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The objective of this final project was to investigate ways of using thermal cameras
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equipped with a thermal camera. The range of use of thermal cameras is mostly
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used in this research were ammonia, propane, hydrogen and nitrogen.
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ways of using the thermal camera during accidents involving dangerous substances.
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different kind of gases and these materials were used in this project. This project
examines the differences between the thermal cameras used by the rescue services
and gas detection cameras and discusses the reasons for the suitability or unsuitability of observing gas leaks with the thermal cameras used by the rescue services.
Mainly, the thermal cameras used by the rescue services cannot be used to observe
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6

LYHENTEET
Absorptio

Imeä, esimerkiksi sähkömagneettista säteilyä

Emissio

Lähettää, esimerkiksi sähkömagneettista säteilyä

LWIR

Long Wavelenght Infrared Radiation. Pitkän aallonpituusalueen infrapunasäteily (8000-14000nm).

MWIR

Medium Wavelenght Infrared Radiation. Keskipitkän aallonpituusalueen infrapunasäteily (3000-5000nm).

Nm

Nanometri, pituuden yksikkö. Nanometri on metrin miljardisosa.

NTP

Normal Temperature and Pressure. Normaali lämpötila (20
°C) ja ilmanpaine (1,01325 bar). (The Engineering ToolBox
c).

Pelastusryhmä

Koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja
kalustosta. (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 2012, 5).

Pelastusjoukkue

Koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä
pelastusryhmästä. (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 2012, 5).

ppm

Parts per million. Yksi miljoonasosa. Suhteellinen suhdeyksikkö, joka ilmaisee, kuinka monta miljoonasosaa jokin on
jostakin. (10000 ppm = 1%)
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1

JOHDANTO

Pelastustoimi uudistuu jatkuvasti ja teknologia kehittyy sitä myöten. Osana kehitystä pelastustoimelle hankitaan uusia välineitä pelastustoiminnan helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Käytössä on kuitenkin myös teknologiaa, jota ei välttämättä osata
täysin hyödyntää. Työssä käsitellään lämpökameran hyödyntämismahdollisuuksia vaarallisten aineiden onnettomuuksissa.
Pelastustoimen käytössä on ollut jo vuosia lämpökameroita lähinnä rakennuspaloja varten. Lämpökamerat havaitsevat kohteen emittoimaa sähkömagneettista säteilyä, jonka
vuoksi on teoriassa mahdollista, että lämpökameralla pystyy havaitsemaan kaasuvuotoja.
Työssä selvitetään asiaa teoriassa sekä käytännön tutkimuksin. Saatujen tulosten pohjalta
luodaan menetelmäohje uudistettuun Tokevaan, joka on käytössä pelastuslaitoksilla.
Opinnäytetyössä aihe on rajattu yleisiin ja tutkimuksen aikana saatavilla oleviin kaasuihin. Lämpökamerat, joita työssä hyödynnetään, ovat Pelastusopistolla käytössä olevia
lämpökameroita. Tutkimukset tehdään pääsääntöisesti Pelastusopiston harjoitusalueella
Korvaharjussa.
Työ koostuu teoriaosuudesta, jossa käsitellään tutkimuksen kohteena olevia kemikaaleja,
lämpökameraa, kemikaalien havaitsemista lämpökameralla sekä toimintaa vaarallisten
aineiden onnettomuuksissa. Käytännön osiossa tehdään tutkimus, jossa selvitetään näkyvätkö kyseiset kemikaalit todellisuudessa lämpökamerassa. Lopuksi, pohdinnassa kootaan yhteen käytännön käyttömahdollisuudet sekä tutkimukseen ja teoriaosuuteen liittyvät ongelmakohdat.
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2

TUTKIMUS JA AIHEEN RAJAUS

2.1

Aiheen rajaus ja tavoitteet

Tutkimuksen aihe rajataan saatavilla oleviin yleisiin kaasuihin. Osa kaasuista on paineenalaisena nesteytettynä ja osa puristettuna kaasuna. Tutkimuksen pohjimmainen idea
on tutkia pelastustoimen käytössä olevien lämpökameroiden käyttömahdollisuuksia kemikaalivuotojen havaitsemisessa. Näkyvä valo on tietyillä aallonpituuksilla olevaa sähkömagneettista säteilyä, ja vain pieni osa sähkömagneettisesta säteilystä on näkyvää valoa, joka kattaa aallonpituuden välin 400 - 700 nm. (Lehto ym. 2012, 79.) Tämän vuoksi
lämpökameroita hyödynnetään havaitsemaan infrapunasäteilyä, jota emme kykene paljaalla silmällä havaitsemaan. Infrapunasäteily on näkyvää valoa pitkäaaltoisempaa sähkömagneettista säteilyä.
Tutkimuksessa siis hyödynnetään lämpökameraa kaasujen absorboivan sähkömagneettisen säteilyn tarkasteluun. Tavoitteena on tehdä menetelmäohje uudistettuun Tokevaan
kaasuvuotojen havainnoinnin osalta. Aiheeseen rajattavat kemikaalit ovat ammoniakki,
propaani, typpi ja vety. Tavoitteena on myös selvittää pelastustoimen lämpökameroiden
käyttömahdollisuuksia kemikaalisäiliön ainemäärän arviointiin.
2.2

Aikaisemmat tutkimukset

Aikaisempaa tutkimustietoa lämpökameran hyödyntämisestä kaasuvuodoissa löytyy esimerkiksi Flirin tutkimuksista, mutta varsinaisesti pelastustoimen käytössä olevista lämpökameroista ei ole tehty virallisia tutkimuksia kaasuvuotojen havainnoinnista. Tosin Tokevan ohjeessa M4a mainitaan vuodon tiedusteluun kuuluvana välineenä lämpökamera.
Kaasuvuotojen havainnointiin on olemassa siihen suunniteltuja lämpökameroita, jotka
havaitsevat kaasuja niiden eri aallonpituusalueiden mukaan. Työssä tarkastellaan kuitenkin pelastustoimen lämpökameroita, joita ei ole suunniteltu vain tähän tarkoitukseen.
Lämpökameroista kerrotaan tarkemmin luvussa 4. Työssä hyödynnetään Flir Infradexiltä
saatuja materiaaleja lämpökameran ja kaasujen havaitsemisen osalta.
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2.3

Menetelmät ja ongelmat

Tutkimuksen teoriaosuuden ongelmat painottuvat siihen, että tutkittua tietoa löytyy vain
kaasulämpökameroiden osalta. Työssä sovelletaan kuitenkin tietoa fysiikasta, minkä jälkeen tutkimustulokset kertovat, pitääkö teoria käytännössä paikkansa. Esimerkkinä tästä
on ammoniakin ja propaanin absorboiva lämpösäteily, joka eroaa aallonpituuksiltaan siten, että ammoniakki absorboi sähkömagneettista säteilyä 10500 nm:n aallonpituudella
ja propaani 3300 nm:n aallonpituudella. (Gas Detection 2009, 11,16.) Pelastustoimen
käytössä olevat lämpökamerat havaitsevat infrapunasäteilyä aallonpituuksilla 7500 13000 nm. Tästä voidaan päätellä, että pelastustoimen lämpökameralla olisi mahdollista
havaita ammoniakkikaasun vuoto, mutta ei propaanikaasun vuotoa.
2.4

Aiheeseen liittyviä onnettomuuksia

Suomessa tapahtuu vuodessa keskimäärin 76 vaarallisten aineiden onnettomuutta (ks.
taulukko 1), joissa on osallisena kaasuja. Tilastointi on tehty viimeisen kymmenen vuoden otannalla vuosista 2009 - 2018 Pronton perusteella. Taulukkoon numero 2 on kerätty
tilastot viimeisen viiden vuoden aikana sattuneista onnettomuuksista, joissa on kyseessä
työssä tutkittavia kaasuja. Taulukossa numero 3 on esitetty kuljetusluokan mukaan niitä
vaarallisten aineiden onnettomuuksia viiden vuoden ajalta, joissa on osallisena kaasuja.
Taulukko 1. Vaarallisten aineiden onnettomuudet, joissa osallisena kaasuja (Pronto).
Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Yhteensä

Onnettomuuksien määrä (kaasut)
72
75
59
63
88
80
83
88
73
79
760
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Taulukko 2. Työssä tutkittavien kaasujen onnettomuudet viiden vuoden ajalta (Pronto).
Aine

Onnettomuuksien määrä

Ammoniakki (vedetön)

49

Ammoniakki (vesiliuos)

12

Nestekaasu

142

Propaani

23

Typpi (jäähdytetty neste)

35

Typpi (puristettu kaasu)

1

Yhteensä

262

Taulukko 3. Kaasujen onnettomuudet kuljetusluokan mukaan viiden vuoden ajalta
(Pronto).
Kuljetusluokka

Onnettomuuksien määrä

2.1 Palavat kaasut

214

2.2 Palamattomat kaasut

104

2.3 Myrkylliset kaasut
Yhteensä

85
403

Taulukoista 1 ja 3 huomataan, että viimeisen viiden vuoden aikana on sattunut 403 onnettomuutta, joissa on osallisena kaasuja. Työn tarkoituksena oli valita yleisimpiä käytettäviä ja saatavilla olevia kaasuja. Taulukosta 2 nähdään, että työssä valittujen kaasujen
onnettomuuksia on viimeisen viiden vuoden otannalla yli puolet, 262 kappaletta 403:stä.
Palavien kaasujen onnettomuuksia sattuu jopa kaksinkertainen määrä palamattomiin tai
myrkyllisiin kaasuihin verrattuna. Työssä tutkittavia palavia kaasuja ovat nestekaasu,
propaani sekä vety. Vetyä ei löytynyt tilastoinneista ollenkaan. Myrkyllisiä kaasuja tutkimuksessa edusti ammoniakki ja palamattomia kaasuja typpi.
Tilastojen mukaan onnettomuuksissa on osallisena kaasuja. Ainakin osa näistä kaasuista
on paineenalla nesteytettynä, minkä takia vuototilanteessa kuljetusastian paine pääsee pu-
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toamaan ja aine höyrystymään. Tämän seurauksena aine kylmenee aina kohti kiehumispistettään. (Lautkaski 2006, 102-104.) Osa puolestaan kuljetetaan jäähdyttämällä nesteytettynä ja osa puristettuna kaasuna. On siis mahdollista, että lämpökamerasta olisi tai
on ollut apua jossain edellisvuosien onnettomuudessa.
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3

TUTKIMUKSEEN RAJATUT KEMIKAALIT

3.1

Ammoniakki

Ammoniakki on myrkyllinen ja syövyttävä kaasu, joka esiintyy NTP - olosuhteissa olomuodoltaan kaasumaisena. Ammoniakin kiehumispiste on -33°C, minkä vuoksi se esiintyy kaasumaisena pääsääntöisesti kaikissa Suomen vallitsevissa olosuhteissa. Kuitenkin
jo 8 - 9 ilmakehän paineessa tämä saadaan nesteytettyä (ks. kuva 1). Koska nesteytettyinä
kaasuja saadaan kuljetettua huomattavasti suurempia määriä kuljetussäiliöiden kokoon
nähden, on myös ammoniakin kuljettaminen nesteytettynä hyvin yleistä. Yksi litra nestemäistä ammoniakkia muodostaa ilmakehän paineessa höyrystyessään 750 litraa ammoniakkikaasua. (Karkela ym. 2013, 154; Työterveyslaitos 2017; OVA-ohje: AMMONIAKKI; Hase ym. 1990, 49.)
Ammoniakin käyttöalue on suhteellisen laaja. Sitä käytetään epäorgaanisten ja orgaanisten typpiyhdisteiden, esimerkiksi typpihapon, urean, räjähdysaineiden ja muovien tuotannossa. Ammoniakkia käytetään myös lannoitteena ja lannoitteen valmistuksessa. Ajatellen ammoniakin pienempimuotoista vuotoa ja lämpökameran käyttömahdollisuutta,
ammoniakkia on myös sellaisenaan useissa kylmäkoneissa jäähdytysaineena. Kylmäkoneita on paljon aina jäähalleista kylmävarastoihin, minkä vuoksi vuodon aiheutumisen
todennäköisyys on riskeihin nähden suuri. (Työterveyslaitos. 2017; OVA-ohje: AMMONIAKKI.)
Ammoniakin terveysvaikutukset ovat mittavia jo pienissä pitoisuuksissa. Ensimmäiset
haittavaikutukset alkavat ärsytysoireina 20 - 25 ppm:n pitoisuudessa. Yli 100 ppm:n altistus aiheuttaa kyynelvuotoa ja sarveiskalvon ärsytystä. Voimakkaasti hengitysteitä ja
silmiä ärsyttävä pitoisuus on 400 - 700 ppm:n tienoilla. Keuhkopöhön ja kurkunpään turvotuksen vuoksi jo lyhytaikainen altistus yli 5000 ppm:n pitoisuudelle voi aiheuttaa nopean kuoleman. Suuret pitoisuudet (yli 10000 ppm) voivat aiheuttaa jopa ihon syöpymistä. NTP - olosuhteissa iholle saadut nestemäiset roiskeet voivat aiheuttaa paleltumia,
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koska höyrystyessään aine viilenee kiehumispistettään kohti. (Työterveyslaitos 2017;
OVA-ohje: AMMONIAKKI.)

Kuva 1. Ammoniakin höyrynpaine lämpötilan funktiona (The Engineering ToolBox b).

3.2

Nestekaasu

Nestekaasulla tarkoitetaan hiilivetyjen seosta, johon kuuluu pääkomponenttina joko propaania tai butaania. Nestekaasua valmistetaan Suomessa nesteen jalostamolla. Nestekaasu on ilmaa raskaampaa, minkä vuoksi se painuu alhaisimpiin tiloihin vapautuessaan.
Tässä työssä tarkastellaan sekä propaania että butaania, koska tutkimuksen kohteena olevat säiliöt ovat sisällöltään kaupallista propaania sekä butaania. (Työterveyslaitos 2015;
OVA-ohje: NESTEKAASUT.)
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Propaani on hiilivety, siihen kuuluu kolme hiiliatomia ja kahdeksan vetyatomia. Vastaavasti butaaniin kuuluu neljä hiiliatomia ja kymmenen vetyatomia. Propaania ja butaania
kuljetetaan nesteytettynä ekologisten syiden takia. Nestemäisenä aineita saadaan kuljetettua huomattavasti suurempia määriä kuin kaasumaisena, koska yksi litra nestemäistä
propaania on kaasumaisena ilmakehän paineessa 305 litraa propaanikaasua. (AGAn nestekaasu.) Propaanin kiehumispiste on -42°C, mutta ammoniakin tavoin se saadaan jo alle
kymmenen ilmakehän paineessa nesteytettyä, koska sen höyrynpaine on 8,4 bar 20 asteen
celsiuksen lämpötilassa (ks. kuva 2). Propaanin syttymisraja on 2,2 - 9,5%, ja heikon
hajun vuoksi propaani sekä butaani hajustetaan sen havaittavuuden vuoksi. Butaanilla
syttymisrajat ovat kutakuinkin samat, 1,5 - 8,5%. Butaanin kiehumispiste on huomattavasti alhaisempi (-0,5°C) kuin propaanin. Tämän takia sen höyrystyminen on maltillisempaa. Höyrynpaine butaanilla on 2,1bar 20 asteen celsiuksen lämpötilassa. (Työterveyslaitos 2015; OVA-ohje: NESTEKAASUT.)
Suurina pitoisuuksina (n.10 - 30%), nestekaasu voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumista ja sydämen rytmihäiriöitä. Kun tilassa on yli 25 % nestekaasua, aiheutuu ihmiselle hapenpuutetta, josta voi seurata tajuttomuus ja kuolema. Samoin kuin ammoniakkiroiskeet myös propaaniroiskeet voivat nestemäisinä ollessaan aiheuttaa paleltumia aineen
pyrkiessä viilentymään kohti kiehumispistettä. (Työterveyslaitos 2015; OVA-ohje: NESTEKAASUT.)
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Kuva 2. Propaanin ja butaanin sekä niiden seosten höyrynpaine lämpötilan funktiona (The Engineering ToolBox a).

3.3

Typpi

Typpi on ilmaa kevyempi, hajuton, mauton ja väritön kaasu. Typpi on yleinen alkuaine,
ja sitä esiintyy esimerkiksi ilmakehässä jopa 78 %. Typellä on propaaniin ja ammoniakkiin verrattuna huomattavasti matalampi kiehumispiste (-196°C). Typpeä kuljetetaan
jäähdyttämällä nesteytettynä kaasuna tai puristettuna kaasuna. Yhdestä litrasta nestemäistä typpeä muodostuu 700 litraa kaasumaista typpeä. Toisin kuin ammoniakkia ja
propaania typpeä täytyy nestemäisenä aineena kuljettaa jäähdytettynä. Tämä tarkoittaa
sitä, että säiliössä oleva typpi on kiehumispisteessään. Käytännössä tämä onnistuu siten,
että säiliöön tehdään ikään kuin toinen säiliö sisälle ja näiden kahden säiliön väliin saatetaan mahdollisimman lähelle tyhjiötä vastaavat olosuhteet, jossa lämpösäteily ei etene
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tai sen eteneminen on hidasta. (Työterveyslaitos 2017; OVA-ohje: TYPPI; Lautkaski
2006, 49.)
Nestemäistä typpeä käytetään teollisuudessa paljon. Koska nestemäinen typpi on NTP olosuhteissa erittäin kylmää (ks. kuva 3) sitä käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden jäähdytykseen ja pakastamiseen. Typpikaasua puolestaan käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden suojapakkaamisessa sekä tulipalojen ehkäisyssä, koska se syrjäyttää yhden palamisen edellytyksen, hapen. (Työterveyslaitos 2017; OVA-ohje: TYPPI.)
Typpi syrjäyttää suurilla pitoisuuksilla hapen, minkä vuoksi se on ihmiselle vaarallista.
Ihmiset alkavat saada hapenpuutteen oireita happipitoisuuden laskiessa alle 18 %. Puhtaan typen hengittäminen aiheuttaa nopean kuoleman hapenpuutteen vuoksi. Nestemäisen typen roiskeet ja kylmät höyryt voivat aiheuttaa vakavia paleltumia. (Työterveyslaitos 2017; OVA-ohje: TYPPI.)
Kuva 3. Typen faasidiagrammi (The Engineering ToolBox d).
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3.4

Vety

Vety on helposti syttyvä, ilmaa kevyempi kaasu. Vetykaasu palaa lähes näkymättömästi,
ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja ollessaan kosketuksessa ihoon. Vedyn kiehumispiste on -253°C (ks. kuva 4), ja yleensä vetyä kuljetetaan sekä varastoidaan puristettuna kaasuna. Puristetun vedyn vuodossa on todennäköistä, että vuotokohdasta aiheutuva
staattisen sähkön varaus sytyttää kaasun palamaan. Vedyn näkymättömyyden ja mahdollisen itsesyttymisen vuoksi vetyvuodon havaitseminen on erittäin tärkeää. (Työterveyslaitos 2017; OVA-ohje: VETY.)
Vedyn käyttö on maailmassa yleistä. Vetyä käytetään useiden eri kemikaalien valmistuksessa kuten ammoniakkisynteesissä sekä orgaanisissa synteeseissä, suolahapon ja vetyperoksidin valmistuksessa, hitsaus-, leikkaus-, jäähdytys- ja suojakaasuna. Sitä käytetään
myös laboratoriokemikaalina sekä ravintorasvojen valmistuksessa. Puhdas vetykaasu ei
ole ihmiselle myrkyllistä. Suurina pitoisuuksina se kuitenkin syrjäyttää hapen, minkä
vuoksi se voi aiheuttaa tukehtumisen suljetussa tilassa. (Työterveyslaitos 2017; OVAohje: VETY.)
Kuva 4. Vedyn faasidiagrammi (The Engineering ToolBox e).
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4

LÄMPÖKAMERA

4.1

Toimintaperiaate

Kaikki esineet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen, emittoivat lämpösäteilyä. Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, joka aiheutuu hiukkasten lämpöliikkeestä. Säteilyn määrä kasvaa lämpötilan kasvaessa. (Lehto ym. 2012, 10 - 12; The Ultimate Infrared Handbook for R&D Professionals 2012, 1 - 3.) Lämpökameralla tarkastellaan tiettyä lämpösäteilyn osaa, joka kattaa aallonpituudeltaan 900 - 14000 nm. Mikäli
esineen lämpötila on alhaisempi kuin 500 astetta celsiusta, lämpösäteilyä ei voi havaita
paljaalla silmällä, vaan ainoastaan infrapuna-aluetta mittaavalla kameralla. Lämpökamera muodostaa tavallisen kameran tavoin kuvan esineen lähettämän lämpösäteilyn perusteella. Tavallinen kamera muodostaa kuvan näkyvän valon perusteella ja lämpökamera infrapunasäteilyn perusteella. (The Ultimate Infrared Handbook for R&D Professionals 2012, 1 - 3.)
4.2

Kaasulämpökamerat

Lämpökameroita on myös valmistettu havaitsemaan pelkästään kaasuvuotoja. Kaasuvuotojen havainnointiin käytettävät lämpökamerat on suunniteltu havaitsemaan eri aallonpituuksia sen kaasun mukaan, jota halutaan tarkkailla. Infrapunasäteilyn alue jaetaan siinä
karkeasti kahteen eri alueeseen aallonpituuksien mukaan, MWIR (medium wavelenght,
3000 – 5000 nm) sekä LWIR (long wavelenght, 8000 – 14000 nm). (The Ultimate Infrared Handbook for R&D Professionals 2012, 2; Gas Detection 2009.) Tietyt LWIR kamerat on suunniteltu havaitsemaan 10000 - 11000 nm:n aallonpituuden säteilyä. Näille aallonpituuksille säädetyt kamerat havaitsevat useita kaasuja, joista testattuja kaasuja ovat
esimerkiksi ammoniakki, klooridioksidi ja rikkiheksafluoridi. (Gas Detection 2009, 16.)
Eräät MWIR -kamerat puolestaan on tehty havaitsemaan noin 3300 nm:n aallonpituuden
säteilyä. Tällä aallonpituudella testattuja näkyviä kaasuja ovat esimerkiksi propaani, butaani ja metaani. (Gas Detection 2009, 11.)
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Kaasujen havaitseminen perustuu kaasun absorptioon. Koska esineet emittoivat ja heijastavat sähkömagneettista säteilyä, voidaan kaasuvuoto havaita lämpökamerasta kaasun absorption vuoksi. Kaasu siis peittää taustalla näkyvän aineen tai esineen emittoivan tai
heijastavan säteilyn, joka näkyy ikään kuin kaasupilvenä lämpökamerakuvasta (ks. kuva
5). Jotta pystyisi havaitsemaan tuon kaasupilven, täytyy kaasun absorboida lämpökameran havaitsemaa infrapunasäteilyä ja taustan täytyy emittoida tai heijastaa sähkömagneettista säteilyä. (Gas Detection 2009. 32 - 33.)
Kuva 5. Kaasun havaitseminen lämpökameralla (Gas detection 2009, 32).

4.3

Pelastustoimen lämpökamerat

Pelastustoimessa käytettävät lämpökamerat eroavat kaasulämpökameroista merkittävimmin detektorin ja aallonpituusalueen osilta. Toisin kuin kaasujen havainnointiin suunnitellut lämpökamerat pelastustoimen lämpökamerat havaitsevat huomattavasti laajemman
aallonpituusalueen, noin 7500 - 13000 nm. Kaasulämpökamerat havaitsevat alle 1000
nm:n, jotkut kamerat vain 200 nm:n aallonpituusalueen tietyille kaasulle ominaiselta aallonpituusalueelta. Pelastustoimessa käytettävissä lämpökameroissa detektorina on usein
jäähdyttämätön detektori, kun taas kaasulämpökameroissa on usein jäähdytetty detektori.
(Flir infradex 2018 a. Lämpökamerat kaasuvuotojen havainnointiin; Flir infradex. 2018
b. Lämpökamerat palo- ja pelastustoimintaan.)
Pelastusopistolla on tutkimusten tekemisen aikaan kolme eri merkkistä lämpökameraa
käytössä. Nämä ovat MSA EVOLUTION 6000 XTREME, SCOTT Eagle Attack sekä
SEEK Reveal FirePRO. Tutkimuksessa käytettiin MSA:n sekä SEEK:n lämpökameraa.
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Markkinoilta löytyy myös useita muita lämpökameramalleja sekä -valmistajia. Tutkimuksissa käytettiin kahta lämpökameraa, jotka olivat MSA EVOLUTION 6000
XTREME sekä SEEK Reveal FirePRO. Koska tutkimustuloksista haluttiin vertailukelpoisia, työhön valitut kuvat tulivat vain yhdestä lämpökameramerkistä. Kaasujen havaittavuutta tarkasteltiin kuitenkin molemmilla lämpökameroilla.
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5

KEMIKAALIEN HAVAINNOINTI

5.1

Aineen olomuodot

Aineella on kolme eri olomuotoa, jotka ovat kiinteä, neste ja kaasu. Aineen olomuotoon
vaikuttaa lämpötila ja paine, joiden muuttuessa aine voi vaihtaa olomuotoaan. (Lautkaski
2006, 25 - 26; Lehto ym. 2009, 10.) Absoluuttista nollapistettä pidetään lämpötilana,
jossa molekyylien liike lakkaa (tätä lämpötilaa ei tosin voida saavuttaa). Kaikki tämän
lämpötilan yläpuolella olevat arvot saavat siis molekyyleille aikaan liikettä ja lämpötilan
noustessa liikemäärä kasvaa. (Lehto ym. 2009, 15.)
Liikemäärän kasvaessa ensimmäisenä vastaan tulee sulamispiste, jossa aine muuttaa olomuotoaan kiinteästä nesteeksi. Tämän jälkeen lämpötilan noustessa edelleen, vastaan tulee kiehumispiste, jossa aine muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi. (Lehto ym. 2009,
92 - 94.)
Käytetään esimerkkinä divetyoksidia eli tutummin kutsuttuna vettä. Vesi on kiinteänä
aineena 273,15 kelvinin alapuolella eli celsiusasteikolla, alle nollan asteen celsiuksen.
Tämän lämpötilan (0°C) saavutettuaan vesi siis sulaa kiinteästä aineesta nesteeksi. Lämpötilan jatkaessa nousua ja lopulta saavuttaessa 373,15 kelvinin (100°C) lämpötilan se
muuttuu nestemäisestä aineesta kaasumaiseksi. Nämä olomuotojen muutokset edellyttävät kutakuinkin normaalia ilmanpainetta, sillä mikäli painetta kasvatetaan, niin esimerkiksi kiehumispistettä saadaan nostettua jopa satoja kelvineitä. Kuvassa 6 esitetään veden
olomuotojen muutokset paineesta lämpötilan funktiona.
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Kuva 6. Veden olomuoto paineen ja lämpötilan muuttuessa (Veden faasidiagrammi).

5.2

Paineenalaisena nesteytetyt kaasut

Kaasuja voidaan pakata ja kuljettaa muutamilla eri tavoilla lähinnä kunkin kaasun ominaisuuksien ja käytännöllisimmän pakkaustavan takia. Jotta voitaisiin ymmärtää työssä
tutkittuja kaasuja ja lämpökamerakuvantamisen teoreettiseen onnistumiseen vaikuttavia
asioita, perehdytään hieman kaasujen kuljetukseen liittyviin menettelyihin. Tässä luvussa
käsitellään pääsääntöisesti vain tutkimuksen kohteena olevien kaasujen pakkaus- ja kuljetustapoja.
Kaasuja kuljetetaan puristettuna, paineenalla nesteytettynä, jäähdyttämällä nesteytettynä
sekä liuotettuna. Puristetut kaasut ovat säilytysastiassa korkeassa, jopa 200-300 ilmakehän paineessa. Puristetut kaasut ovat olomuodoltaan kaasumaisia säilytysastiassaan, ja
näistä esimerkkejä ovat argon, helium ja typpi. (Lautkaski 2006, 48.)
Paineenalaisena nesteytetyt kaasut ovat säilytysastiassaan suhteellisen pienessä paineessa, alle kymmenen ilmakehän paineessa. Näistä esimerkkejä ovat kloori, propaani ja
ammoniakki. (Lautkaski 2006, 48.) Paineenalaisena nesteytetyille kaasuille ominaista on,
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että säiliössä oleva aine on samassa lämpötilassa kuin säiliön ulkopuolella vallitseva lämpötila. Tämä johtuu siitä, että kyseinen aine pysyy nestemäisenä säiliön sisällä vallitsevan
paineen ansiosta. Ammoniakilla ja propaanilla kylläisen höyryn paine on noin 8 – 9 bar.
Kun säiliön sisällä vallitsee kyseinen paine, pysyvät aineet nestemäisinä, ollessaan samassa lämpötilassa säiliön ulkopuolella vallitsevan lämpötilan kanssa. Mikäli säiliön
kaasu- tai nestetilaan tulee vuoto, säiliön sisällä oleva paine pääsee laskemaan. Koska
säiliön sisäpuolinen paine on alhaisempi kuin aineiden kylläisen höyryn paine, alkaa aine
höyrystymään ja tasoittamaan vallitsevia olosuhteita. Höyrystyminen sitoo lämpöä,
minkä vuoksi aine viilenee aina kohti kiehumispistettään. Lopulta saavutetaan tila, jossa
säiliön sisällä ja ulkopuolella vallitseva paine on sama sekä aine on kiehumispisteessään
eikä enää höyrysty voimakkaasti, vaan ainoastaan kun aine pääsee lämpenemään, uutta
höyrystymistä pääsee tapahtumaan. (Lautkaski 2006, 102 - 104.)
5.3

Kaasuvuotojen havaitseminen pelastustoimen lämpökameralla

On perusteltua, että aine emittoi sähkömagneettista säteilyä ollessaan absoluuttisen nollapisteen yläpuolella. Säteily on sitä voimakkaampaa, mitä korkeampi on lämpötila.
Koska paineenalla nesteytetyt kaasut viilenevät huomattavasti höyrystymisen seurauksena, on todennäköistä, että paineastiasta vapautuva kaasu on erilämpöistä ympäristöön
nähden ja täten emittoisi sähkömagneettista säteilyä, jota olisi (ainakin jossain) teoriassa
mahdollista nähdä lämpökameralla. Käytännössä kaasut kuitenkin sekoittuvat ilmakehän
kaasuihin nopeasti, jolloin myös lämpötilaerot tasoittuvat.
Kaasujen havaitseminen ei kuitenkaan mene edellä mainitulla tavalla. Esineet ja aineet
kyllä emittoivat tai heijastavat sähkömagneettista säteilyä, joka on nähtävissä lämpökamerakuvasta. Kaasut puolestaan absorboivat sähkömagneetista säteilyä ja kaasut havaitaankin lämpökameroilla kaasujen absorptiosta, eli kaasu tulee pilvimäisenä säteilevän
aineen eli tässä tapauksessa taustan eteen. Kaasun täytyy absorboida lämpökameran havaitsemaa infrapunasäteilyä, jotta kaasun näkyminen olisi mahdollista lämpökamerasta.
(Gas Detection 2009, 32 - 33.)
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Pelastustoimen lämpökamerat poikkeavat kaasuvuotoihin tarkoitetuista lämpökameroista
tietyiltä osin. Yksi poikkeavuus on aallonpituusalue, joka pelastustoimen lämpökameroilla on asetettu 7500 - 13000 nm:n välille. Tämä asettaa rajoituksia siltä osin, että kaasut, jotka absorboivat sähkömagneettista säteilyä tuon aallonpituusalueen ulkopuolelta,
eivät ole havaittavissa pelastustoimen lämpökameroilla. Pelastustoimessa käytettävät
lämpökamerat eroavat myös detektorin ja linssin osalta kaasulämpökameroista. Normaalin näkyvän valon kameran linssiä ei voi käyttää lämpökameroissa, koska se ei kuljeta
infrapunasäteilyä riittävissä määrin. Pääsääntöisesti kaasulämpökameroissa on germanium- tai piilinssillä varustettuja jäähdytettyjä detektoreita. Tyypillisesti MWIR -kameroissa käytetään piilinssiä ja LWIR -kameroissa puolestaan germaniumlinssiä. Pelastustoimen kameroissa puolestaan on germaniumlinssillä varustettuja jäähdyttämättömiä
detektoreja, koska pelastustoimen kamerat toimivat LWIR -alueella. (The Ultimate Infrared Handbook for R&D Professionals 2012, 2.)
Kuten jo luvussa 4.2 mainittiin, että pystyäksemme havaitsemaan kaasupilven, täytyy
kaasun absorboida lämpökameran havaitsemaa infrapunasäteilyä ja taustan täytyy emittoida tai heijastaa sähkömagneettista säteilyä. Koska tiedämme ammoniakkikaasun absorboivan aallonpituusalueen olevan pelastustoimen lämpökameran havaitseman aallonpituusalueen sisällä, toisin kuin propaanin, voidaan siis todeta ammoniakkikaasun näkyvän lämpökamerassa ja vastaavasti propaanikaasun olevan näkymätöntä. Se, millä taajuudella kaasujen molekyylit värähtelevät, riippuu itse molekyylien muodosta. Yksinkertaiset molekyylit värähtelevät suurella taajuudella, kun taas monimutkaisempien molekyylit taajuus on matalampaa. Kun värähtelyn taajuus kasvaa, aallonpituus pienenee.
(Gas Detection 2009, 27 - 30.) Tästä voidaan päätellä yksinkertaisten molekyylien kuten
vedyn ja typen olevan havaittavissa pienemmillä aallonpituusalueilla kuin esimerkiksi
ammoniakin.
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6

TOIMINTA VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUKSISSA

6.1

Yleinen torjuntataktiikka

Yleinen torjuntataktiikka vaarallisten aineiden onnettomuuksissa koostuu kolmesta
osasta. Nämä ovat tilanteen vakiinnuttaminen, vaarattomaksi tekeminen ja pelastustoiminnan päättäminen. Tilanteen vakiinnuttaminen pitää sisällään tiedustelun, pelastamisen, aineen leviämisen estämisen, vaara-alueiden eristyksen, huuhtelupaikan perustamisen, syttymisen estämisen sekä vuodon tukkimisen. Tiedustelu ja pelastaminen tapahtuvat mahdollisesti välittömän vaara-alueen sisäpuolella, ja tässä kohtaa suojaustasona on
yleensä sammutusasu ja paineilmalaite. Sammutusasu ja paineilmalaite riittävät suojaustasoksi, kun varotaan kemikaaliroiskeita eikä tiedustelun yhteydessä kävellä kemikaalipilveen. Lisäksi sumusuihkulla saadaan ohjattua kemikaalipilveä tarvittaessa. Itse vuodon tukkimiseen ryhdyttäessä on jo tiedusteltu kyseessä oleva aine ja valittu kyseiselle
aineelle tarkoituksenmukaisin suojaustaso sekä myös muut tukitoimet ovat valmiita siihen, että vuodon tukkiminen olisi selkeää ja työturvallista. Vaarattomaksi tekeminen puolestaan tarkoittaa vuotaneen aineen vaarattomaksi tekemistä eli esimerkiksi aineen neutralointia ja talteen keräämistä. Näiden vaiheiden jälkeen päätetään pelastustoiminta,
minkä seurauksena poistetaan rajoitukset sekä puhdistetaan saastuneet varusteet ja välineet. (Lautkaski 2006, 173-178; P3 Käsikirja 2017, 48-50; Salminen 2018, 3-4.)
6.2

Perusoperaatiomalli

Kemikaalionnettomuudessa perusoperaatiomalli kolmen pelastusryhmän vahvuisessa
joukkueessa koostuu pelastusjoukkuetta johtavasta päällystöviranhaltijasta, jonka ensisijainen tehtävä on johtaa toimintaa. Päällystöviranhaltija vastaa, että kohteessa on huolehdittu työturvallisuuteen liittyvät toiminnot kuntoon, tiedottaa väestöä mahdollisesta vaarasta sekä ylläpitää tilannekuvaa. Ensimmäisen pelastusryhmän tehtäviin kuuluvat kemikaalisukellusparin muodostaminen, huuhtelupaikan perustaminen, tiedustelu, pelastaminen ja alkutorjunta. Toisen pelastusryhmän tehtävä on avustaa ensimmäistä ryhmää ja
tehdä tarvittavat tukitoimet, että tilanne voidaan vakiinnuttaa. Näitä ovat esimerkiksi
vaara-alueiden eristäminen, vesihuolto ja tarvittaessa puhdistuspaikan perustaminen.
Kolmas pelastusryhmä muodostaa kemikaalisukellusparin ja vakiinnuttaa tilanteen eli
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tukkii vuodot, estää aineen leviämisen, tekee aineen vaarattomaksi ja huolehtii torjuntatoimien jatkuvuudesta. (Lautkaski 2006, 172-178; Salminen 2018, 5-6.)
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7

MENETELMÄOHJE

7.1

Perusteet

Tokeva-ohjeiden ideana on auttaa pelastusviranomaisia vaarallisten aineiden onnettomuuksien tehtävissä. Tokeva-ohjeissa on yhtenä osana menetelmäohjeet, joiden perimmäinen idea on täydentää taktisia torjuntaohjeita. Menetelmäohjeet on laadittu torjuntataktiikan vaiheiden mukaan.
Menetelmäohjeessa kerrotaan selkokielellä listattuna tarvittavat voimavarat, asiat ja esineet. Otetaan esimerkiksi menetelmäohje M4a, joka liittyy vuodon tiedusteluun. Se koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä kerrotaan, mihin tilanteisiin sitä on mahdollista
käyttää. Toisena tulevat voimavarat, suojaimet ja välineet, joita vuodon tiedustelussa tarvitaan, ja viimeisenä menetelmät, joilla vuotoa voidaan tiedustella. M4a -menetelmäohjeessa mainitaan voimavaroissa, suojaimissa ja välineissä yhtenä apuvälineenä lämpökamera. Tässä ei kuitenkaan avata yhtään lämpökamerasta, kuinka sitä voitaisiin hyödyntää
vuodon tiedustelussa.
7.2

Laadinta

Työssä oli tarkoituksena tehdä menetelmäohje kaasuvuotojen havainnointiin. Tutkimustulosten seurauksena varsinaisen menetelmäohjeen tekeminen jäi hyvin lyhyeksi. Tarkoituksena oli tehdä vain lyhyehkö kappale Tokevaan kaasuvuodon havainnoinnin osalta,
jossa kerrotaan tutkimuksesta saadut faktat ytimekkäästi.
Lämpökamera on hyvä työväline säiliön ainemäärän arviointiin nesteytetyn kaasun vuototilanteessa. Tämä on mahdollista siksi, että nestemäisen aineen höyrystyminen kaasuksi
sitoo lämpöenergiaa, minkä vuoksi nestemäinen aine viilenee kohti kiehumispistettään.
Lämpö johtuu viilenneestä nesteestä säiliöön, mikä näkyy lämpökamerassa selkeänä rajana nestepinnan mukaan. Yleisohjetta kaasujen näkymisestä lämpökamerassa ei voi antaa. Kaasut näkyvät lämpökamerassa, jos kyseinen kaasu absorboi lämpökameran havaitsemaa sähkömagneettista säteilyä sille asetetulta aallonpituusalueelta sekä on olemassa
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tausta, joka säteilee lämpökameralla havaittavaa infrapunasäteilyä, minkä ansiosta kaasupilvi voi näkyä lämpökamerassa.
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8

TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA

8.1

Suoritettavat tutkimukset

Tutkimuksissa oli tarkoituksena tutkia neljää eri kaasuvuotoa. Tutkimukset tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkasteltiin propaanin, ammoniakin ja typen
havaittavuutta lämpökameralla. Tutkimus tehtiin Pelastusopiston harjoitusalueella Korvaharjussa. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin vetykaasun vuotoa sekä palavan vetykaasun vuotoa. Toinen tutkimus tehtiin Pelastusopiston kalustohallin pihassa aidatulla
alueella.
8.2

Propaanisäiliön ainemäärän arviointi

Tutkimus lähti liikkeelle 7 m³ propaanisäiliön lähtötietojen tarkastelulla. Lähtötietoina
olivat: täyttöaste 56 %, höyrynpaine 4,5 bar sekä nesteen lämpötila 3°C. Lämpökameralla
tarkasteltuna propaanisäiliö näytti kuvan 7 mukaiselta.
Kuva 7. Propaanisäiliö ennen tutkimusta lämpökameralla tarkasteltuna.
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Tutkimus tehtiin pelastajien sovellettujen harjoitusten yhteydessä. Tämän vuoksi propaanikaasulle saatiin kulutusta. Harjoituksessa pelastajat tukkivat propaaniputkistoon demonstroidun vuodon kääntämällä venttiilin kiinni. Tähän menee ryhmältä aikaa muutamia minuutteja, minkä aikana propaanikaasua vuotaa reilusti putkistosta. Putkiston halkaisija on 55 mm. Ensimmäisen pelastajien harjoituksen jälkeen propaanisäiliön ainemäärä oli selvästi havaittavissa lämpökamerasta (ks. kuva 8) ja säiliön parametrit olivat
muuttuneet seuraavasti: täyttöaste 53,5 %, höyrynpaine 3,5 bar sekä nesteen lämpötila
1,5°C.

Kuva 8. Propaanisäiliö ensimmäisen tutkimuksen jälkeen lämpökameralla tarkasteltuna.

8.3

Propaanivuoto

Seuraavana vuorossa oli propaanivuodon tarkastelu lämpökameralla. Vuoto demonstroidaan edellä mainitusta 7 m³ säiliöstä, josta virtasi ulkoilmaa kylmempää kaasua. Kaasun
lämpötila vuotavan putken päästä mitattiin lämpömittarilla ja kylmimmillään kaasu tuli
ulos putkesta 1,6°C lämpötilassa. Ulkoilman lämpötila tällöin oli suurempi, noin 3 - 4°C.
Lämpökamerasta ei pystynyt havaitsemaan propaanivuotoa miltään etäisyydeltä (ks.
kuva 9). Tuulen nopeus oli 1 m/s.
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Kuva 9. Propaanikaasuvuoto lämpökameralla kuvattuna.

8.4

Ammoniakkivuoto

Seuraavana tutkimuksessa oli vuorossa ammoniakki. Tutkimuksessa käytettävä ammoniakki pullo oli kooltaan 80 litrainen ja ammoniakki itsessään paineen alla nesteytettynä.
Koejärjestelyt näkyvät kuvassa 10. Ammoniakkivuodon koejärjestelyistä otetusta kuvasta poiketen varsinaiset vuotokuvat on otettu toisesta suunnasta tuulen suunnan vuoksi.
Lämpökameralla pystyi havaitsemaan läheltä vuodon (ks. kuva 11). Kuvassa 11 etäisyys
2 m ja tuulen nopeus 1 m/s. Etäisyyden kasvaessa kuvan tulkitseminen käy vaikeaksi ja
käytännössä pelastustehtävän näkökannalta vuotokohtaa ei näe lämpökameralla. Kuvassa
12 etäisyys on 22 m ja vuotoa ei käytännössä ole havaittavissa. Lämpökameralla on selkeästi havaittavissa kylmentynyt kaasupullo sekä kylmenneet letkustot, jossa kaasu virtaa.
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Kuva 10. Ammoniakkivuodon koejärjestelyt.

Kuva 11. Ammoniakkikaasun vuoto kahden metrin etäisyydeltä lämpökameralla kuvattuna.
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Kuva 12. Ammoniakkikaasun vuoto 22 metrin etäisyydeltä lämpökameralla kuvattuna.

8.5

Nestekaasuvuoto

Tutkimus tehtiin myös nestekaasupullolle, joka oli myös tilavuudeltaan 80 litraa ja nestekaasu paineenalla nesteytettynä. Tutkimuksen koejärjestelyt olivat identtiset ammoniakin kanssa. Tuulen nopeus oli 1 m/s. Nestekaasusta ei pystynyt havaitsemaan lämpökameralla vuotoa edes läheltä (ks. kuva 13), mutta vuodon pystyi näkemään paljain silmin
(ks. kuva 14).
Kuva 13. Nestekaasun vuoto kahden metrin etäisyydeltä lämpökameralla kuvattuna.
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Kuva 14. Nestekaasun vuoto normaalilla kameralla läheltä kuvattuna.

8.6

Typpivuoto

Lämpökameralla ei myöskään pysty havaitsemaan typpikaasun vuotoa (ks. kuva 15). Tutkimuksessa typpikaasu oli puristettuna kaasuna. Kaasupullon viileneminen näkyy lämpökamerassa selkeästi, samoin pulloventtiili, josta typpeä vuotaa. Typpipullon ainemäärää ei voi tässä tapauksessa arvioida, sillä typpi on pullossa kaasumaisena ja näin ollen ei
tuota vuotaessaan selkeästi näkyvää pinnan rajaa kuten nestemäisenä pullossa tai muussa
astiassa viilenevät aineet. Tuulen nopeus mittauksien aikana oli 1 m/s, etäisyys 3 m.
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Kuva 15. Typpikaasun vuoto kolmen metrin etäisyydeltä lämpökameralla kuvattuna.

8.7

Vedyn vuoto

Vetykaasun havaitseminen koostui kahdesta vaiheesta. Ensin tarkasteltiin lämpökameralla pelkän vetykaasun havaittavuutta, minkä jälkeen vetykaasu sytytettiin palamaan.
Vetykaasun polttamista tarkasteltiin lähinnä sen vuoksi, että vetyliekki on paljaalle silmälle näkymätön. Käytössä oli viiden litran vetykaasupullo, johon oli kiinnitetty noin
neljän metrin mittainen nestekaasuletku. Nestekaasuletkun päähän oli kiinnitetty noin
puolen metrin mittainen metalliputki, jonka päätä oli hieman supistettu virtausnopeuden
kasvattamiseksi (ks. kuva 16). Vetykaasu oli pullossa puristettuna kaasuna. Kokeen aikana tuulen nopeus oli 0,5 m/s, kuvien ottamisetäisyys 1 - 2 m ja lämpötila -4°C.
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Kuva 16. Vetykaasun vuodon koejärjestelyt.

Kuva 17. Vetyvuoto käyttötilalla 1.
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Kuva 18. Vetyvuoto käyttötilalla 2.

Kuva 19. Vetyvuoto käyttötilalla 3.
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Kuvissa 17, 18 ja 19 vetykaasun vuoto on tarkasteltuna kyseisen lämpökameran kaikilla
kolmella käyttötilalla.
Seuraavaksi samoilla koejärjestelyillä vetykaasu sytytettiin palamaan. Vetykaasun palamista ei näe paljaalla silmällä.
Kuva 20. Palava vetykaasu kuvattuna normaalilla kameralla.
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Kuva 21. Palava vetykaasu kuvattuna lämpökameralla.

8.8

Pohdinta

Pohjimmainen idea oli tarkastella kaasuvuotojen havaittavuutta pelastustoimen lämpökameroilla. Tutkimuksissa oli mukana kaksi lämpökameraa, joilla kummallakin testattiin
kaasuvuotojen näkyvyyttä. Kuitenkin opinnäytetyöhön otetut kuvat on otettu yhdestä
lämpökameramerkistä ja mallista, Seekin The RevealFirePro:sta, että tuloksiin on saatu
vertailukelpoiset kuvat. Kummallakin käytössä olleella lämpökameralla on kuitenkin tarkasteltu demonstroituja kaasuvuotoja, ettei kävisi niin, että jokin kaasuvuoto olisikin havaittu toisella lämpökameralla. Merkittäviä kuvaeroja ei siis olisi, vaikka kuvat olisikin
otettu toisesta lämpökameramerkistä.
Tutkimuksia oli tarkoitus tehdä ensin nollan asteen celsiuksen yläpuolella eli plussakeleillä sekä tämän jälkeen pakkaskelillä, nollan asteen celsiuksen alapuolella. Tämän
ideana oli, että paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen kaasuuntuminen on hieman hitaampaa kovilla pakkaskeleillä, koska ollaan lähempänä aineen kiehumispistettä. Mikäli
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kaasuvuodot näkyisivät pakkaskeleillä, todennäköisesti vuodot olisivat havaittavissa kaikilla korkeamman lämpötilan keleillä, koska höyrystyminen on silloin voimakkaampaa.
Kokeen järjestelyt onnistuivat hyvin, ja kokeet saatiin tehtyä aikataulun mukaan. Kuitenkin ensimmäisten tuloksien vuoksi toista tutkimusta samoilla kaasuilla ei tehty ollenkaan.
Tutkimuksessa olevista neljästä kaasusta kolmea ei havaittu lainkaan, joten on perusteltua, että tuskin ne näkyisivät pakkaskeleilläkään. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että
kyseisien kaasujen absorboivat sähkömagneettiset säteilyt (jotka ovat kullekin aineelle
omat) eivät olleet käytettävien lämpökameroiden aallonpituusalueella, jolloin kelillä ei
pitäisi olla merkitystä vuodon näkyvyyteen lämpökamerassa. Tämän vuoksi uusintatutkimuksia ei tehty kovilla pakkaskeleillä uudestaan. Ensimmäinen tutkimus tehtiin 3°C
lämpötilassa ja havaintoina oli, että kolmesta tutkittavasta kaasusta ainoastaan ammoniakki oli edes osittain havaittavaa. Vetykaasun tutkimus tehtiin -4°C lämpötilassa.
Lämpökameroissa on mallin mukaan useita eri käyttötiloja, jotka soveltuvat tiettyihin
käyttötarkoituksiin. Kaasuvuotojen havainnointiin ei kuitenkaan näillä tutkimuksilla voi
varmaksi sanoa, onko jokin tietty käyttötila siihen paras. Epäilen kuitenkin yleisesti kaasujen havaitsemisesta, että mikäli kaasuvuoto näkyy lämpökameran jollain käyttötilalla,
on se nähtävissä myös muilla tiloilla ja päinvastoin. Jos kaasuvuoto ei näy jollain käyttötilalla, tuskin se näkyy muillakaan käyttötiloilla. Perustan väitteeni lämpökameroiden aallonpituusalueeseen, joka on asetettu kuhunkin lämpökameraan käyttötarkoituksensa mukaisesti. Mikäli lämpökameran aallonpituusalue ei ole vuotavan kaasun absorboivan sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueella, tuskin käyttötilan vaihtaminen saa lämpökameraa havaitsemaan kaasuvuotoa.
Lämpökamera on hyvä työkalu vaarallisten aineiden onnettomuuksissa. Sen käyttömahdollisuudet rajoittuvat siihen suunniteltuihin ominaisuuksiin, joten mitään yleisohjetta
kaasuvuotojen havaitsemiseen on vaikea antaa. Se, kuinka paljon pelastustoimen lämpökamerat havaitsevat kaasuja, on jo toisen tutkimuksen aihe. Neljästä tutkimuksessa olleesta kaasusta lämpökameralla havaittiin ainoastaan yksi kaasu, ammoniakki. Kemikaalisäiliön nestepinta puolestaan on nähtävissä vuodon aikana selkeästi lämpökameralla.
Tämä tieto on pelastustoiminnan taktiikan kannalta suhteellisen merkittävä. Mikäli vuoto
on kaasutilassa, vuoto tuskin muuttuu nestevuodoksi yllättäen, ellei säiliö pääse kääntymään siten, että nestetila osuu vuotokohtaan. Lämpökameralla voidaan tässä tapauksessa
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arvioida, kuinka paljon kemikaalia on vielä säiliössä nestepinnan perusteella. Jos taas
vuoto on alun perin nestetilassa, voidaan lämpökameralla havaita esimerkiksi vuotokohdan olevan vain joitain senttimetrejä nestepinnan alapuolella. Tämän ansiosta voidaan
arvioida aika, jolloin nestevuoto muuttuu kaasuvuodoksi ja sitä kautta muuttaa pelastustoiminnan taktiikkaa.
Työssä esitetyt teoriaväitteet pitävät paikkansa niiltä osin, joilta tutkittua tietoa on saatu
esille. Luvussa 2.3 mainittiin epäilyksenä, että lämpökameralla voisi havaita ammoniakkikaasun, mutta ei propaanikaasua sen absorboimien aallonpituusalueiden vuoksi. Tutkimustulosten mukaan tämä pitää paikkansa. Työn täydentämisen vuoksi olisi ollut jokseenkin tärkeää saada esille myös vedyn ja typen absorboima aallonpituusalue, joiden
olisi täytynyt olla pelastustoimen lämpökameran havaitseman aallonpituusalueen ulkopuolella, koska kyseiset kaasut eivät näkyneet lämpökamerassa. Kuten luvun 5.3 viimeisessä kappaleessa mainittiin, on kuitenkin perusteltua olettaa yksinkertaisten kaasumolekyylien värähtelyn olevan tiheämpää kuin suurempimolekyylisien kaasujen. Tämän takia
voi olettaa vedyn ja typen absorboiman aallonpituusalueen olevan MWIR- tai pienemmällä alueella.
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