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TIIVISTELMÄ 

 

Työssä valmistettiin kolmen- ja neljän faasin vaahtokomposiitteja käyttämällä 

poluyretaani- (PUR), lyijy zirkonium titanaatti- (PZT), barium titanaatti- 

(BaTiO3) ja grafiitti ainesosia sekä näiden yhdistelmiä, joissa ilma toimi yhtenä 

faasina.  Kolmen faasin komposiiteilla PZT- osuus vaihteli välillä 20–80  

painoprosenttia (p.%), BaTiO3-osuus 40–60 p.% sekä grafiitin osuus 0-15 p.%. 

Valmistetut neljän faasin vaahdot muodostettiin lisäämällä PZT:tä 20–60 p.% 

grafiitin määrän vaihdellessa välillä 1-15 p.%. Vaahtokomposiittien 

valmistusmentelmänä käytettiin polyuretaanipohjaisten kahden komponentin 

eksotermistä reaktiota mihin halutut ferrosähköiset ja johtavat lisäaineet 

lisättiin. Työn tarkoituksena oli tutkia valmistettujen komposiittien sähköisiä 

ominaisuuksia sekoitussuhteita vaihtelemalla, minkä perusteella pyrittiin 

löytämään optimaalinen koostumus neljän faasin komposiiteille sekä 

havainnoida PZT:n ja grafiitin yhteisvaikutusta. Valmistettujen näytteiden 

sähköisiä ominaisuuksia tutkittiin myös polaroinnin jälkeen, jonka kautta 

ominaisuuksia pyrittiin parantamaan. 

Työn keskeisenä osana oli myös mittapään valmistus puristuksen ja sähköisten 

ominaisuuksien samanaikaisen mittauksen suorittamiseksi, mittapään 

kalibrointi sekä mittaustilanteen mallinnus LTSpice-ohjelmalla. Mittaus 

pohjautui ideaalisen levykondensaattorin kapasitanssin teoreettiseen 

laskukaavaan, jonka rajoitteita tutkittiin työssä valmistetun ja käytetyn 

mittapään suhteen. Havaittu epäideaalisuus mittauksien suhteen pyrittiin 

huomioimaan toteamalla virhekomponentista aiheutuvan virheen suuruus 

laskennallisesti sekä huomioimalla vaikutuksen suuruus näytekappaleiden 

mittaustulosten analysoinnissa. 

 

Avainsanat: yhteisvaikutus, levykondensaattori, mittapää, polyuretaani, PZT, 

grafiitti, komposiitti, vaahto. 
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ABSTRACT 

 

In this experiment three and four phase foam composites were prepared using 

polyurethane (PUR)-, lead zirconium titanate (PZT)-, barium titanate (BaTiO3)- 

and grapite components as well as their combinations in which air acted as one 

phase. In the three phase composite foams the amount of PZT varied between 20–

80 weight procent (wt.%), BaTiO3 between 40–60 wt.% and the amount of 

graphite between 1-15 wt.%. The four phase foams were formed by adding PZT 

from 20 to 60 wt.% while graphite’s amount ranged between 1-15 wt.%. The 

composite foams were made by using polyurethane based two component 

exothermic reaction in which the wanted ferroelectric- and conducting fillers 

were added. The goal of the experiment was to examine the electrical properties 

of the composites in different conditions, to find the optimal mixture for the three 

phase composites and study the combined effect of PZT and graphite. The 

electrical properties of the prepared samples were also examined after poling 

through which the properties were sought to be improved. 

In a key role was also the preparation of the measuring head for the 

simultaneous measurement of compression and electrical properties of the 

sample, calibration of the measuring head and modeling of the device with 

LTSpice program. Measuring based on the ideal parallel-plate-capacitor’s 

capacitance’s theoretical calculation formula of which restrictions regarding the 

measurement head were studied. The deviation from the ideal values regarding 

the measurements was taken in account by calculating the error components as 

well as observing the magnitude of the effect by analysing the outcome of the 

samples. 

 

Keywords: combined effect, parallel-plate-capacitor, measurement head, 

polyurethane, PZT, graphite, composite, foam. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

BaTiO3 Barium titanaatti 

C Hiili 

MPB Morfotropinen faasiraja 

Ni Nikkeli 
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PbTiO3 Lyijy titanaatti 

PbZrO3 Lyijy zirkonium 

PUR Polyuretaani 

PUR+ BaTiO3 Polyuretaani barium titanaatti sekoitus 

PUR+C Polyuretaani grafiitti sekoitus 

PUR+PZT Polyuretaani lyijy zirkonium titanaatti sekoitus 

PUR+PZT+C Polyuretaani lyijy zirkonium titanaatti grafiitti sekoitus 

PZT Lyijy zirkonium titanaatti 

Ti Titaani 

p.% Painoprosentti 

Zr Zirkonium 

 

A Elektrodin pinta-ala 

C Kondensaattorin kapasitanssi 

Cp                       Komposiittivaahdon kapasitanssi 

Ctot Kokonaiskapasitanssi 

Cx Mittauksessa syntyvä virhekapasitanssi 

d Levyjen välinen etäisyys 

fc Perkolaatiokynnys 

fNi Johtavien partikkeleiden tilavuusosuus esim. nikkelin 

La   Kiteen leveys 

Lc Kiteen pituus 

Q Varaus 

q Kriittinen eksponentti ~1 

S Poikkipinta-ala 

tan δ  Dielektriset häviöt 

V Jännite 

w Levyjen leveys 

 

ε0 Tyhjiön permittiivisyys 

εkpm Keraamisen polymeerimatriisin permittiivisyys 

εr Suhteellinen permittiivisyys 

ε’r Suhteellisen permittiivisyyden reaaliosa 

ε’’
r Suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosa 

ω  Kulmataajuus 



 

1. JOHDANTO 

 

Elektroniikan kehityksen nopeutuminen ja kuluttajien vaatimusten kasvu aiheuttavat 

elektroniikan tutkimuksen saralle suuria paineita entistä pienempien, tehokkaampien, 

kevyempien sekä joustavampien sovellusten luomiseksi. Teknologian kehittyminen 

aiheuttaa tarpeen entistä monipuolisimmille materiaaleille, jotka ovat mm. 

kustannustehokkaasti valmistettavissa, ympäristöystävällisiä sekä helposti 

muokattavia sovellustarpeisiin. Joustavien ja pehmeiden materiaalien tarve kasvaa 

taitettavien ja puettavien elektroniikkalaitteiden yleistyessä, jolloin 

materiaalitutkimuksen täytyy pyrkiä entistä intensiivisemmin löytämään ratkaisuja 

esitettyihin haasteisiin. Tulevaisuuden haasteisiin voidaan löytää vastauksia tutkimalla 

komposiittimateriaaleja, joita on mahdollista hyödyntää monenlaisissa sovelluksissa. 

Tämä on seurausta komposiiteissa käytettyjen faasiyhdistelmien mahdollisuuksista, 

jotka ovat lähes rajattomat. Faasien yhdistelmiä tutkimalla voidaan löytää myös 

sattuman kautta uusia ominaisuuksia, jotka auttavat teknisten haasteiden ylittämisessä. 

Yleisesti tutkittu ja käytetty komposiittimateriaali muodostuu keraamien ja 

polymeerien yhdistelmistä, jonka käyttöperusteena on hyödyntää polymeerien 

kustannustehokas valmistus, helppo ja alhaisen lämpötilan prosessointi sekä 

mekaaninen sitkeys. Samanaikaisesti, keraamipartikkeleilla muokataan komposiitin 

sähköiset ominaisuudet vaadittavalle tasolle. Suurimmaksi ongelmaksi keraami-

polymeerikomposiiteissa muodostuu kaikkien sähköisten ja magneettisten 

ominaisuuksien kasvattaminen hyvien mekaanisten ominaisuuksien säilyttämisen 

ohella. Täyteaineen määrän kasvaessa materiaalin mekaaniset ominaisuudet alkavat 

usein heikentyä, mutta mm. hiilikuitukomposiiteissa tilanne on toinen. Ratkaisuna 

keraamipartikkelien suurten täyteasteiden aiheuttamaan joustavuuden heikentymiseen 

on esitetty ratkaisuna useissä lähteissä johtavien partikkeleiden käyttöä, joka 

mahdollistaa perkolaatioilmiö alhaisemmilla täyteaineosuuksilla verrattuna 

keraamipartikkeleihin. Perkolaatioilmiölla tarkoitetaan täyteasteen aiheuttamaan 

voimakasta muutosta materiaalin ominaisuuksissa kriittisessä pisteessä. Perkolaation 

seurauksena materiaalin permittiivisyys muuttuu huomattavasti samanaikaisesti, kun 

materiaalin johtavuus ja häviöt kasvavat äkillisesti. Perkolatiivisissa komposiiteissa 

materiaalin joustavuuden säilyttäminen on tärkeää, jolloin täyteaineen säätelemisen 

ohella materiaalin johtavuutta ja permittiivisyyttä voidaan muuttaa myös puristuksesta 

aiheutuvan paineen avulla. 

 Useimmat keraamipartikkeleita sisältävät komposiitit täytyy myös polaroida 

pietsosähköisiä anturisovelluksia varten. Polymeerimatriisi aiheuttaa kuitenkin 

haasteita polarointiprosessin suhteen, koska suurin osa synnytetystä sähkökentästä 

häviää matalan permittiivisyyden polymeerifaasiin. 

Työssä valmistettiin neljän faasin PUR + PZT + C komposittivaahtoja, joiden 

sähköisiä ominaisuuksia voitiin säädellä puristuksella avulla. Sähköiset ominaisuudet 

pyrittiin optimoimaan käyttämällä aineiden eri sekoitussuhteita. Materiaalivalinnoilla 

oli tarkoitus mahdollistaa työssä tutkittujen vaahtojen käyttäminen jatkossa mm. 

paineanturisovelluksissa, joissa vaadiviin ominaisuuksiin kuuluvat esim. joustavuus, 

sensitiivisyys, laaja toiminta-alue sekä hyvät sähköiset ominaisuudet. 

Grafiittihiutaleita seostamalla pyrittiin parantamaan vaahdon ominaisuuksia 

hyödyntämällä johtavuuden muutoksen aiheuttamia vaikutuksia sekä perkolaatiorajaa, 

missä vaahdon ominaisuudet muuttuvat huomattavasti. Materiaalin polaroinnin 

tarkoituksena oli tutkia komposiittivaahtojen käytön mahdollisuuksia 

pietsosähköisissä sovelluksissa.  
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Työssä tarkasteltiin myös käytetyn mittapään mallin ja kalibroinnin ongelmia, jotka 

liittyivät teoreettisen levykondensaattorimallin asettamiin rajoitteisiin käytetyn 

rakenteen suhteen. Käytettyjen vaahtomaisten materiaalien vaikutusta mittauksessa 

syntyneeseen virheeseen pyrittiin myös varmentamaan.  
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2. KOMPOSIITIT 
 

Maailmassa esiintyy paljon luonnonmukaisia komposiittimateriaaleja, jolloin 

komposiitin määritelmää täytyy tarkentaa työn kannalta oleellisempaan muotoon. 

Komposiitiksi määritelläänkin tuotettu materiaali, joka muodostuu vähintään kahdesta 

tai useammasta omissa faaseissaan pysyvästä aineesta, joiden välillä on yhteinen 

rajapinta [1, 2]. 

Komposiittien ominaisuudet määräytyvät niissä käytetyistä 

materiaaliyhdistelmistä, sekä näiden materiaalien ominaisuuksista. Komposiittien 

ominaisuudet voivat olla materiaalien ominaisuuksien summa, ominaisuuksien 

yhdistelmä tai ominaisuuksien tuote. Materiaalin ominaisuuksien summalla ilmaistaan 

komposiittimateriaalien ominaisuuksien riippuvuutta kaikkien materiaalissa olevien 

faasien ominaisuuksista, jolloin ominaisuudet ovat faasien summa. Ominaisuuksien 

yhdistelmässä komposiittimateriaaleilla on ominaisuuksia, joita ei voida selittää 

suoranaisesti ainesosien omien ominaisuuksien avulla. Yhdistelmässä voi syntyä esim. 

kolmas ominaisuus, kuten kimmomoduulin sekä tiheyden yhdistymisen tuotteena 

syntyvä akustinen aaltonopeus [3]. Ominaisuuksien tuote muodostuu erittäin 

monimutkaisesti, eikä sitä voida suoraan havaita tai päätellä komposiittimateriaalissa 

käytettyjen aineiden ominaisuuksien perusteella. Faasien eri ainesosien ominaisuudet 

sekä näiden keskinäiset vuorovaikutukset saattavat tuottaa ennalta-arvaamattomia 

ominaisuuksia materiaalille esim. magneettisähköisessä komposiitissa yhdessä 

faasissa tapahtuva magneettinen heräte voi synnyttää sähköisen polaroinnin toisessa 

pietsosähköisessä faasissa [3]. Komposiittimateriaalin ominaisuuksien tuote on 

riippuvainen ja ennustamattomista molempien faasien ominaisuuksista, minkä 

seurauksena voi syntyä uusi ominaisuus. Erilaisia ainesosia yhdistämällä kahden tai 

useamman faasin komposiittimateriaaliksi voidaan muodostaa satunnaisuuden kautta 

erittäin kiinnostavia sekä merkittäviä ominaisuuksia tuotteina, joista ei alkuvaiheessa 

ilmennyt mitään viitteitä. 

Komposiittien faasien jatkuvuus on tärkeää huomioida kehitettäessä materiaaleja 

erilaisiin elektroniikan sovellustarkoituksiin. Komposiittien fyysiset ominaisuudet 

voivat muuttua huomattavasti riippuen rakenteessa muodostuvista täyteaineiden 

yhteyksistä [3]. Komposiittimateriaaleissa jokainen faasi voi olla itsessään yhdistynyt 

0, 1, 2 tai 3 dimensioon, jolloin esim. kaksi faasinen komposiitti omaa yhteensä 16 

erilaista yhdistelmää. Yhdistelmien määrässä tulee kuitenkin huomioida permutaation 

vaikutus, jonka seurauksena jatkuvuus toteutuu vain 10 eri tavalla [2, 3].  Kuvassa 1 

on esitetty erilaiset jatkuvuudet komposiittirakenteiden faaseissa. 
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Kuva 1. Komposiittien faasien eri jatkuvuudet. 

 

Permutaatiolla tarkoitetaan lyhyesti alkioiden järjestäytymistä, esim. k-alkioinen 

numerojoukko voi järjestäytyä k:n kertoman määrittämällä lukumäärällä. Tämän 

seurauksena jatkuvuudet komposiitin faasille ovat 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-1, 1-2, 1-3, 2-

2, 2-3 ja 3-3, joista yleisimmät ovat 0-3 sekä 1-3 jatkuvat komposiitit. Jatkuvuudella 

tarkoitetaan sitä että, faasin ilmaistaan olevan jatkuva komposiittimateriaalissa tietyn 

karteesi koordinaatiston akselin suuntaisesti [2].  

Eniten tieteellisesti tutkittuja sekä erilaisissa sovelluksissa käytettyjä 

komposiittirakenteita ovat 0-3 jatkuvat komposiitit, joita voidaan valmistaa 

sekoittamalla esim. jatkumatonta keraamijauhetta jatkuvaan polymeerimatriisin. 

Valmistuksen avulla voidaan hyödyntää molempien materiaalien parhaat 

ominaisuudet [4]. Komposiitti 0-3 jatkuvuudella on suotuisa moniin eri tarkoituksiin, 

koska sitä on erittäin helppo valmistaa ja tuottaa teollisesti suurissa määrissä [5]. 

Valmistusprosessi saadaan tällöin kustannustehokkaaksi. 
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2.1. Dielektriset ominaisuudet 

Materiaalin yksi dielektrinen ominaisuus on permittivyys, joka kuvaa kuinka 

voimakkaasti materiaali pystyy vuorovaikuttamaan ulkoisen sähkökentän kanssa [2, 6, 

7, 8].  Varausjakauma materiaalissa aiheutuu permittiivisyydestä, joka reagoi 

ulkoiseen sähkökenttään.   

Suhteellisesta permittiivisyydestä käytetään myös nimitystä dielektrinen vakio, 

joka kuvaa kuinka suuri materiaalin permittiivisyys on suhteessa tyhjiön 

permittiivisyyteen. Suhteellisen permittiivisyyden ja permittiivisyyden välinen 

riippuvuussuhde ilmaistaan kaavalla (1).  

  

 휀𝑟 =
휀

휀0
, 

 

(1)  

jossa ε on materiaalin permittiivisyys ja ε0 on tyhjiön permittiivisyys (8,854·10-12 

F/m). Materiaalin permittiivisyys sekä suhteellinen permittiivisyys ovat riippuvaisia 

sähkökentän taajuudesta. Suhteellinen permittiivisyys voidaan ilmaista 

kompleksisessa muodossa kaavan (2) avulla [6, 7, 8, 9, 10]. 

 

 휀𝑟 = 휀𝑟
′ − 𝑗휀𝑟

′′ 
 

(2)  

missä εr kuvaa suhteellista permittiivisyyttä, ε’r suhteellisen permittiivisyyden 

reaaliosaa sekä ε’’
r suhteellisen permittiivisyyden imaginääriosaa. Tyypillisesti 

materiaalien dielektrinen permittiivisyys mitataan ja ilmoitetaan taajuuksilla 1 kHz, 

100 kHz 1 MHz tai 1 GHz tapauskohtaisesti [7].  Kaavan (2) reaaliosa kuvaa, kuinka 

paljon energiaa ulkoisesta sähkökentästä tallentuu materiaaliin. Reaaliosa vaikuttaa 

levykondensaattorin kapasitanssin suuruuteen suoraan, jolloin suure kuvaa kuinka 

moninkertaiseksi kapasitanssi voi kasvaa eri materiaalien välillä [9]. Imaginäärisestä 

osasta käytetään myös nimitystä häviökerroin, joka kuvaa miten häviöllinen materiaali 

on ulkoisen sähkökentän suhteen. Energiaa häviää sähkökentän vaikutuksen alla, kun 

dielektrisen väliaineen dipolit orientoituvat suunnan vaihtuessa aina uudelleen [9]. 

Materiaalin häviöllisyyttä voidaan kuvata myös häviötangentin avulla, joka kertoo 

häviävän ja varastoituvan energian välisen suhteen lukuarvona. Häviötangetti 

kirjoitetaan kaavan (3) avulla. 

 

 
𝑡𝑎𝑛𝛿 =  

휀𝑟
′′

휀𝑟
′
 (3)  

 

Häviötangentin lukuarvon ollessa 1, materiaali hävittää yhtä paljon energiaa kuin se 

pystyy varastoimaan. 

Materiaalin dielektriset ominaisuudet ovat sähkökentästä riippuvaisia, jolloin 

ominaisuudet muuttuvat huomattavasti, kun ulkoisen sähkökentän taajuus muuttuu [2, 

6, 9]. Ilmiö johtuu relaksaatiosta, minkä seurauksena polarisaatiomekanismi ei pysty 

seuraamaan ulkoisen sähkökentän muutosta. Sinimuotoisen vaihtelevan sähkökentän 

voimakkuuden ja suuntauksen vaihtuessa jatkuvasti, pyrkii sähkökenttä järjestämään 

dipolit aina kentän suuntaisesti. Kaksi vuorovaikutusmekanismia vastustavat 

kuitenkin dipoleiden välitöntä järjestäytymistä sähkökentän suuntauksen mukana. 

Terminen sekoittaminen pyrkii estämään dipoleiden orientoitumisen esim. 

hilavärähtelyistä aiheutunut satunnaisesti tapahtuva värähtely faaseissa aiheuttaa 
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suuntauksen satunnaistamisen. Toinen vastustava mekanismi tapahtuu, kun 

molekyylit kääntyvät väliaineessa. Dipolit eivät näin ollen pysty välittömästi 

reagoimaan kentässä tapahtuviin muutoksiin. Kentän muuttuessa liian nopeasti ne 

eivät pysty seuraamaan kenttää, jolloin dipolit pysyvät satunnaisesti suuntautuneina 

[9]. 

Polarisaatiomekanismien relaksaatioajoissa on huomattavia eroja, joita voidaan 

havainnollistaa kuvan 2 avulla [6, 9, 10].  Permittiivisyyden nähdään laskevan 

erilaisten resonanssitaajuuksien jälkeen, jolloin polarisaatiomekanismi ei pysy 

ulkoisen sähkökentän perässä. Dielektriset häviöt ovat suurimmillaan 

resonanssitaajuuden kohdalla, koska tällöin polarisaatio on voimakkaassa 

muutoksessa [6, 9, 10].  Kuvassa 2 esitetty tilanne poikkeaa todellisuudesta, jolloin 

permittiivisyyden reaaliosan piikit sekä imaginääriosan siirtymäalueet ovat leveämmät 

[9]. 

 

 

 
Kuva 2. Suhteellinen permittiivisyys ja häviökerroin taajuuden funktiona. 

2.1.1. Komposiittien dielektriset ominaisuudet  

Tyypillisesti permittiivisyys komposiittimateriaaleissa kasvaa hitaasti täyteaineen 

määrän kasvaessa. Komposiittimateriaalien mekaaniset ominaisuudet kärsivät 

kuitenkin usein huomattavasti jo 50 %:n täyteaineen tilavuusosuuksilla (ti.%) [11, 12, 

13]. Keraamipartikkeleita sisältävien polymeerikomposiittien suhteellinen 
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permittiivisyys on monissa tapauksissa n. 60 huoneenlämpötilassa, jonka arvoon 

käytetyillä lähtöaineilla voidaan vaikuttaa. Keraamipartikkelien täyteastetta 

nostettaessa on mahdollista kasvattaa materiaalin dielektrinen permittiivisyys 

lukuarvoon 100 [14, 15]. Näin korkealla konsentraatiolla joustavuus materiaalissa on 

erittäin vähäistä, sekä polymeeriin pohjautuvan komposiitin muovimaiset 

ominaisuudet ovat kadonneet kokonaan. Permittiivisyys erittäin rajoittunutta 

huolimatta keraamisten aineiden suuresta dielektrisestä permittiivisyydestä, jos 

halutaan säilyttää joustavuus [15].  

Dielektrisen vakion nostaminen keraamipolymeerikomposiiteissa onnistuu 

kolmella tapaa: nostamalla keraamimateriaalin sekä polymeerimatriisin dielektristä 

vakiota tai käyttämällä myöhemmin (kappaleessa 2.2) tarkemmin määriteltyä 

perkolaatioilmiötä. Johtavaa täyteainetta sisältäneellä PVDF-polymeerimatriisilla 

saavutettiin dielektriseksi vakioksi 400, kun täyteaineena käytettiin 

nikkelipartikkeleita [14]. Perkolaatioon perustuvassa komposiitissa suuri 

permittiivisyys on mahdollista saavuttaa perkolaatiokynnyksen läheisyydessä, jolloin 

materiaalin permittiivisyys voi olla jopa 1000 [7]. 

Erittäin suurien permittiivisyyksien saamiseksi komposiittimateriaaleissa on 

käytetty menestyksekkäästi mm. perkolatiivista polymeerimatrisiin pohjautuvaa 

komposiittia, johon lisättiin johtavia PANI-partikkeleita. Kyseisellä komposiitilla 

saavutettu suhteellinen permittiivisyys oli 6000 [16]. Lisäksi eräässä artikkelissa 

esiteltiin perkolatiivinen metalli-keraami komposiitti, jossa ainesosina käytettiin 

nikkeliä sekä barium titanaattia. Komposiitin permittiivisyys oli 8000, mutta kyseinen 

metalli-keraami komposiitti jouduttiin sintraamaan korkeassa 1300 °𝐶 lämpötilassa 

[16]. 

Dielektrinen permittiivisyys on suuresti riippuvainen materiaalin täyteaineiden 

konsentraatiosta [7]. Useissa tutkimuksissa on tämän lisäksi esitetty, että 

komposiittimateriaalien dielektriset vakiot riippuvat materiaalien 

valmistusmenetelmistä, pintojen vuorovaikutuksesta täyteaineiden kanssa sekä 

erityisesti täyteainepartikkelien koosta ja muodosta [14]. Materiaalin fysikaaliset ja 

kemialliset ominaisuudet käytetyillä täyteaineilla riippuvatkin erittäin suuresti 

partikkelien koosta ja vaikutus näkyy parhaiten, kun partikkelien koko on alle 100 nm, 

jolloin pintailmiöt alkavat hallitsemaan bulkkiominaisuuksien yli partikkelien 

käyttäytymisen muuttuessa molekulaariseen partikkelien koon lähestyessä 1 

nanometriä [7].     

Nanopartikkelien ominaisuudet voivat erota huomattavasti suuremman 

partikkelikoon faasista esim. fysikaalisten ominaisuuksien muutos havaitaan 

partikkelikoon alittaessa 20 nm, jolloin pinta-atomit alkavat dominoida partikkelien 

ominaisuuksia. Normaalitapauksessa matriisin ja täyteaineen muodostaman 

komposiitin permittiivisyys on aineiden suhteellisen permittiivisyyden välillä, jolloin 

riippuvuussuhde seuraa logaritmisesta faasien suhdetta. Partikkelikoon laskiessa on 

mahdollista, että normaalitapauksen permittiivisyys ylittyy johtuen 

vuorovaikutuksesta fysiokemiallisessa rajapinnassa nanopartikkelien ja polymeerin 

välillä. Fysiokemiallinen ilmiö on todettavissa partikkelien pinta-alan ollessa 

huomattava suhteessa partikkelien tilavuuteen nähden. Tästä seuraten permittiivisyys 

on riippuvainen partikkelikoosta, mutta riippuvuuden suuntaus on 

materiaalikohtainen. Joillakin materiaaleilla on havaittavissa permittiivisyyden 

voimistuminen partikkelikoon kasvaessa, kun taas toisilla havaitaan vastakkainen 

ilmiö. Syinä ilmiöön voi olla mikro- ja nanometritason partikkeleiden vaikutuksen 

poikkeavaisuus toisistaan ominaisuuksien muutoksen suhteen sekä lopullisen 
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komposiitin täyteaineiden partikkelikoon poikkeaminen alkuperäisestä koosta, joka on 

seurausta täyteaineiden muokkaantumisesta mm. seostaminen ja muovaamisen 

vaikutuksesta. [2,7] 

2.2. Perkolaatio 

Komposiittimateriaalien perkolaatio kuvataan materiaalien ominaisuuksien 

voimakkaana muutoksena, kun komposiitin koostumusta muutetaan nostamalla 

täytemateriaalin määrää. Täyteasteen muutoksen seurauksena täyteainepartikkelit 

pääsevät kosketuksiin keskenään esim. johtavien täyteaineiden lisäys eristävään 

polymeerimatriisiin saa komposiitin muuttumaan johtavaksi perkolaatikynnyksen 

jälkeen [2, 3]. Äkillinen muutos johtavuudessa aiheutuu mm. metalli-

polymeerikomposiitissa tapahtuvasta metalli-eriste siirtymästä, joka tapahtuu 

kriittisellä täyteainekonsentraatiolla [3, 6, 17]. 

Materiaalin permittiivisyys kasvaa hitaasti kun täyteastetta lisätään esim. 

keraamipartikkelien muodossa. Täyteaineen kasvatuksella saavutettava 

permittiivisyys on rajallinen sekä tarvittavat täyteasteet ovat korkeat, jolloin 

materiaalin mekaaniset ominaisuudet kärsivät [11]. Ongelmien ratkaisemiseksi 

komposiittiin voidaan lisätä johtavia täyteaineita kuten mm. hiilinanoputkia, 

hiilikuituja, nikkeliä tai hopeaa [11, 18]. Johtavia täyteaineita sisältävät 

komposiittimateriaalit käyttävät hyväkseen perkolaatioteoriaa, jonka mukaan 

materiaalissa voidaan havaita äkillinen kasvu johtavuudessa sekä permittiivisyydessä, 

kun täyteaineiden määrä lähestyy perkolaatiokynnystä [7, 12, 13, 19].  

Perkolaatioteoriaan perustuvat komposiitit tarvitsevat pienemmät täyteasteet kuin 

korkean permittiivisyyden keraamipartikkeleita sisältävät polymeerikomposiitit [20]. 

Perkolaatiokynnyksen läheisyydessä tapahtunut muutos voidaan visualisoida 

johtavien partikkelien väleissä olevien eristävien polymeerikerrosten muodostamina 

rakenteina. Näiden voidaan ajatella muodostavan useita mikrokondensaattoreita 

materiaaliin [17, 13, 19, 21, 22]. Perkolaatiokynnyksen läheisyydessä tapahtuvaa 

ilmiötä voidaan selittää esitetyn lain avulla, joka kuvattu kaavalla (4) [21, 23, 24].  

 

 
휀 = 휀𝑘𝑝𝑚 ‖

𝑓𝑐 − 𝑓𝑁𝑖

𝑓𝑐
‖

−𝑞

, 

 

(4)  

 

jossa εkpm on esim. keraami-polymeerimatriisin dielektrinen vakio tietyllä 

koostumuksella, fc on perkolaatiokynnys, fNi on johtavienpartikkelien tilavuusosuus 

(nikkelipartikkelit) sekä q on kriittinen eksponentti, joka ilmaistaan karkeasti 

lukuarvona 1. 

Perkolaatiokynnyksellä häviötangentti nousee myös äkillisesti [7, 19, 23, 24]. 

Dielektriset häviöt ovat materiaalilla vaikeasti kontrolloitavissa, koska johtavat 

partikkelit muodostavat helposti johtavia reittejä komposiitissa, kun täyteaineen 

konsentraatio lähestyy perkolaatiokynnystä [18]. 

Perkolaatiokynnys komposiittimateriaalissa on riippuvainen täyteaineen 

partikkeleista, ja erityisesti niiden muodoista, joiden koon pienentyminen kasvattaa 

perkolaatiokynnystä. Perkolaatiokynnys on myös riippuvainen täyteaineen 

johtavuudesta sekä täyteaineen partikkeleiden välisistä etäisyyksistä [3]. Tyypillinen 
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perkolaatiokynnys kaksifaasiselle komposiitille on 𝑓𝑐 = 0,33 johtavien partikkeleiden 

ollessa muodoltaan pallomaisia. 

2.3. Johtavuus komposiiteissa 

Johtavien täyteaineiden lisäys komposiittimateriaaleihin parantaa materiaalien 

sähköistä johtavuutta huomattavasti perkolaatiokynnyksen läheisyydessä, kuten 

aikaisemmin mainittiin. Tavallisesti useimmat komposiitit ovat jäykkiä, jolloin 

materiaalin johtavuuteen voidaan vaikuttaa pelkästään muuttumalla koostumusta 

valmistusvaiheessa [25]. Koostumuksen muuttamisesta aiheutuu erilaisia ongelmia 

materiaalien muiden fyysisten ominaisuuksien suhteen, jolloin materiaalien 

joustavuus on tärkeä ominaisuus, johon tulisi pyrkiä. Joustavuus mm. mahdollistaa 

materiaalien johtavuuden säätelemisen paineen avulla. Paineen kasvaessa 

komposiittimateriaalin johtavat partikkelit, joiden jakautuminen sekä keskinäinen 

sijoittuminen ovat materiaalikohtaisia, lähentyvät kunnes pääsevät kontaktiin 

keskenään [25]. Materiaalin johtavuus kasvaa tämän seurauksena. Partikkelit 

palautuvat entisille paikoilleen puristuksesta aiheutuneen paineen vapautuessa. 

Mekanismin mahdollistaa sähköisen johtavuuden säätelemisen [25].  

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on osoitettu mm. nikkelitäyteaineiden 

käyttämisestä aiheutunut huomattava parannus komposiitin sähköiseen johtavuuteen, 

kun käytetyt partikkelit olivat nanorakenteellisia ja partikkelit olivat teräväkärkisiä. 

Terävät kärjet partikkeleissa lisäsivät elektroneiden tunneloitumisen todennäköisyyttä 

viereisten partikkeleiden kanssa, kun puristusvoimakkuutta säädeltiin. [26] 

2.4. Komposiittien sovelluskohteet 

Elektroniikan nopea kehittyminen viime vuosina on vaatinut tutkimuksen saralla 

entistä pienempiä, tehokkaampia, kevyempiä sekä juostavimpia materiaaleja. Viime 

vuosina onkin käytetty paljon resursseja joustavien ja erittäin kevyiden energiaa 

varastoivien materiaalien tutkimukseen, joiden avulla pystyttäisiin vastaamaan 

elektroniikan laitteiden markkinoiden nopeaan kasvuun, jossa taitettavien sekä 

puettavien elektronisten laitteiden, elektronisten papereiden käyttö yleistyy sekä 

mobiililaitteiden ja tietokoneiden vaatimukset kasvavat [27]. Näiden ohella yksi tärkeä 

sovelluskohde kyseisille materiaaleille on paineen mittaus, jonka käyttöalueet liittyvät 

mm. tuotteiden valmistuksen seurantaan, kunnossapitoon sekä prosessien säätöön. 

Nykyiset MEMS-teknologioihin perustuvat paineanturit ovat helposti saatavilla, mutta 

ongelmaksi muodostuu suurten alueiden havainnointi, joka estää niiden käyttämisen 

esim. tekoihoina. [28] 

Komposiittimateriaaleilla on monenlaisia käyttötarkoituksia, koska materiaalien 

ominaisuudet ovat riippuvaisia eri faaseista sekä faasien ominaisuuksista, joista 

materiaali muodostetaan. Elektroniikassa komponenttien tehokkuuden parantuminen 

on erittäin riippuvainen elektroniikan materiaalikehityksestä, jonka yhtenä 

päämääränä on tuottaa korkean permittiivisyyden omaavia materiaaleja. Tekniikan 

kehityksen edistämiseksi tarvitaan myös uudenlaista pakkausteknologiaa nykyisten 

diskreettien komponenttien korvaamiseksi esim. suoraan substraatille ohutkalvoilla 

integroitavien passiivisten komponenttien avulla [7]. Korkean permittiivisyyden 

materiaaleja käytetään tyypillisesti mm. värähtelyiden hallinnassa, lentokoneissa, 
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vedenalaisessa navigoinnissa ja valvonnassa sekä biolääketieteellisessä kuvauksessa. 

[7] 

Tyypillisiä käyttötarkoituksia joustaville komposiiteilla ovat erilaiset painenanturit, 

jotka perustuvat pietsosähköiseen-, optiseen-, magneettiseen-, kapasitiiviseen- tai 

resistiiviseen anturiperiaatteeseen [26, 28, 29]. Näillä on mahdollista muuntaa 

muodonmuutos ja jännitys mitattavaksi sähköiseksi signaalisiksi. Pietosähköiset 

anturit generoivat signaalin, jos tapahtuu muutos paineessa, jolloin staattisten 

kuormien havaitseminen kyseisillä teknologioilla ei ole yleensä mahdollista. Staattiset 

kuormat voidaan kuitenkin havaita resistiivisillä- ja kapasitiivisilla antureilla, joista 

kapasitiivisella mittausperiaatteella on tyypillisesti parempi tarkkuus [26]. 

Pietsoresistiivinen anturiperiaate käyttää hyväkseen sähköisen resistanssin 

vaihtelevaisuutta materiaalin altistuessa mekaanisille voimalle [26]. Aikaisemmissa 

tieteellisissä tutkimuksissa on valmistettu mm. grafeeniikerroksia sisältäviä 

polyuretaanivaahtoja, joilla on saatu aikaan resistiivinen kokoonpuristettava 

komposiittivaahtomainen paineanturi [25]. 

Pietsoresistiivisen komposiittimateriaalin valmistaminen voidaan tehdä kahdella eri 

tavalla. Ensimmäisessä tavassa komposiittimateriaalin rakenne perustuu eristävään 

polymeerimatriisiin sekä johtaviin täyteainepartikkeleihin, jolloin johtavuus aiheutuu 

polymeerimatriisin epämuodostumista. Epämuodostumat aiheuttavat johtavien 

partikkelien välisen etäisyyden pienentymisen materiaalin altistuessa paineelle, jolloin 

sähköisten perkolaatioreittien määrä lisääntyy aiheuttaen johtavuuden kasvamista 

komposiitissa [26]. Paineen alaisena johtavat partikkelit joutuvat fyysiseen kontaktiin 

keskenään. Resistiivisyyden muutos on polymeerimatriisin täyteaineen funktio, jossa 

perkolaatioreitit voidaan kuvata teoreettisilla malleilla huomioiden [26], että ala- ja 

yläpuolisen käyttäytymisen ennustamiseen on omat mallinsa. 

Resistiivisyyden muutos on polymeerimatriisin täyteaineen funktio, jossa 

perkolaatioreitit on mahdollista kuvata teoreettisilla malleilla huomioiden kuitenkin, 

että useimmilla malleilla on mahdotonta ennnustaa käyttyminen perkolaatiokynnyksen 

alapuolella [26], vaikkakin alapuoliseen käyttäymisen ennustamiseen löytyy myös 

omia malleja. 

Toisen tyyypisissä pietsoresistiivisissä komposiiteissa johtavat partikkelit ovat 

kasaantuneet lähelle toisiaan, mutta partikkelit ovat kokonaan polymeerikerroksen 

päällystämiä. Epämuodostumien puuttuessa resistanssin arvo on äärettömän korkea, 

jolloin materiaali on eriste. Puristuksella aiheutuvan kuorman seurauksena 

polymeerikerroksen partikkelien väliset etäisyydet pienenevät, jolloin tapahtuu 

sähköinen tunneloituminen. Tunneloituminen johtaa perkolaatioreittien syntymiseen, 

sekä sähköisen resistanssin pienentymiseen merkittävästi [26]. 

Tehokkaaseen tuntoaistiin perustuvissa ihoantureissa on tärkeää pehmeille 

materiaaleille tyypillisten mekaanisten ominaisuuksien saavuttaminen. Tällä 

mahdollistetaan materiaalin käyttö kaarevilla pinnoilla sekä laajalla alueella. 

Antureilta vaaditaan myös suurta käyttöaluetta, korkeaa herkkyyttä sekä laajaa 

toiminta-aluetta erilaisissa lämpötiloissa sekä epäherkkyyttä sähkömagneettisille 

kentille. [26] Tämän lisäksi on komposiittimateriaalin pehmeys ja joustavuus halutulla 

paksuusalueella ovat tärkeitä ominaisuuksia hyvien pietsosähköisten ominaisuuksien 

ohella [25]. 

Paineantureiden ja niihin liittyvien sovellusten lisäksi joustavien 

komposiittimateriaalien käyttötarkoituksena voivat olla superkondensaattorit. 

Superkondensaattorit varastoivat kondensaattoreiden tavoin energiaa, mutta niiden 

korkean energiatiheyden vuoksi ne varastoivat huomattavasti enemmän energiaa [30]. 
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Joustavat kiinteän tilan superkondensaattorit ovat saavuttaneet suurta huomiota viime 

vuosina elektronisissa laitteissa, joissa energian varastoiminen on yksi keskeisimpiä 

toiminallisuuksia. Tämä on seurausta kannettavien ja puettavien 

elektroniikkalaitteiden yleistymisestä, sekä niiden kasvavasta energian tarpeesta [27, 

31]. 
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3. JOUSTAVIEN KOMPOSIITTIVAAHTOJEN VALMISTUS 
 

Kolmen faasin polyuretaanipohjaisiin komposiittimateriaaleihin sekoitettiin seuraavia 

aineita: barium titanaatti (BaTiO3), lyijy zirkonium titanaatti (PZT) sekä grafiitti (C). 

Ilma toimi yhtenä faasina. Neljän faasin komposiitteihin valittiin lupaavin 

ferrosähköisiä täyteaineita sisältänyt komposiitti kahden materiaaliyhdistelmän 

väliltä. Materiaalien eri yhdistelmiä tutkittiin muodostamalla näytesarja eri 

sekoitussuhteilla. Neljän faasin komposiittiin seostettiin johtavaa ainetta 

grafiittihiutaleiden eri painoprosenteilla (p.%). Näytesarja on kuvattu taulukossa 1, 

jossa polyuretaanin sekoitettavina ja tutkittuina täyteaineina toimivat PZT sekä 

grafiitti. 

 

Taulukko 1. Komposiittivaahtojen sekoitussarja 

 PZT 

(p.%) 

 

Grafiitti 

(p.%) 

 0 1 2 5 10 

 0 X X X X X 

20 X X X X X 

40 X X X X X 

60 X X X X X 

80 X X - - - 

 

Taulukossa 1 ”X”-merkillä on merkitty valmistetut vaahtoseokset. Vaaka- ja 

pystyrivillä olevan numeroarvot kertovat PZT:n ja grafiitin kokonaismassan 

komposiittimateriaalin kokonaismassasta. 

3.1. Materiaalivalinnat 

3.1.1. Polyuretaani 

Polyuretaanin rakenteet muodostuvat uretaani-, urea-, isosyanaatti- ja polyoliryhmien 

muodostamista rakenteista. Erilaisia valmistustekniikoita käyttämällä polyuretaanista 

saadaan valmistettua monelaisia materiaaleita, joiden pääryhmiin kuuluvat mm. 

kuidut, kalvot, valumassat, kestomuovit, vaahdot sekä jauheet. [32] 

Polyuretaanivaahdoilla on 3-ulotteinen soluverkosto, jonka rakenne on huokoinen. 

Materiaalin solut voivat olla avoimia tai suljettuja riippuen käyttötarkoituksesta. 

Poluretaanivaahdot voidaan valmistaa esim. jäykiksi tai joustaviksi. Tyyppilisesti 

teollisuudessa käytettävät polyuretaanit valmistetaan molekyylien eksotermisen 

prosessin avulla. Prosessi sisältäää yhden tai mahdollisesti useamman polyoli-

molekyyli isosyanaattiryhmän, jossa on mukana kaksi tai useampi hydroksyyliryhmä. 

[32]  

Polyuretaani kuuluu polymeeriryhmään. Polyuretaani on ainutlaatuinen materiaali, 

joka on termisesti erittäin vakaa ja helposti prosessoitavissa. Prosessoitavuus on tärkeä 

ominaisuus sovellusalueesta riippumatta [33]. Polyuretaanivaahdon huokoisuus sekä 

huokoisuuden koon jakautuminen materiaalissa on helposti säädeltävissä. 
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Polymeerimateriaalin pääongelmana ovat dielektrisen permittiivisyyden nostaminen 

säilyttäen samalla komposiittimateriaalin erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. [7] 

3.1.2. Barium titanaatti 

Barium titanaatti esitellään kemiallisella kaavalla BaTiO3. Puhtaassa muodossa 

BaTiO3 on dielektrinen materiaali, mutta douppaamalla BaTi𝑂3:sta saadaan aikaan 

puolijohtavaa materiaalia [34]. BaTiO3:lla on erinomaiset dielektriset, ferro- ja 

pietsosähköiset ominaisuudet [35] ja materiaalia onkin tutkittu laajasti [36]. 

Materiaalin on erittäin kiinnostava lyijyttömyyden takia, jonka seurauksena sitä on 

esitty lyijy zirkonium titanaatin korvikkeeksi mm. pietsosähköisiin sovelluksiin. 

BaTiO3 on ferrosähköinen materiaali, jolla on kuutiollinen perovskiittirakenne 

Curie lämpötilan yläpuolella (120 °𝐶) [34, 35].  Curie lämpötilan alapuolella 

materiaali muuttaa muotoaan kolmen ferrosähköisen faasin välillä riippuen 

lämpötilasta.  Lämpötilan laskiessa Curie lämpötilan alapuolelle materiaalin rakenne 

muuttuu ensimmäiseksi tetragonaaliseksi faasiksi, kunnes lopulta 5 asteen 

lämpötilassa materiaali muuntautuu ortorombiseksi ja lopulta lämpötilan laskiessa -70 

asteeseen rakenne muuttuu romboedriseksi. Kideakselit ovat <001>, <011> ja <111> 

näissä ferrosähköisissä faaseissa [36]. 

BaTiO3:lla on erittäin korkea dielektrinen vakio sekä alhaiset häviöt, jonka 

seurauksena sitä käytetään laajasti esim. monikerroskondensaattoreissa ja 

pietsosähköisissä sovelluksissa [34, 35, 36].  Tyypillisesti suhteellinen permittiivisyys 

BaTiO3:lla on 1500–2000 välillä huoneenlämpötilassa ja partikkelikoon ollessa yli 10 

𝜇𝑚. Partikkelikoon pienetyessä voidaan kuitenkin päästä suhteellisen 

permittiivisyyden suhteen 3500–6000 välille huoneenlämpötilassa [36]. Curie 

lämpötilassa materiaalilla voidaan saavuttaa huomattavasti korkeampia arvoja sekä 

materiaalilla on myös mahdollista havaita ns. kolossaalinen permittivisyys. 

BaTiO3:n dielektriset ominaisuudet ovat riippuvaisia partikkelikoosta. Erilaisilla 

lähteissä on todettu dielektristen vakioiden pienentyminen suurissa osissa tutkittuja 

lämpötila-alueita partikkelikoon suurentuessa. BaTiO3-jauheiden ja -keraamien 

ominaisuudet ovat lämpötilasta, taajuudesta ja käytetyistä lisäaineista riippuvaisia, 

mutta myös synteesireitti ja käytetty sintrausmenetelmä vaikuttavat ominaisuuksiin. 

Synteesireiteilla tarkoitetaan esim. aineen puhtautta, tiheyttä ja partikkelikokoa. [35]. 

3.1.3. Lyijy zirkonium titanaatti 

Yleisin keraaminen pietsosähköinen materiaali on lyijy zirkonium titanaatti (PZT). 

Materiaalin kemiallinen koostumus voidaan ilmaista kaavalla Pb(ZrxTi1−x)O3, jossa 

x vaihtelee välillä 0 ≤ x ≤ 1. Muuttuja x kuvaa zirkoniumin ja titanaatin välistä 

suhdetta seoksessa [37].  PZT-keraamit ovat seoksia PbTiO3- ja PbZrO3-aineista [37]. 

PZT:llä on erinomaiset sähkömekaaniset ominaisuudet [38, 39, 40].   

Yleisimmin tutkittu PZT-materiaalin koostumus on, kun x = 0,52, jolloin 

domeenitilojen suurin sallittu lukumäärä kasvaa morfotropisessa faasirajassa (MPB). 

MPB:llä tarkoitetaan faasimuunnosta tetragonaalisen ja romboedrisen ferrosähköisen 

faasin välillä, joka voi aiheutua ainesekoituksen muutoksesta tai mekaanisen paineen 

vaikutuksesta. Tilassa materiaalilla on 6 mahdollista tetragonaalista <100> domeetilaa 

faasille, sekä 8 mahdollista tilaa romboedriselle <111> faasille [10]. 
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PZT-materiaaliin perustuvilla keraameilla on monia eri faaseja, jotka sisältävät mm. 

para-, ferro- ja antiferrosähköisen faasin riippuen lämpötilasta sekä Zr- ja Ti-aineiden 

sekoitussuhteesta. Puhtaat PZT keraamit osoittavat p-tyypin puolijohteelle ominaista 

sähkön johtavuutta ollessa lähellä MPB-aluetta. 

Vaikka PZT onkin erittäin yleinen pietsosähköinen materiaali keraameissa, siitä 

löytyy tutkimustiedon suhteen vain muutamia artikkeleita, joissa raportoidaan 

joustavista komposiiteista, jotka omaisivat korkeat keraamiset tilavuusosuudet PZT-

partikkeleita [37]. Lyijypohjaisten materiaalien haittana ovat niistä aiheutuvat 

ympäristöongelmat, jonka vuoksi niille on etsitty vaihtoehtoisia materiaaleja, joilla 

saavutetaan samankaltaiset hyödyt. 

3.1.4. Grafiitti 

Hiiltä esiintyy luonnossa kolmessa eri allotrooppisessa muodossa, joista grafiitti on 

yksi. Hiiliatomilla on 6 elektronia, joista sisemmällä kuorella on 2 ja uloimmalla 

kuorella 4 elektronia. Uloimmat elektronit ovat sidoksien muodostumiselle avoimia 

hiilen tapauksessa, kun taas grafiitissa jokainen atomi on yhdistetty kaksi 

dimensionaalisella tasolla kolmeen toiseen hiiliatomiin, jolloin vain 1 elektroni jää 

vapaaksi kolmannessa dimensiossa. Kyseinen elektroni on erittäin hyvin liikkuva ja 

siitä käytetään nimitystä pi-elektroni. Kyseiset pi-elektronit sijaitset grafiitissa 

grafeenikalvojen ylä- ja alapuolilla. Pi-orbitalien ollessa limittäin parantuu kahden 

hiilen välille muodostuva sidos. Grafiitin sähköiset ominaisuudet määräytyvät suuresti 

pi-orbitaalien bondauksen ja anti-bondauksen suhteen valenssi- ja johtavuuskaistoilla. 

[41] Grafiitin kiderakenne esitetty kuvassa 3. 

 
Kuva 3. Grafiitin kiderakenne. 

 

Grafeeni sekä grafiitti ovat kaksi dimensionaalisia sp2-hydralisoituja hiilen 

muotoja. Grafiitti muodostuu grafeenikalvoista, jotka ovat toisistaan erillään noin 0,3 

nanometriä. Grafeenikalvoja pitää yhdessä heikko van der Waals-voima, jolloin 

kalvojen välinen vuorovaikutus on heikko ja kalvojen liikkuvuus toisiinsa nähden on 
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hyvä [41]. Van der Waals-voima kuvataan fysikaalisessa kemiassa toisiaan puoleensa 

vetävien tai hylkivien voimien vuorovaikutuksena molekyyleissä, mikä on seurausta 

jostakin muusta, kuin kovalenttisista sidoksista tai sähköstaattisesta 

vuorovaikutuksesta.      

Grafiitin parhaimpia ominaisuuksia ovat sen toimivuus puolimetallina, jossa aukot 

sekä elektronit toimivat varauksenkuljettajina. Materiaalin sähköinen johtavuus onkin 

erittäin suuri [42]. Grafiitin elektronien sanotaan olevan fotonin tapaisia 

liikkuvuudeltaan, koska niiltä ”puuttuu” massa. Varauksenkuljettajat pystyvätkin 

kulkemaan lähes mikrometrin pituisia matkoja hajaantumatta [41]. 

Suurin osa aikaisemmasta tieteellisesti tutkimuksesta on keskittynyt selvittämään 

grafiitin sähköisiä ominaisuuksia. Alhaisissa lämpötiloissa magneettikentän ollessa 

voimakas, havaitaan kvanttimekaaninen Hall-ilmiö materiaalin elektroneissa sekä 

aukoissa, mikä on seurausta grafiitin erittäin poikkeuksellisesta varauksien 

liikkuvuudesta. Grafiitilla ei ole ollenkaan energiarakoa, jonka vuoksi materiaalin 

resistiivisyyden muutos on pieni [41]. 

3.2. Komposiittivaahtojen ja näytekappaleiden valmistus 

Komponentin reaktiiviset ainesosat sekoitetaan keskenään, mikä saa aikaan 

eksotermisen reaktion, missä vapautuu lämpöä. Tässä tapauksessa reaktion tuotteena 

syntyy kiinteää polyuretaanivaahtoa sekä lämpöä [32]. B-komponentin aineosa on 

reaktiivisempi kuin A-komponentti, jolloin kolmen – ja neljän faasin komposiitit 

valmistettiin sekoittamalla halutut ferrosähköiset ja johtavat aineet ensin A-

komponentin sekaan (kuva 4). A- ja B-komponentin välinen sekoitussuhde tulee olla 

35/100 käytettyjen ja Vosschemien valmistamien ”PUR-Schuim E60 A-komp” ja 

”PUR-Schuim E60 B-komponent” aineiden mukaan. B-komponentin määrä seoksessa 

on vähäisempi. Reagoidessaan keskenään aineet laajenevat valmistajan antaminen 

tietojen mukaan 16-kertaiseksi alkuperäiseen tilavuuteen nähden. 
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Kuva 4. Vaahtojen valmistusprosessin kaavio. 

 

Kun halutut jauhemaiset ferrosähköiset- ja/tai johtavat aineet oli sekoitettu puisella 

tikulla huoneen lämmössä A-komponentin sekaan, voitiin lisätä B-komponentti 

seokseen lääkeaineruiskulla. Jotta vaahdosta saataisiin mahdollisimman tasalaatuista 

ja, että seos saataisiin vaahtoutumaan hyvin, tuli seoksesta saada mahdollisimman 

juoksevaa ja tasaista ennen B-komponentin lisäystä. B-komponentin lisäyksen jälkeen 

sekoitusta jatkettiin käsin puisella tikulla vielä noin 20 sekunnin ajan ennen kuin 

seoksen ainesosat reagoivat keskenään. Vaahtojen valmistuksen aikana huomattiin, 

että B-komponentin tasainen ruiskuttaminen ja hyvä sekoittaminen lisäyksen jälkeen 

paransivat vaahdon huokoista rakennetta ja vaahto kuivui paremmin kauttaaltaan.  

Kaikki vaahdot sekoitettiin muoviastioissa vetokaapissa käyttäen apuna edellä 

mainittua työvälinettä ja kertokäyttöhanskoja, jotta voitiin estää haitallisten aineiden 

reagoiminen ihon kanssa.  Muotteina toimivat n. 2-3 dl muovimukit. Kaikki ainesosat 

punnittiin käyttäen apuna tasapainotettua vaakaa, jonka avulla oli mahdollista punnita 

ainesosat 0,001 g tarkkuudella. 

Saadut seokset jätettiin kuivumaan vähintään tunnin ajaksi huoneen lämpötilaan. 

Arvioitu kuivumisaika vaahdoille oli noin 15–60 minuuttia riippuen kuinka hyvin 

aineosat saatiin sekoitettua keskenään. Kuivumisen jälkeen kovemmat 

komposiittivaahdot, joissa polyuretaaniin lisättyjen dielektristen aineiden suhteellinen 

osuus oli yli 60 p.%, sahattiin vannesahalla halutun muotoisiksi näytekappaleiksi. 

Pehmeämmät komposiittivaahdot oli mahdollista myös leikata tarkasti halutun 

muotoiseksi käyttäen apuna skalpellia. Kaikki vaahdot olivat muovimukin alaosasta 

huokoisempia, kuin ylempää muotista. Usein myös muovimukin pohjalta 

komposiittivaahto oli tahmaista sekä erittäin pehmeää, joka viittaisi siihen että vaahto 

ei ollut sekoittunut tasaisesti pohjalta, eikä kuivunut yhtä nopeasti kuin yläosasta. Näin 
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ollen pohjat leikattiin irti ja näytekappaleesta etsittiin mahdollisimman tasainen kohta, 

jotta saatiin aikaiseksi mahdollisimman hyviä näytekappaleita mittauksen 

luotettavuuden ja näytteiden laadun parantamiseksi. Kaikki näytteet olivat pinta-

alaltaan noin 3x3 cm edellä esitetyn tapaaan ja näytteiden paksuus vaihteli välillä 0,5-

1,5 cm. Näytteiden pinta-ala oli suunniteltu suurinpiirtein vastaavan myöhemmin 

esiteltävän mittalaiterakenteen levyjen pinta-alaa. 

3.3. Kolmen faasin komposiittivaahdot 

Kolmen faasin komposiiteissa polyuretaanivaahtoon sekoitettiin BaTiO3:ta, PZT:tä tai 

grafiittia, joissa ilma toimi yhtenä faasina. 

PUR + BaTiO3 komposiittivaahtoja valmistettiin kolmella eri seostuksella. 

BaTiO3:n suhteellinen osuus seoksen kokonaismassasta oli 40, 50 ja 60 p.% (kuva 5). 

Näytekappaleiden paksuus vaihteli välillä 0,9-1,0 cm sekä näytteet olivat pinta-

alaltaan noin 3x3 cm. Valmistetut näytekappaleet menettivät joustavuutta 

huomattavasti BaTiO3:n suhteellisen osuuden kasvaessa, minkä arveltiin johtuvan 

käytetystä partikkelikoosta, joka oli pienempi kuin käytetyllä PZ29-jauheella. Pienten 

partikkeleiden arveltiin sementoituvan helpommin, jolloin vaahtomaisuus häviää 

saadusta lopputuotteesta.  

Käytetty BaTiO3 oli Sachtleben Pigments valmistajan jauhetta. Kyseisen jauheen 

partikkelikooksi on ilmoitettu 80 nm materiaalin tiheyden ollessa 6,02 g/𝑐𝑚3[43]. 

 

 
Kuva 5. Valmistetut PUR + BaTiO3 vaahdot, a) PUR + BaTiO3  60 p.% b) PUR + 

BaTiO3 50 p.% c) PUR + BaTiO3  40 p.%. 

 

Polyuretaanista ja PZT:stä valmistetut komposiittivaahdot tutkittiin tarkemmin, 

kuin PUR + BaTiO3  komposiittivaahdot. PZT:n suhteellinen osuus seoksen 

kokonaismassasta oli 20, 40, 50, 60, 70 sekä 80 p.% (kuva 6). PUR + PZT 50 p.% 

näytekappaleet valmistettiin kahdella eri tapaa: a) ensimmäisessä tavassa 

komposiittivaahto valettiin mukiin ja sahattiin haluttuun muotoon ja b) toisessa tavassa 

komposiittivaahto valettiin levymuottiin, joka rajattiin myöhemmin pinta-alan suhteen 

sahaamalla. Näytekappaleiden paksuus vaihteli välillä 0,9-1,2 cm ja näytteiden pinta-

ala oli n. 3x3 cm. 
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Kuva 6. Valmistetut PUR + PZT vaahdot, a) PUR + PZT 60 p.% b) PUR + PZT 50 

p.% c) PUR + PZT 40 p.%. 

 

Käytetty PZT oli Meggit valmistajan 2959-N1-M2 PZ29-jauhetta. Ilmoitettujen 

tietojen mukaan PZ29 kuuluu PZT-jauheisiin, jolla on alhainen Curie-lämpötila (350 

°𝐶), korkeat dielektriset vakiot sekä korkeat kytkeytymiskertoimet. PZ29 soveltuu 

annettujen ohjeiden perusteella mm. hydrofoneihin, paineantureihin ja aktuaattoreihin. 

Liitteessä 1 on nähtävillä PZ29-jauheen sähköisiä, sähkömekaanisia sekä mekaanisia 

ominaisuuksia. Liittessä ilmoitettujen tietojen mukaan bulkkimateriaalin (puristettu ja 

sintrattu kappale) dielektrinen suhteellinen permittiivisyys on 2900 1 kHz:n 

taajuudella dielektrisen häviökertoimen ollessa 20. Materiaalin tiheydeksi on 

ilmoitettu 7,45·103 kg/cm3. Liitteessä 1 olevien sähköisten ominaisuuksien virhe on ± 

10 %, sähkömekaanisten ominaisuuksien ± 5 % sekä mekaanisten ominaisuuksien ± 

2,5 %. [40] 

Poluretaaniin sekoitettiin myös aikaisempien dielektristen aineiden tilalle johtavaa 

ainetta, grafiittia. Grafiitin suhteellinen osuus seoksen kokonaispainosta oli 1, 2, 5, 10 

ja 15 p.% (kuva 7). Valmistettuja kolmen faasin vaahtoja vertailtiin myös 

seostamattomaan polyuretaanivaahtoon, joka näkyy kuvassa 7 c)-kohdassa. 

Valmistettujen näytekappaleiden paksuus vaihteli välillä 0,9-1,2 ja näytteiden pinta-

ala pysyi edellisten näytekappaleiden tapaan asetussa mitassa (n. 3x3 cm). 

 

 

 
Kuva 7. Valmistetut PUR + C vaahdot, a) PUR + C 2 p.% b) PUR + C 1 p.% c) PUR 

d) PUR + C 15 p.% e) PUR + C 10 p.% f) PUR + C 5 p.%. 
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3.4. Neljän faasin komposiittivaahdot 

Neljän faasin komposiittivaahtoihin materiaaleiksi valittiin PZT sekä grafiitti, jotka 

sekoitettiin polyuretaanipohjaan. Ilma toimi kolmen faasin komposiittivaahtojen 

tapaan yhtenä faasina neljän faasin komposiiteissa. Grafiitti lisättiin vaahtoihin 

TIMCAL Group valmistajan SFG75-ryhmän grafiittihiutaleiden muodossa. 

Pääasiallinen tarkoitus grafiitin käytölle komposiittivaahdoissa oli materiaalin 

johtavuuden parantaminen sekä permittiivisyyden optimointi yhdessä dielektrisen 

aineen kanssa. Johtavien täyteaineiden lisäys perustuu perkolaatioteoriaan, jonka 

seurauksena kriittisellä täyteasteella johtavat partikkelit synnyttävät rakenteeseen 

pieniä mikrokondensaattoreita johtavien partikkelien muodostaessa limittäisen 

rakenteen yhdessä eristemateriaalin kerrosten kanssa.  

Valmistetut neljän faasin komposiittivaahdot sisälsivät PZT:tä 20, 40 ja 60 p.% 

grafiitin täyteaineosuuden vaihdellessa samanaikaisesti 1, 2, 5, 10 ja 15 p.% seoksen 

kokonaismassasta. Osa valmistetuista kolmen faasin komposiittivaahdoista on esitetty 

kuvissa 8 ja 9. Näytepaksuus neljän faasin komposiiteilla vaihteli välillä 0,9-1,3 cm 

pinta-alan ollessa n. 3x3 cm valmistetusta näytekappaleesta riippumatta. 

 

 
Kuva 8. Valmistettuja neljän faasin komposiitteja, a) PUR + PZT 60 p.% + C 1 p.% 

b) PUR + PZT 40 p.% + C 1 p.% c) PUR + PZT 20 p.% + C 1 p.%. 

 

 
Kuva 9. Valmistettuja neljän faasin komposiitteja, a) PUR + PZT 60 p.% + C 2 p.% 

b) PUR + PZT 40 p.% + C 2 p.% c) PUR + PZT 20 p.% + C 2 p.%. 

 

Yleisesti ottaen, hiilihiutaleiden johtavuus on erittäin riippuvainen materiaalin 

kiteisyydestä sekä partikkelien koosta. Partikkelien muodon ollessa erittäin 

epäsymmetrinen materiaalin käyttäytyminen on ei-isotrooppiselle materiaalille 

tyypillistä sähköisen johtavuuden osalta. Materiaalin absorpoitumiskyky määräytyy 

partikkeleiden muodon ja koon jakautumisen, pinnan huokoisuuden ja jännityksen 

suhteen grafiitin ja sideaineen välillä. Materiaalin kokoon puristettavuuteen vaikuttaa 

partikkelien koko sekä kiteisyys, kuten huomattiin myös BaTiO3-jauheen tapauksessa. 

Nämä vaikuttavat lisäksi myös materiaalin sähköiseen johtavuuteen. Tekstuuriin 

liittyvä parametrit voivat korreloida mekaanisten ominaisuuksien kanssa, jolloin ne 
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vaikuttavat myös kokoon puristettavuuteen materiaalissa. Hiilihiutaleilla on todettu 

yleisesti olevan erittäin korkea johtavuus. [42] 

Komposiittivaahdoissa käytettävä grafiitti oli TIMREX SFG75-ryhmän T-017G 

grafiittijauhetta. Kyseisen ryhmän grafiittien on kerrottu olevan syntetisoituja 

grafiittihiutaleita, joiden partikkelit ovat erittäin epäsymmetrisiä muodoltaan.  

Grafiitin epäsymmetrisyys syntyy, kun rakenteessa on havaittavissa suuria yhden 

kiteen alueita vakioiden La ja Lc arvojen ollessa suuret [42], jossa ensimmäisen vakio 

La kuvaa kiteen leveyttä ja jälkimmäinen vakio Lc kuvaa kiteen pituutta. Vaahdoissa 

käytettyjen grafiittihiutaleiden koko oli 75 µm valmistajan ilmoittamien tietojen 

mukaan (liite 2), jolloin grafiittihiutaleiden johtavuus kuvan 10 perusteella on n. 0,75 

mΩcm. 

  

 
Kuva 10. TIMCAL Group valmistajan ilmoittamien eri grafiittituoteryhmien 

resistiivisyys partikkelikoon muuttuessa. 
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4. KARAKTERISOINTI JA MITTAUKSEN MALLINNUS 
 

Komposiittivaahtojen karakterisoinnissa keskeisen tarkastelun alaisena ovat 

komposiittien kapasitanssin kasvaminen mekaanisen puristuksen voimistuessa sekä 

komposiittivaahdon dielektriset ominaisuudet suhteellisen permittiivisyyden ja 

häviöiden suhteen. Lisäksi tarkastellaan komposiittimateriaalin polaroinnin vaikutusta 

materiaalin sähköisiin ominaisuuksiin. 

Mittauksen suhteen tutkitaan mittalaiterakenteen mittapään käyttöä puristuksen ja 

sähköisten ominaisuuksien samanaikaiseen mittaukseen ja mittapään kalibrointia. 

Mittausjärjestelylle esitetään myös LTSpice-ohjelmalla tuotettu malli, jolla 

tarkasteltiin mittauskytkentää läheisemmin. Lisäksi mittalaiterakenteen ideaalisuutta 

tutkitaan levykondensaattorikaavan rajoitteiden kautta ja permittiivisyyden laskennan 

ongelmallisuutta työssä käytettävien näytteiden suhteen tarkastellaan. 

4.1. Mittausmenetelmät 

Komposiittivaahtojen kapasitanssit, häviöt, resistiivisyydet mitattiin käyttäen apuna 

Hewlett Packard 4284A Precision LCR-mittaria. Mittarilla on mahdollista mitata mm. 

sarjaan- ja rinnakkain kytkettyjen materiaalien kapasitanssia, induktanssia, 

resistanssia, reaktanssia ja häviöitä taajuusalueilla 20 Hz - 1 MHz testisignaalin 

vaihdellessa välillä 5 mV – 2 V Kapasitanssia ja häviöitä mitattaessa 

kapasitanssimittauksen tarkkuus on ± 0,05 % ja häviömittauksen tarkkuus on ± 0,0005 

% kaikilla taajuusalueilla kuuden desimaaliluvun resoluutiolla [44]. 

Kapasitanssin, häviöiden sekä resistiivisyyksien mittaus perustuu 

levykondensaattorimenetelmään, jossa ohutkerros materiaalia on kahden elektrodin 

välillä muodostaa kondensaattorirakenteen [8]. Mittaus tapahtui käyttämällä LCR-

mittarin apuna myöhemmin esiteltyä mittapäätä, jolla komposiittivaahtoa voitiin 

puristaa mittauksen aikana. LCR-mittari kytkettiin mittalaiterakenteeseen 

koaksiaalikaapaleiden avulla ja kytkentä on esitetty kuvassa 11.  

 

 
Kuva 11. Hewlett Packard 4284A Precision LCR-mittari yhdistettynä 

mittalaiterakenteeseen, jolla voitiin puristaa komposiittivaahtoa. 
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Komposiittivaahtojen resistiivisyyden tutkimisessa apuvälineenä oli Agilent 

34401A Digit Multimeter. Mittari on digitaalinen yleismittari, jolla pystytään 

mittaamaan mm. jännite, virta ja resistanssi sekä tutkimaan diodeja. Digitaalinen 

näyttö ilmoittaa lukuarvot mittauksilla 6 ½ desimaalin tarkkuudella ja resistanssin 

mittauksen alue on välillä 0-100 MΩ 100 µΩ tarkkuudella, kun mittausalueeksi on 

valittu 100 Ω [45]. Digitaalinen yleismittari esitetty kuvassa 12. 

 

 
Kuva 12. Agilent digitaalinen yleismittari. 

 

Digitaalinen yleismittari toimii analogisen mittarin tavoin mitatessa mm. 

resistanssia. Resistanssin mittauksessa johdetaan pieni virta testattavan materiaalin 

läpi, jolloin yleismittari pystyy havaitsemaan jännitteen muuttumisen. Digitaalinen 

yleismittari säätää itsestään skaalan oikealle asteikolle, jolloin mittarin tarkkuus vastaa 

analogia-digitaalimuuntimen tarkkuutta. Näin ollen se on myös perinteistä analogista 

mittaria tarkempi.  

Komposiittivaahtojen johtavuutta tutkittiin myös käyttäyen apuna Keysight 

B2985A High Resistance Meter mittalaitetta, joka tarjoasi Agilentin yleismittaria 

laajemman mittausalueen resistanssin osalta. Mittalaitteella saadaan lukuarvot 6 ½ 

desimaalin tarkkuudella ja mittalaite tukee 1000 V jännitelähdettä, jonka avulla 

resistanssi mittaus on mahdollista suorittaa 10 PΩ:iin asti. Mittalaitteen 

virtamittauksen resoluutio on 0,01 fA, jonka puolesta mittalaite on erittäin korkea 

laatuinen. Keysight resistanssimittari on esitetty kuvassa 13. 

 

 
Kuva 13. Keysight B2985A High Resistance Meter mittalaite. 
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4.2. Mittapää puristuksen ja sähköisten ominaisuuksien samanaikaiseen 

mittaukseen 

Mittalaiterakenne (kuva 14) muodostui vanerista rakennetusta kehikosta, jonka päälle 

oli porattu reikä mikrometriruuvin liitännän mahdollistamiseksi. Mikrometriruuvin 

päähän oli kiinnitetty muovista valmistettu ontto ja putkimainen osa. Mikrometriruuvi 

sekä muovinen osa olivat liimattu kiinni käyttäen metalli-epoksi-liimaa, jolla 

varmistettiin rakenteen kestävyys puristusta säädeltäessä. Muoviseen osaan oli liitetty 

kuumaliimalla piirilevy, jonka pinnalle tehtiin pyöreä elektrodipinta. Alapuolisen 

elektrodin saamiseksi mittalaiterakenteeseen rakennettiin jalka, johon liitettiin toinen 

piirilevy kuumaliimalla kiinni. Alapuolisen piirilevyn koko toinen puoli oli 

elektrodipintaa. Kummankin piirilevyn pintaan tehtiin läpivienti poraamalla, jolloin 

koaksiaalijohdoista tulevat kontaktit saatiin yhdistettyä elektrodipintoihin. Johdot 

liitettiin tekemällä erittäin ohuet ja pienet juotokset elektrodipinnoille.       

Mittalaiterakenteeseen liitettiin myös polarointia varten ylimääräiset johdot.  Maataso 

tuotiin lähemmäs liittämällä johdot yhteiseen maatasoon kuparilevyn ja johdoissa 

olevien valmiiden maaliitäntöjen avulla. Valmiin mittalaiterakenteen dimensiot on 

esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Mittalaiterakenteen spesifikaatiot mittojen suhteen 

Ylä-

elektrodin 

pinta-ala 

Aele,ala 

(cm2) 

Ylä-piirilevyn 

pinta-ala 

 

Aylä 

(cm2) 

Ala-

elektrodin 

pinta-ala 

Aala 

(cm2) 

Levyjen 

etäisyys 

maksimissaan 

xmax 

(cm) 

Levyjen 

etäisyys 

minimissään 

xmin 

(cm) 

 

4,91 

 

 

9,0 

 

9,0 

 

1,54 

 

0,022 

 

Mittalaiterakenteen piirilevyjen elektrodipintojen väliin asetettiin mitattava 

näytekappale. Mikrometriruuvin tarkoituksena oli puristaa näytekappaleita kasaan 

liikuttamalla yläpuolista piirilevyä alaspäin mikrometriruuvia pyörittämällä. 

Mikrometriruuvin tarkoitus oli helpottaa tulosten tulkintaan sekä parantaa tulosten 

vertailtavuutta useille näytteille suoritettujen mittauksien välillä. Mittapää voitiin 

kalibroida manuaalisesti, jolloin näytekappaleiden sähköisten ominaisuuksien 

mittaustulosten vertailu voitiin suorittaa näytteen paksuuden muutoksena suhteessa 

alkutilanteeseen. Tieteellisessä tutkimuksessa on aikaisemmin käytetty onnistuneesti 

samankaltaista mittalaiterakennetta polyuretaania ja grafiittia sisältäneiden vaahtojen 

paineriippuvaisten mittauksien suorittamiseen [25].  
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Kuva 14. Mittalaiterakenne näytekappaleiden dielektrisiin mittauksiiin. 

 

Aikaisempien kokemusten perusteella pyrittiin vähentämään virhelähteitä sekä 

mittausta vaikeuttavia tekijöitä. Virhelähteiksi havaittiin metallirakenteesta syntyvät 

häiriöt, johtojen liitäntöjen juotekohdat, maatason puuttuminen. Mittausta vaikeuttavia 

tekijöitä olivat mm. johtojen kiinnitykseen käytetyt kupariteipit elektrodipinnoilta, 

laitteen heikko rakenne, mikä esti voimakkaat puristukset ja aiheutti fyysisen 

mittausympäristön juostavuuden. Näiden ongelmien huomioimisella saatiin tuotettua 

huomattavasti parempi mittalaiterakenne, jonka avulla virhelähteet voitiin 

suurimmaksi osaksi eliminoida sekä mittauksien suorittamista helpoitettiin 

huomattavasti. 

4.3. Mittapään kalibrointi 

Komposiittivaahtojen kapasitanssimittauksessa mittapään kalibroinnin ohella Hewlett 

Packard LCR-mittari kalibroitiin avoimen- ja suljetun piirin suhteen, kun levyjen 

välissä oli pelkkää ilmaa. Kalibroinnin avulla voitiin eliminoida mittalaitteiston oman 

kohinan vaikutus pois mittaustuloksista. Mittapään kalibrointi suoritettiin 

manuaalisesti mitattuja etäisyyksiä vertaamalla mikrometriruuvin ilmoittamiin 

lukemiin. Kalibroinnin ohella tarkasteltiin myös kapasitanssi suhteessa ideaaliseen 

tilanteeseen. 

Mittalaiterakenteen mikrometriruuvin asteikolta voitiin lukea arvo kuinka paljon 

mikrometriruuvi oli liikkunut eli puristanut näytekappaletta. Näytteiden paksuuden ja 

levyjen etäisyyttä laskettaessa täytyi huomioida kontaktilevyjen paksuudet sekä 

puristuksen nollataso, jotta pystyttiin laskemaan todellinen etäisyys levyjen välillä. 

Kontaktilevyjen paksuudet voitiin mitata käyttäen apuna digitaalista työntömittaa, 

jonka avulla levyjen lasketuksi yhteispaksuudeksi saatiin 0,318 cm (ylälevy 1,52 mm 

ja alalevy 1,66 mm). Digitaalisen työntömitan avulla voitiin myös mitata levyjen 

etäisyys, missä huomioitiin levyjen paksuudet. Todellinen etäisyys eri 

mikrometriruuvin lukemilla voitiin laskea lukuarvojen erotuksena. LCR-mittari 

kalibroitiin laskemaan avoimen piirin nollataso, kun levyt olivat mahdollisimman 

kaukana toisistaan. Tällöin mikroruuvin lukema oli vähintään 1,5 cm. Levyjen 

koskettaessa toisiaan mikrometriruuvi näytti 0,22–0,25 mm. 

Mittauksissa mikrometriruuvin asteikon lukema x vastasi todellista etäisyyttä x + 

0,22 ± 0,03. Mikrometriruuvia pyöritettäessä yksi kierros suuntaan tai toiseen, 

mikrometriruuvi liikkui 0,5 mm ylös tai alaspäin. Vaakatasolla kirjoitetut lukemat 

olivat välillä 0-50, yhden yksikön vastatessa 0,01 mm. Mikrometriruuviin oli 
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pystysuoraan kirjoitettu lukemat 0-25, jossa yksi yksikkö vastasi 1 mm. Näin ollen 

kaksi kokonaista kierrosta vaakatasolla olevalla asteikolla vastasi yhtä lukuarvoa 

pystysuoralla asteikolla. Tyyppilisesti mittaukset suoritettiin pyörittämällä yksi 

kokonainen kierros mikrometriruuvia, jolloin levyjen välinen etäisyys muuttui 0,5 

mm. Levyjen todellinen etäisyys, sekä vaahdon alkuperäinen paksuus huomioitiin 

lopullisissa tuloksissa. 

Ensimmäisenä laitteen kalibroinnin jälkeen mittausjärjestelyllä mitattiin levyjen 

välistä kapasitanssia, kun levyjen etäisyyttä pienennettiin mikrometriruuvia 

pyörittämällä. Mitatun kapasitanssin perusteella pystyttiin laskemaan suhteellinen 

permittiivisyys ilmalle olettamalla levyjen ja ilman muodostavan ideaalinen 

levykondensaattorirakenne, jonka kapasitanssi voidaan ilmaista kaavalla (5) 

 

 𝐶 =  휀0휀𝑟
𝐴

𝑑
, (5)  

 

jossa 

 C = levykondensaattorin kapasitanssi 

 휀0 = tyhjiön permittiivisyys 

 휀𝑟 = väliainemateriaalin suhteellinen permittiivisyys 

 𝐴 = elektrodin pinta-ala 

 d = levyjen välinen etäisyys 

  

Ilman permittiivisyyden (εr = 1) tiedon valossa pysyttiin laskemaan teoreettinen ja 

ideaalinen kapasitanssin arvo halutulle levykondensaattorille eri levyjen etäisyyksillä. 

Tulee kuitenkin huomioida kaavan yhtäpitävyys vain ideaalisella tapaukselle, jossa 

levyjen välinen etäisyys on huomattavasti pienempi, kuin levyjen dimensiot. Kaavan 

yhtäpitävyyttä työssä käytetyn menetelmän suhteen tutkitaan myöhemmin (kappale 

4.4.1). 

Verrattaessa mitattua kapasitanssia tyhjällä laitteella ideaaliseen laskettuun 

kapasitanssiin saatiin piirrettyä kuva 15, jossa y-akselilla on kapasitanssin arvo 

ilmoitettuna pikofaradeina ja x-akselilla levyjen välinen etäisyys senttimetreinä. 

 

 
Kuva 15.  Tyhjän mittalaitteen mitattu ja laskettu kapasitanssi. 
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Kuten kuvasta 16 nähdään todellisen mitatun kapasitanssin sekä lasketun ideaalisen 

kapasitanssin synnyttämä ero on merkittävä pienillä levyjen etäisyyksillä, jolloin ero 

täytyy huomioida myöhemmin mitattaessa komposiittivaahtoja mittalaiterakenteella. 

Mittauksessa syntyvä virhe eri puristuksilla voidaan suoraan huomioida laskemalla 

ideaalisen ja mitatun kapasitanssin erotus, jolloin saadaan selville virhekapasitanssi 

Cx. Virheen huomioiminen voidaan tehdä kahdella tapaa, joista ensimmäisessä 

oletetaan kokonaiskapasitanssin olevan kahden rinnakkain kytketyn kondensaattorin 

summa, joista toinen on ideaalinen ja toinen virheestä syntyvä kondensaattori. Virheen 

huomioiminen nähdään kuvasta 16, jolloin kokonaiskapasitanssi voidaan laskea nyt 

kaavalla (6) 

 

 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝐶𝑥, 

 

(6)  

 

 

jossa 

 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = kokonaiskapasitanssi  

 𝐶𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = ideaalinen kapasitanssi mitatulle materiaalille 

 𝐶𝑋 = mittauksessa syntyvä virhekapasitanssi 

 

Toinen vastaava tapa on olettaa ideaalisesti tilanteesta ja virhelähteistä syntyvien 

kondensaattoreiden olevan sarjaan kytkennässä, jolloin kokonaiskapasitanssi 

muodostuu kaavan (7) mukaan. 

 

 1

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1

𝐶𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
+

1

𝐶𝑥
 

 

(7)  

 

 
Kuva 16. Kapasitanssin virheen huomioiminen mittauksessa. 

  

Ensimmäinen tapa, jossa oletetaan mittavirheestä aiheutuvan kapasitanssin 

erotuksen olevan ideaaliseen kapasitanssiin nähden rinnakkain kytkeytynyt pienentää 

ideaalisen kapasitanssin lukuarvoa mittavirheen verran, kun mitataan 

mittajärjestelyillä kokonaiskapasitanssi. Levyjen etäisyyden pienentyessä 

mittavirheestä aiheutuva kapasitanssi kasvaa. Tämä olettamus voidaankin tehdä, kun 

mitattu kapasitanssi on suurempi kuin oletettu. Jälkimmäisellä tavalla, jossa oletetaan 

mittavirheestä aiheutuvan kapasitanssin ja ideaalisen kapasitanssin olevan sarjaan 

kytketty suurentaa ideaalisen kapasitanssin lukuarvoa levyjen ollessa etäällä toisistaan. 
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Tämä olettamus voitaisiin tehdä kun kapasitanssi lukuarvo on pienempi kuin oletettu 

eli kun levyt ovat etäällä toisistaan. 

Kriittiseksi pisteeksi tyhjälle laitteella mitattujen lukuarvojen perusteella saatiin 

mikrometriruuvin lukema 6,5 mm. Tällöin lasketun ideaalisen kapasitanssin arvo oli 

toistaiseksi enemmän kuin mitattu kapasitanssi LCR-mittarilla. Levyjen etäisyyden 

kasvaessa entisestään mitatun ja lasketun kapasitanssin erotus kasvaa vastakkaiseen 

suuntaan levyjen etäisyyden pienentyessä, jolloin lasketun kapasitanssin arvo on 

huomattavasti suurempi (0,03-0,3 pF) kuin mitattu kapasitanssi. Kuitenkin sarjaan 

kytketyn rakenteen olettamuksella saatu hyvitys suurilla levyjen etäisyyksillä on 

merkittävästi isompi kuin todellinen erotus, jolloin kaava (7) ylikompensoi todellisen 

kapasitanssin lukuarvon. 

Kuvasta 15 nähdään selvästi, että suurilla levyjen etäisyyksillä todellisen 

kapasitanssin ja mitatun kapasitanssin ero ei ole yhtä merkittävä kuin pienillä levyjen 

etäisyyksillä. Mittavirheen vaikutus voitaisiin kuitenkin huomioida suurilla levyjen 

etäisyyksillä kaavan (6) määrittämällä tyylillä, jossa mittavirheen lukuarvo olisi 

negatiivinen tässä tapauksessa. Todellinen kapasitanssi kasvaisi tässä tapauksessa 

negatiivisen lukuarvon verran, joka estimoisi paremmin mittavirheen vaikutusta kuin 

sarjaan kytketyn kondensaattorirakenteen olettamus. Mittaustulosten valossa tämä 

kuitenkin vääristäisi tuloksia, koska kapasitanssin lukuarvo kasvu aiheuttaisi käyrän 

pyöristymisen suurilla etäisyyksillä, jolloin saatu kapasitanssikuvaaja muistuttaisi 

hieman paraabelia. Syynä tähän on että, kaikki mitatut komposiittivaahdot omaavat 

pienet kapasitanssit suurilla levyjen etäisyyksillä, jolloin virheen huomioiminen 

suoraan samaan tapaan kuin pienillä etäisyyksillä kasvattaa turhan paljon kapasitanssia 

pienillä puristuksilla. Tämä ei ole teorian valossa kovin järkevä tulos, koska 

levykondensaattorin kapasitanssin tulee pienentyä tasaisesti levyjen etäisyyden 

kasvaessa, kun kovin puristus materiaalissa on vapautettu ja materiaali palautuu 

takaisin alkuperäisiin mittoihinsa. Muussa tapauksessa komposiitin suhteellinen 

permittiivisyys olisi suurempi puristumattomassa tilassa kuin heikoilla puristuksilla. 

4.4. Kapasitanssin mallinnus 

4.4.1. Ideaalisen levykondensaattorimallin rajoitteet sekä mittalaiterakenteen 

epäideaalisuus  

Kapasitanssi ideaalisessa tapauksessa 

Levykondensaattorin kapasitanssi voidaan määrittää sähkökentän ja syntyneen 

varauksen avulla käyttämällä Gaussin lakia määritetylle Gaussin pinnalle. Ideaalisessa 

tapauksessa levykondensaattorin levyjen välinen etäisyys on pieni suhteessa levyjen 

alaan tai kondensaattorin muihin dimensioihin [46, 47, 48, 49], kuten aikaisemmin 

todettiin. Kuvassa 17 esitetyn tapauksen kapasitanssi voidaan määrittää käyttämällä 

sylinterinmuotoista tasaista Gaussin pintaa, kun oletetaan levyjen välisen etäisyyden 

olevan pieni, jolloin levyt Gaussin pinnan suhteen ovat äärettömät. Levyjen välinen 

sähkökenttä on kohtisuorassa levyjä vasten ja suunta on posiitivisesti varatusta 

pinnasta negatiivisesti varattuun pintaan [46]. 
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Kuva 17. Tasaisen sylinterin muotoinen Gaussin pinta levykondensaattorille. 

 

Gaussin pinnan poikkipinta-alan ollessa kappaleen S ollessa asettunut kuvan 

mukaisesti sähkökenttä sylinterikappaleen läpi levyjen sisään ei pääse sähkökenttään, 

jolloin sähkökenttäsaadaan laskettu seuraavasti 

 

 
휀𝐸𝑆 =  

𝑄

𝐴
𝑆 

(8) 

 

   

 
𝐸 =  

𝑄

휀𝐴
=  

𝑉

𝑑
, 

(9) 

 

missä ε on materiaalin permittiivisyys, E on sähkökenttä, S on poikkipinta-ala, Q 

on varaus, A on levyjen pinta-ala, V on jännite sekä d on levyjen välinen etäisyys. 

Sähkökentän tuloksesta voidaan johtaa levykondensaattorirakenteen kapasitanssi 

 

 
𝐶 =  

𝑄

𝑉
=

휀𝐴

𝑑
, 

(10) 

 

missä C on kapasitanssi. Johdetun kaavan perusteella sekä lähteissä esitetyn teorian 

mukaan voidaankin todeta kondensaattorirakenteen geometrian ja levyjen väliaineen 

suhteellisen permittiivisyyden vaikuttavan laskentamallin kapasitanssin suuruuteen 

[46]. 

Levykondensaattorimallin käyttötarkoitus sekä kondensaattorirakenteen 

mittasuhteiden rajoitteet johdetulle tapaukselle 

Määriteltyä ideaalisen levykondensaattorin kaavaa (10) käytetään usein dielektristen 

aineiden ominaisuuksien mittaukseen, jolloin materiaali asetetaan kahden johtavan 

levyn välille, mistä voidaan näytteen kapasitanssi ja johtavuus määrittämällä laskea 

kompleksinen permittiivisyys [49]. Työssä käytettyjen dielektrisiä ja johtavia aineita 

sisältävien komposiittivaahtojen sähköiset ominaisuudet määriteltiin 

levykondensaattorimallin avulla, jolloin tärkeää oli tutkia levykondensaattorimallin 

laskentaa käytettävän kaavan rajoitteet levykondensaattorirakenteen dimensioiden ja 

levyjen välisen etäisyyden suhteen. 

Ideaalisen levykondensaattorin tapauksessa elektrodipintojen välisen etäisyyden ja 

levyjen pinta-alan tai rakenteen dimensioiden välistä suhdetta ei määritelty tarkemmin 
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aikaisemmin esitetyssä kappaleessa 4.2. Erilaisissa lähteissä on esitetty poikkeavia 

tapoja määritellä mallin dimensioiden rajoittuneisuus ideaalisen tapauksen suhteen. 

Vuonna 2010 julkaistusta artikkelissa ilmoitettiin ideaalisen tapauksen 

yhtäpitäväisyydeksi A >> d, missä A on elektrodin ala ja d on levyjen välinen etäisyys. 

Julkaisussa ideaaliseksi tapaukseksi oletun levykondensaattorirakenteen elektrodin ala 

oli yli 1000-kertainen suhteessa levyjen väliseen etäisyyteen [47].  Toisaalta vuonna 

1994 tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella ideaalisen ja epäideaalisen tapauksen 

tutkimiseen käytettiin suhdelukua b = d/w, joka kuvasi levyjen välisen etäisyyden (d) 

ja levyjen leveyden (w) välistä suhdetta. Tutkimuksessa todettiin varaustiheyden 

homogeenisuuden suhteen tehdyn olettamuksen ideaaliselle levykondensaattorilla 

olevan yhtäpitävä, kun suhdeluku b lähestyi nollaa [48].  Artikkelin yhteenvedossa 

todettiin levykondensaattorin kapasitanssin olevan suoraan riippuvainen levyjen 

välisen etäisyyden käänteisluvusta (1/d),  kun levyjen välinen etäisyys (d) oli riittävän 

pieni. Levyjen välisen etäisyyden kasvaessa havaittu riippuvuussuhde ei pitänyt 

paikkaansa [48]. 

Vuonna 2004 ilmestyneessä julkaisussa tutkittiin levyjen välisen etäisyyden 

vaikutusta kentän vääristymiseen levyjen reunoilta. Julkaisussa todettiin reunaefektin 

vaikutusten voitaneen jättäen huomioimatta, kun hl + ha (hl on levyjen paksuus ja ha 

levyjen välinen etäisyys) on paljon pienempi, kuin levyjen leveys w tai levyjen pituus 

l.  Levyjen etäisyyden lähestyessä nollaa levyt voitiin todeta äärettömiksi johteiksi, 

jolloin ideaalinen kaava oli yhtäpitävä [49]. 

Mittalaiterakenteen epäideaalisuudesta aiheutunut vääristymä laskentamallissa 

Epäideaalisessa tapauksessa, jossa rajoitteet dimensioiden suhteen eivät täyty, 

ideaaliselle levykondensaattorin laskentamalli kapasitanssin ja permittiivisyyden 

määrittämiseksi ei anna tarkkoja tuloksia. Syynä tähän on levykondensaattorin levyjen 

reunojen aiheuttama sähkökentän kenttäviivojen pyöristyminen levyjen välisen 

etäisyyden ollessa liian suuri suhteessa rakenteen muihin dimensioihin. Ilmiöstä 

käytetään nimitystä reunaefekti [48, 49]. Levyjen välinen kenttä pysyy kuitenkin 

muuttumattomana muualla, jolloin kenttä on edelleen kohtisuorassa levyjä vasten [50]. 

Sähkökentän pyöristyminen levyjen reunoista aiheuttaa mittaustulosten vääristymistä, 

jolloin materiaalin dielektristen ominaisuuksien määritys mittaustuloksista vaikeutuu 

[51]. Reunaefektin vaikutuksen voimakkuus on useissa tapauksissa vaikeasti 

määriteltävissä, minkä seurauksena yksinkertaisten matemaattisten ilmaisujen 

tehokkuus todellisen kapasitanssin laskemiseksi heikentyy [50].  

Aikaisempien havaintojen ja lähteissä ilmoitettujen rajoitteiden pohjalta tutkittiin 

työssä käytetyn mittalaiterakenteen dimensioiden sekä levyjen etäisyyden välisiä 

suhteita eri puristuksilla. Näiden avulla voitiin päätellä ideaalisen laskentamallin 

toimivuus työssä käytetylle mittalaiterakenteelle. Työssä käytetyn mittalaiterakenteen 

ylä-elektrodin pinta-ala oli noin 4,9 cm2, levejen leveyden w ollessa n. 3 cm levyjen 

pinta-alaksi saatiin 9 cm2, levyjen paksuus oli 0,165 ± 0,05 cm sekä levyjen välinen 

etäisyys vaihteli välillä 0,015-1,5 cm. Taulukossa 3 on ilmoitettu dimensioden väliset 

suhteet verrattuna levyjen väliseen etäisyyteen. 
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Taulukko 3. Mittalaiterakenteen levykondensaattorin dimensioiden sekä levyjen 

etäisyyden välisten suhdelukujen lukuarvoa eri puristustusvoimakkuksilla 

Elektrodin 

pinta-ala 

(𝑐𝑚2) 

Levyjen 

leveys 

(𝑐𝑚2) 

Levyjen 

paksuus 

(cm) 

Levyjen 

välinen 

etäisyys 

(cm) 

Suhdeluku 1 
𝐴

𝑑
 

Suhdeluku 2 

b = 
𝑑

𝑤
 

4,9 3 0,165 0,015 326,7 0,0050 

   0,020 245,0 0,0067 

   0,025 196,0 0,0083 

   0,030 163,3 0,0100 

   0,035 140,0 0,0117 

   0,040 122,5 0,0133 

   0,045 108,9 0,0150 

   0,050 98,0 0,0167 

   0,055 89,1 0,0183 

   0,060 81,7 0,0200 

   0,065 75,4 0,0217 

   0,070 70,0 0,0233 

   0,075 65,3 0,0250 

   0,080 61,3 0,0267 

   0,085 57,6 0,0283 

   0,090 54,4 0,0300 

   0,095 51,6 0,0317 

   0,100 49,0 0,0333 

   0,105 46,7 0,0350 

   0,110 44,5 0,0367 

   0,115 42,6 0,0383 

   0,120 40,8 0,0400 

   0,125 39,2 0,0417 

   0,130 37,7 0,0433 

   0,135 36,3 0,0450 

   0,140 35,0 0,0467 

 

Levyjen välisen etäisyyden ollessa < 0,025 cm voidaan todeta laskettujen 

suhdelukujen olevan kohtuullisella tasolla ajatellen esitettyjä rajoitteita suhdeluvun 

arvoille. Suhdeluku 1 vaihtelee välillä 200-330 ja suhdeluku 2 välillä 0,005-0,0083, 

kun 0,015 ≤  d ≤ 0,025 cm.  Suhdeluku 2 lähestyy nollaa, mutta suhdeluku 1 jää liian 

suureksi ottaen huomioon muussa lähteessä ilmoitetun lukuarvon rajoitteen (> 1000). 

Myöskään levyjen paksuuden ja etäisyyden summa suhteessa levyjen leveyteen (w) 

tai levyjen pituuteen (l) ei ole riittävä, jotta voitaisiin ideaalisen laskentamallin antavan 

suoraan tulkittavissa olevia mittaustuloksia. Pienillä levyjen etäisyyksillä tulokset ovat 

luotettavammat mittalaiterakenteen levyjen etäisyyden pienentyessä, mutta syntynyt 

virhe mittauksessa on suurempi. 
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4.4.2. Mitatun kapasitanssin simulointi LTSpice-ohjelmalla 

Ideaalisen ja epäideaalisen kondensaattorin toiminnan välillä on huomattava ero. 

Ideaalisella kondensaattorilla ei esiinny riippuvuussuhdetta taajuuden, lämpötilan tai 

jännitteen suhteen eikä komponentilla ideaalisessa tapauksessa ole myöskään 

parasiittisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat huomattavasti sähköiseen 

käyttäytymiseen. Käyttämällä ekvivalenttipiiriä mallinnuksessa saadaan tietoa 

todellisesta tilanteesta [52].  Ilman erillistä dielektristä materiaalia 

levykondensaattorin levyjen välissä suurin osa häviöistä aiheutuu ekvivalenttisen 

sarjaresistanssin (ESR) vaikutuksesta. Toinen häviöelementti, joka rajottaa 

suorituskykyä, on ekvivalenttinen sarjaindunktanssi (ESL), jonka muutos näkyy 

kokonaisimpedanssin siirtymisenä kapasitiivisesta induktiiviseen tietyllä taajuudella. 

Alle resonanssitaajuuden kondensaattorin toimii kondensaattorimaisesti suunnitellun 

mukaisesti, mutta resonanssitaajuuden yläpuolella kondensaattorin kokonaisreaktanssi 

tulee induktiiviseksi, mikä muuttuu edelleen kapasitiiviseksi 

rinnakkaisresonanssitaajuuden jälkeen. [53] 

Epäideaalisen kondensaattorin yksi mahdollinen ekvivalenttipiiri on esitetty 

kuvassa 18. Kuvassa ekvivalenttista sarjainduktanssi muodostuu L1-kelasta, joka 

malllintaa johtimien ja kondensaattorien levyjen elektrodipintojen välistä induktanssia 

[53, 54]. Komponentit  RDA ja   CDA kuvastavat yhdessä yksinkertaisessa muodossa 

epäideaalisessa kondensaattorissa olevaa ilmiötä, josta voidaan käyttää nimitystä 

dielektrinen absoprtio. Todellisuudessa dielektrinen absoprtio kuvataan usein 

kondensaattorimalleissa useiden vastuksien ja kondensaattorien rinnakkaiskytkentänä.  

Dielektrinen absoprtio mielletään useimmiten kaikista haitallisimmaksi parasiittiseksi 

efektiksi. Varauksen purkautuessa kondensaattorin tulisi luovuttaa kaikki aikaisempi 

kertynyt varaus pois, mutta muistimaisesti toimiva dielektrinen absorptio estää 

tapahtuman. Kuvan R1-vastus kuvaa dielektrisen materiaalin epäideaalisuudesta 

aiheutuvaa vuotovirtaa [53]. Epäideaalisessa tapauksessa dielektrinen materiaali ei 

myöskää käyttäydy ideaalisesti, josta aiheutuen osa virrasta pääsee kulkeutumaan 

materiaalin läpi [52]. 

 

 
Kuva 18. Epäideaalisen kondensaattorin ekvivalenttipiiri. 

 

Kuvassa 19 on esitetty LTSpice-piirisimulaattorilla käytetyn simuloidun piirin 

malli, jolla pyrittiin mallintamaan tyhjän mittalaiterakenteen kapasitanssimittausta 1 

kHz:n taajuudella levyjen etäisyyden muuttuessa. Simuloidun piirin 

kondensaattorimalli muodostui aiemmin kuvassa 18 esitellystä epäideaalisesta 

kondensaattorimallista, jonka suhteen voitiin aikaisempien mittausten perusteella 
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tehdä olettamuksia mm. kapasitanssimittauksen virhelähteiden alkuperästä. Kuvan C1 

ja C4 komponentit kuvastavat kapasitanssin mittaukseen syntynyttä virhettä Cx, joka 

voitiin aikaisemmin laskea mitatun kapasitanssin ja ideaalisen kapasitanssin välisestä 

erotuksesta. C4-komponentin on tarkoitus vaikuttaa vain pienillä etäisyyksillä, jolloin 

simuloitu impedanssi sai mitattuun tilanteeseen nähden liian korkeita lukuarvoja. R2 

ja C3 mallintavat dielektrisen absorption vaikutusta simuloidussa piirissä. C2 on 

rinnakkaiskapasitanssi virhekapasitanssin kanssa, joka kuvastaa ideaalisen 

levykondensaattorin kapasitanssia. L1-komponentti on ekvivalenttinen 

sarjainduktanssi ja R1-komponentti on ekvivalenttinen sarjaresistanssi. 

 

 
Kuva 19. LTSpice-ohjelmalla tuotetun mittalaiterakennemallin simuloitava piiri. 

 

LTSpice-ohjelmalla rakennetun piirin simulointi tapahtui käyttämällä apuna 

ohjelman step-funktiota, jonka avulla oli mahdollista säädellä asteittain 

kondensaattorien C1, C2 ja C4 kapasitanssia. Step-funktion avulla rakennettiin 

taulukko, joka sisälsi molemmille säädettäville kondensaattoreilla omat lukuarvot. 

Arvojen suuruutta kasvatettiin taulukkopaikka-arvojen inkrementoinnin avulla. 

Taulukon paikat määriteltiin kuvastamaan levyjen välistä etäisyyttä, jolloin taulukon 

paikan lukuarvon muutos kuvasti levyjen välisen etäisyyden muutosta. Taulukon 

paikan muuttuessa C1, C2 ja C4 kapasitanssit muuttuivat taulukon paikkaan 

tallennettujen arvojen mukaisiksi. Simulointi suoritettiin AC-tilassa, jolloin 

taajuusalue oli rajattu 1 kHz:iin. Piiristä mitattiin kokonaisimpedanssi ottamalla 

solmupisteestä jännite R3-vastauksen takaa sekä kyseisen vastauksen läpi menevä 

virta (Z = 
V

I
). Simuloinnin avulla saatu impedanssikuvaaja on esitetty kuvassa 20.  
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Kuva 20. Alkuperäisen LTSPice-piirin simuloitu kokonaisimpedanssi step-funktion 

avulla, jossa x-akselin arvot kuvastavat levyjen välistä etäisyyttä. 

 

LTSpice-ohjelmalla simuloituja impedanssi tuloksia verrattiin LCR-mittarilla 

mitattuun kokonaisimpedanssiin Z < 𝜃. LCR-mittarin rajatun mitta-asteikon takia 

simuloidut tulokset olivat vain vertailtavissa mitattuihin tuloksiin, kun 0.1 ≤
𝑥

𝐷
≤ 0.4.  

Tulokset mitatun ja simuloidun impedanssin välillä nähdään kuvasta 21. Mitattu 

impedanssi on lineaarinen mitatulla alueella, kun taas simuloituun impedanssiin 

etäisyyden muuttuessa syntyy pientä huojuntaa mitatun impedanssin molemmin 

puolin. LCR-mittarin rajoittuneisuuden vuoksi tarkastelu impedanssin suhteen mitatun 

ja simuloidun välillä ei ollut mahdollista koko mitta-alueella, jolloin arvailun varaan 

jää kuinka hyvin piiri mallintaa tyhjällä laitteella mitattu impedanssia, kun 
𝑥

𝐷
 > 0.4. 

Havaintojen perusteella huomattiin, että ilman pienillä etäisyyksillä vaikuttavaa 

korjauskapasitanssia (komponentti C4) simuloitu impedanssi eroaisi huomattavasti 

mitatusta impedanssista. Korjauskapasitanssi kasvattaa simuloidun piirin 

kokonaiskapasitanssia kasvattamalla syntyvän virheen määrää pienillä etäisyyksillä. 
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Kuva 21. Tyhjällä laitteella mitatun impedanssin ja simuloidun impedanssin vertailu 

levyjen etäisyyden muuttuessa 1 kHz:n taajuudella. 

 

LTSpice-ohjelmalla simuloidun testin avulla nähtiin mittalaiterakenteen 

mittauksessa tehtyjen olettamusten virhelähteistä olevan oikeanlaiset. Simuloidulla 

piirillä saatiin tuotettua tyhjää mittausta vastaavat tulokset, eikä simuloitujen ja 

mitattujen arvojen välillä ei merkittävää eroa havaita levyjen etäisyyden muuttuessa 

välillä 0.1 ≤  
𝑥 

𝐷
 ≤ 0.4.  Virhelähde sisältää mm. reunaefektin vaikutuksen, jolloin sitä 

ei tarvitsi erillisesti huomioida mittaustulosten analysointia suoritettaessa [55]. 

Virhekomponentin Cx huomioiminen riittää. Tulee kuitenkin huomioida, että 

materiaali levyjen välissä voi mahdollisesti vaikuttaa virhekomponentin suuruuteen, 

jolloin tulisikin tutkia korkeamman permittiivisyyden materiaalien vaikutus virheen 

suuruuteen erilaisilla materiaalivalinnoilla.  

4.4.3.      Epäideaalisen levykondensaattorin virheen huomioiminen 

Ongelmana virheen tutkimisessa käytettyjen näytekappaleiden suhteen on 

vaahtokomposiittien permittiivisyyden muutos puristuksen vaikutuksesta näytteen 

tiheyden muuttuessa, johon myös näytteiden valmistuksen aikana syntynyt variaatio 

vaikuttaa. Vaahtokomposiittien tilavuusosuuksien määrittäminen on erittäin vaikeaa, 

koska valmistetut vaahdot omaavat 3-4 faasia ilma mukaan lukien, josta ilman 

tilavuusosuus muuttuu puristuksen myötä ja poistuvan ilman määrä on vaikeasti 

määriteltävissä. Yleiset sekoitussäännöt, joilla voidaan laskea materiaalin 

permittiivisyys vaativat tilavuusosuuksien tiedon ainesosille. Virheen tutkimista 

vaikeuttaa myös permittiivisyyden laskeminen käyttämällä levykondensaattorimallia, 

koska tyypilliset laskukaavat perustuvat tässä tapauksessa dielektrisille väliaineille, 

joiden permittiivisyys on vakio. Käytettäessä apuna vaihtoehtoisia bulkkimateriaaleja, 

joilla on mahdollisimman tasainen permittiivisyys, saataisiin mahdollisesti 

kokeellisesti selvitettyä mittalaiterakenteen levyjen välisen materiaalin vaikutus 

mittauksessa syntyneen virheen suuruuteen, kun käytettäisiin eri paksuisia ja kokoisia 

näytekappaleita. Näytekappaleiden mitatusta kapasitanssista lasketun 

permittiivisyyden arvoja tutkimalla ja vertailemalla voitaisiin tehdä päätelmiä 
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väliaineen vaikutuksesta virheeseen. Useista näytteistä lasketun permittiivisyyden 

keskiarvon tulisi vastata kohtuullisella tarkkuudella näytteiden virhekorjattua 

kapasitanssia, jossa virhekomponentin suuruus on laskettu ilmalla mitattujen tulosten 

pohjalta. 

Bulkkimateriaalina käytettiin polyeteenitereftalaattia (PET), jolla odotettiin olevan 

mahdollisimman tasainen permittiivisyys leikkauskohdasta riippumatta. Materiaalille 

ilmoitettu dielektrisyysvakio on 4,0 [56].  PET-materiaalin paksuus oli 1,05 cm 

kauttaaltaan. Valmistettujen näytekappaleiden paksuudet olivat 0,4, 0,55, 0,65 ja 1,05 

cm levyjen pinta-alan vaihdellessa taulukon 4 mukaisesti. Näytekappaleilla joiden 

pinta-ala oli hieman mittalaiterakenteen levyjä suurempia ja paksuus välillä 0,4-1,05 

cm laskettiin keskiarvon avulla permittiivisyydeksi n. 4,45, jonka oletettiin olevan 

materiaalin permittiivisyys tapauksessa, jossa näytekappaleen pinta-ala on suurempi 

kuin mittalaiterakenteen levyjen pinta-ala. Taulukossa 4 ilmoitettujen näytteiden 

permittiivisyyden keskiarvoksi saadaan n. 4,27, jos oletaan näytteiden välisen pinta-

alan vaihtelun muun vaihtelun ohella kuvastavan valmistettujen vaaahtojen välistä 

variaatiota valmistusprosessin seurauksena. 

 

Taulukko 4. Bulkkimateriaalista valmistettujen PET-näytteiden dimensiot sekä mitatut 

lukuarvot ilmoitetulla paksuudella 

Näyte Pinta-

ala 

Reunojen 

pituudet 

 

(cm) 

Paksuus  

 

 

(cm) 

Mitattu 

kapasitans-

si 

(pF) 

Laskettu 

permittiivi-

syys 

(εr) 

Virhekorjattu 

permittiivisyys 

 

(εr) 

n1 11,6 3,3 / 3,5  1,05 1,831 4,42 4,42 

n2 11,9 3,4 / 3,5 1,05 1,872 4,52 4,52 

n3 8,7 3,0 / 2,9 1,05 1,694 4,09 4,09 

n6 8,4 2,9 / 2,9 0,55 3,336 4,22 4,06 

n7 8,4 2,9 / 2,9 0,55 3,224 4,08 3,92 

n10 11,6 3,4 / 3,4 0,4 5,503 5,06 4,77 

n11 11,2 3,3 / 3,4 0,65 2,781 4,16 4,1 

  

Ehdolla x/D ≥ 0,65 permittiivisyys saadaan suoraan laskettua ideaalisen 

levykondensaattorin kaavan avulla aikaisemmin todetun perusteella (kappale 4.3). 

Paksuutta 1,05 cm ohuemmilla näytekappaleilla permittiivisyydeksi käyttämällä 

kaavaa (5) saadaan paksuuden ollessa 0,4 cm n. 5,06 (n10) ja paksuuden ollessa 0,55 

cm n. 4,16 (n11) ilman virhekorjausta. Virhekorjatut permittiivisyydet olivat näytteille 

4,77 sekä 4,10, jolloin näytteiden permittiivisyys poikkeaaa levyjen pinta-alaa 

suurempien näytteiden permittiivisyyden keskiarvosta ± 7 % molemmissa tapauksissa. 

Poikkeamaksi kaikilla näytteillä lasketun permittiivisyyden keskiarvosta saadaan n10-

näytteellä +11,7 % ja n11-näytteellä -4 %. Poikkeamat näytteillä n10-n11 lasketuilla 

ja virhekorjatuilla permittiivisyyksille ovat suhteellisesti tarpeaksi pienet verrattuna 

vaahtonäytteiden valmistuksesta aiheutuneeseen vaihteluun (kappale 5.1.1), jotta 

poikkeamien voidaan olettavan johtuvan näytteiden välisestä variaatiosta, joka on 

riippuvainen näytteen tekijästä, vaikkakin näyteotanta muovinäytteillä oli pieni.  

Bulkkimateriaalista valmistetuissakin näytteissä saadaan eri näytteiden välille 

suuriakin vaihteluita näytteen leikkaamisen vaikutuksesta, jonka seurauksena mm. 

näytteiden pinnat ja dimensiot poikkeavat hieman toisistaan, jolloin näytteiden 

mittatulokset muuttuvat. 
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Olettaen keskiarvolla lasketun permittiivisyyden vastaavan todellisuudessa PET-

materiaalin permittiivisyyttä (kahdessa eri tapauksessa) voitaisiin päätellä ilmalla 

mitatun virhekomponentin korjaavan mitattu kapasitanssin arvo lähelle oikeaa myös 

väliaineen tapauksessa. Tapauksissa, jossa materiaalin pinta-ala suurempi kuin levyjen 

pinta-ala sekä tapauksessa, jossa materiaalin pinta-ala vastaa levyjen pinta-alaa. Näin 

ollen, mittalaiterakenteen levyjen välissä oleva väliaine, jonka permittiivisyys on 

muuttumaton, ei vaikuttaisi mittauksessa syntyneen virhekomponentin Cx suuruuteen, 

mikä huomioi myös reunaefektin vaikutuksen mittaustuloksiin. Olettamalla saman 

pätevän myös väliaineen tapauksessa, jossa permittiivisyys voi muuttua 

näytekappaleesta poistuvan ilman seurauksena, voidaan vaahdoille mitattujen 

kapasitanssitulosten kautta virhekomponentti huomioimalla laskea ideaalisen 

levykondensaattorin kaavan avulla suoraa näytteen permittiivisyys. 

4.5. Komposiittivaahtojen polarointi mittalaiterakenteella 

Polaroinnissa aiheutetaan väliaikainen ulkoinen sähkökenttä, joka kohdistetaan 

materiaaliin mahdollisesti kohotetussa lämpötilassa. Sähkökentän avulla voidaan 

järjestää täyteaineiden polarointi, jolla saadaan aikaiseksi pietsosähköinen materiaali 

[6]. Pietso- ja ferrosähköiset ominaisuudet voidaan havaita vain materiaaleilla, jotka 

eivät ole keskussymmetrisiä. Polymeereihin perustuvissa materiaaleissa joudutaan 

usein keskisymmetria poistamaan polaroinnilla [57]. Polarointi voidaan aiheuttaa mm. 

molekyylidipoleiden orientoitumisella, joilla saadaan synnytettyä varauskerroksia 

polymeerimatriisiin. Polaroinnin alkuperä polymeereissä voi aiheutua myös 

orientuneista domeeneista, erotetuista ja vangituista varauksista sekä näiden kaikkien 

yhdistelminä [57]. Polarointiprosessi on mahdollista suorittaa sekä vaihtuvissa-, että 

tasaisissa sähkökentissä [57]. Kuvassa 22 esitetään millä tavoin näytekappaleessa 

esiintyvä orientoituminen voi tapahtua polaroinnin aikana. 

 

 
Kuva 22. Polarointiprosessin aikana syntyvä homo- ja heterogeeninen varaus. 

 

Dipoleiden orientoituminen on mahdollista vaikuttavan sähkökentän ollessa 

riittävän suuri materiaalin pinnalla sekä kerrosten sisällä. Ulkoinen sähkökenttä 
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synnytetään usein varaamalla materiaali purkauksen avulla, polaroimalla 

kaksipuoleiset metalliset näytteet suorassa kontaktissa elektrodin kanssa, tallettamalla 

varauksia elektronisuihkulla tai varaamalla pinta nestemäisessä kontaktissa [57]. 

Suuren permittiivisyyden partikkeleiden polarointi yhdessä matalan permittiivisyyden 

matriisin kanssa aiheuttaa teknisiä ongelmia polarointiprosessissa. Komposiitin 

altistuessa sähkökentälle paikallinen kenttä on korkea matalan permittiivisyyden 

komponentissa, mutta samaan aikaan kenttä on matala suuren permittiivisyyden 

komponentissa, jonka seurauksena suurin osa kentästä menee hukkaan [58]. Muita 

ongelmia polarointikeskeisessä materiaalivalmistuksessa on sen hitaus, 

keraamidipoleiden polarointi edellä mainitun syyn seurauksena sekä saavutettujen 

ominaisuuksien säilyttäminen sen aikana [58]. Yleinen olettamus on, että 

polarointiprosessin aikana avaruusvaraukset polymeerifaasissa ajautuvat ja 

kerääntyvät polymeerimatriisin pinnalle, jonka seurauksena polarointiaika kasvaa. 

Pinnoille kertyneillä varauksilla on kuitenkin havaittu olevan mahdollista stabiloida 

dipoliorientoituminen keraamifaaseissa sekä kasvattaa sähkökenttää, jolloin 

polarointitehokkuus parantuu [58].  

Komposiittimateriaalin rakenteen polaroinnin aikana ajatellaan muodostuvan 

analogisesta piiristä, joka on vastuksien sarjakytkentä. Puolijohtavaa täyteainetta 

lisäämällä komposiitinrakenne polaroinnin aikana voidaan muuttaa, jolloin resistanssi 

muodostuu polymeerissä rinnakkain kytketyistä vastauksista, jonka seurauksena 

kokonaisresistanssi pienenee alkuperäisestä [59]. Polarointi helpottuu johtuen 

Maxwell-Wagner pintamekanismiin pohjautuen, koska suurempi osa jännitteestä on 

saatavilla keraamifaasin polarointiin.  

Tieteellisesti on voitu osoittaa polymeerimatriisin johtavuudella olevan korrelaatio 

polarointiaikojen pienentymiseen sähkökentän vaikutuksen alaisena. Johtavuudella 

voidaan tehostaa materiaalin polarointia. Polarointiprosessissa polymeerimatriisin 

varauksien liikkuvuus on tärkeässä osassa. Käytettäessä keraamifaasia, jolla on 

polymeerimatriisia huomattavasti suurempi permittiivisyys, on relaksaatioaika 

riippuvainen ainoastaan polymeerimatriisin johtavuudesta. Relaksaatioaikaa 

pienentämällä voidaan nopeuttaa materiaalin polarointiprosessia [57, 58]. Eräästä 

tutkimuksessa havaittiin PUR + PZT 50 p.% komposiitin polaroimisen helpottuminen 

lisättäessä täyteaineeksi grafiittia 1 p.%, jolloin polarointikenttää ja – aikaa voitiin 

pienentää huomattavasti. Ilmiön arveltiin johtuvan hiilipartikkeleiden synnyttämistä 

reiteistä PZT-partikkeleissa, jota pitkin sähkövirta pystyi etenemään [58].  

Näytekappaleiden polarointi suoritettiin vakipuristuksen alaisena (
x

D
 = 0,4), jolloin 

saatiin tuotettua riittävän suuri sähkökenttä elektrodipintojen väliin. Puristuksen 

tuottamiseen käytettiin sähköisiin mittauksiin käytettyä mittalaiterakennetta, joka 

todettiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin esim. näytekappaleiden teippaus, laminointi 

tai mekaaninen puristus erillisellä puristimella. Mittalaiterakenteen käyttö mahdollisti 

puristuksen säätelyn helppouden sekä vertailtavuuden aikaisempiin sähköisten 

mittauksien mittaustuloksiin. Menetelmällä saatiin lisäksi tuotettua tasainen puristus, 

jolloin sähkökentän jakautuminen näytteeseen oli tasainen. Näytekappaleet polaroitiin 

tasaisen sähkökentän alaisena suorassa kontaktissa elektrodipintojen kanssa. 

Polarointia ei voitu suorittaa öljyssä, koska vaahtojen huokoinen rakenne imee 

voimakkaasti öljyn rakenteeseensa, jolloin sitä on erittäin vaikea poistaa myöhemmin 

vaahdosta. Kuvassa 23 näkyy käytetty polarointijärjestely. 
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Kuva 23. Komposiittivaahtojen polarointijärjestely, missä a) jännitelähde 15 kV b) 

polaroinninohjausjärjestelmä sekä c) mittalaiterakenne. 

 

Polarointiprosessissa säädeltiin polarointiaikaa sekä tuotetun sähkökentän 

suuruutta muuttamalla jännitelähteen jännitettä. Jännitelähteen maksimijännite oli 15 

kV, joka rajoitti käytettävän polarointikentän suuruutta. Puristuksen säätelyllä voitiin 

suoraan vaikuttaa myös kentän suuruuteen levyjen etäisyyden muuttuessa, jolloin 

sama jännite jakautui pienemmälle paksuudelle. Polarointi suoritettiin käyttämällä 

tietokoneella ohjattavaa automaattista polarointiohjelmistoa, jonka avulla voitiin 

asettaa polarointiprosessille halutut rajoitteet mm. jännitteen, polarointiajan sekä 

jännitteen nousun ja laskun suhteen. Polarointiprosessin vaikutusta vaahtoihin voitiin 

havainnoida mittaamalla näytteen sähköiset ominaisuudet uudelleen polaroinnin 

jälkeen, kun puristus oli vapautettu näytteestä. Näytteen polaroituessa pysyvästi 

voitaisiin nähdä dielektristen ominaisuuksien muutos, jolloin näytteelle mitatun 

kapasitanssin tulisi kasvaa suhteessa polaroimattomaan tilanteeseen. Varauksen 

purkautuessa vaahdosta dielektriset ominaisuudet vastaisivat polaroimattoman 

tilanteen tuloksia.  

Aikaisempien tehtyjen havaintojen perusteella huomattiin polarointiprosessissa 

käytettävän menetelmän kestävän huonosti jännitteitä, jonka seurauksena mittauksessa 

käytettävät johdot irrotettiin, yhteinen maataso poistettiin sekä dielektrisen väliaineen 

ja elektrodipintojen väliin laitettiin ohuet alumiinioksidilevyt, joiden pinta-ala oli n. 

5x5 cm. Tehtyjen muutosten perusteella onnistuttiin vähentämään läpilyöntejä 

elektrodipintojen läpi ja virtapiikkejä koaksiaaliliittimissä. Muutokset paransivat 

käytettävän sähkökentän 3750 V/mm, alkuperäisen kentän ollessa 1500 V/mm. 

Alumiinioksilevyjen vaikutus kentän suuruuteen huomioitiin elektrodipintojen välisen 

paksuuden muutoksena, jolloin vaahtoa jouduttiin puristamaan enemmän, kun 

haluttiin pitää vakipuristus. Alumiinioksidit rajoittivat myös polaroitavan 

näytekappaleen läpi menevää virtaa, millä ei arveltu olevan vaikutusta vaahdon 

polarointiin. 
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5. MITTAUSTULOKSET 

5.1. Näytekappaleiden paksuuden vaikutus kapasitanssin suhteelliseen 

muutokseen 

Komposiittinäytteiden tulosten analysointi tarkkuuden parantamiseksi on tärkeää 

tietää miten mittalaitteella suoritettu kapasitanssimittaus käyttäytyy, kun 

puristumattoman tilan näytepaksuus vaihtelee näytteestä toiseen. Ideaalisessa 

tapauksessa eri paksuisten, samaan muottiin sekä samalla koostumuksella 

valmistettujen näytteiden tulisi olla täysin samanlaisia kapasitanssin muutoksen 

suhteen näytteen paksuuden muuttuessa alkuperäisestä puristumattomasta tilasta. 

Tällöin alkutilan näytepaksuus ei vaikuttaisi komposiitin kapasitanssiin paksuuden 

muutoksen funktiona. Todellisuudessa kuitenkin näytteen valmistusmenetelmän 

tasalaatuisuus on ongelma, jolloin näytteisiin syntyy helposti variaatiota, jopa 

yksittäisen muottiin valmistetun näytteen sisälle, mikä aiheutuu leikkauskohdasta. 

Tämä aiheutuu valmistusmenetelmän epävarmuustekijöistä, jotka pääosin aiheutuvat 

henkilöstä, joka suorittaa valmistusprosessia. Komposiitin materiaalit esim. punnitaan 

vaa’alla, sekoitetaan käsin muotissa, jonka jälkeen valmistunut näytekappale leikataan 

halutun kokoiseksi, mitkä kaikki aiheuttavat epävarmuutta näytteeseen. Mitä 

enemmän valmistusvaiheita henkilö suorittaa, sitä enemmän näytteiden välille syntyy 

hajontaa samalla koostumuksella.   

Koostumuksella on hyvin suuri vaikutus materiaalin ominaisuuksiin, jolloin se saa 

aikaan suuria eroavaisuuksia myös kapasitanssissa sekä muissa mitatuissa 

dielektrisissä ominaisuuksissa saman sekoitussuhteen, sekä jopa samasta 

näytepohjasta valmistettujen näytteiden välille, vaikka alkutilan paksuus olisi täysin 

sama. Tutkitut näytteet on esitetty kuvassa 24 sekä 26.  

 

 
Kuva 24. Valmistetut ohut ja paksut PUR + C näytekappaleet, a-b) PUR + C 1 p.% 

c-d) PUR + C 2 p.%. 

 

PUR + C näytteiden kapasitanssin muutos on esitetty 1 kHz:n taajuudella kuvassa 

25, jossa suhdeluku x/D ilmoittaa näytteen levyjen etäisyyden suhteessa 

näytekappaleen alkuperäiseen paksuuteen. Mitatuista lukuarvoista nähdään samalla 

teoreettisella koostumuksella olevien eri paksuisten näytteiden kapasitansisn 

muutoksen suhteessa paksuuden muutokseen olevan erilainen.  
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PUR + C tuloksista nähdään kapasitanssin eron ohuen ja paksun näytteen välillä 

pysyvän samansuuruisena, mutta kovilla puristuksilla 2,5 p.% grafiittia sisältäneiden 

näytteiden kapasitanssi käyrät leikkaavat toisensa. Grafiittia 5 p.% sisältäneiden 

vaahtojen tapauksessa ero kasvaa kovilla puristuksilla, mikä luultavasti aiheutuu 

vaahtojen koostumuksen erilaisuudesta ainemäärien pysyessä teoriassa vakiona. 

Kuvassa 25 esitetyistä vaahdoista nähdään vaahtojen koostumuksen olevan 

samankaltainen verrattaessa väriä, vaahtomaisuutta sekä huokoisuutta, mutta 

näytteissä on tästä huolimatta erilaisuutta koostumuksessa, joka näkyy tuloksista. 

 

 
Kuva 25. PUR + C komposiittien ohueiden ja paksujen näytteiden kapasitanssi 1 

kHz:n taajuudella. 

 

PZT:tä 60 p.% kokonaismassasta sisältäneille kolmen faasin komposiittivaahdoilla 

kapasitanssit eri paksuisilla näytteillä ovat erittäin lähellä toisiaan matalilla sekä 

kovilla puristuksilla (kuva 27). Kapasitanssin muutoksen ero on suurin, kun x/D on 

välillä 0,3-0,4. Grafiittia 2 p.% sisältäneet vaahdot ovat melko lähellä toisiaan, mutta 

1 p.% grafiittia sisältänyt ohut näyte poikkeaa huomattavasti muista, kun näytettä on 

puristettu vähintään 50 % alkuperäisestä paksuudesta. Kuvassa 26 nähtävien 

näytekappaleiden koostumuksen, värin ja huokoisuuden perusteella voidaankin sanoa 

a)-kohdan näytteen poikkeavan huomattavasti samasta seostyypistä b)-kohdassa, mikä 

havaitaan myös tuloksista. 
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Kuva 26. Valmistetut ohuet ja paksut PUR + PZT 60 p.% + C näytekappaleet, a-b) 

PUR + PZT 60 p.% + C 1 p.% c-d) PUR + PZT 60 p.% + C 2 p.%. 

 

 
Kuva 27. PZT 60 p.% + C komposiittien eri paksuisten näytteiden kapasitanssi 1 

kHz:n taajuudella. 

 

Näytteen puristumattoman tilan paksuus on vain yksi tekijä, jonka ei pitäisi 

ideaalisessa tapauksessa vaikuttaa kapasitanssin muutokseen. Tästä huolimatta, 

näytteen koostumuksen variaation takia sillä on vaikutusta kapasitanssin muutokseen. 

Näytteen paksuudella ei ole niinkään tekemistä sen kanssa, kuinka kapasitanssi 

käyttäytyy. Osalla ohuista näytteistä nähdään parempi kapasitanssi suhteessa 

paksuuteen, kun taas toisilla näytteillä paksu näyte on parempi kuin ohut. 

Puristumattoman tilan näytteen paksuudesta ei voidakaan näin ollen tehdä 

johtopäätöksiä, miten se vaikuttaa komposiitin kapasitanssin muutokseen puristusta 

säädeltäessä. Olettamuksena voidaan kuitenkin pitää, että näytekappaleiden paksuus 

puristumattomassa tilassa ei vaikuta ollenkaan kapasitanssin muutokseen suuruuteen, 

jolloin eri paksuisten näytteiden kapasitanssin lukuarvo samalla x-akselin pisteellä on 

sama ainemäärien pysyessä muuttumattomana. Näytteen puristumattoman tilan 

paksuus on kuitenkin huomioitu tuloksissa käyttämällä suhdelukua x/D.  



 

 

49 

5.1.1. Näytteiden välinen variaatio 

Aikaisemmassa kappaleessa todetun näytteiden välisen variaation takia tarkasteltiin 

lasketun suhteellisen permittiivisyyden vaihtelua PUR + C näytteillä, joissa grafiitin 

osuus vaihteli välillä 1-10 p.% kokonaismassasta. Kapasitanssimittauksien pohjalta 

lasketulle suhteelliselle permittiivisyydellä (x/D = 0,25) laskettiin keskihajonta ja 

keskiarvo, jonka perusteella voitiin tarkastella näytteiden valmistuksesta aiheutuvan 

variaation suuruutta. Jokaiselle koostumukselle valmistettiin 2 

vaahtomuottikappaletta, josta leikattiin keskeltä alhaalta, keskeltä ja keskeltä ylhäältä 

näytekappaleet eli yhteensä 6 näytettä samaa koostumusta kohden. Tulokset on esitetty 

taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. PUR + C näytteiden laskettu suhteellisen permittiivisyyden keskiarvo ja 

keskihajonta 1 kHz:n taajuudella, kun x/D = 0,25 

Näytteiden koostumus 

 

Suhteellisen 

permittiivisyyden 

keskiarvo 

( �̅�𝐫) 

Suhteellisen 

permittiivisyyden 

keskihajonta 

(𝐬𝛆𝐫
) 

PUR + 1 p.% C 2,6007 0,2298 

PUR + 2 p.% C 2,8511 0,2922 

PUR + 5 p.% C 3,0847 0,0768 

PUR + 10 p.% C 3,933 0,2294 

 

Näytteille mitattujen permittiivisyydet poikkeavat keskihajonnan kautta 2,5-9 % 

lasketusta permittiivisyyden keskiarvosta, mutta yksittäisillä näytteillä havaittiin 

suuriakin poikkeavaisuuksia keskihajonnasta. Suurin havaittu poikkeama oli +22 % 

koostumukselle lasketusta permittiivisyyden keskiarvosta, joka havaittiin PUR + 2 

p.% C näytteellä, jonka leikkauskohta oli keskeltä toista vaahtomuottikappaletta. 

5.2. Näytekappaleiden permittiivisyyden muutos 

Näytekappaleiden mitattujen kapasitanssien arvoista laskemalla saadaan suhteellinen 

permittiivisyys eri puristuvuuksilla. Teoriassa näytekappaleen permittiivisyyden 

muutoksen pitäisi olla lineaarinen suhteessa kappaleen koon muutokseen eli 

puristuvuuden kasvuun, jos näytteen rakenne ei ole huokoinen. Tämän seurauksena 

näytekappaleen tiheydessä ei tapahtuisi muutosta, jos permittiivisyys kasvaisi 

lineaarisesti puristuksen kasvaessa. Tästä seuraten, permittiivisyyden kasvun 

epälinearisuus kappaleen paksuuden muuttuessa ilmoittaisi kappaleen tiheyden 

muutoksesta. 

Kuvassa 28 nähdään erilaisten komposiittivaahtojen suhteellinen permittiivisyys 

näytekappaleiden paksuuden muutoksen funktiona, jonka perusteella nähdään 

mittaustulosten osittainen lineaarisuus erityisesti heikoilla puristuksilla. Kolmen 

faasin komposiiteilla näyttää käytetyistä materiaalisekoituksista huolimatta olevan 

melko lineaarinen permittiivisyyden muutos suhteessa paksuuden muutokseen, joka 

kuvastaa tiheyden pysymistä samana puristuksen voimakkuudesta huolimatta. 

Permittiivisyydessä on kuitenkin havaittavissa jonkin asteista epälineaarisuutta kovilla 

puristuksilla lukuun ottamatta PUR- ja PUR + C 1 p.% näytteitä. 
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Kuva 28. PUR, PUR + C 1 p.%, PUR + PZT 20/40/60 p.% sekä PUR + PZT 

20/40/60 p.% + C 1 p.% komposiittivaahtojen suhteellinen permittiivisyys 

suhdeluvun x/D funktiona. 

      

Epälinearisuus voimakkailla puristuksilla on nähtävissä myös neljän faasin 

komposiiteilla kolmen faasin komposiittien tapaan. Korkeilla puristusvoimakkuuksilla 

näytteiden tiheys alkaa muuttumaan, jolloin näytekappaleen huokoisesta rakenteesta 

ilmaa poistuu, kun puristuspaine lisääntyy näytekappaleessa [28]. Suurin poikkeus 

lineaarisuudesta syntyy PUR + PZT 60 p.% komposiiteilla ilman grafiittia sekä 

grafiitin kanssa, kuten kuvasta 28 huomataan.   

PZT materiaalina osoittaisi tulosten perusteella vähentävän vaahdon huokoisuutta 

enemmän, kuin grafiitti ja korkeilla grafiittipitoisuuksilla (5-15 p.%) mitattujen 

tulosten perusteella voitaisiinkin nopeasti tulkita tiheyden muutoksen olevan 

voimakkainta (kuvat 36, 38, 40, 42). Permittiivisyyden muutos ei kuitenkaan 

ainoastaan johdu tiheyden muutoksesta, vaan siihen on myös muita syitä kuten esim. 

komposiitin koostumuksen perkolaatiorajan lähentyminen, joka muokkaa 

voimakkaasti vaahdon sähköisiä ominaisuuksia sekä johtavien täyteaineiden 

aiheuttama johtavuuden voimakas muutos. Tutkittujen vaahtojen permittiivisyyden 

kuvaajien perusteella ei voida päätellä suoraan tiheyden muutoksen voimakkuutta 

varsinkaan, kun johtavien ja dielektristen täyteaineiden määrä on kohtuullisella tasolla 

suhteessa vaahdon kokonaismassaan. Alhaisemmilla tasoilla tiheyden muutoksen 

tulkittuvuus on helpompaa, koska permittiivisyyteen ei vaikuta muut tekijät ja tällöin 

myös permittiivisyys muuttuminen on usein lineaarisempaa. 

5.3. PUR + PZT komposiittivaahdot 

PZT:llä seostettujen PUR-vaahtojen kapasitanssin sekä resistanssin muutokset 

suhteessa paksuuden muutokseen ovat nähtävillä kuvasta 29. Kuvassa ilmoitettu nimi 

PUR/PZT50s tarkoittaa PUR + PZT 50 p.% vaahtoa, joka on muovimuottiin 

valmistettu. PUR/PZT50l on saman koostumuksen vaahto, mutta kirjain ”l” perässä 

ilmoittaa, että vaahto on valmistettu levymuottiin. Muilla seoksilla numero perässä, 

ilmoittaa edelliseen tapaan PZT:n kokonaismassan vaahdosta (p.%).  
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Kapasitanssi kasvaa voimakkaasti vaahdoilla, jotka sisälsivät PZT:tä 40, 50 ja 60 

p.% näytekappaleen puristuessa vähintään 70 % alkuperäisestä näytekappaleen 

paksuudesta. PUR + PZT 50 p.% levymuottiin tehdyn vaahdon kapasitanssi kasvaa 

näytekappaleen suhteelliseen paksuuteen nähden paremmin, kuin vastaavasti PUR + 

PZT 50 p.% muovimukiin valetulla komposiittivaahdolla. PUR + PZT 70 p.% vaahto 

käyttäytyy hyvin samankaltaisesti PUR + PZT 60 p.% ja PUR + PZT 50 p.% 

levymuottiin tehtyjen vaahtojen kanssa tiettyyn puristukseen asti, eikä merkittävää 

hyötyä saada aikaiseksi kasvattamalla PZT-osuutta yli 60 p.%.  

PUR + PZT 80 p.% komposiittivaahto on erittäin heikosti kokoonpuristuvaa 

verrattuna muihin valmistettuihin seoksiin, mistä aiheutuen suhteellinen kapasitanssin 

muutos näytteen paksuuden muutokseen verrattuna on heikko. Kyseisellä seostyypillä 

menetetään polyuretaanivaahdon hyvät mekaaniset ominaisuudet, eikä vaahto heikon 

kapasitanssin muutoksen suhteen sovellu myöskään paineanturimateriaaliksi.  

Paras seostyyppi kuvan 29 perusteella saadaan, kun PZT-osuus seoksen 

kokonaismassasta on 60 p.%. Näytteen suhteellinen kapasitanssin muutos, kun 

näytettä on puristettu vähintään 80 % alkuperäisestä koosta, on huomattavasti 

voimakkaampi kuin muilla PZT-seoksilla. Kapasitanssin muutos PUR + PZT 60 p.% 

vaahdolla on noin 21-kertainen alkutilanteeseen nähden, kun näytekappaletta on 

puristettu 80 % alkuperäisestä paksuudesta. 

 

 
Kuva 29. PUR + PZT komposiittivaahtojen kapasitanssi sekä resistanssi suhteessa 

paksuuden muutokseen 1 kHz:n taajuudella. 

 

Komposiittivaahtojen resistanssi laskee tasaisesti puristuksen kasvaessa asteittain, 

mutta mikään PUR + PZT-seostyyppi ei ole johtava millään puristusvoimakkuudella. 

Syy tähän löytyy puhtaasti komposiittivaahtojen aineosista; PZT on dielektrinen 

materiaali, ja polyuretaani parantaa vain vaahdon mekaanisia ominaisuuksia. 

Permittiivisyys PUR + PZT komposiittivaahdoilla on verrattain melko heikko 

seostyypistä riippumatta, joista poikkeuksena on PUR + PZT 60 p.% vaahto, jolla 

permittiivisyys on 6,6 1 kHz:n taajuudella (kuva 30). PUR + PZT 80 p.% vaahdolla 

on nähtävissä tasanne permittiivisyydessä, joka saattaa indikoida notkahdusta 

permittiivisyydessä, jos vaahdon puristusvoimakkuutta olisi mahdollista lisätä 
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entisestään. Tässä tapauksessa vaahdon huokoisuudesta aiheutuneet ilmakuplat 

näytteessä lukkiutuisivat paikalleen, johtuen polyuretaanin soluseinien tiivistymisestä 

rakenteessa puristusvoimakkuuden kasvaessa entisestään, jolloin ilman suhteellinen 

osuus näytteen paksuudesta kasvaa. Tämän seurauksena voitaisiin havaita 

laskusuuntainen notkahdus permittiivisyydessä [27, 28].  

PUR + PZT komposiittivaahtojen häviöt pysyvät suhteellisen tasaisena puristus 

voimakkuudesta riippumatta. Seostyypistä ja puristusvoimakkuudesta riippuen häviöt 

vaihtelevat välillä 2-5 %. PUR + PZT 60 p.% vaahdolla havaitaan selkeä kasvu 

häviöissä näytekappaleen koon pienentyessä 40 %:sta 20 %:iin puristuksen 

vaikutuksesta. Muilla PZT-vaahdoilla ei ole nähtävissä yhtä selkeää riippuvuutta 

häviöiden ja suhteellisen permittiivisyyden kasvun välillä. Kaikki PZT-vaahtojen 

seosten häviöt ovat teollisuuden käyttötarkoitukseen annettujen rajoitteiden alpuolella 

(< 5 %), jolloin niitä voidaan vielä käyttää mm. anturisovelluksissa. 

 

 
Kuva 30. PUR + PZT komposiittivaahtojen virhekorjattu permittiivisyys sekä häviöt 

suhteessa paksuuden muutokseen 1 kHz:n taajuudella. 

5.4. PUR + BaTi𝐎𝟑 komposiittivaahdot 

Toinen vaihtoehtoinen materiaali hyvien dielektristen ominaisuuksien 

sisällyttämiseksi komposiittivaahtoihin oli käyttää BaTiO3:ta. Kuten jo aikaisemmin 

epäiltiin, jätettäessä BaTiO3:n tutkiminen sivuosaan, kyseinen materiaali ei osoittanut 

läheskään yhtä hyviä ominaisuuksia polyuretaanipohjaan sekoitettuna, kuin PZT. 

BaTiO3:n ongelmaksi muodostui polyuretaanipohjaan sekoitettuna vaahdon huonot 

mekaaniset ominaisuudet jo 40 p.% sekoitussuhteella, minkä todettiin aiheutuvan 

osittain partikkelikoon pienestä koosta. PUR + BaTiO3 komposiittivaahtoja oli 

huomattavasti vaikeampi puristaa, kun BaTiO3:n osuus oli yli 40 p.% 

komposiittiseoksen kokonaismassasta. PUR + BaTiO3 komposiittivaahdoilla mitatut 

tulokset kapasitanssin ja resistanssin suhteen voidaan nähdä kuvasta 33.  

Kuvan 31 perusteella voidaan havaita ongelmat vaahdon puristettavuudessa, kun 

verrataan PUR + PZT komposiitteihin (kuva 29), jossa PZT-osuuden ollessa enintään 

70 p.% kokonaismassasta vaahto oli erittäin puristuva. PUR + BaTiO3 vaahdoilla 
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saavutetaan huonot ominaisuudet kapasitanssin kasvun suhteen verrattaessa 

alkutilanteeseen, mikä aiheutuu materiaalin pehmeyden katoamisesti toisin, kuin PUR 

+ PZT vaahdon tapauksessa, joka säilyttää pehmeyttään paremmin. 

Komposiittimateriaalien pehmeydellä on havaittu olevan suora korrelaatio 

kapasitanssin suhteelliseen muutokseen verrattaessa pehmeitä ja kovia komposiitteja 

toisiinsa [28]. 

Paras kapasitanssin kasvu saadaan aikaiseksi PUR + BaTiO3 40 p.% 

komposiittivaahdolla, jonka kapasitanssi kasvaa noin 9,4-kertaiseksi 

puristumattomaan alkutilanteeseen nähden. Vastaavasti PUR + PZT 40 p.% vaahdolla 

samalla puristuksella kapasitanssi on kasvanut noin 10,2-kertaiseksi. Tässä tulee 

kuitenkin huomioida, että PUR + BaTiO3 40 p.% vaahto puristuu mittalaiterakenteella 

vain 75 % alkuperäisestä paksuudesta, kun vastaavasti PUR + PZT 40 p.% vaahto 

puristuu 85 % alkuperäisestä paksuudesta. PUR + PZT 40 p.% vaahdon kapasitanssi 

on suhdeluvun arvolla 0,15 kasvanut noin 25,4-kertaiseksi, jolloin ero on huomattava 

samalla kokonaismassalla verrattaessa PZT- ja BaTiO3-materiaaleja. BaTiO3 

vaahdoilla mitatun kapasitanssin ja resistanssin välillä on suorayhteys, joka näkyy 

resistanssin ja kapasitanssin kuvaajien ollessa osittain suora peilikuva toisistaan. 

 

 
Kuva 31. PUR + BaTiO3 komposiittivaahtojen kapasitanssi ja resistanssi suhteessa 

paksuuden muutokseen 1 kHz:n taajuudella. 

 

Puristettavuuden ero on hyvin nähtävissä hyvin kuvista 29 ja 31, kun verrataan 

BaTiO3- ja PZT-vaahtojen eroja dielektrisen aineen määrän ollessa vähintään 50 % 

kokonaispainosta. PUR + BaTiO3 50 p.% vaahto puristuu vain 60 % alkuperäisestä 

puristumattomasta tilasta kapasitanssin muutoksen ollessa noin 4,1-kertainen sekä 

PUR + BaTiO3 60 p.% vaahto puristuu vain 40 % puristumattomasta tilasta 

kapasitanssin muutoksen ollessa vain 2,2-kertainen. Vastaavasti PUR + PZT 50 % 

vaahto puristuu 80 % alkuperäisestä tilasta kapasitanssin muutoksen ollessa n. 11,5-

kertainen sekä PUR + PZT 60 p.% vaahto puristuu 81 % puristamattomasta tilasta 

kapasitanssin muutoksen ollessa n. 22,4-kertainen (kuva 29). Pelkästään jo mekaanisia 

ominaisuuksia, sekä kapasitanssin mittaustuloksia vertaamalla 1 kHz:n taajuudella 

voidaan sanoa BaTiO3-vaahdon olevan huomattavasti huonompi valinta 

sekoitettavaksi polyuretaanipohjaan, kuin PZT. 
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Kuvassa 32 on esitetty vuorostaan PUR + BaTiO3 komposiittivaahtojen 

suhteellinen permittiivisyys sekä häviöt mitattuna 1 kHz:n taajuudella. Kyseisten 

vaahtojen häviöt ovat alhaisella tasolla puristumattomasta tilanteessa, eivätkä 

häviöiden absoluuttiset arvot kasva oleellisesti puristusvoimakkuuden lisääntyessä.  

PUR + BaTiO3 vaahtojen suhteellinen permittiivisyys on noin 2,5-3 BaTiO3:n 

sekoitussuhteen ollessa 40–50 % välillä. Paras tulos PUR + BaTiO3 vaahdoilla 

saadaan, kun BaTiO3:n määrä on 60 % kokonaispainosta, jolloin suhteellinen 

permittiivisyys on 4,5 häviöiden ollessa noin 3 %. Merkittävää ero permittiivisyyden 

sekä häviöiden välillä ei synny, kun dielektrisen aineen määrä kokonaispainosta on 

alle 50 p.% verrattaessa PUR + PZT ja PUR + BaTiO3 komposiittivaahtoja. Erosta 

tulee merkittävä, kun dielektrisen aineen osuus kasvaa 60 % kokonaismassasta (kuva 

30 ja 32). BaTiO3-vaahtojen tapauksessa häviöt vääristävät osittain permittiivisyyden 

arvoa, mutta häviöiden ollessa pienet vaikutukset jäävät verrattain vähäiseksi (kuva 

32). 

 

 
Kuva 32. PUR + BaTiO3 komposiittivaahtojen suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 

suhteessa paksuuden muutokseen 1 kHz:n taajuudella. 

 

Näiden perusteella voidaankin lyhyesti todeta PUR + BaTiO3 vaahtojen olevan 

huonoja verrattuna PUR + PZT vaahtoihin kapasitanssin muutoksen, suhteellisen 

permittiivisyyden ja mekaanisten ominaisuuksien suhteen.  PUR + BaTiO3 

komposiittivaahdot ovat sopimattomia kyseisellä koostumuksella käytettäväksi esim. 

paineanturisovelluksiin, joissa vaaditaan lukuisten ominaisuuksien lisäksi erittäin 

hyviä mekaanisia ominaisuuksia. Vaahtojen huono pehmeys vaikuttaa myös 

kapasitanssin suhteellisen muutoksen heikkouteen, jolloin esim. valmistetun anturin 

toiminta-alue olisi rajoittuneempi. Näistä syistä, sekä työn rajallisuden vuoksi PUR + 

BaTiO3 komposiittivaahtoja ei tutkittu tarkemmin seostamalla niihin grafiittia ja 

käyttämällä toista partikkelikokoa, jolla olisi voitu mahdollisesti välttää seoksen 

huokoisuuden vähentyminen (sementoituminen) sekä parantaa PUR + BaTiO3 

vaahtojen sähköisiä ominaisuuksia. 
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5.5. PUR + C komposiittivaahdot 

Grafiittia sisältävien vaahtojen yhtenä vertailukohtana oli seostamaton 

polyuretaanivaahto, johon ei ollut lisätty muita lisäaineita keraamisten- tai johtavien 

partikkeleiden muodossa. Kuvassa 33 on esitetty eri sekoitussuhteilla valmistettujen 

PUR + C komposiittivaahtojen kapasitanssi sekä resistanssi paksuuden muutoksen 

suhteen ilmaistuna. 

 

 
Kuva 33. PUR + C komposiittivaahtojen kapasitanssi sekä resistanssi suhteessa 

paksuuteen muutokseen 1 kHz:n taajuudella. 

 

Erinomaisen puristuuvuden takia PUR + C vaahdoilla mitattujen kapasitanssien 

käyttäytyminen on voimakkasta sekä helposti nähtävissä eri seostuksilla. PUR sekä 

PUR + C vaahdoilla kapasitanssien lukuarvot nousevat erittäin voimakkaasti 

puristuksen myötä näytekappaleen paksuuden ollessa enää 20 % alkuperäisestä. 

Helpon puristettavuuden lisäksi materiaali oli erittäin taipuisaa sekä grafiitin määrän 

kasvattamisella ei ollut vaikutusta vaahdon mekaanisiin ominaisuuksiin pehmeyden, 

taipuisuuden tai puristettavuuden suhteen tutkituilla osuuksilla kokonaismassasta. 

Kuvan 33 perusteella havaitaan grafiitin kokonaismassan astettaisen lisäämisen 

kasvattavan melko tasaisesti kapasitanssia koko x-akselin alueella, kun grafiitin 

kokonaismassat vaihtelevat 1, 2,5, 5 ja 10 p.%. Tuloksista on nähtävissä suurin ero 

seostamattoman polyuretaanivaahdon ja grafiittia 1 p.% sisältäneen 

polyuretaanivaahdon välillä. Tässä tapauksessa syntyy merkittävä ero mitatuissa 

kapasitanssin lukuarvoissa verrattaessa samoja suhdeluvun lukuarvoja. Alun 1 p.% 

grafiitin lisäyksen jälkeen ei jatkolisäyksillä saada enää yhtä merkittävää eroa 

aikaiseksi. Grafiittia 1 ja 2,5 p.% sisältäneiden polyuretaanivaahtojen välillä ei synny 

lähestulkoon minkäänlaista eroa kapasitanssissa tai sen suhteellisessa muutoksessa. 

Grafiitin määrän kasvattaminen 2,5 p.% -tasolta eteenpäin kaksinkertaiseksi suhteessa 

edelliseen tilanteeseen nostaa melko tasaisesti kapasitanssin lukuarvojen erotusta, kun 

näytekappaleita on puristettu vähintään 60 % alkuperäisestä lähtötilanteesta. Grafiitin 

kokonaismassan lisääntyessä 5 p.%:sta 10 p.%:iin on kuitenkin havaittavissa selvää 

voimistumista mitatuissa kapasitanssi arvoissa, mutta vaikutus on heikompi 

verrattaessa alussa saatuun eroon grafiittia 0 ja 1 p.% sisältäneillä vaahdoilla. 
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Seostamaton polyuretaanivaahto kasvattaa kapasitanssin noin 32-kertaiseksi 

alkuperäisestä tilanteessa, jossa vaahtoa ei puristeta ollenkaan, mikä vaahdon aiheutuu 

erittäin pehmeästä koostumuksesta. Suurin osa kapasitanssin kasvusta aiheutuukin 

levyjen etäisyyden pienentymisestä. Seostamattomalla polyuretaanivaahdolla oli 

lisäksi puristamattomassa tilassa erittäin pieni kapasitanssi, jolloin suhteellinen kasvu 

on suuri huolimatta maltillisista kapasitanssin arvoista suurilla puristuksilla. Muilla 

koostumuksilla, joihin oli lisätty grafiittihiutaleita, kapasitanssin suhteellinen kasvu oli 

noin 16,5–25 kertainen alkuperäiseen paksuuteen nähden, kun näytettä oli puristettu 

83–90 % lähtötilanteesta.  

Grafiittia sisältävällä vaahdolla saavutettiin kriittinen piste koostumuksen suhteen, 

kun polyuretaaniin oli seostettu 1 % grafiittihiutaleita, jolloin sähköisten 

ominaisuuksien suhteellinen muutos muihin koostumuksiin nähden on 

voimakkaampaa. Kriittisen pisteen koostumuksen aihettuman vaikutuksen suuruus 

nähdään kuvissa 33 ja 34, kun vertauskohteena on seostamaton polyuretaanivaahto. 

Paras kapasitanssin suhteellinen muutos saavutetaankin grafiittia 1 ja 5 p.% 

sisältäneillä vaahdoilla, joilla muutos on n. 21,5- ja 25-kertainen. 

Kuvassa 34 nähdään grafiittia sisältäneiden polyuretaanivaahtojen permittiivisyys 

sekä häviöt 1 kHz:n taajuudella. Grafiittia sisältäneillä vaahdoilla oli seostamatonta 

polyuretaanivaahtoa pienemmät häviöt kaikilla puristusvoimakkuuksilla. Grafiitin 

suhteellisen massaosuuden kasvattaminen ei lisää häviöitä materiaalissa merkittävästi, 

vaan häviöt pysyvät 2,5-3 % tasolla näytteen ollessa huomattavasti puristunut 

alkuperäisestä paksuudesta. PUR + C komposiittien permittiivisyys vaihtelee välillä 

2,1–4,1, kun näytteitä on puristettu huomattavasti alkuperäisestä paksuudesta. 

Seostamattomalla polyuretaanivaahdolla permittiivisyys oli noin 1,7, kun näytteen 

paksuus alkuperäisestä on enää 8 %. Grafiitin määrä vaahdossa maltillisella (< 5 p.%) 

tasolla ei vaikuta vaahtojen häviöllisyyteen matalilla taajuuksilla. 

 

 
Kuva 34. PUR + C komposiittivaahtojen virhekorjattu permittiivisyys sekä häviöt 

suhteessa paksuuden muutokseen taajuudella 1 kHz. 

 

Häviöt PUR + C komposiittivaahdoilla laskevat tasaisesti, kunnes näytekappaletta 

on puristettu 50 % alkuperäisestä paksuudesta.  Tämän puristuskohdan jälkeen 

häviöiden pienentyminen tasoittuu sekä häviöt alkavat nousta hitaasti 
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puristusvoimakkuuden kasvaessa saavuttaen tason 2,5–3,3 % koostumuksesta 

riippumatta. 

Komposiittivaahtojen LCR-mittarilla mitatut resistanssit osoittavat kuvassa 33 

mitattuna erittäin pieniä lukuarvoja, mutta kaikki grafiittia 1-10 p.% sisältäneet 

vaahdot olivat kuitenkin johtamattomia puristuksen voimakkuudesta riippumatta ja 

toimivat erittäin hyvinä eristeinä, kun mitattiin DC-resistanssia. Digitaalinen 

yleismittari ei kyennyt mittaamaan kyseisten vaahtojen resistanssin suruutta 

puristuksen säätelystä huolimatta. Mittarin asteikko on rajoittunut 100 M𝛺 asti. 

Komposiittivaahtojen johtavuutta on tarkemmin tutkittu kappaleessa 5.6.4. 

5.6. PUR + PZT + C komposiittivaahdot 

Työn kannalta keskeisimmässä osassa olivat neljän faasin komposiittivaahdot, jotka 

sisälsivät grafiittia sekä PZT:tä vaihtuvin määrin.  Tarkoituksena oli optimoida 

vaahdon permittiivisyys koostumuksen säätelyn avulla, sekä sovelluskäyttöön 

sopivuus mm. anturiratkaisuihin pohjautuen vaahtojen koostumusta muuttamalla. 

Keskeisessä roolissa oli myös komposiittivaahtojen ominaisuuksien havainnointi: 

muodostuuko yhteisvaikutusta seostamalla grafiittia ja PZT:tä polyuretaanipohjaan.  

Neljän faasin ferrosähköisiä ja johtavia aineita sisältäville näytteille suoritettiin 

myös materiaalin polarointi sähkökentän avulla. Tarkoituksena oli tutkia mm. grafiitin 

vaikutusta polarointiprosessiin sekä polaroinnin vaikutus näytteiden sähköisiin 

ominaisuuksiin. 

5.6.1. PUR + PZT 20 p.% + C 

Vertailukohtana grafiittia sisältäneille neljän faasin komposiiteille käytettiin 

aikaisempia kolmen faasin PUR + PZT komposiitteja. Keskeisen tarkastelun alaisena 

oli kolmannen faasin lisäyksen vaikutus komposiitin dielektrisiin ominaisuuksiin sekä 

muihin ominaisuuksiin, joista tarkasteltiin mm. kapasitanssin suhteellista muutosta, 

suhteellisen permittiivisyyttä, johtavuutta sekä häviöiden suuruutta. 

Kuvassa 35 on esitetty PUR + PZT 20 p.% + C komposiittien kapasitanssi ja 

resistanssi kuvaajat. Neljän faasin komposiitin kuvaajasta nähdään, että grafiitin 

määrän lisääminen kasvattaa tasaisin välein kapasitanssin suhteellista muutosta 

paksuuden muutokseen nähden. Kuvassa 35 nähdään selkeä parannus kapasitanssin 

muutoksessa kaikilla neljän faasin PUR + PZT 20 p.% + C vaahdoilla, joissa grafiitin 

osuus kokonaispainosta on 1-10 p.%. Parhain nousu kapasitanssin muutoksessa 

suhteessa alkutilanteeseen havaitaan grafiittia 1 ja 2 p.% kokonaispainosta sisältäneillä 

vaahdoilla. PUR + PZT 20 p.% + 1 p.% C vaahdolla kapasitanssin muutos suhteessa 

alkutilanteeseen on n. 25,4-kertainen ja PUR + PZT 20 p.% + 2 p.% C vaahdolla 

päästään 27,9-kertaiseen muutokseen.  Neljän faasin PUR + PZT 20 p.% komposiitin 

muutos jää vain 22,5-kertaiseksi, jolloin parannus on huomattava. 
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Kuva 35. Kolmen ja neljän faasin komposiittivaahtojen virhekorjattu kapasitanssi 

sekä resistanssi suhteessa paksuuden muutokseen taajuudella 1 kHz. 

 

Kuvasta 36 näkyy suhteellisen permittiivisyyden ja häviöiden muutos suhteessa 

paksuuden prosentuaaliseen muutokseen suhteessa puristumattomaan tilanteeseen.  

PUR + PZT 20 p.% komposiitin permittiivisyys on n. 3,5, jolloin grafiittia 1 p.% 

lisäämällä ei kuvan 36 perusteella saada parannusta vielä permittiivisyydestä, mutta 

grafiitin määrän kasvatuksella 2 p.%:iin saadaan permittiivisyys kasvamaan n. 14 % 

(permittiivisyys 3,95). Permittiivisyyden arvon muuttumattomuus grafiittia 1 p.% 

sisältäneellä vaahdolla verrattuna seostamattomaan PUR-vaahtoon selittyy suurilta 

osin näytteiden variaation kautta, joka vääristää joissakin tapauksissa mittaustuloksia. 

Todellisuudessa grafiitin lisäyksellä tässäkin tapauksessa olisi nähtävissä posiitivinen 

vaikutus permittiivisyyteen. Häviöt ovat PUR + PZT 20 p.% + C komposiiteilla alle 3 

% -tasolla lukuun ottamatta PUR + 20 p.% + 10 % C komposiittia, jolla häviöt 

kohoavat n. 3,5 %:iin ollessaan kuitenkin sallitun tason alapuolella, joka on 5 %. 
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Kuva 36. PUR + PZT 20 p.% + C komposiittivaahtojen suhteellinen permittiivisyys 

ja häviöt suhteessa paksuuden muutokseen taajuudella 1 kHz. 

5.6.2. PUR + PZT 40 p.% + C 

Edellisistä koostumuksista olennainen ero oli PZT:n prosentuaalisen kokonaismassan 

kaksinkertaistuminen. PZT-osuuden kaksinkertaistumisella on huomattava vaikutus 

vaahtojen kapasitanssin muutokseen paksuuden funktiona. PUR + PZT 40 p.% + C 

vaahdoilla kapasitanssin absoluuttinen maksimiarvo vaihteli välillä 7,5–25 pF, jolloin 

vaihteluväli oli suurempi, kuin alhaisemalla PZT-osuudella (kuva 36). Kapasitanssin 

muutos kaikilla PUR + PZT 40 p.% + C vaahdoilla oli parempi, kuin kolmen faasin 

PUR + PZT 40 p.% komposiitilla (kuva 37). 

 

 
Kuva 37. Kolmen faasin PUR + PZT 40 p.% + C komposiittien kapasitanssi ja 

resistanssi 1 kHz:n taajuudella. 
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PUR + PZT 40 p.% + C 1-2 p.% vaahtojen kapasitanssin suhteellinen muutos on 

paras näillä sekoitussuhteilla valmistetuista vaahdoista. PUR + PZT 40 p.% + 1 p.% C 

vaahdon kapasitanssin muutos alkutilanteeseen nähden on n. 38,3-kertainen, jonka 

suureen arvoon vaikuttaa alhainen kapasitanssille mitattu alkuarvo puristumattomassa 

tilassa (0,308 pF). Vastaavasti PUR + PZT 40 p.% + 2 p.% C vaahdolla kapasitanssin 

muutos oli alkutilanteeseen nähden vain 25,4-kertainen. Absoluuttinen maksimiarvo 

on kuitenkin huomattavasti suurempi 2 p.% grafiittia sisältäneellä komposiitilla. 

Tämän lisäksi PUR + PZT 40 p.% + 1 p.% C vaahdon alkutilanteen kapasitanssin 

arvon pienuus voidaan kyseenalaistaan. Kapasitanssin muutos suhteutettuna 

alkutilanteeseen ei 1-2 p.% grafiittia sisältäneillä vaahdoilla kuitenkaan parannu 

merkittävästi verrattuna PUR + PZT 40 p.% vaahtoon, jos kyseenalaistetaan PUR + 

PZT 40 p.% + 1 p.% C komposiitilla mitattu matala alkuarvo.  

Kuvassa 38 on nähtävillä neljän faasin komposiittivaahtojen suhteellinen 

permittiivisyys sekä häviöt, kun PZT-osuus on 40 p.% sekä grafiitin osuus vaihtelee 

välillä 0-10 p.%. Huomattava ero vaahdoilla on nähtävissä grafiitin osuuden ollessa 5 

ja 10 p.%, jolloin permittiivisyydessa on huomattava ero voimakkailla puristuksilla 

PZT-osuuden kasvaessa. PUR + PZT 40 p.% + C 5-10 p.% vaahdoilla suhteellinen 

permittiivisyys on 6,5–10,5 häviöiden ollessa alle 4 %, kun alhaisemmilla 

grafiittiosuuksilla suhteellinen permittiivisyys on n. 2,5–4,2 häviöiden ollessa alle 3,5 

%. 

 

 
Kuva 38. Neljän faasin PUR + PZT 40 p.% + C komposiittien suhteellinen 

permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n taajuudella. 

5.6.3. PUR + PZT 60 p.% + C 

Tutkittaessa aikaisemmin neljän faasin PUR + PZT komposiittivaahtoja todettiin 

parhaimmaksi koostumukseksi vaahto, jossa PZT:n suhteellinen osuus 

kokonaispainosta oli 60 p.%. Kyseisellä koostumuksella saatiin aikaan paras 

kapasitanssin muutos suhteessa puristumattomaan alkutilanteeseen sekä korkein 

permittiivisyyden arvo. Mielenkiintoista olikin nähdä kuinka grafiitin määrän lisäys 
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vaikuttaa PUR + PZT 60 p.% + C komposiiteissa vaahtojen sähköisiin- ja mekaanisiin 

ominaisuuksiin. 

Kuvassa 39 nähdään PUR + PZT 60 p.% + C vaahtojen kapasitanssin ja resistanssin 

lukuarvot mitattuna 1 kHz:n taajuudella grafiitin osuuden vaihdellessa 0, 1, 2, 5, 10 

p.%. Parhaimmat tulokset esiintyvät vaahdoilla, jotka sisältävät grafiittia 1 ja 2 p.%. 

PUR + PZT 60 p.% vaahdon kapasitanssi kasvaa n. 22,3-kertaiseksi, kun vastaavasti 

grafiittia 1-2 p.% sisältäneillä kapasitanssin muutos jää vain 21,7–18,0-kertaiseksi, 

mikä johtuu puristumattoman tilan suhteellisen suuresta kapasitanssin arvosta 

verrattuna muihin näytekappaleisiin eri koostumuksilla, vaikkakin kapasitanssien 

maksimiarvo kasvaakin tämän ohella. Mekaanisten ominaisuuksien ei havaittu 

heikentyvän grafiitin lisäyksen ollessa 1-2 p.% kokonaismassasta, jolloin tällä ei voida 

selittää vaahtojen kapasitanssin suhteellisen muutoksen heikentyvyyttä. 

 

 
Kuva 39. Neljän faasin PUR + PZT 60 p.% + C komposiittivaahtojen kapasitanssi ja 

resistanssi 1 kHz:n taajuudella. 

 

Suhteellisen permittiivisyyden suhteen komposiittien sekoitussuhteiden 

vaihtoehdoilla on huomattavia eroja (kuva 40). PZT-osuuden ollessa alle 60 p.% ei 

saavuteta yhtä korkeita permittiivyyden arvoja, kun grafiitin kokonaismassa on välillä 

1-10 p.%. PUR + PZT 20 p.% + C vaahtojen permittiivisyys vaihtelee välillä 2,5–5,8 

ja PUR + PZT 40 p.% + C vaahtojen välillä 2,5–11, kun taas PUR + PZT 60 p.% + C 

komposiiteilla päästään välille 6,5–12. Häviöt PUR + PZT 60 p.% + C komposiiteilla 

pysyvät ≤ 4 %-tasolla lukuunottamatta grafiittia 10 p.% sisältänyttä vaahtoja, jolla 

havaitaan korkeammat häviöt.  
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Kuva 40. Neljän faasin PUR + PZT 60 p.% + C komposiittivaahtojen suhteellinen 

permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n taajuudella. 

5.6.4. Korkean grafiittiosuuden komposiittivaahdot 

Neljän ja kolmen faasin komposiittien grafiitin osuus kasvatatettiin myös yli 10 p.%, 

jonka avulla voitiin tutkia lisää yli 5 p.%:n grafiitin osuuksilla havaittua outoa 

käyttäytymistä varsinkin yli 20 p.%:n PZT-osuuksilla. Tutkittujen grafiittia 15 p.% 

sisältäneiden kolmen- ja neljän faasin komposiittivaahtojen mittaustulokset 

kapasitanssin ja resistanssin suhteen on esitetty kuvassa 41. Kapasitanssi kasvaa 

voimakkaasti kaikilla näytteillä puristusvoimakkuuden lisääntyessä sekä kapasitanssin 

maksimiarvo on huomattavan suuri verrattuna pienempiä grafiitin osuuksia 

sisältäneisiin kolmen- ja neljän faasin komposiittivaahtoihin verrattuna, joissa 

tyypillisesti kapasitanssi vaihteli välillä 5-25 pF riippuen koostumuksesta. Grafiittia 

15 p.% sisältäneillä vaahdoilla kapasitanssin arvo kuvaajan perusteella vaihtelee 

välillä 25–120 pF. 
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Kuva 41.  Grafiittia 15 p.% sisältäneiden kolmen- ja neljän faasin 

komposiittivaahtojen kapasitanssi ja resistanssi 1 kHz:n taajuudella. 

 

Tutkimuksessa on osoitettu nestämäisillä vesiluoksilla kapasitanssimittaustulosten 

välinen korrelaatio näyteaineen johtavuuden kanssa [47], jonka perusteella voidaan 

myös epäillä grafiittia 15 p.% sisältäneiden vaahtojen johtavuuden olevan 

huomattavasti muuttunut puristuksen seurauksena, joka selittäisi mittaustulosten 

suuruuden. Paremmin johtavilla liuoksilla havaittiinkin korkeampi kapasitanssi, joka 

tuloksena voi olla yhtäpitävä myös kiinteiden aineiden kapasitanssimittauksien 

suhteen. Mittaustuloksissa tulee myös huomioida, että mittauksien perusteella ei voida 

päätellä vaahtojen puristuuvuden maksimiarvoa, koska LCR-mittarilla suoritettu 𝐶𝑝 −

𝐷-mittaus epäonnistui suurilla puristusvoimakkuuksilla, mikä aiheutuu LCR-mittarin 

käyttämästä laskennasta kyseisellä mittausasetuksella. Kapasitanssin arvon kasvaessa 

suureksi mittarin ilmoittama lukema meni negatiiviseksi, jolloin LCR-mittarin 

suorittaman kapasitanssimittauksen laskentamallia tulisi vaihtaa Cs-D:hen, jolloin 

kapasitanssin suuri arvo ei aiheuttaisi ongelmia mitatun arvon tulkinnassa. 

Kuvassa 42 esitetään grafiittia 15 p.% sisältäneille vaahdoille myös 

permittiivisyyden ja häviöiden mittaustulokset 1 kHz:n taajuudella, jonka avulla 

voidaan tutkia lisää kapasitanssimittaustulosten perusteella havaittua outoa ilmiötä. 

Suhteellinen permittiivisyys grafiittia 15 p.% sisältäneillä vaahdoilla nousee erittäin 

voimakkaasti häviöiden noustessa samanaikaisesti huomattavan korkealle. 

Permittiivisyyden ja häviöiden välillä onkin voimakas yhteys, joka poikkeaa 

aikaisemmin tutkittujen näytteiden mittaustuloksista huomattavasti.  

Johtavien täyteaineiden riittävän suuri määrä aiheuttaa komposiittimateriaalissa 

johtavuuden voimakkaan muutoksen puristuksen muuttuessa, minkä seurauksena 

johtavien partikkeleiden väliset etäisyydet pienevät. Puristuksen vaikutuksesta 

johtavat partikkelit voivat lopulta päästä kosketuksiin toistensa sekä PZT-partikkelien 

kanssa, jolloin materiaalista voi tulla myös johtavaa [25], kun täyteaineiden määrä on 

perkolaatiorajan vaatimalla tasolla.  
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Kuva 42. Johtavien grafiittia 15 p.% sisältäneiden kolmen faasin sekä neljän faasin 

komposiittien suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n taajuudella. 

5.6.5. Johtavuus komposiittivaahdoissa 

Komposiittivaahtojen johtavuutta tutkittiin grafiittia 15 p.% sisältäneille kolmen- ja 

neljän faasin komposiiteilla mitatun DC-resistanssin avulla, kun näytekappaleiden 

puristusta säädeltiin mittalaiterakenteen avulla. Lisäksi valmistettiin PUR + C 20 p.% 

ja PUR + C 30 p.% näytteet, joilla oli tarkoitus pyrkiä selvittämään johtavien 

partikkeleiden kriittinen määrä, jolla näytekappaleista tulee johtavia. DC-resistanssin 

mittaustulosten kuvaajat näkyvät kuvissa 43 ja 44. 

 

 
Kuva 43. Grafiittia 15 p.% sisältäneiden komposiittien DC-resistanssi suhdeluvun x-

D- funktiona. 
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Korkein DC-resistanssi on PUR + C 15 p.% näytteellä, jolla lähtötilanteessa 

havaitaan yli 1 TΩ:in suuruinen resistanssi, kun näytettä ei vielä ole puristettu. PZT-

osuuden lisäys komposiittivaahtoon muokkaa huomattavasti näytteen johtavuutta jo 

ilman puristusta. PUR + C 15 p.% komposiitin DC-resistanssi oli maksimaalisella 

puristuksella n. 19 GΩ, kun vastaavasti PUR + PZT 20 p.% komposiitilla oli 11 GΩ 

ja PUR + PZT 40 p.% komposiitilla 1,83 GΩ. Kuvassa huomattava ero johtavuudessa 

syntyy, kun PZT-osuus kasvaa 60 p.%:iin grafiitin määrän pysyessä ennallaan. 

Kuvaajan 43 perusteella on vaikea tulkita, paljonko kyseisen koostumuksen mitattu 

arvo on.  Mitattu arvo vaihteli välillä 6,88 GΩ–0,701 MΩ, kun puristusvoimakkuuta 

säädeltiin. Koostumuksella pienin mitattu DC-resistanssi saatiin, kun x/D oli 0,8 eli 

vaahto oli puristunut 20 % alkuperäisestä paksuudestaan. 

Näytekappaleiden johtavuuden raja haluttiin selvittää grafiitin suhteen, jolloin 

johtavien täyteaineiden osuutta kasvatettiin valmistamalla kolmen faasin grafiittia 

sisältäneitä PUR-vaahtoja. Grafiitin osuus kokonaismassasta oli 20 - 30 p.% ja DC-

resistanssimittauksien tulokset ovat nähtävillä kuvassa 45. PUR + PZT 20 p.% 

komposiitilla pienin resistanssin arvo on 5,24 GΩ, jolloin mitattu resistanssi pienee 

3,6-kertaiseksi verrattuna PUR + C 15 p.% vaahtoon. PUR + C 30 p.% vaahdon DC-

resistanssi vaihteli välillä 70,16 GΩ – 461 Ω. Grafiitin osuuden kasvaessa 30 p.%:iin 

johtavuudessa saadaan merkittävä muutos aikaiseksi puristuksen voimistuessa.  

 

 
Kuva 44. Grafiittia 20 ja 30 p.% sisältäneiden PUR + C komposiittivaahtojen DC-

resistanssi suhdeluvun x/D-funktiona. 

 

Mitatut DC-resistanssien arvot selittävät aikaisemmin todettuja ilmiöitä korkeiden 

grafiittiosuuksien vaikutuksesta sähköisiin ominaisuuksiin. Sähköisten 

ominaisuuksien huomattavan muutoksen voidaankin todeta aiheutuvan vaahdon 

johtavuuden huomattavasta muutoksesta PZT:n ja grafiitin yhteisen määrän kasvaessa 

merkittäväksi. Mitä enemmän vaahto sisältää PZT:tä sitä helpommin materiaalin 

resistanssi saadaan pienemmäksi lisäämällä grafiittia, mutta ongelmaksi muodostuu 

ainoastaan valmistusprosessin aikainen jauhemaisuus, jolloin vaahto ei seostu 

tarpeeksi hyvin reaktiivisen prosessin aikaan saamiseksi. Grafiitin 30 p.%:n osuus 

saavuttaa perkolaatiorajan, jolloin materiaali muuttuu johtavaksi suurilla puristuksilla, 

kun johtavien partikkelien väliset etäisyydet ovat pienentyneet riittäväksi, jolloin ne 
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pääsevät kostetuksiinsa toistensa kanssa. PZT:n lisäys komposiittiin tulosten 

perusteella pienentää vaadittavaa perkolaatiorajaa johtavien partikkeleiden osalta, 

jolloin pienemmilläkin grafiitin määrillä lähestytään neljän faasin komposiiteilla 

perkolaation kriittistä pistettä. 

5.6.6. Lyijy zirkonium titanaatin ja grafiitin yhteisvaikutuksen havainnointi 

mittaustuloksista 

Komposiittivaahdoista tutkittiin PZT:n ja grafiitin yhteisvaikutusta vertaamalla 

tietyillä puristuksilla mitattujen suhteellisten permittiivisyyksien arvoja toisiinsa, kun 

komposiitin koostumusta muutettiin PZT:n sekä grafiitin seossuhteen funktiona. 

Puristuksen vakioarvona käytettiin suhdeluvun x/D arvoa 0,25. Useimmat vaahdot 

eivät puristuneet 75 % enempään ja osalla vaahdoista puristuvuus suhteessa näytteen 

paksuuteen jäi erittäin heikoksi, alle 50 %:iin. Suurempi suhdeluvun arvo auttoi 

vertailemaan näytteitä laajemmin, jolloin tuloksien pohjalta oli mahdollista muodostaa 

kattavampi analyysi mahdollisesta yhteisvaikutuksesta. 

Yhteisvaikutuksen havainnoissa oli tärkeää tutkia miten grafiitti sekä PZT 

vaikuttavat yksinään komposiittivaahtojen suhteelliseen permittiivisyyteen sekä 

häviöihin ainemäärän kasvaessa neljän faasin komposiiteissa. Kuvissa 45 ja 46 on 

esitetty sekä PUR + C komposiittien, että PUR + PZT komposiittien suhteellisen 

permittiivisyyden sekä häviöiden muutos vakio puristuksella ainemäärän kasvaessa. 

PUR + C komposiittivaahdon kuvaajasta nähdään, että suhteellisen permittiivisyyden 

ja häviöiden kuvaajat ovat hyvin samanmuotoisia.  

Grafiitin määrän kasvatus 0-2 p.% välillä kasvattaa permittiivisyyttä 

voimakkaammin, kuin määrän lisäys välillä 2-5 p.%, mutta permittiivisyys kasvaa 

välillä 0-5 p.% kokoajan grafiitin määrän lisääntyessä. Grafiitin määrän lisääntyessä 

välillä 5-10 p.% havaitaan permittiivisyyden ja häviöiden muutoksen voimistuminen 

verrattuna väliin 2-5 p.%. Grafiitin määrän kasvaessa yli 10 p.% permittiivisyyden 

sekä häviöiden kasvu voimistuu entisestään. PUR + C 15 p.% näytteen todettiin olevan 

hyvin eristävä, mutta näytteen johtavuus parantui huomattavasti alkutilanteesta 

puristuksen seurauksena, jolloin johtavuuden suuren muutoksen voidaan arvella 

selittävän mitatun kapasitanssin huomattavaa kasvua [49]. PUR + C 15 p.% näyte ei 

myöskään koostumuksen suhteen lähesty perkolaatiorajaa, joka todettiin olevan 

grafiitin ollessa 30 p.% (kappale 5.6.5).  
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Kuva 45. PUR + C komposiittien suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n 

taajuudella vakio puristuksella (x/D = 0,25) grafiitin määrän vaihdellessa. 

 

PUR + PZT komposiittien käyttäytyminen on havaittavissa myös kuvassa 34. PZT-

osuuden lisäys kasvattaa välillä 0-20 p.% permittiivisyyttä, sekä nostaa häviöitä 

erittäin vähän. PZT:n lisäys välillä 20–40 p.% voimistaa permittiivisyyden ja 

häviöiden kasvua.  PZT-osuuden kasvaessa entisestään 40 p.%:sta ylöspäin häviöiden 

kasvu tasaantuu, vaikkakin permittiivisyyden kasvu voimistuu entisestään. PUR + 

PZT vaahdoilla havaitaankin voimakkain kasvu permittiivisyydessä PZT-osuuden 

kasvaessa välillä 40–60 p.%. Materiaalin permittiivisyys kasvaa yli 50 % tämän 

seurauksena häviöiden pysyessä lähestulkoon muuttumattomana.  

 

 
Kuva 46. PUR + PZT komposiittien suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n 

taajuudella vakio puristuksella (x/D = 0,25) PZT:n määrän vaihdellessa. 

 

Grafiitin ja PZT:n kuvaajat ovat hyvin samannäköiset permittiivisyyden osalta, kun 

grafiitin määrä kasvaa välillä 5-15 p.% ja PZT:n määrä välillä 20–60 p.%, joka on 

hyvin mielenkiintoista. Grafiitin määrän kasvaessa välillä 5-10 p.% permittiivisyys 
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nousee yhdellä, kun taas vastaavasti PZT-osuuden kasvaessa välillä 20–40 p.% 

permittiivisyys nousee myös yhdellä. Permittiivisyys nousee suurin piirtein 

molemmissa tapauksessa yhtä paljon myös grafiitin lisääntyessä välillä 10–15 p.% 

sekä PZT:n lisääntyessä välissä 40–60 p.%. Häviöiden käyttäytyminen on kuitenkin 

huomattavasti erilaista ja grafiitin tapauksessa häviöt seuraavat permittiivisyyden 

kuvaajan muotoa välillä 5-15 p.%, jolloin permittiivisyys on osittain seurausta 

häviöiden muutoksesta. 

Seuraavana voidaan tarkastella neljän faasin komposiittivaahtojen tuloksia, kun 

tiedetään miten grafiitin ja PZT:n määrän lisäykset vaikuttavat itsessää vakio 

puristuksella vaahtojen permittiivisyyteen ja häviöihin ainemäärän kasvaessa. 

Kuvassa 47 on esitetty PUR + PZT 20 p.% + C komposiitin käyttäytyminen 

suhteellisen permittiivisyyden sekä häviöiden suhteen, kun grafiitin ainemäärää 

kasvatetaan. Grafiitin määrän lisäys välillä 0-2 p.% ei näytä juurikaan vaikuttavan 

permittiivisyyteen. Grafiitin määrän kasvessa välillä 2-5 % havaitaan posiitivinen 

vaikutus sekä vaikutuksen havaitaan voimistuvan entisestään grafiitin määrän 

kasvessa välillä 5-10 p.%, vaikkakin vaahdon häviöt pysyvät lähestulkoon 

muuttumattomina koko alueella. Grafiitin määrän kasvaessa yli 10 p.% 

permittiivisyyden kasvu voimistuu suuresti samanaikaisesti, kun häviöt nousevat 

erittäin voimakkaasti, joka tukee permittiivisyyden kasvua. Permittiivisyyden kasvun 

suurilla grafiittiosuuksilla voidaan sanoa olevan seurausta johtavuuden muutoksesta, 

kuten aikaisemmin todettiin. 

 

 
Kuva 47. PUR + PZT 20 p.% + C komposiitin suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 

vakio puristuksella (x/D = 0,25) grafiitin ainemäärän funktiona. 

 

PUR + PZT 40 p.% + C komposiitilla havaitaan melko lineaarinen kasvu 

permittiivisyydessä vakio puristuksella, kun grafiitin määrä kasvaa välillä 0-10 p.% 

(kuva 48). Samanlainen ilmiö oli nähtävissä myös pienemmällä PZT-osuudella 

kuvassa 47. Kuvan perusteella voidaan todeta permittiivisyyden kasvavan 

huomattavasti välillä 5-10 p.% sekä välillä 10–15 p.%. Permittiivisyyden kasvu on 

välillä 10–15 p.% merkittävästi voimakkaampaa, kuin muilla väleillä, joka on 

seurausta johtavien täyteainepartikkeleiden ja PZT-partikkelien aiheuttamasta 

johtavuuden muutoksesta näytekappaleen altistuessa voimistuvalle puristukselle. 
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Verrattaessa PUR + PZT 40 p.% + C tuloksia PUR + PZT 20 p.% + C tuloksiin grafiitin 

määrän kasvaessa havaitaan permittiivisyyden muutoksen olevan voimakkaampaa 

PZT-osuuden suurempi. Grafiitti ja PZT toimivatkin yhdessä, jolloin grafiitin osuuden 

lisääminen aiheuttaa voimakkaamman muutoksen vaahdon sähköisissä 

ominaisuuksissa johtuen osittain perkolaatiorajan muokkaantumisesta PZT:n 

partikkeleiden lisääntyessä, jolloin materiaalin johtavuuden muutos voimistuu 

puristuksen muuttuessa sekä verrattaessa vakiopuristuksella tuloksia. 

 

 
Kuva 48. PUR + PZT 40 p.% + C komposiitin suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 

vakio puristuksella (x/D = 0,25) grafiitin ainemäärän funktiona. 

 

PUR + PZT 20 p.% + C seoksella permittiivisyyden voidaan karkeasti arvioida 

kuvan perusteella kasvavan välillä 3-5, kun grafiitin määrä nousee 5-10 p.% välillä. 

Prosentuaalisen PZT-osuuden kasvatus kaksinkertaiseksi kasvattaa permittiivisyyttä 

välillä 5-8 grafiitin määrän kasvun pysyessä samalla välillä. Mielenkiintoisena nousee 

esiin suhde, jolla permittiivisyyden kasvu sekä PZT-osuus vaikuttavat toisiinsa. 

Permittiivisyyden maksimiarvo kasvaa 50 % enemmän PZT-osuuden 

kaksinkertaistuessa välillä 20–40 p.% grafiitin osuuden ollessa välillä 5-10 p.%, 

vaikkakin permittiivisyyksien suhde pysyy lähestulkoon samana. Välillä 10–15 p.% 

PZT-osuuden ollessa 20 ja 40 p.% permittiivisyyden muutos mittapisteiden välillä on 

lähestulkoon yhtä suuri, 40 p.% vaahdoilla muutoksen ollessa n. 12 % voimakkampaa. 

Suurilla grafiittiosuuksilla PZT-osuuden merkitys vähentyy huomattavasti, jolloin 

grafiitin vaikutus näytteiden johtavuuteen alkaa näkymään voimakkaampana, mistä 

aiheutuu muutos sähköisissä ominaisuuksissa. 

Kuvassa 49 nähdään edellisen vaahtojen tapaan esitetyt tulokset PUR + PZT 60 p.% 

+ C vaahdoille grafiitin määrän funktiona, mutta tuloksien vertailtavuus oli 

mahdollista tehdä vain 5 p.% grafiittikoostumukseen asti.  Grafiittia yli 5 p.% 

sisältäneet vaahdot menettivät pehmeyttään huomattavasti, jonka seurauksena niiden 

puristuvuus heikentyi huomattavasti. Vaadittavalla x/D-arvolla ei ollut mahdollista 

tutkia näytteitä. Grafiittia 10 p.% sisältäneen komposiittivaahdoilla tulokset ovat 

kuitenkin nähtävillä aikaisemmin kuvissa 40. Suhteellinen permittiivisyys oli n. 12 

häviöiden ollessa n. 6,5 %. 

PZT-osuuden kasvaessa välillä 0-60 p.% vaahdon johtavuuteen vaikuttaa grafiitin 

lisäksi myös PZT-partikkelien määrä, jolloin PUR + PZT 60 p.% + C 15 p.% vaahdolla 
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on huomattavasti alhaisempia PZT-osuuksia sisältäneitä neljän faasin 

komposiittivaahtoja parempi johtavuus. PUR + PZT 60 p.% + C 15 p.% vaahdolla oli 

yli 2000-kertaa parempi johtavuus. PZT-osuuden ollessa 60 p.%:ssa ei voida 

kuitenkaan verrata tuloksia suoranaisesti alhaisempiin PZT-osuuksiin, koska vakio 

puristuvuuden arvo x/D = 0,25 ei ole saavutettavissa huonojen mekaanisten 

ominaisuuksien takia. Grafiitin määrän ollessa 5 p.% voidaan kuitenkin havaita 

permittiivisyyden olevan n. 9 häviöiden pysyessä hieman yli 3,5 % -tasolla. 

Permittiivisyyden kasvu hidastuu PZT-osuuden noustessa yli 40 p.% -tason, jonka 

seurauksena PZTt:tä 60 p.% sisältäneen neljän faasin komposiittivaahdon 

permittiivisyyden kulmakertoimen muutos heikentyy verrattuna PZT:tä 40 p.% 

sisältäneeseen vaahtoon kaikilla eri väleillä (0-2, 2-5 ja 5-10 p.%). Tapauksessa, jossa 

huomioidaan PUR + PZT 60 p.% + C 10 p.% vaahdon tulos, kun suhdeluku x/D = 0,5. 

 

 
Kuva 49. PUR + PZT 60 p.% + C komposiitin suhteellinen permittiivisyys ja häviöt 

vakio puristuksella (x/D = 0,25) grafiitin ainemäärän funktiona. 

 

Häviöt voimakkaammin seostetun PZT-vaahdon tapauksessa ovat edelliseen PZT 

40 p.% -vaahtoon verrattuna yli 30 % suuremmat sekä yli 50 % suuremmat verrattuna 

PZT 20 p.% -vaahtoon verrattuna, kun grafiitin määrä molemmissa tapauksissa on 

vähintään 5 p.%:n tasolla. Heikommin grafiitilla seostettujen neljän faasin 

komposiittivaahtojen tapauksessa häviöiden kasvu PZT-osuuden kasvaessa jää 

maltillisemmaksi. 

Grafiitin ja PZT:n välillä on yhteisvaikutus, mikä on havaittavissa aikaisemmin 

esitetyistä tuloksista, kun tutkitaan vakiopuristuksella saatu mittaustuloksia. Grafiitin 

vaikutus permittiivisyyteen välillä 5-15 p.% ei selitä kokonaan permittiivisyyden 

kasvu neljän faasin komposiittien tapauksessa, kun PZT-osuus pysyy vakiona 

tutkittaessa eri PZT-osuuksien sisältävien vaahtojen tuloksia. Grafiitti nostaa 

permittiivisyyttä välillä 3-4 grafiitin osuuden kasvaessa välillä 5-10 p.% sekä välillä 

4-6,3 grafiitin osuuden kasvaessa välillä 10–15 p.%. Kaikilla neljän faasin 

komposiiteilla permittiivisyys muuttuu kuitenkin huomattavasti enemmän kyseisellä 

välillä. PZT vaikuttaa yhdessä grafiitin kanssa, jolloin sähköisten ominaisuuksien 

muutos on voimakkaampaa vakio puristuksella, kuin aineiden yhteen laskettujen 

tulosten odotettavuus antaisi olettaa. Unohdettaessa vakiopuristus tulosten 
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vertailtavuus heikentyy, koska yhteisvaikutus on mahdoton tulkita vaihtelevien 

parametrien paljouden ja niistä seuraavien vaikutusten takia. Korkeilla 

grafiittiominaisuuksia PZT vaikuttaa myös johtavuutta voimakkaammin 

muokkaavasti, jolloin tarvittava määrä grafiittia voi olla pienempi halutun johtavuuden 

saavuttamiseksi. Yhteisvaikutus on vaikeasti tulkittavissa alhaisemmilla 

grafiittiosuuksilla johtuen osaksi näytteiden variaation vaikutuksesta, mikä vaikeuttaa 

tulosten tulkintaa sähköisten ominaisuuksien muutoksen ollessa heikompaa 

tutkittaessa pienempiä lisäaineosuuksien vaikutuksia. 

5.6.7. Polaroidut komposiittivaahdot 

Polaroitujen näytekappaleiden kapasitanssi puristuvuuden suhteen on esitetty kuvassa 

50. Puristettavuudella tarkoitetaan näytekappaleen paksuuden muutosta suhteessa 

alkutilanteeseen, joka voidaan ilmaista x/D-suhdeluvun avulla. Mitattujen 

kapasitanssin perusteella voidaan havaita polarointiajan kasvattaminen 10 minuutista 

30 minuuttiin, sekä edelleen 60 minuuttiin, parantavan kapasitanssin suhteellista 

muutosta alkutilanteeseen nähden verrattaessa mittapisteitä. Polarointiajan 

pidentäminen 60 minuutista 120 minuuttiin näyttäisi olevan haitallista vaahdon 

dielektristen ominaisuuksien suhteen, johon toden näköisenä syynä on polaroinnin 

aikana syntyvät läpilyönnit, mitkä heikentävät materiaalin ominaisuuksia. 

Optimaalisen polarointiaika, jolla saavutetaan parhaimmat sähköiset ominaisuudet, 

näyttäisi tuloksien perusteella olevan 60 minuuttia kolmen faasin PUR + PZT 60 p.% 

vaahdoille. On kuitenkin huomattava, että on 60 minuutin ja 120 minuutin välillä voi 

lyötyä optimaalisempi polarointiaika, jolla saadaan kasvatettua sähköisiä 

ominaisuuksia entisestään. Mahdollisen eron, joka syntyisi tällä välillä, voidaan todeta 

olevan kuitenkin merkityksetön, koska jopa 30 minuutin ja 60 minuutin väliset erot 

ovat erittäin pieniä kapasitanssin suhteen. Tämän perusteella voidaan sanoa 

polarointiajan vaikutusten jäävän erittäin minimaalisiksi ajan kasvaessa yli 60 

minuutin. 

 

 
Kuva 50. Kahdella eri menetelmällä polaroitujen PUR + PZT 60 p.% 

komposiittivaahtojen kapasitanssi 1 kHz:n taajuudella mitattuna. 
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Polaroitujen näytteiden suhteellinen permittiivisyys ja häviöt verrattuna toisiinsa on 

esitetty kuvassa 51. Polarointiaikojen kasvatuksella on selvä vaikutus 

permittiivisyyteen. Permittiivisyyden ja häviöiden välillä nähdään seuraavan jossain 

määrin toisiaan, jolloin osa permittiivisyyden kasvusta aiheutuu häviöiden kasvusta. 

Häviöiden kasvun aiheuttama kasvu permittiivisyydessä on kuitenkin erittäin pientä, 

koska häviöt pysyvät alhaisella tasolla. Polarointiajan kasvaessa 10, 30, 60 minuutin 

välein (sähkökenttä 3750 V/mm) voidaan huomata permittiivisyyden kasvavan välillä 

5,5–7,1. Permittiivisyys kasvaa 20 %, kun polarointiaikaa piennetään 30 minuutista 60 

minuuttiin ja vain 7,5 %, kun polarointiaikaa pidennetään 10 minuutista 30 minuuttiin. 

Häviöiden kasvu polarointiaikojen kasvattaminen seurauksena jää erittäin vähäiseksi 

(+ 0,5 %) verrattuna 10 minuutin ja 60 minuutin näytteitä. 

Polaroitujen näytekappaleiden mitatut sähköiset ominaisuudet ovat vertalavissa 

toisiinsa hyvin näytteiden samankaltaisten lähtöarvojen seurauksena, jolloin vaahtojen 

koostumus on onnistuttu saamaan hyvin samankaltaiseksi. Näytekappaleiden tulokset 

polaroinnin jälkeen eivät ole vertailtavissa aikaisempiin tuloksiin, joissa tutkittiin ei-

polaroitujen näytteiden dielektrisiä ominaisuuksia. Polaroitujen näytekappaleiden 

lähtöarvoja ennen polarointia voitiin kuitenkin verrata polaroituihin arvoihin, jolloin 

kapasitanssin havaittiin kasvavan polaroinnin seurauksena enintään 8 %, kun 

käytettiin 3750 V/mm sähkökenttää ja 60 minuutin polarointiaikaan huoneen 

lämpotilassa. Lyhyemmillä polarointiajoilla kapasitanssissa ei havaittu yhtä suurta 

muutosta. Ilmoitettu prosentuaalinen muutos kapasitanssissa polaroinnin seurauksena 

on voimassa maksimaalisilla puristuksilla, jossa näytepaksuus on pienin mahdollinen 

kullekin näytekappaleelle. 

Sähköisten ominaisuuksien heikko muutos polaroinnin seurauksena voi aiheutua 

dielektristen aineiden todellisten määrien vähäisyydestä komposiittivaahtojen 

näytekappaleissa, koska leikattu näytepala on murto-osa muottiin valmistetusta osasta, 

jolloin PZT:n kokonaismassa yksittäisessä näytepalassa jää pieneksi. 

 

 
Kuva 51. Polaroitujen PUR/PZT 60 p.% komposiittivaahtojen suhteellinen 

permittiivisyys ja häviöt 1 kHz taajuudella. 

 

PUR + PZT 60 p.% vaahtojen ohella tutkittiin myös kolmen faasin komposiitteja, 

joiden koostumuksessa oli mukana grafiittia 1, 2, 5 ja 10 p.% PZT:n osuuden pysyessä 
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60 p.%:ssa. PUR + PZT 60 p.% + C vaahdoilla ei havaittu dielektristen ominaisuuksien 

kasvua polaroinnin seurauksena polarointiparametrien säätelystä huolimatta. 

Polarointikenttää vaihdeltiin välillä 1250–3000 V/mm polarointiajan vaihdellessa 

välillä 10–120 minuuttia. Grafiittia sisältäneet vaahdot eivät kestäneet yhtä korkeita 

sähkökenttiä, mikä aiheutui grafiitin lisäämästä johtavuudesta näytteessä. 

Näytekappaleille mitatut alkuarvot ennen polarointia eivät muuttuneet polaroinnin 

seurauksena, jonka arveltiin johtuvan varauksen purkautumisesta puristuksen 

vapauttamisen jälkeen, kun polarointi oli näytteelle suoritettu. Polaroinnin onnistuessa 

myös kolmen faasin komposiiteilla olisi voitu havaita sähköisten ominaisuuksien 

voimistuminen. Muiden tahojen suorittamisissa tutkimuksissa grafiitin on havaittu 

helpottavan polarointiprosessia PZT:tä ja polyuretaania sisältävillä 

komposiittimateriaaleilla, jonka seurauksena polarointiaikoja ja – kenttiä on voitu 

pienentää. Grafiitin vaikutus perustuu johtavuuden parantumiseen, minkä seurauksena 

johtavat partikkelit muodostavat PZT-partikkelien kanssa johtavia reittejä. Tämän 

seurauksena syntyy Maxwell Wagner-polaraatio. Grafiitin vaikutusta ei voitu 

varmentaa työssä valmistetuille näytteille käytettyjen menetelmien avulla. 

Polarointiparametrien vaikutuksen lisäksi näytteillä tutkittiin myös millä tavalla 

asetettu puristusvoimakkuus vaikuttaa sähkökentän ohellä näytekappaleiden 

polaroitavuuteen sekä alumiinioksilevyjen vaikutusta polarointiin ja mitä 

näytekappaleille tapahtuu, kun puristus vapautetaan polaroinin jälkeen. Asetetun 

puristusvoimakkuuden ei havaittu vaikuttavan näytekappaleiden polarointiin 

itsessään. Vain puristus yhdessä asetetun jännitteen kanssa vaikutti näytteiden 

polaroitavuuteen, jolloin puristuksella voitiin kasvattaa näytteeseen vaikuttavaa 

sähkökenttää jännitteen pysyessä vakiona. Näytekappaleiden puristuksen vapautus 

polaroinnin jälkeen ei osoittanut vaikuttavan mitattuihin sähköisiin ominaisuuksiin. 

Alumiinioksidilevyt vähensivät läpilyöntejä, sekä levyillä epäiltiin olevan polarointia 

voimistava vaikutus, joka ei ollut seurausta ainoastaan suuremmasta sähkökentästä. 

Alumiinioksidilevyjen polarointia voimistavaa vaikutusta ei pystytty todentamaan 

työssä käytetyille näytekappaleille. Puristuksessa pidetyillä näytteillä, joiden 

puristusta heikennettiin asetettain, ei havaittu erilaisia tuloksia verrattuna tilanteeseen, 

jossa näiden näytteiden puristus vapautettiin ja puristusta kasvatettiin 

puristumattomasta tilasta kohti maksimaalista puristusta. Puristuksen vapauttamisen ei 

arveltu tuhoavan orientoitumista, joka tapahtui polaroinnin aikana. 

Polaroitujen näytekappaleiden ikääntymistä tutkittiin myös edellä esitettyjen 

parametrien ohella. Dielektristen ominaisuuksien ei havaittu muuttuvan polaroiduilla 

näytekappaleilla, kun näytteitä mitattiin 1-4 vko:n aikavälillä. Näytteet säilyttävät 

polaroinnin seurauksena muuttuvat ominaisuudet lyhyellä aikavälillä erinomaisesti. 

Näytekappaleiden ominaisuuksia ei pidemmällä aikavälillä ollut mahdollista tutkia 

työn rajallisuuden takia, jolloin arvailujen varaan jää pidempien aikajaksojen vaikutus 

näytteiden ominaisuuksien suhteen.  Todennäköisesti pidemmillä aikaväleillä 

näytteiden ominaisuuksissa nähtäisiin heikentymistä. 

5.7. Vaahtokomposiittien mekaanisten ja sähköisten ominaisuuksien vertailu 

Kolmen ja neljän faasin komposiittien tuloksien yhteenveto on taulukossa 6. 

Suhdeluku x/Dmin ilmaisee pienimmän mahdollisimman suhdeluvun arvon näytteelle 

maksimipuristuksella. Puristuvuus ilmaisee kuinka paljon näytekappale puristuu 

prosentuaalisesti suhteessa näytteen paksuuteen. Suhteellinen permittiivisyys, kun 
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näytettä on puristettu 25 % alkuperäisestä paksuudesta, on εr25 % ja 75 %:lle vastaava 

on εr75%.  

PZT:n ja grafiitin ainemäärien vaihtelun vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin on 

selvästi nähtävillä puristettavuuden arvoista. PZT:n osuuden lisäys välillä 20–60 p.% 

ei olennaisesti näytä vaikuttavan vaahdon puristettavuuteen kolmen faasin 

komposiittien tapauksessa, jolloin mekaaniset ominaisuudet säilyvät vielä 

kohtuullisen hyvänä PUR + PZT 60 p.% vaahdollakin. Kriittinen piste koostumukselle 

kolmen faasin PUR + PZT komposiiteilla on ainemäärän kasvaessa 70 p.%, jolloin 

havaitaan huomattava pudotus vaahdon puristuvuudesta ja tällöin vaahto alkaa 

sementoitumaan koostumuksen suhteen. Kolmen faasin komposiittien tapauksessa 

grafiitin lisäys vaahtoon ei 15 p.%:n määrilläkään vaikuta juurikaan puristavuuteen ja 

grafiittia sisältävät vaahdot ovatkin parempia mekaanisilta ominaisuuksiin, kuin 

PZT:tä sisältäneet kolmen faasin komposiitit. Syynä tähän on suoraan grafiitin 

kokonaismassan huomattavasti alhaisempi prosentuaalinen osuus. Huomattavaa on, 

että PUR + C 40 p.% vaahto ei kyetty valmistamaan, koska sekoituksen jauhemaisuus 

aiheutti valmistusprosessin vaahtoutumisen kanssa ongelmia, jolloin huokoista 

rakennetta ei saatu aikaiseksi. Käytetyttejen hiilipartikkeleiden koko on myös 

käytettyä PZT-partikkeleita huomattavasti pienempi, joka aiheuttaa 

vaahtoutumattomuuden suuremilla massaosuuksilla. Käytetty grafiitti on määrällisesti 

myös erittäin kevyttä, jolloin sama määrä jauhetta grafiittina painaa huomattavasti 

vähemmän, kuin sama määrä PZT-jauhetta. Poikkeamat grafiittivaahdon 

puristettavuuden tuloksista aiheutuvat näytevalmistuksen aikana näytteisiin 

syntyneestä koostumuksen vaihtelusta, joka saa aikaan huomattaviakin eroja 

näytteiden välille. Puristuvuuden vaihtelujen eliminointi on vaikeaa nykyisellä 

valmistusprosessissa.  

Neljän faasin komposiittien tapauksessa PZT:n ja grafiitin yhteinen vaikutus 

vaahdon mekaanisiin ominaisuuksiin on nähtävillä selvästi, kun aineiden 

kokonaismäärä vaahdon koostumuksesta kasvaa huomattavaksi. Erityisesti PUR + 

PZT 40 p.% + C 15 p.% sekä kaikilla PUR + PZT 60 p.% + C havaitaan 

puristettavuuden huonontuminen verrattuna muihin koostumuuksiin, mikä johtuu 

jauhemaisten lisäaineiden osuuden kasvamisesta liian suureksi suhteessa juokseviin 

aineisiin, jolloin vaahtoutuminen on heikompaa ja todennäköisyys seoksen 

sementoitumisella kasvaa. Erityisesti PUR + PZT 60 p.% + C vaahdoilla grafiitin 

määrän ollessa yli 5 p.% nähdään puristettavuuden huomattava heikentyminen. PZT-

osuus kokonaismassasta on huomattava, jolloin vaadittavan grafiitin määrän lisäys 

heikentää sekoittavuutta seoksessa jauhemaisten aineiden osuuden kasvaessa 

huomattavaksi. Vaahto ei tällöin sekoitu eikä vaahtoudu B-komponentin ainesosan 

lisäyksen seurauksena tarpeksi hyvin. PZT:n määrän noustessa 80 p.%:n tasolle seos 

on erittäin jauhemaista ja kovaa B-komponentin aiheuttaman reaktionkin jälkeen 

ilman grafiitin lisäystä. Hyvät polyuretaanin mekaaniset ominaisuudet menetetään 

alhaisemmillakin PZT-osuuksilla grafiitin osuus kasvaessa yli 5 p.%, jos 

puristuvuuden raja-arvona pidetään 80 %. 
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Taulukko 6. Kolmen ja neljän faasin vaahtojen puristuvuuksien vertailu suhteessa 

PUR-vaahdon puristuvuuteen 

Ainemäärä 

PZT 

(p.%) 

Ainemäärä  

C 

(p.%) 

Suhdeluku 

 

x/Dmin 

Puristuvuus 

alkuperäisestä 

paksuudesta 

(%) 

 

εr25% 

 

εr75% 

PUR + PZT   

20 0 0,15 85  % 1,3 2,64 

40 0 0,1364 86,36 % 1,32 2,52 

50 0 0,2 80 % 1,67 2,96 

60 0 0,1904 80,96 % 2,09 5,14 

70 0 0,45 55 % 2,29 - 

80 0 0,643 35,7 % 2,77 - 

PUR + C   

0 0 0,0417 95,83 % 1,13 1,37 

0 1 0,1 90 % 1,23 1,79 

0 2 0,1363 86,27 % 1,2 2,08 

0 5 0,1 90 % 1,34 2,52 

0 10 0,1818 81,82 % 1,7 2,65 

0 15 0,1 90 % 1,3 6,29 

PUR + PZT 20 p.% + C   

20 1 0,14 86 % 1,25 2,5 

20 2 0,14 86 % 1,33 2,72 

20 5 0,17 83 % 1,62 3,03 

20 10 0,15 85 % 2,52 4,6 

20 15 0,18 82 % 3,83 12,6 

PUR + PZT 40 p.% + C   

40 1 0,1154 88,46 % 1,49 3,05 

40 2 0,125 87,5 % 1,75 3,65 

40 5 0,125 87,5 % 2,19 4,76 

40 10 0,15 85 % 3,0 8,39 

40 15 0,28 72 % 5,0 - 

PUR + PZT 60 p.% + C   

60 1 0,1905 80,95 % 2,4 5,62 

60 2 0,18 82 % 3,28 5,96 

60 5 0,25 75 % 4,32 9,47 

60 10 0,45 55 % 8,23 - 

60 15 - - - - 

 

Vaahdon mekaanisilla ominaisuuksilla nähdään selvästi olevan yhteys 

komposiittivaahdon sähköisiin ominaisuuksiin mitatun kapasitanssin sekä lasketun 

permittiivisyyden suhteen. Huonompi kapasitanssin muutos tarkoittaa auttamatta 

alhaisempia permittiivisyyden lukuarvoja. Pehmeillä vaahdoilla on nähtävissä 

voimakkaampi muutos suhteessa alkutilanteeseen puristuksen kasvaessa, kuin 

kovemmilla vaahdoilla, joiden puristuvuus on heikompi. Mitä pehmeämmiksi vaahto 

saadaan valmistettua, sitä parempi kapasitanssin suhteellinen muutos saadaan 

aikaiseksi näytekappaleella. Puristuvuus on suoraan yhteydessä vaahdon 

kapasitanssiin sekä permittiivisyyteen. Mitä suurempi lisäaineiden (johtavien tai 
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dielektristen) määrä on samanaikaisesti, kun puristuvuus pysyy ennallaan, sitä 

paremmat sähköiset ominaisuudet vaahdolla voidaan saavuttaa. Vertaamalla vaahtojen 

puristuvuuksia sekä permittiivisyyksiä 25 %:n ja 75 %:n arvoille voidaan havaita 

kyseinen ilmiö. Vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa kalvomaisten 

polyuretaanipohjaisten komposiittien pehmeyden on havaittu olevan yhteydessä 

kapasitanssin muutokseen [28], mikä vahvistaa esitettyjen teorioiden 

todenmukaisuutta varmentamatta niitä kuitenkaan täysin. 

Taulukossa 6 esitettyjen tuloksien tueksi kuvassa 51 on esitetty lisänä vaahtojen 

kapasitanssin muutokset havainnollistettuna 3D-kuvaajan avulla PZT- ja 

grafiittiosuuden muuttuessa. Kuvaajan y-akselilla on kapasitanssin maksimiarvo 

jaettuna kapasitanssin minimiarvolla, joka kuvastaa kapasitanssin suhteellista 

muutosta alkutilanteesta lopputilaanteeseen (maksimaallinen puristus). Pehmeyden 

suhteen parhaimmat vaaahdot asettuvat kuvaajan perällä, missä grafiitin määrä on 

maltillinen samanaikaisesti, kun PZT-osuus on korkeintaan 40 p.%. Parhaimmat 

muutokset havaitaan kuvaajan perusteella PUR, PUR + PZT 20–40 p.% + C 1-2 p.% 

vaahdoilla, joiden kapasitanssin suhteellinen muutos vaihtelee suurinpiirtein välillä 

25–40. PUR + PZT 60 p.% + C 1 p.% vaahdon muutos kapasitanssin suhteen on 

kohtuullinen ottaen huomioon dielektrisen lisäaineen suuren kokonaismassan 

suhteessa seoksen kokonaismassaan. 

 

 
Kuva 51. Kolmen faasin PUR + PZT ja neljän faasin PUR + PZT + C vaahtojen 

kapasitanssin suhteellinen muutos 1 kHz:n taajuudella PZT:n ja grafiitin osuuden 

muuttuessa. 

 

Grafiittia 1-2 p.% sisältäneiden neljän faasin komposiittivaahtojen suhteellinen 

permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n taajuudella ovat nähtävillä kuvassa 52. 
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Komposiittivaahtojen permittiivisyydessä ei saavuteta merkittävää parannusta 

grafiitin määrän kasvattamisesta huolimatta, jos PZT:n osuus on korkeintaan 40 p.% 

ja, jos grafiitin kokonaismassa seoksen kokonaismassasta on vähäinen. Tämä 

tarkoittaa korkeintaan 2 p.% grafiitin osuuksia komposiittivaahdossa. Korkeammilla 

grafiittiosuuksilla johtavat partikkelit alkavat muokkaavan yhdessä PZT-partikkelien 

kanssa vaahdon ominaisuuksia. Merkittävä ero permittiivisyydessä saavutetaan vasta 

PZT-osuuden ollessa 60 p.%, jolloin suhteellinen permittiivisyys nousee yli 50 % 

grafiittia 1-2 p.% sisältäneillä vaahdoilla verrattuna alhaisempia PZT-osuuksia 

sisältäneisiin vaahtoihin. PZT-osuuden kasvatus yhdessä grafiitin kasvatuksen kanssa 

kasvattaa häviöitä tasaisesti 2,5–3,8 %:n välillä. Häviöt pysyvät kuitenkin maltillisella 

tasolla ottaen huomioon teollisuuden asettamat vaatimukset, joiden rajoituksena on 

tan 𝛿 < 0,05. Suurin nousu häviössä tapahtuu, kun grafiitin määrä nousee 2 p.% -

tasolle PZT-osuuden ollessa 60 p.%. 

 

 
Kuva 52. Neljän faasin PUR + PZT + C vaahtokomposiittien suhteellinen 

permittiivisyys ja häviöt 1 kHz:n taajuudella. 

 

Kapasitanssin muutos on voimakkainta alhaisemmilla PZT-osuuksilla, mutta 

kasvattamalla dielektristen partikkeleiden määrää saavutetaan parempi permittiivisyys 

komposiiteissa. Kapasitanssin suhteen paras yhdistelmä saadaan aikaiseksi PUR + 

PZT 20–40 p.% + C 0-10 p.% vaahdoilla, PZT-osuuden ollessa 40 p.% ja grafiitin 

osuuden ollesta 1-2 p.%. PUR + PZT 60 p.% + C vaahtoja on turha vertailla, koska 

näytteillä saavutetut muutokset olivat keskinkertaisia ja huomattavasti heikompia. 

PUR + PZT 20 p.% + C vaahdoilla permittiivisyys ei ole kuitenkaan optimaalisella 

tasolla, vaikkakin permittiivisyyden maksimiarvossa ei merkittäviä eroja saada 

aikaiseksi edes kaksinkertaistamalla PZT:n prosentuaalinen osuus vaahdon 

koostumuksen suhteen. Permittiivisyyden muutos on kuitenkin suhteutettuna 

merkittävä, jos lasketaan prosentuaalinen muutos. Vaahdon mekaaniset ominaisuudet 

eivät kärsi joustavuuden, taitettavuuden tai pehmeyden suhteen PZT-osuuden 

noustessa 40 p.%:iin, jolloin PUR + PZT 40 p.% + C vaahto osoittaa potentiaalia, jos 

vaadittava permittiivisyys ei ole korkea.  PUR + PZT 60 p.% + C 1-2 p.% vaahdoilla 

saadaan permittiivisyys parannettua tinkimällä vaahdon mekaanista ominaisuuksista 
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sekä kapasitanssin suhteellista muutoksesta, joka putoaa PUR + PZT 60 p.% tasolle, 

sekä grafiitin määrän lisääntyessä sen alle. Merkittävää on huomioida, että neljän 

faasin grafiittia 1-2 p.% sisältäneiden vaahtojen permittiivisyyden ja häviöiden välillä 

ei ole suoranaista yhteyttä. Häviöt laskevat aluksi puristuksen kasvaessa, mutta alkavat 

voimakkailla puristuksilla vaikuttaa hieman permittiivisyyden arvoon. 

Vaihtoehtoisisesti, jos halutaan käyttää suurempia grafiittimääriä 

komposiittivaahdoissa, voidaan valmistaa suhteellisen korkeilla grafiittiosuuksilla 

olevia vaahtoa, joilla tingitään enemmän mekaanisista ominaisuuksia, mutta 

saavutettavat sähköiset ominaisuudet parantuvat merkittävästi erityisesti grafiitin 

määrän noustessa 10–15 p.% -tasolle. Tällöin permittiivisyys on huomattavasti 

parantunut kaikilla PZT-osuuksilla, mutta tulee kuitenkin huomata, että suhteellisesti 

korkeiden PZT-osuuksien käyttö 60 p.% -tasolla yhdessä grafiitin huomattavan 

määrän kanssa aiheuttaa erittäin voimakkaasti mekaanisten ominaisuuksien 

heikentymisen. Korkeilla grafiittiosuuksilla paras hyöty saavutetaan käytettäessä alle 

60 p.% PZT-tasoa, jolloin mekaaniset ominaisuudet säilyvät vielä kohtuullisen hyvällä 

tasolla ja sähköisten ominaisuuksien muutos on erittäin voimakasta puristuksen 

lisääntyessä aijemmin todettujen ilmiöiden takia. Taulukossa 6 ilmoitetut 

permittiivisyyden arvot tietyillä puristuksilla kasvavat PUR + PZT 20 p.% + C 

vaahdon tapauksessa yli 4,5-kertaiseksi grafiitin määrän kasvaessa 15 p.%:iin, jos 

verrataan grafiittia 1-2 p.% sisältäneiden vaahtojen permittiivisyyksiin. Käytettäessä 

korkeita grafiittiosuuksia tulee kuitenkin huomioida häviöiden huomattava kasvu 

yhdessä permittiivisyyden kanssa, kun puristus lisääntyy, joka saattaa joissain 

tapauksissa rajoittaa materiaalin käyttöä tiettyihin sovelluksiin. Muiden neljän faasin 

korkeita grafiittiosuuksia sisältäneiden näytteiden permittiivisyyden muutosta 

verrattuna alhaisia grafiittiosuuksia sisältäneisiin näytteisiin ei voitu vertailla 75 % 

puristuvuuksilla johtuen huonoista mekaanisista ominaisuuksista, jolloi ei ylletty 

vaadittuvalle tasolle. Puristuvuuden vaadittavuuden ollessa enintään 70 % voidaan 

vielä käyttää PUR + PZT 40 p.% + C 15 p.% vaahtoa. 
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6. POHDINTA 

 

Näytekappaleiden valmistusprosessin aikana havaittiin tapahtuvan suurta variaatiota 

näytteiden koostumuksessa johtuen erilaisista tekijöistä, mitkä aiheuttivat tulosten 

analysoinnissa ongelmia. Näytekappaleiden koostumuksen vaihtelusta aiheutunut 

variaatio oli havaittavissa teoreettisten aineosien kokonaismassan pysyessä 

muuttumattoma, jolloin eri näytepohjasta leikattujen näytteiden sekä samasta 

näytepohjasta leikattujen näytteiden välille syntyi poikkeavaisuutta sähköisissä 

ominaisuuksissa. 

Käytetyn mittalaiterakenteen teoreettinen malli perustui 

levykondensaattorirakenteeseen, jonka avulla saadaan dielektrisen väliaineen 

permittiivisyys selville käytettäessä sille määriteltyä laskukaavaa. Laskukaavan 

tapauskohtaisen idealisuuden suhteen on esitetty eri lähteissä erilaisia näkemyksiä 

levykondensaattorirakenteen dimensioiden vaatimuksista, joilla voidaan olettaa 

kaavan olevan vielä voimassa. Levykondensaattorirakenteen dimensioiden 

riittämättömyydestä aiheutuva epäideaalisuus synnyttää virheen, joka on usein 

monimutkainen huomioida varsinkin tapauksessa, jossa levykondensaattorilevyjen 

välisen dielektrisen materiaalin väliaineen permittiivisyys ei ole vakio. 

Permittiivisyyden arvo saattaa muuttua mm. puristuksen vuoksi. Tämän ohella 

erilaiset sekoitussäännöt komposiittimateriaaleilla vaativat käytettyjen faasien lasketut 

tilavuusosuudet, joiden määrittäminen on erittäin hankalaa työssä käytetyille 

vaahtokomposiiteilla osaksi valmistusprosessin aikana syntyneen laajentumisen 

vuoksi, jolloin lopputuotteen huokoisuus vaihtelee. Valmistetun vaahdon ilman määrä 

vaihtelee myös puristuksen seurauksena, joka vaikeuttaa määritystä entisestään. 

Työssä käytettyjen menetelmien virhelähteiden ja epäideaalisuuden sekä käytettyjen 

komposiittivaahtojen permittiivisyyden muuttumisen vaikutusta tulisi tutkia jatkossa 

lisää, jolloin voitaisiin varmentaa työssä tehtyjen olettamusten todenmukaisuus sekä 

edesauttaa vastaavien materiaalien sähköisten ominaisuuksien määrittämistä 

tutkismustyön edistämiseksi. 

 Variaation vaikutus mittaustuloksiin voitaisiin poistaa kokonaan käyttämällä 

mittaustuloksien osalta useilla näytteillä mitattuja keskiarvoa. 6 näytteellä lasketut 

keskiarvot näyttivät lupaavilta, eikä keskihajonta ollut kovin suurta.  Mittaustuloksien 

luotettavuus olisi saatu erittäin hyväksi käyttämällä esimerksi 6-10 näytteellä mitattuja 

keskiarvoja kaikissa ilmoitetussa mittaustuloksissa. Mittapisteitä yhdelle 

koostumukselle kuvaajissa oli kuitenkin yli 20, jolloin mittauksien määrä sekä 

lopullisten tulosten laskentaan käytettävä aika olisi kasvanut erittäin suureksi. Työn 

rajallisuuden vuoksi keskiarvoa ei voitu käyttää valmistusprosessin variaation 

lähteiden eliminoimiseksi. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin luultavasti erittäin 

keskeistä pyrkiä saamaan valmistusprosessin näytekappaleista tasalaatuisempia, 

jolloin luotettavien mittaustulosten saamiseksi ei tarvittaisi useiden mittauksien ja 

keskiarvojen laskentaa. Levymäisten muottien tarkastelu ja tutkiminen jäi sivuosaan, 

vaikkakin valmistettu näytepohja näytti lupaavalta tasalaatuisen- sekä tasapaksuisten 

näytteiden valmistuksen suhteen.  

Kolmen ja neljän faasin komposiittien tutkimuskenttä on heikosti kartoitettu 

tutkimuksen ollessa keskittynyt aikaisempina vuosikymmeniä suurimmaksi osaksi 

kahden faasin komposiitteihin, joiden kartoitus on suurilta osin nykyisin tehty. 

Erilaisten kolmen ja neljän faasin komposiittimateriaalien yhdistelmien 

ominaisuuksien määrittämien on työläs prosessi, jossa riittää tutkittavaa. Työssä 

käytettävien polyuretaaniin sekoitettavien PZT- ja grafiittipartikkelien lisäksi olisi 
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ollut mielenkiintoista tutkia myös muilla partikkelikoolla valmistettuja BaTiO3-

näytteitä sekä verrata saatuja tuloksia PZT:tä sisältäneisiin kolmen- ja neljän faasin 

komposiittivaahtoihin. Johtavat täyteainepartikkelit olisivat voineet olla grafiitin 

sijasta myös esim. hopeaa, jolloin eroavaisuuksia olisi voitu kartoittaa lisää. 

Materiaalien eri yhdistelmät tarjoavat partikkelikoon vaihtelun ohella 

jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 

Työssä valmistetut kolmen- ja neljän faasin PZT:tä 60 p.% sisältäneet 

komposiittivaahdot pyrittiin polaroimaan käyttämällä esitettyjä menetelmiä. 

Vaahtojen sähköisten ominaisuuksien muutos havaittiin vain kolmen faasin 

komposiittien tapauksessa muutoksen jäädessä heikoksi tässäkin tapauksessa. Kolmen 

faasin komposiiteilla muutosta ei saatu ollenkaan aikaiseksi käytetyistä menetelmistä 

huolimatta, joka aiheutui todennäköisesti varauksen purkaantumisesta puristuksen 

vapautuessa ja polarointikentän poistuessa näytteestä. Komposiittivaahtojen polarointi 

tarjoaakin myös jatkotutkimuksen aiheita ja olisikin mielenkiintoista tutkia 

polaroitujen näytekappaleiden pietsosähköisyyttä sekä saada hyödennettyä 

ominaisuutta sovelluskohtaisesti. Polarointiprosessissa käytettyjen alumiinioksidien 

vaikutusta tulisi myös tutkia tarkemmin, koska menetelmä osoitti potentiaalin 

polarointiprosessin parantamiseksi työssä käytetyille komposiittivaahdoille. 

Valmistettujen näytteiden soveltavuutta erinäisiin sovelluskohteisiin ei 

hyödynnetty, vaikkakin näytteillä saavutet kapasitanssin suhteelliset muutokset olivat 

erittäin voimakkaat lukuarvon muuttuessa useilla pikofaradeilla puristuksen 

vaikutuksesta. Ominaisuuksen avulla vaahdosta valmistetulla kondensaattorilla 

voitaisiin muuttaa huomattavasti sähköisen piirin toimintaa, kun vaahdosta 

valmistetun komponentin kapasitanssi muuttuisi komponenttiin aiheutetun 

puristuksen seurauksena. Korkeita grafiittiosuuksia sisältäneiden vaahtojen 

johtavuudesta havaittiin voimakkaita muutoksia puristuksen kasvaessa, jonka 

seurauksena grafiittia 15 p.% sisältäneita komposiittivaahtoja voitaisiin hyödyntää 

kapasitiivisen- ja resistiivisen anturperiaatteen samanaikaista käyttöä samassa 

sovelluksessa. Kapasitiivisen sekä resistiivisen mittaustavan käyttöä voitaisiin vaihtaa 

käyttämällä pietsosähköistä komponettia, joilla tuotetut mekaaniset voimat riittävät 

helposti puristamaan työssä valmistettuja komposiittivaahtoja riittävästi, jotta 

kriittisellä puristuksella saataisiin mittaustavan muutos kapasitiivisesti resistiiviseksi. 

Tämä tapahtuisi suurilla puristuksilla, jossa havaitaan mm. permittiivisyyden ja 

häviöiden voimakasta kasvua, mikä aiheutuu johtavuuden suuresta muutoksesta 

suhteessa alkutilanteeseen, jolloin mittaustapa muuttuisi kapasitiiviseksi 
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7. YHTEENVETO 

 

Työssä valmistettiin kolmen- ja neljän faasin vaahtokomposiitteja käyttämällä 

pohjamatriisina polyuretaania, joka tuotettiin eksotermisen reaktion avulla. 

Valmistetut kolmen faasin komposiittivaahdot sisälsivät PZT:tä 0-80 p.%, BaTiO3:ta 

40–60 p.% sekägrafiittia 0-15 p.% seoksen kokonaismassasta. Vaahdoissa ilma toimi 

myös yhtenä faasina. Valmistetut kolmen faasin näytteet tehtiin yhdistämällä PZT:tä 

20–60 p.% grafiitin määrän vaihdellessa 1-15 p.%:n välillä. Työn tarkoituksena oli 

tutkia valmistettujen komposiittivaahtojen sähköisiä ominaisuuksia sekoitussuhteita 

vaihtelemalla, minkä tavoitteena oli löytää optimaalinen koostumus kolmen faasin 

komposiitille sekä havainnoida PZT:n ja grafiitin välille muodostuvaa mahdollista 

yhteisvaikutusta. Sähköisiä ominaisuuksia tutkittiin myös näytteille suoritetun 

polaroinnin seurauksena, jonka kautta niiden ominaisuuksia pyrittiin parantamaan. 

Työn keskeisenä osana oli myös mittapään valmistus puristuksen ja näytteiden 

sähköisten ominaisuuksien samanaikaiseen mittaukseen, sen kalibrointi sekä 

mittaustilanteen mallinnus LTSpice-ohjelmalla. Mittaus perustui ideaalisen 

levykondensaattorin teoreettiseen laskukaavaan, jonka rajoitteita tutkittiin siitä tehdyn 

mallin suhteen. Havaittu epäideaalisuus mittauksessa pyrittiin huomioimaan 

toteamalla virhekomponenteista aiheutuvan virheen suuruus laskennallisesti ja 

huomioimalla vaikutus näytekappaleiden mittaustuloksia analysoitaessa. 

Näyteille suoritettujen sähköisten mittauksien osalta pyrittiin saamaan laajasti 

tietoa näytteiden kapasitanssin, resistanssin, permittiivisyyden, häviöiden sekä 

johtavuuden suhteen. Kolmen faasin komposiiteissa PUR + PZT 60 p.% osoitti 

korkeimman suhteellisen permittiivisyyden 1 kHz:n taajuudella säilyttäen hyvin 

polyuretaanilla saavutetut mekaaniset ominaisuudet joustavuuden suhteen. PUR + 

BaTiO3 komposiitit todettiin soveltumattomiksi jatkotutkimuksiin mekaanisten ja 

sähköisten ominaisuuksien heikkouden vuoksi johtuen osittain täyteaineen pienestä 

partikkelikoosta. Kolmen faasin komposiiteilla (PUR + PZT + C), missä hiili oli 

grafiittihiutaleiden muodossa, onnistuttiin grafiittia seostamalla parantamaan 

huomattavasti materiaalin permittiivisyyttä ja kapasitanssia verrattuna kolmen faasin 

PUR + PZT komposiitteihin. Samalla komposiittivaahdot säilyttivät hyvät mekaaniset 

ominaisuudet joustavuuden suhteen. Kriittinen sekoituspiste kolmen ja kolmen faasin 

komposiiteilla havaittiin grafiitin määrän ollessa 15 p.%, jolloin mitattujen 

näytekappaleiden johtavuus muuttui huomattavasti puristuksen voimakkuuden 

lisääntyessä. Tällöin näytteiden mitatut kapasitanssit (20–125 pF, kun x/D = 0,1-1) 

sekä lasketut permittiivisyyden arvot (εr = 27-30, kun x/D = 0,1-1) 1 kHz:n taajuudella 

olivat huomattavan korkeita.  PZT:n ja grafiitin välillä havaittiin yhteisvaikutus 

grafiitin määrän ollessa 5-10 p.% seoksen kokonaismassasta. PZT-osuuden pysyessä 

vakiona grafiitin määrän lisäys välillä 5-10 p.% aiheutti voimistuneen 

permittiivisyyden kasvun kaikilla kolmen faasin komposiiteilla häviöiden noustessa 

maltillisesti, sekä pysyen alle teollisuuden asettaminen rajoitteiden häviöiden suhteen 

(tan 𝛿 < 0,05). 

Komposiittien polarointi suoritettiin PUR + PZT 60 p.% ja PUR + PZT 60 p.% + C 

yhdistelmille, missä kolmen faasin komposiiteilla havaittiin sähköisten 

ominaisuuksien voimistuminen, mutta kolmen faasin komponenttien sähköiset 

ominaisuudet pysyivät muuttumattomina, minkä arveltiin johtuvan varauksen 

purkautumisesta näytteen polaroinnin jälkeen puristuksen vapautuessa. 

Kaiken kaikkiaan työssä valmistetut kolmen- ja neljän faasin komposiitit osoittivat 

mielenkiintoisia tuloksia sähköisten ominaisuuksien suhteen. Valmistettuja PUR + 
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PZT + C komposiittivaahtoja voitaisiin hyödyntää mm. erilaisissa antureihin 

pohjautuvissa sovelluksissa hyödyntäen kapasitiivista ja resistiivistä 

mittausperiaatteetta.  Tuloksien pohjalta levykondensaattorimallia, syntynyttä virhettä 

sekä näytteiden välistä varioaatiota täytyisi tutkia tarkemmin, jolla voitaisiin 

varmentaa mitattujen sähköisten ominaisuuksien todenmukaisuus. Pietosähköisyyden 

osalta tehdyt kokeet eivät olleet riittävät polaroinnissa olevien ongelmien 

ratkaisemiksi, vaikkakin kokeet osoittivat mahdollisten ongelmien syitä ja joitakin 

ratkaisukeinoja näiden välttämiseksi.  

Tulevaisuuden näkymät ovatkin valoisat monimuotoisilla useiden faasien (yli 3 

faasia) komposiittivaahdoilla. Materiaalivalintojen paljous sekä yhdistelmien 

rajoittamattomuus tarjoaa tutkimuksen osalta paljon vapautta sekä haasteellisuutta 

tulevaisuuden elektroniikkalaitteiden vaatimuksien täyttämiseksi. Nykyiset mallit 

komposiittien ominaisuuksien tutkimiseksi ja mittaamiseksi ovat pääasiassa 

keskittyneet yksinkertaisempiin komposiitteihin, joiden permittiivisyyttä voidaan 

säädellä vain koostumuksen muutoksen avulla ja faasien lukumäärä on enintään 3. 

Vaahtomaisten komposiittien mallit, joissa faasien määrä nousee sekä ilma toimii 

yhtenä faasina, aiheuttavat ongelmia tilavuusosuuksien määrityksen suhteen sekä 

permittiivisyyden muutoksen takia, jolloin ongelmakohtien ratkaisemisella voitaisiin 

edistää huomattavasti tutkimusta näiden materiaalien parissa. 
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