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Puhelimesi on pöydällä lähellä tietokoneesi kaiutinta. Muutama sekunti ennen kuin puhelin soi tai saat viestin kaiutin
alkaa pitää surisevaa ääntä. Tietääkö kaiutin etukäteen viestisi tulon? Ei todellakaan. Tällöin kaiuttimen johto toimii
antennina, joka poimii ja vahvistaa puhelinverkosta tulevan
signaalin. Tämä on tyypillinen esimerkki sähköisten komponenttien välillä olevasta sähkömagneettisesta häiriöstä,
ja havainnollistaa sen, että sähkömagneettiset kentät ovat
kaikkialla ympärillämme.

iPolycond materiaalien tyypilliset ominaisuudet		
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Halutessamme suojata herkät sähköiset laitteet epätoivotulta sähkömagneettiselta häiriöltä on suojamateriaali tavallisesti asennettu sähkömagneettisen häiriökentänkentän
lähteen ja kyseisen laitteen väliin.
iPolycondin sähköä johtavat komposiitit ovat materiaaleja, jotka suojaavat sähköisiä laitteita sähkömagneettiselta
säteilyltä (EMI = electromagnetic interference) ja staattisen sähkön purkauksilta (ESD = electrostatic discharge).
Tämä esite käsittelee lyhyesti taustaa ja antaa käytännön
esimerkkejä sähköä johtavien komposiittien käyttösovelluksista.
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Sähköä johtava
suojamateriaali

Haaste ...
Sähkömagneettinen häiriö
sähkömagneettinen
kenttä

Epätoivottua sähkömagneettista häiriötä ilmenee herkkien
laitteiden vastaanottaessa, joko tahallisesti aiheutettua tai
häiriösäteilyä, jota pääsee toisista sähkölaitteista kuten mikroaaltouuneista, langattomista tietokoneista, radioista ja puhelimista. Lopputuloksena häiriötä vastaanottavat laitteet voivat toimia
väärin tai lakata toimimasta.
Sähkömagneettisen häiriön vaikutukset ovat korostumassa
yhä enenevissä määrin johtuen tarpeesta suurella nopeudella ja korkeilla taajuuksilla toimivalle elektroniikalle ja elektroniikan käytön lisääntymisestä esimerkiksi tietokoneissa, kommunikaatiolaitteissa ja autoissa sekä elektronisten komponenttien
koon pienenemisestä. Esimerkiksi puhelimet ja älypuhelimet toimivat tyypillisesti alueella 800-4900 MHz ja datan siirto UMTS:n
(Universal Mobile Telecommunication System) kautta noin 2 GHz
taajuudella. Kompaktit, tiiviisti pakatut elektroniikan komponentit
tuottavat enemmän sähköistä häiriökohinaa.
Tämä kehityssuunta on tuonut esiin tarpeen suojata komponentit
sähkömagneettiselta häiriöltä (EMI), jotta voidaan vähentää muutosten tarvetta komponenteissa, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti
toisiinsa tai ulkomaailmaan. Sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia voidaan vähentää tai heikentää asettamalla suojaava materiaali sähkömagneettisen kentän lähteen ja herkän komponentin väliin. Tämä suoja voidaan saavuttaa valmistamalla sähköisen
komponentin suojakotelo sähköä johtavaksi.
Elektrische Leitfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ein EMI-
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‘vasta‘-kenttä
virta

Sähkönjohtavuus on perusedellytys EMI suojamateriaalille. Se tulee
fysikaalisesta ilmiöstä, jossa sähkökentät ja vaihtelevat magneettiset
kentät saavat aikaan virran sähköä johtavassa suojamateriaalissa.
Nämä virrat vuorostaan kehittävät vastustavan kentän, joka heikkenee
- tai ideaalitapauksessa purkaa - alkuperäiset voimakentät. Ihannetapauksessa ulkoiset kentät pysyvät suojaavan materiaalin ulkopuolella
ja sisäiset kentät sisäpuolella.
EMI suojaus on muodostunut heijastus- ja absorptio-osioista. Sekä suojaavan materiaalin sähköä johtava tilavuus, että materiaalin paksuus
ovat tärkeitä. Käytännössä suojauksen laajuuteen vaikuttaa myös suojauksessa olevien aukkojen koko ja muoto. Esimerkiksi 5 GHz taajuudella aukon tulee olla pienempi kuin 52 mm, jotta EMI suoja säilyy
tehokkaana.
EMI suojaukseen läheisesti liittyy myös sähköstaattisten purkausten
suojaus (ESD) sähkölaitteissa. Sähköstaattinen purkaus on staattisen sähkön kontrolloimatonta liikkumista kahden eri sähköpotentiaalin
omaavan kappaleen välillä. ESD suojauksessa tärkeintä on pintajohtavuus, joka sallii nopean ja kontrolloidun staattisen sähkön purkauksen.
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Ratkaisu ...
Sähköä johtavat polymeeriset komposiitit
Elektroniikkatuotteiden (esimerkiksi tietokoneet, kommunikointivälineet) kotelot ja yrityslaitteet (sisältäen maksupäätteet) on
usein valmistettu teknisistä muoveista. Kyseisten muovien ongelmana suojauksen kannalta on, että ne ovat tyypillisesti hyviä eristeitä (mikä nähdään niiden käyttökelpoisuudessa sähköjohtojen
erityksessä). Niiden tyypillinen sähkönjohtavuus on luokkaa pienempi kuin 10–14 ohm-1.cm-1, joten tekniset muovit eivät suojaa
sähkölaitteita sähkömagneettiselta säteilyltä. EMI suojauksessa
sähkönjohtavuuden tulisi olla suurempi kuin 10–2 ohm-1.cm-1 ja
vastaavan (tilavuus) resistiivisyyden pienempi kuin102 ohm.cm.
Täyttämällä tekninen muovimatriisi pienellä tilavuusosuudella
sähköä johtavaa materiaalia saadaan aikaiseksi kotelo missä yhdistetään suojaavan materiaalin ja perinteisen polymeerien prosessointi tekniikan edut. Näihin etuihin sisältyy olemassa olevien
kompaundointilaitteiden käyttö - eli suuria investointeja ei tarvitse tehdä - ja pienten monimutkaisten muotojen helppo valmistus
yksivaiheisessa prosessissa.
Voidaan käyttää useita erityyppisiä täyteaineita. Perinteisesti on
täyteaineina käytetty metalli tai hiilimusta partikkeleita. Kyseisten
täyteaineiden käyttö korkeina pitoisuuksina voi olla haitallista materiaalin prosessoitavuudelle, tiheydelle ja pinnan laadulle, hinnalle ja muokatun tuotteen mekaanisille ominaisuuksille sekä voi
aiheuttaa prosessilaitteiden kulumista. Siksi kiinnostava ratkaisu
on käyttää uusia täyteaineita, kuten sähköä johtavia hiilinanoputkia (CNT= carbon nanotubes), jotka mahdollistavat alhaiset
täyteainepitoisuudet. Tällöin saavutetaan johtavuus ja riittävä mekaaninen stabiilisuus materiaalille samalla säilyttäen alkuperäisen
muovin prosessointiominaisuudet ennallaan.

Sähköä johtavien partikkelien pitoisuuden ylittäessä komposiittimateriaalissa tietyn rajan (‘perkolaatiorajan’) saavuttavat partikkelit kontaktin toistensa kanssa ja muodostavat johtavan polun,
jota pitkin elektronit pääsevät kulkemaan. Tällöin komposiittimateriaalista tulee sähköä johtava. Täyteaineiden johtavuus on
yläraja koko komposiitin sähkönjohtavuudelle.
Perkolaatioraja on verrannollinen johtavien partikkelien muotoon.
Perinteinen pallomainen täyteaine satunnaisella jakaumalla tarvitsee lisäysmäärän ~10-20 % ennen kuin komposiitista tulee
sähköä johtava. Korkeamman muotosuhteen (pituus-leveys suhde) partikkeleilla tarvitaan alhaisempi pitoisuus perkolaatiorajan
saavuttamiseen. Hiilinanoputkilla (CNT) halkaisija on muutaman
nanometrin ja pituus mikrometrejä (siis korkea muotosuhde),
joten ne voivat muodostaa johtavan verkoston huomattavasti alhaisemmilla tilavuusosuuksilla - ja mahdollisesti myös alhaisemmilla kustannuksilla - kuin halvat, perinteiset täyteaineet kuten
hiilikuitu ja hiilimusta.
Die Einarbeitung kleiner Volumenanteile an neuen, nichtmetallischen, elektrisch leitfähigen Füllern in eine nicht-leitfähige Kunststoffmatrix, mittels Mischen in einem Ein-Schritt-Verfahren, bildet
ominais
resistiivisyys
(ohm.cm)

hiilimusta

CNT

~ lopullinen johtavuus
% täyteaine
perkolaatioraja

Wenn die Konzentration elektrisch leitfähiger Partikel in einem
Verbundmaterial ein bestimmtes Niveau übersteigt (die ‘PerkolaS-
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Soveltuvat matriisipolymeerit

Edut/polymeerien ominaisuudet
CNT:n kanssa

Polypropyleeni (PP)

Mahdollisuus hyvään sitkeyteen

Polyamidi 12 (PA 12)

Kaapelin päällystys, hyvä kemikaalinkesto

Polyamidi 6/66 (PA 6/66)

Sitkeä, helppo muovata, korkea
lämmönkesto

Paljon paremmat ominaisuuPolykarbonaatti (PC)
det kuin mitä saavutetaan
käytettäessä hiilimustaa
Polykarbonaatti/Akrylonitriili- Erittäin hyvä iskusitkeys ja hyvä
Butadieeni-Styreeni (PC/ABS) muovattavuus
Erittäin suuren iskusitkeyden ja
Polykarbonaatti/Polybutyleeni
UV resistanssin vaativille kotetereftalaatti (PC/PBT)
loille
Lasitäytetty polyfenyleeni
Erittäin suuri jäykkyys ja erittäin
sulfidi (PPS)
korkea lämmönkesto
Lämpökovettuva polyuretaani
(Erittäin) suuret muotopuristeet
(PU)
Uusien ei-metallisten sähköä johtavien täyteaineiden yhdistäminen pienissä määrin johtamattomaan muovimateriaaliin kompaundoimalla yksivaiheisella prosessilla muodostaa pohjan sähköä
johtaville polymeerikomposiiteille. Tässä käytetyt täyteaineet ovat
johtavia hiilinanoputkia (CNT). CNT, erityisesti moniseinämäinen
rakenne (MWCNT= multi-wall carbon nanotubes), jota voidaan
kuvata usean grafiittikerroksen muodostamana rullarakenteena,
on tunnettu sähkönjohtavuudestaan.
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Vertailu vaihtoehtoisiin ratkaisuihin

Korkean sähkönjohtavuutensa (~106 ohm-1.cm-1) vuoksi metallit
ovat erityisen sopivia suojamateriaaleja sähkömagneettista kenttää vastaan. Suoja voi olla itsekantava täysmetallinen suoja, mutta myös ruiskuttamalla, maalaamalla tai sähköisesti pinnoittamalla (esim. nikkeli) valmistettu pinnoite kantavan materiaalin kuten
muovin päällä. Toinen vaihtoehto on metallipulverin [ruostumaton
teräs (SS)] tai kuitujen yhdistäminen johtavina täyteaineina muovimatriisiin.
Metallien käytöllä suojamateriaalina on kuitenkin muutama haitta.
‘Raskas’metallien paino voi tulla ongelmaksi täysmetallisuojauksessa ja muovimatriisisessa kappaleessa paino suurella metallitäyteainepitoisuudella, erityisesti sovelluksissa, joissa painon
tulisi olla mahdollisimman alhainen. Lisäksi metallit ovat korroosioherkkiä. Metallipinnoitteen valmistaminen vaatii ainakin kaksi
prosessointitekniikka - toinen tuen valmistamiseksi ja toinen pinnoittamiseksi - mikä voi tulla kalliiksi. Voi olla myös vaikeaa päällystää moniosaisia ja -muotoisia kappaleita. Sitä paitsi pinnoitteen
pitkäaikaisen adheesion täytyy olla luotettava.
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Suunnittelu ja Prosessointi
Tavallisin tekniikka monimutkaisen muovikappaleen (esimerkiksi
sähkölaitteen kotelon) valmistamiseksi on ruiskuvalu. Ruiskuvaluprosessin aikana voidaan muuttaa useita eri muuttujia ja monilla
niistä voi olla merkittävä positiivinen (+), negatiivinen (-) tai neutraali (0) vaikutus tuotteen suojausominaisuuksiin:

Muuttuja

Tilavuusresistiivisyys

Pinta- resisHeijastus
tiivisyy

Muotin lämpötila nousee

-

+

0

Muottilämpötila yli Tg

-

+

-

---

++

-

Ruiskutusnopeus kasvaa
Seinämän paksuus kasvaa

++

Etäisyys sulkuportilta kasvaa
Pinnan kuviointi

0

Virtauksen suunta

-

+

Leikkausvoimien minimoimiseksi täytön aikana muotin eri osissa on
suositeltavaa välttää teräviä kulmia muoviosissa ja yrittää helpottaa
virtausta korvaamalla terävät nurkat pyöreillä. Suunnitteluvaiheessa
tulee minimoida terävien kulmien määrä antamalla niille reilu säde,
joka nopeuttaa johtavan sulamateriaalin virtausta ja jakaa osan leikkausjännityksen vaikutuksista osiin.
Yhdistämällä alhaisen nopeuden käyttö leveämpään ruiskutuksen
sulkuporttiin helpotetaan johtavan muovin virtausta kammioon. Tällä
tavoin voidaan varmistaa kammion aukoton täyttö tarvitsematta nostaa ruiskutusnopeutta. Korkeampi nopeusprofiili kasvattaa leikkausjännitysten mahdollisuutta ruiskuvalukappaleessa.
On mahdollista valmistaa kaikki tavallisimmin kestomuoviteollisuudessa käytetyt osien paksuudet. Osissa käytetyt suuremmat tai pienemmät paksuudet määräytyvät kappaleelle tavoiteltujen lopullisten eritysvaatimusten ja ominaisuuksien mukaan. Parhaat heijastusarvot on
saavutettu paksuudeltaan pienemmillä kappaleilla.
CNT ja teräskuitutäytetyillä seoksilla on tarpeellista välttää erittäin pitkiä virtausmatkoja. Mitä pidempi virtaus sitä enemmin leikkausta välittyy seokseen aiheuttaen kuitujen eheyden menetyksen.
Kokemuksiimme perustuen muottisuunnittelussa tulisi välttää sulaturbulenssia, mikä edellyttää laajempia sulaportteja ja jakokanavia kuin
täyttämättömillä muoveilla ja samanlaisia kuin muilla kuitutäytetyillä
materiaaleilla on käytössä.
Suositeltava sulaportin minimisyvyys sähköä johtavalle täyteaineelle
on 1,5 mm ja mielellään 2,3 - 2,5 mm. Tämän johdosta pistesyöttöportteja, käytäviä ja aliportteja ei suositella. Sen sijaan laippa- ja suorasyöttöportit ovat parempia. Useammat portit voivat olla tarpeellisia
parhaan mahdollisen dispersion saavuttamiseksi.
Täysin pyöreitä jakokanavia suositellaan parhaan mahdollisen virtauksen saavuttamiseksi, koska minimoivat käännösten ja taivutusten
määrän ja estävät perusseoksen, masterbatsin, hajoamisen. Kylmätulppapesiä suositellaan loppuun 90o kulmassa.
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Suojauksen teho, SE (dB)

iPolyCond materiaalien tyypilliset ominaisuudet

iPolyCond polycarbonaatti nanoputki ja SS kuitu hybridimateriaali
Polycarbonaatti + ruostumattomia
teräskuituja
Polycarbonaatti-nanoputkikompaundi

Frekvenssi (MHz)

Sähköiset ominaisuudet
Tilavuusre- Pintaresist- Heijastus
sistiivisyys anssi (kohm/
(%)
(ohm.cm)
sq)

Mekaaniset ominaisuudet

Materiaali

Vetolujuus
murtumassa
(MPa)

9103

PP + CNT

20.6

80

PP + CNT/hybridi

15.9

Suojauksen
tehokkuus,
100 MHz (dB)

7 x 10-3

100

76

37

9104

700

10-1000

69

34

9303

320

900

69

34

9603

6

10-50

86

47

9604

90

20-200

61

31

0.8

10-50

89

1000

20-2000

62
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Venymä murtu- Vetomodmassa (%)
uli (MPa)

Taivutusmoduli
(GPa)

Iskulujuus (kJ/
m2)

1010

942

42

20.3

990

1020

9.3

PC/ABS
+ CNT
PC/PBT
+ CNT
PC/PBT + CNT +
SS

41

18.9

2633

2075

21.1

47.9

13

2520

2339

36.7

60.3

4.3

2450

2840

10.1

9703

PC + CNT

61.9

8.0

2570

2703

7.1

53

9704

PC + CNT
+ SS

64.9

7.1

2700

3020

8.8

31

9705

PC + CNT
palonesto

65.0

12

2700

3100

11.0
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Sovellukset

Auton osa EMI-suojausominaisuuksilla
Alkuperäinen kotelo: Metallia (korkea suojaustaso,
kallis valmistaa, painava, sunnittelurajoituksia)
iPolyCond ratkaisu: Polypropyleeni täytettynä polyaniliinilla ja hiilinanoputkilla, vaatimuksena EMI-suojaus
Parannuksia: suunnittelun joustavuus, painon vähennys, 25 % halvempi, kierrätettävä

Verenpaineen mittauslaite
Alkuperäinen kotelo: PC/ABS täytettynä ruostumattomilla teräskuiduilla (vaikea valmistaa, lopputuotteena epäonnistunut heikkojen fysikaalisten ominaisuuksien vuoksi)
iPolyCond ratkaisu: PC/ABS täytettynä hiilinanoputkilla, vähintään 30 dB suoja
Parannuksia: Iskusitkeys, kierrätettävyys, helppo
valmistaa, paremmat pintaominaisuudet
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Maadoitusnasta

Sovellukset

Alkuperäinen: Pronssinen maadoitusneula (kallis,
erikoistuote)
iPolyCond ratkaisu: Polycarbonaattia ja hiilinanoputkia
Parannuksia: Helppo valmistaa, 80 % keveämpi,
pistotulppa on 40% halvempi, kierrätettävä

Armeijan radio korkealla
EMI-suojaustasolla
Alkuperäinen kotelo: Metallia (korkea suojaustaso, kallis
valmistaa, painava, suunnittelurajoituksia)
iPolyCond ratkaisu: PC/PBT
täytettynä hiilinanoputkilla ja
ruostumattomilla teräskuiduilla,
60 dB suojaus
Parannuksia: Iskusitkeys, helposti muovattava, 60 % keveämpi, 40 % halvempi
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iSmithers
http://www.ismithers.net
British Plastics Federation
http://www.bpf.co.uk
Chemical Research Center - Hungarian
Academy of Sciences
http://www.chemres.hu
VTT
http://www.vtt.fi
Asociación de Investigación de Materiales
Plásticos
http://www.aimplas.es
TBA Electro Conductive Products
http://www.tbaecp.co.uk
Faperin
http://www.faperin.com
Tämän vihkon tekeminen on rahoitettu Euroopan komission
tuella. Tämä dokumentti heijastaa vain sen tekemisessä
mukana olleiden kirjoittajien näkemyksiä, joten komissiota
ei voida pitää vastuullisena tämän dokumentin sisällöstä tai
sen käytöstä.

Promolding
http://www.promolding.nl
Betase
http://www.betase.nl
EuPC
http://www.plasticsconverters.eu
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http://www.ipolycond.org

