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Wp³yw obróbki cieplnej na strukturê i w³aœciwoœci

nanokompozytów poliamid 6/nanorurki haloizytowe

Streszczenie. Nanokompozyty poliamidu 6 (PA6) z haloizytowymi nanorurkami (HNT) wy-

twarzano z u¿yciem wyt³aczarki dwuœlimakowej wspó³bie¿nej i nastêpnie wtryskiwano próbki

do badañ, stosuj¹c wtryskarkê t³okow¹. Zawartoœæ HNT w osnowie poliamidowej wynosi³a 5%

mas. i 10% mas. Obróbkê ciepln¹ niemodyfikowanego PA6 oraz nanokompozytów prowadzono

w oleju silikonowym w temp. 150 ± 2°C, wygrzewaj¹c próbki przez 3 godziny i nastêpnie ch³o-

dzono w oœrodku wygrzewaj¹cym z szybkoœci¹ 0,4 K/min. Na podstawie badañ metod¹ ró¿nico-

wej kalorymetrii skaningowej (DSC) stwierdzono, ¿e w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej

zwiêkszy³o siê uporz¹dkowanie segmentów makrocz¹steczek osnowy poliamidowej, co znalaz³o

odzwierciedlenie we w³aœciwoœciach mechanicznych niemodyfikowanego PA6 oraz badanych

nanokompozytów. Wy¿sza wartoœæ temperatury, w której krystalizacja zachodzi z maksymaln¹

szybkoœci¹ (Tkr) oraz wiêksza zawartoœæ fazy krystalicznej w kompozytach œwiadcz¹ o tym, ¿e

haloizytowe nanorurki s¹ nukleantami dla osnowy poliamidowej.

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF

POLYAMIDE 6/HALLOYSITE NANOTUBES NANOCOMPOSITES

Abstract. The nanocomposites of polyamide 6 (PA6) with halloysite nanotubes (HNT) were pre-

pared by extrusion using co-rotating twin-screw extruder and then the standard test specimens

were injection moulded. The content of HNT in the nanocomposites was 5 or 10 weight percent.

The heat treatment of unmodified PA6 and nanocomposites was carried out in silicone oil in

temp. 150 ± 2°C. The samples were annealed for 3 hours and then cooled at a rate of 4 K/min. Dif-

ferential scanning calorimetry (DSC) results that annealing caused an increase of crystallinity of

polyamide matrix. After an annealing treatment nanocomposite with better mechanical proper-

ties was obtained. Halloysite nanotubes in polyamide matrix plays a role as nucleating agent.

1. WPROWADZENIE

Obróbka cieplna polimerów semikrystalicz-
nych, polegaj¹ca na ich wygrzewaniu w okre-
œlonym (np. powietrze, woda, oleje) noœniku
ciep³a i nastêpnie ch³odzeniu do temperatury
pokojowej poci¹ga za sob¹ zmianê struktury
tych materia³ów, a tym samym zmianê w³aœci-
woœci u¿ytkowych [1]. O kierunku tych zmian
decyduj¹ przede wszystkim temperatura i czas
wygrzewania, w³aœciwoœci oœrodka wygrze-
waj¹cego oraz szybkoœæ ch³odzenia [2].

W ostatnich latach du¿e zainteresowanie
naukowców i przemys³u wzbudzaj¹ nape³nia-
cze o kszta³cie nanorurek. Dziêki swojej struk-

turze i specyficznym w³aœciwoœciom fizy-
ko-chemicznym mog¹ one znaleŸæ szerokie
zastosowanie w ró¿nych ga³êziach przemys³u,
takich jak: elektroniczny, elektrotechniczny,
optyczny itp. Syntetyzowanych jest wiele ró¿-
nych typów nanorurek, ale do najwa¿niejszych
nale¿¹: nanorurki wêglowe, metaliczne i nieor-
ganiczne [3]. Do grupy nieorganicznych nale¿¹
m. in. nanorurki haloizytowe (HNT – halloysite

nanotubes) [4, 5].
Haloizyt jest minera³em warstwowym

o wzorze Al2[Si2O5](OH)4·2H2O zawieraj¹cym
w swojej strukturze liczne naturalne nanorurki
o wysokiej wartoœci wspó³czynnika kszta³tu
oraz pakiety p³ytek [6]. Ma³a zawartoœæ grup
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wodorotlenowych na powierzchni powoduje,
¿e haloizytowe nanorurki dobrze dysperguj¹
siê w polimerach, w przeciwieñstwie do mont-
morylonitu, a wytworzone nanokompozyty
charakteryzuj¹ siê lepsz¹ wytrzyma³oœci¹ i
sztywnoœci¹ ni¿ polimery niemodyfikowane
[4, 6].

Wp³yw obróbki cieplnej na strukturê i w³aœ-
ciwoœci poliamidu 6 (PA6) oraz nanokompozy-
tów poliamidowo-montmorylonitowych bada-
no obszernie w wielu pracach [7–9]. Xie i in. [1]
po wygrzewaniu w temperaturze 80°C przez 6
godzin nanokompozytów poliamidowo-mont-
morylonitowych stwierdzili zwiêkszenie siê
stopnia krystalicznoœci oraz temperatury od-
kszta³cenia cieplnego (HDT) tych materia³ów.
Na temat wp³ywu obróbki cieplnej na struktu-
rê i w³aœciwoœci nanokompozytów PA6 z haloi-
zytowymi nanorurkami brak jest danych lite-
raturowych.

Celem pracy stanowi¹cej przedmiot niniej-
szego artyku³u by³a ocena wybranych w³aœci-
woœci fizycznych i struktury badanej metod¹
ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej nano-
kompozytów poliamidowo-haloizytowych
poddanych obróbce cieplnej. Dla porównania
badano równie¿ niemodyfikowany PA6.

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Do badañ stosowano nastêpuj¹ce surowce:
— hydrolityczny poliamid 6 (PA6) o nazwie

handlowej Tarnamid® T-30 (kolor natural-
ny), produkcji Zak³adów Azotowych w Tar-
nowie-Moœcicach S. A.,

— haloizytowe nanorurki (HNT) o œrednicy
ok. 20-30 nm i d³ugoœci od ok. 1 µm do ok.
2 µm, produkcji Sigma-Aldrich.

Nanokompozyty PA6/HNT o zawartoœci 5%
mas. i 10% mas. HNT wyt³aczano stosuj¹c wy-
t³aczarkê dwuœlimakow¹ wspó³bie¿n¹ (typ
BTSK 20/40D firmy Bühler). Prêdkoœæ obroto-
wa œlimaków wynosi³a 250 obr/min. Tempe-
ratura tworzywa w g³owicy wynosi³a 279°C,
a ciœnienie 0,8 MPa. Wyt³oczyny ch³odzono
w powietrzu i granulowano. Próbki do badañ
wtryskiwano stosuj¹c pionow¹ wtryskarkê t³o-

kow¹ o napêdzie pneumatycznym (model Bir-
mingham). Ciœnienie wtrysku wynosi³o 0,12
MPa, temperatura wtrysku 260°C, a tempera-
tura formy 60°C. Przed procesem wyt³aczania
kompozytów oraz wtryskiwaniem próbek,
granulaty suszono w komorze termicznej Bin-
der w temp. 80 ± 2°C w ci¹gu 48 godzin.

Obróbkê ciepln¹ niemodyfikowanego PA6
oraz nanokompozytów prowadzono w oleju
silikonowym (POLSIL E-5, produkcji Zak³a-
dów Chemicznych „Silikony Polskie” sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie) w temperaturze 150 ± 2°C,
wygrzewaj¹c próbki przez 3 godziny i nastêp-
nie ch³odzono w oœrodku wygrzewaj¹cym
z szybkoœci¹ 0,4 °C/min.

Zawartoœæ fazy krystalicznej oraz jej tempe-
raturê topnienia oznaczano metod¹ ró¿nicowej
analizy termicznej wykorzystuj¹c mikrokalo-
rymetr skaningowy Netzsch DSC 204. Próbki
ogrzewano z szybkoœci¹ 10 °C/min do tempe-
ratury 250 °C i przetrzymywano w tej tempera-
turze przez 5 minut w celu wyeliminowania
ich historii termicznej. Nastêpnie próbki ch³o-
dzono do temperatury 40 °C z szybkoœci¹
5 °C/min i ponownie ogrzewano z szybkoœci¹
10 °C/min do temperatury 250 °C. Badania pro-
wadzono w atmosferze azotu (20 ml/min).
Temperaturê topnienia (Tm) oraz stopieñ krys-
talicznoœci (Xc) okreœlono na podstawie krzy-
wych DSC zarejestrowanych podczas pierw-
szego i drugiego ogrzewania próbek. Stopieñ
krystalicznoœci obliczono na podstawie równa-
nia:
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gdzie: �Hm – entalpia topnienia badanej próbki

(J/g), � – udzia³ wagowy HNT w kompozycie, �H m
o

– entalpia topnienia PA 6 ca³kowicie krystalicznego.

Entalpia topnienia postaci krystalograficz-
nych PA 6 ma zbli¿one wartoœci (�H m

o postaci 


wynosi 241 J/g, natomiast �H m
o postaci � – 239

J/g), dlatego przyjêto œredni¹ wartoœæ entalpii
równ¹ 240 J/g [10].

Krzywe DSC zarejestrowane podczas ch³o-
dzenia pos³u¿y³y do wyznaczenia temperatu-
ry, w której krystalizacja zachodzi z maksymal-
n¹ szybkoœci¹ (Tkr).
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Badania gêstoœci wykonano wg PN-92/
C-89035 stosuj¹c wagê AD 200 z funkcj¹ hydro,
produkcji firmy AIX, Polska. Za wynik przyjê-
to œredni¹ arytmetyczn¹ z 5 pomiarów.

Próby statycznego rozci¹gania wykonano
zgodnie PN-EN ISO 527-2:1998 stosuj¹c ma-
szynê wytrzyma³oœciow¹ Instron model 4481,
wspó³pracuj¹c¹ z programem komputerowym
SERIE IX, rejestruj¹cym wyniki pomiarów.
Rozci¹gano znormalizowane próbki w postaci
wiose³ek z prêdkoœci¹ 50 mm/min, w temp.
20±3°C. Za wynik przyjêto œredni¹ arytmetycz-
n¹ z 10 oznaczeñ.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ

Wiadomo, ¿e gêstoœæ materia³ów polimero-
wych zale¿y od ich budowy chemicznej oraz
struktury krystalicznej – ze wzrostem stopnia
krystalicznoœci gêstoœæ zwiêksza siê [11]. Zwiêk-
szenie gêstoœci powoduje równie¿ wprowadze-
nie do osnowy polimerowej nape³niaczy lub
nanonape³niaczy, przy czym nanonape³niacze
najczêœciej tylko nieznacznie zwiêkszaj¹ gêstoœæ
polimeru. Gêstoœæ materia³u polimerowego jest
tym wiêksza, im wiêksza jest gêstoœæ nape³nia-
cza (nanonape³niacza) i wiêksza jego zawartoœæ
[2]. Wyniki oznaczeñ gêstoœci badanych materia-
³ów zawarto w tabeli 1.

Na podstawie analizy wyników badañ
stwierdzono zgodnie z oczekiwaniem, ¿e gês-
toœæ kompozytów jest nieznacznie wiêksza ni¿
niemodyfikowanego PA6, przy czym kompo-
zyt zawieraj¹cy 10% mas. HNT mia³ wiêksz¹
gêstoœæ ni¿ kompozyt zawieraj¹cy 5% mas.
HNT. Ponadto stwierdzono, ¿e w wyniku

obróbki cieplnej gêstoœæ badanych próbek nie-
znacznie zwiêkszy³a siê, co prawdopodobnie
zwi¹zane jest ze wzrostem stopnia krystalicz-
noœci osnowy poliamidowej.

Informacji o strukturze krystalicznej mate-
ria³ów polimerowych dostarczaj¹ m.in. bada-
nia metod¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningo-
wej (badania DSC), które prowadzono w cyk-
lu: ogrzewanie – ch³odzenie – ogrzewanie.
Drugie ogrzewanie mia³o na celu uzyskanie
jednakowej historii termicznej badanych mate-
ria³ów, poniewa¿ metoda otrzymywania, his-
toria termiczna i warunki przechowywania
próbek semikrystalicznych polimerów wp³y-
waj¹ na ruchliwoœæ segmentów makrocz¹ste-
czek, jak równie¿ na nukleacjê, wzrost i orien-
tacjê krystalitów [12].

Na rysunku 1 przedstawiono przyk³adowe
termogramy DSC zarejestrowane podczas
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Rys. 1. Przyk³adowe termogramy DSC zarejestrowane

podczas pierwszego ogrzewania próbek przed obróbk¹

ciepln¹

Tabela 1. Gêstoœæ oraz granica plastycznoœci badanych materia³ów przed i po obróbce cieplnej

Oznaczenie próbki Gêstoœæ (g/cm3) Granica plastycznoœci (MPa)

PA6 – przed obróbk¹ ciepln¹

PA6 – po obróbce cieplnej

1,1162 ± 0,0051

1,1189 ± 0,0014

61,1 ± 2,3

74,5 ± 3,0

PA6+5% mas. HNT – przed obróbk¹ ciepln¹

PA6+5% mas. HNT – po obróbce cieplnej

1,1170 ± 0,0111

1,1439 ± 0,0128

62,7 ± 1,6

71,3 ± 2,4

PA6+10% mas. HNT – przed obróbk¹ ciepln¹

PA6+10% mas. HNT – po obróbce cieplnej

1,1531 ± 0,0125

1,1659 ± 0,0071

64,0 ± 1,6

74,5 ± 2,1



pierwszego ogrzewania próbek, natomiast na
rys. 2 podczas ich ch³odzenia. W tabeli 2 zesta-
wiono wartoœci wielkoœci wyznaczonych w
oparciu o zarejestrowane termogramy DSC.

Na podstawie analizy wyników badañ
stwierdzono, ¿e zarówno sk³ad badanej prób-
ki, jak i zastosowana obróbka cieplna nie mia³y
istotnego wp³ywu na temperaturê topnienia
(Tm), która podczas pierwszego ogrzewania
wynosi³a ok. 223–225°C (tabela 2). Po drugim
ogrzewaniu próbek, a wiêc dla takiej samej his-
torii termicznej badanych materia³ów stwier-
dzono, ¿e osnowa poliamidowa topi siê w tem-
peraturze ok. 220–221°C (tabela 2).

Obliczona na podstawie wzoru (1), zawar-
toœæ fazy krystalicznej (tabela 2) potwierdzi³a
przypuszczenie, ¿e w wyniku zastosowanej
obróbki cieplnej (ogrzewanie próbek przez 3
godziny w oleju silikonowym w temperaturze
150°C i nastêpnie wolne ich ch³odzenie) zwiêk-
sza siê uporz¹dkowanie segmentów makro-
cz¹steczek. W trakcie wolnego ch³odzenia pró-
bek segmenty makrocz¹steczek mia³y wiêcej
czasu na uporz¹dkowanie siê i st¹d wiêksza
zawartoœæ fazy krystalicznej w badanych mate-
ria³ach po obróbce cieplnej. Taki rodzaj obróbki
cieplnej nazywa siê wy¿arzaniem [2, 8]. Ponad-
to stwierdzono, ¿e zawartoœæ fazy krystalicznej
w obu nanokompozytach by³a wiêksza ni¿
w niemodyfikowanym PA6 (tabela 2).

W oparciu o analizê termogramów DSC za-
rejestrowanych podczas ch³odzenia próbek
stwierdzono, ¿e obróbka cieplna nie mia³a
wp³ywu na temperaturê, w której krystalizacja
zachodzi z maksymaln¹ szybkoœci¹ (Tkr) (tabe-
la 2). Stwierdzono jednak, ¿e wartoœæ Tkr obu
nanokompozytów (przed obróbk¹ ciepln¹ oraz
po obróbce cieplnej) jest o 6°C wy¿sza ni¿ nie-
modyfikowanego PA6. Stwierdzona wy¿sza
wartoœæ Tkr oraz wiêksza zawartoœæ fazy krys-
talicznej w nanokompozytach œwiadcz¹ o tym,
¿e haloizytowe nanorurki pe³ni¹ rolê czynnika
nukleuj¹cego, na którym tworz¹ siê heteroge-
niczne zarodki krystalizacji [13]. Wy¿sza tem-
peratura krystalizacji (Tkr) ma istotne znacze-
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Rys. 2. Przyk³adowe termogramy DSC zarejestrowane

podczas ch³odzenia próbek przed obróbk¹ ciepln¹

Tabela 2. Wielkoœci wyznaczone na podstawie termogramów DSC (dok³adnoœæ pomiaru temperatury
±0,5°C)

Oznaczenie próbki
Pierwsze ogrzewanie Ch³odzeni

e Drugie ogrzewanie

Tm (°C) �Hm (J/g) Xc (%) Tkr (°C) Tm (°C) �Hm (J/g) Xc (%)

PA6 – przed OC

PA6 – po OC

225,0

226,0

60,74

63,08

25,3

26,3

186,0

186,0

221,0

221,5

45,87

51,7

19,1

21,5

PA6+5% mas. HNT – przed OC

PA6+5% mas. HNT – po OC

225,0

225,0

60,1

65,97

26,4

28,9

192,0

192,0

220,0

220,0

48,69

53,95

21,3

23,7

PA6+10% mas. HNT – przed OC

PA6+10% mas. HNT – po OC

225,0

223,0

56,93

62,55

26,4

28,9

192,0

192,0

220,0

220,0

43,86

51,14

20,3

23,7

Oznaczenia w tabeli: OC – obróbka cieplna; Tm – temperatura topnienia; Tkr – temperatura, w której krystalizacja zachodzi z maksy-

maln¹ szybkoœci¹, �Hm – entalpia topnienia badanej próbki (J/g), Xc – obliczona zawartoœæ fazy krystalicznej



nie z punktu widzenia przetwórstwa tych ma-
teria³ów, pozwala bowiem na skrócenie cyklu
procesu wtryskiwania.

Odzwierciedleniem stwierdzonych zmian
stopnia krystalicznoœci s¹ wartoœci granicy
plastycznoœci badanych materia³ów, przed i po
obróbce cieplnej (tabela 1). Wiadomo, ¿e im
wiêksza jest zawartoœæ fazy krystalicznej, tym
wiêksza jest wytrzyma³oœæ materia³u polime-
rowego.

4. PODSUMOWANIE

Zastosowana w badaniach obróbka cieplna
polegaj¹ca na wygrzewaniu próbek przez 3 go-
dziny w oleju silikonowym w temperaturze
150°C i nastêpnie wolnym ich ch³odzeniu
zwiêkszy³a uporz¹dkowanie segmentów ma-
krocz¹steczek – zwiêkszenie zawartoœci fazy
krystalicznej w badanych materia³ach. Obrób-
ka cieplna nie mia³a wp³ywu na temperaturê,
w której krystalizacja zachodzi z maksymaln¹
szybkoœci¹ (Tkr). Wartoœæ Tkr obu kompozytów
(przed obróbk¹ ciepln¹ oraz po obróbce ciepl-
nej) by³a o 6°C wy¿sza ni¿ niemodyfikowane-
go PA6. Wy¿sza wartoœæ Tkr oraz wiêksza za-
wartoœæ fazy krystalicznej w nanokompozy-
tach œwiadcz¹ o tym, ¿e haloizytowe nanorurki
s¹ nukleantami dla osnowy poliamidowej. Po
obróbce cieplnej gêstoœæ oraz granica plastycz-
noœci badanych materia³ów by³y wiêksze ni¿
próbek prze obróbk¹ ciepln¹.
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Prezentowane wyniki badañ, zrealizowane w ra-

mach tematu nr 02/25/DSPB/4111, zosta³y sfinan-

sowane z dotacji na naukê przyznanej przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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