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TIIVISTELMÄ 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia mustesuihkumenetelmällä tulostettujen johtimien 

ja liitosten luotettavuutta. Tutkimuskohteina oli kolmelle erilaiselle 

muovisubstraatille liimatut piisirut, joiden päällä oleville kontaktipinnoille on 

tulostettu johtimet. Päämääränä oli tutkia, ovatko liitokset luotettavat. 

Musteena testissä käytettiin matalan lämpötilan hopeapartikkelimustetta. 

 Näytteiden luotettavuuden määrittämiseksi suoritettiin nopeutettu 

elinikätestaus ympäristötestauskaapissa tunnin mittaisella lämpösyklillä ja 0 – 

100 °C lämpövaihteluvälillä. Näytteiden ketjuresistanssia mitattiin kokeen ajan 

dataloggerilla ja näytteille suoritettiin visuaalinen tarkastus mikroskoopilla. 

 Luotettavuustestaus osoitti, että erityisesti piisirun ja liiman rajapinta on 

rikkoontumisherkintä aluetta johtuen suurista lämpölaajenemiskertoimien 

eroista. Rikkoontumisen syynä oli johtimien katkeaminen rajapinnalla. 
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ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this work was to investigate reliability of inkjet printed 

conductors and interconnections. Conductors were printed on silicon chips 

which were glued on three different flexible substrate materials. Conductive 

lines were printed from the substrate on the connectors which were on the top 

of the silicon chip. The ink used in this study was a low temperature curable 

silver nanoparticle ink. 

 An accelerated life test was performed to measure the reliability. The 

samples were placed in a test chamber where a continuous 1-hour cycle of 0 – 

100 °C temperature range was carried out. Daisy-chain resistance of the 

samples was measured with data logger and visual inspection was done with 

optical microscope. 

 Test proved the silicon-glue interface to be the most fragile area due to large 

differences in coefficient of thermal expansion between the materials used. 

Typical failure mechanism was cracking of the conductor at the silicon chip and 

glue interface because of thermal expansion differences. 

 

Keywords: Printed electronics, reliability testing, thermal cycling 
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1. JOHDANTO 

 

Mustesuihkutulostettua elektroniikkaa voidaan pitää varteenotettavana vaihtoehtona 

perinteiseen piirilevyvalmistukseen verrattuna, ainakin prototyyppien 

valmistuksessa. Mustesuihkumenetelmän etuna on additiivinen prosessi, eli mustetta 

tulostetaan vain sinne missä sitä tarvitaan. Materiaalia menee erittäin vähän hukkaan 

verrattuna perinteiseen etsaukseen, jossa johtimet muodostetaan syövyttämällä 

ylimääräinen pinnoite pois piirilevyltä. 

Etenkin elektroniikan kehitysvaiheessa nopea, edullinen ja helppo tapa tuottaa 

piirilevyjä on avainasemassa minimoitaessa tuotteen markkinoilletuloaikaa ja 

kehityskustannuksia. Menetelmä mahdollistaa johtimien tulostamisen monenlaisille 

substraateille ja sen voidaankin ajatella olevan elektroniikkakehityksen kannalta 

samassa asemassa, kuin 3D-tulostus mekaniikan kehityksessä. Tulostusteknologioilla 

prototyyppejä voidaan valmistaa halvalla ja nopeasti. 

 Taipuisalle kalvolle tulostettu elektroniikka avaa monenlaisia mahdollisuuksia 

elektroniikkasovelluksille (mm. puettava elektroniikka), mutta tuo samalla myös 

uusia ongelmia. Esimerkiksi piirillä olevat jäykät komponentit ja liittimet asettavat 

tiettyjä vaatimuksia käytetyille materiaaleille mm. joustavuuden suhteen. Suuri 

ongelma on komponenttien liittäminen levylle, sillä joustava substraatti ei anna 

hyvää tukea. Liitokset joutuvat myös kohtaamaan erilaisia rasituksia kuin 

perinteisellä piirilevyllä. 

 Nykyään on olemassa monia matalassa lämpötilassa eli alle 200 °C lämmössä 

kovettuvia musteita. Tämä mahdollistaa paperin ja muovin käyttämisen 

substraattimateriaalina. Musteen kovettaminen lämpökäsittelyllä onnistuu tuhoamatta 

substraattia samalla. 

 Tässä työssä tutkitaan ohuiden muovisubstraattien ja piisirujen välisten liitosten 

luotettavuutta. Piisiru on liimattu substraatille, jonka jälkeen liitos on tehty 

tulostamalla johdin substraatilta suoraan piisirun päälle. Tarkoituksena on selvittää 

kuinka hyvin tulostettu johdin kestää lämpölaajenemisesta johtuvat rasitukset näiden 

materiaalien rajapinnoilla.  

 Suoraan kontaktipinnalle tulostaminen poistaa tarpeen käyttää erillistä materiaalia 

sähköä johtavan liitoksen aikaansaamiseksi. Tyypillisesti liitokset tehdään 

juottamalla mutta tulostettu, ohut hopeajohdin on altis liukenemaan juotteeseen 

(leaching). Kunnollista liitosta ei näin ole mahdollista tehdä juotoksella [1]. 
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2. MUSTESUIHKUMENETELMÄ PAINETTAVASSA 

ELEKTRONIIKASSA 

 

Mustesuihkutulostus on digitaalinen tulostustapa, jossa tietokoneella luotu piirikuvio 

tulostetaan substraatille. Johtavan musteen tulostaminen onnistuu helposti 

esimerkiksi tavanomaisella mustesuihkutulostimella pelkästään vaihtamalla muste 

sopivaksi [2]. Mustesuihkumenetelmällä pystytään myös tulostamaan toiminnallisia 

elementtejä kuten passiivikomponentteja ja antureita. 

 Tulostuksessa käytetään yleensä Drop on Demand –tekniikkaa, jossa mustepisara 

ammutaan suuttimesta vain tarvittaessa ennalta ohjelmoidusti. Yleensä tulostimessa 

tulostussuuttimia on useista kymmenistä satoihin, jolloin saadaan aikaan 

korkearesoluutioinen ja nopea tulostus. Toinen tekniikka on jatkuva mustesuihku, 

jossa mustepisarasuihkua ohjataan mm. sähkökentän avulla.  

 Teollisuudessa käytetään tavallisesti järjestelmää, joka mahdollistaa 

tulostussuuttimen liikkumisen x, y ja z –suunnissa. Substraatti asetetaan yleensä 

lämmitetylle alustalle. Näin pystytään luomaan kontrolloidumpi ympäristö, jossa 

tulostusparametreja voidaan muuttaa musteen ja substraatin vaatimusten mukaisesti. 

Laitteistolla voidaan myös tulostaa helposti useita mustekerroksia. 

 

2.1. Lämpöelementtisuutin 

 

Kuvassa 1 esitetty lämpöelementtisuutin on paljon käytetty 

mustesuihkutulostussuutintyyppi. Suutin on yksinkertainen ja se on edullinen 

valmistaa. Koska mustepisara ammutaan säiliöstä lämpöpulssin avulla, musteen 

ominaisuudet täytyy ottaa huomioon. Muste lämmitetään nopeasti 

kiehumispisteeseen, jolloin muodostuva höyrykupla sysää mustepisaran ulos. Jatkuva 

lämmittäminen voi aiheuttaa suuttimen tukkeutumisen musteen jähmettyessä 

korkeassa lämpötilassa [3]. 
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Kuva 1. Mustesuihkutulostimen lämpöelementtisuuttimen rakennekuva. 

2.2. Pietsoelementtisuutin 

 

Johtavia musteita tulostettaessa käytetään tyypillisesti pitsosähköisellä elementillä 

varustettua tulostussuutinta jonka rakennekuva on esitetty kuvassa 2. Suuttimessa 

pietsosähköinen elementti laajenee mustesäiliöön sähköpulssin mukaan ja sysää 

mustepisaran ulos säiliöstä. Suutintyyppi mahdollistaa käytettäväksi useampia 

erilaisia musteita kuin lämpöelementtitekniikka, koska musteessa ei tarvitse olla 

höyrystyvää komponenttia [3]. 
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Kuva 2. Mustesuihkutulostimen pietsosuuttimen rakennekuva. 
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3. MATERIAALIT JA TESTIKAPPALEET 

 

Tässä tutkimuksessa substraatteina toimivat polyetyleenitereftalaatti (PET), 

polyfenyleenioksidi/polyfenyleenieetteri (PPO/PPE, tuotenimi Preflex) ja polyimidi 

(PI, tuotenimi Kapton).  Kaikki substraatit kestävät taivuttelua ja soveltuvat tältä osin 

hyvin monenlaiseen sovellutukseen esim. puettavaan elektroniikkaan.  

 Johtavan musteen tulostaminen onnistuu periaatteessa melkein mille tahansa 

substraatille. Substraatti voi kuitenkin vaatia pintakäsittelyä. Sileällä pinnalla 

ongelmia voi ilmetä huonona adheesiona ja epätasaisena kuivamisena vähäisen 

pintaenergian vuoksi [4]. Tällaista ilmiötä oli huomattavissa myös osassa tässä 

tutkimuksessa käytetyistä näytteistä. 

 PET-substraatti on hyvin yleisesti käytetty ja valmistuskustannuksiltaan edullinen. 

Materiaalista valmistetaan mm. virvoitusjuomapulloja. Materiaalin heikkona puolena 

on huonohko lämmönsietokyky. Tämä ominaisuus vaikeuttaa etenkin sopivan 

musteen valitsemista, koska yleisimmät musteet vaativat kovettamisen yli 150 °C:n 

lämpötilassa, jota korkeammassa PET pehmenee liikaa. Tästä syystä on suuri 

kiinnostus kehittää mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa kovettuvia musteita.  

 Substraateista Kapton on lämmönkestoltaan stabiilein, sillä se sietää yli 350 °C:n 

lämpötilaa. Musteen kovetus olisi mahdollista tyypillisessä yli 200 °C:n lämpötilassa. 

Näytteet on valmistettu Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2012 ja niitä on 

säilytetty typpikaapissa vakiolämpötilassa ja -kosteudessa tämän tutkimuksen alkuun 

asti. Näytteet on lämpökäsitelty kaksi kertaa 150 °C:n lämmössä 60 minuutin ajan, 

ensin liiman, sitten musteen kovettamiseksi.  

 

3.1. Materiaalit 

 

Tulostaminen tapahtuu yleensä esilämmitetylle substraatille adheesion 

maksimoimiseksi nopeuttamalla nesteen haihtumista musteesta. 

Valmistusprosessissa musteita ei varsinaisesti sintrata, vaan kovetetaan. Lämmitys 

aiheuttaa samankaltaista reaktiota, kuin sintraaminen, mutta pääasiallinen tarkoitus 

kuitenkin on poistaa neste sekä lisäaineet musteesta [5]. Kun orgaaniset yhdisteet on 

poistettu, partikkeleilla on mahdollisuus muodostaa metallisia kontakteja toistensa 

kanssa.  

On olemassa musteita, jotka kovettuvat jo 80 °C lämpötilassa. Vaikka näin 

saavutetaan kohtuullinen johtavuus, sen on kuitenkin havaittu paranevan 

kovetuslämpötilaa kasvatettaessa [6]. Tässä tutkimuksessa käytetty muste on Harima 

NPS-JL, matalassa lämpötilassa (120 °C / 60 min) kovettuva muste. Muste sisältää 

55 % hopeaa [7]. 
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3.1.1. Liima 

Tutkimuskappaleissa oleva piisiru on liimattu substraateille epoksiliimalla. Liima on 

valmistajalta Epotek mallia U300-2. Liima on kovetettu valmistajan ohjeen mukaan 

1 h / 150 °C [8]. Epoksin lämpölaajenemiskerroin on 55 ppm/°C joka on kohtalaisen 

lähellä substraattien vastaavia arvoja (Taulukko 1). Poikkeuksena tästä PI, johon ero 

on hieman suurempi. Tässä tilanteessa on mahdollista, että johdin vastaanottaa 

riittävästi rasitusta rikkoontuakseen substraatti-liima rajapinnassa. Liima on erittäin 

tehokasta ja sen huomattiin jopa taivuttaneen substraattia piisirun kohdalta. Liima 

muodostaa loivan pinnan tulostetulle johtimelle substraatilta sirun päälle (Kuva 3).  

 On olemassa myös sähköä johtavia liimoja, joilla voitaisiin liittää komponentteja 

valmiiksi tulostettuihin johtimiin. Esimerkiksi Niittynen et al. on tutkinunt johtavien 

liimojen käyttöä painetun elektroniikan sovelluksissa [9]. Tässä tapauksessa tosin 

piisiru tulisi kääntää ylösalaisin. 

 

 

Kuva 3. Polyimidille liimattu piisiru ja tulostetut johtimet. 

 

3.1.2. Testikappaleet 

Valmis testikappale koostuu substraatille liimatusta piisirusta, jonka päälle on 

tulostettu johtimet. Testikappaleet on valmistettu kolmelle eri substraattityypille. 

Muutoin kappaleet ovat rakenteeltaan identtisiä. Kuvassa 4 on PET-

substraattipohjainen testikappale. Kuvassa näkyy myös daisy-chain (ketjuresistanssi) 

–rakenne piisirun reunoilla, joiden resistanssin muutosta tässä tutkimuksessa 

mitattiin. 
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Kuva 4. Testikappale PET-substraatilla. 

 

Kuvassa 3 näkyy tarkemmin kuinka johdin on tulostettu liiman ja piisirun päälle. 

Johdin menee kahden selkeän rajapinnan yli, joista vielä piisirussa on terävä reuna. 

Liiman aiheuttama loivennus tasoittaa hieman piisirun rajapinnan terävyyttä, mutta ei 

poista sitä kuitenkaan kokonaan. 

Kaikki substraattityypit ovat taivutusta kestäviä materiaaleja ja tästä syystä hyviä 

kandidaatteja painettavan elektroniikan materiaaleiksi. Etenkin PI on erittäin stabiili 

hyvin vaihtelevissa lämpötiloissa. Taulukossa 1 on listattuna substraattien 

ominaisuuksia ja nähdään, että lämpöominaisuuksiltaan PI on substraateista selvästi 

stabiilein ja PET sekä PPO/PPE ovat hyvin lähellä toisiaan. 

 

Taulukko 1. Substraattien ominaisuuksia 

 

Paksuus (µm) 

Kimmokerroin (GPa) 

Lämpölaajenemiskerroin (ppm/°C) 

Lasitransitiolämpötila (°C) 

PET PPO/PPE PI 

128 

2,7 

70 

75 

107 

2,2 

65 

210 

123 

2,5 

20 

410 
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4. LUOTETTAVUUSTESTAUKSEN TEORIAA 
 

4.1. Testimenetelmät 

Luotettavuustestaukseen käytettäviä testausmenetelmiä on lukuisia erilaisia, mutta 

perusperiaatteena on emuloida olosuhteita, joihin laite voi joutua eri 

käyttöympäristöissä ja –tarkoituksissa. Testit eroavat kuitenkin todellisuudesta siten, 

että niissä pyritään tuottamaan kenttäolosuhteissa ilmeneviä vaurioita nopeutetusti 

(nk. kiihdytetty elinikätestaus). 

 

4.1.1. Lämpövaihtelutesti 

Tässä tutkimuksessa käytetty testimenetelmä on kansainvälisen 

elektroniikkateollisuuden yhteenliittymän IPC:n suosittelema lämpövaihtelutesti. 

Testissä kuormitetaan näytettä lämpösyklauskammiossa muuttamalla lämpötilaa 

välillä 0 – 100 °C, 15 minuutin pito- ja siirtymäajoilla (Kuva 5). Testi emuloi 

elektroniikassa tapahtuvia lämpörasituksia ja antaa siten kohtuullisen tarkan kuvan 

laitteen lämpörasitusten sietokyvystä [10, 11].  

 Lämpötilan muutokset aiheuttavat muutoksia näytteiden dimensioissa johtuen 

lämpölaajenemisesta. Materiaalien lämpölaajenemiskertoimien erot aiheuttavat 

lopulta liitosten murtumisia, delaminaatiota ja vääntymistä. 

 

 

Kuva 5. Testissä käytetty lämpövaihteluprofiili. 
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4.1.2. 85/85-testi 

85/85 luotettavuustestissä näytettä pidetään 85 °C:n tasaisessa lämmössä ja 85 %:n 

suhteellisessa kosteudessa. Testikappaleessa pidetään käyttöjännite päällä kokeen 

ajan. Kokeen avulla on mahdollista selvittää laitteen korroosioherkkyys. Testillä 

voidaan myös määrittää laitteen kyky pitää kosteus ulkopuolella. Muovit päästävät 

kosteutta ja ilmaa lävitse materiaalin huokoisuudesta johtuen. Tämä voi esimerkiksi 

aiheuttaa tulostetun johtimen irtoamisen substraatilta, koska kosteus pääsee 

vaikuttamaan johtimeen myös alapuolelta [12]. 

 

4.1.3. Mekaaniset rasitustestit 

Yksi mekaanisista rasitustesteistä on taivutustesti. Testillä määritetään, kuinka paljon 

levyä voidaan taittaa ennen kuin tapahtuu peruuttamattomia muutoksia. Taipuisan 

elektroniikan tapauksessa kovalle rasitukselle altistuvat komponentit, liitokset sekä 

tulostetut johtimet. Toistuva taivutus aiheuttaa materiaaliin mikrohalkeamia, jolloin 

materiaali lopulta murtuu [13]. 

 Mekaanisia rasitustestejä ovat myös tärinä- ja pudotustestit, joilla voidaan todeta 

laitteen mekaaninen kestävyys. Kaikki laitteet kuitenkin altistuvat edellä mainituille 

rasituksille normaalissa käytössä toistuvasti, esimerkiksi pesukoneen 

ohjauselektroniikka altistuu runsaalle tärinälle käytön aikana. 

 

4.1.4. Valoaltistus 

Jos laite on tulossa ulkokäyttöön, on syytä testata sen säteilynsietokyky, etenkin 

auringosta tulevaa UV-säteilyä vastaan. Säteily haurastuttaa sille altistuvan 

materiaalin rakennetta ja ikäännyttää sitä ennenaikaisesti ja tämä johtaa 

rikkoontumisiin esimerkiksi johtimen irrotessa substraatilta [14]. 
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5. LUOTETTAVUUSTESTI 
 

5.1. Testin valmistelu 

Koetta varten suunniteltiin ja valmistettiin pieni FR4-piirilevy johon testikappaleet 

pystyttiin kiinnittämään paineliittimillä. Levy pidettiin mahdollisimman 

matalaprofiilisena kiinnitysongelmien minimoimiseksi sekä optisen tarkastelun 

helpottamiseksi. Kalvoja ei ollut järkevää irrottaa liittimistä tarkastelun ajaksi, koska 

paineliittimien kontaktipinnit olisivat saattaneet vaurioittaa johtimia. Piirilevyt 

kiinnitettiin erilliseen metallikehikkoon (Kuva 6), koska lämpösyklauskammiossa 

oleva puhallin sai ohuet muovikalvot heilumaan ja tämä aiheuttaisi ylimääräistä 

rasitusta, joka voisi vääristää tuloksia. 

 Näytteet asetettiin ArcTest ARC-150 -lämpökaappiin ja sykliksi valittiin tunnin 

mittainen sykli, 15 minuutin siirtymä- ja pitoajalla välillä 0 – 100 °C [10]. Johtimien 

resistanssia mitattiin Fluke Hydra II –dataloggerilla kahden minuutin 

aikaintervallilla. Vuorokaudessa tapahtuu 24 sykliä ja tunnissa 30 mittausta. 

Luotettavuustestiä olisi standardin mukaan suositeltavaa jatkaa, kunnes 63,2 % 

näytteistä on hajonnut tai saavutetaan 6000 sykliä [9].  

 

 

Kuva 6. Testikappaleet asennettuna lämpösyklauskaappiin. 
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5.2. Alkumittaukset 

 

Ensimmäiseksi jokaisen piirilevyn kiinnostavat alueet, eli piisirun ja liiman 

rajapinnat, sekä liiman ja levyn rajapinnat kuvattiin mikroskoopilla lähtötilanteen 

selvittämiseksi. Yksi PET–levy jouduttiin välittömästi hylkäämään. Perusteena 

hylkäämiselle oli epätasaisesti kuivanut muste, aiheutti johtimien rakoilua ja 

avoimen piirin. Samanlaista halkeilua ei esiintynyt yhtä paljoa muissa levyissä. 

Kuvassa 7 näkyy esimerkki runsaasti haljenneista johtimista hylätyssä näytteessä. 

 

 

Kuva 7. Haljenneita johtimia. 

 

Näytteissä oli myös paikoin epätarkkaa tulostusjälkeä, joka aiheutti oikosulun 

johtimien välille. Näytteiden rajallisesta määrästä johtuen oikosulkuja jouduttiin 

katkomaan jotta testikappaleita saatiin mahdollisimman paljon. Osassa näytteistä oli 

myöskin katkoja johtimissa, joka johtuu todennäköisimmin tukkeutuneesta 

suuttimesta tulostuspatruunassa. Toinen mahdollinen syy on virhe 

tulostusparametreissä. Kuvassa 8 nähdään esimerkki huonosta tulostusjäljestä. 

Mustepisarat ovat levinneet ympäriinsä muodostaen oikosulkuja johtimien välille. 

Johtimet ovat myös noin 50 µm sivussa liitoskohtiin nähden. Mustepisaroissa on 

myös huomattavissa pientä kahvitahrailmiötä. Ilmiössä neste haihtuu nopeammin 

reunoilta ja vetää kapillaarisesti nestettä keskeltä reunoille. Lopulta pisaran keskellä 

on hyvin vähän tai ei ollenkaan johtavaa materiaalia [14]. 
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Kuva 8. Epätarkkaa tulostusjälkeä. 

Johtimien resistanssin huomattiin heittelevän melko runsaastikin alkutilanteessa 

johtimien välillä. Arvot sijoittuivat välille 20 – 80 Ω. Testin ensimmäisten 100 syklin 

aikana huomattiin resistanssin laskevan yksittäisellä linjalla suurimmillaan jopa n. 50  

%. Tämä tasoitti johtimien resistanssit keskiarvoltaan n. 10 - 40 Ω:n ympäristöön. 

Ilmiö johtuu syklin kuumalla osiolla tapahtuvasta musteen kovettumisesta. 
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6. TULOKSET JA POHDINTA 
 

 

Jokaisessa näytteessä oli viisi johdinlinjaa joiden resistanssia mitattiin. Näytteiden 

yksittäisten linjojen rikkoontumisajankohdat syklien mukaan löytyvät taulukosta 2. 

Näytteet on nimetty substraattimateriaalin mukaan. Lyhenne PRE tarkoittaa 

PPO/PPE-substraattia. PI-substraatin päälle rakennettu näyte selvisi 3000 sykliä, 

jonka jälkeen testi lopetettiin. Kuvassa 9 on esitettynä yksittäiset linjat piirillä. 

 

 

Kuva 9. Johdinlinjojen sijainnit piirillä. 

 

Taulukko 2. Testikappaleiden linjojen rikkoontumishetket 

Näyte L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 

PET 1600 1600 1650 - 1360 

PRE_A - - - 658 61 

PRE_B 2130 - 1010 - 1022 

PI 3000 3000 - 3000 3000 

 

Ensimmäinen rikkoontuminen havaittiin PRE_A -näytteessä syklillä 61. Näytteessä 

havaittiin linjan rikkoontuminen piisirun rajapinnassa kolmesta kohtaa, sekä myös 

liiman rajapinnassa. Näissä paikoissa oli kuitenkin havaittavissa murtuma jo ennen 

kuin testi alkoi (kuva 10). Kuvassa 11 nähdään samat halkeamat alavalolla valaistuna 

rikkoontumisen jälkeen. Näytteitä kuvattiin testin aikana jotta mahdolliset muutokset 

johtimien ulkonäössä sekä mahdolliset murtumat johtimissa voitiin paikantaa. 

Murtumat olivat kuitenkin useimmiten niin pieniä, että niiden havaitseminen oli 

vaikeaa optisella mikroskoopilla. 
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Kuva 10. Johtimen halkeamia piisirun ja liiman rajapinnassa ennen testin 

aloittamista. 

 

 

Kuva 11. Johtimen halkeamia piisirun ja liiman rajapinnassa rikkoontumisen jälkeen. 

 

Halkeamia löydettiin myös substraatti/liima-rajapinnasta. Esimerkki tällaisesta 

halkeamasta nähdään kuvassa 12, jossa johdin on katkennut melkein kokonaan. 
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Kuva 12. Halkeama substraatti/liima-rajapinnassa. 

 

 

Testin aikana, erityisesti ensimmäisten 50 syklin aikana mittausdatasta huomattiin 

erikoista käyttäytymistä johtimien resistanssissa. Välillä resistanssi kasvoi erittäin 

suureksi, joka tässä tapauksessa kertoisi johtimen hajonneen. Myöhemmästä datasta 

nähdään, että johdin toimii kuitenkin täysin hyväksyttävällä tavalla. Tällaisista 

yksittäisistä tapauksista kappaletta ei voitu todeta rikkoontuneeksi. Kuvassa 13 on 

esitettynä resistanssin muuttuminen testin aikana yhdelle näytteen PRE_B ketjuista. 

Rikkoontumishetki näkyy vastusarvon piikkinä syklin 2130 kohdalla. 

 

 

Kuva 13. Resistanssin muuttuminen testin edetessä näytteessä PRE_B linjassa L_1. 
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Suurin osa näytteistä hajosi ennen 2000 sykliä. Mahdollinen parannus tulokseen 

saavutettaisiin esimerkiksi käyttämällä materiaaleja, joiden 

lämpölaajenemiskertoimet olisivat lähempänä toisiaan.  

Kuvassa 14 on havainnollistettu näytteissä esiintynyttä resistanssin epävakaata 

käyttäytymistä. Kuvat 14, 15 ja 16 esittävät näytteen PRE_A linjan L_4 resistanssin 

muutokset testin aikana. Alussa ensimmäisten 50:n syklin aikana liitos näyttäisi 

olevan rikkonainen, mutta välillä 100 – 500 sykliä näytteen vastusarvo tasoittuu noin 

10 Ω:n ympäristöön. Tämän jälkeen resistanssi taas kasvaa moninkertaiseksi, mikä 

kertoo liitoksen hajonneen. Testidatasta nähdään myös, että avoin piiri esiintyy 

yleensä lämpösyklin kuumimmalla osiolla ja viileämmässä lämpötilassa liitos johtaa 

sähköä edelleen hyvin. 

 

 

Kuva 14. Resistanssin käyttäytyminen lämpövaihtelutestin aikana. 

Kuvissa 15-16 on esitettynä yhden syklin aikana tapahtuvat resistanssin muutokset. 

Ehjässä näytteessä tapahtuu noin kolmen ohmin muutos syklin vaiheesta riippuen. 

Tuloksista nähdään, tällaista tasaista resistanssin aaltoilua, kunnes näyte hajoaa. 

Vastusarvo on suurimmillaan syklin kuumalla osiolla ja pienimmillään kylmässä. 

Kuvassa 15 on ehjän linjan käyttäytyminen yhden syklin aikana. 
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Kuva 15. Ehjän johdinlinjan resistanssin muutos yhden syklin aikana. 

Kuvassa 16 on esitettynä saman linjan käyttäytyminen myöhemmässä vaiheessa 

syklausta, jolloin se on jo rikkoontunut. Nähdään, että resistanssi kasvaa radikaalisti 

syklin kuumalla osiolla (vrt. kuva 15). 

 

 

Kuva 16. Rikkoontuneen linjan resistanssin muutos yhden syklin aikana. 

 

Johtavien musteiden tulostaminen on epätarkkaa suuttimien helpon tukkeutumisen 

vuoksi. Tarkka tulostaminen on sitä epävarmempaa, mitä enemmän muste sisältää 

hopeapartikkeleita. Osittain tukkeutunut suutin ohjaa mustesuihkun sivuun 

alkuperäisestä kohteesta joka voi selittää esimerkiksi kuvassa 8 esiintyvät 

musteroiskeet. Voidaan siis olettaa, että tässäkin tutkimuksessa havaitut virheet 

tulostusjäljessä johtuvat todennäköisimmin jonkin suuttimen osittaisesta tai 

läpikotaisesta tukkeutumisesta.  
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Näytteiden rikkoontumiseen on mahdollisesti myös vaikuttanut 

lämpövaihtelukaapin sisällä oleva tuuletin. Ilmavirta aiheutti pientä heilumista 

ohuissa levyissä, mikä oli mahdotonta poistaa kokonaan vaikka levyt olivatkin 

teipattuna kiinni kehikossa. Levyt altistuivat myös vähäiselle mekaaniselle 

rasitukselle optisen tarkastelun aikana. 
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7. YHTEENVETO 
 

Tutkimuksessa suoritettiin kiihdytetty elinikätestaus mustesuihkutulostetuille 

piirilevyliitoksille. Tavoitteena oli selvittää taipuisalle muovisubstraatille liimatun 

piisirun päälle tulostettujen hopeajohtimien luotettavuutta lämpövaihtelutestissä. 

Testiksi valittiin standardoitu 0 – 100 °C lämpövaihtelutesti.  

 Työ aloitettiin tutkimalla mustesuihkumenetelmää sekä luotettavuustestauksen 

teoriaa. Testattavat näytteet tarkastettiin mikroskoopilla jolloin useissa näytteissä 

ilmeni tulostusvirheitä. Ilmenneitä valmistusvirheitä korjattiin ja lopulta testiin 

saatiin neljä eri näytettä. 

 Taipuisat piirilevyt liitettiin dataloggereihin ja näytteistä mitattiin johtimien 

ketjuresistanssien muutosta. Resistanssia mitattiin kahden minuutin aikaintervallein. 

Näytteet katsottiin rikkoontuneiksi, kun resistanssi kaksinkertaistui lähtötilanteesta. 

 Tulostettujen johtimien vastusarvo tippui luotettavuustestauksen alkupuolella 

nopeasti ja tasoittui lopulta noin 10 Ω:n ympäristöön. Testin alussa yksittäisten 

linjojen resistanssit olivat välillä 20 – 80 Ω. Ensimmäisen johtimen rikkoontuminen 

havaittiin syklillä 61. Suurin osa linjoista hajosi tuhannen ja kahdentuhannen syklin 

välillä. Johtimien hajoaminen ilmeni pääosin lämpösyklin kuumalla osiolla 

tapahtuvalla resistanssin suurella kasvulla. Joissakin kappaleissa resistanssi kasvoi 

yhtäkkisesti mitta-alueen ulkopuolelle josta voitiin päätellä johtimen katkenneen. 

 Testi osoitti, että näytteisiin käytetty valmistusmenetelmä kaipaa vielä 

kehittämistä taatakseen luotettavamman lopputuloksen. Ongelmalliseksi osoittautui 

etenkin piisirun rajapinnassa oleva terävä reuna joka aiheuttaa rasitusta tulostetulle 

johtimelle. Mahdollinen parannus voitaisiin saavuttaa esimerkiksi ”upottamalla” 

piisiru syvemmälle liiman sisälle, jolloin terävä reuna jäisi liiman alle. 

 Valmistustapa on mahdollisesti nopeampi, kuin perinteinen menetelmä jossa 

komponentit liitetään juottamalla. Johtimet tulostetaan suoraan substraatin ja sillä 

olevan komponentin päälle. Valmistusvaiheista jää tällöin juottaminen kokonaan 

pois. 
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