24.11.2011

- Tutkimusprojekti Langaton anturitekniikka ja NDT-menetelmät
muovikomposiittien laadunvarmistuksessa
Wireless sensor technology and NDT-methods in plastic
composites quality assurance

Seminaari: Veneiden konseptin, tuotannon
ja rakenteiden suunnittelu
Ti 29.11.2011
Optima, auditorio Tankar,
Pietarsaari

1

24.11.2011

Projektin esittely - tavoitteet
• Tavoite muovikomposiittien laadunvarmistuksen osalta on pyrkiä löytämään
yrityksille uusimmat ja sopivimmat menetelmät esim. hartsien kovettumisen
seurantaan tai laminointivirheiden- ja laminaattivaurioiden havaitsemiseen.

• Tavoite langattoman anturitekniikan osalta on selvittää miten

tuotantoympäristön ja tuotantovälineiden tilaa, (esim. laminointipisteen
styreenipitoisuus, muotin reaaliaikainen lämpötila, irrotusten lukumäärä,
muottiin laminoidun kappaleen paksuus eri paikoissa tms.) voidaan seurata
langattoman anturiverkon avulla.

• Yrityskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään yrityksen tarpeiden
mukaan tapauskohtaisesti

Projektin esittely – odotetut hyödyt
Yritykset saavat tietoa uusimmista tehdaskäyttöön soveltuvista komposiittien
mittausmenetelmistä sekä langattoman anturitekniikan hyödyntämismahdollisuuksista
tuotantoprosesseissa (hartsien kovettumisen seuranta, vaurioiden havaitseminen,
tuotanto-olosuhteiden monitorointi, muottien tai kappaleiden tunnistaminen jne)
Yritykselle voidaan tehdä selvitys ja alustava suunnitelma uusien menetelmien
soveltamisesta
Uuden laitetekniikan ja NDT-menetelmien laajempi käyttöönotto parantaa riskien ja
kustannusten hallintaa komposiittituotannossa
Mahdollisuus löytää uusia tuotantoprosesseja tehostavia menetelmiä yritysten
tarpeiden, uuden materiaalitestaustekniikan ja langattoman anturitekniikan
kohdatessa
Tunnistetaan laadunvalvontamenetelmien ja –tekniikoiden tutkimus- ja
kehittämistarpeita komposiittituotteita valmistavien yritysten näkökulmasta
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Projektin esittely – toimijat
• WiND-projektin ydinajatus tutkia projektiin osallistuvissa komposiittialan

yrityksissä yrityskohtaisesti, millä uusilla teknologioilla ja menetelmillä
voidaan kehittää tuotannon ja tuotteiden laadunvarmistusta ja seurantaa.

• Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) / Materiaaliopin laitos, Muovi-ja
elastomeeritekniikka / Kokkolan yksikkö
johtajina prof. Pentti Järvelä
-komposiittimateriaalit sekä niiden analyysi- ja testausmenetelmät

• Jyväskylän yliopisto (JY)/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) / ICTtutkimusryhmä johtajana prof. Ismo Hakala
-langaton anturitekniikka ja sen sovellukset

Osaprojektit
Projektin kestoaika: 1.5.2010 – 30.4.2012
Yhteyshenkilö TEKES: Vesa Kojola
1. Osaprojekti 1:
TTY / Materiaalien testaus
- kokonaisbudjetti: 124000 euroa
- toteutusaika: 1.5.2010-30.4.2012
- vastuullinen johtaja: Pentti Järvelä
- DI-työntekijä: Carla Alves Maia

2. Osaprojekti 2:
KYC / Langaton anturitekniikka
- kokonaisbudjetti: 97500 euroa
- toteutusaika: 1.5.2010-30.4.2012
- vastuullinen johtaja: Ismo Hakala
- projektipäällikkö: Timo Hongell
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Toimintasuunnitelma
• Tavoitteet yleisesti:
– Projektissa siirretään yrityksille uusinta tutkimus- ja sovellustietoa
käytettävissä olevista komposiittien laadunvarmistustekniikoista
(painopiste NDT) ja niiden mahdollisista hyödyistä.
– Yrityksillä on tarve nähdä konkreettisesti menetelmien toimintaa
ennen oman tuotantotoiminnan muuttamista tai laiteinvestointeja.
Projektissa pyritään löytämään yrityksille sopivia ratkaisuja
laadunvarmistukseen ja –seurantaan nykyisin tarjolla olevista
menetelmistä.
– Langattoman anturitekniikan tuomien mahdollisuuksien
hyödyntäminen mittalaitteiden ja niiden tiedonsiirron tehostamisessa.

Toimintasuunnitelma
• Työosiot:
– Yritysten nykytilanteen tarkempi selvittäminen ja
testausmenetelmätarpeiden määrittelyt
– Uusimman tutkimus- ja sovellustiedon kokoaminen, tuottaminen ja
välittäminen yrityksille
– Menetelmätutkimukset, laitetestaukset sekä demonstraatiot
komposiittimateriaaleilla
– Vertaileva materiaalitestaus laboratorioissa: mm. tarvittava
termomekaaninen ja mekaaninen testaus
– Suomalaisen komposiittivalmistuksen laadunvarmistuksen kartoitus,
sekä tutkimus- ja kehitystarpeiden arviointi
– Komposiittimateriaaleille tarjolla olevien laadunvalvontamenetelmien
ja niiden mahdollisten tutkimus- ja kehitystarpeiden arviointi
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Projektin aikataulu
• 2010
– Yrityssidosryhmän haastattelut
– Selvitysten ja kokeellisten tutkimusaiheiden valinnat
– DI-työntekijän rekrytointi TTY

• 2011
– Tapauskohtaiset tutkimukset
– Mitta-aineiston keruut ja analysoinnit

• 2012
– Tapauskohtaiset tutkimukset
– Mitta-aineiston keruut ja analysoinnit
– Projektin loppuraportointi

Yritystapaamisten yhteenveto
• Keskeisimmät tapaamisissa nousseet
tutkimusaiheet yleisellä tasolla

– Laadun varmistus / tarkastus
• Tuotannon aikainen
• Jälkikäteen tehtävä tarkastus
• 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
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Mittalaiteselvitys
• Venymäliuskat
– Suhteellisen edullinen ratkaisu
– Löytyy sopiva mitta-anturi lähes kaikille materiaaleille
– Soveltuu langattomaan tiedonsiirtoon

• Ultraääni
– Hintaluokaltaan vaihtelevia laitteita
– Homogeeniset vs. laminoidut kappaleet
– Vaatii signaalilähteen

• Valokuituun perustuvat mittaukset
– Kuitu itsessään halpaa, mittalaitteet kalliita
– Tarkat mittaukset
– Sovellettavissa useaan erilaiseen mittaukseen

TTY / Materiaalien testaus
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Importance of NDT methods
• Materials and manufacturing defects are always present in plastic
composites

the introduction of composites into large scale production depends
largely on the successful use of NDT techniques for the material
health monitoring
• Also, for the wide acceptance of various NDT techniques, they
should be positive in results, economical to procure and easy to
apply.

Importance of NDT methods
Possible Defects in Composites
Delaminations

Missing adhesive

Disbonds

Misoriented fibers/ply

Porosity

Wavy fibers

Contamination

Mislocated ply/details

Improper cure

Impact damage

Resin rich/poor

Thermal damage

Damaged fiber

Thickness variance

Voids dimensional problems

Cracks

Interface integrity

Loss of properties( modulus)

Structure problems (geometry)
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Importance of NDT methods
NDT practices for composites
Advanced Techniques
Ultrasonic

X-Ray tomography

Acoustic Emission

Laser ultrasonic

Tap Test

Holography

Resonance

Laser-optical

X-ray

Vibro-thermography

Visual

Acusto-ultrasonic

Optical

D-sight

Thermal

Neutron radiography

Sensor based techniques
Resistance-based Sensors (Strain gauges)

Microwaves

In-situ Sensors

Time resolved thermal methods

Remote Sensors
Embedded Sensors
In-Process Monitoring

Strain Gages
Sensors bonded to the surface of
component that measure the surface strain

Detecting defects and stress in the structure, such as
imperceptible elongations or shrinkages occurring in
structure

Strain is an important factor to confirm
the strength and safety of structures.
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Strain Gage: How does it work?
As the object is deformed, the
foil is deformed, causing the
electrical resistance to change.

+

-

The resistance change, usually
measured using a Wheatstone
bridge, is related to the strain
by the quantity known as the
gauge factor(GF)

Strain gauges are designed to convert
mechanical motion into an electronic
signal.

Strain Gages

Virtually applied in every other sector of industry.
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TTY / Material testing
Objectives
1- To demonstrate the credibility of Strain gauges to obtain strain
measurements and hence a reliable NDT method for Fiberreinforced Plastic composite quality assurance.

2- To prove the Strain gauges reliability under harsh environments,
e.g. Seawater contact. And under loading conditions (Bending)
Good applicability in Boat industry

3- Evaluate the Strain gauges into a easier and more practical
technique, which is also simpler to implement at production sites.
This will be done by adapting the Strain gauges with a Wireless
System

TTY / Material testing
Experimental Approach

IMMERSION OF THE SAMPLES IN SEAWATER, UNDER
CONSTANT BENDING LOAD. STRAIN IS MEASURED USING
STRAIN GAUGES.
CONDITIONS:
Displacement correspondent to
30% max Bending Load
Seawater
Room Temperature
Strain measurements to be taken
on days: 0,3,7,14 and 28

Bending fixture
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TTY / Material testing
Experimental Approach

Determination of 30% Bending Strength:
- 3- point flexural test
- Samples: pultruded carbon fiber/epoxy profiles
- Test conducted according to the ASTM D 790-03
Test Configuration
Load cell: 2 kN (450 lbf)
Specimen geometry: Rectangular
Specimen dimensions: Length 250 mm, thickness 2 mm,
width 10.75 mm
Test speed: 10 mm/min
Testing span: 150 mm

TTY / Material testing
Experimental Approach

Determination of 30% Max. Bending Load
• 30% Max. Bending Load: 178 N
• Correspondent Displacement: 8 mm

Bending fixture
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TTY / Material testing
Experimental Setup

2 Gauges attached in parallel…

D4 Data Acquisition
Conditioner (Gauge 1) +
Wireless System (Gauge 2)

DATA
COMPARISION

KYC / Langaton anturitekniikka
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Toimintasuunnitelma
• Tavoitteet:

– yleisellä tasolla, miten langattomia anturiverkkoratkaisuja voidaan hyödyntää
komposiitti- ja venealalla
– miten langatonta anturitekniikkaa voidaan käyttää hyväksi
laadunvarmistuksessa

• Toimenpiteet:

– tehdään laadunvarmistus- ja seurantakartoitus langattomien
anturiverkkoratkaisujen hyödyntämiseen komposiitti- ja venealalla
– tutkimustyötä venetehtaiden ympäristöolosuhteiden mittaamisessa ja
monitoroinnissa
– tutkimustyötä älykkäässä muottiratkaisussa
– valitaan tutkimuskohteeksi parhaiten anturitekniikalla tapahtuvaan
mittaamiseen ja monitorointiin soveltuvat NDT-mittalaitteet ja tehdään
kyseiseen anturitekniikkaan liittyvää testausta
– alustavasti sopivimmat: ultraääneen, sähkönjohtavuuteen,
kaasunmittaukseen ja kosteusmittaukseen liittyvät teknologiat

Langaton anturitekniikka
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Langaton anturitekniikka

Langaton venymäliuskamittaus
• CiNetStrain mittalaitteisto ja käyttöliittymä
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Langaton venymäliuskamittaus
• Referenssimittalaite: Micro-Measurements D4

Testimittaukset
– Langaton ja langallinen
mittaus rinnakkain
– Selvitetään mahdolliset
venymäliuskoissa
tapahtuvat muutokset
pidempiaikaisessa
mittauksessa
– Langattomuuden
luotettavuuden arviointi
– Noodien virrankulutus
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Testimittaukset
– Testikappaleet huoneenlämpöisessä merivedessä.
– Vakio-olosuhteet
– Mittajaksot tasaisin väliajoin
– Tulokset tallennetaan ja
analysoidaan

Sovelluskohteita venymäliuskoille
• mm.
–
–
–
–

Valmiiden veneiden rakenteet
Veneteollisuuden muotit
Tuulivoimalaitosten siivet
Kiinteistöjen rakenteista havaittavat muutokset

• Venymien ja jännitteiden seuranta.

• Jatkuvatoimisella mittauksella voidaan huomata kohteessa

tapahtuneet muutokset välittömästi.
• Venymäinformaatiota voidaan käyttää myös päätöksentekoon
esimerkiksi materiaalien kunnossapidon asioissa.
• Käytönaikainen seuranta on myös mahdollista toteuttaa
langattomasti.
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CiNetStrain
• 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.

Lisätietoa
• TTY
Professori Pentti Järvelä
TTY/Muovi-ja elastomeeritekniikan laboratorio
pentti.jarvela@tut.fi
GSM: 040 554 0706

• KYC

Projektitutkija Timo Hongell
KYC/JY/Informaatioteknologian yksikkö
timo.hongell@chydenius.fi
GSM: 040 480 2715
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