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SYMBOLILUETTELO
Roomalaiset aakkoset:
A

pinta-ala

[m2]

h

konvektiolämmönsiirtokerroin

[W/m2K]

k

lämmönjohtavuus

[W/mK]

L

pituus

[m]

q

lämpövirta

[W]

r

säde

[m]

T

lämpötila

[°C]

t

aika

[min]

Muut:
Δ

erotus

Alaindeksit:
e

eriste

sisä

sisäpuolinen

ulko

ulkopuolinen

v

vaippa
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1. JOHDANTO
1.1 Historiaa
Tein tämän kandidaatintyön joroislaiselle yritykselle nimeltä U-Cont Oy. U-Cont on keskisuuri
perheyritys ja olin itse nyt kymmenettä kesää siellä kesätöissä. Yhtiön historia valottaa tämän
kandidaatin työn tarvetta, joten aloitetaan siitä. U-Cont on perustettu vuonna 1966 Pieksämäellä ja
se oli alun perin yhden henkilön korjauspaja. Vuonna 1967 ukkini Reijo Sistonen tuli toiseksi
yhtiömieheksi, jolloin yrityksen nimeksi tuli Konehitsaus Korhonen ja Sistonen. Tällöin yrityksessä
alkoi myös säiliöiden valmistus, johon tämäkin kandidaatintyö vahvasti liittyy. Yhtiön
alkutaipaleella tehtiin säiliöiden lisäksi myös muita tuotteita, kuten kiukaita, junanvaunujen
korjausta sekä muuta korjaustoimintaa asiakkaan tarpeisiin. Yritys muutti Joroisiin vuonna 1979 ja
monelle suomalaiselle tutut Muurikka-pannut tulivat yhtiön tuotevalikoimaan 1980-luvun alussa,
jolloin keksittiin aloittaa niiden valmistus säiliön hukkaosista. Tuohon aikaan myös alkoi yrityksen
vientitoiminta

Sipako-polttoainekontin

vetämänä.

Tällöin

päävientialueena

oli

entinen

Neuvostoliitto. Vuonna 1988 yrityksen perustaja Matti Korhonen myi osuutensa Reijo Sistoselle
joten yrityksen nimi vaihdettiin Savon Konehitsaukseksi. 1990-luvun alussa yritykselle valmistuivat
uudet toimitilat Joroisiin ja samaan aikaan kehitettiin U-cont -ratkaisu polttoaineen jakeluasemien
rakentamiseen. U-cont on moduulirakenteinen polttoaineen jakeluasema, joka nopeuttaa
asennusaikaa perinteiseen eli erillisellä säiliöalueella ja mittarikentällä varustettuun jakeluasemaan
verrattuna huomattavasti. 1996 yritys fuusioitui Muurikka Oy:n kanssa ja nimeksi vaihdettiin UCont Oy. Hieman myöhemmin perustettiin U-Contille tytäryhtiöt sekä Venäjälle että Puolaan.
Vuonna 2000 Muurikka irtautui jälleen erilliseksi yhtiöksi. Viime aikoina yrityksessä on panostettu
huomattavasti uusiutuviin energiamuotoihin, minkä seurauksena U-Cont on ollut St1 Biofuelsin
kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tämän yhteistyön seurauksena St1 Biofuels on rakennuttanut
leipomoteollisuuden jätteitä hyödyksi käyttävän liikenne-etanolitehtaan Lappeenrantaan, Närpiöön
ja Haminaan, sekä nyttemmin myös Vantaalle ja Lahteen. U-Cont on toiminut näissä jokaisessa
projektissa sekä osanvalmistuksessa, että kokoonpanossa. (U-Cont historiikki)
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1.2 Tuotteita ja taustoja
U-Contin päätuotteita ovat tällä hetkellä polttoainevarastot (kuvat 1 ja 2.), eli maanalaiset ja
maanpäälliset säiliöt, polttoaineen jakeluasemat (kuvat 2. ja 3.) sekä energiantuottojärjestelmät eli
pääsääntöisesti etanolitehtaat (kuva 4.).

Kuva 1. Maanpäällinen säiliö (U-Cont)

Kuvan 1. säiliö on Venäjälle lähtevä, standardin SFS-EN 12285-2 mukainen maanpäällinen 50 m3
säiliö. Vieressä mittasuhdetta tuotteelle antaa noin 180 cm pitkä mies, kuten myös kuvassa 2.

Kuva 2. Polttoaineen jakeluasemaelementti, joka sisältää maanalaisen säiliön (U-Cont)

Kuvassa 2 on U-cont -moduulin maanalaiset osat, jotka sisältävät säiliön, katoksen perustukset,
huoltokuilun, polttoaineputkitukset ja mittarisaarekkeen. Tällaisella moduulilla on leveyttä noin 3
m, pituutta 13 m ja korkeutta 3,6 m. Kuvassa olevan säiliön tilavuus on 60 m3 ja se on tehty
standardin SFS-EN 12285-1 mukaan. Kyseisen jakeluasema menee myös vientiin.
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Kuva 3. Polttoaineen jakeluasema (U-Cont)

Kuvassa 3. on polttoaineen jakeluaseman maanpäälliset osat, tässä tapauksessa kohteena on ABC
Juva. Kuvien 2. ja 3. asemissa on kokoeroa, sillä kuvan 2. asemassa tulee olemaan valmiina vain
yksi saareke, ja kuvan 3. asemassa on neljä saareketta. Säiliötilavuus kuvan 3. asemassa on
kaksinkertainen kuvan 2. asemaan verrattuna.

Kuva 4. Etanolix-laitos (Clas von Bell, 2009)
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Kuvassa 4. on St1 Biofuelsin etanolitehdas Närpiöstä, jossa U-Cont on toiminut pääurakoitsijana.
Tällainen

etanolitehdas

valmistetaan

moduulityyppisesti

ja

koekasataan

osaltaan

jo

kokoonpanotehtaalla, joten asennusaika työmaalla on normaalia pienempi.

Perussäiliöiden sekä jakeluasemien kysyntä on kuitenkin vähentynyt vuosi vuodelta. Tilannetta
tiukentaa kilpailevien yhtiöiden esimerkiksi Puolassa valmistamat säiliöt, joiden tuonti Suomeen on
lisääntynyt. Kilpailua tiukentavat Suomen suuret palkka- ja raaka-ainekustannukset Puolaan
verrattuna. Tämän takia U-Contilla on ollut suuri tarve kehittää uusia ja korvaavia tuotteita, sekä
parantaa vanhojen tuotteiden käytettävyyttä ja laatua. Tämän kandidaatintyön aihe liittyy uusien
tuotteiden

kehitykseen

sekä

esille

tulevien

vaihtoehtojen

tarkasteluun

lämmönsiirron,

valmistettavuuden sekä palonsuojauksen kannalta. Tämä kehitysprojekti kulkee nimellä FIRE, ja se
on myös TEKES:in tukema. Tavoitteena on saada markkinoille tuoteperhe, johon kuuluvat mm.
eristetyt konttityyppiset säiliöt, mahdolliset ”älykkäästi” tai säätyvästi eristetyt säiliöt sekä
palosuojatut säiliöt. Näille säiliöille on tavoitteena saada jopa kahden ja neljän tunnin
paloluokitukset sekä kaikkiin vaihtoehtoihin saatavilla oleva luodinkestävyysoptio. Tällaisella
tuoteperheellä pystyisimme tuomaan asiakkaillemme selkeää lisäarvoa, sekä parantamaan kaikkia
päätuotteitamme

niin

kustannustehokkuudessa,

käyttömukavuudessa,

kuin

ympäristö-

ja

paloturvallisuudessa. Lisäksi uusien tuotteiden käyttöturvallisuus olisi huippuluokkaa jopa
maailmanlaajuisesti katsottuna. Perusratkaisujen tulisi kuitenkin olla kustannustehokkaita sekä
helposti asennettavia. Haasteita tähän projektiin aiheuttaa sertifiointi sekä eri maiden runsaasti
vaihteleva tuotteen vaatimustaso. Koska U-Contin tuotteita on lähtenyt ympäri maailmaa (pohjoisin
säiliö Novaja Zemljalla ja eteläisin Antarktiksella, itäisin huoltoasema Mongoliassa ja läntisin
Havaijilla), täytyy tuotteiden täyttää useiden maiden standardit. Standardit ovat vaatimuksiltaan
tiukkoja, koska useassa kohteessa ollaan tekemisissä tulenarkojen sekä ympäristölle vahingollisten
kemikaalien kanssa. Valmistuskustannusten vähentämiseksi tuoteperhe olisi tarkoitus moduloida
mahdollisimman pitkälle, jolloin samoja osia voitaisiin käyttää useammassa eri tuotteessa.
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2. FIRE-PROJEKTI
Tässä kappaleessa kerrotaan projektin sisältöä, kulkua sekä minun lisäkseni muut projektiin
osallistuvat henkilöt. Lisäksi käsitellään projektin tavoitteita ja haasteita sekä kerrotaan projektin
taustoja ja jo olemassa olevia tuotteita, joita tällä projektilla pyritään parantamaan ja saamaan
Suomen markkinoille.

2.1 Yleistä projektista
Minun lisäkseni tähän projektiin osallistuu kolme henkilöä Joroisissa ja yksi yhteistyökumppani
Uudessa Seelannissa. Vastuualueeseeni kuuluvat eri seinämävaihtoehtojen lämmönsiirron
matemaattinen vertailu, sekä pidemmälle vietyjen vaihtoehtojen lämmönsiirrollinen testaus ja
raportointi. Lisäksi palosuojauksen tutkiminen sekä mahdolliset testit ja polttoaineen jakeluasemien
perussuunnittelu ovat työaluettani. Pentti Kovanen vastaa tuotteiden perussuunnittelusta,
tuotteistamisesta sekä moduloinnista. Hanna Taskisen vastuualueeseen kuuluvat tuoterakenteet,
lupa-asiat sekä kustannuslaskenta. Jari Sistosen vastuulla ovat projektin taloudelliset seikat,
standardointi sekä turvallisuus. Minun ohjaajana ja apuna tuotelaskennassa on tässä projektissa UContin puolelta toiminut suunnittelupäällikkö Pentti Kovanen.

Kuten johdannossa mainittiin, tämän projektin tavoitteena on kehittää muuntautumiskykyinen ja
monipuolinen säiliöperhe maailmanmarkkinoille. Pääpainona tässä projektissa ovat eristetyn säiliön
ominaisuuksien parantaminen sekä erilaisilla turvallisuusominaisuuksilla varustetun säiliön
tuominen Euroopan markkinoille. Tällainen luodin- sekä palonkestävä säiliö on tuotu markkinoille
jo aikaisemminkin Yhdysvalloissa, mutta tuotteen käytettävyys on huono, johtuen paksusta
eristeestä (6 ”) sekä eristeen suuresta painosta, joka teki säiliön liikuttelusta hyvin hankalaa. (Super
Technologies LLC) Eristeenä käytettiin Perlite - nimistä ainetta, jolla saavutettiin hyvä tulenkesto.
Perlite on eräänlaista vulkaanista lasia, jossa on korkea vesipitoisuus ja se laajenee, kun se
lämpenee riittävästi. Perlite on kuitenkin myös kallista, joten sille paremman vaihtoehdon
löytäminen olisi suotavaa. Perlite ei kuitenkaan ole pois suljettu vaihtoehto sellaisiin ratkaisuihin,
joiden liikuttelu on vähäistä, mikäli se kuitenkin todettaisiin parhaaksi vaihtoehdoksi tutkinnan ja
laskennan jälkeen. Tarkemmin palotesteihin sekä niiden vaatimuksiin perehdytään kappaleessa 4.2,
ja luodinkestävyyden vaihtoehtoihin kappaleessa 4.3.
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2.2 Projektin aikataulu ja haasteet

Projektin aikataulu on tiukka, sillä ensimmäiset valmiit tuotteet tulisi saada markkinoille jo syksyllä
2009, jonka jälkeen tuoteperheen tuotteita tuotaisiin markkinoille yksi kerrallaan. Seuraavan
tuotteen on tarkoitus tulla markkinoille tammikuussa. Osa tuotteista saattaa tarvita muutoksia tai
poikkeuksia standardeihin, ennen kuin tuote saadaan virallisesti markkinoille. Tämän vuoksi
tuotekehitysprosessin on oltava nopeaa, sillä standardointi vie paljon aikaa. Lisäksi esimerkiksi
jakeluasemapuolella ympäristö- sekä rakennuslupien saaminen on pitkä prosessi ja uuden tekniikan
käyttäminen vaatii KTM-päätöksen N:o 415 muuttamisen, joten mahdolliset pilottijakeluasemat
saadaan aikaisintaan käyttöön vasta vuoden 2010 loppupuolella. Projekti alkoi osaltani toukokuussa
2009, ja kappaleet 1 ja 2, eli Johdanto ja FIRE-projekti on kirjoitettu silloin. Näissä osioissa on
tarkasteltu projektin senhetkisiä suunnitelmia, pohjaa ja ongelmia. Kappaleet 3 ja 4 kertovat kesän
2009 aikana esille tulleista vaihtoehdoista, ongelmista ja tarvittavista testeistä ja standardeista.
Kappaleessa 5 käsitellään projektin tilannetta kandidaatintyöni palautusvaiheessa marraskuussa
2009 ja kappaleessa 6 on työn yhteenveto. Koska kyse oli isosta projektista, sen kaikkia osioita ei
ehditty saamaan loppuun ennen kandidaatintyön valmistumista.

Lämmönsiirrollisesti haastavan ongelman aiheuttaa palosuojaus. Koska palotesteissä lämpötilan
nousu on hyvin rajua ja sisälämpötila saa nousta vain vähän, tulee eristeen olla hyvin
korkealaatuista. Tämän vuoksi palosuojausratkaisuksi pitää harkita myös hyvin lämpöä sitovia
materiaaleja tai aktiivista palosuojausta. Myös aineet, joissa tapahtuu lämpenemisen aikana
faasimuutos, esimerkiksi veden haihtumista, sitovat hyvin energiaa. Tavallisen säiliön ei kuitenkaan
tarvitse täyttää näitä tiukkoja vaatimuksia. Yksi kehityskohde on käytettävyydeltään paremmat
eristetyt säiliöt. Yrityksen nykyisestä tuotannosta eristettyjä säiliöitä on noin 10 %. Nykyisin säiliöt
eristetään tavallisella lasivillalla ja lopuksi pellitetään ulkopuolelta. Tällainen eristysprosessi on
hidas ja säiliön ulkopinnasta tulee arka iskuille. Lisäksi joihinkin säiliöihin tarvitaan välitilan
valvonta, eli säiliön vaippojen väliin joutunut polttoaine tulisi olla helposti havaittavissa, tai jonkun
hälytyslaitteen valvonnassa, jottei ympäristövahinkoja pääse tapahtumaan. Tähän saakka suurimpia
eristettyjen säiliöiden tilaajia ovat olleet asfalttiyhtiöt, kuten Lemminkäinen sekä sellaiset yritykset,
jotka joutuvat varastoimaan raskasta polttoöljyä. Hyvin onnistuneella tuotteella pystytään
parantamaan vanhojen käyttökohteiden energiatehokkuutta sekä saamaan myös uusia asiakkaita.
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3. LÄMMÖNSIIRTO JA ERISTEMATERIAALIT
Tässä kappaleessa käsitellään projektin aikana esille tulleita lämmönsiirrollisia kysymyksiä sekä
niihin

liittyvää

laskentaa.

Ensin

käsitellään

tavallisten

eristettyjen

säiliöiden

eri

materiaalivaihtoehtoja ja niiden eroavaisuuksia. Tämän jälkeen käydään läpi säädettävän eristyksen
tilanne ja ongelmat.

3.1 Välitilaan sijoitettavat eristemateriaalit
Välitilaan laitettaviksi eristeiksi valittiin uretaani sekä tavallinen lasivilla. Uretaanin etuja ovat
helppo asennettavuus, joka tapahtuu joko toisen vaipan pintaan ruiskuttamalla tai vaippojen väliin
pursottamalla. Uretaanin hyvä eristävyys, sekä sillä saavutettava sandwich-rakenne puhuu uretaanin
käytön puolesta. Sandwich-rakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ulko- ja sisävaippojen
paksuutta pystytään ohentamaan, koska uretaani sitoo vaippalevyt toisiinsa. Tämä ei kuitenkaan
onnistu säiliöissä, jotka täytyy tehdä standardin SFS-EN 12285-2 mukaan, koska standardi
määrittelee minimivaipanpaksuudet. Vaipan paksuudet selviävät tarkemmin kappaleessa 5.1.
Uretaanin laskennallisena paksuutena on käytetty 70 mm:ä ja villalla 100 mm:ä. Villa sopii
eristevaihtoehdoksi paremmin perinteisiin kaksivaippaisiin säiliöratkaisuihin, koska sillä pystytään
toteuttamaan säiliön välitilan valvonta perinteisellä menetelmällä, eli paineilmalla. Lisäksi tämä
tuote on nopeimmin vietävissä tuotantoon, joten siitä voi odottaa nopeasti positiivista kassavirtaa.

Paineilmavälitilanvalvonta toimii siten, että säiliön välitilassa pidetään koko ajan pieni ylipaine. Jos
säiliön jompaankumpaan vaippaan tulee vuoto, paine välitilassa laskee, mikä aiheuttaa
keskusyksikössä hälytyksen. Olen käyttänyt esimerkkilaskelmissani 50m3 suuruista säiliötä, joka on
tällä hetkellä yksi U-Contin eniten myytyjä säiliökokoluokkia. Standardin SFS-EN 12285 mukaan
tehtynä 50m3 suuruisen säiliön halkaisija on useimmissa tapauksissa 2,5 m. Tarkempia tietoja
säiliöiden standardinmukaisista dimensioista on kappaleessa 5.1. Esimerkkilaskelmat näille
tuotteille löytyvät taulukosta 1.
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Taul. 1. Eristemateriaalien laskentaa
Uretaani

Lasivilla

Vaipan pituus Lv [m]:
Säiliön säde r [m]:
2
Säiliön pinta-ala A [m ]:
Vaippalevyjen paksuus yht L [m]:

10.07
1.25
89
0.01

10.07
1.25
89
0.01

Vaippalevyjen lämmönjohtavuus kv [W/mK]:

80.2

80.2

200

200

2

Konvektiolämmönsiirtokerroin hsisä [W/m K]:
2

Konvektiolämmönsiirtokerroin hulko [W/m K]:
Eristeen paksuus Le [m]:
Eristeen lämmönjohtavuus ke [W/mK]:
Lämpötilaero ΔT [K]:
Lämpövirta q [W]:

Taulukossa

on

jätetty

kummallekin

12

12

0.07
0.026
110
3517

0.1
0.037
110
3504

eristetyypille

säiliön

dimensiot,

jotta

tarvittavat

lämmitysvastusten tehot saadaan laskettua erikokoisillekin säiliöille dimensioita muuttamalla.
Lisäksi lämpötilaeroa voi vaihtaa käyttökohteesta riippuen, jolloin saadaan eri käyttökohteisiin
meneville säiliöille käyttökohteen mukaiset tiedot. Seinämän läpi kulkeva lämpövirta q on laskettu
kirjasta Fundamentals of Heat and Mass Transfer löytyvällä yhtälöllä (3.16), ja on esitetty tässä
harjoitustyössä yhtälössä (1) (Incropera et al. 2007, 100)

q

T

,1

T

,4

(1)

(1 / h1 A) ( L A / k A A) ( LB / k B A) ( LC / k C A) (1 / h4 A)

Konvektiolämmönsiirtokertoimina on käytetty Incroperan (2007, 8) antamia ohjekertoimia, koska
tarkkoja arvoja on hankala laskea johtuen säiliöiden erilaisista pinnoitteista, sisällöistä, yhteistä,
sijoituspaikoista,

ja

muista

mahdollisista

muuttujista.

Incroperan

konvektiolämmönsiirtokertoimien taulukko on myös nähtävissä taulukossa 2.

ohjeellisten
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Taul. 2. Konvektiolämmönsiirtokertoimien ohjearvot (Incropera et al. 2007, 8)

Taulukon 1. perusteella voimme laskea eri eristevaihtoehtojen hyötyjä sekä haittoja kussakin
käyttökohteessa.

Lisäksi

U-Contilla

olevassa

versiossa

on

laskettu

myös

kummankin

eristevaihtoehdon hinta asennettuna, jolloin pystytään helposti vertailemaan eristevaihtoehtoja.
Hinta on määritelty taulukkoon summaamalla materiaalikustannukset sekä keskimääräiset
asennuskustannukset neliömetriä kohden. Tällöin saadaan kunkin säiliön ulkopinta-ala tietämällä
laskettua

eristyksen

kokonaishinta,

ja

vertailtua

eri

eristystapojen

vaikutusta

säiliön

omakustannehintaan.

3.2 Säädettävä eristys
Projektin edetessä havaittiin eräs keino saavuttaa mahdollinen säädettävä tai ”älykäs” eristys. Tässä
eristystavassa

säiliön

ulkoseinämän

läpi

menevää

lämpövirtaa

pystyttäisiin

säätämään

pumppaamalla eristeen tasoa välitilassa. Valitettavasti en voi tässä vielä kertoa kaikkia
yksityiskohtia tästä eristystavasta, koska patentointiprosessi sekä tuotetestaus ovat vielä kesken.
Kerron kuitenkin pääpiirteittäin prosessin kulun, säädettävän eristyksen hyviä ja huonoja puolia
sekä projektin tämän osan tämänhetkisen tilanteen.

Prosessissa on tarkoitus sijoittaa säiliön yhteyteen pumppuyksikkö, jonka tarkoituksena on säätää
lämpövirtaa säiliöön tai säiliöstä ulospäin seinämän U-arvoa muuttamalla. Tällöin, mikäli säiliön
sisältöä tulee jäähdyttää, ja ulkona on kylmä, voidaan säiliön seinämän läpi kulkevaa lämpövirtaa
kasvattaa lisäämällä seinän U-arvoa. Sama toimii myös kuumalla kelillä, mikäli säiliön sisältöä
tulee lämmittää. Lämmitystä voidaan tehostaa vielä entisestään esimerkiksi maalaamalla säiliön
ulkopinta mustaksi, jolloin säiliön pinta emittoi enemmän säteilyä. Tällöin jäähdyttämiseen tai
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lämmittämiseen ei erikseen tarvitse käyttää energiaa, ainakaan niin suuria määriä, koska säiliö ottaa
säteilylämpöä suoraan auringon valosta tai luovuttaa lämpöä suoraan säiliön sisältöä viileämpään
ilmaan. Pumppuyksikön toimintaa olisi tarkoitus ohjata yksinkertaisella tietokoneohjelmalla, tai sen
ohjaus voitaisiin liittää esimerkiksi osaan suuremman prosessin ohjausta. Mikäli säiliön sisältöä ei
tarvitse lämmittää, vaan tarkoituksena on hakea vain hyvää jäähdytystehoa hetkittäin, voidaan säiliö
sijoittaa maan alle, koska maa kestää syvemmältä viileänä myös kesäkelissä.

Tällaisessa säädettävässä eristyksessä on monia hyviä puolia. Säädettävällä eristyssysteemillä
voidaan parantaa prosessien energiatehokkuutta tietyissä olosuhteissa. Lisäksi säädettävällä
eristyssysteemillä voidaan toteuttaa pienillä muutoksilla myös säiliön välitilan valvonta, jolloin
välitilanvalvontalaitteistoon ei enää tarvitse erikseen investoida. Huonojakin puolia kuitenkin
löytyy. Tällainen pumppuyksikkö vaatii kuitenkin sähköä toimiakseen, jolloin liikuteltavat tai
sähköverkon ulkopuolella olevat ratkaisut tällaiselle eristesysteemille ovat hankalampia toteuttaa.
Lisäksi pumppuyksikkö ohjauslaitteistoineen ei ole ihan halpa, joten investointikustannukset
kasvavat hieman tavalliseen eristykseen verrattuna. Monissa kohteissa tämä hinnan erotus pystytään
kuitenkin saamaan kiinni pienentyneiden energiakustannusten vuoksi. Lisäksi nykyinen trendi on,
että energiatehokkuutta tulisi parantaa koko energiankäyttösektorilla. Tämä trendi parantaa myös
osaltaan säädettävällä eristyksellä varustetun säiliön markkinoita, koska silloin tarvittava energia
voidaan tietyllä osalla käyttöajasta ottaa suoraan ulkoilmasta tai maaperästä. Tällöin ainoaksi
energiantarpeeksi oikeissa olosuhteissa jää vain pumppuyksikön tarvitsema sähkö.

Säädettävästä eristyksestä on tällä hetkellä patenttihakemus vetämässä. U-Cont tilasi myös
Lappeenrannan Teknilliseltä Yliopistolta, myöhemmin lyhenteenä LUT, tutkimuksen tähän
eristystapaan liittyen, jotta eristeen toimivuudesta saataisiin riittävästi dataa. Tässä tutkimuksessa on
tarkoitus tutkia ensin teoreettinen puoli tästä eristystavasta. Mikäli teoreettisessa tarkastelussa
todetaan, että tämä eristystapa toimii halutulla tavalla, tehdään LUT:n laboratoriossa testit tällaiselle
seinämärakenteelle eri eristystasoilla. Teimme kesällä U-Contin tiloissa testin tämän eristystavan
toimivuudesta, mutta halliolosuhteissa ei ollut mahdollista saavuttaa stationääritilaa ja ulkoiset
muuttujat haittasivat testiä niin paljon, että mitään riittävän varmoja tuloksia ei tällä testaustavalla
saavutettu. U-Contilla suoritetussa testissä teimme koekappaleen kahden metrin halkaisijalla
olevista säiliön vaipoista. Pumppasimme halutun eristetason vaippojen väliin, jonka jälkeen
kytkimme lämpömittarin sekä vaippojen sisä- että ulkopintaan. Tämän jälkeen aloimme lämmittää
vaippojen sisäpintaa kuumailmapuhaltimella ja seurasimme lämpötilan muuttumista sekä säiliön
sisä- että ulkopinnassa ajan funktiona. Teimme tämän testin neljällä eri eristystasolla.
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Testituloksista ei tullut kuitenkaan luotettavaa dataa, joten odotamme mielenkiinnolla LUT:lta
tulevan teoreettisen tarkastelun ja tämän jälkeen mahdollisesti suoritettavien testien tuloksia.
Tällaisen säiliötyypin markkinatilanne olisi hyvä, joten tästä voidaan saada hyvinkin toimiva tuote
tulevaisuudessa tähän säiliöperheeseen, jos eristysratkaisu vain toimii halutulla tavalla. Olisin
mielelläni julkistanut testien tulokset tässä kandidaatintyössä, mutta kandidaatintyön aikaraja tuli
ennemmin vastaan, kuin tämän projektin osion tulokset saatiin selville. Se tosin oli tiedossa jo
kandidaatintyötä aloitettaessa, että kaikkia projektin osa-alueita ei saada valmiiksi ennen
kandidaatintyön palauttamista.

4. MATERIAALIT SEKÄ VALMISTUSTEKNIIKKA
Tässä

kappaleessa

käsitellään

uusiin

eristeratkaisuihin

liittyviä

materiaalivalintoja

sekä

valmistusteknisiä ratkaisuja. Johtuen projektin ainutlaatuisuudesta Suomessa joudutaan kuitenkin
jättämään osa tiedoista sekä lopullisista materiaalivalinnoista kertomatta, jottei tavoiteltava
kilpailuetu valuisi hukkaan ja vuotaisi kilpaileviin yrityksiin. Erityisesti palosuojausmateriaaleissa
vaihtoehtoja on monia, mutta tuotteiden laaduissa sekä hinnoissa on suuria eroja.

4.1 Vaippojen erotus
Projektin ensimmäinen ratkaistava ongelma oli säiliön vaippojen erotus toisistaan. Normaalissa,
standardin SFS-EN 12285 mukaan tehtävässä säiliössä vaippojen välinen tila on hyvin pieni ja
ulompi vaippa ei ylety aivan säiliön yläosaan, mutta on tilavuudeltaan vähintään 97 % sisemmän
säiliön tilavuudesta. (SFS-EN 12285-1 2003, s.9) Koska tarkoituksenamme on sijoittaa mahdollinen
eristekerros sisä- ja ulkovaipan väliin, tulisi vaippojen kestää tukevasti riittävän etäällä toisistaan.
Lisäksi esimerkiksi raskasöljysäiliöissä säiliön sisältöä lämmitetään noin 100 °C:n lämpötilaan,
joten kaikki erotusratkaisut eivät toimi. Tämän vuoksi esimerkiksi liimattavat, lasikuidusta tehdyt
välipalkit jouduttiin hylkäämään listalta. Välitilojen erotuksen tulisi myös olla valmistusprosessin
kannalta helppo, edullinen sekä huonosti lämpöä johtava. Ensimmäisiin säiliöihin valitsimme
tavallisen teräslatan vaippojen erotukseen, johtuen sen helposta asennettavuudesta sekä hinnasta.
Teräs kuitenkin johtaa lämpöä hyvin, joten vaativimpiin kohteisiin tulemme käyttämään jotain
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parempaa materiaalia. Varteenotettavin vaihtoehto on betonipalkki, koska se kestää hyvin
puristusta, on huokea, johtaa huonommin lämpöä kuin teräs, on halpa ja se on helppo kiinnittää.

4.2 Palosuojausmateriaalit
Kuten tässä työssä jo aikaisemmin mainittiin, palosuojausmateriaaleissa vaihtoehtoja on monia.
Helpointa oli kuitenkin aloittaa tarkastelu tuotteesta, joka on ollut jo pitkään markkinoilla ja on
havaittu käytössä suhteellisen hyvin toimivaksi. Tämän vuoksi tarkastelimme ensiksi Perliten
ominaisuuksia palosuojauksessa. Perliten palosuojauksen teho perustuu siihen sitoutuneeseen
veteen, jonka faasimuutos sitoo energiaa. Lisäksi Perlite turpoaa lämmetessään. Tämä prosessi sitoo
myös energiaa. Palosuojausmateriaalin löytäminen on pääasiassa ollut uusiseelantilaisen
yhteistyökumppanimme vastuualuetta, mutta olen ollut Suomessa yhteyshenkilönä teknisiin
yksityiskohtiin liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi tehtäviini on kuulunut uusien materiaalien
hintojen ja saatavuuden kartoitus. Tarkastelin myös uusien materiaalien soveltuvuutta U-Contin
nykyiselle tuotantolinjalle. Kuten alussa mainittiin, uusien materiaalien asennuksen tulisi onnistua
mielellään nykyisillä tuotantovälineillä, tai ainakaan investoinnit eivät saisi olla kovin suuria. Myös
standardin SFS-EN 1363-2 tiukat vaatimukset aiheuttavat ongelmia oikeanlaisen materiaalin
löytämiseen. Koska materiaalin vaatimukset ovat niin kovat, hintakin nousee nopeasti liian suureksi
tähän käyttöön. Kalleimman vaihtoehdon hinnaksi muodostui asennettuna yli 600 $/m 2, jolloin
koko 50 m3 säiliön palosuojausmateriaalikustannus olisi yli 40 000 euroa. Tällöin U-Cont ei
saavuttaisi tuotteellaan sellaista kilpailuetua, mitä olemme tavoitteeksi asettaneet. Tästä johtuen
jouduimme hylkäämään monia käyttö- sekä asennusominaisuuksiltaan hyviä vaihtoehtoja.
Tuotteiden vertailemisen helpottamiseksi tehtiin taulukon jokaisesta palosuojausmateriaalista.
Tähän taulukkoon listattiin muun muassa materiaalin hintaa, tarvittavaa paksuutta, materiaalin
tiheyttä ja muita tarpeellisia tietoja materiaalista.

Taulukon lisäksi tehtiin jokaisesta materiaalista yhteenveto +/--periaatteella. Tässä yhteenvedossa
vertailtiin materiaalien asennettavuutta keskenään, tarvittavien investointien suuruutta, markkinoille
tuotavuutta, eli oliko tuote jo sertifioitu joillekin tietyille markkinoille, mahdollisesta tuotteen
käytettävyydestä aiheutuvia miinuksia ja niin edelleen. Valitettavasti en kuitenkaan voi paljastaa
tuotteiden tarkempia ominaisuuksia, koska tätä kirjallisuustyötä kirjoitettaessa lopullinen
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materiaalivalinta on vielä kesken, joskin palosuojausmateriaalin vaihtoehdot ovat supistuneet vain
muutamaan kappaleeseen, joista valitaan yksi tai kaksi sertifioitavaksi ja lopulliseen tuotantoon.

4.3 Luodinkestävyys
Maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut terrorismin uhan sekä muiden tekijöiden
kannalta sellaiseksi, että markkinoilla voisi olla kysyntää myös luodinkestäville säiliöille. Tällainen
säiliötyyppi soveltuisi hyvin epävakaammille alueille, kuten esimerkiksi Lähi - Itään tai Venäjälle,
missä riskit terroritekoon ovat suuret. Suomessakin saattaa kuitenkin olla tarvetta tällaiset
turvallisuusominaisuudet omaavalle säiliölle esimerkiksi erityisen riskialttiissa kohteissa, kuten
lentokentillä tai puolustusvoimien käytössä.

Näistä

syistä

johtuen

tämän

projektin

tavoitteena

on

myös

lisätä

säiliöperheeseen

luodinkestävyysoptio niin sanottuun Kalashnikov-luokkaan, jolloin säiliön tulisi kestää 7,62 mm x
39 luodin osuma kymmenen metrin päästä ammuttuna. Perlitellä palosuojattu säiliö kestää tällaisen
luodin

osuman,

koska

Perlite

hidastaa

luodin

nopeutta

tehokkaasti.

Jos

päädymme

palosuojausmateriaalissa samantyyliseen vaihtoehtoon, saadaan säiliölle helposti toteutettua tämä
luodinkestävyysoptio. Jos valitsemme muunlaisen palosuojausmateriaalin, on luodinkestävyys
mahdollista toteuttaa esimerkiksi suurlujuusteräksellä siten, että säiliön ulompi vaippa valmistetaan
suurlujuusteräksestä. Tämä nostaa jonkun verran luodinkestävyysoption hintaa, mutta on helppo
tuoda markkinoille, koska teräksen toimittaja toimittaa vaatimuksenmukaisuustodistuksen jokaisen
materiaalierän mukana. Tällöin U-Contin ei tarvitsisi testauttaa ja sertifioida enää erikseen tätä
luodinkestävää rakennetta. Suurlujuusterästä saa suoraan eri asetyypeille sertifioituna ja testattuna.
Tällaista tuotetta tarjoaa esimerkiksi ruotsalainen SSAB. Tällöin SSAB on testauttanut erikseen
jokaisen

materiaalierän

saksalaisessa

laboratoriossa,

joka

myöntää

erälle

vaatimuksenmukaisuustodistuksen. Tarkempaa tietoa tästä testauksesta löytyy vähän edempää.

Luodinkestävä teräslevy on kuumavalssattua ja se sisältää vain vähän hiiltä ja mangaania. Sen
vahvuus tulee näiden aineiden pienestä määrästä ja tarkasti kontrolloidusta lämmitys-, jäähdytys-,
sekä valssausprosessista. Tätä levyä on saatavissa 2-6,5 mm paksuisena. Levyn ulkomitat ovat
kuitenkin joihinkin kohteisiin hidastava tekijä, koska suurin mahdollinen levyn pituus on 7000 mm,
ja meiltä pääsääntöisesti lähtevien säiliöiden halkaisija on 2,5 m. Tällöin tarvittavan levyn
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pituudeksi tulee 7,85 m, joten kyseisiä levyjä joudutaan jatkamaan sopivan halkaisijan
saavuttamiseksi. (SSAB Tuoteseloste/esittelydokumentit) Tavallisesti U-Contille tulevat säiliölevyt
ovat määrämittaisia, joten niitä ei jouduta jatkamaan tai leikkaamaan ennen mankelointia.
Suurlujuusteräksen käsittely ei kuitenkaan vaatisi muutoksia tuotantolinjaan ja toimisi jo käytössä
olevilla hitsausvälineillä. Lisäksi tällainen suurlujuusteräs on raepuhallettavissa tai maalattavissa
samalla tavalla, kuin tavallinenkin teräs, joten pintakäsittely nykyisillä menetelmillä onnistuu ilman
uusia investointeja tai uusien tekniikoiden opettelua.

Koetilanteessa teräkseen ammutaan täysvaippaluoti 10 metrin etäisyydeltä. Tällöin luodilla on
testilevyyn osuessaan nopeutta noin 700 m/s. Tuotenimeltään tämä levy on Domex Protect ja sen
paksuus on 4 mm. Tämä levy täyttää siis standardin EN1522/PM2000 ”7,62x39” vaatimukset.
(SSAB

Tuoteseloste/esittelydokumentit)

suurlujuusteräksiä,

on

U-Contilla

Koska

asiakkaan

SSAB:lta
tarpeiden

löytyy

mukaan

myös

paksumpia

mahdollisuus

tarjota

luodinkestävyyttä myös vaativampiin kohteisiin, sillä paksuin Domex Protect 500 on vahvuudeltaan
6,5 mm paksua ja se tarjoaa suojan 5,56 mm x 45 kaliiberilla olevan rynnäkkökiväärin luodille,
jonka osumanopeus on jopa 950 m/s. Tällöin se täyttää luodinkestävyysstandardin EN 1522 FB6
(Plus 7,62x51 BR6) vaatimukset. Lisätietoa luodinkestävästä teräksestä on saatavissa liitteestä 1.,
josta löytyvät SSAB:n tuote-esittelydokumentit.

5. STANDARDIEN VAATIMUKSET
Tässä luvussa käsitellään säiliö- ja palostandardien tuomia vaatimuksia tälle säiliöperheelle, sekä
jakeluasemastandardin aiheuttamia vaatimuksia tuotteiden asennukseen. Palosuojatun säiliön on
täytettävä palonkestävyysstandardin SFS-EN 1363-2 sille aiheuttamat vaatimukset hiilivetypalossa,
mutta myös oltava säiliöstandardin SFS-EN 12285-2 tai SFS-EN 12285-1 mukainen.
Säiliöstandardissa SFS-EN 12285-1 käsitellään maanalaisten säiliöiden rakennetta. Koska
maanalainen säiliö ei tarvitse palosuojausta, on maanalaiselle säiliölle asetetut vaatimukset jätetty
vähemmälle käsittelylle.
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5.1 Standardi SFS-EN 12285-2 eli maanpäälliset makaavat säiliöt
Standardin SFS-EN 12285-2 sisällöksi on määritetty: ”Tehdasvalmisteiset terässäiliöt: Osa 2:
Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksivaippasäiliöt palaville ja palamattomille
vesiä pilaaville nesteille”. Tällä hetkellä U-Contilla valmistettavista maanpäällisistä säiliöistä noin
80 % tehdään tämän standardin mukaan. Loput 20 % menevät sellaisiin käyttökohteisiin, joissa
säiliöön tuleva aine ei ole pohjavedelle vaarallista eikä paloarkaa. Tällöin standardin vaatimusten
täyttyminen ei ole tarpeen, mutta säiliöissä käytetään kuitenkin pääasiassa standardiosia
kustannusten ja osatarpeen minimoimiseksi sekä riittävän laadun varmistamiseksi. On myös
olemassa joitain vaarallisia aineita, kuten esimerkiksi nestemäiset räjähteet tai itsestään syttyvät
aineet, joita ei saa varastoida standardin SFS-EN 12285-2-mukaiseen maanpäälliseen säiliöön.
Tässä luvussa käsittelen maanpäällisen säiliön standardin pääkohtia sekä mahdollisten eristepalosuojaus- tai luodinkestävyysoption aiheuttamia vaikutuksia säiliön rakenteeseen sekä
standardien vaatimuksiin.

Pääsääntöisesti standardinmukaiset säiliöt ovat kaksivaippaisia johtuen viranomaisten tiukoista
vaatimuksista polttoaineen tai muiden vaarallisten kemikaalien varastointiin. Kaksivaippaisella
rakenteella varustettu säiliö on helpompi valvoa vuotojen varalta ja riski kemikaalin tai polttoaineen
pääsyyn maaperään on huomattavasti yksivaippaista säiliötä pienempi, koska kaksivaippainen säiliö
voidaan varustaa myös erillisellä välitilanvalvontajärjestelmällä tai tarkastussilmällä. Standardi
määrittelee säiliölle ulkohalkaisijan minimi- ja maksimivaatimukset, jotka ovat 800 - 3000 mm.
Pääsääntöisesti U-Contin valmistamissa säiliöissä käytetään halkaisijana joko 1600, 2000, 2500 tai
2900 mm. Lisäksi säiliön suurin sallittu pituus on maksimissaan kuusi kertaa suurempi, kuin
halkaisija. Muita vaatimuksia ovat myös maksimi käyttöpaine, jonka pitää olla alle 1,5 bar
(absoluuttista painetta), sekä varastoitavan aineen vaatimukset. Näihin kuuluvat seuraavat asiat:
maksimitiheys, joka saa olla enintään 1,9 kg/l; kaksivaippaisilla säiliöillä, joissa on välitilan
valvonta, varastoitavan aineen kinemaattinen viskositeetti ei saa ylittää arvoa 5 x 10-3 m2/s. (SFSEN 12285-2, 2005, s.6) Säiliön päädyt standardinmukaisessa säiliössä on tehty prässäämällä
kuperiksi. Säiliön vaippamateriaali on standardissa määritelty ja siitä on toimitettava säiliön
luovutuksen yhteydessä materiaalitodistus. Ulommaisena vaippana tai yksivaippaisessa ainoana
vaippana voi siis käyttää luodinkestävää teräslevyä, mikäli se täyttää paksuudeltaan standardin
asettamat vaatimukset, eli taulukon 3. asettamat määräykset.
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Taul. 3. Maanpäällisen säiliön vaippojen paksuusvaatimukset aineluokittain (SFS-EN 12285-2 2005 s. 13)

Taulukossa 3. on määritelty säiliön sisemmän ja ulomman vaipan paksuusvaatimukset kunkin
nesteen vaarallisuusluokan mukaan. Tämän taulukon määrittelemistä vaipan paksuuksista
huomataan, että luodinkestävät säiliöt, joihin riittäisi vain yksi vaippa, kannattaisi kuitenkin tehdä
standardinmukaisina kaksivaippaisina ainakin tähän ns. Kalashnikov-luokkaan, koska tulee
halvemmaksi valmistaa säiliö ohuemmalla luodinkestävällä ulkovaipalla ja paksummalla
tavallisesta teräksestä valmistetulla sisävaipalla, kuin tehdä luodinkestävästä teräksestä standardin
minimivaipanpaksuuden täyttävä yksivaippainen säiliö. Jos tällaisia säiliöitä kuitenkin menisi
enemmän johonkin käyttökohteeseen, olisi mahdollista hakea poikkeuslupaa standardiin, koska
luodinkestävän teräksen lujuusominaisuudet ovat kuitenkin tavallista terästä paremmat.

Standardi vaatii, että ulkovaipan on peitettävä vähintään 300° säiliön ulkopinnasta, eli tällöin
yksivaippaiseksi jäisi 60° säiliön yläosasta. Standardi vaatii myös, että ”vaippojen välinen tila tulee
olla niin pieni kuin mahdollista, mutta kuitenkin sovelias välitilanvalvontajärjestelmän käyttöön.”
Eristettävässä säiliössä on tarkoitus laittaa eriste sisä- ja ulkovaipan väliin, kuten myös Perlitellä
palosuojatussa säiliössä on tehty. Näissä tapauksissa vaipat tulee erottaa toisistaan, jotta eristettä
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saadaan väliin riittävän paksu kerros. Vaippojen erotusta toisistaan on käsitelty tarkemmin
kappaleessa 4.1. Tällöin säiliöstä tehdään kuitenkin standardista poikkeava, joka saattaa vaatia
poikkeusluvan tällaisten säiliöiden myyntiin. Poikkeama ei kuitenkaan ole suuri ja säiliön
turvallisuusominaisuudet eivät ainakaan ole huonommat tällaisella kokonaisella toisella vaipalla
tehdyssä säiliössä. Näistä syistä johtuen poikkeusluvan saamisessa ei kuitenkaan pitäisi olla
ongelmia.

Säiliön yhteiden sekä miesluukkujen sijoittelu sekä palosuojattavissa että eristettävissä kohteissa on
ongelmallista, koska yhteet eivät saisi standardin mukaan lävistää kumpaakin vaippaa. Tämän
vuoksi kauttaaltaan kaksivaippaisissa säiliöissä yhteet joudutaan pääsääntöisesti sijoittamaan
miesluukkuun, josta yhteiden läpivientiä ei ole kielletty. Säiliön yhteillä tarkoitetaan säiliöön tulevia
liitäntöjä, kuten esimerkiksi imu- tai täyttöliitäntöjä tai erilaisia antureiden paikkoja.

Jokainen säiliö koeponnistetaan tehtaalla vaipan hitsauksen ja yhteiden laiton jälkeen. Standardin
vaatimat koeponnistuspaineet on esitetty taulukossa 4., missä Pt1 ja Pt2 ovat sisäpuolen ja välitilan
testipaineet.

Koeponnistusvaatimuksesta

johtuen

säiliön

välitilaan

laitettava

eriste

tai

palosuojausmateriaali on laitettava vasta koeponnistuksen jälkeen, tai sen on mahdollistettava
koeponnistus asennettuna.

Taul 4. Maanpäällisen säiliön koeponnistuspaineet (SFS-EN 12285-2 2005, s. 21)

Säiliöistä tehdään myös jokaista sarjaa kohden ulkopuolisen testauslaitoksen, esimerkiksi Inspectan,
toimesta sarjatestaus, jonka vaatimukset on esitetty taulukossa 5. Lisäksi taulukossa on esitetty
muita vaatimuksia säiliöiden testauksille.
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Taul 5. Maanpäällisen säiliön muut testivaatimukset (SFS-EN 12285-2:2005 (E), s. 22)

Näistä kaikista testeistä ja toimenpiteistä kootaan valmistustodistukset ja valmistajan tekemä
säiliösertifikaatti, jotka toimitetaan säiliön mukana asiakkaalle. Mikäli säiliöön tulee jotain
lisäoptioita, niin niistä tulevat dokumentit ja todistukset tulevat samalla tavalla asiakkaalle
luovutettaviksi. On myös todennäköistä, että joku näistä optioista vaatii lisää ulkopuolisen
testauslaitoksen tekemiä testejä jokaista tuotetta tai tuotesarjaa kohden, jotta tuote täyttää
viranomaisten vaatimukset. Säiliön tunnistekilpien tulee myös näyttää säiliöstä löytyvät
ominaisuudet, joten tunnistekilpiin tulee eri säiliötyyppien kohdalla muutoksia.

5.2 Standardi SFS-EN 1363-2 eli palosuojaus
Tässä kohdassa käsitellään palosuojauksen aiheuttamia vaatimuksia säiliölle hiilivetypalossa. Jotta
säiliö täyttäisi tämän standardin vaatimukset, sen tulee läpäistä kaksi- tai kolmiosainen testi.
Myyntiin tulevista säiliöistä tehdään pienempi versio, jolle tämä testi suoritetaan. Kun pieni säiliö
on läpäissyt testin, voidaan aloittaa täysikokoisten säiliöiden valmistus ja myyminen. Tämän
kappaleen sisältö pohjautuu standardin SFS-EN 1363-2: Palonkestävyystesti. Osa 2: vaihtoehtoiset
ja täydentävät menetelmät - sisältöön, jossa on käsitelty palosuojauksen testaus erikoisolosuhteissa,
kuten hiilivetypalossa. Tämä standardi tukee ja täydentää standardin SFS-EN 1363-1:
Palonkestävyystestit. Osa 1: Yleiset vaatimukset - testausmetodeita. Tarkoituksena on tässä
kappaleessa kertoa tärkeimmät palosuojauksen testaukseen tarvittavat kokeet pääpiirteittäin, ei
kuvailla kaikkia yksityiskohtia testin kulusta, koska tämän työn laajuus ei riitä kaikkien
yksityiskohtien kuvailuun riittävän tarkasti.
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5.2.1 Testin kulku

Testin ensimmäisessä vaiheessa kappaleen ulkopuolta lämmitetään palotestausuunissa kaasuliekillä.
Koska testillä halutaan demonstroida mahdollisimman hyvin oikeaa onnettomuutta, on lämpötilan
nousu testitilanteessa hyvin nopeaa, jolloin 1000 °C ylittyy testissä jo alle kymmenen minuutin
kohdalla. Saavutettava maksimilämpötila tässä testissä on noin 1150 °C, kuten kuvasta 5. selviää.
Uunin lämpötilan tulee olla jokaisessa mittauspisteessä 100 °C:n tarkkuudella sama, kuin käyrän
osoittama jo kymmenen minuutin kohdalla. (SFS-EN 1363-2 2000, s.7) Tarkemmat tiedot
lämpötilatoleransseista löytyvät standardista.

Kuva 5. Lämpötilan nousun käyrä hiilivetypalossa (SFS-EN 1363-2 2000, s.14)

Testi voidaan suorittaa monelle eri aikaskaalalle, mutta kuten aikaisemmin mainitsin, meidän
tavoitteena on saavuttaa kahden ja neljän tunnin paloluokituksella olevat säiliöt. Tässä kuvassa
aikaskaala on vain 120 minuuttiin asti, mutta olennaista muutosta lämpötilassa ei enää pidemmällä
aikaskaalalla tapahdu. Lämpötilakuvaaja noudattaa funktiota joka on esitetty yhtälössä (2). (SFS-
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EN 1363-2 2000, s.14). Yhtälössä T on uunin tarvittava keskilämpötila ja t on testin aika alusta
minuutteina.

T

1080 1 0,325 e

0,167t

0,675 e

2,5t
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(2)

Mahdollinen onnettomuus voi olla esimerkiksi säiliöauton syttyminen tuleen maanpäällisen säiliön
vieressä. Tällaisesta tapauksesta on Yhdysvalloissa kuvattu video. Tässä videossa säiliöauto
leimahtaa polttoainesäiliön vieressä tuleen ja palaa siinä, mutta polttoainesäiliö ei saa kuitenkaan
kuin ulkoisia vaurioita, ja polttoaine säiliön sisällä ei syty tuleen. Kuvassa 6. näkyy Uudessa
Seelannissa tehdyssä testissä lämmitysuunissa oleva Perlitellä eristetty ja palosuojattu säiliö.

Kuva 6. Polttoainesäiliön palotestit, kuumennus (PortaFuel Systems-tuotepresentaatio)

Testin mahdollisessa toisessa vaiheessa koesäiliöön suunnataan höyry/vesivirta kovalla paineella.
Tästä testin osasta on ristiriitaista tietoa, sillä EN-standardi ei tällaista testiä vaadi. Kuitenkin tähän
asti testatut tuotteet ovat joutuneet läpäisemään tämän testin, koska esimerkiksi USA:ssa käytössä
oleva UL 1709 Hydrocarbon sen vaatii. Koska tuoteperheestä pitäisi tulla maailmanlaajuinen ja
takuulla riittävän turvallinen, tulee testin vaatimukset ottaa huomioon jo tässä vaiheessa.

Vesisuihkutestillä on tarkoitus testata säiliön käyttäytymistä sammutustilanteessa, jossa suuret
lämpötilaerot sekä kova veden paine aiheuttaa rasituksia tulikuumaan säiliöön. Vesisuihku
suunnataan säiliöön heti palotestin loppumisen jälkeen, joten säiliön ulkolämpötila on vielä lähes
testin maksimilämpötilassa, ja siihen kohdistuvan veden lämpötila on alle 100 °C, joten vedelle
altistuvan kohdan ja vielä kuumana olevien kohtien välille muodostuu suuria rasituksia.
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Kuva 7. Polttoainesäiliön palotestit, vesisuihku (PortaFuel Systems-tuotepresentaatio)

Testin kolmas vaihe demonstroi säiliöön tulevaa iskua heti palo- ja vesisuihkutestin jälkeen. Siinä
säiliötä päin tulee 200 kg painoinen lyijytäytteinen kappale heilurimaisella liikkeellä. Kuvasta 8.
selviävät tarkemmin testissä käytettävät välineet, sekä niiden dimensiot. Näillä testivälineillä
heilurin iskuenergiaksi tulee 3000 Nm. Isku toistetaan kappaleelle kolme kertaa ja iskut aloitetaan
viisi minuuttia palotestin loppumisen jälkeen. Havainnot ja mittaukset tehdään kappaleelle kahden
minuutin päästä iskujen loppumisesta. Kappaleen lämmitys jatkuu niin pitkään, kunnes iskujen
havainnot on suoritettu.
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Kuva 8. Testattavalle kappaleelle tehtävän törmäystestin koelaitteisto. (SFS-EN 1363-2, 14)

Kuvassa 9. näkyy Perlitellä palosuojatun säiliön törmäystesti standardin UL 1709 mukaisesti. Tässä
testissä testikappaletta päin tulee massaltaan 12000 lb:n, eli noin 5443 kg:n suuruinen kappale 10
mph, eli 16 km/h suuruisella nopeudella. Perlitellä suojattu säiliö on kestävä tällaisissa iskuissa,
koska Perlite vaimentaa iskuja tehokkaasti ja jakaa iskun voiman suuremmalle pinta-alalle säiliön
vaipassa.
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Kuva 9. Polttoainesäiliön palotestit, törmäystesti (PortaFuel Systems-tuotepresentaatio)

5.2.2 Yhteenveto testistä

Kuten testivaiheista huomataan, testi on todella monipuolinen, mutta myös vaikea läpäistävä. Tästä
johtuen tämän testin läpäissyt säiliö on turvallinen vaihtoehto markkinoille, ja pystyy myös
kilpailemaan maanalaisen säiliön kanssa palo- sekä iskuturvallisuudessa. Tämän tyyppinen testaus
on kuitenkin Suomessa vielä melko tuntematonta, mistä johtuen emme ole vielä löytäneet
yhteistyökumppania, joka pystyisi viemään tällaisen testauksen läpi ja tämän jälkeen sertifioimaan
säiliön standardin turvallisuusmääräykset täyttäväksi.

5.3 Standardi SFS 3352 eli polttoaineen jakeluaseman vaatimukset
Tässä kappaleessa käsittelen standardin SFS 3352: ”Palavien nesteiden jakeluasema” sekä Kauppaja Teollisuusministeriön päätöksen N:o 415 eli ”Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
jakeluasemalla” tuomia vaatimuksia nykyiselle polttoaineen jakeluasemainfrastruktuurille, sekä
mahdollisia muutoksia, mitä palonkestävien säiliöiden markkinoille tulo saattaa aiheuttaa koko
jakelujärjestelmälle. Nykyiselläänhän tuohon KTM:n päätökseen pohjautuva standardi ei hyväksy
maan päälle sijoitettuja polttoainesäiliöitä kuin dieseltankkauspisteille ja väliaikaiseen käyttöön.
Lisäksi vertailen tässä kappaleessa hieman suomalaisten polttoaineen jakeluasemien rakennetta
muualla maailmassa oleviin polttoaineen jakeluasemiin. Koska kappaleesta tulisi muuten liian laaja,
keskityn pelkästään U-Contin liiketoiminta-alueeseen jakeluasemissa, johon kuuluvat säiliöt,
polttoaineputkitukset,

polttoaineen

jakelulaitteistoon

liittyvä

maanrakennus,

viemäröinti,
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mittarisaarekkeet, sekä katos ja pilarit. Käsittelen myös jakeluasemien tuomia turvallisuus- ja
ympäristöuhkia sekä mahdollisia keinoja vaikuttaa niihin.
Tällä hetkellä standardi määrittelee jakeluaseman rakenteeksi seuraavaa: ”Jakeluasemarakenne
koostuu palavan nesteen säiliöistä ja putkistoista, jakelualueesta ja jakelulaitteista, säiliöiden
täyttöpaikasta,

mahdollisista

huolto-

ja

pesuhalleista,

jakeluasemarakennuksesta

sekä

viemäröinnistä ja öljynerottimista.”(SFS 3352 2004, s.6) Kuva 10. havainnollistaa paremmin
jakeluasemien perusrakenteen.

Kuva 10. Jakeluaseman rakennemalli (SFS 3352 2004, 7)

Säiliöt voidaan myös kuvasta poiketen sijoittaa suoraan mittarisaarekkeiden alle, sekä muutenkin
rakenteiden sijoittelu vaihtelee suuresti käyttöpaikkakohtaisesti. Lisäksi viranomaisten vaihtelevat
vaatimukset ja aseman muuttuvat sijoituskohteet, esimerkiksi pohjavesialue, saavat aikaan sen, että
jokaiselle jakeluasemalle täytyy tehdä paikkakohtaiset suunnitelmat sekä joissain tapauksissa
muutoksia perusratkaisuihin. Säiliöt tulee sijoittaa maan alle muutamaa poikkeustapausta, kuten
erillistä

dieseltankkauspistettä

lukuun

ottamatta.

Säiliöiden

ympärys

tulee

varustaa

huokosilmaputkilla, joilla on yhteys hiilivetykaivoon. Hiilivetykaivosta voidaan tarkastaa säiliöstä
mahdollisesti päässeet vuodot maaperään. Sitä ennen kaksivaippaisissa säiliöissä on kuitenkin
välitilan valvontajärjestelmä, joka kertoo, jos säiliöön tulee mahdollisia vuotoja. Säiliöiden tulee
täyttää yleisimmin standardi SFS-EN 12285-1, mikäli ne ovat maan alle sijoitettavia ja standardi
SFS-EN 12285-2, jos säiliöt sijoitetaan maan päälle. Näitä standardeja tulee noudattaa tapauksissa,
joissa säiliö on kooltaan 1,5 m3 tai sitä suurempi. (SFS 3352 2004, s. 8) Yleensä ympäristölupa
määrittelee säiliöiden kaksivaippaisuuden, vaikka KTM:n päätös vaatii sen vain pohjavesialueille
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(KTM-päätös N:o 415, 13 §), sekä mahdolliset muut muuttuvat turvallisuustekijät, kuten
esimerkiksi säiliöiden alle sijoitettavan pohjakalvon, joka estää polttoaineen pääsyn maaperään tai
pohjaveteen.

Käytännössä

tällä

hetkellä

jokainen

jakeluasema

varustetaan

kuitenkin

kaksivaippaisilla säiliöillä. Jos rakennuspaikalla pohjaveden pinta on korkealla, voidaan säiliöt
määrätä ankkuroitaviksi, joko erillisillä ankkurointipainoilla, tai erikseen valettavaan pohjalaattaan.
Tämä ankkurointi täytyy suorittaa, koska pohjaveden pinnan noustessa tyhjän säiliön korkeudelle
syntyy säiliöön nostetta, joka saattaa pahimmassa tapauksessa nostaa koko säiliön maasta ylös.

Nämä kaikki maan alle tulevat järjestelmät sekä säiliöt tarkoittavat sitä, että kuopasta, johon säiliöt
ja laitteistot sijoitetaan, tulee valtavan suuri. Tällöin tulee yleensä myös vastaan muitakin ongelmia,
esimerkiksi pohjaveden tai peruskallion muodossa. Suuri määrä maanrakennusta sekä mahdolliset
yllätykset ovat suuri kulutekijä nykyisessä jakeluasemarakentamisessa. Lisäksi ikävistä yllätyksistä
aiheutuu viivytyksiä aikatauluun, josta on haittaa sekä jakeluasemaurakoitsijalle, eli U-Contille,
sekä asiakkaalle. Kaikista varotoimista huolimatta jää vielä kuitenkin mahdollisuus siihen, että
säiliöstä pääsee maaperään polttoainetta, jolloin joudutaan kalliisiin ja aikaa vieviin maanpuhdistusja vaihto-operaatioihin. Tämän vuoksi tämän projektin tavoitteena on, että kahden tai neljän tunnin
paloluokituksella varustetulla säiliöillä pystyisi tekemään sellaisen jakeluaseman, että yhtään
polttoainesäiliötä ei tarvitsisi enää asentaa maan alle. Tällöin saavutettaisiin merkittävä
kustannusetu kilpailijoihin verrattuna, sekä ympäristöturvallisuus sekä yllättävät riskit vähenisivät
perinteiseen malliin verrattuna. Ongelmana ovat kuitenkin viranomaisten asenteet sekä tarvittava
muutos standardiin ja KTM:n päätökseen. Euroopassa ei ole vielä käytössä tällaista
jakeluasemarakennetta, mutta USA:ssa tämä käytäntö on jo normaali ja hyväksi havaittu. Siellä
asenteet ovat muuttuneet jo niin paljon, että viranomaiset suosivat jo ennemmin tällaista
maanpäällisillä säiliöillä rakennettua asemaa. Tällaisten asemien paloturvallisuuskin on hyvä, kuten
kappaleessa 5.2.1 kerrotussa esimerkissä tankkiauto-onnettomuudesta selviää.

Vaikka säiliöt sijoitettaisiinkin maan päälle, joudutaan maan alle vielä tekemään kuitenkin
esimerkiksi viemäröinnit ja perustukset, sekä sijoittamaan öljynerottimet, sekä muut tarvittavat
kaivot, kuten sulkuventtiili- ja tarkastuskaivo sekä hiekanerotuskaivot. Lisäksi jakelualue ja
täyttöpaikka tulee varustaa maan alle sijoitettavalla polttoaineenkestävällä HDPE-kalvolla. Tällä
kalvolla on sama tarkoitus kuin pohjakalvolla, joka sekin on yleensä HDPE-kalvoa, eli estetään
polttoaineen pääsy maaperään. Täyttöpaikan- sekä jakelualueen kalvot viemäröidään siten, että
niiden päälle tullut neste valuu viemäröinnin kautta öljynerottimelle. Tällöin, mikäli ylitäytön,
mittaririkon tai jonkun muun vahingon seurauksena polttoainetta pääsee valumaan maahan, se valuu
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kalvon päälle, josta se joutuu öljynerottimeen ennen viemärijärjestelmään tai avo-ojaan joutumista.
Öljynerottimessa on hälytin, joka antaa hälytyksen, mikäli öljyn määrä erottimessa kasvaa liian
suureksi. Koska öljynerottimen jälkeen on sijoitettu sulkuventtiili- ja tarkastuskaivo, voidaan
jakeluaseman viemäröinti sulkea ja eristää normaalista viemäristä, kunnes hälytyksen syy on
selvitetty ja korjattu.

Maanpäälle sijoitettavilla säiliöillä on lisäksi muitakin etuja. Niiden käyttö poistaisi erillisen
täyttöpaikan, mikäli muutosta nykyiseen standardiin ei tulisi. Tällä hetkellä standardi vaatii, että
”Maanpäälliseen säiliön täyttöputki viedään säiliöön yläkautta. Täyttöputken pää on sopivalla
käyttökorkeudella maanpinnasta usein säiliön päässä ja varustettu ylöspäin taittuvalla U-rakenteella.
Säiliön täyttö tapahtuu pumppaamalla. Täyttöputkia ei tarvitse varustaa valuma-altaalla tai
pidätyskaivolla, koska putket sijaitsevat maan päällä tiiviillä ja viemäröidyllä täyttöalueella.” (SFS
3352 2004, s. 29). Tällaisessa tapauksessa riittäisi, että säiliöiden alla oleva maa olisi tiivistetty,
mutta mitään erillisellä suojavaipalla varustettuja täyttöputkia tai muita vaativampia rakennelmia ei
tarvitsisi tehdä, ja varsinkin maan sisään tulevien polttoainetta sisältävien rakenneosien määrä
vähenisi. Tämä laskisi taas kustannuksia perinteiseen jakeluasemamalliin verrattuna. Tällöin ei
myöskään olisi vaaraa siitä, että täyttöputkesta pääsee vuotamaan polttoainetta maaperään, koska
ulkoinen täyttöputki on helposti tarkastettavissa silmämääräisesti vuotojen varalta. Maanpäälliset
säiliöt on kuitenkin suojattava törmäysestein, kuten myös maanalaisten säiliöiden täyttöpaikka.

6. PROJEKTIN NYKYTILA JA TULEVAISUUS
Kuten kappaleessa 2. mainitaan, projektin ensimmäisten tuotteiden pitäisi olla valmiita syksyllä
2009. Tässä kappaleessa kerrotaan FIRE-projektin eri kehityshaarojen nykytilasta sekä
tämänhetkisistä

tulevaisuudennäkymistä

tuotteen

markkinoille

tuloon

saakka.

Tuotteen

mahdolliseen kysyntään ei kuitenkaan oteta kantaa, koska siihen vaikuttavat niin monet tekijät,
kuten kansainvälisen talouden tilanne, öljyn ja muun energian hinta, valtion päätökset ja tukitoimet
ja niin edelleen. Tätä kappaletta kirjoitettaessa, eli 21. marraskuuta ensimmäiset tuotteet tähän
projektiin liittyen on saatu jo testimarkkinointiin jo yli kuukausi sitten ja tällä hetkellä odotetaan
tilausta ensimmäisistä tuotteista.
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Nämä ensimmäiset tuotteet ovat niin kutsuttuja HFB-mallisia (Heavy Fuel Bitumen) villaeristettyjä
säiliöitä. Eli projektin ensimmäisille tuotteille asetettu aikataulu on pitänyt ja projektista on jo
odotettavissa mahdollista positiivista kassavirtaa. Tämä säiliötyyppi olikin luonnollista ottaa
ensimmäisenä tuotantoon, koska se on nykyisillä välineillä helpointa tehdä, ja yleensä talvi on
suurimman kysynnän aikaa sekä raskasöljy- että bitumisäiliöille.

Uretaanieristettyjen

säiliöiden

tämänhetkinen

tilanne

on

myös

hyvä.

Ensimmäisistä

säiliöratkaisuista tällä eristystyypillä alkavat kuvat olemaan valmiina, eli tämä säiliötyyppi on myös
valmis tuotantoon ensimmäisen tilauksen tullessa. Näillä näkymin ensimmäiset uretaanieristetyt
säiliöt menevät todennäköisesti jätteenkäsittelypuolelle. Ensimmäisissä tuotteissa uretaanin asennus
suoritetaan

kuitenkin

ulkopuolisen

alihankkijan

toimesta,

koska

investoinnit

kalliisiin

asennuslaitteisiin eivät kannata, ennen kuin on varmasti tiedossa, että tuote toimii hyvin ja sille on
riittävän suuret markkinat.

Säädettävällä eristyksellä varustettujen säiliöiden kohdalla odotetaan tuloksia LUT:ssa tehtävistä
teoreettisesta tarkastelusta sekä mahdollisista testeistä. Jos testitulokset ovat positiivisia, tehdään
säiliörakenteelle vielä lujuuslaskennat, jonka jälkeen säiliöiden valmistus voidaan aloittaa.
Pumppusysteemeistä sekä niiden ohjausyksiköistä on jo käyty keskustelua erään tavarantoimittajan
kanssa, joten silläkään puolella ei pitäisi tulla ongelmia. Eli ensimmäinen säädettävällä eristyksellä
varustettu säiliö voisi olla toimitusvalmiina mahdollisesti jo toukokuun 2010 aikana.

Luodinkestävien säiliöiden tuotannon aloittamisessa ei pitäisi olla mitään ongelmaa, eli
luodinkestävä säiliö olisi mahdollista laittaa valmistukseen heti, jos siitä tulisi tilaus. Käytännössä
luodinkestävyysoptio tulee todennäköisemmin laajempaan käyttöön vasta palosuojatun säiliön
lisäarvona. Tällä hetkellä luodinkestävyysoption toteuttamisen vaihtoehdot vaikuttavat kuitenkin
melko kalliilta, joten kustannusten karsimisessa on vielä tekemistä.

Palosuojatun säiliön nykytilanne on hieman hankala. Useista palosuojausvaihtoehdoista meillä on
vaihtoehdot karsittu kolmeen vaihtoehtoon tai niiden mahdollisiin yhdistelmiin. Sertifiointi ja
säiliön testaus aiheuttaa kuitenkin suuria ongelmia, sillä sekä Det Norske Veritas, että Bureau
Veritas ovat nostaneet kädet pystyyn tämän testaus- ja sertifiointiprosessin edessä, ja VTT ei ole
vielä vastannut kyselyyn tämän prosessin suorittamisesta. Eli U-Cont tarvitsisi yhteistyökumppanin,
joka pystyisi viemään nämä vaativat testaukset läpi ja sertifioimaan tuotteen laatumääräykset
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täyttäväksi. Uusia kumppaneita tähän prosessiin on etsitty kuumeisesti, mutta se ei ole ainakaan
vielä tuottanut tulosta. Mikäli yhteistyökumppani löytyy, voitaisiin ensimmäiset testisäiliöt eri
palosuojausmateriaaleille tehdä jo hyvin pikaisellakin aikataululla, jotta tuotteelle saataisiin
tarvittavat luvat ja sertifikaatit. Kun halvin ja helpoin palosuojaustapa on löydetty, voitaisiin aloittaa
mahdollisesti tarvittava koulutus henkilöstölle palosuojatun rakenteen valmistukseen. Tämän
jälkeen palosuojattujen säiliöiden markkinointi sekä valmistus olisi mahdollista aloittaa täydellä
teholla. Oma arvioni tähän pisteeseen pääsemisestä on vähintään puoli vuotta, eli tältä osin projekti
jatkuu varsin pitkälle eteenpäin.

Kun palosuojauksella varustetut säiliöt on saatu valmiiksi tuotteeksi, voitaisiin aloittaa polttoaineen
jakeluasemien

rakentaminen

tällä

palosuojatuilla

maanpäällisillä

säiliöillä

varustetulla

jakeluasematekniikalla. Kuten aikaisemmin mainitsin, tämä vaatii muutoksen KTM:n päätökseen
N:o 415, jonka jälkeen standardiin SFS 3352 on mahdollista anoa muutosta. Ensimmäiset
keskustelut Kauppa- ja Teollisuusministeriön, (nykyään TEM, eli työ- ja elinkeinoministeriö)
kanssa tästä on jo käyty, ja siellä muutoshakemusta ei ainakaan tyrmätty, eli mahdollisuudet tämän
muutoksen läpisaamiseen on olemassa. Jos standardiin saadaan muutos, voi ensimmäiset ympäristöja rakennusluvat tällaiselle uuden tekniikan omaavalle jakeluasemalle laittaa vetämään.
Lupaprosessi kestää yleensä muutaman kuukauden, eli ensimmäiset mahdolliset pilottijakeluasemat
tällä uudella tekniikalla voitaisiin toimittaa asiakkaille aikaisintaan vuoden 2010 loppupuolella.

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄTÖKSET

Tässä kandidaatintyössä käytiin läpi FIRE-nimisen säiliöperheen tuotekehitysprojektiin kesän ja
syksyn 2009 aikana tulleita ongelmia, tarpeita sekä tarvittavia testejä ja standardeja. Ensin käytiin
läpi U-Contin historiaa sekä nykyisiä päätuotteita, joiden parantamiseen tämä projekti keskittyi.
Tämän jälkeen käsiteltiin tarkemmin projektin sisältöä, odotettua kulkua sekä muuta projektiin
kuuluvaa henkilökuntaa, sekä heidän vastuualueitaan tämän projektin eteenpäin viemisessä. Lisäksi
kerrottiin projektin aika- sekä tuotetavoitteista. Nämä kaksi kappaletta kirjoitin silloin, kun projekti
osaltani alkoi, jotta sen hetkiset ongelmat ja tavoitteet olisivat tulleet mahdollisimman tarkasti
kuvattua.

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin myös eri eristevalintoja, projektin aikana tulleita uusia ideoita
sekä ratkaisuja johdannossa esitettyihin ongelmiin. Ensin tarkasteltiin vaippojen erotusta sekä eri
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eristevaihtoehtoja tavalliselle eristetylle säiliölle. Tässä kappaleessa käytiin myös läpi
lämmönsiirrollista laskentaa eri säiliötyypeille ja eristevaihtoehdoille. Myös palosuojausratkaisujen
etsintä, siinä aiheutuneet ongelmat sekä kesällä tehty eri palosuojausmateriaalien vertailu käytiin
läpi tässä työssä. Oikeita materiaalivaihtoehtoja palosuojaukseen liittyen ei kuitenkaan voitu vielä
paljastaa, koska projekti ei vielä tältä osin ole ohi, ja mitään ratkaisua ei ole vielä patentoitu.
Projektin tavoitteena oli myös luodinkestävyysoption lisääminen säiliöön. Esimerkkinä valmiista
tuotteesta

on

käytetty

Perlitellä

suojattua

säiliötä,

joka

on

vanha

ratkaisu

luodinkestävyysongelmaan. Lisäksi käsiteltiin kesän aikana selvinnyttä uutta mahdollisuutta
luodinkestävyyden saavuttamiseen. Tämä mahdollisuus on suurlujuusteräs. Projektin aikana ollaan
näihin asioihin liittyen saavutettu muutamia johtopäätöksiä ja lopputuloksia. Ensinnäkin
palosuojausmateriaalit on saatu karsittua kolmeen parhaaseen vaihtoehtoon, joista paras tai
parhaiden materiaalien yhdistelmä otetaan tuotantoon. Toiseksi säädettävä eristys on näillä näkymin
mahdollisuus ottaa tuotantoon. Sillä tulee olemaan toimiessaan suuri merkitys, koska se toimii
pääsääntöisesti nykyisissä tuotteissa vain pienillä muutoksilla. Lisäksi kohteissa, joissa on
lähekkäin useita eristettyjä säiliöitä, on mahdollista toteuttaa säädettävä eristys vain yhdellä
pumppuyksiköllä, mikä laskee kokonaiskustannuksia. Nyt kun projekti on edennyt pidemmälle, on
myös havaittu, että modulaarisuutta voidaan hyödyntää myös näissä uusissa tuotteissa. Tämä tulee
olemaan merkittävä kustannustekijä tulevaisuudessa. Lisäksi moduuliosat helpottavat yrityksen
varastonhallintaa sekä vähentävät ostopuolen työkuormaa.

Tässä työssä käsiteltiin myös eri standardien vaatimuksia U-Contin nykyisille tuotteille, sekä
mahdollisia muutoksia, mitä standardeihin vaaditaan, jotta kaikki uudet tuotteet olisivat valmiita
markkinoille. Vaativimpana standardina voidaan pitää standardia SFS-EN 1363-2, jossa kerrotaan
vaatimuksista hiilivetypaloon ja säiliön palosuojauksen testaukseen liittyen. Tässä on ollut
taustatukena uusiseelantilaisen yhteistyökumppanimme tietoja palosuojauksen vaatimuksista, koska
Suomessa tällainen testaus on ollut hyvin vähäistä tai sitä ei ole ollut lainkaan. Työssä tarkasteltiin
myös polttoaineen jakeluasemastandardin SFS 3352 sekä KTM-päätöksen N:o 415 tuomia
vaatimuksia polttoaineen jakeluasemalle sekä uuden tekniikan mahdollisia taloudellisia etuja sekä
turvallisuusparannuksia perinteiseen jakeluasemamalliin verrattuna. Suurimman haasteen tämän
muutoksen läpi saamiseksi Euroopan laajuisesti aiheuttaa Euroopan maiden sisällä vaihtelevat
sertifiointivaatimukset ja -järjestelmät. Lisäksi tällaisten turvallisuustuotteiden tarjonta ja niitä
koskeva lainsäädäntö on paikoin paljonkin USA:n vastaavaa jäljessä. Nämä vaatimukset ja
eroavaisuudet hidastavat runsaasti tuotteiden markkinoille tuloa koko Euroopan laajuisesti, koska
tuotteita joudutaan käsittelemään maittain.
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Lopuksi tässä työssä tarkasteltiin projektin tämän hetkistä tilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä.
Tämä kandidaatintyö on ollut hyödyllinen tälle projektille, koska sen avulla pystytään tuomaan
nopeasti ja tiivistetysti projektin kulku, tuotteet ja kehitysvaiheet esille U-Contin sisällä. Tämän
kandidaatintyön kautta työntekijöiden on helpompi omaksua syyt siihen, miksi mihinkin ratkaisuun
päädyttiin. Lisäksi tuotetta markkinoidessa on myyjän helpompi kertoa enemmän tuotteen
taustoista, käyttöön otetuista tuoteratkaisuista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista, kun on
perehtynyt tämän kandidaatintyön kautta projektin kulkuun. Tämän tuotekehitysprojekti taas on
ollut U-Contille hyvin tärkeä, sillä nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa on löysettävä uusia ja
parempia tuotteita ja ratkaisuja, jotta yritys säilyisi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä.

33

LÄHTEET:

Clas von Bell, 2009, verkkojulkaisu: MSN AutoToday, artikkeli: Etanolikauppa alkaa huomenna,
saatavissa: http://auto.fi.msn.com/modules/utility/files/large/Etanolix-tehdas_narpio.jpg

Incropera, Frank P., Dewitt, David P., Bergman, Theodore L., Lavine, Adrienne S. 2007
Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6. Painos, Hoboken USA, John Wiley & Sons Inc, 997
sivua, ISBN 978-0-471-45728-2

KTM-päätös N:o 415, 9.6.1998, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien
käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla.

PortaFuel Systems International Limited: Maanpäällisten säiliöiden tuotepresentaatio, U-Contin
sisäinen verkko

SFS-EN 12285-1, 2003, Tehdasvalmisteiset metallisäiliöt. Osa 1: Maanalaiset, sylinterimäiset,
makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille, CEN,
Brussels, SFS ry, 159 sivua

SFS-EN 12285-2, 2005, Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset,
makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille, CEN,
Brussels, SFS ry, 32 sivua

SFS-EN 1363-1, 2000, Palonkestävyystestit. Osa 1: Yleiset vaatimukset, CEN, Brussels, SFS ry, 75
sivua

SFS-EN 1363-2, 2000, Palonkestävyystestit. Osa 2: Vaihtoehtoiset ja täydentävät menetelmät,
CEN, Brussels, SFS ry, 16 sivua

SFS 3352, 2004, Palavien nesteiden jakeluasema, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, 4. painos,
Helsinki, Suomen standardoimisliitto, 43 sivua

34
SSAB Tuotedokumentit, tapaaminen kesäkuu 2009, nähtävillä liitteessä 1.

Super Technologies LLC, kotisivut saatavissa: http://www.supervault.com/index.htm

U-Cont Oy historiikki, saatavissa: http://www.u-cont.fi/index-fi/u-cont_yhtio/historia.html

U-Cont Oy sisäinen tietokanta, tuote- ja projektikuvat

Liite Ι, 1

Liite Ι, 2

Liite Ι, 3

