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TIIVISTELMÄ 

 

Elektroniikka on jatkuvasti kehittyvä teknologian ala. Uusia ratkaisuja 

tarvitaan tehostamaan informaation tuottamista, käsittelyä ja jakoa 

yhteiskunnassa yhä enemmän. Vanhojen tuotteiden kehittämisen lisäksi 

elektroniikassa pyritään löytämään koko ajan aivan uudenlaisia ratkaisuja, 

joista taipuisalle muovisubstraatille painettu elektroniikka on yksi esimerkki.  

Tämän tutkielman tavoitteena oli luotettavuus testijärjestelmän suunnittelu 

ja rakentaminen painettavan elektroniikan luotettavuustestaukseen. Koska 

valmistustekniikka vaikuttaa luotettavuusominaisuuksiin, työssä perehdyttiin 

myös painettavan elektroniikan valmistustekniikoihin.  Yksityiskohtaisempi 

tarkastelu kohdistui yleisesti painetun elektroniikan valmistuksessa käytettyyn 

silkkipainotekniikkaan.  

Testijärjestelmän suunniteltiin luotettavuustestaukseen liittyvien standardien 

pohjalta luotuun testisuunnitelmaan, johon sisältyi kolme eri tyyppistä testiä: 

taivutus-, kierto- ja venytysrasitustestit. Suunnitelmalla varmistettiin 

järjestelmän riittävän tarkka ja kattava toiminta sekä luotettavat 

mittaustulokset. Järjestelmän suunnittelun apuna käytettiin myös ”Flex-in-

glass” –projektissa valmistettavien lasilaminaattinäytteiden liittimien 

datalehtiä, joiden pohjalta varmistettiin muun muassa järjestelmän riittävän 

vahva rakenne ja mekaaninen stabiilisuus. 

Valmiin testausjärjestelmän toiminta varmistetiin lopuksi suorittamalla 

testimittaukset kaikissa kolmelle eri rasitustestille. Mittauksessa käytetiin PET 

(polyetyleenitereftalaatti) kalvoa, jonka toisella pinnalla on sähköisesti johtava 

ITO (Indiumtinaoksidi) pinnoite. Järjestelmän toimintaa arvioitiin näytteestä 

mitatun resistanssin avulla. Testimittausten perusteella voidaan todeta, että 

rakennettu laitteisto toimii sille asetettujen vaatimuksien mukaisesti ja sitä 

voidaan hyödyntää sille tarkoitettuun luotettavuustestaukseen.  

 

Avainsanat: painettava elektroniikka, luotettavuustestaus, testijärjestelmä. 
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ABSTRACT 

 

Electronics is a constantly developing technological area. New solutions are 

needed to make production, processing and distribution of information more 

efficient. Besides developing and improving the old products, completely new 

products and solutions are pursued to discover. A printed electronic on flexible 

plastic substrate is an example of that type of products. 

The aim of this master’s thesis was to design and build a test system for 

reliability testing of printed electronics. Manufacturing methods of printed 

electronics have effects on reliability properties thus getting familiarized with 

different manufacturing methods is required. More specific familiarization of 

printed electronics’ manufacturing methods focuses on typically used screen 

printing. 

The test system was designed according to a test plan, which is created 

according to standards related to reliability testing. Test plan included three 

different tests: bending- torsion- and stretching strain tests. Test plan was 

created to ensure that the test system will be functioning accurately enough and 

that the results given from system are reliable. Datasheets for connectors of 

glass laminated test samples from “Flex-in-glass” –project were also utilized in 

design process to ensure sufficiently strong structure and mechanical stability 

for test system. 

Finally, test system was tested with test measurement. Samples used in 

measurement were PET (Polyethylene terephthalate) film which had a 

conducting ITO (Indium tin oxide) coating on the other surface. The operation 

of test system was evaluated according to resistance results from test 

measurement. According to test measurement results, test system works 

according to its demands and it can be used for reliability testing it is designed 

for. 

 

Key words: printed electronics, reliability testing, test system. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

𝐴𝑖 Pinta-ala 

𝐴𝜆 Amplitudi aaltoyhtälöön 

C Anturin herkkyys 

𝐹𝑗 Voima 

𝐹𝑎𝑝𝑝 Anturiin kohdistuva voima 

𝐹𝑛𝑜𝑚 Anturin nominaalinen voima 

h Painetun pinnan korkeus 

ℎ0 Painetun pinnan keskiarvo 

I Virta 

i,j,k Yksikkövektorit  

M Momenttivoima 

N Voiman suuruus, Newton 

𝑝 Hydrostaattinen paine 

𝑝𝐿 Laplace-paine 

𝑝𝑣𝑜𝑙 Paine tietylle tilavuudelle 

R Nestetipan säde 

𝑅1,2 Nestetipan säde satunnaiselle muodolle 

r Varren pituus momenttivoiman yhtälöön 

t Aika 

U Jännite 

𝑈𝐷 Anturin differentiaalinen jännite 

𝑈0 Anturin käyttöjännite 

𝑣𝑖,𝑗,𝑘 Nesteen virtausnopeus 

�⃗� Nesteen virtausnopeus vektorina 

𝑊𝐿𝑆
(𝑎𝑑ℎ)

 Nesteen kiinnittymiseen tarvittava energia 

𝑥𝑖,𝑗,𝑘 Nestekerroksen kulkema matka  

Z Resistanssi 
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ACA Anisotrooppisesti johtava liima 

LLE Landau-Levich yhtälö 

NSE Navier-Stokes yhtälö 

PET Polyesteri 

∂  Derivaatta 

∇  Gradientti 

∇⃗⃗⃗ Derivaatta vektori 

∇ ∙ Divergenssi 

 

α Leikkauspaksuutta kuvaava eksponentti 

℃ Celsius aste 

𝛾 Nesteen leikkausnopeus 

γ𝑖𝑗 Yksikkövektorien suuntainen nesteen leikkausnopeus 

γ𝑟𝑒𝑓 Nesteen referenssileikkausnopeus 

∆ Keskiarvo 

η  Dynaaminen viskositeetti 

η𝑟𝑒𝑓 Dynaamisen viskositeetin nimellisarvo 

𝜃 Musteen tulokulma siirtovaiheessa 

λ  Aallonpituus 

𝜋 Pii 

ρ  Massatiheys 

σ  Pintajännitys 

σ𝑆𝐺  Pintajännitys (pinta – kaasu rajapinta) 

σ𝑆𝐿  Pintajännitys (pinta – neste rajapinta) 

σ𝐿𝐺  Pintajännitys (neste – kaasu rajapinta) 

𝜎∅ Konsentraatiosta riippuvainen pintajännitys 

τ  Leikkausjännitys 

𝜏𝑖𝑗  Leikkausjännitys 
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𝜏𝜆
𝑟𝑒𝑙 Rentoutumisaikaskaala 

𝜏𝜆
𝑀 Marangoni -ilmiön rentoutumisaikaskaala 

∅ Konsentraatio 
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1. JOHDANTO 

 

Yleinen ja perinteinen ajatus elektroniikasta on silikonista valmistetut piirit ja sirut 

esimerkiksi tietokoneiden prosessoreissa sekä muisteissa. Teknologian kehittyessä 

uusia elektroniikan materiaaleja ja valmistustekniikoita esiintyy kuitenkin yhä 

enemmän, josta esimerkkinä voidaan mainita taipuvalle substraatille painettava 

elektroniikka [1]. Erilaisia painotekniikkoja on ollut olemassa jo tuhansia vuosia, 

mutta näiden tekniikkojen hyödyntäminen niin sanottuun toiminnalliseen 

painamiseen, kuten elektronisen piirin painamiseen, on kohtalaisen tuore tekniikan 

ala [2]. Painettava elektroniikka on ollut suuren kiinnostuksen kohteena 

tutkimuksessa ja kehityksessä, koska sen on todettu olevan kustannustehokas 

ratkaisu elektroniikan massatuotantoon. Lisäksi se mahdollistaa taipuisan substraatin 

käyttämisen ja suuren pinta-alan komponenttien valmistamisen, avaten näin uusia 

mahdollisuuksia teknologian kehittäjille [2, 3]. 

Painettavalle elektroniikalle on ominaista joustava substraatti ja sen päälle 

kerroksittain rakennettu elektroninen systeemi, jota voidaan taivuttaa tai venyttää 

normaalikäytön aikana. Tämä johtaa elektroniikassa uusiin elinaikahaasteisiin uusien 

mekaanisten voimien vaikuttaessa systeemiin. Tällainen toimintaan ja 

luotettavuuteen vaikuttava asia on esimerkiksi johtimien sähköisten resistiivisyyden 

muuttuminen taivutussäteen funktiona. Substraatin venyttäminen ja taivutus voi 

myös johtaa sen delaminoitumiseen (kts. kuva 1) tai substraatin ja johtimien 

murtumiseen (kts. kuva 2) [4]. Tämä tutkielma on rajattu ”Flex-in-glass” –projektista 

valmistuvien lasilaminaattinäytteiden luotettavuustestausjärjestelmän suunnitteluun 

ja rakentamiseen sekä systeemin toiminnan testaukseen.  

 

 

Kuva 1. Graafinen esitys delaminoitumisesta taivuttaessa (Tummennettu alue). 
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Kuva 2. Graafinen esitys liittimen katkeamisesta vetäessä. 

  

Oulun Yliopistolla jo olemassa olevilla mittaus- ja testausjärjestelmillä voidaan 

tehdä erilaisia luotettavuustestauksia painetulle, taipuisalle elektroniikalle, mutta 

niillä ei voi tehdä kiertorasitustestiä. Lisäksi laitteistojen mekaaninen stabiilisuus ja 

kestävyys ovat riittämättömät, kun testaamisessa käytetään suurempia mekaanisia 

voimia. Tässä työssä toteutettu laitteisto on suunniteltu testaamaan kalvon syklisen 

taivutuksen ja kierron sekä venytyksen vaikutuksia painettujen johtimien 

sähkönjohtavuuteen [5].  

Tässä tutkielmassa luotettavuuden testaukseen tarvitaan testausjärjestelmää, jolla 

näytettä voidaan venyttää sen rikkoutumispisteeseen asti ja samanaikaisesti seurata 

näytettä venyttävän voiman suuruutta. Myös kiertotaivutus- ja taivutusliikkeen 

vaikutusta sähköiseen toiminnallisuuteen haluttiin seurata reaaliaikaisesti. Tällaista 

testausta varten tarvitaan erityistä, testejä varten suunniteltua mekaniikka. Lisäksi 

testijärjestelmän ohjaukseen tarvitaan sähkömoottoreita sekä sensoreita. Lopullinen, 

ja mahdollisimman optimaalinen testausjärjestelmän mekaniikka suunniteltiin 

käyttämällä ”Inventor 3D-mallinnus” -ohjelmistoa. Tarvittavat erikoisosat teetettiin 

Oulun Yliopistolla konepajalla. Testausjärjestelmä suunniteltiin siten, että se 

kykenee toteuttamaan liikkeet testaussuunnitelman mukaisesti kaikille kolmelle eri 

rasitustavalle. Tutkielmassa järjestelmän toimintaa arvioitiin ja sen oikeanlainen 

toiminta osoitettiin testimittauksista saatavien tulosten perusteella. Varsinainen 

näytteiden luotettavuustestaus on kuitenkin rajattu tutkielman ulkopuolelle. 

Tämän diplomityön rakenne on seuraava: Aluksi kappaleessa 2 käsitellään 

painettavaa elektroniikkaa, sen historiaa sekä painettavan elektroniikan yleisimpiä 

valmistusmenetelmiä. Valmistusmenetelmiä käsittelevä osuus kohdistuu ainoastaan 
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tutkielman näytteiden valmistuksessa hyödynnettyyn silkkipainomenetelmään. 

Kappaleessa 3 käsitellään luotettavuuden käsitettä, miten ja miksi luotettavuutta 

testataan sekä mikä merkitys sillä on uudelle tuotteelle. Kappaleessa 4 käsitellään 

testijärjestelmän suunnittelu, siihen vaikuttavat parametrit sekä varsinainen, fyysinen 

toteutus. Kappale 4 sisältää myös testijärjestelmän esittelyn ja ominaisuudet. 

Testimittauksesta saatavien tuloksien esittely ja analysointi käsitellään kappaleessa 5. 

Tuloksia pohditaan kappaleessa 6 ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset käsitellään 

kappaleessa 7. Lopuksi kappaleessa 8 pohditaan mahdollisia tulevaisuuden 

parannuksia testaamiseen ja testausjärjestelmään. 
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2. PAINETTAVA ELEKTRONIIKKA 

 

Tässä kappaleessa käsitellään painettavaa elektroniikkaa yleisellä tasolla. Kerrotaan 

lyhyesti sen historiaa, yleisimmistä painettavaan elektroniikkaan liittyviä haasteita 

sekä eri valmistusmenetelmiä. Lopuksi kappaleessa esitetään tutkielmassa 

testattaviin näytteisiin sovellettua valmistusmenetelmää. 

2.1. Painettava elektroniikka 

Painaminen voidaan määritellä kuvioiden tuottamisena siirtämällä materiaalia 

pinnalle mekaanisen voiman, hydrodynaamisen jännityksen, sähkökentän ja säteilyn 

avulla. Painamista on esimerkiksi musteen puristus mekaanisella voimalla 

painomaskin läpi, tuottaen substraatille tietynlaisen kuvion. [6] Yhdistämällä jo 

pitkään olemassa ollut konsepti painamisesta uudenlaisilla, johtavilla musteilla, 

saadaan luotua pohja painettavalle elektroniikalle [2]. 

2.1.1. Yleistä 

Kuten aiemmin mainittiin, painamisella viitataan erilaisten kuvioiden luontiin ja 

painettavalla elektroniikalla painotekniikoiden yhdistämistä johtavien musteiden 

kanssa avaten mahdollisuuden uudenlaisiin ja taipuviin elektronisiin piireihin. 

Haasteena niin sanotussa toiminnallisessa painamisessa (eng. functional printing) on 

kuvion painaminen luotettavasti ja toistettavasti. Luotettavuudella viitataan nyt 

kuvion tasaiseen, jatkuvaan ja tarkkaan lopputulokseen. Toisin kuin graafisella 

puolella, missä illuusio esimerkiksi tasaisesta neliön muotoisesta pinnasta voidaan 

luoda tiheän pistematriisin avulla, toiminnallisessa painamisessa kuvion pinnan on 

oltava jatkuva, jotta se olisi johtava. [6] 

Painotekniikat jaetaan kahteen eri pääryhmään: perinteisiin painomenetelmiin 

(eng. Conventional printing techniques) ja digitaalisiin painomenetelmiin (eng. 

Digital printing techniques). Jaottelu perustuu siihen, vaatiiko painotekniikka 

erityisen painomaskin, jonka kautta kuvio siirretään substraattiin vai voiko 

painamisen tehdä siten, että data painokuviosta on digitaalisessa muodossa. [6] 

Kuvasta 3 nähdään, elektroniikan painotekniikat, niiden jaottelu yllä mainittuihin 
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kahteen pääryhmään. Kuvasta 3 nähdään myös pääryhmien jaottelu eri 

painotekniikoihin. Eri painotekniikoilla on sekä yhtäläisyyksiä kuten painovaiheet, 

mutta myös eroavaisuuksia, esimerkiksi musteiden valintakriteerit. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan erityisesti silkkipainotekniikkaa. [6, 7] 

 

 

Kuva 3. Painamistekniikan jaottelu eri kategorioihin. [7] 

 

Pelkistetty toimintamalli esimerkiksi johtimen painamisesta alkaa sopivan musteen 

valinnalla. Musteen valinnassa on otettava huomioon musteen ja substraatin välisiä 

vuorovaikutuksia sekä musteen soveltuvuus painotekniikkaan. Soveltuvuuteen 

vaikuttavia asioita ovat muun muassa musteen viskositeetti ja pintajännitys. Musteen 

valintaprosessia käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.1.3. Ennalta määrätty kuvio 

painetaan substraatille jonka jälkeen sen annettaan tasoittua. Tasoittumista seuraa 

yleensä lämpökäsittely ja pinnoite. Painamisvaiheita tarkastellaan tarkemmin 

kappaleessa 2.1.4 [6] 

Painettava elektroniikka ei kuitenkaan ole rajoittunut pelkästään johtimien 

painamiseen taipuvalle substraatille. Myös passiivisia komponentteja, kuten 

vastuksia ja kondensaattoreita voidaan painaa esimerkiksi silkkipaino- ja 

mustesuihkutekniikalla. [8] Passiivisten komponenttien lisäksi painamalla voidaan 

valmistaa erilaisia aktiivisia puolijohde komponentteja kuten transistoreita, LED-

valoja ja aurinkopaneeleita, mutta myös erilaisia sensoreita. [9, 10]  

Mistä painettavan elektroniikan suuri suosio johtuu? Painettavan elektroniikan 

arvioitu markkina-arvo vuodelle 2015 oli 30 miljardia dollaria ja vuoteen 2020 sen 
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arvo on ennustettu olevan jopa 96 miljardia dollaria [1]. Kasvavana ja suuren suosion 

saaneena tekniikkana painettava elektroniikka ei kuitenkaan tule syrjäyttämään 

perinteisesti valmistettavaa elektroniikkaa vaan pikemminkin täydentää sitä. 

Taivutettavalla substraatilla ei voi olla jäykkää kidemäistä rakennetta, kuten 

perinteisellä piielektroniikalla, sillä muuten substraattia taivuttaessa sen rakenne 

vaurioituisi ja voisi johtaa sähköisesti epästabiiliin tai jopa toimimattomaan 

laitteeseen. Jäykän kiderakenteen puuttuessa substraatti on taivuteltavissa, mutta sen 

sähköiset ominaisuudet eivät ole useinkaan yhtä hyvät kuin perinteisellä 

elektroniikalla. Ne ovat silti riittävän hyvät esimerkiksi ohutkalvotransistorin 

pohjaksi. Suuri etu painettavassa elektroniikassa on sen mahdollistama halpa ja 

nopea valmistus. Painettava elektroniikka on valmistustekniikkana halvempi 

perinteiseen elektroniikkaan verrattuna, sillä se ei ole riippuvainen kalliista 

piiteknologiaan liittyvistä prosesseista. Painotekniikalla voidaan valmistaa suuren 

pinta-alan komponentteja hyvin lyhyessä ajassa ja koska osa painotekniikoista ovat 

digitaalisia, myös pienempiä volyymejä voidaan valmistaa ilman että yksittäisen 

komponentin hinta nousee huomattavan suureksi. [1] 

2.1.2. Historiaa 

Kuvioiden tuottaminen suurissa määrissä painamalla on jo pitkään olemassa ollut 

tekniikka graafisella puolella, ja esimerkiksi silkkipainotekniikan kehittymistä 

voidaan jäljittää aina kivikauteen saakka. Erilaisia teorioita alkeellisista 

painotekniikoista, joissa sapluunana olisi muun muassa käytetty kasvin lehteä ja 

kuvion materiaalina hiiltä, on esitetty. Muita vastaavia alkeellisia painotekniikoita, 

joissa on hyödynnetty sapluunaa ja puhallusputkea on esiintynyt muun muassa 

Ranskassa Lascauxen luolastoissa sekä monissa muissa Tyynenmeren saaristoissa. 

Painotekniikkaa on käytetty ja kehitetty vuosituhansia eri puolilla maailmaa. [11] 

Ensimmäisiä nykyajan silkkipainotekniikkaa muistuttava tapa keksittiin Aasiassa: 

Japanissa ja Kiinassa, jossa hyödynnettiin vedenpitävää paperia ja silkkiä. Kahteen 

paperiin leikattiin haluttu kuvio ja niiden väliin liimattiin silkkiä. Paljaaksi jäänyt 

silkki läpäisi musteen ja substraatille muodostui haluttu kuva. [11] 

Viimeisen 70 vuoden aikana painotekniikat ovat kokeneet valtavan muutoksen. 

Painamistekniikan hyödyntäminen esimerkiksi julisteisiin ja sanomalehtiin tai 
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tekstiiliteollisuudessa vaatemuotiin on johtanut monen uuden ja nopeamman 

tekniikan kehittymiseen. [12] Yleisimpiä painotekniikoita tarkastellaan kappaleessa 

2.2. Kiinnostus painotekniikkaan kasvoi 1990-luvulla materiaali- ja painotekniikan 

kehittymisen myötä. Kehitystä tapahtuu edelleen muun muassa painoresoluutiossa, 

materiaalin siirtämisessä, jotta se olisi halvempaa ja helpompaa, niin että tekniikkaa 

voidaan soveltaa yhä useammassa sovelluksessa. [13] 

Hyödyntämällä graafisen teollisuuden puolella jo pitkälle kehitettyjä 

painotekniikoita sähköä johtavien musteiden prosessointiin, saavutetaan 

nykyaikaisen painetun elektroniikan valmistustekniikan taso, jota hyödyntäen 

saadaan valmistettua erittäin korkealaatuisia ja edullisia johtimia sekä 

komponentteja. [14] 

2.1.3. Musteiden ja liuottimien valinta 

Jotta painamisen määritelmän mukainen materiaalin siirto, käyttäen mekaanista 

voimaa on mahdollista, johtavien materiaalien fyysistä olomuotoa on muutettava 

nestemäiseksi. Tällaiselta nestemäisessä olomuodossa olevalta materiaalilta 

vaaditaan tietyt ominaisuudet riippuen hyödynnettävästä painotekniikasta. Musteen 

valmistaminen on tärkeä osa painoprosessissa, sillä substraatin pinnan 

ominaisuuksien lisäksi musteen ominaisuudet, kuten viskositeetti ja pintajännitys 

vaikuttavat olennaisesti sekä paino-olosuhteisiin että painetun kuvan resoluutioon. 

[6, 15] 

Painettavassa elektroniikassa käytettäviä musteita ei aina saa valmiina-

printattavaksi materiaalivalmistajilta. Yksi syy tähän on se, että valmiiden musteiden 

laatu vaihtelee usein ja käyttäjä joutuisi käsittelemään niitä sopivaksi. Sen sijaan 

valmistajat tarjoavat kiinteässä olomuodossa olevia materiaaleja. Tällaiset kiinteät 

materiaalit on muutettava nestemäiseen olomuotoon käyttäen esimerkiksi liuottimia. 

Hyvin yleistä tämä onkin tutkimuspuolella, jossa painomusteiden ominaisuuksia 

usein muutetaan painotekniikkaan sopivaksi. [6] Painettavassa elektroniikassa 

käytettävät musteet muodostuvat karkeasti kolmesta osasta: johtavasta nano- tai 

mikropartikkeleista, kuten erilaisista metallipartikkeleista, liuottimesta sekä 

sidosaineesta. Musteen ominaisuuksia voidaan säädellä sopivaksi muuttamalla 

näiden edellä mainittujen osien suhteellista osuutta musteesta. Joskus käytetään myös 
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niin kutsuttuja surfaktantteja, joilla vaikutetaan musteen pintajännitysominaisuuksiin 

[16].  

Mitä eri vaikutuksia musteen ominaisuuksilla sitten on? Painettavassa 

elektroniikassa on otettava huomioon musteen ominaisuuksien vaikutus musteen 

sähköiseen johtamiseen, musteen siirtämiseen substraatille sekä sen tasoittumiseen ja 

kuivaamiseen. Johtavuuteen vaikuttaa muun muassa johtavien partikkeleiden tiheys 

musteessa, painetun alueen pinta-ala sekä partikkeleiden jakautuminen tietylle pinta-

alalle. Liuottimen sekä sidosaineen suhteella voidaan vaikuttaa tasoittumiseen ja 

kuivaamiseen parantaen esimerkiksi painettavan kalvon muodostumista, 

partikkeleiden hajonnan stabiilisuutta sekä vettymisominaisuuksia. [16] Liuottimella 

voidaan vaikuttaa myös musteen siirtämisen olennaisimpiin ominaisuuksiin: 

viskositeettiin sekä pintajännitykseen [6].  

Viskositeetti määritetään nesteen kykynä siirtää mekaanista jännitystä tai 

hydrodynaamista painetta substraattiin nestemäisessä vaiheessa tietyllä 

painonopeudella [6]. Yksinkertaistettuna viskositeetti voitaisiin määrittää nesteen 

kykynä vastustaa virtausta tai sen muutosta. Mitä suurempi viskositeetti on, sen 

paksumpaa neste on. Viskositeetti voidaan määrittää matemaattisesti leikkausvoiman 

avulla kolmiulotteisessa karteesisessa koordinaatistosysteemissä. Kuvitellaan 

äärettömän pieni kuutio isotrooppista nestettä, esimerkiksi vettä tai öljyä. Jokaisen 

kuution sivun pinta-ala on Ai, josta i = x, y, z. Kun kahta vastakkaista sivua painetaan 

leikkausvoimalla F, syntyy nesteen sisälle leikkausvirtaus, joka on gradientti 

virtausnopeudelle vk. Tästä voidaan laskea leikkausnopeus, γ kaavalla (1). [6] 

 

 
𝛾𝑖𝑗 =

∂𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
 

(1) 

 

Leikkaussuhteen ja leikkausjännityksen τ kaavasta voidaan ratkaista dynaaminen 

viskositeetti η käyttäen kaavaa (2). [6] 

 

 𝜏𝑖𝑗 =
Δ𝐹𝑗

Δ𝐴𝑖
 = ηγ𝑖𝑗 (2) 

 

Kaavat (1) ja (2) antavat viskositeetin hyvällä tarkkuudella suurimmalle osalle 

nesteistä, mutta ne eivät ole sovellettavissa suurimmalle osalle kaasuja. On myös 
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huomioitava, että kaavat (1) ja (2) toimivat niin sanotuille Newtonian-nesteille eli 

nesteille, joiden viskositeetti on vakio tietyssä lämpötilassa. Nesteille, joiden 

viskositeetti riippuu leikkaussuhteesta eli niin sanotuille Non-Newtonian-nesteille, 

viskositeetti voidaan laskea sijoittamalla kaavasta (2) saatu dynaaminen viskositeetti 

kaavaan (3). [6]  

 

 η = η𝑟𝑒𝑓(
𝛾

𝛾𝑟𝑒𝑓
)𝛼 (3) 

 

On myös olemassa kompleksisia nesteitä, joiden viskositeettia ei voida 

karakterisoida täysin skalaarisesti. Tällaisia nesteitä kutsutaan myös anistrooppisiksi 

tai mesogeenisiksi nesteiksi. Lisäksi tärkeä, viskositeettiin liittyvää, nesteen liikettä 

kuvaavaa kaavaa kutsutaan Navier-Stokesin kaavaksi (NSE) (kts. kaava (4)). [6] 

 

 𝜌(
𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑡
+ (�⃗� ∙ ∇⃗⃗⃗)𝑣𝑘) = ∇⃗⃗⃗ ∙ (η∇⃗⃗⃗𝑣𝑘) −

𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑘
 (4) 

 

Pintajännityksellä tai pintaenergialla tarkoitetaan minkä tahansa nesteen rajapinnan 

ominaisuutta kestää ympäristöstä, eri materiaalista tai olomuodosta aiheutuvaa 

mekaanista rasitusta. Pintajännitys aiheuttaa nesteen rajapinnan minimoitumisen ja se 

vaikuttaa neste-kiinteä-, neste-neste- sekä neste-kaasu-rajapinnassa. Kaarevalla 

pinnalla pintajännitys voi luoda rajapintaansa nähden kohtisuoran voiman. Voiman 

suunta on kohti sen omaa tilavuuttaan, jos pinta on kupera tai omasta tilavuudesta 

poispäin ympäristöön kohti ympäröivää kaasua, jos pinta on kovera. Pintajännitys 

voidaan helposti havainnoida vesipisarasta, sillä se aiheuttaa esimerkiksi kaasun 

ympäröimälle vesipisaralle yleensä sen pallomaisen rakenteen minimoiden sen 

tilavuuden. Pintajännityksen 𝜎 aiheuttamaa pinnan voimaa voidaan vastaavasti 

arvioida matemaattisesti Laplace-paineen 𝑝𝐿 kaavalla (kts. kaava (5)). [6] 

 

 
𝑝𝐿 =

2𝜎

𝑅
 

(5) 

 

Sattumanvaraisesti jakautuneelle nestepisaralle Laplace-paineen kaava kirjoitetaan 

muotoon: (kts. kaava (6)) [6] 
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𝑝𝐿 = 𝜎(

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) 

(6) 

 

Kaavan (6) säteet R1 ja R2 määritetään positiiviseksi, jos paraabelin pintaa 

vastaava tangentti on kupera tai negatiiviseksi jos pintaa vastaava paraabelin 

tangentti on kovera. Hydrodynaaminen paine oletetaan vakioksi nestepisaran sisällä, 

kun lämpötilan ollessa tasapainotilassa ja, kun painovoimaa ei oteta huomioon. [6] 

Musteen viskositeetti ja pintajännitys vaikuttavat hyvin paljon siihen, mitä 

painotekniikkaa tietylle musteelle voidaan soveltaa [6]. Viskositeetin ollessa 

esimerkiksi liian matala eli musteen ollessa paksua, voi se tukkia painokoneen 

mustetta annostelevan suuttimen. Toisaalta jos viskositeetti on liian korkea ja 

pintajännitys liian pieni, voi muste levitä ja johtaa painetun kalvon resoluution 

heikkenemiseen. Kuvasta 4 nähdään yleisimmät viskositeetin ja pintajännityksen 

arvot eri painotekniikoille [6]. 

 

 

Kuva 4. Viskositeetin ja pintajännitteen arvot eri painotekniikoille. [6] 
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Liuottimien valinta on tärkeä osa musteen valmistusta ja muokkausta. Huomioon 

otettavia asioita liuotinta valittaessa on muun muassa viskositeetti, pintajännitys ja 

vettymisominaisuudet substraatilla, liuottamisominaisuudet (mitä materiaaleja se 

liuottaa) sekä liuottimen haihtuminen painetulta kalvolta (sen kiehumispiste ja 

höyrystymispaine kuivauslämpötilassa). Liottimia sekä johtavia partikkeleita 

valittaessa pyrkimys on luonnollisesti myös mahdollisimman ympäristöystävällisiin 

ja edullisiin ratkaisuihin. 

Miten musteiden ominaisuudet vaikuttavat sen dynamiikkaan sekä dynaamisiin 

ominaisuuksiin? Yksi tärkeä painolaadun kannalta oleellinen ominaisuus on 

painomusteen sekä substraatin vettyminen. Vettyminen määritetään nesteen kykynä 

syrjäyttää ympäröivät olomuodot, kaasut ja nesteet kiinteältä pinnalta, muodostaen 

rajapinnan kolmen olomuodon välillä. Vettymisominaisuudet voidaan määrittää 

matemaattisesti pintajännityksen ja musteen tulo- eli kontaktikulman avulla kaavan 

(7) mukaan. [6] 

 

 𝜎𝐿𝐺𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜎𝑆𝐺 − 𝜎𝑆𝐿 (7) 

 

Vettymistä voidaan myös arvioida vettymisparametrin 𝑆 avulla kaavan (8) 

mukaisesti. Kun S > 0, ajatellaan tilannetta täydelliseksi vettymiseksi. Lisäksi 

musteen pinnalle tarttumiseen tarvitsema energia 𝑊𝐿𝑆
(𝑎𝑑ℎ)

 voidaan määrittää kaavalla 

(9). [6] 

 

 𝑆 = 𝜎𝑆𝐺 − 𝜎𝑆𝐿−𝜎𝐿𝐺 (8) 

 

 𝑊𝐿𝑆
(𝑎𝑑ℎ)

= 𝜎𝑆𝐺 + 𝜎𝐿𝐺−𝜎𝑆𝐿 (9) 

 

Painolaadun kannalta oleellisia dynaamisia ilmiöitä ovat muun muassa pinnan 

tasoittuminen sekä Marangoni-ilmiö. Niin sanotuilla voitelurajoilla tarkoitetaan 

asetettuja rajoja ja ratkaisuja, jotka helpottavat dynaamisten ilmiöiden matemaattista 

arviointia. Voitelurajoilla NSE-yhtälö yksinkertaistuu musteen pintaa, virtausta ja 

siihen kohdistuvaa painetta kuvaavaksi Landau-Levichin yhtälöksi (LLE) (kts. kaava 

(10)). [6] 
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 𝜕ℎ

𝜕𝑡
= ∇⃗⃗⃗ ∙ (−

ℎ3

3𝜂
∇⃗⃗⃗[𝜎∇2ℎ − 𝑝𝑣𝑜𝑙] +

ℎ2

2𝜂
∇⃗⃗⃗𝜎 

(10) 

 

Painetun kalvon pinta jää monesti aaltoilevaksi, kuten kuvasta 5 nähdään. Pinnan 

tasoittumisella tarkoitetaan pintajännityksestä johtuvaa aaltoilevan pinnan 

tasaantumista. 

  

 

Kuva 5. Periaatekuva painetun, aaltoilevan kalvon pinnasta. [6] 

 

Aaltoileva pinta voi johtua esimerkiksi musteen siirtoprosessissa 

hydrodynaamisesta epästabiilisuudesta tai viskoosisesta sormenjälki-ilmiöstä. 

Marangoni-ilmiöllä tarkoitetaan ilmiötä, joka tapahtuu nesteen kuivaamisprosessissa. 

Kun neste vettyy ja asettuu alustalle, osa siinä olevasta liuottimesta höyrystyy, 

pienentäen nestekerroksen tilavuutta. Tällöin myös musteen konsentraatio nousee, 

joka puolestaan vaikuttaa nesteen pintajännitteeseen. Marangoni-ilmiötä voidaan 

arvioida kaavalla (11). [6] 

 

 
𝜏𝜆

𝑀 =
𝜆2

2𝜋2ℎ0𝜎∅
 

(11) 

 

Ilmiö voi johtaa joko aaltoilevan pinnan eli häiriön tasaantumiseen tai pahimmassa 

tapauksessa spontaaneihin kuvioihin painetussa kalvossa. [6]   
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2.1.4. Painamisvaiheet 

Erilaisia painotekniikoita on monia, mutta yksi niitä yhdistävä asia on lähes 

yhtenevät painamisprosessiin liittyvät vaiheet. Näitä vaiheita ovat: 1) Materiaalien ja 

pintojen esivalmistelu, musteen valmistus sekä sen annostelu 2) Musteen siirto 3) 

Tasoittuminen ja 4) Kuivaaminen ja jälkikäsittely. Vaiheet on esitetty kappaleen 

2.2.1 kuvassa 6, silkkipainotekniikkaa esimerkkinä käyttäen. [6] 

Painettavassa elektroniikassa käytettävä substraatti pakataan yleensä 

päällekkäisiksi kerroksiksi tai vaihtoehtoisesti rullaksi. 1) Esivalmistelu vaiheessa 

substraatti erotellaan erillisiksi arkeiksi tai rulla avataan. Substraatin pinnalta 

poistetaan valmistuksessa ja varastoinnissa syntyneet epäpuhtaudet. Substraatin on 

myös oltava sopiva pohja painettaville kerroksille, joten sen vettymisominaisuudet 

on huomioitava mustekohtaisesti riippuen esimerkiksi musteen viskositeetista. 

Joskus substraatin pinnalle tehdään myös corona- tai plasmaesikäsittely 

vettymisominaisuuksien parantamiseksi. [6] 

Corona-käsittelyssä substraatin pinnalle luodaan vahva sähkökenttä. Sähkökenttä 

aiheuttaa sähköisen varauksen substraatin pinnan alle, rikkoen kemiallisia sidoksia ja 

muokaten kiderakennetta amorfisempaan tilaan. Näin substraatin ja painettavan 

kerroksen sidosominaisuudet vahvistuvat parantaen pinnan vettymisominaisuuksia. 

[6]  

Plasmakäsittelyssä ionisoitu kaasu saatetaan substraatin pinnalle, missä se 

aiheuttaa kemiallisia reaktioita. Lisäksi kaasu kykenee etsaamaan materiaalia lisäten 

pinnan karkeutta sekä poistamaan siitä mahdollisia epäpuhtauksia, parantaen 

substraatin vettymisominaisuuksia. [6] 

1) Esivalmistelu vaiheeseen kuulu myös musteen valmistus sekä annostelu ennen 

sen siirtoa substraatille. Tässä vaiheessa digitaalisilla paino menetelmillä esimerkiksi 

mustesäiliö täytetään riittävällä määrällä mustetta niin, että sitä riittää koko 

painettavan kuvion pinta-alalle. Perinteisillä painomenetelmillä, kuten silkkipainolla, 

muste levitetään painokuviolle tasaisesti musteen siirtovaihetta varten. [6] 

Painokuviolla tarkoitetaan tietynlaista mallia tai kuviota, joka painetaan substraattiin. 

Musteen levitetystä tasaisesti painokuvioon seuraa sen 2) siirto-vaihe. Tässä 

vaiheessa muste saatetaan kontaktiin substraatin kanssa käyttäen joko mekaanista 

painetta, hydrodynaamisia, vahvoja kemikaalisia tai termodynaamisia voimia. 
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Tällöin musteen ja substraatin välisessä suorassa kontaktissa substraatin päällä oleva 

ilma ja muut epäpuhtaudet syrjäytyvät ja lyhyen aikaa substraatin vettyminen on 

täysin riippumaton tasapaino-ominaisuuksista, kuten kontaktin tulokulmasta. 

Tällaisessa tilanteessa puhutaan substraatin vahvistetusta vettymisestä. Kun 

painokuvio nostetaan tai musteen siirtämiseen käytettävä voima poistetaan, eli niin 

sanottu suora kontakti poistetaan, substraatin vahvistettu vettyminen muuttuu. [6] 

Siirtovaiheessa substraatille siirretty nestemäinen kerros on vapaasti liikkuva ja 

altis ympäristön epäpuhtauksille. Epäpuhtaudet vaikuttavat kalvon neste-kaasu-

rajapinnan energiaan ja voi johtaa kalvon epästabiiliin tilaan 

vettyvyysominaisuuksien ollessa riittämätön. Perinteisillä painomenetelmillä myös 

niin sanottu sormenjälki-ilmiö on hyvin yleistä. Sormenjälki-ilmiöllä tarkoitetaan 

painetun kuvion pintaan jäävää, painokuvion epäideaalisesta pinnasta johtuvaa 

”sormenjälkeä”. Sormenjälki-ilmiötä voidaan minimoida musteen 3) 

tasoittumisvaiheella. Nimensä mukaisesti, tässä vaiheessa mustekalvon pinta 

annetaan tasoittua. Tasoittumiseen kestävä aika riippuu musteen viskositeetista sekä 

tasoittuvan alueen pinta-alasta. Pienessä mittakaavassa olevat epätasaisuudet 

kalvossa tasoittuvat nopeasti, mutta suuremmat epätasaisuudet vievät huomattavasti 

enemmän aikaa. Tärkeä huomio tasoittumisvaiheessa on substraatin pinnan 

vettymisominaisuudet. Pinnan riittämätön vettyminen voi johtaa muun muassa 

kalvon rajojen vetäytymiseen. Tämä voi johtaa Rayleigh-tyyppiseen 

epästabiilisuuteen, jolloin painetulle johtimelle tulee mustepisaroista koostuva, 

saarekemainen, ei-johtava rakenne. [6] 

Viimeisenä painovaiheena on musteen 4) kuivaaminen ja jälkikäsittely. 

Kuivaamisvaiheessa muste jähmettyy, kun kalvosta poistuu viimeisetkin liuotin 

jäännökset. Liuotinta ei voida tässä vaiheessa enää poistaa kapillaarisesti 

vahingoittamatta kalvon rakennetta, sillä muste on tässä vaiheessa jo lähes 

jähmettynyt. Tästä syystä liuotin jäänteet on haihdutettava. Yksi vaihtoehto onkin 

hyödyntää ulkoista lämpölähdettä nopeuttamaan prosessia. Tätä kutsutaan myös 

jälkilämpökäsittelyksi. Jälkilämpökäsittely ei pelkästään haihduta liuotinta, mutta 

aiheuttaa myös kovettumisen (eng. curing) sekä sintrauksen. [6] 

Kovettumisella tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa atomit muodostavat 

sidoksia kovettaen materiaalin rakennetta. [6, 17] 
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Sintrauksessa musteen sisältämät, sähköä johtavat partikkelit sulavat kiinteäksi 

vahingoittamatta substraattia ja se voidaan tehdä esimerkiksi lämmön avulla käyttäen 

laservaloa. Laservalon avulla painetusta kalvosta voidaan kovettaa tarkasti vain tietty 

alue. Sintrauksen jälkeen painovaiheessa yli levennyt muste voidaan huuhdella pois 

ja siten parantaa painetun kalvon resoluutiota. Sintraus tehdään, jotta kalvon pinta 

olisi mahdollisimman tarkka ja johtavuus mahdollisimman hyvä. [6, 18]  

2.2. Painettavan elektroniikan yleisimmät valmistusmenetelmät ja haasteet 

Erilaisten materiaalien painamiseen on kehitetty useita erilaisia tekniikoita. Kuvassa 

3 on esitelty yleisimpiä painomenetelmiä kuten esimerkiksi: silkkipaino-, pyöriviin 

sylintereihin ja niissä oleviin kaiverruksiin perustuvat flexografia- (eng. flexography) 

ja syväpainomenetelmä (eng. gravure printing) sekä digitaalisista menetelmistä 

yleisin, mustesuihkutulostusmenetelmä. [6] Alla olevassa kappaleessa (kappale 

2.2.1) keskitytään kuitenkin ainoastaan vanhimpaan, hyvin ymmärrettyyn ja eniten 

käytettyyn tekniikkaan eli silkkipainotekniikka. Lisäksi kappaleessa käsitellään sen 

hyviä ja huonoja puolia sekä verrataan sitä muihin tekniikoihin. [16, 19, 20] 

2.2.1. Silkkipaino 

Mitä silkkipainotekniikalla oikeastaan tarkoitetaan? Aiemmissa kappaleissa sen on jo 

todettu olevan yksi vanhimmista tänä päivänä eniten hyödynnetyistä 

painoteknikoista, niin graafisella kuin elektroniikan puolella. Yleisesti 

silkkipainotekniikkaan perustuva prosessi koostuu kolmesta peruselementistä: kuvan 

siirtorajapinnasta eli verkosta (eng. image carrier), lastasta (eng. squeegee) ja 

musteesta. Eri silkkipainomenetelmän versiot saattavat sisältävää lisäksi omia, 

tyyppikohtaisia elementtejään. Silkkipainomenetelmiä voidaan katsoa olevan kolmea 

eri tyyppiä: tasosilkki- (eng. flat-bed), rotaatiosilkki- (eng. rotary) ja 

sylinteritasosilkki-painomenetelmä (eng. cylinder). Kuvan siirtorajapintana käytetään 

yleensä kehykseen kiinnitettyä painoverkkoa. Painoverkon tyypillisimpinä 

materiaaleina käytetään silkkiä, muovia tai metallia. Painettavassa elektroniikassa 

suositaan usein metalliverkkoa, sillä se kestää paremmin liuottimia ja saavutetaan 

parempi tarkkuus. [6, 19, 20] 
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Tasosilkki-painomenetelmä koostuu kehykseen kiinnitetystä painoverkosta, 

levityslastasta (eng. flooding blade), painolastasta ja substraatin kannattimesta. 

Kehys asetellaan substraatin kannattimeen kiinnitetyn substraatin päälle, jonka 

jälkeen mustetta painetaan painoverkon läpi substraatille. [6]  

Rotaatiosilkki-painomenetelmän toiminta perustuu pyörivään, onttoon sylinteriin. 

Painoverkko on muodostettu sylinterin pinnalle. Lisäksi mustetta painoverkon läpi 

painava lasta on kiinnitetty sylinterin sisälle. Jos siis oletuksena on, että sylinteri 

sisältää yhden painoverkon, yhden kierroksen aika painetaan yksi kuvio substraatille, 

jota liikutetaan synkronoidusti. [6, 19] 

Sylinteritasosilkki-painomenetelmä on tasosilkki- ja rotaatiosilkki-

painomenetelmän väliltä. Siinä käytetään vastaavanlaista painoverkkoa kuin 

tasosilkki-painomenetelmässä, mutta tasosilkki-painomenetelmästä poiketen 

painoverkko liikkuu. Paikalleen asetettu lasta painaa musteen verkon läpi, verkon 

liikkuessa. Alla olevaa substraattia liikutetaan synkronoidusti kuten rotaatiosilkki-

painomenetelmässä. [6, 20] 

Koska tasosilkki-painomenetelmä toimii pohjana molemmille, rotaatiosilkki- sekä 

sylinteritasosilkki-painomenetelmälle, sitä tarkastellaan tarkemmin kuvan 6 avulla. 

Kuvassa 6 näkyvät jo aiemmin kappaleessa 2.1.4. mainitut painovaiheet, joiden 

avulla tekniikkaa tarkastellaan. 

Kuten kaikilla eri painotekniikoilla ensimmäisenä vaiheena on esikäsittely, johon 

kuuluu substraatin pinnan esikäsittely lisäksi musteen valmistus ja sen annostelu (1). 

Substraatin pinnan esikäsittelyn jälkeen se kiinnitetään kannattimeen ja muste 

asetetaan painoverkon pinnalle käyttäen esimerkiksi ruiskua tai pipettiä. Verkolle 

asetettu muste levitetään tasaiseksi kerrokseksi koko painettavan alueen ylle 

aiheuttamatta painetta verkkoon tai taivuttamatta käyttäen levityslastaa (2). 

Painoverkon rakenne vaihtelee ja se voidaan jakaa painettavaan alueeseen, joka 

läpäisee musteen sekä ei-painettavaan alueeseen, mikä koostuu mustetta 

läpäisemättömästä materiaalista. Painoverkolle levitetty muste painetaan 

painolastalla verkon läpi substraatille. Lasta aiheuttaa verkkoon paikallisen 

jännitteen, taivuttaen verkkoa ja puristaen musteen substraatille. Painoverkko ei ole 

suoraan kiinni substraatista, vaan se on niin kutsutun ”snap-off”-etäisyyden (noin 2-

3mm) päässä substraatista. Kun taivutettu verkko nousee jännityksen liikkuessa 

kalvolla ja kun verkko lopullisesti nostetaan substraatilta, muste kiinnittyy 
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substraattiin. Verkon nostamisen jälkeen substraatille kiinnittynyt muste alkaa 

tasoittua (3). Viimeisenä vaiheena tasoittunut muste jähmetetään ja kovetetaan 

kiinteäksi (4). [6] 

 

 

Kuva 6. Silkkipainotekniikka ja painovaiheet. [6] 

 

Silkkipainotekniikkaa käytetään painetussa elektroniikassa usein muun muassa 

johtimien valmistukseen. Tyypillisesti silkkipainetut johtimet ovat noin 100 – 150 

µm leveitä. Tällöin sapluuna-aukkojen on oltava leveydeltään 100 – 120 µm, jotta 

prosessin vakaus sekä riittävän alhainen sarjaresistanssi voidaan taata. [21] Muita 

silkkipainotekniikalla valmistettuja komponentteja ovat autoteollisuuden 

lämmityselementit takalaseihin tai sivupeileihin sekä erilaiset elektrodit ja johtimet 

aurinkopaneeleiden kennoissa. [6] 

Mikä etu silkkipainotekniikalla on suhteessa muihin tekniikoihin, ja mitä haasteita 

tekniikassa on? Silkkipainotekniikan ehkä suurin etu on se, että se on yksi 

vanhimmista painotekniikoista, ja siksi hyvin tunnettu ja kehittynyt pitkän 

historiansa aikana tehokkaaksi tekniikaksi. [19] Se eroaa muista painotekniikoista 

siten, että sitä voidaan soveltaa erityisen hyvin korkean viskositeetin omaavien 

musteiden painamiseen. Silkkipainotekniikalla saavutetaan helpommin myös 

paksumpi kalvon paksuus kuin millään muulla painotekniikalla. [6, 19] Lisäksi se on 



 29 

itsessään hyvin yksinkertainen ja vakaa menetelmä. Vakaudella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sitä, että tekniikalla on suuri toleranssi prosessiparametreja, kuten 

esimerkiksi lastan kovuutta ja painonopeutta ajatellen. Jos muste ja painoverkko on 

valittu oikein, myös kokematon ihminen voi saavuttaa vaivattomasti tyydyttävän 

tuloksen käyttäen silkkipainotekniikkaa.  Silkkipainotekniikan käytettävyyteen ja 

painolaatuun liittyvät haasteet johtuvat lähes poikkeuksetta oikeanlaiseen 

painoverkkoon ja musteeseen valintaan. Silkkipainotekniikka on suhteellisen hidas 

prosessi, etenkin tasosilkkipainon tapauksessa. [6] 

Yksi tärkeä tekijä hyvään painamiseen on musteen johtavien partikkeleiden ja 

painoverkon aukkojen koon yhteensopivuus. Yleissääntönä onkin valita verkko niin, 

että sen aukkojen pinta-ala on kolminkertainen suhteessa musteen johtavien 

partikkelien kokoon. Liian suuret partikkelit tukkivat verkon aiheuttaen puuttuvia 

”bittejä” painokuvioon. Myös liian nopea musteen kuivaaminen aiheuttaa saman 

epäideaalisen lopputuloksen. [6, 22] Toinen huomioitava asia on sopivan kokoinen 

painoverkko. Mitä suuremmaksi painoverkon ala kasvaa, sen löysemmäksi verkko 

väistämättäkin tulee. Pahimmassa tapauksessa löysä verkko tai lastan massiivinen 

paine aiheuttaa haamukuvia varsinaisen kuvion ympärille, koska verkon ’snap-off’-

etäisyyttä ei voida kontrolloida riittävällä tasolla. Tällaisista haamukuvista ja 

epätasaisuuksista käytetään myös nimeä kuvion sahalaitaistuminen (eng. 

sawthooting) [6, 22]. Lisäksi musteen viskositeetin ja painoverkon yhteensopivuus 

on huomioitava. Silkkipainotekniikalla voidaan käyttää korkean viskositeetin 

omaavia musteita (tyypillisesti 500-1500 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠). Esimerkiksi musteet, joiden 

viskositeetti on pienempi kuin 200 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠, tulevat helposti verkon painoalueista läpi 

mustetta levitettäessä. Liian suurilla painoverkon aukoilla on myös sama vaikutus 

lopputulokseen. [6, 22] 

2.3. Tutkielmassa sovellettavat valmistusmenetelmät 

Tutkielman testijärjestelmä suunnitellaan niin, että järjestelmän luotettavuustestien 

näytteinä ovat lasin sisälle laminoituihin LED-kalvoihin kiinnitetyt liittimet. Tässä 

kappaleessa käydään lyhyesti läpi näytteiden valmistus. 
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2.3.1. Näytteiden valmistus. 

Näytteissä käytettävän Melinex-tuotemerkin polyesterisubstraatin (PET) valmistaa 

Dupont Teijin Films Oy [23]. Johtimet substraatille valmistetaan Oulussa, 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssa hyödyntäen kappaleessa 2.2.1 mainittua 

silkkipainotekniikkaa. Lopullisesta tuotteesta poiketen, tutkielmassa luotettavuus 

testijärjestelmän suunnittelussa huomioitavat näytteet eivät sisällä vielä 

komponentteja lukuun ottamatta näytteisiin kiinnitettyjä liittimiä. Liittimet 

kiinnitetään johtimiin sähköä anisotrooppisesti johtavalla liimalla (ACA-liima). 

Etuna liimassa on se, että se johtaa sähköä vain yhteen suuntaan [24]. Näin liitin on 

vaivatonta kiinnittää tiheästi painettuihin johtimiin. Johtimien painamisen ja 

liittimien kiinnittämisen jälkeen kalvot laminoidaan lasin väliin NSG Pilkington ja 

Lasiliiri Oy:n toimesta. 

2.3.2. Laminointi 

Yksinkertaisimmillaan laminoinnilla tarkoitetaan kahden pinnan liimaamista yhteen. 

Amerikkalaisen patentin US 5895721 A mukaan lasin laminointiin, tai lasitukseen 

vaaditaan vähintään yksi kerros lasia ja yksi kerros ionimeeriresiiniä. Vähintään osa 

yhdestä sivusta resiinikerrosta on liimattu osaan toisesta kerroksesta. [25]. Tänä 

päivänä lasia laminoidaan pääasiassa esimerkiksi asuntojen tai autojen ikkunoissa 

käytettäviin laseihin. Myös niin kutsuttuja turvalaseja valmistetaan laminoimalla 

[26].  

Kuvassa 7 nähdään esimerkki kahden laminoidun lasilevyn rakenteesta. 

Laminointi tehdään asettamalla muovikalvo ja sidosaine lasien väliin niin, ettei lasien 

väliin jää ilmaa ja pakettia lämmitetään niin, että muovi tarttuu lasiin. Lopuksi lasi ja 

sen välissä oleva muovi viedään autoklaaviin, jossa se altistetaan suurelle 

lämpötilalle ja paineelle. Lämpötilan ja paineen vaikutuksesta muovi sulautuu lasiin 

muodostaen kirkkaan kerroksen ja lujan liitoksen lasilevyille. [26, 27] 
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Kuva 7. Laminoidun lasin rakenne. [26] 

 

Laminointia hyödynnetään esimerkiksi turvalaseissa, koska ne eivät rikkoutuessaan 

hajoa vaarallisiksi lasin sirpaleiksi vaan pysyvät sen sijaan kiinni muovikalvossa, 

vaikka lasi itsessään murtuukin normaalisti. Lasin mekaanisia ominaisuuksia, kuten 

kestävyyttä, voidaan parantaa oleellisesti laminoimalla ja estää esimerkiksi murto 

asuntoon tai muuhun kiinteistöön ikkunan läpi [26, 27]. 

Laminointia voidaan käyttää myös osana elektroniikan valmistusta. Tekniikkaa on 

hyödynnetty esimerkiksi Led-näytöissä, joissa lasin väliin tuleva muovikalvon lisäksi 

laminaatin sisään laitetaan Led-kalvo. Tässä yhteydessä Led-kalvolla tarkoitetaan 

muovikalvoa, jossa on painetut johtimet sekä muut tarvittavat komponentit kuten 

Led-sirut tai regulaattorit. Tällä valmistustekniikalla on toteutettu muun muassa 

valaistuja lasiportaita sekä lasipöytiä [26]. Laminointi on osoittanut käyttökelpoiseksi 

myös monimutkaisemmissa sovelluksissa kuten läpinäkyvien orgaanisten 

aurinkopaneeleiden valmistuksessa [28], jossa laminointi toimii 

kotelointielementtinä.  
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3. LUOTETTAVUUS 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan luotettavuuden yleiseen määritelmään, miten 

luotettavuutta testataan ja miksi sitä testataan. Lisäksi kappaleessa käsitellään 

standardien merkitys sekä esitellään tutkielmassa hyödynnettävät standardit. 

Vikaantumismekanismien arvioinnilla ja standardien avulla on luotu 

testisuunnitelma, jonka pohjalta tutkielman testijärjestelmä on suunniteltu. 

3.1. Luotettavuuden yleinen määritelmä 

Sana luotettavuus voidaan määritellä monella tapaa ja se yhdistetään monesti asian 

tai esineen vertaamista toiseen. Teknologisessa kontekstissa luotettavuuden arviointi 

kohdistuu yleensä tuotannon prosesseihin ja prosesseista valmistuviin tuotteisiin. 

Elektroniikan tuotteelle luotettavuuden määritelmänä voidaan pitää sen kykyä 

suoriutua tehtävästään tietyssä ympäristössä, tietyn ennalta määrätyn aikajakson ajan. 

Luotettavuuden arviointiin tarvitaan tietoa aikajakson pituudesta, jonka jälkeen tuote 

joko rikkoutuu tai ei kykene toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Tätä aikajaksoa 

voidaan arvioida erilaisten testien avulla, joilla tuotetta rasitetaan pyrkien 

mahdollisimman realistiseen, tosielämän rasituksiin. [29] 

3.2. Luotettavuus ja testaus 

Mikä hyöty on luotettavalla tuotteella? Syy on yksinkertainen: se toimii 

todennäköisesti vähintään sille asetetun tavoiteaikavälin verran, jolloin siitä saatava 

rahallinen hyöty on huomattavasti suurempi kuin epäluotettavan laitteen. Kuten jo 

edellisessä kappaleessa mainittua, erilaiset luotettavuustestit ovat oleellinen osa 

kustannustehokasta tuotteen valmistusta. [29] 

Luotettavuustestaus on järjestelmä tai prosessi, jonka tavoitteena on taata tuotteen 

laatu ja sen toiminta heti valmistuksen jälkeen sekä tietyn aikajakson ajan, laitteiston 

käyttöönoton jälkeen. Testeillä pyritään siis löytämään tuotteiden tai systeemien 

vikoja. Vikaantuneella osalla tai systeemillä tarkoitetaan sen kyvyttömyyttä toimia 

sille tarkoitetun tehtävän mukaisesti. Viat voivat olla katastrofaalisia vikoja, jotka 

estävät tuotteen toiminnan, suorituskykyvirheitä, jolloin laitteen suorituskyky laskee 
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viallisen komponentin takia sekä tahallisia vikoja, mitkä johtuvat 

välinpitämättömästä käyttöhenkilöstöstä ja laitteen väärinkäytöstä. Viat voidaan 

jakaa kolmeen kategoriaan: alkuvikoihin (kuvassa 8 Alue 1), jotka johtuvat yleensä 

viallisista komponenteista, satunnaisiin vikoihin, jotka voivat tapahtua milloin 

tahansa sen käytön aikana (kuvassa 8 Alue 2) sekä ennustettaviin aikariippuvaisiin, 

käytöstä aiheutuviin vikoihin (kuvassa 8 Alue 3). Näistä kolmesta kategoriasta 

voidaan piirtää niin sanottu kylpyammekäyrä, jossa vikojen todennäköisyys on 

piirretty ajan funktiona (kts. kuva 8). [29, 30] 

 

 

Kuva 8. Kylpyamme käyrä. [29] 

 

Yksinkertaisuudessaan testilaite voisi olla järjestelmä, joka lähettää testattavaan 

komponenttiin tai systeemiin testisignaalin. Samanaikaisesti testijärjestelmä 

tarkastelee testattavan komponentin tai systeemin reagointia testi signaaliin tehden 

päätöksen testin läpäisystä tai hylkäyksestä. [30] Erilaisia testejä on hyvin laaja 

valikoima ja niillä testataan eri asioita. Testien avulla voidaan määrittää muun 

muassa käyttökelpoisuutta, toiminnallisuutta tai kestävyyttä ja käyttöikä 

luotettavuutta. Oikean testin valinta riippuu aina siitä, minkälaista informaatiota 

testattavasta kohteesta halutaan. [31] 

Käyttökelpoisuus testin tarkoituksena on testata, onko jokin ilmiö mahdollinen. 

Sen tarkoituksena ei ole testata, toimiiko tietty malli tai onko se toiminut. 

Käyttökelpoisuus testejä tehdään paperilla hyödyntäen oletuksia aiemmista ilmiöistä 

ja laskien matemaattisesti todennäköisyyksiä. Esimerkiksi ”Aiemman onnistumisen 

myötä tilanteessa X ilmiön toiminta on mahdollista tilanteessa Y”. [31] 
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Käyttöiän luotettavuuden testauksella tarkoitetaan jonkin tuotteet testaamista tietyn 

rasituksen alla. Näin varmennetaan kuinka kauan tai kuinka monta toistoa tuote 

kestää rasitusta ennen kuin se vikaantuu. Tällaisten testien ongelmana on yleensä 

niiden pitkä kesto ajallisesti sekä korkea hinta. Useimmat niin sanotut kiihdytetyn 

käyttöiän testit (eng. Accelerated Life-tests) ovat tällaisia. Käyttöikätestaus koostuu 

useasta erilaisesta testistä, joita käytetään määrittelemään ja varmentamaan 

esimerkiksi tuotteen mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia ominaisuuksia. 

Ominaisuuksia mitataan ennen testiä, testin aikana ja testin jälkeen. Muutoksia 

ominaisuuksissa käytetään tuotteen rappeutumisen ja testin läpäisyn määrittämisessä. 

Tutkielmassa suunnitellulla testilaitteistolla tehtävät testit ovat käyttöiän 

luotettavuustestejä. Käyttöiän luotettavuustestit voidaan jakaa vielä kahteen 

ryhmään: laadulliseen testaukseen, jossa ollaan kiinnostuneita pääasiassa vikojen 

identifioinnista ja vikaantumismuodoista ilman ennustuksia niistä sekä 

kvantitatiiviseen testaukseen, jonka avulla pyritään ennustamaan tuotteen toimintaa 

normaali olosuhteissa. [31] 

Toiminnallisuustestit ovat olennainen osa käyttöikä luotettavuutta. 

Toiminnallisuus testillä voidaan määrittää kriteeri hyvälle ja huonolle osalle. Testaus 

suoritetaan usein nominaalirasitus olosuhteissa. Toiminnallisuus testeihin liittyy 

erilaisia näytteistystekniikoita, jotka mittaavat toistuvuutta näytteissä, näytteiden 

välillä, näytteiden vanhetessa sekä rasituksen alla. [31] 

Miten hyvä testi suunnitellaan? Testien hyvä suunnittelu alkaa tarkasti määritetyllä 

hypoteesilla ja sen pohjalta luodulla testisuunnitelmalla. Suunnittelemalla tarkasti 

hyvän hypoteesin komponentin tai systeemin halutusta toiminnasta, voidaan luoda 

niin sanottu nollahypoteesi (eng. Null Hypothesis) eli päinvastainen hypoteesi 

alkuperäiselle hypoteesille. Nollahypoteesi auttaa eri vikaantumismekanismien 

pohtimiseen. Lisäksi tarkkaan mietitty hypoteesi vähentää ylimääräisiä testejä, jotka 

tuottavat painoarvottomia tuloksia vieden ylimääräistä aikaa ja tuottaen ylimääräisiä 

kustannuksia. [31] 

Vikaantumismekanismeilla, tai nollahypoteesin toteutumisella, tarkoitetaan eri 

mekanismeja, joiden seurauksena komponentti tai systeemi vaurioituu. Tällaisia 

mekanismeja voivat olla kemialliset reaktiot, mekaaniset voimat, kuten jännitys sekä 

värinä, sähköiset häiriöt tai termisten syklien aiheuttama jännitys. Yksi osa 

testisuunnitelman tekoa on tuotteen vikaantumismekanismien arviointi. Tällä 
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tarkoitetaan mahdollisimman hyviä ja tarkkoja arvauksia, miten tuote vikaantuu 

käytön aikana. Tällaisella arvioinnilla ei saada totuutta tuotteen luotettavuudesta, 

mutta kokenut testaaja voi luoda hyvän pohjan testisuunnitelmalle jo pelkästään 

hyvin pohdituilla vikaantumismekanismeilla. [31] 

Standardit on myös hyvä ottaa huomioon testisuunnitelmaa luodessa. 

Standardisoidun testauksen etuna ovat selvät ohjeet, miten testi tehdään (esimerkiksi: 

testattavien tuotteiden lukumäärä, testausympäristö ja testaukseen kuluva aika). 

Lisäksi standardisoidussa testauksessa on selvät rajat tuotteen läpäisylle: Jos 

yksikään komponentti ei hajoa, tuote läpäisee testin. Ongelmia tämän tapaisissa 

testeissä, kuten käyttöikätesteissäkin, ovat testeihin kuluvat ajat sekä testattavien 

tuotteiden suuri lukumäärä. [31] Standardeista puhutaan tarkemmin kappaleessa 

3.4.2. 

Vikaantumismekanismien ja standardien lisäksi niin kutsuttua datalehteä (eng. 

Datasheet) voidaan hyödyntää testisuunnitelman tekemiseen. Datalehti sisältää 

tuotteen toiminnan kannalta oleellisia parametreja kuten esimerkiksi mekaanisia ja 

sähköisiä ominaisuuksia. Mekaanisia ominaisuuksia voi olla esimerkiksi tuotteen 

maksimi jännityksen kesto tai vetolujuus. Datalehden numeeristen, ideaalisten 

lukujen perässä näkyy yleensä myös epätarkkuus. Esimerkiksi vahvistimen 

datalehdessä sen vahvistuksen lisäksi voidaan ilmaista ±1𝑑𝐵 rippeli, mikä tarkoittaa 

vahvistimen vahvistuksen maksimivaihtelua sen päästökaistalla. Datalehdessä ei 

suoraan lue testisuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää testisuunnitelman 

tekemiseen. Tuotetta voidaan esimerkiksi testata siltä kannalta, pitävätkö datalehden 

antamat rajat paikkaansa. Toisaalta datalehteä voidaan käyttää hyödyksi toisen testin 

suunnitteluun. Standardin mukaiseen vetolujuuden testaukseen voi olla annettu 

tarkkuus vetolujuuden testaukseen käytettävän voiman suuruudelle ja venymän 

pituudelle. Esimerkiksi venymän mittaustarkkuudelle on huomioitava testattavan 

näytteen materiaali ja sen venymän maksimiarvo. [30] 

Testisuunnitelma tarkoittaa nimensä mukaan suunnitelmaa tuotteelle tehtäville 

testeille ja se voidaan luoda käyttäen arvioita vikaantumismekanismeista, standardeja 

sekä datalehteä. Testisuunnitelma ei ole testauksessa pakollista, mutta se toimii 

hyvänä informaatioväylänä projektissa eri toimijoiden välillä ja lisää eri projektissa 

työskentelevien henkilöiden kokonaiskuvaa tuotteen valmistusprosessista. Toisaalta 

testisuunnitelman avulla voidaan välttää toistensa kanssa yhteen sopimattomien 
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testien suunnittelu. Lisäksi hyvän testaussuunnitelman avulla saadaan tehostettua 

tuotteen testausta lisäten tuotteesta saatavaa voittoa. Hyvän testauksen ehtona on 

myös testisuunnitelman lisäksi testien ja testijärjestelmien tarkkuus, toistettavuus ja 

korrelaatio. [30] 

Testijärjestelmän tuloksien tarkkuuteen voi vaikuttaa väärät testiolosuhteet, 

sähkömagneettiset häiriöt tai virheellinen kalibrointi. Toistettavuudella tarkoitetaan 

testijärjestelmän kykyä antaa ideaalitilanteessa samoja tuloksia niin, ettei järjestelmä 

itse vaikuta tuloksiin. Epäideaalisessa tilanteessa tulokset eivät ole koskaan samoja ja 

nimenomaan identtiset tulokset järjestelmästä viittaavat virheeseen järjestelmän 

toiminnassa. Lisäksi testijärjestelmien ja testien pitäisi korreloida toisiaan niin, että 

eri järjestelmän antamat tulokset vastaavat toisen, eri järjestelmän tuloksia. [30] 

3.3. Miksi luotettavuutta testataan 

Testausta tehdään pääasiassa kolmesta syystä. Syitä testaukselle ovat jo aiemmin 

mainittu viallisten tuotteiden päätyminen markkinoille sekä markkinoilletuontiajan 

(eng. ”Time-to-market”) minimointi. Markkinoilletuontiajalla tarkoitetaan aikaa, 

joka kuluu tuotteen valmistusprosessin alkuvaiheista, sen päätymiseen markkinoille. 

Testausta tehdään myös erilaisten päätöksentekoprosessien tukemiseksi, kuten 

esimerkiksi tuotteen takuun määrittämiseen tai alisysteemien valintaan tiettyä 

suurempaa kokonaisuutta varten. Toisaalta testauksella saadaan myös tietoa 

lopputuloksesta tietyllä valmistustekniikalla ja sen alkuarvoilla. Näin pystytään myös 

ennustamaan mahdollista lopputulosta valmistusprosessista eri alkuarvoilla. [30] 

Viallisten tuotteiden synty tapahtuu yleensä valmistusprosessissa. 

Valmistusprosessi ei välttämättä itsessään ole huono, mutta todellisuudessa millään 

valmistustekniikalla ei voida valmistaa kahta identtisesti toimivaa komponenttia tai 

systeemiä. Esimerkiksi komponentti tasolla diodin valmistuksessa, materiaaliin 

luodut niin sanotut ”doupatut” alueet eivät koskaan ole samanlaisia vaan niiden 

välillä on aina pieniä vaihteluita, mitkä vaikuttavat komponentin sähköisiin 

ominaisuuksiin. [30]  

Toisaalta viallisten tuotteiden havaitsemisen lisäksi testauksella pyritään tuotteesta 

saatavien voittojen maksimointiin, markkinoilletuontiaikaa minimoimalla. Mitä 
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nopeammin tuote saadaan valmistettua myyntiin, sen suurempi voitto siitä saadaan, 

kun tuotteella ei vielä ole kilpailevien yrityksien tuotteita markkinoilla. [30] 

Testaus auttaa myös päätöksenteon yhteydessä, koska se tuottaa tarvittavia 

taustatietoa muun muassa ulkoisen toimittajan valmistamalle komponentille, jota on 

suunniteltu käytettävän tuotteen valmistamisessa. Huono luotettavuus voi johtaa 

toimittajan edullisemman komponentin hylkäämiseen, vaikka se sopisikin 

valmistusprosessiin. Tuotteen testauksesta saatavaa luotettavuutta ja laatua käytetään 

myös takuun määrittämiseen tuotteelle. Liian pitkän takuun antaminen 

epäluotettavalle tuotteelle tuottaa kuluja valmistajalle ja sitä on siksi harkittava 

tarkkaan. [31]  

Etuina testaamisesta on siis tuotteesta saatavat voitot sekä mahdollisimman 

luotettavien ja laadukkaiden tuotteiden valmistus. Testaamisen varjopuolena on 

kuitenkin siitä muodostuvat kulut. Piirilevyjen rakenteiden muuttuessa entistä 

kompleksisemmiksi ja pienemmiksi, myös vaatimukset testijärjestelmälle kasvavat ja 

sitä monimutkaisemmaksi luotettavuuden analysointi muuttuu. Systeemin 

luotettavuus, sen koostuessa pienemmistä alisysteemeistä, on riippuvainen 

alisysteemien luotettavuudesta ja siitä toimivatko alisysteemit rinnakkaisena vai 

sarjassa. [29] Monimutkaisemmat ja pienemmät piirit ovatkin kasvattaneet 

testauksen tärkeyttä entisestään, mutta samanaikaisesti siitä koituvat kulut ovat 

nousseet. Testin kuluja voidaan arvioida kaavalla (12). [30].  

 

 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑡𝑖 × 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑣𝑎 𝑎𝑖𝑘𝑎 (12) 

 

Testien aiheuttamia kuluja kasvattaa luotettavuustestauksessa muun muassa 

pitkäikäiset komponentit. Käyttöiän luotettavuus testaukset tällaisille komponenteille 

voivat olla hyvin pitkiä ja kasvattavat huomattavasti testauksen osuutta 

valmistusprosessin kuluissa. [31] 

Testien tehokkuutta pyritään parantamaan ja se onkin yksi luotettavuustestauksen 

ammattilaisten tehtävistä. Tehokkuuden parantamisen tarkoituksena on vähentää 

testeistä koituvien kulujen vähentäminen erilaisin tekniikoin. Yksi tapa vähentää 

testikuluja onkin minimoida testaukseen kuluvaa aikaa esimerkiksi testaamalla 

useampaa aluetta samanaikaisesti niin sanotulla ”multi-site testing” -tekniikalla. 

Toinen tapa pienentää testiin kuluvaa aikaa on vähentää testattavien yksiköiden 
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lukumäärää ja hyödyntämällä tilastoja tuotteiden luotettavuuden arviointiin. Kolmas 

esimerkki testauksesta aiheutuvien kulujen minimointiin on niin sanottu DFT (eng. 

Design-for-testing). DFT:llä tarkoitetaan mitä tahansa piiriä tai systeemiä, joka on 

suunniteltu niin, että sen testaaminen on mahdollisimman helppoa. Vähentämällä 

testauksesta koituvia kuluja käyttäen esimerkiksi näitä tekniikoita, tuotteen 

valmistusprosessi tulee edullisemmaksi ja lopullisesta tuotteesta saadaan enemmän 

voittoa. [30, 31] 

3.4. Luotettavuuden testaaminen tutkielmassa 

3.4.1. Vikaantumismekanismien arviointi 

Erilaisten vikaantumismekanismien arviointi on olennainen osa testijärjestelmän 

suunnittelua. Vikaantumismekanismien arvioinnilla tarkoitetaan mahdollisimman 

hyviä ja tarkkoja arvauksia tavoista, miten lopulliset tuotteet mahdollisesti 

vikaantuvat ja miten vikaantumiset ilmenevät esimerkiksi lopullisen tuotteen 

kuljetuksessa, asennuksessa tai käytössä. Tässä tutkielmassa testit keskittyvät 

tuotteen kuljetuksen ja asennuksen aikana ilmenevän rasituksen aiheuttamiin 

vikaantumisiin. 

Vikaantumisien arviointi on siis mahdollisten vikaantumismekanismien pohdintaa 

asiakkaan tai muun lopputuotteen käyttäjän kanssa. Arvioita vikaantumiselle voi 

tehdä esimerkiksi eri apukysymyksien kautta: missä tai milloin vikaantuminen 

tapahtuu, mikä osa lopullisessa tuotteessa vikaantuu sekä mikä tai mitkä voimat 

aiheuttavat vikaantumisen. Tuotteisiin voi sen elinkaaren aikana kohdistua eri 

tyyppistä mekaanista rasitusta, kuten erilaiset jännitykset tai paine sekä ympäristön 

aiheuttamia vaikutuksia: lämpötilan tai ilmankosteuden muutokset.  

 

3.4.2. Standardit 

Standardit toimivat oppaina ja sisältävät erilaisia spesifikaatioita sekä 

ominaispiirteitä, joiden avulla taataan eri materiaalien, prosessien sekä palveluiden 

toimivuus. [32] Standardeilla pyritään myös edistämään teknologisia innovaatioita 
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ihmiskunnan hyväksi. [33] Standardit toimivat osaltaan oppaina uuden tekniikan 

kehittämiselle, mutta joskus ne ovat myös rajoittavina tekijöinä uusia tuotteita 

suunniteltaessa. Suunnitteluohjeiden lisäksi standardien tarkoitus on taata luotettavia, 

turvallisia ja hyvälaatuisia tuotteita. [32]  

Tänä päivänä standardit ja niiden käytännön merkitys näkyvät ehkä selvimmin 

elektroniikassa ja niiden yhteensopivuudessa toistensa kanssa. Eri puhelinliittymien 

omistajat voivat olla yhteydessä toisiinsa tai toisen puhelinvalmistajan laturia voi 

käyttää eri valmistajan puhelimeen. Standardit eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään 

elektroniikkaan, vaan niitä on hyvin laajasti eri tuotteille ja prosesseille. Eri 

valmistajan mutterit sopivat myös esimerkiksi toisen valmistajan pultteihin. Yksi 

selkeä etu kuluttajan näkökulmasta standardisoinnissa on erilaisten tuotteiden 

yhteensopivuus. Yhteensopivuus voi nostaa kuluttajan ostaman tuotteen arvoa, kun 

markkinoille tulee muita yhteensopivia tuotteita. Yhteensopivuus voi myös 

mahdollistaa kattavamman käytetyn tavaran tai varaosamarkkinan, mikä toisaalta luo 

työpaikkoja ja laskee tuotteiden hintoja. Toisaalta tämä luo kilpailua tuotteen 

välittäjien välillä parantaen tuotteen hintaa. [34] 

Standardeista on hyötyä myös valmistajille. Standardisoinnin ansiosta valmistajat 

voivat luonnollisesti erikoistua tietyntyyppisen tuotteen massatuotantoon 

mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman pienillä kuluilla. Erikoistuminen 

jonkin tuotteen massatuotantoon laskee luonnollisesti tuotteen kuluja ja sitä kautta 

sen hintaa. [34] 

Vaikka standardisoinnilla saadaan aikaan paljon etuja sekä valmistajille että 

kuluttajille, sen selkeäksi varjopuoleksi jää tuotevariaation kaventuminen. 

Tuotevalikoiman kaventuminen johtaa tilanteeseen, jossa eri tyyppisiin tuotteisiin 

mieltynyt kuluttaja ei välttämättä saa haluamaansa tuotetta tai joutuu maksamaan 

siitä huomattavasti enemmän kuin standardien mukaisesta tuotteesta. Esimerkki 

tällaisesta tuotteesta on hyvin yleinen, tietokoneisiin liitettävä QWERTY-

näppäimistö, joka onkin jättänyt varjoonsa muun muassa kilpailevan Dvorak-

näppäimistön. [34] 

Standardeja löytyy eri organisaatioiden julkaisemina useisiin tarkoituksiin. 

Standardeja julkaisevia organisaatioita ovat muun muassa ISO, IEEE, ASTM sekä 

IPC. Organisaatiot eivät päätä milloin uusi standardi julkaistaan, vaan ne reagoivat 

asiakkaan, kuten yrityksen tai kuluttajan pyyntöön uuden standardin tarpeesta. 
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Standardit luo teknillisen komitea, joka on ympäri maailmaa valittujen 

asiantuntijoiden muodostama ryhmä. Teknillinen komitea tekee luonnoksen 

standardista, josta äänestetään. Mikäli äänestys ei saa tarpeeksi kannatusta, 

standardin kehitystä jatketaan ja siitä äänestetään uudestaan. [35] 

Tämän tutkielman testisuunnitelmaan luontiin on hyödynnetty IPC:n ja ASTM:n 

julkaisemia standardeja. Standardit ja niiden lyhyt kuvaus näkyvät alla taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tutkielmassa hyödynnetyt standardit 

Organisaatio Standardi Testi Kuvaus 

IPC IPC-2223 Taivutus testi Standardi on opas taipuvan 

elektroniikan suunnitteluun niin, että 

erilaisia mekaanisia rasituksia otetaan 

huomioon jo suunnittelun alkuvaiheissa 

esimerkiksi materiaalien valinnassa. 

IPC IPC-6013 Taivutus testi Standardi laadun ja suorituskyvyn 

testaamiseen. Standardi sisältää ohjeita 

laadukkaan valmistuksen ja testauksen 

takaamiseksi. 

IPC IPC-9204 Ohjeita 

testaukseen 

Standardi venyvyyden ja joustavuuden 

testaukseen. Standardi sisältää ohjeita 

erilaisille taivutustesteille painettavalle 

elektroniikalle. 

IPC IPC-9252 Ohjeita 

testaukseen 

Standardi ohjeet painetun elektroniikan 

sähköiselle testaukselle. Standardi 

sisältää ohjeita erilaisille sähköisille 

testeille kuten esimerkiksi 

resistanssimittaukselle. 

ASTM ASTM-

A938 

Torsionaalinen 

taivutus testi 

Standardi johtimen torsionaaliseen 

testaukseen. Standardi sisältää testi 

prosessin ja vaatimukset 

testijärjestelmälle kuten esimerkiksi 

taivutussykli laskurille. 
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ASTM ASTM-

D882 

Vetolujuus 

testi 

Standardi muovisen ohutkalvon 

vetolujuus testaukseen. Sisältää 

vaatimukset testijärjestelmälle, -

näytteille sekä testausympäristölle. 

ASTM ASTM-

E8/E8M-

16a 

Vetolujuus 

testi 

Standardi metallisten materiaalien 

testaukseen. Standardi sisältää muun 

muassa testiprosessin sekä vaatimukset 

testijärjestelmälle, -näytteille ja 

järjestelmän puristimille. 

ASTM ASTM-

E345 

Vetolujuus 

testi 

Standardi metallisten ohutkalvojen 

vetolujuuden testaukseen. Standardi 

sisältää vaatimukset testijärjestelmälle, 

testiparametreille ja testi näytteille. 

 

3.4.3. Testisuunnitelma 

Tutkielman testijärjestelmän suunnitteluun hyödynnettävä testisuunnitelma tehtiin 

olemassa olevien standardien sekä arvioitujen vikaantumismekanismien pohjalta. 

Testisuunnitelma on näkyvissä alla olevassa taulukossa (kts. taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Tutkielman testisuunnitelma 

Testisuunnitelma 

Testin nimi Testin kuvaus Testin toteutus Hylkäys kriteeri 

T1. Vetolujuus Näytettä vedetään 

sen murtumiseen 

saakka 

samanaikaisesti 

mitaten 

puristimien välistä 

etäisyyttä. 

Testijärjestelmän 

toista puristinta 

vedetään 

sähkömoottorilla. 

Lisäksi 

näytteeseen 

kohdistuvaa 

voimaa arvioidaan 

Näytteen 

murtuminen tai 

johtavuuden 

katkeaminen. 
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voima-anturilla. 

T2. Torsionaalinen 

taivutus 

Testissä testataan 

näytteen 

sietokykyä 

torsionaaliselle 

taivutukselle 

tarkastellen 

näytteen 

resistanssia.  

Sähkömoottorilla 

pyöritettävä 

puristin, 

taivuttamissyklien 

sekä näytteen 

resistanssin 

tarkastelu.  

20% kasvu 

johtimien 

resistanssissa. 

T3. Taivutus Testissä testataan 

näytteen 

sietokykyä 

taivutukselle 

tarkastellen 

näytteen 

resistanssia. 

Sähkömoottorilla 

pyöritettävä 

heiluri, 

taivuttamissyklien 

sekä näytteen 

resistanssin 

tarkastelu. 

20% kasvu 

johtimien 

resistanssissa. 

 

Standardin ASTM-D882-12 mukaan isotrooppisilla materiaaleilla luotettavien 

johtopäätöksien saavuttamiseksi, tulee jokaisessa testissä käyttää viiden näytteen 

populaatiota eli viisi kappaletta näytettä per näytetyyppi. Anisotrooppisilla 

materiaaleilla sen sijaan tulee käyttää 10 näytteen populaatiota. Tutkielmassa 

testeissä käytetään 10 kappaleen näytepopulaatiota. [36] 

Testissä T1 (kts. taulukko 2) näytettä venytetään sen rikkoutumiseen asti 

tarkastellen oikeanlaista rikkoutumista. Standardit ASTM-D882-12, ASTM-

E8/E8M-16a, ASTM-E345 sekä IPC-9204 sisältävä ohjeita vetolujuuden 

testaukseen. Standardien mukaan näytteen oikeanlainen rikkoutuminen tapahtuu sen 

keskikohdassa. Jos näyte rikkoutuu aivan puristimen vierestä, puristimen reuna on 

todennäköisesti liian terävä ja aiheuttaa rikkoutumisen. Tässä tapauksessa puristimen 

reunaa voi pyöristää niin, että sen tasainen pito kuitenkin säilyy. Puristimien tasaisen 

pidon lisäksi puristimet voidaan pinnoittaa esimerkiksi kumilla kitkan 

parantamiseksi. [40-43]. Voiman suuruus pitää saada standardin mukaisesti 

vähintään 1 % tarkkuudella täydestä skaalasta. Lisäksi puristimien etäisyyden 
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muutosta tarkastellaan väännön kasvaessa ja näytteen venyessä. Etäisyyden muutosta 

tarkastellaan vastaavasti standardin mukaisesti 1 % tarkkuudella. [36-39] 

Testi T2. kiertotaivutustesti tehdään standardien IPC-9204 sekä ASTM-A938 

mukaan. Standardien mukaan testilaitteen puristinta tulee pyörittää alkutilasta 90° 

myötäpäivään sekä vastapäivään, jolloin koko kiertotaivutussäde on 180°. 

Standardeista poiketen tutkielman testilaitteen kiertotaivutussäde on kuitenkin 360°, 

eli puristin pyörii nollatilasta ±180°. Lisäksi testissä lasketaan taivutussyklejä, joita 

on kaiken kaikkiaan 1000. Standardin mukaan näytteeseen täytyy kohdistua pieni 

jännitys, jotta näyte pysyy suorana. Testissä on myös huomioitava näytteen 

lyheneminen kiertotaivutuksen aikana. Puristimia on siksi siirrettävä lähemmäksi tai 

kauemmaksi toisistaan eri vaiheissa kiertotaivutusta. [39, 40] 

Testi T3. Taivutus on testinä hyvin samantapainen kuin T2. Testi suunnitellaan 

standardien IPC-9204, IPC-2223 ja IPC- IPC-6013 mukaisesti. Testissä T3. heiluriin 

kiinnitettyä puristinta pyöritetään alkutilasta 90° myötä ja vastapäivään. Näytteeseen 

täytyy kohdistua pieni jännitys vastaavasti kuin testissä 2., jotta näyte pysyy suorana. 

Taivutussyklejä lasketaan myös testissä 3. ja niitä on yhteensä 1000 kappaletta. [39, 

41, 42] 

Kaikille testeille yhtenäistä on mittausympäristö. Jokainen mittaus suoritetaan 

standardien mukaisesti huoneenlämmössä 23 ℃ ±  2 ℃ asteessa. Mittausympäristön 

suhteellinen ilmankosteus (Rh%) on vastaavasti huoneen ilmankosteus: 50 % ±

 10 %. [36-43] 

Taivutustesteillä 2. ja 3. on yhteinen hylkäämiskriteeri, joka on 20 %-yksikön 

kasvu näytteisiin painettujen johtimien resistanssissa. Vetolujuustestissä 

hylkäämiskriteeri on näytteen murtuminen tai johtavuuden katkeaminen. [36-43] 

3.4.4. Testijärjestelmän toteuttaminen ja testaus  

Tutkielman yhtenä osuutena oli testijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. 

Suunniteluun hyödynnetiin Inventor 3D-mallinnusohjelmistoa, jolla järjestelmä 

suunniteltiin niin, että se vastasi testisuunnitelman ja siihen hyödynnettyjen 

standardien sekä vikaantumismekanismien asettamia rajoitteita ja vaatimuksia. 

Testijärjestelmällä on siis kyettävä rasittamaan näytettä niin, että vikaantumiset 

ilmenevät nopeutetulla aikataululla.  
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Lisäksi järjestelmän suunnittelussa täytyi myös huomioida muun muassa 

näytteiden mekaanisia ominaisuuksia, jotka ovat luettavissa käytettyjen materiaalien 

datalehdestä. Datalehdestä löytyy esimerkiksi kalvon maksimivenymä 

huoneenlämpötilassa, mitä käytetään testijärjestelmän mitoitukseen. Järjestelmästä 

pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman tarkka, jotta mittaustuloksista voitaisiin 

tehdä luotettavia johtopäätöksiä ja näytteiden luotettavuutta voidaan arvioida. 

Kaikille testeille yhteisenä hylkäyskriteerinä olevan resistanssin kasvua mitataan 

nelipiste mittauksena ja hyödyntämällä National Instrumentsin valmistamaa DAQ-

mittakorttia, jolla resistanssi mitataan jatkuvana onlinemittauksena. Testijärjestelmää 

esitellään tarkemmin kappaleessa 4. 
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4. TESTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi testien asettamien vaatimuksien vaikutuksia laitteen 

rakenteeseen. Testien ja niihin liittyvien standardien lisäksi erilaisia vaatimuksia 

laitteen rakenteelle asettavat myös ”Flex-in-glass” –projektissa valmistuvien 

lasilaminaattinäytteiden rakenne sekä niiden liittimet, joiden testaamiseen laite 

suunnitellaan. Laitteen rakenteen lisäksi kappaleessa käydään läpi testilaitteen 

ohjaukseen liittyvät vaatimukset ja sen toteutus. 

4.1. Testilaitteen rakenteen suunnittelu 

Osa luotettavuustesteihin liittyvistä standardeista sekä muista vaatimuksista ovat 

kaikille rasitustesteille yhteisiä, kuten lämpötilaan ja ilmankosteuteen liittyvät 

vaatimukset. Suurin osa vaatimuksista on kuitenkin testikohtaisia ja jokaisen testin 

eri vaatimukset laitteen rakenteelle on huomioitava laitetta suunniteltaessa.  

4.1.1. Vetolujuustestaus 

Vetolujuustestissä näytteen veto tehdään sähkömoottorilla ja kierretangolla. 

Kierretangon mitoitukseen käytetään standardin antamaa 1 % tarkkuutta venymälle 

sekä liittimen datalehdestä sen maksimivenymää. Venymä lasketaan kierretangon 

nousun ja kiertymän avulla. Pienin mahdollinen siirtymä kierteillä on oltava 

vähintään 1 % liittimen maksimivenymästä. Tutkielman laitteessa käytetään M12-

kierretankoa, jolla minimi siirtymä sähkömoottorin normaaliaskeleella eli 1,8
o
 

askeleella on 8,75 µm. M12-kierretanko ei myöskään veny liittimen vetolujuuden 

testaukseen vaadittavilla voimilla. Liittimen datalehteä tarvitaan myös sopivan 

voima-anturin valintaan ja järjestelmän riittävän vahvan rakenteen suunnitteluun. 

Standardin mukaan voima on myös saatava 1 % tarkkuudella, jolloin voima-anturi on 

valittava liittimen vetolujuuden mukaan. Voima-anturi on suositeltavaa valita niin, 

että mahdollisimman iso osa sen mitta-alueesta on käytössä. Tutkielmassa käytetty 

voima-anturi kestää maksimissaan 500 N voiman. 

Vetolujuutta testattaessa näytettä pitävä puristin on tehtävä tasaiseksi, jolloin 

pinnan aiheuttama voima jakautuu näytteeseen tasaisesti eikä vaurioita sitä. 

Puristimessa vähennetään voiman tarvetta lisäämällä kitkaa puristimen ja näytteen 
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väliin esimerkiksi päällystämällä puristimen pinnan kumilla. Puristimien reunat myös 

pyöristetään, ettei sen terävä reuna vaurioita näytettä ja johda vääränlaiseen 

murtumiseen näytteessä. 

4.1.2. Kiertotaivutustestaus 

Kiertotaivutustestissä liikkeen toteutukseen vaaditaan kahta sähkömoottoria. 

Ensimmäinen sähkömoottori pyörittää puristinta ja taivuttaa siten näytettä 

testisuunnitelman mukaisesti alkutilasta ±180𝑜. Näytteen pituus lyhenee 

kiertotaivutuksen aikana ja pituuden muutos on huomioitava järjestelmää 

suunniteltaessa. 

Pituuden muutosta voidaan kompensoida toisen moottorin avulla siirtämällä 

taivuttavaa moottoria ja puristinta kiertotaivutuksen aikana. Toisen moottorin lisäksi 

puristimen riittävään siirtoon tarvitaan myös voima-anturia, josta saatavan 

informaation perusteella puristinta siirretään eteenpäin näytteen lyhentyessä sekä 

taaksepäin näytteen pidentyessä. Näytteeseen kohdistetaan testin aikana näin jatkuva 

tasainen pieni jännitys, joka pitää näytteen suorassa, mutta ei vaikuta merkitsevästi 

tuloksiin. 

4.1.3. Taivutustestaus 

Taivutustestin toteuttamiseen riittää yksi moottori. Moottori taivuttaa lasilevystä 

tulevaa liitintä testisuunnitelman mukaisesti alkutilasta ±90𝑜. Taivutustestissä 

näytteen lyheneminen ei ole vastaavanlainen ongelma kuten torsionaalisessa 

taivutuksessa. Taivutustestissä lasilevyn koko on kuitenkin huomioitava 

taivutusliikettä tekevää rakennetta suunniteltaessa. Lasilevyn reuna on saatava 

mahdollisimman tarkasti moottorin työaskelia pitkin kulkevaa suoraa, jotta 

taivutuksen rasitus saadaan näin kohdistumaan liittimen juureen ja näyte pysyy 

mahdollisimman suorana. 

4.2. Testilaitteen rakenne 

Testijärjestelmän rakenteen 3D-malli on nähtävillä kuvassa 9. Kuvassa on myös 

nähtävillä sen jako kahteen osaan. Ensimmäisellä osalla (merkitty kuvaan 
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”Vetolujuus- ja Kiertotaivutustestaus”) testataan näytteen vetolujuutta sekä sen 

kykyä kestää kiertotaivutusta ja toisella osalla (merkitty kuvaan ”Taivutustestaus”) 

testataan näytteen kykyä kestää taivutusta. 

Vetolujuuden ja kiertotaivutuksen testaus tehdään samalla rakenteella, sillä 

kiertotaivutus vaatii kaksi moottoria. Pienemmän moottorin tehdessä kiertotaivutusta, 

iso moottori pyörittää kierretankoa siirtäen muuta rakennetta, kompensoiden näytteen 

pituuden muutosta taivutuksen eri vaiheissa. Vetolujuutta testattaessa pienempi 

moottori pysyy paikallaan ja ainoastaan iso moottori pyörittää kierretankoa siirtäen 

muuta rakennetta ja venyttäen näytettä. Jotta testijärjestelmän pysyisi 

yksinkertaisena, T3. Taivutustesti tehdään erillisellä osalla. 

Kuvassa 9 nähdään taivutuksessa käytettävä heilurirakenne. Näytteen toinen pää 

kiinnitetään kuvassa näkyvään heilurirakenteessa olevaan puristimeen. 

Sähkömoottorin työakselille on tehtävä väistö eli pitkä akseli, jotta lasilevy ei osuisi 

sähkömoottoriin ja se saadaan mahdollisimman lähelle heiluria. Taivutusliike 

tehdään sähkömoottorilla, joka kiinnitetään heiluriin akselin kautta.  

 

 

Kuva 9. Testijärjestelmän 3D-malli. 
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4.3. Testilaitteen ohjaus 

Laitteen ohjausta varten luotiin Labview-koodi ja sen lohkorakenne on nähtävillä 

kuvassa 10. Koodin päätehtävänä on ohjata moottoreita testien aikana sekä 

taulukoida testaustulokset. Kuten testijärjestelmän rakenteen, myös ohjauskoodin 

täytyy kuitenkin vastata testien sisältämiä vaatimuksia. Eri testit sisältävät omat 

vaatimuksensa ohjauskoodille kuten myös laitteen rakenteen suunnittelussakin. 

 

 

Kuva 10. Labview-testiohjelman lohkokaavio. 

 

4.3.1. Vetolujuustestaus 

Vetolujuustestissä päätehtävän lisäksi ohjauskoodin on tarkasteltava näytettä vetävän 

voiman suuruutta voimasensorin avulla. Sensori ilmaisee voiman suuruuden 
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millivoltteina. Millivoltit voidaan muuttaa Newtoneiksi matemaattisesti kaavan (13) 

avulla. [44] 

 
𝑈𝐷 = 𝑈0𝐶

𝐹𝑎𝑝𝑝

𝐹𝑛𝑜𝑚
 

(13) 

Ohjauskoodi laskee myös näytteen venymää hyödyntäen sähkömoottorin askelien 

lukumäärää sekä puristinta liikuttavaa kierretankoa. Täysi kierros sähkömoottorilla 

vastaa kierretangon kierteiden nousun suuruutta. 

Lisäksi koodi tarkastelee näytteen vikaantumista murtumisen tai johtavuuden 

katkeamisen kautta. Näytteen murtuminen näkyy systeemille yhtäkkisenä voiman 

romahtamisena sekä johtavuuden katkeamisena ja virran kulun estymisenä. 

4.3.2. Torsionaalinen taivutus 

Torsionaalisen taivutuksen ohjauskoodi eroaa muiden testien koodeista, sillä siinä 

ohjataan kahta moottoria samanaikaisesti. Ensimmäinen moottoreista taivuttaa 

näytettä testisuunnitelman mukaisesti. Toisen moottorin tehtävä on yhdessä voima-

anturin avulla siirtää ensimmäistä moottoria ja siihen kiinnitettyä puristinta.  Voima-

anturin avulla puristinta siirretään niin, että näytteeseen kohdistuu jatkuvasti noin 20 

Newtonin voima. Pieni voima pitää näytteen suorassa, mutta ei vahingoita sitä. 

Ohjauskoodin toinen tehtävä on laskea taivutussyklien lukumäärä. Lukumäärien 

perusteella testin etenemistä voidaan tarkastella, mutta myös lopettaa testi ajoissa. 

Syklien lisäksi ohjauskoodi tarkastelee puristimen kulmaa. Puristimen kulman 

suuruuden avulla näytteen vikaantumista voidaan analysoida tarkemmin. Riittävien 

taivutussyklien lisäksi ehto testin lopettamiselle on resistanssin kasvu liittimessä. 

Ohjauskoodin yhtenä tärkeimpänä tehtävänä onkin mitata näytteen resistanssia ja 

lopetettava testi tarpeen vaatiessa. 

4.3.3. Taivutus 

Taivutustestin ohjauskoodin tehtävänä on laskea taivutussyklien lukumäärää. Näin 

testin etenemistä voidaan seurata ja testi voidaan lopettaa kuten torsionaalisella 

taivutuksellakin. Lisäksi koodin avulla lasketaan heilurin kulma taivutussyklin 

aikana. Resistanssin mittaus näytteestä on kuitenkin ehkä taivutustestin tärkeimpiä 

ominaisuuksia, jotta testi voidaan lopettaa testisuunnitelman mukaisesti. 
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5. TESTIJÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUDEN TESTAUS 

 

Tässä kappaleessa esitellään testausjärjestelmällä tehty testimittaus. Varsinainen 

luotettavuustestaus ”Flex-in-glass” –projektissa valmistuville lasilaminaattinäytteille 

on rajattu tutkielmasta pois ja testimittauksella verifioidaan ainoastaan järjestelmän 

toimintaa. Testimittaus on suoritettu samoissa olosuhteissa kuin todellinen 

luotettavuusmittaus suoritettaisiin. Näytteenä testimittauksessa on käytetty PET 

(polyetyleenitereftalaatti) kalvoa, jonka toisella puolella johtava ITO 

(Indiumtinaoksidi) pinnoite. Kappaleessa tarkastellaan mittausjärjestelyt sekä 

testimittauksesta saadut tulokset.  

5.1. Mittausjärjestelyt 

Tehdyt testimittaukset ovat vain suuntaa antavia, ja niiden tarkoitus oli osoittaa 

järjestelmän oikeanlainen toiminta. Järjestelmä ei kuitenkaan ole suunniteltu juuri 

tällaiselle mittaukselle, joten siitä saatavat tulokset eivät ole yhtä tarkkoja kuin 

tulokset mittauksesta, johon järjestelmä on suunniteltu.  

Mittauksen tuloksiin vaikuttaa näytteen sekä mittapäiden kiinnitys. Mittapäät ovat 

kiinnitetty kalvoon tasaisella hauenleualla. Tasaisessa hauenleuan etu on se, ettei se 

vahingoita kalvoa. Hauenleuan kiinnitys on kuitenkin vahvistettava teipillä, jotta se 

ei liikahda mittauksen aikana aiheuttaen epätarkkuutta tuloksiin. Mittaustuloksiin 

vaikuttaa myös PET-kalvon toisen pään kiinnitys. Normaalitilanteesta poiketen, 

PET-kalvo kiinnitetään pöytään kiinnitetyllä puristimella sen sijaan että 

kiinnitykseen käytetään lasilevylle suunniteltua nostotasoa. 

Kuten jo aiemmin mainittua, mittaus tehdään PET-kalvolle. PET-kalvon toiselle 

pinnalle on lisätty ohut johtava ITO-pinnoite, jotta kalvon pinnasta voitiin mitata 

resistanssia. Resistanssin mittaus tehtiin nelipistemittauksena syöttäen kalvoon 1 mA 

testivirta ja mittaamalla siinä tapahtuva jännitehäviö. Resistanssin arvo määritettiin 

kaavasta (14) [45].  

 𝑈 = 𝐼𝑍 (14) 

Yleensä kalvon resistanssi ilmaistaan suhteessa kalvon pinta-alaan. Tämän 

tutkielman mittauksessa se ei ollut kuitenkaan olennaista, sillä järjestelmän toimintaa 

tarkastellaan vain resistanssin muutoksien kautta. Kalvon mitoista riippuvan 
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resistanssin alkuarvolla ei siis ole merkitystä. Mittaukset tehdään sisäilman 

kosteudessa ja lämmössä vastaavasti kuin mittaus, johon järjestelmä on suunniteltu. 

Näytteet kiinnitetään testijärjestelmän puristimeen ja oikea testiohjelma valitaan 

järjestelmän ohjaukseen tehdystä Labview-ohjelmasta.  

5.2. Mittaustulokset 

Esimerkkejä järjestelmästä saatavista mittaustuloksista on myös nähtävissä liitteinä 1 

ja 2. Liitteessä 1 on vetolujuustestin tuloksia ja liitteessä 2 puolestaan on 

kiertotaivutustestistä saatavia tuloksia. Taivutustestistä saatavien tuloksien muotoilu 

on vastaavanlainen kuin kiertotaivutustestistä. 

Kuva 11 kuvaa vetolujuuden testausta näytteen särkymiseen asti. Kuvasta nähdään 

näytettä venyttävän voiman kasvu venymän kasvaessa. Voima kasvaa jyrkästi noin 

130 N asti, jolloin näyte on venynyt noin kuusi millimetriä. Sen jälkeen voima 

kasvaa hitaammin noin 140 N suuruiseksi, kunnes näyte murtuu. Ennen 

murtumistaan näyte on venynyt noin 14 mm. 

 

 

Kuva 11. Testimittauksen vetolujuustestin tulokset. 
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Kuva 12 kuvaa kiertotaivutustestiä koko testimittauksen 50 syklin ajalta. Kuvaaja 

kuvaa näytteen resistanssin arvon piikkimäistä nousua ja laskua aika-akselin suhteen 

testimittauksen aikana. Esimerkiksi taivutussyklin 1 aikana näytteen resistanssi on 

alkutilassa noin 1884 ohmia. Syklin ääriasennoissa mitattu resistanssiarvo on noin 

7000 ohmia ja 5425 ohmia. Ääriasentojen välissä resistanssi on noin 2165 ohmia ja 

syklin lopussa resistanssi on noin 2797 ohmia. Lisäksi kuvasta nähdään resistanssin 

keskiarvon jatkuva kasvu. Kuva 13 kuvaa testiä vain 10 taivutussyklin ajalta, missä 

resistanssin piikkimäiset nousut ja laskut ovat selkeämpiä. Kuvaajan piirtyminen 

loppuu 7000 ohmin kohdalla, sillä mittauksessa käytettävässä virtalähteessä on 

seitsemän voltin jänniterajoitus. Jänniterajoitus estää mittalaiteen dynaamisen alueen 

ylistyksen ja todellisuudessa resistanssi on suurempi kuin 7000 ohmia. 

 

 

Kuva 12. Testimittauksen kiertotaivutustestin tulokset 50 syklin ajalta. 
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Kuva 13. Testimittauksen kiertotaivutustestin tulokset 10 syklin ajalta. 

 

Kuva 14 kuvaa resistanssin arvoa aika-akselilla taivutustestin 50 taivutussyklin 

ajalta. Kuvaajasta nähdään resistanssin arvon kasvavan ja laskevan piikkimäisesti 

vastaavasti kuin kiertotaivutustestissä. Taivutussyklissä 1 resistanssin alkuarvo on 

noin 1013 ohmia. Taivutuksen ääriasennoissa resistanssi on noin 1048 ohmia ja 1058 

ohmia sekä ääriarvojen välissä noin 1039 ohmia. Testin lopussa resistanssi arvo 

nousi alkuarvosta 1047 ohmiin. Lisäksi resistanssin keskiarvo kasvaa jatkuvasti 

testin aikana. Kuva 15 kuvaa taivutustestiä 10 taivutussyklin ajalta, missä resistanssi 

piikkimäinen vaihtelu ja kasvu ovat selkeämmin nähtävissä.  
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Kuva 14. Testimittauksen taivutustestin tulokset 50 syklin ajalta. 
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Kuva 15. Testimittauksen taivutustestin tulokset 10 syklin ajalta. 
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6. POHDINTA 

 

Miten järjestelmää laatua voidaan arvioida mahdollisimman kattavasti? Järjestelmä 

voidaan arvioida osittain tarkastelemalla sitä ulkoisesti. Osista voidaan etsiä 

esimerkiksi väljyyksiä tai liian tiukkoja liitoksia. Parempi ja informatiivisempi tapa 

on tehdä järjestelmällä testimittaus ja arvioida laitteen toimivuutta ja kyvykkyyttä 

siitä saatujen tuloksien perusteella. 

Kuvasta 11 nähdään vetolujuustestin tulokset, joissa vetävän voiman suuruus on 

piirretty näytteen venymän suhteen ja kuvaajan arvot vastaavat odotuksia. Voiman 

suuruus kasvaa aluksi voimakkaammin, kun näytteessä tapahtuu elastista venymistä. 

Kun näyte ei enää kykene venymään elastisesti, sen rakenteessa tapahtuu muutoksia 

ja venymä on plastista eli pysyvää. Tällöin myös näytettä riittää venyttämään 

pienempi voima, mikä näkyy käyrässä kuvaajan nousun jyrkkyyden laskemisena. 

Lopuksi käyrä laskee vähän, jonka jälkeen se nousee vielä hetken ennen kuin näyte 

katkeaa ja sitä venyttävä voima tipahtaa nollaan. Kuvaajassa nähdään lisäksi 

systeemin palautuminen alkutilaan, mikä näkyy käyrän piirtymisenä takaisin kohti 

origoa. 

Kuva 12 ja 13 esittävät testimittauksen kiertotaivutustestin tuloksia. Molempiin 

kuvaajiin on piirretty resistanssin arvo ajan suhteen. Koko 50 kiertotaivutussyklin 

testi on piirretty kuvaan 12. Keskiarvoistamalla kuvan 12 mittapisteitä nähdään 

resistanssin arvon jatkuvaa nousua. Kuvassa 12 resistanssin arvo ei nouse 

suuremmaksi kuin 7000 Ohmia, sillä virtaohjattu jännite on rajoitettu seitsemään 

volttiin, jotta jännite ei ylitä DAQ-testikortin kestämää 10 volttia. Kuva 13 esittää 10 

syklin osaa koko testistä. Kuvassa 13 helpommin nähtävillä olevat resistanssin 

kuvaajan maksimit kuvastavat kiertotaivutuksen ääripisteitä eli kun puristin on 

kääntynyt ±180°. 

Kuvat 14 ja 15 esittävät vastaavasti normaalin taivutustestin tuloksia. Kuten 

kiertotaivutustestissä, kuva 14 esittää normaalin taivutustestin koko mittauksen 50 

taivutussyklin kestävää testiä ja kuva 15 esittää 10 syklin osaa koko testistä. 

Taivutustestissä kuvassa 14 on myös havaittavissa jatkuvaa resistanssin kasvua. 

Kuvassa 15 nähtävät resistanssikuvaajan maksimit kuvaavat vastaavasti mittauksen 

taivutusliikkeen ääriasentoja, kun näytettävä taivuttava heiluri on kääntynyt ±90°. 
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Järjestelmän arviointi vetolujuustestistä saatavien tuloksien perusteella piirretyn 

kuvaajan avulla on hyvin suoraviivaista. Voiman kasvaessa näyte venyy, kunnes se 

katkeaa ja sitä venyttävä voima tipahtaa nollaan. Miksi taivutus- ja 

kiertotaivutustestin arviointiin käytetään sen sijaan resistanssin arvon muutoksia?  

Näytteen resistanssin arvo muuttuu, kun sitä taitetaan. Taivutus aiheuttaa PET-

kalvon pinnalla olevaan ITO-pinnoitteeseen mikromurtumia, jotka heikentävät 

pinnoitteen johtavuutta. Resistanssin keskiarvon jatkuva nousu on siis selitettävissä 

ITO-pinnoitteen murtumisena. Resistanssin arvon piikkimäinen nousu, jonka 

huippuarvo tapahtuu taivutuksen ääriasennossa, johtuu puolestaan todennäköisimmin 

pinnoitteen venymisestä. 

Testimittauksen etuna onkin järjestelmästä saatavat tulokset pidemmältä 

aikajaksolta. Järjestelmän voidaan jättää suorittamaan testiä itsenäisesti ja sen 

toimintaa voidaan arvioida lopuksi tuloksien perusteella. Mahdolliset osien väljyydet 

voivat näkyä esimerkiksi tuloksissa puristimen tai heilurin kulman ylittäessä 

ääriasennon. Vaihtoehtoisesti liian tiukat osat ja nykivä liike voivat paljastua 

taivutustestin kuvaajassa resistanssin arvon poikkeavana tai hitaana muutoksena 

aika-akselilla.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Järjestelmän mekaniikkasuunnittelun voidaan katsoa onnistuneen erittäin hyvin, sillä 

testaussysteemin rakenne on saatu pysymään yksinkertaisena. Silti laitteisto kykenee 

sille asetettujen vaatimuksien mukaisiin rasitustesteihin. Valmistetun 

testijärjestelmän kokokin on pysynyt järkevän kokoisena ja se mahtuu Thorlabs:n 

valmistamalle, 450x300 mm
2
 kokoiselle reikälevylle. 

Myös laitteistossa käytettyjen osien valmistus onnistui suunnitelman mukaisesti ja 

esimerkiksi teetetyt metalliosat istuvat toistensa kanssa erittäin hyvin. Osien väliin ei 

ole jäänyt väljyyksiä aiheuttaen ylimääräistä liikettä, eivätkä osat myöskään ole 

jääneet liian isoiksi niin, että jokin osa jäisi väännöksiin ja jatkuvaan jännitystilaan. 

Liikkuvat osat luistavat myös erittäin tasaisesti ja kitkatta, eivätkä aiheuta nykivää 

liikettä.  

Myös kaikki toiminnallisuuden testaamiseksi tehdyt mittaukset ja niiden tulokset 

vahvistavat käsitystä onnistuneesta järjestelmästä. Liitteissä 1 ja 2 nähtävillä olevat 

esimerkit järjestelmän antamista mittaustuloksista ovat riittävät näytteen 

luotettavuusanalyysiin. Vetolujuustesti esimerkiksi antaa voiman ja venymän lisäksi 

myös vetävän voiman suuruuden kilogrammoina, näytteen resistanssin ja testiin 

kuluneen ajan. Torsionaalinen ja normaali taivutustesti puolestaan antavat 

resistanssin ja testiin kuluneen ajan lisäksi taivutussyklien lukumäärän sekä 

puristimen ja heilurin senhetkisen kulman. 

Järjestelmän toteutus voidaan katsoa onnistuneeksi siinäkin mielessä, että sille ei 

ole tarvinnut tehdä parannuksia. Testausnopeuden kasvattamiseksi järjestelmään 

voisi kuitenkin lisätä esimerkiksi usean näytteen luotettavuus testauksen 

samanaikaisesti. Usean näytteen samanaikainen mittaus vaatisi kuitenkin niin suuria 

rakenteellisia muutoksia, että uusi järjestelmä olisi suunniteltava alusta. Toinen 

kehitys kohde on näytteen venymän mittaaminen vetolujuustestissä käyttäen 

siirtymäanturia. Etäisyyden mittaaminen hyödyntäen kierretangon kierteiden nousua 

ja moottorin työakselin kiertymää saadaan tehtyä standardin tarkkuusvaatimuksien 

mukaan. Suuremmilla voimilla tarkempi mittauskeino olisi kuitenkin suotava. 

Kehityskohteena on etäisyyden mittaamisen lisäksi ohjauskoodi, joka olisi hyvä olla 

ohjelmana mahdollisimman kevyt suorittaa.  
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8. YHTEENVETO 

 

Tutkielman päätavoitteena oli luotettavuus testijärjestelmän suunnittelu ja 

valmistaminen. Oikeanlaisen testausjärjestelmän suunnittelu vaati perehtymistä 

taustateoriaan painettavasta ja taipuvasta elektroniikasta, painotekniikoista sekä 

luotettavuustestauksesta. Teorian perusteella voitiin luoda yleiskuva 

valmistustekniikalla saaduista tuotteista: niiden kestävyydestä, käyttökohteista ja 

mahdollisista vikaantumismenetelmistä sekä niiden oikeanlaisesta testaamisesta. 

Tuotteille arvioidaan mahdollisia vikaantumismekanismeja, joita ne voivat kokea 

koko elinikänsä aikana. Vikaantumisia voivat aiheuttaa tuotteen asennuksen, 

kuljetuksen tai käytön aikana tapahtuva taivutuksen tai venyttämisen aiheuttama 

rasitus. Vikaantumismekanismien perusteella testijärjestelmälle määritetään 

suoritettavaksi kolme eri testiä. 

Testijärjestelmän suunnittelussa hyödynnettiin testisuunnitelmaa, joka luotiin 

testien ja niille olemassa olevia standardien avulla. Lisäksi järjestelmän 

suunnitteluun hyödynnetiin testinäytteeksi tulevien liittimien datalehtiä. 

Testisuunnitelmaa hyödyntäen järjestelmästä ja siitä saatavista mittaustuloksista 

saatiin riittävän kattavat ja tarkat. Datalehdistä puolestaan löytyi näytteen 

ominaisuuksia, joiden perusteella järjestelmän rakenteesta suunniteltiin riittävän 

vahva. 

Lopulta järjestelmän ohjaamista varten luotiin Labview-ohjelma. 

Testisuunnitelmaa hyödynnettiin myös ohjauskoodin rakentamiseen. 

Mittaustuloksien käsittely ja niiden tallentaminen tapahtuivat koodin avulla. 

Tavoitteena oli, että eri testien antavat riittävät tulokset, jotta niitä voitiin analysoida 

riittävän tarkasti ja luotettavuutta voitaisiin arvioida. 

Tutkielmassa suoritettiin mittaus, jonka pohjalta järjestelmän toimintaa arvioitiin. 

Mittauksesta saadut tulokset olivat odotusten mukaisia sekä realistisia. 

Mittaustuloksien perusteella testijärjestelmä suoriutui testeistä vaatimuksien mukaan.  
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10. LIITTEET 

 

Liite 1. Esimerkki vetolujuustestin tuloksista 

 

Force Mass Displacement Resistance Elapsed time Time 

61,531811 6,272356 0 5257,132555 0,513029 0,513029 

61,696562 6,28915 0 5292,313297 0,613035 1,126064 

61,861314 6,305944 0 5300,86189 0,623036 1,7491 

62,190816 6,339533 0 5307,766523 0,502028 2,251128 

65,156335 6,641828 0,190019 5275,544905 0,625036 2,876164 

72,405382 7,380773 0,492752 5381,087182 0,585032 3,461196 

76,688909 7,817422 0,760248 6238,909967 0,51603 3,977226 

83,608454 8,522778 1,024107 6993,169393 0,508029 4,485255 

87,397729 8,909045 1,301456 6997,114971 0,535031 5,020286 

92,834514 9,463253 1,572621 6998,430163 0,52303 5,543316 

95,470531 9,73196 1,838553 6999,087759 0,51303 6,056346 

102,719579 10,470905 2,105539 6996,128576 0,515029 6,571375 

105,190845 10,722818 2,374053 6994,155788 0,51903 7,090405 

107,662111 10,974731 2,645184 6997,114971 0,52203 7,612435 

109,474373 11,159467 2,910131 6995,142182 0,511029 8,123464 

115,734913 11,797647 3,180718 6995,142182 0,52303 8,646494 

120,347944 12,267884 3,45134 6995,142182 0,521029 9,167523 

123,972467 12,637357 3,734364 6994,813384 0,546031 9,713554 

127,267489 12,97324 4,001859 6995,799778 0,516029 10,22958 

128,420747 13,0908 4,268879 6995,47098 0,51503 10,74461 

129,409253 13,191565 4,538039 6995,47098 0,51903 11,26364 

129,409253 13,191565 4,805432 6995,799778 0,516029 11,77967 

129,738755 13,225153 5,066709 6994,484586 0,504029 12,2837 

129,079751 13,157977 5,331621 6996,786173 0,51103 12,79473 

129,574004 13,208359 5,599117 6995,142182 0,516029 13,31076 

130,068257 13,258742 5,865083 6995,47098 0,513029 13,82379 

130,068257 13,258742 6,133087 6995,142182 0,516029 14,33982 

130,39776 13,29233 6,403165 6996,457374 0,521029 14,86085 

130,562511 13,309124 6,688806 6995,799778 0,553032 15,41388 
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131,221515 13,376301 6,954772 6996,128576 0,512029 15,92591 

131,221515 13,376301 7,217578 6996,786173 0,50603 16,43194 

132,210021 13,477066 7,488199 6997,772567 0,523029 16,95497 

131,880519 13,443478 7,752636 6994,155788 0,510029 17,465 

132,869026 13,544243 8,024277 6995,47098 0,524031 17,98903 

133,033777 13,561037 8,297447 6996,128576 0,52703 18,51606 

133,363279 13,594626 8,563922 6995,799778 0,515028 19,03109 

134,516537 13,712185 8,854728 6995,47098 0,559032 19,59012 

133,363279 13,594626 9,114985 6994,813384 0,503029 20,09315 

131,715768 13,426684 9,381937 6996,457374 0,51503 20,60818 

135,669794 13,829745 9,641175 6995,47098 0,500029 21,10821 

135,340292 13,796156 9,904558 6997,114971 0,508029 21,61623 

 

 

Liite 2. Esimerkki torsionaalisen ja normaalin taivutustestin tuloksista 

Angle Cycle Resistance Elapsed time Time 

-21,921553 0 1798,283683 0,51803 0,51803 

-73,887379 0 2487,418063 0,609035 1,127065 

-127,642718 0 2444,018329 0,629036 1,756101 

-172,932816 0 2648,523206 0,539031 2,295132 

-176,945243 0 5734,539511 0,505029 2,800161 

-127,964272 0 6998,101365 0,604035 3,404196 

-75,138641 0 6991,196605 0,618035 4,022231 

-31,44932 0 2682,716965 0,51303 4,535261 

0 0 1973,526199 0,503028 5,038289 

17,895146 0 1685,839187 0,590034 5,628323 

66,631456 0 1520,789137 0,571033 6,199356 

112,368932 0 1395,850893 0,53603 6,735386 

156,400777 0 2499,583142 0,51503 7,250416 

180 0 3651,652154 0,52003 7,770446 

163,370097 0 3989,317651 0,572033 8,342479 

117,625631 0 4810,962801 0,53503 8,877509 

73,342136 0 3213,378508 0,51903 9,396539 
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29,478058 0 1614,821628 0,51403 9,910569 

0 0 1578,326498 0,507029 10,417598 

-16,532039 1 1884,754182 0,575033 10,992631 

-65,939417 1 2748,802995 0,579033 11,571664 

-114,067573 1 4012,990431 0,564032 12,135696 

-157,603107 1 4592,974804 0,510029 12,645725 

-179,314951 1 6994,484586 0,625036 13,270761 

-141,252816 1 6994,484586 0,585034 13,855795 

-96,899417 1 6996,128576 0,52003 14,375825 

-52,867573 1 6406,595669 0,516029 14,891854 

-7,752233 1 3178,198299 0,53603 15,427884 

2,747184 1 2165,865655 0,586034 16,013918 

49,393398 1 2172,441365 0,585033 16,598951 

93,257476 1 2482,157489 0,50903 17,107981 

136,946796 1 3336,673683 0,511029 17,61901 

177,12 1 5298,231554 0,506029 18,125039 

177,203883 1 5425,474152 0,595035 18,720074 

134,003883 1 6051,825696 0,544031 19,264105 

89,210097 1 6922,149036 0,51903 19,783135 

43,906019 1 3261,381419 0,504029 20,287164 

3,84466 1 2797,792154 0,52403 20,811194 

-2,782136 2 2556,134325 0,503028 21,314222 

-42,73165 2 2778,393761 0,500029 21,814251 

-85,735922 2 4506,83184 0,504029 22,31828 

-129,509126 2 4615,66132 0,51403 22,83231 
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