liukutuet lämpölaajenemista varten. Liukutuet estävät lämpölaajenemisesta 

johtuvat rasitukset putkeen. Putkistoa käytetään LNG:n siirrossa laivan bunkrausasemalta 

laivan LNG varastotankkiin. Tämäntyyppistä putkistoa käytetään yleisesti, jos LNG 

varastotankki sijaitsee laivan kannella ulkotiloissa. Kuvassa 5 PU-eristetty putki laivan 

kannella, joka on suojattu mahdollisilta mekaanisilta vaurioilta. Putken suojana on käytetty 

teräksestä valmistettua koteloa ruuviliitoksilla. Ruuviliitoksia suositellaan käytettäväksi 
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kotelon irrottamisen helpottamiseksi. (ABOAMARE 2021, s. 71.) Taulukossa 4 PU-putkien 

mittoja (LR-MARINE 2019). 

 

 

Kuva 3. PU-eristetty LNG-putki, jonka ulommainen musta putki on muovia, keltainen osa 

on PU-eristettä ja punainen osa on sisäputki (LR-MARINE 2019). 

 

 

Kuva 4. PU-eristetty LNG putki laivan ulkokannella, jossa valkoiset osat ovat liukutuentoja 

(ABOAMARE 2021, s. 71). 
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Kuva 5. PU-eristetty putki laivan ulkokannella, joka on suojattu mekaanisilta vaurioilta 

teräksisellä kotelolla ruuviliitoksin (ABOAMARE 2021, s. 71). 

 

Taulukko 4. PU-putkien mittoja (LR-MARINE 2019). 

    Ulkoputki Lämmön- 

johtavuus 

Massa/ 

metri 

Sisäputki       

NS Tuuma Halkaisija 

[mm] 

Seinämä 

[mm] 

Halkaisija 

[NS] 

[W/m² ºC] [kg] 

15 1/2 21,3 2,11 125 0,304 2,89 

20 3/4 26,9 2,11 125 0,322 3,18 

25 1 33,7 2,77 125 0,347 4,00 

32 1 1/4 42,4 2,77 140 0,328 5,04 

40 1 1/2 48,3 2,77 160 0,286 5,94 

50 2 60,3 2,77 160 0,323 6,70 

65 2 1/2 76,1 3,05 180 0,309 8,62 

80 3 88,9 3,05 200 0,290 10,29 

100 4 114,3 3,05 225 0,294 13,04 

125 5 139,7 3,40 250 0,298 17,11 

150 6 168,3 3,40 280 0,297 20,67 

200 8 219,1 3,76 355 0,245 30,75 

250 10 273 4,19 400 0,268 47,45 

300 12 323,9 4,57 450 0,275 59,90 
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Markkinoilla on myös ilmanvaihdolla ja kaasuvuodon ilmaisimella varustettu PU-eristetty 

putkisto, joka on tarkoitettu LNG:n kuljettamiseen laivan rungon sisätiloissa. Putkiston 

ulkokuori on päällystetty ohuella 0,4₋0,5 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 

putkella, joka täyttää IGF- koodin (International Code of Safety for Ships Using Gases or 

Other Low-Flashpoint Fuels) mukaisen paloluokittelun. Tämän tyyppinen putki on reititetty 

laivan sisätiloihin, joista ei ole suoraa yhteyttä ulkoilmaan. Kaasunilmaisimien tarkoitus on 

hälyttää mahdollinen kaasuvuoto. Kaasuvuoto laivan sisätiloissa aiheuttaa vaaratilanteen ja 

kaasuilmaisimien avulla kaasuvuodon tapahtuessa voidaan ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin 

kaasuvuodon katkaisimeksi. Kuvassa 6 ilmanvaihdolla ja kaasuvuodon ilmaisimella 

varustettu PU-eristetty putkisto (LR-MARINE 2019). 

 

 

Kuva 6. Ilmanvaihdolla ja kaasuvuodon ilmaisimella varustettu PU-eristetty putkisto, joka 

on esitetty kuvassa turkoosi värillä (LR-MARINE 2019). 

 

Putkistoa käytetään maakaasun siirrossa laivan sisätilassa sijaitsevasta GVU:sta (Gas Valve 

Unit) laivan maakaasulla toimiviin moottoreihin. GVU on venttiiliyksikkö, jonka 

tarkoituksena on kontrolloida kaasun syöttöpainetta moottoreiden kuormituksen mukaan. 

Kuvassa 7 Wärtsilän valmistama GVU (Gas valve unit 2019). 
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Kuva 7. Wärtsilän valmistama GVU (Gas valve unit 2019). 

 

Jäykän PU-vaahdon solurakenne on huokoista. Tämä mahdollistaa veden imeytymisen 

eristeeseen. Koska veden lämmönjohtavuus on 10₋20 kertaa suurempi kuin PU-vaahdon, 

niin on tärkeää, ettei vesi pääse eristykseen. Jos vettä pääsee eristysmateriaaliin, se menettää 

eristystehokkuuden, mahdollistaa painon nousun, korroosioriskin ja jään muodostumisen, 

koska LNG-putkistossa vaikuttaa kryogeeninen lämpötila. (Bahadori 2014, s. 305₋306.) 

LR:n sääntöjen mukaan kaasupolttoaineputkisto on asennettava putkeen tai kanavaan, johon 

on järjestetty tuuletus ja jonka kapasiteetti on vähintään 30 ilmanvaihtoa tunnissa. 

Ilmanvaihtojärjestelmä on järjestettävä pitämään ympäröivää ilmanpainetta alhaisempi 

paine ja vuotojen ilmaisemiseksi on asennettava hälytysjärjestelmä. (Bureau Veritas 2007, 

s.133.) DNV-GL:n sääntöjen mukaan putkisto asennetaan putkeen tai kanavaan, joka tulee 

varustaa mekaanisella poistoilmajärjestelmällä, jonka teho on vähintään 30 ilmanvaihtoa 

tunnissa. Vaatimuksena on myös ympäröivää ilmankehää pienempi paine. 

Poistoilmajärjestelmä varustetaan automaattisella sulkuventtiilillä, joka sulkeutuu 

ilmavirran hävitessä. Poistoilmajärjestelmä tulee olla aina toiminnassa, kun putkistossa on 

polttoainetta. PU-eristettäviin LNG-putkistoihin tehdään ”paisuntalenkit” putkiston 
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lämpölaajenemisen ja supistuksen mahdollistamiseksi. (Curtis, 2007.) Taulukossa 5 

polyuretaanivaahtoeristyksen hyvä ja huonot ominaisuudet.  

 

Taulukko 5. Polyuretaanivaahtoeristyksen hyvät ja huonot ominaisuudet. 

Eristystyyppi Hyvät Huonot 

Polyuretaanivaahto -kustannustehokas -jäätymisvaara 

-herkästi syttyvä 

-hävityskustannus jätteille 
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3 LNG-KAKSOISSEINÄMÄPUTKI  

 

 

3.1 Putkimateriaalit 

LNG-järjestelmässä sisä- ja ulkoputket, jotka asennetaan laivan sisätiloihin, tulee valmistaa 

luokituslaitosten sääntöjen mukaisesti austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä 304L, 

316L, 321 tai 347 (Lloyd`s Register Group 2013, s. 197) tai 304, 304L, 316, 316L, 321 ja 

347 (DNV GL 2017, s.118). Taulukossa 6 DNV-GL materiaalitaulukko LNG-putkistolle 

(DNV- GL 2017, s.120). 

 

Taulukko 6. DNV-GL materiaalitaulukko LNG-putkistolle (DNVGL 2017, s.120). 

Pienin suunniteltu  

lämpötila [ºC] 

 

Kemiallinen koostumus ja lämpökäsittely Iskutestilämpötila 

[ºC] 

-60 1,5 % nikkeliteräs normalisoitu tai normalisoitu ja karkaistu 

tai sammutettu ja karkaistu tai ohjattu prosessoitu 

lämpömekanisointi 

-65 

-65 2,25 % nikkeliteräs normalisoitu tai normalisoitu ja 

karkaistu tai sammutettu ja karkaistu tai ohjattu prosessoitu 

lämpömekanisointi 

-70 

-90 3,5 % nikkeliteräs normalisoitu tai normalisoitu ja karkaistu 

tai sammutettu ja karkaistu tai ohjattu prosessoitu 

lämpömekanisointi 

-95 

-105 5 % nikkeliteräs normalisoitu tai normalisoitu ja karkaistu 

tai sammutettu ja karkaistu tai ohjattu prosessoitu 

lämpömekanisointi 

-110 

-165 9 % nikkeliteräs normalisoitu tai normalisoitu ja karkaistu 

tai sammutettu ja karkaistu tai ohjattu prosessoitu 

lämpömekanisointi 

-196 

-165 austeniittiset teräkset, kuten tyypin 304, 304 L, 316, 316 L, 

321 ja 347 käsitellyt liuoksissa 

-196 

-165 alumiiniseokset, kuten tyyppi 5083 hehkutettu ei vaadittu 

-165 austeniittinen teräs-nikkeli-seos (36 %) nikkeliä. 

Lämpökäsittelyt sopimuksen mukaan 

ei vaadittu 

 

VETOLUJUUDEN JA SITKEYDEN (VAIKUTUSTEN) TESTAUSVAATIMUKSET 

Näytteenottotaajuus 

levyt jokainen kappale testattava 

osat ja takeet jokainen erä on testattava 

Sitkeys (Charpy V-lovitesti) 

levyt poikittaissuuntaisten testikappaleiden pienin keskimääräinen 

energia-arvo 27J 

osat ja takeet pituussuuntaisten testikappaleiden vähimmäiskeskimääräinen 

energia 41J 
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Valmistettavista materiaaleista on toimitettava materiaalitodistus. Kryogeenisissä 

lämpötiloissa -55 °C tai alhaisemmissa asennutuissa putkistoille vaaditaan LR-

materiaalitodistus. (Lloyd`s Register Group 2013, s. 197.) Taulukossa 7 DNV-GL 

materiaalitodistusvaatimukset (DNV-GL 2017, s.39). 

 

Taulukko 7. DNV-GL materiaalitodistusvaatimukset (DNV-GL 2017, s.39). 

      Lisäkuvaus  

 

 

Esine  

 

 

Sertifikaatti 

 

 

Myöntänyt 

 

 

Sertifikaatin 

Standardi 

 

 

Materiaali 

 

 

putkisto 

 

 

Nimellis- 

suuruus 

(mm) 

 

 

Suunniteltu 

lämpötila 

(ºC) 

        

 MS yhdistys   paine DN ˃ 25  

Putket MS valmistaja   paine DN ≤ 25  

        

 MS valmistaja   rajaamaton   

 

 

käyrät, t-haarat 

jne., valmistettu 

hitsaamalla 

 

MS 

 

valmistaja 

  

teräs 

 

 

paine 

  

  

TM 

 

valmistaja 

   

rajaamaton 

  

        

 MS valmistaja   paine   

laipat        

 TM valmistaja   rajaamaton   

venttiilien ja 

liittimen rungot, 

 

MS 

 

yhdistys 

   

paine 

˃ 100 ˂ -55 

pumppupesät, 

teräspalkeiden 

 

MS 

 

valmistaja 

   

paine 

˃ 100 ≥ -55 

perusaineet,  

muut painetta 

 

MS 

 

valmistaja 

 teräs  

paine 

≤ 100  

sisältävät  

komponentit, 

 

TM 

 

valmistaja 

   

rajaamaton 

  

joita ei pidetä 

paineastioina 

 

MS 

 

valmistaja 

   

paine 

˃ 50  

 

 

 

TR 

 

valmistaja 

 kuparis- 

seokset 

 

paine 

≤ 50  

 

 

 

TR 

 

valmistaja 

   

rajaamaton 
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3.2 Putkien halkaisijat ja seinämävahvuudet 

Putkien minimiseinämänvahvuudet määräytyvät putken ulkohalkaisijan koon mukaan ja ne 

on luokiteltu luokituslaitosten sääntöjen mukaan. Putket ovat yleensä standardimitoitettuja. 

Taulukossa 8 LR on sääntöjen mukaiset putkien minimiseinämävahvuudet eri halkaisijoille 

(Lloyd`s Register Group 2013, s.199). Taulukossa 9 on valmistajan antamat putkien koot 

(LR-MARINE 2019). 

 

Taulukko 8. LR sääntöjen mukaiset putkien minimiseinämävahvuudet eri halkaisijoille 

(Lloyd`s Register Group 2013, s.199).  

Standardiputkien koot (ulkohalkaisija) 

millimetreissä 

Minimi seinämä paksuus 

millimetreissä 

10,2 ₋ 17,2 1,0 

21,3 ₋ 48,3 1,6 

60,3 ₋ 88,9 2,0 

114,3 ₋ 168,3 2,3 

219,1 2,6 

273 2,9 

329,9 ₋ 406,4 3,6 

yli 406,4 4,0 
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Taulukko 9. Valmistajan antamat putkien koot (LR-MARINE 2019) 

Sisäputki Ulkoputki Massa/metri 

   

NS Mitta 

tuumina 

Ulkomitta 

[mm] 

Seinämän 

paksuus 

[mm] 

NS Mitta 

tuumina 

Ulkomitta 

[mm] 

Seinämä 

[mm] 

[kg]    

            

15 1/2 21,3 2,11 40 1⅟₂ 48,3  2,77 4,11   

20 3/4 26,9 2,11 50 2 60,3  2,77 5,21   

25 1 33,7 2,77 50 2 60,3  2,77 6,02   

32 1⅟₄ 42,4 2,77 65 2⅟₂ 76,1  3,05 7,95   

40 1⅟₂ 48,3 2,77 65 2⅟₂ 76,1  3,05 8,37   

50 2 60,3 2,77 80 3 88,9  3,05 10,39   

65 2⅟₂ 76,1 3,05 100 4 114,3  3,05 13,63   

80 3 88,9 3,05 100 4 114,3  3,05 14,83   

100 4 114,3 3,05 150 6 168,3  3,40 22,70   

125 5 141,3 3,40 200 8 219,1  3,40 31,60   

150 6 168,3 3,40 200 8 219,1  3,76 33,90   

200 8 219,1 3,76 250 10 273  4,19 47,80   

250 10 273 4,19 300 12 323,9  4,57 44,31   

300 12 323,9 4,75 350 14 355,6  4,78 77,72   

 

 

 

 

 

 



26 

 

3.3 Putkien hitsaus 

Sisä- ja ulkoputkien hitsaukset suoritetaan täystunkeumahitsillä päittäisliitoksilla 

luokituslaitosten sääntöjen mukaisesti. Päittäisliitoksissa hitsaukset täytyy olla virheettömiä 

putkistoissa, joiden suunnitellut käyttölämpötilat ovat -10 ° C:sta kylmempiä. (DNV-GL 

2017, s.101.) Hitsaukseen soveltuu parhaiten TIG-hitsausmenetelmä (Tungsten Inert Gas). 

TIG-hitsauksessa käytetään putken sisällä suojakaasua suojaamaan hitsauksessa syntyvää 

hitsijuurta. Juurikaasulla minimoidaan hitsausvirheet juuren puolella, johon lukeutuu muun 

muassa huokoisuus hitsin juuressa. Juurikaasun tulee olla oikein paineistettu. Liian suurella 

juurikaasun paineella voidaan saada aikaan hitsausvirheitä esimerkiksi vajaan juuren. 

(Lukkari 2000, s. 13₋14.) Kuvassa 8 vajaa juuri (Lukkari 2000, s. 14).  

 

 

Kuva 8. Vajaa juuri (Lukkari 2000, s. 14). 

 

Juurikaasuksi suositellaan käyttämään vedyllä lisättyä kaasua esimerkiksi FORMIER® 10. 

Vedyn lisäys kaasuun tekee kaasusta pelkistävän, jolloin juuripinnasta saadaan vähemmän 

hapettunut ja liittymisominaisuudet paranevat. (Boulton & Avery 2011, s. 35.) Kuvassa 9 

FORMIER® 10 suojakaasu (FORMIER® 10 suojakaasu 2021).  

 

 

Kuva 9. FORMIER® 10 suojakaasupullo (FORMIER® 10 suojakaasu 2021). 
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LNG-putkistoa valmistavan yrityksen on toimitettava hitsauskartta hitsauksista, jotka ovat 

hitsattu valmistavan yrityksen pajalla esivalmisteisiin ja asennuskohteessa. Liitteessä I 

esimerkki hisauskartasta. Hitsattuun saumaan hitsaaja merkitsee omat nimikirjaimet 

seuraamisen helpottamiseksi. Kuvassa 10 hitsaajan nimikirjaimet merkattu hitsin viereen. 

 

 

Kuva 10. Hitsaajan nimikirjaimet merkattu hitsin viereen kirjaimilla D.G. 

 

 

 

 

 



28 

 

3.4 Hitsausten tarkastus 

Kaksoisseinämäputkiston sisäputki tarkastetaan DNV-GL:n sääntöjen mukaan röntgenkuva- 

tai ultraäänimenetelmällä 100 prosenttisesti, jos käyttölämpötila on alle -10 ° C, 

sisähalkaisija yli 75 mm tai putken seinämän paksuus ylittää 10 mm. Jos hitsaukset 

suoritetaan automatisoidulla menetelmillä, luokituslaitos voi sopia tuotteen valmistajan 

kanssa asteittaisista hitsauksien tarkastuksien vähentämistä, mutta ei alle 10 prosenttiin. 

Mutta jos tarkastuksista löydetään virheitä, niin hitsaukset tarkastetaan 100 prosenttisesti. 

Kaksoisseinämäputkiston ulkoputki kuuluu DNV GL:n sääntöjen mukaan muihin 

hitsattuihin liitoksiin, joissa tarkastuslaajuus on 10 % röntgenkuva- tai 

ultraäänimenetelmällä (DNV-GL  2017, s.103). BV:n sääntöjen mukaan vaaditaan 100 

prosenttinen röntgenkuvaus putkistoille, joiden suunniteltu lämpötila on alle -10 ° C ja 

sisähalkaisija yli 75 mm tai seinämäpaksuudet yli 10 mm. Jos hitsausliitokset suoritetaan 

automatisoidulla hitsausmenetelmillä valmistavan yrityksen tiloissa BV:n erityisluvalla, 

voidaan tarkastuksien määrää vähentää asteittain, mutta ei alle 10 prosenttiin. Jos kuitenkin 

hitsausvirheitä löytyy, nostetaan tarkastuksien määrä 100 prosenttiin ja tarkastuksiin 

laajuuteen lisätään myös jo hyväksytyt hitsaustarkastukset. (Bureau Veritas 2007, s.81.) 

Hitsauksien ulkopinnan visuaalinen tarkastus suoritetaan silmämääräisesti ja niissä kohteissa 

sisäputken hitsauksen juuripinta tarkastetaan endoskoopilla, missä silmämääräinen tarkastus 

ei ole mahdollista. Kuvassa 11 endoskooppi. 

 

 

Kuva 11. Endoskooppi. 
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4 LNG-PUTKISTON ASENNUS 

 

 

Putket tulisi suunnitella ja valmistaa mahdollisimman pitkiksi etukäteisputkiksi jo 

valmistavan yrityksen työpajalla, siten säästetään asennushitsauksen määriä kohteessa. 

Etukäteisputkien pituudet riippuvat laivassa sijaitsevista tiloista ja reitityksistä, joihin putket 

asennetaan. Etukäteisputket tulee suojata ulkoputken pinnalta esimerkiksi palokankaalla ja 

putkien avonaiset päät suojataan tulppaamalla. Suojauksia poistetaan vain tarvittaessa. 

Etukäteisputket kannattaa haalata jo lohkovaiheessa suunniteltuun asennuskohteeseen, niin 

turvalliseen paikkaan, ettei putkiin tule vaurioita. Putket tulee reitittää luokituslaitosten 

sääntöjen mukaan kulkematta asuintilojen ja tankkien läpi poisluettuna void-tilat, jotka ovat 

laivan kuivatankkeja. Putkijärjestelmät, jotka sisältävät nestettä tai höyryä on erotettava 

muista putkistoista siten, että neste tai höyry ei pääse muihin putkistoihin liitosten kautta. 

LNG-putkistot eivät saa kulkea asuintilojen ja laivan ohjaustilojen läpi. (DNV-GL  2017, s. 

96.)  

 

BV:n laadittujen sääntöjen mukaan kaasuputkistot eivät saa kulkea majoitustilojen, 

palvelutilojen ja valvonta-asemien läpi ja kaasuputkisto on oltava itsenäinen järjestelmä ja 

putkistoa saa käyttää ainoastaan kaasun kuljetukseen. Putken reititys bunkrausasemalta 

tankeille tulisi suunnitella mahdollisimman lyhyeksi. Kaasuputkisto tulee asentaa 

mahdollisimman korkealle ja mahdollisimman kauas aluksen rungosta, vähimmäisetäisyys 

on 0,8 m. (DNV-GL 2017, s. 103.) Kaasuputkistot tulee suojata ulkoisilta vaurioilta (Bureau 

Veritas 2007, s. 132₋133). Kuvassa 12 ulkokannelle luokituslaitosten määräysten mukaisesti 

asennettu polyuretaanieristetty LNG-putki (ABOAMARE 2021, s. 69). 

 



30 

 

 

Kuva 12. Polyuretaanieristetty LNG-putki asennettu luokituslaitosten määräysten 

mukaisesti laivan ulkokannelle mahdollisimman ylös laivan kanteen ja vähintään 800 mm 

laivan rungosta (ABOAMARE 2021, s. 69). 

 

Putkien läpiviennit WT (Water Tight) -laipioiden- ja FZ (Fire Zone) -laipioiden läpi tulee 

suorittaa luokituslaitosten hyväksymillä tavoilla. Läpiviennit voidaan asentaa kahdella 

yleisimmin käytetyllä tavalla: kiinteällä- tai Roxtec-läpiviennillä. Kiinteässä läpiviennissä 

teräksinen rengas hitsataan suoraan LNG-putkeen. Jos PU-eristetyn ulommaisen putken 

materiaali on muuta kuin terästä, tulee PU-putkeen läpiviennin kohtaan asentaa teräksinen 

putki, jotta hitsaus voidaan suorittaa. Tämän jälkeen rengas hitsataan laivan laipioon tai 

kanteen. Renkaan paksuus ei saa alittaa laivan laipion tai kannen paksuutta. Roxtec-

läpiviennissä teräksinen holkki hitsataan laivan kanteen tai laipioon. Tämän jälkeen 

asennetaan Roxtec-läpivientikumit LNG-putken ja teräsholkin väliin. Roxtec-läpivientien 

tuotesarjassa on eri putkikokoihin suunniteltu läpivientiholkki ja tiivistekumi. Kuvassa 13 

ulkohalkaisijaltaan 114 mm pohjamaalattu Roxtec-läpivientiholkki, joka on suunniteltu 

101₋55 mm läpimenevälle putkelle ja kuvassa 14 Roxtec-läpivientikumi, joka on suunniteltu 

kuvassa 13 esitettyyn Roxtec-läpivientiholkkiin (Kaapeleiden ja putkien tiivistysratkaisut 

2021). Kuvassa 15 vasemmalla PU-eristetyn kaksoisseinämäisen LNG-putken kiinteä 

läpivienti ja oikealla PU-eristetyn kaksoisseinämäisen LNG-putken Roxtec-läpivienti. 

Kuvassa 16 vasemmalla tyhjiöeristetyn kaksoisseinämäisen LNG-putken kiinteä läpivienti 

asennettuna ja oikealla tyhjiöeristetyn kaksoisseinämäisen LNG-putken Roxtec-läpivienti 

asennettuna (LR-MARINE 2019). 
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Kuva 13. Ulkohalkaisijaltaan 114 mm pohjamaalattu Roxtec-läpivientiholkki, joka on 

suunniteltu 101₋55 mm läpimenevälle putkelle (Kaapeleiden ja putkien tiivistysratkaisut 

2021). 

 

 

Kuva 14. Roxtec-läpivientikumi, joka on suunniteltu kuvassa 12 esitettyyn Roxtec-

läpivientiholkkiin (Kaapeleiden ja putkien tiivistysratkaisut 2021). 
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Kuva 15. PU-putken Roxtec-läpiviennit (LR-MARINE 2019). 

 

 

Kuva 16. Kaksoisseinämäputken Roxtec-läpiviennit (LR-MARINE 2019). 

 

Putkien tuennat suoritetaan RMC:n laatiman tuotannon laatusuunnitelmaan asetettujen 

standardien mukaan, joita on tärkeää noudattaa, ettei tukien väliin jäävää maksimimittaa 

ylitetä. Laatukäsikirja on tilaajan, luokituslaitoksen ja putkiston asentavan yrityksen 

käytössä. Taulukossa 10 RMC:n tuotannon laatusuunnitelmaan laatima standarditaulukko 

putkien tuentoihin (RS 64.131 2016, S.67). 
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Taulukko 10. RMC:n tuotannon laatusuunnitelmaan laatima standarditaulukko putkien 

tuentoihin (RS 64.131 2016, S.67). 
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5 LNG-PUTKISTON KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

LNG-putkiston käyttöönotossa varmistetaan, että LNG-putkien suunnittelu, valmistus, 

testaus ja toiminta vastaavat vaatimuksia, jotka tilaaja ja luokituslaitos ovat määritelleet. 

Käyttöönotto aloitetaan jo rakentamisen alkuvaiheessa ja se päättyy systeemin 

luovuttamiseen, kun kaikki osapuolet ovat varmistaneet järjestelmän oikein rakennetuksi ja 

toiminta vastaa määriteltyjä vaatimuksia. LNG-järjestelmän käyttöönotto tehdään yleisesti 

seitsemässä eri vaiheessa: 

- Systeemin tarkastus 

- Virran kytkeminen 

- Komponenttien testaus 

- Toiminnalliset testit 

- SAT-testit (Site Acceptance Tests) 

- Järjestelmän kuivaus, jäähdytys ja bunkraus 

- LNG-kokeet 

Taulukossa 11on aikajaksotettu LNG-järjestelmän käyttöönottotaulukko. 

 

Taulukko 11. Aikajaksotettu LNG-järjestelmän käyttöönottotaulukko, jossa systeemin 

tarkastus kestää 1₋2 päivää, virran kytkeminen noin ½ päivää, komponenttien testaus 3₋4 

päivää, toiminnalliset testit 2₋3 päivää, SAT-testit 1₋2 päivää, järjestelmän kuivaus, 

jäähdytys ja bunkraus 2₋3 päivää ja LNG-kokeet 3₋4 päivää. 

Kesto 

Systeemin tarkastus        

Virran kytkeminen        

Komponenttien testaus        

Toiminnalliset testit        

SAT-testit        

Järjestelmän kuivaus, jäähdytys ja bunkraus        

LNG-kokeet        
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5.1 LNG-putkiston tarkastus 

LNG-putkistoon tehdään tarkastus ja myynti tilaajalle ja luokituslaitokselle yleensä siinä 

vaiheessa, kun putkisto on rakeenteellisesti, asennuksellisesti ja visuaalisesti valmis 

tarkastukseen ja koeponnistukseen. Tarkastukseen laaditaan ja täytetään tarkastuspöytäkirja, 

jolla varmistetaan ennen laiturikokeiden aloittamista, että kyseinen osa-alue on valmis 

käyttöönottoon. RMC:n laatima tarkastuspöytäkirjan keskeisimmät tähän liittyvät asiat ovat: 

rakeenteellinen tarkastus, asennustarkastus ja visuaalinen tarkastus. 

 

1. Rakenteellisessa tarkastuksessa luokituslaitos yhdessä tilaajan kanssa tarkastavat, 

että LNG-putket on rakennettu niille laadittujen vaatimusten mukaisesti. 

2.  Asennustarkastuksessa tarkastetaan LNG-putkien asennus rakennuspaikalla. 

Asennustarkastukseen sisältyvät LNG-putkien tukien etäisyys, tukien riittävä 

jäykkyys, tukien materiaalin sopivuus, joka on kaksoisseinämäputkissa ruostumaton 

teräs, tukien hitsit laivan rakenteisiin sekä riittävä välimatka muihin putkistoihin tai 

rakenteisiin.  

3. Visuaalisessa tarkastuksessa tarkastetaan, etteivät esimerkiksi hitsauksesta 

mahdollisesti aiheutuneet roiskeet ole tarttuneet putkien pintaan ja vaurioittaneet 

putkistoa.  

 

Mahdollisesti tarkastuksen aikana saadut huomautukset on korjattava ennen kuin tilaaja 

ja luokituslaitos katsovat putkiston lopullisesti vastaanotetuksi. Liitteessä II RMC:n 

laatima tarkastuspöytäkirja. Tunkeumaneste-, röntgen-, ultraääni- ja 

magneettijauhetarkastukset putkien asennushitsauksiin ja mahdollisti muihin putkiston 

sisäpuolelle jääviin hitsauksiin esimerkiksi sisätukien hitsit, tulee olla tarkastettuna ja 

hyväksyttyjä ennen koeponnistusta. Hitsien tarkastukset suorittaa luokituslaitoksen 

hyväksymä tarkastuslaitos, joka laatii tarkastetuista hitseistä erillisen 

tarkastuspöytäkirjan. 
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5.2 Puhtaustestit 

Ennen putkiston ja järjestelmän käyttöönottoa suoritetaan puhtaustestit. Puhtaustestaus 

aloitetaan tarkastamalla putken sisäpuoli endoskoopin avulla, jolla nähdään mahdollinen 

likaisuus ja putken sisäiset vauriot. Tämän jälkeen putkisto puhalletaan typellä puhtaaksi, 

jossa erityisen tärkeää on sisäputken puhtaaksi puhaltaminen. Puhtaustestin suorittaa LNG-

laitetoimittaja yhdessä tilaajan edustajan ja valmistavan yrityksen edustajan kanssa. 

Yleisimmät puhtaustesteissä löydetyt viat putkien sisäpuolelta ovat rakennusaikana 

hiekkapuhalluksen yhteydessä päässeet hiekkapuhallusrakeet, putken katkaisusta 

aiheutuneet metallijäänteet, hisauksesta aiheutuneet likaisuudet ja painaumat putkissa, jotka 

ovat aiheutuneet putkien kuljetuksissa ja asennusvaiheessa. Lian ja vieraiden partikkelien 

pääsy putkiin tulee estää riittävällä ulkoisella ja putkien päiden suojauksella koko 

rakennusvaiheisen ajan. Puhalluksen jälkeen suoritetaan uusintatarkastus endoskoopin 

avulla. Kuvassa 17 LNG-putki, johon on päässyt rakennuksen aikana hiekkapuhallusrakeita 

ja kuvassa 18 LNG-putken puhtaus typellä puhalluksen jälkeen. 

 

 

Kuva 17. LNG-putki, johon on päässyt rakennuksen aikana hiekkapuhallusrakeita.  
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Kuva 18. LNG-putken puhtaus typellä puhalluksen jälkeen. 

 

5.3 Koeponnistus 

LNG-putkien koeponnistuksessa on määritelty koeponnistuspaine, joka on vähintään 1,5 

kertainen määriteltyyn käyttöpaineeseen. Kaksoisseinämäisissä kaasuputkistoissa myös 

ulkoputki on ponnistettava todistukseksi siitä, että se kestää odotetun maksimipaineen 

mahdollisesti kaasuputken hajottaessa. Koeponnistuksessa käytetään ilmaa tai muuta 

sopivaa väliainetta mahdollisten vuotojen havaitsemiseen. (DNV-GL  2017, s.109.) LNG-

putkien koeponnistuksen väliaineena käytetään typpeä kolmesta tärkeästä syystä: 

1. puhtaus 

2. kosteuden pääsyn estäminen  

3. paineen korotus 

 

Koeponnistuksen vuotojen havaitsemiseksi suositellaan käytettävän saippuavettä. 

Suihkuttamalla saippuavettä hitsiin, kierreliitoksiin ja laippaliitoksiin havaitaan mahdollinen 

vuoto saippuavedestä syntyvän ilmakuplan avulla. Putkistoissa voi olla suuriakin vuotoja, 

joita on vaikea havaita rakennusaikaisen melun takia ja suuren koeponnistuspaineen 

johdosta saippuaveden käyttö voi olla hyödytöntä, koska vuotokohdan paine puhaltaa 

saippuaveden pois vuotavasta kohteesta ja siksi suositellaan koeponnistuspaineen 

korottamista vaiheittain mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Mahdolliset löydetyt 

vuotokohdat suositellaan merkattavaksi, jotta myöhemmin vuotokohdat ovat löydettävissä. 

Suurimmat vuotokohdat tulisi korjata heti vuodon löydyttyä ja pienet vuodot korjata 

samanaikaisesti. Paineenalaista putkea ei saa korjata turvallisuussyistä ja tästä johtuen paine 

tulee poistaa putkesta ennen korjauksen aloittamista. 
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5.4 Laiturikokeet 

Laiturikokeissa varmistetaan LNG-putkien ja niihin liittyvien komponenttien toimivuus eri 

osa-alueilla. Laiturikoeaikataulun ja -sisällön laatii laivan rakentaja ja hyväksyttää sen 

tilaajalla ja luokituslaitoksella ennen laiturikokeiden aloittamista. Liitteessä III RMC:n 

laatima laiturikoepöytäkirja. Tilaajan edustaja ja valmistavan yrityksen edustaja ovat 

velvoitettu osallistumaan laiturikokeisiin. Luokituslaitos voi halutessaan osallistua 

laiturikokeisiin ja yleensä, kun kyseessä on LNG-järjestelmä, luokituslaitos osallistuukin 

laiturikokeisiin. Jos LNG-putkisto on rakennettu alihankintana, niin yrityksen edustajan 

täytyy pyydettäessä olla mukana laiturikokeissa. Joihinkin laitteisiin tai systeemeihin on 

laitteen toimittaja luonut pre-commissioning listan, joka on täytettävä ja lähetettävä 

toimittajalle ennen laiturikokeiden aloittamista. Listan tarkoitus on varmistaa, että laite tai 

systeemi on valmiina otettavaksi käyttöön. Laitteiden toimittajilla on myös oma pre-

commissioning lista, joka käydään toimittajan toimesta läpi rakennuskohteessa. 

Pääsääntöisesti LNG-laitetoimittaja käy läpi pre-commissioning listalla seuraavat kohdat: 

laitteiden asennuksen: 

- putkityöt 

- putkistojen huuhtelun 

- sähköliitännät 

- apujärjestelmien käyttöönoton 

 

5.5 LNG-tankkien, putkiston ja komponenttien kuivaus ja jäähdytys 

Olettaen, että LNG:n toimituksesta vastaa laivanrakentaja tai kuivatelakka, on LNG:n 

yleisesti käytetty käsittelytoiminto tapahtuu kaaviossa 1 esitetyllä tavalla (McGuire&White 

2000, s. 155). 
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Kaavio 1. LNG:n yleisesti käytetty käsittelytoiminto (McGuire&White 2000, s. 155). 

 

Ennen LNG:n tankkausta laivan LNG-tankkeihin on järjestelmä ensin kuivattava, jolloin 

poistetaan ilma ja kosteus. Ilman kuivausta on vaarana ilman hapen ja metaanin sekoitus, 

joka on räjähdysvaarallinen yhdistelmä. Yleensä kuivaus suoritetaan typellä. (Demoury 

2017, s. 18.) LNG:n matalasta lämpötilasta johtuen, voi kosteus jäädyttää järjestelmän 

komponentit. Kuivauksessa LNG-tankkeihin, putkistoon ja siihen liittyviin komponentteihin 

puhalletaan typpeä tai inertillä kaasua ajallisesti niin kauan, että putkistosta ja 

komponenteista ovat ilma ja kosteus poistuneet. Ennen kuivausta on tankkien puhtaus 

tarkastettava, jolloin poistetaan kaikki irtonainen materiaali ja vesi sekä tarkastetaan, että 

komponentit on kiinnitetty hyvin järjestelmään. (McGuire&White 2000, s. 156.) On syytä 

huomioida, että koko järjestelmä on mukana. Kuivauksen jälkeen suoritetaan Gassing Up, 

jolla tarkoitetaan kaasuttamista. Tällä prosessilla poistetaan järjestelmästä typpi ja 

hiilidioksidi. Jos kuivaus on tehty inertillä kaasulla, niin kaasu on voinut tukkia komponentit, 

koska inertti kaasu sisältää 15 prosenttista hiilidioksidia ja jäätymispiste on noin -60 ° C:ta 

ja tämän tuloksena on muodostunut valkoista jauhetta. Kaasuttaminen suoritetaan 

puhaltamalla lämmintä LNG-kaasua järjestelmään, joka poistaa jäätyneen hiilidioksidin. 

Lämmin LNG-kaasu on kevyempää, kuin inertti kaasu, joten inertti kaasu poistuu 

Täyttö

Jäähdytys

Kaasutus

Suojakaasutus

Kuivaus

Tankin tarkistus
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järjestelmästä LNG-tankin pohjan putken kautta ilmakehään. Tämä toimenpide voidaan 

suorittaa ilman erillisiä kompressoreita. Kuvassa 19 on esitetty Gassing Up periaate 

(Fernandez 2008, s. 22₋23). 

 

 

Kuva 19. Gassing Up periaate (Fernandez 2008, s. 23). 

 

Kuivauksen jälkeen järjestelmä vielä jäähdytetään. Jäähdytys täytyy suorittaa järjestelmän 

liian suurien paineiden välttämiseksi tankkauksen aikana. Jäähdyttäessä järjestelmää LNG:tä 

ruiskutetaan järjestelmään hitaalla nopeudella lämpörasituksien minimoiseksi. 

Jäähdyttämisen nopeus on yleensä 10 °C/h, jolloin ei pääse tapahtumaan suurta 

lämpöjännitystä, riippuen tietenkin järjestelmän rakenteesta. Jäähdytysprosessi suoritetaan 

seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. LNG siirretään vähitellen säiliöautosta tai LNG terminaalista ruiskulinjojen kautta 

(jos asennettu) tai bunkrausjärjestelmän kautta. 
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2. Lisätään LNG:tä nopeudella, joka on riippuvainen järjestelmän paineista ja 

lämpötiloista. 

3. Jatketaan jäähdytystä niin kauan, että nestettä alkaa muodostumaan LNG tankin 

pohjalle. Nesteen muodostumista seurataan lämpötila-antureista.  

4. Kun LNG tankkien jäähdytys on suoritettu, jäähdytetään putkisto ja komponentit. 

 

Kuvassa 20 putkistokaavio LNG tankin jäähdytykseen (McGuire&White 2000, s. 160₋165). 

Ja Liitteessä IV ohje LNG:n bunkrauseen (ABOAMARE 2021, s. 1₋8). 

 

 

Kuva 20. Putkistokaavio LNG tankin jäähdytykseen (McGuire&White 2000, s. 164). 
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6 LNG:N ERITYISPIIRTEET 

 

 

LNG on polttoaineena puhdas ja se on sellaisenaan ympäristön kannalta puhtaampi 

polttoaine verrattuna useisiin muihin polttoaineisiin. Yleisimmät LNG:n erityispiirteet ovat 

syttyminen ja tulipalo, gryogeeniset vaikutukset ja metallien ja muovien haurastuminen. 

Nämä vaarat voidaan ennaltaehkäistä arvioimalla vaarat huolellisesti. (Mokhatab et al. 2013, 

s. 359.) 

 

6.1 LNG:n syttyminen ja tulipalot 

LNG:n palo- ja räjähdysvaarat johtuvat yleensä vuodoista ja nesteen läikkymisestä, 

erityisesti kuljetuksen, lastaamisen ja bunkrauksen aikana. Syttyminen edellyttää myös 

syttymälähteen. Jos kuitenkaan syttymistä ei pääse tapahtumaan, niin LNG höyrystyy 

nopeasti ja leviää nopeasti tuulen mukana ilman, että haitallisia vaikutuksia pääsee 

syntymään ympäristöön. LNG:stä syntyneitä höyryjä on vaikea sytyttää, koska höyryt 

sisältävät vesihöyrystä tiivistynyttä kosteutta. Otetuissa testeissä on todettu, että nämä palot 

yleensä sammuvat itsestään. LNG:n syttymislämpötila on 540 °C ja on korkeampi kuin 

muilla yleisimmillä polttoaineilla, kuten esimerkiksi diesel 280 °C, bensiini 400 °C ja 

propaani 468 °C. Jos LNG syttyy, niin on olemassa seuraavat mahdolliset paloskenaariot: 

1. Leimahduspalo 

- Tapahtuu, kun kaasupilvi palaa avoimella alueella ilman paineen nousua. 

2. Suihkupalo 

- Tapahtuu, kun LNG-polttoainetta tulee korkeassa paineessa paineistetusta astiasta. 

Koska tällaisen sytytetyn polttoaineen nopeus on suuri, se voi vahingoittaa siihen 

liittyvää rakennetta. 

3. Allaspalo 

- Tapahtuu, kun vuotanut LNG haihtuu kaasuksi, syttyy tuleen joko maalla tai vedessä. 

4. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 

- Syntyy, kun suljetussa, oleva LNG lämmitetään ja mahdolliset suojajärjestelmän 

repeämät johtavat räjähdykseen. 

(Mokhatab ym. 2013, s. 360.) 
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6.2 Kryogeeniset vaikutukset ja metallien ja muovien haurastuminen 

LNG:tä käsitellessään henkilöt voivat altistua vaaroihin toimiessaan alhaisissa 

lämpötiloissa, näihin kuuluvat kylmät nesteet, kylmät höyryt ja kylmät kiinteät pinnat. 

Kryogeenisten nesteiden, kuten LNG:n viskositeetti on alhainen, tämä tarkoittaa, että LNG 

tunkeutuu huokoisten vaatteiden läpi nopeammin kuin esimerkiksi vesi. Kryogeenisen 

aineen kosketus voi myös tehdä tavallisista metalleista, muoveista, kumeista ja joistakin 

vaatemateriaaleista hyvin hauraita, joka johtaa murtumiseen. LNG:tä käsittelevät henkilöt 

tulee kouluttaa kryogeenisten nesteiden ja kylmien pintojen kanssa kosketuksiin joutumisen 

vaaroista ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä.  
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7 SUOSITUKSET LNG-PUTKISTON ERITYSMATERIAALISTA JA ASENNUS- 

JA KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSISTA 

 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset, joihin on hyvä tutustua ennen 

RMC:lle tulevia LNG:llä toimivien laivojen projekteja. 

 

7.1 Eristysmateriaalin vertailu SWOT-analyysin avulla 

LNG-putkistossa käytettävää eristysmateriaalia suunnitellessa tulisi ottaa huomioon 

lämmöneristys. Lämmöneristyksessä kylmienaineiden putkien eristykset mitoitetaan 

estämään kondenssin muodostumisen ja kylmän nesteen lämpeneminen. Kaaviossa 2 

SWOT-analyysi polyuretaanivaahtoeristyksestä ja kaaviossa 3 SWOT-analyysi 

tyhjiöeristyksestä. 

 

 

Kaavio 2. SWOT-analyysi polyuretaanivaahtoeristyksestä. 

 

Jos LNG-putket reititetään kulkemaan laivan ulkokansille, on polyuretaanivaahtoeristys 

taloudellisesti kannattavampaa kuin tyhjiöeristys, koska ulkokansille asennetuista 

polyuretaanivaahtoeristetyistä LNG-putkista jäävät pois ulommaisten putkien hitsit ja niiden 

tarkastukset sekä sisäputkien tuennat, jotka olisivat huomattavia kustannuksia 

Vahvuudet

•Esivalmisteiden valmistaminen

•Asennuksen helppous

•Kustannukset

Heikkoudet

•Rajoitettu reititys putkistolle

•Luokituslaitosten määräykset ja säännöt

Mahdollisuudet

•Luokituslaitosten määryksien ja sääntöjen 
muutokset

Uhat

•Heikko paloturvallisuus

•Luokituslaitosten määräyksien ja sääntöjen 
muutokset

Polyuretaanivaahtoeristys
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esivalmistusvaiheessa ja rakennuspaikalla. Lämpöhäviöissä ei ole taloudellisten 

kustannuksien kannalta suuria eroja tyhjiö- ja polyuretaanivaahtoeristyksen välillä, koska 

bunkrausputkistot ovat yleensä lyhyitä risteilyaluksissa ja autolautoissa, jolloin 

lämpöhäviöitä ei pääse merkittävästi syntymään. Jos LNG putket asennetaan laivan 

ulkokansille, on syytä huomioida vaara-alueet ja putket on suojattava mahdollisilta 

mekaanisilta vaurioilta.  

 

 

Kaavio 3. SWOT-analyysi tyhjiöeristyksestä. 

 

7.2 Luokituslaitosten määräykset LNG-putkien asennukseen ja käyttöönottoon 

Pelkkien polyuretaanieristettyjen LNG-putkien asennus ilman ulkoisia suojaputkia tai 

tuuletettuja kanavia laivan sisätiloissa ei ole luokituslaitosten sääntöjen ja määräyksien 

mukaan mahdollista. Polyuretaanieristettyjen LNG-putkien käyttö on tarkoitettu pääasiassa 

niihin tiloihin, joissa on suora yhteys ulkoilmaan, koska vuodon sattuessa nestemäinen 

maakaasu muuttuu kaasuksi ja voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vaarantaa ympäristön ja 

terveyden.  

 

 

 

 

Vahvuudet

•Laivateollisuudessa tunnettu putkisto

•Täyttää luokituslaitosten määräykset ja säännöt 
reitityksessä

•Ei vaadi erillistä suojausta mahdollisiin ulkoisiin 
vaurioihin

Heikkoudet

•Putkiston korkea paino 

•Kalliit kustannukset

•Asennuksien vaikeus

•Eristyksen häviäminen

Mahdollisuudet

•Luokituslaitosten sääntöjen ja määräyksien 
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7.3 LNG-putkiston asennus RMC:n laivarakennusyhtiössä 

Kaaviossa 4 esitetty LNG-putkiston asennusprosessin vaiheet huomioiden luokituslaitosten 

DNV ja BV määräykset ja ohjeistukset 

 

 

Kaavio 4. LNG-putkiston asennusprosessin vaiheet huomioiden luokituslaitosten DNV ja 

BV määräykset ja ohjeistukset 
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7.3.1 Suunnittelu 

Suunnitellessa LNG-putkien esivalmisteita on suunnitteluvaiheessa otettava huomioon 

luokituslaitosten määräykset ja säännöt. Putkien materiaalit valitaan luokituslaitosten 

sääntöjen mukaisesti austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä 304L, 316, 316L, 321 tai 

347. Valmistettavista materiaaleista on toimitettava materiaalitodistus luokituslaitosten 

määräyksien mukaan. LNG on kryogeeninen aine ja kryogeenisissä lämpötiloissa -55 °C tai 

alhaisemmissa asennutuissa putkistoille vaaditaan luokituslaitosten materiaalitodistus. 

Materiaalitodistuksella varmistetaan oikeanlaisen materiaalin käytön LNG-putkistoissa. 

Putkien seinämävahvuudet ovat standardimitoitettuja ja seinämän vahvuus suurenee putken 

koon mukaan. Putkien kokomitoitus tulee yleensä laitetoimittajilta, joita ovat 

laivateollisuudessa pääkoneiden, lämminvesiboilerin ja ym. toimittajat. 

 

Jos LNG-putket suunnitellaan reititettäväksi laivan sisätiloihin, on otettava huomioon 

luokituslaitosten säännöt. Kaikkien luokituslaitosten laadittujen sääntöjen mukaan kaasuja 

sisältävät putkistot eivät saa kulkea majoitustilojen, palvelutilojen ja valvonta-asemien läpi 

ja kaasuputkisto on oltava itsenäinen järjestelmä ja putkistoa saa käyttää ainoastaan kaasun 

kuljetukseen sekä putken reititys laivan tankkausasemalta tankeille tulisi suunnitella 

mahdollisimman lyhyeksi. Kaasuputkisto tulee asentaa mahdollisimman korkealle ja 

mahdollisimman kauas aluksen rungosta, vähintään 800 mm päähän, näin vältetään 

mahdolliset vauriot kaasuputkistoon laivan törmättäessä. Samat luokituslaitosten säännöt 

pätevät, jos kaasuputkistot suunnitellaan reititettäväksi laivan ulkokansille. Ulkokansille 

asennetut kaasuputkistot tulee myös suojata ulkoisilta vaurioilta esimerkiksi irrotettavalla 

metallisella kotelolla. 

 

7.3.2 Valmistus 

LNG-putkien hitsaukset suoritetaan luokituslaitosten ohjeiden mukaisesti, jossa 

kaksoisseinämäputkien sisä- ja ulkoputket hitsit suoritetaan täystunkeumahitsillä 

päittäisliitoksilla. Luokituslaitosten ohjeissa päittäisliitoksissa hitsaukset täytyy olla 

virheettömiä putkistoissa, joiden suunnitellut käyttölämpötilat ovat -10 ° C:ta kylmempiä. 

Virheettömään hitsaukseen soveltuu parhaiten TIG-hitsausmenetelmä. Putkisto kannattaa 

hitsata mahdollisimman valmiiksi jo esivalmistusvaiheessa luokituslaitoksen hyväksymällä 

putkien toimittajan hitsauspajalla mahdollisten hitsausvirheiden minimoimiseksi.  
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Kaksoisseinämäputkien sisäputkien tuennat suositellaan asennettavaksi 

esivalmistusvaiheessa, koska tuentojen asennukset esivalmistuksen jälkeen voi tuottaa 

ongelmia. Putkien tuentaväleissä noudatetaan RMC:n laatimaa tuentaohjeistusta. Sisäputken 

tuki tulee olla liukukannake, jossa ulko- tai sisäputkessa liukuva materiaali on 

kipinöimätöntä materiaalia mahdollisten räjähdysten ja tulipalojen välttämiseksi. 

Polyuretaanieristetyissä putkissa ei tarvita erillistä sisäputken tuentaa, koska 

polyuretaanieristys on lämmöneristyksen lisäksi tuentamateriaali sisäputkelle.  

 

Esivalmistetut putket suositellaan suojaamaan valmistavan yrityksen verstaalla valmiiksi. 

Uloimman putken suojausmateriaaliksi suositellaan käytettäväksi palosuojakangasta. 

Palosuojakangas estää mahdollisten hitsaus- ja polttoleikkausroiskeiden kiinnittymisen 

putkien pintaan laivan rakennusvaiheessa. Suojakangas myös suojaa putkien pintaa 

pienimmiltä ulkoisilta vaurioilta. Sisä- ja ulkoputkien päät suositellaan suojattavaksi 

esimerkiksi muovisilla päätytulpilla, jotka suojaavat vieraiden partikkeleiden ja roskien 

pääsyn putkiston sisälle. Ilmastoititeippejä ei suositella käytettäväksi putkien 

suojamateriaaliksi. Ilmastointiteipeistä jää liimapintaa putkien pinnalle ja voi aiheuttaa 

ongelmia esimerkiksi hitsatessa putkien päittäisliitoksia.  

 

Hitsien tarkastukset suorittaa luokituslaitosten hyväksymä tarkastuslaitos. LNG-putkien 

sisäputken hitsit tarkastetaan luokituslaitosten sääntöjä noudattaen röntgenkuva- tai 

ultraäänimenetelmällä 100 prosenttisesti, johtuen putkien tulevan käyttölämpötilasta. 

Luokituslaitosten säännöissä kerrotaan, että kun käyttölämpötila on alle- -10 °C, 

sisähalkaisija yli 75 mm tai putken seinämän paksuus ylittää 10 mm tarkastetaan hitsit 

mukaan röntgenkuva- tai ultraäänimenetelmällä 100 prosenttisesti. Vaihtoehtona on hitsata 

putket automatisoidulla menetelmällä, jolloin hitsien tarkastus putoaa asteittain10 

prosenttiin, tämä voidaan sopia valmistavan yrityksen ja luokituslaitoksen kanssa. Mutta 

hitsausvirheiden löydyttäessä tarkastuksien laajuus nousee takaisin 100 prosenttiin, myös jo 

valmiiksi hitsatut hitsit tullaan tarkastamaan. Ulkoputken hitsien tarkastus on luokiteltu 

muihin hitsattuihin liitoksiin ja nämä hitsit tarkastetaan 10 prosentin laajuudella. Visuaalinen 

hitsien ulkopalon tarkastus suoritetaan silmämääräisesti ja hitsien juuripintojen visuaaliseen 

tarkastukseen suositellaan endoskooppia. Endoskoopilla pääsee tarkastamaan hitsit 

vaikeimmistakin paikoista, joissa silmämääräinen tarkastus on mahdotonta. 
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7.3.3 Asennus 

Kaksoisseinämäputkien ulkoputkien tukien materiaalina käytetään ruostumatonta terästä tai 

vaihtoehtona ”rilsanoituja” tukia, jotka ovat muovipäällysteisiä. Tukien materiaalin oikea 

valinta estää mahdolliset korroosiovauriot LNG-putkiin. Tukien etäisyyksissä noudatetaan 

RMC:n tuotannon laatusuunnitelmasta löytyvää standarditaulukkoa putkien tuentojen 

etäisyyksille. Tuet hitsataan laivan rungon jäykistäjiin tai vaihtoehtoisesti laivan kansi- ja 

laipiolevyihin. Kansi- ja laipiolevyihin hitsattaessa on tuennoissa käytettävä ”tuplinkilevyä”, 

jonka tarkoitus on estää kansi- ja laipiolevyjen heikentyminen tukia hitsatessa. 

Polyuretaanieristetyissä putkissa käytetään tuennoissa liukukannakemalleja ulommaisessa, 

jotka ovat yleisesti käytössä muiden teollisuuden aloilla. 

 

Läpivientejä valittaessa suositellaan käytettäväksi Roxtec-läpivientejä. Roxtec-läpiviennit 

ovat helppoja asentaa ja luokituslaitosten hyväksymiä. Läpivientejä asentaessa tulee seurata 

valmistajan ohjeita. Roxtec-läpiviennit ovat palo- ja tiiveystestattuja, joten läpivientejä 

voidaan käyttää laivan paloluokitetuilla- ja vesitiiveysluokitetulla alueilla. Roxtec-

läpivientejä ei saa asentaa tankkitiloihin, poisluettuna void-tankit, jotka ovat laivan 

kuivatankkeja.  

 

7.3.4 Hitsaus 

Kaksoisseinämäputkien sisä- ja ulkoputkien sekä polyuretaanieristetyn sisäputkien 

hitsauksissa suositellaan käytettäväksi TIG-hitsausmenetelmää. TIG-hitsausmenetelmä on 

varmin vaihtoehto, kun kyseessä on kaasuputkisto. TIG-hitsausmenetelmällä minimoidaan 

hitsausvirheet, jotka yleisimmin ovat erityyppiset huokoset ja juurivirheet hitsissä. Lisä- ja 

perusaineen puhtaus on otettava huomioon ennen hitsauksen aloittamista. Lisä- ja perusaine 

tulee puhdistaa rasvasta ja muusta mahdollisista roskista, hyvä puhdistusaine ravan 

poistamiseen lisä- ja perusaineen pinnoilta on etanoli. 

 

Päittäishitsauksessa paksummissa seinämäisissä putkissa tulisi putkien päihin tehdä V-railo. 

V-railolla varmistetaan parempi tunkeuma hitseissä ja vältetään mahdolliset hitsausvirheet, 

yleisin hitsausvirhe tällaisissa tapauksissa on vajaa juuri. Tukien varsien hitsaukset voidaan 

suorittaa TIG-, puikko, tai MIG/MAG-menetelmällä ja on laadullisesti suositeltavaa hitsata 
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varsi ympäri asti. Läpiviennit hitsataan laivan kansiin, laipioihin ja kaariin molemmilta 

puolilta. 

 

Juurisuojakaasuksi suositellaan käytettäväksi Formier 10-suojakaasua. Juurikaasutuksessa 

suojattava alue suljetaan kaasutiiviiksi ja annetaan kaasun virrata noin 7 l/min. ja hitsauksen 

aikana noin 3 l/min. Juurikaasutuksen periaatteena on poistaa happi hitsattavalta alueelta, 

jolloin minimoidaan mahdolliset hitsausvirheet. Kaasutusta tulee jatkaa myös hitsauksen 

jälkeen niin kauan, että hitsin lämpötila laskee noin 250 °C:een, tällä toimenpiteellä estetään 

hitsin hapettuminen hitsauksen jälkeen. Formier 10 käyttö suojakaasuna tuottaa laadullisesti 

paremmat lopputulokset kuin perinteiset kaasut. Kaasu sisältää vetyä, joka parantaa 

lopputulosta korroosionsuojauksessa ja lyhentää kaasutusaikaa. 

 

7.3.5 Tarkastus 

Putkien hitsien tarkastukset suoritetaan luokituslaitosten ohjeistamalla tavalla. Esivalmisteet 

tarkastetaan kohdassa 7.3.2 esitetyllä tavalla. Rakennuspaikalla tehdyt putkien hitsaukset 

tarkastetaan myös kohdassa 7.3.2 esitetyllä tavalla, jos sisäputken sisähalkaisija on yli 75 

mm tai putken seinämän paksuus ylittää 10 mm, tarkastetaan hitsit röntgenkuva- tai 

ultraäänimenetelmällä 100 prosenttisesti. Läpivientien hitsit tarkastetaan kuivatankeissa, 

paloalueilla ja vesitiiviillä alueilla tunkeumanestetarkastuksella. Tarkastuslaitos laatii 

tarkastettavista hitseistä tarkastuspöytäkirjan. Tukien hitsaukset tarkastetaan 

silmämääräisesti ja hitsauksissa noudatetaan hyvää eurooppalaista laivanrakennustapaa.  

 

Roxtec-läpiviennit tarkastetaan luokituslaitoksen toimesta. Läpivientien toimittaja on 

laatinut asennusmanuaalin, jota putkiston asentaja on ohjeistettu noudattamaan. 

Asennusmanuaalin ohjeita noudattamalla saadaan lopputulokseksi paloluokiteltu ja 

vesitiivis läpivienti, joka täyttää luokituslaitosten määräykset. 

 

Puhtaustarkastuksessa tarkastetaan putkien sisäpuoli. Tarkastuksien määrää ei ole 

ohjeistettu, mutta on suositeltavaa tarkastaa puhtaus aina kun siihen on mahdollisuus. 

Putkien sisäpuoli suositellaan tarkastamaan aina ennen asennusta ja asennuksen jälkeen. 

Avoimet putkien päät, jotka ovat rakennuspaikalla, tulee suojata muovitulpalla tai 

palokankaalla. Ennen lopullista puhtaustarkastusta putken puhalletaan typellä. 

Typpipuhallus on suositeltavaa kosteuden estämiseksi putkistoissa. Lopullinen 
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puhtaustarkastus suoritetaan endoskooppia apuna käyttäen. Puhtaustarkastukseen 

osallistuvat telakka, luokituslaitos, tilaajan edustaja ja LNG-järjestelmän toimittaja. 

 

7.3.6 Koeponnistus 

Koeponnistuksessa testipaineessa noudatetaan luokituslaitosten määräyksiä, jossa testipaine 

on 1,5 kertaisesti putkiston käyttöpaine. Käyttöpaine putkistoissa määräytyy laitetoimittajan 

laskelmien mukaan. LNG-putkistoissa koeponnistuksen väliaineena käytetään typpeä. 

Typellä koeponnistuksessa minimoidaan kosteuden pääsy putkistoihin, maksimoidaan 

putkien sisäpuolinen puhtaus ja typellä voidaan korottaa koeponnistuspaine luokituslaitosten 

määräysten mukaiseksi. 

 

7.3.7  LNG-putkiston käyttöönotto RMC:n laivarakennusyhtiössä 

Käyttöönotto aloitetaan mekaanisten ja sähköisten järjestelmien käyttöönotolla. LNG:hen 

liittyvät kaikki komponentit testataan turvallisella ja luotettavalla tavalla vaarantamatta 

henkilöitä, omaisuutta ja ympäristöä. Telakan käyttöönottoinsinööri vastaa käyttöönotosta 

ja antaa luvan käyttöönottoon, kun kaikki on valmiita käyttöönottoon. Kaaviossa 5 on 

esitetty LNG-järjestelmän käyttöönotto vaiheittain. 
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Kaavio 5. LNG-järjestelmän käyttöönotto vaiheittain. 
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7.3.8 LNG-järjestelmä tarkastus 

LNG-järjestelmän toimittajan insinöörit käyvät yhdessä luokituslaitoksen, tilaajan ja telakan 

kanssa vaiheittain läpi tarkastuspöytäkirjat, jotka luokituslaitos, tilaajan edustaja ja telakka 

ovat hyväksyneet. Tarkastuspöytäkirjoihin sisältyvät asennustarkastukset, 

rakennetarkastukset, visuaaliset tarkastukset ja koeponnistukset. Erillisiin pöytäkirjoihin 

sisältyvät hitsaustarkastuspöytäkirjat ja puhtaustestipöytäkirjat. Tarkastukseen sisältyy 

myös kaavioiden tutkiminen ja niiden mahdolliset revisiomuutokset. LNG-systeemi 

suositellaan silmämääräisesti tarkastettavaksi kokonaisuudessaan ennen lopullista testausta. 

 

7.3.9 Virran kytkeminen 

Hyväksyttyjen mekaanisten tarkastuksien jälkeen aloitetaan virran kytkeminen laitteisiin ja 

komponentteihin. Virransyöttö aloitetaan kytkemällä PLC:n (Programmable Logic 

Controller) virta, jossa sulakkeet nostetaan ylös vaiheittain. Samalla tarkastetaan 

sähkötarkastuspöytäkirjat, että sähköasennukset on tehty oikein sähkökaavioiden mukaisesti 

sekä tarkastetaan I/O-lista, joka on lukituslaitoksen hyväksymä.  

 

7.3.10 Komponenttien testaus 

Komponenttitestauksessa testataan venttiilien toiminta, instrumenttien toiminta ja sekä 

muiden ulkoisten laitteiden toiminta. Komponenttien testaukset suoritetaan LNG-

laitetoimittaja toimesta, joka varmistaa laitteiden toimivuuden sekä varmistaa toimivuuden 

kaikkien laitteiden välillä. Testatut laitteet lisätään I/O-listaan, kun laitteet on osoitettu 

toimiviksi. Komponenttitesti ovat laitetoimittajan sisäisiä testejä mutta luokituslaitos, tilaaja 

ja telakka voivat osallistua testaukseen halutessaan. 

 

7.3.11 Toiminnalliset testit 

Toiminnallisissa testeissä suoritetaan sekvenssitestit toiminnallisten eritelmien ja ESD 

(Emergency Shut Down) testien mukaisesti, jotka suoritetaan syy-seuraamusmatriisin 

mukaan. ESD testissä LNG-järjestelmä toiminta pysäytetään kokonaisuudessaan ESD-

kytkintä painamalla, joka sijaitsee laivan konevalvomossa. Testeissä voi paljastua sellaisia 

vikoja, joita ei muissa testeissä ole havaittu.  
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7.3.12 Järjestelmän kuivaus, jäähdytys ja bunkraus 

Kuivauksessa ja jäähdytyksessä valmistellaan bunkrausputkisto ja LNG-tankki LNG:n 

vastaanottoon ensimmäistä kertaa. Tällä prosessilla eliminoidaan se, ettei jään 

muodostumisen pääse aiheuttamaan mekaanisia vaurioita bunkrausputkistoon ja LNG-

tankkiin. Oikeanlaisella prosessilla ohjeiden mukaan tehtynä minimoidaan lämpörasitus, 

joka takaa turvallisen bunkrauksen. Kuivauksen ja jäähdytyksen suorittaa telakka mutta 

laitetoimittaja voi auttaa toiminnassa ja tarkastaa kastepisteet. Ennen bunkrauksen 

aloittamista vaatimuksena ovat seuraavat asiat: 

- LNG-järjestelmä on luokituslaitoksen hyväksymä 

- Laivan turvajärjestelmä on kunnossa ja luokituslaitoksen hyväksymä 

- Kaasua kuluttavat komponentit ovat toimintakunnossa, käytettävissä ja 

luokituslaitoksen hyväksymät 

- LNG-tankit ovat kuivattu ja jäähdytetty ohjeiden mukaan 

- Palotorjuntavälineet ja palontorjuntahenkilökunta ovat valmiina ja käytettävissä 

- Evakuointisuunnitelma valmiina  

- Bunkraukseen osallistuvien henkilöiden turvakoulutus suoritettu 

 

7.3.13 LNG-kokeet 

LNG-kokeet tehdään yleensä laivan merikoeajolla, jossa testaan koko LNG-järjestelmän 

toiminta kokonaisuudessaan. Kokeissa testataan pääkoneet ja lämminvesiboileri. 

Pääkoneiden testauksissa suljetaan MDO:n (Marine Diesel Oil) syöttö ja aloitetaan 

maakaasun syöttö pääkoneisiin. Samalla periaatteella testataan lämminvesiboileri. Kokeissa 

laitteen toimittajat yhdessä telakan kanssa tekevät tarpeelliset mittaukset ja säätävät koneet 

ja laitteet parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Jos kuitenkin huomataan jotain häiriöitä tai 

vikoja laitteissa, jotka vaarantavat henkilöitä tai ympäristöä, kokeet tulee lopettaa. 

Tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään merikokeiden loputtua telakalla. 

 

 

 

 

 



55 

 

8 TULOKSIEN ANALYSOINTI JA POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia LNG-putkiston tyhjiö- ja polyuretaanieristeen välisiä 

kustannuksellisia vaikutuksia laivanrakennuksessa ja luokituslaitosten asettamia rajoituksia 

niiden asentamiseen sekä tarkastella LNG systeemin käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä 

putkiston osalta ja LNG:hen liittyviä erityispiirteitä.  

 

8.1 Polyuretaanieristetyn LNG-putkien valmistuksien ja asennuksien kustannukselliset 

vaikutukset laivateollisuudessa  

Polyuretaanivaahtoeristetyn kaksoisseinämäisten LNG-putkien valmistus on taloudellisesti 

edullista ja nopeaa, koska jo putkien esivalmistusvaiheessa säästetään 

materiaalikustannuksissa ja nopeutetaan putkien valmistusta hitsausten, sisäputken tuentojen 

ja ulommaisen putken asennuksessa. Polyuretaanieristetyn kaksoisseinämäisen LNG-putken 

ulommainen putki ei tarvitse olla luokituslaitosten hyväksymää ruostumatonta terästä, jos 

LNG-putken reititetään laivan ulkokansille, tästä syystä ulommainen putki voi olla 

esimerkiksi muovia, joka on huomattavasti edullisempaa kuin ruostumaton teräs. Putkien 

reitityksiä suunnitellessa tulee kuitenkin ottaa huomioon luokituslaitosten asettamat säännöt 

putkien etäisyyksistä laivan rungosta ja kansista sekä vaara-alueet.  

 

Rakennuspaikalla kustannuksissa säästetään sisäputken tuennoissa, hitsauksissa ja 

mahdollisten soviteputkien valmistuksissa. Sisäputkien tuentoja polyuretaanieristetyissä 

putkissa ei tarvita, koska polyuretaanieriste toimii sisäputken tuentana. Hitsauksien 

kustannuksissa säästetään, koska ulommaisista putkista jää hitsaukset pois, jos ulommainen 

putki valmistetaan esimerkiksi muovista. Soviteputkissa eri valmistajat ovat valmistaneet 

polyuretaanieristetyitä putkia, jotka voivat olla eri astekumissa olevia putkia ja T-haaroja ja 

näillä nopeutetaan soviteputkien valmistuksia ja asennuksia.  

 

Kustannuksia lisää ulkoputken tuennat, jotka tulee olla liukutuentamallia putken 

lämpölaajenemien mahdollistamiseksi vaurioittamatta putken rakennetta. Ulkokansille 

sijoitettavat polyuretaanieristetyt putket tulee kuitenkin suojata mahdollisesti niihin 

kohdistuvien ulkoisten vaurioiden suojaamiseksi ja tämä toimenpide lisää kustannuksia. 

Suojauksen materiaalista ei ole annettu luokituslaitoksilta ohjeita tai määräyksiä, mutta 
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materiaalin tulee kuitenkin kestää koviakin iskuja aiheuttamatta vauriota LNG-putkelle. 

Materiaalin valinnassa noudatetaan kuitenkin hyvää eurooppalaista laivanrakennustapaa ja 

siksi materiaaliksi suositellaan terästä tai ruostumatonta terästä ottaen huomioon 

tulevaisuudessa laivaan kohdistuvat ympäristölliset olosuhteet. Ulkokansille reititetyissä 

putkissa läpivientien määrä on minimoitu, joka laskee taloudellisia kustannuksia 

asennusajassa ja materiaalikustannuksissa. Mutta jos putket reititetään kulkemaan 

vesitiiviiden tai paloluokiteltujen osastojen läpi, tulee läpivienneissä noudattaa 

luokituslaitosten sääntöjä.  

 

8.2 Tyhjiöeristetyn LNG-putkien valmistuksien ja asennuksien kustannukselliset 

vaikutukset laivateollisuudessa 

Tyhjiöeristetty kaksoisseinämäinen LNG-putki suunnitellaan yleensä reititettäväksi laivan 

sisätiloihin huomioiden luokituslaitosten säännöt ja määräykset, joka nostaa taloudellisia 

kustannuksia verrattaessa polyuretaanieristettyyn LNG-putkeen. Taloudelliset kustannukset 

nousevat tyhjiöeristettyjen kaksoisseimäisten LNG-putkien esivalmisteissa, soviteputkissa 

ja asennuksissa rakennuspaikalla. Esivalmisteissa ulommainen putki valmistetaan eri 

kulmien ja T-haarojen osalta tapauskohtaisesti, jotka lisäävät valmistusaikaa. Ulkoputkien 

liitoskohdat lisäävät hitsien määrää ja hitsien tarkastuksia, jotka lisäävät kustannuksia, mutta 

jos esivalmisteita valmistavan yrityksen käytössä on automatisoitu hitsausmenetelmä, tämä 

laskee valmistusaikaa ja hitsien tarkastuksien määrää. Kustannuksia nostaa pitkiin 

esivalmisteputkiin asennettavat sisäputkien kipinöimättömät tuennat.  

 

Soviteputkien valmistus on hidasta johtuen jokaisen soviteputken mitoituksesta ja mallista. 

Soviteputket joudutaan valmistamaan yleensä rakennuspaikalla, joissa olosuhteet voivat olla 

välillä aika haastavat. Sisä- ja ulkoputkien hitseissä on käytettävä juurikaasua, joka nostaa 

kustannuksia esivalmisteissa ja soviteputkissa rakennuspaikalla verrattaessa 

polyuretaanieristettyihin putkiin, joihin ei tarvita juurikaasutusta, vaikka materiaalina olisi 

teräs tai ruostumaton teräs. 

 

Ulkoputken tuennat eivät tarvitse olla liukutuentoja, koska sisäputken kipinöimätön 

liukutuenta varmistaa lämpölaajenemisen aiheuttamat liikkeet putkistossa. Ulkoputkien 

tuentojen materiaaliksi suositellaan ruostumatonta terästä, joka on kalliimpaa kuin tavallinen 
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teräs. Tuennat voivat olla joissain tapauksissa olla ”rilsanoituja” tuentoja, joka laskee 

materiaalikustannuksia.  

 

Tyhjiöeristetty LNG-putkisto vaatii vakuumijärjestelmän, joka nostaa huomattavasti 

kustannuksia ja vaatii erillisen suunnittelun. Koska putket reititetään laivan sisätiloihin ja 

todennäköisesti tulevat kulkemaan vesitiiviiden- ja paloluokiteltujen alueiden läpi, tulee 

läpivientejä suunnitellessa ottaa huomioon luokituslaitosten määräykset.   

 

8.3   Laiturikoiden ja käyttöönottojen toimenpiteet 

Ennen laiturikokeita tulee varmistaa, että LNG-putkisto on tarkastettu hitsauksien, 

asennuksien ja puhtauksien osalta. Jokaisesta osa-alueista on luotu oma ja hyväksytty 

tarkastuspöytäkirja, joista luokituslaitos, tilaaja, LNG-järjestelmän toimittaja ja telakka 

varmistaa jokaisen osa-alueen valmiuden laiturikokeisiin. Hyväksytyillä tarkastuksilla 

varmistetaan myös turvalliset laiturikokeiden aloitukset. Laiturikokeet tulisi suorittaa 

vaiheittain seuraten laiturikoepöytäkirjoihin luotuja etenemisjärjestyksiä. Laiturikokeisiin 

sisällytetään myös sähköiset järjestelmät ja niiden toiminnalliset testit. Yleensä laitetoimitta 

on luonut ja lähettänyt telakalle ” pre-commissioning”-listan, jonka telakka käy läpi ja tekee 

listassa vaaditut toimenpiteet. Kun listassa vaaditut toimenpiteet on tehty, tulee telakan 

lähettää lista laitetoimittajalle tarkastettavaksi.  

 

Käyttöönotto on laaja ja aikaa vievä prosessi, joka suoritetaan vaiheittain. Ennen 

käyttöönottoa on varmistettava, että kaikki käyttöönottoa edeltävät toimenpiteet ovat 

suoritettu. Käyttöönottoihin luodaan erillinen ryhmä ammattitaitoisia henkilöitä, jotka 

testaavat ja varmistavat putkistojen ja laitteiden toimivuuden turvalliseen käyttöönoton 

aloitukseen. LNG:n bunkraus on osa käyttöönottoa ja bukrauksen suorittavat henkilöt on 

koulutettava erikseen turvallisen bunkrauksen varmistamiseksi.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää taloudellisesti edullisempi ja nopeammin asennettava 

LNG-putkiston eristysmenetelmä RMC:n tuleviin laivanrakennusprojekteihin, joka täyttää 

luokituslaitosten asettamat määräykset ja vaatimukset sekä tuottaa perusohjeistus LNG-

putkiston asennukseen ja käyttöönottoon. Tutkimuksessa tutkittiin myös 

polyuretaanivaahtoeristyksen ja tyhjiöeristyksen välisiä eroja asennuksiin ja käyttöönottoon. 

 

RMC:n meneillään oleviin rakennusprojekteihin NB6002 Wasaline Aurora Botnia ja 

NB6003 Tallink MyStar valittiin LNG-putkiston eristysmenetelmäksi tyhjiöeristys. 

Tyhjiöeristys on yleisin käytetty LNG-putkiston eristystapa matkusta-autolautoissa, koska 

tämäntyyppisiin laivoihin LNG-varastotankit suunnitellaan sijoitettavaksi laivan sisälle 

konetiloihin. LNG-tankkien sijoittaminen laivan sisätiloihin johtaa siihen, että 

bunkrausputkisto reititetään bunkrausasemalta laivan sisätiloihin ja luokituslaitosten 

määräysten mukaisesti kulkematta asuintilojen, valvonta-asemien ja tankkien läpi 

poisluettuna void-tilat. Reititykseen taloudellisesti edullisempi eristysmuoto on 

tyhjiöeristys. Jos eritysmuodoksi valittaisiin polyuretaanieristys, tulee putket kulkea 

tuuletetussa kanavassa, joka johtaa kustannuksien nousuun suunnittelun esivalmisteiden, 

erillisen tuuletetun kanavan ja siihen sisältyvän tuuletuksen järjestämiseen, kaasuvuodon 

ilmaisimien, tuentojen, läpivientien ja asennuksien osalta.  

 

Projekteissa, joihin voidaan suunnitella LNG-tankit ja bunkrausasemat laivan ulkokansille, 

on polyuretaanieritys LNG-putkistoon huomattavasti taloudellisesti edullisempi vaihtoehto. 

Ulkokansille sijoitettavat LNG-putket eivät luokituslaitosten määräysten mukaan tarvitse 

erillistä tuuletettua kanavaa ja kaasuvuodon ilmaisimia. Taloudellisia säästöjä toisi myös 

putkiston reitityksen suunnittelu, esivalmisteet, tuennat, läpiviennit ja asennukset. 

Kustannuksia hieman nostaa erillisen suojakotelon valmistus ja asennus LNG-putkien 

suojaamiseksi laivan ulkokansilla. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon luokituslaitosten 

määräykset LNG-putkien etäisyyksistä laivan kansista ja laipiosta. 

 

Käyttöönotossa polyuretaanivaahtoeristetty LNG-putkisto on taloudellisesti edullisempi 

vaihtoehto, koska tyhjiöeristettyyn LNG-putkistoon liittyy monia eri systeemejä ja 



59 

 

komponentteja, joille tulee erikseen omat laiturikokeet ja käyttöönotot esimerkiksi 

vakuumijärjestelmän käyttöönotto, bunkrausasemien järjestelmien käyttöönotto ja 

laiturikokeisiin vaadittavat edeltävät tarkastukset. 

 

Suositukset RMC:n tuleviin projekteihin 

 

Jos RMC valmistaa tulevaisuudessa matkustaja-autolauttaprojekteja, joihin LNG-tankit 

suunnitellaan sijoitettavaksi laivan sisätiloihin, tulisi LNG-putkiston eristysmateriaaliksi 

valita tyhjiöeristys taloudellisien kustannuksien säästämiseksi. Suunnittelussa tulisi ottaa 

huomioon riittävä esivalmisteiden määrä sekä tarkastella putkiston reititys laivan 

sisätiloissa. Esivalmisteisiin ja asennuksiin suositellaan hyväksi ja luotettavaksi todettu 

kokonaistoimittaja, joka valmistaa esivalmisteet ja suorittaa asennuksen koko LNG-

järjestelmän liittyvien putkistojen osalta.  
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