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Oy Konwell Ab lyhyesti

• Teollisuusventtiilit, prosessiautomaation 

kenttälaitteet, palvelut, tekninen tuki ja 

energiaratkaisut

• Asiakaskuntamme muodostuu suomalaisista 

teollisuusyrityksistä sekä suunnittelu- ja 

insinööritoimistoista, jotka tekevät projekteja 

myös maailmanlaajuisesti

• Pääkonttori ja varasto Helsingissä. 

Myyntikonttorit Nokialla, Kouvolassa ja 

Tallinnassa. Myynti- ja huoltoverkosto kattaa 

sekä suomen että Baltian maat.

16.5.2017 2



Esityksen sisällys

16.5.2017 3

1 Kryogeniikka

2 Materiaalien käyttäytyminen kylmässä

3 Kryoventtiilit



1 Kryogeniikka



Mitä kryogeniikka tarkoittaa

• Kylmälujien hiiliterästen iskusitkeys -46 ºC 

(LF2, LCB)

• Lämpötila alle -90 ºC (EIGA Doc 146)

• Lämpötila alle -150 °C (NIST)

• Väliaineet nesteytettyjä kaasuja

• Väliaineen lämmetessä se kaasuuntuu

˗ Tilavuus kasvaa yli 500 kertaiseksi

˗ Suljetussa tilassa paine kasvaa ja voi rikkoa

˗ Kaasuuntuminen sitoo lämpöä
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Kryoväliaineet

• Nestemäisiä, kiehumispisteet ilmanpaineessa, 

1 bar(a)

• Nestekaasu LPG 231 K (-42 °C)

• Maakaasu LNG 110 K (-163 ºC)

• Happi O 90 K (-183 ºC)

• Argon Ar 87 K (-186 ºC)

• Typpi N 77 K (-196 ºC)

• Ilma 55 K (-218 ºC)

• Neon Ne 27 K (-246 ºC)

• Vety H 20 K (-253 ºC)

• Helium He 4 K (-269 ºC)
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2 Materiaalien käyttäytyminen 
kylmässä
• Metallit

˗ Hiiliteräkset kylmässä

˗ Austeniittiset ruostumattomat teräkset

• Polymeerit ja elastomeerit

• Epäpuhtaudet



Hiiliteräkset esim. A105, LCB, LF2...

• Ferriitti, α-Fe

• Tilakeskinen kuutiollinen  kiderakenne (TKK)

• Cr, V, Mo, W

• Hiili ei mahdu kunnolla välisijoihin

˗ Hiili erkaumina, esim. sementiittinä Fe3C
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SS Schenectady, "The Design and Methods of Construction of Welded Steel Merchant Vessels" U.S. GPO 

(1947)
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Charpy-V iskusitkeyskoe
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Transitiokäyttäytyminen



• TKK-kiderakenteiset metallit eli esim. ferriittiset teräkset haurastuvat kylmässä

• Murtumisenergia pienenee

• Yleinen tapa mitata tätä on käyttää Charpy-V koetta

• Sitkeysvaatimus voi olla esim. Kv = 27 J

• Kylmälujilla hiiliteräksillä on standardoitu ja mitattu iskusitkeys -46 ºC (LF2, LCB)

• PKK-kiderakenteisilla metalleilla eli esim. austeniittisella teräksellä tätä ilmiötä ei esiinny.

16.5.2017 12

Transitiokäyttäytyminen eli kylmähauraus



Austeniittiset ruostumattomat teräkset esim. AISI 304, 316

• Austeniitti, ɣ-Fe

• Pintakeskinen kuutiollinen kiderakenne (PKK)

• Ni, Al, Cu, Ag, Pt, Au

• Välisijoihin mahtuu hiili- tai typpiatomeita

• Hiili liuenneena

• Ei kylmätransitiota, mutta lievä martensiittimuunnos

16.5.2017 13



Välisijat

Austeniitti Ferriitti
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• Ruostumattomaan teräkseen sitoutunut pieni 

määrä hiiltä käyttäytyy kuten karkaisussa

• Syntyy martensiittia

˗ Tilakeskeinen tetragonaalinen

kiderakenne

˗ Tilavuus muuttuu → Kappaleen muoto 

muuttuu

• Voidaan hallita kylmäkäsittelemällä ennen 

koneistusta tai käyttämällä erikoisseosteista 

materiaalia
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Martensiittimuunnos



Polymeerit ja elastomeerit

• Muovit ja kumit

• Challenger 1986
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• Lämpimässä muovit ovat kovia ja kumit / elastomeerit

joustavia

• Lasitransitio, Tg

• Elastomeerit eivät toimi kylmässä

• Valittava muovitiiviste

• Suuntaa antavia Tg lämpötiloja:

˗ NBR -45...-20 °C

˗ Viton -20 °C

˗ EPDM -54 ºC

˗ PEEK 143 ºC

˗ PTFE 115 ºC
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Kumit ja muovit
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Epäpuhtaudet



3 Kryoventtiilit



Kryoventtiilit

• Tehty kylmää kestävistä materiaaleista (316, 

PTFE, etc.)

• Kylmäkäsitelty ennen koneistusta

• Lämpölaajenemisen vaikutukset huomioitu 

suunnittelussa

• Jatkokara

˗ Eristävä kaasupatja

˗ Pituus lämpötilan mukaan

˗ ”Cold Box” –sovelluksissa pidempi

˗ Tippalevy

• Välitilan tyhjennys

• Puhdas
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FEMA

VFSR 9100

kryogeeninen 

palloventtiili



Kryoluisti
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• Jatkokara

• Välitilan tyhjennys porauksella

• Ei painehäviötä

• Kahteen suuntaan tiivis

• Venttiili ei ole purkava

˗ Ei voi asentaa umpiperän suluksi

• Päältä purettavissa

OMB

kryogeeninen 

luistiventtiili



Kryoistukka

• Jatkokara

• Ei välitilaa

• Painehäviö

• Venttiili ei ole purkava

˗ Ei voi asentaa umpiperän suluksi

• Päältä purettavissa

• Kryoventtiilinä voi olla pehmeätiivisteinen
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FEMA

VDF 6355

kryogeeninen 

istukkaventtiili



Kryoläppä

• Jatkokara

• Suurissa kokoluokissa muita venttiilityyppejä 

kevyempi

• Huoltoluukku, josta voidaan huoltaa

• Minimaalinen painehäviö
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Fluicon



Kryotakaisku

• Mekaanisesti lähes samanlainen kuin mikä 

tahansa takaisku

• Lämpölaajenemiset huomioitu

˗ Kannattaa välttää sivukorkillisia 

läppätakaiskuja

• Materiaalit kryokäyttöön soveltuvia

• Kuiva
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FEMA

VDR 8355

kryogeeninen 

takaiskuventtiili



Kryopallo

• Kryopallo

• Päältä vai sivulta avattava?

• Päältä avattavan voi huoltaa putkessa

• Tuettu vai kelluva

• Yleisvaihtoehtona pehmeätiivisteinen kelluva

˗ Purku toteutettu porauksella

• Oikein asennettuna purkaa myös umpiperän
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FEMA

VFSR 9100

kryogeeninen 

palloventtiili



• Palloventtiileillä on välitila

˗ Tyhjentyminen varmistettava, jottei 

kaasuuntuminen riko venttiiliä

• Ei välitilaa (esim. läppä- ja istukkaventtiili)

• Erilaiset poraukset

• Tuetuissa palloventtiileissä joustava 

tiivisteratkaisu (self relieving seat)

˗ Tyhjentymistesti (esim. API 6D:n mukaan)
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Välitilan tyhjennys



Kryoventtiilin asennus

• Kryoventtiilin kara asennetaan aina ylöspäin tai 

yläviistoon (max 45°)

• Jatkokara eristeiden ulkopuolella

• Suljettujen tilojen kanssa tarvitaan purkava 

venttiili, joka on asennettava purkusuunta oikein

˗ Kelluva palloventtiili porauksella

˗ Tuettu palloventtiili joustavilla ”self-

relieving” –tiivisteillä ja porauksella

• Purkusuunnat merkitään PI-kaavioihin ja 

venttiileihin
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LNG-venttiilit

• Hitsauspäillä

• Pienet koot yleensä top-entry palloja tai 

istukoita

• Suuremmissa koossa “top-entry” 

läppäventtiileitä eli läppäventtiileitä 

huoltoluukulla
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Fluicon



• Testaus kaasulla huoneenlämpötilassa:

˗ Paine, tiiveys, toiminta

• Jäähdytys nestetypellä (-196 ºC). Annetaan 

tasaantua.

• Tiiveyskoe heliumilla

• Nostetaan altaasta

• Paineistetaan heliumilla ja haistellaan 

haistelijalla

• Toimintakoe. Operointiajat ja mahdollinen 

momentin mittaus.

• Annetaan lämmetä ja testataan uudestaan 

huoneenlämpötilassa
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Kryotestaus



• BS 6364: Specification for valves for cryogenic service

˗ Uusin versio vuodelta 1984

˗ Yleisin kryoventtiilistandardi

˗ Helppo vuotovaatimus

• EN 1626: Cryogenic vessels. Valves for cryogenic service

˗ Voimassa vain DN 150 asti

˗ Ei voimassa LNG-venttiileille

• ISO 21011: Cryogenic vessels -- Valves for cryogenic service

• ISO 28921-1, -2: Industrial valves -- Isolating valves for low-temperature applications

˗ Part 1: Design, manufacturing and production testing

˗ Part 2: Type testing
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Kryoventtiili ja -testistandardit



• Austeniittinen ruostumaton teräs (304, 316 etc.)

• Muovi, esim. PTFE

• Väliaine laajenee yli 500 kertaiseksi lämmetessään

• Suljettujen tilojen tyhjeneminen

• Kylmäkäsittely ennen koneistusta

• Venttiileillä jatkokara

• Puhtaus
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Kryogeenisen osuuden yhteenveto



Kaasu- ja polttoainekurssi 
LIEKKI

• Kaksipäiväinen kurssi 8.-9. Marraskuuta

• Kaasu ja polttoaineasiaa pääasiassa 

laitenäkökulmasta:

˗ Lähdetään perusteista

˗ ATEX

˗ Venttiilien hankinta teknisestä 

näkökulmasta

˗ Putkisto LNG-tankilta polttimelle

• Muut kurssit ja webinaarit:

www.konwell.fi
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http://www.konwell.fi/



