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FIXBOAT
YHTEENVETO N.D.E. SOLUTIONSIN TEKEMISTÄ AINETTA
RIKKOMATTOMISTA TARKASTUKSISTA ISKU- JA
DELAMINAATIOVAURIOITETUILLE LAMINAATEILLE
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1 Johdanto
Tässä selvityksessä on kuvattu delaminaatio- ja iskuvauriolaminaattien valmistus, niiden tarkastelu
erilaisilla ainetta rikkomattomilla testimenetelmillä ja lopuksi tulokset.

Työ tehtiin osana FixBoat-projektin NDT-selvitystä. Tarkoituksena oli vertailla erilaisia ainetta
rikkomattomia (=NDT) testimenetelmiä keskenään. Vertailu tehtiin valmistamalla testipaneeleja,
joihin oli itse aiheuttamalla saatu aikaan delaminaatio- sekä iskuvaurioita. Varsinaiset testit
teetettiin alaan erikoistuneella yrityksellä. Testien tarkoituksena oli paitsi selvittää eri NDTmenetelmien toimivuus, myös tutkia miten erilaiset laminaattirakenteet vaikuttavat vaurioiden
paikantamiseen.

Testit

vaihtelivat

yksinkertaisesta

koputustestistä

hienostuneeseen

laser-

shearografiaan.

1.1 N.D.E. Solutionsin esittely
Ainetta rikkomattomat testit teetettiin N.D.E. Solutions – nimisellä yrityksellä. Se on Espanjan
Palma

de

Mallorcalla

sijaitseva

veneiden

vaurioiden

tutkimiseen

erikoistunut

yritys.

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. N.D.E. Solutionsin palveluihin
kuuluvat vauriotarkastuksien lisäksi myös tuotannonaikainen laadunvarmistus, käytönaikainen
kunnonvalvonta, veneen ostoa edeltävät kuntoarvioinnit, sekä korjauksien dokumentointi. Yritys
tarjoaa palveluitaan maailmanlaajuisesti.
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2 Testattavat paneelit
Yhteensä kuusi n. 500 x 500 mm –kokoista testipaneelia lähetettiin N.D.E. Solutionsille testeihin.
Paneeleista neljä oli umpilaminaatteja ja kaksi kerroslevylaminaatteja. Umpilaminaattien paksuudet
olivat 10 ja 20 mm. Kerroslevylaminaattien paksuus oli noin 20 mm, johon sisältyi 12 mm paksu
PVC-ydinvaahto.

Puolet

laminaateista

oli

delaminaatiovauriolaminaatteja

ja

puolet

iskuvauriolaminaatteja.

Kaikki

laminaatit

valmistettiin

käsin

laminoimalla

Mikkelin

ammattikorkeakoulun

komposiittilaboratoriossa. Materiaaleina käytettiin Ahlstrom Glassfibren lasikuitumattoa, sekä Cray
Valleyn Norsodyne H13212 TAE –ortoftaalipolyesterihartsia. Hartsia annosteltiin niin, että
laminaattien lasipitoisuudeksi saatiin 30 p%. Muottina käytettiin lasipöytää, joka oli käsitelty Zyvax
Watershield –irrotusaineella. Laminaatteihin ei laitettu gel- eikä topcoatia.

2.1 Delaminaatiovauriolaminaatit
Delaminaatiovauriolaminaateilla haluttiin simuloida tilannetta, jossa venelaminaatin sisään on
syntynyt eriasteisia delaminaatiovaurioita eri syvyyksille. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin
ainetta rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä kyseiset vauriot voidaan paikantaa.

Lievin vaurio synnytettiin laminoimalla n. 5 x 8 cm –kokoinen kaksinkerroin taiteltu PTFE (Teflon)
-teipin pala lujitekerrosten väliin. Astetta vakavampi vaurio tehtiin laittamalla minigrip-pussin
sisään kankaan pala. Vakavin vaurio saatiin aikaan laminoimalla kerrosten väliin minigrip-pussi,
jonka sisällä oli kaksi litimärkää kankaan palaa. Viimeksi mainitussa laitettiin kaksi minigrip-pussia
sisäkkäin, jottei vesi pääsisi tihkumaan pois pussista ja estämään hartsin kovettumista. Edellä
mainitut vauriot laminoitiin paneeleihin kahteen riviin, niin että toisessa rivissä vauriot olivat
syvemmällä. Lisäksi jokaisen delaminaation viereen paneelin keskilinjan molemmin puolin
laitettiin minigrip-pussista leikattu n. 1 cm2 kokoinen palanen, jonka tarkoitus oli kuvata hyvin
pientä delaminaatiovikaa. N.D.E. Solutionsin pyynnöstä paneelien reunoille jätettiin 150 mm leveät
vauriottomat alueet.

4

Laminaatteja valmistettiin kolme erilaista: 10 ja 20 mm paksut umpilaminaatit, sekä 20 mm paksu
kerroslevylaminaatti.

10 mm umpilaminaattiin laminoitiin yhteensä 20 kerrosta M601-300 –katkokuitumattoa. Vauriot
laitettiin muottipinnalta lukien 5 ja 10 kerroksen syvyydelle. Ensimmäiset 11 kerrosta laminoitiin
aamupäivällä, jonka jälkeen tehtiin välikovetus korkean eksotermin välttämiseksi. Loput 9 kerrosta
laminoitiin saman päivän iltapäivällä.

20 mm umpilaminaattiin laminoitiin yhteensä 21 kerrosta M601-450 –katkokuitumattoa.
Välikovetukset tehtiin 8. ja 15. kerroksen jälkeen. Vauriot laitettiin muottipinnalta lukien 10 ja 17
kerroksen syvyydelle.

Kerroslevylaminaatissa

käytettiin

sekä

M601-300

että

M601-450

–katkokuitumattoja.

Pintakerrokseen laminoitiin yksi kerros M601-450 ja yhdeksän kerrosta M601-300 –
katkokuitumattoja. Vauriot laitettiin 5. ja 10. kerroksen jälkeen. Niiden päälle laminoitiin DIABin
12 mm paksu Divinycell PVC-ydinvaahto, sekä neljä kerrosta M601-300- ja yksi kerros M601-450
–katkokuitumattoja.
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Kuiva kangaspala minigrip-pussissa

2 märkää kangaspalaa
sisäkkäisissä minigrip-pusseissa

6 kpl 1 cm2 kokoisia
minigrip-pussin paloja

Teflonteippiä

Kuva 1 10 mm umpilaminaatin muottipuoli.

Kuva 2 10 mm umpilaminaatin takapuoli.
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Teflonteippiä

6 kpl 1 cm2 kokoisia
minigrip-pussin paloja

2 märkää kangaspalaa
sisäkkäisissä minigrip-pusseissa

Kuiva kangaspala minigrip-pussissa
Kuva 3 20 mm umpilaminaatin muottipuoli.

Kuva 4 20 mm umpilaminaatin takapuoli.
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Teflonteippiä

6 kpl 1 cm2 kokoisia
minigrip-pussin paloja

2 märkää kangaspalaa
sisäkkäisissä minigrip-pusseissa

Kuiva kangaspala minigrip-pussissa
Kuva 5 Kerroslevylaminaatin muottipuoli.

Kuva 6 Kerroslevylaminaatin takapuoli.
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2.2 Iskuvauriolaminaatit
Iskuvauriolaminaateilla simuloitiin tilannetta, jossa venelaminaattiin on syntynyt iskumaisen
kuorman aiheuttamia vaurioita. Tarkoituksena oli jälleen selvittää, kuinka hyvin ainetta
rikkomattomat tarkastusmenetelmät kykenevät havaitsemaan vauriot.

Iskuvauriot aiheutettiin pudottamalla 7,13 kg painava keilapallo laminaatin päälle eri korkeuksilta.
Laminaatit tuettiin reunoiltaan lankuista rakennetun kehyksen päälle, jolloin laminaatin pohja oli
irti maasta. Keilapallo pudotettiin laminaatin muotin puoleiselle pinnalle eri korkeuksilta ja eri
kohtiin. Keilapallo otettiin kiinni kun se oli pompannut laminaatin pinnalta.

Laminaatteja valmistettiin kolme erilaista: 10 ja 20 mm paksut umpilaminaatit, sekä 20 mm paksu
kerroslevylaminaatti.

10 mm umpilaminaattiin laminoitiin yhteensä 20 kerrosta M601-300 –katkokuitumattoa.
Ensimmäisten 10 kerroksen jälkeen tehtiin välikovetus, ja loput 10 kerrosta laminoitiin seuraavana
päivänä.

20 mm umpilaminaattiin laminoitiin yhteensä 36 kerrosta M601-300 –katkokuitumattoa.
Välikovetukset tehtiin 10 kerroksen välein, jonka yhteydessä laminointipinta karhennettiin
repäisykankaan ja välihionnan avulla.

Kerroslevylaminaatin muottipintaan laminoitiin 10 kerrosta M601-300 –katkokuitumattoa.
Ydinaineena käytettiin jälleen DIABin 12 mm paksua Divinycell PVC-vaahtoa. Ydinaineen
takapuolelle laminoitiin vielä 4 kerrosta katkokuitumattoa. Koko laminaatti tehtiin yhdellä kertaa
ilman välikovetuksia.
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Kuva 7 10 mm umpilaminaatti edestä. Keilapallon osumakohtien alapuolelle on merkitty pudotuskorkeudet, jotka
olivat 1,5 m, 2 m ja 2,5 m.

Kuva 8 10 mm umpilaminaatti takaa päin. Iskukohdat erottuvat selvästi vaaleina tähdenmuotoisina säröilyinä.
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Kuva 9 20 mm umpilaminaatti edestä. Keilapallon osumakohtien alapuolelle on merkitty pudotuskorkeudet, jotka
olivat 1 m, 2 m, 3 m ja 4 m.

Kuva 10 20 mm umpilaminaatti takaa päin. Iskukohdat erottuvat 1 m pudotusta lukuun ottamatta vaaleina
tähdenmuotoisina säröilyinä.
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Kuva 11 Kerroslevylaminaatti edestä. Iskukohdat erottuvat selvästi ja niiden pudotuskorkeudet on merkitty kunkin
osuman alapuolelle. Pudotuskorkeudet olivat 1,5 m, 2 m, 2,5 ja 3 m.

Kuva 12 Kerroslevylaminaatti takaa päin. Iskukohdat eivät näy.
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3 Testimenetelmät ja mittausperiaatteet
Vertailuun valittiin seuraavat NDT-menetelmät:
-

Silmämääräinen tarkastus

-

Koputtelu

-

Ultraäänitarkastus

-

Liitostestaus, bond-testing (vain kerroslevyille)

-

Lämpökuvaus

-

Laser-shearografia

3.1 Ultraäänitarkastuksen periaate
Ultraäänitarkastuksessa lyhyet ja korkeataajuiset ultraäänipulssit etenevät testattavan kappaleen
läpi. Kun pulssi osuu kappaleen reunoihin, tai kohtaa epäjatkuvuuskohdan, kuten vaurion, osa
äänestä heijastuu takaisin lähettimelle. Nämä kaiut voidaan havaita ja niiden viiveestä voidaan
laskea heijastuskohdan etäisyys, kun äänen nopeus kappaleessa tunnetaan. Testeissä käytetty
ultraäänilaite oli Olympus Epoch XT Ultrasonic Flaw Detector.

3.2 Liitostestauksen periaate
Liitostestausmenetelmällä voidaan paikantaa liitosvaurioita kerroslevylaminaatin pinnan ja
ydinaineen välillä, sekä delaminaatioita lujitekerrosten välillä. Siinä lähetin lähettää äänienergiaa
testattavaan kappaleeseen, ja erillinen vastaanotin havaitsee kappaleen poikki kulkeneet ääniaallot.
Kun anturien alla oleva liitos on ehjä, osa äänienergiasta kulkeutuu rakenteeseen samalla
heikentyen, ja osa kulkee kappaleen pintaa pitkin lähettimeltä vastaanottimelle. Vastaanotetun
signaalin amplitudi jää tällöin alhaiseksi. Liitosvaurion tai delaminaation kohdalla ääniaallot eivät
pääse johtumaan syvemmälle aineeseen, vaan kulkevat pintaa pitkin suoraan anturilta toiselle
juurikaan heikentymättä. Seurauksena on suuri signaalin amplitudi. Testeissä käytetty laite oli NDT
Systems Bondascope 300, 25 kHz muuntimella.

13

3.3 Lämpökuvauksen periaate
Lämpökuvauksessa periaatteena on, että tutkittavaan kappaleeseen synnytetään lämpötilagradientti,
jolloin lämpöenergiaa johtuu pinnalta sisälle kappaleeseen. Osa lämpöenergiasta heijastuu takaisin
pintaan, mutta epäjatkuvuuskohdassa materiaali säteilee lämpöä eri tavoin. Lämpökameran avulla
takaisinheijastunut lämpöenergia voidaan kuvata ja käsitellä tietokoneen signaalinkäsittelyohjelmalla. Poikkeavuudet kappaleen pinnan lämpötilajakaumassa paljastavat vaurioituneet, tai
muuten poikkeavat kohdat, jotka eivät näy paljaalla silmällä. Testeissä käytetyt lämpökamerat
olivat Flir T-360 Thermographic Camera, sekä Flir A40 Thermographic Camera 45° laajakulmalinssillä.

3.4 Laser-shearografian periaate
Laser-shearografia

havaitsee

eroja

tarkasteltavan

kappaleen

pinnan

muodonmuutoksissa.

Kappaleeseen kohdistetaan pieni rasitus joko lämpötilan, alipaineen tai ultraäänen avulla, samalla
kun kappaletta valaistaan laservalolla. Rasitus muuttaa rakenteen pinnan muotoa, mutta muutos on
erilainen, jos pinnan alla piilee vaurio. Nämä muutokset havaitaan vaihesiirtyminä pinnalta
heijastuneessa laservalossa. Testeissä käytetty laite oli ISI-SYS Laser Shearography System SE011.45i. Lisätietoa järjestelmästä löytyy: http://www.isi-sys.com/.

4 Testitulokset
4.1 Iskuvauriolaminaatit
4.1.1

10 mm umpilaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Muottipuolella ei näkyviä vaurioita. Takapuolella näkyi kolme tähdenmuotoisesti säröillyttä
iskuvauriota.
Koputustarkastus
Ei poikkeamia havaittavissa.
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Ultraäänitarkastus
Muotin puolelta mitattuna tulokset olivat erittäin hyviä lasikuitukomposiitille. Karhennuskankaan
jäljiltä olevaa takapuolta oli vaikeampaa mitata. Ultraäänimittauksissa iskukohdat näkyivät 0,3 –
0,5 mm paksumpina alueina ympäröivään laminaattiin verrattuna.

Kuva 13 Ultraäänikuva iskukohdasta 10 mm umpilaminaatista muotinpuolelta mitattuna.

Lämpökuvaus
Lämmittimenä käytettiin neljää 1000 W halogeenivaloa. Paneelit tarkastettiin ensin sellaisenaan ja
tarvittaessa tehtiin toinen mittaus, jolloin laminaattien pinnalla käytettiin kiiltoa ehkäisevää
pinnoitetta. Kaikki kolme iskukohtaa erottuivat poikkeamina ympäröivästä laminaatista.

2,5 m

1,5 m

2m

Kuva 14 Lämpökamerakuva 10 mm umpilaminaatista. Iskukohdat on ympyröity ja niiden viereen on merkitty vastaavat
keilapallon pudotuskorkeudet.
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Laser-shearografia
Kaksi kolmesta iskuvauriosta havaittiin, mutta N.D.E. Solutionsin mukaan normaalissa veneelle
tehdyssä tarkastuksessa ne todennäköisesti olisivat jääneet huomaamatta.

Kuva 15 Shearogrammi 10 mm umpilaminaatista. Yksi iskuvaurioista on ympyröity.

4.1.2

20 mm umpilaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Muottipuolella näkyi yksi vaurio, joka ilmeisesti on syntynyt postituksen aikana. Takapuolella
näkyi kolme tähdenmuotoisesti säröillyttä iskuvauriota.

Kuva 16 20 mm umpilaminaatti muottipuolelta. Oikeassa reunassa näkyy postituksessa syntynyt vaurio.
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Koputustarkastus
Ei poikkeamia havaittavissa.
Ultraäänitarkastus
Kuten 10 mm umpilaminaatillakin, muotin puolelta mitattuna tulokset olivat erittäin hyviä
lasikuitukomposiitille. Karhennuskankaan jäljiltä olevaa takapuolta oli vaikeampaa mitata.
Ultraäänimittauksissa iskukohdat näkyivät 0,3 – 0,5 mm paksumpina alueina ympäröivään
laminaattiin verrattuna.
Lämpökuvaus
Iskuvauriot eivät näkyneet.
Laser-shearografia
Iskuvauriot eivät näkyneet.

4.1.3

Kerroslevylaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Muotin puolella näkyi neljä iskuvauriota, sekä lisäksi kulmissa kaksi kuljetuksen aikana syntynyttä
vauriota. Takapuolella ei näkynyt poikkeavuuksia.
Koputustarkastus
Ei poikkeamia havaittavissa.
Liitostestaus
Ei poikkeamia havaittavissa
Ultraäänitestaus
Vaurioiden kohdalla iskukohdat näkyivät 0,6 – 1,1 mm paksumpina kohtina ympäröivään
laminaattiin verrattuna.
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Lämpökuvaus
Kaikki iskuvauriot erottuivat jälkikäsitellyissä kuvissa.

1,5 m

2,5 m

3m

2m

Kuva 17 Jälkikäsitelty lämpökamerakuva kerroslevylaminaatista. Iskuvauriokohdat on ympyröity ja niitä vastaavat
keilapallon pudotuskorkeudet on merkitty osumakohdan viereen.

Laser-shearografia
Ei poikkeamia havaittavissa.

4.2 Delaminaatiovauriolaminaatit
4.2.1

10 mm umpilaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Viat näkyivät selvästi kahdessa rivissä. Alempi, lähempänä pintaa oleva rivi näkyi selvemmin.
Koputustarkastus
Delaminaatiot, jotka oli tehty laittamalla minigrip-pusseihin kuivia ja märkiä kangaspaloja,
erottuivat selvästi. Ne olisi myös havaittu tavanomaisessa ostoa edeltävässä kuntoarvioinnissa.
PTFE-teipillä tehtyjä delaminaatioita ei havaittu.
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Ultraäänitarkastus
Kaikki kuusi suurta delaminaatiota olivat selvästi havaittavissa muottipuolelta. Ylemmän rivin
vauriot olivat 3,69 – 4,1 mm syvyydellä, ja alemman rivin vauriot 6,56 – 7,57 mm syvyydellä.
Pieniä 1 cm2 delaminaatioita ei havaittu, vaikkakin joissain kohdissa signaalin voimakkuus
heikkeni, mikä voisi viitata pieneen, alle lähettimen halkaisijan kokoa olevaan vikaan.
Lämpökuvaus
Viisi kuudesta delaminaatiosta erottui selvästi jälkikäsitellyissä lämpökamerakuvissa.

Kuva 18 Lämpökamerakuva 10 mm umpilaminaatista. Yhtä lukuun ottamatta delaminaatiovauriot näkyvät selvästi.

Laser-shearografia
Kaikki kuusi delaminaatiota havaittiin suurilla taajuuksilla. Viisi vikaa näkyi myös alemmilla
taajuuksilla, mutta niihin vaikutti osittain paneelin ”reunaefekti”, mikä sotki kuvaa.
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Kuva 19 Shearogrammi 10 mm umpilaminaatista. Delaminaatiokohdat on ympyröity.

4.2.2

20 mm umpilaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Viat kahdessa rivissä olivat juuri havaittavissa. Ylempi, lähempänä pintaa oleva rivi näkyi
selvemmin.
Koputtelutarkastus
Muottipinnalta ei havaittu poikkeamia.
Ultraäänitarkastus
Kaikki kuusi suurta delaminaatiota olivat selvästi havaittavissa muottipuolelta. Muottipuolelta
mitattuna alemman rivin vauriot olivat 19,03 – 19,41 mm syvyydellä ja ylemmän rivin vauriot 11,7
– 12,5 mm syvyydellä.
Lämpökuvaus
Muutamat vioista olivat juuri ja juuri havaittavissa. Kuitenkin N.D.E. Solutionsin mukaan
normaalissa veneelle tehtävässä tarkastuksessa ne jäisivät huomaamatta.
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Kuva 20 Lämpökamerakuva 20 mm umpilaminaatista. Delaminaatiovauriot erottuvat heikosti, tai ei ollenkaan.

Laser-shearografia
Kolme delaminaatiota erottui eri taajuuksilla.

Kuva 21 Shearogrammi 20 mm umpilaminaatista. Kuvassa erottuu kaksi kuudesta delaminaatiosta.
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4.2.3

Kerroslevylaminaatti

Visuaalinen tarkastus
Viat erottuivat hyvin kahdessa rivissä. Alempi rivi näkyi selvemmin.
Koputtelutarkastus
Delaminaatiot, jotka oli tehty laittamalla minigrip-pusseihin kuivia ja märkiä kangaspaloja,
erottuivat selvästi. Ne olisi myös havaittu tavanomaisessa ostoa edeltävässä kuntoarvioinnissa.
PTFE-teipillä tehtyjä delaminaatioita ei havaittu.
Ultraäänitarkastus
Kaikki kuusi suurta delaminaatiota olivat selvästi havaittavissa muottipuolelta. Muottipuolelta
mitattuna alemman rivin vauriot olivat 5 – 5,5 mm syvyydellä ja ylemmän rivin vauriot 7,59 – 8,26
mm syvyydellä. Ehjän laminaatin paksuus vaihteli välillä 8,5 – 10,0 mm.
Liitostestaus
Kaikki kuusi delaminaatiota olivat helposti tunnistettavissa. Kuitenkin normaaleissa olosuhteissa
testiä varten tarvitaan vertailumittaukset hyvästä ja huonosta kohdasta, mitkä eivät ole aina helppoja
löytää.

Kuva 22 Liitostesterillä tunnistettiin helposti kaikki kuusi delaminaatiota kerroslevylaminaatista.
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Lämpökuvaus
Neljä vikaa näkyi selvästi. Viides erottui joten kuten vain yhdessä jälkikäsitellyistä kuvista.

Kuva 23 Lämpökamerakuva kerroslevylaminaatista. Neljä delaminaatiota erottuu selvästi.

Laser-shearografia
Neljä delaminaatioita erottui eri taajuuksilla.

Kuva 24 Shearogrammi kerroslevylaminaatista. Näkyvät delaminaatiot on ympyröity.
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5 Yhteenveto
N.D.E. Solutions tarkasti yhteensä kuusi laminaattia kuudella eri menetelmällä. Laminaateista neljä
oli umpilaminaatteja ja kaksi kerroslevylaminaatteja. Laminaatteihin oli tarkoituksella tehty
iskuvaurioita ja delaminaatiota. Iskuvauriot tehtiin pudottamalla keilapalloa laminaattien päälle eri
korkeuksilta. Delaminaatiot tehtiin laminoimalla PTFE-teippiä, sekä kangaspaloja sisältäviä
minigrip-pusseja laminaattien sisään eri syvyyksille.

Laminaatteja

tarkasteltiin

seuraavilla

ainetta

rikkomattomilla

(=NDT)

menetelmillä:

silmämääräinen tarkastelu, koputtelu, ultraäänitarkastus, liitostestaus, lämpökuvaus (+kuvien
jälkikäsittely) ja laser-shearografia. Alla olevaan taulukkoon on tehty yhteenveto NDT-mittausten
tuloksista.

Iskuvaurio
Silmämääräinen
tarkastelu
Koputtelu
Ultraäänitarkastus
Liitostestaus
Lämpökuvaus ja kuvien
jälkikäsittely
Laser-shearografia

10 & 20 mm umpilaminaateissa

Delaminaatio
Kaikki näkyy.

näkyy vain takapuolelta.
Kerroslevyssä vain muottipuolelta.
Ei löydy mitään.

Isoimmat viat löytyy kerroslevystä
ja 10 mm umpilaminaatista.

Löytyy kaikki mitattaessa

Löytyy kaikki.

muottipuolelta.
Ei löydy mitään.

Kerroslevystä löytyy kaikki. Vaatii
silti vertailukohdat.

Löytyy kaikki kerroslevystä ja 10

10 mm umpilam. 5/6 löytyy.

mm umpilaminaatista.

Kerroslevystä 4/6 löytyy.

10 mm umpilaminaatista osa

10 mm umpilam. kaikki 6 löytyy.

löytyy, mutta ei tod.näk. oikeassa

20 mm umpilam. 3/6 löytyy.

elämässä.

Kerroslevystä 4/6 löytyy.

Vaurioiden sijaitseminen syvemmällä laminaatissa vaikeutti selvästi niiden paikantamista, mikä tuli
ilmi vertailtaessa 10 mm ja 20 mm umpilaminaatteja. Iskuvauriot olivat delaminaatioita
vaikeammin havaittavia.

