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1 Projektin osallistujat, lähtökohta ja tavoitteet
1.1 Lyhyt kuvaus projektin työorganisaatiosta
Projektia oli toteuttamassa kaksi tutkimuslaitosta. Tutkimuksessa Tampereen teknillisen
yliopiston Kokkolan yksikön (TTY) osaamisalueita ovat komposiittimateriaalit sekä niiden
analyysi- ja testausmenetelmät.
Jyväskylän yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen (KYC) osaamisalueena on langaton anturitekniikka.
Projektin haku vaiheessa mukana oli myös Teknologiakeskus KETEK, jonka osaamisalueena
on seudun yritystoiminnan, erityisesti venealan asiantuntemus.
Projektiin osallistuivat seuraavat yritykset:
Mervento Oy
Baltic Yachts Oy Ab Ltd
Exel Composites Oyj
Oy KWH Mirka Ab
Oy Finn-Marin Ltd
Insinööritoimistos Enmac Oy
Terpol Oy
Sinex Oy

ohjausryhmän jäsen
ohjausryhmän jäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

Lisäksi projektin kokouksissa on ollut mukana Kokkolanseudun Kehitys Oy:n asiantuntijana
Stefan Jungell tuomassa tietoa erityisesti Kokkolanseudun venealan yritysten näkökulmasta.
1.2 Projektin ohjausryhmä
Projektin aikana on eri organisaatioissa tapahtunut jonkin verran sisäisiä
henkilöstömuutoksia, jotka ovat myös aiheuttaneet muutoksia projektin alkuperäisesti
suunniteltuun johtoryhmään jossain määrin ( / = vaihdettu edustaja).
Tekes
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Mervento Oy
Baltic Yachts Oy Ab Ltd
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Vesa Kojola
Ismo Hakala
Timo Hongell
Maija Siika-Aho / Marita Mutka
Jyrki Vuorinen / Pentti Järvelä
Mirja Andersson / Mikael Skrifvars
Sakari Pasanen
Håkan Sundelin / Charlotta Risku

Ohjausryhmän kokoukset:

Aloitus- ja johtoryhmien kokous nro 1: 3.11.2010 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
(KYC), Kokkola
Johtoryhmien kokous nro 2:
24.1.2011 KYC, Kokkola
Johtoryhmien kokous nro 3:
16.3.2011 Baltic Yachts Oy Ab Ltd, Pietarsaari
Johtoryhmien kokous nro 4:
31.8.2011 Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere
Johtoryhmien kokous nro 5:
17.11.2011 Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti
Johtoryhmien kokous nro 6:
24.1.2012 Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli

Johtoryhmien kokous nro 7:
Johtoryhmien kokous nro 8:
Projektin päätöskokous:

3.4.2012 Mervento Oy, Vaasa
30.8.2012 Mervento Oy, Vaasa
23.1.2013 Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere

1.3 Projektiin osallistunut tutkimushenkilöstö
KYC
Projektin vastuullinen johtaja:
Projektipäällikkö:
Laboratorioinsinööri:
Tutkija:

Professori Ismo Hakala
Timo Hongell
Jukka Ihalainen
Tan Xinuy

TTY
Projektin vastuullinen johtaja:
Vieraileva professori
Projektipäällikkö
DI-työntekijä
Tutkija
Tutkija

Professori Jyrki Vuorinen / Professori Pentti Järvelä
Mikael Skrifvars
Mirja Andersson
Carla Maia
Markus Kakkonen
Johanna Riihivuori

Projektin aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset vaikeuttivat varsinkin TTY:n puolella
projektin tutkimuksen etenemiseen. Uuden henkilön palkkaaminen ja perehdyttäminen vei
aikaa ja vähensi projektin henkilöstöresursseja. Osittain henkilöstömuutoksista johtuneista
syistä projektille haettiin ja saatiin Tekesiltä jatkoaikaa molempien osaprojektien toimesta
sekä lisäksi TTY:n osalta haettiin ja saatiin muutoksia projektin kustannusarvioon ja
budjettiin.
1.4 Lähtökohta ja tausta projektille
Yksi komposiittiveneen valmistuksen haasteista on toimiva laadunvarmistus. Erityisesti
hartsien kovettumisen tuotannonaikaiseen seurantaan kaivataan luotettavia menetelmiä ja
helppokäyttöisiä laitteita. Helppokäyttöisen analyysitekniikan puuttuessa ylipitkä veneen
rungon jälkikovetus uunissa ’’varmuuden vuoksi’’ aiheuttaa kustannuksia, jotka voisivat olla
vältettävissä uusien menetelmien käyttöönotolla. Analyysimenetelmien kehitystyön lisäksi
viime vuosina on laitevalmistajien toimesta panostettu voimakkaasti analyysilaitekoon
pienentämiseen sekä integroituihin mittausratkaisuihin. Tästä syystä on markkinoille tai pilotvaiheeseen voitu tuoda yhä enemmän ja yhä monipuolisempia kannettavia mittauslaitteistoja.
Komposiittien tuotannonaikainen laadunvalvonta on tärkeää veneiden valmistajien lisäksi
myös muille komposiittituotteiden valmistajille. Hartsin kovettumisen seuraamisen (esim.
polymeroitumis/verkkoutumisaste) lisäksi halutaan havaita ajoissa komposiittirakenteiden
mahdolliset sisäiset rakennevirheet (huokoset, vierasaineet, delaminaatiot, hartsin ja lujitteen
epätasainen jakautuminen), jotka voivat vaarantaa rakenteen kestävyyden. Myös
komposiittirakenteiden käytönaikainen sisäinen vaurioituminen on mahdollista havaita NDTmenetelmien (non-destructive testing) avulla. Äkilliset iskut voivat aiheuttaa
komposiittirakenteisiin vakavia sisäisiä vaurioita, vaikka rakenne pinnalta katsoen
näyttäisikin
edelleen
ehjältä.
Helppokäyttöiset
NDT-menetelmät
edesauttavat
komposiittirakenteiden vaurioiden tutkimista sekä helpottavat korjaustarpeen arviointia.
Monissa tapauksissa komposiittirakenteita korvataan iskujen jälkeen ’’varmuuden vuoksi’’

uusilla. Uuden laitetekniikan ja NDT-menetelmien laajempi käyttöönotto
komposiittirakenteita valmistavassa ja hyödyntävässä teollisuudessa lisää sekä
komposiittimateriaalien
käyttäjäturvallisuutta että edesauttaa energiaja
materiaalisäästöjä. Helppokäyttöiset ja tuotantokäyttöön soveltuvat tutkimus- ja
seurantavälineet
edesauttavat
merkittävällä
tavalla
komposiittivalmistajien
laadunkehittämistyötä.
Vuoden 2009 lopussa toteutettiin Kokkolan seudun osaamiskeskuksen Nanoteknologian
klusteriohjelman toimesta mittausmenetelmien selvitystyö. Selvitystyön toteutti ja raportoi
Teknologiakeskus KETEK Oy (Kari Jääskeläinen ja Mirja Andersson, 2009). Selvitystyön
tavoitteena oli koota uusin tieto mm. hartsien kovettumisen seurantaan soveltuvien
menetelmien ja kannettavien NDT-laitteiden kypsyysasteesta sekä selvittää mahdolliset
kaupalliset ja pilot-laitteet tuotantokäyttöön. Selvityksessä käytiin ensin läpi hartsien
kovettumisen mittaamiseen soveltuvat tekniikat ja sitten komposiittirakenteiden vaurioiden
havaitsemistekniikoita ja sisäisten jännitysten mittausmenetelmiä. Tekniikoissa on pyritty
pysymään kannettavien ja on-line- sekä tuotantolaitoskäyttöön sopivien mittausmenetelmien
piirissä, mutta joitakin kehitettäviä potentiaalisia menetelmiä on käsitelty, vaikka ne ovat
vasta tutkimus- ja laboratoriotestausvaiheessa, jos menetelmän on katsottu olevan sellainen,
että siitä voi olla tulossa menetelmä tuotantokäyttöä varten. Myös menetelmiä, joissa
mittausanturi tai valokuitu valetaan komposiittirakenteen sisälle, on käsitelty, koska useita
sellaisia menetelmiä käytetään kovettumisen arviointiin ja joitakin sellaisia menetelmiä
voidaan käyttää komposiittirakenteen ominaisuuksien (esim. jännityksen tai lämpötilan)
mittaamiseen varsinaisessa käytössä tai rakenteiden korjaus- tai huoltotilanteissa.
Menetelmien vertailu, käyttökelpoisuuden arviointi tuotantolaitosten käyttöön ja ehdotuksia
jatkotoimenpiteiksi on esitetty OSKE-raportin lopuksi.
Lyhyesti sanottuna WiND-projektin ydinajatus oli tutkia projektiin osallistuvissa vene- ja
komposiittialan yrityksissä (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa muu Suomi) tapauskohtaisesti,
millä uusilla teknologioilla ja menetelmillä voidaan kehittää komposiittituotannon/tuotteen
laadunvarmistusta tai seurantaa.
1.5 Projektille asetetut tavoitteet
WiND-projektin sisältöön määriteltiin projektisuunnitelmassa kaksi eri osa aluetta, joille
molemmille määriteltiin omat tavoitteensa.
1.5.1

Tavoitteet NDT-menetelmien osalta:

Tavoitteena on mahdollistaa komposiitteja valmistavien yritysten tutustuminen uusiin
laadunvalvontatyökaluihin, sekä kannustaa ja motivoida yrityksiä toimivien
laadunvalvontatyö-kalujen käyttöönottoon. Projektin tavoitteena on edistää komposiitteja
valmistavien yritysten liiketoiminnan kehittymistä uusien laadunvalvontamenetelmien
käyttöönoton, laadun kehittymisen ja kasvavan asiakastyytyväisyyden kautta. Projektin
tavoitteena on lisätä komposiittimateriaalien käyttäjäturvallisuutta, sekä edesauttaa energiaja materiaalisäästöjä komposiittivalmistuksessa sekä komposiitteja hyödyntävässä
teollisuudessa. Projektin tavoitteena on kartoittaa suomalaisen komposiittivalmistuksen
laadunvarmistuksen tilaa ja tutkimus- ja kehittämistarpeita. Projektin tavoitteena on kartoittaa
komposiittien laadunvalvontamenetelmien ja -tekniikoiden tutkimus- ja kehittämistarpeita
valmistavien yritysten näkökulmasta.

1.5.2

Tavoitteet langattoman anturitekniikan osalta:

Tavoitteena on kartoittaa yleisellä tasolla, miten langattomia anturiverkkoratkaisuja voidaan
hyödyntää vene- ja komposiittialalla. Erityisesti kartoitetaan, miten langatonta
anturitekniikkaa voidaan käyttää hyväksi laadunvarmistuksessa. Kartoitus kuuluu osana
edellä esitettyyn NDT-kartoitukseen. Kartoituksen myötä yritykset varmistavat uusimman
tiedon saatavuuden sekä turvallisen ja helpon tavan testata uutta teknologiaa omassa
toiminnassaan. Kartoituksen perusteella venealan yrityksissä voidaan käynnistää varsinainen
tuotekehitys.
Kiinnostavia tutkimuskohteita ovat muun muassa venetehtaiden ympäristöolosuhteiden
mittaaminen ja monitorointi. Ympäristön mittaamisen kautta on mahdollista selvittää, mitä ja
miten ympäristötekijät vaikuttavat venetuotantoon varsinkin laadunvalvontaan.
Ympäristöolosuhteita ovat esimerkiksi laminaatin kovettumiseen liittyvät tekijät.
Samanaikaisesti on mahdollista tutkia, miten langatonta anturitekniikkaa voidaan hyödyntää
laminointiympäristön monitoroinnissa ja mittaamisessa.
Toinen mahdollinen alustavissa keskusteluissa kiinnostusta herättänyt tutkimuskohde on
määritellä älykäs muottiratkaisu, joka hyödyntää langatonta anturitekniikkaa. Älykkäällä
muottiratkaisulla tarkoitetaan, että määritellään teknologisia ratkaisuja, joilla mitataan
langattomasti ja reaaliaikaisesti esimerkiksi muotin avulla laminaatin kovettumisprosessin
mittaaminen ja monitorointi ja laminaatin paksuuden mittaaminen ja monitorointi. Älykkäitä
muottiratkaisuja tarvitaan erilaisia, riippuen siitä, mitä laminointitekniikkaa kyseinen
veneyritys käyttää. Lähtökohtana on, että mittaaminen ja monitorointi tapahtuvat muotin
kautta, myös muotin ulkopuolisia teknologisia ratkaisuja tarkastellaan.
Laadunvarmistus- ja seurantakartoituksessa ja molemmissa tutkimuskohteissa käytetään
hyväksi yliopistokeskuksen standardin IEEE802.15.4 mukaista olemassa olevaa CiNetverkko. CiNet-verkon kautta voidaan testata tiedonsiirtoa tutkimuskohteista tulevan mittaus
ja monitorointitiedon osalta.
Kaikki projektin tutkimustavoitteet määräytyvät lopullisesti tehtyjen yritysselvitysten ja
tutkimuskiinnostuskartoituksien perusteella ohjausryhmän päätöksien mukaan.
1.6 Projektin aikataulu
Alkuperäinen aikataulu projektille oli suunnitelman mukaan 1.5.2010 – 31.12.2011. Tekesin
rahoituspäätöstä jouduttiin kuitenkin odottamaan neljä kuukautta suunnitellun aikataulun
alkamisesta kauemmin ja niinpä projektille saatiin Tekesiltä suoraan uusi kestoaika 1.5.2010
– 30.4.2012.
TTY:n käyttämättömien resurssien vuoksi projektille haettiin ja saatiin jatkoaikaa ja projektin
lopullinen kesto oli näin ollen 1.5.2010 – 31.12.2012.
1.7 Projektin intranet ja tiedotus
Projektin Intranet toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimesta Optimaympäristössä. Käyttäjätunnukset luotiin kaikille projektiin osallistuneille henkilöille. Optiman
kautta tapahtui projektin materiaalinjako sekä tiedotus. Tiedottamista sekä kokouskutsut
lähettiin myös sähköpostitse.
Molempien tutkimusorganisaatioiden internetsivuilla ovat myös tiivistelmät WiNDprojektista. Lisäksi projektin tuloksia on käyty esittelemässä julkisissa seminaareissa.

2 Projektin toteutus

Projektin
varsinainen
toiminta
käynnistettiin
3.11.2010
ohjausryhmän
järjestäytymiskokouksella. Ensimmäiset toimet projektissa olivat sovelluskartoitukset, jossa
kerättiin projektiosapuolten tarpeista hyödyllisiä sovelluksia langattomalle anturiverkolle
sekä toivomuksia tutkimuksen suhteen.
2.1 Projektin tutkimussuuntaus
Projektin aluksi tutkimusorganisaatioiden edustajat sopivat projektiin osallistuneiden
halukkaiden yritysten kanssa tapaamiset, joissa alustavasti kartoitettiin kunkin yrityksen
näkökulma, mitä he odottavat projektilta ja mitä he haluaisivat projektissa tehtävän
tutkimuksen erityisesti käsittelevän.
Baltic Yachts Oy Ab Ltd.
Mervento Oy
Exel Composites Oyj
Terpol Oy
Oy Finn-Marin Ltd

9.12.2010
13.1.2011
2.12.2010
10.12.2010
8.3.2011

Keskeisimmät tapaamisissa nousseet tutkimusaiheet yleisellä tasolla olivat seuraavat
-

-

Laadun varmistus / tarkastus
o Tuotannon aikainen
o Jälkikäteen tehtävä tarkastus
o Paksuudet, sisäiset ja ulkoiset vauriot
Kaikenlaisten jännitystilojen havainnointi / seuranta / tallentaminen eri materiaaleissa
Selvitys minkälaisia valmiita ratkaisuja on jo tarjoilla ja minkälaisilla hinnoilla
Venymäliuskat, ultraäänitekniikka, pyörrevirrat, optiset kuidut, lämpökamerat

Yksityiskohtaisempia tutkimustavoitteita olivat seuraavat aiheet
- Kuiturakenteissa tapahtuvien muutosten syiden selvittäminen
o Mitä materiaaleissa tapahtuu?
- Reaaliaikainen laadunvarmistus tuotantolinjalla
o Ulkoisten ja sisäisten vaurioiden huomaaminen
o Tulevien ongelmatilanteiden ennakoiminen
o Ultraääni-tekniikka
- Lasikuitulaminaatin paksuuden mittaaminen
o Suoraan laminaatin pinnasta
 Vastakappaleella tai mieluummin ilman sitä
o Muotin läpi tapahtuva mittaaminen
o Ultraääni-tekniikka, pyörrevirrat
- Hartsien laadunvalvonta varastossa
o Mitä voitaisiin mitata?
- Tuulimyllyjen rakenteiden väsymisen käytönaikainen seuranta
o Venymäliuskat ja optiset kuidut
- Ratkaisuita tuulimyllyjen lapojen jäätymisen estämiseen
o Lämpötilojen ja kosteuden valvonta
- Väliaikaiset testaus-, tarkastus- ja seurantajärjestelmät
o Anturi asennettavissa joksikin aikaa keräämään tietoa kriittisestä paikasta ja
sitten otettavissa pois
o Langattomuuden käyttö

-

-

Älykäs muotti tutkimus
o Laminaatin paksuuden mittaus
o Punnitukset
o Lämpötila-anturoinnit
o Irrotuskertojen määrä
Veneisiin “piilotetut” huoltotietojärjestelmät
o Tiedot luettavissa ja kirjoitettavissa vain huoltohenkilöstölle
o Anturoitavia asioita, esim. kiihtyvyydet, iskut, tärinät, lämpötilat, jne…

Ohjausryhmän päätöksellä valittiin venymäliuskat, ultraäänitekniikka ja vakokuituihin
perustuvat tekniikat otettavan tarkempaan selvitykseen. Näiden tekniikoiden ominaisuuksista,
hinnoista ja käyttökohteista on raportti liitteenä 1. Käsikäyttöisten ultraäänitarkastuslaitteiden
soveltuvuudesta huokoisten ja kerroksellisten lasikuitumateriaalien tarkastamiseen on
erillinen laitetoimittajan tekemä testausraportti liitteenä 2.
Alusta pitäen oli selvää, että kaikkia yritysten erikseen määrittelemiä tutkimus- ja
sovelluskohteita ei voitaisi tämän projektin puitteissa tekemään ajan ja resurssin rajallisuuden
vuoksi. Niinpä yhteisesti ohjausryhmän kokouksissa päätettiin tutkimusta rajata
erityisesti venymäliuskoja ja langattomuutta hyödyntävään tutkimukseen.
Projektisuunnitelmassa esitetylle älykkäälle muottiratkaisulle tehtiin ultraäänen ja
venymäliuskojen soveltuvuudesta ja muotin toiminnallisuudesta alustavia tutkimuksia sekä
käytiin keskusteluja veneteollisuuden edustajien kanssa. Ohjausryhmässä ei päätetty suoraan
suunnata tutkimusta älykkään muotin suuntaan, vaan yleisempään tutkimukseen.

3 Projektin tulokset
Aiemmin jo todetusti, ohjausryhmän päätöksellä valittiin venymäliuskat, ultraäänitekniikka ja
vakokuituihin perustuvat tekniikat otettavan tarkempaan selvitykseen. Näiden tekniikoiden
ominaisuuksista, hinnoista ja käyttökohteista on raportti liitteenä 1. Käsikäyttöisten
ultraäänitarkastuslaitteiden
soveltuvuudesta
huokoisten
ja
kerroksellisten
lasikuitumateriaalien tarkastamiseen on erillinen laitetoimittajan tekemä testausraportti
liitteenä 2.
Ohjausryhmässä päätettiin tehdä vertaileva testausta langallisen ja langattoman
venymäliuskamittauksen kesken. Selvitettäviä asioita olivat, että kuinka luotettavia
mittaukset ovat laitteistoilla pidemmän ajan kuluessa sekä se kuinka venymäliuskojen
tuottamat arvot mahdollisesti muuttuvat mittausten aikana.
Yksityiskohtainen raportointi näistä mittauksista on tehty TTY:n teettämänä Carla Maian
englanninkielisenä DI-työnä, joka on loppuraportin liitteenä 3.

Kuva 1: Carla Maian DI-työn testimittausasetelma
Lainaus DI-työn loppuyhteenvedosta:
“CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
NDT methods are crucial for composite materials as it increment the confidence level in the
use of these materials in safety critical components and allow the reduction of the costs
associated with their ma maintenance costs through better understanding the defects influence
on residual life of structures.
This main objective of this research study consisted on the development of a new and
practical strain sensing system to be used in the non-destructive analysis of the fiberreinforced plastic composites quality assurance and health monitoring. A wireless strain
gauge system which is a combination of WSN technology with the commonly used foil
resistance strain gauge sensors was specifically designed to attend the requirements of an
adequate, practical and cost effective strain sensing technique.
Strain sensing tests, simulating a marine harsh environment (using seawater) were performed
in which carbon fiber/epoxy composites with attached strain gauges were immersed for a
period of 28 days, being subjected to a constant bending strain. The experiments consisted of
simultaneous measurements using a conventional wired gauge system and the new wireless
strain gauge system. Based on the results of the tests performed by the systems, it has been
demonstrated that the wireless gauge setup is capable of detecting and providing strain
information for composite materials as well as evaluating the strain variations occurring
along the time. Therefore, it can be said that the principal goal of developing a new strain
sensing system for the non-destructive testing for the study of fiber-reinforced composites
was fulfilled, as the wireless gauge system has ability to collected strains values and it can be
used a beneficial method on the prediction of the residual life-time, detection of defects
and/or damages and on the structural condition of composites materials.
However, the strain values were unstable along the experimental time. The exact factors
causing the lack of constancy in the results are not well identified. Some options are the water
absorption and swelling of the composite that might have unglued the gauges form the
surface, or the entrance and contact of seawater with the gauges due to the not enough

thickness of the silicone coating (or existence of air bubbles on it) or even because of the
brittle properties of the epoxy adhesive. The contact of strain gauges with the corrosive
seawater can easily damage the gauges. Therefore, the reliability and the accuracy of the
wireless gauge system cannot be concluded so far.
Certainly, further tests and research need to be carried out focusing on understanding the
behaviour and precision of this new strain sensing system. An alternative methodology to
continue this study can be done by incorporating both wireless and wired system connected to
strain gauges in the same sample material, rather than separating each system to study distinct
samples, as it has been done so far. This new approach could be valuable in order to make an
easier comparison on the results of the both systems and allow some conclusions on the
reliability of the wireless gauge system.
The influence of water absorption and thickness swelling experienced by fiber reinforced
plastics composites when in contact with liquids or in humid environments for a long period
of time need to be addressed. Tests to observe the influence of the development of swelling
stresses must be conducted. Additional tests simulating different service conditions are also
crucial to be performed. The study on the effects of different working environments (such as
dry conditions, and tests involving temperature and humidity variations and different loads)
and how these parameters influence on the results of the wireless gauge system is important
as it can broaden the applicability of the system into several different industries and
applications.” – Carla Maia Carla Maian lopputyössä ilmenneiden venymäliuskamittausten epätasaisuudesta johtuen
päätettiin TTY:n tutkimuksen puolesta tehdä venymäliuskojen eri liimojen ja suoja-aineiden
vertaileva mittaus, jolla tutkittiin suolavedessä olevien testikappaleiden venymäliuskojen
antamien arvojen mahdollista muuttumista pidemmän mittausjakson aikana. Selvänä
tuloksena oli, että mikäli venymäliuskojen suojaus tehdään riittävän hyvin, ei kosteus aiheuta
ainakaan reilun kuukauden aikana merkittäviä häiriöiksi luokiteltavia muutoksia saatuihin
tuloksiin. Näiden mittausten yksityiskohtainen raportti on loppuraportin liitteenä 4.
3.1 CiNetStrain venymäliuskamittausjärjestelmä
Kokkolan
yliopistokeskus
Chydeniuksella
kehitettiin
oma
CiNetStrain
venymäliuskamittausjärjestelmä projektin aikana, jolla suoritettiin langattomat mittaukset
määritellyissä testeissä sekä laitteiston oman toiminnallisuuden varmistavissa testeissä.
CiNetStrain järjestelmän kehitys oli vaiheittaista ja laitteistoa parannettiin aina saatujen
mittaustulosten sekä fyysisten vaatimusten perusteella. Yksityiskohtainen selostus
järjestelmän kehityksestä, kalibroinnista ja testauksesta on julkaistu konferenssijulkaisuna,
joka on loppuraportin liitteenä 5.
CiNetStrain järjestelmän kehitysversiot ovat seuraavanlaiset

Kuva 2: Ensimmäinen venymäliuskakokeilu

Kuva 3: Ensimmäinen CiNetStrain kehitysversio

Kuva 4: Toinen CiNetStrain kehitysversio

Kuva 5: Kolmas CiNetStrain kehitysversio
CiNetStrain järjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat ominaisuudet.

-

Informointi voidaan toteuttaa reaaliajassa, joko graafisesti tai numeerisesti WWW‐
portaalia hyväksikäyttäen.
Mahdollistaa jatkuvatoimiseen venymäseurantaan ja ‐mittaukseen järjestelmän, jolla
voidaan saavuttaa merkittävää tehostusta nykyisiin toimintatapoihin.
Laitteisto on pieni, kevyt ja suhteellisen edullinen.
Vähäinen tehonkulutus ja paristokäyttöisyys mahdollistavat pitkän toiminta-ajan
ilman huoltotoimenpiteitä.
Voidaan liittää myös muita antureita samaan verkkoon tuomaan lisäinformaatiota.

3.2 Radiosignaalin materiaalinläpäisevyystestaus
Mervento Oy:n pyynnöstä tehtiin projektissa CiNet radioverkossa käytettävien
radiosignaalien läpäisevyystesti Mervento Oy:n tuulivoimaloissaan käyttämälle sisäseinien
materiaalille. Lyhyesti sanottuna, radiosignaali ei vaimene merkittävästi testimateriaalissa.
Testin tarkka kuvaus tuloksineen on loppuraportin liitteenä 6.

Kuva 6: Radiosignaalin läpäisevyystestiasetelma.
3.3 Mittauscaset:
WiND-projektissa kehitetyllä CiNetStrain mittausjärjestelmällä on tehty asiakkaille
tilauksesta tuotteiden testimittauksia. Ensimmäinen salassapitovelvolliseksi sovittu mittaus
tehtiin erittäin nopeasti pyörivien turbiinien venymien tarkkailuun. Mittauscase tehtiin
yhteistyössä TEKILA-projektin kanssa.
Toinen mittauscase käsittelee suurien pressuhallien seinien venymien mittausta, jonka
tilaajana on Best-Hall. Varsinaista mittauscasea varten WiND-projektin laitteistolla on tehty
kalibrointimittaukset Best-Hallin kangasmateriaalille, josta tehty raportti on sovittu julkiseksi.
Mittauscase tehtiin yhteistyössä e-Solutions- ja TEKILA-projektien kanssa.
Kalibrointiraportti on loppuraportin liitteenä 7.

3.4 Merkittävät laitehankinnat:
Molemmille KYC:n ja TTY:n osaprojekteille hankittiin kilpailutuksen jälkeen tutkimusten
referenssimittalaitteeksi Vishay Precision Group:n Micro-Measurements D4 Data Acquisition

Conditioner mittalaite sekä venymäliuskoja oheistarvikkeineen mittausten suorittamiseen.
KYC:n ulkoilmaolosuhteista riippuvia mittauksia varten hankittiin kilpailutuksen jälkeen
Airmar 150WX sääasema oheistarvikkeineen.
3.5 Projektin tulosten julkiset esitykset ja julkaisut
Projektin tuloksia käytiin esittelemässä ja julkaistiin seuraavasti:
Tekes:n seminaari:

Veneiden konseptin, tuotannon ja rakenteiden suunnittelu:
29.11.2011, Pietarsaari.
MuovePro-seminaari:
24.1.2012, Mikkeli
Tekesin ohjelmaraportti 3/2012:
Vene-ohjelma 2007–2011 Parempia veneitä ja
palveluja
DI-työ:
WIRELESS STRAIN SENSING AS NDT METHOD FOR
PLASTIC COMPOSITES, 2012, Carla Maia
Konferenssijulkaisu:
CiNetStrain - Wireless Strain Gauge Network - Calibration and
Reliability Measurements, 2012, Timo Hongell, Jukka Ihalainen,
Ismo Hakala.
J. Zheng et al. (Eds.): Adhocnets 2012,
LNICST 111, pp. 275--288. Institute for Computer Sciences,
Social Informatics and Telecommunications Engineering (2013)

4 Arvio projektista
Miten projektin tuloksia on käsitelty ulkoisten/sisäisten asiantuntijoiden, johdon ja
henkilöstön kesken?
Projektiin osallistuneet tutkimusorganisaatioiden jäsenet sekä projektissa mukana olleet
yritykset ovat pitäneet säännöllisesti kokouksia projektin aikana. Osassa kokouksissa on ollut
myös Tekesin edustaja paikalla. Projektin tutkimuksen edetessä on koko ajan otettu yritysten
toiveet tutkimuksen suuntaamisessa huomioon ja viety tutkimuksellista osuutta yritysten
näkökulmasta hyödyllisimpään suuntaan.
Kehittämisehdotukset ja -toimenpiteet
4.1 Jatkoprojekti
Projektille on suunniteltu yhteistyössä TTY:n kanssa mahdollisesti Tekes rahotteista
jatkoprojektia, jossa edelleen kehitettäisiin WiND-projektissa saatuja tuloksia ja laitteistoa.
Uudessa projektissa on tarkoituksena ideatasolla keskittyä seuraaviin aiheisiin:
1. NDT- / kunnonvalvonta menetelmien kehittäminen lujitemuoveille
2. Rakenteiden vaurioiden ennaltaehkäisevä (langaton) tarkkailu
3. Ilmiöiden mittaus langattomasti (yritysten määritysten mukaan)
4. Testilaitteiston rakentaminen (yrityksen tuotteelle)
5. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilyvyyden / kunnon tarkkailu
varastoinnin aikana
Jatkoprojektista on jätetty aihehakemus kustannusarvioineen FIMECC:n Hybrid Materials
valmisteluvaiheeseen.

5 Kustannukset ja rahoitus
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

1. Rahapalkat
2. Henkilösivukustannukset 54 % rahapalkoista
3. Yleiskulut 85 % rahapalkoista
4. Matkat
5. Aineet ja tarvikkeet
6. Laiteostot/ -vuokrat
Yhteensä

Hyväksytty kustannusarvio
Toteuma
29 650,00 29 703,66
16 011,00 16 039,98
38 812,00 38 812,32
3 000,00 3 000,00
4 000,00 3 941,80
6 000,00 5 580,36
97 473,00 97 078,12

Tampereen teknillinen yliopisto

1. Rahapalkat
2. Henkilösivukustannukset 49 % rahapalkoista
3. Yleiskulut 84 % rahapalkoista
4. Matkat
5. Aineet ja tarvikkeet
6. Laiteostot/ -vuokrat
7. Ostettavat palvelut
Yhteensä

Hyväksytty kustannusarvio
Toteuma
39 320,00 41 298,95
19 267,00 20 236,49
47 455,00 49 843,69
3 000,00 3 366,25
4 000,00 11 962,87
0,00
0,00
11 000,00 1 933,50
124 043,00 128 641,75

