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1. JOHDANTO 

 

Tässä työssä käsitellään erään elintarvikkeiden myyntiä varten esille laittoon tarkoitetun 

kylmähyllykön haihdutusaltaan komponenttien korroosiota. Voimakkainta korroosio on 

ollut haihdutukseen tarvittavaa lämmintä kaasua kuljettavassa tinapinnoitetussa 

kupariputkessa. Itse altaan tarkoituksena on haihduttaa kylmäkoneen sulamis- ja 

kondenssivedet kylmäkoneessa syntyvää lämpöä hyväksi käyttäen. Altaaseen päätyy veden 

lisäksi ainakin elintarvike- ja mahdollisesti myös puhdistusainejäämiä. 

 

Ongelmaa lähestytään määrittelemällä ensin lähtötilanne, jonka jälkeen tutustutaan 

korroosion ilmenemismuotoihin ja korroosioon ilmiönä. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tunnetusti kuparin sekä tinan korroosiota aiheuttaviin aineisiin, todennäköisimmin 

altaaseen päätyvän elintarvikkeen, maidon, koostumukseen sekä altaassa haihtuvan ja 

pilaantuvan maidon hajuhaittojen estämiseksi käytetyn puhdistusaineen koostumukseen. 

Näiden perusteella luodaan yleiskatsaus haihdutusaltaassa vaikuttaviin olosuhteisiin, joita 

voidaan verrata edellä mainittuihin tunnettuihin korroosion aiheuttajiin. 

 

Työ on rajattu koskemaan tunnetusti kuparissa ja tinassa korroosiota aiheuttaviin 

olosuhteisiin sekä korroosion niihin esiintymismuotoihin, jotka lähtötilanteen ja 

olosuhteiden kannalta ovat todennäköisimpiä, eli yleiseen syöpymiseen, pistesyöpymiseen, 

galvaaniseen korroosioon ja biologiseen korroosioon. 

 

Saatujen tulosten kautta annetaan ehdotuksia altaan materiaalivalintojen ja konstruktion 

korroosionkeston parantamiseksi. 

 

 

2. TUTKIMUSONGELMA JA SIIHEN LIITTYVÄT AIEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Kyseessä on kuvan 1 mukainen haihdutusallas. Allas sijaitsee kylmähyllykön ja sen alla 

sijaitsevan kylmäkoneiston alapuolella. Kylmäkoneistoon kuuluu puhallin ja kenno, jossa 

kylmäaine kiertää. Altaaseen valuu eräänlaista pientä viemäriputkea pitkin kylmälaitteessa 

jatkuvasti syntyvää kondenssivettä, noin kerran neljässä tunnissa tapahtuvasta 

kylmälaitteen sulatuksesta syntyvää vettä sekä hyllykköön tai sen pohjalle syystä tai 

toisesta joutuneiden elintarvikkeiden jäämiä. 
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Kuva 1. Käytetty haihdutusallas putkineen (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008). 

 

Kuten johdannossa mainittiin, tämän selvityksen kohteena on haihdutusaltaan pohjalla 

kulkevan tinapinnoitetun kupariputken korroosio. Korroosio-ongelmaan on törmätty 

pääasiassa yhdelle Iso-Britanniassa toimivalle asiakkaalle toimitettujen hyllykköjen 

altaissa. Huonoimmillaan putki on syöpynyt puhki muutamassa kuukaudessa. 

 

 

2.1 Haihdutusallas  

 

Itse allas on valmistettu särmäämällä ja hitsaamalla ruostumattomasta teräksestä, lämmintä 

kaasua altaan pohjalla kuljettava putki on tinapinnoitettua kuparia, tiivisteet putken ja 

altaan välissä ovat solumuovia ja putken kiinnikkeet ruostumatonta terästä. Putkistossa 

kiertävä kaasu on kylmän tuottamiseen tarkoitettua freon-kaasua, lämpötilaltaan 70-90 °C. 

 

Kyseisen kylmäkalusteen kaltaisia hyllykköjä yritys on valmistanut useille asiakkaille, 

mutta haihdutusaltaan kupariputken voimakasta korroosiota on ilmennyt lähinnä tällä 

yhdellä asiakkaalla. Asiakkaalle on mennyt hyllykköjä useammasta valmistuserästä, joten 

yksittäisen tuote-erän materiaaliviasta tai laatuongelmasta ei todennäköisesti ole kysymys. 

Hyllykkö on kohtalaisen leveä ja sisältää kaksi aiemmin kuvatun kaltaista haihdutusallasta. 

Asiakas säilyttää hyllykön toisessa puolikkaassa maitoja, toisessa mehuja, leipiä ynnä 

muita elintarvikkeita. Korrosoituneet kupariputket ovat sijainneet aina maitopuolen alla 

olevassa haihdutusaltaassa. Hyllykön valmistaja epäileekin korroosio-ongelman johtuvan 

nimenomaan maidosta, jota joutuu altaaseen maidon myyntipakkausten hajotessa 
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hyllykköön tai sen pohjalle. Sama asiakas on ilmeisesti altaaseen joutuneen maidon 

aiheuttamia hajuhaittoja ehkäistäkseen kaatanut sinne Milton –nimisen yrityksen 

valmistamaa klooripohjaista Sterilising Fluid –puhdistusainetta, jolla saattaa myös olla 

oma osuutensa korroosiovaurioiden synnyssä. 

 

 

2.2 Altaaseen päätyvät aineet 

 

Valmistajan asiakkaalta saamien tietojen mukaan haihdutusaltaaseen on sulamis- ja 

kondenssivesien lisäksi päässyt maitoa ja haihtuvan, pilaantuvan maidon aiheuttamien 

hajuhaittojen ehkäisemiseksi sinne on kaadettu myös natriumhypokloriittipohjaista Milton 

Sterilising Fluid –puhdistusainetta. Näiden aineiden vaikutusta havaittuihin 

korroosiovaurioihin on helpompi arvioida, kun tarkkaillaan niiden sisältämiä ainesosia. 

 

Maito koostuu vesiliukoisesta osasta ja rasvaosasta. Vesiliukoinen osa sisältää vettä 87 % 

ja 9 % muita rasvattomia kuiva-aineita, kuten proteiineja, hiilihydraatteja, laktoosia, 

vitamiineja ja kivennäisaineita. Rasvaliukoinen osa, noin 4 %, sisältää triglyserideja sekä 

muita rasvaliukoisia yhdisteitä, kuten mono- ja diglyserideja, fosfolipideita sekä 

rasvaliukoisia vitamiineja. (Maito ja Terveys 2007, s. 5.) 

 

100g kevytmaitoa (rasvaa 1,5 %) sisältää kivennäisaineita: 

- natrium 41 mg 

- kalium 150 mg 

- kalsium 120 mg 

- Jodi 16 µg 

- fosfori 90 mg 

- rauta <0,1 mg 

- sinkki 0,4 mg 

- magnesium 11 mg 

- seleeni 2,8 µg. (Maito ja Terveys 2007, s.24) 

 

Milton Sterilising Fluid on steriloiva puhdistusaine, jota käytetään mikrobien poistamiseen 

erityistä puhtautta vaativista kohteista. Milton Sterilising Fluid sisältää: 

- 2 % natriumhypokloriittia NaClO 
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- 16,5 % natriumkloridia NaCl 

- puhdistettua vettä. (Sheenan, J.) 

 

 

2.3 Aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset 

 

Työn kohdeyritys on jo itse tutkinut asiaa muun muassa pyrkimällä jäljentämään asiakkaan 

altaassa putken korroosioon johtaneita olosuhteita, sekä teettämällä Outokumpu Pori 

Tubella tutkimuksen, johon sisältyi korrosoituneiden putkinäytteiden laaduntarkastus ja 

korroosiotutkimus. Laaduntarkastuksen yhteydessä suoritettiin 

- mittakontrolli ja metallografinen tutkimus 

- silmämääräinen tarkastus valo- ja stereomikroskoopilla 

- kuparin koostumusanalyysi. (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008.) 

 

Korroosiotutkimukseen puolestaan sisältyi 

- silmämääräinen tarkastus valo- ja stereomikroskoopilla 

- putken seinämästä tehty poikkileikkaushie 

- syöpyneisiin pintoihin muodostuneiden sakkojen SEM- ja EDS-analyysit (SEM eli 

pyyhkäisyelektronimikroskooppi- ja EDS eli energian hajontaan perustuva 

spektrianalyysi) 

- purkissa toimitetun erillisen sakan SEM- ja EDS-analyysit. (Silvanto / Outokumpu 

Pori Tube Oy 2008.) 

 

Laaduntarkastuksessa todettiin putkinäytteiden vastaavan standardin EN 12735-2 mukaista 

saumatonta pyöreää kupariputkea ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. 

Koostumukseltaan putkinäytteet vastaavat standardin EN 12735-2 mukaista 

toimitustilaltaan hehkutettua, fosforilla deoksidoitua korkean jäännösfosforin omaavaa 

kuparia Cu-DHP. (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008; EN 12735-2.) 

 

Korroosiotutkimuksessa havaittiin putkinäytteiden ulkopintojen olleen voimakkaasti 

syöpyneitä, paikoin jopa 100 %. Putken sisäpinta puolestaan oli sileä ja puhdas, eikä siinä 

ollut merkkejä korroosiosta. Mikroskooppitarkastelussa putkien ulkopinnoilla havaittiin 

useita pieniä, korroosiotuotteisia aukkokohtia. (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008.) 
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Laitteistosta ja putkista irronneiden sakkojen SEM- ja EDS-analyyseissa saatiin taulukossa 

1. esitetyt tulokset. Niistä voidaan havaita, että näytteissä on ollut runsaita määriä hiiltä 

(C), joka saattaa olla peräisin sulamistuotteista. Kupari (Cu) on peräisin putken pinnasta. 

Raudan (Fe) alkuperä saattaa olla laitteistossa tai sulamistuotteissa. (Silvanto / Outokumpu 

Pori Tube Oy 2008.) Myös maito sisältää pieniä määriä rautaa, eli tässä tapauksessa sekin 

saattaa olla raudan alkuperä. (Maito ja Terveys ry 2007, s. 24.) 

 

Taulukko 1. Sakka-analyysi irrallaan toimitetun sakan koostumuksesta (Silvanto / 

Outokumpu Pori Tube Oy 2008). 

Alkuaine Massaprosenttia Atomiprosenttia

hiili C 50,70 69,46 

happi O 22,81 23,46 

fosfori P 0,33 0,18 

kloori Cl 0,43 0,20 

tina Sn 0,00 0,00 

rauta Fe 1,27 0,37 

kupari Cu 24,45 6,33 

 

Taulukossa 2. on SEM- ja EDS-analyysien tulokset putkien pinnassa olleesta sakasta. Se 

sisältää hiilen, kuparin ja hapen lisäksi klooria (Cl) sekä kaliumia (K) joiden alkuperää ei 

tiedetä. (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008.) 

 

Kaliumin alkuperä saattaa olla maidosta, maidon sisältäessä kaliumia melko runsaasti, 150 

mg sadassa grammassa (Maito ja Terveys 2007, s.24). Kloori taas voi olla peräisin 

altaaseen kaadetusta Milton Sterilising Fluid –puhdistusaineesta (Sheenan, J. / Ceuta 

Healthcare Ltd).  
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Taulukko 2. Sakka-analyysi putkien pinnalla olleen sakan koostumuksesta (Silvanto / 

Outokumpu Pori Tube Oy 2008). 

Alkuaine Massaprosenttia Atomiprosenttia

hiili C 25,45 44,37 

happi O 30,39 39,78 

kloori Cl 4,05 2,39 

kalium K 1,15 0,62 

kupari Cu 38,94 12,83 

 

 

3. KORROOSIO 

  

Korroosiolla tarkoitetaan kaikkien rakennemateriaalien kemiallista ja sähkökemiallista 

tuhoutumista ympäristön vaikutuksesta. Korroosion merkitys on teknisen kehityksen 

myötä jatkuvasti korostunut. Tämä johtuu paitsi metallimateriaalien lisääntyneestä 

käytöstä, myös teollisuuden ja kaiken teknisen toiminnan pyrkimyksestä yhä parantaa 

tehokkuutta. Tämä taas altistaa materiaalit entistä suuremmille mekaanisille ja kemiallisille 

rasituksille kasvavien käyttöpaineiden, korkeampien lämpötilojen ja väkevämpien liuosten 

myötä. Jonkinlaisen kuvan korroosion aiheuttamien ongelmien vakavuudesta antanee 

yleisesti hyväksytty arvio, jonka mukaan 25-30% maailman vuosittain tuotetusta teräksestä 

tuhoutuu korroosion takia. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 18.) 

 

Jonkinlaista tietoa metallien syöpymistaipumuksista antaa metallien sähkökemiallinen 

jännitesarja ja siitä johdetut erilaiset galvaaniset sarjat, jotka perustuvat käytännön 

olosuhteissa, kuten merivedessä, tehtyihin jännitemittauksiin sopivaa vertailuelektrodia 

käyttäen. Näiden sarjojen positiivisessa päässä sijaitsevat jalot metallit, kuten kulta ja 

platina, ovat monissa korroosioympäristöissä syöpymättömiä, kun taas negatiivisessa 

päässä sijaitsevat epäjalot metallit, kuten kalium, kalsium ja magnesium reagoivat erittäin 

herkästi ympäristönsä kanssa. Käytännön tekniikassa galvaanisilla sarjoilla on suuri 

merkitys, niitä soveltamalla voidaan merkittävästi rajoittaa rakenteen sisällä eri jalojen 

metallien kosketuskohdissa esiintyvää galvaanista korroosiota. (Kunnossapitoyhdistys 

2006, s. 19.) 
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Korroosiokäsikirja määrittelee metallien korroosion seuraavasti: ”Metallien korroosio 

perustuu korroosioparin syntymiseen kahden eri potentiaalin omaavan metallipinnan osan 

tai kahden eri metallin välille. Samankin metallin pinnan eri osat voivat omaksua eri 

potentiaalin erilaisten hapettumis- tai liukenemistaipumusten, metallin rakenteellisten 

erojen (esimerkiksi raeraja), metalliseoksissa olevien analyyttisten erojen, pinnalla olevien 

kerrostumien tai liuoksen väkevyyserojen vuoksi.” (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 22.) 

 

Klassisen korroosioparin tapauksessa (kuva 2) tulee korkeamman potentiaalin omaavasta 

metallikohdasta tai jalommasta metallista sähkökemiallisen parin katodi ja matalamman 

potentiaalin omaavasta metallikohdasta tai epäjalommasta metallista anodi. Kuten yleisesti 

tiedetään, anodi on se elektrodi sähkökemiallisessa parissa, jossa tapahtuu hapetusreaktio, 

eli jossa metallin syöpyminen ilmenee materiaalin häviämisenä, painon vähennyksenä. 

Luonnollisesti korroosioparin muodostuminen edellyttää katodi-anodi -parin syntymisen 

lisäksi sähköä johtavan metallisen yhteyden niiden välillä sekä elektrolyytin, eli yleensä 

vesiliuoksen, joka kuljettaa virtaa anodin ja katodin välillä. Näin syntyvä suljettu virtapiiri 

toimii niin kauan kun edellä mainitut olosuhteet vaikuttavat, eikä merkittäviä korroosiota 

vastustavia, ns. polarisaatioilmiöitä esiinny. Anodilla metalli liukenee liuokseen 

muodostaen positiivisia ioneja. Reaktiossa vapautuneet elektronit taas kulkeutuvat 

johtimen kautta katodipinnalle, jolla jotkin liuoksen ioneista tai happimolekyyleistä 

reagoivat niiden kanssa. Anodinen reaktio on korroosiossa aina hapettuminen ja 

vastaavasti katodinen reaktio on aina pelkistyminen, jossa anodin hapettumisreaktiossa 

vapautuneet elektronit kulutetaan. Klassisessa korroosioparissa elektrodit oikosulkevassa 

johtimessa elektronit kulkevat anodilta eli epäjalommalta tai matalamman potentiaalin 

omaavalta metallilta tai pinnan kohdalta jalommalle tai korkeamman potentiaalin 

omaavalle metallille tai pinnan kohdalle. Sähkövirran suunta puolestaan on elektronien 

kulkusuuntaan nähden vastainen, eli sähkövirta kulkee katodilta anodille. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 22.) 
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Kuva 2. Klassisen korroosioparin kaavio, jossa katodireaktiona 02 + 2H2O + 4e = 4OH- 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 22). 

 

 

3.1 Korroosion esiintymismuodot 

 

Korroosion esiintymismuodoista ne, jotka haihdutusaltaan putken korroosion tapauksessa 

ovat epätodennäköisiä, käydään läpi lyhyesti perustellen, kun taas kyseisen tapauksen 

kannalta todennäköisempiin korroosiomuotoihin paneudutaan hieman tarkemmin. 

Korroosion esiintymismuotojen ryhmittely vaihtelee suuresti eri lähteissä, mutta käytetään 

tässä yhteydessä perinteistä korroosiomuotojen jakoa seuraaviin tyyppeihin: 

- Yleinen syöpyminen 

- paikallinen syöpyminen 

o pistesyöpyminen 

o rako- eli piilokorroosio 

- galvaaninen- eli kontaktikorroosio 

- pintaan kohdistuvan mekaanisen rasituksen kiihdyttämä syöpyminen 

o eroosiokorroosio 

o kavitaatiokorroosio 

o hiertymiskorroosio 

- raerajakorroosio 
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- valikoiva syöpyminen 

- jännitystilan ja korroosion yhteisvaikutuksesta johtuva murtuminen 

o jännityskorroosio 

o korroosioväsyminen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, ry s. 100.) 

 

Edellä mainituista kuparimetalleilla esiintyviä korroosiomuotoja ovat 

- yleinen syöpyminen 

- paikallinen syöpyminen 

- galvaaninen korroosio 

- pintaan kohdistuvan mekaanisen rasituksen kiihdyttämä syöpyminen 

- valikoiva syöpyminen 

- jännityskorroosio 

- korroosioväsyminen. (Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto 1985, s. 42.) 

 

Korkean lämpötilan korroosion ilmenemismuodot voidaan tässä jättää huomiotta, sillä 

kuten ensimmäisessä kappaleessa on todettu, on haihdutusaltaan putkistossa kiertävä freon-

kaasu lämpötilaltaan alle 100 °C eikä kyse näin ollen ole korkean lämpötilan korroosiosta. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, ry s. 127.) 

 

Edellä mainittujen perinteisten korroosion ilmenemismuotojen lisäksi tutustutaan 

biologiseen korroosioon, haihdutusaltaan olosuhteiden ollessa hyvinkin optimaaliset tälle 

korroosiomuodolle altistumiseen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, ry s. 432.) 

 

Paikallisen syöpymisen alle kuuluvalla rakokorroosiolla tarkoitetaan korroosiota sellaisissa 

ahtaissa raoissa, joihin liuos pääsee tunkeutumaan, muttei vaihtumaan samalla nopeudella 

kuin muilla metallipinnan alueilla (Kunnossapitoyhdistys 2006, ry s. 107). Haihdutusaltaan 

ja putken konstruktiossa tästä tuskin on kyse, sillä ainoat riittävän ahtaat raot löytyvät 

putken kiinnikkeiden kohdilla sijaitsevien solumuovitiivisteiden ja putken välillä, mutta jo 

silmämääräinen tarkastelu osoittaa, että putki on tiivisteiden kohdalta jopa paremmassa 

kunnossa kuin muualla, joten tästä tuskin on kyse. 

 

Liuoksen virtausnopeuden kasvaessa riittävän suureksi se pystyy irrottamaan metallin 

pinnasta suojaavia korroosiotuotekerroksia, kiihdyttäen näin korroosionopeutta. Tätä 

ilmiötä kutsutaan eroosiokorroosioksi. (Kunnossapitoyhdistys 2006, ry s. 110.) Koska 
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altaassa liuos lähinnä seisoo, ja korroosiota oli havaittavissa koko putken matkalla, ei 

eroosiokorroosio tule kysymykseen. 

 

Kavitaatiokorroosiossa nestevirtauksessa syntyvät kaasukuplat luhistuvat, ja niiden 

aiheuttamat paineaallot rikkovat metallin pinnasta passiivi- tai muun 

korroosiotuotekerroksen, paljastaen uutta, puhdasta metallipintaa korroosiolle alttiiksi. 

Kavitaatiokorroosiota esiintyy esimerkiksi hydraulilaitteissa, laivojen potkureissa, 

pumppujen siipipyörissä sekä putkistoissa ja laitteissa, joissa nesteen virtausnopeus on 

suuri ja joissa esiintyy paineen vaihteluja. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 113.) Kuten 

edellisessä kappaleessa mainittu, altaassa neste lähinnä seisoo, joten kavitaatiokorroosio 

haihdutusaltaan putken korroosiomuotona on pois laskuista. 

 

Hiertymiskorroosiosta on kyse silloin, kun korroosiota esiintyy kahden toisiaan vasten 

puristetun pinnan välissä olosuhteissa, joissa pinnat pääsevät värähdellessään liikkumaan 

toistensa suhteen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 114.) Vaikka hiertymiskorroosion 

mekanismia ei täydellisesti vielä tunneta, voidaan se tässä tapauksessa unohtaa, sillä 

putken kosketuspinnat sekä altaan pohjaan että kiinnikkeisiin oli suojattu 

solukumitiivistein, ja korroosio oli vaikuttanut koko putken matkalta. 

 

Valikoivalla syöpymisellä tarkoitetaan metalliseoksen jonkin seosaineen tai 

mikrorakenneosan syöpymistä muita seosaineita tai osia nopeammin, jolloin 

lopputuloksena saattaa olla pesusientä muistuttava, reikiä täynnä oleva rakenne. 

Valikoivan syöpymisen tunnetuin muoto on messingeissä esiintyvä sinkkikato, mutta 

ilmiötä tavataan muillakin metalliseoksilla, kuten alumiini- ja piipronsseilla sekä 

suomugrafiittivaluraudoilla. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 117.) Mutta koska 

haihdutusaltaan putken tapauksessa materiaali on käytännössä puhdasta kuparia Cu-DHP 

(Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008), ei valikoiva syöpyminen tule kysymykseen 

ainoan seosaineen ollessa fosfori (Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto 1985, s. 16). 

 

Jännityskorroosiossa metalliin syntyy murtumia korroosion ja metallin pinnassa 

vaikuttavan mekaanisen jännityksen yhteisvaikutuksesta. Jännityskorroosiota aiheuttava 

ympäristö riippuu materiaalista, mekaanisen jännitystilan puolestaan on saattanut aiheuttaa 

ulkoinen kuormitus, kuten: 

- staattinen kuorma 
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- lämpötilanvaihteluista aiheutuvat mittamuutokset 

- ruuviliitoksen kiristysvoima 

- staattinen paine 

- pyörimisliikkeen hitausvoima 

- värähtelyt. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 117.) 

 

Jännitystilan aiheuttaja saattaa olla myös materiaalin sisäinen jännitys, joka voi olla 

seurausta: 

- kylmämuokkauksesta 

- lastuamisesta 

- leikkauksesta tai lävistämisestä 

- lämpökäsittelystä 

- hitsauksesta. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 118.) 

 

Jännityskorroosion aiheuttama murtopinta näyttää hauraan murtuman murtopinnalta siitä 

huolimatta, että sen aiheuttajana on paikallinen korroosio (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 

118). Haihdutusaltaan putken tapauksessa rakenteessa saattaisi olla sisäisiä jännityksiä 

johtuen kiepillä olevan putken kylmämuokkauksesta muotoon, jollaisena se kiinnitetään 

altaaseen. Mutta jo silmämääräisesti tarkastelemalla voidaan huomata putken pikemminkin 

syöpyneen, kuin murtuneen, joten jännityskorroosiokaan tuskin on todennäköisin 

vaihtoehto. Tämän lisäksi on muistettava, että putki ei suinkaan hajoa kaikissa tapauksissa, 

vaan korroosio-ongelmia on ollut ainoastaan pienessä osassa tuotteita. 

 

Rakenteen joutuessa värähtelyjen, suunnaltaan vaihtelevan kuormituksen tai merkittävien 

lämpötilavaihteluiden alaiseksi, määrää väsymislujuus materiaalin kestoiän. Tällöin 

puhutaan väsymiskorroosiosta. Korrosoivassa ympäristössä materiaalin väsyminen on 

yleensä vielä huomattavasti nopeampaa kuin ilman korroosion vaikutusta. Kuten 

jännityskorroosiossa, väsymiskorroosiossakin vaurion aiheuttaja on korroosion ja 

jännityksen yhteisvaikutus, ja korroosiovaurio ilmenee paikallisena murtumana. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 122.) Edelleen, koska haihdutusaltaan putki ei ole 

juurikaan alttiina väsyttäville kuormille eikä korroosio ilmennyt paikallisena murtumana, 

vaan syöpymisenä koko putken matkalla, voidaan väsymiskorroosiokin tässä tapauksessa 

sivuuttaa. 
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3.2 Yleinen syöpyminen 

 

Yleinen syöpyminen on hyvin tyypillinen korroosiomuoto suojaamattomilla 

metallipinnoilla ulko- ja monissa kemikaaleille alttiissa olosuhteissa. Yleisen syöpymisen 

tapauksessa koko metallipinta syöpyy tasaisella nopeudella sisältäen useita jatkuvasti 

liikkuvia anodisia ja katodisia alueita. Yleisen syöpymisen merkittävin ero galvaaniseen 

korroosioon verrattuna onkin se, ettei yleisessä syöpymisessä mikään pinnan osa-alue 

muodostu pysyvästi katodisi tai anodiksi, vaan potentiaalialueet ovat jatkuvasti liikkeellä. 

Yleensä läsnä on myös kemiallisesti vaikuttava aine, kuten happo, emäs, vesiliuos, 

esimerkiksi suolan vesiliuos, happoinen kaasu tai ilmastollinen rasitus. (Davis, J.R. 2001, 

s. 15.) Myös korrosoituvalle pinnalle muodostuva mikrobikasvusto voi kiihdyttää yleistä 

korroosiota, ja tätä asiaa onkin käsitelty tarkemmin kohdassa 3.5 Biologinen korroosio. 

Yleisen syöpymisen etenemistä voidaan seurata yksinkertaisesti painohäviöitä tai 

seinämänpaksuuksia mittaamalla (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 102). Kuparin pintaan 

muodostuva vihertävä patina on kuparilla näkyvin yleisen korroosion merkki (Davis, J.R. 

2001, s. 16). 

 

Haihdutusaltaan putken tapauksessa yleinen syöpyminen vaikuttaisi siinä mielessä 

mahdolliselta, että putkessa oli korroosiovaurioita havaittavissa koko ulkopinnan alueella. 

Lisäksi on huomionarvoista, että siinä vaiheessa, kun altaaseen on kaadettu Milton 

Sterilising Fluid –puhdistusainetta, on putki ollut alttiina suolavedelle sekä hapettimena 

toimivalle natriumhypokloriitille. Putken pinnassa oli myös silminnähden havaittavissa 

vihreää patinaa. 

 

Yleistä korroosiota voidaan ehkäistä muun muassa seuraavin toimenpitein: 

- Valitaan oikea, syövyttäviä olosuhteita kestävä materiaali 

- pyritään korjaamaan korrosoiva ympäristön pH-arvo alueelle, jolla kyseinen 

rakenneaine ei enää ole vaarassa 

- valitaan materiaalille korrosoivaa ympäristöä kestävä pinnoite 

- käytetään anodista tai katodista suojausta, esimerkiksi uhrimetallia. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 193.) 

 

 



13 
 

3.3 Pistesyöpyminen 

 

Pistesyöpymisessä metallin syöpyminen on keskittynyt pienille alueille metallin pinnassa 

synnyttäen pinta-alaltaan pieniä, korroosiotuotteisia kuoppia. Massiivisissa rakenteissa 

pistesyöpymä ulottuu harvoin koko rakenteen läpi, vaan pysähtyy saavutettuaan tietyn 

syvyyden. Ohutseinäisissä säiliöissä tai putkistoissa saattaa pistesyöpymä sen sijaan 

puhkaista rakenteen. Pistesyöpymisen voi saattaa alkuunsa erilaiset epäjatkuvuuskohdat 

metallin pinnassa, kuten pinnankarheus sekä passiivikalvon tai pinnoitteen rakennevirheet. 

Myös liuoksen sisältämät aggressiiviset anionit, kuten kloridi-, bromidi-, hypokloriitti tai 

thiosulfaattianionit aiheuttavat pistesyöpymää. Pistesyöpyminen on tyypillisintä 

metalleilla, joiden korroosionkesto perustuu passiivikalvoon tai jalompaan 

metallipinnoitteeseen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 103.) 

 

Haihdutusaltaan putkea mietittäessä myös pistesyöpyminen vaikuttaa mahdolliselta 

korroosiovaurioita aiheuttavalta korroosiomuodolta. Putki on seinämänvahvuudeltaan 

ohutta ja pinnoitettua, joskaan pinnoitteena käytetty tina ei ole kuparia jalompaa, vaan 

pikemminkin päinvastoin. Outokumpu Pori Tuben suorittamissa 

mikroskooppitutkimuksissa putken ulkopinnoilla havaittiin useita korroosiotuotteisia 

aukkoja (Silvanto / Outokumpu Pori Tube Oy 2008), joka myös viittaisi pistesyöpymiseen. 

Edelleen on huomioitava, että altaaseen kaadetun puhdistusaineen, Milton Sterilising 

Fluidin mukana sinne on päätynyt kloridi- sekä hypokloridianioneita, jotka tunnetusti 

aiheuttavat pistekorroosiota. 

 

Pistesyöpymistä voidaan koettaa ehkäistä ainakin seuraavin keinoin: 

- Estämällä kloridien ja muiden pistekorroosiota aiheuttavien aineiden pääsy 

metallien pinnalle. 

- Välttämällä pistesyöpymiselle alttiiden materiaalien käyttöä. 

- Varmistamalla rakenneaineen olevan homogeenisessa tilassa ilman sisäisiä 

jännityksiä. 

- Huolehtimalla rakenneaineen pinnan sileydestä ja puhtaudesta. 

- Seinämänvahvuutta lisäämällä. 

- Liuoksen kloridipitoisuutta tarkkailemalla. 

- Varmistamalla suojapinnoitteen ehjyyden. 

- Sopivien inhibiittien oikeaoppisella käytöllä. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 182.) 
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3.4 Galvaaninen korroosio 

 

Galvaanista korroosiota esiintyy, kun samassa elektrolyytissä olevat kaksi eri metallia ovat 

sähköisessä kontaktissa toisiinsa. Galvaanisessa korroosiossa on käytännössä kyse samasta 

asiasta kuin aiemmin mainitussa klassisen korroosioparin tapauksessa. Alemman 

elektrodipotentiaalin omaava epäjalompi metalli muodostuu anodiksi ja syöpyy, 

korkeamman potentiaalin omaava jalompi metalli muodostuu puolestaan katodiksi ja sen 

syöpyminen pysähtyy lähes täysin. Tällaisen galvaanisen parin syöpymiskäyttäytymistä 

voidaan arvioida taulukon 3. mukaisesti käytännön olosuhteissa määritellyn 

potentiaalisarjan avulla. Taulukossa on esitetty potentiaalisarja merivedessä siten, että 

siihen on väliviivoin merkitty materiaaliryhmät, joiden sisällä ei galvaanista korroosiota 

esiinny. Luonnollisesti taas mitä kauempana materiaalit toisistaan sarjassa sijaitsevat, sitä 

todennäköisempää on galvaanisen parin muodostuminen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 

109.) 

 

Korroosionopeuteen galvaanisessa parissa vaikuttavat lähinnä: 

- Metallien elektrodipotentiaalit korroosio-olosuhteissa, eli mitä suurempi 

potentiaaliero on, sitä todennäköisempää on toisen metallin nopea syöpyminen. 

- Metallien pinta-alojen suhde. Vaarallisin on tilanne, jossa anodin pinta-ala katodiin 

verrattuna on pieni. 

- Elektrolyytin luonne ja johtavuus. Jos elektrolyytin sähkönjohtavuus on suuri, 

epäjalompi metalli syöpyy yleensä melko tasaisesti koko pinta-alaltaan. Jos taas 

elektrolyytin johtavuus on pieni, keskittyy syöpyminen metallien rajapinnan 

läheisyyteen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 110.) 

 

Taulukko 3. Jännitesarja merivedessä (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 111). 

Platina Jaloin metalli, suurin potentiaali 

Kulta  

Grafiitti  

Hopea  

Hastelloy C passivoituneena  

Ruostumaton 18Cr-10Ni-3Mo-teräs passivoituneena  

Ruostumaton 18Cr-8Ni-teräs passivoituneena  
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Titaani  

Ruostumaton 18Cr-teräs passivoituneena  

Ruostumaton 13-Cr-teräs passivoituneena  

Inconel passivoituneena  

Nikkeli passivoituneena  

Hopeajuote  

Monel-metalli  

Kupronikkeli (70 Cu, 30 Ni)  

Kupronikkeli (90 Cu, 10 Ni)  

Alumiinipronssi (95 Cu, 5 Al)  

Kupari  

Messinki (85 Cu, 15 Zn)  

Alumiiniseosteinen messinki (76 Cu, 22 Zn, 2 Al)  

Admiraliteettimessinki (71 Cu, 28 Zn, 1 Sn)  

Messinki (64 Cu, 35 Zn)  

Hastelloy C aktiivisena  

Inconel aktiivisena  

Nikkeli aktiivisena  

Tina  

Lyijy  

Lyijy-tina juote  

Ruostumaton 18Cr-10Ni-3Mo-teräs aktiivisena  

Ruostumaton 18Cr-8Ni-teräs aktiivisena  

Niukkaseosteinen rakenneteräs  

Niukkaseosteinen hiiliteräs  

Duralumiini  

Kadmiumi  

Alumiini  

Sinkki  

Magnesium ja magnesiumseokset Epäjaloin metalli, pienin potentiaali

 

Haihdutusaltaan putken tapauksessa galvaanisen korroosion kaikki edellytykset ovat 

olemassa. Altaan materiaalina käytetty ruostumaton teräs, putken materiaalina käytetty 
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kupari ja putken pinnoitteena käytetty tina ovat kaikki jaloudeltaan erilaisia ja omaavat 

erisuuruisen potentiaalin. Yllä olevan taulukon perusteella altaan ruostumaton teräs 

passiivisessa olotilassa olisi jaloin, putken kupari toiseksi jaloin ja epäjaloimpana olisi tina. 

Erinomaisena elektrolyyttinä altaassa toimii sinne valuva sulamis- ja kondenssivesi 

seostettuna hyllyköstä valuvalla maidolla ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi kaadetulla 

natriumhypokloriittia ja suolaa sisältävällä puhdistusaineella. Metallisen yhteyden tarjoaa 

altaan pohja, johon putki on monesta kohtaa suorassa kosketuksessa kiinnikkeiden 

solumuovitiivisteistä huolimatta. Tina ja kupari ovat luonnollisesti metallisessa 

kosketuksessa keskenään koko pinnoitteen alueelta. Mahdollisia galvaanisia 

korroosioreaktioita voisi siis syntyä tinan ja ruostumattoman teräksen, kuparin ja 

ruostumattoman teräksen sekä tinan ja kuparin välillä. Tätä pyrittiin selvittämään 

kappaleessa 6. esitetyillä korroosiovirtakokeilla. 

Galvaanista korroosiota voidaan ehkäistä seuraavasti: 

- Jos mahdollista, välttämällä materiaaleja, jotka muodostavat galvaanisen parin. 

- Jos käytetään metalleja, joilla galvaanisen korroosion vaara on olemassa, tulee 

valita korroosionkestoltaan mahdollisimman samankaltaiset metallit ja varmistaa 

niiden välillä täydellinen sähköinen eristys. 

- Välttämällä tapauksia, joissa epäjalomman metallin pinta-ala on pieni jalomman 

metallin pinta-alaan verrattuna. 

- Käyttämällä kestäviä ja huokosettomia suojapinnoitteita. 

- Lisäämällä elektrolyytissä olevien eri metallien etäisyyttä toisiinsa nähden. 

- Huomioimalla tiettyjen metallien passiivikerroksen vaikutuksen niiden jalouteen, 

joidenkin metallien oksidit saattavat olla perusmetallia huomattavasti jalompia ja 

aiheuttaa näin odottamatonta korroosiota. 

- Huomioimalla lämpötilan vaikutuksen tiettyjen metallien jalouteen. 

- Suunnittelemalla anodiset osat niin, että niissä on reilusti syöpymisvaraa tai ne ovat 

helposti vaihdettavissa. 

- Kierreliitoksia välttämällä. 

- Yhteensopivia juotos- ja hitsauslisäaineita käyttämällä. 

- Sähköä johtavien pinnoitteiden käyttöä välttämällä. 

- Käyttämällä uhrimetallia. 

- Ympäröivien olosuhteiden korrosiivisyyttä vähentämällä lämpötilaa, kemiallista 

koostumusta tai virtausta muuttaen. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 169.) 
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3.5 Biologinen korroosio 

 

Mikrobien merkitys korroosiossa on hyvin suuri, ne viihtyvät kaikkialla, missä on 

vähänkin vettä (esimerkiksi öljyssä 1% vettä riittää ylläpitämään bakteerielämää) sekä 

sopivat olosuhteet lämpötilan ja pH-arvon osalta. Voimakkainta mikrobikasvu on 

lämpötiloissa 20-40 °C, mutta jatkuu aina 75 °C asti. Biologiselle korroosiolle edullinen 

pH-alue on 4,8-9, mutta mikrobit voivat toimia myös vielä huomattavasti happamimmissa 

ja emäksisimmissä olosuhteissa. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 432.) 

 

Biologisen korroosion mekanismina toimii eliökalvon, eli niin sanotun biofilmin 

muodostuminen metallin pintaan. Monilla mikrobeilla on kyky tarttua pintoihin, ja pinnan 

epätasaisuudet sekä etenkin virtaukseton kohta liuoksessa, jossa mikrobeilla on aikaa 

erittää liima-aineena toimivaa hiilihydraattia ennen kuin ne huuhtoutuvat pois, edesauttaa 

biofilmin muodostumista. Myös pintaan takertunut kemiallinen lika voi toimia mikrobien 

tarttumisalustana. Kun muutamia soluja on tarttunut metallin pintaan kiinni, ne lisääntyvät 

jakautumalla muodostaen yhdyskuntia ja lopulta yhtenäisen biofilmin. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 432.) 

 

Biologinen korroosio vaikuttaa itse asiassa kahdella eri tavalla. Ensinnäkin, mikrobit 

erittävät happamia (etikkahappo, muurahaishappo, hiilihappo yms.) ja pelkistäviä 

(rikkivedyt, vetykaasu) lopputuotteita, jotka aiheuttavat korroosiota metallissa. 

Kirjallisuudessa esitellyt tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että korroosio etenee 

huomattavasti nopeammin kuin mitä edellä mainittujen lopputuotteiden pitoisuudet 

systeemissä antaisivat olettaa. Näiden tutkimusten perusteella onkin todettu, että 

paikalliskorroosio etenee nopeasti biofilmin alla, elävän solumassan ja metallin 

rajapinnassa ja sen lähettyvillä. Jo muutaman mikrometrin paksuinen biofilmi saattaa sen 

alla olevan metallipinnan hapettomaan tilaan. Paikallinen pH-arvo voi filmin alla olla 1-3 

yksikköä alempi ja hapetus-pelkistyspotentiaali jopa 400 mV alempi kuin ympäröivän 

liuoksen. Nämä kaikki syyt erikseen ja toisaalta toisiaan voimistaen aiheuttavat anodi-

katodiparin muodostumisen ja anodisen, eli materiaalin syöpymisenä ilmenevän 

korroosioreaktion. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 432.) 

 

Haihdutusaltaan putkea mietittäessä biologinen korroosio vaikuttaa suorastaan 

todennäköiseltä, kun huomioidaan lämpötila, altaan olosuhteet, joissa lämmin liuos seisoo, 
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sekä tosiasia, että veden lisäksi altaaseen joutuu silloin tällöin maitoa ja mahdollisesti 

myös muita elintarvikejäämiä. Allasta ei tiettävästi myöskään puhdisteta kovinkaan 

useasti. 

 

Biologisen korroosion estoon voidaan käyttää tavallisia korroosionestoaineita, kuten 

kromaattia, jota käytetään usein anodisen korroosion ehkäisyyn. Biologisen korroosion 

ehkäisyssä kromaatteja käytetään lähinnä happamalla, pH < 6 alueella. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 436.) 

 

Biokorroosion ehkäisyyn voidaan periaatteessa käyttää myös kaikkia limakasvua 

ehkäiseviä biosideja, eli limantorjunta-aineita. Useimmat niistä eivät kuitenkaan vaikuta 

itse biofilmiin materiaalin pinnalla, vaan tuhoavat ainoastaan liuokseen jakautuneet 

mikrobit. Tämä johtuu siitä, etteivät useimmat sen enempää limantorjunta-, kuin 

desinfiointiaineetkaan tehoa biofilmeihin, koska näiden aineiden tunkeutuvuus limaan on 

huono. Näin ollen limantorjunta- tai desinfiointiaineilla tapahtuvaa myrkyttämistä täytyy 

edeltää huolellinen mekaaninen pesu. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 436.) 

 

Myös hapettimet, joista tärkeimpiä ovat kloori, hypokloriitti ja hypobromiitti sekä niitä 

tuottavat yhdisteet, tappavat lähinnä liuoksessa vapaasti uivia mikrobeja, eivätkä juurikaan 

tunkeudu biofilmiin, saati tuhoa sitä. Kloori reagoi herkästi liuenneen orgaanisen aineen 

kanssa, eikä sovi käytettäväksi likaisessa systeemissä. Muista limantorjuntabiosideista 

tehokkaampia ovat metyleenibistiosyanaatti, jonka teho perustuu siihen, että se läpäisee 

solukelmut ja sitoo solujen sisällä olevan raudan tuhoten eliöt, joiden aineenvaihdunnassa 

raudalla on oleellinen merkitys. Näitä ovat kaikki aerobit, eli hapekkaissa olosuhteissa 

toimivat eliöt sekä monet anaerobit, eli hapettomissa olosuhteissa toimivat organismit. 

Myös monet kuparipitoiset tuotteet, kuten kuparihydroksikinolinaatit, ovat biosidiselta 

teholtaan hyviä, mutta eivät sovellu korroosionestoon systeemeissä, joissa on kuparia 

epäjalompia aineita aiheuttaen niissä merkittävää korroosiota. Nykyisin käytössä olevista 

raskasmetalliyhdisteistä tärkeimpiä ovat orgaaniset tinayhdisteet, joita käytetään 

tavallisesti myös korroosionestomaaleissa. Aineiden teho perustuu hyvään 

tunkeutuvuuteen biomassassa. Huonon tunkeuman omaavien biosidien kanssa voidaan 

käyttää lisäksi erilaisia pinta-aktiivisia aineita, jotka liuottavat solukalvoja parantaen näin 

biosidien tehoa. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 437.) 
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3.6 Kuparin korroosio 

 

Kuparin korroosionkestävyys on tavallisesti hyvä niin ilmassa, maassa kuin vedessäkin. 

Tämä johtuu lähinnä siitä, että kupari on jokseenkin jalo metalli, ja sen pyrkimys reagoida 

ympäristön kanssa on vähäinen. Merkittävää korroosiota esiintyy yleensä vasta kun 

ympäristössä on runsaasti hapettavaa ainesta, esimerkiksi happipitoista vettä tai hapettavaa 

happoa. Meriveden kaltaisissa olosuhteissa kupariin ja kupariseoksiin muodostuu yleensä 

tasainen, suojaava oksidikerros. Vaikka joitakin kuparimetalleja voidaan käyttää 

neutraalien suolojen liuoksissa, ovat etenkin hapettavat suolat ja monet hydrolysoituvat 

suolat selvästi kuparimetalleja syövyttäviä. Edelleen kloridit ovat tavallisesti 

kuparimetalleille syövyttävämpiä kuin muut suolat, etenkin kun liuokset ovat ilman kanssa 

kosketuksissa. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 488.) 

 

Seuraavassa on lueteltu sellaisia ympäristöjä, joissa tunnetusti esiintyy kuparin korroosiota 

ja joita mahdollisesti voisi olla läsnä haihdutusaltaan putken korroosion tapauksessa: 

- Kostea ammoniakki NH3 sekä monet ammoniumyhdisteet 

- jodi J2 

- kostea kloori Cl2 

- kuparikloridi CuCl2 

- natriumhypokloriitti NaClO 

- natriumsulfidi Na2S 

- rauta(III)kloridi (ferrikloridi) FeCl3 

- rauta(III)sulfaatti (ferrisulfaatti) Fe2(SO4)3 

- kostea rikkikloridi SCl2. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 505.) 

 

Haihdutusaltaan putken pinnoitteena käytetyn tinan ollessa kuparia epäjalompi metalli, ei 

tina tai sen yhdisteet tiettävästi aiheuta kuparissa korroosiovaaraa. Mainittakoon myös, että 

kuparilla ei tunnetusti esiinny korroosiota maidossa, eikä maitohapossa (C2H4(OH) 

COOH). (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 507.) 
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3.7 Tinan korroosio 

 

Tina on suhteellisen inertti materiaali, eikä juuri reagoi ympäristönsä kanssa, mutta hapen 

tai muun hapettavan aineen kanssa tekemisiin jouduttuaan se syöpyy. Yli puolet käytetystä 

tinasta käytetään muiden metallien suojapinnoitteina, yleensä elektrolyyttisesti 

pinnoittamalla. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 563.) Tinaa käytetään pinnoitteena 

parantamaan korroosionsuojaa, luomaan liukuvaa pintaa tai juotospintaa. Tinapinnoitteen 

maksimikäyttölämpötila on 100 °C. (Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 587.) 

 

Puhtaassa vedessä tinalla on erinomainen korroosionkestävyys. Paikallista korroosiota sekä 

piste- ja rakokorroosiota esiintyy sellaisissa suolaliuoksissa, jotka eivät muodosta 

liukenemattomia yhdisteitä tinaionien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kloridit, bromidit, 

sulfaatit ja nitraatit. Vesiliuoksissa tinan pintaan muodostuu suojaava oksidikerros, joka 

kasvattaa metallin potentiaalia. Pistekorroosio tinassa ilmenee aluksi tummana läiskänä ja 

myöhemmin pistesyöpymänä. Metallinen kosketus jalomman metallin, kuten kuparin 

kanssa lisää pistesyöpymien määrää ja kokoa. Pistesyöpymien määrää lisää myös 

aggressiivisten ionien, kuten kloridien, sulfaattien ja nitraattien kohonneet pitoisuudet 

liuoksessa. Myöskään tinaan maito tai maitotuotteet eivät yleensä vaikuta mitenkään. 

(Kunnossapitoyhdistys 2006, s. 565.) 

 

 

4. OLOSUHTEET HAIHDUTUSALTAASSA 

 

Edellä esitettyjen selvitysten perusteella voidaan koettaa hahmottaa haihdutusaltaassa 

vallitsevia olosuhteita. Altaassa on keskenään kosketuksissa kolme erilaista, eri 

potentiaalin omaavaa metallia, joista jaloimpana altaan passivoidussa tilassa oleva 

ruostumaton teräs, toiseksi jaloimpana putken kupari ja epäjaloimpana kuparin 

pinnoitteena käytetty tina. Kylmälaitteen sulatuskierron aikana puhtaaseen altaaseen valuu 

käytännössä puhdasta vettä. Vettä syntyy ja joutuu altaaseen sulatuksen yhteydessä neljän 

tunnin välein. Altaan pohjalla kulkevassa tinapinnoitetussa kupariputkessa kiertävä lämmin 

freon-kaasu lämmittää altaassa olevan veden noin 50 °C lämpötilaan, nopeuttaen näin 

veden haihtumista. Kun kylmäkalusteen hyllykköön jossakin vaiheessa hajoaa maidon 

myyntipakkaus, valuu maito hyllykön pohjalle ja sieltä edelleen haihdutusaltaaseen. 
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Myyntipakkauksen koosta riippuen saattaa maitoa joutua altaaseen kerralla jopa muutamia 

litroja.  

 

Altaassa seisovasta ja lämpenevästä maidosta alkaa haihtua vettä, jota tosin tulee tasaisin 

väliajoin altaaseen lisää. Mikäli nestettä on runsaasti, ei allas välttämättä ehdi kuivua 

sulatuskiertojen välillä, vaan sisältää jatkuvasti nestettä. Pilaantuva, lämmin maito 

edesauttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien kasvua altaassa, ja nesteen seisoessa 

nämä mikro-organismit muodostavat tinapinnoitetun kupariputken pinnalle eliökalvon, 

biofilmin. Biofilmin alla erilaiset mikrobit jatkavat toimintaansa luoden putken pinnalle 

ympäröivää liuosta happamammat olosuhteet ja tuottaen pinnalle erilaisia lopputuotteita, 

joista osa korrosiivisia. 

 

Pilaantuva maito alkaa luonnollisesti haista, ja altaasta haju leviää myös ympäristöön. 

Hajuhaittojen ehkäisemiseksi hyllykön pohjalle kaadetaan Miltonin Sterilising Fluidia, 

epäilemättä siinä toivossa, että se tappaisi pahaa hajua aiheuttavat bakteerit. Nyt altaassa 

olevaan liuokseen, joka tässä vaiheessa on siis käytännössä vettä, jossa on liuenneena 

vähäinen määrä maidosta tulleita rasvoja ja kivennäisaineita sekä mikrobikasvustoa, 

lisätään natriumkloridia, eli suolaa ja natriumhypokloriittia, voimakasta hapetinta. 

Hypokloriitti tappaa liuoksessa vapaana uivat mikrobit, mutta ei biofilmiä, eli biofilmin 

alla mikrobien toiminta jatkuu. 

 

Näiden olosuhteiden yhteisvaikutusta korroosion kannalta on vaikea todentaa ilman 

autenttisissa olosuhteissa tehtyjä kokeita ja havaintoja, mutta teoriassa korroosio voisi 

edetä seuraavasti: Toisiinsa kosketuksessa olevissa, eri potentiaalin omaavissa metalleissa 

saattaa käynnistyä hidas galvaaninen korroosio jo kun altaaseen pääsee pelkkää vettä. 

Tässä korroosiossa epäjaloin tina syöpyisi ensin, jonka jälkeen alkaisi kuparin syöpyminen. 

Sellaisenaan reaktio olisi kuitenkin hyvin hidas. Maito itsessään ei luultavasti korroosioon 

juuri vaikuta, sen sisältämät kivennäisaineet saattavat toki hieman lisätä elektrolyytin, eli 

altaan vesiliuoksen sähkönjohtavuutta, ja näin kiihdyttää galvaanista korroosiota. 

Korroosionopeus tässäkin tapauksessa olisi edelleen mitätön. Biofilmin muodostuminen ja 

sen aiheuttamien lopputuotteiden joutuminen putken pinnalle voi aikaansaada yleisen 

syöpymisen kaltaisen reaktion putken pinnan niillä osilla, jotka ovat biofilmin alla. 

Biofilmi voi myös laskea putken pinnan potentiaalia entisestään, jolloin galvaaninen 

korroosio kiihtyy. Natriumkloridi ja etenkin natriumhypokloriitti voimakkaana 
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hapettimena varmasti kiihdyttävät korroosiota, ja tämä muutos lienee jo merkityksellinen. 

Kuten aiemmin mainittu, nämä aineet eivät tuhoa biofilmiä putken pinnalta eivätkä 

keskeytä biologista korroosiota. Sen sijaan natriumhypokloriitti sekä mahdollisesti 

syntyvät muut klooriyhdisteet aiheuttavat tunnetusti kuparissa korroosiota, ja koska 

tinapinnoite on alun perinkin rikki joistakin kohdin ja edellä mainitut korroosiomekanismit 

ovat saattaneet vaurioittaa sitä lisää, altistuu kupari nyt voimakkaammin korrosoivalle 

ympäristölle, ja lopulta tuloksena on putken vaurioituminen. 

 

 

5. KORROOSIOVIRTAKOKEET 

 

Korroosiota aiheuttavien tekijöiden määrittelemiseksi haihdutusaltaasta ja sen putkesta 

otetuille koepaloille suoritettiin joukko kokeita korroosiovirran määrittelemiseksi 

erilaisissa olosuhteissa. 

 

 

5.1 Koejärjestelyt 

 

Kokeiden suorittamista varten koekappaleista tehtiin luvussa 3 kuvaillun kaltainen 

klassinen korroosiopari. Altaan pohjasta leikattu 50 mm levyinen suorakaiteen muotoinen 

levy asetettiin dekantterilasin toiseen reunaan ja altaan putkesta leikattu suora koepala lasin 

toiseen reunaan. Putkista käytettiin kahta erilaista koepalaa, toisessa versiossa putken pää 

jätettiin avoimeksi ja tinapinnoitetta naarmutettiin tarkoituksella niin, että kuparia oli 

selvästi näkyvissä. Toisessa versiossa putken pää oli suljettu epoksilla ja tinapinnoite oli 

mahdollisimman ehjä. Elektrolyytteinä käytettiin kevytmaitoa, Kloriitin ja veden 1/10 

liuosta sekä liuosta, josta 50 % oli kevytmaitoa ja 50 % Kloriitin ja veden 1/10 liuosta. 

Nestepinta lasissa oli noin 85 mm korkeudella. Elektrodien väliltä mitattiin ensin 

lepojännite tarkalla jännitemittarilla, jonka jälkeen elektrodit oikosuljettiin niin, että 

johtimen välissä oli virtamittari. Myös oikosulkujännitettä tarkkailtiin. Virtamittausten 

jälkeen oikosulku purettiin ja elektrodien väliltä mitattiin lepojännite uudemman kerran. 

Vertailumittauksia suoritettiin myös puhtaalla kuparilla, jota kokeissa edusti ohut, 

leveydeltään noin 30 mm:n kupariliuska. Periaatekuva koejärjestelyistä on esitetty kuvassa 

3. Korroosiovirtaa mitattiin metallisen johtimen väliin liitetyllä tarkalla virtamittarilla. 
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Kuva 3. Periaatekuva korroosiovirtakokeiden koejärjestelyistä (Davis, J.R. 2001, s. 12). 

 

Kevytmaidolla pyrittiin luonnollisesti jäljittelemään olosuhteita, joissa altaaseen pääsee 

valumaan merkittävä määrä maitoa esimerkiksi hyllykköön hajonneesta 

myyntipakkauksesta. Miltonin selvityksen mukaan luvussa 1. mainittu Sterilising Fluid 

sisältää 2 % natriumhypokloriittia, 16,5 % natriumkloridia ja loput puhdistettua vettä. 

Tämä vastaa hyvin pitkälti Kloriitti – nimistä puhdistusainetta, jota korroosiovirtakokeissa 

käytettiin jäljittelemään altaaseen hajuhaittojen ehkäisemiseksi kaadettua Sterilising 

Fluidia. Kokeet suoritettiin myös Kloriitin ja maidon seoksessa siltä varalta, että jotkin 

maidon ja kloriitin aineosat reagoisivat keskenään muodostaen voimakkaammin 

korrosoivan ympäristön. 

 

Virtakokeiden lisäksi suoritettiin pidempikestoinen koe, jossa mittalasiin asetettiin 

vastaavanlainen tinapinnoitettu kupariputken pala kuin mitä virtamittauksissa käytettiin. 

Tämä putki oli myös päästään avoin, ja sen tinapinnoitetta oli naarmutettu reilusti, pinnoite 

oli poistettu noin ¼ putken ulkopinta-alasta. Putken seuraksi mittalasiin kaadettiin kloriitin 

ja veden 1/5 liuosta ja putki jätettiin liuokseen viikoksi tarkoituksena selvittää, 

muodostavatko tina ja kupari galvaanisen parin, jossa toinen metalleista syöpyy. 

Virtamittaus oli tässä tapauksessa mahdoton suorittaa, sillä pinnoitteena käytetyn tinan ja 

kuparin välillä oli jatkuvasti metallinen yhteys. 
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5.2 Kokeiden tulokset 

 

Virtakokeita tehtiin yhteensä 8 kappaletta. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Toisena elektrodina jokaisessa kokeessa on ollut ruostumaton teräs, eli kohdassa elektrodi 

on ilmoitettu se koekappale, jota teräksen parina on käytetty. Kohdalla napaisuus 

puolestaan tarkoitetaan sitä, että kumpi elektrodeista on ollut potentiaaliltaan positiivinen 

ja kumpi negatiivinen. Sähkövirta on luonnollisesti kulkenut positiivisesta potentiaalista 

negatiiviseen. 

 

Taulukko 4. Korroosiovirtakokeiden tulokset. 

Koe 
nro. 

Elektrodi Elektrolyytti Napaisuus Lepojännite 
kytkettäessä 

Virta 
min. 

Virta 
max. 

Lepojännite 
purettaessa 

1 Päästä avoin, 
tinaukseltaan 
naarmutettu 
kupariputki 

Kevytmaito Teräs + 
Putki - 

44 mV 3 µA 6 µA 32 mV 

2 Kupariliuska Kevytmaito Teräs + 
Putki - 

43 mV 6 µA 7 µA 50 mV 

3 Kupariliuska Kloriitin ja 
veden 1/10 
liuos 

Teräs – 
Kupari + 

100 mV 40 
µA 

270 
µA 

350 mV 

4 Päästä avoin, 
tinaukseltaan 
naarmutettu 
kupariputki 

Kloriitin ja 
veden 1/10 
liuos 

Teräs + 
Putki - 

80 mV 10 
µA 

40 
µA 

150 mV 

5 Naarmuttamaton 
päästä suljettu 
kupariputki 

Kevytmaito Teräs + 
Putki - 

270 mV 2 µA 20 
µA 

45 mV 

6 Naarmuttamaton 
päästä suljettu 
kupariputki 

Liuos, jossa 
50 % maitoa 
ja 50 % 
kloriitin ja 
veden 1/10 
liuosta 

Vaihteli 35 mV 5 µA 10 
µA 

45 mV 

7 Kupariliuska Liuos, jossa 
50 % maitoa 
ja 50 % 
kloriitin ja 
veden 1/10 
liuosta 

Vaihteli 30 mV 1 µA 4 µA 26 mV 

8 Naarmuttamaton 
päästä suljettu 
kupariputki 

Kloriitin ja 
veden 1/10 
liuos 

Vaihteli 20 mV 0 µA 8 µA 35 mV 
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Pidempiaikaisessa, tinan ja kuparin välistä korroosiota selvittävässä testissä havaittiin, että 

tina syöpyy pois kuparin pinnalta jättäen kuparin ehjäksi. Viikossa kuparia oli paljastunut 

tinan alta huomattavia määriä lisää, etenkin juuri nestepinnan alapuolelta. 

 

 

5.3 Tulosten analysointi 

 

Korroosiovirran mikroampeeriarvo ei sellaisenaan ole kovinkaan informatiivinen, mutta 

yhtälöä 1. hyväksikäyttäen voidaan korroosiovirran avulla laskea korroosion aiheuttama 

massan häviö, kun korrosoituvan aineen moolimassa tunnetaan. 

 

Fz

MtI
m




     (1) 

 

Yhtälössä 1: 

m = liuenneen metallin massa grammoissa 

M = liuenneen metallin moolimassa (kuparille tämä luku on MCu = 63,57g/mol) 

I = keskimääräinen sähkövirta 

t = aika jona virta on kulkenut 

F = Faradayn vakio (noin 96500As/ekv, ilmoittaa, kuinka paljon varausta yksi mooli 

elektroneja sisältää) 

z = liukenevasta metallista liuokseen syntyvän ionin varausluku (kuparille tämä luku on zCu 

= 2ekv/mol). (Lindström, M / LUT Kemia.) 

 

Eli kuparille yhtälö 1. saadaan muotoon 

 

Fz

MtI
m

Cu

Cu
Cu 


     (2) 

 

Kokeiden tuloksista nähdään, että suurin virta kevytmaidon ollessa elektrolyyttinä saatiin 

pinnaltaan ehjän, päästä suljetun tinatun kupariputken ja ruostumattoman teräksen välille. 

Suurin virran arvo tällöin oli 20µA. Toki korroosio joutuu ensin syövyttämään 

tinapinnoitteen pois kuparin päältä, ennen kuin kuparin korroosio varsinaisesti alkaa, mutta 

tinapinnoitteen paksuus verrattuna kuparisen putken seinämänvahvuuteen on niin pieni, 
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että laskennallisesti voidaan käyttää kuparin arvoja, sillä myös kuparin on syövyttävä 

kokonaan pois ennen kuin rakenne varsinaisesti vaurioituu käyttökelvottomaksi. Jos 

tarkasteltavaksi korroosiovirraksi valitaan 20µA ja tarkasteluajanjaksoksi vaikkapa kolme 

kuukautta eli 7776000 sekuntia, saadaan yhtälöstä 2 liuenneen metallin massaksi 

 

g
ekvAsmolekv

molgsA
mCu 05,0

/96500/2

/57,6377760001020 6









.  (3) 

 

Eli metallia liukenee 0,05 grammaa kolmessa kuukaudessa. Luonnollisesti tämä virta ei 

vielä selitä haihdutusaltaan putkessa tapahtuneen kaltaisia korroosiovaurioita eikä etenkään 

korroosionopeutta. Jos vaihdetaan elektrolyytti kevytmaidosta kloriitin ja veden 1/10 

liuokseen, nähdään tuloksista, että suurin korroosiovirta on ollut puhtaan kuparin ja 

ruostumattoman teräksen välillä, 270µA. Kolmessa kuukaudessa liuenneen kuparin 

massaksi korroosiovirran arvolla 270µA saadaan 

 

g
ekvAsmolekv

molgsA
mCu 69,0

/96500/2

/57,63777600010270 6









.  (4) 

 

Luku on jo kertaluokkaa suurempi, mutta verrattuna putken kokonaismassaan (n. 950g), 

josta tulos 0,69g on vain 0,07 %, on se vielä liian pieni selittääkseen yksinään 

haihdutusaltaan putkessa havaitun kaltaisen korroosionopeuden. Etenkin, kun korroosio 

näyttäisi vaikuttavan koko pinta-alaan, eikä pelkästään pistemäisesti muutamaan kohtaan 

pinnassa. 

 

Pidempiaikaisen, tinan ja kuparin välistä korroosiota selvittäneen testin tulos antaisi 

olettaa, että hapettavissa, kloridia ja hypokloriittia sisältävissä olosuhteissa tina suojaisi 

kuparia syöpymällä ensin. Toisaalta pois syöpynyt tina paljastaa kuparin, joka taas 

näyttäisi vastaavissa olosuhteissa olevan alttiina voimakkaalle korroosiolle kuparin ja 

ruostumattoman teräksen ollessa metallisessa kosketuksessa keskenään.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Se, että haihdutusaltaan putkessa tapahtuneen kaltaisia poikkeuksellisen voimakkaita ja 

nopeita korroosiovaurioita on esiintynyt käytännössä vain yhdelle tietylle asiakkaalle 

toimitetuissa laitteissa yrityksen koko tuotannosta, kertoo, että altaassa vaikuttaneet 

olosuhteet ovat todella olleet erikoiset. 

 

Altaaseen on tiettävästi päätynyt sulamis- ja kondenssivesien lisäksi maitoa sekä 

natriumhypokloriittipohjaista puhdistusainetta. Suurella varmuudella voidaan sanoa, ettei 

maito yksinään suoranaisesti aiheuta korroosiota sen enempää tinapinnoitteessa kuin itse 

kuparissakaan. Puhdistusaineen sisältämä natriumhypokloriitti sen sijaan on voimakas 

hapetin, ja tunnetusti aiheuttaa korroosiota etenkin kuparissa. Teoriaa vahvistaa myös 

tehdyt korroosiovirtamittaukset, joissa perusolettamuksena oli galvaaninen korroosio 

putken ja ruostumattoman teräsaltaan välillä. Mittauksissa ei maitoa elektrolyyttinä 

käyttäen saatu aikaan merkittäviä jännitteitä eikä korroosiovirtoja, kun taas 

natriumhypokloriittipitoisessa vesiliuoksessa kuparin ja ruostumattoman teräksen välille 

syntyi korroosiovirta, joka voisi pidemmällä ajanjaksolla aiheuttaa putkelle vaurioita. 

Edelleen ruostumattoman teräksen ja pinnoitetinan välille ei merkittäviä korroosiovirtoja 

saatu edes natriumhypokloriittipitoisessa liuoksessa, joten natriumhypokloriitin 

kiihdyttämä galvaaninen korroosio ei oletettavasti ole ainoa korroosiovaurioiden aiheuttaja 

tapauksessa. Tässä on toki muistettava, että pinnoitteen osalta ruostumaton teräs ei ole 

ainut mahdollinen pari galvaanisessa korroosiossa, vaan sitä voi esiintyä myös 

pinnoitetinan ja putken kuparin välillä. Tässä tapauksessa korroosiovirran mittaaminen ei 

ollut mahdollista, mutta asiaa pyrittiin selvittämään pidempikestoisella korroosiokokeella. 

Tämän kokeen tulos näyttäisi, että natriumhypokloriittipitoisessa liuoksessa kupari ja tina 

muodostavat galvaanisen parin, jossa epäjalompi tina muodostuu anodiksi ja syöpyy. 

 

Varovasti voitaisiinkin arvioida korroosiovaurioiden olevan monen eri tekijän summa 

reaktiossa, jossa vaikuttaa yhtä aikaa galvaaninen korroosio, putken pinnalle muodostuvan 

biofilmin aikaansaama biologinen korroosio ja toisaalta sen galvaanista korroosiota 

kiihdyttävä vaikutus, sekä natriumhypokloriitin ja muiden klooriyhdisteiden aiheuttama 

korroosio. 
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Galvaanista korroosiota haihdutusaltaassa olisi mahdollista ehkäistä hankkiutumalla eroon 

eri potentiaaleja omaavista metalleista. Käsitellyn kaltaisessa haihdutusaltaassa eri 

potentiaalin omaavia metalleja oli kolme, jolloin konstruktio oli alttiina galvaaniselle 

korroosiolle. Kyseinen kylmäkalusteita valmistava yritys onkin ilmeisesti jo lanseerannut 

uuden allaskonstruktion, jossa itse allas on valmistettu muovista ja kupariputki 

pinnoitetaan tinan sijasta maalaamalla. Konstruktiossa on useita etuja, ilman galvaanista 

paria ei myöskään galvaanista korroosiota pääse esiintymään, maalaamalla putken 

pinnoitus voidaan tehdä vasta, kun putki on taivuteltu lopulliseen muotoonsa, jolloin 

pinnoite jää ehjäksi, toisin kuin valmiiksi tinalla pinnoitettua putkea muovattaessa. Lisäksi 

maali on valittavissa niin, että se ehkäisee mikrobikasvuston syntyä ja näin myös biologista 

korroosiota. 

 

Toinen tärkeä seikka biologista korroosiota ehkäistäessä on puhtaus. Biologisen korroosion 

kohdalla kyse ei niinkään ole ympäristöön joutuvista elintarvikkeista tai epäpuhtauksista, 

vaan siitä, kuinka kauan ne saavat ympäristössä vaikuttaa. Altaan säännöllinen mekaaninen 

pesu ainakin silloin, kun altaaseen tiedetään joutuneen veden lisäksi elintarvikkeita, olisi 

varma keino huolehtia siitä, ettei mikrobikasvusto pääsisi aiheuttamaan vakavampia 

korroosiovaurioita. Ilman mekaanista pesua mikrobikasvuston ja biologisen korroosion 

haittojen ehkäisy kemikaaleilla vaatii huolellista selvitystä sopivan puhdistusaineen 

löytämiseksi. Milton Sterilising Fluidin kaltaisten puhdistusaineiden käyttö aiheuttanee 

enemmän haittaa kuin hyötyä ainakin tilanteessa, jossa altaan putki on muutenkin alttiina 

korroosion eri muodoille. 

 

 

7. YHTEENVETO 

 

Haihdutusaltaan putken kuparille ominaisimmat korroosion esiintymismuodot ovat yleinen 

syöpyminen, paikallinen syöpyminen, galvaaninen korroosio, pintaan kohdistuvan 

mekaanisen rasituksen kiihdyttämä syöpyminen, valikoiva syöpyminen, jännityskorroosio 

ja korrosioväsyminen. Näistä olosuhteiden perusteella todennäköisimmiksi jäi yleinen 

syöpyminen, paikallinen syöpyminen ja galvaaninen korroosio, joiden vaikutuksia 

haihdutusaltaan tapauksessa pahentaa mikrobikasvuston aiheuttama biologinen korroosio. 

Altaaseen veden lisäksi joutuvista aineista maito ei aiheuta korroosiota sen enempää 

ruostumattomassa teräksessä, kuparissa kuin tinassakaan. Sen sijaan 
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natriumhypokloriittipohjainen puhdistusaine Milton Sterilising Fluid voi altistaa 

konstruktion ja etenkin kuparin voimakkaammalle korroosiolle. 

 

Näiden päätelmien tueksi tehdyissä korroosiovirtakokeissa saatiin vastaavat tulokset, eli 

galvaanisen korroosion osalta maito vaikuttaisi syyttömältä havaittuihin 

korroosiovaurioihin, sen sijaan puhdistusaine voimistaa galvaanista korroosiota, etenkin 

kuparissa. Alkuperäisessä tutkimusongelmassa havaitun kaltaista korroosionopeutta ei edes 

puhdistusaine pysty silti yksin selittämään, joten kyseessä lienee usean 

korroosiomekanismin yhteisvaikutus. 

 

Valmistajan lanseeraama uusi konstruktio haihdutusaltaalle ratkaisee varmasti osaltaan 

tutkimusongelman kaltaiset korroosiovauriot, sillä se poistaa galvaanisen korroosion 

vaatimat galvaaniset, eri potentiaalin omaavat metallit konstruktiosta. Biologista 

korroosiota vastaan tehokkain ase lienee putkelle sopiva mikrobikasvustoa ehkäisevä 

maalipinnoite sekä perinteinen mekaaninen pesu. 
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