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1 Johdanto 

Prosessiteollisuudessa on käytössä tuhansia laitteita ja putkistometrejä, jotka vaativat 

kunnonseurantaa ja huoltoa pysyäkseen toimintakuntoisena. Tuotannon yllättävien kat-

kosten riskin minimoiminen ja putkistojen ja laitteiden ja vikaantumisen hallinta ovat pro-

sessiteollisuudessa kaikki kaikessa. Laitteiden yllättävä rikkoutuminen maksaa yrityk-

selle paljon. Tästä syystä laitteiden kunnossapidon hallinta on yrityksille erittäin tärkeää. 

Rikkoutuvasta laitteesta johtuvat yllättävät tuotantokatkokset ovat työturvallisuuden kan-

nalta erittäin vaarallisia, aiheuttavat ympäristön pilaantumista ja maksavat yritykselle mo-

ninkertaisesti menetettyinä tuotantotappioina verrattuna suunniteltuun ja hallittuun kun-

nossapitoon. Prosessiteollisuuden painelaitteiden kunnossapitoa ohjataan myös kansal-

lisella painelaitelailla. Uusi vuonna 2017 tullut painelaitelaki sisältää myös painelaitteiden 

valmistusta ohjaavan EU:n painelaitedirektiivin.  

Tässä opinnäytetyössä esitellään yhden suurimman laitteistojen vikaantumisen aiheut-

tajan, eristeiden alapuolisen korroosion (CUI), ilmenemismuotoja, vertaillaan nykyisiä ja 

uusia tarkastusmenetelmiä sekä esitellään riskiperusteinen tarkastus (RBI) ja käydään 

läpi siihen liittyvä omaisuuden elinkaarenhallintaohjelmiston (APM) toiminta.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa menetelmävertailutaulukko, josta selviää uuden 

NDT-tarkastusmenetelmän edut käytössä oleviin tarkastusmenetelmiin verrattuna. Han-

kinnan kannattavuutta ja uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia verrataan käytössä oleviin 

menetelmiin. 

Prosessilaitoksilla on RBI-suunnitelman mukainen tarve havaita paremmin ja kehitty-

neemmällä tavalla eristeen alapuolinen korroosio. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

putkistojen ja laitteistojen vikaantuminen koskemaan eristeiden alapuolista korroosiota, 

muita vikaantumismuotoja ei käsitellä. Raportissa käydään läpi yleisimmät NDT-tarkas-

tusmenetelmät ja niiden tekniikkaan perustuvat kolme edistyneempää menetelmää, 

jotka soveltuvat CUI:n tarkastamiseen. Työ tehdään Kiwa Inspectalle osana laitehankin-

taselvitystyötä. 
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2 Painelaitteiden tarkastaminen ja riskiperusteinen tarkastus (RBI) 

Suomessa painelaitteiden säädösperusteista tarkastamista ja kunnossapitoa ohjaa kan-

sallinen painelaitelaki. Nykyinen vuonna 2017 voimaan tullut uusi painelaitelaki pitää si-

sällään myös painelaitteiden valmistusta ohjaavan EU-tasoisen painelaitedirektiivin (Tu-

kes). Painelaitelaki velvoittaa tarkastamaan rekisteröitävät painelaitteet säännöllisin vä-

liajoin, että painelaitteita saa käyttää. Painelaitelaki antaa mahdollisuuden korvata mää-

räaikaistarkastuksia painelaiteseurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä, jos se vai-

kutuksiltaan vastaa määräaikaistarkastuksia ja painelaitteen käytön turvallisuudesta voi-

daan seurannan tai kunnonvalvontajärjestelmän avulla varmistua. (Painelaitelaki 51. §, 

53. §, 56—59. §, 63. § 64. §.) Painetteiden kunnossapitosuunnitelma voi perustua sää-

dösperusteisen valvonnan lisäksi myös yrityskohtaiseen riskiperusteiseen tarkastus-

suunnitelmaan RBI:hin. 

2.1 RBI 

Riskiperusteinen tarkastus RBI (Risk Based Inspection) voidaan kuvata riskien hallinnan 

ja arvioinnin prosessina, jonka avulla voidaan määrittää, missä kohdassa elinkaarta lait-

teisto on ja kuinka suuri on laitteiston vikaantumisesta aiheutuva riski sekä kohdistaa 

tarkastus- ja kunnonseurannan toimenpiteet oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Riski 

on sitä, kuinka todennäköistä on, että jotakin negatiivista tapahtuu tietyn ajan kuluessa 

(Probability of failure POF), ja mitkä ovat tämän tapahtuman seuraukset (Consequense 

of failure COF). Alla olevassa kuvassa 1 on eritelty riskiin vaikuttavat tekijät. 

 

Kuva 1.  Riskiperusteinen tarkastus (Kolmetz 2016: 15). 
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Riskejä arvioitaessa on oleellista määrittää, kuinka suuri riski on ja onko riski hyväksyt-

tävissä. Kaikkia riskejä on mahdotonta poistaa ja siitä syystä täytyykin arvioida, mitkä 

riskit aiheuttavat eniten vahinkoa ja keskittyä niiden torjumiseen.  Matemaattisesti ilmais-

tuna riski on mahdollisuus, että jotakin tapahtuu (POF) kertaa tämän tapahtuman seu-

rauksen tulo (COF). (API RP 580. 2009: 12.) 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 =  (𝑃𝑂𝐹)𝑀𝑎ℎ𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑥 (𝐶𝑂𝐹)𝑆𝑒𝑢𝑟𝑎𝑢𝑠 

Ongelmana on, kuinka määritetään oikein kriteerit, jotka arvioivat riskit oikein, sekä si-

sältävät kaiken sen oleellisen tiedon, että vahingon suuruus määritetään oikein. (Alva-

rado 2013.) RBI-suunnitelmaa (Risk Based Inspection) varten pitää tehdä riskianalyysi 

tarkastettavalle omaisuudelle. Analyysia varten pitää selvittää tarkastettavan kohteen 

vaurio-olosuhteet, vauriomuodot, COF ja POF. COF:n avulla määritetään laitteen vau-

rion seuraukset kuten tapaturmat, ympäristövahingot, tulipalot ja räjähdykset. POF mää-

rittää, kuinka todennäköisesti vahinko tai vaurio voi tapahtua ottaen huomioon aikaisem-

min suoritetut tarkastukset, vauriomekanismit ja prosessiolosuhteet. Varsinainen suun-

nitelma sisältää tunnetut riskitekijät, tarkastuksen laajuuden ja tarkastusvälit. Oleellinen 

osa RBI-suunnitelmaa on luokitella putkistot ja laitteet saman tyyppisiin vikaantumisryh-

miin esimerkiksi korroosio- ja putkistopiireihin. (API RP 580 2009, Nurminen 2018: 18–

19.) 

2.2 Korroosiocircuit  

Korroosio-olosuhteiltaan saman tyyppiset laitteet voidaan luokitella samaan korroosiocir-

cuittiin eli korroosiopiiriin. Jaottelussa otetaan huomioon samanlaiset prosessiolosuh-

teet, materiaalit ja korroosiotyypit. Hyötynä on, että riskejä voi tarkastella kokonaisuuk-

sina eikä jokaista laitetta tai putkiston osaa ei tarvitse käsitellä erikseen. Näin saadaan 

hallintaan suurempi määrä laitteita, joissa on samanlaiset korroosion syntymisen olosuh-

teet. Samaan circuittiin luokitellaan samasta materiaalista tehdyt ja samoissa olosuh-

teissa olevat putkistot. Circuittien tekoa varten pitää tietää putken materiaali, proses-

siolosuhteet paine ja lämpötila, virtauksen muoto sekä putken sisältö ja teoreettiset vau-

riomekanismit. Putkiston liittyvät tiedot löytyvät SIP-taulukosta (Site Inspection Plan) 

sekä MSD-kaavioista (Material Selection Diagram). (Nurminen 2018: 19.) 
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2.3 Riskimatriisi 

Luokitellun putkistocircuitin kokonaisriskiä voidaan arvioida RBI-riskimatriisin avulla. 

Matriisin avulla saadaan määritetty oikein tarkastustoimenpiteet kuten tarkastuspisteiden 

ja kertojen määrä, jotka perustuvat korroosiocircuitin vaarallisuuteen. Alapuolella on esi-

merkkikuva 4x4-riskimatriisistä, jossa pystyakseli kuvaa numeroilla 1–4, kuinka toden-

näköisesti vahinko tapahtuu, ja vaaka-akselin numeroilla on kuvattu vahingosta aiheutu-

vien seurausten suuruus. Matriisin sisäpuolella on kuvattu väri- ja numeroselitteellä riskin 

määrä. Punainen alue on korkean riskin alue ja sinne sijoittuvat circuitit vaativat enem-

män seurantaa, oranssi ja keltainen alue merkitsevät kohonnutta riskitasoa ja vihreä on 

matalan riskin alue, jossa todennäköisyys vahingolle on pieni ja siitä aiheutuvat seurauk-

set eivät ole vakavia. Matriisin sisäpuolella olevat numerot 1–16 muodostuvat vaaka- ja 

pystyakselin numeroiden tulona. (Nurminen 2018: 20.) 

 

Kuva 2. Riskimatriisi (Heinämaa 2017). 
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3 Omaisuuden hallintatyökalu Asset Performance Management (APM) 

Suuri osa nykyään toimivista laitoksista suunnittelee kunnossapidon kerran vuodessa 

tehtävien vuosihuoltojen varaan. Yksittäisten laitteiden kunnonseuranta on ennalta teh-

dyn kunnonseurantasuunnitelman ja kunnossapidosta vastaavan insinöörin kokemuk-

sen ja ammattitaidon varassa. Laite kerrallaan kuntoa arvioidaan tarkastushistorian, pro-

sessiolosuhteiden ja vikaantumisennusteen perusteella. Tietoa kerätään mm. tarkastus-

dokumenteista ja laitteen painelaitekirjasta. Ammattitaidosta riippuen yksittäisen laitteen 

kunnonseuranta voidaan saada hallintaan, mutta luotettavaa ja ajantasaista kokonais-

kuvaa tuhansia laitteita sisältävän tuotantolaitoksen kunnosta on vaikea saada.  

Tilannetta voidaan parantaa, jos tarkastusten analysointiin, suunnitteluun ja tulosten do-

kumentointiin käytetään ohjelmaa, joka sisältää laitoksen kunnossapitosuunnitelman. 

Ohjelma sisältää tarvittavat laitelomakkeet mm. tarkastuspistekartan ja raportointilomak-

keet. Tarkastuspistekartan avulla löydetään oikea kohta, johon yksittäinen mittaus, tar-

kastus tai muu toimenpide on tehtävä. Parhaassa tilanteessa tarkastustulosten doku-

mentointi ja linkittäminen onnistuvat reaaliaikaisesti internetin kautta. Ohjelma sisältää 

myös tulosten analysoinnin, jolla voidaan ennustaa vaurioitumisen kuten CUI:n etenemi-

sen nopeutta. Paksuusmittaustuloksista voidaan piirtää kuvaaja ajan funktiona ja siitä 

suoraan päätellä seuraavan tarkastuksen tai vaihdon ajankohta. (Järviö ym. 2011: 274.)  

Yksi vaihtoehto järjestelmäpohjaiseen omaisuuden hallintaan on amerikkalaisen Gene-

ral Electric Digitalin kehittämä omaisuuden riskienhalllintaohjelmisto (Asset Performance 

Management APM), jolla pyritään ennaltaehkäisevään kunnossapitoon ja seuraamaan 

koko omaisuuden kuntoa ennakoivasti ja ajantasaisesti sekä lyhentämään seisokkeja ja 

tarpeettoman huollon määrää. Ohjelma tuottaa reaaliaikaista tietoa laitteiden kunnosta 

sinne syötetyn mittaustiedon perusteella, käyttäen ennustavaa analytiikkaa ja konekie-

listä oppimista. APM ehdottaa toimenpiteitä, joilla rikkoontumisen riskiä voi pienentää ja 

mikä on kyseisen toimenpiteen kustannusvaikutus. Ohjelma ennakoi laitteen vikaantu-

mista luomalla digitaalisia kaksoismalleja siitä, miten laitteen pitäisi toimia oikein. Riittä-

vän suuri poikkeama konemallista siihen, miten laite todellisuudessa toimii, on varoitus 

mahdollisesta tulevasta vikaantumisesta. APM pystyy vastaamaan mm. seuraaviin ky-

symyksiin: 

 Kuinka kriittinen laite on? 

 Mikä on laitteen toiminta- ja huoltohistoria ja mikä on sen nykyinen kunto? 
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 Millä tavoin laite voi rikkoontua ja miten ja milloin riskiä voi pienentää? 

 Paljonko laitteen rikkoontuminen yritykselle maksaa? 

 Mitä toimenpiteitä juuri nyt on tehtävä? 

 Miten voi ylläpitää vähemmän kriittisiä laitteita, etteivät ne tulevaisuudessa 
aiheuta ongelmaa? (Bailey 2018.) 

 

Kuvassa 3 on näkymä APM-ohjelmasta. Pystypalkit kuvaavat yksittäistä laitetta ja kysei-

sen laitteen kuntoa värikoodilla ilmaistuna. Kuvassa olevista laitteista yksi vasemmalla 

on huonokuntoisin tällä hetkellä. Eniten huomiota vaativat toimenpiteet tulevat näkyviin 

yläpalkkiin. 

 

Kuva 3.  Näkymä APM-ohjelmasta (General Electric Digital). 

Käytön aikana laitteen kunnosta kertova mittaustieto syötetään ohjelmaan, joko manu-

aalisesti tai lisävarusteena saatavan tiedonkeräimen, Dataloggerin kautta. Pyörivissä ko-

neissa tieto voi tulla suoraan laitteen omalta mittausanturilta. Tieto voi olla numeerista 

tai sitten sanallinen kyllä tai ei vastaus. Ohjelmassa on luettelo 600 laitetyypille, 37 000 

vioittumismallia ja 3 400 eri toimenpidemallia vikaisuuden hallitsemiseksi. Ohjelma pys-

tyy arvioimaan ja selittämään, miksi laite saattaa vikaantua. Jokaiselle riskille on ole-

massa vähennystoimenpide ehdotukset, jonka vaikutuksia voi arvioida ”mitä jos” -työka-

lulla. Ennakoivan analyysin avulla nähdään korjaustoimenpiteen kustannusvaikutukset 

ja jatkossa esiintyvät riskit. (Bailey 2018.) 
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4 Eristeiden alapuolinen korroosio (CUI)  

Teollisuudessa laitteistoja ja putkistoja eristetään monista eri syistä mm. lämpö- ja kyl-

mähäviöiden estämiseksi, henkilöiden suojaamiseksi palovammoilta, äänen eristä-

miseksi ja prosessi- ja paloturvallisuuden takia. Ennen 1970-luvun öljykriisiä eristeiden 

alapuolinen korroosio ei ollut kovinkaan suuri ongelma, koska laitteita, jotka toimivat alle 

150 °C:ssa, ei eristetty. Kuumemmassa toimivat eristetyt laitteet pysyivät enimmäkseen 

kuivana, eikä laajaa eristeiden alapuolista korroosio-ongelmaa ollut. (API 583; Goldie; 

Kapsanis 2005: 44.) 

Energian hinnan noustessa teollisuudessa alkoi laajamittainen putkistojen ja laitteiden 

eristäminen lämpöhäviöiden takia. Tästä aiheutui teollisuudelle valtavan suuri korroosio-

ongelma, CUI. CUI (Corrosion Under Insulation) tarkoittaa kaikenlaista korroosiota, jota 

ilmenee laitteiden ja putkiston ulkopinnan ja eristeen välissä. Eristeiden alapuolisen kor-

roosion muodostumista on vaikeaa täysin estää, koska vesi pääsee aina lopulta eristee-

seen johtuen käyttöolosuhteista, eristeiden rikkoutumisesta ja läpivienneistä. Proses-

siolosuhteissa, jossa lämpötila on välillä -4 ja 175 °C, ovat alttiimpia CUI:n muodostumi-

selle, koska lämpötilavaihtelu aiheuttaa ilman kosteudesta johtuvaa jatkuvaa konden-

saatiota ja höyrystymistä. Myös korkeassa lämpötilassa toimivat laitteet ovat alttiina 

CUI:lle, kun laitos ei ole käynnissä ja huoltoseisokkien aikana eristeet kastuvat vesisatei-

den takia. Kuvassa 4 on yhteen läpiviennin kautta päässyt vettä putken pinnalle ja ai-

heuttanut yleistä korroosiota. (Inspectioneering. a.; API 583.)  

 

Kuva 4. CUI on alkanut muodostua. Kuva on kahdeksan vuotta rannikolla käytössä olleesta put-
kesta, johon kosteus on päässyt eristeiden läpi. (National Corrosion Association 
(NACE)) 
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CUI:ta on usein vaikea löytää, ennen kuin jokin laite rikkoontuu. Siitä seuraa laitoksen 

alasajosta johtuvia tuotantomenetyksiä, ympäristövahinkoja, vaaraa henkilökunnan tur-

vallisuudelle ja lisää huolto- ja korjauskuluja. CUI:n tarkastaminen vuosihuollon yhtey-

dessä on myös kallista. Eristeiden poistaminen, laitteiden tarkastaminen ja uusien eris-

teiden takaisin paikalleen asentaminen maksaa paljon ja on aikaa vievää. CUI:sta johtu-

vien huoltokulujen on raportoitu maksavan 40–60 % laitoksen huoltokuluista (O’Do-

noghue 2005: 8). Tästä syystä uusien tarkastusmenetelmien kehittämisestä CUI:n ha-

vaitsemiseksi on prosessiteollisuudelle suurta hyötyä laitosturvallisuuden ja kustannus-

tehokkuuden kannalta. Tässä luvussa käydään läpi eristeiden alapuolisen korroosion-

muodostumisen tekniset syyt ja korroosiotyypit sekä esimerkki CUI:n aiheuttamasta on-

nettomuudesta. Luvussa viisi käydään läpi tarkastusmenetelmät, jotka soveltuvat CUI:n 

paljastamiseen. 

4.1 CUI:n muodostumisen syyt 

Eristeiden alapuolisen korroosion muodostuminen perustuu sähkökemialliseen ilmiöön, 

jossa metalli hapettuu eli luovuttaa elektroneja, kun se joutuu kontaktiin veteen liuenneen 

hapen kanssa. Sähkökemiallisen korroosion edellytyksenä on sähköä johtava liuos, 

elektrolyytti joka tavallisimmin on vesi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos eristeet eivät kastu 

ja teräksen pinta pysyy kuivana, myöskään ruostetta ei synny. Veden jäätyessä tai höy-

rystyessä korroosio käytännössä loppuu. (Yläsaari 2008: 17.)  

Veden pääsyn estäminen teräksen pintaan on paras tapa estää korroosiota. Eristetyissä 

laitteissa ja putkistoissa tärkeimpiä korroosionestomenetelmä on eristettä suojaava 

vaippa, joka on yleensä alumiinia tai teräspeltiä. Toinen tapa ehkäistä CUI:n muodostu-

mista on putkien pinnoittaminen, joko maalaamalla, kuumasinkittämällä tai termisellä 

alumiini- tai sinkkiruiskutuksella. Huolellisesta suojauksesta huolimatta varmaa ja täysin 

kosteuden pitävää rakennetta on vaikea tehdä ja vesi voi päästä ajan kuluessa eristeen 

alapuolelle. Syitä veden pääsyyn eristeeseen ja korroosioon ovat mm. 

 vuotava vaipan eristepelti 

 huonosti suunniteltu tai asennettu eristyksen suojapelti 

 vuotava venttiilin kohta, kannake ja putkiyhde 

 höyryvuoto 

 eristeiden poistaminen ja virheellinen takaisin asentaminen 
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 laitteiston ja putkiston korkea ikä 

 vanha eristys 

 voimakkaasti korroosiota aiheuttava ympäristö 

 laite on ollut poissa käytöstä 

 putkistoa tai laitetta ei ole pinnoitettu. (Kolmetz 2016: 9.) 

 

Kosteuden päästessä eristeen alle korroosion muodostuminen alkaa. Päällystämättö-

män putken CUI-korroosionopeus voi olla 1,5–3,0 mm vuodessa.  Korroosion etenemis-

nopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. lämpöeristeenä käytetty materiaali, prosessiolo-

suhteet, laitteen materiaali ja ilmasto-olosuhteet. (O’Donoghue 2005: 13.) 

4.2 CUI-korroosiotyypit materiaalin mukaan 

Eristettävän painelaitteen ja putkiston materiaalin laatu ja sen mikrorakenne vaikuttavat 

siihen, minkä tyyppistä korroosiota laitteeseen alkaa muodostua. Tämän lisäksi eris-

teessä olevat epäpuhtaudet, kuten kloridit ja sulfidit, vaikuttavat korroosio-olosuhteisiin. 

(API 583: 9.) 

Hiiliteräksessä korroosio muodostuu yleisenä tai pistemäisenä korroosiona, kun vesi 

pääsee eristyksen läpi kosketukseen putken kanssa ja jää loukkuun putken ja eristyksen 

väliin. Yleisen korroosion aiheuttama ohentuma on havaittavissa paksuusmittausten 

avulla. Pistekorroosio keskittyy pienille alueille metallin pinnalla muodostaen paikallisia 

kuoppamaisia syvänteitä. Pistesyöpymä etenee harvoin paksujen rakenteiden läpi ja ta-

vallisesti se pysähtyy, kun kuopat ovat saavuttaneet tietyn syvyyden. Ohutseinämäisissä 

laitteissa tai putkistoissa se saattaa kuitenkin mennä läpi aiheuttaen vikaantumista. Pis-

tesyöpyminen voi saada alkunsa esimerkiksi pinnan urista tai rakennevirheistä. Eris-

teessä oleva kloridi ja sulfaatti edistävät korroosion muodostumista. (API 583: 9; Siitonen 

2008: 103.) 

Austeniittisissä ruostumattomissa- ja duplex-teräksissä korroosio ilmenee pistemäisenä- 

ja jännityskorroosiona. (Kolmetz 2016: 9.) Olosuhteet jännityskorroosion muodostumi-

seen ovat olemassa, jos eristeet kastuvat ja höyrystyvä kloridi pääsee kosketuksiin te-

räksen kanssa ja samalla valmistuksessa syntyneet jäännösjännitykset tai käytön aikai-

set ulkoiset rasitukset aiheuttavat vetojännityksen materiaalissa (API 583). 
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Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona CUI-kriittiset lämpötila-alueet edellä mainituille 

teräslaaduille.  

Taulukko 1. Kriittiset lämpötila-alueet CUI:n muodostumiselle (Javaherdashti). 

 

 

Käytännössä yleisesti vaarallisen alueen lämpötilaksi on havaittu 48–93 °C, riippumatta 

siitä mitä materiaali on (Javaherdashti 2014). 

 

Onnettomuus Olefinsin tehtaalla 

Vuonna 2013 tapahtui Yhdysvalloissa Louisianassa Olefinsin tehtaalla CUI:n aiheuttama 

lämmönvaihtimen räjähdys, kuva 5. Onnettomuus aiheutti kahden ihmisen kuoleman ja 

yli sadan ihmisen loukkaantumisen. Räjähdys johtui eristeiden alapuolisesta pistekorroo-

siosta, jota tarkastuksissa ei ollut havaittu. 

 

Kuva 5. Lämmönvaihtimen räjähdys Yhdysvalloissa Olefinsin tehtaalla (Kolmetz 2016: 14). 
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5 Yleisimmät NDT-menetelmät (Non Destructive Testing) 

Ainetta rikkomattomien NDT-menetelmien hyödyntäminen on olennainen osa käyttö ja 

kunnossapitotoimintaa. Ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien etuna on, että tar-

kastuksia voidaan usein tehdä myös laitoksen käydessä eikä tuotantoprosessia välttä-

mättä tarvitse keskeyttää. Tämän lisäksi menetelmiä voidaan hyödyntää monella eri ta-

valla, materiaalien eheyden määrittelyyn, tuotekehityksen tueksi sekä valmistuksen ja 

asennuksen laadunvalvontaan. NDT-menetelmien avulla materiaaleista voidaan löytää 

säröjä, halkeamia, sulkeutumia sekä mitata materiaalin paksuutta. (Kiwa Inspecta. a.) 

Rikkomaton aineenkoetusmenetelmä oli saanut alkunsa 1900-luvun alussa sattumalta, 

kun huoltomies oli pudottanut paloöljyä teräslevyn päälle ja seuraavana päivänä levyn 

puhdistuksen jälkeen huomattiin levyn pinnassa tummempia juovia. Juovat olivat paloöl-

jyä, jotka sijaitsivat levyn säröjen kohdalla. Tätä kehitettyä tarkastusmenetelmää kutsut-

tiin nimellä ”Oil and whiting”. (Martikainen & Niemi 1993: 50.)  

NDT-menetelmät voidaan jakaa pinta- ja tilavuusmenetelmiin seuraavasti:  

Pintamenetelmät 

 visuaalinen tarkastus (VT), 

 tunkeumanestetarkastus (PT), 

 magneettjauhetarkastus (MT), 

 pyörrevirtatarkastus (ET).  

 

Tilavuusmenetelmät eli volymetriset menetelmät 

 ultraäänitarkastus (UT), 

 radiografinen tarkastus (RT). 

5.1 Visuaalinen tarkastus (VT) 

Visuaalinen tarkastus on näkyville pintaosille soveltuva perustarkastusmenetelmä, joka 

monissa tapauksissa on lähtökohta tarkemmille tarkastuksille. Hyvässä valaistuksessa 

ihmissilmä pystyy erottamaan viivamaisen hiuksen paksuisen särön, joka on noin 0,05 

mm. Tätä pienempien halkeamien havaitsemiseksi tarvitaan muita menetelmiä. Silmä-
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määräisen tarkastuksen apuna voidaan käyttää peilejä suurennuslaseja ja endoskoop-

peja. Visuaalista tarkastusta ei kannata aliarvioida, koska sen tuloksenperusteella pää-

tetään muista tarkastustoimenpiteistä tai siitä, kannattaako muita tarkastuksia välttä-

mättä tehdä (Martikainen & Niemi 1993: 27). Monissa tapauksissa se on riittävä tarkas-

tusmenetelmä, kunhan tarkastusolosuhteet ovat vain kunnossa. Silmämääräinen tarkas-

tus perustuu näkökykyyn ja värien erottelukykyyn. Tästä syystä visuaalisessa tarkastuk-

sessa on huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Silmämääräisessä tarkastuksessa 

määritellään kohteen kunto, esimerkiksi särö, korroosio, eroosio, kuluminen, kolhut, 

naarmut, leikkautumiset ja vuotokohdat. Tarkastuksen perusteella kohteelle suoritetaan-

kin usein tarkempi NDT-tutkimus, jossa pienemmät virheet voidaan löytää. (Visuri 2015: 

1–11.) 

5.2 Tunkeumaneste (PT) 

Tunkeumanestetarkastuksen avulla voidaan havaita vikoja kaikista kiinteistä materiaa-

leista, jotka eivät ole huokoisia. Tyypillisimpiä tarkastuskohteita ovat hitsatut, valetut, tao-

tut ja vedetyt tuotteet, jotka ovat joko alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä val-

mistettuja. Muita tarkastettavia materiaaleja ovat mm. pulverimetallurgian tuotteet, ke-

raamit, muovit ja lasituotteet (Toivonen 2015: 12). Tarkastus perustuu tarkastettavan 

kohteen pinnalle levitettyyn tunkeumanesteeseen, jolla on matala pintajännitys. Neste 

tunkeutuu pintaan asti auki oleviin säröihin ja kehitysaineella tunkeumanesteen näky-

väksi tekemiseen. Menetelmä sopii kaikille ei-huokoisille aineille, myös ei magneettisille, 

johon esim. magneettijauhetarkastusta ei voi käyttää. Tarkastettavan kohteen pinnalle 

levitetään nestettä, josta ylimääräinen neste pyyhitään vaaditun tunkeutumisajan jälkeen 

pois. Tämän jälkeen pintaan levitetään kehite, joka imee tunkeumanesteen viasta. Ke-

hitteeseen imeytynyt tunkeumaneste muodostaa nyt näkyvän ja paljon suuremman näyt-

tämän kuin itse vika on. Näyttämästä voidaan sen koon, muodon ja sijainnin perusteella 

tehdä johtopäätöksiä. (Martikainen & Niemi 1993: 30.) Virhetyyppi voi olla särö, hal-

keama, naarmu, huokonen, reikä tai ontelo. Näyttämä on joko punainen jälki valkoista 

taustaa vasten tai fluoresoiva tummalla taustalla. Puhtaalta ja sileältä pinnalta voidaan 

havaita halkeamia, joiden leveys on 1 µm, syvyys 0,1 mm vähintään 1 mm:n pituisesta 

halkeamasta, jonka syvyys suurempi kuin 10 µm. (Toivonen 2015: 11.) 

Tunkeumanesteen on oltava hyvin levittäytyvää ja sillä pitää olla hyvä kastelukyky. Ai-

neen leviämiseen ja tunkeutumiskykyyn vaikuttavat ominaisuudet ovat pintajännitys eli 
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koheesio ja adheesio. Adheesio on kahden toisiaan koskettavien aineiden molekyylien 

välinen vetovoima. Nesteen pintajännityksen aiheuttavat nesteen molekyylien väliset ve-

tovoimat, jotka pitivät nestettä koossa. Mitä suurempia ovat adheesiovoimat koheesio-

voimiin verrattuna sitä parempi on kastelukyky. (Toivonen 2015: 1.) 

Tunkeumanesteet voidaan jakaa värillisiin ja fluoresoiviin nesteisiin lisäksi on olemassa 

näiden yhdistelmiä. Värillisten nesteiden näyttämiä tarkastellaan näkyvässä valossa. 

Fluoresoivien nesteiden näyttämiä tarkastellaan hämärässä tai pimeässä ultraviolettiva-

lossa. Tunkeumanestetarkastus vaatii huolellisen puhdistuksen ennen tarkastusta. Jos 

epäjatkuvuuskohtiin on jäänyt epäpuhtauksia rasvaa, vettä, öljyä, maalia, ruostetta saat-

taa se estää nesteen tunkeutumisen. Tarkastustulos riippuu paljon tarkastajan ammatti-

taidosta. (Barck 2004: 828.) 

5.3 Magneettijauhetarkastus (MT) 

Magneettijauhetarkastus eli ”magnaus” perustuu magneettisten vuotokohtien havaitse-

miseen tarkastettavassa kappaleessa. Vaatimuksena on, että tarkastettava kappale on 

magnetoituva. Menetelmä soveltuu ferromagneettisten materiaalien pinnassa ja pinnan 

läheisyydessä olevien virheiden tarkastamiseen. Tekniikka on yksi vanhimmista NDT-

menetelmistä yhdessä tunkeumaneste- ja ultraääni menetelmän kanssa. Idea menetel-

mään keksittiin vuonna 1917, jolloin havaittiin rautajauheen kerääntyvän magnetoidun 

aineen säröjen kohdalle. (Martikainen & Niemi 1993: 32.)  

Magneettisen epäjatkuvuuskohdan aiheuttama vuotokenttä kerää magneettijauheen 

ympärilleen. Kerääntymän koon, sijainnin ja muodon perusteella voidaan tehdä johto-

päätöksiä vikaisuudesta. Parhaan näyttämän saa, kun tekee tarkastuksen kahdesta toi-

siaan vastaan olevasta suunnasta, koska hiukkaset kertyvät parhaiten halkeamaan, joka 

on kohtisuorassa magneettikentän voimaviivoihin nähden. Tarkastuksessa käytetään 

joko värillistä menetelmää, jossa tarvitaan ohutta kontrastiväripohjaa ja värillisiä hiukka-

sia tai fluoresoivaa menetelmää, jossa fluoresoivat hiukkaset ovat ilman kontrastiväri-

pohjaa. Menetelmällä voidaan paljastaa säröjä, joiden pituus on 1 mm, leveys 0,1 µm ja 

syvyys 10 µm. (Åström 2015: 1.) Menetelmä sopii erityisen hyvin kapeiden halkeamien, 

kuten väsymissäröjen havaitsemiseen, koska rasitetun materiaalin suurimmat jännityk-

set esiintyvät pinnassa. Epäjatkuvuuskohdat, kuten säröt, lähtevät pääsääntöisesti ete-

nemään pinnasta. Magneettijauhetarkastuksen etu onkin se, että tekniikalla pystytään 
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havaitsemaan puristuksissa olevia säröjä ja halkeamia, koska tarkastukset tehdään 

usein silloin, kun tutkittavat kappaleet ovat jäähtyneitä ja epäjatkuvuuskohdat kiinnipu-

ristuneina. Tyypillisiä käyttökohteita ovat takeet, valut ja vedetyt tuotteet ja erityisesti hit-

sit. Rajoitteena magneettijauhetarkastukselle on Curie-lämpötila, jonka yläpuolella aine 

menettää magneettisuutensa. Raudalle tämä raja on 768 °C. Käytännössä tarkastetta-

van kappaleen pinnan lämpötila voi olla kuivamenetelmällä noin 300 °C ja märkämene-

telmällä 90 °C. (Martikainen & Niemi 1993: 33–34.) 

5.4 Pyörrevirtatarkastus (ET) 

Pyörrevirtatarkastus on sähkömagneettinen menetelmä, jota käytetään sähköä johtavien 

aineiden pinnan ja pinnan välittömässä läheisyydessä olevien epäjatkuvuuskohtien tut-

kimiseen. Tarkastuksessa anturiin kytketty herätevaihtovirta synnyttää tarkastuskelan 

ympärille primäärimagneettikentän. Kelan ollessa lähellä sähköä johtavaa materiaalia 

indusoituu tutkittavaan kappaleeseen pyörrevirtoja, jotka synnyttävät vastakkaissuuntai-

sen sekundaarimagneettikentän joka vastustaa primäärimagneettikenttää, kuva 6. 

(Barck 2004: 829.) 

 

Kuva 6. Pyörrevirtatarkastuksen periaate. (Kontolltechnik) 

Kuvasta huomataan, että tutkittavassa kappaleessa olevat materiaaliviat ja muut poik-

keamat häiritsevät indusoituneen virran kulkua ja ne aiheuttavat muutoksia syntynee-

seen sekundäärimagneettikenttään. Poikkeamat aiheuttavat muutoksia kokonaismag-

neettikentässä ja siten myös kelan impedanssissa. Impedanssia mitataan joko alkupe-

räisellä anturilla tai toisella erillisellä mittausanturilla. Impedanssiin vaikuttavat vikojen 
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lisäksi mm. anturin rakenne, herätevirran taajuus, kappaleen sähkönjohtavuus, permea-

biliteetti eli magnetoitavuus ja kappaleen etäisyys kelasta (Ruha 2015: 1). 

Pyörrevirtatekniikkaa on sovellettu monipuolisesti kaikissa sähköä johtavissa käyttökoh-

teissa mm. 

 pinnoitteiden paksuusmittauksissa 

 materiaalin tunnistuksessa 

 metalliesineiden tunnistuksessa ja paikannuksessa 

 materiaalivikojen havaitsemisessa 

 induktioliedessä. 

 

Yleisimmät käytännön sovellukset pyörrevirtatarkastukselle ovat pintatarkastukset, pin-

noitteiden ja levyjen paksuusmittaukset ja erilaiset putkien tarkastukset mm. lämmön-

vaihtimet. Pyörrevirtatarkastus sopiikin niin tasomaisten, kuin volymetristenkin virheiden 

etsintään. Virheiden on oltava pintaan avautuvia tai lähellä pintaa olevia. Tarkastuksessa 

voidaan löytää mm. säröt, halkeamat, huokoset, reiät ja ontelot. (Ruha 2015: 10.)  

Pyörrevirtatarkastuslaitteet ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaisia keskenään. Laittei-

den perustoimintoja ovat taajuusgenerointi, modulointi, signaalin muokkaus, signaalin 

analysointi ja signaalin esitystapa. Taajuusgeneraattori synnyttää halutun taajuista vir-

taa, joka syötetään pyörrevirta-anturin herätekelalle. Pyörrevirta-anturin lähetinkelasta 

vastaanotettu jännitesignaali siirretään muokkausosaan, jossa signaalia vahvistetaan, 

tasapainotetaan ja suodatetaan analysointia varten. Analysointiosasta signaali johde-

taan laitteen näytölle. (Ruha 2015: 2–3.) 

5.5 Ultraäänitarkastus (UT) 

Ultraäänitarkastusta käytetään tutkittaessa kappaleen mittoja, paksuutta ja epäjatku-

vuuskohtia – toisin sanoen virheitä. Ultraäänitarkastus on periaatteeltaan kuten kaiku-

luotaus. Tekniikka perustuu tutkittavaan kohteeseen suunnatusta äänestä ja äänen ta-

kaisin heijastuvista sisäisistä epäjatkuvuuskohdista, vioista ja kohteen takaseinästä. 

Ääni on mekaanista värähtelyä materiaalissa ja se heijastuu rajapinnoista, joita ovat 

kaikki kohdat, jossa materiaali vaihtuu tai sen fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat. Ult-
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raääntä ovat yli 20 kHz:n taajuiset äänet eli ihmisen kuuloalueen yläpuolella olevat ää-

net.  Yleisimmin ultraäänitarkastukset tehdään 2–5 MHz:n taajuuksilla. Tavallisin ultra-

äänimemetelmä on kaikumenetelmä, jossa sama luotain toimii sekä lähettimenä että 

vastaanottimena ja tarkastus voidaan suorittaa yhdeltä puolelta. Tyypillisiä käyttökoh-

teita ovat 

 paksuusmittaus 

 hitsien tarkastaminen 

 syöpymien ja ohenemien etsiminen 

 levyjen tarkastaminen 

 valujen tarkastaminen 

 säröjen etsiminen määräaikaistarkastuksessa. 

 

Ultraäänitarkastus sopii hyvin tasomaisten virheiden etsintään silloin kun viat ovat kohti-

suorassa ääneen. Esimerkiksi laminaatio, liitosvirhe, halkeamat, säröt, syöpymät ja kor-

roosio löytyvät hyvin. Ultraäänitarkastuksella voidaan löytää noin 0,4 mm:n kokoiset vir-

heet. (Martikainen & Niemi 1993: 37.) 

Tarkastusta rajoittaa äänen vaimeneminen joka johtuu absorptiosta - äänen imeytymi-

sestä materiaaliin ja kiderakenteen suuntautuneisuuden aiheuttamasta äänen taittumi-

sesta, jolloin ääni ei kulje suoraan tai sironnasta silloin, kun materiaalin raekoko on lä-

hellä äänen aallon pituutta. Lämpötila rajoittaa myös menetelmän käyttöä, jos käytetään 

luotainta, joka tarvitsee kytkentäainetta, sillä korkeissa lämpötiloissa väliaine haihtuu 

pois. Korkeita lämpötiloja varten voidaan käyttää sähkömagneettisia EMAT-luotaimia. 

(Toivonen 2015: 15.) 

5.6 Radiografinen tarkastus (RT) 

Radiografinen tarkastus on yleisesti käytetty tarkastusmenetelmä, jossa hyödynnetään 

elektroneja irrottavaa ionisoivaa säteilyä. Tarkastettavaan kappaleeseen kohdistetaan 

säteilyä, jota mitataan kohteen toisella puolella olevalla säteilyherkällä mittalaitteella, 

joka perinteisessä kuvauksessa on filmi tai digitaalisessa kuvauksessa anturi, joko fos-

forilevy (CR) tai detektorilevy, DDA-paneeli. Filmille tai anturille muodostuu säteilyn in-

tensiteettieroja, jotka aiheutuvat kuvan muodostavasta suorasta säteilystä ja kuvaa muo-

dostamattomasta epäsuorasta sironneesta säteilystä. Kun kuva on saatettu näkyvään 
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muotoon joko filmille tai näyttöruudulle, siitä voidaan etsiä materiaalin sisäisiä virheitä ja 

arvioida materiaalin paksuutta. Ohuet ja helpoimmin säteilyä lävistävät kohdat näkyvät 

kuvassa tummempina kohtina. Radiografia soveltuu hyvin korroosioasteen määrittämi-

seen, koska mahdollisia eristeitä ei putkien pinnalta tarvitse poistaa ja tarkastus voidaan 

tehdä prosessin käynnin aikana. Radiografialla voidaan todeta myös putkiston sisällä 

olevat mahdolliset kerrostumat ja vierasesineet.  Radiografisella tarkastuksella saadaan 

tilavuusvirheet, kuten ontelot ja huokoset erottumaan hyvin ja myös tasomaiset virheet 

voidaan havaita, jos ne esiintyvät säteilykeilan suunnassa. (Latvala 2013: 45; Kopiloff 

2015: 1.) 

Radiografisessa tarkastuksessa säteilylähteenä voidaan käyttää eri säteilylähteitä: rönt-

genlaitetta, gammakuvauslaitetta (isotooppikuvaus) tai kiihdytinkuvausta. Säteilylähteen 

valintaan vaikuttavat kohteen materiaali, ainepaksuus, tarkastuksen tarkoitus, kohteen 

sijainti ja sijainnista johtuva laitteiston liikuteltavuus. (Kopiloff 2015: 9.) 

Röntgenlaitteet jakautuvat kahteen eri ryhmään, puoliaaltosuunnattuihin ja tasajännite-

röntgenkoneisiin. Puoliaaltokone sisältää kaksi pääkomponenttia, röntgenputkiyksikön 

(40 kg) ja ohjauspöydän (25 kg), kuva 7. Tämän lisäksi laitteeseen kuuluu virta- ja oh-

jauskaapelit. Puoliaaltokoneiden ulostulojännite vaihtelee 100–300 kV. Kuvattavan te-

räksen paksuusalue vaihtelee 0–24 mm. Ohjauspaneelista hallitaan kuvausaikaa, putki-

virtaa ja – jännitettä. (Latvala 2013: 4.) Tasajänniteröntgenkone on pyörälliseen kuljetus-

telineeseen sijoitettu suurempi kokonaisuus, joka sisältää ohjausyksikön (25 kg), muun-

tajan (100 kg), jäähdytysyksikön (15 kg), muuntajan ja röntgenputken välinen korkeajän-

nitekaapeli, joka sisältää vesijäähdytysletkut (70 kg) ja röntgenputkesta (7 kg), kuva 8. 

Tasajännitekoneen jännite on normaalisti välillä 100–450 kV, ja se pystyy läpivalaise-

maan 50 mm:n paksuuteen asti. (Latvala 2013: 3.; Kopiloff 2015: 9.) 
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Kuva 7.  Kuvassa erikokoisia puoliaaltoröntgenputkiyksiköitä ja ohjauspöytä. (Latvala 2013)  

 

Kuva 8.  Tasajännitekone pyörillä varustetun rungon päällä. (Latvala 2013) 

Gammakuvauslaitteessa ei ole sähköisiä toimintoja vaan laite sisältää säteilylähteen, 

joka on toiminnassa kaiken aikaa. Säteilyä ei voi katkaista, vaan se heikkenee kullekin 

säteilylähteelle ominaisen puoliintumisajan jälkeen. Säteily on tunkeutuvampaa kuin 

röntgenlaitteen säteily, koska sen aallonpituus on lyhyempi. Esimerkiksi Ir-192 vastaa 

energialtaan n 600 kV:n röntgenlaitetta. Säteilylähteenä käytetään yleisimmin Koboltti 
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60- ja edellä mainittua Iridium 192-isotooppia.  Kuvassa 9 oleva laitekokonaisuus muo-

dostuu käyttövaijerista, säteilylähteestä, säteilysuojasta, ohjausputkesta. (Latvala 2013: 

17.) 

 

Kuva 9.  Isotooppi Iridium-192 kuvauslaitteet. (Latvala) 

Kiihdyttimien toiminta on periaatteeltaan samanlainen kuin röntgenkoneissa, mutta elekt-

ronien kiihdyttämiseen käytetään anodin ja katodin jännite-eron lisäksi myös kelojen 

magneettikenttää. Suuremmasta elektronien nopeudesta johtuen kiihdyttimen säteily on 

suuritaajuisempaa ja tunkeutuvampaa kuin röntgenkoneiden.  

 

6 CUI:n havaitsemiseen soveltuvat tarkastusmenetelmät 

Tässä luvussa vertaillaan ET, UT ja RT-tekniikkaan perustuvia NDT-tarkastusmenetel-

miä CUI:n paljastamiseen eristeitä poistamatta. Taulukossa 2 on esitetty eri NDT-mene-

telmien soveltuvuutta eri korroosiomuotojen toteamiseksi. ET, RT menetelmät sopivat 

hyvin eri korroosiomuotojen havaitsemiseen eivätkä vaadi eristeiden poistoa. Vertailussa 

mukana olevassa edistyneessä UT-menetelmässä täytyy eristeet poistaa vain osittain. 

Taulukko 2. Menetelmien soveltuvuus korroosion toteamiseksi. (Barck 2004: 825, muokattu) 

Korroosiomuoto ET RT UT 

Yleinen syöpyminen + + + 

Pistesyöpyminen 0 + + 

Rakokorroosio * * 0 
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Galvaaninen korroosio 0 * * 

Eroosio- ja kavitaatiokorroosio + + + 

Hiertymiskorroosio * * 0 

Raerajakorroosio 0 * 0 

Valikoiva liukeneminen * - * 

Jännityskorroosio + * + 

Korroosioväsyminen + 0 + 

    

soveltuu hyvin +   
soveltuu tyydyttävästi 0   

vähemmän käyttökelpoinen *   

ei sovellu -   

 

Perinteiseen NDT-tekniikkaan perustuvat edistyneet ET, UT, RT-menetelmät mahdollis-

tavat CUI:n tarkastamisen ilman eristeiden poistamista ja tieto saadaan tallennettua di-

gitaalisena. Digitaalisena tarkastustulokset ovat helposti tallennettavissa ja nopeasti 

analysoitavissa, myös tulosten vertailu tulevien tarkastusten kanssa on tehokkaampaa. 

CUI:n paljastamiseen soveltuvia tarkastusmenetelmiä on useita mm. lämpökameraku-

vaus, radiografinen tarkastus, pyörrevirtatarkastus ja pitkän kantaman Guided Wave 

LRUT ultraäänitekniikka. Tässä työssä vertaillaan kolmea eri CUI:n paljastamiseen so-

veltuvaa tekniikkaa: 

 digitaalinen röntgenkuvaus DDA 

 pyörrevirtatarkastus PECA 

 ultraäänitarkastus Guided Wave LRUT. 

6.1 Digitaalinen röntgenkuvaus DDA (Digital Detector Array)  

Digitallisessa röntgenkuvauksessa käytetään säteilylähteenä samankaltaista laitteistoa, 

kun perinteisessä kuvauksessa, mutta kuvan tallentamiseen ja muodostamiseen käyte-

tään filmin sijasta digitaalipaneeleita. Digitaalisena kuva on heti jaettavissa ja käytettä-

vissä esimerkiksi paksuusmittauksia varten ja kuvaa voidaan myös käsitellä kohteen vi-

kojen yksityiskohtien saamiseksi paremmin esiin. (Kiwa Inspecta. c.) 
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Kuva 10. Digiröntgenkuva eristetystä putkesta, jossa näkyy korroosiota. (Kiwa Inspecta)  

Kuvassa 10 olevassa putkessa on korroosiota putken reunalla. Se erottuu kuvasta vaa-

leana ja epätasaisena muotona putken profiilin ulkoreunalla. Putken seinämän paksuutta 

tai oheneman määrää voidaan arvioida kuvankäsittelyohjelmassa olevilla mittaus- ja las-

kentatyökaluilla. Kohtisuoraan olevan seinämän paksuuden arviointia varten tarvitaan 

korroosiokuvausporraskiiloja, joiden paksuus tiedetään. 

Digitaaliröntgenkuvauksessa säteilylähteenä voidaan käyttää kohteesta riippuen erilai-

sia vaihtoehtoja: perinteistä röntgenputkea useimmille materiaaleille, pulssi-röntgenput-

kea ohuemmille materiaaleille tai paksummille materiaaleille gammasäteilylähdettä. Di-

gitaalisessa röntgenkuvauksessa on parempi työturvallisuus, koska digitaalinen tarvitsee 

vähemmän säteilyä kuin perinteinen filmikuvaus. Radiografialla voidaan todeta myös 

putkiston sisällä olevat kerrostumat ja vierasesineet.  Käyttöalue on laaja, röntgenput-

kella voidaan kuvata 0–60 mm:iin asti. Isotoopilla voidaan kuvata vielä paksumpia ma-

teriaaleja noin 200 mm:iin asti. (Latvala 2013: 109; Kiwa Inspecta. c.) 

Kuvassa 11 on kenttätyöskentelyyn käytettävä röntgenlaitteisto, jossa säteilylähteenä 

käytetään pulssiröntgenkonetta. 
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Kuva 11. Vidiscon valmistama DDA-järjestelmä. (Latvala 2013. Muokattu.) 

Menetelmän etuja: 

 Tarkastustulos on reaaliaikainen.  

 Voidaan mitata seinämän vahvuutta tai korroosion syvyyttä. 

 Havaitaan myös pienet viat ja pistekorroosio. 

 Viat voidaan havaita paremmin, koska kuvaa on mahdollista käsitellä näy-
töllä. (LMATS.) 

Menetelmän rajoituksia: 

 Aiheuttaa säteilyvaaran. 

 Pitää olla pääsy kuvattavan kohteen molemmille puolille. 

 Tarkkuus laskee materiaalin paksuuden kasvaessa. (LMATS.) 

6.2 Pyörrevirtatarkastus PEC (Pulsed eddy current) 

Pulssitettu pyörrevirtatarkastus (PEC) on edistynyt sähkömagneettinen tarkastusmene-

telmä, jolla pystytään etsimään ferromagneettisesta materiaalista, eristeiden alapuolelta 

materiaalivirheitä ja korroosiota. Menetelmä perustuu samaan tekniikkaan perinteisen 

pyörrevirtatarkastuksen kanssa, jossa lähettimen kelan muodostama magneettikenttä 

indusoi tarkastettavaan kappaleeseen pyörrevirtoja. Pulssitetussa menetelmässä aiheu-

tetaan virtaa katkomalla pyörrevirran häviäminen tutkittavassa materiaalissa. Mittaa-

malla pyörrevirran häviämiseen kuluvaa aikaa voidaan laskea materiaalin paksuus, 

koska pyörrevirran häviämisen nopeus on suoraan verrannollinen materiaalin määrään. 
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Mitä paksumpi tarkastettava materiaali on, sitä pidemmän aikaa pyörrevirran häviäminen 

kestää. Seinämän paksuus ilmoitetaan prosentteina alkuperäisestä paksuudesta. (Kol-

metz; Eddify.) 

Kuvassa 12 pyörrevirtatarkastusanturia liikutetaan eristeen suojakuoren päällä, jonka 

magneettikenttä aiheuttaa tarkastettavassa materiaalissa pyörrevirtoja. Materiaalissa 

olevat ohentumat lyhentävät pyörrevirran jännitteen häviämiseen menevää aikaa, koska 

kiinteää terästä on vähemmän. 

 

Kuva 12. Pyörrevirran jännitteen katoamisen nopeus on suorassa suhteessa materiaalin mää-
rään. (Eddyfi) 

Eristeen alapuolisen korroosio tehokkaaseen etsimiseen, kansainvälinen pyörrevirtatek-

nologian kehittämisyritys Eddify on kehittänyt uuden Lyft-merkkisen laitteiston ja ohjel-

miston. Lyft-ohjelmiston kanssa käytettävä Pulsed Eddy Current Array (PECA) on pyör-

revirtatarkastusanturi, johon on kytketty kuusi tarkastusanturia vierekkäin vyöksi, jolloin 

tarkastusnopeus kasvaa huomattavasti. Kuvassa 13 on ruutukaappaus Lyft 2.1-ohjel-

masta, jota PECA käyttää. Kuvan alareunassa nähdään jokaisen kuuden anturin piir-

tämä rata ja materiaalin määrä väreinä ilmaistuna. Kuvaaja ilmaisee jännitteen putoami-
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sen nollaan ajan funktiona valitussa kohdassa. Kohta valitaan siirtämällä mustaa kohdis-

tinta ratojen päällä. Kuvassa näkyvässä kohdassa materiaalia on noin 85,9 % lähtötilan-

teen arvosta. Viereisessä ruudussa paksuus on ilmaistu tuumina. (Eddify.) 

 

Kuva 13. Lyft 2.1 näyttää ohentuneet alueet vaaleina kohtina. (Eddyfi) 

PECA:lla pystytään tarkastamaan minkä tahansa sähköä johtamattoman eristemateriaa-

lin läpi, kuten mineraali- ja lasivillan, betonin ja polymeeristen päällysteiden läpi. Eristeen 

suojakuori voi olla alumiinia tai ruostumatonta terästä. Galvanoidun teräksen läpi voi-

daan myös tarkastaa, mutta se vaatii oman lisävarusteena saatavan mittausanturin. Kor-

roosiosta johtuvat pinnan epätasaisuudet eivät haittaa paksuusmittausta. Käyttöalue on 

laaja, PECA:lla voidaan tarkastaa materiaaleja, joiden seinämän paksuus voi olla 25 mm, 

putkia joiden halkaisija vaihtelee 6–40 tuuman välillä ja lämpötila on korkeintaan 500 

celsiusta. Anturi sopii myös tasomaisille pinnoille. PECA:n kuuden anturin elementti peit-

tää 457 mm leveän alueen. Eristeen paksuus voi vaihdella noin 20–100 mm. Kuvassa 

14 on esitetty eristeen paksuuden vaikutusta mitattavissa olevan seinämän paksuuteen. 

Paksumpi eriste pienentää tarkastettavissa olevan seinämän vahvuutta. (Eddify.) 
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Kuva 14. Harmaa alue esittää PECA:n toiminta-aluetta. (Eddify) 

Eristeen paksuus sekä etäisyys tarkastettavaan materiaalin vaikuttavat myös havaitta-

van vian suuruuteen. Pienin havaittava vika tai muutos on noin 50 % eristeen paksuu-

desta. Eli 100 mm eristeen alta voidaan havaita vikoja, jotka ovat suuruudeltaan noin 50 

mm. Tästä syystä menetelmä sopii hyvin laajemmalle alueelle levinneeseen yleisen kor-

roosion paljastamiseen, mutta sillä ei voi havaita pistemäistä korroosiota. Lyft-tuoteper-

heeseen saatavilla lisäosia, joilla pystytään tarkastamaan vedenalaisia kohteita ja säili-

öitä (Kolmetz; Eddify.) 

Lyft PECA:n mittaustulokset pystytään esittämään visuaalisesti, viemällä tulokset Surfa-

cePro 3D-ohjelmaan, kuva 15. Ohjelma piirtää 3D-kuvan tarkastetusta kohteesta ja si-

joittaa mittausdatan kuvan päälle. Visuaalisen tarkastustulosten raportoinnin avulla ko-

konaiskuva laitteen ja putkistojen kunnosta on helposti ja heti havaittavissa.  

 

Kuva 15. Putkiston ja säiliön seinämän paksuudet visuaalisesti esitettyinä SurfacePro 3D -ohjel-
massa. (Eddyfi) 
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Menetelmän etuja: 

 Voidaan käyttää ilman verkkovirtaa ja on helposti siirrettävä. 

 Saadaan reaaliaikainen tarkastustulos tuotannon aikana. 

 Paksuusmittaustulos on tarkka. 

 On sään kestävä, voidaan käyttää myös merellä. 

 Saatavilla lisävarusteita vedenalaiseen ja säiliöiden tarkastukseen. 

 Tunnistaa sisä- ja ulkopuolisen korroosion. 

 Tarkastuksen voi heti aloittaa, ei tarvita etukäteisvalmisteluja eikä eristei-
den poistoa. 

 On turvallinen käyttää, ei säteilyvaaraa. 

 Tulokset ovat esitettävissä visuaalisesti 3D-ohjelmassa. (Eddyfi.) 

Menetelmän rajoituksia: 

 Toimii vain ferromagneettisille materiaaleille. 

 Havaitsee vain suuret viat, ei havaitse pistemäistä korroosiota. 

 Vaikea käyttää käyrien tarkastamiseen alle 200 mm:n putkissa. (Eddyfi.) 

6.3 Pitkänmatkan ultraäänitarkastus (GW LRUT) 

Long Range Ultrasonic Testing (LRUT), joka tunnetaan myös nimellä Guided Wave Ult-

rasonic testing (GWUT), on edistynyt NDT-tarkastusmenetelmä, joka perustuu matala-

taajuiseen ultraäänitekniikkaan. Menetelmällä pystytään tarkastamaan nopeasti suuri 

määrä materiaalia yhdestä tarkastuspisteestä, ja tästä syystä LRUT on käyttökelpoinen 

menetelmä kohteisiin, minne on vaikeaa tai mahdotonta päästä. Laitteisto mielletäänkin 

etsintätyökaluksi. Vian tarkemman laadun selvittämiseksi tarvitaan täydentäviä menetel-

miä, kuten RT- tai UT-tekniikoita. LRUT on laajasti käytössä eristeiden alapuolisen kor-

roosion CUI:n paljastamisessa. LRUT eroaa perinteisestä ultraäänitarkastuksesta siten, 

että tarkastuksessa ei tarvita nestemäistä väliainetta luotaimen ja tutkittavan materiaalin 

välillä. Kuvassa 16 on tarkastettavan putken ympärille kiinnitetty lähetinrengas, jonka 

avulla laitteiston luotaimet lähettävät matalataajuista ultraääntä 20–100 kHz, putken pi-

tuussuunnassa molempiin suuntiin koko vaipan alalta. Putken sisä- ja ulkopinta ohjaavat 

ultraääniaaltoa (Guided Wave).  (Kiwa Inspecta. b.) 
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Kuva 16. LRUT:llä pystytään tarkastamaan koko putken halkaisija yhdestä tarkastuspisteestä. 
Luotainrengas lähettää ääntä molempiin suuntiin. (Lmats) 

Putki voi olla maan alla tai eristetty, siinä voi olla kannakkeita, yhteitä ja laippoja. Riittää, 

että lähetinrengas saadaan asennettua suoraan tarkastettavaan materiaaliin kiinni. Vir-

heet materiaalissa, esimerkiksi säröt, korroosio tai paksuusmuutokset, aiheuttavat epä-

jatkuvuuskohtia ääniaalloille, joista ne heijastuvat takaisin lähettimelle. Kannakkeiden ja 

yhteiden sijaintia voidaan käyttää apuna paikallistettaessa virheitä. (Inspectioneering. b.; 

Kolmetz 2016: 10.) 

LRUT:n peittoalue on laaja. Maan päällä, ilman eristeitä olevasta putkesta voidaan opti-

maalisissa olosuhteissa yhdestä tarkastuspaikasta tarkastaa 50 metriä molempiin suun-

tiin. Käytännössä on pituuden havaittu olevan noin 20 metriä luotettavan tuloksen saa-

miseksi. Eristetyn tai maan alaisen putken tarkastettava etäisyys on vielä lyhyempi, 

koska eristeet ja maa vaimentavat kaikua. Pienin havaittava vika tai menetys poikkipinta-

alassa LCS (loss of cross section) on 3 % mitattavasta kokonaispoikkipinta-alasta. Tar-

kastettavan putken halkaisija voi olla 2–72 tuumaa, seinämän paksuus 3–40 mm ja läm-

pötila-alue 0–180 °C. (Kiwa Inspecta. b.; LMATS.)  

Menetelmän etuja: 

 Voidaan tarkastaa prosessin käydessä. 

 Voidaan käyttää ilman verkkovirtaa ja on helposti siirrettävä. 
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 Voidaan tarkastaa putkia, joiden luokse on hankala päästä, kuten maan 
alaiset putket tai putkia, jotka ovat pystysuorassa. 

 Nopea tarkastusmenetelmä, jopa 400 metriä päivässä. 

 Koko putken halkaisija saadaan kerralla tarkastettua. 

 Tarkastaa korroosion myös putkien tuennan kohdalta. (Eddyfi; LMATS.) 

 

Menetelmän rajoituksia: 

 Seinämän tarkan paksuuden mittaaminen ei ole mahdollista. 

 Ei tunnista pistekorroosiota. 

 Jäätyneiden putkien tarkastaminen on epävarmaa, koska luotainta ei 
saada kiinnitettyä luotettavasti. 

 Luotain pitää kiinnittää tarkastettavaan putkeen, eristeitä on poistettava 
500 mm alueelta. 

 Bitumilla päällystetty putki tai märkä maa vaimentavat ääntä voimakkaasti 
ja vaikeuttavat tarkastusta. 

 Alle 2 tuuman putkia ei voida tarkastaa. (Eddyfi; LMATS.) 
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6.4 Tarkastusmenetelmien vertailu  

Vertailua varten tarkastusmenetelmien ominaisuuksia on kerätty alla olevaan taulukkoon 

2. Tiedot taulukkoon on kerätty edellisten lukujen lähteistä, tai ne ovat valmistajan ilmoit-

tamia. Tarkastushinta €/m on arvio, joka perustuu Lyft PECA:n osalta valmistajan anta-

maan tarkastusnopeuteen ja laitteiston hintahaarukkaan. Uuden laitteiston tarkka hinta 

ei ole tiedossa.  

Taulukko 2. Yhteenveto vertailuun valittujen edistyneiden NDT-menetelmien ominaisuuksista. 

 

 

Osa-alue DDA Guibeb Wave LRUT Lyft PECA

Tarvitseeko valmisteluja, eristeiden poistoa EI Kyllä Ei

Säteilyhaitta Kyllä Ei Ei

Tarkastusalueen eristäminen Kyllä Ei Ei

Soveltuuko säiliöille ja suurille putkille Ei Kyllä Kyllä

Soveltuuko kaikille eristemateriaaleille Kyllä Kyllä Kyllä

Soveltuuko betonin läpi tarkastamiseen Ei Ei Kyllä

Voiko tarkastaa käynnin aikana Kyllä Kyllä Kyllä

Tarkastusnopeus m/työpäivä 10 metriä 400 metriä 155 metriä

Hinta 180 €/m 8 €/m 15 € /m

Soveltuuko korkeille lämpötiloille Kyllä Rajallinen 180 °C Kyllä

Materiaalirajoitukset Ei Ei Vain ferriittiset materiaalit

Vaikuttaako sisältö tulokseen Kyllä Kyllä Ei

Tulosten tarkastelu 3D-ohjelmassa Ei Ei Kyllä

Osaamisen tarve Korkea Erittäin korkea Erittän korkea

Alle 4" putket Kyllä Kyllä Ei

Alle 8" käyrät Kyllä Kyllä Ei

Soveltuuko vaikeasti päästäviin kohteisiin Ei Kyllä Ei

Paksuusalue 0–60 mm 3–40 mm 3–25 mm

Havaitaanko pistekorroosio Kyllä Ei Ei

Onko kannettava Ei Kyllä Kyllä

Lisävarusteet Ei Ei Kyllä
Vian havaitsemisherkkyyys, % tarkastettavasta ainepaksuudesta 1–3 % 3 % 15 %

Vertailutaulukko NDT-menetelmille
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7 Johtopäätökset 

Insinöörityössä selvitettiin Lyft PECA:n mahdollisuuksia havaita eristeen alapuolinen kor-

roosio nyt käytössä olevia menetelmiä kustannustehokkaammin. Lisäksi tarkasteltiin, oli-

siko menetelmällä muita etuja, joita käytössä olevilla laitteilla ei ole. Työssä esiteltiin 

myös riskiperusteisen tarkastussuunnitelman sisältöä ja prosessiteollisuuden omaisuu-

den hallintatyökalun APM:n mahdollisuuksia osana tulevaisuuden kunnossapitoa. 

Tietoa uuden tarkastusmenetelmän eduista ja rajoitteista kerättiin valmistajan internet-

sivuilta, webinaarista ja sähköpostitse kysymällä. Oletuksena oli, että uudella laitteella 

saadaan tarkastettua nykyistä tehokkaammin ja nopeammin suuria määriä laitteita ja 

putkistoja. Tietoja vertailtaessa havaittiin, että uusi menetelmä ei ole kuitenkaan joka 

tilanteessa kaikista nopein tai kustannustehokkain vaihtoehto, mutta menetelmä tarjoaa 

tulevaisuuden kunnossapidossa mahdollisuuksia, joita muita menetelmillä ei ole - mah-

dollisuuden tarkastustulosten esittämiseen ohjelmistopohjaisena 3D-tietokonemallina. 

Reaaliaikainen tarkastustulos yhdistettynä APM-ohjelmistoon on erittäin kiinnostava 

mahdollisuus tulevaisuudessa. Ohjelma, joka pystyy esittämään koko laitoksen virtuaa-

lisena 3D-mallina yhdistettynä luotettavasti toistettaviin tarkastustuloksiin sekä ennus-

teeseen korroosion nopeudesta ja laitteiston elinkaaresta on jatkoselvittämisen kannalta 

kiinnostava aihe.  

Työtä aloittaessa oli tarkoitus tehdä menetelmistä taulukko, jossa menetelmien ominai-

suudet olisi pisteytetty ja lopputuloksena saatu jostakin menetelmästä yksiselitteisesti 

paras. Tämä olisi kuitenkin ollut turhaa, koska vertailun aikana huomattiin, että vain yhtä 

kustannustehokasta tarkastusmenetelmää ei voida osoittaa. Erilaisia tarkastusteknii-

koita tarvitaan täydentämään toisiansa. Siinä missä toisen menetelmän ominaisuuden 

loppuvat kesken, toisella menetelmällä voidaan jatkaa.  
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