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Outokummun kehittämä Supra 316plus -teräslaji LNGTainerin uudenlaisessa 

nestekaasukontissa  
 

LNGTainer on tänään tuonut markkinoille uudenlaisen nestekaasukontin. Kontti yhdistää kaksi 

suomalaista keksintöä – LNGTainerin kaasukuljetukset mullistavan nestekaasukontin ja Outokummun 

kehittämän austeniittisen ruostumattoman Supra 316plus -teräslajin (EN 1.4420, UNS S31655). 

LNGTainer on suomalainen yhtiö, joka valmistaa kontteja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n 

kuljettamiseen. 

“Uutta LNGTainerin kehittämässä tankissa on se, että rakenteessa käytetään kevyttä joustavaa 

sisätankkia ja ulkopuolista paineastiaa. Sisäpuolen ohueen tankkiin valitsimme Outokummun Supra 

316plus -teräslajin. Uuden patentoidun rakenteen ansiosta pystymme pienentämään kontin painoa noin 

30 prosentilla ja lisäämään tilavuutta noin 15 prosentilla. Koska sisätankin massa on merkittävästi 

pienempi kuin kilpailijoilla, se lyhentää huomattavasti sisätankin jäähdyttämiseen kuluvaa aikaa 

tankatessa. Kevyt sisätankki jäähtyy nopeasti kuljetusta varten”, kertoo LNGTainerin toimitusjohtaja 

Tom Sommardal.   

LNGTainer harkitsi sisätankkiin ensin alumiinia, mutta päätyi Outokummun tarjoamaan Supra 316plus -

teräslajiin sen ominaisuuksien vuoksi. Vastaaviin teräslajeihin verrattuna Supra 316plussalla on 

suhteellisesti paremmat matalien lämpötilojen ominaisuudet. Itse asiassa teräslajin lujuus- ja 

sitkeysominaisuudet vain paranevat lämpötilan laskiessa alimpaan mitattuun kryogeeniseen -

196 °C:seen. Nesteytetty maakaasu kuljetetaan -164 °C:ssa ja lämmitetään takaisin kaasuksi, kun se 

toimitetaan asiakkaalle.  

“Koska Supra 316plussalla on hyvät matalan lämpötilan lujuus- ja sitkeysominaisuudet, 

seinämävahvuus voi olla ohuempi kuin muita materiaaleja käytettäessä. Ohuiden seinämien ansiosta 

rakenteen paino laskee ja säiliön tilavuus kasvaa. Lisäksi säästöjä kertyy polttoaine- ja 

energiakustannuksissa, mikä pienentää käyttökohteen hiilijalanjälkeä. LNGTainerin tankki on valtava 

läpimurto, jossa on hyödynnetty oikein ruostumattoman teräksen ominaisuuksia ääriolosuhteissa”, 

sanoo Outokummun tuotepäällikkö Juha Kela.  

Supra 316plus -teräslajissa on käytetty tavanomaista enemmän kromia ja typpeä ja vähemmän nikkeliä 

ja molybdeeniä. Optimoidun koostumuksen ansiosta teräksellä on hyvä korroosionkesto, ja sen 

suorituskyky ovat perinteisiä teräslajeja parempi. Lisäksi teräslajin hinta on kilpailukykyinen ja vakaa.   
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