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Yksiseinäinen hiilinanoputkipaperi (SWCNT) on vahva, potentiaalinen pintamateriaali teollisiin ja 
lääketieteellisiin sovelluksiin. Paperin sisärakenne koostuu satunnaisesti orientoituneista, 
heksagonaalisista nanoputkipaketeista, jotka pysyvät koossa van der Waalsin voimilla. 
Nanoputkipaperin liuku- ja puristukertoimet ovat kriittisiä tekijöitä nanopaperipinnoitteiden 
valmistuksessa. 

Nanopaperin ominaisuuksia perinteisesti muokataan joko muuttamalla nanokuitujen 
kulmajakaumaa tai lisäämällä epäpuhtauksien määrää nanoputkinäytteissä. Simulaatiot osoittavat, 
että hiilinanopaperin liuku- ja puristuskertoimia voi kasvattaa näytteen säteilytyksen avulla, sillä se 
indusoi kovalenttisiä sidoksia yksittäisten nanoputkien välille [1]. 

Aiempien tutkimuksien mukaan [2,3] nanopaperin sähkönjohtavuutta voi muokata säteilyttämällä 
sitä raskailla ioneilla. Säteilytetyn hiilinanopaperin sähkönjohtavuuden ja mekaanisen vasteen 
yhdistelmämittauksia on suoritettu vain vähän [4,5]. Näissä tutkimuksissa mitattiin 
pinnansuuntaisen ultraäänisignaalin muutoksia. 

Alkuperäiset ultraäänimittaukset säteilytetyllä nanopaperilla osoittivat liuku- ja puristuskertoimien 
kasvaneen säteilytyksen takia [4]. Näytteessä tapahtuvien lämpötilanmuutosten vaikutusta ei 
kuitenkaan pystytty poislukemaan kokeen tuloksista. 

Tässä tutkimuksessa mitattiin säteilytetyn hiilinanopaperin mekaanista vastetta itse rakennetulla 
laitteistolla. Nanopaperinäytettä säteilytettiin 23 MeV energisillä hiili-ioneilla Helsingin yliopiston 
hiukkaskiihdytinlaboratoriossa, jonka aikana sen lämpötilaa tarkkailtiin infrapunalämpömittarin 
avulla. Ultraäänimittaukset suoritettiin säteilytysten välissä näytteen lämpötilan stabilisoiduttua 
23 celsiusasteeseen. 
Tutkimuksen tavoitteena oli mitata säteilytetyssä hiilinanopaperissa kulkevan ultraäänisignaalin 
muutoksia ja mahdollisesti vahvistaa simulaatiokokeiden ennusteet [1]. 
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