Nestekaasu
– puhdas ja taloudellinen energiavaihtoehto
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Nestekaasu
- puhdasta energiaa
teollisuuden käyttöön
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Neste Oilin tuottama nestekaasu on turvallinen ja helppokäyttöinen polttoaine teollisuuden vaativiin tarpeisiin.
Nestekaasu valmistetaan raakaöljystä Neste
Oilin tuotantolaitoksilla Porvoossa ja Naantalissa ja lisäksi sitä tuodaan valmiina tuotteina
maailmanmarkkinoilta.
Nestekaasu on ympäristönkin kannalta turvallinen vaihtoehto: se palaa puhtaasti ja
palamisen tuloksena syntyy pääasiassa
hiilidioksidia sekä vettä.
Nestekaasun suosiota on lisännyt sen soveltuminen suoran lämmityksen polttoaineeksi,
käyttövarmuus, vähäinen huollontarve ja
laitteiden hyvä säädettävyys laajalla tehoalueella sekä soveltuminen automatisoituihin
prosesseihin. Nestekaasun teollinen käyttö
onkin yleistynyt ja noussut tasaisesti.

Nestekaasu - ympäristövastuullinen
Ympäristönsuojelun kannalta nestekaasu on turvallinen energianlähde. Nestekaasut eivät sisällä seoskomponentteja, jotka olisivat sellaisenaan haitallisia
ihmisille tai eläimille. Ne eivät myöskään aiheuta
nestekaasujärjestelmiin korroosiota. Nestekaasun palamisessa muodostuu hiilidioksidia vähemmän kuin
useimmilla muilla polttoaineilla.

Turvallinen ja helppokäyttöinen polttoaine
Kokoonpuristettuna (nestemäisenä) nestekaasun
kuljettaminen ja varastointi on helppoa. Käyttölaitteissa nestekaasun kaasumainen olomuoto tekee siitä
helposti hallittavan ja käytettävän. Nestekaasujärjestelmät ovat teknisesti yksinkertaisia ja niiden huollon
tarve on vähäinen. Säännöllisten huoltojen myötä
käyttö on erittäin varmaa ja turvallista.
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Neste Oilin asiantuntemus
ja kokonaisvastuun ottaminen nestekaasuprosessissa
antavat asiakkaalle mahdollisuuden ottaa järjestelmä
käyttöön helposti ja vaivattomasti.
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Neste Oil vastaa koko
nestekaasuprosessin
toteutuksesta
Nestekaasuista annetussa asetuksessa on yksityiskohtaiset määräykset nestekaasun varastoinnista,
käytöstä ja käsittelystä. Tarkka lainsäädäntö ja siihen
liittyvä valvonta edellyttävät korkeatasoista suunnittelua ja osaavaa asennusta. Neste Oilin asiantuntemus on asiakkaan käytössä jo suunnitteluvaiheessa.
Järjestelmän alustava suunnittelu toteutetaan jo
tarjousvaiheessa. Tarvittavat lupaprosessit hoituvat
myös kauttamme.
Neste Oil ottaa kokonaisvastuun nestekaasuprojektin
toteutuksesta, järjestelmän suunnittelusta, kaasulaitteista ja laiteasennuksista, huolloista, määräaikaistarkastuksista sekä nestekaasun varastoinnista
ja toimituksista.

Nestekaasujen yleisiä
ominaisuuksia
Nestekaasut (propaani ja butaani) ovat kaasumaisia
normaalipaineessa ja huonelämpötilassa. Butaanin
höyrystymispiste on noin -2 °C ja propaanin noin
-40 °C. Kaasumaisina ne ovat noin kaksi kertaa ilmaa
raskaampia. Ilmaan verrattuna propaanin tiheys on
1,56-kertainen ja butaanin 2,1-kertainen. Normaalissa
ilmanpaineessa (1,0132 bar) yksi litra nestemäistä
nestekaasua vaatii kaasuuntuessaan n. 270 litran
tilavuuden. Värittöminä ja hajuttomina niihin on
lisätty tunnistamista helpottavaa hajustetta, tetrahydrotiofeenia.
Nestekaasut palavat hyvin, kun kaasu ja ilma muodostavat oikean seoksen. Kaasu-ilmaseos on syttyvää
vain määrätyn alueen sisällä, propaanilla rajat ovat
2,1 – 9,5 tilavuusprosenttia ja butaanilla 1,5 – 8,5 tilavuusprosenttia koko kaasu- ja ilmaseoksesta. Jos kaasua on vähemmän tai enemmän, seos ei ole syttyvää.
Propaani tarvitsee täydellisesti palaakseen jokaista
kaasun tilavuusyksikköä kohden 24-kertaisen määrän
ilmaa. Butaanilla vastaava suhdeluku on 32.
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Turvallisuus

Varastointi

Kaasujärjestelmien toiminnan turvallisuus ja siitä huolehtiminen on olennainen osa Neste Oilin
toimintaa. Lainsäädäntö asettaa omat puitteensa ja
vaatimuksensa nestekaasujen käytölle.

Nestekaasu varastoidaan asiakkaan kulutuksen
mukaan suunnitelluissa säiliöissä. Säiliöiden koko
vaihtelee 8 kuutiometristä aina 1000 kuutiometriin.
Varastoitavasta määrästä riippuen säiliövarastoille on
olemassa erilaiset turvamääräykset. Varastointia ja
käyttöä koskevat vaatimukset on annettu nestekaasuasetuksessa.

Neste Oil on rakentanut oman laatu- ja ympäristöjärjestelmän, joka monella taholla asettaa suunnittelemillemme ja toimittamillemme kaasujärjestelmille
viranomaisten asetusten tasoakin tiukemmat sisäiset
ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.
Neste Oil seuraa tiiviisti kansainvälistä kehitystä
kaasualalla. Olemme jäseninä Euroopan neste- ja
maakaasualan järjestöissä, tutkimme jatkuvasti uusia
vaihtoehtoja, laitteita ja järjestelmiä päämääränämme
suunnitella ja rakentaa entistäkin turvallisempia ja
ympäristöä vähemmän rasittavia kaasuratkaisuja.

Nestekaasusäiliön
automaattitäyttö
Nestekaasusäiliö voidaan varustaa nestemäisen propaanin tai butaanin pinnankorkeutta jatkuvasti mittaavalla kaukovalvonta laitteistolla (KaVa). Neste Oil
huolehtii säiliön automaattitäytöstä, jolloin asiakas
voi jättää nestekaasun määrän valvonnan ja tilaukset
Neste Oilin vastuulle.

Nestekaasujärjestelmä
Nestekaasujärjestelmä koostuu nestekaasuvarastosta,
pumppukeskuksesta, höyrystimestä, kaasun käyttölaitteista ja niitä yhdistävistä putkistoista ja tarvittavista säätö- ja turvallisuusvarusteista.
Varaston koko ja kaasua käyttölaitteille johtavan
järjestelmän rakenne ovat riippuvaisia käytettävän
kaasun määrästä. Myös kaasua käyttävän prosessin
asettamat vaatimukset, sen vuotuinen käyttöaika ja
laitoksen myöhemmät laajennusvaraukset vaikuttavat
järjestelmän mitoitukseen ja rakenne- ja toimintaperiaatteiden valintaan.

Käyttö ja koulutus
Nestekaasun käyttö teollisuudessa on yleensä niin
laajaa, että sille pitää hakea rakentamislupa viranomaisilta. Käyttö edellyttää myös henkilökunnan
kouluttamista. Neste Oil järjestää koulutusta nestekaasun ja nestekaasujärjestelmien käytöstä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Myös Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto järjestää nestekaasun käyttäjille kursseja vuosittain.

Nestekaasulla toimiva järjestelmä on muutettavissa
helposti myös maakaasulla toimivaksi, eikä energiamuodon vaihto vaadi suuria lisäinvestointeja.

Kuljetus
Nestekaasu kuljetetaan asiakkaille nestemäisessä
olomuodossa erityisesti nestekaasukuljetuksia varten
rakennetuilla säiliöautoilla. Kuljetukset tapahtuvat
Neste Oilin Porvoon/Naantalin jalostamoilta tai Tornion nestekaasuterminaalista.
Nestekaasu 7

Nestekaasun
käyttökohteita
Nestekaasu metalli- ja konepajateollisuuden lämmitysprosesseissa
Nestekaasut täyttävät metalliteollisuuden lämmitysprosesseissa vaaditut tarkat lämpötilan säätövaatimukset laajalla tehonsäätöalueella. Nestekaasun
hyvät ominaisuudet antavat puhtaan ja tasalaatuisen
palamistuloksen.
Metalli- ja konepajateollisuudessa nestekaasun
käyttökohteita on runsaasti, mm.
··· Lämpökäsittelyuunit
··· Lämpökäsittelykylvyt
··· Metallien sulana pitäminen
esim. kuumasinkityspadat
··· Sulatusprosessit
··· Polttoleikkaus
··· Maalaamouunien ja -linjojen lämmönlähde
··· Erilaisten kylpyjen lämmittäminen maalaamoissa
ja pintakäsittelylaitoksissa
··· Tilalämmitys
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Kemianteollisuus
Kemianteollisuuden prosesseissa nestekaasu on
monikäyttöinen energiamuoto, esim. suoraan ja
epäsuoraan lämmitettävissä uuneissa ja kylvyissä
sekä kohteissa, joissa liekki kohdistetaan suoraan
tuotteeseen.
Kemianteollisuudessa nestekaasun käyttökohteita
ovat mm.
··· Kuivausprosessit
··· Kalsinointiuunit
··· Polttoprosessit
··· Jälkipoltto
··· Tilalämmitys
··· Aerosolipurkkien ponneaineena
··· Muoviteollisuuden raaka-aineena
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Puunjalostus ja paperiteollisuus
Useat testit ja käytännön kokemus ovat osoittaneet,
että kaasuinfrakuivaimella kuivattu päällystetty paperi
ja kartonki täyttävät kaikkein korkeimmatkin laatuvaatimukset.
Kaasuinfrakuivaimia käytetään myös graafisessa teollisuudessa mm. värin kiinnitykseen ja kuivaukseen.
Leijukuivaimissa suoralla lämmityksellä saavutetaan
100-prosenttinen hyötysuhde. Polttimien teho ja
tehonsäätöalue on erittäin laaja ja kaasupolttimia
käytettäessä voidaan käyttää hyvinkin korkeita
prosessi-ilmalämpötiloja.
Puunjalostuksessa ja paperiteollisuudessa nestekaasun käyttökohteita ovat mm.
··· Leijukuivaimet
··· Infrapunakuivaimet
··· Kuumaöljykattilat
··· Korvausilman lämmitys
··· Tilalämmitys
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Puutarhat ja elintarviketeollisuus
Olennaisinta kasvihuoneviljelyssä Suomen ilmastoolosuhteissa on oikean lämpötilan ylläpito kasvihuoneissa. Laskelmien mukaan kasvihuoneiden tuotantokustannuksista lähes kolmannes muodostuu lämmityskustannuksista. Oleellista on myös polttoaineen
ominaisuuksien kokonaisvaltainen hyödyntäminen,
näin parannetaan koko energiatuotantojärjestelmän
hyötysuhdetta.
Nestekaasu on erinomainen kasvihuoneiden polttoaine. Puhtaus, korkea energiasisältö ja käyttölaitteiden
hyötysuhde tekevät nestekaasusta edullisen energiavaihtoehdon. Nestekaasun palaessa muodostuu hiilidioksidia ja vettä, joten palokaasuissa oleva hiilidioksidi voidaan hyödyntää kasvihuoneissa.
Puhtaat palokaasut eivät myöskään likaa kasvihuoneiden laseja.
Puutarhojen lämmitysjärjestelmien lisäksi nestekaasun käyttökohteita elintarviketeollisuudessa ovat mm.
··· Esilämmitysuunit
··· Paistouunit
··· Hauteet
··· Rasvakeittimet
··· Kuumaöljykattilat
··· Karvanpolttouunit
··· Kahvinpaahtimouunit

Puhdas palaminen sekä tarkka ja helppo säädettävyys
antavat hyvän paistotuloksen.
Käyttövarmuuden takaa,
tilanteesta riippuen, yksinkertainen ja varmatoiminen
laitetekniikka.
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Nestekaasu trukkien polttoaineena
Moottorikaasu on nestekaasua, jota teollisuudessa
käytetään polttomoottorikäyttöisten trukkien ja työkoneiden polttoaineena. Nestekaasukäyttöisissä trukeissa
polttoainesäiliönä on joko vaihdettava moottorikaasupullo tai kiinteä nestekaasusäiliö.
Teollisuuslaitoksissa, joissa on useita nestekaasukäyttöisiä trukkeja, on taloudellista asentaa trukkiin
kiinteä säiliö. Kiinteän trukkisäiliön etuja ovat:
··· Trukkien kaasu ei lopu yllättäen, sillä ohjaamossa
on kaasumäärämittari
··· Trukkisäiliön täyttöväli on pidempi
··· Pullojen toistuva nostaminen ja siirtäminen jää pois
··· Vähäinen huoltotarve
··· Trukkisäiliöt voi ostaa tai vuokrata
··· Varastosäiliön automaattitäyttö
KaVa – kaukovalvontajärjestelmän avulla
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Sovelluskohteet

Kaasun käyttöä on sovellettu menestyksekkäästi ainakin seuraavilla taulukon
kuvaamilla teollisuuden toiminta-alueilla:
Elintarviketeollisuus

Tekstiiliteollisuus

Puutavaran
valmistus

Paperiteoll. &
graafinen teoll.

Epäsuoraan
lämmitettävät
uunit

Leipomouunit
Savustusuunit
Paistouunit

Kylvyt

Kalttausaltaat
Autoklaavit
Keittopadat
Uppopaistolinjat
Keittolinjat

Suoraan lämmitettävät uunit

Savustusuunit
Kuivaleipäuunit

Liekin kohdistus
suoraan tuotteeseen

Karvojen poltto
Pakkauslinjat

Nukan poltto
Lämpökäsittely
(laminointi)

Painotuotteen
liekkikuivaus

Infrapunasäteily
Katalyyttinen
säteily

Kuivaleipäuunit

Nahan kuivaus
Värin kiinnityskuivaus
Kankaan esilämmitys
ja kuivaus
Liimaus

Paperin ja
kartongin kuivaus
Painotuotteiden
kuivaus
Tapetin valmistus

Konvektiivinen
kuivaus (suora)

Viljan kuivaus
Maltaiden kuivaus
Rehun kuivaus
Elintarvikkeiden
kuivaus
Kahvin paahto
Paahtokuivaus

Pesuloiden kuivausrummut (tumblerit)
Kuivausraamit

Konvektiivinen
kuivaus
(epäsuora)

Maitojauheen kuivaus
Elintarvikkeiden
kuivaus

Värjäyskylvyt
Nahan käsittelykylvyt
Pesuveden lämmitys

Meesauunit

Vanerin kuivaus
Puutavaran kuivaus

Leijukuivaimet paperija kartonkikoneet
Painotuotteiden
kuivaus
Tapettiteollisuus

Muu käyttö
Terminen
insinerointi

Teurastamot (hajut)

Nahan valmistus

Kemian
teollisuus

Savi-, lasi- ja
kiviteollisuus

Soodakattilan
jälkipoltto
Painokoneiden liuotinhöyryjen poltto

Metalli- ja konepajateollisuus

Metallien
valmistus

Lämpökäsittelyuunit
(suojakaasu)

Lämpökäsittelyuunit

Pesualtaat
Peittausaltaat
Sinkitysaltaat

Peittausaltaat

Epäsuoraan
lämmitettävät
uunit

ZnO-pigmenttireaktori
CaCl2-haihduttimet

Kylvyt

Rasvojen keittopadat

Betoniveden
lämmitys

Suoraan lämmitettävät uunit
500-1500 °C

TiO2-Pigm/
kalsinointiuuni
K2SO4-valm/
mannheimuuni
Vesilasin sulatusuuni
Öljynjalostuksen ja
petrokemian uunit

Asfalttiuunit
Savituott. polttouunit
Tiilen polttouunit
Lasin sulatusuunit
Lasin lämpökäsittelyuunit
Vuoriv.uunien ilman
esilämmitys
Lecasorauunit
Kalsinointiuunit

Kuumennusuunit
Lämpökäsittelyuunit
Metallien sulatus

Kuumennusuunit
Lämpökäsittelyuunit
Esilämm.uunit
(enn.sul.)
Sulatus (värimet.)
Masuunien lisäpoltto
Valokaariuunien lisäpoltto
Kalsinointiuuni
Sintrausuuni

Liekin kohdistus
suoraan tuotteeseen

Pakkauskalvojen
kutistaminen
Paperin muovilaminointi

Lasivillan kuidutuskoneet
Lasimassan siirto
Lasi- ja vuorivillan
karkaisu
Tienpäällystyskoneet

Esikäsittely (treating)
Pikakuumentimet
Polttoleikkaus
Pistekuumennus
Liekkikarkaisu
Maalin poisto
Esilämmitys

Polttoleikkaus
Malmisintterin
sytytys

Lasimurskan
tärykuivaus
Tienpäällystyskoneet
Tiilimassan
esilämmitys
Betonielem./-tuotteiden lämmitys

Maalien kat.kuivaus
Raaka-aineen
kuivaus
Maalien muu
säteilykuivaus
Sät.putki lämpökäsittelyuunit

Kiviaineksen lämmitys
Tiilien kuivaus
Kipsilevyjen kuivaus

Raaka-aineen
kuivaus
Maalin kuivaus

Infrapunasäteily
Katalyyttinen
säteily

Konvektiivinen
kuivaus (suora)

Tuotteiden kuivaus:
Leiju, Hihna, Rumpu
Pintarumpu, Spray,
Flash

Konvektiivinen
kuivaus
(epäsuora)

Lääkeaineiden
kuivaus
Hiilihydr. kuivaus
Proteiinien kuivaus

Muu käyttö

Kumirengasmuotit

Terminen
insinerointi

Soihdut
Hiilivetyhöyryjen
poltto

Malmien kuivaus
(rummut)
Valusenkk.kuiv.
ja lämm.

Maalin kuivaus

Tilalämmitys

Tilalämmitys
Maaliliuottimen
hävitys

Tilalämmitys
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Laite-edustukset:

Neste Oilin nestekaasu on oivallinen energianlähde
teollisuuden tarpeisiin. Puhtaus, turvallisuus, helppokäyttöisyys ja taloudellisuus ovat ominaisuuksia, jotka
ovat nostaneet nestekaasun suosiota teollisessa
käytössä.
Lisätietoja saat nettisivuiltamme: www.neste.fi
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Öljyn vähittäismyynti
Asiakaspalvelu puh. 0800 12033
www.neste.fi
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