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1. JOHDANTO 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana hiilinanoputket1 ovat olleet laajan mielenkiinnon 

kohteena niiden erinomaisten mekaanisten ja elektronisten ominaisuuksien vuoksi. Niille on 

kehitetty valtavasti sovelluksia mm. elektroniikan2, sensoreiden3, nanojohteiden4, kuitujen5 ja 

komposiittien6 parissa. Ennen suurten sovellusten kaupallistumista on kuitenkin ratkaistava 

monia ongelmia, joista isoimmat liittyvät hiilinanoputkien lähes olemattomaan liukoisuuteen 

yleisimpiin liuottimiin sekä niiden taipumukseen muodostaa kimppuja.  

 Hiilinanoputkien ja polymeerien yhdistäminen on kiehtonut materiaalitekniikan tutkijoita 

jo hiilinanoputkien löytymisestä asti. Hiilinanoputkien erittäin hyvien lujuusominaisuuksien7 

sekä niiden sähkönjohtavuuden8 ansioista hiilinanoputket olisivat erinomainen 

lujitemateriaali komposiitteihin. Ongelmana materiaalien kehityksessä on kuitenkin ollut 

hiilinanoputkien ja polymeerien vähäiset vuorovaikutukset, jotka ovat heikentäneet 

materiaalien lujuutta sekä myös muita ominaisuuksia.9  

Sekä hiilinanoputkien liukoisuutta että vuorovaikutuksia muiden materiaalien kanssa on 

pyritty parantamaan niiden pinnan muokkaamisella. Puhtaiden hiilinanoputkien pinta on 

kemiallisesti hyvin inertti ja sileä, joten se vaatii muokkaamista vuorovaikutusten 

parantamiseksi. Pintaa on muokattu sekä siihen kovalenttisesti sidottujen ryhmien kautta 

että ei-kovalenttisesti kietoutumisen ja π-π-vuorovaikutusten avulla.10 Hiilinanoputken 

pintaan on suoritettu muun muassa fluorausta11, vedyn liittämistä12, alkylointia13 sekä 

radikaalien14, nitriinien15 ja karbeenien16 liittämistä. Tämän lisäksi hiilinanoputkia on 

funktionalisoitu erilaisilla suurilla molekyyleillä, erityisesti polymeereillä, sillä suuret liukoiset 

molekyylit vaikuttavat olennaisesti myös hiilinanoputkien liukoisuuteen.17 Samalla 

hiilinanoputkiin saadaan liitettyä polymeerimatriisin kanssa helposti vuorovaikuttava osa, 

jolloin materiaalin lujuus kasvaa.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on esitelty sekä ei-kovalenttisia että kovalenttisia tapoja 

funktionalisoida hiilinanoputkia niin, että niiden vuorovaikutukset polymeerien kanssa 

paranevat. Näkökulma on painottunut komposiitteihin mutta myös muista 

polymeerimateriaaleista on raportoitu. Tutkielmassa on tarkasteltu hiilinanoputkien ja 

polymeerien mahdollisia vuorovaikutustapoja sekä sellaisia hiilinanoputkien 

funktionalisointireaktioita, jotka parantavat vuorovaikutuksia. 
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2. HIILINANOPUTKIEN RAKENNE JA 

OMINAISUUDET 

 

Hiilinanoputket ovat 2-ulotteisia hiilen allotrooppeja. Ne ovat kuin muodostuneet rullalle 

kiertyneistä grafeenilevyistä (Kuva 1). Hiilinanoputkia on sekä yksiseinäisiä (SWCNT) että 

moniseinäisiä (MWCNT). Yksiseinäiset hiilinanoputket voivat olla päästään avoimia, jolloin 

niiden putkimainen rakenne koostuu kuuden hiiliatomin muodostamista konjugoituneista 6-

renkaista. Hiiliatomit ovat tällöin sp2-hybridisoituneita eli sitoutuvat kolmeen vierekkäiseen 

hiiliatomiin. Putket voivat olla myös päästään suljettuja, jolloin pääty koostuu puolikkaasta 

fullereenista. Tällöin päädyssä on 6-renkaiden lisäksi 5-renkaita. Moniseinäiset 

hiilinanoputket koostuvat useista sisäkkäisistä yksiseinäisistä hiilinanoputkista. Yksiseinäiset 

hiilinanoputket ovat halkaisijaltaan 0,5-2 nm ja MWCNT:t 2-50 nm.10  

 

 

Kuva 1. Hiilinanoputki on rakenteeltaan kuin rullalle kiertynyt grafeenilevy. Punaiseksi 

piirretyt grafeenilevyn reunat helpottavat rullautumisen hahmottamista. 

 

Hiilinanoputkien kierteisyys voi olla erilainen, jolloin sen kiraalisuus muuttuu. 

Rullautumiskulma määrittää hiilinanoputkien kiraalisuuden ja se lasketaan kulmaksi 

grafeenitason kuusirenkaiden muodostaman linjan ja kiraaliavektorin välillä (Kuva 2). 

Rullautumiskulman θ ollessa suurempi kuin 0° mutta pienempi kuin 30° putket ovat 

kiraalisia, kun taas rullautumiskulman ollessa tasan 0° tai 30° putket ovat ei-kiraalisia. Ei-

kiraalisista putkista 0°:n rullautumiskulman putkia kutsutaan sik-sak-hiilinanoputkiksi (engl. 

zigzag) ja 30°:n rullautumiskulman putkea hiilinanoputkien tuolimuodoksi (engl. armchair).18 

Hiilinanoputkien kiraalisuus vaikuttaa oleellisesti putken sähköisiin ominaisuuksiin. Kaikki 

tuolimuotoiset hiilinanoputket ovat johteita mutta muiden putkien johtavuus riippuu niiden 

kiraliavektorin kertoimien erotuksesta.19 Kiraalisuuden lisäksi johtavuuteen vaikuttaa putken 

halkaisija.20 
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Kuva 2. Hiilinanoputket voivat kiertyä rullalle eri tavoin, jolloin saadaan kiraalisuudeltaan 

erilaisia hiilinanoputkia. Kuvassa on esitetty 30° rullautumiskulmalla syntyvä tuolimuotoinen 

hiilinanoputki ja 0° rullautumiskulmalla muodostuva sik-sak hiilinanoputki. Jos 

rullautumiskulma on suurempi kuin 0° mutta pienempi kuin 30°, saadaan kiraalisia 

hiilinanoputkia, joista esimerkkiputkea ei ole kuvassa esitetty. Kuvan sik-sak putki on (9,0) 

SWCNT ja tuolimuoto (5,5) SWCNT kertoimien (n,m) mukaan ilmoitettuina. 

 

Sovellusten kannalta hiilinanoputkien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kemiallinen 

reaktiivisuus, sähköinen johtavuus ja mekaaninen kestävyys. Kaikki nämä ominaisuudet ovat 

seurausta hiilinanoputkien rakenteesta.  

Hiilinanoputkien kemiallinen reaktiivisuus on tärkeää nanoputkien muokkaamisen 

kannalta. Virheettömät putket eivät kuitenkaan ole seinämistään kovin reaktiivisia, sillä 

niiden rakenne perustuu säännölliseen aromaattisten 𝜎-renkaiden rakenteeseen, joka on 

kemiallisesti melko inertti.21 Hiilinanoputkien pinnan kaarevuus lisää niiden kykyä reagoida 

kemiallisesti. Kaarevuus johtaa hiiliatomien sidoskulmien vääristymiseen, jolloin sidoksiin 

syntyy jännitystä (Kuva 3). Vääristymisen takia kolme σ-sidosta osoittavat ulos tasosta ja π-

orbitaali puolestaan on delokalisoitunut ulospäin putkesta.22 Vääristyminen vähentää myös 

π-orbitaalien peittoa, mikä lisää reaktiivisuutta.23  



5 

 

 

Kuva 3. Hiilinanoputken kaarevuudesta aiheutuva sp2-hybridiorbitaalin vääristyminen 

aiheuttaa jännitystä hiiliatomien välisiin sidoksiin.  

 

Hiilinanoputkien reaktiivisuudesta puhuttaessa täytyy muistaa, että kaikki putken sidokset 

eivät ole samanlaisia ja vain osassa niistä esiintyy epätäydellistä peittoa ja vääristymistä. 

Yleisesti hiilinanoputki jaetaan reaktiivisuudeltaan kahteen erilaiseen osaan: putken 

seinämään ja päätyihin.23 Hiilinanoputkien päädyt muistuttavat puolikasta fullereenia ja ovat 

aina hyvin reaktiivisia kohtia suuresta kaarevuudesta johtuen. Putken seinämät ovat 

vähemmän kaarevia ja reaktiivisia kuin päädyt. Seinämien reaktiivisuus on yhteydessä putken 

halkaisijaan, sillä kapeissa putkissa seinämien kaarevuus on suurempi kuin leveissä.  

Päätyjen ja seinämien erilaisen reaktiivisuuden lisäksi myös hiilinanoputkien seinämissä 

kaikki sidokset eivät ole samanlaisia.23 Osa sidoksista sijaitsee putken halkaisijan suuntaisesti 

ja toiset eivät (Kuva 4). Putken halkaisijan suuntaisiin sidoksiin ei muodostu vääristymistä ja 

π-orbitaalit ovat kohdakkain. Sen sijaan sidokset, jotka eivät ole putken halkaisijan suuntaan 

vääristyvät ja niissä π-orbitaalien peitto on epätäydellinen. Epätäydellinen peiton takia 

kulmassa putken halkaisijaan nähden olevat sidokset ovat epästabiilimpia ja reagoivat 

helpommin kuin putken halkaisijan suuntaisesti olevat sidokset. 

Hiilinanoputkien rakenteessa esiintyy yleisesti virheitä, jotka vaikuttavat voimakkaasti 

reaktiivisuuteen. Yleisimmin virheet johtuvat kuusirenkaan korvautumisesta viisi- tai 

seitsenrenkaalla, joka johtaa putken taipumiseen.19 Putkessa voi esiintyä myös sp3-

hybridisoituminen sp2-hybridisoitumisen sijaan, jolloin hiiliatomi muodostaa kolmen 

sidoksen sijasta neljä sidosta.24 Virhekohdissa jännitys hiiliatomien välillä on erityisen suuri, 

jolloin kohdat reagoivat helposti. Myös hiilinanoputkien käsittely valmistusprosessin 

yhteydessä aiheuttaa virhekohtia putkiin. Usein hiilinanoputket happopestään, jolloin niiden 

seinämiin liittyy COOH-ryhmiä. Valmistusprosessista itsestään voi myös jäädä metallisia 

epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat reaktiivisuuteen.25 
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Kuva 4. Hiilinanoputkien seinämissä esiintyy kahdenlaisia hiili-hiili-sidoksia, joista toiset ovat 

putken halkaisijan suuntaan ja toiset muodostavat kulman putken halkaisijan kanssa. Putken 

halkaisijan suuntaan olevat sidokset eivät väänny ja niissä π-orbitaalit ovat kohdakkain. Sen 

sijaan ei- putken halkaisijan suuntaan olevat sidokset vääntyvät ja π-orbitaalit muodostavat 

epätäydellisen peiton. Kuva on lähteestä 23. 

 

Toinen hiilinanoputkien tärkeä ominaisuus on niiden sähkönjohtavuus. Myös se on 

seurausta hiilinanoputkien rakenteesta. Hiilinanoputket voivat olla johteita tai puolijohteita 

riippuen putken halkaisijasta ja kiraalisuudesta.20 Sähkönjohtavuus mahdollistaa 

hiilinanoputkien käytön esimerkiksi elektronisissa nanokokoisissa laitteissa.4, 26 

Hiilinanoputkien integroiminen elektronisiin laitteisiin on kuitenkin vielä kehitystyön alla.27, 28 

Sähköisiä ominaisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää muissakin sovelluksissa kuin 

elektroniikassa, esimerkiksi komposiiteissa.29  
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Kolmas ja ehkä kaikista tärkein ominaisuus hiilinanoputkissa on niiden mekaaninen 

kestävyys. Hiilinanoputket painavat vain kuudesosan teräksen painosta mutta niiden 

vetolujuus on yli sata kertaa terästä parempi.22, 30 Materiaalin vetolujuus on suurin 

vetojännitys, joka materiaaliin voidaan kohdistaa, ennen kuin se murtuu. Korkea vetolujuus 

kertoo venyvästä materiaalista. Lujuutta mitataan vetolujuuden lisäksi usein Youngin 

modulina (elastisuusmoduli), mikä kertoo kappaleen kyvystä vastustaa muodonmuutosta, 

kun sitä rasitetaan.31 Youngin modulin ollessa suuri, kappale muuttaa muotoaan vasta kovan 

rasituksen aikaansaamana. Hiilinanoputkien Youngin moduli on samaa suuruutta tai jopa 

korkeampi kuin timantilla.22  

Hiilinanoputkien mekaaninen lujuus perustuu σ-sidoksiin, jotka ovat vahvimpia 

mahdollisia sidoksia.22 Muita hiili-hiili σ-sidoksiin perustuvia materiaaleja ovat timantti (sp3-

hybridisoitunut) ja grafiitti (sp2-hybridisoitunut), joilla on myös erinomaiset 

lujuusominaisuudet. σ-sidosten lisäksi hiilinanoputkien erinomaisiin mekaanisiin 

ominaisuuksiin vaikuttaa niiden pieni koko, säännöllinen aromaattisten renkaiden rakenne ja 

putkimaisuus.32 Pieni koko ja putkimainen rakenne lisää hiilinanoputkien ominaispinta-alaa, 

jolloin sen vastaanottama rasitus jakautuu tehokkaasti. Säännöllinen heksagoninen rakenne 

mahdollistaa ideaaliset sidoskulmat hiiliatomien välille, jolloin sidoksiin ei muodostu 

jännitystä ja rakenne on kestävä.  

Youngin moduli ja vetolujuus ovat hyvin erilaisia lujuuden määreitä ja yleensä kovilla 

materiaaleilla ei ole hyvä joustavuus. Hiilinanoputkilla kuitenkin molemmat sekä kovuus että 

vetolujuus ovat erinomaisia.33 Tämä selittyy putkien anisotrooppisuudella, joka tarkoittaa, 

että ominaisuuden suuruus riippuu tarkastelusuunnasta. Pituussuuntaan nanoputket ovat 

erittäin joustavia ja venyviä kun taas poikkisuunnassa niillä on suuri Youngin moduli. Youngin 

moduli on riippumaton putken kiraalisuudesta mutta riippuvainen putken halkaisijasta. 

Moduli on suurimmillaan halkaisijan ollessa 1-2 nm.22  

Taulukossa 1 on esitetty moniseinäisten hiilinanoputkien ja yksiseinäisten hiilinanoputkien 

sekä muutaman muun materiaalin lujuusominaisuuksia. Siitä nähdään, että hiilinanoputkilla 

sekä Youngin moduli että vetolujuus ovat korkeat. Taulukon arvot ovat teoreettisesti 

laskettuja. Käytännössä mitatut hiilinanoputkien Youngin modulin arvot vaihtelevat välillä 

400-4150 GPa.34 Vaihteluväli on erittäin suuri, koska koejärjestely mittauksen tekemiseen 

on haastava. Mittausten keskiarvo on kuitenkin yleensä noin 1,2 TPa, joka vastaa teoreettisia 

laskelmia.31  
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Taulukko 1. Hiilinanoputkien mekaanisten ominaisuuksien vertailua grafiitin ja teräksen 

ominaisuuksiin. Taulukko on lähteestä 22. 

 Youngin moduli 

(GPa) 

Vetolujuus (GPa) Tiheys (g/cm3) 

MWCNT 1200 ~150 2.6 

SWCNT 1054 75 1.3 

SWCNT kimppu 563 ~150 1.3 

Grafiitti (taso) 350 2.5 2.6 

Teräs 208 0.4 7.8 
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3. POLYMEERIKOMPOSIITIT 

 

Komposiiteiksi kutsutaan materiaaleja, jotka ovat rakentuneet kahdesta tai useammasta 

erillisestä aineosasta.35 Komposiitit ovat materiaaleina hyvin kiehtovia, koska ne 

mahdollistavat kahden täysin erilaisen ominaisuuden omaavan aineen yhdistämisen samaan 

materiaaliin, jolloin molempien halutut ominaisuudet saadaan mukaan 

komposiittimateriaaliin. Komposiitit koostuvat jatkuvasta matriisiaineesta sekä lujiteaineesta, 

joka voi olla hiukkasina, kuituina, lamellina tai verkkona.35 Matriisin tehtävänä on sitoa sekä 

suojata lujiteainetta.  

 Komposiitit voidaan jakaa matriisiaineen mukaan metalli-, keraamisiin ja 

polymeerikomposiitteihin.36 Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään pelkästään 

polymeerikomposiitteihin, sillä ne ovat eniten käytettyjä helpon valmistuksen ja edullisen 

hinnan ansiosta. Polymeerikomposiiteissa lujiteaineena käytetään yleisesti lasikuitua, 

hiilikuitua tai Kevlar-kuitua. Matriisipolymeerina voi olla kertamuovi, kuten epoksidi tai 

fenoli tai kestomuovi, kuten matalan tiheyden polyetyleeni (LDPE), korkean tiheyden 

polyetyleeni (HDPE), polypropyleeni, nylon tai akryyli.36 

Lujiteaineen makroskooppinen rakenne vaikuttaa ratkaisevasti komposiitin 

lujuusominaisuuksiin. Lujite voi olla helmimäinen tai kuitumainen ja orientoitua joko 

komposiitin rasitussuuntaan tai siitä poispäin. Rasitussuuntaan orientoituvat kuidut lisäävät 

komposiitin kestävyyttä yleensä enemmän kuin kuidut, jotka ovat 90° kuidun 

rasitussuunnasta. Lujissa komposiiteissa lujitekuitujen tulee lisäksi olla jäykkiä ja niillä pitää 

olla korkea pituus/leveys-suhde. Tämä mahdollistaa tehokkaan rasituksen jakautumisen 

matriisista lujitteeseen, jolloin komposiitin moduli on korkea.10 Lujitekuituaineen tulee lisäksi 

dispergoitua polymeerimatriisiin, sillä muuten rasituksen siirtyminen lujitteeseen ei tapahdu 

tehokkaasti. Epätasaisesti jakautunut lujite aiheuttaa komposiittiin huonosti rasitusta kestäviä 

kohtia ja laskee koko komposiitin lujuusominaisuuksia.9 Lujiteaineen orientaation ja 

rakenteen lisäksi polymeerin ominaisuuksiin vaikuttavat lujiteaineen konsentraatio sekä 

matriisipolymeerin ominaisuudet.  
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3.1 Polymeereistä 

 

Polymeerit voidaan jakaa kestomuoveihin ja kertamuoveihin sen mukaan muodostavatko ne 

ristisiltoja rakenteeseensa muovin kovetuksen yhteydessä. Kertamuoveissa polymeeriketjut 

silloittuvat, eikä niitä voida muokata uudelleen. Kestomuoveja sen sijaan voidaan muokata 

lämmön ja paineen avulla useita kertoja, sillä polymeeriketjut vuorovaikuttavat niissä vain 

heikkojen vuorovaikutusten kautta. Kestomuovit jaotellaan käyttömäärien ja 

ominaisuuksiensa mukaan valta-, teknisiin ja erikoismuoveihin. Sekä kerta- että 

kestomuoveja voidaan käyttää komposiittien matriisina.35 

 Valtamuovit ovat edullisia materiaaleja ja siksi niitä käytetään suuria määriä. Valtamuovien 

tekniset ominaisuudet eivät ole erityisen hyviä mutta arkipäivän käyttökohteisiin ne ovat 

riittäviä. Valtamuoveja ovat polyetyleeni (1) (PE), polypropyleeni (2) (PP), polystyreeni (3) 

(PS) ja polyvinyylikloridi (4) (PVC).  Muovien teknisiä ominaisuuksia kuvataan yleisesti niiden 

vetomurtolujuuden ja elastisuusmodulin avulla. Valtamuovien vetomurtolujuudet ovat välillä 

4,5-45 MPa ja elastisuumodulit välillä 0,2-3,2 GPa.37 Erilaisten polymeerien 

vetomurtolujuuksia ja elastisuumoduleita on esitetty taulukossa 2. Arvoista nähdään, että 

tekniset ominaisuudet paranevat, kun siirrytään valtamuoveista teknisiin muoveihin ja 

edelleen erikoismuoveihin. 

 

Tekniset muovit ovat valtamuoveja kalliimpia materiaaleja ja niillä on myös paremmat 

tekniset ominaisuudet (Taulukko 2). Niitä käytetään usein vaativimmissa tuotteissa, kuten 

lämmönkestävyyttä, iskunkestävyyttä tai UV-säteilyn kestävyyttä vaativissa tuotteissa. 

Esimerkkejä teknisistä muoveista ovat polyetyleenitereftalaatti (5) (PET), 

polymetyylimetakrylaatti (6) (PMMA), polyamidi, kuten polyamidi 610 (7), biohajoavat 

muovit, kuten polykarpolaktoni (8) (PCL), tai vesiliukoinen polyvinyylialkoholi (9) (PVA). 

Erikoismuovit ovat kalliita, eräiltä ominaisuuksiltaan oleellisesti teknisiä muoveja parempia 

materiaaleja. Esimerkiksi niiden lämmönkesto voi olla teknisiä muoveja parempi. Polyimidit, 

kuten polyetyleeni-imini (10) (PEI) ovat hyvin käytettyjä korkean lämpötilan sovelluksissa, 

sillä niiden tekniset ominaisuudet eivät huomattavasti pienene lämpötilan kohotessa.37  
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Komposiiteissa yleisesti käytettyjä matriisipolymeerejä ovat tyydyttymättömät 

polyesterihartsit (11) ja vinyyliesterihartsit (12) sekä epoksihartsit (13). Tyydyttymättömiä 

polyestereitä ja vinyyliestereitä käytetään halvimpien komposiittien polymeeriosana. Niiden 

mekaaniset ominaisuudet sellaisenaan ovat alhaisia (Taulukko 2) mutta yhdistettynä 

lujitteeseen mekaaniset ominaisuudet nousevat huomattavasti. Epoksihartseja sovelletaan 

kalliimpien komposiittien matriisipolymeereiksi. Näiden kolmen tyypillisimmän 

polymeerimatriisin lisäksi komposiiteissa käytettävät polymeerit vaihtelevat hyvin paljon 

komposiitin käyttötarkoituksen mukaan.35  
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Taulukko 2. Eräiden polymeerien mekaanisia ominaisuuksia. Vetomurtolujuuksien ja 

elastisuusmodulien arvot on lähteestä 37. 

Luokka Polymeeri Vetomurtolujuus Elastisuusmoduuli 

Valtamuovi Polystyreeni (PS) 

 

 

4,8 MPa 3,1 GPa 

Teknisiä muoveja Polyetyleenitereftalaatti 

(PET) 

 

 

75 MPa 2,8 GPa 

Polymetyylimetakrylaatti 

(PMMA) 

 

 

55 MPa 2,9 GPa 

Nylon 610 (Polyamidi 

6/10) 

 

 

59 MPa 2,3 GPa 

Erikoismuovi Polyetyleeni-imini (PEI) 

 

 

120 MPa 5 GPa 

Tyypillisiä 

komposiittien muoveja 

Tyydyttymättömät 

polyesterit ja 

vinyyliesterit 

 

30 MPa 7 GPa 

Epoksihartsit 70 MPa 7 GPa 
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3.2 Hiilinanoputket polymeerikomposiiteissa 

 

Hiilinanoputket eroavat tämän hetken komposiittien lujitemateriaaleista, kuten hiilikuiduista 

tai lasikuiduista, selvimmin pienen kokonsa ansiosta. Hiili- ja lasikuidut ovat halkaisijaltaan 

mikrometrejä, kun taas nanoputkien halkaisija on nanometrejä. Pieni koko lisää 

hiilinanoputkien pinta-alaa, jolloin vuorovaikutus matriisiaineen kanssa paranee. Tällöin myös 

komposiitin lujuusominaisuudet paranevat. Halkaisijaltaan mikrometrien kuiduista siirtymien 

nanometrien kuituihin lisää vuorovaikutuspinta-alaa 1000 kertaiseksi.10 Pienen koon lisäksi 

hiilinanoputkilla on paremmat lujuusominaisuudet kuin hiili- ja lasikuidulla. Ne ovat kovia 

materiaaleja mutta samaan aikaan myös taipuisia. Hiilinanoputket ovat hyvin keveitä, mikä 

on eduksi mm. lentokone- ja urheiluvälineteollisuudessa.38 Hiilinanoputket johtavat myös 

sähköä ja niiden sähkönjohtavuutta voidaan säädellä rakenteen avulla, jolloin komposiitteja 

voidaan käyttää esimerkiksi elektroniikassa, puolijohteissa ja piirilevyissä.39  

 Esimerkkinä hiilinanoputkien vaikutuksesta komposiitin lujuusominaisuuksiin, kuvassa 5 

on esitetty epoksikomposiitin sekä hiilinanoputkilla vahvistetun epoksikomposiitin Youngin 

moduli ja vetolujuus. Kuvan palkit esittävät eri määrällä hiilinanoputkia valmistettuja 

komposiitteja. Palkki b edustaa komposiittia, missä kaikki hiilinanoputket eivät ole 

orientoituneet samaan suuntaan, vaan puolet on orientoitunut toisia kohtisuoraan. 

Komposiiteissa c ja d kaikki hiilinanoputket ovat samaan suuntaan. Lujuusominaisuuksista 

voidaan huomata, että sekä Youngin moduli että vetolujuus kasvavat hiilinanoputkien 

läsnäollessa. Yongin moduli kasvaa enimmillään 716 % ja vetolujuus 160 %. Hiilinanoputkien 

orientaatio vaikuttaa lujuuteen, sillä komposiitin b, jossa vain puolet hiilinanoputkista ovat 

orientoituneet rasituksen suuntaan, Youngin moduli ja vetolujuus ovat pienemmät kuin 

komposiitin c, jossa hiilinanoputkia on noin saman verran mutta ne ovat orientoituneet 

kaikki rasituksen suuntaan.40  
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Kuva 5. Epoksi komposiitin ja eri CNT pitoisten CNT/epoksi komposiittien Youngin 

modulien ja vetolujuuksien vertailua. Hiilinanoputkien pitoisuus vaikuttaa suoraan putken 

lujuusominaisuuksiin mutta myös hiilinanoputkien orientoitumissuunnalla on suuri merkitys. 

Kuva on lähteestä 42. 

 

Hiilinanoputkien loistavista ominaisuuksista huolimatta nanoputkikomposiitteja ei ole 

vielä laajasti saatavilla. Tämä johtuu hiilinanoputkien ja polymeerimatriisin vähäisistä 

vuorovaikutuksista, jotka ovat tuottaneet ongelmia komposiitin valmistuksessa. Vähäiset 

vuorovaikutukset johtuvat hiilinanoputken sileästä ja heikosti reagoivasta pinnasta sekä 

laajasta pinta-alasta, jolla sen pitäisi kiinnittyä.10 Joitakin sovelluksia on kuitenkin jo 

markkinoilla ja niitä on esitetty taulukossa 3.41 Taulukosta nähdään, että monissa 

sovelluksissa on käytetty hyväksi hiilinanoputkien sähköisiä ominaisuuksia. Sovelluksia on 

hyvin monella eri alalla tavallisten ihmisten käyttämistä urheiluvälineistä hyvin spesifisiin 

erikoistuotteisiin. 
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Taulukko 3. Markkinoilla olevia CNT/polymeeri-komposiittien sovelluksia. Taulukko on 

lähteestä 41. 

Ala Sovelluksia 

Autoteollisuus Polttosäiliön komponentit, kevyet 

komponentit, sähköstaattiset pinnoitteet 

 

Lentokoneteollisuus 

 

Sideaineet, sähkövarauksen purkaminen 

 

Maanpuolustus 

 

Laivojen pinnoitus, suihkuhävittäjien 

pinnoitus ja komponentit, panssarit 

 

Elektroniikka 

 

Antistaattinen pakkaaminen, 

pyyhkäisymikroskooppien osat, johtavat 

musteet 

 

Energia 

 

Litium-ioni-patterien elektrodit, johtavat 

kalvot 

 

Urheiluvälineteollisuus 

 

Sukset, golfmailat, jääkiekkomailat, baseball 

mailat, tennismailat, pyörän rungot  
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4. HIILINANOPUTKIEN JA POLYMEERIEN 

VÄLISET VUOROVAIKUTUKSET 

 

Hiilinanoputkien ja polymeerin välisistä vuorovaikutuksista puhuttaessa on tärkeää muistaa, 

että vuorovaikutukset riippuvat hyvin voimakkaasti polymeerimatriisista.42 

Polymeerimatriisin funktionaaliset ryhmät määräävät millaisia vuorovaikutuksia polymeerin 

ja hiilinanoputkien välille voi syntyä. Useat tutkimukset osoittavat, että rajapinta-alueella, 

jossa vuorovaikutukset tapahtuvat, polymeerin morfologia ja ominaisuudet ovat erilaiset 

kuin saman polymeerin ominaisuudet ilman hiilinanoputkia.9 Tämä on osoitettu 

vetokokeella, jossa mitattiin yksittäisen hiilinanoputken irroittamiseen tarvittavaa voimaa 

kiinteästä polymeerimatriisista.43 Kokeessa huomattiin, että polymeerimatriisi, joka on 

vuorovaikutuksessa nanoputkien kanssa, kestää huomattavasti enemmän rasitusta kuin 

puhdas polymeeri. Kokeen perusteella pääteltiinkin, että rajapintapolymeerilla on 

poikkeuksellisen korkea leikkauslujuus. Korkeasta leikkauslujuudesta on saatu todisteita 

myös muissa tutkimuksissa.44, 45 Uusimmissa tutkimuksissa on osoitettu, että hiilinanoputkien 

kanssa vuorovaikuttavat polymeerit ovat pakkautuneet tiiviimmin ja materiaalin 

orientoituminen on niissä parempaa kuin puhtailla polymeereillä.46 Tämän arvellaan olevan 

syy parempiin lujuusominaisuuksiin.   

  Hiilinanoputkien ja polymeerimatriisin välisten vuorovaikutusten mekanismi on yhä 

hämärä vuosikymmenten tutkimuksesta huolimatta mutta vuorovaikutusten 

ilmenemistavoista on raportoitu paljon.47 Hiilinanoputkien ja polymeerien välillä on havaittu 

mm. tehokasta kastumista ja polymeerien on havaittu kiertyvät hiilinanoputkien pintaan.48 

Nämä viittaavat vuorovaikutukseen hiilinanoputkien ja polymeerien välillä. Komposiittien 

lujuusominaisuudet eivät kuitenkaan ole vastanneet teoreettisia laskelmia, joten 

vuorovaikutusten täytyy olla heikkoja. Vähäiset vuorovaikutukset johtuvat hiilinanoputkien 

poolittomasta ja kemiallisesti inertistä pinnasta, joka vaikeuttaa matriisiin kiinnittymistä.49 

Mitä luultavimmin nanoputkien ja polymeerin vuorovaikutukset perustuvat monimutkaisiin 

fysikaalis-kemiallisiin adsorptioilmiöihin.47  

Ei-kovalenttisia van der Waals -vuorovaikutuksia on havaittu mm. hiilinanoputkien ja 

epoksihartsin välillä.47 Erään epoksihartsin, Epon 828:n (14), vuorovaikutus hiilinanoputkien 

kanssa havaittiin olevan 44 % kestävämpi kuin hiilinanoputkien ja poly(metyylimetakrylaatin) 

(6) välinen vuorovaikutus. Poly(metyylimetakrylaatin) rakenteessa ei ole aromaattisia 

renkaita kun taas Epon 828:n toistuva yksikkö sisältää kaksi aromaattista rengasta. 
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Kestävyytenä ilmentyneiden vuorovaikutusten pääteltiin johtuvan Epon 828:n aromaattisten 

renkaiden ja hiilinanoputkien välisestä π-π-vuorovaikutuksesta.47  

 

 

 CNT-PS-komposiitin murtumista on tutkittu läpivalaisuelektronimikroskopian (TEM) 

avulla ja huomattu, että komposiitin murtumat lähtevät usein alueilta, jossa nanoputkia on 

vähemmän tai virhekohdista, joissa on epäpuhtautena esimerkiksi metallipartikkeli (Kuva 

6).50 Lujan komposiitin aikaansaamiseksi hiilinanoputkien ja matriisipolymeerin välille 

tarvitaan van der Waals -voimien lisäksi vahvempia sidoksia.51 Tämän takia hiilinanoputkien 

inerttiä pintaa on muokattava tehokkaan vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi.  

 

 

Kuva 6. TEM-kuvia CNT-PS komposiitin murtumisesta. Kuvasta b voidaan nähdä, että putki 

B on katkennut matriisissa, jonka jälkeen se on työntynyt ulos matriisista. Putki D, joka on 

enemmän yhdensuuntainen halkeaman kanssa, ei ole katkennut matriisissa vaan 

halkeamassa. Putki C on katkennut heikosta kohdasta katalyyttipartikkelin vierestä. Kuva on 

lähteestä 51. 
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 Muokattujen hiilinanoputkien ja polymeerimatriisin vuorovaikutusten on havaittu olevan 

vahvempia kuin muokkaamattomien hiilinanoputkien ja polymeerien. Se, miten 

hiilinanoputkia kannattaa muokata, on riippuvainen kuitenkin polymeerimatriisin luonteesta. 

Kun hiilinanoputkia funktionalisoitiin kovalenttisesti kahdella tavalla: liittäen putken pintaan 

joko etyleenidiamiiniryhmiä (EDA) (15) tai polyetyleeni-imiiniryhmiä (PEI) (10), saatiin 

hiilinanoputki/polyamidi komposiitin ominaisuuksia parannettua.52 Näiden muokattujen 

hiilinanoputkien vuorovaikutukset komposiitissa polymeerimatriisina olevan polyamidi 

1212:n (16) kanssa nostivat komposiittien lujuusominaisuuksia sekä lasisiirtymälämpötilaa 

verrattuna muokkaamattomista hiilinanoputkista tehtyyn komposiittiin Kyseisessä 

tutkimuksessa modifioitujen hiilinanoputkien muodostamien komposiittien Raman-

spektereissä voitiin havaita D- ja G’-vöissä pieni siirtymä, jonka tulkittiin olevan merkki 

hiilinanoputkien voimakkaammasta kiinnittymisestä polymeeriin. Myös materiaaleista 

otetuista pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) -kuvista voitiin nähdä, kuinka nanoputkien 

pinta muuttui modifioimisen yhteydessä tasaisesta rosoisemmaksi.   

 

 

Hiilinanoputkien ja polymeerien välisten vuorovaikutusten voimakkuuteen voidaan 

vaikuttaa myös hiilinanoputkien esidispergoimisella, jolloin polymeerin ja hiilinanoputkien 

vuorovaikutus parani, kun putket eivät enää muodosta kimppuja. Hiilinanoputkia on 

esimerkiksi dispergoitu ultraäänikäsittelyn avulla tetrahydrofuraaniin, jolloin niiden 

vuorovaikutukset tyydyttymättömän polyesterihatrsin kanssa paranivat lopullisessa 

komposiitissa.53 

Yhteenvetona hiilinanoputkien ja polymeerien vuorovaikutuksista voidaan todeta, että 

vaikka vuorovaikutusten mekanismi on epäselvä, vuorovaikutuksia materiaalinen välillä 

todistetusti on. Vuorovaikutusten ilmenemistä on tutkittu paljon sekä spektroskopian että 

mikroskopian avulla.48 Todennäköisesti vuorovaikutukset ovat yhdistelmä fysikaalista ja 

kemiallista adsorptioita, eikä vuorovaikutukseen liity kovalenttisia sidoksia hiilinanoputken 

kemiallisesti inertin pinnan takia. Myös hiilinanoputkien taipumus muodostaa kimppuja 

vähentää vuorovaikutuksia, koska se vähentää vuorovaikutuspinta-alaa. Johtuen 
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hiilinanoputkien epäreaktiivisesta pinnasta ja putkien taipumuksesta muodostaa kimppuja, on 

huomattu, että hiilinanoputkien pinnan muokkaus on lähes välttämätöntä lujien 

komposiittien aikaansaamiseksi. Vuorovaikutuksia voidaan parantaa oleellisesti lisäämällä 

hiilinanoputkien pintaan helposti reagoivia ryhmiä, jotka sisältävät esimerkiksi O tai N- 

atomeja. Hiilinanoputkien pinnan muokkauksessa oleellista on kuitenkin huomioida 

polymeerimatriisin rakenne ja muokata siihen sopivia vuorovaikutuksia hiilinanoputkien 

pintaan.   
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5. HIILINANOPUTKIEN JA POLYMEERIEN 

VUOROVAIKUTUSTEN PARANTAMINEN 

 

Hiilinanoputkien huonosti reagoivasta pinnasta johtuen niiden vuorovaikutukset 

polymeerimatriisin kanssa ovat vähäisiä. Lisäksi ongelmana on nanoputkien taipumus 

muodostaa kimppuja, mikä vaikeuttaa nanoputkien dispergoitumista polymeerimatriisiin. 

Vuorovaikutuksia ja dispergoitumista on pyritty parantamaan sekä hiilinanoputkien 

kovalenttisella funktionalisoimisella että pinnan muokkaamisella ei-kovalenttisesti. Ei-

kovalenttinen muokkaaminen voi tapahtua esimerkiksi polymeerien kietoutumisella 

hiilinanoputkien pintaan tai adsorboimalla pintaan aromaattisia yhdisteitä.  

 

5.1  Ei-kovalenttinen funktionalisoiminen 

 

Ei-kovalenttisten vuorovaikutusten parantaminen polymeeri-CNT-komposiiteissa perustuu 

mekaanisten vuorovaikutusten lisäämiseen. Ei-kovalenttisia vuorovaikutuksia voidaan 

parantaa esimerkiksi nanoputkien pintojen silloituksella, polymeerien kietomisella pintaan tai 

rajapintojen lisäämisellä.54  

Silloitukseksi kutsutaan vuorovaikutusta, jossa yksittäinen polymeeriketju on 

kosketuksissa vähintään kahden eri hiilinanoputken kanssa. Siltojen muodostuminen on 

riippuvainen polymeerien hitaussäteen ja hiilinanoputkien keskimääräisen etäisyyden 

suhteesta. Polymeerin hitaussäde kuvaa polymeeriketjun mittasuhteita. Suuren hitaussäteen 

polymeeri on pitkä ja sen polymeroitumisaste on korkea. Näin ollen hiilinanoputkien 

määrän lisääminen komposiitissa tai suuremman molekyylimassan polymeerien käyttäminen 

matriisina lisää silloittumisen mahdollisuutta.55  

Rajapintojen määrä polymeerissä on riippuvainen sekä polymeerin ja lujitekuidun 

tiheyden suhteesta että lujitekuidun halkaisijasta ja massaosuudesta.55 Näin ollen lisäämällä 

dispergoituneiden hiilinanoputkien osuutta komposiitissa lisääntyy rajapinta-ala ja 

komposiitin lujuus kasvaa.56   

Polymeerien kietominen hiilinanoputkien pintaan on tehokkain tapa parantaa CNT-

polymeerivuorovaikutuksia ei-kovalenttisesti. Kietoutuminen parantaa vuorovaikutuksia 

tehden komposiitista kestävämmän ja myös edistää hiilinanoputkien dispergoitumista.57 

Kietoutumisen tehokkuus on riippuvainen polymeerin rakenteesta (esim. jäykkä/joustava 

runko), polymeerimolekyylin kemiallisesta koostumuksesta ja polymeerin sekä 
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hiilinanoputkien geometriasta.54 Rungoltaan jäykät polymeerit kietoutuvat tehokkaammin 

hiilinanoputkien ympärille kuin joustavarunkoiset polymeeerit.58 Jäykät polymeerit 

muodostavat yleensä heliksin kaltaisia rakenteita, vuorovaikuttaen usein aromaattisten 

rakenteiden π-π-vuorovaikutuksilla hiilinanoputken pinnan kanssa.59 Rungon jäykkyys 

kuitenkin vähentää polymeeriketjun sisäistä kiertymistä.58 Rungoltaan joustavat 

polymeeriketjut sen sijaan kiertyvät mieluummin ketjun sisäisesti, eikä niillä synny 

voimakasta putken ympärille kiertymistä.60 Kuvassa 7 on esitetty molekyylimallinnuskuva 

joustavaketjuisen ja jäykkäketjuisen polymeerin vuorovaikutuksesta hiilinanoputken kanssa. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että polymeerin kemiallinen rakenne vaikuttaa myös oleellisesti 

kiertymiseen. Aromaattiset osat polymeerin rungossa suosivat π-π-vuorovaikutuksia putken 

kanssa, kun taas suuret alifaattiset sivuketjut estävät π-π-vuorovaikutuksia.54  

Myös sekä hiilinanoputkien että polymeeriketjujen koko vaikuttaa vuorovaikutuksiin. 

Vuorovaikutusten on havaittu paranevan, kun polymeeriketjun hitaussäde on suurempi kuin 

hiilinanoputkien halkaisija.55 Mahdollisimman suuri koko ero polymeerin hitaussäteen ja 

hiilinanoputken halkaisijan suuruudelle saadaan komposiiteissa, joissa polymeerilla on korkea 

moolimassa ja hiilinanoputket ovat halkaisijaltaan pieniä. Tällaisissa komposiiteissa voidaan 

odottaa eniten kietoutumista.  

 

 

Kuva 7. Molekyylimallinnuksen tilannekuva rungoltaan erilaisten polymeerien ja 

hiilinanoputken vuorovaikutuksesta. (a) Poly(kaprolaktoni) (PCL) (8), jolla on joustava 

runko kiertyy paljon sisäisesti mutta ei muodosta kierrettä hiilinanoputken ympärille. (b) 

Poly(para-fenyleenivinyleeni) (PPV) (17), jolla on jäykkä runko vuorovaikuttaa 

hiilinanoputken kanssa muodostaen heliksimäisen rakenteen. Se ei kuitenkaan kierry 

sisäisesti. Kuvissa eri atomit on merkitty eri väreillä seuraavasti: (a) C sininen, H vaalean 

punainen ja O punainen (b) C sininen, H valkoinen. Kuvan oikeassa reunassa on esitetty 

polymeeriketjujen toistuva yksikkö. Kuva on lähteestä 55. 
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Polymeerin konformaatiolla on osoitettu olevan suuri vaikutus kietoutumiseen ja 

hiilinanoputkien dispergoitumiseen. Esimerkiksi poly[(m-fenyleenivinyleeni)-alt-(p-

fenyleenivinyleeni)]:n (PmPV) (18) johdannaisten käyttöä hiilinanoputkien dispergoijana on 

tutkittu paljon ja on huomattu, että cis-PmPV (18b) dispergoi hiilinanoputkia 50 % 

paremmin kuin trans-PmPV (18a).57 Cis-muodon konformaatio aiheutti CNT:lle sopivan 

tyhjän aukon ketjujen välille, joka aukesi toisen hiilinanoputken lähestyessä. Polymeerin 

konformaatio ei kuitenkaan saanut olla koostunut vain cis-sidoksista, sillä tällöin muodostuva 

aukko oli liian pieni hiilinanoputkelle. Osittainen isomeroituminen sidoksiin saatiin aikaan 

ultraäänikäsittelyllä.57  

 

 

Hiilinanoputkien pintaa voidaan muokata polymeerien lisäksi myös pinta-aktiivisilla aineilla 

ja makromolekyyleillä.61 Pinta-aktiivisten aineiden avulla hiilinanoputket saadaan dispergoitua 

esim. veteen, jolloin hydrofobiset komponentit muodostavat misellejä hiilinanoputkien 

pinnalle.62 Pinta-aktiiviset aineet voivat olla anionisia, kationisia tai ei-ionisia ja niiden 

toimintaperiaate on riippuvainen rakenteesta.63, 64 Hiilinanoputkien dispergoimiseksi veteen 

käytettyjä anionisia pinta-aktiivisia aineita ovat esimerkiksi natriumlauryylisulfaatti (SDS) (19) 

ja natriumlauryylibentseenisulfonaatti (NaDDBS) (20) (Kuva 8).65, 66 Kationisista pinta-

aktiivisista aineista mm. setrimoniumbromidia (CTAB) (21) ja [2-

(metakryloyloksi)etyyli]trimetyyliammoniumkloridia (MATMAC) (22) on käytetty 

hiilinanoputkien kanssa.67, 68 Ei-ionisista pinta-aktiivisista aineista yksi esimerkki on Triton X-

100 (23) (Kuva 8).  
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Pinta-aktiiviset aineet voivat vuorovaikuttaa hiilinanoputken kanssa eri tavoin ja 

vuorovaikutus on hyvin paljon riippuvainen pinta-aktiivisen aineen rakenteesta, kuten 

hiilivetyketjun pituudesta, pääteryhmien koosta ja yhdisteen varauksesta.62 Esimerkiksi SDS:n 

(19) vuorovaikutus hiilinanoputken kanssa on heikompi kuin NaDDBS:n (20) tai Triton X-

100:n (23), koska sen rakenteessa ei ole bentseenirenkaita. Bentseenirenkaiden π-π-

vuorovaikutusten on todettu parantavan pinta-aktiivisten molekyylien sitoutumista ja pinnan 

peittoa.64 NaDDBS dispergoituu paremmin kuin Triton-X100, koska sen pääteryhmällä on 

negatiivinen varaus ja sen hiilivetyketju on hieman pidempi.62  

 

 

Kuva 8. Pinta-aktiiviset aineet absorboituvat hiilinanoputken pinnalle misellimäisinä 

rakenteina. Kuva on lähteestä 64. 

 

Ei-kovalenttinen vuorovaikutus voi adsorption lisäksi syntyä vapaiden elektroniparien 

avulla, vaikkakin epäsuorasti. Esimerkiksi proteiineja on kiinnitetty hiilinanoputken pintaan 

niiden aminoryhmän kautta.69 Proteiinit eivät kuitenkaan ole kiinnittyneet suoraan 

hiilinanoputken pintaan, vaan ne on kiinnitetty ”ankkureihin”, jotka pysyvät hiilinanoputken 
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pinnassa adsorption avulla.69 Ankkurin täytyy reagoida helposti proteiinin kanssa sekä 

kiinnittyä hiilinanoputken pintaan. Ankkuri voi esim. olla 1-pyreenibutaanihapon 

sukkinimidyyliesteri (24), joka kiinnittyy voimakkaasti pyreenipäällä hiilinanoputken pintaan. 

Esteripäällä se voi reagoida nukleofiilisellä substituutiolla proteiinin aminoryhmän kanssa.69 

Kuvassa 9 on esitetty ankkurin adsorboituminen hiilinanoputken pintaan ja proteiinin 

kiinnittyminen ankkuriin. 

Ei-kovalenttiset funktionalisointimenetelmät ovat käytännössä helppoja verrattuna 

kovalenttiseen funktionalisointiin, sillä ne eivät vaadi työläitä esivalmisteluja. Hiilinanoputkiin 

ei myöskään synny virhekohtia, jotka muuttaisivat hiilinanoputkien fysikaalisia ominaisuuksia. 

Ei-kovalenttiset vuorovaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä vahvoja kuin kovalenttiset.70 

 

 

 

Kuva 9. Proteiinin liittäminen hiilinanoputken pintaan ankkurin avulla. Ankkurina kuvassa 

on 1-pyreenibutaanihapon sukkinimidyyliesteri (24), joka kiinnittyy putkeen π-π-

vuorovuorovaikutuksella ja reagoi proteiinin aminoryhmän kanssa nukleofiilisella 

substituutiolla. Kuva on lähteestä 71. 
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5.2  Kovalenttinen funktionalisoiminen 

 

Hiilinanoputkien kovalenttisella funktionalisoimisella voidaan tarkoittaa funktionaalisten 

ryhmien liittämistä hiilinanoputkien pintaan tai jo putkessa olevien happoryhmien 

muokkaamista kemiallisesti. Kovalenttisella funktionalisoinnilla on todettu olevan suuri 

vaikutus putkien käsittelyyn ja hyödyntämiseen erilaisissa teollisissa sovelluksissa.70 

Kovalenttinen kemiallinen modifiointi voi kuitenkin myös pienentää nanoputkien 

murtumiseen tarvittavaa voimaa jopa 15 % ja siten heikentää muodostuvan komposiitin 

mekaanisia ominaisuuksia.71 Tämä johtuu hiilinanoputken rakenteeseen aiheutuvista 

muutoksista, jotka vaikuttavat elektronisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. 

Kovalenttinen funktionalisointi tapahtuu putken pintaan ja se voi tapahtua joko 

virhekohtiin tai suoraan putkeen. Virhekohtiin tapahtuva funktionalisoiminen tapahtuu 

huomattavasti helpommin, kuin jos se tehtäisiin suoraan putkeen, jolloin funktionalisointiin 

tarvitaan hyvin voimakkaita reagensseja, jotta putki saadaan reagoimaan. Virhekohdat 

putkissa sisältävät usein happoryhmiä, jotka ovat syntyneet hiilinanoputkien valmistuksen 

yhteydessä suoritettu happokäsittelyn seurauksena. Happokäsittelyllä pyritään puhdistamaan 

hiilinanoputkista katalyyttinä käytetyn metallin jäämät ja amorfinen hiili.72 Happoryhmien 

lisäksi käsittelyssä voi syntyä putkeen OH-ryhmiä ja hiilinanoputken päät voivat aueta (Kuva 

10).62 Kovalenttisen funktionalisoinnin kannalta olennaisin ovat kuitenkin happoryhmät, sillä 

niihin voidaan suorittaa monenlaisia reaktioita. 

 

Kuva 10. Hiiinanoputkien hapetuksessa putkeen liittyy COOH- ja OH-ryhmiä ja putken 

pää aukeaa. Happokäsittelyn avulla hiilinanoputkesta saadaan reaktiivisempi. 

 

Hiilinanoputkien teollisessa valmistuksessa syntyneet happoryhmät eivät useinkaan riitä 

funktionalisoinnin tehokkaaseen suoritukseen, vaan usein kovalenttisen funktionalisoinnin 

ensimmäinen vaihe on nanoputkien käsittely esimerkiksi HNO3/H2SO4-, H2O2/H2SO4-, 

KMnO4/H2SO4-, K2Cr2O7/H2SO4- tai O2/H2O-seoksilla.70 Kaikki hapettavat käsittelyt ovat 
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kuitenkin hyvin korrosoivia ja ne mm. katkovat hiilinanoputkia.73 Tämän takia 

hiilinanoputkille on pyritty kehittämään vaihtoehtoisia reittejä niiden funktionalisoimiseksi.  

 Hiilinanoputkia on funktionalisoitu kovalenttisesti mm. tiokarboksyyli- (25) ja 

ditiokarboksyyliestereillä (26), jolloin kahden hiilinanoputken välille saatiin muodostettua 

silta.74 Reaktiossa hapolla käsiteltyjen hiilinanoputkien annettiin reagoida fosforipentasulfidin 

(P4S10) kanssa, jolloin karboksyyliryhmät ja hydroksyyliryhmät reagoivat tioleiksi (27) ja 

lopulta tiokarboksyyliesteri/ditiokarboksyyliesterisilloiksi (Kuva 11).74-76  

 

 

 

 

Kuva 8. Hiilinanoputkien funktionalisointi tioestereillä synnyttää tiokarboksyyliesteri- ja 

ditiokarboksyyliesterisiltoja hiilinanoputkien välille. 
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Hiilinanoputkien muita kovalenttisia funktionalisointitapoja on esitetty kuvassa 12. 

Hiilinanoputkia on fluorattu, jolloin niiden liukoisuutta on saatu parannettua isopropanoliin 

ja dimetyyliformamidiin.11, 77 Fluoraus vaatii korkean noin 150–325 °C lämpötilan.11 Fluoratut 

hiilinanoputket voidaan edelleen alkyloida Grignardin reagenssin tai alkyylilitiumyhdisteen 

avulla.78 Alkylointia on tehty myös alkalimetallisuolan kautta antamalla hiilinanoputkien 

reagoida nestemäisessä ammoniakissa litiumin läsnä ollessa ja tämän jälkeen liittämällä 

negatiivisesti varautuneeseen putkeen alkylihalidi tai aryylihalidi.13 Myös vetyä on liitetty 

nestemäisessä ammoniakissa litiumin läsnä ollessa, jonka jälkeen CNT:t on protonoitu 

alkoholilla.12 Hiilinanoputkiin on liitetty radikaaleja14, 79 sekä karbeeneja16, 80 (RR’C:), joiden 

rakenne on myös hyvin reaktiivinen vapaiden elektroniparien takia. Typpiyhdisteistä 

hiilinanoputkiin on liitetty mm. nitreenejä15, 80 (R-N::). Nitreenit ovat reaktiivisuudeltaan 

hyvin samankaltaisia karbeenien kanssa ja niitä saadaan esimerkiksi atsideista tai 

isosyanaatista. Diatsoniumsuolat puolestaan valmistetaan diatsotiointireaktiolla amiineista. 

Niiden yleinen rakenne on R-N+≡N X-, missä R on usein aromaattinen ryhmä. 

Diatsoniumyhdisteet ovat käytetty tapa funktionalisoida hiilinanoputkia.81, 82 Hiilinanoputkien 

kovalenttiseen funktionalisointiin on käytetty myös perisyklisiä reaktioita. Diels-Alder-

reaktiolla hiilinanoputkien pintaan on liitetty dieeneitä83 ja 1,3-dipolaarisella sykloadditiolla 

mm. atsometiiniylidejä.84  
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Kuva 12. Esimerkkejä hiilinanoputkien kovalenttisesta funktionalisoinnista. 
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Hiilinanoputkien kovalenttinen funktionalisointi polymeereilla on erityisen tärkeää 

CNT/polymeeri-nanokomposiittien valmistuksessa. Näin hiilinanoputkien ja polymeerien 

välille saadaan suoraan vahvoja vuorovaikutuksia, jotka parantavat komposiitin 

ominaisuuksia. Hiilinanoputkien kovalenttiseen funktionalisointiin polymeereilla on käytetty 

pääasiassa kahta tekniikkaa: ”grafting from” ja ”grafting to” (Kuva 13).  “Grafting to”-

menetelmässä hiilinanoputken pintaan liitettävä polymeeri valmistetaan ensin erillisellä 

reaktiolla, jonka jälkeen se liitetään putken pintaa. Valmistettavalla polymeerillä on tarkka 

molekyylipaino ja sen pääteryhmänä on jokin reaktiivinen ryhmä tai radikaali. Menetelmän 

huonona puolena on additioreaktion huono tehokkuus makromolekyylien suuresta koosta 

johtuen.17 ”Grafting from”-menetelmä perustuu polymeerien kasvattamiseen 

hiilinanoputkien pintaan in situ polymeroinnilla. Polymeroinnin initiaattorit on kiinnitetty 

hiilinanoputkien seinämiin ja päätyihin ja siksi menetelmää kutsutaan usein myös 

pintainitioiduksi polymerisaatioksi. ”Grafting from”-menetelmä on tehokkaampi kuin 

”grafting to”-menetelmä, sillä polymerointi on hyvin reaktiivinen ja monomeereja voidaan 

kontrolloida ja suunnitella haluttuun oksastukseen sopivaksi. Seuraavaksi on käsitelty 

tarkemmin molempia menetelmiä ja niiden avulla tuotettuja muokattuja hiilinanoputkia. 

 

 

Kuva 13. Hiilinanoputkien funktionalisoinnin periaate polymeereilla käyttäen ”grafting to”- 

ja ”grafting from”-menetelmiä.  
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5.2.1 ”Grafting to”-menetelmä 

 

”Grafting to”-menetelmässä etukäteen valmistettu, hyvin ketjun päästä reagoiva polymeeri 

liitetään hiilinanoputken pintaan yleensä joko radikaali-, karbanioni- tai sykloadditiolla. 

Polymeeriketju voidaan liittää hiilinanoputken pinnan kaksoissidoksiin, virhekohtiin tai 

päihin. Yleisimmin polymerointi tapahtuu pinnan happoryhmiin, jotka reagoivat 

polymeeriketjun pääteryhmän kuten aminoryhmän tai hydroksyyliryhmän kanssa.17 Usein 

happoryhmät muutetaan vielä helpommin reagoiviksi happokloridiryhmiksi tionyylikloridin 

tai oksalyylikloridin avulla (Kuva 14).  

 

 

Kuva 14. Hiilinanoputkien käsittely tionyylikloridilla (SOCl2) tai oksalyylikloridilla ((COCl)2) 

muuttaa putken happoryhmät asyyliklorideiksi, jolloin hiilinanoputki saadaan erittäin helposti 

reagoivaksi. 

 

 

5.2.1.1 Polymeerin liittäminen esterisidoksella hiilinanoputken pintaan 

 

Esterisidoksia polymeerin ja hiilinanoputkien välille saadaan liittämällä hiilinanoputken 

hapolla käsiteltyyn pintaan polymeeriketju, jonka päässä on OH- tai COOH-ryhmä. 

Esteröintireaktiolla on liitetty useita polymeereja, kuten polystyreeniä (PS) (3), 

poly(vinyylialkoholia) (PVA) (9), polyimideitä (28) ja polyuretaania (29) hiilinanoputken 

pintaan käyttäen ”grafting to”-menetelmää. Polystyreeniä on liitetty hiilinanoputken pintaan 

käyttämällä reagoivana polymeeriketjuna poly(styreeni-co-p-(4-(4′-vinyylifenyyli)-3-

oksobutanoli))-sekapolymeeria (PSV) (30).85 Ennen sekapolymeerin liittämistä 

hiilinanoputket käsiteltiin typpihapolla ja tionyylikloridilla. Varsinainen 

funktionalisointireaktio tehtiin tetrahydrofuraanilla. Reaktio on esitetty kuvassa 15. Tuotteet 

olivat liukoisia mm. tolueeniin, tetrahydrofuraaniin ja kloroformiin. Termogravimetrisen 

analyysin (TGA) mukaan tuotteet sisälsivät hiilinanoputkia 12 paino-%.  
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Kuva 15. Hiilinanoputken ja PSV:n välisen esterisidoksen muodostumisen komponentit. 

 

Styreeniä on liitetty myös styreiinimaleiinianhydridin (SMA) (31) avulla hiilinanoputken 

pinnan OH-ryhmiin (Kuva 16).86 SMA sisältää jo valmiiksi karbonyyliryhmiä, joten 

polymeeriketjua ei jouduttu modifioimaan. SMA-funktionalisoidut hiilinanoputket lisättiin 

lujitteeksi PVC matriisiin ja havaittiin, että saadun komposiitin iskunkestävyys- ja 

murtolujuusominaisuudet paranivat. 

 

 

Kuva 16. Hiilinanoputken ja SMA:n välisen esterisidoksen muodostumisen komponentit. 
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Hiilinanoputkiin on liitetty myös poly(vinyylialkoholia) (9) ja sen johdannaisia. 

Poly(vinyylialkoholia) voidaan liittää happofunktionalisoituihin hiilinanoputkiin karbodi-

imidien (RN=C=NR) avulla (Kuva 17).87 Karbodi-imideinä on käytetty esimerkiksi N,N′-

disykloheksyylikarbodi-imidiä (DCC) (32), 4-(dimetyyliamino)pyridiiniä (DMAP) (33) ja 1-

hydroksibentsotriatsolia (HOBT) (34) ja ne toimivat reaktiossa aktivaattoreina. Tuotteena 

saadut PVA-funktionalisoidut hiilinanoputket olivat liukoisia veteen ja dimetyylisulfoksidiin 

(DMSO). Poly(vinyylialkoholia) on liitetty myös poly(vinyyliasetaatti-co-vinyylialkoholin) 

(PVAcVA) (35) muodossa.88 Tällöin putket oli happokäsittelyn lisäksi käsitelty 

tionyylikloridilla. Myöskin poly(etyleeni-co-vinyylialkoholia) (EVOH) (36) on käytetty 

sekapolymeerina PVA:n liittämiseksi hiilinanoputkiin.89  

 

 

Kuva 17. Hiilinanoputken ja PVA:n välisen esterisidoksen muodostumisen komponentit. 
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Hapolla käsiteltyihin hiilinanoputkiin on liitetty myös poly(dimetyylisiloksaania) (PDMS) 

(37), jonka pääteryhmäksi oli liitetty epoksirengas.90 Tuotteena saatiin tervamaista viskoosia 

nestettä, joka sisälsi jopa 85 paino-% hiilinanoputkia. Kyseisellä komposiitilla voisi olla 

käyttöä sen koostumuksen vuoksi esimerkiksi mustesuihkutulostimissa. Muita 

hiilinanoputkien pintaan esterisidoksella liitettyjä ryhmiä ovat muun muassa 

poly(etyleeniglykoli) (PEG) (38)91, polyimidi (28)92, polyuretaani (29)93, poly(N-

vinyylikarbatsoli) (PVK) (39)94, poly(L-maitohappo) (PLLA) (40)95 ja 

poly(metyylimetakrylaatti) (PMMA) (6)96. 

 

 

 

 

5.2.1.2 Polymeerin liittäminen amidisidoksella hiilinanoputken pintaan 

 

Toinen mahdollinen tapa funktionalisoida hiilinanoputkia kovalenttisesti on amidisidosten 

muodostus polymeerin ja hiilinanoputkien välille. Amidisidosten muodostumiseksi 

hiilinanoputkien COOH-ryhmän on reagoitava polymeerin NH2-ryhmän kanssa.  

 Happofunktionalisoituja putkia on funktionalisoitu poly(propionyylietyleeni-imiini-co-

etyyli-imiinillä (PPEI-EI) (41) amidinmuodostuksen kautta. (Kuva 18).88 

Tunnelointimikroskooppikuvien perusteella PPE-EI-molekyylit vuorovaikuttivat 

hiilinanoputkien kanssa koko hiilinanoputkien pituudelta.97 PPEI-EI-hiilinanoputkituote oli 

liukoinen sekä orgaanisiin liuottimiin että veteen. Biologisiin sovelluksiin hiilinanoputkia on 

funktionalisoitu mm. haaroittuneella poly(etyleeni-imiinillä) (PEI) (10).98 Tuotetta käytettiin 

kasvualustana hermosoluille. Alustalla kasvatetut hermosolut haaroittuivat paremmin kuin 
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muokkaamattomien hiilinanoputkien päällä kasvatetut. Tutkimus antoi viitteitä siihen, että 

hiilinanoputkia voitaisiin ehkä tulevaisuudessa käyttää hermoproteeseina.  

 

 

Kuva 18. Hiilinanoputken ja PPEI-EI:n välisen amidisidoksen muodostumisen komponentit.  

 

Aromaattiset polyimidit ovat eräs tärkeimmistä korkeaa lämpötilaa kestävistä 

polymeerimateriaaleista. Matriisiaineena ne mahdollistaisivat yhdessä hiilinanoputkien kanssa 

kevyen, lämpöstabiilin ja mekaanisesti hyvin kestävän komposiitin valmistamisen. 

Fluoratuista polyimidi-CNT komposiiteista on raportoitu, missä vuorovaikutukset 

perustuvat joko π-π-vuorovaikutukseen99 tai polyimidin muokkaamiseen silaanilla100 tai 

animoryhmillä101. Esimerkki aminoryhmällä muokatusta polyimidistä on aminoterminoidun 

polyimidin (PI-NH2) liittäminen hiilinanoputken pintaan karbodi-imidi-aktivoidulla 

amidointireaktiolla.101 Tuotteesta tehtiin komposiittia lisäämällä matriisiksi polyimidi, jonka 

rakenne perustui 4,4′-(heksafluoroisopropylideeni)diftaalianhydridin ja 1,3-bis(3-

aminofenoksi)bentseenin rakenteisiin (myös kutsuttu nimellä LaRC CP-2-polyimidi) (42). PI-

NH2-funktionalisoidut hiilinanoputket oli suunniteltu rakenteeltaan samanlaisiksi 

matriisipolymeerin kanssa ja tästä johtuen matriisi ja lujite olivat hyvin yhteensopivia. TEM-

kuvien mukaan hiilinanoputket olivat hyvin dispergoituneet matriisipolymeeriin.101  
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Myös ei-fluorattua polyeetteri-imidiä on käytetty hiilinanoputkien funktionalisointiin.102 

Polyeetteri-imiininä käytettiin BisADA-DCB:tä (43), jossa pääteryhminä oli diamiiniryhmät. 

Reaktio suoritetiin korkeassa lämpötilassa ilman katalyyttiä. Tuotteen mekaaniset 

ominaisuudet paranivat, joista vetolujuus parani hiilinanoputkien määrän lisääntyessä. 

 

Hapolla ja tionyylikloridilla käsiteltyjä hiilinanoputkia on funtionalisoitu 

poly(etyleenioksidilla) (PEO) (44), joka on liukoinen veteen sekä moniin orgaanisiin 

liuottimiin.103 Funktionalisointireaktiossa amiiniterminoitu PEO liitettiin hiilinanoputken 

karbonyyliryhmään amidisidoksella. Tuotteessa havaittiin kovalenttisesti kiinnittyneiden PEO 

polymeerien lisäksi fysisorptiolla kiinnittyneitä PEO-ketjuja. Ketjut eivät olleet kiinnittyneet 

suoraan hiilinanoputken pintaan vaan ne olivat tarttuneet hiilinanoputkeen liittyneisiin PEO 

polymeereihin ja pysyivät tuotteessa puhdistuksesta huolimatta. 

 

 

Hiilinanoputkien johtavuutta on käytetty hyväksi valmistamalla niistä komposiittia 

vesiliukoisen ja johtavan poly(m-aminobentseenisulfonihapon) (PABS) (45) kanssa. 

Tutkimuksessa hapolla ja tionyylikloridilla käsiteltyjen hiilinanoputkien happokloridiryhmiin 

liitettiin amidisidoksella PABS-polymeeri (Kuva 19).104 Tuotteen johtavuus parani verrattuna 

puhtaaseen PABS-polymeeriin ja se oli myös vesiliukoinen. Samalla tapaa hiilinanoputkia on 

käytetty myös nailon 610:n eli (poly(heksametyleenisebakamidin)) (46) ominaisuuksien 

parantamiseen. Nailon 610 liitettiin hiilinanoputken pintaan CNT:n happokloridin ja nylon 

610:n aminopääteryhmien kondensaatioreaktiolla.105 Funktionalisointi paransi CNT/nailon 

610 -vuorovaikutuksia, jonka seurauksena hiilinanoputket dispegoituivat hyvin nailon 

matriisiin. Myös komposiitin mekaaniset ominaisuudet paranivat verrattuna puhtaaseen 

nailoniin.  
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Kuva 19. Hiilinanoputkien ja PABS:n välisen amidisidoksen muodostumisen komponentit. 

 

 

 

Hiilinanoputkia voidaan funktionalisoida kovalenttisesti myös kaksivaiheisen reaktion 

avulla, jossa ensin muodostetaan putken pintaan negatiivinen varaus ja sitten annetaan 

alkyylihalidin tai aryylihalidin reagoida putken pintaan. Negatiivinen varaus saadaan 

tyypillisesti aikaan käsittelemällä hiilinanoputkia nestemäisessä ammoniakissa litiumin tai 

muun alkalimetallin läsnä ollessa. Hiilinanoputken pintaan voidaan liittää esimerkiksi 

karboksyyliryhmiä, jolloin mahdollisten jatkoreaktioiden määrä on suuri.  Edellä mainittua 

Birch-pelkistystä on käytetty muun muassa (CH2)nCO2H ryhmien liittämiseksi putken 

pintaan, jolloin jatkoreaktiona putkien voidaan antaa reagoida amiiniterminoituneiden PEG-

ketjujen kanssa (Kuva 20).106 Reaktiossa käytettiin aktivaattorina karbodi-imidejä ja 

tuotteena saatiin vesiliukoisia PEG-funktionalisoituja hiilinanoputkia. 
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Kuva 20. Hiilinanoputkien funktionalisoiminen PEG-polymeerillä.  

 

Amidisidosten ja esterisidosten lisäksi hiilinanoputkia voidaan oksastaa ”grafting to”-

menetelmällä käyttäen radikaalireaktiota107, nukleofiilistä substituutioita108, sykloadditoita109 

tai kondensaatioita110.  

 

 

5.2.2 ”Grafting from”-menetelmä 

 

”Grafting from”-menetelmässä polymerointi tapahtuu hiilinanoputken pinnassa, johon on 

kiinnitetty initiaattoreita. Ne kiinnitetään kovalenttisesti hiilinanoputken pintaan erillisellä 

funktionalisointireaktiolla, yleensä putken virhekohtiin, kuten happoryhmiin. Menetelmän 

etuna verrattuna ”grafting to”-menetelmään on sen parempi tehokkuus, sillä ”grafting 

from”-menetelmässä reaktiolle ei synny steeristä estettä. Menetelmä vaatii kuitenkin 

initiaattorin ja substraatin määrien sekä reaktio-olosuhteiden tarkkaa kontrollointia, mikä on 

menetelmän huono puoli. Polymerointitekniikkana voidaan käyttää muun muassa 

radikaalipolymerointia, anionista tai kationista polymerointia, renkaan 

avautumispolymerointia tai kondensaatiota. Liitettävät polymeerit ovat suurelta osin samoja 

kuin ”grafting from”-menetelmässä.  

 

  



38 

 

5.2.2.1 Atominsiirto-radikaalipolymerointi  

 

Atominsiirto-radikaalipolymerointi eli ATRP on yleinen tapa valmistaa polymeereja, joilla on 

ennalta määritelty moolimassa, kapea molekyylipainojakauma ja korkea funktionaalisuusaste. 

ATRP on radikaalipolymerointityyppi, missä käytetään siirtymämetallikatalyyttiä (Kuva 21).  

Initiaattoreina käytetään yleensä alkyylihalideja. Nimensä mukaisesti reaktion olennaisin 

vaihe liittyy atominsiirtoon, joka mahdollistaa polymeeriketjun kasvun. Reaktion 

initiaatiovaiheessa siirtymämetallikompeksi luovuttaa elektronin polymeeriketjulle, josta 

syntyy radikaali. Radikaali reagoi seuraavassa vaiheessa monomeerin kanssa additioreaktiolla 

ja ketju kasvaa. Uuden momomeerin liittyessä edelleen ketjuun tapahtuu ketjussa 

atomisiirto, joka mahdollistaa polymeeriketjun kasvamisen.111  

 

 

Kuva 21. Yleinen malli atominsiirto-radikaalopolymerointireaktion kulusta. 

Initiaatiovaiheessa alkylihalidi ja siirtymämetallikompeksi reagoivat 

hapetus/pelkistysreaktiolla tuottaen radikaalin. Radikaali reagoi seuraavassa vaiheessa 

monomeerin kanssa additioreaktiolla. Uuden monomeerin liittyessä ketjuun ketjussa 

tapahtuu atominsiirto, joka mahdollistaa polymeeriketjun kasvamisen. 

 

Funktionalisoituja hiilinanoputkia voidaan käyttää atominsiirto-radikaalipolymeroinnin 

makroinitiaattoreina. Ensimmäisessä hiilinanoputkien atominsiitro-radikaalopolymeroinnissa 

hiilinanoputket funktionalisoitiin kaksivaiheisesti liittämällä niihin 1,3-dipolaarisella 

sykloadditiolla fenolifunktionaalisuus, jonka jälkeen fenoli esteröitiin 2-bromi-
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isobutyryylibromidilla (47).112 Polymerointivaiheessa metyylimetakrylaattia liitettiin ketjuun 

atominsiirto-radikaalipolymeroinnilla käyttäen katalyyttina CuBr/2,2’-dipyridyylikompleksia. 

Koko reaktio on esitetty kuvassa 22. Tuotteen liukoisuus ei kuitenkaan parantunut, joten 

reaktiossa epäiltiin tapahtuneen ristisilloittumista kasvavien polymeeriketjujen 

kytkeytymisen seurauksena. Kun sama reaktio toistettiin käyttäen monomeerina tertiääristä 

butyyliakrylaattia (48), tuote liukeni tetrahydrofuraaniin, kloroformiin ja dikloorimetaaniin.  

 

 

Kuva 22. Funktionalisoitujen hiilinanoputkien käyttäminen atominsiirto-

radikaalipolymeroinnin makrokatalyytteina. Liitettävänä monomeerina reaktiossa on 

metyylimetakrylaatti. Ennen polymerointia hiilinanoputkeen liitettiin fenolifunktionalisuus, 

jonka jälkeen fenoli esteröitiin. 
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Atominsiirto-radikaalipolymeroinnilla hiilinanoputkiin on liitetty myös 

metyylimetakrylaattia ja styreeniä.113 Hiilinanoputket funktionalisoitiin ensin 

happokloridiryhmillä, joiden annettiin reagoida hydroksietyyli-2-bromi-isobutyraatin (49) 

kanssa. Tämän jälkeen suoritettiin polymerointi liittämällä metyylimetakrylaattia tai styreeniä 

CuBr-katalyytin läsnä ollessa. Koko reaktio on esitetty kuvassa 23. TGA analyysin mukaan 

kovalenttisesti liitetyn PMMA:n määrä komposiitissa oli noin 60-70 paino-% ja polystyreenin 

määrä 18-30 paino-%.   

 

 

Kuva 23. Hiilinanoputkien funtionalisointi atominsiirto-radikaalipolymeroinnilla. Kuvassa 

näkyvällä reaktiolla hiilinanoputkeen on liitetty metyylimetakrylaattia ja styreeniä. Ennen 

polymeraatiota hiilinanoputkien karboksyyliryhmät käsiteltiin tionyylikloridilla ja 

hydroksietyyli-2-bromi-isobutyraatilla.  
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5.2.2.2 Renkaan avautumispolymerointi 

 

Renkaan avautumispolymeroinnilla hiilinanoputkiin on liitetty mm. 𝜀-kaprolaktonia (50).114 

Hiilinanoputket funtionalisoitiin ennen polymerointia 4-hydroksimetyylianiliinilla (51) 

käyttäen diatsoniumyhdisteiden in situ reaktioita (Kuva 24).115 Siinä hiilinanoputket liuotettiin 

o-diklooribentseeniin ultraäänikäsittelyllä, jonka jälkeen seokseen lisättiin 

aniliinijohdannainen, asetonitriili ja isoamyylinitriitti. Seoksen annettiin reagoida n. 12 h 60 

°C:ssa, jonka jälkeen tuote suodatettiin ja pestiin. TGA analyysin mukaan tuotteen joka 33. 

hiiliatomi oli funktionalisoitunut. Myös Raman-, FTIR- ja optinen absorptiospektroskopia 

tukivat funktionalisoitumisen onnistumista.  

 

 

Kuva 24. Hiilinanoputkien funktionalisointi aniliinijohdannaisilla käyttäen isoamyylinitriittiä. 

 

Makroinitiaattorin valmistuksen jälkeen hiilinanoputkien OH-ryhmiin suoritettiin renkaan 

avautumispolymeraatio käyttäen monomeerina 𝜀-kaprolaktonia (50) (Kuva 25). 

Poly(kaprolaktonia) (8), joka syntyy 𝜀-kaprolaktonista, haluttiin käyttää sen 

biolääketieteeseen sopivien omaisuuksien vuoksi, sillä se ei läpäise vettä, öljyä, liuottimia tai 

klooria mutta on silti biohajoava ja myrkytön. Poly(kaprolaktonia) on käytetty mm. 

kirurgisissa ompeleissa, joten CNT-PCL-materiaalin soveltuvuutta paperiteollisuuteen 

haluttiin tutkia. Tuotteena saadut PCL-oksastetut hiilinanoputket olivat liukoisia 

kloroformiin johtuen PCL:n liukoisuudesta kyseiseen liuottimeen.   
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Kuva 25. Hiilinanoputkien ”grafting from”-oksastus poly(karpolaktonilla). 

 

 

5.2.2.3 Anioninen/kationinen polymerointi 

 

Polystyreeniä on liitetty hiilinanoputkien seinämiin anioniseen polymerointiin perustuvalla in 

situ reaktiolla.116 Reaktiossa hiilinanoputket liuotettiin sykloheksaaniin ultraäänikäsittelyn 

avulla, jonka jälkeen seokseen lisättiin sekundäärinen butyylilitium. Butyylilitiumin avulla 

hiilinanoputket saatiin varautumaan negatiivisesti, jonka jälkeen seokseen voitiin lisätä 

styreeni (52). Styreenin lisäyksen jälkeen vapaa sek-BuLi ja hiilinanoputken pinnan 

negatiiviset varaukset initioivat polymerointireaktion. Reaktio on esitetty kuvassa 26. 

Polymerointi pysäytettiin käyttämällä 1-butanolia ja muodostunut komposiitti saostettiin 

metanolilla. Komposiitti oli liukoinen dimetyyliformamidiin, kloroformiin ja 

dikloorimetaaniin. Reaktion funktionalisoitumisaste ei ollut kovin suuri (polystyreeniä liittyi 

hiilinanoputkiin 10 paino-%), mutta tälläkin funktionalisoimisella havaittiin olevan merkittäviä 

vaikutuksia hiilinanoputkien dispergoitumiseen ja hiilinanoputkien ja matriisin välisen 

vuorovaikutuksen vahvuuteen.  
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Kuva 26. Hiilinanoputkien funktionalisointi poly(styreenillä) käyttäen anionista 

polymerointia. 

 

 

Kationista polymerointia on käytetty poly(etyleeni-imiinin) (10) liittämiseksi 

hiilinanoputkeen.117 Tutkimuksen tavoite oli saada DNA ankkuroitua PEI-funktionalisoitujen 

hiilinanoputkien pintaan. Hapolla ja tionyylikloridilla käsitellyt putket käsiteltiin 

etyleenidiamiinilla, jolloin niihin saatiin amiiniryhmä (NH2-CNT). Itse oksastus 

hiilinanoputkiin suoritettiin etyleeni-imiinillä kuvan 27 mukaisesti. Oksastuksen oli 

mahdollista edetä kahden erilaisen reitin kautta.  Oksastetut hiilinanoputket dispergoituivat 

veteen ja dispersio oli stabiili vielä 6 kk:n kuluttua.  
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Kuva 27. Poly(etyleeni-imiinin liittäminen amiinifunktionalisoituun hiilinanoputkeen. Reaktio 

voi edetä kahta mahdollista reittiä. Kuva on lähteestä 122. 

 

5.2.2.4 Polykondensaatio 

 

Polykondensaatiota on käytetty hiilinanoputkien funktionalisoinnissa ”grafting from”-

menetelmällä. Se vaatii hiilinanoputken muokkaamista hapolla tai mieluiten jollain suurella 

molekyylillä, jonka ketjun päädyssä on happoryhmä. Hiilinanoputkia on muokattu mm. 4-

etoksibentsoehapolla ennen oksastusta poly(etyleenitereftalaatilla) (5).118 Liitettäväksi 

ryhmäksi valittiin 4-etoksibentsoehappo (53), sillä sen rakenne muistuttaa hyvin paljon PET-

polymeerin toistuvaa yksikköä. Samanlaisen rakenteen vuoksi funktionalisoitujen 

hiilinanoputkien ja PET polymeerin yhteensopivuus komposiitissa voitiin maksimoida.  

 Fuktionalisointi ja oksastus suoritettiin kuvan 28 esittämillä reagensseilla. Ensin 

käsittelemättömiin hiilinanoputkiin liitettiin Friedel-Crafts-alkyloinnilla 4-etoksibentsoehappo 

forforihapon ja fosforipentoksidin läsnä ollessa. Funktionalisoitumisasteeksi saatiin TGA:n 

mukaan 5,6 ja alkuaineanalyysin mukaan 3,5. Funktionalisoitumisasteella tarkoitetaan 

kyseisen määrän hiilinanoputkia funktionalisoituneen sadasta. Oksastusvaiheessa 4-

etoksibentsoehapollla funktionalisoidut hiilinanoputket polymeroitiin tefeftaalihapon (54) ja 

etyleeniglykolin (55) avulla. Reaktiossa käytettiin hyvin korkeaa 295 °C:een lämpötilaa, joten 
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muodostunut komposiitti oli sula ja siitä tehtiin metallilankaa muistuttavaa johtoa (Kuva 29a) 

puristamalla sitä kylmään veteen. Johto leikattiin lastuiksi (Kuva 29b) ja sen todettiin olevan 

homogeenista SEM-kuvauksella. Vertailuksi tehty CNT/PET-komposiitti oli silmin nähden 

heterogeenista. Sulasta komposiitista tehtiin myös levyä (Kuva 29c).  

  

 

Kuva 28. Hiilinanoputkien oksastus PET-polymeerilla kondensaatiopolymeroinnilla. Ennen 

kondensaatiota hiilinanoputki funktionalisoitiin 4-etoksibentsoehapolla. 

 

 

 

Kuva 29. PET/CNT komposiitin kuvia. Kuvassa a komposiitista on valmistettu johtoa, 

kuvassa b johto on leikattu lastuiksi ja kuvassa c komposiitista on tehty levyä. Kuva on 

lähteestä 118.  



46 

 

PET-funktionalisoidut CNT:t dispergoituivat hyvin etyleeniglykoliin ja EtO-CNT/PET-

komposiitissa polymeerimatriisin ja funktionalisoitujen hiilinanoputkien rajaa ei ollut selvästi 

havaittavissa. Kuvassa 30a on esitetty CNT/PET-komposiitin SEM-kuva ja kuvassa 30b EtO-

CNT/PET-komposiitin SEM-kuva. Ero dispergoitumisessa on selvästi havaittavissa kuvista, 

sillä kuvat on otettu samalla suurennoksella. Hiilinanoputkien ja matriisin välisten 

vuorovaikutusten voimakkuuden havainnollistamiseksi tuotetta kuvattiin myös venytyksen 

aikana. Kokeessa havaittiin vahvoja vuorovaikutuksia funktionalisoitujen hiilinanoputkien ja 

matriisin välillä.118 

 

 

Kuva 30. SEM kuvat a) CNT/PET komposiitista ja b) EtO-CNT/PET komposiitista. 

Kuvissa näkyy selvä ero hiilinanoputkien dispergoitumisella PET matriisiin. Molemmat kuvat 

on otettu 50000-kertaisella suurennoksella. Kuva on lähteestä 118.  

 

 

5.3 Funktionalisointi käyttäen click-kemiaa 

 

Click-kemia on tapa valmistaa ja muokata materiaaleja. Click-kemialla tarkoitetaan 

kemiallista synteesiä, jossa aineita valmistetaan kemo- ja regiospesifisesti korkealla saannolla 

yhdistäen pieniä yksiköitä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Click-kemialla ei tarkoiteta yhtä 

tiettyä reaktiotyyppiä vaan se kuvaa tapaa tuottaa aineita yhdistämällä pieniä modulaarisia 

yksiköitä tehokkaasti ja spesifisesti. Termin click-kemia loi Sharpless työryhmineen ja sen 

taustalla oli luonnon synteesien matkiminen eli esimerkiksi luonnon tapa valmistaa 

proteiineja aminohapoista, sokereita monosakkarideista tai ylipäätään orgaanisia molekyylejä 

yhdistelemällä C-C-sidoksia.119 

 Click-kemian tunnetuimpia reaktioita on Cu(I)-katalysoitu Huisgenin [3 + 2]-dipolaarinen 

sykloadditio, jossa atsidista ja alkyynistä valmistetaan 1,2,3-triatsoli (Kuva 31).120 Kyseinen 
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reaktio on erittäin hyödyllinen pienien molekyylien valmistuksessa121, dendrimeerien 

valmistuksessa122, dendriittipolymeerien valmistuksessa123 ja biologisesti muokattujen 

makromolekyylien valmistuksessa124. 

  

 

Kuva 31. Cu(I)-katalysoitu Huisgenin 1,3-dipolaarinen sykloadditio, jossa alkyyni ja atsidi 

reagoivat regiospesifisesti substituoiduksi 1,2,3-triatsoliksi. 

  

Tärkeimpiä click-kemian etuja ovat reaktioiden toimivuus monilla funktionaalisilla 

ryhmillä, lyhyt reaktioaika, korkea saanto, regiospesifisyys sekä reaktion helpot reaktio-

olosuhteet, kuten vesi125. Reaktiot ovat myös pääosin vihreän kemian mukaisia, sillä 

lähtöaineet ovat helposti saatavilla, niissä syntyy pääasiassa harmittomia sivutuotteita ja 

käytettävät liuottimet ovat ympäristöystävällisiä tai liuottimia ei käytetä. Myöskään suojaavia 

ryhmiä ei käytetä. Huisgenin 1,3-dipolaarisessa sykloadditiossa käytettävät atsidit ja 

asetyleenit ovat stabiileja monissa orgaanisen kemian reaktio-olosuhteissa ja biologisissa 

ympäristöissä. Ne ovat kuitenkin hyvin aktiivisia funktionaalisia ryhmiä.62 

 Helpon synteesin lisäksi Huisgenin reaktiolla syntyvät triatsolit ovat suhteellisen stabiileja 

metaboliselle hajoamiselle, voivat muodostaa vetysidoksia eivätkä hapetu, pelkisty tai 

hydrolysoidu126. Tämän takia Huisgenin reaktio ja muut click-kemian reaktiot soveltuvat 

myös liittämään molekyylejä hiilinanoputken pintaan. Esimerkiksi polystyreeniä on liitetty 

hiilinanoputken pintaan Huisgenin sykloadditolla127. Hiilinanoputket funktionalisoitiin ensin p-

aminofenyylipropargyylieetterillä (56), jotta varsinainen polystyreenillä funktionalisointi 

saataisiin mahdollisimman tehokkaaksi. Aminofenyylipropargyylieetteri reagoi amino-

ryhmällä hiilinanoputkien kanssa ja sen alkyynipääteryhmä puolestaan reagoi tehokkaasti 

Huisgenin reaktiossa. Polystyreeniin lisättiin atsidipääteryhmät substituutiolla. Tämän jälkeen 

alkyynifunktionalisoidut CNT:t ja atsidimodifioitu polystyreeni reagoivat  Huisgenin [3 + 2]-

sykloadditiolla Cu(I):n katalysoimana (Kuva 32). Reaktiota onnistuttiin kontrolloimaan hyvin 

ja tuloksena saatiin hiilinanoputkia, joissa funktionalisoituminen oli tiheää. Tuote liukeni 
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hyvin orgaanisiin liuottimiin ja lisäksi sulfonoimalla PS-funktionalisoidut tuotteet, ne saatiin 

vesiliukoiseksi.127, 128 

 

 

Kuva 32. Hiilinanoputkien funktionalisointi polystyreenillä käyttäen Huisgenin [3+2]-

sykloadditiota, jossa katalyyttina Cu(I). Hiilinanoputket funktionalisoitiin p-

aminofenyylipropargyylieetterillä ja polystyreeniin lisättiin atsidipääteryhmät substituutiolla. 

Tuotteet reagoivat Huisgenin sykloadditiolla ja lopullisena tuotteena saatiin PS-

funktionalisoituja hiilinanoputkia. Reaktio-olosuhteet: (i) isoamyylinitriitti, 60 °C (ii) etyyli-2-

bromi-isobutyraatti (EBiB),CuBr/ bipyridiini (BPy), DMF, 110 °C (iii) NaN3, DMF, 

huoneenlämpö (iv) Cu(I), DMF.  

   

Cu(I)-katalysoidulla Huisgenin reaktiolla hiilinanoputkiin on liitetty myös bioaktiivisia 

molekyylejä, esim. aminohapoista muokattuja atsideja.129 Click-kemian käyttö 

hiilinanoputkien funktionalisoinnissa on kuitenkin suhteellisen uusi menetelmä, eikä 

tutkimuksia ole vielä paljon verrattuna muihin hiilinanoputkien funktionalisointi tapoihin. 

Click kemiaa käytetään kuitenkin muualla materiaalitieteen parissa, joten odotettavaa on, 

että se tulee kasvamaan myös hiilinanoputkien funktionalisoinnin menetelmänä.62, 130  
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6. YHTEENVETO 

 

Hiilinanoputket ovat herättäneet paljon mielenkiintoa löytymisestään asti mutta niiden 

hyödyntäminen teollisuudessa sellaisenaan on osoittautunut hankalaksi liukenemattomuuden 

ja kemiallisesti inertin rakenteen vuoksi. Eräs kiinnostavimmista hiilinanoputkien 

sovelluksista ovat olleet CNT/polymeeri-komposiitit, sillä hiilinanoputkien erinomaiset 

lujuusominaisuudet sekä sähkönjohtavuus tekevät niistä ainutlaatuisen lujitemateriaalin. 

Myöskään CNT-komposiiteissa ei kuitenkaan ole päästy haluttuihin tuloksiin, sillä 

hiilinanoputkien ja komposiitin polymeerimatriisin välillä on havaittu vain vähäisiä 

vuorovaikutuksia. Tästä johtuen komposiittien lujuusominaisuudet ovat olleet paljon 

odotettua heikompia ja laatu epätasaista. 

 Tarkkaa mekanismia puhtaiden nanoputkien ja polymeerien vuorovaikutukselle 

komposiiteissa ei edelleenkään monien vuosien tutkimuksen jälkeen tiedetä, mutta 

vuorovaikutuksen arvellaan olevan sekoitus sekä fysikaalisia että kemiallisia 

adsorptioilmiöitä. Mitä ilmeisimmin vuorovaikutus ei kuitenkaan ole kovalenttista, sillä 

tällöin vuorovaikutukset olisivat vahvoja. Vuorovaikutusta hiilinanoputkien ja polymeerien 

välillä on pyritty lisäämään muokkaamalla hiilinanoputkien pintaa. Pinnan muokkaamisessa 

tärkein asia on polymeerin ja muokattujen hiilinanoputkien yhteensopivuus.  Liittämällä 

sellaisia polymeeriketjuja hiilinanoputken pintaan, joiden rakenne muistuttaa 

matriisipolymeeria, on saatu lujuusominaisuuksiltaan parhaita komposiitteja.  

 Hiilinanoputkien pinnan muokkaamista on tehty sekä kovalenttisesti että ei-

kovalenttisesti. Ei-kovalenttiset funktionalisointimenetelmät perustuvat hiilinanoputken 

pinnan aromaattiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa π-π-vuorovaikutukset. Kietomalla 

polymeerejä tai pinta-aktiivisia aineita hiilinanoputken pintaan on putkista saatu paremmin 

dispergoituvia ja myös niiden vuorovaikutukset ovat lisääntyneet. Vuorovaikutukset eivät 

ole yhtä voimakkaita kuin kovalenttisessa funktionalisoinnissa, mutta menetelmän hyvänä 

puolena on, ettei se riko hiilinanoputkien rakennetta. 

Kovalenttisesti hiilinanoputkia on funktionalisoitu erilaisilla polymeereillä lähinnä kahta 

menetelmää käyttäen: ”grafting to”- ja ” grafting from”-menetelmää. ”Grafting to”-

menetelmä perustuu polymeerin liittämiseen hiilinanoputkeen esimerkiksi amidisidoksen, 

esterisidoksen tai radikaalikytkeytymisen avulla. Siinä sekä hiilinanoputkea että liitettävää 

polymeeria on muokattu ensin niin, että sidoksen muodostuminen on mahdollinen. 

Polymeeriin on siis liitetty jokin helposti reagoiva ryhmä ja hiilinanoputkien pintaa on 
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muokattu esim. hapolla. ”Grafting from”-menetelmä on ”grafting to”-menetelmää uudempi 

tekniikka ja tehokkaampi. Se perustuu in-situ polymerointiin. Menetelmässä hiilinanoputken 

pintaan liitetään ensin initiaattori, joka polymeroi myöhemmin liitettävän monomeerin. 

Molemmilla tekniikoilla on hiilinanoputkiin liitetty yleisimpiä polymeerejä kuten 

polystyreeniä, nailonia, polyvinyylialkoholia, polyuretaania, polyimidejä ja 

polymetyylimetakrylaattia. Tuloksena on saatu sekä komposiitteja että muita materiaaleja. 

Kaikissa tuotteissa polymeerin ja polymeerilla funktionalisoitujen hiilinanoputkien 

vuorovaikutukset olivat selvästi vahvempia kuin puhtaiden hiilinanoputkien ja polymeerin. 

”Grafting to”- ja ”grafting from”-menetelmien lisäksi kovalenttista funktionalisointia on 

tehty myös perinteisillä kemiallisilla reaktioilla, kuten alkyloinnilla ja aryloinnilla. Nämä 

menetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita vuorovaikutusten lisäämisessä kuin suurten 

polymeerien liittäminen. Suurissa polymeereissä funktionalisuus toistuu läpi polymeerin ja 

vuorovaikutuspaikkoja on enemmän kuin yksittäisessä molekyylissä. Huonoon tehokkuuteen 

vaikuttaa liitettävän molekyylin koon lisäksi reaktioiden huono tehokkuus eli 

funktionalisoitumisaste jää niissä pieniksi.  

Click-kemia on uusi tapa valmistaa materiaaleja ja sitä on käytetty myös hiilinanoputkien 

funktionalisointiin. Click-kemian käyttö funktionalisointimenetelmänä parantaa reaktion 

tehokkuutta, jolloin myös funktionalisointiaste paranee. Menetelmä on kuitenkin 

suhteellisen uusi eikä monia tutkimuksia ole raportoitu. Kiinnostus click-kemiaa kohtaan 

hiilinanoputkien funktionalisointimenetelmänä on kuitenkin kasvanut.  

Parhaiten hiilinanoputkien yhteensopivuutta polymeerien kanssa on parannettu liittämällä 

hiilinanoputken pintaan samankaltainen polymeeri kuin matriisipolymeeri, jolloin 

matriisipolymeerin ja hiilinanoputken pinnan polymeerin keskinäiset vuorovaikutukset ovat 

vahvoja. Haasteena vuorovaikutusten parantamisessa on ollut hiilinanoputken 

funktionalisointi, joka täytyy saada tehtyä riittävän tehokkaasti mutta niin, ettei se liikaa riko 

hiilinanoputkien rakennetta.  
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