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Tolonen J. (2017) Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden 

itsestäänkorjautumisen havaitseminen. Oulun yliopisto, sähkötekniikan tutkinto-

ohjelma. Kandidaatintyö, 32 s. 

 

TIIVISTELMÄ 

 
Tässä työssä tutkitaan metalloitujen paperieristeisten 

ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumisilmiötä, keskittyen erityisesti 

siihen, miten ilmiö vaikuttaa kondensaattorin jännitteeseen aikatasossa, jos 

kondensaattoria ladataan ilmiön tapahtuessa, sekä siihen, millaisia fyysisiä 

vaikutuksia ilmiöllä on kondensaattoriin. Lisäksi selvitetään Kemet Electronics 

Oy:n Suomussalmen tehtaan tuotantolinjalla toimivan jännitedetektorilaitteen 

toiminta, sekä arvioidaan, kykeneekö laite havaitsemaan kondensaattorin 

itsestäänkorjautumisen. 

 Löydetyn tutkimustiedon sekä tehtyjen mittausten perusteella 

kondensaattorin itsestäänkorjautumiseen kuluva aika on vahvasti kytköksissä 

jännitetasoon, jolla se tapahtuu, sekä ilmiöön liittyvän jännitepudotuksen 

suuruuteen. Pienillä, alle 100 V jännitteillä tapahtuman kesto voi olla alle yhden 

mikrosekunnin, mutta kondensaattorin jännitteen ollessa tuhansia voltteja myös 

jännitepudotuksesta ilmiön aikana tulee suuri, jolloin itsestäänkorjautuminen ja 

jännitteen palautuminen takaisin samalla tasolle voi kestää yli 100 µs. 

Testilaitteen jännitelähde ei kykene lataamaan kondensaattoria suurimmalla 

mahdollisella nopeudella, mikä hidastaa oleellisesti jännitteen palautumista.  

 Todetaan, että laite kykenee havaitsemaan yli 40 V jännitepudotuksen 

aiheuttavat itsestäänkorjautumistapahtumat, kunhan kondensaattorin 

huippujännite on sitä ennen ylittänyt 100 V tason. Laite havaitsee ilmiön sitä 

suuremmalla todennäköisyydellä, mitä suurempi siihen liittyvä jännitepudotus 

on.  

 Todetaan myös, että alle 250 V jännitteellä tapahtuneet 

itsestäänkorjautumiset aiheuttavat tutkitun tyyppiseen kondensaattoriin vain 

minimaalisia vaurioita, joten jännitedetektori kyennee havaitsemaan 

kondensaattoria vakavasti vaurioittavat tapahtumat. Toisaalta, laitteeseen 

käytetty tekniikka on osin vanhentunutta, ja luotettavammin toimiva laite olisi 

mahdollista rakentaa suhteellisen kustannustehokkaasti esimerkiksi sopivaa 

mikrokontrolleria hyödyntäen. Lisäksi laitteessa käytetyn 

komparaattorikomponentin sisääntulojännitteiden ohjearvot ylittyvät 

simulaatioiden perusteella, mikä voi vaikuttaa laitteen luotettavuuteen. 

  

Avainsanat: metalloitu ohutkalvokondensaattori, paperikondensaattori, X-

kondensaattori, Y-kondensaattori, turvallisuuskondensaattori, 

häiriönpoistokondensaattori, itsestäänkorjautuminen, itseparantuminen, 

läpilyönti, jännitedetektori.  
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Tolonen J. (2017) The self-healing phenomenon of metallized film capacitors and 

how to detect it. University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineering, 

Bachelor’s Thesis, 32 p. 

 

ABSTRACT 
 

In this work the self-healing phenomenon of metallized paper film capacitors is 

studied, focusing especially on how phenomenon affects the voltage of a capacitor 

in the time domain, if the capacitor is being loaded while self-healing occurs. The 

dependence between voltage and physical effects of self-healing on capacitor is 

also investigated. In addition, operating principle of a voltage detector circuit, 

which is used at the capacitor production line of the manufactory of Kemet 

Electronics Corporation in Suomussalmi, is clarified, and the ability to detect a 

self-healing event of the detector circuit is examined. 

 According to the completed measurements and the former studies about self-

healing, the duration of a self-healing event is strongly dependent on the voltage 

at which it occurs and the voltage drop that is associated to the event. At low 

voltage levels the duration of a self-healing event can be under one microsecond, 

but when the voltage of the capacitor is several thousand volts, the event may last 

over 100 µs. The voltage source of the detector circuit also slowers down loading 

of the capacitor, which significantly affects the possibility to detect a self-healing 

event. 

 It’s found out that the detector can detect a voltage drop of 40 volts, if the 

voltage of the capacitor has been over 100 volts before the event. The bigger the 

voltage drop, the bigger the possibility to detect a self-healing event. 

 Self-healing events occurred under the voltage of 250 volts seem not to cause 

significant damage to capacitor so it can be supposed that the detector circuit is 

able to detect the majority of self-healing events. On the other hand, the 

technology used in the device is partly old-fashioned, and it would be quite cost 

effective to build a new, more realiable device using for example a suitable 

microcontroller. In addition, the input voltages of the comparator component in 

the circuit are bigger than suggested in the datasheet of the component, which 

may affect the reliability of the detection. 

 

Key words: metallized paper film capacitor, X-capacitor, Y-capacitor, safety 

capacitor, self-healing, dielectric breakdown, voltage detector. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

V         Voltti 

Ω         Ohmi 

K         Kelvin 

LTSpice       Linear Technology Inc:n piirisimulaattoriohjelma 

RFI        Radio frequency interference eli radiotaajuushäiriö  

EMI        Electromagnetic interference eli sähkömagneettinen häiriö 

(engl.)       Edeltävä suomenkielinen termi englanniksi 
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1. JOHDANTO 

 
Työ on tehty yhteistyössä Kemet Electronics Oy:n kanssa ja työn aihe on saatu yhtiön 

kautta tammikuussa 2017. Työn pohjimmainen idea oli selvittää yhtiön Suomussalmen 

tehtaan ohutkalvokondensaattoreiden tuotantolinjalla toimivan jännitedetektorin 

toiminta, sen säätömahdollisuudet ja mahdollinen päivitystarve. Tätä varten oli 

oleellista selvittää metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumisen 

teoriaa, erityisesti ilmiön nopeus, jotta voitaisiin arvioida, kykeneekö jännitedetektori 

havaitsemaan mahdolliset tuotteiden testaamisen aikana tapahtuvat 

itsestäänkorjautumistapahtumat.  

 Työ sisältää lyhyen kirjallisuuskatsauksen metalloitujen 

ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumisen teoriasta, käytännön mittauksia 

ilmiön todellisen nopeuden selvittämiseksi nimenomaan linjalla tuotettaville 

kondensaattoreille, sekä jännitedetektoripiirin toiminnan selvittämisen simulointien 

avulla. 

 Tutkimustulosten tai muunkaan materiaalin löytäminen nimenomaan 

paperieristeisten metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumisesta 

osoittautui vaikeaksi, sillä kyseisen kaltaisia kondensaattoreita tuottaa merkittävissä 

määrin nykyisin vain kaksi yhtiötä; polymeerieristeiset ohutkalvokondensaattorit ovat 

ylivoimaisesti käytetympiä ja sen vuoksi myös tutkitumpia. Paperieristeisillä 

ohutkalvokondensaattoreilla on kuitenkin yhä omat erityiset käyttökohteensa. 

 Työssä käytetään suomenkielistä termiä ”itsestäänkorjautuminen”, jonka työn 

tekijä on kuullut alun perin Kemet Electronics Oy:n työntekijöiltä työn aiheen 

saadessaan. Aiheesta on suomeksi kirjoitettu vähän, mutta muutama vanhempi 

suomenkielinen julkaisu löytyy, joissa englanninkielinen termi ”self-healing” on 

käännetty itsestäänkorjautumisen sijaan itseparantumiseksi. 

 Johdannon lopuksi haluan vielä esittää kiitokseni työn valvojan Kari Määtän ja työn 

teknisen ohjaajan Esa Materon lisäksi Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen tehtaan 

työntekijöille Harri Juntuselle sekä erityisesti Elja Oikariselle, joka sairaslomalla 

ollessaankin antoi apua työn tekemiseen palautuspäivän lähetessä uhkaavasti.  
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2. TEORIA 

 
2.1. Metalloidut ohutkalvokondensaattorit 

 

Metalloidut ohutkalvo- eli filmikondensaattorit valmistetaan yleensä käämimällä, eli 

käärimällä päällekkäin rullalle ohuet eristekalvot, joiden pintaan on höyrystetty 

elektrodeina toimivat metallikerrokset. Eristekalvojen paksuudet ovat nykyään alkaen 

1 µm [1] ja eristekalvon pinnalle höyrystetyn metalloinnin paksuus on vain noin 10–

50 nm [2]. Perinteisin eristemateriaali on paperi, mutta nykyisin dielektrinä käytetään 

huomattavasti useammin erilaisia polymeerejä, kuten polypropeenia (PP), 

polyfenyleenisulfidi (PPS) tai polyeteenitereftalaattia (PET), jolloin puhutaan usein 

kansanomaisemmin ”muovikondensaattoreista”. Tässä työssä keskitytään kuitenkin 

erityisesti metalloituihin paperifilmikondensaattoreihin. [1, 2, 3] 

 Kondensaattorikäämin kerrosten väleihin jäävät ilmataskut ja eristeen huokoset 

pyritään täyttämään sulkemalla kondensaattorikäämi kaasulla tai nesteellä täytettyyn 

koteloon tai valamalla kondensaattorikäämi epoksihartsin sisään. Näin 

kondensaattorin läpilyöntikestoisuutta saadaan parannettua. Samoista syistä 

eristekalvo voidaan myös lakata. [1, 2, 3] 

 Kovetettu epoksihartsi suojaa kondensaattorikäämiä hyvin fyysiseltä rasitukselta 

kuten tärinältä ja iskuilta, mutta vesihöyry voi pitkällä aikavälillä läpäistä 

epoksihartsin, minkä vuoksi epoksihartsin sisään valettu kondensaattorikäämi on 

suojattava erikseen kosteudelta; mikäli kotelointi ei ole tiivis, kosteus pääsee 

hapettamaan metallisia elektrodeja, mikä lyhentää kondensaattorin elinikää. [1, 2, 3] 

 Kondensaattorikäämi voidaan myös lämpökäsitellä ennen kotelointia, minkä 

seurauksena käämi hiukan kiristyy, ja suuri osa filmien väleissä olevista ilmakuplista 

poistuu. [2, 3] 

 Elektrodit ovat useimmiten alumiinia, sinkkiä tai niiden seosta. Metallointi ei ole 

koko filmin levyinen, vaan ulottuu aivan filmin reunaan vain toiselta laidaltaan; näin 

päällekkäiset elektrodit saadaan yhdistettyä komponentin erinapaisiin ulkoisiin 

kontakteihin kuten jalkoihin. Kondensaattorikäämin ja siihen liitettyjen jalkojen 

rakennetta on havainnollistettu kuvassa 1 (kuvan lähde [8]). Kuvan tapauksessa on 

käytetty kahta eristekerrosta. [1, 2, 3] 

 Usein metallointi tehdään paksummaksi kontaktin puolelta vahvistamalla 

metalloinnin reunaa tai muodostamalla metallointiin portaattomasti laskeva profiili, 

jotta liitos jalkoihin olisi parempi. Kontakti valmistetaan ruiskuttamalla sinkkiä koko 

käämin päädyn alueelle, jotta yhteys elektrodiin muodostuisi mahdollisimman laajalle 

alalle; muutoin kontaktin resistanssi olisi liian suuri ja elektrodit tuhoutuisivat 

kontaktien kohdilta lämpenemisen vuoksi. [1, 2] 

 Ohutkalvokondensaattoreiden häviötangentti sekä ekvivalenttinen sarjaresistanssi 

(ESR) ovat pieniä, ne ovat bipolaarisia ja niiden kapasitanssi ei riipu jännitteestä. [2] 
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Kuva 1. Havainnekuva kondensaattorikäämin rakenteesta. 

 

 

2.2. Itsestäänkorjautuminen 

 

Jos kondensaattorissa tapahtuu läpilyönti, muodostuu elektrodien välille 

matalaimpedanssinen johtava reitti, jolloin kondensaattori ei enää toimi. 

Kondensaattori voi myös räjähtää tai muutoin täysin tuhoutua läpilyönnin tapahtuessa. 

Läpilyönti voi tapahtua esimerkiksi, mikäli dielektrin yleinen jännitteensietokyky 

ylitetään, tai matalammillakin jännitteillä, mikäli kondensaattorin valmistusvaiheessa 

eristeeseen on jäänyt epäpuhtauksia tai huokosia, jotka heikentävät eristeen 

jännitekestoa paikallisesti. Usein eristekalvoja asetetaan useampi päällekkäin, jolloin 

on epätodennäköistä, että heikkoja kohtia sattuisi olemaan päällekkäin. Siltikin 

kondensaattoreiden käyttöjännitteet joudutaan yleensä mitoittamaan dielektrin 

jännitekestoltaan heikoimman kohdan mukaan. [1, 2, 3, 4] 

 Aiemmin esitellyillä metalloiduilla filmikondensaattoreilla on kuitenkin muista 

kondensaattoreista poikkeava itsestäänkorjautuva rakenne, joka mahdollistaa 

kondensaattorin toimimisen läpilyönnin tapahduttuakin. Itsestäänkorjautumisessa 

(engl. self-healing) metallointi eristekalvoon läpilyönnissä syntyneen reiän ympäriltä 

höyrystyy tai muuttuu eristäväksi metallioksidiksi, jolloin elektrodien välillä ei ole 

enää johtavaa reittiä. Metalloinnin höyrystymisen mahdollistaa sen ohuus, sillä ohuen 

metallikerroksen höyrystämiseen vaadittava energia on sopivan pieni; esimerkiksi 

normaaleilla ohutkalvokondensaattoreilla, joissa elektrodina toimii erillinen verrattain 

paksu metallikalvo, metallin höyrystäminen vaatisi liian suuren energian. [1, 2, 3, 4] 

 Itsestäänkorjautumisilmiön ansiosta metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden 

käyttöjännitteet voidaan mitoittaa lähes eristeen keskiverron läpilyöntijännitteen 

tasolle matalimman tason sijaan; turvamarginaalit voidaan suunnitella normaalia 

pienemmiksi. [2, 3] 

  Ilmiön seurauksena kondensaattorin kapasitanssi tippuu hieman, koska elektrodien 

pinta-ala pienenee, mutta kuitenkin niin vähän, että itsestäänkorjautumisia voi 

tapahtua satoja, jopa tuhansia, ennen kuin vaikutus on merkittävä. Myöskään 

kondensaattorin luotettavuus ei kärsi ihanteellisen itsestäänkorjautumisen 

seurauksena, vaan periaatteessa jokainen korjautuminen nostaa kondensaattorin 
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jännitekestoa, koska metallointi eristeen heikoimmalta kohdalta poistuu - tosin 

todellisuudessa muun muassa itsestäänkorjautumiseen liittyvä erittäin korkea 

lämpötila (5000–7000 K) sekä kemiallisissa reaktioissa syntyvät, johtavat yhdisteet 

vaikuttavat asiaan. [2, 3, 4, 6] 

 

 

2.3. Itsestäänkorjautumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Yleisesti itsestäänkorjautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

eristemateriaali, metalloinnin paksuus, kondensaattorin kapasitanssi, jännite, 

kondensaattorikäämin kerrosten välinen paine sekä elektrodien neliöalan resistanssi 

eli pintaresistanssi. [2, 3, 4] 

 Suurimmat erot eri eristemateriaaleja käyttävien kondensaattoreiden 

itsestäänkorjautumisprosesseissa ovat prosessissa syntyvissä reaktiotuotteissa sekä 

lämmön siirtymisessä eristekalvoon prosessin aikana. Erityistä nimenomaan työssä 

tutkittaville paperieristeisille ohutkalvokondensaattoreille on niiden 

itsestäänkorjautumisen puhtaus; paperifilmikondensaattoreilla itsestäänkorjautumisen 

seurauksena syntyviä, johtavia hiiliyhdisteitä syntyy erityisen vähän. Näin ollen on 

epätodennäköisempää, että reaktiotuotteet muodostaisivat edelleen johtavan kanavan 

itsestäänkorjautumisen jälkeen. [1, 3, 4] 

 Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen (Belko V. O. & Emelyanov O. A. Self-healing 

in segmented metallized film capacitors: Experimental and theoretical investigations 

for engineering design) mukaan itsestäänkorjautumisprosessin energiaan vaikuttaa 

oleellisesti lämmön siirtyminen eristemateriaaliin, joten eristemateriaalilla on 

vaikutusta prosessiin liittyvien energioiden suuruuksiin. Aiemmin tehdyt mallit 

ennustavat yleensä prosessiin vaadittavan energian liian pieneksi verrattuna 

kokeellisiin tuloksiin; metalloinnin höyrystäminen vaatii enemmän energiaa kuin 

aiemmin on oletettu, koska osa energiasta siirtyy lämpönä eristeeseen. [4] 

 Työn kannalta oleellinen seikka on itsestäänkorjautumisen kesto. 

Itsestäänkorjautumiseen kuluva aika on vahvasti kytköksissä jännitteeseen, jolla se 

tapahtuu. Jos jännite on 150 V, on tapahtuman kesto vain noin 1-5 µs, mutta 400 V 

jännitteellä kesto on jo noin 20 µs ja 3000 V jännitteellä 100 µs. 

Itsestäänkorjautumiseen kuluva aika kasvaa jännitteen myötä, koska suuremmalla 

jännitteellä läpilyöntiin liittyvä energia on suurempi, ja siten myös läpilyönnin 

aiheuttama vahinko laajempi, joten suurempi alue metallointia on höyrystettävä. [7] 

 Itsestäänkorjautumista kuvaavaa tarkkaa ja yleisesti hyväksyttyä matemaattista 

mallia ei ole vielä olemassa, vaan esimerkiksi itsestäänkorjautuvien 

kondensaattoreiden kehitys perustuu edelleen suurilta osin suureen määrään kokeita 

[4]. Lisäksi useimmissa itsestäänkorjautumista käsittelevissä julkaisuissa käsitellään 

ainoastaan polymeerieristeisiä filmikondensaattoreita, eikä varsinkaan tuoreita 

tutkimuksia liittyen nimenomaan työssä tutkittaviin paperifilmikondensaattoreihin 

ole. Itsestäänkorjautuminen on kuitenkin ilmiönä hyvin samankaltainen kaikilla 

metalloiduilla filmikondensaattoreilla eristemateriaalista riippumatta, joten työssä on 

perusteltua hyödyntää muihinkin kuin paperifilmikondensaattoreihin liittyviä 

tutkimustuloksia.  
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2.4. Itsestäänkorjautuvien kondensaattoreiden käyttökohteet 

 

Yleisiä käyttökohteita metalloiduille ohutkalvokondensaattoreille ovat 

itsestäänkorjautumisilmiön ansiosta sovellukset, joissa kondensaattorin tulee kestää 

usein korkeita jännitepiikkejä. Tästä tyypillinen esimerkki ovat X- ja Y-

kondensaattorit. [1, 2, 3, 5, 6] 

 X-kondensaattorit ja Y-kondensaattorit ovat turvallisuusluokiteltuja 

häiriönsuodatuskondensaattoreita vaihtovirtakäyttöön. Niiden tarkoitus on estää 

sähköisiä laitteita lähettämästä tai vastaanottamasta sähkömagneettisia häiriöitä 

sähköverkosta erityisesti radiotaajuuksilla. Niitä kutsutaan usein myös EMI- tai RFI -

kondensaattoreiksi. [3, 5] 

 Kondensaattorit jaetaan X- ja Y-luokkiin suunnitellun sijaintinsa perusteella. X-

kondensaattorit on tarkoitettu kytkettäväksi sähkölaitteen tulonapojen eli vaihe- ja 

nollajohtimien väliin, kun taas Y-kondensaattorit on tarkoitettu suojamaan ja vaihe- 

tai nollajohtimen väliin. Kuvassa 2 (lähde [5]) on havainnollistettu kondensaattoreiden 

sijainti sähköisissä piireissä. [3, 5, 6] 

 

 
Kuva 2. X-kondensaattorit kytketään tulonapojen väliin ja Y-kondensaattorit 

suojamaan sekä tulojännitteen väliin.  

 

X- ja Y-kondensaattorit jaetaan edelleen alaluokkiin suunnitellun ja sertifioidun 

jännitekestonsa perusteella: X-kondensaattorit luokkiin X1, X2, X3 ja Y-

kondensaattorit luokkiin Y1, Y2, Y3 ja Y4. Mitä pienempi alaluokan numero, sitä 

suurempi on kondensaattorin jännitekesto. Esimerkiksi IEC 60384-14 –alaluokan 

mukaisen X1-kondensaattorin tulee kestää käytössä 4,0 kV suuruisia jännitepiikkejä, 

kun taas vastaavan X2-kondensaattorin tulee kestää 2,5 kV jännitepiikkejä, ja niin 

ikään X3-kondensaattorin 1,2 kV jännitepiikkejä. [6] 

 X- ja Y- kondensaattoreiden toimintavarmuus on elintärkeää, sillä jos ne 

rikkoutuvat, voi laitteen särkymisen lisäksi muodostua X-kondensaattoreiden 

tapauksessa tulipalovaara ja Y-kondensaattoreiden tapauksessa laitteen käyttäjään 

kohdistuvan sähköiskun vaara. Tämän vuoksi kyseisistä kondensaattoreista käytetään 

myös nimitystä turvallisuuskondensaattori (engl. safety capacitor). [3, 5] 
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3 MITTAUKSET 

 
3.1. Työssä tutkittavien kondensaattoreiden ominaisuudet 

 

Työssä tutkittavat kondensaattorit ovat Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen 

tehtaalla valmistettuja yhtiön PME271M-, PME271E-, PME271Y- ja PME295-

sarjojen kondensaattoreita. Kondensaattorit ovat aiemmissa kappaleissa kuvatun 

tyyppisiä metalloituun ohutkalvotekniikkaan pohjautuvia X- ja Y-kondensaattoreita. 

 Eristemateriaalina kondensaattoreissa on käytetty laatuluokiteltua paperia, jonka 

paksuus on tavoitellusta jännitekestosta riippuen 10 µm tai 12µm. Paperikerroksia on 

käämitty 2 tai 3 päällekkäin, niin ikään riippuen halutusta jännitekestosta. 

Laatuluokituksen mukaan 10 µm paksussa paperissa on korkeintaan 35 johtavaa 

polkua (engl. conductive paths) neliömetrillä, 12µm paksulle paperille vastaava luku 

on 18. Johtavat polut ovat käytännössä paperin valmistuksessa paperin sisään jääneitä, 

johtavia epäpuhtauksia, joiden olemassaolo testataan 100 V jännitteellä. Lisäksi 

laatuluokituksen mukaan paperissa on alle 1000 heikkoa kohtaa neliömetrillä (engl. 

weak point). Heikot kohdat ovat paperin huokosia ja ohuempia kohtia, joiden 

jännitekesto on huonompi. Niiden varalta paperi testataan 50 V/µm jännitteellä. 

Valmistajan paperille lupaama (yleinen) läpilyöntijännite on 80 kV/mm eli 80 V/µm 

95 %:lle paperista. Metalloinnin paksuus tutkittavissa kondensaattoreissa on 10–30 nm 

ja pintaresistanssi 2 Ω/m2. 

 Tutkittavat kondensaattorit valmistetaan käämimällä aiemmissa kappaleissa 

esitellyllä tavalla ja ne valetaan epoksihartsiin, joka imeytetään paperiin alipaineessa 

ilmataskujen täyttämiseksi ja sitä kautta jännitekeston parantamiseksi. Valmiissa 

kondensaattorissa lakatun ja epoksihartsilla impregnoidun paperin jännitekesto on 

minimissään 175 V/µm, käytännössä 250 V/µm luokkaa. Kondensaattorit eivät ole 

erillisessä kotelossa, vaan kova epoksihartsi muodostaa suojan ja tuen 

kondensaattorikäämille. Koska epoksihartsi ei ole riittävän tiivis hermeettiseksi 

kosteussuluksi, on kondensaattorinkäämin ympärillä epoksihartsin sisällä lisäksi 

alumiininen kosteussuoja. 

 

 

3.2. Metalloidun paperifilmin mittaukset 

 

Aluksi työn käytännön toteutuksessa testattiin kondensaattoreissa käytettävän 

metalloidun paperin läpilyöntiä ja itsestäänkorjautumista Kemet Electronics Oy:n 

Suomussalmen tehtaalla erityisesti kyseisiin testeihin tarkoitetulla laitteella, joka ajaa 

metalloitua paperinauhaa lävitseen ja kohdistaa tietyssä pisteessä metalliselta rullalta 

paperin lävitse metallointiin halutun jännitteen. Samanaikaisesti jännitettä tässä 

samassa pisteessä mitataan oskilloskoopissa. Jos tapahtuu läpilyönti, virta pääsee 

kulkemaan eristeen eli paperin lävitse ja jännite tippuu jyrkästi. Jos nauhassa tapahtuu 

itsestäänkorjautuminen, jännite nousee uudelleen vastaavasti kuin kondensaattorin 

latauskäyrä RC-aikavakion mukaan. 

 Käytetyt jännitteet kokeissa olivat 250 V, 500 V, 750V ja 1000V. Kuvissa 3–8 on 

ruutukaappauksia oskilloskoopista kyseisillä jännitteillä itsestäänkorjautumisten 
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tapahtumishetkiltä. Keskimäärin signaalin laskuaika läpilyönnin yhteydessä pienenee 

jännitteen kasvaessa. 

 

 
Kuva 3. Itsestäänkorjautuminen 250 voltin jännitteellä. 

 

 
Kuva 4. Itsestäänkorjautuminen 500 voltin jännitteellä. 



13 
 

 
Kuva 5. Kolme itsestäänkorjautumista 750 voltin jännitteellä. Tällä jännitteellä 

läpilyöntejä tapahtuu jo niin usein, että vain yhden tapahtuman saaminen kuvaan on 

vaikeaa. 

 

 
Kuva 6. Läpilyönti ja korjautumisen alku 750V jännitteellä suurennettuna. 
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Kuva 7. Kolme itsestäänkorjautumista 1000V jännitteellä. Nyt jännite ei ehdi enää 

nousemaan takaisin maksimiin joka kerta ennen uutta läpilyöntiä. 

 

 
Kuva 8. Läpilyönti ja korjautumisen alku 1000V jännitteellä suurennettuna. 

 

Tämän jälkeen eri jännitteillä testatuista nauhoista tutkittiin läpilyöntikohtia 

mikroskoopilla. Käytetyt jännitteet olivat edelleen 250 V, 500 V, 750V ja 1000 V.  
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250 voltin jännitteellä testatusta nauhasta läpilyönnin ja itsestäänkorjautumisen jäljet 

olivat havaittavissa vain hieman kyseenalaisella tavalla. Mikroskoopissa käytettiin 80x 

suurennosta kaikissa kuvissa. Kuviin on merkitty karkeasti puhdistuneiden alueiden 

halkaisija pikseleinä. Esimerkiksi 182 pikseliä vastaa noin 113 mikrometriä kuvassa 

9. Kuvissa näkyy myös testauslaitteiston aiheuttamaa mekaanista metalloinnin 

kulumista pienempinä vaaleina alueina. 250 voltin jännitteellä tapahtui 18 läpilyöntiä 

10 m pitkän metalloidun paperinauhan sisällä. 

 

 
Kuva 9. Läpilyönnin ja korjautumisen jäljet metalloidussa paperissa 250 V 

jännitteellä, mikä vastaa 25 V jännitettä mikrometrin paksuista kalvoa kohti. 

 

500 voltin jännitteellä testatusta nauhasta jäljet pystyi selkeästi havaitsemaan samalla 

80x suurennoksella. Metallointi oli höyrystynyt halkaisijaltaan noin 189 µm alueelta 

(kuva 10). Huomattavaa on, kuinka puhdas ja säännöllisen muotoinen metalloinnista 

höyrystynyt alue on, sillä muilla kuin paperieristeisillä nauhoilla vastaava puhdistunut 

alue on paljon epäsäännöllisemmän muotoinen. Keskellä metalloinnista puhdistunutta 

aluetta (engl. demetallized area) on havaittavissa selkeästi läpilyönnin aiheuttama 

reikä paperissa. Läpilyöntejä tapahtui 32 kappaletta 10 metrin matkalla. 

 750V jännitteellä metalloinnista puhdistuneen alueen halkaisija on jo noin 279 µm 

(kuva 11), ja läpilyöntejä tapahtui 418 kappaletta 10 metrin matkalla. 
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Kuva 10. Läpilyönnin ja itsestäänkorjautumisen jäljet metalloidussa paperissa 500 

voltin jännitteellä. 

 

 
Kuva 11. Läpilyönnin ja itsestäänkorjautumisen jäljet metalloidussa paperissa 750 

voltin jännitteellä. 

 

1000 voltin jännite kokeessa vastaa sataa volttia mikrometrin paksuista kalvoa kohti. 

Metalloinnista paljas alue on jo niin iso, että se sopii vain juuri ja juuri kuvaan 80-

kertaisella suurennoksella; alueen halkaisija on noin 887 µm (kuva 12). 

Itsestäänkorjautumisen aiheuttaman metalloinnista puhdistuneen alueen halkaisija ei 
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siis muutu lineaarisesti jännitteen mukana, vaan lähtee kasvamaan jyrkästi 750 V 

jälkeen. Itsestäänkorjautumisprosessin aiheuttamat metalloinnista paljaat alueet 

erottaa selkeästi jo paljaalla silmälläkin ja 10 m pitkän metalloidun paperinauhan 

sisällä läpilyöntejä tapahtui 1975 kappaletta. 

 

 
Kuva 12. Mikroskooppikuva itsestäänkorjautumisprosessin jäljistä metalloidulla 

paperinauhalla 1000V jännitteellä. 

 

 

3.3. Kondensaattoreiden mittaukset 

 

Seuraavaksi yritettiin saada itsestäänkorjautumisprosessi tapahtumaan valmiissa 

kondensaattorissa ja mitata tapahtuman nopeus oskilloskoopilla. Ongelmaksi 

osoittautui kuitenkin löytää valmis kondensaattori, jossa korjautumisia tapahtuisi 

ennen eristeen yleistä jännitteensietokyvyn ylitystä; esimerkiksi eristeen heikommista 

kohdista johtuvat korjautumisprosessit tapahtuvat useimmiten jo tuotannon aikana. 

Jotta edes yksi sopivasti viallinen kondensaattori olisi löytynyt, olisi vaadittu jopa 

tuhansien yksilöiden testaamista, mikä ei kandidaatintyön puitteissa onnistunut. 

Ilmiötä päätettiin kuitenkin mitata tarkoituksenmukaisesti vahingoitetulla valmiilla 

kondensaattorilla. Kondensaattorikäämiin tehtiin reikä epoksihartsin lävitse, niin että 

koetettiin rikkoa vain yksi eristekerros. Sitten kondensaattori ladattiin tasajännitteellä, 

ja kondensaattorin yli vallitsevaa jännitettä seurattiin oskilloskoopilla. 

 Kuvassa 13 näkyy lukuisia itsestäänkorjautumistapahtumia. Kuvassa näkyvä 

seitsemän korjautumisen ketju on sinällään tyypillinen, että usein korjautumisia 

tapahtuukin useita peräkkäin, niin että joka kerta jännite palautuu hieman 

korkeammalle tasolle; ensin korjautuu heikoin kohta, ja jännitteen noustessa 

ensimmäisen korjautumisen jälkeen, tapahtuu uusi läpilyönti seuraavaksi 

heikoimmasta kohdasta, joka niin ikään korjautuu jne. Mikäli metallointi ei 
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höyrystykkään läpilyöntikohdan ympäriltä kunnolla, tai prosessissa syntyvät 

reaktiotuotteet muodostavat johtavan käytävän eristekerroksen läpi, voi läpilyönti ja 

korjautuminen tapahtua myös samassa kohdassa uudelleen. Lopulta kaikki heikot 

kohdat ovat korjautuneet ja jännite asettuu jännitelähteen määrittämälle tasolle. 

Itsestäänkorjautumisen yhteydessä jännitteen palaaminen tapahtumaa edeltäneelle 

tasolle kestää suunnilleen 30–50 µs testatun rikkinäisen kondensaattorin tapauksessa, 

jännitepudotuksen ollessa 500 V luokkaa. 

 

 
Kuva 13. Useita itsestäänkorjautumistapahtumia tarkoituksenmukaisesti 

vahingoitetussa kondensaattorissa 

 

Kuvassa 14 on suurennettuna ensimmäistä jännitteen putoamista vastaava kohta 

edellisen kuvan tapahtumaketjusta. Nähdään, että laskuaika on 440 ns. 

 Vastaavaa vahingoitettua kondensaattoria kokeiltiin myös ladata seuraavissa 

kappaleissa esitellyssä testauslaitteessa. Tällöin itsestäänkorjautumistapahtumaan 

liittyvä jännitteen palautuminen hidastui oleellisesti, sillä laitteen jännitelähde ei 

kyennyt lataamaan kondensaattoria suurimalla mahdollisella nopeudella. Kuvassa 15 

on esitetty oskilloskoopilla mitattu jännite kondensaattorissa testilaitteen tekemän 

testin aikana. Nähdään, että yksittäinen tapahtuma kestää jopa 9 ms. Tämän mittauksen 

ovat suorittaneet Kemet Electronics Oy:n työntekijät ilman allekirjoittaneen läsnäoloa, 

mutta mittauksen tulos on työn kannalta oleellinen. 
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Kuva 14. Vahingoitetun kondensaattorin itsestäänkorjautumiseen liittyvä nopea 

jännitteen tippuminen. 

 

 

 
Kuva 15. Kondensaattorin jännite mitattuna oskilloskoopilla testilaitteen ladatessa 

kondensaattoria. 
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4 JÄNNITEDETEKTORIPIIRIN TOIMINTA 
 

4.1. Jännitedetektoripiirin toimintaperiaate 

 

Työn yhtenä päämääränä oli selvittää Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen tehtaan 

tuotantolinjalla toimivan jännitedetektoripiirin toiminta, sen säätömahdollisuudet sekä 

arvioida kykeneekö piiri luotettavasti tunnistamaan testauksen aikana mahdollisesti 

tapahtuvat itsestäänkorjautumistapahtumat. Kuvassa 16 on kyseisen piirin piirikaavio. 

 

 
Kuva 16. Jännitedetektoripiirin piirikaavio. 

 

Testattava kondensaattori on kytketty piirin tulojen 22 ja 30 väliin, ja sitä ladataan 

jännitelähteellä, jonka piirikaavio on esitetty kuvassa 17. Jännitelähteen lähdöt J2 ja 

J3 on kytketty testattavan kondensaattorin napoihin. Piirin oikeassa alakulmassa 

sijaitseva lohko ”SPD” vastaa jännitedetektoripiiriä. 

 Jännitedetektoripiirin tulo 8 (”Trigg”) toimii triggaussignaalina, joka ohjaa 

jännitedetektoripiirin ajoituksia suhteessa testauspyörän toimintaan. Kondensaattori 

ladataan testauspyörän ollessa pysähtyneenä, ja puretaan sen pyöriessä. Käytännössä 

trigg-signaalin muodostaa toinen piiri, joka lukee testauspyörään kiinnitettyä 

ajoituskaaviota. Tässä tapauksessa ajoituskaaviossa trigg-signaali on ylhäällä 

testipyörän pyöriessä, laskee lyhyellä viiveellä sen pysähtymisen jälkeen ja nousee heti 

kun testipyörä lähtee pyörimään uudelleen. 
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Kuva 17. Jännitelähteen piirikaavio. 

 

Kaksinapaisella kytkimellä SW2 voidaan valita, toimiiko jännitedetektori loogisesti 

’0’- vai ’1’-aktiivisella triggaussignaalilla, eli ajoituskaavion tilat saadaan vaihdettua 

tarvittaessa keskenään. 

 Testattavalta kondensaattorilta ylemmälle IC1-komponentille yhdistyvä kytkentä 

toimii jännitteen laskun tunnistavana komparaattorikytkentänä. Kondensaattoreilla 

C1-C3 ja C4-C6 on saatu aikaan signaalit, joissa näkyvät ainoastaan suurehkot 

jännitepiikit niillä ajanhetkillä, joilla kondensaattorin jännite muuttuu jyrkästi. 

Sarjavastukset pudottavat signaalin jännitetasoa, vastusjaon avulla nostetaan IC1-

tulojen DC-piste halutulle tasolle käyttöjännitteestä, ja diodit rajaavat IC1-tulojen 

jännitteet välille -0,7 V…15,7 V. Vastus R11 toimii ylösvetovastuksena IC1-lähdölle, 

eli sillä voidaan asettaa loogisen ’1’-tilan jännitetaso avokollektorilähtöiselle 

komparaattorille IC1. IC1-lähdön signaali toimii kellosignaalina JK-kiikulle IC2. 

 Potentiometrillä R10 voidaan säätää halutuksi jännitepudotus, josta komparaattori 

triggaa. Jos R10 on 35 kΩ, niin IC1 antaa ulostulostaan loogisen ’1’, mikäli jännite 

tippuu yli 40V LTSpicellä tehtyjen simulaatioiden mukaan. Simulaatioiden mukaan 

jännitepudotuksen tunnistus alkaa toimia kun kondensaattorin huippujännite on 

ylittänyt 100 V.  

 Vastaavasti testattavalta kondensaattorilta alemmalle IC1-komponentille menevä 

kytkentä toimii jännitteen nousun tunnistavana komparaattorikytkentänä. Jännitteen 

nousu tunnistetaan kiinteästi noin 155 V tasolta LTSpice-simulaatioiden mukaan. 

Komparaattorin lähtöä käytetään kellosignaalina alemmalle JK-kiikulle IC2. 

 JK-kiikut IC2 antavat oletuksena resetin jälkeen Q-lähdöstään loogisen ’0’-tilan. 

Koska K-tulot on kytketty maihin, lähdön tila muuttuu ainoastaan, mikäli kellotulon 

nousevalla reunalla J-tulossa on looginen ’1’. Kun näin tapahtuu, kiikku säilyttää 
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tilansa seuraavaan resettiin asti. Käytännössä kiikut siis säilyttävät muistissa tietoa 

siitä, onko kiikkua edeltävä komparaattorikytkentä havainnut jännitteen muutoksen J-

tulon ollessa looginen ’1’.  

 Vasemmanpuoleinen IC4 tunnistaa sille tulevan signaalin laskevan reunan, ja antaa 

Q-lähdöstään JK-kiikut (IC2) resetoivan nousevan pulssin, jonka keston määrittävät 

C11 ja R20. Käytännössä tämä monostabiili multivibraattori siis tunnistaa, milloin 

testipyörä pysähtyy, ja resetoi tällöin JK-kiikut, jotta uuden kondensaattorin testaus 

voi alkaa. 

 JK-kiikkujen J-tulo määräytyy kytkimien SW1 ja SW2 asentojen perusteella joko 

suoraan trigg-signaalista, invertoidusta trigg-signaalista tai oikeanpuoleisen 

monostabiilin IC4 ulostulosta. 

 Oikeanpuoleinen monostabiili multivibraattori (IC4) tunnistaa sille saapuvan 

signaalin nousevan reunan, ja antaa tällöin Q-lähdöstään loogisen ’1’-pulssin, jonka 

leveyden määrittävät C12, R21 ja R26. Koska R26 on potentiometri, pulssin leveyttä 

voidaan siis säätää. Mikäli SW2 on kytketty kuten piirikaaviossa, tunnistaa IC4 trigg-

signaalin laskevan reunan, eli käytännössä testipyörän pysähtymisen pienellä 

viiveellä. 

 Mikäli kytkin SW1 on piirikaaviossa yläasennossa, JK-kiikkujen (IC2) J-tulo 

muodostetaan invertoimalla oikeanpuoleisen monostabiilin (IC4) invertoiva lähtö, eli 

kun oikeanpuoleinen IC4 on loogisessa ’1’-tilassa, myös J-signaali on loogisessa ’1’-

tilassa, vaikkakin pienellä viiveellä. Jos kytkin SW1 on alhaalla, kuten piirikaavioon 

on piirretty, on J-signaali kytkimeltä SW2 tuleva signaali invertoituna, eli J-signaali 

on joko suoraan tai invertoituna trigg-signaali. Käytännössä tarkoitus on, että J-

signaali on ylhäällä testipyörän ollessa pysähtyneenä, eli kyseisen ajoituskaavion 

tapauksessa J-signaali olisi tällöin trigg-signaali invertoituna. 

 J-signaalin ollessa ylhäällä transistori T3 johtaa, jolloin lähtöjen 6 ja 12 väliin 

kytketty rele kytkeytyy maihin ja vaihtaa tilaa, jolloin jännitelähde alkaa ladata 

testattavaa kondensaattoria. 

 Kun trigg-signaali laskee, niin vasemmanpuoleisen monostabiilin IC4 määräämän 

viiveen jälkeen piirin lähtö 14 ”Högsp. kretson” kytketään transistorin T4 kautta 

maihin. 

 Piirin lähtö 4 ”UT Detektor” on ylhäällä, mikäli ylempi JK-kiikku (IC2) on 

loogisessa ’0’-tilassa ja alempi JK-kiikku loogisessa ’1’-tilassa, eli jännitteen on 

havaittu nousevan, mutta ei laskevan testattavassa kondensaattorissa. 

 Piirin oikeassa laidassa näkyvällä, käsin piirretyllä komponentilla ”Kal.” voidaan 

kytkeä manuaalisesti rele ja Högsp. kretson–signaali maihin. 

 Piirin oikeassa yläkulmassa oleva LED syttyy, mikäli ylempi JK-kiikku (IC2) on 

loogisessa ’1’-tilassa, eli jännitteen on havaittu laskevan testipyörän ollessa 

pysähtyneenä (J-signaali ylhäällä, trigg-signaali alhaalla). Testissä on siis tapahtunut 

virhe jos LED palaa. 
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Piirin toimintaa voisi siis kuvata viallisen kondensaattorin tapauksessa näin: 

 

1) Testipyörä pysähtyy 

     - Trigg-signaali vaihtaa tilaa, jolloin J-signaali nousee 

- Vasen IC4 resetoi JK-kiikut (IC2)  

- Rele vaihtaa tilaa, kondensaattorin lataaminen aloitetaan 

- Högsp. kretson–signaali kytketään maihin IC4 / C11+R20 määräämän 

viiveen jälkeen 

  

2) Jännite kondensaattorissa nousee 

     - alempi JK-kiikku (IC2) asetetaan 

          -    UT detektor –signaali nousee 

3) Jännite kondensaattorissa laskee läpilyönnin aiheuttamana  

     - ylempi JK-kiikku (IC2) asetetaan 

          -     LED syttyy viallisen kondensaattorin merkiksi 

          -     UT detektor –signaali laskee 

 

4) Testipyörä lähtee pyörimään 

     - Trigg-signaali vaihtaa tilaa, jolloin J-signaali laskee 

- Rele vaihtaa tilaa, kondensaattorin purkaminen aloitetaan 

- Högsp. kretson–signaali irrotetaan maasta 

 

Piirin lähdöillä 4 ”UT detektor” ja 14 ”Högsp. kretson” ohjataan muiden piirien 

toimintaa, ja niiden avulla on mahdollista päätellä, onko testattavassa 

kondensaattorissa tapahtunut läpilyönti ja sen aiheuttama jännitepudotus testin aikana. 

Tämän työn puitteissa ei ole kuitenkaan syytä perehtyä enää kyseisten piirien 

toimintaan. 

 

 

4.2. Jännitedetektoripiirin kelpoisuus itsestäänkorjautumisen havaitsemiseen 

 

Edellisessä kappaleessa esitellyn jännitedetektorin kyky havaita testattavan 

kondensaattorin läpilyönti ja itsestäänkorjautuminen perustuu oleellisesti jännitteen 

pudotuksen tunnistavaan komparaattorikytkentään. Muun piirin tehtävänä on ohjata 

kondensaattorin latausta ja purkamista, piirin lähtösignaaleja, resetointeja sekä 

ajoituksia, mutta varsinaisesti itsestäänkorjautumistapahtumiin liittyvien 

jännitepudotusten tunnistamiseen muu piiri ei oleellisesti vaikuta, kunhan 

komparaattoria seuraavan JK-kiikun J-tulo on ylhäällä oikeaan aikaan, jotta 

jännitelaskun havaitseminen tallentuu JK-kiikkuun. Koska myös kondensaattorin 

lataamista ohjaava rele vaihtaa tilaansa saman J-signaalin perusteella, voidaan olettaa, 

että J-signaali on jo ylhäällä kun jännite kondensaattorissa alkaa nousta, ja vastaavasti 

J-signaali laskee hetki ennen kuin kondensaattoria aletaan purkaa. Näin ollen 

jännitedetektoripiirin luotettavuutta itsestäänkorjautumistapahtumien tunnistamiseen 

voidaan arvoida analysoimalla mainittua komparaattorikytkentää. 
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LTSpice-simulaatioiden perusteella komparaattorikytkentä kykeni havaitsemaan yli 

40 V jännitepudotukset, tosin triggaustasoa voidaan säätää potentiometrin avulla. 

Tehtyjen mittausten perusteella jännitepudotus itsestäänkorjautumistapahtuman 

aikana on tyypillisesti useita satoja voltteja, joten useimmiten 40 V pudotuksesta 

triggaava kytkentä riittää. Alle 40V jännitepudotuksen aiheuttavassa tapahtumassa 

energiat olisivat niin pieniä, että tutkitunkaltaisiin kondensaattoreihin ei 

todennäköisesti syntyisi kuin minimaalisia vaurioita, jotka eivät haittaisi sen enempää 

komponentin toimintaa, kuin näkyisi kosmeettisestikaan. Pelkälle metalloidulle 

paperille tehdyissä testeissä 250 V jännitteellä tapahtunut läpilyönti ja 

itsestäänkorjautuminen aiheuttivat vain juuri ja juuri havaittavat jäljet. 

 Koska tutkimustulosten perusteella itsestäänkorjautuminen voi tapahtua varsinkin 

matalilla jännitteillä hyvin nopeasti, jopa muutamien mikrosekuntien tasolla, on 

oleellista analysoida myös komparaattorikytkennän IC-piirin nopeutta. IC1 datalehden 

perusteella komparaattorikomponentin vasteaika positiivisessa muutoksessa (engl. 

response time for positive transition) on luokkaa 0,25 µs – 1,25 µs riippuen muun 

muassa tulosignaalien jännite-erosta. Mitä pienempi tulosignaalien jännite-ero on, sitä 

hitaammin komparaattori tunnistaa tulojen polariteettien keskinäisen vaihtumisen. 

Simulaatioiden perusteella komparaattorikomponentin IC1 tuloihin tulevat, 

triggaamisen aiheuttavat jännitepiikit kondensaattorin jännitteen laskiessa olivat sitä 

pienempiä, mitä matalammalta jännitetasolta jännitteen putoaminen alkoi (mitä 

pienempi jännitteen pudotus oli), joten matalammilla jännitteillä komparaattori 

tunnistaa jännitteen putoamisen hieman hitaammin. Pienemmällä jännitteellä myös 

itsestäänkorjautumistapahtumaan kuluva aika pienenee, joten tunnistaminen on sitä 

epätodennäköisempää, mitä matalammalla jännitteellä itsestäänkorjautuminen 

tapahtuu, ja mitä pienempi jännitepudotus on. 

 Pienillä jännitteillä olisi siis periaatteessa mahdollista, että tapahtuu 

itsestäänkorjautuminen niin nopeasti, että vaikka komparaattorikomponentin IC1 

tulojen polariteetti vaihtuisi hetkeksi, komponentti ei ehdi sitä havaita. Toisaalta 

pienillä jännitteillä tapahtuvat läpilyönnit ja itsestäänkorjautumiset jäävät muutenkin 

havaitsematta, sillä komparaattorikytkentä alkoi simulaatioiden mukaan toimia vasta 

kun kondensaattorin jännite oli ylittänyt noin 100 V.  

 Suuremmilla jännitteillä itsestäänkorjautumiseen liittyvät jännitepudotukset 

kasvavat tyypillisesti suuremmiksi, jolloin myös kondensaattorin uudelleen 

latautuminen kestää kauemmin, mikä antaa komparaattorille enemmän aikaa havaita 

jännitteen pudonneen; komparaattori toimii siis ilmiön havaitsemisessa sitä 

luotettavammin, mitä suuremmalla jännitteellä ilmiö tapahtuu. 400V jännitteellä 

itsestäänkorjautumiseen kuluu lähteen 7 mukaan jo 20µs, mikä on helposti 

komparaattorin havaittavissa. Saman suuntaisia tuloksia saatiin myös mittaamalla 

tahallaan vahingoitettua kondensaattoria; esimerkiksi tapahtumaan, jossa jännite 

putosi noin 500V kului noin 30µs aikaa.  

 Testilaitteen jännitelähde ei kykene lataamaan kondensaattoria suurimmalla 

mahdollisella nopeudella, joten testilaitteessa jännitteen palautuminen 

itsestäänkorjautumisen yhteydessä kestää oleellisesti pidempään, mikä antaa  

komparaattorille lisää aikaa reagoida jännitemuutokseen. Kemet Electronics Oy:n 

työntekijöiden tekemien mittausten mukaan jännitteen palautuminen 2,37 kV 

jännitepudotuksen aiheuttavan tapahtuman yhteydessä kesti jopa 9 ms. Näin ollen 



25 
 

ainakin pahimmin vaurioituneet yksilöt pitäisi kyetä havaitsemaan, mikäli piiri toimii 

vielä useiden toimintavuosien jälkeen niin kuin on suunniteltu; esimerkiksi 

komponenttien vanheneminen voi aiheuttaa ennemmin tai myöhemmin 

luotettavuusongelmia, kuten myös hieman vanhanaikainen tapa muodostaa piirille 

tuleva trigg-signaali optisesti luettavaa ajoituskaaviota käyttäen. 

 Yksi havaittu epävarmuustekijä piirin toimintavarmuudessa ja luotettavuudessa on 

komparaattorikomponentin IC1 sisääntulevien signaalien maksimijännite; 

komponentin datalehdessä mainitaan, että sisääntulevien signaalien jännitteen tulisi 

olla välillä 0 V...Vcc - 1,5 V eli 0 V...13,5 V, kun todellisuudessa kytkennän diodit 

rajaavat jännitteet välille -0,7 V … 15,7 V. Simulaatioiden perusteella positiivinen raja 

ylittyy kun kondensaattorin jännite on noin 650 V jännitepudotuksen tapahtuessa. 

Negatiivinen raja alitetaan puolestaan jo noin 400 V jännitteellä. Datalehdessä on 

mainittu, että sallitun jännitealueen ulkopuolella toimiminen voi johtaa vääriin 

vertailutuloksiin, joten jännitepudotuksen tunnistus voi periaatteessa tämän takia 

epäonnistua, ja itsestäänkorjautuminen jäädä siten havaitsematta. 

 

 

4.3. Kehitysideoita 

 

Mikäli aiemmissa kappaleissa esitellyn ja arvioidun jännitedetektoripiirin käyttöä 

aiotaan jatkaa, olisi syytä ainakin selvittää aiheuttaako komparaattorikomponentin IC1 

suositeltujen tulojännitealueiden ylitys ongelmia todellisuudessa, ja mielellään korjata 

asia rajaamalla tulojännitteet suositelluille tasoille. 

 Jännitedetektorin säätäminen herkemmäksi potentiometriä R10 säätämällä parantaa 

mahdollisuuksia tunnistaa pienen jännitepudotuksen aiheuttava 

itsestäänkorjautuminen, mutta mikäli tarkkuutta halutaan oleellisesti parantaa, tulisi 

ainakin jännitedetektoripiiri suunnitella uudelleen. Myös hieman vanhanaikaisen, 

optisesti luettavan trigg-signaalin ajoituskaavion korvaaminen jollain muulla 

järjestelyllä voisi parantaa tarkkuutta. 

 Kustannustehokkaasti parannukset voisi toteuttaa säilyttämällä vanhan 

jännitelähteen ja toteuttamalla jännitedetektorin sopivaa mikrokontrolleria 

hyödyntäen. Kondensaattorilta tulevan jännitteen voisi ainoastaan pudottaa 

vastusjaolla sopivalle tasolle ja käsitellä signaalia sitten digitaalisessa muodossa AD-

muunnoksen jälkeen, mikä antaisi lähes rajattomat mahdollisuudet tunnistamisen 

kehittämiseen. Voitaisiin seurata esimerkiksi jännitteen derivaattaa, ja derivaatan 

negatiivisuudesta voitaisiin päätellä jännitteen laskevan. Nykyistä detektoripiiriä 

vastaavan komparaattorityyppisen ratkaisun voisi toteuttaa myös, mutta tarkempana 

sekä helposti ja laajemmin säädettävänä. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5 POHDINTA 

 
5.1. Työn onnistuminen 

 

Työn aikataulu venyi ja paukkui, ja lopulta työn palauttaminen jäi lähelle viimeisiä 

mahdollisia palautuspäiviä keväällä 2017, mikä osaltaan kuvaa työn onnistumista; 

haasteita ja odottamattomia tuloksia tuli, suunnitelmia jouduttiin muokkaamaan 

vauhdista ja vielä viimeisten viikkojen aikana huomattiin oleellisia virheitä, mutta 

lopulta työ saatiin kuitenkin ainakin tekijää tyydyttävään tilaan. 

 Erityisen helpoksi aihetta ei voi sanoa, ja aiheen tarkempi rajaaminenkin olisi 

voinut olla tarpeen. Omat ongelmansa aiheutti sekin, että työn tekninen ohjaaja sekä 

Kemet Electronics Oy:n tehdas sijaitsevat yli 200 km päässä työn tekijästä, joten 

mittaukset joutui sopimaan hyvissä ajoin etukäteen, eikä niitä päässyt tekemään kovin 

usein. 

 Erityisesti ongelmia tuotti alkuvaiheessa tiedon löytäminen nimenomaan 

metalloitujen paperieristeisten ohutkalvokondensaattoreiden 

itsestäänkorjautumisilmiöstä, ja lopulta päädyttiinkin hyödyntämään pääasiassa 

muihin eristemateriaaleihin pohjautuviin kondensaattoreihin liittyvää tutkimustietoa. 

 Jännitedetektoripiirin osittain vajavaiset ja sekavat dokumentoinnit aiheuttivat niin 

ikään ylimääräistä pähkäiltävää. Koko piirin simulointi kerralla ei myöskään ajan 

puitteissa onnistunut allekirjoittaneelta, koska detektorissa olevien IC-piirien malleja 

simulaattoreihin ei tuntunut löytyvän. Turvauduttiin siis simuloimaan vain osia 

kerrallaan Linear Technologyn LTSpice –simulaattorilla ja perinteisesti pähkäilemään 

datalehtien perusteella piirin toimintaa, mikä luonnollisesti on epävarmuustekijä. 

 Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut viisainta selvittää ensin jännitedetektorin toiminta, 

ja tehdä vasta sitten itsestäänkorjautumisilmiöön liittyvät mittaukset, koska siten olisi 

osattu heti mitata oikeita asioita; ensin mitattiin muun muassa signaalin laskuaikoja 

itsestäänkorjautumisen yhteydessä, vaikka oleellista olisi ollut mitata aikaa, joka 

signaalilla kuluu palata takaisin samalle tasolle. Sitäkin parempi olisi ollut mitata 

aikaa, jonka signaali käy yli 40 V matalammalla kuin huipputaso. 

 Pelkästään metalloidun paperin tai rikotun valmiin kondensaattorin mittaukset eivät 

kerro tarkasti totuutta, mutta antavat kuitenkin hyvin suuntaa. Olisi voinut vaatia 

satojen tai jopa tuhansien kondensaattoreiden testaamista käsin, jotta olisi löydetty 

yksilö, jossa tapahtuisi itsestäänkorjautuminen testin aikana ilman että kondensaattoria 

tahallaan rikotaan. Niinpä todettiinkin jo aikaisessa vaiheessa, että tämän työn 

puitteissa sellaista yksilöä ei ryhdytä etsimään. 
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6 YHTEENVETO 
 

Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia itsestäänkorjautumisilmiö 

aiheuttaa Kemet Electronics Oy:n valmistamissa, metalloiduissa paperieristeisissä 

ohutkalvokondensaattoreissa, sekä arvioida sen perusteella, kykeneekö yhtiön 

Suomussalmen tehtaalla käytössä olevan testauslaitteen jännitedetektoripiiri 

luotettavasti havaitsemaan nämä muutokset. Oleellista oli siis selvittää, minkälaisia 

muutoksia kondensaattorin jännitteessä tapahtuu, jos kondensaattorissa tapahtuu 

itsestäänkorjautuminen kun sitä samalla ladataan, sekä kuinka nopeasti nämä 

muutokset tapahtuvat. Lisäksi tutkittiin, kuinka metalloituun eristekalvoon syntyvät 

vauriot riippuvat jännitteestä. 

 Tutkimustulosten löytäminen nimenomaan paperieristeisten metalloitujen 

ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumisesta osoittautui vaikeaksi, joten 

tyydyttiin hyödyntämään myös muita eristemateriaaleja hyödyntävien 

ohutkalvokondensaattoreiden itsestäänkorjautumista käsitteleviä julkaisuja. Ilmiö on 

likimain samanlainen riippumatta eristemateriaalista, mutta paperieristeisillä ilmiön 

seurauksena syntyy vähiten johtavia reaktiotuotteita, eli reaktio tapahtuu puhtaimmin. 

Myös lämmön siirtyminen ilmiön aikana eristemateriaaliin riippuu luonnollisesti 

eristeestä, joten tapahtuman energia vaihtelee eristemateriaalin mukaan. 

Eristemateriaalin lisäksi itsestäänkorjautumiseen vaikuttavat ainakin metalloinnin 

paksuus, kondensaattorin kapasitanssi, jännite, kondensaattorikäämin kerrosten 

välinen paine sekä elektrodien neliöalan resistanssi eli pintaresistanssi. Ilmiön 

seurauksena kondensaattorin kapasitanssi tippuu hieman, mutta kuitenkin niin vähän, 

että itsestäänkorjautumisia voi tapahtua jopa tuhansia, ennen kuin sillä on merkittäviä 

vaikutuksia. Periaatteessa kondensaattorin jännitekesto kasvaa jokaisen 

itsestäänkorjautumisen seurauksena, koska eristeen heikoin kohta tavallaan 

eliminoidaan, mutta todellisuudessa muun muassa reaktiotuotteina syntyvät johtavat 

yhdisteet, sekä reaktion lämmön mahdollisesti aiheuttamat vauriot vaikuttavat asiaan. 

 Löydettyjen tutkimustulosten perusteella itsestäänkorjautuminen voi tapahtua 

nopeimmillaan alle yhdessä mikrosekunnissa. 3 kV jännitteellä tapahtuman kesto on 

jo 100 µs luokkaa. Käytännössä jännitteen palautuminen itsestäänkorjautumiseen 

liittyvää läpilyöntiä edeltävälle tasolle riippuu myös käytetyn jännitelähteen 

ominaisuuksista; läpilyöntivaiheen jälkeen jännite nousee normaalia kondensaattorin 

latauskäyrää vastaavasti, mikäli ei tapahdu uusi läpilyönti ja korjautuminen ennen kuin 

vanha huipputaso saavutetaan. Tutkitun testilaitteen jännitelähde ei kyennyt lataamaan 

tutkittua kondensaattoria läheskään yhtä nopeasti, kuin kyseessä olevalle 

kapasitanssille olisi mahdollista, mikä hidasti jännitteen palautumista erittäin 

oleellisesti; testilaitteessa mitattuna jännitteen palautuminen ilmiön seurauksena 

kestikin jopa noin 9 ms. 

 Tutkitun jännitedetektoripiirin todettiin simulaatioiden perusteella kykenevän 

havaitsemaan pienimmillään noin 40 V jännitepudotukset sen jälkeen, kun 

kondensaattorin huippujännite on ylittänyt 100 V. Tunnistettavan jännitepudotuksen 

suuruutta on myös mahdollista säätää hieman piirillä olevan potentiometrin avulla. 

Tunnistus toimii sitä luotettavammin, mitä suurempi on kondensaattorissa tapahtuva 
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jännitepudotus, joka puolestaan kasvaa tapahtumaa edeltävän jännitteen huipputason 

mukana. 

 Metalloiduille eristenauhalle tehtyjen testien perusteella todettiin, että alle 250 V 

jännite ei aiheuta merkittäviä vahinkoja metallointiin tai eristenauhaan; läpilyönnin ja 

korjautumisen jäljet eivät olleet havaittavissa edes 80-kertaisella mikroskoopin 

suurennoksella. Tyypillisesti tutkituilla kondensaattoreilla itsestäänkorjautumiseen 

liittyvä jännitepudotus vaikuttikin olevan useita satoja voltteja, useimmiten yli 500 

volttia. 

 Näin ollen jännitedetektorilaitteen todettiin kykenevän tunnistamaan ainakin 

merkittävimmät itsestäänkorjautumistapahtumat, tosin pienillä jännitteillä tapahtuvat 

ja pienen jännitepudotuksen aiheuttavat tapahtumat voivat jäädä tunnistamatta. Piirin 

suunnittelussa todettiin tehdyn myös pieni virhe, sillä piirissä käytetyn 

komparaattorikomponentin tulosignaalien jännite ylittää simulaatioiden mukaan 

komponentin datalehdellä olevat suositukset, mikä voi vaikuttaa piirin 

toimintavarmuuteen negatiivisesti. Niin ikään vanhat komponentit sekä hieman 

vanhanaikainen tapa muodostaa piiriin tuleva ajoitussignaali voivat vaikuttaa 

tunnistuksen luotettavuuteen, mikäli signaalien ajoitukset eivät osu enää alun perin 

suunniteltuihin aikaikkunoihin. Luotettavampi laite ilmiön tunnistamiseen olisi 

mahdollista rakentaa suhteellisen kustannustehokkaasti esimerkiksi sopivaa 

mikrokontrolleria hyödyntäen. 

 Työhön liittyvät mittaukset olisi ollut järkevää suorittaa vasta jännitedetektoripiirin 

toiminnan selvityksen jälkeen. Käytettävissä olevan ajan puitteissa ei ollut myöskään 

mahdollista mitata ilmiötä ”aidossa” tilanteessa päällisin puolin ehjällä 

kondensaattorilla, sillä se olisi voinut vaatia jopa tuhansien yksilöiden testaamista. 

Niin ikään jännitedetektoripiiriä ei ehditty simuloida kokonaisena IC-piirien 

simulaattorimallien puutteessa, joten osa piirin toiminnasta on vain perinteisillä 

metodeilla datalehtiin perustuen pähkäilty, mikä ei tietenkään ole varmin mahdollinen 

tapa selvittää piirin toiminta. Varmimmat tulokset olisi saatu testaamalla 

jännitedetektoria tai mahdollisimman tarkkaa kopiota siitä käytännössä, mutta sekään 

ei ollut ajan puitteissa mahdollista. 
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Liite 1. Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen tehtaan tuotantolinjan testilaitteen 

jännitedetektoripiirin piirikaavio. 

 

 

 

 
 

 



32 
 

Liite 2. Kemet Electronics Oy:n Suomussalmen tehtaan tuotantolinjan testilaitteen 

jännitelähteen piirikaavio. 

 

 


