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1 JOHDANTO 

Elektroniikkateollisuudessa ja piirilevyjen tuotannossa on vuosikymmenten ajan painittu 

erilaisten luotettavuustekijöiden kanssa. Korkealaatuisilla komponenteilla, puhtailla tiloilla 

ja hyvällä suunnittelulla saadaan paljon aikaan, mutta ihmisten tekemät laitteet eivät ikinä 

ole täydellisiä, ja luonnosta itsestään löytyy monia arvaamattomia tekijöitä, jotka aiheuttavat 

useilla tekniikan aloilla ongelmia. 

1.1 Ongelman asettelu ja työn tavoitteet 

Diplomityön keskeinen tutkittava ilmiö on hiipivä korroosio (engl. creep corrosion) ja sen 

seurauksena johtuvat dendriittikasvustot piirilevyissä ja eri laitteissa. Useilla erilaisilla 

tavoilla ja eri olosuhteissa piirilevyjen pinnoille ja komponentteihin kasvaa salakavalasti 

pääasiassa kupari- ja hopeasulfideja, joiden aiheuttama vikatilanne on tyypillisesti 

oikosulku.  

 

Hiipiväksi korroosioksi kutsutaan kuparin ja hopean metallointia piirilevyn pinnalla, ja 

korroosiotuotteen kasvamista ulospäin pitkin jalomman metallin tai muun dielektrisen 

aineen pintaa. Korroosiotuotteiden kasvaminen aiheuttaa oikosulkuja ja muuttavat laitteiden 

sähköisiä ominaisuuksia esimerkiksi muuntajissa (Schueller, 2007). Ilmiö ei rajoitu vain 

elektroniikkateollisuuteen ja piirilevyjen valmistukseen, vaan hiipivää korroosiota löytyy 

myös kulutuselektroniikasta, serverihalleista ja sähkönjakelun muuntajista. Elektroniikan 

pienentyvä koko on lisännyt hiipivän korroosion esiintyvyyttä, kuten erilaisten 

käyttöolosuhteiden ilmanlaadun heikkeneminen ja hiukkasten lisääntyminen. 

Valmistustekniikassa on myös tapahtunut muutoksia RoHS:in astuttua voimaan 2007. 

 

Samankaltainen ongelmallinen ilmiö, tinaviikset (engl. tin whiskers, myös sinkkiviikset ja 

muita metalleja), on tunnettu jo pitkän aikaa, ja esimerkiksi Nasalla on kattavat materiaalit 

olemassa. Viikset ovat metallien hyvin ohutta karvamaista kasvustoa eri metallipinnoilla, 

kun taas dendriitit muistuttavat orgaanista puumaista kasvustoa. Tinaviiksien selostaminen 

jätetään tämän työn tarkastelun ulkopuolelle. Kuvassa 1 havainnollistetaan dendriitin eroa 

tinaviikseen. 
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Kuva 1. Vasemmalla litiumdendriitin kasvustoa akun elektrodissa, oikealla tinaviiksen ohuus verrattuna 

hiukseen (Dasgupta et al., 2016; Nasa, 2012) 

 

Diplomityö on kirjallisuustyönä toteutettu selvitys, jossa case-esimerkkien kautta selvitetään 

taustalla vaikuttavat syy-seuraus-suhteet. Etsitään esimerkkien kautta yhteiset taustatekijät 

ja keinot näiden välttämiseen tai poistamiseen kokonaan. Esitellään olennaiset kemialliset 

reaktiot. Työn tavoitteena selittää dendriitit ja hiipivä korroosio, ja levittää tietoisuutta vähän 

tunnetusta ilmiöstä elektroniikan ja teollisuuden aloille. 

 

Diplomityön tutkimuskysymykset ovat perustavanlaatuisesti: 

• Mitä hiipivä korroosio tarkoittaa? 

• Mitkä ympäristötekijät ja sisäiset tekijät vaikuttavat ilmiön esiintymiseen? 

• Miten ilmiötä voidaan välttää tai minimoida eri kohteissa? 
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2 CASE-ESIMERKKEJÄ ERI TEKNIIKAN ALOILTA 

Hiipivältä korroosiolta ja monilta muilta elektronisilta ongelmilta ei käytännössä voida 

koskaan suojautua täydellisesti. Sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä on lukematon määrä, eikä 

kaikkea voida huomioida suunnittelu- ja valmistusvaiheissa, tai sitten suojausmenetelmät 

ovat hankalia ja kalliita toteuttaa. Hajonneiden laitteiden vika-analyyseistä kuitenkin 

havaitaan yhteisiä tekijöitä, usein liittyen huoneilman kaasuihin ja partikkeleihin, 

lämpötilaan ja ilman suhteelliseen kosteuteen. 

2.1 Tietotekniikan nopea hajoaminen teollisessa ympäristössä 

Dell oli jo vuoden ajan ennen RoHS:in voimaan astumista tuottanut miljoonittain lyijyttömiä 

pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita ja oheislaitteita. Useimmiten kestää kahdesta 

neljään kuukautta, ennen kuin hiipivä korroosio aiheuttaa ongelmia, mutta pahimmillaan 

laitteet hajoavat jopa neljässä viikossa, kuten kävi Dellille vuonna 2007. Mikäli ongelmia ei 

ehdi aiheutua puolessa vuodessa, voidaan olettaa ympäristön olevan suotuisa, eikä 

korroosio-ongelmia aiheudu merkitsevän paljon.  

 

Eniten hiipivän korroosion aiheuttamia ongelmia oli pöytätietokoneiden mekaanisissa 

kiintolevyissä, näytönohjaimissa ja emolevyissä, ja vain ImAg-piirilevyissä. Kiintolevyissä, 

joissa oli käytetty korkean lämpötilan orgaanista juotossuojaa (OSP), ei ilmennyt ollenkaan 

korroosio-ongelmia. Kannettavat tietokoneet olivat myös selvinneet ilman ongelmia, 

todennäköisesti johtuen siitä, että tuuletusilma kulkee lämpöputkien yli, eikä ole suoraa 

kontaktia ilman ja piirilevyjen välillä, kuten pöytäkoneissa. Kuvassa 2 näkyy tyypillinen 

korroosion aiheuttama ongelma, kun korroosiotuote yhdistää kaksi läpivientiä. Hiipivää 

korroosiota löytyi viiden eri valmistajan piirilevyistä, joten ongelma ei ole valmistajasta 

riippuvainen. (Schueller, 2007) 
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Kuva 2. Korrosiotuote yhdistää kaksi läpivientiä (Schueller, 2007) 

 

Kuvassa 3 näkyy dendriittikasvustoa kiintolevyn pinnalla. Kyseessä ei ole kuitenkaan 

jännitettä tarvitseva elektrokemiallinen reaktio (= laitteen ei tarvitse olla päällä), koska 

dendriitti on kasvanut tasaisesti joka suuntaan. Kuvan mukainen kasvusto tapahtuu, kun 

kiintolevyn pinnalla olevassa kosteudessa muodostuu kuparisulfidia Cu2S, joka ei liukene 

veteen ja saostuu pohjalle. 

 

 

Kuva 3. Kuparisulfidin dendriittikasvustoa kiintolevyn pinnalla (Schueller, 2007) 
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Korroosiokasvusto on analyysin perusteella korkeasti resistiivistä, joten välitöntä oikosulun 

vaaraa johtimien välillä ole. Kasvuston leviäminen kasvattaa kuitenkin pinta-alaa, 

pienentäen resistanssia ja lisäten oikosulun vaaraa. Varsinaisia laitteeseen ilmeneviä oireita 

on hankala ennustaa, koska se riippuu siitä, minkä kahden johtimen välille ja missä 

komponentissa oikosulku pääsee tapahtumaan. Ilmankosteus vaikeuttaa myös vika-

analyysien tekemistä, koska korroosiomateriaalin resistanssi voi pienentyä 10 megaohmista 

alle yhteen megaohmiin, riippuen siitä, ollaanko testiolosuhteissa laboratoriossa vaiko 

käyttöolosuhteissa. (Schueller, 2007) 

2.2 Japanin kuumavesilähteet ja tietoliikennelaitteen hajoaminen 

Nippon Telegraph and Telephone (NTT) on suuri japanilainen tietoliikenneyhtiö. NTT:n 

julkaisemassa vika-analyysissä vuodelta 2012 käy ilmi, miten optinen verkkolaite on 

hajonnut hiipivän korroosion aiheuttamaan oikosulkuun. Ratkaiseva tekijä tässä tapauksessa 

on Japanin kuumavesilähteet, ja miten kyseinen hajonnut laite on sijainnut 

kuumavesilähteiden alueella, jossa ilman rikkivetypitoisuus on ollut jopa useita satoja 

kertoja korkeampi (0,05…0,45 ppm) kuin tavallisesti.  

 

Hiipivän korroosion aiheuttamat ongelmat näkyvät kuvassa 4. Vasemmalla 

kultapäällysteiset kupariläpiviennit ovat korrosoituneet, oikealla korroosiotuotteet ovat 

muodostaneet oikosulun mahdollistaneen sillan kahden johtimen välille.  

 

 

Kuva 4. Hiipivän korroosion aiheuttama oikosulun mahdollistava silta (NTT Technical Review, 2012) 
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Röntgenmittauksella käy ilmi, että nämä korroosiotuotteet sisältävät 49 painoprosenttia 

kuparia, 35 p% happea, 15 p% rikkiä ja 0,2 p% klooria. Tämän perusteella voidaan todeta, 

että piirilevyn kupari reagoi ilman kosteuden ja rikkivedyn kanssa, muodostaen 

kuparioksidia ja kuparisulfidia.  

 

Rikkivedyn aiheuttamia ongelmia voidaan torjua erilaisin keinoin, kuten asentamalla 

rikkivetysuodattimia ja -laitteita, tai yksinkertaisesti siirtämällä laitteet muualle pienemmän 

rikkivetykonsentraation alueelle. Tässä vika-analyysin tapauksessa verkkolaite oli 

avonaisessa ympäristössä, joten edellä mainittuja keinoja ei kuitenkaan voida soveltaa (NTT 

Technical Review, 2012). Väestönkasvun ja datakeskusten ja toimistotilojen tarpeen 

kasvaessa, esimerkiksi Intiassa, on jouduttu levittäytymään entisten kaatopaikkojen lähelle, 

jotka aiheuttavat ilmaan rikkivetypäästöjä (Schueller, 2007). 

2.3 Malesian keskijännitemuuntajat ja trooppinen ilmasto 

Malesiassa käytetään paljon tietynmallisia muuntamokoneistoja (ring main unit, RMU) 

keskijänniteverkon sähköasemissa sisä- ja ulkokäytössä. Näitä pidetään yleisesti 

luotettavina, mutta vuosittain ilmenee parikymmentä tapausta (vuoden 2015 tilanne), joissa 

tietynmallisen keskijännitemuuntajan kaapelikoteloinnin sisälle on kertynyt 

kosteuspisaroita. Mohd Amirin et al. tekemässä raportissa erotellaan kaksi erilaista 

kosteuspisaroiden muodostumismenetelmää (pelkkä kosteus, ja kosteutta sekä 

koronapurkauksia) sekä molempiin omat ratkaisut. 

 

Ensimmäisessä tapauksessa koteloinnin sisälle on muodostunut runsaasti kosteutta ja 

selkeitä vesipisaroita, mutta mitään muuta vikaa ei ole havaittu. Koteloinnin sisällä on ollut 

hyvin korkea suhteellinen ilmankosteus, ja kastepisteen saavutettaessa kosteus tiivistyy 

nesteeksi. Korkea ilmankosteus selittyy sillä, että keskijännitemuuntaja on suorassa 

kosketuksessa kostean maaperän kanssa, eikä koteloinnin sisällä ole ilmanvaihtoa. 

Keskijännitemuuntaja makaa suorassa kosketuksessa maaperän päällä, ja maaperän ja ilman 

erilaiset lämpötilan muutokset aiheuttavat kosteuden pumppaamisen lattian rei’istä kuvan 5 

tapaan (Mohd Amir et al., 2015). 
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Kuva 5. Kosteus siirtyy maaperästä kytkinlaitteen sisään maaperän ja ilman eri lämpötilojen vaikutuksesta 

(Mohd Amir et al., 2015; muokattu suomeksi) 

 

Ilmamassaan mahtuu vain tietyn ilmankosteuden verran vettä tietyssä lämpötilassa, ja 

kastepisteeksi sanotaan 100 % suhteellisen kosteuden rajaa, jonka jälkeen vesi tiivistyy 

pinnoille. Lämpimään ilmaan mahtuu enemmän vettä, joten Malesian päiväntasaajan 

trooppisessa ilmastossa päivällä kertynyt kosteus tiivistyy vedeksi yön viileydessä. 

Ilmanvaihdon ja tuuletusaukkojen toteuttaminen ei onnistuisi ilman koko 

keskijännitemuuntajan uudelleensuunnittelua ja testaamista, mutta se toteutetaan tulevissa 

malleissa. Sen sijaan yksinkertaisesti paremmin eristämällä muuntajan kotelointi ja 

kaapeleiden läpiviennit suojalevyllä saavutettiin suhteellisen kosteuden pysyminen alle 

kastepisteen. Kuvassa 6 näkyy suojalevyn asennuksen vaikutus suhteelliseen 

ilmankosteuteen, kun verrataan kahta yksikköä, joista toista ei ole suojattu. Kuvassa 7 näkyy 

iso reikä suoraan maaperään, ja sen tukkiva suojalevy asennettuna (Mohd Amir et al., 2015). 
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Kuva 6. Kaapelointiin asennetun suojalevyn alentava vaikutus kaapelikoteloinnin sisällä vallitsevaan 

suhteelliseen ilmankosteuteen (Mohd Amir et al., 2015; muokattu värit) 

 

 

Kuva 7. Kaapeloinnin suojalevy asennettuna (Mohd Amir et al., 2015) 

 

Toisessa kosteuspisaroiden tapauksessa kosteuden lisäksi on pahasti korrosoituneita pintoja 

sekä eristemateriaalien tuhoutumista. Muuntajan sisällä havaittiin ultraäänimittauksella 

pieniä koronapurkauksia, jotka osaltaan pahensivat tilannetta, kun sivutuotteena syntyvät 

kaasumaiset epäpuhtaudet liukenevat kosteuteen muodostaen lieviä happoja. Hapot taas 

pahentavat korroosiota ja tuhoavat lisää suojaeristeitä, ruokkien koronapurkausten 

noidankehää. Hapot todettiin pH-mittauksella, ja ensin mainitussa pelkän kosteuden 

tapauksessa pH oli neutraali. Kosteuspisarat saatiin häviämään korjaamalla 

koronapurkaukset pois, sekä uusimalla vahingoittuneet eristeet. (Mohd Amir et al., 2015) 
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2.4 Kupari-alumiinisen pallosidoksen aiheuttama avoin piiri 

Mikropiirit ovat hyvin pieniä nykyisen elektroniikan edistyneimpiä ja hienovaraisempia 

komponentteja, mutta niidenkin on oltava osa piirilevyä ja kytkettynä johtimiin ja muihin 

osiin. Mikropiirejä pakataan tehtaalla muovikotelon sisään (dual in-line package, DIP), josta 

lähtee tarvittava määrä jalkoja (pinnejä) piirilevyyn kiinnittämistä tai socket-kantaan 

laittamista varten. Halvemmissa tuotteissa, kuten kuvan 8 käsikonsolissa ja led-

avaimenperässä, mikropiirit voidaan myös suojata peittämällä se epoksihartsiin 

epämääräisen möykyn alle, chip on board -asennuksena (COB). Edistyneempiin 

mikropiireihin, kuten tietokoneen prosessoreihin, on tehtaalla juotettu jo valmiiksi 

lämmönlevittäjä, jonka päälle varsinainen jäähdytysratkaisu asennetaan. 

 

 
Kuva 8. Mikropiirejä suojaavia pyöreitä ’glop-toppeja’, myös kantikkaita muovikotelointeja (Oma tuotos)  

 

Koteloinnin ja epoksihartsipisaran tarkoituksena on suojata mikropiiriä, ja erityisesti pitää 

hyvin ohuet kultaiset tai kupariset johdot (bonding wire) paikallaan. Kuvassa 9 on erilaisia 

mikropiirejä ja niiden sisäinen rakenne. Pallosidos on johdon päässä, joka kiinnitetään 

alumiinisen alustaan; Tästä nimitys kupari-alumiini Cu-Al pallosidos. 
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Kuva 9. Erilaisia mikropiirejä ja niiden sisäinen rakenne. (Shirley, 2011; muokattu) 

 

Tässä case-esimerkissä asiakas oli palauttanut muovikoteloituja mikropiirejä, joissa oli 

epävakaata parametrien käyttäytymistä (drifting). Valmistajan vika-analyysin tuloksena oli, 

että muutamia mikropiirejä oli päässyt laadunvalvonnan ohitse, aiheuttaen heikkoa 

pallosidostumista. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään viallisten tuotteiden suurempaa 

määrää. Tarkemman analyysin myötä vikojen syy löytyi: korkeassa suhteellisessa 

ilmankosteudessa ja kloorin aiheuttama kuparin uudelleenmuodostuminen aiheutti 

vuotovirtoja, ja korroosion aiheuttama avoin piiri olivat vian oikeita syitä. Vika oli siis 

kemiallinen eikä valmistustekninen. Kuvassa 10 näkyy avoin Cu-Al pallosidos. (Chen & 

Liu, 2016) 

 

 
 

Kuva 10. Elektronimikroskooppikuva avautuneesta Cu-Al pallosidoksesta (Chen & Liu, 2016) 
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Mikropiirin muovikotelointi avattiin kemiallisesti, sekä tehtiin poikkileikkaus ja mekaanista 

käsittelyä. Pallosidoksessa oli välimetalliyhdisteiden (intermetallic compounds, IMC) 

kloori-ionien aiheuttamaa korroosiota, josta aiheutui anodipuolen pallosidoksen 

avautuminen. Kuparin ja välimetallin välille muodostui murtuma, josta aiheutui kuparin 

hajoamista ja dendriittimäistä uudelleenmuodostumista, josta edelleen aiheutui vuotovirtoja 

ja mikropiirin parametrien huojuntaa. Kuparia oli siirtynyt pallosta alumiinialustaan. 

Tulosten perusteella Cu-Al pallosidos on herkkä kosteudelle ja kloorille, joka toimii 

katalyyttinä. Korroosio myös tapahtuu anodin puolella jännite- tai virtabiasoinnin myötä, eli 

kyseessä on galvaaninen korroosio (Chen & Liu, 2016). Kloridikorroosion (esim. 

hopeakloridi) esiintyminen vihjaa epäorgaanisten klooriyhdisteiden olemassaolosta, kuten 

kloorikaasusta Cl2, klooridioksidista ClO2 ja suolahaposta HCl. Kloorikontaminaatio on 

kaikkein tuhoisinta metalleille, ja kohonneina pitoisuuksina se myös hapettaa elastomeerejä 

(kumeja) ja muoveja. Aktiivinen rikki ja kloori ovat merkittävimmät ilmastopohjaisen 

korroosion aiheuttajat. (Purafil, B). 

 

Chen & Liu suorittivat lämpötilatestin mikropiireille, koska parametrien huojuntaan vaikutti 

lämpötila. Kuparin uudelleenmuodostuminen edellyttää vettä tapahtuakseen, joten myös 

korkeaa suhteellista ilmankosteutta testattiin. Viisi näytettä oli asetettu 125 °C lämpötilaan, 

ja toiset viisi  näytettä 85 °C lämpötilaan ja 85 % suhteelliseen ilmankosteuteen. Näytteille 

syötettiin 2,5 V biasointijännite ja annettiin olla 24 tuntia. Korkeammassa lämpötilassa olleet 

näytteet selvisivät, kun taas yksi näyte ei läpäissyt 85 °C testiä. Tulokset olivat odotettavissa 

ja useat artikkelit tukevat tuloksia. Idea hyvin korkeassa lämpötilassa oli lämpölaajentaa 

suojaavaa hartsimuovia, ja nähdä, katkeavatko kuparijohdot muovin sisällä. Lämpötilatestin 

tulosten perusteella pelkkä lämpötila ei aiheuttanut mikropiirien parametrien huojuntaa, 

vaan kosteus oli ratkaiseva tekijä (Chen & Liu, 2016). Epoksihartsilla ja käytetyillä 

muoveilla on hygroskooppisia ominaisuuksia, eli ne absorboivat kosteutta ilmasta. 

Kotelointiaineen saturoitunut kosteus on lämpötilasta riippumaton, mutta verrannollinen 

suhteelliseen ilmankosteuteen  (Shirley, 2011). Tämä tukee lämpötilatestin tuloksia, kun 85 

% suhteellisessa ilmankosteudessa yksi näyte ei läpäissyt testiä. 
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2.5 Rikkipitoiset mineraaliöljyt jäähdytyksessä ja voiteluaineina 

Raakaöljy sisältää luontaisesti useita rikkiyhdisteitä, ja myös jalostetussa mineraaliöljyssä 

on usein yhä jäljellä yli 30 erilaista rikkiyhdistettä. Mineraaliöljy on hyvä aine lämmön 

siirtämiseen jäähdytysratkaisuissa, ja lisäksi dielektristen ominaisuuksien myötä turvallinen 

elektroniikalle. Rikkipitoisuudet mineraaliöljyissä ovat olleet kasvussa viimeisten 

vuosikymmenien aikana, johtuen muuttuneista öljyntuotantomenetelmistä ja halusta saada 

suurimmat voitot halvemmilla jalostuksilla. Mineraaliöljyssä ei-reagoivat rikkiyhdisteet 

voivat ajan myötä muuttua reagoiviksi, ja erityisesti dibentso-disulfidi (DBDS) on 

ongelmallinen yhdiste. Korrosoiva rikki rapauttaa kuparia ja sinkkiä piirilevyjen pinnoilta ja 

erityisesti suuret sähkövirrat komponenteissa vetävät puoleensa varautuneita rikkihiukkasia. 

Kuvassa 11 näkyy mineraaliöljyssä jäähdytetyn piirilevyn aikaista, mutta laajamittaista 

korroosiovahinkoa, sekä mineraaliöljyllä voidellun hopeapinnoitetun laakerin fyysiset 

vauriot (Sundin, 2018). 

 

 

Kuva 11. Vasemmalla mineraaliöljyjäähdytyksessä olleen piirilevyn laajamittaista korroosiota, oikealla 

korroosiosta pilalle mennyt hopealaakeri (Sundin, 2018) 

 

Suoran korrosoinnin lisäksi rikkipitoisen mineraaliöljyn rapauttamat metalli- ja rikki-ionit 

tuottavat suoloja, jotka kasautuvat tasaisille pinnoille ja veteen liukenemattomina 

muodostavat dendriittikasvustoja, muodostaen oikosulun riskiä (Sundin, 2018). 
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2.6 Inhimillinen tekijä, vaikka laite oli suojatussa testikammiossa 

Hiipivä korroosio oli aiheuttanut oikosulun nikkeli-palladium-kultapäällysteisten pinnien 

väliin, joita ei ollut suojattu juotteella (kuva 12). Tätä ongelmaa lukuun ottamatta ei 

piirilevyllä ollut muita havaittavia korroosio-ongelmia, paitsi yhden läpiviennin kohdalla, 

joka sijaitsi lähellä tätä korrosoitunutta komponenttia (kuva 13). Laite sijaitsi 

testikammiossa, jossa käytettiin korkeampaa lämpötilaa, jotta suhteellinen ilmankosteus 

olisi aina alle 50 %, joten hiipivää korroosiota ei pitäisi esiintyä; Kuvien kaltaisia ongelmia 

ei pitäisi ilmetä lainkaan. 

 

 

Kuva 12. Nikkeli-palladium-kultapäällysteisten pinnien välistä hiipivää korroosiota (Vogel, 2016) 

 

 

 

Kuva 13. Yhden läpiviennin korroosiota, joka on kasvanut kuten puun vuosirenkaat (Vogel, 2016) 
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Tarkemmat keskustelut tapahtumapaikalla toivat ilmi korroosion syyn, ja osoittaa myös, 

miten näiden ongelmien etsintä voi olla hieman salapoliisityötä. Ongelman syyksi ilmeni 

kerran viikossa käytetty painepesuri testikammion lähellä, ja oikosulku ilmeni 2,5 vuoden 

jälkeen. Kuvan 13 renkaista voidaan yksinkertaisesti laskea viikkojen määrä, koska aina 

painepesuria käytettäessä ilman suhteellinen ilmankosteus testikammiossa nousi yli 60 

%:iin, mikä oli ratkaiseva tekijä hiipivän korroosion etenemiseen. (Vogel, 2016) 

2.7 Yhteenveto esimerkeistä 

Case-esimerkeistä käy ilmi vikojen syy-seuraussuhteet, jotka on listattu lyhyesti alle. 

 

• Ilman korkea rikkipitoisuus teollisessa ympäristössä 

• Kuumavesilähteiden aiheuttama tavallista korkeampi rikkivetypitoisuus ilmassa 

• Trooppinen ilmasto ja hyvin korkeat suhteelliset ilmankosteudet 

• Kosteuden ja kloorikontaminaation aiheuttama korroosio 

• DBDS:ää sisältävä mineraaliöljy jäähdytyksessä ja voiteluaineena 

• Inhimillinen tekijä 

 

Yhteenvetona ilmanlaatu ja kosteus korostuvat ongelmien aiheuttajina. Rikkivedyn ja 

kosteuden yhdistelmä, sekä rikki yleisesti yhdisteissä aiheuttaa herkästi korroosiota. Tiiviit 

koteloinnit ja huolellisuus piirilevyjen valmistuksessa ehkäisevät korroosiota, mutta 

juotosaineissa ja juoksuttimissakin voi olla rikkiä. Kriittisemmissä kohteissa, kuten avaruus- 

ja armeijatekniikassa ja lääketeknologiassa, lyijyn ja muiden haitallisten aineiden käyttö on  

sallittua tietyissä määrin RoHS:ista huolimatta.  
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3 KESKEISET KEMIALLISET YHDISTEET JA REAKTIOT 

Tietokoneiden komponenttien nopeuden paraneminen ja transistoreiden jatkuva 

pienentyminen aiheuttavat haasteita elektroniikkavalmistajille ja datakeskuksille. 

Tehokkaammat komponentit tuottavat enemmän lämpökuormaa, joka useimmissa 

tapauksissa jäähdytetään ilmalla. Suuremmat liikkuvat ilmamassat altistavat tietokoneet 

pahemmin pölylle, hiukkasille ja kaasumaisille saasteille. Elektroniikan kotelointi ei 

myöskään aina ole täysin ilmatiivistä. Piirilevyjen pieni koko saattaa erisuuruiset 

jännitetasot lähemmäksi toisiaan, mikä lisää riskiä, että pöly, kaasut ja kosteus muodostavat 

ionimigraatiota, joka voi aiheuttaa oikosulkuja. Piirilevyn komponenttien kokoluokan 

ollessa samaa tasoa korroosiotuotteiden kanssa, ovat komponentit yhä herkempiä 

altistumaan korroosiolle. Erityisesti hopeaa sisältävät pienikokoiset pintaliitoskomponentit 

ovat herkkiä rikkoutumaan. Lukuisat julkaisut vuosilta 2004-2007 raportoivat lisääntyneestä 

elektroniikkalaitteiden hajoamisesta rikkipitoisten kaasujen takia (ASHRAE, 2011). 

Hiipivän korroosion oleellisin vahinkomekanismi on erilainen kuparilla ja hopealla. 

Piirilevyt, jotka on valmistettu immersiohopeoimalla (ImAg) ja orgaanisia juoksutteita 

käyttäen (OSP), ovat alttiita kuparin hiipivälle korroosiolle, jos ilmassa on rikkipitoisia 

kaasuja sekä kosteutta. Piirilevyn pinta korrosoituu, ja korroosiotuotteet voivat lopulta johtaa 

oikosulkuihin, kuten kuvassa 14 näkyy (ASHRAE, 2011). 

 

 

Kuva 14 Hiipivän korroosion aiheuttama oikosulku kahden läpiviennin välillä 
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Hopeaa sisältävät pintaliitoskomponentit (SMD) ja ilman rikkipitoiset kaasut muodostavat 

hopeasulfideja jopa ilman kosteutta. Riittävän suurina kasvustoina korroosiotuotteet 

heikentävät pintaliitoskomponentin eheyttä, ja murtuessaan komponentista paljastuu 

enemmän hopeaa, pahentaen tilannetta. Lopulta pintaliitoskomponentin tarvitsema hopea on 

siirtynyt hopeasulfidikasvustoihin, aiheuttaen sähköisesti avoimen piirin. Kuvassa 15 on 

havainnollistettu hopeasulfidikasvusto ja puuttuvan hopean kolo suojakerroksen alapuolella 

(ASHRAE, 2011). 

 

 

Kuva 15. Hopeasulfidin aiheuttama korroosiovahinko pintaliitoskomponentissa (ASHRAE, 2011) 

Eri kaasujen aiheuttamaan kuparin korroosioon liittyy usein märkäkemian reaktiot, eli veden 

olemassaolo on kaikkein tärkein edellytys korroosiolle. Kappaleen pinnalla täytyy olla 

vähintään kolme vesimolekyylikerrosta, jotta kaasumolekyyli liukenee veteen ioneiksi, jotka 

taas vesikilven (engl. hydration shell) muodostumisen myötä aiheuttavat hapon 

muodostumisen, esimerkiksi rikkivedyn tapauksessa H2S hajoaa ioneiksi H+ ja SH-. Veden 

H2O-molekyylit ympäröivät elektronegatiivisesti nämä ionit. Kuvassa 16 on esitetty 

vesimolekyylikerrosten määrän kasvaminen suhteellisen ilmankosteuden funktiona 

lasilevyn ja kuparin pinnalla. (Vogel, 2016) 
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Kuva 16. H2O molekyylikerroksien lukumäärä suhteellisen ilmankosteuden funktiona. Vasemmalla 

mittaukset lasilevyn pinnalta, oikealla vastaavaa käyttäytymistä kuparissa eri lämpötiloissa. (Vogel, 2016) 

 

Koska vesikerrosten määrä vaikuttaa suoraan ilman kaasujen liukenemiseen ja korroosion 

etenemiseen, on luonnollisesti myös ilman suhteellisella kosteusprosentilla suora vaikutus 

korroosioon. Kuvassa 17 on esitetty kuparisen näytteen resistiivisyyden muutos ajan 

funktiona kahdessa eri suhteellisen kosteusprosentin tilanteessa. Kuten kuvasta 16 

havaitaan, kolmen vesimolekyylikerroksen rajana voidaan pitää alle 60 % suhteellista 

kosteutta, ja 75 %:n tapauksessa kerroksia on jo melkein viisi (Vogel, 2016). Yleisenä 

hyvänä ohjenuorana elektronisten laitteiden kanssa pidetäänkin, että säilytys- ja 

käyttöympäristöissä vallitsisi alle 60 % suhteellinen ilmankosteus (ASHRAE, 2011). 
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Kuva 17. Resistiivisyyden muutos kolmen viikon mittauksen aikana kahdessa eri lämpötilassa ja niitä 

vastaavissa suhteellisissa ilmankosteuksissa. Huomattavaa on, että vain viiden lämpötila-asteen muutoksella 

on merkittävä vaikutus korroosion etenemiseen. (Vogel, 2016) 

 

Piirilevyjen ja komponenttien muodostamalla geometrisellä kokonaisuudella voi olla 

korroosiota pahentava vaikutus, koska kaasujen ja hiukkasten kulkeutuminen ilmavirtojen 

mukana voi jäädä jumiin erilaisiin taskuihin ja huonosti tuulettuviin nurkkiin.  

Mikroskooppisen pienet halkeamat ja epätäydellisyydet piirilevyjen juotoksissa ja suoja-

aineissa muodostavat kaasuille pullonkauloja, joiden sisään joutuneet kaasut alkavat 

reagoida kemiallisesti eri tavalla. Vesikerrokseen liuennut rikkivety päästessään 

kosketuksiin paljaan kuparin kanssa reagoi heti ja muodostuu kuparisulfidia Cu2S. 

 

Nikkeli-palladium-kultapinnoitetta käytetään hapettumisen suojaamista varten.  Mikäli 

kuitenkin pinnoite murtuu esimerkiksi fyysisen rasituksen tai kolhun vuoksi, ja palladiumia 

paljastuu kultakerroksen alta, palladium toimii katalyyttinä ja nopeuttaa merkittävästi 

korroosio-ongelmia. Kupari(I)oksidi Cu2O hapettuu katalyyttisesti kahdeksi 

kupari(II)oksidiksi CuO, jotka ovat aiempaa vakaampia ja diffusoituvat pidempiä matkoja, 

kunnes lopulta muuttuvat uudestaan kuparisulfideiksi. Palladium myös hapettaa rikki- ja 

typpihapoketta, tehden niistä vahvempaa rikki- ja typpihappoa. (Vogel, 2016) 

 

Vuonna 2006 voimaan astuneen RoHS-direktiivin myötä myös PCB-teollisuuden täytyi 

sopeutua lyijyttömään aikakauteen. Elektroniikkateollisuudella on yli 50 vuoden historia 

lyijypitoisten juotteiden käyttämisestä, joten siirtymävaihe lyijyttömyyteen parissa vuodessa 
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ei tapahtunut ilman kasvukipuja. Direktiivin myötä kuumailmajuotoksesta (HASL) 

siirryttiin yleisesti immersiohopeamenetelmään (ImAg), ja vaikka yleisesti tiedettiin 

hopeapinnoitteiden tummenevan rikin vaikutuksesta (Ag2S, hopeasulfidi), laajamittainen 

hiipivä korroosio tuli silti yllätyksenä, mikäli ympäristössä oli riittävästi rikkiä ja liikaa 

ilmankosteutta. Tällaisia paikkoja löytyy esimerkiksi kumi- ja muoviteollisuudesta, 

vedenpuhdistamoista, paperiteollisuudesta, sekä rikkihapon ja lannoitteiden 

valmistamisesta. (Schueller, 2007) 

 

Rikkivedyn haittojen ehkäisemiseksi NTT teki tutkimuksen, jossa kolme eri pinnoitetta 

(polyvinyyli, fluoriresiini, polyuretaani) laitettiin kuparielektrodien suojaksi, ja elektrodit 

altistettiin 260 tunnin ajaksi olosuhteisiin, joissa rikkivetykonsentraatio oli 10 ppm, 

lämpötila 40 °C ja suhteellinen ilmankosteus 70 %. Altistuksen jälkeen elektrodit tutkittiin 

silmävaraisesti sekä mitattiin muutokset resistanssissa. Korroosiota ei näkyvästi 

muodostunut, eikä resistanssi muuttunut merkittävästi (huonoimmillaan polyuretaani, ennen 

3,3 teraohmia, jälkeen 1,6 teraohmia), joten kaikkia näitä pinnoitteita voidaan pitää hyvänä 

suojana rikkivetyä vastaan. (NTT Technical Review, 2012) 

 

Eräs haaste juotteenestopinnoitteen suojauksessa on läpivientien reiän suojaaminen 

kokonaan. Juotoksen ja juotteenestopinnoitteen väliin voi jäädä pieniä rakoja, joista näkyy 

paljasta kuparia, ja korroosio saa alkunsa kuparin ja esimerkiksi sinkkiä sisältävän juotteen 

välissä, kosteuden ja rikkivedyn toimiessa elektrolyyttinä. Kuparisulfidin dendriittimäinen 

kasvaminen kuluttaa kuparia piirilevystä itsestään, muuttaen signaalipolkujen 

käyttäytymistä ja lopulta johtaen oikosulkuihin tai avoimiin piireihin. Tiedetään myös, että 

10-12 grammaa eli pikogramma kuparia kuluneena pois voi aiheuttaa piirilevyn toiminnassa 

häiriöitä (Salahinejad et al., 2017). Kuvassa 18 näkyy kuparisulfidin aiheuttamaa kulumaa 

kuparijohtimessa, kun juotteenestopinnoite ei yllä peittämään kuparia kokonaan (Schueller, 

2007). 
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Kuva 18. Kuparisulfidi kuluttaa kuparia ja aiheuttaa rakoja kuparijohtimessa (Schueller, 2007) 

Vaikka metallien sähkökemiallisessa sarjassa sinkki on epäjalompaa kuin kupari, anodin 

reaktiot tapahtuvat kuparissa. Tämä epäkohta selittyy sillä, että rikkipitoisissa olosuhteissa 

sinkki aktivointipolarisoituu, pienentäen sinkin korroosioaktiivisuutta ja tehden sinkistä 

katodin, jos toisena elektrodina on kuparia. Yleisesti ottaen sähkökemiallisen sarjan metallit 

on mitoitettu standardiolosuhteissa, eikä metallien järjestys ole aina sama olosuhteista 

riippuen (Salahinejad et al., 2017). 

3.1 Kuparisulfidin muodostuminen rikkivedyn vaikutuksesta 

Kuten aiemmin todettiin, riittävän korkeassa suhteellisessa ilmankosteudessa pinnoille 

muodostuu enemmän vesimolekyylikerroksia, joka luo edellytykset kaasujen liukenemiseen 

veteen. Rikkivety liukenee ja hajoaa kaavan (1) mukaisesti, ja vapautuva H+-ioni happamoi 

nesteen, edesauttaen kaavan (2) tapahtumaan. 

 

𝐻2𝑆 → 𝐻+ + 𝐻𝑆− (1) 

𝐻𝑆− → 𝐻+ + 𝑆2− (2) 

 

Kupari, ja toinen jalompi metalli (esim. kulta, nikkeli, sinkki) muodostavat galvaanisen parin 

pH:n laskiessa riittävän pieneksi. Anodilla kupari luovuttaa elektroneja kaavan (3) 

mukaisesti, ja katodilla elektronit yhtyvät vety-ioneihin muodostaen vetykaasua kaavan (4) 

tapaan. 
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𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− (3) 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 (4) 

 

Kaavoista (3) ja (4) saadaan siis hapetus-pelkistysreaktioksi (5). 

 

𝐶𝑢 + 2𝐻+ → 𝐶𝑢2+ + 𝐻2 (5) 

 

Rikkivedystä peräisin (2) olevat rikki-ionit yhdistyvät kupari-ionien kanssa, muodostaen 

kuparimonosulfidia kaavan (6) mukaisesti. 

 

𝐶𝑢2+ + 𝑆2− → 𝐶𝑢𝑆 (6) 

 

Rikkivedyn konsentraation ollessa riittävän pieni (muutama ppm) muodostuu kuitenkin 

yleisemmin Cu2S kuparisulfidia, tai muita CuxS rakenteisia sulfideja. Tämä johtuu näiden 

yhdisteiden huokoisesta rakenteesta, mikä aiheuttaa kuparin olevan aina kosketuksissa rikki-

ionien kanssa. (Salahinejad et al., 2017) 

3.2 Kuparisulfaatin muodostuminen rikkidioksidin vaikutuksesta 

Jos ilmassa on rikkidioksidia SO2, muodostuu helposti rikkihappoa ilman hapen ja veden 

vaikutuksesta kaavan (7) tapaan. 

 

𝑆𝑂2 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 (7) 

 

Rikkihappo, kuten yleisesti muutkaan hapot, ei pysy happona vedessä, vaan se ionisoituu 

sulfaatti-ioniksi ja vetyioneiksi (8). 

 

𝐻2𝑆𝑂4 → 2𝐻+ + 𝑆𝑂4
2− (8) 

 

Kupari-ionit yhdistyvät sulfaatti-ionien kanssa, muodostaen kuparisulfaattia (9) 

 

𝐶𝑢2+ + 𝑆𝑂4
2− → 𝐶𝑢𝑆𝑂4 (9) 

(Salahinejad et al., 2017) 
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3.3 Kuparioksidin muodostuminen rikittömissä olosuhteissa 

Mikäli ilmassa ei ole rikkivetyä, rikkidioksidia eikä muitakaan rikkipitoisia kaasuja, 

katodireaktion (4) sijaan tapahtuu (10) ja uusi hapetus-pelkistysreaktio onkin muotoa (11). 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− (10) 

2𝐶𝑢 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 (11) 

 

Muodostunut kuparihydroksidi ei ole stabiili, vaan hajoaa kuparioksidiksi ja vedeksi kaavan 

(12) tapaan.  

 

2𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑂 (12) 

 

Kuparisulfidien sijaan kuparioksidi on passiivinen aine ja muodostaa suojaavan kerroksen 

korroosiota vastaan, mutta näin käy vain rikittömissä olosuhteissa. (Salahinejad et al., 2017) 
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4 ILMANLAADUN JA ILMANVAIHDON MERKITYS KORROOSIOSSA  

Ihmisten asuintilojen, toimistojen, yritysten ja teollisten tilojen ilmanvaihto ja sen puhtaus 

vaikuttavat merkittävästi elektroniikan korroosion todennäköisyyteen. Huoneilmassa on 

lukematon määrä hiukkasia eri lähteistä, sekä kaasumaisia vieraita aineita. Fossiilisten 

polttoaineiden käyttäminen teollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä on 

merkittävin kaasumaisten saasteiden tuottaja. Hiukkaspäästöjä aiheuttavat paikallisella 

tasolla esimerkiksi dieselkäyttöiset autot, maantiepöly ja puun polttaminen. Vallitseva 

suhteellinen ilmankosteus yhdistettynä vieraisiin hiukkasiin ja kaasuihin luovat hyvät 

olosuhteet kemiallisiin reaktioihin ja korroosioon etenemiseen, joten ilmastointia ja 

ilmanvaihtosuodattimia on syytä valvoa säännöllisesti. Hyvällä ilmanlaadulla saavutettaisiin 

muitakin etuja samalla vaivalla, kuten työntekijöiden parempi terveydentila ja viihtyvyys. 

 

Teollisuuden kaasupäästöt voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: happopitoisiin (acidic) ja 

hapettaviin (oxidizing), mutta usein näiden termien käyttö sekoittuu eikä jako näihin ryhmiin 

ole hyödyllistä. Sen sijaan usein ollaan kiinnostuneita kolmesta haitallisimmista kaasuista, 

rikkidioksidista SO2, otsonista O3 ja typpioksidista NO2. Muita maininnan arvoisia yhdisteitä 

ilmansaasteiden osalta ovat mm. kloorikaasu Cl2, vetykloridi HCl, etikkahappo sekä 

formaldehydi (Purafil, A). Näistä esimerkiksi vetykloridin vesiliuos on tuttavallisemmin 

suolahappoa, eli toisin sanoen ilman kaasujen ja kosteuden myötä elektroniikan piirilevyille 

voi muodostua vahvaa happoa, joka syövyttää monia metalleja. 

4.1 Ilmanlaadun luokitukset ja korroosiota aiheuttavat kaasut 

Taulukossa 1 on esitetty useimmiten käytettyjä raja-arvoja, jotka ovat saavutettavissa 

tyypillisellä aktiivisten kaasumaisten päästöjen ilmansuodatuksella (gas-phase air filtration). 
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Taulukko 1 yleisemmin käytetyt raja-arvot ilmanlaadun valvonnassa (Purafil, A) 

 

Ilmanlaatua valvotaan passiivisin ja aktiivisin menetelmin. Teollisuudessa ja konehalleissa 

käytetään yleisesti passiivista menetelmää kiinnittämällä kuparista ja hopeasta tehtyjä 

standardimittaisia CCC-liuskoja seinille ja eri pintoihin. Liuskoihin kertyvä 

korroosiopinnoite antaa käytännönläheisen viestin korroosiota aiheuttavien aineiden 

olemassaolosta ja niiden haitallisuudesta. Liuskojen annetaan olla paikallaan 1 – 3 

kuukautta, jonka aikana tyypillisesti kupariliuskaan kertyy kupari(I)sulfidia Cu2S sekä  

kupari(I)oksidia Cu2O, ja hopealiuskaan kertyy hopeasulfidia Ag2S, hopeakloridia AgCl ja 

hopeaoksidia Ag2O. Aktiivisella valvonnalla mitataan ilmassa olevien reagenssien määrää, 

reaktiotasoja ja samalla myös muita tietoja, kuten ilmanpaine ja suhteellinen ilmankosteus. 

Aktiivisia mittauslaitteita voidaan asentaa minne tahansa, ja monitorointi onnistuu 

tietokoneilla ja internetin avulla. Ilmassa olevien erilaisten kemiallisten yhdisteiden tarkka 

mittaaminen on kuitenkin haastavaa ja kallista toimintaa, eikä aineiden tunnistaminen ja 

tarkat pbb-pitoisuudet välttämättä kerro niiden haitallisuudesta mitään. (Purafil, A). 

 

ANSI/ISA 71.04-2013 määrittää oheisen taulukon 2 mukaisesti korroosion hyväksyttävät 

kertymät ångströmeissä 30 päivää kohden sekä niitä vastaavat ISA-luokitukset (Purafil, A). 

Taulukko 2 ISA-luokitukset ilmanlaadulle kuparin ja hopean korroosion kertymänä (ANSI/ISA 71.04-2013) 
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G1 eli mieto ilmanlaatuluokitus määritellään standardissa ympäristöksi, joka on riittävän 

hyvin hallinnassa, siten, että korroosiota ei voida pitää laitteiden luotettavuutta 

heikentävänä tekijänä. Mietoon ilmanlaatuluokitukseen pitää kuparin kertymän oltava alle 

300 Å kuukaudessa ja hopean alle 200 Å kuukaudessa. G2-luokassa korroosiovaikutukset 

ovat mitattavissa ja korroosio saattaa olla luotettavuutta heikentävä tekijä; Piirilevyjen 

(ENIG ja ImAg) pinnoitteissa alkaa näkyä vahinkoja. (Purafil, B) 

 

Purafil-yritys erittelee standardia vielä tarkemmin seuraavat yhdisteet ja niiden kertymät 

CCC-liuskoihin taulukossa 3. Kuparisulfidia ja hopeakloridia ei saa muodostua yhtään, eikä 

myöskään muita tunnistamattomia kupari- ja hopeayhdisteitä. 

Taulukko 3. Purafilin omat määritelmät CCC-liuskojen tuloksista (Purafil, A) 

 

Kun ollaan G1-luokituksen rajoissa, ei ole enää taloudellisesti järkeviä keinoja parantaa 

ilmanlaatua. Jos ilmassa on todistettavasti rikkioksideja, klooria tai aktiivista rikkiä, eikä 

G1-luokitus täyty, korroosion riski on olemassa. Aktiiviset rikki- tai klooriyhdisteet ovat 

erityisen vahingoittavia useille metalleille (Purafil, A). Ennen RoHS:in voimaantuloa 

valmistettu elektroniikka on paremmin ilmanlaatua sietävää kuin RohS:in jälkeen 

valmistetut. Lyijyttömät laitteet korrosoituvat hyvin todennäköisesti G2 tai huonommassa 

luokituksessa (Purafil, B). 

iNEMIn mukaan tehokkain tapa suojella elektroniikkaa hiipivältä korroosiolta on varmistaa 

ympäristöolosuhteiden pysyminen luokassa G1, joka saavutetaan reaktiivisten aineiden 

aktiivisella monitoroinnilla sekä kaasumaisten päästöjen suodattamisella. iNEMI myös 

tukee ASHRAEn teknisen komitean nro 9.9 suosituksia datakeskusten ja muiden elektronisia 

laitteita sisältävien tilojen olosuhteille: G1-luokituksen lisäksi lämpötilan olisi oltava 

18…27 °C, suhteellisen ilmankosteuden alle 60 % sekä kastepisteen 5,5…15 °C (Purafil, 

Inc., 2012). 
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4.2 Datakeskusten ilmanvaihto ja pöly 

Tavallinen ilmassa leijuva pöly on useimmiten harmitonta. Pölyä on kaikkialla ja erilaista 

pölyä tulee ihmisistä, eläimistä, teollisuudesta, liikenteestä jne. Meristä kulkeutuu tuulen 

mukana merisuolaa jopa 10 kilometrin päähän sisämaahan. Parhaimmatkaan suodattimet 

eivät kykene poistamaan hienointa pölyä, joka lopulta päätyy huoneisiin, datakeskuksiin ja 

laitteiden sisään. Ionipitoinen pöly, jossa on esimerkiksi klooripitoisia suoloja, on haitallista 

datakeskuksissa. Pölyä kertyy ulkoilmasta, ja karkea pöly on kooltaan 2,5...15 µm ja hieno 

pöly 0,1...2,5 µm. Karkean pölyn alkuperä on usein mineraalinen tai biologinen, kun taas 

hienoa pölyä kertyy esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja vulkaanisesta 

toiminnasta Pölyt yleisellä tasolla voivat vahingoittaa elektroniikkaa kolmella tavalla: 

mekaanisesti, kemiallisesti tai sähköisesti. Suuret määrät pölyä heikentävät ilmavirtauksia ja 

tukkivat jäähdytyssiilejä, kohottaen laitteiden toimintalämpötiloja. Piirilevyjen pinnalla pöly 

ja kosteus ruokkivat korroosiota ja kostea pöly voi aiheuttaa myös oikosulkuja. 

Pölykerrokset voivat muuttaa piirilevyn impedanssia ja haitata laitteen toivottua sähköistä 

toimintaa, tai kuiva pöly aiheuttaa suoraan oikosulkuja (ASHRAE, 2011). 

 

Suoloille määritellään kriittinen suhteellinen kosteus tietyssä lämpötilassa prosenttiarvona, 

jonka saavutettuna tai ylitettynä suolonäyte alkaa imeä ilmankosteutta itseensä, ja lopulta 

näyte liukenee itseensä ja muodostaa suolaliuoksen. Vastaavasti pölylle on olemassa 

vetistyvyyttä (engl. deliquescent) aiheuttava suhteellinen kosteus, jossa pöly imee tarpeeksi 

vettä kastuakseen. Tämä märkä pölykerros on omiaan aiheuttamaan korroosiota ja/tai 

ionimigraatiota piirilevyjen pinnalla. Pöly pysyy kuivana, jos vetistyvä suhteellinen kosteus 

on suurempi kuin huoneen suhteellinen ilmankosteus. Vuoden 1993 tutkimus (Comizzoli et 

al.) osoitti, että piirilevyjen pinnalle laskeutuneen pölyn aiheuttamat vuotovirrat nousevat 

eksponentiaalisesti suhteellisen ilmankosteuden kohotessa. Tuloksena päädyttiin, että alle 

60 % suhteellinen ilmankosteus pitää vuotovirrat riittävän pienissä mikroampeeritasoissa. 

(ASHRAE, 2011). 
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ISO 14644-1:2015 -standardin mukaisesti määritellään eri luokitukset sen mukaan, miten 

puhtaita tiloja tarvitaan. Taulukossa 4 on esitetty eri numeroluokitukset partikkeleiden 

määrän ja koon suhteen. ASHRAE suosittelee datakeskusten puhtauden olevan tasolla 

kahdeksan, mittausarvojen ollessa 95 % luottamusvälillä. Datakeskusten yleisiin huoneisiin 

suositellaan myös MERV 8 tasoisia ilmansuodattimia, ja varsinaisen datakeskuksen laitteita 

sisältävään ilmanvaihtoon MERV 11 tai 13 tason suodattimia.  

 

Taulukko 4 ISO-luokitukset puhdastiloille partikkeleiden koon ja määrän suhteen (ISO 14644-1:2015) 

 

 

Datakeskusten ongelmana on pölyn lisäksi sinkkiviikset. Sinkkihiukkaset on kaikkein 

yleisin sähköä johtava aine datakeskuksissa (ASHRAE, 2011). Datakeskuksissa käytetään 

yleisesti korotettua lattialaatoitusta, eli lattialaattojen alla on fyysistä tyhjää tilaa, jonka 

kautta toteutetaan sähkö- ja datakaapelit sekä sisääntuloilman otto. Sinkkiviiksien ongelma 

muodostuu tässä toteutuksessa käytetyistä teräsrakenteista, jotka ovat galvanoitu sinkillä 

raudan ruostumisen ehkäisemiseksi. Sinkkikäsiteltyä terästä käytetään usein myös 

räkkitelineissä ja ruuveissa. Vuosien saatossa vanhoihin teräsrakenteisiin kasvaa 

sinkkiviiksiä, jotka voivat olla jopa 2 millimetriä pitkiä. Aika on yksi ratkaiseva tekijä 

viiksien muodostumiseen; Sinkkiviiksiä raportoitiin ensimmäisen kerran 1940-luvulla 

(NASA, 2003). Sinkkiviikset leijuvat ilmaan esimerkiksi silloin, kun lattialaattoja avataan 

ja laattojen alla tehdään huoltotöitä tai vedetään uusia kaapeleita, kuten kuvassa 19 
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havainnollistetaan. Jos sinkkiviiksien murenoita joutuu jäähdytysilman mukana servereiden 

sisään, ja jännitteet piirilevyissä ovat yli 25 V, oikosulkujen ja muiden häiriöiden riski on 

mahdollinen. Sinkkiviiksiä voi yrittää etsiä taskulampun avulla sopivassa kulmassa katsoen, 

mutta yleensä se vaatii tarkempia työkaluja kuten elektronimikroskooppia. Viiksekkäät 

lattialaatat on vaihdettava uusiin, ja datakeskuksen huolellinen puhdistus ammattilaisten 

avulla on tarpeen (ASHRAE, 2011). 

 

 

Kuva 19. Sinkkiviiksien kierto datakeskuksessa (NASA, 2003; muokattu suomeksi) 

Pölyä voi aiheutua myös datakeskuksen omasta toiminnasta. Kuitupitoista pölyä muodostuu 

paperista, pahvista ja tekstiileistä. Tulostimet ja kopiokoneet on hyvä sijoittaa eri tiloihin 

servereistä. Uusien laitteiden purkaminen ja pahvilaatikoiden käsittely on myös parempi 

tehdä muualla. Kuitupitoinen pöly kertyy jäähdytyssiileihin ja heikentää jäähdytystehoa. 

Ilmankostuttimet, jotka perustuvat ilmaan suihkutettaviin kosteuspisaroihin, voivat 

muodostaa haitallista sisäilmapölyä, jos ilmankostuttimen käyttämä hanavesi sisältää 

suoloja, joiden vetistyvä suhteellinen kosteus on pienempi kuin huoneen suhteellinen 

ilmankosteus. Käänteisellä osmoosisuodatuksella käsitelty puhdas vesi on täten 

suositeltavampaa.  (ASHRAE, 2011). 
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4.2.1 Pölyn vetistyvän suhteellisen kosteusprosentin määrittäminen 

Määrittämiseen tarvitaan IPC-B-24 -testipiirilevyä (kuvassa 20), jossa on lomittuvat 

kampamaiset pinnat 0,5 mm etäisyydellä toisistaan. Datakeskuksen tietokoneista kerätään 

helposti saatavat pölyt talteen puhtaisiin muovipusseihin ja viedään laboratorioon 

analysoitavaksi. Pöly ripotellaan testipiirilevyn pinnalle siten, että pölykerros siltaa 

kampojen kontaktit.  

 

Kuva 20. IPC-B-24 -testipiirilevy (ASHRAE, 2011) 

Testipiirilevy asetetaan kosteuskammioon ja sinne asetetaan 20 % suhteellinen ilmankosteus 

huoneenlämpötilassa. Piirilevylle syötetään 10 V biasointijännite ja suhteellista kosteutta 

nostetaan tasaisesti 90 %:iin viikon aikana. Samalla mitataan kampojen vuotovirrat ja ne 

piirretään ajan funktiona kuvaajaksi. Pölyn vetistyvä suhteellinen kosteusprosentti on siinä 

kohdassa, jossa vuotovirran suuruus nousee jyrkästi (ASHRAE, 2011). 
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5 ELEKTRONIIKKA, LITIUM-METALLIAKUT JA DENDRIITIT 

 

Piirilevy (PCB, printed circuit board) on tyypillisesti epoksipolymeeristä tehty ja 

lasikuidulla vahvistettu levy, elektronisen laitteen kivijalka, johon kiinnitetään tarvittavat 

aktiiviset ja passiiviset komponentit eri keinoin. Vuosikymmeniä käytössä olleet litium-

ioniakut alkavat olla kehityksensä ja kasvupotentiaalinsa äärirajoilla, joten tehokkaampia 

akkuja varten on vaihdettava akkutyyppiä. Sähköautojen yleistymisen myötä akkuihin on 

enenevissä määrin kasvupaineita, siinä missä mobiililaitteet ja muu tehokkaampi 

elektroniikka pienenee ja esimerkiksi IoT-laitteiden määrä kasvaa. Puhdasta litiumanodia 

käyttäviä akkuja (litium-metalliakut) pidetään akkuteollisuuden Graalin maljana, 

kymmenkertaistaen kapasiteetit, joita nykyään käytetään. Dendriittiongelma on kehityksen 

esteenä, kun puhtaat litiumelektrodit menettävät akkukapasiteettia turhan nopeasti lataus-

purkaussyklien jälkeen. 

5.1 Akkujen dendriittiongelman mahdollisia ratkaisuideoita 

Aiemmat tutkimukset ja kokeet ovat suojanneet litiumanodeja erilaisilla suoja-aineilla, joka 

päästää litium-ionit läpi, mutta estää kontaktin elektrolyyttiin. Suoja-aineissa on kuitenkin 

ongelma, että ne murtuvat elektrodin laajenemisen aiheuttaman rasituksen takia paljasten 

puhtaan litiumin ja dendriittiongelma alkaa esiintyä. 

5.1.1 Hiilinanopallojen ja sokerin avulla luodut huokoiset suojakerrokset 

Vuonna 2014 Standfordin yliopistossa Yi Cuin tutkimusryhmä päällysti polystyreenistä 

tehtyjä nanokokoisia palloja amorfisella hiilellä, ja päällystyksen jälkeen kuumensivat 

polystyreenin pois. Jäljelle jäi huokoinen hiilinanopallokerros, joka päästää lävitseen litium-

ioneja, mutta ei akun elektrolyyttiä. Kuvassa 21 näkyy hiilinanopallojen kerros. (Cui et al., 

2014) 
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Kuva 21. Nanopalloja anodin pinnassa (Cui et al., 2014) 

 

Testauksessa käytettiin 0,5 milliampeerin sähkövirtaa neliösenttimetriä kohti, ja 

nanopallosuojatut litiumanodit selviytyivät 150 syklin rasituksesta 98,5 %:sti, kun taas 

päällystämätön versio oli puoliksi kulunut vain sadan syklin jälkeen. Cuin ryhmä sanoo 

saavuttaneensa vakaita akkuja 2 – 3 milliampeerin virralla, mutta työtä riittää, että 

saavutetaan kymmenkertaiset virrat toteutettua, kuten nykyisissä litium-ioniakuissa 

kaupallisesti käytetään (Cui et al., 2014). 

 

Vastaavanlainen idea toteutettiin myöhemmin yhteistyönä Rice-yliopistossa (Texas) ja 

Arizonan osavaltion yliopistossa. Arizonan yliopiston professori Hanging Jiangin johtama 

tutkimusryhmä on vuonna 2018 kehittänyt menetelmän, jossa tavallisesta sokeripalasta 

saadaan muodostettua dendriittejä sitovaa suoja-ainetta. Tutkimusryhmä myös havaitsi 

ilmiön, jossa mekaaninen rasitus litiumanodissa aiheuttaa dendriittien kasvustoa, samaan 

tapaan kuin metallurgiassa ilmenee rasituksen aiheuttamia tina- ja sinkkiviiksiä. 

Litiumakuissa rasitusta aiheutuu lataus- ja purkaussykleistä. (Jiang et al., 2018) 

 

Koska litium on metallina pehmeää ja sillä on alhaisempi sulamispiste kuin tinalla ja sinkillä, 

litiumviikset eivät ole suoria karvoja, vaan mutkaista, orgaanisen näköistä kasvustoa. 

Tutkimusryhmä päällysti elektrokemiallisesti anodin huokoisella aineella, joka pakottaa 

litiumdendriitit kasvamaan maltillisesti sisäänpäin huokoisen aineen sisällä. Huokoinen aine 

tehdään sokerin avulla, kun sokeriin liuotetaan nestemäistä silikonia 

(polydimetyylisiloksaani, PDMS), ja vedellä huuhdellaan sokeri pois. Jäljelle jää kuvan 22 

kaltainen ontelomainen rakenne, joka yhä päällystetään kuparilla ja kiinnitetään anodin 

pintaan. (Jiang et al., 2018) 
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Kuva 22. Sokerikiteeseen imeytetty nestemäinen silikoni, ja siitä kuparilla päällystetty lopullinen versio 

(Jiang et al., 2018) 

 

Kuparilla päällystäminen mahdollistaa elektronien virtaamiseen ja akun toiminnan. 

Tällaisella pehmusteella varustettu akku säilyttää coulombisen tehokkuutensa lähes 98 %:sti 

200 lataus- ja purkaussyklin jälkeen, päihittäen helposti sileällä kuparilla päällystetyt 

verrokkiakut. Samalla tämä pehmuste antaa myöden ja kutistuu rasituksen alla, ja sitoo 

mahdolliset dendriitit onkaloihinsa. Jiangin mukaan tällä menetelmällä saavutettiin 

merkittävä dendriittikasvuston väheneminen. Tulevaisuuden työtä riittää kuitenkin tämän 

tekniikan eliniässä, että säilyvätkö hyvät ominaisuudet vuosikausia ja normaalia kulutusta. 

Jotta akku olisi kaupallisesti onnistunut, sen coulombinen tehokkuus olisi oltava 99,9 %:in 

tasoa, ja mieluusti mahdollisimman pitkäksi ajaksi. (Jiang et al., 2018) 

5.1.2 Parakvattipinnoite 

Kalifornian Riverside-yliopistossa Chao Wang ja hänen tutkimusryhmänsä havaitsivat 

vuonna 2017, että pinnoittamalla akun orgaanisella yhdisteellä, metyyli-viologeenillä 

(parakvattidikloridi, C12H14N2Cl2), voidaan stabiloida akun suorituskyky, estää dendriittien 

kasvaminen ja pidentää akun käyttöikää jopa kolminkertaiseksi verrattuna tavalliseen 

elektrolyyttiin litium-metallianodeissa. Parakvatti on kuitenkin myrkyllinen ja luonnolle 

haitallinen aine, joten tarkkuutta on oltava, että saadaan pitoisuudet turvallisille tasoille 

tavallisten kuluttajien käyttöön. Parakvattia käytetään yleisesti rikkakasvien torjunta-

aineena. Nykypäivänä sen käyttö on kielletty 2007 lähtien Euroopan unionin alueella, mutta 

Yhdysvalloissa sen käyttö on yhä sallittua luvanvaraisesti. Kehittyvissä valtioissa Aasiassa 

ja latinalaisessa Amerikassa parakvatin käyttö on valvomatonta. (Wang et al., 2017) 
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Metyyli-viologeeni liukenee elektrolyyttiin akun lataamisen aikana, mutta joutuessaan 

kosketukseen litiumin kanssa metyyli-viologeeni nopeasti pelkistyy tasaiseksi kerrokseksi 

litiumelektrodin päälle. Vain 0,5 painoprosenttia metyyli-viologeenia lisäämällä 

elektrolyyttiin akun elinikää voidaan pidentää kolminkertaiseksi. Tämän lisäksi metyyli-

viologeeni on halpaa valmistaa ja osuutta elektrolyytissä helppoa nostattaa. Tämä 

mahdollistaisi uuden sukupolven litium-metalli- ja litium-ilma-akkujen kehittämisen ja 

yleistymisen teollisuudessa. Huomioitavaa kuitenkin on, että parakvattipinnoite ei 

kuitenkaan ole suojakeino korkeaa lämpöä ja tulipaloriskiä varten. (Wang et al., 2017) 

5.1.3 Keino tutkia litium-metalliakkujen dendriittejä syklien aikana 

Michiganin yliopistossa Neil Dasguptan tutkimusryhmä suunnitteli ja toteutti 

tutkimuskokoonpanon, jolla voidaan tutkia litium-metalliakkujen dendriittikasvustoa 

lataamisen ja purkamisen aikana. Litium-ioniakkujen kehitys alkaa olla kehityksensä 

äärirajoilla sen suhteen, paljonko varausta voidaan turvallisesti pusertaa pieneen kasaan. 

Litium-metalliakut, kuten litium-rikki tai litium-ilma, käyttävät puhdasta litiumia toisena 

elektrodina, mahdollistaen jopa kymmenkertaisen varauksen verrattuna nykyajan 

parhaimpiin litium-ioniakkuihin. Litium-metalliakut ovat myös kevyempiä, koska litium on 

kevyt metalli, ja litium-ioniakuissa käytetään grafiittia toisena elektrodina, joka voidaan 

litium-metalliakuissa jättää kokonaan pois.  

Dendriittikasvusto on kuitenkin ongelma litium-metalliakuissa, ja on estänyt näiden 

kaupallisen läpimurron sähköautoihin ja muuhun kuluttajaelektroniikkaan. Dendriitit 

heikentävät akkujen suorituskykyä, lyhentävät elinikää ja voivat aiheuttaa jopa tulipaloja ja 

räjähdyksiä. Akkujen sisällä tapahtuvia ilmiöitä on mahdotonta omin silmin nähdä, eikä 

dendriittejä ilmene latauksen tai purkauksen jälkeen, vaan näiden aikana. Tutkimusryhmä 

kehitti oman visualisaatio-nappipariston leikkaamalla yksinkertaisesti luukun paristoon 

tilassa, joka oli argonkaasulla eristetty, hiukkasista puhdas ja kuiva kemiallisten reaktioiden 

estämiseksi. Mikroskoopin avulla saatiin terävää kuvaa (kuva 23) dendriitin kasvamisesta 

vuorotellen anodin ja katodin puolella, riippuen oliko kyseessä lataaminen tai purkaminen. 

Michigan Engineering on myös julkaissut tästä testikokoonpanosta ja dendriittien 

käyttäytymisestä videon YouTubessa. Dasguptan mukaan tällainen visualisaatio-patteri ja 
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sen kuvaaminen mikroskoopilla on helppo ja halpa tutkimusmenetelmä, jota voidaan 

hyödyntää maailmanlaajuisesti. (Dasgupta et al., 2016) 

 

Kuva 23. Litiumdendriittien kasvustoa elektrodin pinnalla (Dasgupta et al., 2016) 

Kun litiumdendriitti puhdistettiin elektrodien pinnoilta, on havaittavissa pieniä koloja 

elektrodin pinnalla. Nämä kolot toimivat nukleaatiokeskuksina, eli myöhemmät dendriitit 

lähtevät kasvamaan helpommin näistä koloista. Litiumin sykkiminen edestakaisin lataus-

purkaussyklin aikana voi myös irrottaa dendriitin kokonaan, jättäen sen leijumaan 

hyödyttömänä elektrodien väliin, heikentäen akun suorituskykyä. (Dasgupta et al., 2016) 

5.2 Mineraaliöljyjäähdytys tietotekniikassa 

Isot datakeskukset ja kryptovaluuttojen louhiminen ovat suhteellisen uusia käyttökohteita, 

jotka hyödyntävät uppojäähdytystä mineraaliöljyssä, joten ongelmahistoriaa ei vielä 

kertynyt. Rikin aiheuttamat korroosiovahingot ovat muutenkin huonosti tunnettu ilmiö 

alalla, ja vikaa etsitään muista laitteista, eikä ajatella mineraaliöljyn olevan ongelma. 

 

Sattumanvaraiset ongelmat ovat tyypillisesti joko elektrolyyttikondensaattorien hajoamisia 

virtalähteissä, kun mineraaliöljy hitaasti imeytyy eristesuojien läpi, mutta tyypillisempää on 

mineraaliöljyn testauksen jälkeen todetut liian korkeat rikkipitoisuudet. Yli 3 ppb rikkiä 

mineraaliöljyssä aiheuttaa hyvin varmasti jonkintasoista korroosiota, ja ongelman laajuuteen 

vaikuttavat mm. toimintalämmöt, öljyn virtaukset, järjestelmän osien kokonaisuus ja 

kuparin/sinkin määrät. Rikki muodostaa ionisidoksen kupari-ionien kanssa, ja muodostaa 
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erilaisia suoloja, kuten Cu2S, CuSO3 ja CuSO4. Suolot taas kristalloituvat ja kasautuvat öljyn 

pohjaan, aiheuttaen sähköä johtavia kasautumia. Korroosion vahinkoa elektroniikalle ei voi 

korjata, kun kuparia ja sinkkiä kuluu mikroskooppitasolla ja kauttaaltaan. Signaalipolkujen 

virheiden takia toimintahäiriöt lasketaan tietokoneen komponentin virheeksi eikä 

jäähdytyksen, joten asiasta tietämätön korjaaja asentaa uusia laitteita huonoon 

mineraaliöljyyn ja lisää kustannuksia ja ongelmia on tiedossa. Mineraaliöljyjäähdytys on 

kuitenkin tehokas ja taloudellinen keino jäähdyttää datakeskuksia verrattuna 

ilmajäähdytykseen, joten on syytä panostaa ei-rikkipitoiseen synteettiseen öljyyn (Sundin, 

2018). 
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6 MUUNTAJIEN JA ELEKTRONIIKAN JÄÄHDYTYS MINERAALIÖLJYLLÄ 

Rikkipitoisuudet jalostetuissa öljytuotteissa on kasvanut tasaisesti vuosikymmenten aikana. 

Raakaöljy jaetaan kahteen ryhmään sen sisältämän rikkipitoisuuden mukaan. Makea 

raakaöljy (sweet crude oil) sisältää alle 0,5 % rikkiä, kitkerä (sour) sisältää yli 0,5 %. 1980-

1990 vuosina raakaöljyn lähteet muuttuivat ja jalostustekniikat kehittyivät.  Raakaöljystä 

halutaan saada eniten voittoa barrelia kohti, ja jalostetaan halvemmilla tekniikoilla, eikä 

esimerkiksi hydrauksella. Pienempi rikkipitoisuus öljyssä on kuitenkin tavoiteltavaa ja 

kaupallisesti tuottoisampaa, joten öljyä etsitään jatkuvasti uusilta alueilta. Uudet makean 

öljyn lähteet sisältävät kuitenkin laajemmin erilaisia rikkiyhdisteitä, jotka kulkeutuvat 

jalostuksen läpi sellaisenaan, lopulta päätyen mineraaliöljyihin. Uppojäähdytyksessä 

käytetty mineraaliöljy voi helposti sisältää yli 30 erilaista rikkiyhdistettä, mutta rikki ei 

kuitenkaan automaattisesti aiheuta ongelmia. Ajan myötä öljyn ominaisuudet ja kemialliset 

reaktiot voivat aiheuttaa sen, että ennen harmiton rikki alkaakin aiheuttaa korroosiota. 

(Sundin, 2018) 

 

Sähkönjakeluverkoissa, sähköntuotannossa ja teollisuudessa käytetään suurikokoisia 

muuntajia muuntamaan jännitetasoja sovellutuksiin sopiviksi. Kolmivaiheista sähköä 

siirretään Suomessa 400, 220 ja 110 kilovoltin verkoissa, ja Kiinassa on ensimmäisenä 

maailmassa aloitettu 1100 kilovoltin muuntajan asentaminen. Hyvin korkeat jännitteet, 

pitkät välimatkat ja luonto itsessään tuovat haasteita muuntajien suunnitteluun 

sähköteknisesti ja mekaanisesti, mutta hiipivä korroosio ja muut samankaltaiset ilmiöt 

aiheuttavat ongelmia myös muuntajissa, usein tuhoisin seurauksin. Käytössä olevia 

muuntajia on myös epäkäytännöllistä sammuttaa, huoltaa ja vaihtaa jäähdytysöljyjä. 

Yhteiskunta vaatii toimiakseen sähkönsyöttöä kellon ympäri ja toimintavarmuutta 

kylminäkin talvipäivinä, joten muuntajan sammuttaminen tai yht’äkkinen hajoaminen 

aiheuttaa nopeasti suuret kustannukset. 

 

Muuntajia täytyy jäähdyttää tehokkaasti, joka toteutetaan usein uppojäähdytyksenä 

erilaisilla mineraaliöljyillä, ja ulkoisesti myös jäähdytyssiilien ja tuulettimien avulla. 

Muuntajan käämitykset eristetään tyypillisesti paperikerroksilla, ja mineraaliöljy on tehokas 

lämmönjohdin, joka  dielektrisenä aineena ei johda sähköä tehokkaasti. Ongelmia kuitenkin 

syntyy ajan saatossa muuntajan ja jäähdytysöljyn ikääntyessä. Käämityksen paperieristeet 
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alkavat kulua, mineraaliöljyn koostumus muuttua ja kerrostua, tai muuntajan käyttökohde ja 

kuormitus muuttuu, muuttaen toimintalämpötiloja. 

 

Paperikerrosten kuluessa oikosulun riski kasvaa. Paljas kupari on myös omiaan reagoimaan 

mineraaliöljyn ja sen yhdisteiden kanssa, jolloin hiipivä korroosio alkaa edetä ja muodostaa 

epäpuhtauskertymää, joka entisestään lähentää heikon paperikerroksen peittämiä 

käämityksiä, kasvattaen oikosulun riskiä. Öljy itsessään myös menettää ajan saatossa 

lämmönjohtokykyään, jolloin jatkuvaa valvontaa on tehtävä sekä paperikerrosten että 

jäähdytyksen toimivuuden osalta. Ikääntynyt muuntaja voi myös käydä kuumempana, 

jolloin sähköiset ominaisuudet voivat poiketa alkuperäisestä suunnitellusta. 

 

Vuonna 2009 tilastoitiin sata hajonnutta isoa muuntajaa ja kuristinta. Nämä olivat 

käyttöiältään tuoreita asennuksia, mutta hajonneet sulfidikerrostumien muodostumisen 

myötä. Vikaantumiset koskivat kaikkia merkittävimpiä muuntajavalmistajia ja öljyn 

toimittajia. Hajonneiden laitteiden tarkemmissa tutkimuksissa vikojen syyksi ilmeni käytetty 

jäähdytysöljy, vaikka se olikin läpäissyt IEC ja ASTM-laatustandardit (Atanasova-Höhlein, 

2009). Standardeissa ei ole vikaa, mutta kuten yllä mainittu, öljyn spesifikaatiot ja 

jalostusmenetelmät ovat muuttuneet vuosien varrella (Sundin, 2018). 

 

Rikkiyhdisteet ovat hyviä luonnollisia hapettumista hidastavia aineita (inhibiittoreita), koska 

ne reagoivat mielellään hapen kanssa. Korkeasti jalostettu öljy ei sisällä rikkiä, mikä on 

toisaalta hyvä asia, mutta myöskään ei saada hyödyllistä hapettumisen hidastumista. 

Hapettumisen tasapainotilanne korkeasti jalostetuissa öljyissä saavutetaan lisäämällä öljyyn 

erikseen inhibiittoriaineita, kuten DBPC:tä (Atanasova-Höhlein, 2009)  

 

Useimmissa öljyissä löydettiin vallitseva yhdiste, DBDS eli dibentso-disulfidi, joka on 

voimakas kuparisulfidin muodostumisen mahdollistaja, ja DBDS:ää käytetään useimmissa 

öljyissä (Atanasova-Höhlein, 2009). Sama yhdiste aiheuttaa ongelmia myös tietotekniikan 

mineraaliöljyjäähdytyksessä (Sundin, 2018). Pienessä skaalassa on mahdollista ostaa täysin 

synteettistä ja dielektristä mineraaliöljyä täysin puhtaana rikkiyhdisteistä. Korroosion 

aiheuttamat ongelmat ovat tosin elektroniikassa pienien etäisyyksien myötä yleisempiä. 

Sähkönjakelumuuntajien lomittaiset kupariset käämitykset aiheuttavat oikosulun, kun 
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kuparisulfidia muodostuu eristepaperiin tarpeeksi paljon, kuten kuvassa 24 näkyy. 

(Atanasova-Höhlein, 2009)  

 

 

Kuva 24. Kuparisulfidien värjäämiä käämityksiä muuntajassa (Atanasova-Höhlein, 2009) 

Yleisiä ohjeita korroosion välttämiseen muuntajissa on mm. käyttää päällystettyjä litteitä 

kuparikäämityksiä, välttää käyttämistä lähellä maksimikuormitusta ja pitämällä huoli siitä, 

ettei käämityksen ja öljyn välille muodostu kuumia lämpökeskittymiä. Öljyn säännölliset 

DGA-testit ja muut analyysit on dokumentoitava säännöllisesti, että havaittaisiin poikkeamat 

ajoissa. Passivaattoriaineiden toimintakyky on myös rajallinen, ja ne kuluvat ajan myötä, 

joten niitäkin on syytä tarkkailla säännöllisesti.(Atanasova-Höhlein, 2009). 

6.1 DBDS:n suurin sallittava määrä ja passivaattoreiden määrä 

Rehmanin tutkimusryhmä teki vuonna 2016 selvityksen sähkönjakelumuuntajien öljyn 

lisäaineiden optimaalisesta määrästä Saudi-Arabian olosuhteissa. Tutkimusryhmä suoritti 

kupariliuskoilla CCD-testejä IEC 62535 -standardin mukaisesti täysin rikittömällä öljyllä ja 

asteittain DBDS:ää lisäämällä; Samanlainen mittaus tehtiin myös rikkimerkaptaanille. Myös 

kahta yleisesti käytettyä passivaattoria testattiin 24 tunnin ajan korkeissa lämpötiloissa. 

 

Kupariliuskoja silmämääräisesti katsomalla käy ilmi, että DBDS:n korrosoimaton raja-arvo 

on alle 4 ppm ja rikkimerkaptaanin alle 1 ppm. Passivaattoreista bentsotriatsoli (BTA) oli 

tehokkaampaa kuin Irgamet 39 (toluiltriazole-dialkylamine). 150 °C lämpötilassa 
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bentsotriatsoli saavutti saman tehokkuuden kuin Irgamet 39 vain 50 ppm konsentraatiolla, 

kun Irgamettia tarvittiin 150 ppm. Huomattavaa on kuitenkin, että mitä enemmän 

passivaattoreita käytetään, sitä enemmän muodostuu sakkaa öljyyn, joka taas voi aiheuttaa 

omat ongelmansa. (Rehman et al., 2016) 

6.2 DBDS:n poistaminen öljystä Na-PEG:in avulla 

DBDS:n merkitys kuparisulfidien muodostumisessa tiedetään, joten keinoja vähentää 

reaktioita tai poistaa DBDS kokonaan on tutkittu paljon. Tuore tutkimusraportti syyskuulta 

2019 selvittää keinon poistaa DBDS käytännössä kokonaan yhden tunnin kestävällä 

toimenpiteellä. Yangin ryhmä esitti keinon käyttää polyetyleeniglykolista ja natriumista 

valmistettua yhdistettä öljyn puhdistamiseen. Ratkaiseva aine oli natriumhydroksidista 

NaOH ja polyetyleeniglykolista (PEG 400) muodostettu Na-PEG -yhdiste; Yksi gramma 

natriumhydroksidia kymmentä millilitraa PEG-400 kohti,  reaktiolämpötilan ollessa 120 °C. 

 

Na-PEG:iä käytetään myrkyllisten polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteet) 

poistamiseen muuntajien öljyistä, mutta sillä on myös DBDS:ää poistavia vaikutuksia, joita 

ei ole tarkemmin tutkittu eikä myöskään tiedetä pitkäikäisiä vaikutuksia öljyn 

ominaisuuksiin. Tätä asiaa lähti Yangin ryhmä kokeellisesti tutkimaan, käyttäen erikokoisia 

annoksia Na-PEG:iä eri lämpötiloissa ja eri aikoja. (Yang et al., 2019). 

 

Eräässä kokeessa DBDS-konsentraatio laski 168 mg/kg tasosta 12...30 mg/kg tasoon 

viidessä minuutissa, ja lopulta tunnin kuluessa alle 5 mg/kg tasoon, joka oli mittalaitteen alin 

tarkkuus. Optimaalinen annostus oli yksi millilitra Na-PEG:iä jokaista seitsemää 

milligrammaa DBDS:ää öljyssä kohti, reaktiolämpötilan ollessa noin 75 °C. Yleisesti 

toimintalämpötila muuntajien öljyille on 70...90 °C. Laboratorio-olosuhteiden lisäksi 

Yangin ryhmä rakensi myös automaattisen laitteiston isommassa skaalassa (kuva 25). 



48 

 

 

Kuva 25. Automatisoitu öljyn DBDS:n puhdistuslaitteisto Na-PEGin avulla (Yang et al., 2019) 

Automaattisella laitteistolla ja eräässä testissä DBDS-konsentraatio oli alussa 448 mg/kg, 

tunnin kuluttua alle 5 mg/kg ja öljy oli testatusti korrosoimatonta. Puhdistettu öljy testattiin 

ja verrattiin täysin rikittömään puhtaaseen öljyyn, ja osoittautui, ettei Na-PEG -käsittelyllä 

ole öljyn ominaisuuksia huonontavia vaikutuksia, verrattuna DBDS:ää sisältävän öljyn 

alkutilanteeseen. Verratut öljyn ominaisuudet olivat dielektrinen häviökerroin (dissipation 

factor), läpilyöntijännite ja öljyn happamuus. Työtä kuitenkin riittää tarkkojen Na-PEG:in ja 

DBDS:n välisten kemiallisten reaktioiden selvittämisessä, ja öljyn puhdistamisen 

jatkojalostamisessa (Yang et al., 2019).  
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7 YHTEENVETO 

Työssä esiteltiin dendriittien ja hiipivän korroosion aiheuttamia ongelmia case-esimerkein. 

Toistuvat teemat pyörivät ilmanlaadun, suhteellisen ilmankosteuden ja lämpötilan ympärillä. 

Ilman kaasut ja hiukkaset liukenevat kosteuskerrokseen, aloittaen kemialliset reaktiot ja 

hiipivän korroosion etenemisen. Lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden välinen yhteys 

oli merkittävä; Vain viiden asteen lämpötilan aleneminen nosti suhteellista ilmankosteutta 

15 prosenttiyksikköä, joka mahdollistaa tarvittavan viiden tai useamman 

vesimolekyylikerroksen muodostumisen pinnoille, joka taas mahdollistaa tyypillisesti 

rikkivedyn liukenemisen kosteuteen. Rikki ja kloori ovat pahimpia metalleja korrosoivia 

kaasuja. 

Litium-metalliakuissa esiintyvään dendriittiongelmaan esiteltiin suojaavia pinnoitteita. 

Hiilinanopalloilla ja kuparilla päällystetty sokerin huokoinen rakenne sitovat dendriittejä 

sisäänsä ja samalla joustavat akun elektrodien laajentuessa, ettei paljasta litiumia pääsisi 

kosketuksiin elektrolyytin kanssa. Jatkotutkimuksen aiheita löytyy parakvattipinnoitteen 

käyttämisestä litium-metalliakuissa, siten että se olisi kaupallisesti kannattavaa ja kuluttajille 

turvallista. Elektroniikkateollisuudessa RoHS:in astuminen voimaan aiheutti lyijyttömien 

aineiden käytön pakollisuuden, joka nosti esiin hiipivän korroosion esiintyvyyttä.  

Datakeskuksissa ilmanlaadun luokitukseen on standardeja ja tarvittavia ilmansuodattimia, 

joilla saadaan kaasut ja hiukkaset tarvittavan alhaisille tasoille. Kuparisilla ja hopeisilla 

liuskoilla voidaan monitoroida ilmanlaatua passiivisesti, ja tarvittaessa aktiivisin 

menetelmin. Vanhoista sinkkipäällysteisistä teräsrakenteista ja -laatoista irtoaa sinkkiviiksiä, 

jotka ilmanvaihdon myötä voivat päätyä servereiden sisään.  

Mineraaliöljyä on mahdollista pienimuotoisesti käyttää täysin synteettisenä ja puhtaana 

rikistä esimerkiksi serverissä, mutta sähkönjakelun muuntajissa tarvitaan säännöllistä öljyn 

valvontaa ja öljyn vaihtamista, jos DBDS-arvot nousevat liikaa. Na-PEG:illä on mahdollista 

poistaa DBDS:ää, mutta jatkotutkimusta tarvitaan ja tuntemusta tarkoista kemian reaktioista. 
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