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Struktura i wybrane w³aœciwoœci nanokompozytów poliamidu 6
z organofilizowanym montmorylonitem
Streszczenie — Przedstawiono wyniki badañ nanokompozytów otrzymanych z poliamidu 6
(PA 6) nape³nianego 5 % mas. montmorylonitu organofilizowanego przy u¿yciu dwóch czwartorzêdowych soli amoniowych o ró¿nej strukturze chemicznej (MO1, MO2). Kompozyty poliamid 6
/organofilizowany montmorylonit wytwarzano za pomoc¹ wyt³aczarki dwuœlimakowej wspó³bie¿nej. Próbki do badañ formowano metod¹ wtryskiwania lub prasowania. Strukturê nanokompozytów, w szczególnoœci stopieñ delaminacji nanonape³niaczy, oceniano metod¹ WAXS oraz
TEM. Wytworzone nanokompozyty scharakteryzowano pod wzglêdem w³aœciwoœci mechanicznych, reologicznych, termicznych oraz palnoœci. Stwierdzono, ¿e rodzaj œrodka organofilizuj¹cego
wywiera bardzo istotny wp³yw na stopieñ dyspersji nanonape³niaczy w poliamidowej matrycy,
a w konsekwencji na w³aœciwoœci nanokompozytów.
S³owa kluczowe: poliamid 6, glinokrzemian, nanokompozyty, w³aœciwoœci mechaniczne, reologiczne, palnoœæ.
STRUCTURE AND SELECTED PROPERTIES OF POLYAMIDE 6/ORGANOPHILIZED MONTMORILLONITE NANOCOMPOSITES
Summary — The paper presents the results of a study on the nanocomposites prepared from polyamide 6 (PA 6) and montmorillonite, organophilized with two quaternary ammonium salts of different chemical structures (MO1, MO2), used as a filler at a concentration of 5 wt.%. The PA 6/organophilized montmorillonite composites were prepared using a co-rotating twin screw extruder.
The test samples were made by injection or compression moulding. The structure of nanocomposites, in particular the degree of nanofiller exfoliation, was assessed using WAXS and TEM methods. The produced nanocomposites were characterized for the mechanical, rheological and thermal properties as well as flammability. It was found that the type of organically modifying agent
exerts a substantial influence on the degree of nanofiller dispersion in a polyamide matrix, and in
effect, on the final properties of nanocomposites.
Keywords: polyamide 6, aluminosilicate, nanocomposites, mechanical properties, rheological
properties, flammability.

WSTÊP

Blisko æwieræ wieku temu w fabrykach koncernu Toyota zastosowano elementy samochodu po raz pierwszy
wykonane z nanokompozytu PA 6 nape³nionego cz¹stkami glinokrzemianu warstwowego. Kompozyt ten charakteryzowa³ siê znacznie mniejszym udzia³em nape³niacza ni¿ typowe kompozyty z mikronape³niaczami,
a jednoczeœnie wykazywa³ lepsze w³aœciwoœci [1]. Stale
rosn¹ce zainteresowanie nanokompozytami z polimerow¹ matryc¹ by³o konsekwencj¹ mo¿liwych do uzyskania, korzystnych w³aœciwoœci mechanicznych, zw³aszcza
sztywnoœci, a tak¿e œcieralnoœci, palnoœci oraz przenikal*)
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noœci gazów i zwi¹zków ma³ocz¹steczkowych, jak równie¿ odpornoœci termicznej i starzeniowej oraz odpornoœci na tlen atomowy [2].
Rozwój technologii by³ mo¿liwy dziêki u¿yciu kompatybilizatorów i zastosowaniu wyt³aczania do wytwarzania nanokompozytów [3]. W literaturze mo¿na znaleŸæ liczne artyku³y, patenty i monografie poœwiêcone
nanokompozytom, istotn¹ ich czêœæ stanowi¹ doniesienia dotycz¹ce kompozytów opartych na poliamidach alifatycznych i glinokrzemianach warstwowych, np. PA 6/
montmorylonit. Spoœród najnowszych prac przegl¹dowych, które ukaza³y siê za granic¹, przyk³adowo mo¿na
wymieniæ [2, 4—10].
W krajowych czasopismach, oprócz pozycji przegl¹dowych [11—17] ukazywa³y siê równie¿ artyku³y
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z prac w³asnych poœwiêconych nanokompozytom PA 6 z
montmorylonitem [18, 19]. Z literatury wiadomo, ¿e najwiêksze zmiany w³aœciwoœci nanokompozytu PA 6 z organofilizowanym montmorylonitem zazwyczaj obserwuje siê w przypadku zawartoœci nanonape³niacza
mniejszej ni¿ 10 % mas. Dane te stanowi¹ podstawê do
uznania takiego zakresu za optymalny dla uzyskania
kompozytów o najkorzystniejszych w³aœciwoœciach [14,
20].
Wyniki licznych doœwiadczeñ dowodz¹, ¿e nanonape³niacze, ze wzglêdu na ma³e wymiary i dobrze rozwiniêt¹ powierzchniê, wywieraj¹ znacznie silniejszy
wp³yw na w³aœciwoœci kompozytów oraz strukturê nadcz¹steczkow¹ matrycy PA 6 ni¿ typowe mikronape³niacze. Badania DSC wskazuj¹ na pogorszenie warunków
krystalizacji, objawiaj¹ce siê spadkiem temperatury i entalpii topnienia fazy krystalicznej PA 6 w kompozycie
[21]. Jest to czynnik korzystny ze wzglêdu na obecnoœæ
fazy amorficznej, przede wszystkim oddzia³uj¹cej z nanonape³niaczem [22]. Istotn¹ rolê w oddzia³ywaniach
PA 6 — montmorylonit odgrywa dobór œrodka organofilizuj¹cego — specyficznego kompatybilizatora decyduj¹cego nie tylko o warunkach i efektywnoœci organofilizacji montmorylonitu, lecz tak¿e o mo¿liwoœciach jego
interkalacji, w szczególnoœci delaminacji przez polimer
[23]. Mimo znacznych postêpów w próbach wyjaœnienia
takiej zale¿noœci, bêd¹cych efektem du¿ej liczby zbadanych i zastosowanych œrodków organofilizuj¹cych, nie
wszystkie problemy znalaz³y rozwi¹zanie. Niniejsza
praca stanowi próbê dokonania porównawczej oceny
efektywnoœci organofilizacji montmorylonitu za pomoc¹
dwóch soli amoniowych o ró¿nej strukturze chemicznej.
Efektywnoœæ tê oceniano na podstawie zmian struktury
fizycznej organofilowego montmorylonitu oraz zmian
w³aœciwoœci mechanicznych, reologicznych, termicznych
i ogniowych otrzymanych nanokompozytów z PA 6.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Poliamid 6—Tarnamid T-27 (prod. Zak³ady Azotowe
Tarnów S.A.) stosowany w pracy zarówno w przedmieszkach z nanonape³niaczami, jak i w kompozycjach
testowych oraz jako materia³ porównawczy, by³ jednorodnym odpadem pochodz¹cym z linii produkcyjnej
PA 6 w Zak³adach Azotowych Tarnów-Moœcice.
W charakterze nape³niaczy zastosowano, pochodz¹cy
z Górniczo-Metalowych Zak³adów Zêbiec S.A, naturalny
montmorylonit sodowy (MMT) organofilizowany dwiema czwartorzêdowymi solami amoniowymi:
— mieszanin¹ czwartorzêdowych alkilosiarczanów
amidów odpowiednich kwasów t³uszczowych i alkilowych pochodnych diamin alifatycznych (MO1). Modyfikator ten by³ przedmiotem zg³oszenia patentowego [24];
— mieszanin¹ czwartorzêdowych metylosiarczanów
diestrów kwasów t³uszczowych i trietanoloaminy
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(MO2). Modyfikator ten, o nazwie Tequat LC 90i, jest produktem handlowym firmy Tensis Sp. z o.o. w Brzegu
Dolnym.
Zawartoœæ zwi¹zków organicznych w kompleksie
MMT-MO1 wynosi³a 25 % mas., natomiast w organokompleksie MMT-MO2 — 35 % mas. (na podstawie badañ TG w atmosferze powietrza).
Przygotowanie próbek kompozytów
Kompozyty PA 6 z organofilizowanymi nanonape³niaczami przygotowywano metod¹ homogenizacji w
stanie stopionym, przy u¿yciu laboratoryjnej wyt³aczarki
dwuœlimakowej wspó³bie¿nej, firmy Brabender. Profil
temperaturowy ustawiono nastêpuj¹co: 240—230—
220—220 °C (od podajników do g³owicy). Przed homogenizacj¹ granulaty PA 6 suszono w suszarce pró¿niowej
w temp. 80 °C przez 48 h. Na pierwszym etapie homogenizacji do granulatu przed wyt³oczeniem dodawano po
0,3 % mas. stabilizatora i smaru, a tak¿e odpowiedni¹
iloœæ organofilizowanego MMT, otrzymuj¹c przedmieszki z udzia³em 30 % mas. nanonape³niacza. Na drugim
etapie przedmieszki „rozcieñczano” w wyt³aczarce dwuœlimakowej dodaj¹c PA 6 do zawartoœci 5 % mas.
MMT-MO1 lub MMT-MO2.
W zale¿noœci od rodzaju badañ, próbki formowano
metod¹ wtryskiwania lub prasowania. Przed formowaniem wszystkie kompozyty suszono w suszarce pró¿niowej w temp. 80 °C przez 48 h. Kszta³tki do badañ w³aœciwoœci mechanicznych i palnoœci wykonywano za pomoc¹ wtryskarki laboratoryjnej Arburg Allrounder 221 M
(œrednica œlimaka 20 mm).
Wtryskiwanie prowadzono w warunkach temperatury cylindra 230—240—250—260 °C (od podajnika do dyszy), temperatury dyszy 260 °C oraz temperatury formy
80 °C. P³ytki o gruboœci 1 mm do badañ reologicznych
wytwarzano przy u¿yciu hydraulicznej prasy laboratoryjnej, w temp. 230 °C (2 min), stosuj¹c odgazowanie.
Metody badañ
W³aœciwoœci mechaniczne

Próby rozci¹gania prowadzono przy u¿yciu maszyny
wytrzyma³oœciowej Tira Test 2705, wykorzystuj¹c znormalizowane próbki wiose³kowe (PN-EN ISO 527-1),
udarnoœæ Charpy’ego z karbem oznaczano stosuj¹c typowy m³ot udarowy o energii 1 J. Seria pomiarowa obejmowa³a co najmniej 20 kszta³tek.
W³aœciwoœci reologiczne

WskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (MFR) oznaczano za
pomoc¹ plastometru Zwick 4100 (225 °C, obci¹¿enie
21,2 N), krzywe lepkoœci œcinania ustalonego i sk³adowe
lepkoœci zespolonej b¹dŸ modu³u zespolonego wyznaczano przy u¿yciu reometru naprê¿eniowego Rheolyst
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Palnoœæ

Indeks tlenowy okreœlano wykorzystuj¹c urz¹dzenie
firmy Ceast, inne charakterystyki procesu palenia wyznaczano za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego, w Instytucie W³ókien Naturalnych w Poznaniu. Ocenê palnoœci
wykonano zgodnie z norm¹ ISO 5660 stosuj¹c aparat firmy Atlas. Próbki do badañ, o wymiarach 100×100×4 mm,
wykonane przy u¿yciu prasy hydraulicznej (240 °C,
3 min) poddawano spalaniu w pozycji horyzontalnej
u¿ywaj¹c zapalnika iskrowego. Moc ogrzewania ustalono na 35 kW/m2. Wyniki odczytywano w odstêpach 2 s.
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AR — 1000, w uk³adzie p³ytka — p³ytka (35 mm/35 mm),
zakres pomiarowy œcinania ustalonego 0,01—400 rad/s,
œcinania oscylacyjnego 0,5—650 rad/s.
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Rys. 1. Dyfraktogramy WAXS nanonape³niacza MMT-MO1
— 1 i kompozytu PA 6/MMT-MO1 — 2
Fig. 1. WAXS diffractograms of MMT-MO1 nanofiller — 1
and PA 6/MMT-MO1 composite — 2

Badania strukturalne

W³aœciwoœci termiczne

Temperaturê i entalpiê topnienia oraz stopieñ krystalicznoœci PA 6 oceniano stosuj¹c mikrokalorymetr skaningowy DSC Mettler Toledo 821e sprzê¿ony z ch³odziark¹ sprê¿arkow¹ ThermoHaake, w zakresie 25—
260 °C, z szybkoœci¹ ogrzewania 10 °C/min. Zrealizowano dwa cykle termiczne, a obliczeñ dokonano na podstawie drugiego cyklu ogrzewania. Temperaturê miêknienia mierzono typowym aparatem Vicata (ISO 306). Badania TGA wykonano za pomoc¹ aparatu NETZSCH STA
409C, w atmosferze powietrza, w zakresie 25—1000 °C,
z szybkoœci¹ ogrzewania 10 °C/min.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Rysunki 1 i 2 przedstawiaj¹ dyfraktogramy WAXS
nanonape³niaczy MMT-MO1 oraz MMT-MO2 a tak¿e
kompozytów PA 6 z ich udzia³em.
Na dyfraktogramie MMT-MO1 (rys. 1) wystêuj¹ dwa
maksima: o du¿ej intensywnoœci, odpowiadaj¹ce wartoœci k¹ta 2q1 = 4,9° i o ma³ej intensywnoœci, odpowiadaj¹ce
wartoœci k¹ta 2q2 = 6,1°. Na tej podstawie z równania
Braggów otrzymano nastêpuj¹ce odleg³oœci miêdzyp³aszczyznowe: d001 = 1,78 nm, d002 = 1,43 nm. Wzrost odleg³oœci d001 w porównaniu z d001 montmorylonitu nie-
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Dyfraktogramy WAXS uzyskano za pomoc¹ dyfraktometru rentgenowskiego Ultima IV firmy Rigaku, w uk³adzie geometrycznym Bragga-Brentano, pod napiêciem
40 kV i natê¿eniem 30 mA w trybie krokowym, z krokiem
pomiarowym 0,05°/2q, zakresem 2q = 1,1—10°. W pomiarach u¿yto anody miedzianej, l = 0,154178 nm, z filtrem
niklowym.
Zdjêcia TEM próbek kompozytów sporz¹dzonych za
pomoc¹ mikrotomu Reichert Ultracut E firmy Leica wykonano przy u¿yciu Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego EM 900 firmy Zeiss.
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Rys. 2. Dyfraktogramy WAXS nanonape³niacza MMT-MO2
— 1 i kompozytu PA 6/MMT-MO2 — 2
Fig. 2. WAXS diffractograms of MMT-MO2 nanofiller — 1
and PA6/MMT-MO2 composite — 2

modyfikowanego (d = 1,26 nm) wskazuje, ¿e MMT-MO1
uleg³ interkalacji. Struktury interkalowane wystêpuj¹
jako podstawowe, obok istniej¹ struktury o mniejszym
stopniu interkalacji. Zanik maksimów w nanokompozycie PA 6/MMT-MO1 dowodzi, ¿e nanonape³niacz uleg³
ca³kowitej delaminacji.
Na dyfraktogramie MMT-MO2 (rys. 2) mo¿na odczytaæ trzy maksima przypisane k¹tom o wartoœciach 2q1 =
1,6°, 2q2 = 4,4° i 2q3 = 6,2°, którym odpowiadaj¹ odleg³oœci
miêdzyp³aszczyznowe d1 = 5,45 nm, d2 = 1,90 nm i d3 =
1,40 nm. Wszystkie trzy wartoœci s¹ wiêksze, ni¿ w montmorylonicie niemodyfikowanym, co œwiadczy o tym, ¿e
uzyskano glinokrzemian interkalowany. W tym przypadku otrzymano bardziej z³o¿on¹ strukturê, obejmuj¹c¹ trzy frakcje bentonitu o trzech ró¿nych odleg³oœciach
miêdzyp³aszczyznowych. W kompozycie PA 6/
MMT-MO2, mo¿na zaobserwowaæ, pochodz¹cy od
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Rys. 3. Zdjêcia TEM nanokompozytów PA 6/MMT-MO1 — a) oraz PA 6/MMT-MO2 — b)
Fig. 3. TEM images of nanocomposites: PA 6/MMT-MO1 — a) and PA 6/MMT-MO2 — b)

struktury warstwowej glinokrzemianu, bardzo szeroki
rozmyty pik pomiêdzy k¹tami rozpraszania 2q = 3,5° a
2q = 7° i z maksimum dyfrakcyjnym odpowiadaj¹cym
wartoœci 2q = 5°. Obecnoœæ tego piku dowodzi aglomeracji czêœci glinokrzemianu w kompozycie. Obserwuje siê
ponadto zanik piku dyfrakcyjnego odpowiadaj¹cego
wartoœci k¹ta rozpraszania 2q1 = 1,6°. Otrzymany przebieg krzywej dyfrakcyjnej kompozytu PA 6/MMT-MO2
wskazuje na czêœciow¹ delaminacjê nape³niacza, czêœæ
nape³niacza mog³a jednak ulec aglomeracji.
Wyniki badañ XRD potwierdzaj¹ zdjêcia TEM (rys. 3),
na których jest widoczne bardzo dobre zdyspergowanie
nape³niaczy w kompozycie zarówno PA 6/MMT-MO1,
jak i PA 6/MMT-MO2. Pojedyncze p³ytki glinokrzemianów s¹ rozmieszczone równomiernie, obecne s¹ jednak
niewielkie aglomeraty sk³adaj¹ce siê z kilku p³ytek. Liczniejsze skupiska aglomeratów mo¿na zaobserwowaæ
w przypadku kompozytu PA 6/MMT-MO2.
W tabeli 1 zestawiono oznaczone metod¹ DSC w³aœciwoœci termiczne oraz wartoœci temperatury miêknienia
Vicata czystego poliamidu 6 i jego nanokompozytów z
dodatkiem 5 % mas. glinokrzemianów MMT-MO1 lub
MMT-MO2. Stopieñ krystalicznoœci obliczano przyjmuj¹c, ¿e entalpia topnienia ca³kowicie krystalicznego PA 6
wynosi 190 J/g [26]. Podane wartoœci DHm kompozytów
odnosz¹ siê do fazy czystego poliamidu. Z tabeli 1 wynika, ¿e dodatek nape³niaczy bardzo nieznacznie (o ok.

1°C) obni¿a temperaturê topnienia PA 6. Istotne ró¿nice,
zwi¹zane g³ównie z rodzajem modyfikatora montmorylonitu, obserwuje siê natomiast w przypadku wartoœci
entalpii topnienia, a w konsekwencji stopnia krystalicznoœci PA 6. Nape³niacz MMT-MO1 jest dobrze rozproszony w poliamidowej matrycy i nie wp³ywa w istotnym
stopniu na zmiany stopnia krystalicznoœci PA 6. Kompozyty zawieraj¹ce MMT-MO2 charakteryzuj¹ siê mniejsz¹
entalpi¹ topnienia oraz ni¿szym stopniem krystalicznoœci ni¿ PA 6 oraz kompozyt PA 6/MMT-MO1. Jest to spowodowane gorszym zdyspergowaniem a wiêc mniejsz¹
liczb¹ pojedynczych p³ytek glinokrzemianu w matrycy
polimeru, które potencjalnie mog¹ pe³niæ rolê czynnika
nukleuj¹cego. Odzwierciedlaj¹ to wartoœci temperatury
Vicata, mniejsze w odniesieniu do kompozytu z
MMT-MO2 ni¿ kompozytu z MMT-MO1. Jest to efekt
wiêkszego udzia³u „miêkkiej” fazy amorficznej w kompozycie PA 6/MMT-MO2. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ dane z pomiarów WAXS. Lepsze rozproszenie cz¹stek
MMT w matrycy PA 6 jest bowiem czynnikiem u³atwiaj¹cym nukleacjê podczas krystalizacji.
Ze wzglêdu na zastosowanie do badañ poliamidowego odpadu o nieznanym udziale dodatków, dodatkowo
wykonano analizê termograwimetryczn¹ (TGA) odpadowego PA 6 i kompozytów z jego udzia³em, porównano
je z TGA handlowego poliamidu 6 (Tarnamidu T-27). Wyniki wskazuj¹, i¿ pocz¹tek rozk³adu, rozumiany jako

T a b e l a 1. W³aœciwoœci termiczne PA 6 i jego nanokompozytów
T a b l e 1. Thermal properties of PA 6 and its nanocomposites
DSC
temperatura
topnienia Tm, °C

entalpia topnienia
DHm, J/g

stopieñ krystalicznoœci Xc, %

Temperatura
miêknienia
wg Vicata, °C

Temperatura
pocz¹tku rozk³adu
termicznego T-5, °C

Pozosta³oœæ
w temp.
900 °C, %

PA 6

223,5

66,1

34,8

187

380

7,6

PA 6/MMT-MO1

222,2

68,0

35,8

186

384

9,6

PA 6/MMT-MO2

222,6

58,5

30,8

182

383

9,2

Symbol
próbki
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T a b e l a 2. W³aœciwoœci mechaniczne oraz wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia PA 6 i jego nanokompozytów
T a b l e 2. Mechanical properties and melt flow rate of PA 6 and its nanocomposites
WskaŸnik szybkoœci p³yniêcia
g/10 min

Udarnoœæ
z karbem
kJ/m2

Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie
MPa

Naprê¿enie
zrywaj¹ce
MPa

Wyd³u¿enie
wzglêdne przy
zerwaniu, %

Modu³
Younga
MPa

PA 6

3,6

13,0 ± 1,0

58,0 ± 3,0

40,0 ± 3,0

60,0 ± 12,0

1900 ± 65

PA 6/MMT-MO1

0,5

6,0 ± 1,0

64,0 ± 4,0

59,0 ± 5,0

6,0 ± 1,0

2400 ± 80

PA 6/MMT-MO2

1,6

9,0 ± 1,0

59,0 ± 1,0

49,0 ± 4,0

11,0 ± 3,0

2100 ± 50

5-proc. ubytek masy (T-5) odpadowego PA 6 obserwuje
siê w temp. 380 °C a w przypadku kompozytów PA 6/
MMT-MO1 oraz PA 6/MMT-MO2 w temperaturze o ok.
3—4 °C wy¿szej (tabela 1). Ubytek 5 % masy handlowego
Tarnamidu T-27 nastêpuje w temperaturze o ok. 10 °C
wy¿szej (T-5 = 390°C). Wyniki analizy TGA wskazuj¹, i¿
zastosowany w niniejszej pracy odpadowy PA 6 zawiera
ok. 2,3 % mas. zanieczyszczeñ, a pozosta³oœæ masy w
temp. 900 °C odpadowego PA 6 wynosi 7,6 %, podczas
gdy Tarnamidu T-27 — ok. 5,3 %. Pozosta³oœæ masy
w temp. 900 °C kompozytów PA 6/MMT-MO1 i PA 6/
MMT-MO2 jest wiêksza ni¿ odpadowego PA 6 o ok.
1,6—2 % mas. Ró¿nice miêdzy teoretyczn¹ zawartoœci¹
(5 % mas.) organofilowego montmorylonitu w polimerowej matrycy, a stwierdzon¹ w badaniach TGA s¹ zwi¹zane z tym, ¿e u¿yte do modyfikacji bentonitu substancje
organiczne, podczas ogrzewania równie¿ uleg³y degradacji, ponadto frakcja mineralna bentonitu uleg³a dehydroksylacji [27].
W tabeli 2 zestawiono w³aœciwoœci mechaniczne i
wartoœci wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia czystego poliamidu oraz obu jego nanokompozytów. Dodatek do PA 6
nanonape³niaczy wyraŸnie zmienia jego charakterystykê
mechaniczn¹ i szybkoœæ p³yniêcia. Wprowadzenie do poliamidowej matrycy cz¹stek MMT-MO1 lub MMT-MO2
zwiêksza jej sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ, towarzyszy temu
spadek udarnoœci, wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz wartoœci MFR. Œwiadczy to jednoznacznie o zmniejszeniu
ruchliwoœci cz¹steczek polimeru na skutek obecnoœci
rozproszonych sztywnych cz¹stek nape³niacza, a tak¿e,
poœrednio, o silnych oddzia³ywaniach matryca/nanonape³niacz. Ró¿nice w oddzia³ywaniu nanonape³niaczy z
cz¹steczkami poliamidu 6 s¹ niekiedy bardzo wyraŸne,
co jest zwi¹zane ze stopniem delaminacji oraz zawartoœci¹ frakcji nieorganicznej w organobentonitach. Widaæ,
¿e dodatek do PA 6 nape³niacza MMT-MO1 zapewnia
wiêksz¹ sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ kompozytu (co jest
konsekwencj¹ wiêkszej zawartoœci frakcji nieorganicznej
w organokompleksie MMT/MO1 = 3), podczas gdy dodatek MMT-MO2 wp³ywa na wiêkszy wzrost udarnoœci,
wyd³u¿enia i wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia (co wynika
z wiêkszej zawartoœci soli organicznej MMT/MO1 = 1,86).
WyraŸna poprawa wytrzyma³oœci statycznej a jednoczeœnie nieco gorsza wytrzyma³oœæ dynamiczna kompozycji
PA 6 z MMT-MO1 pozostaje w doskona³ej zgodnoœci
z wynikami badañ DSC, kompozyt PA 6/MMT-MO1 zawiera bowiem mniej „miêkkiej” (bardziej wytrzyma³ej

dynamicznie lecz s³abszej statycznie) fazy amorficznej
PA 6. Ponadto, oddzia³ywania cz¹stek MMT-MO1 z cz¹steczkami polimeru, prowadz¹ce do spadku ich ruchliwoœci s¹ wyraŸnie wiêksze ni¿ oddzia³ywania cz¹stek
nape³niacza MMT-MO2. Zjawisko to nale¿y t³umaczyæ
ró¿nicami w strukturze chemicznej modyfikatorów
(MO1 i MO2) u¿ytych do organofilizacji. Jak ju¿ wspominano, modyfikator organiczny MO1 sk³ada siê z liniowych zwi¹zków ró¿nej d³ugoœci, które oprócz ugrupowañ amoniowych zawieraj¹ silnie polarne grupy amidowe, podczas gdy modyfikator MO2 zawiera zwi¹zki rozga³êzione z ugrupowaniem amoniowym i s³abiej polarnymi grupami estrowymi. Prostsza i bardziej polarna
struktura MO1 u³atwia organofilizacjê montmorylonitu,
sprzyjaj¹c jego eksfoliacji po zmieszaniu z PA 6, a jednoczeœnie ograniczeniu ruchliwoœci makrocz¹steczek
wskutek silnych oddzia³ywañ adhezyjnych na granicy
p³ytki nape³niacza — matryca polimerowa, g³ównie za
spraw¹ grup amidowych.
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Rys. 4. Lepkoœæ œcinania ustalonego PA 6—1, PA 6/
MMT-MO1—2 i PA 6/MMT-MO2—3
Fig. 4. Steady shear viscosity for PA 6—1, PA 6/
MMT-MO1—2 and PA 6/MMT-MO2—3

Koncepcjê tak¹ potwierdza przebieg uzyskanych
krzywych lepkoœci œcinania ustalonego (du¿e deformacje) i sk³adowe lepkoœci zespolonej lub, alternatywnie,
wartoœci modu³u zespolonego oznaczane podczas œcinania oscylacyjnego (ma³e deformacje) (rys. 4, 5).
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Rys. 5. Lepkoœæ oraz modu³ zachowawczy w warunkach œcinania oscylacyjnego: PA 6—1, PA 6/MMT-MO1—2 i PA 6/
MMT-MO2—3
Fig. 5. Viscosity and storage modulus in oscillatory shear for
PA 6—1, PA 6/MMT-MO1—2 and PA 6/MMT-MO2—3

W zakresie ma³ych i œrednich szybkoœci œcinania, lepkoœæ uk³adów maleje w kolejnoœci PA 6/MMT-MO1, PA 6,
PA 6/MMT-MO2, a w zakresie wiêkszych szybkoœci œcinania (> 30 s-1) lepkoœæ wszystkich uk³adów jest niemal
identyczna, co jest zwi¹zane z du¿ym wspó³czynnikiem
kszta³tu zastosowanych nape³niaczy. W warunkach
wiêkszych szybkoœci œcinania cz¹stki nape³niaczy p³ytkowych uk³adaj¹ siê zgodnie z kierunkiem przep³ywu,
nie wywieraj¹ wiêc istotnego wp³ywu na lepkoœæ uk³adów. Uzyskane wartoœci lepkoœci s¹ zgodne z oznaczonymi wartoœciami MFR (tabela 2), odpowiadaj¹cymi ró¿nym szybkoœciom œcinania (szacunkowo dla PA 6 —
10 s-1, dla PA 6/MMT-MO2 — 4,5 s-1 i dla PA 6/MMT-MO1
— 1,5 s-1). Du¿a lepkoœæ (ma³a wartoœæ MFR) uk³adu
PA 6/MMT-MO1 potwierdza istotny wp³yw zawartoœci
frakcji nieorganicznej w organokompleksie, lub te¿
znacznie silniejsze oddzia³ywania nape³niacza
MMT-MO1 ni¿ MMT-MO2 z matryc¹ PA 6. W zakresie
bardzo du¿ych szybkoœci œcinania (> 200 s-1), kompozycjê
PA 6 z MMT-MO1, wykazuj¹c¹ najszerszy obszar zachowania pseudoplastycznego charakteryzuj¹ cechy œwiadcz¹ce b¹dŸ o powstaniu niestabilnoœci przep³ywu, b¹dŸ
o tendencji do zachowania dylatantnego. Zachowanie

takie jest doœæ typowe dla uk³adów zawieraj¹cych cz¹stki
o kszta³cie niekulistym [25], które przy dostatecznie du¿ym poziomie naprê¿eñ œcinaj¹cych zaczynaj¹ wirowaæ
utrudniaj¹c przep³yw. W tym przypadku mo¿e to sugerowaæ istnienie w uk³adzie izolowanych p³ytek (a nie, np.
aglomeratów) glinokrzemianu.
Krzywe lepkoœci œcinania oscylacyjnego, odzwierciedlaj¹ce cechy lepkie w zakresie liniowej lepkosprê¿ystoœci (rys. 5) obrazuj¹ kolejnoœæ zmian, identyczn¹ jak
w przypadku krzywych lepkoœci œcinania ustalonego
w zakresie nieliniowej lepkosprê¿ystoœci. Zwraca uwagê
du¿a nieregularnoœæ przebiegu krzywej lepkoœci PA 6,
niemal niewidoczna na krzywych lepkoœci kompozycji
PA 6 z nape³niaczami. Otrzymany wynik jest powtarzalny, przyczyny tego zachowania s¹ natomiast niejasne.
Krzywe zmian modu³u zachowawczego odzwierciedlaj¹ cechy sprê¿yste badanych kompozycji w zakresie liniowej lepkosprê¿ystoœci. Mo¿na zauwa¿yæ pewn¹
korelacjê z cechami mechanicznymi, mianowicie nanokompozyt PA 6/MMT-MO1, o wiêkszej sprê¿ystoœci, tzn.
bardziej sztywny w stanie ciek³ym, jest te¿ bardziej
sztywny i wytrzyma³y w stanie sta³ym. Zastosowanie nape³niacza MMT-MO1, zawieraj¹cego wiêksz¹ iloœæ glinokrzemianu w organokompleksie ni¿ nanonape³niacz
MMT-MO2, prowadzi do wiêkszego usztywnienia i
wzmocnienia kompozycji z PA 6.
W tabeli 3 zestawiono parametry oceny palnoœci
(w³aœciwoœci ogniowych) uzyskane za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego oraz wartoœci indeksu tlenowego
(LOI). Dodatek glinokrzemianów w iloœci 5 % mas. spowodowa³ wzrost wartoœci LOI z 22 (PA 6) do 27 (PA 6/
MMT-MO2) i 28 (PA 6/MMT-MO1). Wyniki te potwierdzaj¹ wczeœniejsze doniesienia o uniepalniaj¹cym dzia³aniu modyfikowanych montmorylonitów, tak¿e w kompozytach z PA 6 [26]. Wprowadzenie do polimerowej
matrycy nape³niaczy warstwowych nie ograniczy³o jednak w zauwa¿alnym stopniu kapania podczas palenia.
Kompozycje PA 6/MMT-MO1 i PA 6/MMT-MO2 charakteryzuj¹ siê wyraŸnie zmniejszonymi wartoœciami: maksymalnej szybkoœci wydzielania ciep³a (HRR), œredniej
szybkoœci ubytku masy (MLR) oraz iloœci wydzielonego
ciep³a (THR), w porównaniu z odpowiednimi wartoœciami odnosz¹cymi siê do czystego PA 6. Wyniki te wskazuj¹ na wolniejsze spalanie siê kompozycji z matryc¹ z PA 6.

T a b e l a 3. Palnoœæ wytworzonych nanokompozytów oznaczana metod¹ kalorymetrii sto¿kowej oraz wartoœci indeksu tlenowego*)
T a b l e 3. Flammability of the prepared nanocomposites evaluated by cone calorimetry and limiting oxygen index*)
HRR, kW/m2

TTI, s

MLR, g/s

CO, kg/kg

CO2, kg/kg

THR, MJ/m2

LOI

PA 6

694,5

89

17,4

17,3

488,4

134,8

22,0

PA 6/MMT-MO1

343,3

115

10,2

12,2

703,6

99,4

28,0

PA 6/MMT-MO2

443,1

61

9,8

31,6

1024,8

84,4

27,0

Symbol próbki

*)

HRR — maksymalna szybkoœæ wydzielania ciep³a, TTI — czas zap³onu, MLR — œrednia szybkoœæ ubytku masy, CO/CO2 — wzglêdna
masa wydzielonego CO/CO2, THR — ca³kowita iloœæ wydzielonego ciep³a, LOI — indeks tlenowy.
*) HRR — maximum heat release rate, TTI — ignition time, MLR — average mass loss rate, CO, CO — relative mass of CO and CO emitted,
2
2
THR — total heat release, LOI — limiting oxygen index.
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WyraŸnie skuteczniej uniepalniaj¹co dzia³a dodatek
MMT-MO1 do PA 6, o czym œwiadczy mniejsza szybkoœæ
wydzielania ciep³a, mniejsza iloœæ wydzielanych gazów
CO i CO2 oraz d³u¿szy czas zap³onu podczas spalania PA
6/MMT-MO1 ni¿ kompozytu PA 6/MMT-MO2. Prawdopodobnie jest to efekt lepszego zdyspergowania
MMT-MO2 w PA 6, jak równie¿ wiêkszej zawartoœci
glinokrzemianu w organobentonicie (w kompozycie
PA 6/MMT-MO1 zawartoœæ glinokrzemianu wynosi
3,75 % mas., a zawartoœæ soli 1,25 % mas., podczas gdy
w kompozycie PA 6/MMT-MO2 zawartoœæ glinokrzemianu wynosi 3,25 % mas., a zawartoœæ soli 1,75 % mas). Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e oba badane nape³niacze, wp³ywaj¹ na ograniczenie palnoœci PA 6 korzystniej
ni¿ nape³niacze opisane w poz. [25], gdy¿ oprócz zmniejszenia szybkoœci palenia zmniejszaj¹ tak¿e zdolnoœæ
palenia w warunkach wiêkszej zawartoœci tlenu, o czym
œwiadczy wzrost indeksu tlenowego.
WNIOSKI

Rodzaj œrodka u¿ytego do organofilizacji montmorylonitu (i jego zawartoœæ w organobentonicie) wp³ywa
w istotnym stopniu na zdolnoœæ modyfikowanego nape³niacza do delaminacji podczas wyt³aczania z PA 6, a w
konsekwencji na w³aœciwoœci mechaniczne i reologiczne,
a tak¿e na przebieg procesu spalania kompozytów.
Modyfikacja montmorylonitu mieszanin¹ czwartorzêdowych alkilosiarczanów amidów kwasów t³uszczowych i alkilowych pochodnych diamin alifatycznych
(modyfikator MO1) u³atwia delaminacjê i zapewnia lepsz¹ adhezjê na granicy faz polimer-glinokrzemian, a tak¿e wy¿szy stopieñ krystalicznoœci PA 6 w kompozycie,
ni¿ w przypadku u¿ycia modyfikatora MO2, mieszaniny
czwartorzêdowych metylosiarczanów diestrów kwasów
t³uszczowych i trietanoloaminy.
Dzia³anie modyfikatora MO1 prowadzi do wiêkszej
wytrzyma³oœci i sztywnoœci oraz wiêkszej lepkoœci i sprê¿ystoœci, a tak¿e do wyraŸniejszego zmniejszenia palnoœci nankompozytu PA 6/MMT-MO1 ni¿ kompozytu PA 6/
MMT-MO2.
Praca finansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego na dzia³alnoœæ statutow¹ Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Wroc³awskiej.
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