
Sonar Oy 
• Perustettu 1963

• Liikevaihto: 5 M € (2015)

• Henkilöstö 12

• Sonar Oy on teollisuuden ja terveydenhuollon tutkimus- ja 

kuvantamislaitteiden maahantuoja

• Teollisuus, NDT: Ultraääni, Röntgen, Filmi, Endoskoopit, isotoopit, 

magnetointi ja kovuusmittarit

• Terveyshuolto: Ultraääni- ja Röntgenlaitteet

• Aki Karumaa, Tuotepäällikkö NDT



NDT edustukset
• Ultraääni (UT)

– GE Inspection technologies (Krautkrämer)

• Röntgen (RT)

– GE Inspection technologies (Seifert)

– GE Inspection technologies (Agfa)

– QSA (Isotoopit)

– Kowotest (merkintä ym)

• Endoskoopit (VT)

– GE Inspection technologies (Everest VTI)

• Magnetointi (MT)

– Magnaflux (Tiede penkit ja aineet)

• Pyörrevirta (ET)

– GE Inspection technologies (Hocking)

– Förster

• Isotoopit

– Eckert & Ziegler



Vaiheistettu Ultraääni - Phased array



Vaiheistettu Ultraääni - Phased array

• Vaiheistetun ultraäänen eli PA UT-tekniikan edut:

• Nopeuttaa ja tehostaa tarkastusta, laajempi tarkastusalue

• Geometrisesti monimutkaisten muotojen tarkastus on 

helpompaa

• Parempi erottelukyky ja luokittelu näyttämille

• Tarkastukset voidaan automatisoida



Vaiheistettu Ultraääni - Phased array

• Haasteet:

• Kalliit laitteet jotka vaativat laskentatehoa

• Monimutkaisemmat säädöt/kalibroinnit kuin tavallisessa 

UÄ:ssä

• Koulutus

• Standardointi

• Kalliit luotaimet





Digitaalinen Röntgen - Historia

• •1973: Ensimmäinen CR-patentti (Eastman Kodak)

• •1980: Ensimmäinen kaupallinen fosforilevynvalmistukseen tarkoitettu jauhe patentoitiin

• •1983: Fuji julkaisee ensimmäisen lääketiedelliseen käyttöön tarkoitetun CR järjestelmän

• •1985-1995: Muiden valmistajien järjestelmiä lääketieteelliseen käyttöön tulee markkinoille(AGFA, 

Kodak, Konica). CR hyväksytään yleisesti radiografiassa.

• •1996-2000: CR käytössä NDT-tutkimuksissa ensimmäisiä kertoja BAM-Berlin, Uwe Ewert

• •1994-2000: Digitaalipaneeleiden kehitys lääketiedelliseen käyttöön(Dupont, GE, Xerox, Philips, 

Siemens, Thompson….)

• •2000 ->: Muiden valmistajien “ryntäys” CR-ja DDA tekniikoiden kehitykseen ja valmistukseen

• •2004: Ensimmäinen versio ASTM DICONDE (Digital Imaging and Communication in NDE) tiedosto

formaatista julkaistaan

• •2005: Ensimmäiset CR-standardit julkaistaan (EN 14784-1 and -2, ASME V Code Case 2476)

• •2007: ASME koodiin sekä CR että DR (DDA)

• •2013: ISO 17636 osat 1 ja 2 julkaistaan 



Digitaalinen Röntgen - CR

• CR – Computed radiography

– Filmimäinen fosforilevy joka valotuksen jälkeen skannataan 

digitaaliseen muotoon



Digitaalinen Röntgen -DR

• DR – Direct radiography

– Jäykkä, (isokokoinen) detektori joka tallentaa kuvan 

suoraan digitaaliseksi



Filmi - hyvät ja huonot puolet

• -Filmiä voidaan taivuttaa kohteen mukaan

• -Spatiaalinen resoluutio 

• -Filmi suojakuoressaan ei ole kovin herkkä ympäristön olosuhteille

• -Saatavilla monen kokoisia ja erilaisilla herkkyyksillä

• -Filmin kiinnittäminen kohteisiin on helppoa (kevyt ja ohut)

• -Koulutettua henkilöstöä löytyy

• -Filmien kehittämiseen käytettävät kemikaalit ovat ongelma-ja 

haittajätettä

• -Kehitysjärjestelmän ylläpitäminen -> aika ja kustannukset

• -Valotuskelpoinen alue on pieni (mustumat 2,3 –4,5)

• -Arkistointi



CR - hyvät ja huonot puolet

• -Fosforilevyjä voidaan käyttää uudestaan (laboratorioolosuhteissa 

tuhansia valotuksia, kentällä ehkä satoja)

• -Kuvat saadaan digitaalisina jolloin niiden analysoiminen, käsittely ja 

edelleen jakaminen on helppoa

• -Ei tarvita kehitysprosessia, kuvalevyt luetaan ja tyhjennetään skannerilla

• -Tarkastuksen suoritustekniikka ei juuri eroa filmillä kuvauksesta

• -Voidaan käyttää olemassa olevia säteilylähteitä

• -Valotusaika ja säteilyn määrä vastaa filmejä tai on jopa enemmän

• -Kuvat eivät ole heti käytettävissä vaan ne tulee skannata tietokoneelle

• -Koulutus, vaatii hiukan perehtymistä



DR - Hyvät ja huonot puolet

• -Valotusaika ja säteilyn määrä on pienempi kuin filmi/CR

• -Kuvat saadaan digitaalisina jolloin niiden analysoiminen, käsittely ja 

edelleen jakaminen on helppoa

• -Ei tarvita kehitysprosessia

• -Voidaan käyttää olemassa olevia säteilylähteitä

• -Säteilylähteen keilaa voidaan rajoittaa tehokkaammin

• -Paneeli ei taivu kohteen muotojen mukaisesti

• -Paneelien koko, painavia ja paksuja

• -Herkkiä rikkoutumaan, vaatii erilaisen käyttökulttuurin vrt. filmit

• -Käyttöikä?

• -Spatiaalinen erotuskyky rajoittaa käyttökohteita

• -Koulutus, vaatii ohjelmiin ja menetelmiin perehtymistä

•
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X-Ray Testing Machines
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High Energy CT for Wall Thickness 
Measurement of blades

blade|line

x|blade

Universal automated Cabinet Solution Highly Automated Cabinet Solution

x|cube

speed|scan CT 64

High Throughput CT for Prodution
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Industrial Inspection Solution

x|cube

Universal & Flexible X-ray Inspection 

manual, programmable, 2D and 3D
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x|cube
Only two pieces, cabinet and control desk!

Integrated high 
voltage generator

ISOVOLT Titan E

Integrated water 
cooling pump (closed 
circuit)

Part manipulator

FANUC® Servo Drive  technology

GE Inteligent Platforms PLC

x|touch ®

Live image 

X-ray manipulator

Turntable

Digital 
enhanced 
image 

X-ray tube

Detector
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x|cube - standard options
X-ray tubes

160 kV 
ISOVOLT 160 M2 / 0.4-0.4
Focal spot EN 12 543
1.00 mm @ max 640 W 
1.00 mm @ max 640 W 

ISOVOLT 160 MM2 / HP
Focal spot EN 12 543
1.00 mm     @ max 1500 W* 

>0.40 mm** @ max 700 W*

*reduced power for cycle operation within x-ray testing machine 
to ensure long life time

** focal spot does not fully comply with the EN 12 543 standard

225kV 
ISOVOLT 225M2 / 0.4-1.5
Focal spot EN 12 543
1.00 mm @ max 640 W 
3.00 mm / not useful for DR

ISOVOLT 225MM2 / HP
Focal spot EN 12 543
1.00 mm     @ max 1500 W* 

>0.40 mm** @ max 700 W*
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x|cube  - standard options
Detectors

GE Digital Detector Arrays (DDA)

DXR250RT 8”x8” / 20cm x 20cm

(1024x1024, 200µm, 30fps)

DXR250 16”x16” / 40cm x 40cm

(2048x2048, 200µm, 7.5fps)

DXR500L 12”x9” / 30.7cm x 24cm

(3072x2420, 100µm, 3fps)

VISTALUX image intensifiers are discountinued
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Static Inspection

e.g. 15 fps or less

Variety of Detectors

Normal 

Resolution

200 µm

Real-Time Inspection

minimum 30 fps

or 33ms per frame

High 

Resolution

Applications

roughly grouped

Aerospace blades / High resolution

Weld inspection

Field Radiography

Normal Resolution / static inspection 

Aerospace Castings

Automotive Castings

Normal resolution but higher throughput 
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x|cube  - option GE Flash!Filter
Enhancement Filters in VISTAPLUS 

GE Flash!Filter Castings

GE Flash!Filter Weld

Automatic grey value adjustment

at large material thickness differences

perfect sharpness 
and
brilliant details 
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Flash!Filter in one Step
New Software Filter determines
best grey value display in each 
region of the part.
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