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Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) nanorurkami wêglowymi

i grafitem

Streszczenie. Wytworzono hybrydowe nanokompozyty nieplastyfikowanego PVC z nanorurkami wêglowymi
i grafitem metod¹ ugniatania w komorze plasfografometru Brabendera, a nastêpnie wyt³aczania i prasowania.
Udzia³ MWCNT zmienia³a siê w zakresie od 0,1 do 5% wag. Zawartoœæ grafitu w kompozytach wynosi³a 5 % wag.
Jednorodnoœæ dystrybucji nanocz¹stek w osnowie PVC zbadano stosuj¹c technikê SEM. Na podstawie wyników
badañ w³aœciwoœci termicznych i mechanicznych oceniono wp³yw nanorurek wêglowych na w³aœciwoœci PVC
modyfikowanego grafitem.

PRODUCTION AND PROPERTIES OF RIGID POLY(VINYL CHLORIDE) NANOCOMPOSITES WITH
CARBON NANOTUBES AND GRAPHITE
Summary. Using multistep production procedure which included kneading in Brabender chamber, extrusion and
pressing, hybrid nanocomposites of rigid PVC with graphite and nanotubes were manufactured. The MWCNT con-
tent in hybrid nanocomposites was in the range 0.1 up to the 5 wt% while the value of graphite was constant 5 wt%.
By using scanning electron microscopy technique the distribution of nanofillers in PVC matrix was investigated.
Thermal and mechanical properties of produced materials were examined. Basing on results, the influence of carbon
nanotubes on properties of PVC matrix was estimated.

1. WSTÊP

Podatnoœæ PVC na ró¿norodne modyfikacje jego
w³aœciwoœci przetwórczych i u¿ytkowych, dobra odpor-
noœæ na warunki atmosferyczne oraz d³ugi czas u¿ytko-
wania wyrobów decyduj¹ o popularnoœci tego polimeru.
Znajduje to odzwierciedlenie w mo¿liwoœciach aplikacyj-
nych jego kompozytów w ro¿nych ga³êziach gospodarki
[1, 2]. Odmiany twarde PVC, czêsto jako kompozyty poli-
merowo-drzewne WPC [3, 4] powszechnie stosuje siê do
produkcji elementów elewacji, profili meblowych,
drzwiowych, okiennych, listew, kszta³tek, p³yt i rur kana-
lizacyjnych.

Jednym z aktualnych trendów w in¿ynierii materia-
³ów polimerowych jest wytwarzanie i badania nanokom-
pozytów polimerowych, tak¿e z zastosowaniem nanoru-
rek wêglowych. Niewielkie nape³nienie materia³ów poli-
merowych nanorurkami wêglowymi wp³ywa na w³aœci-
woœci mechaniczne i termiczne oraz elektryczne nowego
nanokompozytu.

Podstawow¹ kwesti¹ podczas wytwarzania nano-
kompozytów jest homogeniczne rozmieszczenie nano-
cz¹stek w osnowie. Tendencja nanorurek wêglowych do
aglomeracji, zwi¹zana z ich silnymi oddzia³ywaniami
Van der Waals’a, wymusza poszukiwanie sposobu wpro-
wadzania CNT w taki sposób, by zapewniæ jak najlepsze
ich zdyspergowanie w osnowie polimerowej [5].

W ostatnich latach wzros³o zainteresowanie poli-
merowymi nanokompozytami hybrydowymi, w tym
tak¿e nanokompozytami MWCNT/grafit. Materia³y
modyfikowane grafitem charakteryzuj¹ siê miêdzy
innymi: wysokim przewodnictwem cieplnym i elek-

trycznym, biernoœci¹ chemiczn¹ oraz ma³ym ciê¿arem
w³aœciwym [6, 7].

Dodatek ekspandowanego grafitu i MWCNT do
PMMA/HDPE spowodowa³ lepsze zdyspergowanie na-
norurek w osnowie, a tym samym obni¿enie stê¿enia pro-
gu perkolacji elektrycznej [8]. Efekt synergiczny zastoso-
wania MWCNT i grafitu na w³aœciwoœci elektryczne oraz
poprawê w³aœciwoœci termicznych kompozytu przedsta-
wiono w pracach [9, 10]. W prowadzonych wczeœniej pra-
cach dodatek kredy wp³yn¹³ na poprawê zdyspergowa-
nia MWCNT w osnowie PVC, jednak¿e stabilnoœæ ter-
miczna wyznaczana metod¹ czerwieni Kongo uleg³a
pogorszeniu [11].

Nie odnotowano dotychczas w literaturze prac po-
œwiêconych nanokompozytom hybrydowym na osnowie
twardego PVC modyfikowanego nanorurkami wêglowy-
mi i grafitem.

2. CZÊŒÆ EKSPERYMENTALNA

Celem niniejszej pracy by³o wytworzenie nanokom-
pozytów nieplastyfikowanego PVC z nanorurkami wêg-
lowymi modyfikowanych grafitem oraz ocena wp³ywu
zawartoœci MWCNT na w³aœciwoœci termiczne, mecha-
niczne i strukturalne otrzymanego nanokompozytu hyb-
rydowego.

2.1. Materia³y

Do wytworzenia hybrydowych nanokompozytów
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu z nanorurkami
wêglowymi i grafitem u¿yto nastêpuj¹cych surowców:
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— mieszanina suspensyjnego poli(chlorku winylu)
(PVC) o nazwie handlowej PVC D-333 (Anwil S.A. we
W³oc³awku) o sk³adzie: suspensyjny PVC Neralit 601
– 100 phr, stabilizator Patstab (Patcham) – 4 phr, smar
Naftolube FTP (Naftosafe) – 1 phr,

— wieloœcienne nanorurki wêglowe (MWCNT) wytwo-
rzone metod¹ chemicznego osadzania z fazy gazowej
(CVD) charakteryzuj¹ce siê wg danych dostawcy iloœ-
ci¹ cylindrycznych œcian od 3 do 6, œrednic¹ od 6 do
9 nm i œredni¹ d³ugoœci¹ 5 µm, dostarczone przez fir-
mê Sigma – Aldrich,

— grafit p³atkowy MG3096 (G), wielkoœæ ziarna: <4 µm,
(Sinograf).

Sta³y udzia³ grafitu wynosi³ 5% wag. Materia³y zawiera-
j¹ce odpowiednio: 0,1%, 1% oraz 2,5% i 5% wagowych
MWCNT oznaczono nastêpuj¹co: PVC/G/0,1CNT,
PVC/G/1CNT PVC/G/2,5CNT oraz PVC/G/5CNT. Jako
próby odniesienia stosowano kompozyt z grafitem (ozna-
czony jako PVC/G) oraz niemodyfikowany PVC.

2.2. Wytwarzanie nanokompozytów

W pierwszym etapie, przy u¿yciu mieszad³a szybko-
obrotowego, wytworzono proszkowe mieszaniny PVC
z grafitem i nanorurkami wêglowymi. Przetwarzanie
mieszanin przeprowadzono metod¹ ugniatania w komo-
rze plastografometru Brabendera w temperaturze 185°C,
przy prêdkoœci obrotowej szybszego rotora 30 obr/min
i frykcji 2:3.

Wytworzony jednorodny materia³ rozdrobniono
i wyt³aczano stosuj¹c wyt³aczarkê laboratoryjn¹ Braben-
dera (œlimak: œrednica d 14 mm, L/d 14) w nastêpuj¹cych
warunkach: temperatura I strefy 165°C i II wraz z g³owic¹
190°C, prêdkoœæ obrotowa œlimaka – 30 obr/min. Wyt³o-
czyny zgranulowano, a otrzymany granulat sprasowano
na p³ytki o wymiarach 100 × 100 mm i gruboœci 1 mm oraz
2 mm do badañ w³aœciwoœci mechanicznych stosuj¹c
temperaturê prasowania 190°C, ciœnienie 20 MPa.

2.3. Metodyka badañ

Wytworzone nanokompozyty hybrydowe scharakte-
ryzowano pod k¹tem w³aœciwoœci termicznych i mecha-
nicznych oraz struktury. Przeprowadzono badania jedno-
rodnoœci zdyspergowania modyfikatorów w osnowie
metod¹ skaningowej mikroskopii elektronowej.

W³aœciwoœci termiczne okreœlono za pomoc¹ termo-
wagi TGA firmy Netzsch TG 204 F3. Oznaczenie prowa-
dzono w azocie z szybkoœci¹ wzrostu temperatury
10°C/min do 900°C. Okreœlono temperatury, w których
nastêpuje 1%, 5% i 50% ubytek masy materia³u oraz wyz-
naczono masê pozosta³oœci po pra¿eniu (residual mass).
Pomiar prowadzono w oparciu o PN-EN ISO 11358. Zba-
dano stabilnoœæ termiczn¹ metod¹ czerwieni Kongo w
temperaturze 200°C zgodnie z norm¹ PN-91 C-89291/14.

Temperaturê zeszklenia (Tg) wyznaczono stosuj¹c
aparat DSC 204 F1 Netzsch. Pomiar prowadzono z szyb-
koœci¹ grzania i ch³odzenia 10°C/min w zakresie tempera-
tur 20°C do 230°C w azocie, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO

11357. Na podstawie zaobserwowanej skokowej zmiany
linii podstawowej odpowiadaj¹cej zmianie ciep³a w³aœci-
wego wyznaczono temperaturê przejœcia szklistego (in-
flection point). Za wynik przyjêto œredni¹ arytmetyczn¹
trzech pomiarów.

Masowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia MFR oznaczo-
no przy u¿yciu plastometru obci¹¿nikowego LMI 4000
firmy Dynisco. Zastosowano standardow¹ dyszê pomia-
row¹. Pomiar prowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN ISO
1133 w temperaturze 190°C pod obci¹¿eniem 21,6 kg.
Wynik przedstawiono jako wartoœæ œredni¹ trzech pomia-
rów.

Badania twardoœci Shore’a typu D przeprowadzono
przy u¿yciu urz¹dzenia firmy Zwick Roell w oparciu
o standardy normy PN-ISO 868.

Badanie w³aœciwoœci mechanicznych przy statycz-
nym rozci¹ganiu przeprowadzono zgodnie z norm¹
PN-EN ISO 527 z u¿yciem maszyny wytrzyma³oœciowej
Test Control II Z010 firmy Zwick Roell. Prêdkoœæ badania
przy oznaczaniu modu³u sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu
wynosi³a 1 mm/min, zaœ przy oznaczaniu pozosta³ych
w³aœciwoœci mechanicznych 20 mm/min. Oznaczenie
wykonano dla 10 próbek, z których wyznaczono wartoœæ
œredni¹.

3. ZESTAWIENIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Na rysunku 1 przedstawiono kriogeniczne prze³omy
kompozytów hybrydowych. Analizuj¹c obrazy SEM za-
obserwowano równomierne rozmieszczenie MWCNT
w PVC z nielicznymi ich aglomeratami. Widoczne przy
wiêkszym powiêkszeniu szczeliny sugeruj¹ s³ab¹ adhezjê
PVC do grafitu i tendencjê do rozdzielania siê warstw
grafitowych. Dodatek grafitu wp³yn¹³ korzystnie na roz-
mieszczenie MWCNT.

Tabela 1. Stabilnoœæ termiczna nanokompozytów PVC/
MWCNT modyfikowanych grafitem

Materia³

Temperatura, w której
nastêpuje okreœlony
ubytek masy [°C]

Pozosta³oœæ
po pra¿eniu

w 900°C (resi-
dual mass) [%]1% 5% 50%

PVC 235,0 258,2 316,0 12,91

PVC/G 234,0 256,1 316,0 18,88

PVC/G/0,1CNT 236,3 257,0 315,9 19,25

PVC/G/1CNT 233,4 256,9 316,1 19,98

PVC/G/2,5CNT 233,6 257,6 318,1 21,91

PVC/G/5CNT 232,7 260,5 318,9 25,91

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy termograwi-
metrycznej TGA. Wprowadzenie MWCNT do modyfiko-
wanego grafitem PVC spowodowa³o nieznaczn¹ popra-
wê stabilnoœci termicznej nanokompozytów. Kompozyt
zawieraj¹cy wy³¹cznie 5% grafitu ma mniejsz¹ stabilnoœæ
termiczn¹ od niemodyfikowanego PVC. W przypadku
kompozytów z grafitem i nanorurkami, temperatura,
w której nastêpuje 5% i 50% ubytek masy roœnie wraz
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ze wzrostem stê¿enia MWCNT. Temperatura, w której
nastêpuje 1% rozk³ad próby zmniejsza siê w miarê wzros-
tu iloœci nape³niaczy. Jedynie w przypadku kompozytu
hybrydowego zawieraj¹cego 0,1%wag. MWCNT zaob-
serwowano jej wy¿sz¹ wartoœæ.

Tabela 2. Zestawienie wyników badañ temperatury zeszklenia
Tg i twardoœci metod¹ Shore’a D badanych nanokompozytów
PVC/MWCNT

Materia³
Temperatura

zeszklenia
Tg [°C]

Delta Cp
[J/g K]

Twardoœæ
Shore D, [°Sh]

PVC 75,4 0,266 72,9

PVC/G 76,4 0,190 72,7

PVC/G/0,1%CNT 76,0 0,332 73,9

PVC/G/1%CNT 76,5 0,244 74,4

PVC/G/2,5%CNT 77,2 0,288 76,8

PVC/G/5%CNT 77,9 0,251 77,6

Tabela 3. W³aœciwoœci mechaniczne przy statycznym rozci¹ga-
niu nanokompozytów PVC/MWCNT modyfikowanych grafi-
tem

Materia³
Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie

[MPa]

Wyd³u¿enie
wzglêdne

eB [%]

Modu³
sprê¿ystoœci

[MPa]

PVC 63,9 7,3 1597

PVC/G 51,0 3,5 1954

PVC/G/0,1%CNT 55,1 3,9 2002

PVC/G/1%CNT 59,7 4,2 2064

PVC/G/2,5%CNT 51,4 3,2 2056

PVC/G/5%CNT 51,5 2,9 2130

Wraz ze zwiêkszeniem zawartoœci MWCNT w nano-
kompozycie do 2,5% wag. nastêpuje wzrost wartoœci Tg

osnowy w porównaniu do PVC. W przypadku nanokom-
pozytu z udzia³em 5% wag. MWCNT Tg mala³a do war-
toœci odpowiadaj¹cej Tg niemodyfikowanego PVC. W po-

równaniu do niemodyfikowanego PVC dodatek grafitu
spowodowa³ wzrost Tg.

Twardoœæ nanokompozytów wzrasta wraz ze zwiêk-
szeniem udzia³u nanorurek w osnowie. Natomiast wpro-
wadzenie grafitu nie wp³ywa na wartoœæ twardoœci os-
nowy.

Wraz ze wzrostem udzia³u MWCNT do 1% wag. ob-
serwuje siê wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie nano-
kompozytu hybrydowego. Dalszy wzrost udzia³u nano-
rurek powoduje zmniejszenie wytrzyma³oœci na roz-
ci¹ganie. W porównaniu do niemodyfikowanego PVC
obecnoœæ grafitu jako nape³niacza obni¿a wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie, której wartoœæ jest porównywalna do war-
toœci nanokompozytów zawieraj¹cych 2,5% i 5% wag.
MWCNT. Porównuj¹c wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie na-
nokompozytów hybrydowych do niemodyfikowanego
PVC obserwuje siê obni¿enie tej wartoœci.

Wprowadzenie grafitu do PVC spowodowa³o zwiêk-
szenie modu³u sprê¿ystoœci o 22% w porównaniu do nie-
modyfikowanego PVC. Dodatek MWCNT w iloœci 5%
wag. skutkuje dalszym wzrostem wartoœci modu³u sprê-
¿ystoœci o 9% w odniesieniu do kompozytu z grafitem.
Porównuj¹c te wartoœæ do niemodyfikowanego PVC,
hybrydowy nanokompozyt charakteryzowa³ siê o 30%
wy¿sz¹ wartoœci¹ modu³u sprê¿ystoœci. Zmniejszeniu
uleg³a wartoœæ wyd³u¿enia wzglêdnego przy zerwaniu
w miarê zwiêkszania iloœci nanonape³niacza.

4. WNIOSKI

Dodatek grafitu powoduje lepsze zdyspergowanie
nanorurek wêglowych w osnowie PVC, co potwierdzaj¹
obrazy SEM nanokompozytów. Jednoczeœnie wp³ywa na
pogorszenie w³aœciwoœci mechanicznych kompozytów,
co wskazuje na s³abe oddzia³ywania osnowy z nape³nia-
czem. Niemniej jednak zaobserwowano polepszenie wy-
trzyma³oœci na rozci¹ganie nanokompozytów hybrydo-
wych z 1% udzia³em MWCNT. Dalsze zwiêkszenie za-
wartoœci nanorurek wêglowych pogarsza tê w³aœciwoœæ.
Wraz ze zwiêkszeniem udzia³u nanorurek wêglowych
wzrasta natomiast wartoœæ modu³u sprê¿ystoœci, co

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

292 Katarzyna SKÓRCZEWSKA, Jolanta TOMASZEWSKA, Kazimierz PISZCZEK, Krzysztof LEWANDOWSKI

Rys. 1. Obrazy SEM nanokompozytów PVC/MWCNT modyfikowanych grafitem i 2,5% wag.



œwiadczy o wzroœcie sztywnoœci materia³u hybrydo-
wego.

Zwiêkszenie zawartoœci MWCNT powoduje zmniej-
szenie ruchliwoœci makrocz¹steczek poli(chlorku winylu)
co wp³ywa na wzrost wartoœci temperatury zeszklenia
kompozytu hybrydowego.

Wprowadzenie grafitu obni¿a stabilnoœæ termiczn¹
PVC. W przypadku kompozytów hybrydowych obser-
wuje siê poprawê stabilnoœci termicznej wraz ze wzros-
tem udzia³u MWCNT w osnowie PVC.
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