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Tämän työn tavoitteena on vastata hypoteesiin jonka mukaan kosteus aiheuttaisi IGBT:n 

estojännitteen aleneman ja siitä seuraavan taajuusmuuttajan vikaantumisen. Työssä tar-

kastellaan erään ABB Drivesin käyttämän IGBT-moduulin estojännitteen käyttäytymistä 

kosteudelle altistamisen jälkeen. Työn teoriaosuudessa kerrotaan taajuusmuuttajasta sekä 

IGBT:n rakenteesta ja käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Estojännitettä tutkitaan 

käyräseuraajan avulla, kun IGBT on altistettu kosteudelle. Tutkimuksessa toteutettiin yht-

eensä kolme erilaista olosuhdesimulaatiota. Tutkittavissa IGBT-moduuleissa havaittiin 

vähäistä estojännitteen alenemaa sekä vuotovirran kasvua. Estojännitteen aleneman todetti-

in olevan riittämätön vikaannuttaakseen taajuusmuuttajan. Estojännite säilyi korkeampana 

kuin valmistajan datalehdessä ilmoittama maksimiarvo. Tutkimuksen johtopäätöksenä on 

ettei kosteus ole aiheuttanut taajuusmuuttajan vikaantumista. Työn lopussa esitellään ta-

poja joilla taajuusmuuttajan kokemia olosuhteita voitaisiin seurata jatkossa tarkemmin. 
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In this bachelor`s thesis, the effects of humidity to breakdown voltage of IGBT-module are 

investigated. The main goal of this thesis is to investigate, does the high humidity decrease 

the breakdown voltage of IGBT enough to cause malfunction of electrical drive. The liter-

ture section of the thesis contains theory of IGBT and frequency converter. The main re-

search is made by three different humidity tests. 

 

After humidity test a little decreasing of breakdown voltage was detected. Leakage current 

was also increased. Breakdown voltage was still higher than maximum value in manufac-

turers datasheet. As a result humidity was not the root cause of drive malfunction at field. 

In the last chapter of this thesis, methods of develop the frequency converter for better cli-

mate tolerance are suggested. 
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1. JOHDANTO  

Taajuusmuuttajien markkinoiden kasvun myötä taajuusmuuttajien käyttökohteet ovat 

muuttuneet hyvinkin vaihteleviksi. Samanlaista taajuusmuuttajaa saatetaan käyttää hyvin-

kin erilaisissa olosuhteissa ja se asettaa haasteita taajuusmuuttajan kestolle. Erilaisia käyt-

töolosuhteista johtuvia vikaantumisia voi olla erittäinkin hankala analysoida, sillä jokaisen 

asiakkaan prosessi ja olosuhteet eroavat toisistaan. 

 

Yrityksessä oli havaittu ongelmia taajuusmuuttajissa niiden elinkaaren alkuvaiheilla. On-

gelmat havaittiin erityisesti asiakkailla joiden prosessi sijoittui öljynporauslautalle tai me-

riolosuhteisiin. ABB:llä oli kokouksessa esitetty hypoteesi jonka mukaan IGBT-moduuli 

vaurioituisi kosteuden vaikutuksesta, ja sen estosuuntainen jännitteenkesto alenisi. Jännit-

teen alenema aiheuttaisi taajuusmuuttajan vikaantumisen. Asiakkailta saadun palautteen 

perusteella  taajuusmuuttaja on vikaantunut erittäin nopeasti sen ensimmäisen käynnistyk-

sen jälkeen, joskus jopa aivan ensikäynnistyksessä. Muutamalta asiakkaalta saadun taa-

juusmuuttajan vikatietojen avulla on pystytty jäljittämään vika IGBT-moduuliin. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on vastata siihen, onko kosteus ollut päätekijänä 

IGBT:n estosuuntaiseen maksimijännitteen alenemaan. Pyritään myös esittämään mahdol-

lisia lisätutkimuksia joilla kosteuden vaikutusta IGBT-moduuliin voitaisiin tutkia jatkossa. 

Työssä suoritetaan kolme kosteustestiä joiden tuloksien avulla pyritään vastaamaan kysy-

mykseen estojännitteen alenemasta. Tutkimus toteutettiin kesällä 2015 ABB Drivesin Re-

search&Quality laboratoriossa, joten esitetään myös muutamia parannusehdotuksia liittyen 

yleisesti taajuusmuuttajien vika-analyysiin ja laboratoriotyöskentelyyn. 

 

Työn alussa käsitellään tutkimusosuuden kannalta olennaista teoreettista taustaa. Tarkastel-

laan ensimmäiseksi taajuusmuuttajan toimintaperiaatetta ja syvennytään lopulta IGBT:n 

rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen. Työn seuraavassa osuudessa tarkastellaan tutki-

muksen kohteena olleita ilmiötä, sekä esitellään tehdyt tutkimukset ja niissä käytetty mitta-

laitteisto. Toiseksi viimeisessä osuudessa pureudutaan tutkimuksien tuloksiin ja tehdään 

johtopäätöksiä tuloksien pohjalta. Työn viimeinen osuus sisältää erilaisia ajatuksia ja kehi-

tysehdotuksia taajuusmuuttajan olosuhdekestävyyden parantamiseksi. 
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2. TEORIA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa tarvittava teoreettinen tausta. Ensimmäiseksi kerro-

taan taajuusmuuttajan rakenteesta ja toimintaperiaatteesta. Teoriaosuus päätetään tehopuo-

lijohdekomponentti IGBT:n esittelyyn sekä puolijohde, että kotelotasolla.  

2.1 Taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite joka muuntaa sähköverkosta saatavan vakiotaa-

juisen jännitteen taajuutta. Sen toiminta perustuu puolijohdekomponenttien esto- ja johtoti-

lan ohjaukseen(Farin et.al 2009). Taajuusmuuttajalta lähtevä jännite syötetään sähkömoot-

torille. Taajuuden muuttaminen mahdollistaa sähkömoottorin pyörittämisen juuri halutulla 

pyörimisnopeudella. Ohjaamalla sähkömoottoria taajuusmuuttajalla voidaankin vähentää 

moottorin energiankulutusta jopa 50 %(Raunio 2012). 

 

Yleisimmin taajuusmuuttaja koostuu tasasuuntaussillasta, dc-välipiiristä, ohjausyksiköstä 

ja vaihtosuuntaajasta. Kuvassa 2.1 on esitetty taajuusmuuttajan periaatekytkentä. 

 

 
Kuva 2.1 Taajuusmuuttajan periaatekytkentä, jossa syöttävä sähköverkko, ohjausyksikkö, tasasuuntaaja, 

välipiiri ja vaihtosuuntaaja.(Mattila 2008) 

 

Tasasuuntaajan tehtävänä on muuttaa sähköverkosta saatava vaihtojännite tasajännitteeksi. 

Tasajännite varastoidaan välipiirin kondensaattoreihin jotka  pienentävät tasajännitteen aal-

toisuutta, välipiirin ja tasasuuntauksen välissä saattaa myös olla tasoituskuristin(Niiranen  

1999, Tarula 1993).  
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Välipiirissä oleva jännite ohjataan vaihtosuuntaajalle, joka muuntaa tasajännitteen vaihto-

jännitteeksi. Vaihtosuuntaajana käytetään yleensä IGBT-moduleita(Insulated Gate Bipolar 

Transistor). Taajuusmuuttajan mitoituksesta riippuen, yksi IGBT-moduuli saattaa kontrol-

loida joko yhtä lähtövaihetta tai mahdollisesti useampia. Myös yhden lähtövaiheen kontrol-

lointi usealla IGBT-moduulilla on mahdollista. Vaihtosuuntaajaa ohjaa taajuusmuuttajan 

sisäinen ohjauslogiikka joka lähettää jännitesignaaleja joiden avulla vaihtosuuntaaja tuottaa 

halutun taajuista jännitettä syötettäväksi sähkömoottorille. 

2.2 Insulated Gate Bipolar Transistor 

IGBT eli Insulated Gate Bipolar Transistor(eristetyllä hilalla varustettu bipolaaritransistori) 

on tehotransistori jota käytetään yleisesti kytkimenä. IGBT kestää suuren virran kiinni ti-

lassa ja suuren jännitteen estotilassa. Vuonna 1986 markkinoille tulivat ensimmäiset IGBT 

mallit joita voitiin käyttää taajuusmuuttajissa(Niiranen 1997). IGBT:tä käytetään taajuus-

muuttajien lisäksi muun muassa sähköautoissa ja induktiolämmityksessä(Bai et al. 2011). 

IGBT-moduulia on mahdollista tarkastella sekä kotelo, että puolijohdetasolla. Tässä kappa-

leessa käydään ensin läpi puolijohdetaso, jonka jälkeen käsitellään kotelotaso. 

 

IGBT alkion rakenne on esitetty kuvassa 2.2. Kuvasta huomataan että IGBT:n rakenne on 

hyvin samankaltainen kuin MOSFET-transistorin. IGBT:seen on lisätty p-tyypin puolijoh-

dealue, tämä p-tyypin puolijohdealue erottaa IGBT:n MOSFETista(Mohan et al. 1989). P-

tyypin puolijohdealueen takia IGBT:llä ei myöskään ole sisäistä diodia, joten siltakytken-

nöissä on käytettävä ulkoista diodia.(Niiranen 1997) 
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Kuva 2.2 IGBT-alkion poikkileikkaus. Kuvassa G eli hila, E emitteri, C collektori.(Niiranen 1997) 

 

IGBT:tä ohjataan sen hilan (G) avulla, sillä IGBT on perusolemukseltaan kanavatransisto-

ri. Kun hilan ja emitterin (E) välinen jännite ylittää kynnysjännitteen arvon, syntyy hilan 

alapuolelle inversiokanava, joka oikosulkee IGBT:n MOS-osan ajautumisalueen(Pyrhönen 

et al. 1989). Inversiokanavan syntymisen seurauksena MOSFET aloittaa syöttämään 

IGBT:n kollektorin ja emitterin välissä olevalle pnp-transistorille kantavirtaa, joka aiheut-

taa transistorin siirtymisen johtavaan tilaan. Tästä johtuen virta alkaa kulkemaan kollekto-

rilta emitterille. IGBT:n sammuttamiseksi asetetaan hila-emitteri jännite nollaksi(Krein 

1998). Sammuttamista voidaan nopeuttaa negatiivisella hilajännitteellä(Pyrhönen et al. 

1989). Kytkentää jossa MOSFET ohjaa pnp-transistoria kutsutaan Darlingtonin kytkennäk-

si. Kuvassa 2.3 on esitetty eräs IGBT:n sijaiskytkentä.(Mohan et al. 1989, Pyrhönen et al. 

2003, Niiranen 1997)  
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Kuva 2.3 IGBT:n sijaiskytkentä.(Mohan et al. 1989)  

 

Kuvista 2.2 ja 2.3 huomataan IGBT:n sisältävän myös sisäisen npn-transistorin. Virran 

kulkemista tämän transistorin läpi täytyy välttää, sillä johtamisesta aiheutuu niin sanottu 

Latch-up tila, joka usein tuhoaa IGBT:n (Pyrhönen et al. 2003). Jos npn-transistorin läpi 

pääsee kulkemaan virtaa, syntyy npn- ja pnp-transistorin yhdistelmästä tyristori, jota ei 

enää voida kontrolloida IGBT:n hilaohjauksella(Niiranen 1997, Lutz et al. 2011). Tyristori 

voidaan sammuttaa vain katkaisemalla IGBT:lle johtava jännite. Jotta tyristori syttyisi, on 

kuvan 2.3 vastuksessa RB tapahduttava suuri jännitehäviö(Mohan et al. 1989). Jotta latch-

up tilalta vältyttäisiin, valmistajat pyrkivät pienentämään poikittaista resistanssia (RB). 

Pyrhösen mukaan(Pyrhönen et al.  2003) IGBT:n latch-up tilaa ei enää normaalitilanteissa 

esiinny. 

2.2.1 IGBT kotelotasolla 

 

Tässä kappaleessa käsitellään IGBT-moduulin rakennetta ja ominaisuuksia. Moduulin ra-

kenteen ymmärtäminen on tärkeää varsinkin taajuusmuuttajakäytön vika-analyysissä. 

IGBT-moduulia voidaan tarkastella esimerkiksi SAM (Scanning Acoustic Microscopy) 

tekniikan avulla. Tämän kappaleen alussa esitellään moduulin rakenne, ja lopussa näyte-

tään muutamia havainnollistavia kuvia otettuna SAM tekniikalla. 

 

IGBT-moduli koostuu yleensä kerroksittaisesta rakenteesta, jossa pohjalevyyn (baseplate) 

on juotettu kiinni keraaminen substraatti. Myös metallisia substraatteja käytetään suuriko-
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koisissa moduuleissa(Khanna 2003). Pohjalevy suojaa substraattia mekaanisilta vaurioilta 

sekä auttaa moduulin jäähdyttämisessä. Substraatti on päällystetty kuparilla molemmilta 

puolilta, ja sen yläosaan on juotettu kiinni puolijohdepalat eli IGBT-alkiot. Puolijohteet on 

kytketty toisiinsa ohuiden liitoslankojen (bond wires) avulla. Kuvassa 2.3 on periaatepiir-

ros IGBT-moduulin rakenteesta.(Mattila 2008) 

 

 
Kuva 2.3 IGBT-moduulin rakenne. (Mattila 2008) 

 

IGBT-moduuli koostuu monista eri materiaaleista joten lämpötilan vaihtelut aiheuttavat 

moduulin sisälle erinäisiä jännityksiä, sillä materiaalien lämpölaajenemiskertoimet eroavat 

toisistaan. Nämä lämpölaajenemiset ovat monesti moduulin vikaantumisen takana(Mattila 

2008). Lämpötilan vaihtelut saattavat aiheuttaa moduulin liitoslankoihin esimerkiksi kor-

roosiota tai langan irtoamisen puolijohteesta(Khanna 2003). Myös substraatin ja pohjale-

vyn välinen juotos on arka lämpötilojen vaihtelulle. Kova lämpötilan vaihtelu aiheuttaa 

juotokseen säröjä, jotka laajetessaan puolijohdepalan alapuolelle kohottavat sen lämpötilaa 

ja aiheuttavat lopulta vikaantumisen(Mattila 2008). Kuvassa 2.4 on esitetty IGBT-moduuli 

joka on altistunut kovalle lämpötilan vaihtelulle. 
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Kuva 2.4 Substraatin ja pohjalevyn välinen rajapinta. Moduuli on kärsinyt suuresta lämpötilanvaihte-

lusta ja vikaantunut.(Mattila 2008) 

 

 

  

 
Kuva 2.5 SAM kuva pohjalevyn ja substraatin rajapinnasta, kuvan moduulissa ei havaita juurikaan 

lämpötilan aiheuttamia vaurioita. 
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Kuvissa 2.4 ja 2.5 esitettyä pohjalevyn ja substraatin välisen juotoksen vaurioita on hanka-

la estää täysin. Materiaaliteknisillä ratkaisuilla voidaan kuitenkin hidastaa vaurioiden syn-

tyä huomattavasti. Sovelluksissa joissa lämpötilan vaihtelut ovat suuria, voidaan substraa-

tin ja pohjalevyn lämpölaajenemiskertoimet  pyrkiä saamaan mahdollisimman lähelle toi-

siaan. Myös juotosliitoksen tasaisuuteen ja paksuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Ainoa 

keino jolla päästään eroon pohjalevyn ja substraatin välisestä vaurioitumisesta on käyttää 

pohjalevyttömiä moduuleita.(Mattila 2008) 
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3. KOSTEUSTESTAUS JA MITTAUSJÄRJESTELYT 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko kosteus aiheuttanut estojännitteen alenemaa 

IGBT:ssä josta aiheutuisi taajuusmuuttajan vikaantuminen. Kosteustestissä IGBT-moduulit 

altistettiin korkealle suhteelliselle kosteudelle, sekä korkealle lämpötilalle. Testin edetessä 

päädyttiin myös tarkastelemaan kosteuden vaikutusta ilman korkeaa lämpötilaa, sillä halut-

tiin sulkea pois lämpötilan vaikutus. Korkean lämpötilan tarkoituksena kiihdytetyssä elin-

ikätestauksessa on nopeuttaa tutkittavan komponentin vanhenemista, mutta haluttiin pystyä 

yksilöimään, että kosteus on aiheuttanut estojännitteen aleneman. 

 

Kosteus saattaa vaikuttaa IGBT-moduuliin hyvinkin moninaisilla tavoilla. VTT:n julkai-

sussa(Hienonen et al. 2007) on esitelty hyvinkin paljon erilaisia kosteuden vaikutusmeka-

nismeja elektroniikkalaitteisiin. Estojännitteen alenemaan voidaan mahdollisesti yhdistää 

tilanne jossa materiaaliin absorboitunut vesi muuttaa IGBT:n johtavuutta sekä kasvattaa 

häviöitä. Korkea suhteellinen kosteus voi myös aiheuttaa korroosiota. Tässä tutkimuksessa 

tehtiin erilaisia staattisia kosteustestejä. Staattinen kosteustesti tarkoittaa, että lämpötila ja 

kosteus pidetään vakiona testin aikana. Tällainen testaus toimii simulaationa esimerkiksi 

taajuusmuuttajan varastoinnille kosteissa olosuhteissa. (Hienonen et al. 2007) 

3.1 Estojännitteen ja vuotovirran mittaaminen 

Valmistajan datalehdessä ilmoittama maksimaalinen estojännite oli tutkittavilla moduuleil-

la 1200V(Technical information FF300R12KE3 2013). Estojännitteellä tarkoitetaan kol-

lektorin ja emitterin välistä potentiaalieroa, kun IGBT on johtamattomassa tilassa. Jos 

IGBT:n maksimaalinen estojännite alenee dramaattisesti sen eliniän karttuessa, ajaudutaan 

tilanteeseen jossa taajuusmuuttajan vaihtosuuntaus häiriintyy, koska IGBT:n läpi pääsee 

suuri määrä virtaa vaikka sille ei ole annettu hilajännitettä. Tästä johtuen taajuusmuuttaja 

vikaantuu ja IGBT todennäköisesti tuhoutuu. Estojännitteen maksimiarvo riippuu pitkälti 

pnp-transistorin ominaisuuksista(Mohan et al. 1989).  Kuvassa 3.1 on esitetty periaatepiir-

ros tilanteesta jossa IGBT on johtamattomassa tilassa. 
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Kuva 3.1 Periaatepiirros johtamattomasta tilasta. Hilalle ei tule jännitettä joten IGBT ei johda. Ku-

vassa myös diodi jota tarvitaan siltakytkennöissä.(Technical information FF200R12KE3 

2013) 

 

 

Vuotovirta on johtamattomassa tilassa kollektorilta emitterille kulkeva sähkövirta(Mohan 

et al. 1989). Vuotovirta on tavallisesti hyvin pieni, suuruusluokaltaan mikroampeereita. 

Vuotovirta aiheuttaa hieman häviöitä, mutta kokonaishäviöihin sillä ei kuitenkaan ole juu-

rikaan merkitystä. Vaikka tutkimuksessa tutkittiin estojännitettä, otettiin vuotovirran arvo 

myös ylös, sillä mittalaite näyttää sekä jännitteen, että vuotovirran. Virran arvo otettiin ai-

na ylös silloin kuin kollektorin ja emitterin välinen jännite oli 1200V. 

 

Kun IGBT:n kollektorin ja emitterin välillä on potentiaaliero, ja IGBT on estotilassa, syn-

tyy sen sisälle sähkökenttä. Jos sähkökenttä on riittävän voimakas, saavat varauksenkuljet-

tajat riittävän liike-energian synnyttääkseen uusia elektroni aukkopareja. Kun kollektori 

emitteri jännite kasvaa riittävän suureksi, voimistuu tämä ilmiö niin paljon että syntyy vyö-

rypurkaus(Avalanche breakdown). Vyörypurkauksessa vuotovirta kasvaa hyvin voimak-

kaasti ja saattaa aiheuttaa IGBT:n sisäisen tyristorin syttymisen, joka lopulta ylikuumentaa 

IGBT:n ja se tuhoutuu. Kuvassa 3.2 on esitetty periaatepiirros vyörypurkauksesta. Näissä 

mittauksissa oli tarkoitus selvittää, tapahtuuko vyörypurkaus alemmassa jännitteessä sellai-

silla IGBT-moduuleilla jotka olivat altistuneet kosteudelle.(Oinonen 2003, Wintrich et al. 

2015) 

 

 



 16 

 
Kuva 3.2 Kollektori-emitteri jännitteen VCE  suhde kollektorivirtaan IC  hilajännitteen VGE kasvaessa. 

Alimmassa käyrässä hilajännite VGE  on alle tarvittavan kynnysjännitteen VGE(th). Jännite 

V(BR)CES kuvaa vyörypurkaukseen tarvittavaa jännitettä.(Wintrich et al. 2015) 

 

Estojännitettä ja vuotovirtaa voidaan helposti tarkastella käyräseuraajalla(curve tracer). 

Curve tracer on oskilloskoopin tapainen mittalaite joka toimii samalla sekä jännite, että 

virtamittarina. Käyräseuraajan näytöltä nähdään IGBT:n I-V käyrä. Tässä tutkimuksessa 

käytetystä curve tracerista ei I-V käyriä voida tallentaa digitaaliseen muotoon, eikä sitä 

voitu ohjelmoida toteuttamaan jännitteenlisäystä systemaattisesti, joten tutkimuksessa jou-

duttiin ”käsin” etsimään käyrältä kohta jossa vyörypurkaus tapahtuu. Kun vyörypurkaus 

tapahtui, otettiin siihen tarvittavan jännitteen arvo ylös. Vuotovirran ei annettu kasvaa ko-

vinkaan suureksi, jotta IGBT ei tuhoutuisi. Curve tracer kytkettiin jokaiselle IGBT alkiolle 

siten, että positiivinen napa kytkettiin kollektoriin ja negatiivinen emitteriin. IGBT:n hila ja 

apuemitteri oikosuljettiin, jottei vahingossa ajauduta johtavaan tilaan. 

3.2 Kosteustestit ja mittalaitteisto 

Tämän tutkimuksen tekemiseen tarvittiin vähäinen määrä laitteistoa. Tutkimukseen tarvit-

tiin säätestikammio, eli kammio jonka sisällä olevia olosuhteita voidaan kontrolloida halu-

tulla tavalla, sekä curve tracer jonka avulla tarkasteltiin IGBT:n estojännitettä ja vuotovir-

taa. 
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Tehtiin kolme testiä, joissa IGBT-moduuleita altistettiin erilaisille olosuhteille, jonka jäl-

keen niiden vyörypurkaukseen tarvittava jännite sekä vuotovirta mitattiin. Eri testit on esi-

telty alla. Kuvassa 3.2 on esitetty tutkittava IGBT-moduli, jonka suojakansi sekä ohjaus-

kortti on irroitettu. 

 

 
Kuva 3.2 IGBT moduli jonka suojakansi sekä ohjauskortti on irroitettu.  

 

Testi1: Kaksi kappaletta IGBT-moduuleita, eli yhteensä 12 IGBT-alkiota, altistettiin 85°C 

lämpötilalle ja 85% suhteelliselle kosteudelle kahden vuorokauden ajaksi. Estojännite ja 

vuotovirta mitattiin ennen ja jälkeen olosuhteille altistamista. Mitattiin myös mitä estojän-

nitteelle tapahtuu kun IGBT kuivuu ja jäähtyy. 

 

Testi2: Testin 1 aikana syntyi ajatus voisiko IGBT:n päällä oleva ohjauskortti vaikuttaa 

mittaustuloksiin, otettiin testaukseen yksi samanlainen IGBT-moduli kuin testissä 1, josta 

poistettiin ohjauskortti. Sekä eräs toinen IGBT-moduli, jossa ohjauskorttia ei ole. Molem-

mat moduulit altistettiin vuorokauden ajaksi samoihin olosuhteisiin kuin testissä yksi.  
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Testi3: Viimeisessä testissä haluttiin selvittää, saadaanko testien kaksi ja kolme kaltaisia 

tuloksia myös, jos lämpötila lasketaan lähemmäs taajuusmuuttajan normaaleja asennusolo-

suhteita. Altistettiin IGBT-moduuleita  35°C lämpötilalle ja 85% suhteelliselle kosteudelle  

viiden vuorokauden ajaksi.  

 

Tällaisissa staattisissa kosteustesteissä vesi absorboituu muovikotelon lävitse korkean läm-

pötilan ja suhteellisen kosteuden vaikutuksesta. Kun vesi pääsee kosketuksiin mikropiirien 

ja johdinten kanssa, aiheuttaa se niihin virhetoimintoja sekä vikoja. Staattisen kosteustestit 

soveltuvatkin muoviin koteloitujen komponenttien kosteustestaukseen.(Hienonen et al. 

2007) 
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4. MITTAUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa on esitetty mittauksien tulokset. Kappaleen lopussa arvioidaan tulosten 

luotettavuutta sekä kootaan yhteen tuloksien keskeinen sisältö. Otetaan myös kantaa alussa 

esitettyyn hypoteesiin estojännitteen alenemisesta kosteuden vaikutuksesta. 

4.1  Testi 1 

Testissä numero yksi, kaksi moduulia altistettiin kosteudelle ja lämmölle kahden vuoro-

kauden ajaksi. Alla on esitetty mittaustulokset estojännitteestä ennen ja jälkeen testauksen. 

Testissä seurattiin myös kuinka vuotovirta ja estojännite käyttäytyvät kun IGBT kuivuu ja 

jäähtyy. 

 
Taulukko 4.1 Taulukossa esitetty estojännitteet ennen ja jälkeen kosteudelle ja lämmölle altistamista. 

Kumpikin moduuli sisältää kuusi IGBT:tä. IGBT:t on nimetty taajuusmuuttajan vaiheiden 

mukaisesti. 

Moduuli	 U1(kV)	 U2(kV)	 V1(kV)	 V2(kV)	 W1(kV)	 W2(kV)	 		

A	 1,4	 1,4	 1,4	 1,4	 1,41	 1,38	 Ennen	

B	 1,4	 1,39	 1,41	 1,42	 1,41	 1,41	 Ennen	

A	 1,3	 1,31	 1,34	 1,35	 1,31	 1,31	 Jälkeen	

B	 1,3	 1,3	 1,3	 1,32	 1,29	 1,28	 Jälkeen	

 

Taulukosta 4.1 huomataan, että vyörypurkaukseen tarvittava jännite alenee kun IGBT on 

joutunut kosketukseen normaalia suuremman lämmön ja kosteuden kanssa. Jännite alenee 

noin 100V. Estojännite on yhä huomattavasti suurempi kuin valmistajan ilmoittama mak-

simiarvo 1200V. 
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Taulukko 4.2 Moduulin A kuivuminen. Näissä mittauksissa otettiin myös vuotovirran arvo ylös 1200V 

kohdalla. Moduuli kuivui huoneenlämmössä laboratorion pöydällä. 

Kuivumis-

aika(h)	 U1	 U2	 V1	 V2	 W1	 W2	

	0	 7,3	 5,1	 6,3	 5	 5,7	 5	 (µA)	

0	 1,3	 1,31	 1,34	 1,35	 1,31	 1,31	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	1	 5,5	 5	 5,4	 5	 5,1	 5	 (µA)	

1	 1,32	 1,33	 1,35	 1,36	 1,34	 1,32	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	3	 5	 4,8	 5	 4,7	 4,8	 5	 (µA)	

3	 1,34	 1,34	 1,37	 1,36	 1,36	 1,33	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	5	 5,2	 5	 5,2	 5	 5,1	 5	 (µA)	

5	 1,33	 1,33	 1,37	 1,37	 1,36	 1,34	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	24	 4,9	 4,8	 5	 4,7	 4,9	 5	 (µA)	

24	 1,39	 1,38	 1,41	 1,41	 1,39	 1,37	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	48	 4,8	 4,7	 5	 4,9	 4,8	 5	 (µA)	

48	 1,41	 1,4	 1,43	 1,42	 1,41	 1,38	 kV	
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Taulukko 4.3 Moduulin B kuivuminen. Vaiheen U1 tulos 24h kuivumisen kohdalla on epäilyttävä, tulos    

saattaa olla virheellinen. 

Kuivumis-

aika(h)	 U1	 U2	 V1	 V2	 W1	 W2	

	0	 5,6	 5	 5,3	 5	 5,5	 5,2	 (µA)	

0	 1,3	 1,3	 1,3	 1,32	 1,29	 1,28	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	1	 5,3	 5	 5	 5	 5,1	 5	 (µA)	

1	 1,32	 1,33	 1,33	 1,34	 1,33	 1,3	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	3	 5,2	 5	 5	 5	 5,2	 5	 (µA)	

3	 1,31	 1,34	 1,34	 1,36	 1,34	 1,31	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	5	 5,3	 5	 5,1	 5,1	 5,4	 5,2	 (µA)	

5	 1,32	 1,34	 1,34	 1,34	 1,34	 1,31	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	24	 4,6	 4,4	 4,5	 4,4	 4,7	 4,7	 (µA)	

24	 1,27	 1,38	 1,39	 1,4	 1,39	 1,36	 kV	

	 	 	 	 	 	 	 	48	 4,6	 4,6	 4,5	 4,6	 4,9	 4,8	 (µA)	

48	 1,31	 1,4	 1,41	 1,41	 1,4	 1,37	 kV	

 

Taulukoista 4.2 ja 4.3 huomataan estojännitteen palautuvan kohti alkuperäistä arvoaan 

IGBT:n kuivuessa. Myös vuotovirta vähenee kun moduuli kuivuu. Moduulin B ensimmäi-

sen IGBT:n eli U1:den estojännite ei palautunut takaisin alkuperäiseen arvoonsa. Edelleen 

estojännite on yli valmistajan asettaman 1200V arvon. Alla on esitetty vielä estojännitteen 

keskiarvojen palautuminen ajan suhteen kummallekin moduulille. 

 



 22 

 
Kuva 4.1 Moduulin A vyörypurkaukseen tarvittava jännite moduulin kuivuessa. X-akselilla on aika 

tunteina. Y-akselilla  jännite kilovoltteina. Jännite on laskettu keskiarvona.  

 

 

 
Kuva 4.2 Moduulin B vyörypurkaukseen tarvittava jännite kun moduuli kuivuu. 

 

Kuvista 4.1 ja 4.2 huomataan estojännitteen nousevan yhdessä tunnissa noin 20V kummas-

sakin moduulissa. Estojännitteen palautuminen kuitenkin jatkuu vielä vuorokauden kuivu-

misen jälkeen. 
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4.2 Testi 2 

Tämä testi toteutettiin kahdella IGBT-moduulilla joissa ei ollut ohjauskorttia. Moduulista 

jossa on kuusi IGBT alkiota poistettiin ohjauskortti ennen kosteudelle altistamista. Mo-

lemmat moduulit olivat yhden vuorokauden ajan 85°C / 85% RH olosuhteissa. Testin tu-

lokset on esitetty alla. 

 
Taulukko 4.4 Ohjauskortittoman IGBT-moduulin vyörypurkaukseen tarvittava jännite ennen ja jälkeen 

kosteudelle ja lämmölle altistamista. 

U1(kV)	 U2(kV)	 V1(kV)	 V2(kV)	 W1(kV)	 W2(kV)	 		

1,42	 1,41	 1,4	 1,4	 1,41	 1,41	 Ennen	

1,29	 1,32	 1,32	 1,31	 1,32	 1,34	 Jälkeen	

 

 
Taulukko 4.5 Ohjauskortittoman moduulin vuotovirta 1200V kohdalla. 

U1(µA)	 U2(µA)	 V1(µA)	 V2(µA)	 W1(µA)	 W2(µA)	

	4,85	 5	 5	 5	 4,8	 5,1	 Ennen	

9,7	 8,5	 7,7	 7,5	 6,7	 6,9	 Jälkeen	

 

Taulukoista huomataan estojännitteen käyttäytyvän hyvinkin samankaltaisesti kuin testissä 

jossa moduulien päällä oli ohjauskortit. Näitä moduuleita altistettiin kuitenkin vain vuoro-

kausi kosteudelle ja lämmölle. Estojännitteen pudotus on suurin piirtein sama 100V kuin 

testissä 1. Alla on esitetty toisen ohjauskortittoman moduulin tulokset. 

 
Taulukko 4.6 IGBT-moduulin estojännite. Tässä moduulissa ei ohjauskorttia ole. Tämä moduuli sisälsi 

vain yhden lähtövaiheen eli kaksi IGBT alkiota. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

U1(kV)	 U2(kV)	

	1,47	 1,45	 Ennen	

1,34	 1,35	 Jälkeen	
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Taulukko 4.7 Moduulin vuotovirta 1200V kohdalla. 

 

 

 

 

Myös yllä olevat tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin muutkin tähän asti esitellyt tulok-

set. Vuotovirta on kasvanut ja estojännite laskenut. Edelleenkään estojännitteen alenema ei 

kuitenkaan ole kriittinen. 

4.3 Testi 3 

Testissä kolme haluttiin simuloida enemmän normaaleja taajuusmuuttajan asennusolosuh-

teita. Altistettiin moduuleita yhteensä 120h ajan 85% suhteelliselle kosteudelle ja 35°C 

lämpötilalle. Moduulista C poistettiin ohjauskortti, jotta saataisiin vertailukelpoisia tuloksia 

ohjauskortillisen ja kortittoman välille. Ensimmäiset mitatut vuotovirtojen arvot vaikutta-

vat epäilyttäviltä molemmissa moduuleissa sillä ne ovat noin kaksinkertaiset verrattuna 

edellisiin mittauksiin. Ensimmäiset mitatut vuotovirrat kannattaa jättää huomiotta. 

 
Taulukko 4.8 Moduulin C tulokset.  

Aika(h)	 U1	 U2	 V1	 V2	 W1	 W2	

	0	 9,2	 9,8	 9,2	 9,9	 9,2	 9,9	 µA	

0	 1,4	 1,4	 1,4	 1,41	 1,39	 1,4	 kV	

72	 4,85	 5,1	 5	 5,3	 4,8	 5,3	 µA	

72	 1,34	 1,36	 1,35	 1,36	 1,39	 1,39	 kV	

120	 4,9	 5,3	 5	 5,3	 5	 5,3	 µA	

120	 1,36	 1,37	 1,36	 1,39	 1,4	 1,4	 kV	

 

  

U1(µA)	 U2(µA)	

	4,7	 5	 Ennen	

7,4	 6,7	 Jälkeen	
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Taulukko 4.9  Moduulin D tulokset. 

Aika(h)	 U1	 U2	 V1	 V2	 W1	 W2	

	0	 9,2	 9,7	 9,2	 9,6	 9,4	 9,5	 µA	

0	 1,4	 1,4	 1,4	 1,4	 1,38	 1,37	 kV	

72	 7,3	 5,3	 7,5	 5,2	 6,3	 5,3	 µA	

72	 1,4	 1,4	 1,4	 1,4	 1,35	 1,4	 kV	

120	 5,5	 4,7	 6	 4,8	 5,2	 4,8	 µA	

120	 1,39	 1,4	 1,4	 1,4	 1,35	 1,4	 kV	

 

Yllä olevista tuloksista huomataan estojännitteen pysyvän suunnilleen samana vaikka mo-

duuleita on altistettu kosteudelle jopa 120h ajan. Myöskään vuotovirran arvo ei muuttunut 

dramaattisesti. Alemmassa lämpötilassa ei siis havaittu samankaltaista estojännitteen 

alenemaa kuin testeissä yksi ja kaksi. 

4.4 Tulosten luotettavuus 

Edellä esitettyihin tuloksiin liittyy hieman mittausepävarmuutta. Suurin tekijä joka aiheut-

taa vaihteluita tuloksien välillä on I-V käyrän digitaalimuodon puuttuminen. Koska jänni-

tettä jouduttiin lisäämän käsin on mahdollista, että vyörypurkaukseen tarvittava jännite 

otettiin ylös eri kohdasta I-V käyrää. Mahdollinen epävarmuus on arviolta noin 20V. Jäl-

keenpäin ajatellen olisi ollut järkevää ottaa jännite ylös kohdasta jossa vuotovirta on saa-

vuttanut tietyn arvon. 

 

Koska jokaiselle moduulille tehtiin useita mittauksia, ja IGBT alkio joutui kestämään usei-

ta vyörypurkauksia, on mahdollista että myös ensimmäiset mittaukset vaikuttavat negatii-

visesti seuraaviin. Vuotovirran ei annettu kasvaa kovinkaan suureksi, mutta ei pidä pois-

sulkea mahdollisuutta etteikö se olisi ehtinyt vaurioittaa IGBT:tä. 

 

Moduulien IGBT alkiot mitattiin aina samassa järjestyksessä. Aloittaen U1 ja päättäen W2. 

Näin ollen viimeisimmät alkiot ovat ehtineet jo kuivua muutaman minuutin. Myöskään 

vyörypurkaukseen tarvittavaa jännitettä ei pystytty kytkemään aina samassa ajassa jokai-

selle alkiolle. Jokainen alkio on ollut erilaisen ajan jännitteisenä, ja vuotovirta on lämmit-
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täessään mahdollisesti vaikuttanut tuloksiin. Kyse on maksimissaan muutamien sekuntien 

eroista. 

4.5 Johtopäätökset 

Edellisten kappaleiden perustella on epätodennäköistä, että kosteus olisi aiheuttanut IGBT-

moduulien vyörypurkauksia alemmassa jännitteessä kuin 1200V. Vaikka mittauksiin liittyy 

epävarmuutta, ei tuloksissa olla estojännitteen osalta vielä lähellä valmistajan asettamaa 

1200V rajaa. Moduuleja kuormitettiin  äärimmäisissä olosuhteissa, silti ei saavutettu tarvit-

tavaa estojännitteen alenemaa taajuusmuuttajan vikaantumiselle. Lähempänä normaaleja 

asennus ja varastointiolosuhteita estojännite ei alentunut juurikaan, varsinkaan jos otetaan 

huomioon kaikki mittausepävarmuuteen liittyvät tekijät. Alla on esitetty niin sanottu Sin-

nadurain malli, jonka avulla voidaan arvioida testiin tarvittavaa aikaa simuloitaessa tietyn-

laisia olosuhteita(Hienonen et al. 2007). 
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            (4.1) 

 

Missä ts on testiin tarvittava aika, tlife on simuloitava aika tunteina, RHtest on testissä oleva 

suhteellinen kosteus prosentteina, RHamb on simuloitavien olosuhteiden suhteellinen koste-

us prosentteina, Tamb on simuloitavien olosuhteiden lämpötila kelvineinä ja Ttest on testin 

lämpötila kelvineinä. Sinnadurain malli ottaa huomioon veden absorboitumisen ja lä-

päisevyyden muovikotelossa.(Hienonen et al. 2007) 

 

Yhtälön (4.1) avulla voidaan siis laskea arvio ajasta, jonka IGBT-moduuli joutuisi kestä-

mään joissakin toisissa olosuhteissa, ennen kuin mahdollisesti saavutettaisiin samanlaisia 

kosteusvaurioita kuin tehdyissä testeissä. Tehdään tarkastelu siten, että valitaan vertailu-

olosuhteiksi 15°C lämpötila ja 75% suhteellinen kosteus. Lasketaan yhtälöstä aika(tlife) jo-

ka vastaisi 48h testin 1 olosuhteissa eli 85°C ja 85% RH. Ratkaistaan yhtälöstä tlife  ja sijoi-

tetaan luvut paikalleen, simuloiduksi ajaksi saadaan noin 11250h, joka vastaa noin 15 kuu-

kautta. 

 

Yllä esitetyn laskelman ja mittaustuloksien perusteella, voidaan kosteuden aiheuttamaa taa-

juusmuuttajan vikaantumista pitää epätodennäköisenä. Todellisuudessa varastointi ja kulje-
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tusolosuhteet vaihtelevat suuresti, tehdyt testit eivät ota kantaa siihen millaisia vaikutuksia 

kosteus- ja lämpötilasyklauksella voisi olla vyörypurkaukseen tarvittavaan jännitteeseen. 

On myöskin mahdollista, että komponentin valmistajalta on tullut erä IGBT-moduuleita, 

joissa on ollut jonkinlainen valmistusvirhe, joka on lopulta aiheuttanut taajuusmuuttajan 

vikaantumisia.  

 

Kentällä tapahtuneet vikaantumiset ovat tapahtuneet taajuusmuuttajan elinkaaren alussa, 

eli mahdollinen kosteusvaurio voidaan olettaa tapahtuneen taajuusmuuttajan kuljetuksen ja 

varastoinnin aikana. Yllä oleva laskelma osoittaa, että varastoinnin tulisi kestää kohtuutto-

man pitkän aikaa jotta estojännite mahdollisesti alenisi kosteuden vaikutuksesta. Taajuus-

muuttaja pakataan tehtaalla asianmukaisesti, ja jos sitä säilytetään pakkauksessaan käyt-

töönottoon asti, ei kosteuden pitäisi päästä vaikuttamaan siihen niin radikaalisti kuin teh-

dyissä testeissä. 

 

Mikäli kosteuden vaikutusta IGBT-moduuliin halutaan tutkia vielä lisää, kannattaa harkita 

esimerkiksi jonkinlaista syklistä kosteustestiä. Olisi myös kannattavaa altistaa IGBT-

moduuli kosteudelle ilman sen suojakantta, jotta nähtäisiin vaikuttaako kosteus siihen dra-

maattisesti edes ideaaliolosuhteissa. 
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5. POHDINTA 

Tämä kappale sisältää tutkimuksen aikana heränneitä ajatuksia ja kehitysehdotuksia liitty-

en taajuusmuuttajaan, sekä yleisesti ABB:n laboratorioihin ja niihin liittyviin työskentely-

tapoihin. Laboratorioissa toteutettavien tutkimuksen tarkoituksena on kehittää tuotteita 

analysoimalla niiden vikamekanismeja. Usein vikaantumisen perimmäisenä syynä saatta-

vat olla taajuusmuuttajan käyttöolosuhteet. Asiakkaiden olosuhteiden tunteminen olisikin 

arvokasta tietoa, jotta voitaisiin tuottaa laadukkaampia taajuusmuuttajia. Käyttöolosuhtei-

den seuraaminen saattaa kuitenkin olla hankalaa. Alla on esitetty muutamia ehdotuksia 

olosuhteiden seuraamiseksi sekä taajuusmuuttajan olosuhdekeston parantamiseksi. 

 

Avainasiakkailta voitaisiin vaihtaa toiminnassa olevia taajuusmuuttajia uusiin, ja analysoi-

da näitä vielä toiminnassa olevia laitteita. Tästä olisi etu, ettei mahdollinen vikaantuminen 

ole vielä ehtinyt vaikuttaa taajuusmuuttajan toimintaan, ja kaikki käyttöolosuhteista johtu-

vat kulumiset olisivat mahdollisesti vielä havaittavissa. Asiakkaalle toimitettaisiin uusi taa-

juusmuuttaja ilmaiseksi joka varmasti lisäisi positiivista suhtautumista ABB:hen. Tästä ai-

heutuisi kuluja, mutta saadulla tiedolla voi olla ratkaiseva merkitys tulevien taajuusmuutta-

jien kannalta. Tämä voisi jatkossa mahdollistaa taajuusmuuttajien entistä paremman sovel-

tuvuuden tietynlaisiin olosuhteisiin. 

 

IOT(Internet of Things) on kovassa nosteessa. Tähän ajatteluun liittyen taajuusmuuttajaan 

voitaisiin asentaa mikropiiri, joka mittaisi taajuusmuuttajan ulkopuolisia ja/tai sisäpuolisia 

olosuhteita. Olisi hyödyllistä, että parametrit ja kuormitustiedot voitaisiin lähettää verkon 

kautta ABB:n laboratorioihin. Näiden tietojen avulla pystyttäisiin saamaan paljon dataa, 

jonka avulla voitaisiin tutkia taajuusmuuttajan käyttöympäristöjä paremmin. Tämä tieten-

kin vaatii asiakkaan päässä toimivan internet yhteyden, sekä suostumuksen kerätä tietoja 

heidän käyttämästä laitteestaan. Tulevaisuudessa teollisuusautomaatio tulee ennemmin tai 

myöhemmin osaksi esineiden internetiä, joten on tärkeää miettiä kuinka voitaisiin saada 

mahdollisimman paljon hyötyä taajuusmuuttajan internetiin kytkemisestä, muutenkin kuin 

parantuneen käyttökokemuksen myötä. Myöskin datan tallentaminen reaaliaikaisesti tukisi 

taajuusmuuttajan vika-analyysia, sillä kuormitustiedot ja parametrit olisivat aina saatavilla 

kyseisestä prosessista. 
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