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1 JOHDANTO
Lämpökuvaus tarkastusmenetelmänä on tullut yhä useamman käyttäjän saataville. Syynä on
lämpökameroiden hintojen nopea aleneminen, jonka ansiosta kameran ovat voineet hankkia
muutkin, kuin tarkastuksia työkseen tekevät. Kameravalmistajat ovat onnistuneet kehittämään
kameroista likaa ja kolhuja kestäviä, joten ne sopivat duunarinkin käteen, ja käyttökohteita löytyy
lisää joka päivä.
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2 LÄMPÖKUVAUKSEN PERIAATE
Vaikka lämpökameralla voidaankin periaatteessa mitata pinnan absoluuttista lämpötilaa, perustuu
lämpökuvauksen käyttö tarkastusmenetelmänä lämpötilaerojen etsimiseen. Poikkeavat kohdat, joita
pinnan alla lymyävät vauriotkin ovat, voivat joko vahvistaa tai heikentää kappaleen pinnalta
lähtevää lämpösäteilyä.
Lämpökuvaus voidaan jakaa karkeasti passiiviseen ja aktiiviseen menetelmään. Passiivinen
perustuu sellaisten kohteiden havaitsemiseen, jotka ovat luonnostaan korkeammassa tai alemmassa
lämpötilassa taustaansa nähden. Näin on esimerkiksi silloin, kun etsitään metsään kadonneita
ihmisiä lämpökameran avulla. Aktiivinen menetelmä sen sijaan vaatii ulkoista energiaa
synnyttämään lämpötilaeron tarkasteltavan alueen ja taustan välille. Käytännössä mitä tahansa
energian lähdettä voidaan käyttää tutkittavan kappaleen stimuloimiseksi, kuten lämpövastuksia,
salamavaloja, tai ultraäänipulsseja. /3/
Kun kappaleen pinnalle tuodaan lämpöä, osa siitä heijastuu takaisin, ja osa johtuu kappaleen sisään
(Kuva 1b). Poikkeavuudet rakenteen sisällä aiheuttavat eroja lämmön johtumiseen. Tapauksesta
riippuen ne voivat näkyä joko lämpimämpinä, tai viileämpinä alueina kappaleen pinnalla.
Esimerkiksi jos rakenteen sisällä on ilmatasku tai delaminaatio, jotka hidastavat lämmön johtumista
syvemmälle, lämpöä heijastuu enemmän takaisin, jolloin se näkyy pinnalla lämpimämpänä alueena
(kuva 1c). Jos taas pinnan alla piilee kosteutta, se imee lämpöä, jolloin kohta erottuu pinnalla
ympäröivää rakennetta viileämpänä.
Lämpökuvauksen suurin etu muihin ainetta rikkomattomiin tarkastusmenetelmiin on, että sen avulla
voidaan tutkia laajoja alueita kerralla. Poikkeavat kohdat voidaan näin paikantaa nopeasti, ja niiden
syvällisempään tutkimiseen voidaan käyttää tarvittaessa jotain muuta tarkastusmenetelmää.
Haittapuolena puolestaan on virhetulkintojen mahdollisuus, joka voi pahimmillaan johtaa siihen,
että täysin ehjä rakenne puretaan turhaan vain siksi, että kattovalaisimesta heijastunut lämpö
tulkittiin vauriokohdaksi. Mitä syvemmällä vaurio on, sitä suurempi sen pitää olla, jotta se voitaisiin
nähdä lämpökameralla. Siksi lämpökuvaus ei ole toimiva menetelmä hyvin paksuilla
ainevahvuuksilla. Pienet viat eivät niin ikään näy, jos ne sijaitsevat syvällä kappaleen sisällä.
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Kuva 1 (a) Kappaleen pintaa lämmitetään ulkoapäin. (b) Pinta heijastaa osan lämmöstä takaisin
infrapunasäteilynä, osan johtuessa syvemmälle kappaleeseen. (c) Pinnanalaisen vaurion kohdalla pinnalta
lähtevä infrapunasäteily voimistuu, kun lämmön johtuminen kappaleen sisään hidastuu.

2.1 Lämpökuvauksen eri tekniikoita
2.1.1 Lämpömuutostermografia
Lämpömuutostermografia (transient

thermography)

–menetelmässä

kappale

lämmitetään

lämpötilaan, jossa sille ei aiheudu vielä vaurioita. Tämän jälkeen kappale siirretään jäähtymään
vakioituun olosuhteeseen ja kappaleen pintaa kuvataan lämpökameralla. Mahdolliset vauriot
aiheuttavat lämpövuohon epäjatkuvuuskohtia, jotka voidaan havaita lämpökameran avulla. /4/
Vaihtoehtoisesti kappale voidaan jäähdyttää ja sen jälkeen seurata sen lämpenemistä.
2.1.2 Pulssitermografia
Menetelmässä tutkittavaan kappaleeseen kohdistetaan lyhyt lämpöpulssi voimakastehoisilla
salamavaloilla. Lämpöpulssin kesto on tavallisesti vain muutamia millisekunteja. Pinnalta lämpö
siirtyy tasaisesti syvemmälle rakenteeseen. Epäjatkuvuuskohdat rakenteen sisällä aiheuttavat
poikkeamia lämmönjohtumiseen. Lämpökamera ottaa kuvasarjoja pulssin jälkeen, ja jokaisen
pikselin jäähtymiskäyttäytyminen analysoidaan tietokoneavusteisesti. /4/
2.1.3 Lock-in termografia
Menetelmässä kappale altistetaan sinimuotoiselle lämpöaltistukselle, joka saadaan aikaan
esimerkiksi suuritehoisilla halogeenivaloilla, laserilla tai kuumailmapistoolilla. Koekappaleen
pintaa kuvataan lämpökameralla, ja saadusta kuvainformaatiosta etsitään paikallisia poikkeamia
vaiheesta tai aallonpituudesta. Nämä ilmaisevat vian tai muun epähomogeenisuuden rakenteessa.
Sinimuotoinen lämpöaalto heijastuu takaisin paikoista, joissa lämmönjohtavuus muuttuu äkillisesti.
Sisäänpäin johtuvien ja takaisin heijastuvien aaltojen interferenssi aiheuttaa harmonisesti
oskilloivan säteilykuvion kappaleen pinnalle. Menetelmä eroaa yleisestä termografiasta siten, että
lämpötilaerot analysoidaan lamppujen siniaallon taajuudella. Vaihe-erokuvasta saadaan esille
lämmönjohtumisen viiveet. Vaihe-erokuvan etuna on, että se näyttää melkein ainoastaan kappaleen
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lämpöteknisen rakenteen ilman optisia tai infrapunapintarakenteita. Menetelmä on säädettävissä
erilaisille materiaaleille ja olosuhteille. Analysoimalla taajuuden muutoksia voidaan saada selville
myös lämpöteknisen rakennemuutoksen syvyys. /4,6/

Kuva 2 Lämpökuvauksen eri vaihtoehtoja /3/

2.1.4 Ultraäänitermografia
Menetelmässä kappaleen valittuun pisteeseen syötetään 20…100 kHz ultraäänipulssi, tai
sinimuotoisesti vaihtelevaa ultraääntä. Pulssi aiheuttaa särön tai delaminaation pintojen
hankautumista, mikä puolestaan synnyttää lämpöä. Kun kappaletta kuvataan lämpökameralla, niin
vauriot näkyvät kuvassa paikallisina lämpöalueina. Menetelmä on herkempi syvällä sijaitsevien
vaurioiden havaitsemiseen paksuilla komposiiteilla kuin perinteinen pulssitermografia.
2.1.5 TSR-termografia
Tavanomaisessa pulssitermografiassa erottuvat helpoiten sellaiset viat, joiden halkaisija on
merkittävästi suurempi, kuin niiden sijaintisyvyys. Kun halkaisijan ja syvyyden suhdeluku lähenee
yhtä, maksimiero vian ja sitä ympäröivän alueen lämpötilojen välillä on hyvin pieni. Usein se on
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samaa luokkaa kuin lämpökameran kohina. TWI:n patentoiman Thermographic Signal
Reconstruction (TSR) –menetelmän avulla herkkyys hyvin pienten lämpötilaerojen havaitsemiseksi
paranee. TSR-prosessi luo matemaattisen kaavan jokaiselle kuvatulle pikselille, joka on kopio
alkuperäisestä, mutta josta on poistettu kohina. Tavanomaiseen lämpökamerasignaalin verrattuna
TSR-informaatio vie vain murto-osan tietokoneen muistia ja sen matemaattinen käsittely on nopeaa.
TSR-menetelmän avulla lineaarisuudesta poikkeavat pikselit voidaan tunnistaa nopeasti, ja aikaa,
jossa

muutos

tapahtuu,

voidaan

käyttää

kyseisen

kohdan

syvyyden,

paksuuden

tai

diffuusiokertoimen laskemiseen. /1/
2.1.6 Veden faasimuutokseen perustuva termografia
VTT ja Suomen ilmavoimat ovat yhteistyössä tutkineet veden faasimuutokseen perustuvaa
lämpökuvausmenetelmää

F-18

Hornet

–hävittäjien

hiilikuitu/Al-kennorakenteiden

kosteusvaurioiden paikantamiseen. Tarkastusta varten lentokone jäähdytetään vähintään -5 C –
asteeseen, jolloin kennorakenteiden sisällä oleva vesi jäätyy. Tämä jälkeen lentokone tuodaan
lämpimään halliin lämpenemään, ja lämpenemistä seurataan lämpökameralla. Menetelmä perustuu
siihen, että jäätyneen veden sulattamiseen tarvitaan enemmän ominaislämpöä, kuin ympäröivän
rakenteen lämmittämiseen. Tämä näkyy poikkeamana rakenteen normaalilta aika/lämpötila –
käyrältä heti veden sulamislämpötilan jälkeen (kuva 3b). Menetelmää voidaan käyttää talvella, kun
ulkoilman lämpötila on riittävän alhainen. Lumen ja huurteen aiheuttamien ongelmien takia
jäähdytys suoritetaan hyvin ilmastoidussa lentokonehallissa. Menetelmän avulla voidaan tutkia
suuria alueita kerralla, eikä lentokoneen osia tarvitse irrottaa tarkastusta varten. /5/
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a)

b)
Kuva 3 a) Useasta kuvasta koostettu lämpökuva peräsimestä, jossa on pieni kosteusvaurio. b)
Kosteus näkyy poikkeamana normaalilta lämpenemiskäyrältä heti 0 °C jälkeen (SP01). /5/
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3 TESTAUS
Lämpökuvauksen

toimivuutta

venelaminaattien

vikojen

löytämiseen

testattiin

omien

lämpökameroiden, sekä ulkopuolisten lämpökuvauspalveluita tarjoavien yritysten avulla. Testejä
varten valmistettiin testipaneeleja, jotka vastasivat rakenteeltaan huviveneiden runkolaminaatteja.
Paneeleja tehtiin umpi- ja kerroslevyrakenteisina. Umpilaminaattien ainevahvuus vaihteli välillä
10…20 mm. Kerroslevyjen pintakerroksen paksuus oli noin 4 mm ja kokonaispaksuus noin 20 mm.
Kerroslevylaminaateissa oli gelcoat, mutta umpilaminaatit valmistettiin ilman gelcoatpintaa.
Laminaatteihin tehtiin keinotekoisesti delaminaatio- sekä iskuvaurioita. Delaminaatiovauriot tehtiin
laminoimalla eri syvyyksille keinotekoisia teflonteipin palasia ja minigrip-pussien sisään laitettuja
kangaspaloja. Umpilaminaateissa syvimmällä olevat vauriot sijaitsivat puolivälissä kappaleen
paksuussuunnassa. Kerroslevyssä vauriot olivat pintakerroksen puolivälissä, sekä juuri ennen
ydinvaahtoa. Iskuvauriot aiheutettiin pudottamalla keilapalloa testipaneelien päälle eri korkeuksilta.
Iskuenergia valittiin sellaiseksi, että vaurioita oli iskupuolelta vaikea havaita paljain silmin.

3.1 NDE Solutionsin testiraportti
Yhteensä kuusi testipaneelia lähetettiin NDE Solutionsille, joka on Espanjan Palma de Mallorcan
Venetarkastustoimiston (Marine Survey Bureau) osasto. Henkilökuntaan kuuluu NDE-pätevyyden
(NDE, non-destructive examination, ainetta rikkomaton tarkastus) suorittaneita venetarkastajia ja –
insinöörejä, joilla on syvällistä tietämystä venerakenteista. Yrityksen valttina onkin se, että
asiantuntijat

ovat

paneutuneet

nimenomaan

venerakenteisiin,

eivätkä

vain

yleisesti

komposiittirakenteisiin. NDE Solutionsin palveluihin kuuluvat vauriotarkastuksien lisäksi myös
tuotannonaikainen laadunvarmistus, käytönaikainen kunnonvalvonta, veneen ostoa edeltävät
kuntoarvioinnit, sekä korjauksien dokumentointi. Yritys tarjoaa palveluitaan maailmanlaajuisesti.
Testipaneeleista neljä oli umpilaminaatteja ja kaksi kerroslevylaminaatteja. Puolet paneeleista
sisälsi delaminaatiovaurioita ja puolet iskuvaurioita. Delaminaatiovauriot vaihtelivat lievimmästä
5x7 cm teflonteipistä vakavimpaan märkää kangasta sisältävään minigrip-pussiin. Iskuvauriot oli
synnytetty pudottamalla keilapalloa laminaattien päälle 1 - 4 metrin korkeuksilta.
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Lämpökuvaukseen käytettiin FLIR T-360 ja FLIR A40 lämpökameroita, joista jälkimmäisessä
käytettiin 45° laajakulmalinssiä. Tarvittava lämpötilagradientti synnytettiin lämmittämällä
laminaattien pintaa neljällä 1000 W halogeenivalaisimella. Laminaatit tarkastettiin ensin
sellaisenaan, ja mikäli oli tarvetta, pinnoitettiin heijastuksenestoaineella ja tarkastettiin uudelleen.
Lämpökameralla taltioitu videokuva muunnettiin Matlab-matriisiksi ja jälkikäsiteltiin IR-View –
ohjelmistolla.
10 mm umpilaminaateista löytyivät kaikki iskumaiset vauriot, sekä 5/6 delaminaatiovikaa.
Kerroslevystä

näkyivät

kaikki

iskuvauriot

lämpökameradatan

jälkikäsittelyn

avulla,

ja

delaminaativaurioista 5/6 saatiin näkyviin. 20 mm umpilaminaatista ei yksikään iskuvaurio
näkynyt, ja delaminaatioistakin vain muutama, mutta niin heikosti, että normaaliolosuhteissa ne
jäisivät huomaamatta.

3.2 LOT Orielin testiraportti
Yhteensä kolme erilaista testipaneelia lähetettiin LOT Orielille lämpökuvausta varten. Kaksi
paneelia oli 20 mm paksuja umpilaminaatteja ja yksi 20 mm paksu kerroslevylaminaatti. Toinen
umpilaminaateista sisälsi edellä mainitun kaltaisia delaminaatiovaurioita, ja toinen keilapallolla
tehtyjä iskuvaurioita. Kerroslevylaminaatti sisälsi kahdenlaisia delaminaatiovaurioita, joista
lievemmät olivat 50x65 mm teflonteipin paloja, ja vakavammat kangasta sisältäviä 60x85 mm
minigrip –pusseja.
Kaikki neljä delaminaatiota löytyvät kerroslevylaminaatista. Sen sijaan 20 mm umpilaminaateissa
delaminaatio- ja iskuvauriot eivät näkyneet. Kuvassa 3 on kerroslevylaminaatista aikaansaatu
lämpökuva, jolle on jälkikäsittelynä tehty ensimmäisen derivaatan TSR. Vasemmassa reunassa
näkyvät vakavammat, ja oikeassa lievemmät delaminaatiovauriot.
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Kuva 4. Kerroslevylaminaatin delaminaatiovauriot näkyivät yhtä lukuun ottamatta selvästi.
Jälkikäsittelynä 1. derivaatan TSR.

3.3 MAMK:n testit
MAMK:n FLIR P60 –lämpökameralla tehtiin kokeita kosteuden havaitsemiseksi. Umpi- ja
kerroslevytestilaminaattien avulla tutkittiin näkyykö laminaatin taakse asetettu märkä kangas
laminaatin läpi, sekä erottuuko laminaattiin vesiupotuksessa imeytynyt kosteus. Umpilaminaatit
olivat paksuudeltaan 5, 11 ja 21 mm ja ne oli valmistettu käsin laminoimalla 300 g/m2
katkokuitumatosta ja polyesterihartsista. Kerroslevykappaleita oli niin ikään kolme erilaista ja niissä
oli ydinaineena joko balsaa, PVC-vaahtoa tai korkkia.
Märkä kangas -kokeessa lattialla olleen laminaatin alle asetettiin märkä kangas, siten että puolet
laminaatista oli sen päällä. Laminaatin ja kankaan alle laitettiin paksu styrox-levy estämään lämmön
johtumista lattiaan. Styrox oli lisäksi peitetty muovikalvolla. Ennen testiä laminaatteja oli säilytetty
huoneenlämmössä yli 24 tuntia. Testattavaa laminaattia kuvattiin lämpökameralla yläviistosta,
samalla kun kappaletta lämmitettiin kahdella 300 W halogeenivalaisimella. Ainoastaan 5 ja 11 mm
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umpilaminaateilla märkä kangas erottui laminaatin pinnalla viileämpänä alueena (kuva 4).
Vedenimeytymiskokeessa laminaatteja pidettiin vesiämpärissä pystyasennossa 12 vuorokauden
ajan. Vesi ulottui laminaattien puoliväliin saakka. Lämpökuvausta edeltävänä päivänä laminaatit
otettiin pois vedestä ja pintakosteuden annettiin haihtua pois huoneenlämmössä. Laminaattien
massat mitattiin ennen ja jälkeen kosteusaltistuksen. Massamuutosten perusteella laminaatit eivät
olleet imeneet juuri lainkaan vettä. Balsaytimellä varustetun kerroslevylaminaatin massa kasvoi
0,73 %. Muilla massanmuutos jäi selvästi alhaisemmaksi (≤0,12 %). Kosteutta ei havaittu
lämpökameralla yhdessäkään laminaatissa.

Kuva 5 Märkä kangas erottuu 5 mm umpilaminaatin läpi viileämpänä alueena.

3.4 VTT:n testit
VTT:llä testilaminaatteja kuvattiin Fluke Ti32 –lämpökameralla. Testattavana oli keinotekoisia
delaminaatiovaurioita

sisältäneet

10mm

paksu

umpilaminaatti,

sekä

20mm

paksu

kerroslevylaminaatti PVC-vaahtoydinaineella. Kumpikin kappale valmistettiin käsin laminoimalla.
Delaminaatiovauriot olivat samanlaisia kuin NDE Solutionsin testaamissa laminaateissa, eli
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teflonteippiä, sekä kuivaa ja märkää kangasta minigrip-pusseissa. Vaurioita oli molemmissa
laminaateissa kahdella eri syvyydellä. Lähempänä pintaa olevat vauriot oli laminoitu viiden, ja
syvemmällä olevat kymmenen mattokerroksen (CSM 300 g/m2) syvyydelle. Millimetreinä ne
vastasivat 2,5 ja 5 mm syvyyksiä.
Laminaatteja

lämpökuvattiin

lattialla,

missä

niitä

lämmitettiin

kahdella

1000

W

halogeenivalaisimella. Lämmitys tehtiin aina laminaatin sileältä muottipuolelta. Laminaatteja
kuvattiin lämpökameralla sekä lämmitys- että kääntöpuolelta.
Kuvassa 5 näkyy 10mm umpilaminaatti, jossa kaikki delaminaatiot yhtä lukuun ottamatta erottuvat
ympäristöään lämpimimpinä alueina. Kääntöpuolelta vauriokohdat näkyvät muuta laminaattia
viileämpinä

kohtina

(kuva

6).

Ero

selittyy

sillä,

että

lämmityspuolelta

kuvattaessa

lämmönjohtuminen vauriokohdissa hidastuu, jolloin lämpöä säteilee takaisinpäin ja se näkyy
lämpökuvassa kuumempana alueena. Kääntöpuolella delaminaatiot estävät lämmön johtumista
laminaatin läpi, jolloin ne näkyvät ympäristöään viileämpinä alueina. Erityisen viileinä näkyivät
vettä sisältäneet vauriot.
Kerroslevylaminaatissa lämmityspuolelta erottuvat vain kaksi suurinta delaminaatiota lähempänä
muottipintaa (kuva 7). Kuvan 7 lämpökamerakuvassa turkoosina näkyvä vaurioita ympäröivä alue
erottuu muuta laminaattia lämpimämpänä, mikä viitaa siihen, että pintakerros ei ole tasaisesti kiinni
ydinaineessa. Syvemmällä olevat vauriot eivät erotu lainkaan, mikä voi johtua edellä mainitusta
tartuntaongelmasta. Hieman yllättäen kolme kuudesta delaminaatiosta erottuu kääntöpuolelta,
vaikkakin hyvin heikosti (kuva 8).
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Kuva 6 Lämpökuva 10mm umpilaminaatista lämmityspuolelta. Vauriot heijastavat lämpöä
takaisinpäin, jolloin ne näkyvät ympäristöään kuumempina alueina. Vauriot vasemmalta: märkää
kangasta minigrip-pussissa, kuivaa kangasta minigrip-pussissa, tyhjä minigrip-pussi. Ylärivin
vauriot 2,5 mm ja alarivin vauriot 5 mm syvyydessä. Oikealla normaali kuva samasta kappaleesta.

Kuva 7 10mm paksu umpilaminaatti takaa päin kuvattuna. Vauriokohdat hidastavat lämmön
johtumista laminaatin läpi, jolloin ne näkyvät ympäristöään viileämpinä alueina. Märkä kangas
minigrip-pussissa näkyy kaikkein kylmimpänä.

Kuva 8 Kerroslevylaminaatti lämmityspuolelta kuvattuna. Vauriot vasemmalta: 2 x kuiva kangas
minigrip-pussissa, 1 x kuiva kangas minigrip-pussissa, teflonteippiä. Ylärivin vauriot 2,5 mm ja
alarivin 5 mm syvyydessä. Oikealla normaali kuva laminaatista.
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Kuva 9 Kerroslevylaminaatti takaapäin. Vauriokohdissa lämmönjohtuminen laminaatin läpi on
hidastunut, ja ne näkyvät ympäristöään viileämpinä alueina. Oikealla normaali valokuva.

3.5 KyAMK:n testit
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) lämpökamera oli (merkki ja malli). Kameran
testaamista varten KyAMK:lla valmistettiin kolme testilaminaattia. Ensimmäinen oli 9 x 600 g/m2
katkokuitumatosta valmistettu levy, paksuudeltaan noin 9 mm (kuva 9). Levyyn upotettiin 1 mm
paksuisia PET-vaahdosta stanssattuja kiekkoja eri syvyyksille. Kiekkojen halkaisijat olivat 20, 16,
12 ja 6 mm. Laminaatilla tutkittiin, kuinka syvältä lämpökamera havaitsee vauriot.
Toinen testilaminaatti oli kerroslevyrakenteinen, jossa oli käytetty kolmea eri ydinainetta (kuva 12).
Ydinaineet olivat Nidacore, 60 kg/m3 Divinycell ja balsa. Kappale upotettiin puoliväliin asti veteen
kolmeksi

vuorokaudeksi.

Laminaatilla

tutkittiin

havaitseeko lämpökamera

ydinaineeseen

imeytyneen kosteuden, ja onko eri ydinaineiden välillä eroavaisuuksia.
Kolmanteen testilaminaattiin tehtiin keinotekoisia kuivia kohtia, eli sellaisia, joissa hartsi ei ole
kastellut lujitetta (kuva 14). Ne saatiin aikaan laittamalla kuivaa 600 g/m2 lasikuitumattoa
kontaktimuovien väliin. Vikojen molemmin puolin laminoitiin muottipuolelle yksi kerros, ja
takapuolelle kaksi kerrosta lasikuitumattoa. Toisen vian reunoihin porattiin 1 mm reiät. Sitten
laminaatti upotettiin veteen. Reikien kautta vesi pääsi kastelemaan toisen vian, kun taas toinen vika
säilyi kuivana laminaatin sisällä.
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Kuva 10 Vauriolaminaatti, johon oli laminoitu sisään erikokoisia delaminaatioita eri syvyyksille.
Kuva on otettu repäisykangaspuolelta.

Kuva 11 Lämpökamerakuvat em. laminaatista. Vasemmalla repäisykangaspinta, oikealla kiiltävä
muottipinta. Kiiltävä pinta aiheuttaa heijastuksia ja vaikeuttaa kuvaamista.
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Kuva 12 Lämpökuvasarja ulkoa sisälle tuodusta laminaatista, joka lämpenee vapaasti
huoneenlämmössä. 20 mm vauriot näkyvät vielä 4 mm syvyydeltä, 6 mm vauriot juuri ja juuri 1
mm syvyydeltä.
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Kuva 13 Kerroslevylaminaatti, jossa käytettiin kolmea eri ydinainetta. Ydinaineet vasemmalta
lukien: Nidacore, 60 kg/m3 Divinycell ja balsa.
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Kuva 14 Kerroslevy oli upotettuna veteen puoliväliin asti 3 vrk ajan. Vasemmanpuoleisessa
kuvassa erottuu pintakosteus viileämpinä alueina. Oikealla kylmästä ulkoilmasta sisälle tuotu
kappale, jossa kosteus näkyy niin ikään kylmempinä alueina.

Kuva 15 Kolmas testilaminaatti sisälsi kuivaksi jääneitä alueita. Vasemmanpuoleisen alueen (=wet)
reunoihin porattiin reiät, joista vesi pääsi sisälle.
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Kuva 16 Kylmästä ulkoilmasta sisälle tuodussa laminaatissa märkä alue näkyy vasemmalla
viileämpänä, ja kuiva kohta oikealla muuta laminaattia lämpimämpänä alueena.
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