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Elektroniikkalaitteita käytetään kaikkialla monenlaisissa olosuhteissa. Laitteiden kestävyys 

ja luotettavuus on tärkeää, koska vikaantuneet laitteet aiheuttavat taloudellisia menetyksiä. 

Ilmankosteus on yksi osatekijä korroosion synnyssä ja ilmankosteuden on arvioitu aiheutta-

van noin 20 % elektroniikkalaitteiden vikaantumisista. Erilaiset valmistus- ja käyttövai-

heessa piirilevyn pinnalle muodostuvat kontaminaatiot yhdessä kosteuden kanssa ovat yksi 

korroosion lähde. 

 

Tässä työssä tutkitaan olemassa olevaa tutkimusdataa mekanismeista, joilla ilmankosteus 

vaikuttaa piirilevylle ladottavan elektroniikan vikaantumisiin, ja muodostuvaan korroosi-

oon. Työ on jaoteltu ensin piirilevyillä yleisimpien korroosiomuotojen tutkimiseen, ja sen 

jälkeen on tutkittu tutkimustuloksia suola- ja fluksijäämäkontaminaatioiden vaikutusta pii-

rilevyillä syntyviin vuotovirtoihin ja korroosioon. Tämän lisäksi työssä on tutustuttu keinoi-

hin, joilla korroosion syntyä voidaan ehkäistä laitteen suunnittelu- ja käyttövaiheessa. 

 

Sähkökemiallisessa migraatiossa komponenttien tai juotosten metalli-ionit vaeltavat pin-

noille kosteuden johdosta muodostuvan elektrolyyttiliuosta pitkin piirilevyllä vaikuttavien 

jännite-erojen johdosta muodostaen dendriittejä. Galvaanisessa korroosiossa pinnoille muo-

dostuva elektrolyyttiliuos sulkee galvaanisen piirin. Tällöin johtuen eri metallien välisistä 

galvaanisista potentiaaleista piirin anodimetallista kulkeutuu ioneja piirin katodille. 

 

Piirilevyn pinnoille muodostuu elektrolyyttiliuoksia johtuen likakontaminaatioista. Ilmasta 

ja ympäristöstä eri suolat ovat tyypillisiä kontaminaation aiheuttajia. Valmistusprosessissa 

no-clean flukseista voi jäädä piirilevyn pinnoille kontaminaatioita, mikäli fluksi ei lämpiä 

riittävästi juotosvaiheessa. Näillä aineilla on hygroskooppisia ominaisuuksia, ja suhteellisen 

ilman kosteuden noustessa riittävän ylös, nämä aineet vetistyvät muodostaen elektrolyyttisen 

vesiliuoksen. Ilmankosteuden nousulla havaittiin olevan yhteys vuotovirtojen kasvuun, ja 

korroosion syntyyn. 

 

Korroosion synnyltä voidaan suojautua suunnittelemalla laitteen kotelointi käyttöympäris-

töön sopivaksi, materiaalien valinnoilla, käyttöympäristöön vaikuttamalla ja huolehtimalla 

puhtaudesta valmistuksen ja käytön aikana. 
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Electronics are used in varying operating conditions. The reliability of such devices is im-

portant because failures and malfunctions cause financial losses. Air humidity is one of the 

factors causing corrosion. It is estimated, that 20 % of the failures of electronics, is caused 

by air humidity. Contaminations accumulated on the surface of a PCB during production 

and use, with high humidity are a cause of corrosion. 

 

The goal of this study is to research existing literature on the topics of humidity caused 

failures of PCB electronics, and the corrosion formed on the PCBs in humid conditions. First 

is a brief look at the typical forms of corrosion on electronics. Then it is investigated research 

data in the cases of the causes of corrosion and leak current in the cases of salt and flux 

residue contaminations. Lastly, corrosion prevention methods during production and use are 

researched. 

 

In electrochemical migration, metal ions on the PCB migrate through electrolytic solutions 

formed by the existence of contamination and high enough relative humidity. This is caused 

by voltage differences across the PCB. The migrating ions form dendrites on the surface. In 

galvanic corrosion, the electrolytic solution closes a galvanic circuit. Metal ions travel from 

anode to cathode due to the galvanic potential differences between different metals on the 

PCB. 

 

Electrolytic solutions are caused by contaminations from environment and production. Salts 

are typical contamination from the environment. No-clean fluxes from the production may 

remain on the surfaces, if the PCB does not heat up enough during the soldering. These 

substances hygroscopic properties and they form a liquid solution when the relative humidity 

reaches the deliquescence point of the substance. Air humidity was found to influence the 

magnitude of leak currents, and on the forming of the corrosion. 

 

Corrosion prevention can be done by designing the case to suit operating conditions, cor-

rectly selecting the materials, influencing the operating environment and taking care of the 

cleanliness during manufacturing and use. 
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1. JOHDANTO  

Elektroniikkalaitteita käytetään monenlaisiin tarkoituksiin ilmasto-olosuhteellisesti vaativis-

sakin ympäristöissä, kuten ulkotiloissa, lämmittämättömissä sisätiloissa, sekä teollisuuslai-

toksissa. Ympäristölle altistuminen aiheuttaa korroosiota piirilevyillä, komponenteissa ja 

juotoksissa. Korroosion syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat: ilmasto, vesi, kaasut, pöly, 

lämpö, kemikaalit, mikrobit sekä auringon säteily (Hienonen & Lahtinen, 2007). Ilman kos-

teuteen liittyvien vikojen arvioidaan olevan 20 % elektroniikkalaitteiden vikaantumisista 

(Joshy, et al., 2017). Vikaantumiset aiheuttavat taloudellista vahinkoa käyttäjille eri muo-

doissa, kuten laitteen korjaus- tai vaihtokustannuksissa, prosessien keskeytymisestä aiheu-

tuvissa kustannuksissa, tai vikaantuneen elektroniikan rikkoessa muuta laitteistoa. Tästä 

syystä näihin ongelmiin puuttuminen olisi suotavaa jo laitteen suunnitteluvaiheessa. Suh-

teellista ilmankosteutta käytetään mittaamaan ilman sisältämän veden määrää. 100 % suh-

teellisessa ilmankosteudessa vesi tiivistyy pisaroiksi eri pinnoille, ja on selvästi havaittavissa 

oleva, elektroniikkalaitteille haitallinen ilmiö. Kyseinen tilanne on kuitenkin ääri-ilmiö, jo-

ten onkin mielekästä tutkia, minkälaisia haitallisia ilmiöitä tapahtuu, kun suhteellinen ilman-

kosteus on <100 %.  

 

Vedellä on ilmankosteuden muodossa useita vaikutusmekanismeja, joilla se voi aiheuttaa 

korroosiota piirilevyllä. Esimerkiksi ympäristöstä jäähdytysilman mukana tulevat suolat tai 

juotosvaiheesta jääneet fluksijäämät muodostaessaan liuoksen veden kanssa voivat aiheuttaa 

korroosiota. Tyypillisillä korroosion aiheuttajilla on jokin tietty suhteellinen kosteus, jonka 

ylittyessä aine vetistyy muodostaen vesiliuoksen, jolla on korroosiota edistäviä ominaisuuk-

sia. Elektroniikalla on myös muita korroosion aiheuttajia, joissa ilman kosteuskin vaikuttaa, 

kuten esimerkiksi kaasut. Tässä tutkimuksessa kuitenkin pääasiallinen fokus on ilmiöissä, 

joissa suhteellisen ilmankosteuden muutos selkeästi aiheuttaa riskin korroosiolle ja vikaan-

tumiselle. 

 

Korroosion aiheuttamia tyypillisiä vaikutuksia elektroniikassa ovat kasvanut liitosten resis-

tanssi, johtimien välisen vuotovirran kasvu, sekä materiaalien ja pintojen kuluminen, joka 

voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai esteettistä haittaa (Hienonen & Lahtinen, 2007). Niin me-

tallit kuin muovitkin voivat kärsiä korroosiosta. Erityisesti elektroniikassa jo pienikin kor-

roosio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.  

 

Työn tavoitteena on tutkia olemassa olevaa tutkittua tietoa, miten ilman kosteus vaikuttaa 

piirilevylle ladottavan elektroniikan vikaantumiseen ja sitä kautta kestävyyteen. Työn kan-

nalta oleellista tutkia, mitä ovat mekanismit, joissa ilman kosteus on tärkeänä osatekijänä 

korroosion synnyssä piirilevyllä ja sen komponenteissa? Miten syntynyt korroosio aiheuttaa 

mahdollisia vikoja ja kestävyysongelmia? Näiden lisäksi tavoitteena on selvittää, miten voi-

daan välttää tai ehkäistä ongelmia, joita ilman kosteus voi aiheuttaa piirilevylle ladottavalle 

elektroniikalle laitteen suunnittelu-, valmistus-, tai käyttövaiheessa? 
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2. MENETELMÄT 

Tämä tutkimus on suoritettu kirjallisuustyönä tutkien aiheesta tehtyjä tutkimuksia tavoit-

teena koota olemassa olevista tutkimustuloksista paketti, joka palvelee erityisesti elektronii-

kan suunnittelun parissa työskenteleviä ihmisiä. Korroosiolla on monenlaisia aiheuttajia, 

mutta tässä työssä tutkittava alue on rajattu ilman kosteuteen, ja erityisesti ilmiöihin, jossa 

suhteellinen ilman kosteus <100 %, mutta kosteus on tärkeässä roolissa korroosion aiheut-

tajana. Alueen rajaus mahdollistaa toisen tutkittavan asian, edellä mainittujen ongelmanai-

heuttajien ehkäisykeinojen, rajauksen siten, että periaatteessa ratkaistaan vain yhtä ongel-

maa. Rajaus on tehty myös käsittelemään piirilevylle ladottavaa elektroniikkaa, koska siihen 

on mahdollista vaikuttaa suunnitteluvaiheessa. 

 

Tutkimuksen kannalta oleellista on selvittää, mitä haitallisia ilmiöitä, kuten korroosiota, il-

man kosteus aiheuttaa piirilevyillä, ja mitkä tekijät ovat kosteuden lisäksi oleellisia korroo-

sion synnyn kannalta. Tutkittavan materiaalin perusteella havaittiin, että erinäiset likakonta-

minaatiot valmistuksesta, tai ilmasta, piirilevyillä yhdessä kosteuden kanssa, ovat merkittävä 

tekijä korroosion synnyssä, mikä vaikutti tutkimuskohteiden valintaan. Jotta voitaisiin pa-

remmin ymmärtää, miksi korroosio aiheuttaa vikoja, tutkittiin myös piirilevylle ladottavan 

elektroniikan kannalta tärkeimpiä korroosioilmiöitä. Tämän lisäksi selvitettiin, mitä ehkäi-

sykeinoja ongelmien synnylle eri kirjallisuuslähteiden pohjalta voidaan todeta. 

 

Tähän tutkimukseen lähdemateriaalien kriteereinä on ollut, että valitut artikkelit ovat melko 

tuoreita, aikaisintaan vuodelta 2000, jotta tiedon ajantasaisuus olisi mahdollisimman hyvää, 

sekä se, että artikkelit käsittelevät nimenomaan piirilevyjä, ja niille ladottavaa elektroniik-

kaa.  

  



8 

 

3. TULOKSET 

Korroosio on määritelty materiaalin tuhoutumiseksi erinäisten kemiallisten reaktioiden vai-

kutuksesta Risto Hienosen ja Reima Lahtisen teoksessa Corrosion and climatic effects in 

electronics. Reaktio on kemiallinen, tai sähkökemiallinen, ja se vaikuttaa metallien lisäksi 

muoveihin. Korroosion nopeuteen ja laajuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat ilmasto, 

vesi, kaasut, pöly, lämpö, kemikaalit, mikrobit sekä auringon säteily. Korroosiolle tyypillistä 

on esteettisten haittojen lisäksi laitteen toimintakyvyn heikkeneminen, tai toimintakyvyn 

loppuminen kokonaan (Hienonen & Lahtinen, 2007). 

 

Elektroniikan, ja sen kestävyyden kannalta korroosiolta suojautuminen on tärkeää, koska 

elektroniikkaa on nykyään kaikkialla, sen toiminnasta ollaan hyvin riippuvaisia, sekä toi-

mintaolosuhteet saattavat olla haastavia. Sen lisäksi pakkauskokojen ja laitteiden pienenty-

essä laitteista tulee herkempiä korroosion aiheuttamille vioille. Tyypillisiä korroosion ai-

heuttamia vikoja ja oireita ovat vuotovirrat, oikosulut, resistanssien kasvu sekä mekaaninen 

hajoaminen. Sen lisäksi korroosio voi aiheuttaa tai pahentaa laitteen EMC-ongelmia, tai. 

Taulukkoon 3.1 on koottu korroosion sekä ilmaston aiheuttamia mahdollisia vikoja ja on-

gelmia laitteistoissa. 

 

Taulukko 3.1 Hienosen ja Lahtisen listaamia korroosion aiheuttamia häiriöitä ja vikoja sähkölaitteissa. 

Korroosion vaikutuksia 

 

Vaikutusalue Vian tyyppi 

Sähköinen toiminnallisuus Kontaktien resistanssi muuttuu 

Johtimet katkeaa tai sähköinen johtavuus häi-

riintyy 

Eristyksen resistanssi muuttuu 

Oikosulut 

Komponenttien koteloinnit vaurioituu 

Komponenttien johtimet vaurioituu 

Mekaaninen toiminnalli-

suus 

Kitka lisääntyy 

Liike vaikeutuu 

Jouset heikkenee 

Kontaktit ja kytkimet vikaantuu 

Hajoaminen lämmössä ja rasituksessa 

Mekaaninen kestävyys Tukirakenteet hajoaa 

Juotokset hajoaa 

Ulkonäkö Näyttää visuaalisesti epämiellyttävältä 

Muutokset väreissä 

Pinnat pilaantuu 

Merkinnät häviää 

Toimintahäiriö EMC-ongelmat 

Ohjelmistoviat 

”Ei toimi” 

 

Kuten taulukosta 3.1 voidaan nähdä, on erilaisten korroosion aiheuttamien ongelmien kirjo 

varsin laaja. Usein onkin vaikea sanoa, että onko jokin laitteen vikaantuminen korroosion 

syytä, ellei korroosio ole jo hyvin laajalle levinnyttä. Korroosion havaitseminen vikaantu-

misen juurisyyksi vaatiikin viallisen laitteen yksityiskohtaista tarkastelua. 
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3.1 Ilmankosteus ja korroosio 

Veden vaikutus on merkittävä korroosioreaktioiden synnyssä, koska sillä on kyky muodos-

taa liuoksia monien aineiden kanssa. Nämä liuokset ovat happamia tai emäksisiä, mikä saa 

aikaan korroosiota metallipinnoissa, joihin tämä liuos koskee. Vesi toimii rajapintana, jossa 

siihen liuenneet epäpuhtaudet toimivat välittäjänä korroosiivisissa reaktioissa. Yli 50 % suh-

teellinen kosteus kiihdyttää korroosiota merkittävästi (Hienonen & Lahtinen, 2007). Tällöin 

pinnoille adsorboituu riittävän paksu vesimolekyylikerros, jotta siihen on mahdollista liueta 

korroosiota edistäviä aineita ilmasta, ja laitteen pinnalta. Hienosen ja Lahtisen julkaisussa 

todetaan, että 1-3 molekyylin paksuinen vesikerros ei aiheuta korroosioreaktiota, mutta pak-

suuden ollessa 20 – 50 molekyyliä (4-10 nm), on korroosioreaktio jo voimakasta. 

 

Ilman kosteutta mitataan suhteellisena ilmankosteutena. ”Suhteellinen ilmankosteus (RH, 

relative humidity) on ilman sisältämän vesihöyryn määrä suhteessa kyseisen lämpöisen il-

man kyllästyskosteuden vesihöyryn määrään. Kyllästyskosteus tarkoittaa 100 % suhteellista 

kosteutta kyseisessä lämpötilassa” (Pursiainen, 2018). Mitä kosteampaa ilma on, sitä enem-

män vettä adsorboituu pinnoille. Suhteellinen kosteus on myös lämpötilariippuvaista. Ilman 

viilentyessä suhteellinen kosteus kasvaa, ja vettä jää pinnoille enemmän. Ympäristöä vii-

leämpi kappale kerää pinnalleen kosteutta, kun sen ympärillä oleva ilma jäähtyy. Toisaalta 

ympäristöä lämpimämmän kappaleen pinnalle ei tiivisty kosteutta. 

 

Taulukko 3.2 Suhteellisen ilmankosteuden keskiarvo kuukausittain, vuorokauden aikojen mukaan jaoteltuna 

Lappeenrannan lentoasemalla (Pirinen, et al., 2012) 

 
 

Kuten taulukosta 3.2 voidaan nähdä, erityisesti ulkoilmassa vallitsee jatkuvasti korkea il-

mankosteus, joka altistaa ulkona olevat elektroniikkalaitteet kosteuden aiheuttamille haitta-

vaikutuksille vuoden ympäri. Voidaankin todeta, että ulkotilat ovat erityinen ongelmakohta 

korroosion kannalta. Toisaalta korroosiota ei juurikaan tapahdu jäätymisolosuhteissa, kun 

lämpötila laskee alle nollan celsiusasteen (Hienonen & Lahtinen, 2007). Suolaliuokset kui-

tenkin vaativat vielä kylmempää jäätymiseen, ja siten korroosion pysähtymiseen. 
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Korroosiota aiheuttavilla kontaminaateilla on yleensä jokin tietty ilmankosteuden arvo, jota 

suuremmalla suhteellisella ilmankosteudella aineen liukenee absorboimaansa veteen muo-

dostaen nestekerroksen. 

 

3.2 Kosteuden aiheuttamat korrroosioreaktiot 

Tyypillisiä ilmankosteuden aiheuttamia korroosioreaktioita ovat elektrolyyttinen korroosio, 

galvaaninen korroosio, sekä ryömintäkorroosio (Verdingovas, 2015). Näistä erityisesti 

elektrolyyttisen korroosion aiheuttama sähkökemiallinen migraatio on tyypillinen ongel-

mien aiheuttaja piirilevylle ladottavassa elektroniikassa. 

3.2.1 Sähkökemiallinen migraatio 

 

 

Kuva 3.1 Piirilevyn pinnalle kertynyt kosteus yhdistää pintaliitoskomponentin anodin ja katodin (Minzari, et 

al., 2011). 

Sähkökemiallista korroosiota tapahtuu, kun kaksi vastakkaisesti biasoitua, lähekkäin sijait-

sevaa elektrodia on yhdistetty toisiinsa nestemäisellä elektrolyytillä (Minzari, et al., 2011). 

Nämä kaksi elektrodia voivat olla esim. vastuksen jalat, pintaliitoskomponentin elektrodit, 

kuten kuvassa 3.2 tai johtimia, joiden välillä vaikuttaa jännite-ero. Sähkökemiallisessa mig-

raatiossa positiivisesti varatulta anodilta liukenee metalli-ioneja, jotka lähtevät vaeltamaan 

kohti negatiivisesti varattua katodia, jossa ionit muuntuvat takaisin metalliseen olomuotoon.  
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Kuva 3.2 Sähkökemiallisen migraation aiheuttamia dendriittimuodostumia pintaliitosvastuksen pinnalla 

(Minzari, et al., 2011). 

Tyypillinen visuualisesti havaittavaissa ilmiö, jonka sähkökemiallinen migraatio aiheuttaa, 

ovat juotostinan muodostamat kuvassa 3.3 nähtävät dendriitit. Piirilevyillä käytettävistä ma-

teriaaleista erityisesti tina on altis tälle reaktiolle. Nämä dendriittimuodostumat tarjoavat 

sähkövirralle vaihtoehtoisia kulkureittejä, mikä voi johtaa laitteen vääränlaiseen toimintaan. 

3.2.2 Galvaaninen korroosio 

 

 

Kuva 3.3 Kaaviokuva galvaanisesta korroosiosta. Positiivisesti varatusta anodista liikkuu metalli-ioneja kohti 

negatiivisesti varattua katodia. (Reda, 2017) 

Galvaanista korroosiota tapahtuu, kun kaksi sähköisessä yhteydessä olevaa eri metallia ovat 

samassa elektrolyytissä (kuva 3.3). Ilmiö johtuu eri metallien välisistä potentiaalieroista. 

Kun galvaaninen solu syntyy esim. ilman kosteuden muodostaessa nestekerroksen kahden 

eri metallin välille, reaktiossa metalleista korkeamman potentiaalin omaava, toisin sanoen 

jalompi, muodostuu katodi, ja toisesta, alemman potentiaalin metallista anodi. Tämä ano-

diksi tuleva metalli syöpyy ja hapettuu potentiaalierosta syntyvän sähkövirran ansiosta. Ano-

dista syöpynyttä metallia kertyy reaktiossa katodin pinnalle. Reaktion nopeus riippuu jän-

nite-erosta, elektrolyytin sähkönjohtavuudesta, sekä vaikuttuneiden alueiden pinta-alasta 

(Hienonen & Lahtinen, 2007). Hapettumisen aiheuttamia tyypillisiä ongelmia ovat liitos-

resistanssien kasvu, sekä liitosten heikkeneminen.  
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Taulukko 3.3 Tyypillisien piirilevyllä olevien materiaalien sähkökemiallisia potentiaaleja fluksiliuoksessa sekä 

hikiliuoksessa (Jellesen, et al., 2014) 

 

10% Fluksiliuos   10% Hikiliuos   

Materiaali 
Sähkökemiallinen  
potentiaali (mV) Materiaali 

Sähkökemiallinen  
potentiaali (mV) 

Au 186 Au 156 

Ag 147 Ag 58 
316L ruos-
tumaton  
teräs 146 

316L ruos-
tumaton  
teräs 46 

Cu 50 Cu -26 

Ni -110 Ni -171 

SAC-juotostina -391 SAC-juotostina -480 

Sn -438 Sn -502 

Al -532 Al -668 

 

Taulukosta 3.3 nähdään, että eri metallien välillä voi olla suuriakin jännite-eroja ja tämä asia 

tulisikin ottaa huomioon elektroniikan liitoksia suunnitellessa erityisesti, mikäli laitteen toi-

mintaympäristössä on korkea suhteellinen ilmankosteus. Myös elektrolyyttiliuoksella on 

vaikutusta eri metallien välisen potentiaalien suuruuteen. 

3.3 Fluksijäämät korroosion aiheuttajana 

 

Elektroniikkateollisuudessa käytetään usein aaltojuotoskoneita (wave soldering) tai pasta-

juotoskoneita (reflow soldering). Juotoksia varten piirilevyllä ja komponenttien juotettavilla 

pinnoilla käytetään juoksutetta (englanniksi flux, arkikielessä fluksi) poistamaan epäpuh-

tauksia, sekä oksideja, jotka voisivat muutoin haitata kunnollisen liitoksen muodostumista 

juottaessa komponentteja kiinni piirilevylle. Oksidit ovat epäpuhtauksia, jotka muodostuvat, 

kun metalli reagoi hapen kanssa. Fluksi myös auttaa estämään oksidien muodostumista juo-

toksen aikana, sekä auttaa juotosprosessia muuttamalla sulan juotostinan pintajännitettä 

(Tempo Automation, 2020). 

 

No-clean fluksit ovat juoksutteita, jotka eivät vaadi piirilevyn tai komponenttien pesua 

juotoskoneen käsittelyn jälkeen, ja ne ovat laajassa käytössä elektroniikkateollisuudessa 

aalto- ja pastajuotoksessa. Kyseiset fluksit sisältävät hartsia, sekä dikarboksyylihappoja tai 

muita heikkoja orgaanisia happoja, jotka vaikuttavat metallipintoihin. Näiden aineiden odo-

tetaan hajoavan, tai höyrystyvän pois piirilevyn pinnoilta, jolloin erillistä puhdistusta ei tar-

vita. Kyseiset fluksit otettiin käyttöön, koska aiemmin käytettyjen fluksien puhdistukseen 

vaadittavien CFC-yhdisteiden käyttö on kiellettyä. 

 

Korroosion kannalta merkittävää fluksien sisältämissä yhdisteissä on orgaaniset hapot, ja 

niiden hygroskooppisuus. Hygroskooppisuus merkitsee sitä, että kyseinen aine imee ilmasta 

kosteutta. Tämä saa aikaan kosteuden muodostumisen piirilevyn pinnoille alhaisemmilla il-

mankosteuksilla, kuin muutoin, jos piirilevyn pinta olisi täysin puhdas fluksijäämistä. Tämä 
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pinnoille tiivistynyt kosteus voi aiheuttaa esim. vuotovirtojen kasvua tai oikosulkuja piirile-

vyllä. 

 

Korroosion aiheuttamia ongelmia voidaan mitata ja havainnollistaa pintojen eristyksen re-

sistanssilla. Korroosion lisääntyessä eristyskyky heikkenee, ja resistanssi pienenee, mikä 

johtaa epätoivottujen ilmiöiden lisääntymiseen. Tässä ilmankosteudella on suuri merkitys, 

samoin kuin fluksissa käytetyllä hapolla.  

 

Taulukko 3.4 Tyypillisiä no-clean flukseissa käytettyjä happoja, ja niiden kriittiset suhteelliset ilmankosteudet, 

joissa ne muodostavat liuoksen absorboimansa veden kanssa, ensin on esitetty Verdingovak-

sen tutkimuksessa käyttämien kirjallisuuslähteiden antamia arvoja, ja toisessa sarakkeessa tut-

kimuksessansa mitattuja arvoja (Verdingovas, et al., 2015). 

 
 

Käytetyt hapot eroavat toisistaan myöskin muilta fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksil-

taan, joista yleisimmin no-clean flukseissa käytetyt on esitelty taulukossa 3.4. Taulukosta 

voidaan jo nähdä, että glutaarihappo (engl. glutaric), ja omenahappo (engl. malic) voivat 

muodostaa nestekerroksen ulkoilmassa melko tavallisessakin, 75-90 % suhteellisessa ilman-

kosteudessa. Palmitiinihappo (engl. palmitic) ei ole vesiliukoinen. 

 

Eri happojen suoria vaikutuksia vuotovirtojen suuruuteen, ja aiheutunutta korroosiota eri il-

mankosteuksilla on tutkittu Vadimas Verdingovaksen tutkimuksessa Solder Flux Residues 

and Humidity Related Failures in Electronics: Relative Effects of Weak Organic Acid Used 

in No-Clean Flux Systems. Tutkimuksessa mitattiin taulukossa 3.2 esitettyjen happojen suh-

teellinen ilmankosteus, jossa ne muodostavat vesiliuoksen, vuotovirtamittauksen, jossa tar-

koitusta varten valmistettuja levyjä käsiteltiin hapoilla simuloiden juotosprosessia, sekä 

vaihtovirtaimpedanssimittaus. 
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Kuva 3.4 Verdingovaksen tutkimuksen vuotovirtamittauksen tuloksia. Vasemmalla piirilevyt käsitelty hapolla, 

jonka jälkeen annettu haihtua huoneeenlämmössä. Oikella levyjä lämmitetty 45 sekunnin ajan 

220–245 ℃ lämpötilassa simuloiden juotosprosessia (Verdingovas, 2015). 
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Tutkimuksessa hapolla käsitellyt piirilevyt lämmitettiin 45 sekunnin ajan 220–245 °C simu-

loiden juotosprosessia, ja vertailukohtana käytettiin lämmittämättömiä levyjä. Mittauksen 

tuloksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Piirilevyjen lämmitys vähensi huomattavasti 

vuotovirtoja kaikilla tutkituilla hapoilla, ja suurimmat muutokset tapahtuivat helpoiten ve-

teen liukenevilla hapoilla. Riippumatta käytetystä haposta, vuotovirrat moninkertaistuvat 

suhteellisen ilmankosteuden kasvaessa. Voidaan myös todeta, että juottaessa piirilevyn ta-

sainen, kunnollinen lämpiäminen on tärkeää, jotta korroosiota aiheuttavaa kontaminaatiota 

jäisi piirilevylle valmistusprosessissa mahdollisimman vähän Käytetyn fluksin tyyppi olisi 

hyvä ottaa huomioon, mikäli laite suunnitellaan käytettävän olosuhteissa, joissa tiedetään 

olevan korkea suhteellinen ilmankosteus. 

 

 

 

3.4 Lika ja suolat yhdessä kosteuden kanssa  

 

Pöly ja lika ovat iso tekijä korroosion synnyssä ja nopeudessa. Lian sisältämä suola liuetes-

saan veteen voi tuottaa merkittävää korroosiota jopa minuuteissa, mikäli liuokseen vaikuttaa 

jännite. Merien tai talvisin suolattujen teiden läheisyys vaikuttaa ilmassa olevien suolojen 

määrään, ja siten lisää pinnoille ja pinnoilla olevaan veteen liukenevaa suolaa. 

 

 

Kuva 3.5 Pakotetun konvektion kerryttämää pölyä piirilevyllä (Verdingovas, 2015). 

Pakotettu konvektio elektroniikkalaitteiden jäähdytysmenetelmänä voi aiheuttaa paksujakin 

pöly- ja likakertymiä elektroniikkalaitteiden pinnoille (Verdingovas, 2015). Tämä pöly it-

sessään ei normaaliolosuhteissa ei aiheuta ongelmia laitteen sähköisen toiminnan kannalta, 

mutta ilman suhteellisen kosteuden noustessa yli kriittisen pisteen, liukenevat pölyn korroo-

siviset hiukkaset piirilevyn pinnalle adsorboituneeseen veteen muodostaen suolaliuoksen, 

joka aiheuttaa korroosiota. Kuten kuvasta 3.5 nähdään, pölykerros voi peittää laajojakin yh-

tenäisiä alueita piirilevyllä, ja tämä voi kosteuden noustessa muodostaa uusia reittejä vuoto-

virralle. 
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Taulukko 3.5 Tyypillisiä ilman ja pölyn sisältämiä hygroskooppisia suoloja, ja niiden ominaisuuksia. Deliqu-

escence RH tarkoittaa ilman suhteellista kosteutta, jossa kyseinen aine hajoaa ja muodostaa 

vesiliuoksen ilmasta absorboimansa kosteuden johdosta. (Verdingovas, 2015) 

 
 

Taulukosta 3.5 nähdään, että suhteellisen ilmankosteuden noustessa yli 80 % alkaa suuri osa 

tyypillisistä ilman sisältämistä suoloista nesteytymään, mikä johtaa elektrolyyttiliuoksen 

muodostumiseen kontaminoituneelle pinnalle. Ruokapöydästäkin ja teiden suolaamisesta 

tuttu NaCl muodostaa liuoksen 76 % suhteellisessa kosteudessa, mikä tarkoittaa sitä, että 

kuten kuvasta 3.1 nähdään, suurimman osan vuodesta ulkoilmassa esimerkkikohteessa NaCl 

muodostaa pinnoille korroosiivista liuosta. Listan alhaisimmassa suhteellisessa kosteudessa 

vesiliuosta muodostavaa kalsiumkloridia käytetään muun muassa maanteillä pölyn sitomi-

seen, joten on luonnollista, että sitäkin pääsee ilman mukana elektroniikan pinnoille. 

 

NaCl-kontaminaatiota ja sen vaikutusta vuotovirtoihin ja korroosioon yhdessä eri ilmaolo-

suhteiden kanssa on olemassa tutkittua tietoa Vadimas Verdingovaksen tutkimuksessa Im-

pact of NaCl Contamination and Climatic Conditions on the Reliability of Printed Circuit 

Boards.  Tutkimuksessa tutkittiin erään pintaliitoskondensaattorin vuotovirtoja, sekä näkö-

havaintoja tapahtuneesta korroosiosta, kun kyseinen komponentti altistettiin natriumklori-

dille ja erisuuruisille suhteellisille ilmankosteuksille eri lämpötiloissa. Testissä käytetty jän-

nitealue 5–10 V, lämpötila 15–65 ℃, sekä suhteellinen ilmankosteus 60% - 95%. 

 

 

Kuva 3.6 Kuvaaja Verdingovaksen tutkimuksen tuloksista. Vasemmassa kuvaajassa vuotovirran suuruutta mi-

tattu suhteellisen ilmankosteuden funktiona vakiolämpötilassa eri suuruisilla NaCl-kontami-

naatioilla. Oikeassa kuvaajassa mitattu vuotovirtaa lämpötilan funktiona vakioidulla suhteel-

lisella ilmankosteudella (Verdingovas, et al., 2014). 

 

Tutkimuksen tuloksista, joita esitetty kuvassa 3.6, nähdään, että pelkkä suhteellisen ilman-

kosteuden nousu riippumatta kontaminaation suuruudesta, ei kasvata vuotovirtoja merkittä-

västi, tässä tutkimuksessa 20-30 nA. Toisaalta, korkeassa suhteellisessa ilmankosteudessa 

lämpötilan nousun 15-65 ℃ havaittiin kasvattavan vuotovirtoja monikymmenkertaisesti. 
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Tutkimuksessa todetaan, että tämä veden tiheyden kasvusta komponentin pinnalla, vähen-

täen pinnan eristysresistanssia, sekä ionien liikkuvuus, ja sitä myöten niiden migraatio li-

sääntyy lämpötilan noustessa. 

 

Edellämaintussa kokeessa olosuhteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet juurikaan kosteuden tii-

vistymistä testattavien komponenttien pinnalle. Toinen koe suoritettiin siten, että ympäristön 

lämpötila säädettiin vakioksi 25 ℃ 60% RH, mutta komponenttien ja piirilevyn lämpötilaa 

laskettiin peltier-elementillä, jotta alentunut lämpötila aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä. 

 

 

Kuva 3.7 Verdingovaksen koe, jossa piirilevyn lämpötilaa laskettiin ympäristöä alemmas. Kokeessa mitattiin 

vuotovirran suuruutta eri NaCl-kontaminaatioilla. (Verdingovas, et al., 2014) 

Kokeessa havaittiin, että vesikerroksen kasvavan suhteellisen kosteuden noustessa yli 

NaCl:n kriitisen suhteellisen ilmankosteuden, jossa se muodostaa liuoksen, vuotovirta kas-

vaa erittäin voimakkaasti. Verrokkina käytetty kontaminoimattoman komponentin vuoto-

virta taas ei kasvanut merkittävästi, kuin vasta lähes kastepisteen tuntumassa. 

 

3.5 Ongelmien ehkäisykeinot 

 

Korroosion ehkäisy elektronisissa laitteissa vaatii suunnittelua ja eri asioiden huomiointia 

läpi laitteen elinkaaren suunnittelusta käyttöön. Näin ollen onkin hyvä kiinnittää huomiota 

moniin asioihin jo laitetta suunniteltaessa, jotta ennenaikaisilta vikaantumisilta vältyttäisiin 

mahdollisimman hyvin. Keinot korroosiolta suojautumiseen voidaan jakaa neljään osa-alu-

eeseen: Olosuhteisiin vaikuttaminen, laitteen rakenteelliset muutokset, erilaiset suojaustek-

niikat sekä materiaalien valinta. 

 

Laitteen käyttöympäristön mikroilmasto on vaikuttava tekijä siihen, miten paljon laite altis-

tuu erilaisille korroosiota aiheuttaville ympäristötekijöille. Laitteen paikkaa valittaessa on 

muutama asia, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Laitteiden olisi hyvä olla tasalämpöi-

sessä, kuivassa sisätilassa auringonvalolta suojattuna. Tilan ilmassa olisi mahdollisimman 

vähän pölyä ja muita epäpuhtauksia. Ilmastointia voidaan käyttää vähentämään ilman kos-

teutta sisätiloissa. Myös laitteessa käytettävän jäähdytysilman puhtauteen on hyvä kiinnittää 

huomiota. Voimakkaiden lämmönlähteiden läheisyyttä tulisi välttää. Kastumiselta välttymi-

seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli laite sijoitetaan ulkotiloihin. Vesi voi päästä 

laitteistoon yllättäviäkin reittejä valumalla tai kapillaariputkia pitkin. Voimakkaita, selvästi 
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aistinvaraisesti havaittavia ilmavirtauksia tulisi välttää, koska virtaavan ilman mukana leviää 

korroosiolle altistavia epäpuhtauksia, kuten suoloja ja pölyä. Tarttuessaan kiinni piirilevyyn 

tai komponentteihin, ilman suhteellisen kosteuden noustessa epäpuhtaudet voivat vetistyä 

aiheuttaen merkittävän korroosioriskin.  

 

Ympäristön lämpötilan vaihtelu voi aiheuttaa ilmankosteuden tiivistymistä laitteeseen. Jois-

sakin tapauksissa laitteen lämmittäminen voi olla tarpeen kosteusongelmilta välttyäkseen. 

Mikäli pienikokoisia laitteita asennetaan ulkotiloissa betoni- tai teräsalustoille, tulisi laite 

lämpöeristää alustasta, jotta lämpötilanvaihteluiden aiheuttama kosteuden tiivistyminen ei 

tapahtuisi laitteessa (Hienonen & Lahtinen, 2007). 

 

Laitteen käyttöympäristö on määräävä tekijä laitteen koteloa suunniteltaessa korroosion kan-

nalta. Laitteen toimintaympäristö voi vaihdella pimeästä kuivasta huoneesta sään armoille 

ulkotiloihin. Korroosiolta suojatakseen koteloinnin tärkeänä tehtävänä on suojata laite kul-

jetus- ja käyttöympäristössä mahdollisesti laitetta uhkaavilta kaasu- ja pölyaltistuksilta, kos-

teudelta ja vedeltä ja muilta korroosiolle altistavilta tekijöiltä. Kotelointi voi myös koostua 

useasta kerroksesta, joissa joka kerroksella on suojaominaisuuksia tiettyjä asioita vastaan. 

Hienosen ja Lahtisen mukaan ideaalisesti uloin kerros suojaa mekaaniselta rasitukselta, sekä 

estää ilman pääsyn laitteen sisään, jolloin laitteen sisällä on vain puhdasta kuivaa ilmaa, ja 

voidaan käyttää halvempia materiaaleja ja pinnoitteita laitteen sisällä. Ideaalisesti myös lait-

teen lämmönsiirto on tehokasta, ja laitteen tuottama lämpö pitää kotelon sisätilat ulkoilmaa 

lämpöisempänä, jolloin kosteuden tiivistymistä ei tapahdu. Tarvittaessa laitetta voidaan 

myös lämmittää lämmityselementeillä, jolloin kotelon sisällä olevan ilman suhteellinen kos-

teus pienenee vähentäen mahdollisuutta veden tiivistymiseen laitteen sisällä 

 

Mikäli koteloinnissa päädytään avoimeen rakenteeseen, jossa kaasuilla ja pölyllä on vapaa 

pääsy komponentteihin, on varmistuttava, että pintojen, ja pinnoitteiden laatu piirilevyllä on 

hyvää, ja liittimissä on käytetty laadukkaita materiaaleja. Piirilevyn ja koteloinnin materiaa-

leissa onkin kiinnitettävä huomiota kahden eri metallin välisissä liitoksissa käytettyjen me-

tallien galvaanisiin ominaisuuksiin, jotta galvaanisten solujen muodostumiselta voitaisiin 

välttyä, mikäli laite altistuu pinnalle tiivistyvälle kosteudelle. Laitteissa, joissa käytetään pa-

kotettua konvektiota jäähdytykseen, komponenttien riski altistua korroosiota aiheuttavalle 

pölylle ja lialle kasvaa merkittävästi. Tätä voidaan ehkäistä suunnittelemalla jäähdytys ja 

laitteen rakenne siten, että jäähdytysilma on suorassa kosketuksessa vain jäähdytysrivastoi-

hin, jolloin komponentit pysyvät paremmassa suojassa ilmassa leviäviltä epäpuhtauksilta.  

 

Piirilevyjä suunniteltaessa on mahdollista vaikuttaa laitteen korroosioherkkyyteen. Piirile-

vyä suunniteltaessa ideaalisesti johtimien ja eristeiden paksuus maksimoidaan. Tällä vähen-

netään riskiä siihen, että korroosio saavuttaa laitteen rikkovat mittasuhteet. Johtava kerros 

voidaan suojata ulkoiselta kontaminaatiolta erilaisilla pinnoitteilla. Komponenttien sijoitte-

lua suunniteltaessa korroosiolle herkimmät komponentit on hyvä sijoittaa lähelle lämpöä 

tuottavia komponentteja, jolloin lämpö estää kosteuden tiivistymisen herkille komponen-

teille. (Jellesen, et al., 2014).  

 

Valmistusvaiheessa korroosioherkkyyteen vaikuttavia asioita ovat juotokset ja liitokset, sekä 

valmisuksessa piirilevylle jäävä lika ja ylimääräinen fluksi. Huonot liitokset altistavat lait-

teen korroosion vaikutuksille helpommin. Juotosvaiheessa on tärkeää, että lämpö jakautuu 

piirilevyllä tasaisesti, jolloin liitoksista tulee hyviä koko piirilevyn alueella, sekä fluksin ke-

mialliset reaktiot tapahtuvat halutunlaisesti, eikä piirilevylle jää ylimääräisiä kemikaaleja, 
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jotka saattavat myöhemmin aiheuttaa korroosiota. Piirilevyn puhtaudesta tulee myös huo-

lehtia siten, ettei piirilevyn käsittelystä jää ionisia tai vettä absorboivia epäpuhtauksia. Val-

mistuksessa käytettäviä osia, tai valmista laitetta voidaan suojata varastoinnin ja kuljetuksen 

vaihtelevilta olosuhteilta käyttämällä silica-geeliä imemään kosteutta, mikäli suojattava laite 

on ilmatiiviissä pakkauksessa. 
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4. YHTEENVETO 

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ilman kosteudella on yhteys piirilevylle 

ladottavan elektroniikan korroosioon, vikaantumiseen, ja siten ennenaikaiseen hajoamiseen. 

On havaittu, että suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %, veden adsorboituminen kompo-

nenttien sekä piirilevyjen pinnoille muodostaa viiden tai useamman vesimolekyylin paksui-

sen kerroksen, jolloin veteen on mahdollista liueta erinäisiä ympäristöstä tai valmistuspro-

sessista aiheutuneita epäpuhtauksia. Näillä epäpuhtauksilla on korroosivisia ominaisuuksia, 

ja nämä veteen liuenneet ionit aiheuttavat vuotovirtoja, joiden suuruus riippuu kosteudesta 

sekä liukenevan aineen määrästä. Tavallisimpia korroosiotyyppejä, joissa ilman kosteus on 

merkittävässä roolissa, ovat sähkökemiallinen migraatio, sekä galvaaninen korroosio. Säh-

kökemiallinen migraatio synnyttää sähkövirralle uusia kulkureittejä dendriittien muodossa. 

Galvaaninen korroosio aiheuttaa metallien hapettumista, mikä heikentää liitoksia. 

 

No-clean-flukseja käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota glutaarihappoa, tai ome-

nahappoa sisältäviin flukseihin. Näiden happojen kyky muodostaa nestekerros melko alhai-

sissakin suhteellisissa ilmankosteuksissa aiheuttaa korroosioriskin tyypillisissä ulkoilman 

suhteellisissa ilmankosteuksissa. Ongelma korostuu, mikäli valmistuksen aikana piirilevy ei 

saa riittävää lämmitystä, jolloin fluksi ei haihdu tai reagoi kunnolla, ja piirilevyn pinnalle jää 

happokontaminaatio. 

 

Ympäristöstä piirilevylle tarttuvien suolakontaminaatioiden on havaittu lisäävän korroosion 

syntyä, sekä vuotovirtoja, kun ilman suhteellinen kosteus lähestyy kastepistettä. Tutkimuk-

sissa on myös havaittu suolan määrällä olevan merkitystä vuotovirtojen suuruuteen, virran 

kasvaessa kontaminaation suuruuden noustessa. Samoin tutkimuksessa havaittiin, että suh-

teellisen kosteusprosentin pysyessä samana lämpötilan noustessa, vuotovirrat kasvavat ab-

soluuttisen ilman kosteuden noustessa.  

 

Ilmankosteuden haittavaikutuksilta on mahdollista suojautua, ja ongelmia voidaan ehkäistä. 

Tarkoituksenmukaisella, ja toimintaympäristöön sopivalla kotelointiratkaisulla voidaan es-

tää kosteuden pääsy suurimmassa riskissä oleviin komponentteihin ja vähentää kontaminaa-

tiota korroosiota edistäville epäpuhtauksille vähentäen riskiä laitteen toiminnalle haitallisen 

korroosion synnystä. Laitteen jäähdytyksen suunnittelu siten, että virtaava ilma olisi mah-

dollisimman vähän suorassa kosketuksessa paljaisiin komponentteihin ja piirilevyihin. Täl-

löin jäähdytys on suunniteltava siten, että jäähdytysilma on kosketuksissa pääasiassa jääh-

dytyssiileihin, mikä vähentää kontaminaatioiden kertymistä laitteen korroosioherkille pin-

noille. Myös materiaalien valinta on tärkeä osa suojautumisessa korroosiolta. Laitteita val-

mistettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puhtauteen, jottei kontaminaatio, joka mah-

dollistaa korroosion, tapahdu jo laitteen elinkaaren alussa. Juotoksia tehdessä fluksin oikea 

käyttö, sekä riittävä lämmitys varmistaa, että halutut kemialliset reaktiot tapahtuvat koko-

naan, ja piirilevyn pinnoille jää tällöin mahdollisimman vähän vettä sitovaa ainetta esim. 

noclean-fluksien tapauksessa. 

 

Laitteen toimintaympäristöön vaikuttamalla voidaan ehkäistä jo olemassa olevienkin laittei-

den korroosioriskiä. Sisätiloissa lämmityksellä ja ilmastoinnilla voidaan säädellä ilman kos-

teutta riittävän matalaksi, jotta korroosion nopeus olisi hidasta. Laitteen sijoittelu siten, että 

ympäristön lämpötilanvaihtelut olisivat mahdollisimman hitaita, jottei riskiä kosteuden tii-

vistymisestä synny.  
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Työn tavoitteisiin on päästy melko hyvin, tutkimukseen rajatusta alueesta on löydetty ajan-

tasaista tutkimustietoa, joka vastaa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Ongelma-alue ja tut-

kimustulokset osoittautuivat haastaviksi, johtuen tutkittavien korroosioilmiöiden riippuvuu-

teen monista asioista, sekä tulosten vaikeasta kvantifioitavuudesta. Haasteista huolimatta 

tutkittujen tutkimusten perusteella pystyi tekemään johtopäätöksiä ilman kosteuden vaiku-

tuksesta korroosioilmiöiden syntyyn piirilevylle ladottavassa elektroniikassa. Myös tutkitta-

vien korroosio-ongelmien ehkäisykeinojen rajaaminen vain ilmankosteuteen liittyviin ilmi-

öihin ei vaikuttanut järkevältä johtuen korroosioilmiöiden moninaisuudesta ja useasta vai-

kuttavasta tekijästä, joiden tiedostaminen on tärkeää kokonaisuutta suunnitellessa. 

 

Tutkitusta ja tutkimusta varten etsitystä materiaalista voi todeta, että tätä tutkimusta varten 

rajatulla alueella on tehty melko vähän tutkimusta. Erityisesti suhteellisen ilmankosteuden 

vaikutuksesta olevat tutkimustulokset perustuvat pitkälti yhden tutkijan tai tutkimusryhmän 

työhön. Tästä syystä jatkotutkimuskohteita aiheesta voisi löytyä lisää, esimerkiksi jostain 

vaihtoehtoisista lähestymistavoista tutkittavaan ongelmaan, nyt kun olemassa olevat kokeel-

liset tutkimustulokset nojaavat vahvasti vuotovirtojen ja pintojen eristysresistanssien mittaa-

miseen. 
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