
 

 
SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIPLOMITYÖ 
 

KERAAMI-POLYMEERIKOMPOSIITIN 
MIKROAALTO-OMINAISUUKSIEN 
MUOKKAAMINEN LISÄAINEILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
  Tekijä    Joonas Pyykönen 
 
  Valvoja   Jari Juuti 
 
  Toinen tarkastaja  Merja Teirikangas 
 
 

Toukokuu 2014  



 

Pyykönen J.P.M. (2014)  Keraami-polymeerikomposiitin mikroaalto-
ominaisuuksien muokkaaminen lisäaineilla. Oulun yliopisto, sähkötekniikan 
osasto. Diplomityö, 57 s. 

TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä tutkittiin mahdollisuuksia parantaa PREPERM TP20066 keraami-
polymeerikomposiitin dielektrisiä ominaisuuksia GHz-taajuusalueella pienillä 
määrillä lisäaineita. Työn tavoite oli kasvattaa keraami-polymeerikomposiitin 
suhteellista permittiivisyyttä kasvattamatta dielektrisiä häviöitä. Lisäaineina 
käytettiin nano-kokoluokan johtavia ja dielektrisiä partikkeleita, sekä mikro-
kokoluokan johdehiutaleita. Työssä valmistettiin erilaisia näytesarjoja parhaiden 
yhdistelmien haarukoimiseksi. 
Ensimmäisessä näytesarjassa tutkittiin valitun materiaalin vaikutusta ja siinä 
valmistettiin 2 til.% eri nanolisäainetta sisältäviä keraami-polymeerikomposiitteja. 
Käytettyjä lisäaineita olivat: hopea, koboltti, bariumtitanaatti, titaanidioksidi, pii ja 
kuparioksidi. Nanolisäaineista merkittävin parannus komposiitin suhteellisen 
permittiivisyyteen saatiin lisäämällä hopeaa. Hopea lisäsi komposiitin suhteellista 
permittiivisyyttä 36 % dielektrisien häviöiden kasvaessa 780 % 1 GHz taajuudella.  
Toisessa näytesarjassa tutkittiin nanolisäaineiden vaikutusta täyteasteen funktiona 
keraami-polymeerikomposiittien suhteellisen permittiivisyyden käyttäytymiseen. 
Hopeasta, bariumtitanaatista ja titaanidioksidista valmistettiin lisäainetta sisältäviä 
komposiitteja eri täyteasteilla. Mittaustulosten sovittamiseksi Lichteneckerin, 
Maxwell-Garnettin ja differentiaalisen sekoitusyhtälöiden tuloksiin matriisin 
suhteellista permittiivisyyttä täytyi kasvattaa. Jokaisen nanolisäainetta sisältävän 
keraami-polymeerikomposiitin matriisin permittiivisyyttä korotettiin sovitukseen 0,4 
– 0,6 yksikköä. Tämän ajatellaan johtuvan nano-kokoluokan partikkelien ja 
polymeerimatriisin välisistä dielektrisistä rajapinnoista. 
Kolmannessa näytesarjassa valmistettiin keraami-polymeerikomposiitteja, jotka 
sisälsivät 2 til.% mikro-kokoluokan johtavia hiutaleita. Käytettyjä johdehiutaleita oli: 
hopea, nikkeli ja grafiitti. Kaikki johdehiutaleet kasvattivat keraami-
polymeerikomposiitin permittiivisyyttä noin 23 % ja hopeahiutaleilla dielektriset 
häviöt kasvoi noin 60 % 1 GHz taajuudella. 
Kolmen faasin nanolisäainetta sisältävät keraami-polymeerikomposiitit voivat olla 
tulevaisuudessa merkittävä lisä muiden dielektrisien materiaalien joukossa, jonka 
vahvuutena on sen polymeerille ominainen muokattavuus. 
 
 
Avainsanat: keraami-polymeerikomposiitti, lisäaine, nanojauhe, dielekrisyys, 
GHz-taajuusalue 
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ABSTRACT 

In this thesis possibilities of tuning PREPERM TP20066 ceramic-polymer composite 
with small amounts of additive in GHz region was researched. Objective was to raise 
relative permittivity without raising dielectric losses. Additives used were nano-size 
conducting particles, nano-size dielectric particles and micro-size conducting flakes. 
In this thesis different series of samples were manufactured to trace best 
combinations.  
In first series of samples ceramic-polymer composites with 2 vol% nano additives 
were manufactured to research effects of chosen additives. Used additives were: 
silver, cobalt, barium titanate, titanium dioxide, silicon and copper oxide. The most 
significant raise of permittivity was achieved by adding silver to ceramic-polymer 
composite. With 2 vol% degree of filling silver ceramic-polymer composite relative 
permittivity rose 36% while dielectric losses rose 780 % at 1 GHz frequency.  
In second series of samples effect of nano additives as a degree of filling in 
ceramic-polymer composites to relative permittivity were researched. Ceramic-
polymer composites with silver, barium titanate and titanium dioxide with different 
degree of filling were manufactured. Measured results were fitted to Lichtenecker, 
Maxwell-Garnett and differential mixing equations results and for every fit the 
permittivity of matrix had to be raised 0.4 – 0.6 units. This is thought to be result of 
dielectric interface between nano-size particles and polymer matrix.  
In third series of samples ceramic-polymer composites with micro-size conducting 
flake additives with 2 vol% degree of filling were also manufactured.  Used 
conducting flakes were: silver, nickel and graphite. Every ceramic-polymer 
composites with 2 vol% degree of filling conducting flakes rose permittivity about 
23 % and for silver flakes dielectric losses rose only 60 %. 
In future three phase ceramic-polymer composites with nano additives could be a 
significant addition among dielectric materials which strength would be 
characteristic mechanical flexibility of polymer. 
 
Key words: ceramic-polymer composite, additive, nanopowder, dielectric, GHz 
region 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

Ag Hopea 
BaTiO3 Bariumtitanaatti 
CCTO CaCu3Ti4O12 
Co Koboltti 
CuO Kuparioksidi 
LSNO La2-XSrXNiO4 
MWCNT Moniseinäinen hiilinanoputki 
Ni Nikkeli 
PMMA Polymetyylimetakrylaatti 
PVDF Polyvinyylideenifluoridi 
Si Pii 
SWNT Yksiseinäinen hiilinanoputki 
TiO2 Titaanidioksidi 
TMPTA Trimetylolipropaanitriakrylaatti 
 
A Pinta-ala 
a/b Partikkelin pituuden ja leveyden suhde 
Cp Mittakappaleen kapasitanssi 
e Ominaisuuden perkolaatiovakio 
E Sähkökenttä 
f Täyteaineen tilavuusosuus 
fc Perkolaatioraja 
Kε(εr’,t) Resonanssifunktio, joka ratkaistaan Rayleigh-Ritz-tekniikalla 
mkomp Komposiitin massa 
mpykno      Pyknometrin massa 
mtot Pyknometrin, veden ja komposiitin yhteinen massa 
Pe Sähköisen energian täyteaste 
Qc-1 Komposiitin dielektriset häviöt 
QDR-1 Resonaattorin dielektrisien osien häviöt 
Qu-1 Resonaattorin johtavien osien häviöt 
Rp Mittakappaleen resistanssi 
t Näytteen paksuus 
tan δ Dielektriset häviöt 
u Dielektrisen faasin täyteaste kolmen faasin komposiitille 
v Johtavan faasin täyteaste kolmen faasin komposiitille 
Vpykno Pyknometrin tilavuus 
til.% Tilavuus prosenttia 
m.% Massa prosenttia 
 
ε0 Tyhjiön permittiivisyys 
ε1’ Matriisin suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa kolmen faasin 

komposiitille 
ε1’’ Matriisin suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa kolmen 

faasin komposiitille 
ε3’ Dielektrisen täyteaineen suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 

kolmen faasin komposiitille 



 

ε3’’ Dielektrisen  täyteaineen suhteellisen  permittiivisyyden 
imaginääriosa kolmen faasin komposiitille 

εeff Kahden faasin komposiitin suhteellinen permittiivisyys 
εeff’ Kolmen faasin komposiitin suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
εeff’’ Kolmen faasin komposiitin suhteellisen permittiivisyyden 

imaginääriosa 
εi Täyteaineen suhteellinen permittiivisyys  kahden  faasin 

komposiitille 
εm Matriisin suhteellinen permittiivisyys kahden faasin komposiitille 
εr Suhteellinen permittiivisyys 
εr’ Suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
εr’’ Suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
ρfill Komposiitin täyteaineen tiheys 
ρkomp Komposiitin tiheys 
ρmat Komposiitin matriisin tiheys 
ρvesi Veden tiheys 
σ2 Johtavan täyteaineen johtavuus kolmen faasin komposiitille 
ω Kulmataajuus 
ω0 Tyhjän resonaattorin resonanssin kulmataajuus 
ωs Resonaattorin resonanssin kulmataajuus mittakappaleen kanssa 
 
 



 

1. JOHDANTO 
 
Elektroniikkateollisuuden tarve pienentää elektronisia järjestelmiä ja parantaa niiden 
luotettavuutta on herättänyt kiinnostusta integroida komponentteja piirilevyn sisälle. 
Piirilevyn sisälle integroidut kondensaattorit parantaisivat luotettavuutta 
vähentämällä tarvittavia juotoksia ja samalla vapauttaisivat tilaa piirilevyn pinnalta 
mikrosiruille. Kuitenkaan dielektreinä yleisesti käytetyt keraamit eivät sovellu 
piirilevyyn suoraan integroitaviksi materiaaleiksi johtuen niiden vaatimista suurista 
käsittelylämpötiloista. Vaihtoehdoksi on kehitetty dielektrisiä komposiitteja, joiden 
käsittelylämpötilat eivät ole piirilevylle liian korkeat [1].   
Yleisin käytetty dielektrinen komposiitti on keraami-polymeerikomposiitti. 
Keraami-polymeerikomposiitilla pyritään yhdistämään kummastakin faasista halutut 
ominaisuudet, jotka ovat riippuvaisia faasien täyteasteista. Dielektrisellä keraami-
polymeerikomposiitilla on myös mahdollista räätälöidä sopiva permittiivisyys 
täyteastetta muokkaamalla, joka mahdollistaa suunnittelijoille lisää vapausasteita 
elektroniikan suunnitteluprosessissa. Kondensaattorien lisäksi  dielektrisiä 
komposiitteja käytetään esimerkiksi analogisissa vaiheensiirtimissä ja antennien 
substraatti materiaaleina [1, 2, s. 361]. 
Lisää haastetta dielektrisien komposiittien valmistajille tulee myös erittäin korkeita 
taajuuksia käyttävästä elektroniikasta ja radiotaajuusjärjestelmistä. Materiaalien 
dielektriset ominaisuudet ovat taajuusriippuvaisia ja mitä korkeampi taajuus on 
käytössä sitä rajallisemmaksi käyvät erilaiset polarisaatiomekanismit. Käyttöön 
sopivia materiaaleja joiden permittiivisyys on tarpeeksi korkea ja dielektriset häviöt 
tarpeeksi pienet on suhteellisen rajallisesti [3, s. 66 - 70].  
Tässä työssä pyritään parantamaan kaupallisen PREPERM TP20066 keraami-
polymeerikomposiitin dielektrisiä ominaisuuksia lisäämällä komposiittiin pieni 
määrä kolmatta faasia. Lisäaineilla pyritään kasvattamaan komposiitin suhteellista 
permittiivisyyttä ilman dielektrisien häviöiden kasvamista. Tämän lisäksi työssä 
tarkastellaan uusimpia aiheeseen liittyviä teorioita ja pohditaan kuinka hyvin 
lisäaineilla  voidaan  parantaa  keraami-polymeerikomposiitin  dielektristä 
suorituskykyä. 
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2. KOMPOSIITIT 
 
Uudet materiaalit ovat usein edellytys uusille tekniikoille ja niiden sovelluksille ja 
juuri materiaalit antavat perustavaa laatua olevat rajat sille mitä voidaan toteuttaa ja 
mitä ei. Komposiiteilla pyritään parantamaan olemassa olevien materiaalien 
ominaisuuksia tai lisäämään jokin haluttu ominaisuus, kuten lämpömuovattavuus. 
Komposiitti käsitteenä tarkoittaa kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää, 
jossa materiaalit pysyvät omissa faaseissaan [4, s. 3-5].   
 Komposiitin ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: 
ominaisuuksien summa, ominaisuuksien yhdistelmä ja ominaisuuksien tuote. Jos 
ominaisuus on komposiitin materiaalien ominaisuuksien netto, niin kyseessä on 
ominaisuuksien summa. Ominaisuuksien summan käyttäytymistä on mahdollista 
ennustaa sekoitusmalleilla. Kun  komposiittien  ominaisuudet  ylittävät 
ominaisuuksiltaan alkuperäiset materiaalit, niin puhutaan ominaisuuksien 
yhdistelmästä. Tällaisen komposiitin ominaisuuksia on hankala ennustaa 
yksinkertaisilla sekoitusmalleilla, koska alkuperäisien faasien välillä täytyy olla jokin 
vuorovaikutus, joka mahdollistaa alkuperäisiä materiaaleja paremmat ominaisuudet. 
Jos komposiitti saa ominaisuuden, jota alkuperäisillä faaseilla ei ole, niin puhutaan 
ominaisuuksien tuotteesta. Esimerkiksi pietsosähköisen ja voimakkaasti 
lämpölaajenevan faasin yhdistäminen tuottaa pyrosähköisen komposiitin [2, s. 361 - 
362] 
Komposiitin faasit voivat olla jatkuvia 10 eri tavalla missä jatkuvuudella 
tarkoitetaan, että faasi on jatkuva komposiitin läpi jonkin karteesi koordinaatiston 
akselin suuntaisesti. Faasi voi olla jatkuva nollan, yhden, kahden tai kolmen akselin 
suuntaisesti, jolloin jatkuvuudet ovat 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 1-1, 2-1, 3-1, 2-2, 3-2 ja 3-3. 
Kuvassa 1 on kaikki 10 jatkuvuus vaihtoehtoa esitettynä. Komposiitin jatkuvuus voi 
vaikuttaa ominaisuuksiin dramaattisesti. Esimerkiksi johtavasta metallista ja 
eristävästä polymeeristä muodostuva komposiitin resistiivisyys muuttuu 
merkittävästi jatkuvuus tyypin mukaan. Suuri osa komposiittien tutkimuksesta on 
keskittynyt 3-0 ja 3-1 jatkuviin komposiitteihin, koska niiden valmistaminen on 
suhteellisen helppoa. Komposiitin yksinkertaisesta valmistuksesta seuraa tehokas ja 
taloudellisen valmistusprosessi [2, s. 362 - 362]. 
 

 
Kuva 1. Komposiittien mahdolliset jatkuvuudet. 
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Perkolaatio tapahtuu, kun komposiitin täyteaineen määrä matriisissa nousee 
tarpeeksi. Täyteasteen noustua riittävästi täyteaine partikkelit pääsevät kosketuksiin 
keskenään ja tällöin komposiitin ominaisuudet muuttuvat voimakkaasti. Perkolaation 
jälkeen täyteaine ja matriisi alkavat vaihtamaan roolejaan ja esimerkiksi, kun 
eristävään polymeerimatriisiin lisätään tarpeeksi johtavaa täyteainetta, niin se 
muuttuu johtavaksi perkolaatiorajan jälkeen. Perkolaatiota havainnollistaa kuva 2, 
jossa komposiitin ominaisuudet muuttuvat voimakkaasti, kun perkolaatiorajan 
täyteaste ylitetään. Perkolaation aiheuttamaa ominaisuuksien muutosta mallinnetaan 
kaavalla 1 [5].  
 

 
Kuva 2. Komposiitin ominaisuudet perkolaatiorajalla. 

 
𝑂𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠∝ |𝑓−𝑓𝑐|

±𝑒,    (1) 
jossa 
 f = Täyteaineen täyteaste 
 fc = Perkolaatioraja 
 e = Tarkasteltavasta ominaisuudesta riippuva vakio 

2.1. Dielektrisyys 

Permittiivisyys on materiaalin ominaisuus, joka kertoo kuinka paljon materiaali 
pystyy mukautumaan ja vaikuttamaan ulkoiseen sähkökenttään. Permittiivisyyden 
aiheuttaa materiaalin varausjakauman mukautuminen ulkoiseen sähkökenttään ja 
sähkökentän kannalta materiaalin voidaan ajatella muodostuvan erikokoisista 
polaroituvista dipoleista. Atomipolarisaatiota tapahtuu kaikissa materiaaleissa, tällöin 
atomin elektronit siirtyvät hieman atomin ytimen suhteen. Ionisissa materiaaleissa on 
lisäksi ionipolarisaatiota, jolloin kationit ja anionit siirtyvät toistensa suhteen. 
Dipoleja sisältävissä materiaaleissa, kuten vesi, tapahtuu myös dipolipolarisaatiota, 
jossa polaariset molekyylit kääntyvät sähkökentän suuntaisesti. Viimeinen 
polarisaatiomekanismi on diffuusio- tai avaruusvarauspolarisaatio, jossa varaus 
kulkeutuu sähkökentän mukana, kunnes potentiaalivalli estää varausten etenemisen. 
Potentiaalivalli voi olla esim. raeraja tai faasiraja. Kuva 3 havainnollistaa 
polarisaatiomekanismeja [3 s. 52 - 53]. 
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Kuva 3. Polarisaatiomekanismit. 

 
Dielektristen materiaalien suurin sovellusalue on yleisesti erilaiset elektroniikan 
komponentit. Dielektrisiä materiaaleja on mahdollista käyttää myös mikroaaltojen ja 
valon muokkaamiseen, koska sähkömagneettisilla aalloilla on myös 
sähkökenttäkomponentti. Permittiivisyyttä käsitellään kaavan 2 mukaisella 
kompleksisella suhteellisella permittiivisyydellä, koska myös vaihtovirtapiirejä 
analysoidaan usein kompleksi muuttujilla. Usein dielektrisiä häviöitä kuvataan 
kaavan 3 mukaisella häviötangentilla [3, s. 60 – 64]. 
 

𝜀𝑟= 𝜀𝑟
′−𝒋𝜀𝑟

′′,    (2) 
 

tan𝛿=
𝜀𝑟
′′

𝜀𝑟
′,     (3) 

jossa 
 εr = Suhteellinen permittiivisyys 
 εr’ = Suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
 εr’’ = Suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
 tan δ = Dielektriset häviöt 
 
Materiaalin dielektriset ominaisuudet muuttuvat huomattavasti, kun siihen 
kohdistetun sähkökentän taajuutta muutetaan. Ilmiö johtuu relaksaatiosta, jolloin 
polarisaatiomekanismi ei enää pysy muuttuvan sähkökentän tahdissa. Polarisaatio 
mekanismien relaksaatioajoissa on merkittäviä eroja ja kuvassa 4 havainnollistetaan 
eri polarisaatiomekanismien taajuusalueita. Permittiivisyys laskee aina 
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resonanssitaajuuden jälkeen, koska polarisaatiomekanismi ei enää pysy sähkökentän 
perässä. Dielektriset häviöt ovat suurimmillaan resonanssitaajuuden kohdalla, koska 
dipolien polarisaatio on kokoajan voimakkaassa muutoksessa [3, s. 66 - 70]. 
 

 
Kuva 4. Reaalinen ja imaginäärinen permittiivisyys taajuuden funktiona. 

2.2. Dielektrisyys komposiiteissa 

Dielektrisillä polymeereillä on huomattavia hyviä puolia kuten: hyvä 
läpilyöntikestävyys, matalat dielektriset häviöt ja hyvä mekaaninen muokattavuus 
matalilla lämpötiloilla. Kuitenkin dielektristen polymeerien permittiivisyys ja suurin 
käyttölämpötila ovat hyvin rajoittuneet. Dielektristen keraamien hyviä puolia on 
suuri permittiivisyys, mutta niiden dielektriset häviöt ovat usein suurempia ja 
läpilyöntikestävyys on matala verrattuna polymeeriin. Lisäksi keraamien 
muokattavuus on huonompi ja niiden valmistus komponenteiksi haastavampaa. 
Dielektriset keraami-polymeerikomposiitit ovat keinotekoisia materiaaleja, joilla 
pyritään yhdistämään molempien faasien halutut ominaisuudet ja siten parantamaan 
materiaalin dielektrisiä- ja sähköneristys ominaisuuksia, sekä mekaanista 
muokattavuutta. Kuitenkin komposiitin mekaaniselle muokattavuudelle ja 
dielektriselle suorituskyvylle joudutaan usein tekemään kompromissi, koska 
keraamin täyteosuuden kasvattaminen yhtä aikaa kasvattaa komposiitin suhteellista 
permittiivisyyttä ja huonontaa mekaanisia ominaisuuksia [6]. 
Komposiitin permittiivisyyttä on mahdollista ennustaa erilaisilla sekoitusyhtälöillä, 
joiden avulla voidaan räätälöidä halutun permittiivisyyden omaavia komposiitteja. 
Kahden dielektrisen faasin materiaaleille on olemassa useita sääntöjä ja niiden 
johtamiseen on käytetty erilaisia olettamuksia. Approksimaatioiden vuoksi mikään 
yhtälöistä ei ole täysin tarkka, mutta kaikkien parametrien huomioon ottaminen 
yhteen yhtälöön olisi erittäin hankalaa. Käytännössä materiaalin valmistus on 
epätäydellinen prosessi, joten kaavojen tarkkuus riittää karkeaan arvioon. 
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Komposiittien permittiivisyyden ennustavia kaavoja ovat esimerkiksi: kaavan 4 
Lichteneckerin logaritminen sekoitussääntö, kaavan 5 Maxwell-Garnett 
sekoitusyhtälö ja kaavan 6 differentiaalinen sekoitusyhtälö [2, s. 364 - 365].   
Jos komposiitin täyteaine on johtavaa, niin permittiivisyyden ennustamiseen 
tarvitaan erilaista lähestymistapaa. Johtavaa täyteainetta sisältävän komposiitin 
permittiivisyys alkaa kasvaa, kun täyteaste lähestyy perkolaatiorajaa ja tätä 
mallinnetaan kaavalla 7. Johtava täyteaine muodostaa juuri ennen perkolaatiorajaa 
mikrokondensaattoriverkon, joista jokaisella on kokoonsa nähden suhteellisen suuri 
permittiivisyys. Kondensaattoreiden suuri permittiivisyys johtuu erittäin suuresta 
paikallisesta sähkökentästä, joka muodostuu perkolaatiorajalla toisiaan hyvin lähellä 
olevien johtavien partikkelien välille [5].  
 
 

𝑙𝑛 𝜀𝑒𝑓𝑓=𝑓 𝑙𝑛 𝜀𝑖+(1−𝑓)𝑙𝑛 𝜀𝑚,   (4) 
 

𝜀𝑒𝑓𝑓−𝜀𝑚

𝜀𝑒𝑓𝑓+2𝜀𝑚
=𝑓

𝜀𝑖−𝜀𝑚

𝜀𝑖+2𝜀𝑚
,    (5) 

 
𝑑𝜀𝑒𝑓𝑓

𝑑𝑓
=
3𝜀𝑚(𝜀𝑖−𝜀𝑒𝑓𝑓)

𝜀𝑖+2𝜀𝑒𝑓𝑓−3𝑓𝜀𝑖
,    (6) 

 
𝜀𝑒𝑓𝑓=𝜀𝑚|𝑓−𝑓𝑐|

−𝑒,    (7) 
joissa 
 εeff = Komposiitin suhteellinen permittiivisyys 
 εi = Täyteaineen suhteellinen permittiivisyys 
 εm = Matriisin suhteellinen permittiivisyys 
 f = Täyteaineen täyteaste 
 fc = Perkolaatioraja 
 e = Vakio, joka on dielektrille ~1 

2.3. Nanokomposiitien dielektriset ominaisuudet 

Nanokomposiitti muodostuu vähintään kahdesta faasista, joista yhden tai useamman 
on muodostuttava nanopartikkeleista. Määritelmän mukaan partikkelin jonkun 
ulottuvuuden ollessa alle 100 nm voidaan puhua nanopartikkelista. 
Nanopartikkeleiden ominaisuudet voivat erota hyvin paljon vastaavan alkuaineen 
ominaisuuksilta atomi tai suuremman partikkelikoon faasiin verrattuna. Erityisesti 
partikkelikoon ollessa alle 20 nm alkavat pinnalla olevat atomit dominoida 
partikkelin ominaisuuksia. Tämä muokkaa merkittävästi aineen fysikaalisia, 
rajapinta- ja agglomeraatio-ominaisuuksia [7]. 
Komposiitin täyteaineen partikkelikoon laskiessa nanoluokkaan komposiitin 
dielektriset ominaisuudet eivät aina noudata perinteisiä sekoitussääntöjä. Normaalisti 
dielektrisen komposiitin permittiivisyys seuraa logaritmisesti faasien suhdetta, jolloin 
komposiitin suhteellinen permittiivisyys on jotain matriisin ja täyteaineen 
suhteellisen permittiivisyyden väliltä. Nanokomposiitin dielektrisyys voi kuitenkin 
ylittää nämä rajoitukset, jolloin komposiitin suhteellinen permittiivisyys voi olla 
suurempi kuin matriisin ja täyteaineen suhteellinen permittiivisyys. Tämä 
ylimääräinen permittiivisyys syntyy nanopartikkelin ja polymeerin välisessä 
fysiokemiallisessa rajapinnassa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Ilmiö tulee esille 
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vain nano-kokoluokan partikkelikoolla, kun partikkeleiden pinta-ala on huomattava 
niiden tilavuuteen  verrattuna.  Lisäksi nanokomposiittien  ylimääräistä 
permittiivisyyttä on mitattu aina 10 MHz taajuudelle asti, joten 
polarisaatiomekanismi ei voi olla avaruusvarauspolarisaatiota [8].  
Epäorgaanisen nanopartikkelin rajapintaominaisuuksiin polymeerimatriisissa 
vaikuttavat sähköiset, kemialliset ja fysikaaliset tekijät, joiden takia ominaisuuksia 
on hankala arvioida vain yhdestä näkökulmasta. Ilmiötä varten on kehitetty 
multilayer-core-hypoteesi, joka pyrkii selittämään rajapinnassa tapahtuvaa 
vuorovaikutusta. Kerrokset ovat ytimestä päin: Ensimmäinen kerros (sidoskerros), 
toinen kerros (sidottu kerros), kolmas kerros (irtonainen kerros) ja näiden kerrosten 
kanssa limittäin on Gouy-Chapmanin diffuusiokerros. Multilayer-core-mallia 
havainnollistetaan kuvalla 5 [7, 9, 10].  
Ensimmäinen kerros sitoo epäorgaanisen nanopartikkelin ja polymeerimatriisin 
tiukasti yhteen. Toinen kerros muodostuu polymeeriketjuista, jotka ovat 
voimakkaasti epäorgaanisen partikkelin ja ensimmäisen kerroksen vaikutuksen 
alaisena. Kolmannen kerroksen polymeeriketjut eivät ole niin voimakkaassa 
vuorovaikutuksessa kuin toisen kerroksen, joten polymeeriketjut ovat paljon 
vapaampia. Nämä kolme kerrosta selittyvät pääasiassa kemiallisilla rajapinta 
vuorovaikutuksilla. Tämän lisäksi nanopartikkeli on positiivisesti tai negatiivisesti 
varattu, joka aiheuttaa varauksen kuljettajia sisältävälle polymeerille elektronien 
varausjakauman, joka muodostaa Gouy-Chapman diffuusio-kerroksen. Toinen ja 
kolmas kerros vaikuttavat dipolien kautta komposiitin dielektrisiin ominaisuuksiin ja 
mikäli lähimmät epäorgaaniset nanopartikkelit ovat tarpeeksi lähellä toisiaan, niin 
partikkelit voivat aiheuttaa sähköstaattisesti yhteisvaikutuksia Gouy-Chapman 
diffuusiokerroksen kautta [7, 9, 10]. 
 

 
Kuva 5. Multilayer-core-malli. 
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Dielektriset nanokomposiitit, jotka muodostuvat epäorgaanisesta nanotäyteaineesta 
ja orgaanisesta polymeerimatriisista, voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Kahta 
dielektristä faasia sisältävään komposiittiin ja komposiittiin, joka sisältää johtavaa ja 
dielektristä faasia. Nanokomposiittien ominaisuuksia tarkastellessa pitää ottaa 
huomioon tyyppien dielektrisyyden lähde. Kahta dielektristä faasia sisältävän 
komposiitin dielektrisyys syntyy kahden dielektrisen aineen kytkeytymisestä ja 
johtavaa ja dielektristä faasia sisältävän nanokomposiittien dielektrisyyden lähde on 
ennen perkolaatiorajaa muodostuva johdepartikkelien mikrokondensaattori verkko 
[7]. 
Dielektrisiä nanopartikkeleita sisältävien nanokomposiittien ylimääräinen 
permittiivisyys  on suhteellisen riippumaton epäorgaanisen  täyteaineen 
permittiivisyydestä, joka johtuu dielektrisyyden lähteestä faasien välisestä 
kytkeytymisestä. Suuri permittiivisyyden muutos dielektrisien nanopartikkeleiden (εr 
= 104 – 105) ja orgaanisen matriisin (εr < 5) rajapinnassa huonontaa dielektristä 
kytkeytymistä. Epäorgaanisen täyteaineen määrä on pidettävä niin pienenä kuin 
mahdollista, jotta nanokomposiitti ei menettäisi hyvää muokattavuuttaan. Avain 
suuremman permittiivisyyden saamiseksi on siis hyvä dielektrinen kytkeytyminen 
faasien välillä. Dielektrisiä nanopartikkeleita sisältävän komposiitin kytkeytymistä 
voidaan parantaa lisäämällä faasien välistä rajapintaa. Rajapintaa saadaan lisättyä 
huomattavasti pienentämällä epäorgaanisien nanopartikkelien kokoa ja 
varmistamalla materiaalien tasainen sekoittuminen. Alle 10 nm partikkelikoolla lähes 
koko nanokomposiitti on rajapintaa jo 5 til.% täyteasteella kuvan 6 mukaisesti. 
Toinen vaihtoehto on pienentää permittiivisyyden muutoksen voimakkuutta 
rajapinnoissa, joka on mahdollista pinnoittamalla epäorgaaniset nanopartikkelit 
vähemmän permittiivisellä materiaalilla. Ideaalinen partikkelin pinnoitus minimoi 
permittiivisyyden muutosvoimakkuuden rajapinnassa kuvan 7 mukaisesti.  [6, 7]. 
 

 
Kuva 6. Partikkelikoon vaikutus rajapinnan suhteelliseen määrän. 
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Kuva 7. Partikkelin pinnoitteen vaikutus ominaisuuksien muutokseen. 

 
Johtavavia nanopartikkelia sisältävien nanokomposiittien permittiivisyyttä on 
mahdollista nostaa huomattavasti jo matalilla täyttöasteilla, koska perkolaatio 
tapahtuu suhteellisen matalalla täyteasteella. Nanokomposiittien täyteaineen 
alkuperäisellä johtavuudella ei vaikuta olevan merkittävää osuutta permittiivisyyteen, 
vaan paljon suurempi merkitys on täyteaineen geometrisellä muodolla ja 
täyteasteella. Myös nanokomposiitin polymeerin permittiivisyydellä on merkittävä 
vaikutus sen lopulliseen permittiivisyyteen. Tyypillisen johtavia nanopartikkeleita 
sisältävän nanokomposiitin permittiivisyys kasvaa täyteasteen funktiona kuvan 8 
mukaisesti. Kuvasta nähdään permittiivisyyden saavuttavan huippunsa huomattavasti 
matalammalla täyteasteella kuin dielektrisiä partikkeleita sisältävä nanokomposiitti. 
Perkolaatiorajalla permitiivisyys vaihtuu hyvin herkästi täyteasteen funktiona, joka 
vaikeuttaa johtavia nanopartikkeleita sisältävän nanokomposiittien soveltamista 
käytännössä. Lisäksi täyteaine partikkelien välinen vuotovirta aiheuttaa suhteellisen 
suuren häviökertoimen ja matalan läpilyöntikestävyyden.  Perkolaatiota voidaan 
ehkäistä pinnoittamalla partikkelit eristeellä, joka estää johtavan verkon 
muodostumista. Johtavuuden muutoksen voimakkuuden minimointi pinnoituksen 
avulla pienentää dielektrisiä häviöitä ja läpilyöntiherkkyyttä. Nanokomposiiteille 
rajapinnasta aiheutuvat ei halutut ominaisuudet ovat yleensä kriittisiä, koska 
täyteaineella on valtavasti rajapintaa [5, 7, 11].  
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Kuva 8. Johtavaa ja dielektristä täyteainetta sisältävien komposiittien 
permittiivisyyden tyyppi käyttäytyminen täyteasteen funktiona.  

2.4. Korkean taajuuden komposiitit 

Kaiken elektroniikan valmistuksen pohja on laadukkaat materiaalit ja niiden 
käyttötarkoitukseen optimoidut ominaisuudet. Dielektrisille materiaaleille tärkeitä 
sähköisiä parametreja ovat permittiivisyys, dielektriset häviöt ja läpilyöntikestävyys. 
Nämä ominaisuudet muuttuvat erilaisien ulkoisien muuttujien suhteen, kuten 
lämpötilan ja sähkökentän. Tämän lisäksi polarisaatiomekanismit muuttavat 
permittiivisyyttä ja häviökerrointa taajuuden funktiona. Yleensä ominaisuuksien 
suhteen joudutaan tekemään kompromisseja, jonka vuoksi materiaali saattaa olla 
hyvä dielektri vain rajatulla kaistanleveydellä tai lämpötila-alueella. Radio ja 
mikroaaltotaajuuksilla polarisaatiomekanismeista vain atomi- ja ionipolarisaatio 
pysyvät vaihtuvan sähkökentän mukana ja tämä rajaa huomattavasti 
materiaalivalintoja. Täytemateriaalit korkean taajuuden komposiiteissa ovat 
pääasiassa dielektrisiä keraameja tai johtavia metalleja.  
Bariumtitanaatti (BaTiO3) on eniten tutkittu ferrosähköinen keraami ja sen 
suhteellinen permittiivisyys  on 1500 - 6000  raekoosta  riippuen. 
Bariumtitanaattipartikkelin permittiivisyyden huippu on noin 140 nm 
partikkelikoolla ja permittiivisyys alkaa laskea voimakkaasti partikkelikoon ollessa 
alle 100 nm. Bariumtitanaatin permittiivisyys on korkea ja suhteellisen stabiili aina 
GHz taajuusalueelle asti. Bariumtitanaatin häviökerroin on suhteellisen matala, mutta 
se saavuttaa dielektrisien häviöiden huippunsa GHz ja THz taajuusalueen välillä. 
Tämä rajaa sen sovellusmahdollisuuksia erittäin korkeilla taajuuksilla. 
Bariumtitanaatti-polymeerikomposiiteilla on päästy suhteellisen permittiivisyyden 
arvoon noin 20 ja alle 0,075 dielektrisiin häviöihin 10 GHz taajuudella, kun täyteaste 
on 30 til.% ja matriisi on TMPTA polymeeriä [12, 13, 14].  
Titaanidioksidi (TiO2) esiintyy ilmakehän paineessa kolmessa eri muodossa: 
rutiili, anataasi ja brokiitti. Näistä dielektrisiltä ominaisuuksiltaan mielenkiintoisin on 
rutiili suurimman permittiivisyyden vuoksi. Satunnaisesti sekoittuneelle rutiili 
kiteelle permittiivisyys on ~100 ja se vaihtelee hyvin vähän aina 1 THz 
taajuusalueelle asti. Laadukkaasti valmistetun rutiilin dielektriset häviöt ovat vain 
0,003 1 kHz taajuudella.  Titaanidioksidiin perustuvilla komposiiteilla on 
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mikroaaltoalueella päästy 50 m.% täyteasteella suhteelliseen permittiivisyyteen 7 
dielektrisien häviöiden ollessa 0,012. Nano-kokoluokan rutiilipartikkelit nostavat 
täyteaineena permittiivisyyttä ja dielektrisiä häviöitä enemmän kuin mikro-
kokoluokan partikkelit [13, 15, 16]. 
CCTO (CaCu3Ti4O12) ja LSNO (La2-XSrXNiO4) ovat erittäin suuren 
permittiivisyyden omaavia keraameja. CCTO:n suhteellinen permittiivisyys on 
10000 – 100000 ja permitiivisyys on vakio aina 100 kHz asti. Kuitenkin 100 kHz 
suuremmilla taajuuksilla permittiivisyys laskee huomattavasti ja häviöt saavuttavat 
huipun 1 MHz alueella, joka viittaisi polarisaatiomekanismin olevan verrattavissa 
dipolipolarisaatioon. Vaikka CCTO on lupaava dielektrinen materiaali, niin se ei 
todennäköisesti sovellu korkean taajuuden materiaaliksi. LSNO:n suhteellinen 
permittiivisyys on huomattavasti soveltuvampi korkeille taajuuksille ja vielä 1 GHz 
taajuudellakin suhteellinen permittiivisyys on yli 10000. LSNO ongelmaksi 
osoittautuu sen erittäin suuret dielektriset häviöt huonelämpötilassa, joka 
hankaloittaa sen soveltamista [13, 17, 18]. 
Yksi merkittävä täyteaine vaihtoehto on pinnoitetut johdepartikkelit, jotka saavat 
permittiivisyytensä perkolaatiosta. Johdepartikkelien pinnoituksella pyritään 
parantamaan jakaantumista ja estämään komposiitin muuttuminen johtavaksi 
perkolaatiorajan ylittymisen jälkeen. Korkean ja stabiilin permittiivisyyden 
komposiitti on valmistettu käyttäen täytemateriaalina hopeapartikkeleita orgaanisella 
pinnoitteella. Komposiitin permittiivisyys ja häviöt pysyivät vakiona, vaikka 
perkolaatiorajan täyteaste on ylitetty. Hopeapartikkelit eivät pääse pinnoitteen takia 
suoraan kontaktiin ja johtavaa väylää ei pääse muodostumaan, joten permittiivisyys 
ei romahda perkolaatiorajan jälkeen. Pinnoitettuja hopeapartikkeleita sisältävällä 
polymeerikomposiitilla permittiivisyys on yli 100 ja dielektriset häviöt alle 0,05 1 
MHz taajuudella, kun täyteaste on 25 til.%. Pinnoitetuille johdepartikkeleille on 
saatu myös hyviä tuloksia sinkkioksidilla pinnoitetulla koboltilla. Pinnoite nostaa 
selvästi komposiitin permittiivisyyttä ja vähentää vuotovirtaa [5, 12, 19].  
Nanokomposiitin täyteaineen fyysisillä ulottuvuuksilla on merkittävä vaikutus 
lopputuotteen permittiivisyyteen. Metallisilla nanokuiduilla on saatu aikaan suuria 
suhteellisia permittiivisyyksiä ja ilmiö perustuu sähkökentän aaltofunktioiden 
kvanttiansaan. Hopeananokuidulle on mitattu suhteelliseksi permittiivisyydeksi 1010 
biasjännitteen alaisena 1 MHz taajuudella. Eniten tutkittu nanokuitu on hiili- 
nanoputket, joita on tutkittu runsaasti niiden erinomaisen johtavuuden, mekaanisen 
lujuuden ja lämmön johtavuuden vuoksi. Hiilinanoputket jaetaan yleisesti yksi- ja 
moniseinäisiin hiilinanoputkiin, joista lyhenteet SWNT ja MWCNT. Matalilla 
taajuuksilla MWCNT-PVDF komposiitilla on saatu aikaan 2500 permittiivisyys 6,5 
til.% täyteasteella. MWCNT-PVDF häviöt kuitenkin nousevat huomattavasti 4 til.% 
täyteasteen jälkeen, joka rajaa suurien täyteasteiden soveltamista dielektrisenä 
materiaalina. SWNT-polymeeri komposiitilla korkeilla taajuuksilla ja täyteasteilla 
dielektriset häviöt nousevat huomattavasti nopeammin kuin permittiivisyys, mutta 
matalilla täyteasteilla SWNT-polymeeri komposiitin häviöt ovat maltillisemmat. 
SWNT-polymeeri komposiitilla 4 til.% täyteasteella ja 1,5 GHz taajuudella 
permittiivisyys on 10 ja dielektriset häviöt on alle 0,5. Suuren permittiivisyyden ja 
häviöiden vuoksi dielektrisiä hiilinanoputkia sisältäviä komposiitteja on pääasiassa 
käytetty sähkömagneettisina absorbereina [20, 21, 22]. 
Myös muilla hiilipohjaisilla johdepartikkeleilla on saatu aikaan mielenkiintoisia 
tuloksia. Johtavaa hiilimustaa ja grafiittihiutaleita voidaan korkeilla täyteasteilla 
käyttää sähkömagneettisina suojamateriaaleina, mutta tarpeeksi matalilla täyteasteilla 
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permittiivisyys kasvaa ilman dielektrisien häviöiden suurta kasvua. Johtavaa 
hiilimustaa sisältävästä polymeerikomposiitista 6 til.% täyteasteella on mitattu 1 
GHz taajuudella permittiivisyydeksi on 2300 ja dielektrisiksi häviöiksi 1. Suuret 
dielektriset häviöt johtuvat komposiitin kasvavasta vuotovirrasta hiilimustan 
täyteasteen suhteen. Johtavia grafiittihiutaletta sisältävästä polymeerikomposiitista 
0,78 til.% täyteasteella on mitattu 1 GHz taajuudella permittivisyydeksi ~20 ja 
dielektrisiksi häviöiksi alle 0,48 [23, 24]. 

2.5. Nanolisäaineen vaikutus keraami-polymeerikomposiittiin  

Suuren suorituskyvyn dielektristä nanopartikkelia sisältävien nanokomposiittien 
ongelmaksi muodostuu niille ominainen alhainen permittiivisyys. Suuren 
permittiivisyyden saavuttaminen tarkoittaa epäorgaanisen täyteaineen täyteasteen 
nostamista niin paljon, että komposiitin mekaaniset ominaisuudet alkavat heiketä. 
Epäorgaanisen täyteaineen määrää on pyritty pitämään matalana esimerkiksi 
käyttämällä täyteaineelle pienempää nano-kokoluokan raekokoa ja/tai lisäämällä 
kolmas faasi. Lisäämällä pieniä määriä nanolisäainetta on saatu merkittäviä 
parannuksia komposiitin permittiivisyyteen tekemättä kompromissia dielektrisien 
häviöiden kanssa [25].  
Lisäämällä nano-kokoluokan partikkeleita kolmanneksi faasiksi keraami-
polymeerikomposiittiin on mahdollista saada suhteellisen suuria muutoksia 
komposiitin ominaisuuksissa. Keraami-polymeerikomposiitin permittiivisyys kasvaa, 
koska matriisin permittiivisyys suurenee. Matriisin permittiivisyyden suureneminen 
aiheutuu nanopartikkelien ja polymeerimatriisin välille muodostuvista dielektrisistä 
rajapinnoista. Tarpeeksi pienellä raekoolla jo pieni määrä partikkeleita muuttaa koko 
polymeerimatriisin rajapinnaksi. Rajapinnan ominaisuuksien arvellaan olevan 
epäorgaanisen partikkelin ja orgaanisen matriisin väliltä. Nanolisäaineen aiheuttama 
permittiivisyyden nousu on riippumaton aina GHz taajuuskaistalle asti, joka avaa 
sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi tietoliikenne-elektroniikkaan [25].   
Kolmen faasin vaikutusta permittiivisyyteen on myös tutkittu perkolaation 
kannalta. Nikkeli-PMMA komposiitin perkolaatioraja siirtyy suurempaan 
täyteasteeseen,  kun bariumtitanaattia  sekoitetaan  komposiittiin.  Myös 
bariumtitanaatin raekoon pienentäminen siirtää perkolaatiorajaa suuremmalle 
täyteasteelle. Johtavaa nanopartikkelia sisältävän komposiitin yksi ongelma on sen 
permittiivisyyden suuri herkkyys täyteasteelle perkolaatiorajan läheisyydessä. 
Perkolaatiorajan siirtyminen suuremmalle täyteasteelle tekee myös komposiitin 
suhteellisesta permittiivisyydestä vähemmän riippuvaisen täyteasteesta, joka 
helpottaa käytännön soveltamista. Suurempi perkolaatioraja syntyy, kun 
bariumtitanaatti estää nikkeliä muodostamasta johtavaa väylää komposiitin läpi.  
Komposiitin dielektriset häviöt ovat kuitenkin luokkaa ~0,1 1 MHz taajuudella. 
Dielektriset häviöt johtuvat pääasiassa bariumtitanaatista ja häviöitä voidaan 
todennäköisesti vähentää käyttämällä vähemmän häviöllistä materiaalia [26]. 
Kolmea faasia sisältävälle komposiitille on mahdollista soveltaa hieman erilaisia 
sekoitussääntöjä, kuin kaksi faasiselle komposiitille. Lichteneckerin kaavasta on 
mahdollista johtaa yhtälöt 8 - 13, joista voidaan laskea kolmea faasia sisältävän 
komposiitin permittiivisyyden reaali- ja imaginääriosa. Yhtälöt vaikuttavat 
noudattavan kokeellisia arvoja suhteellisen hyvin. [27]. 
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2𝑎

𝑏
)−1](

𝑏

𝑎
)
2

,𝑘𝑢𝑛 𝑏<𝑎,                  (11) 

 

𝜙=𝑡𝑎𝑛−1[
𝜀1
′′

𝜀1
′−1
],             (12) 

 

𝜌=𝑡𝑎𝑛−1[
𝜀3
′′

𝜀3
′−1
],             (13) 

 
joissa 
 εeff’ = Komposiitin suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
 ε1’ = Matriisin suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
 ε3’ = Dielektrisen täyteaineen suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
 εeff’’ = Komposiitin suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
 ε1’’ = Matriisin suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
 ε3’’ = Dielektrisen täyteaineen suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
 σ2 = Johtavan täyteaineen johtavuus 
 ω = Kulmataajuus 
 v = Johtavan täyteaineen täyteaste 
 u = Dielektrisen täyteaineen täyteaste 
 a/b = Partikkelin pituuden ja leveyden suhde 
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3. KOMPOSIITIEN VALMISTUS 
 
Tässä työssä valmistettiin kolme testisarjaa, joilla tutkittiin nanolisäaineen vaikutusta 
keraami-polymeerikomposiittiin. Ensimmäisessä testisarjassa valmistettiin eri 
nanolisäaineita sisältäviä keraami-polymeerikomposiitteja ja tutkittiin kuinka 
keraami-polymeerikomposiitin ominaisuudet muuttuvat erilaisilla nanolisäaineilla. 
Toisessa  testisarjassa  valmistettiin  nanolisäaineita  sisältäviä  keraami-
polymeerikomposiitteja eri täyteasteilla. Lisäksi testisarjassa valmistettiin 
nanolisäaineita sisältäviä polymeeri komposiitteja. Tarkoituksena oli tutkia kuinka 
nanolisäaineen vaikutus dielektrisyyteen muuttuu nanolisäaineen täyteasteen 
funktiona ja kuinka nanolisäaine vaikuttaa pelkkään polymeeriin. Kolmannessa 
testisarjassa valmistettiin mikro-kokoluokan johdehiutaleita sisältäviä keraami-
polymeerikomposiitteja ja tutkitaan kuinka partikkelien johtavuus ja muoto 
vaikuttavat keraami-polymeerikomposiitin ominaisuuksiin.  

3.1. Materiaali valinnat 

Komposiittien valmistamisessa käytettiin kaupallisia materiaaleja, joka takaa 
mahdollisimman tasalaatuiset komposiittien raaka-aineet. Laadukkaat kaupalliset 
materiaalit parantavat testien toistettavuutta ja samalla saadaan arvio komposiitin 
valmistuskustannuksista.  
Keraami-polymeerikomposiitti pohjana käytettiin Premix Oy:n valmistamaa 
PREPERM TP20066 komposiittia. PREPERM on erittäin laadukas ja matala 
häviöinen GHz taajuusalueen dielektrinen komposiitti. PREPERM komposiitissa 
täyteaineena on dielektrinen keraami ja matriisina polypropyleeni BC250MO. 
BC250MO on erityisesti ruiskuvalamiseen tarkoitettu mekaanista rasitusta kestävä 
kestopolymeeri. PREPERM komposiitin tuoteseloste on liitteessä 1. 

3.1.1. Valitut nanolisäaineet 

Tässä työssä käytettiin kuutta eri nano-kokoluokan lisäainetta ja ne voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: johtaviin metallipartikkeleihin, korkean permittiivisyyden 
keraamipartikkeleihin ja matalan permittiivisyyden puolijohdepartikkeleihin. 
Käytössä olevat nanolisäaineet ja niiden ominaisuudet on listattu taulukkoon 1 [28]. 
 
Taulukko 1. Käytettyjen nanolisäaineiden tiedot 

Materiaali Partikkelikoko Permittiivisyys Johtavuus [S/m] Tiheys [g/cm3] 
Hopea 28 nm - 6,1 x 107 10,49 
Koboltti 28 nm - 1,8 x 107 8,9 
Bariumtitanaatti < 100 nm 150 - 6,02 
Titaanidioksidi < 25 nm 110 - 4,23 
Pii 60 nm 11,68 - 2,33 
Kuparioksidi < 50 nm 18,1 - 6,32 

 
Johtavilla partikkeleilla on mahdollista valmistaa korkean permittiivisyyden 
komposiitteja matalilla täyteasteilla perkolaatio ilmiön vuoksi. Tämän takia matalan 
täyteasteen  nanolisäaineelle  johdepartikkelit  ovat  optimaalinen  valinta 
permittivisyyden kasvattamisen kannalta. Tähän työhön johdepartikkeleiksi valittiin 
hopea ja koboltti. Hopeapartikkeleilla on saatu hyviä tuloksia lisäämällä hopeaa 
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polymeeriin ja keraami-polymeerikomposiittiin. Hopea mahdollisesti nostaa 
suhteellista permittiivisyyttä parantamalla sähkökentän kytkeytymistä dielektriseen 
faasiin. Tässä työssä käytettiin Nanodynamics Inc valmistamaa hopeajauhetta, jonka 
partikkelikoko on 28 nm. Koboltista ei ole valmistettu niin korkean permittiivisyyden 
komposiitteja kuin hopealla, mutta jos valmistetun komposiitin dielektriset 
ominaisuudet ovat tarpeeksi hyvät, niin sen magneettiset ominaisuudet voivat avata 
uusia sovellus mahdollisuuksia. Tässä työssä käytettiin Nanostructures & amorphous 
materials Inc valmistamaa kobolttijauhetta, jonka partikkelikoko on 28 nm.  
Nano-kokoluokan keraamipartikkeleilla kasvatetaan komposiitin permittivisyyttä 
ja tarkastellaan vaikutus suurempi kuin sekoitussäännöt ennustavat. Tähän työhön 
valittiin keraamipartikkeleiksi titaanidioksidi ja bariumtitanaatti, koska niiden 
permittiivisyys ja dielektriset häviöt ovat varsin stabiilit vielä GHz taajuusalueella. 
Tässä työssä käytettiin Aldrichin valmistamaa titaanidioksidijauhetta, jonka 
partikkelikoko on alle 25 nm. Titaanidioksidiin verrattuna bariumtitanaatin 
permittiivisyys on korkeampi ja dielektriset häviöt suurempia, minkä kautta voidaan 
tarkastella kuinka paljon lisäaineen dielektriset ominaisuudet vaikuttavat keraami-
polymeerikomposiitin ominaisuuksiin. Työssä käytettiin Aldrichin valmistamaa 
bariumtitanaattijauhetta, jonka partikkelikoko on alle 100 nm.  
Puolijohteiden permittivisyys ei ole niin korkea kuin keraameilla, mutta 
alhaisempi permittivisyys voi parantaa täyteaineen ja matriisin kytkeytymistä 
keraami-polymeerikomposiitissa. Tähän työhön valittiin puolijohteiksi nano-
kokoluokan pii ja kuparioksidi. Työssä käytettiin Hefei Kaier NanoTech & 
Development Co., Ltd (Kiina) valmistamaa piijauhetta, jonka partikkelikoko on 60 
nm. Kuparioksidin permittiivisyys on suurempi kuin piillä, millä voidaan testata 
kuinka puolijohteen permittivisyys vaikuttaa dielektriseen kytkeytymiseen. Työssä 
käytettiin Aldrichin valmistamaa kuparioksidijauhetta, jonka partikkelikoko on alle 
50 nm.  

3.1.2. Valitut johdehiutaleet 

Teoriassa lisätyn johdepartikkelin muodolla, johtavuudella ja täyteasteella on 
vaikutusta komposiitin permittiivisyyteen. Työssä tutkittiin partikkelien johtavuuden 
ja muodon vaikutusta komposiitin permittiivisyyteen ja johdehiutaleiksi valittiin 
hopea, nikkeli ja grafiitti. Tutkimalla hopeahiutaleen vaikutusta keraami-
polymeerikomposiittiin voidaan verrata sen vaikutusta nano-kokoluokan 
hopeapartikkelien vaikutukseen. Tässä testisarjassa käytettiin Aldrichin valmistamaa 
hopeahiutalejauhetta. Nikkeli on suhteellisen johtava metalli ja grafiitti on yksi hiilen 
johtava muoto. Tässä työssä käytettiin Novametin valmistamaa nikkelihiutalejauhetta 
ja Timrexin valmistamaa grafiittihiutalejauhetta. Taulukkoon 2 on koottu käytettyjen 
johdehiutaleiden tärkeimmät ominaisuudet [28, 29].  
 
Taulukko 2. Käytettyjen johdehiutaleiden tiedot 

Materiaali Partikkelikoko Permittiivisyys Johtavuus [S/m] Tiheys [g/cm3] 
Hopea hiutale 10 µm - 6,3 x 107 10,49 
Nikkeli hiutale 20 µm x 1 µm - 1,4 x 107 8,90 
Grafiitti hiutale 80 µm - 2,5 x 105 ~2,1 
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3.2. Komposiittien ja mittakappaleiden valmistusmenetelmät 

Komposiitin matriisin lämpömuovattavuus mahdollistaa sekoitusekstruusion käytön 
valmistuksessa. Sekoitusekstruusiolla komposiitin valmistaminen on nopeaa ja sitä 
käytetään myös yleisesti teollisuudessa. Komposiitin ominaisuuksien mittaamista 
varten se täytyy saattaa mittalaitteeseen sopivaksi mittakappaleeksi. Dielektrisiä 
mittauksia varten mitattavan kappaleen täytyy olla halkaisijaltaan yli 15 mm ja 
paksuudeltaan 0,3 – 3 mm. Materiaalille annetaan mittausta varten muoto 
ruiskuvalamalla ja ennen mittauksia näytteet vielä kiillotetaan, sekä niihin 
sputteroidaan elektrodit. 
Sekoitusekstruusio on prosessi, jossa matriisi eli lämpömuovautuva polymeeri 
sulatetaan ja sekoitetaan täyteaineen kanssa. Ekstruuderiin syötetään matriisi ja 
täyteaine mahdollisimman tasaisesti. Ekstruuderin sisällä polymeeri sulaa ja ruuvi 
sekoittaa faasit mahdollisimman tasaisesti sekaisin. Tämän jälkeen ruuvi puristaa 
sekoittuneen materiaalin ulos suulakkeesta liukuhihnalle. Kuvassa 9 on 
yksinkertaistettu malli ekstruuderista [30, s. 725 - 745]. 
 

 
Kuva 9. Ekstruuderin periaatekuva. 

 
Tässä työssä komposiittien valmistuksessa käytettiin HAAKE Minilab Rheomex 
CTW5 ekstruuderia, joka on kuvassa 10a. HAAKE Minilab Rheomex CTW5 on 
laboratoriokäyttöön tarkoitettu ekstruuderi, jolla on nopea sekoittaa pieniä määriä 
komposiitteja tutkimus- ja kehityskäyttöön. Laite on tyypiltään kaksiruuvinen ja 
takaisinkytketty. Takaisinkytkentä työntää komposiitin takaisin ruuveille, jolloin 
komposiittia voidaan sekoittaa pitempään tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Kuvassa 
10b on HAAKE Minilab Rheamex CTW5 sisältä, josta on mahdollista nähdä 
sekoitusruuvit ja sulan komposiitin kulkuväylät. Kytkimellä on mahdollista ohjata 
komposiitin kulkua takaisinkytkentään tai suuttimeen [31].   
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Kuva 10. a) Haake Minilab Rheomex CTW5 ekstruuderi ja b) ekstruuderin 

sekoitusruuvit ja -kammio. 
 

Ruiskuvalussa valettavaa materiaalia lämmitetään ensin sylinterissä, jolloin se 
muuttuu juoksevaksi. Materiaali ohjataan muottiin paineen avulla, jossa kappale saa 
lopullisen muotonsa jäähtymisen jälkeen. Sovelluksesta riippuen ruiskuvalu voi olla 
yksi- tai kaksivaiheinen. Kaksivaiheisessa ruiskuvalussa materiaali ensin sulatetaan 
ja laitetaan sylinteriin talteen. Tämän jälkeen materiaali ajetaan muottiin paineella. 
Kuvassa 11 on yksinkertaistettu periaatekuva ruiskuvalun vaiheista [30, s. 605 - 
610]. 
 

 
Kuva 11. Ruiskuvalun vaiheiden periaatekuva. 

 
Tässä työssä komposiitin ruiskuvalamiseen käytettiin HAAKE Minijet 
ruiskuvalukonetta, joka on erityisesti tarkoitettu tutkimus- ja kehityskäyttöön. 
HAAKE Minijet mahdollistaa nopean näytteen valamisen pienille määrille 
materiaaleja, joten se soveltuu hyvin tämän työn mittakappaleiden valmistamiseen. 
Kuvassa 12a on HAAKE Minijet kokonaisuutena ja kuvassa 12b on näytteiden 
valmistukseen käytetty muotti. HAAKE Minijet on kaksivaiheisen ruiskuvalukoneen 
hybridi, jossa materiaali syötetään manuaalisesti suoraan sylinteriin. Lämmityksen 
jälkeen komposiitti puristetaan muottiin sylinteristä paineella.  Kuvassa 12c on 

a 

b 
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ruiskuvalukoneen osat: alimmaisena on muotti, keskellä on sylinteri ja ylhäällä on 
mäntä [32]. 
 

 
Kuva 12. a) HAAKE Minijet ruiskuvalukone, b) ruiskuvalukoneen muotti ja c) 

ruiskuvalukoneen osat. 
 
Ruiskuvalun jälkeen mittakappaleet hiottiin ja kiillotettiin. Mittakappaleella tulee 
olla sileä pinta, jotta mittapäiden ja mittakappaleen väliin jäänyt ilma ei vääristä 
mittausta. Tämän lisäksi mikrorakenteen tarkastelu on helpompaa ja elektrodeista 
saadaan laadukkaammat sileälle pinnalle. Kiillotuksen jälkeen mittakappaleille 
valmistettiin mittauksia varten kontaktipinnat eli elektrodit. Elektrodit valmistettiin 
sputteroimalla, joka takaa tasalaatuisen elektrodin jokaiselle mittakappaleelle. 
Sputterointia käyttämällä komposiitti materiaalia ei tarvitse altistaa korkealle 
lämpötilalle, joka voisi vahingoittaa mittakappaletta. Kuvassa 13 on komposiitti 
materiaalin mittakappale kiillotuksen ja elektrodin sputteroinnin jälkeen. 
 

 
Kuva 13. Komposiitin mittakappale elektrodilla ja ilman. 

3.3. Valmistetut komposiitit 

Sekoitusekstruusiossa ja ruiskuvalussa on useita prosessiparametreja, jotka 
vaikuttavat huomattavasti valmistetun komposiitin ja mittakappaleen laatuun. 
Sekoitusekstruusiossa tärkeimmät parametrit ovat lämpötila, sekoitusnopeus ja 
sekoitusaika. Lämpötilan pitää olla tarpeeksi korkea polymeerin sulamiseen, mutta ei 

a b c mäntä 

muotti 

sylinteri 
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kuitenkaan yli muovin hajoamispisteen. Ruiskuvalussa tärkeitä parametreja on 
sylinterin ja muotin lämpötila, sekä käytetty puristuksen paine.  

3.3.1. Komposiittien valmistaminen 

Ensimmäisen testisarjan nanolisäaineen täyteasteeksi valittiin 2 til.%, joka on sopiva 
kompromissi  nanolisäaineen  vaikutuksen  testaamiseksi. Komposiittien 
sekoitusekstruusiossa ja ruiskuvalussa käytettiin parametreina PREPERM 
komposiitin tuoteselosteen suositusprosessiparametreja.  Taulukossa 3 on 
nanolisäaineita sisältävien komposiittien valmistusparametrit ja komposiittiin 
lisättyjen nanolisäaineiden punnittu paino. Valituilla prosessiparametreilla 
komposiitin valmistaminen onnistui ongelmitta. Ekstruuderiin syötetyn PREPERM 
komposiitin punnittu määrä 2 til.% nanolisäainetta sisältäville komposiiteille oli 8,82 
g ja nanolisäaineiden punnittu määrä oli taulukon 3 mukainen. 
 
Taulukko 3. Nanolisäainetta 2 til.% sisältävien komposiittien valmistusparametrit 

Komposiitti Nanolisä-
aine [g] 

Sekoitus-
lämpötila [°C] 

Kierrosnopeus 
[1/min] 

Sekoitus-
aika [min] 

PREPERM + Hopea 1,05 231 100 20 
PREPERM + Koboltti 0,89 231 100 20 
PREPERM + Bariumtitanaatti 0,60 221 100 25 
PREPERM + Titaanidioksidi 0,42 231 100 20 
PREPERM + Pii 0,23 221 100 20 
PREPERM + Kuparioksidi 0,63 231 100 25 

 
Toisessa testisarjassa valmistettiin nanolisäainetta eri täyteasteilla sisältäviä 
komposiitteja. Hopeaa, titaanidioksidia ja bariumtitanaattia lisättiin keraami-
polymeerikomposiittiin täyteasteilla 0,5 til.% ja 4 til.%. Taulukossa 4 on 
valmistettujen komposiittien valmistusparametrit, joita käyttämällä komposiittien 
valmistus onnistui ongelmitta. Taulukossa on myös ekstruuderiin syötetyn 
nanolisäaineen punnittu määrä. Ekstruuderiin syötetyn PREPERM komposiitin 
punnittu määrä 0,5 til.% nanolisäainetta sisältäville komposiiteille oli 9,00 g ja 4 
til.% nanolisäainetta sisältäville komposiiteille 8,64 g.  
 
Taulukko 4. Komposiittien valmistusparametrit täyteasteilla 0,5 ja 4 til.% 

Komposiitti Nanolisä-aine [g] Sekoitus-
lämpötila [°C] 

Kierrosnopeus 
[1/min] 

Sekoitus-
aika [min] 

PREPERM + 0,5 til.% 
Hopea 

0,26 221 100 25 

PREPERM + 0,5 til.% 
Bariumtitanaatti 

0,15 221 100 25 

PREPERM + 0,5 til.% 
Titaanidioksidi 

0,11 221 100 25 

PREPERM + 4 til.% 
Hopea 

2,10 221 100 25 

PREPERM + 4 til.% 
Bariumtitanaatti 

1,20 221 100 25 

PREPERM + 4 til.% 
Titaanidioksidi 

0,85 221 100 25 

 
Osana toista testisarjaa valmistettiin myös nanolisäaineita sisältäviä BC250MO 
polymeeri komposiitteja. Käyttämällä BC250MO polymeeriä voidaan mittaustulosta 
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verrata PREPERM komposiittiin. Komposiitit valmistettiin 4 til.% nanolisäaine 
täyteasteella, jolloin nanolisäaineen vaikutus näkyy voimakkaammin komposiiteissa. 
Taulukossa 5 on valmistettujen komposiittien valmistusparametrit, joita käyttämällä 
komposiittien valmistaminen onnistui ongelmitta. Ekstruuderiin syötetyn BC250MO 
polymeerin punnittu määrä 4 til.% nanolisäainetta sisältäville komposiiteille oli 4,34 
g ja taulukossa 5 on syötettyjen nanolisäaineiden punnitut määrät. 
 
Taulukko 5. Nanolisäaine-polymeerikomposiittien valmistusparametrit 

Komposiitti Nanolisä-aine [g] Sekoitus-
lämpötila [°C] 

Kierrosnopeus 
[1/min] 

Sekoitus-
aika [min] 

BC250MO + 4 til.% 
Hopea 

2,10 221 100 25 

BC250MO + 4 til.% 
Bariumtitanaatti 

1,20 221 100 25 

BC250MO + 4 til.% 
Titaanidioksidi 

0,85 221 100 25 

 
Kolmannessa testisarjassa valmistettiin mikro-kokoluokan johdehiutaleita 
sisältäviä keraami-polymeerikomposiitteja.  Taulukossa 6 on komposiittien 
valmistusparametrit, joita käyttämällä komposiittien valmistus onnistui ongelmitta. 
Ekstruuderiin syötetyn PREPERM komposiitin punnittu paino 2 til.% johdehiutaleita 
sisältävälle komposiiteille oli 8,82 g ja taulukossa 6 on syötettyjen johdehiutaleiden 
punnitut määrät. 
 
Taulukko 6. Johdehiutaleita 2 til.% sisältävien komposiitien valmistusparametrit 

Komposiitti Lisäaine 
[g] 

Sekoitus-
lämpötila [°C] 

Kierrosnopeus 
[1/min] 

Sekoitus-
aika [min] 

PREPERM + Hopeahiutale 1,05 221 100 25 
PREPERM + Nikkelihiutale 0,89 221 100 25 
PREPERM + Grafiittihiutale 0,21 221 100 25 

 

3.3.2. Mittakappaleiden valmistaminen 

Jokaisesta valmistetusta komposiitista ruiskuvalettiin kolme mittakappaletta. 
Komposiittien ruiskuvalamiseen käytettiin PREPERM komposiitin tuoteselosteen 
suositus ruiskuvaluparametreja, jolloin mittakappaleiden valmistus onnistui 
ongelmitta. Lisäksi valmistettiin viisi referenssimittakappaletta BC250MO 
polymeeristä ja PREPERM keraami-polymeerikomposiitista. Taulukossa 7 on 
mittakappaleiden valmistuksessa käytetyt ruiskuvaluparametrit. 
 
Taulukko 7. Lisäainetta sisältävien komposiittien ruiskuvaluparametrit 

Komposiitti Sylinterin 
lämpötila [°C] 

Muotin 
lämpötila [°C] 

Paine [bar] 

BC250MO 250 40 300 
PREPERM 231 63 300 
PREPERM + 2 til.% Hopea 231 61 300 
PREPERM + 2 til.% Koboltti 231 61 300 
PREPERM + 2 til.% Bariumtitanaatti 221 61 300 
PREPERM + 2 til.% Titaanidioksidi 231 61 300 
PREPERM + 2 til.% Pii 221 61 300 
PREPERM + 2 til.% Kuparioksidi 231 61 300 
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PREPERM + 0,5 til.% Hopea 221 61 300 
PREPERM + 0,5 til.% Bariumtitanaatti 221 61 300 
PREPERM + 0,5 til.% Titaanidioksidi 221 61 300 
PREPERM + 4 til.% Hopea 221 61 300 
PREPERM + 4 til.% Bariumtitanaatti 221 61 300 
PREPERM + 4 til.% Titaanidioksidi 221 61 300 
BC250MO + 4 til.% Hopea 221 61 300 
BC250MO + 4 til.% Bariumtitanaatti 221 61 300 
BC250MO + 4 til.% Titaanidioksidi 221 61 300 
PREPERM + 2 til.% Hopeahiutale 221 61 300 
PREPERM + 2 til.% Nikkelihiutale 221 61 300 
PREPERM + 2 til.% Grafiittihiutale 221 61 300 
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4. VALMISTETTUJEN KOMPOSIITTIEN KARAKTERISOINTI 
 
Komposiittien karakterisoinnissa keskityttiin pääasiassa komposiittien dielektrisiin 
ominaisuuksiin: suhteelliseen permittiivisyyteen ja dielektrisiin häviöihin. Tämän 
lisäksi tarkasteltiin komposiittien lisäaineen sekoittumista ja mitattiin lisäaineen 
määrää komposiiteissa.  

4.1. Valmistettujen komposiittien lisäaineen täyteaste ja mikrorakenne 

Sekoitusekstruusio ei ole täydellinen prosessi, vaan käytännössä osa syötetystä 
materiaalista jää ekstruuderiin. Jotta mittaustulokset ovat vertailukelpoisia, niin 
lisäaineen täyteaste mitataan. Ekstruusiossa on myös mahdollista, että komposiitti ei 
sekoitu täydellisesti matriisiin eli täyteaine voi sekoittua epätasaisesti tai partikkelit 
voivat kasaantua rykelmiksi. Mikrorakennetta tarkastelemalla voidaan saada 
arvokasta tietoa esimerkiksi jos komposiitin ominaisuudet eivät vastaa odotettuja 
arvoja.  

4.1.1. Valmistettujen komposiittien lisäaineen täyteaste 

Tässä työssä mittausmenetelmänä käytettiin komposiitin tiheyden mittaamista, josta 
saadaan kaavan 14 avulla lisäaineen mitattu suhteellinen tilavuus. Kaava on johdettu 
liitteessä 2. 
 

𝑓= 
𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝−𝜌𝑚𝑎𝑡

𝜌𝑓𝑖𝑙𝑙−𝜌𝑚𝑎𝑡
,              (14)  

jossa 
 f = Täyteaineen suhteellinen tilavuus 
 ρkomp = Komposiitin tiheys 
 ρmat = Matriisin tiheys 
 ρfill = Täyteaineen tiheys 
 
Täyteaineen ja matriisin tiheys on tiedossa, joten mitattavaksi jäi valmistetun 
komposiitin tiheys. Tiheysmittaus suoritettiin Arkhimedeen menetelmällä 
käyttämällä kuvan 14 pyknometriä, jonka tilavuus on tarkoin kalibroitu. Mittaus 
aloitetaan mittaamalla tyhjän pyknometrin paino. Seuraavaksi laitetaan mitattavaa 
komposiittia pyknometriin ja punnitaan pyknometrin ja komposiitin yhteispaino. 
Viimeiseksi pyknometri täytetään deionisoidulla vedellä ja mitataan komposiitin, 
pyknometrin ja deionisoidun veden yhteispaino. Näillä punnituilla painoilla lasketaan 
komposiitin tiheys kaavalla 15. Kaava on johdettu liitteelle 2. 
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Kuva 14. Pyknometri. 

 
 

𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝=
𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝

𝑉𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜−
𝑚𝑡𝑜𝑡−𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝−𝑚𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖

,            (15) 

 
jossa 
 ρkomp = Komposiitin tiheys 
 mkomp = Komposiitin massa 
 Vpykno = Pyknometrin tilavuus 
 mtot = Pyknometrin, veden ja komposiitin yhteinen massa 
 mpykno = Pyknometrin massa 
 ρvesi = Veden tiheys 
 
Tiheysmittauksissa oletettiin, että komposiitteihin ei jäänyt ilmaa tai muita 
epäpuhtauksia. Todellisuudessa ilmaa kuitenkin voi jäädä ja se vääristää 
mittaustuloksia. Ilman määrä pyrittiin minimoimaan laittamalla mitattavat 
deionisoidussa vedessä olevat komposiitit matalaan paineeseen vähintään kuudeksi 
tunniksi. Lisäksi mitä lähempänä lisäaineen tiheys on keraami-polymeerikomposiitin 
tiheyttä, niin sitä alttiimpi näyte on mittavirheelle. Taulukossa 8 on komposiittien 
mitatut lisäaineiden täyteasteet 
 
Taulukko 8. Teoreettiset ja mitatut lisäaine täyteasteet 

Komposiitti Teoreettinen til.% Mitattu til.% 
 
PREPERM + Hopea 

0,5 0,84 
2 2,24 
4 6,04 

 
PREPERM + Titaanidioksidi 

0,5 0,70 
2 3,87 
4 4,89 

 
PREPERM + Bariumtitanaatti 

0,5 0,44 
2 2,71 
4 4,61 

PREPERM + Koboltti 2 3,98 
PREPERM + Pii 2 15,49 
PREPERM + Kuparioksidi 2 4,45 
BC250MO + Hopea 4 5,86 
BC250MO + Bariumtitanaatti 4 4,71 
BC250MO + Titaanidioksidi 4 8,14 
PREPERM + Hopea hiutale 2 3,94 
PREPERM + Nikkeli hiutale 2 3,75 
PREPERM + Grafiitti hiutale 2 51,21 
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Komposiittien lisäaineiden mitatut täyteasteet ovat järkevissä lukemissa, pois 
lukien pii ja grafiittihiutaleet. Piin ja grafiitin suuri mittavirhe johtuu niiden matalasta 
tiheydestä, joka on hyvin lähellä käytettyä keraami-polymeerikomposiittia. Myös osa 
materiaalista jää sekoitusekstruusiossa ekstruuderiin, joka aiheuttaa pienillä 
täyteasteilla suuria heilahduksia lisäaineen suhteellisessa määrässä. Tämän lisäksi 
tiheysmittauksissa oli nähtävissä ilmakuplia, joten mittauksiin jäi ainakin vähän 
ilman vaikutusta.  

4.1.2. Valmistettujen komposiittien mikrorakenne 

Kaikki näytteet tarkasteltiin optisella mikroskoopilla, jolloin saatiin arvio 
sekoittumisen onnistumisesta. Työssä käytettiin Nikon Eclipse Me600 Microscope 
mikroskooppia. Optisella mikroskoopilla ei ole mahdollista nähdä nano-kokoluokan 
partikkeleita,  joten sekoittumisen  varmistamiseksi  käytettiin myös 
elektronimikroskooppia. Tässä työssä käytettiin mikrorakenteen tarkasteluun Zeiss 
Ultra Plus FESEM:iä. Zeiss Ultra Plus FESEM mahdollistaa 1 nm resoluution ja sillä 
on mahdollista tehdä alkuaine-analyysi hiilestä uraaniin [33]. 
PREPERM keraami-polymeerikomposiittia tarkastellessa optisella mikroskoopilla 
ei ollut nähtävissä mitään kontaminaatiota tai rykelmiä. Kuitenkin FESEM:llä 
tarkasteltuna oli mahdollista erottaa keraamipartikkelit polymeerimatriisista, kuten 
kuvasta 15a nähdään. 
Hopea ja koboltti muodostivat sekoitusekstruusiossa rykelmiä, jotka vähentävät 
huomattavasti nano-kokoluokan partikkelien ja matriisin välistä rajapinta-alaa. 
Varsinkin hopealla rykelmät olivat suhteellisen suuria, kuten kuvasta 15b nähdään. 
Kuitenkaan nikkelihiutaleet eivät muodostaneet samankaltaisia rykelmiä kuin nano-
kokoluokan hopeapartikkelit tai hopeahiutaleet, vaan jakautuminen oli hyvin tasaista 
kuvan 15c mukaisesti. Grafiittihiutaleiden jakautuminen oli suhteellisen tasaista, 
vaikka osa hiutaleista vaikutti muodostavan jatkuvia rykelmiä kuvan 15d mukaisesti.  
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Kuva 15. PREPERM komposiitin a) mikrorakenne FESEM:llä tarkasteltuna ja b) 
hopean, c) nikkelin sekä d) grafiitin jakautuminen mikroskoopilla tarkasteltuna. 

 
Optisella mikroskoopilla tarkasteltuna dielektriset keraamipartikkelit jakautuivat 
paljon tasaisemmin keraami-polymeerikomposiittiin kuin johtavat partikkelit ja 
hiutaleet. Optisella mikroskoopilla ei näkynyt rykelmiä, mutta kaikkien 
nanokeraamia sisältävien komposiittien väri muuttui hieman alkuperäisestä 
PREPERM keraami-polymeerikomposiitin väristä. 
Näiden lisäksi mikroskoopilla tarkasteltiin nanolisäaineiden jakautumista 
puhtaassa polymeerissä. Jakautuminen oli hyvin samanlaista kuin keraami-
polymeerikomposiitissa. Hopea muodosti rykelmiä, kun taas titaanidioksidi ja 
bariumtitanaatti jakautuivat tasaisesti. 

4.2. Komposiittien dielektriset ominaisuudet 

Valmistettujen komposiittien dielektriset ominaisuudet pysyvät lähes vakiona 
mitatulla 1 MHz – 1 GHz taajuusalueella. Vaikka lisäaineet nostivat häviöitä, niin ne 
pysyivät silti suhteellisen matalina. Jokaiselle komposiitille käytettiin kolmea 
mittakappaletta, joiden mittauskeskiarvot esitetään seuraavissa kappaleissa. Tämän 
lisäksi osa komposiiteista mitattiin 9,97 GHz taajuudella, jotta voidaan arvioida 
komposiittien  dielektrisien ominaisuuksien  käyttäytymistä  korkeammilla 
taajuuksilla. 

4.2.1. Käytetyt mittausmenetelmät 

Komposiitin suhteellisen permittiivisyyden ja dielektrisien häviöiden mittaamiseen 
käytettiin Agilent E4991A RF Impedanssi- ja materiaali-analysaattoria, jolla on 
mahdollista mitata dielektrisiä ominaisuuksia 1 MHz taajuudelta aina 3 GHz 

a b 

c d 
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taajuudelle asti. Agilent E4991A on helppokäyttöinen, koska ohjelmisto pystyy 
tulostamaan mittausdatan suoraan permittiivisyytenä ja dielektrisinä häviöinä 
taajuuden funktiona. Mittausalustana käytettiin Dielectric Test Fixture 16453A, joka 
on tyypiltään kaksi rinnakkaista johtavaa laattaa joiden väliin mitattava kappale 
laitetaan. Mittausalusta pystyy mittaamaan luotettavasti 1 MHz - 1 GHz 
taajuusalueella. Kuvassa 16 mittausalusta ja analysaattori [34, 35]. 
 

 
Kuva 16. Agilent RF materiaalin mittausalusta ja analysaattori. 

 
Suhteellisen permittiivisyyden ja dielektrisien häviöiden mittaus perustuu 
näytteen kapasitanssin ja johtavuuden mittaamiseen. Mittapäät painetaan 
mittakappaleen molemmille puolille muodostaen kondensaattorirakenne. 
Mittausjärjestelyn ekvivalenttipiiri muodostuu rinnan kytketystä kondensaattorista 
ja vastuksesta. Kondensaattorirakenteen kapasitanssin ja vastuksen mittauksen 
jälkeen ohjelmisto laskee kaavoja 3, 16 ja 17 käyttäen suhteellisen 
permittiivisyyden reaali- ja imagninääriosan, sekä dielektriset häviöt [36].  
 

𝜀𝑟
′=

𝑡∙𝐶𝑝

𝐴∙𝜀0
,     (16) 

 

𝜀𝑟
′′=

𝑡

𝜔∙𝑅𝑝∙𝐴∙𝜀0
,    (17) 

 
joissa 
 εr’ = Suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 
 εr’’ = Suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 
 t = Näytteen paksuus 
 Cp = Mittakappaleen kapasitanssi 
 A = Elektrodin pinta-ala 
 ω = Mittauksen kulmataajuus 
 Rp = Mittakappaleen resistanssi 
 
Komposiittien suhteellinen permittiivisyys ja dielektriset häviöt mitattiin myös 
9,97 GHz taajuudella, jotta voidaan arvioida ovatko dielektriset ominaisuudet 1 GHz 
korkeammilla taajuuksilla samanlaiset. Mittausalustana käytettiin QWED 10 GHz 
SPDR dielektristä resonaattoria ja vektoripiirianalysaattorina käytettiin Rohde & 
Schwarz ZVB 20 Vector network analyzer. Käytetyllä vektoripiirianalysaattorilla 
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voidaan mitata mittakappaleeseen syötetyn tehon heijastusta ja läpäisyä 10 MHz ja 
20 GHz väliltä. Kuvassa 17a on QWED 10 GHz SPDR dielektrinen resonaattori ja 
kuvassa 17b on Rohde & Schwarz ZVB 20 Vector network analyzer. Lisäksi kuvassa 
18 on dielektrisen resonaattorin periaaatekuva [37, 38].   
 

 
Kuva 17a-b. Dielektrinen resonaattori ja vektoripiirianalysaattori. 

 

 
Kuva 18. Dielektrisen resonaattori periaatekuva. 

 
Dielektrisen resonaattorin suhteellisen permittiivisyyden mittaus perustuu 
resonanssitaajuuden siirtymään ja muodon muuttumiseen. Ensin mitataan 
resonaattorin resonanssitaajuus ilman näytettä, jolloin resonanssitaajuuden pitäisi 
olla lähellä ilmoitettua mittaustaajuutta. Asettaessa resonaattorin sisälle mittakappale 
resonaattorin resonanssitaajuus muuttuu ja kaavasta 18 voidaan laskea mitattavan 
kappaleen permittiiviisyys. Mittaamalla resonanssipiikin hyvyysluku mittakappaleen 
kanssa ja ilman on mahdollista käyttää kaavaa 19 dielektrisien häviöiden 
laskemiseen [39]. 
 

𝜀𝑟
′=1+

𝜔0−𝜔𝑠

𝑡𝜔0𝐾𝜀(𝜀𝑟
′ ,𝑡)
,               (18) 

 

tan𝛿=(
1

𝑄𝑢
−

1

𝑄𝐷𝑅
−
1

𝑄𝑐
)/𝑃𝑒,              (19) 

 
jossa 
 εr’ = Komposiitin suhteellinen permittiivisyys 
 w0 = Tyhjän resonaattorin resonanssin kulmataajuus 
 ws = Resonaattorin resonanssin kulmataajuus mittakappaleen kanssa 
 t = Mittakappaleen korkeus 
 Kε(εr’,t) = Resonanssifunktio, joka ratkaistaan Rayleigh-Ritz-tekniikalla 
 tan δ = Komposiitin dielektriset häviöt 
 Qu-1 = Komposiitin aiheuttamat häviöt 
 QDR-1 = Resonaattorin dielektrisien osien häviöt 
 Qc-1 = Resonaattorin johtavien osien häviöt 
 Pe = Sähköisen energian tiheys 

a b 
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4.2.2. Mittaustulokset 

Nanolisäaineitta 2 til.% sisältävien komposiittien suhteellinen permittiivisyys 
taajuuden funktiona on kuvassa 19. Komposiittien permittiivisyys kasvoi selvästi 
nanolisäainetta lisätessä ja permittiivisyys on suhteellisen vakio mitatulla 
taajuusalueella. Johdepartikkelit kasvattivat permittiivisyyttä huomattavasti 
enemmän kuin dielektriset partikkelit. Johtavilla partikkeleilla suurempi johtavuus 
kasvatti enemmän permittiivisyyttä ja hopea kasvatti eniten komposiitin 
permittiivisyyttä, joka kasvoi noin 36 %. Dielektrisillä partikkeleilla suurempi 
permittiivisyys kasvatti permittiivisyyttä enemmän, joista bariumtitanaatti kasvatti 
eniten komposiitin permittiivisyyttä, joka kasvoi noin 17 %.    
Komposiittien dielektriset häviöt taajuuden funktiona on kuvassa 20. 
Johdepartikkelit nostivat myös dielektrisiä häviöitä huomattavasti enemmän kuin 
dielektrisen partikkelit. Johtavista partikkeleista vähiten dielektrisiä häviöitä kasvatti 
hopea, joka kasvatti häviöitä 780 %. Dielektrisistä partikkeleista kuparioksidi 
kasvatti häviöitä vähiten, joka kasvoi noin 40 %. PREPERM komposiitin dielektriset 
häviöt olivat niin matalat, että se häviää mittalaitteen mittavirheeseen, joten tulosten 
vertailussa dielektrisille häviöille käytettiin tuoteselosteessa ilmoitettua arvoa 0,0005.  
Taulukossa 9 on nanolisäainetta sisältävien komposiittien mitattu permittiivisyys 
ja dielektriset häviöt 1 GHz taajuudella. Komposiiteista parhaat kompromissit 
permittiivisyyden ja dielektrisien häviöiden suhteen saatiin hopealla, 
titaanidioksidilla ja bariumtitanaatilla. Näitä kolmea nanolisäainetta sisältäviä 
komposiitteja valmistettiin ja mitattiin myös eri täyteasteilla. 
 

 
Kuva 19. Komposiittien permittiivisyys taajuuden funktiona. 
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Kuva 20. Komposiittien dielektriset häviöt taajuuden funktiona. 

 
Taulukko 9. Komposiittien dielektriset ominaisuudet 1 GHz taajuudella 

Komposiitti Suhteellinen 
permittiivisyys 

Dielektriset häviöt 

PREPERM 6,79 - 
PREPERM +2til.% Hopea 9,23 0,0044 
PREPERM +2til.% Koboltti 8,93 0,0054 
PREPERM +2til.% Bariumtitanaatti 7,93 0,0022 
PREPERM +2til.% Titaanidioksidi 7,63 0,0016 
PREPERM +2til.% Pii 7,72 0,0045 
PREPERM +2til.% Kuparioksidi 7,35 0,0012 

 
Nano-kokoluokan hopeapartikkeleiden vaikutus keraami-polymeerikomposiitin 
suhteelliseen permittiivisyyteen ja dielektrisiin häviöihin taajuuden funktiona eri 
täyteasteilla on esitetty kuvissa 21 ja 22. Permittiivisyys kasvoi odotetusti täyteasteen 
kasvaessa, kuitenkin 2 til.% täyteasteella häviöt oli suuremmat.  
 

 
Kuva 21. Nanohopean täyteasteen vaikutus komposiitin permittiivisyyteen. 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Di
el
ek
tr
is
et
 
hä
vi
öt

Taajuus [MHz]

PREPERM PREPERM + 2vol% Ag
PREPERM + 2vol% BT PREPERM + 2vol% TiO2
PREPERM + 2vol% CuO PREPERM + 2vol% Si
PREPERM + 2vol% Co

6

7

8

9

10

11

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

S
u
ht
e
ell
i
n
e
n 
p
er
mi
tt
ii
vi
sy
ys

Taajuus [MHz]

PREPERM
PREPERM + 0,5vol% Ag
PREPERM + 2vol% Ag
PREPERM + 4vol% Ag



 

 

37 

 
Kuva 22. Nanohopean täyteasteen vaikutus komposiitin dielektrisiin häviöihin. 
 
Nano-kokoluokan titaanidioksidin vaikutus keraami-polymeerikomposiitin 
suhteelliseen permittiivisyyteen ja dielektrisiin häviöihin taajuuden funktiona eri 
täyteasteilla on kuvissa 23 ja 24. Permittiivisyys oli lähes vakio mitatulla 
taajuusalueella ja se kasvoi odotetusti täyteasteen kasvaessa. Myös keraami-
polymeerikomposiitin häviöt kasvoivat täyteasteen kasvaessa.  
 

 
Kuva 23. Nanotitaanidioksidin täyteasteen vaikutus komposiitin permittiivisyyteen. 
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Kuva 24. Nanotitaanidioksidin täyteasteen vaikutus komposiitin dielektrisiin 

häviöihin. 
 
Nano-kokoluokan bariumtitanaatin vaikutus suhteelliseen permittiivisyyteen ja 
dielektrisiin häviöihin taajuuden funktiona eri täyteasteilla on kuvissa 25 ja 26. 
Permittiivisyys ja dielektriset häviöt nousivat täyteasteen kasvaessa.  
 

 
Kuva 25. Nanobariumtitanaatin täyteasteen vaikutus komposiitin permittiivisyyteen. 
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Kuva 26. Nanobariumtitanaatin täyteasteen vaikutus komposiitin dielektrisiin 

häviöihin. 
 
Nanolisäaineita eri täyteasteilla sisältävien komposiittien mitatut ominaisuudet 1 
GHz taajuudella on koottu taulukkoon 10.  
 
Taulukko 10. Nanolisäainetta eri täyteasteita sisältävät komposiitit 

Komposiitti Täyteaste [til.%] Suhteellinen 
permittiivisyys 

Dielektriset häviöt 

 
PREPERM + Hopea 

0,5 7,78 0,0020 
2 9,23 0,0044 
4 10,80 0,0022 

 
PREPERM + Titaanidioksidi 

0,5 7,40 0,0019 
2 7,63 0,0015 
4 8,00 0,0026 

 
PREPERM + Bariumtitanaatti 

0,5 7,39 0,0019 
2 7,93 0,0022 
4 8,69 0,0034 

 
Nanolisäaineiden lisäämisen vaikutus puhtaan polymeerin permittiivisyyteen ja 
dielektrisiin häviöihin taajuuden funktiona on esitetty kuvissa 27 ja 28. Polymeeri-
nanopartikkeli komposiittien permittiivisyydet kasvoivat, kuten nanolisäainetta 
sisältävillä keraami-polymeerikomposiiteilla. Nanolisäaine-polymeerin dielektriset 
häviöt olivat samaa luokkaa kuin nanolisäainetta sisältävällä keraami-
polymeerikomposiitilla. 
 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Di
el
ek
tr
is
et
 
hä
vi
öt

Taajuus [MHz]

PREPERM
PREPERM + 0,5vol% BT
PREPERM + 2vol% BT
PREPERM + 4vol% BT



 

 

40 

 
Kuva 27. Nanolisäaineiden vaikutus polymeerin permittiivisyyteen. 

 

 
Kuva 28. Nanolisäaineiden vaikutus polymeerin dielektrisiin häviöihin. 

 
Taulukoissa 11 on nanolisäainetta sisältävien polymeerien ja vastaavien keraami-
polymeerikomposiittien suhteellinen permittiivisyys 1 GHz taajuudella. Taulukossa 
on myös permittiivisyyden suhteellinen muutos. Nano-kokoluokan dielektriset 
partikkelit nostivat permittiivisyyttä suhteessa yhtä paljon polymeerille ja 
komposiitille, mutta nano-kokoluokan johdepartikkelit lisäsivät permittiivisyyttä 
suhteessa huomattavasti enemmän suuremman permittiivisyyden matriisille.  
 
Taulukko 11. Nanolisäainetta sisältävien polymeerien ja keraami-
polymeerikomposiittien suhteellinen permittiivisyys. 
Nanolisäaine Polymeeri Komposiitti 
 Suhteellinen 

permittiivisyys 
Muutos % Suhteellinen 

permittiivisyys 
Muutos % 

Referenssi 2,48 - 6,79 - 
Hopea 3,13 26,2 10,80 59,1 
Titaanidioksidi 2,93 18,1 8,00 17,8 
Bariumtitanaatti 3,03 22,2 8,69 28,0 
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Taulukossa 12 on nanolisäainetta sisältävien polymeerien ja vastaavien keraami-
polymeerikomposiittien dielektriset häviöt 1 GHz taajuudella. Taulukossa on myös 
häviöiden suhteellinen muutos. Matalan dielektrisien häviöiden komposiitin häviöt 
kasvoivat suhteessa enemmän, mutta dielektriset häviöt olivat samaa suuruusluokkaa 
polymeerille ja komposiitille. 
 
Taulukko 12. Nanolisäainetta sisältävien polymeerien ja keraami-
polymeerikomposiittien dielektriset häviöt. 
Nanolisäaine Polymeeri Komposiitti 
 Dielektriset 

häviöt 
Muutos % Dielektriset 

häviöt 
Muutos % 

Referenssi 0,0010 - 0,0005 - 
Hopea 0,0018 80 0,0022 340 
Titaanidioksidi 0,0012 20 0,0026 420 
Bariumtitanaatti 0,0024 140 0,0033 560 

 
Mikro-kokoluokan johdehiutaleiden vaikutus keraami-polymeerikomposiittiin 
suhteelliseen permittiivisyyteen ja dielektrisiin häviöihin taajuuden funktiona on 
kuvissa 29 ja 30. Tässä tapauksessa aineen johtavuudella ei ollut suurta vaikutusta 
permittiivisyyden kasvuun ja kaikilla johdehiutaleilla permittiivisyys kasvoi noin 23 
%. Dielektriset häviöt kasvoivat vähiten hopealla, joka kasvatti häviöitä noin 60 %. 
Taulukossa 13 on johdehiutaleiden ja nanohopean ominaisuudet 1 GHz taajuudella ja 
nähdään nano-kokoluokan pyöreiden hopeapartikkeleiden kasvattaneen suhteellista 
permittiivisyyttä enemmän kuin hopeahiutaleet, mutta hopeahiutaleiden häviöt olivat 
huomattavasti alhaisemmat.  
 

 
Kuva 29. Johdehiutaleiden vaikutus komposiitin permittiivisyyteen. 
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Kuva 30. Johdehiutaleiden vaikutus komposiitin dielektrisiin häviöihin. 

 
Taulukko 13. Johdehiutaleita sisältävien komposiittien ominaisuudet 
Komposiitti Suhteellinen permittiivisyys Dielektriset häviöt 
PREPERM 6,79 0,0000 
PREPERM +2 til.% Nanohopea 9,23 0,0044 
PREPERM +2 til.% Hopeahiutale 8,33 0,0013 
PREPERM +2 til.% Nikkelihiutale 8,37 0,0030 
PREPERM +2 til.% Grafiittihiutale 8,34 0,0020 

 
Dielektrisellä resonaattorilla mitattiin laajemman testauksen läpikäyneet 
nanolisäainetta sisältävät keraami-polymeerikomposiitit ja muutama lupaava 
johdehiutaleita sisältävä keraami-polymeerikomposiitti. Taulukossa 14 on 
komposiittien mitatut ominaisuudet 9,97 GHz taajuudella. Suhteellisessa 
permittiivisyydessä on otettu huomioon mittakappaleen paksuuden aiheuttama 
epätarkkuus permittiivisyyden mittaustuloksessa. 
 
Taulukko 14. Lisäainetta sisältävien komposiittien 9,97 GHz ominaisuudet 

Komposiitti Suhteellinen permittiivisyys Dielektriset häviöt 
PREPERM 7,28 ± 0,48 0,0014 
PREPERM + 2 til.% Nanohopea 8,35 ± 0,04 0,0114 
PREPERM + 2 til.% Nanotitaanidioksidi 6,26 ± 0,57 0,0031 
PREPERM + 2 til.% Nanobariumtitanaatti 7,25 ± 0,44 0,0029 
PREPERM + 2 til.% Hopeahiutale 7,52 ± 0,17 0,0056 
PREPERM + 2 til.% Grafiittihiutale 8,38 ± 0,16 0,0066 

 
Puhtaan PREPERM keraami-polymeerikomposiitin permittiivisyyden muutos 
menee vielä mittavirheen sisälle, joten ei voida suoraan sanoa muuttuivatko sen 
dielektriset ominaisuudet korkeammilla taajuuksilla. Korkeammilla taajuuksilla 
kaikkien lisäaineita sisältävien keraami-polymeerikomposiittien permittiivisyys laski 
hieman paitsi grafiittihiutaleilla. Dielektriset häviöt kasvoivat 9,97 GHz mittauksissa 
kaikille komposiiteille ja johtavien partikkeleiden häviöiden kasvu oli huomattavasti 
voimakkaampaa kuin dielektrisillä partikkeleilla.  
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5. POHDINTA JA TULOSTEN TARKASTELU 
 
Nanolisäainetta sisältävien keraami-polymeerikomposiittien permittiivisyys kasvoi 
jokaisella testatulla lisäaineella 1 GHz taajuudella. Komposiittien valmistuksessa 
käytettiin PREPERM keraami-polymeerikomposiitin tuoteselosteen suositusarvoja ja 
koska komposiitin ja mittakappaleiden valmistaminen onnistui, niin ei ollut 
tarpeellista kokeilla erilaisia prosessiparametreja. Pienellä täyteasteella suurin 
potentiaali vaikuttaa olevan johtavilla nano-kokoluokan partikkeleilla, joka ei ole 
yllätys ottaen huomioon täyteaineiden kuvan 8 mukainen tyyppi käyttäytyminen.  
Piin ja kuparioksidin lisääminen keraami-polymeerikomposiitin nosti suhteellista 
permittiivisyyttä enemmän kuin sekoitusyhtälöt ennustavat kyseisten lisäaineiden 
permittiivisyyksillä. Pii ja kuparioksidi kummatkin sekoittuivat hyvin keraami-
polymeerikomposiittiin, joten täyteaineen ja matriisin välinen rajapinta voi olla 
huomattava permittiivisyyden lähde. Ottaessa huomioon piin ja kuparioksidin 
dielektriset häviöt ja permittiivisyys eivät ne pärjänneet vertailussa titaanidioksidille 
ja bariumtitanaatille, joten laajempaa testisarjaa ei tehty piille ja kuparioksidille. 
Kuitenkin  ero  keraami-polymeerikomposiittiin  lisätyllä  nano-kokoluokan 
keraameilla ja puolijohteilla dielektrisiin ominaisuuksiin oli suhteellisen 
marginaalinen. Kuparioksidi kasvatti kaikista nanolisäaineista vähiten dielektrisiä 
häviöitä ja permittiivisyys kasvoi kuitenkin 8 %. Kuparioksidilla voi olla potentiaalia 
erittäin matalan dielektrisien häviöisten komposiittien lisäaineeksi.  
Koboltti lisäsi suhteellista permittiivisyyttä ja häviöitä, mutta se ei pärjännyt 
vertailussa hopealle, joka lisäsi enemmän permittiivisyyttä ja vähemmän häviöitä, 
joten koboltille ei tehty lisää testisettejä. Koboltti on kuitenkin myös magneettinen 
materiaali, joten keraami-polymeerikomposiitin permeabiliteetin muuttuminen 
lisätyn nanolisäaineen täyteasteen mukana olisi ollut mielenkiintoista tutkia, mutta se 
ei kuulunut varsinaisesti tämän työn aiheeseen.  
Hopea kasvatti keraami-polymeerikomposiitin suhteellista permittiivisyyttä 
huomattavasti pitäen dielektriset häviöt suhteellisen matalana. Permittiivisyys kasvoi 
odotetusti täyteasteen funktiona ja permittiivisyyden kasvu oli voimakkaampaa 
matalilla täyteasteilla kuin sekoitusyhtälöt ennustavat. Kuvassa 31 on hopean 
permittiivisyyden sovitus eri sekoitusyhtälöillä, joista vain Maxwell-Garnett 
sekoitusyhtälö ei kykene seuraamaan permittiivisyyden suurta kasvua täyteasteen 
suhteen. Kuitenkin sovituksen onnistumiseksi matriisin permittiivisyyttä kasvatettiin 
hieman ja hopealle valittiin suhteellisen suuri permittiivisyys. Taulukossa 15 on 
hopeaa sisältävän komposiitin sovituksessa käytetyt arvot. Ylimääräinen 
permittiivisyys epäillään tulevan lisäaineen ja matriisin rajapinnasta. Häviöt pysyivät 
suhteellisen vakiona täyteasteen suhteen pois lukien 2 til.% täyteaste, joka 
todennäköisesti johtuu huonosta sekoittumisesta tai kontaminaatiosta. Hopean 
partikkelikoon ollessa 30 nm ja täyteasteen ollessa suurimmillaan 4 til.% vain noin 
10 % matriisista muuttuu rajapinnaksi kuvan 6 mukaisesti. Lisäksi kaikki hopeaa 
sisältävät keraami-polymeerikomposiitit sekoittuivat suhteellisen epätasaisesti kuvan 
15b mukaisesti. Suuret hopearykelmät sisältävät valtaosan lisätystä hopeasta, joten 
hopean ja matriisin rajapinta jää paljon odotettua vähäisemmäksi.  
 



 

 

44 

 
Kuva 31. Sekoitusyhtälöiden sovitus hopeaa sisältäville komposiiteille. 

 
Taulukko 15. Hopeaa sisältävien komposiittien sovitusparametrit 

Sekoitussääntö εm εi 
Lichtenecker 7,4 100000 
Maxwell-Garnett 7,4 100000 
Differentiaalinen 7,4 30000 

 
Hopean täyden potentiaalin hyödyntäminen keraami-polymeerikomposiitin 
nanolisäaineena vaatii vielä pienempiä nano-kokoluokan hopeapartikkeleita ja 
keinon päästä eroon rykelmien muodostumisesta. Rykelmien muodostumista voidaan 
torjua esimerkiksi pinnoittamalla nano-kokoluokan hopeapartikkelit sopivalla 
polymeerillä, joka estää hopeapartikkeleiden tarttumisen toisiinsa. Vaihtoehtoisesti 
voi yrittää matalampaa sekoitusekstruusion lämpötilaa, joka kuitenkin vaatisi hyvin 
todennäköisesti eri matriisi materiaalin. Hopean soveltamista kuitenkin hankaloittaa 
sen korkean hinta. Hopea maksaa suhteellisen paljon ja keraami-
polymeerikomposiitissa 2 til.% täyteaste tarkoittaa 10 m.% massaosuutta, joka 
todennäköisesti massatuotettuna maksaisi liikaa saavutettuun hyötyyn nähden. 
Titaanidioksidin lisääminen keraami-polymeerikomposiittiin nosti suhteellista 
permittiivisyyttä odotetusti täyteasteen funktiona. Myös dielektriset häviöt nousivat 
hieman täyteastetta kasvattaessa. Kuvassa 32 on titaanidioksidia sisältävän 
komposiitin permittiivisyyden sovitukset eri sekoitusyhtälöille ja taulukossa 16 on 
sovituksessa käytetyt sovitusparametrit. Sekoitusyhtälöt ennustavat hyvin 
permittiivisyyden kasvamisen, mutta matriisille jouduttiin käyttämään hieman 
mitattua korkeampaa permittiivisyyttä. Keraamin jakautuminen keraami-
polymeerikomposiitissa oli optisella mikroskoopilla tarkasteltuna hyvä, joten 
tasalaatuisempi sekoitus ei todennäköisesti paranna ominaisuuksia huomattavasti. 
Titaanidioksidin partikkelikoko on samaa luokkaa kuin hopealla, joten 4 til.% 
täyteasteella matriisista rajapintaa on noin 10 %. Pienentämällä lisätyn 
titaanidioksidin partikkelikokoa entisestään voitaisiin mahdollisesti saada 
komposiitille vielä parempia dielektrisiä ominaisuuksia. Kuitenkin tällä hetkellä 
kaupallisia alle 25 nm titaanidioksidipartikkeleita on suhteellisen hankala löytää, 
joka rajoittaa pienemmän partikkelikoon testaamista. 
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Kuva 32. Sekoitusyhtälöiden sovitus titaanidioksidia sisältäville komposiiteille. 

 
Taulukko 16. Titaanidioksidia sisältävien komposiittien sovitusparametrit 

Sekoitussääntö εm εi 
Lichtenecker 7,3 70 
Maxwell-Garnett 7,3 75 
Differentiaalinen 7,3 75 

 
Bariumtitanaatin lisääminen keraami-polymeerikomposiittiin nosti suhteellista 
permittiivisyyttä täyteasteen funktiona. Myös dielektriset häviöt nousivat hieman 
täyteastetta kasvattaessa. Kuvassa 33 on sovitus bariumtitanaatin vaikutuksesta 
permittiivisyyteen ja taulukossa 16 on sovituksessa käytetyt parametrit. Maxwell-
Garnett sekoitusyhtälöllä ei onnistuttu ennustamaan permittiivisyyden nousua, mutta 
Lichteneckerin ja differentiaalisen sekoitusyhtälön sovittaminen onnistui sopivilla 
sovitusparametreilla. Käytetyn bariumtitanaatin partikkelikoko on niin suuri, että 4 
til.% täyteasteellakin rajapinnan osuus matriisin kanssa jää alle 1 %. Tämä on 
kuitenkin bariumtitanaatille ongelma, koska sen permittiivisyys laskee huomattavasti 
partikkelikoon laskiessa alle 100 nm [13]. Bariumtitanaattia käyttämällä joudutaan 
siis tekemään kompromissi permittiivisen rajapinnan määrän ja partikkelin oman 
permittiivisyyden kanssa. Tästä syystä mahdollisuus parantaa komposiitin 
suorituskykyä prosessia tai lähtöaineita parantamalla voi olla hyvin rajoittunut. 
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Kuva 33. Sekoitusyhtälöiden sovitus bariumtitanaattia sisältäville komposiiteille. 
 
Taulukko 17. Bariumtitanaattia sisältävien komposiittien sovitusparametrit 

Sekoitussääntö εm εi 
Lichtenecker 7,2 700 
Maxwell-Garnett 7,2 10000 
Differentiaalinen 7,2 9200 

 
Nanokeraamien lisääminen keraami-polymeerikomposiittiin nosti suhteellista 
permittivisyyttä hieman enemmän kuin pelkän keraamin lisääminen keraami-
polymeerikomposiittiin. Tämä ylimääräinen permittiivisyys voi johtua nano-
kokoluokan partikkelien ja matriisin välisestä rajapinnasta tai nanokeraamien pieni 
koko mahdollistaa vielä tasaisemman jakautumisen matriisissa. Olisi mielenkiintoista 
tutkia onko nanokeraamin lisäämisen aiheuttama ylimääräinen permittiivisyyden 
kasvu keraami-polymeerikomposiitissa kertaluontoinen vai summautuva ilmiö. Jos 
keraami-polymeerikomposiitin lisätään esimerkiksi nano-kokoluokan titaanidioksidia 
ja bariumtitanaattia, niin nostaisivatko ne kummatkin erikseen matriisin 
permittiivisyyttä.  Käyttämällä  kahta  tai  useampaa nano-kokoluokan 
keraamipartikkeli faasia olisi kuitenkin hankala analysoida permittivisyyden kasvun 
luonnetta, koska matriisin ja partikkelien välistä rajapintaa on yhä alle 10 %. Toinen 
mielenkiintoinen aihe tutkia olisi saman keraamin vaikutusta keraami-
polymeerikomposiittiin, kun käytetään kahta tai useampaa partikkelikokoa kuten 50 
nm, 1 μm ja 50 μm. Kyseisistä aiheesta on hyvin rajatusti tutkimustuloksia. Tämä voi 
myös tarkoittaa että aiheesta ei ole mitään merkittävää raportoitavaa.  
Sovituksien  onnistumiseksi nanolisäainetta  sisältäville keraami-
polymeerikomposiiteille matriisin suhteellista permittiivisyyttä nostettiin 0,4 – 0,6 
yksikköä. Sekoitusyhtälöiden ennustama permittiivisyys lähtee liikkeelle matriisin 
permittiivisyydestä, joten matalilla täyteasteilla voidaan ajatella lisäaineiden ja 
matriisin välisen rajapinnan lisäävän juuri tämän verran permittiivisyyttä.  
Tämän lisäksi johdepartikkeleita sisältävälle keraami-polymeerikomposiitille on 
mahdollista käyttää kolmen faasin sekoitusyhtälöä. Sovituksessa käytettiin taulukon 
17 arvoja ja kolmen faasin sekoitusyhtälön sovitus on kuvassa 34. Kolmen faasin 
sekoitusyhtälö ennustaa hopeaa sisältävälle keraami-polymeerikomposiitille 
huomattavasti voimakkaampaa kasvua hopean täyteasteen suhteen kuin mitatut arvot, 
joten sekoitusyhtälö sovitettiin mitattuihin arvoihin laskemalla hopean efektiivistä 
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johtavuutta. Hopean huono jakautuminen mahdollisesti aiheutti ennustettua 
matalamman suhteellisen permittiivisyyden kasvun. Jos tiedetään millä täyteasteella 
keraami- ja johdepartikkelia sisältävän polymeerikomposiitin mekaaniset 
ominaisuudet huononevat liikaa, niin kolmen faasin sekoitusyhtälöllä on mahdollista 
ratkaista optimaalinen johde- ja keraamipartikkelien täyteaste polymeerissä halutun 
permittiivisyyden räätälöimiseksi. 
 
Taulukko 18. Kolmen faasin sekoitusyhtälön sovitusparametrit 

ε’1 ε’’1 σ2 ε’3 ε’’3 a/b ω [Grad/s] 
2,8 0,0011 6300 75 0,0001 1 6.28 
 

 
Kuva 34. Kolmen faasin sovitus hopeaa sisältäville komposiiteille. 

 
Kolmen mittapisteen avulla on mahdollista nähdä suhteellisen permittiivisyyden 
kasvun trendi nanolisäaineen täyteasteen funktiona. Olisi mielenkiintoista tutkia 
kuinka sekoitusyhtälöllä saatu sovitus pitää paikkaansa erittäin pienillä 
nanolisäaineen täyteasteilla. Käytännössä tutkimuksen voisi toteuttaa laskemassa 
nanolisäaineen täyteastetta niin kauan kunnes sovituksessa käytetty matriisin 
ylimääräinen permittiivisyys romahtaa. Jos permittiivisyyden trendi pysyy hyvin 
pienillä täyteasteilla esimerkiksi 0,01 til.% asti samana, niin 0,4 – 0,6 
permittiivisyyden kasvu olisi hyvin merkittävä hyöty niin pienestä määrästä 
lisäainetta. 
Myös polymeeriin permittiivisyys kasvoi, kun siihen lisättiin nanolisäainetta. 
Matalilla  täyteasteilla hopea  lisäsi  nanolisäaine-polymeerikomposiitin 
permittiivisyyttä voimakkaammin kuin titaanidioksidi ja bariumtitanaatti, joka on 
odotettavissa johdepartikkeleita sisältävälle komposiitille. Nano-kokoluokan 
keraamipartikkelit nostivat permittiivisyyttä suhteessa yhtä paljon lisättynä 
polymeeriin ja keraami-polymeerinkomposiittiin, mutta hopeaa lisätessä 
permittiivisyys nousee suhteessa huomattavasti voimakkaammin keraami-
polymeerikomposiitille kuin pelkälle polymeerille. Kolmen faasin johdepartikkeleita 
ja dielektrisiä partikkeleita polymeerimatriisissa sisältävä komposiitti vaikuttaa hyvin 
lupaavalta myös tästä näkökulmasta. Johtavaa täyteainetta sisältävän 
polymeerikomposiitin permittiivisyyden arvellaan johtuvan johdepartikkelien väliin 
jäävästä voimakkaasta sähkökentästä [3]. Jos johdepartikkelien väliin jää matalan 
permittiivisyyden  polymeerimatriisin sijaan  korkean  permittiivisyyden 
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keraamipartikkeli, niin vaikutus komposiitin permittiivisyyteen voi olla 
huomattavasti voimakkaampi.   
Johdehiutaleita lisäämällä keraami-polymeerikomposiittiin saadaan aikaan kolmen 
faasin komposiitti, jossa pienimäärä johdehiutaleita aiheuttaa voimakkaan 
suhteellisen permittiivisyyden kasvun. Hopeahiutaleet eivät kasvattaneet suhteellista 
permittiivisyyttä niin paljon kuin nano-kokoluokan pyöreät hopeapartikkelit keraami-
polymeerikomposiitissa. Lisäksi jonkun johtavuuden raja-arvon ylityksen jälkeen ei 
hiutaleiden johtavuudella vaikuttanut olevan suurta merkitystä permittiivisyyden 
kasvuun. Kolmen faasin sekoitusyhtälö ennustaa johdepartikkelin muotokertoimen 
muuttuessa permittiivisyyden laskevan hieman, joka vaikuttaa pitävän paikkaansa. 
Hiutaleiden muotoisien partikkelien yksi etu on myös niiden erittäin alhainen 
perkolaatioraja, joka tarkoittaa erittäin voimakasta vaikutusta permittivisyyteen 
hyvin alhaisilla täyteasteilla. Hiutaleista grafiittihiutaleet vaikuttavat soveltamista 
ajatellen parhailta niiden alhaisen tiheyden ja suhteellisen halvan hinnan vuoksi.  
Hiutaleiden matala perkolaatioraja tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon 
lisäaineeksi, mutta matala perkolaatioraja tekee komposiitin valmistamisesta 
halutulle permittivisyydelle hyvin hankalaa. Hiutaleiden soveltamista varten ne 
täytyy pinnoittaa tarpeeksi paksusti vuotovirran hallitsemiseksi. Kuitenkin pinnoite ei 
saa estää sähkökentän tunkeutumista johteeseen. Jos johdehiutaleet pystytään 
pinnoittamaan jollakin korkean permittiivisyyden materiaalilla, niin perkolaatiorajan 
jälkeen toisiaan vasten painuvat partikkelit muodostavat mikrokondensaattoriverkon, 
jonka virtuaalisina elektrodeina toimivat dielektrisen materiaalin välissä olevat 
johdehiutaleet. Tällöin perkolaatiorajan jälkeen dielektrinen pinnoite määrä 
vuotovirran ja permittivisyys pysyy lähes vakiona perkolaatiorajan jälkeen. Kyseinen 
komposiitti alkaa muistuttaa keraami-metallikomposiittia, mutta mahdollisesti 
dielektrinen perkolaatioraja saavutetaan ennen mekaanisien ominaisuuksien 
romahtamista. Toinen vaihtoehto on käyttä erittäin pienikokoista dielektrisiä 
nanokeraameja, jotka ehkäisevät hiutaleiden ohmista kytkeytymistä toisiinsa. 
Mittauksien perusteella nanolisäainetta tai johdehiutaletta sisältävien keraami-
polymeerikomposiittien dielektriset ominaisuudet laskivat hieman 9,97 GHz 
taajuudella. Mittaustuloksista voidaan päätellä nanolisäainetta sisältävien keraami-
polymeerikomposiittien permittiivisyyden laskevan hieman taajuuden funktiona ja 
dielektrisien häviöiden kasvavan hieman taajuuden funktiona. Korkeamman 
taajuuden mittaustuloksien laatua huononsi käsin hiotut mittakappaleet, jolloin 
mittakappaleet eivät olleet täysin tasapaksuja. Vaikka mittavirhe oli osalle 
materiaaleista suhteellisen suuri, niin voidaan silti varmuudella todeta johtavien 
lisäaineiden nostaneen permittiivisyyttä myös 9,97 GHz taajuudella.   
Kolmen faasin nanolisäainetta sisältävät keraami-polymeerikomposiitit voivat olla 
tulevaisuudessa merkittävä materiaali muiden dielektrien joukossa, jonka vahvuutena 
on sen polymeerille ominainen muokattavuus. Varsinkin hopea vaikuttaa hyvin 
lupaavalle, koska tässä työssä valmistetut hopeaa sisältävät keraami-
polymeerikomposiitit jättävät vielä huomattavasti parantamisen varaa hopean 
tasaisessa jakautumisessa keraami-polymeerikomposiittiin. Myös grafiittihiutaleet 
vaikuttavat hyvältä vaihtoehdolta johtavaksi faasiksi ja sen suurena etuna on vielä 
halvempi hinta massatuotantoa varten. Tästä syystä myös hiilen muut johtavat 
muodot kuten hiilimusta ja hiilinanoputket voivat olla hyvin potentiaalisia lisäaineita 
keraami-polymeerikomposiitin lisäaineeksi. Mielenkiintoista olisi myös tutkia 
johdepartikkeleiden  vaikutusta eri permittiivisyyden keraami-
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polymeerikomposiitteihin ja tarkastella kuinka paljon dielektriset ominaisuudet 
muuttuvat suhteessa komposiitin dielektrisiin ominaisuuksiin. 
Työssä pyrittiin parantamaan keraami-polymeerikomposiitin dielektrisiä 
ominaisuuksia lisäaineilla. Työssä valmistettiin ja mitattiin eri lisäaineita sisältäviä 
keraami-polymeerikomposiitteja ja mitattiin niiden dielektrisiä ominaisuuksia. 
Komposiittien suhteellista permittiivisyyttä onnistuttiin kasvattamaan kaikilla 
lisäaineilla, mutta dielektrisien häviöiden osalta mikään lisäainetta sisältävistä 
keraami-polymeerikomposiiteista ei pärjännyt alkuperäiselle PREPERM TP20066 
komposiitille. Kyseessä voi olla valmistuksen laadullinen seikka, mutta 
permittiivisyyden kasvattaminen lisäaineilla ilman kompromissia dielektrisien 
häviöiden kanssa jäi vielä toteutumatta. Osasta valmistetuista komposiiteista on 
hyvin niukasti aikaisemmin julkaistua tutkimustietoa ja uusien materiaali 
vaihtoehtojen tutkiminen on itsessään arvokasta. Valmistettujen komposiittien 
mittaustulokset tukevat suhteellisen hyvin aikaisemmin esitettyjä teorioita ja 
herättävät muutamia jatko-kysymyksiä lisäaineiden mahdollisuuksista.  
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6. YHTEENVETO 
 
Tässä työssä valmistettiin nanolisäainetta 0,5 - 4 til.% sisältäviä keraami-
polymeerikomposiitteja ja niiden dielektriset ominaisuudet karakterisoitiin 10 MHz – 
10 GHz taajuusalueella. Työn tarkoitus oli tutkia onko mahdollista parantaa keraami-
polymeerikomposiitin dielektrisiä ominaisuuksia lisäämällä pieniä määriä lisäainetta. 
Suurin suhteellisen permittiivisyyden kasvu saatiin lisäämällä PREPERM keraami-
polymeerikomposiittiin nano-kokoluokan hopeapartikkeleita, jolloin komposiitin 
permittiivisyys kasvoi 36 %. Komposiitin dielektriset häviöt kasvoivat myös 
huomattavasti verrattuna PREPERM komposiittiin, mutta dielektriset häviöt ovat silti 
vielä suhteellisen matalat. Odotusten mukaisesti pienillä täyteasteilla 
johdepartikkeleilla on suurempi merkitys komposiitin dielektrisiin ominaisuuksiin 
kuin dielektrisillä partikkeleilla. 
Kun nanolisäainetta sisältävien keraami-polymeerikomposiittien suhteellinen 
permittiivisyys sovitettiin sekoitusyhtälöihin, niin havaittiin permittiivisyyden olevan 
0,4 – 0,6 yksikköä odotettua korkeampi matalilla täyteasteilla. Tämä ylimääräisen 
permittiivisyyden kasvun ajatellaan johtuvan nanolisäaineiden ja matriisin välisistä 
rajapinta ilmiöistä. Kuitenkin kolmen faasin sekoitusyhtälö ennustaa hopeaa 
sisältävälle  keraami-polymeerikomposiitille  huomattavasti  voimakkaampaa 
permittiivisyyden kasvua täyteasteen suhteen. Odotettua alhaisempi permittiivisyys 
johtuu mahdollisesti hopean erittäin huonosta jakautumisesta. Hopean käyttäminen 
nanolisäaineena voi tuottaa vielä huomattavasti parempia tuloksia jos hopea 
partikkeleiden tarttuminen toisiinsa voidaan estää esimerkiksi pinnoitteella. 
Työssä tutkittiin myös lisättyjen johdepartikkelien muodon ja materiaalin 
vaikutusta  keraami-polymeerikomposiitin suhteelliseen permittiivisyyteen. 
Johdehiutaleet kasvattavat permittiivisyyttä hieman vähemmän kuin nanohopea, 
kuten kolmen faasin yhtälö ennustaa. Mittauksista tulee myös ilmi, että 
johdehiutaleen aineella ei ole suurta merkitystä, kun jokin johtavuusraja ylitetään. 
Tämä mahdollistaa muiden johtavien aineiden käytön, jotka ovat lisäaineena 
keraami-polymeerikomposiitissa dielektriseltä suorituskyvyltään yhtä hyviä kuin 
hopea, mutta ovat mahdollisesti mekaanisesti tai taloudellisesti huomattavasti 
parempia vaihtoehtoja. Erittäin hyvä johdehiutale vaihtoehto on grafiittihiutale, joka 
lisättynä keraami-polymeerikomposiittiin 2 til.% täyteasteella kasvattaa suhteellista 
permittiivisyyttä 23 %.    
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8. LIITTEET 
 
Liite 1. PREPERM TP20066 tuoteseloste 
 
Liite 2.   Tiheysmittaus kaavat 
 
 
  



 

 

55 

Liite 1a. PREPERM TP20066 tuoteseloste 
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Liite 1b. PREPERM TP20066 tuoteseloste 
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Liite 2.  Tiheysmittausten kaavat 
 

Komposiitin täyteaineen täyteaste: 
𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝=𝑚𝑓𝑖𝑙𝑙+𝑚𝑚𝑎𝑡 

𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝=𝜌𝑓𝑖𝑙𝑙𝑉𝑓𝑖𝑙𝑙+𝜌𝑚𝑎𝑡𝑉𝑚𝑎𝑡 

𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝=𝑓𝜌𝑓𝑖𝑙𝑙+(1−𝑓)𝜌𝑚𝑎𝑡, 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑓=(
𝑉𝑓

𝑉𝑘
) 

𝑓= 
𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝−𝜌𝑚𝑎𝑡

𝜌𝑓𝑖𝑙𝑙−𝜌𝑚𝑎𝑡
 

 
Komposiitin tiheys: 

𝜌𝑘𝑜𝑚𝑝=
𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝

𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝
=

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝

𝑉𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜−𝑉𝑣𝑒𝑠𝑖
=

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝

𝑉𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜−
𝑚𝑡𝑜𝑡−𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝−𝑚𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜

𝜌𝑣𝑒𝑠𝑖

 


