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1 JOHDANTO 

Acoustocam on Imperium Inc.:n kehittämä uudentyyppinen ultraäänitarkastuslaite, jolla saadaan 

röntgenkuvan kaltaista informaatiota tarkastettavasta kappaleesta. I600 Acoustocam koostuu 

kameraosasta, joka on yhdistetty johdolla kannettavaan näyttöön. Kameraa pidetään kädessä 

videokameran tavoin ja sitä kuljetetaan tutkittavaa pintaa vasten, jolloin pinnanalainen rakenne 

näkyy kuvaruudulla reaaliaikaisena C-kuvana. C-kuvan lisäksi Acoustocamilla voidaan tuottaa 

perinteistä A-kuvaa. Laitteen näyttö toimii samalla kosketusnäyttönä, jonka avulla Windows-

pohjaista käyttöjärjestelmää käytetään. Acoustocamin etuja ovat sen käytön yksinkertaisuus ja 

tulosten helppo tulkittavuus. 

 
Kuva 1 i600 Acoustocam (www.imperiuminc.com) 

 

Tanskalainen Dansk NDT Teknik A/S lupautui testaamaan i600 Acoustocamia Mikkelin 

ammattikorkeakoulun (MAMK) valmistamiin koelaminaatteihin. Testattavaksi lähetettiin kolme 

erilaista koelaminaattia, joista kaksi oli noin 20 mm paksuja umpilaminaatteja, ja yksi suunnilleen 

saman paksuinen kerroslevylaminaatti. Kerroslevylaminaatti sekä toinen umpilaminaateista 

sisälsivät keinotekoisia delaminaatiovikoja, jotka oli tehty laminoimalla teflonteipin paloja, sekä 

kangasta sisältäneitä minigrip-pusseja laminaattien sisään. Toiseen umpilaminaattiin tehtiin 

iskumaisia vaurioita pudottamalla sen päälle 7,13 kg painoinen keilapallo kolmelta eri korkeudelta. 
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2 KOELAMINAATIT 

Koelaminaatteja lähetettiin Dansk NDT Teknikille kolme kappaletta. Kaksi laminaateista oli 

umpilaminaatteja ja yksi kerroslevylaminaatti. Umpilaminaateissa käytettiin hartsina Bang & 

Bonsomerin toimittamaa Cray Valley Norsodyne H13212 TAE –ortoftaalipolyesterihartsia, ja 

lujitteena Ahlstrom Glassfibren M601-450 -katkokuitumattoa, jota laminoitiin yhteensä 21 kerrosta. 

Valmistusmenetelmänä umpilaminaateissa oli käsin laminointi, ja välikovetuksia tehtiin aina 6-7 

lujitekerroksen välein. Ennen laminoinnnin jatkamista välikovetuspinta hiottiin karkeaksi ja 

imuroitiin puhtaaksi pölystä. Delaminaatioita sisältäneessä laminaatissa vauriot aseteltiin 10. ja 18. 

lujitekerroksen jälkeen muottipinnasta lukien. Vauriot on selitetty tarkemmin kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2 Umpilaminaatin sisältämät eriasteiset delaminaatiovauriot. Kuva on otettu laminaatin 

takapuolelta. Mittaukset tehtiin vastakkaiselta, eli muottipuolelta. 

Kaksi kerrosta märkää 
kangasta kahden 
sisäkkäisen minigrip-pussin 
sisällä 

Yksi kerros kuivaa 
kangasta minigrip-
pussin sisällä 

Kaksinkerroin taiteltu 
PTFE (Teflon) –teippi 

Vauriot 10. 
kerroksen jälkeen 

Vauriot 18. 
kerroksen jälkeen 
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Kuva 3 Delaminaatiovaurioita sisältävä umpilaminaatti muottipuolelta kuvattuna. 

 
 
 
Toisen umpilaminaatin päälle pudotettiin keilapallo (m=7,13 kg) kolmelta eri korkeudelta. 

Pudotuskorkeudet olivat: 1 m, 1,5 m ja 2 m. Keilapallo pudotettiin aina laminaatin muottipuolelle. 

Pudotuksen aikana laminaatti oli tuettu 2x4 tuuman lankuista rakennetun kehyksen päälle. Isku ei 

aiheuttanut muottipuolelle näkyviä vaurioita (kuva 4). Takapuolelle sen sijaan ilmestyi tähtimäisiä 

iskujälkiä (kuva 5). 
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Kuva 4 Iskuvauriolaminaatin muottipuoli. Keilapallon pudotuskorkeudet on merkitty kunkin 

iskukohdan alapuolelle. Iskuista ei aiheunut muottipuolelle näkyviä jälkiä. 
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Kuva 5 Iskuvauriolaminaatin takapuoli. Iskun aiheuttamat tähtimäiset vauriot erottuvat 

selvästi. 
 
Kerroslevylaminaatti valmistettiin alipaineinfuusiolla Ashlandin Aropol G 105 E –

ortoftaalihartsista ja Ahlstrom Glassfibren suunnatuista lujitteista. Ennen infuusiota lasimuotille 

levitettiin Ashlandin Maxguard –gelcoat, jonka päälle  laminoitiin käsin skincoat-kerros yhdestä 

450 g/m2 katkokuitumatosta. Suunnattuina lujitteina käytettiin Ahlstrom Glassfibren 62016/M150 

ja 42031 –lujitteita. 62016/M150 on ±45 –suunnattu lujite, joka suunnattujen kerrosten lisäksi 

sisältää 150 g/m2 –hakemattokerroksen. 42031 on 0/90 –suunnattu lujite, jonka neliöpaino on 862 

g/m2. Lujitteiden ladontajärjestys oli kuvan 7 mukainen. Delaminaatiot laminoitiin kahteen 

kerrokseen, ensimmäiset heti skincoatin jälkeen, ja seuraavat toisen 62016/M150 –kerroksen 

jälkeen muottipinnasta lukien (kuva 7). Vauriot on selitetty tarkemmin kuvassa 6. 
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Kuva 6 Kerroslevylaminaatin sisältämät delaminaatiovauriot eivät näy gelcoatkerroksen läpi, 

joten ne on kuvattu katkoviivoilla. 
 

Yksi kerros kuivaa 
kangasta minigrip-
pussin sisällä. 

Kaksi kerrosta PTFE 
(Teflon) –teippiä. 

Vauriot heti 
skincoatin jälkeen 

Vauriot toisen ±45 
kerroksen jälkeen 
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Kuva 7 Kerroslevylaminaatin lujitteiden ladontajärjestys, sekä delaminaatioiden sijainti. 

 
 

 
Kuva 8 Kerroslevylaminaatin taustapuoli 

62016/M150 (±45)
42031 (0/90)

62016/M150 (±45)
42031 (0/90)

12 mm Divinycell PVC‐vaahto

42031 (0/90)
62016/M150 (±45)

42031 (0/90)
62016/M150 (±45)

1 x CSM 450 skincoat
Maxguard gelcoat

1. delaminaatiot

2. delaminaatiot
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3 TULOKSET 

 
MAMK lähetti kolme koelaminaattia Dansk NDT Teknikille Acoustocam-testejä varten. 

Laminaateista kaksi oli noin 20 mm umpilaminaatteja, ja yksi kerroslevylaminaatti. 

Kerroslevylaminaattiin, sekä toiseen umpilaminaateista oli tehty keinotekoisia delaminaatiovikoja. 

Toiseen umpilaminaattiin synnytettiin iskumaisia vaurioita keilapallon avulla. 

 

3.1 Delaminaatiovauriot 
 
20 mm umpilaminaatista löytyivät Acoustocamilla kaikki delaminaatiovauriot. Vaurioiden 

syvyydellä ei näyttänyt olevan vaikutusta niiden erottumiseen, vaan sekä 10. että 18. 

katkokuitumattokerroksen syvyydelle laminoidut viat näkyivät yhtä selvästi. Myöskään 

delaminaatioiden vakavuudella ei ollut vaikutusta niiden erottuvuuteen. Kuvassa 9 näkyy 

lähempänä pintaa oleva kaksinkerroin taiteltu PTFE-teipin pala, joka kuvaa lievää 

delaminaatiovauriota. Kuvassa 10 näkyy syvemmällä oleva kuiva kangaspala minigrip-pussissa, 

mikä edustaa astetta vakavampaa vauriota. Myös kaikkein vakavin vaurio, eli kaksi kerrosta märkää 

kangasta minigrip-pussissa näkyi selvästi (kuva 11). Kuvassa 12 näkyy umpilaminaatin vaurioton 

kohta. 

 
 

 
Kuva 9 Kaksinkerroin taiteltu PTFE-teippi 10 mattokerroksen syvyydellä umpilaminatissa. 

Teippi näkyy vasemmanpuoleisessa C-kuvassa vaaleana alueena. Oikealla A-kuva. 
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Kuva 10 Kuiva kangaspala minigrip-pussissa 18 mattokerroksen syvyydellä 

umpilaminaatissa. 
 
 

 
Kuva 11 Kaksi kerrosta märkää kangasta sisäkkäisissä minigrip-pusseissa 18 mattokerroksen 

syvyydellä umpilaminaatissa. 
 
 

 
Kuva 12 Vaurioton kohta umpilaminaatin keskeltä. 
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Kerroslevylaminaatista delaminaatiot erottuivat niin ikään, mutta epäselvemmin. Tämä oli 

yllättävää, sillä vauriot olivat kerroslevyssä lähempänä pintaa, kuin umpilaminaatissa. Dansk NDT 

Teknikin mukaan kerroslevyn huokoinen ydinaine aiheuttaa kuvaan kohinaa. Liikkuvasta kuvasta 

vaurion reunojen paikantaminen oli kuitenkin helpompaa. Kuvassa 13 on videotiedostosta otettu 

kuvakaappaus, jossa näkyy delaminaation oikea alakulma.  

 

 
Kuva 13 Kerroslevystä delaminaatio erottui huonommin, kuin umpilaminaatista. 

Delaminaation reunat on merkitty punaisella katkoviivalla. 
 

3.2 Iskuvauriot 
 
Keilapallon pudotuksista syntyneitä iskuvaurioita ei Acoustocamilla havaittu. Ilmeisesti vauriot 

olivat liian vähäisiä, sillä internetistä löytyy kuvamateriaalia Acoustocamilla kuvatuista 

iskuvaurioista komposiittilevyissä. 
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4 YHTEENVETO 

 
i600 Acoustocamilla etsittiin keinotekoisia isku- ja delaminaatiovaurioita yhteensä kolmesta 

koelaminaatista. Kaksi laminaateista oli 20 mm umpilaminaatteja, ja yksi suunnilleen 

samanpaksuinen kerroslevylaminaatti. Parhaiten erottuivat delaminaatiot 20 mm umpilaminaatista, 

jossa vaurioiden syvyydellä ei näyttänyt olevan vaikutusta niiden erottuvuuteen. Kerroslevystä 

delaminaatiot erottuivat epäselvästi. Testit suorittaneen Dansk NDT Teknikin mukaan se johtui 

kerroslevyn huokoisesta ydinaineesta, joka aiheutti kuvaan kohinaa.  

 

Iskuvauriot eivät näkyneet lainkaan 20 mm umpilaminaatissa. Ilmeisesti vauriot olivat liian vähäisiä 

tullakseen havaituksi. 

 

Dansk NDT Teknikin mukaan tämän hetkisellä ohjelmistolla Acoustocamia voidaan käyttää 25-27 

mm materiaalipaksuuteen saakka. Sitä paksummat materiaalit vaativat ohjelmistopäivityksen 

valmistajalta. 

 

i600 Acoustocamin listahinta on 38 993 euroa, johon päälle tulee anturien hinta, 1677 - 2096 

euroa/kpl, sekä mahdollisten materiaalistandardien hinta 1090 eur/kpl. Dansk NDT Teknikin 

Acoustocam on näyttelykappale, jonka hinta olisi 100 000 Tanskan kruunua (n. 13 000 euroa) 

listahintaa alempi, mikäli laite päätettäisiin hankkia. Kyseinen laite on vedellä täytettävä malli. 

Tarkempi hinnasto on liitteessä 1. 

 

Lisätietoa Acoustocamista löytyy osoitteesta www.imperiuminc.com. Videoita Acoustocamin 

käytöstä löytyy Youtubesta esimerkiksi hakusanalla ”i600acoustocam”. 
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5 LIITE 1 

 


