
   
Chronologische volgorde omtrent corrosievorming in Datacenter Eindhoven 

 

Datum Gebeurtenis en/of maatregel 

Eind juli 2015 Eerste signaal van corrosievorming, geconstateerd bij het verplaatsen van een eigen 

server van Interconnect. Hierop start Interconnect meteen een eigen onderzoek naar 

de condities van de algemeen erkende parameters bij DFC² (temperatuur en 

luchtvochtigheid). Ook de luchtkwaliteit in het verleden wordt onderzocht. Tevens 

wordt onderzoek gedaan naar uitval/storingen. Tegelijkertijd zet Interconnect een 

opdracht uit voor extern onderzoek door luchtkwaliteit expert CAG. 

5 augustus 2015 Onderzoek door luchtkwaliteit expert CAG; analyse van luchtkwaliteit monsters door 

geaccrediteerd laboratorium in de USA. 

11 september 2015 CAG presenteert rapport aan Interconnect, met analyse + aanbevelingen 

Eind oktober 2015 – begin 

november 2015 

Interconnect laat op advies van CAG alle datacenter zalen in Eindhoven voorzien van 

passieve F9 filters, waarmee fijnstofdeeltjes met behulp van koolstof gefilterd kunnen 

worden. 

15 december 2015 – 16 

januari 2016 

Interconnect laat op advies van CAG copper/silver Corrosion Classification Coupons 

(CCC) plaatsen op 2 locaties in het datacenter in Eindhoven 

Januari en februari 2016 Luchtkwaliteit met betrekking tot fijnstof blijkt sterk verbeterd, maar nog niet alle 

fijnstofdeeltjes worden voldoende gefilterd. 

16 februari 2016 CAG presenteert 2e rapport aan Interconnect, met analyse + aanbevelingen 

Maart 2016 Interconnect laat op advies van CAG een OnGuard 4000 meter plaatsen, die de 

luchtkwaliteit in het datacenter in Eindhoven - inclusief fijnstof-meting – real-time 

monitort. Hiermee kan Interconnect nog accurater bepalen in welke G-classificatie de 

luchtkwaliteit valt. 

Maart en april 2016 Gesprekken met Camfil, wereldwijd leverancier van clean air oplossingen, over 

aanvullende mogelijkheden voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit. 

Interconnect wil een ‘clean room’ situatie realiseren en verwacht dit in samenwerking 

met filteringexpert Camfil en nog verfijndere filteringmethoden te kunnen 

waarmaken. 

23 mei 2016  Interconnect geeft opdracht aan Camfil om POC filtering methode toe te passen; 

nieuwe F9 filters (ander type) worden geplaatst, inclusief actief koolstof filter. 

Juli 2016 Plaatsen 2e meter (ISA-Check II), die luchtkwaliteit real-time monitort en helpt om te 

bepalen in welke G-classificatie de luchtkwaliteit valt. 

Week van 22 augustus 2016 Plaatsen koper en zilver strips ten behoeve van controlemetingen. 

Augustus 2016 Interconnect laat onderzoek instellen door TNO-organisatie Endures naar gevolgen 

corrosievorming voor serverapparatuur. Uit het onderzoek blijkt dat het inmiddels om 

een visueel issue gaat, en dat de continuïteit van de IT-omgevingen op de servers op 

geen enkel moment ter discussie stond. 

September 2016 Verschillende monitoringmethodes hebben uitgewezen dat de ‘fijnstof’ parameter in 

het datacenter in Eindhoven onder controle is. De metingen laten zien dat de 

waarden voor fijnstofdeeltjes sinds november 2015 grotendeels in een zogenoemde 

G1 classificatie kunnen worden ingedeeld, waarbij de kans op corrosievorming nihil is. 

Een klein deel van de waarden voor fijnstofdeeltjes bevindt zich laag in een G2 

classificatie, waarbij de kans op corrosievorming eveneens te verwaarlozen is. 

 


