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Badania wp³ywu wygrzewania i starzenia promieniami UV
na strukturê kompatybilizowanych mieszanin PP/PA 6
Streszczenie — Sporz¹dzono mieszaniny polipropylenu (PP) z poliamidem 6 (PA 6) o sk³adzie
30/70, 50/50 i 70/30 (% mas.), z dodatkiem poliwinylopirolidonu (PWP) jako kompatybilizatora.
Próbki czystego PA 6, PP oraz wytworzonych mieszanin PA 6/PP poddano wygrzewaniu, starzeniu promieniami UV lub wygrzewaniu i starzeniu, oceniaj¹c wp³yw tych procesów na krystalicznoœæ i morfologiê badanych polimerów. Na podstawie przebiegu krzywych DSC oraz obrazów
uzyskanych za pomoc¹ mikroskopu optycznego stwierdzono, ¿e po wygrzewaniu i starzeniu UV
nast¹pi³ znaczny wzrost fazy krystalicznej we wszystkich przypadkach, natomiast zakres temperatury topnienia oraz stopieñ krystalicznoœci zmieni³ siê w niewielkim stopniu. Stwierdzono te¿
wzrost odpornoœci próbek na starzenie œwietlne po ich wstêpnej obróbce cieplnej.
S³owa kluczowe: poliamid, polipropylen, poliwinylopirolidon, mieszaniny, starzenie UV, wygrzewanie, ró¿nicowa kalorymetria skaningowa, mikroskopia optyczna.
STUDIES ON THE INFLUENCE OF SOAKING AND ULTRAVIOLET IRRADIATION AGEING
ON THE STRUCTURE OF COMPATIBILIZED PP/PA 6 MIXTURES
Summary — The results of investigations on the crystallinity and structure of polypropylene,
polyamide 6 and their mixtures have been presented. The mixtures prepared in compositions of 30,
50 and 70 wt. % of polypropylene in relation to the polyamide using polyvinylpyrrolidone (PVP)
as compatibilizing agent. The influence of soaking, UV irradiation ageing or both on the crystallinity and structure on polypropylene and polyamide 6 virgin samples, as well as on their mixtures
was determined. On the basis of obtained DSC curves and optical microscope images (Table 2, Figs.
1—10), it was concluded, that soaking and UV irradiation caused a significant increase of the crystalline phase in all the studied samples, while the melting temperature range and degree of crystallinity did not change significantly. An increase in the resistance to UV-induced ageing after preliminary soaking of the samples was also observed.
Keywords: polyamide, polypropylene, polyvinylpyrrolidone, mixtures, UV ageing, soaking, DSC,
optical microscopy.

W ostatnim dwudziestoleciu du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê mieszaniny polimerów stanowi¹ce now¹
grupê materia³ów o interesuj¹cej, niekiedy bardzo specyficznej charakterystyce. Intensywnie rozwijaj¹ siê te¿ metody modyfikacji konwencjonalnych polimerów prowadz¹ce do uzyskania materia³ów o specjalistycznych w³aœciwoœciach.
W celu wytworzenia mieszaniny o widocznej modyfikacji w strukturze, wskazuj¹cej na zmiany w³aœciwoœci
sk³adników, wykorzystuje siê, przebiegaj¹ce podczas
mieszania, zjawisko tworzenia siê okreœlonej iloœci
zwi¹zku poœredniego ³¹cz¹cego ze sob¹ makrocz¹steczki
mieszanych polimerów [1—3], którymi najczêœciej s¹ kopolimery szczepione lub blokowe. Zmianê w budowie
chemicznej polimerów wyjœciowych uzyskuje siê pod-

czas mieszania, dziêki u¿yciu kompatybilizatorów o odpowiedniej reaktywnoœci [4—9]. Zastosowanie kompatybilizatorów sprzyja tak¿e tworzeniu siê kopolimerów
blokowych o strukturze zbli¿onej do struktury polimerów wyjœciowych. Powstaj¹ce w taki sposób kopolimery
stanowi¹ uk³ad, w którym ró¿ne fazy po³¹czone s¹ ze
sob¹, a wynikiem tego jest zauwa¿alne zmniejszenie napiêcia miêdzyfazowego w mieszaninie. Zmiany w budowie chemicznej polimerów wyjœciowych zachodz¹ równie¿ po wprowadzeniu do mieszaniny, dodatkowo, m.in.
ma³ocz¹steczkowych zwi¹zków, takich jak: nadtlenki lub
epoksydy [9—19].
W niniejszej pracy fizycznej modyfikacji poddano poliamid (PA 6) oraz polipropylen (PP) stosuj¹c poliwinylopirolidon (PWP), polimer amorficzny, zdolny do jonizacji
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i tworzenia kompleksów z przeniesieniem ³adunku z
wieloma zwi¹zkami elektrofilowymi, a tak¿e z donorami
protonów. Obecne w makrocz¹steczkach PWP grupy —
akceptory protonów — stwarzaj¹ prawdopodobieñstwo
powstawania miêdzycz¹steczkowych wi¹zañ wodorowych w mieszaninie z PA. W uk³adzie PWP z polipropylenem przewiduje siê pojawienie s³abych oddzia³ywañ
hydrofobowych pomiêdzy ³añcuchem wêglowodorowym PWP a ³añcuchem PP [18—22].
W pracy przestawiono wyniki badañ wp³ywu wygrzewania oraz starzenia promieniami UV próbek mieszanin PA 6/PP kompatybilizowanych za pomoc¹ PWP,
na ich strukturê i w³aœciwoœci. Zakres prac badawczych
obejmowa³: analizê termiczn¹ (DSC) oraz badanie struktury nadcz¹steczkowej. Wygrzewane polimery oraz ich
mieszaniny zmieniaj¹ swoje w³aœciwoœci i strukturê
[20—23], co ma istotny wp³yw równie¿ na przebieg procesu ich starzenia pod wp³ywem promieniowania UV.
Planowany sk³ad mieszaniny zale¿y w du¿ym stopniu
od przewidywanych w³aœciwoœci i czasu u¿ytkowania
wytworu a tak¿e odpornoœci na degradacjê fotochemiczn¹.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
— Polipropylen o nazwie handlowej Malen PJ-400,
produkowany przez Petrochemiê P³ock SA.
— Poliamid 6 o nazwie handlowej Tarnamid T-27 produkowany przez Zak³ady Azotowe Tarnów.
— Poliwinylopirolidon o ciê¿arze cz¹steczkowym
12 000 ± 2500.
Przygotowanie próbek do badañ
Do badañ w³aœciwoœci termicznych i struktury wykorzystano mieszaniny o sk³adzie: PP30 %/PA70 %,
PP50 %/PA50 %, PP70 %/PA30 % z udzia³em poliwinylopirolidonu jako kompatyblilizatora w iloœci 2 % mas.
Poliamid i poliwinylopirolidon przed przetwarzaniem

T a b e l a 1. Warunki wtryskiwania próbek mieszanin
T a b l e 1. Injection molding parameters of the sample mixtures
Przetwarzane tworzywo
Parametry
wtryskiwania

PP
PP70 %/PA30 %

PA 6
PP50 %/PA50 %,
PP30 %/PA70 %

Temperatura dyszy, °C

230

245

Temperatura formy, °C

80

80

Ciœnienie wtrysku, MPa

70

100

Ciœnienie docisku, MPa

35

45

Czas docisku, s

20

5

Czas ch³odzenia, s

15

20

suszono w suszarce Zelmet z komor¹ ciepln¹ kc-100/200
w temp. 80 °C przez 12 h.
Wypraski uzyskiwano za pomoc¹ wtryskarki Krauss
Maffei KM65 — 160C1 ze œlimakiem o œrednicy 30 mm
i stosunku L/D = 23, trójstrefowym, o sta³ym skoku na ca³ej d³ugoœci oraz si³¹ zamykania formy 650 kN. Podstawowe warunki wtryskiwania próbek zestawiono w tabeli 1.
Wygrzewanie próbek
Wygrzewanie próbek prowadzono w komorze wyposa¿onej w termometr do rejestrowania zadanej wartoœci
temperatury oraz autotransformator reguluj¹cy wartoœæ
napiêcia uk³adu grzejnego. Proces wygrzewania realizowano w temp. 170 °C — PA, 130 °C — PP, 140 °C — PP70
%/PA30 %, 150 °C — PP50 %/PA50 % i 160 °C —
PP30 %/PA70 %; szybkoœæ nagrzewania wynosi³a
0,015 °C/s, czas wygrzewania 900 s na 1 mm gruboœci
próbki, szybkoœæ ch³odzenia 0,010 °C/s [21—23].
Starzenie próbek
Proces starzenia promieniami UV prowadzono
w komorze do badañ przy u¿yciu jarznika rtêciowej
wysokoprê¿nej lampy wy³adowczej o mocy 0,125 kW.
Czas starzenia w komorze równy 9,26 dni obliczono
przyjmuj¹c ca³kowit¹ moc promieniowania s³onecznego w ci¹gu roku równ¹ 1000 kWh/m2 [24, 25]. Czas ten
odpowiada³ okresowi 4 lat promieniowania s³onecznego [26, 27].
Metody badañ
— Strukturê nadcz¹steczkow¹ i krystalicznoœæ sporz¹dzonych mieszanin oceniano wykorzystuj¹c próbki
otrzymane z rdzenia wyprasek wtryskowych. Masa próbek zawiera³a siê w granicach 7—10 mg. Próbki odwa¿ano z dok³adnoœci¹ 0,01 mg, za pomoc¹ wagi firmy Sartorius z wewnêtrzn¹ kalibracj¹ i zamkniêtym obszarem pomiarowym. Badania metod¹ DSC wykonano przy u¿yciu
mikrokalorymetru skaningowego typu PC 200 firmy
Netzsch. Krzywe DSC rejestrowano podczas ogrzewania
próbek z szybkoœci¹ 10 °C/min, w zakresie zmian temp.
20—250 °C.
Do wyznaczenia stopnia krystalicznoœci wykorzystano oprogramowanie urz¹dzenia PC 200 Netzsch,
umo¿liwiaj¹ce badanie przebiegu topnienia próbki
w zadanym przedziale temperatury oraz wyznaczenie
pola powierzchni miêdzy krzyw¹ termograficzn¹ a lini¹ podstawow¹ w obszarze wystêpowania refleksu
endotermicznego.
— Strukturê morfologiczn¹ obserwowano pod mikroskopem optycznym firmy Nikon Eclipse E 200. Do badañ
stosowano próbki o gruboœci 10—18 mm wycinane mikrotomem produkcji Thermo Electron Corporation
z rdzenia próbek stosowanych do badañ DSC.
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WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

Wielkoœci wyznaczone na podstawie zarejestrowanych krzywych termograficznych DSC zestawiono w tabeli 2.
Z analizy krzywych DSC wynika, ¿e zarówno starzenie promieniami UV, jak i proces wygrzewania wywieraj¹ istotny wp³yw na krystalicznoœæ poliamidu 6, polipropylenu oraz ich mieszanin kompatybilizowanych PWP,
przy czym od metody otrzymywania i historii termicznej
próbek zale¿y ruchliwoœæ segmentów makrocz¹steczek,
nukleacja, wzrost i orientacja krystalitów.
W wyniku poddawania polipropylenu, kolejno, procesom wygrzewania i starzenia odnotowano wzrost wartoœci energii poch³oniêtej przez próbkê (rys. 1). Zareje-

strowano wzrost entalpii topnienia oraz œredniej temperatury topnienia krystalitów. Najwiêksz¹ wartoœæ entalpii topnienia (96,08 J/g) odnotowano w przypadku próbek poddanych wygrzewaniu i starzeniu UV a tak¿e próbek tylko wygrzewanych (88,89 J/g). Na skutek procesu
wygrzewania i starzenia, a tak¿e samego starzenia pik
endotermiczny nie zawê¿a³ siê a zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej praktycznie bior¹c siê nie zmienia³.
W przypadku próbek wykonanych z poliamidu 6, po
wygrzewaniu zarejestrowano wyraŸny wzrost fazy krystalicznej (rys. 2) i zwiêkszenie o 10 % wartoœci entalpii
topnienia. W odniesieniu do próbek starzonych UV zarejestrowano nieznaczne podwy¿szenie stopnia krystalicznoœci o ok. 0,5 % a ani maksymalna temperatura topnie-

T a b e l a 2. Wyniki badañ otrzymanych próbek metod¹ DSC
T a b l e 2. Results of DSC studies of the obtained samples
Stopieñ
krystalicznoœci, %

Zakres temperatury
topnienia, °C

Temperatura topnienia,
maksimum refleksu, °C

przed wygrzewaniem

40,8

112,7—173,8

167,9

wygrzewany

42,5

117,3—172,8

167,3

starzony UV

39,4

113,9—172,2

167,5

wygrzewany i starzony UV

46,1

116,5—171,9

166,5

przed wygrzewaniem

29,8

219,2—227,7

224,0

wygrzewany

39,0

213,7—227,4

224,0

starzony UV

30,3

216,9—227,5

224,2

wygrzewany i starzony UV

40,5

Materia³ polimerowy

PP

PA

przed wygrzewaniem
wygrzewany

29,1
26,5

PP30 %/PA70 %
starzony UV
wygrzewany i starzony UV
przed wygrzewaniem
wygrzewany

25,1
33,0
30,0
36,8

PP50 %/PA50 %
starzony UV
wygrzewany i starzony UV
przed wygrzewaniem
wygrzewany

24,2
31,5
34,3
37,7

PP70 %/PA30 %
starzony UV
wygrzewany i starzony UV

32,6
38,5

213,5—226,2

223,4

159,1—173,1

167,3

217,4—224,5

221,0

176,0—187,5

182,5

217,6—225,7

222,2

162,2—172,9

167,1

218,0—223,6

220,6

155,3—177,9

170,1

216,0—225,8

222,0

160,3—175,4

168,9

216,3—223,4

220,0

178,3—187,1

182,7

216,5—224,3

219,2

161,2—174,4

168,5

217,2—222,4

219,8

157,5—177,3

171,5

117,2—225,2

220,4

159,8—173,9

167,9

213,5—222,4

217,8

159,5—175,5

170,3

206,2—223,1

211,4

162,3—173,2

168,7

208,1—221,4

217,4

163,4—180,9

173,5

217,8—220,4

214,2
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Rys. 4. Termogramy DSC mieszaniny PP50 %/PA50 %: 1 —
PP50 %/PA50 %, 2 — PP50 %/PA50 % wygrzewany, 3 —
PP50 %/PA50 % wygrzewany i starzony UV, 4 — PP50 %/
PA50 % starzony UV
Fig. 4. DSC thermograms of PP50 wt.% /PA50 wt. % mixture:
1 — PP50 wt. %/PA50 wt. %, 2 — PP50 wt. %/PA50 wt. %
after soaking, 3 — PP50 wt. %/PA50 wt. % after soaking and
UV radiation ageing and 4 — PP50 wt. %/PA50 wt. % after
UV irradiation ageing
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Rys. 2. Termogramy DSC poliamidu: 1 — PA 6, 2 — PA 6 wygrzewany, 3 — PA 6 wygrzewany i starzony UV, 4 — PA 6 starzony UV
Fig. 2. DSC thermograms of polyamide: 1 — PA 6, 2 — PA 6
after soaking, 3 — PA 6 after soaking and UV radiation ageing
and 4 — PA 6 after UV irradiation ageing
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nia ani te¿ zakres temperatury topnienia nie uleg³y wiêkszym zmianom. Najwiêksz¹ wartoœci¹ entalpii topnienia
(76,97 J/g) charakteryzowa³y siê próbki PA 6 po procesach wygrzewania i starzenia UV.
Na podstawie termogramów DSC mieszaniny PP30
%/PA70 %, najwiêksz¹ wartoœæ stopnia krystalicznoœci
mo¿na przypisaæ próbkom zarówno wygrzewanym, jak
i starzonym UV (rys. 3). Podczas wygrzewania zachodz¹
w badanych materia³ach polimerowych przemiany
strukturalne i zmienia siê ich sk³ad fazowy. Zmniejszenie
siê udzia³u fazy amorficznej dowodzi, ¿e nastêpuje krystalizacja wtórna, podczas której udoskonala siê struktura
krystaliczna tworzywa, utworzona w procesie krystalizacji pierwotnej.
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Rys. 1. Termogramy DSC polipropylenu: 1 — PP, 2 — PP wygrzewany, 3 — PP wygrzewany i starzony UV, 4 — PP starzony UV
Fig. 1. DSC thermograms of polypropylene: 1 — PP, 2 — PP
after soaking, 3 — PP after soaking and UV radiation ageing,
4 — PP after UV irradiation ageing
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Rys. 3. Termogramy DSC mieszaniny PP30 %/PA70 %: 1 —
PP30 %/PA70 %, 2 — PP30 %/PA70 % wygrzewany, 3 —
PP30 %/PA70 % wygrzewany i starzony UV, 4 — PP30 %/
PA70 % starzony UV
Fig. 3. DSC thermograms of PP30 wt. % /PA70 wt. % mixture:
1 — PP30 wt. %/PA70 wt. %, 2 — PP30 wt. %/PA70 wt. %
after soaking, 3 — PP30 wt. %/PA70 wt. % after soaking and
UV radiation ageing and 4 — PP30 wt. %/PA70 wt. % after
UV irradiation ageing
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Rys. 5. Termogramy DSC mieszaniny PP70 %/PA30 %: 1 —
PP70 %/PA30 %, 2 — PP70 %/PA30 % wygrzewany, 3 —
PP70 %/PA30 % wygrzewany i starzony UV, 4 —
PP70 %/PA30 % starzony UV
Fig. 5. DSC thermograms of PP70 wt. % /PA30 wt. % mixture:
1 — PP70 wt. %/PA30 wt. %, 2 — PP70 wt. %/PA30 wt. %
after soaking, 3 — PP70 wt. %/PA30 wt. % after soaking and
UV radiation ageing and 4 — PP70 wt. %/PA30 wt. % after
UV irradiation ageing
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Rys. 6. Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym: a) PP, b) PP po wygrzewaniu, c) PP po starzeniu promieniami UV,
d) PP po wygrzewaniu i starzeniu promieniami UV, powiêkszenie 400×
Fig. 6. Structures observed on an optical microscope (400× magnification): a) PP, b) PP after soaking, c) PP after UV irradiation
ageing, d) PP after soaking and UV irradiation ageing

Rys. 7. Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym: a) PA, b) PA po wygrzewaniu, c) PA po starzeniu promieniami UV,
d) PA po wygrzewaniu i starzeniu promieniami UV, powiêkszenie 400×
Fig. 7. Structures observed on an optical microscope (400× magnification): a) PA, b) PA after soaking, c) PA after UV irradiation
ageing, d) PA after soaking and UV irradiation ageing
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Rys. 8. Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym: a) PP30 %/PA70 %; b) PP30 %/PA70 %, po wygrzewaniu;
c) PP30 %/PA70 %, po starzeniu promieniami UV; d) PP30 %/PA70 %, po wygrzewaniu i starzeniu promieniami UV, powiêkszenie 400×
Fig. 8. Structures observed on an optical microscope (400× magnification): a) PP30 wt. %/PA70 wt. %, b) PP30 wt. %/
PA70 wt. % after soaking, c) PP30 wt. %/PA70 wt. % after UV irradiation ageing, d) PP30 wt. %/PA70 wt. % after soaking and
UV irradiation ageing

Rys. 9. Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym: a) PP50 %/PA50 %; b) PP50 %/PA50 %, po wygrzewaniu;
c) PP50 %/PA50 %, po starzeniu promieniami UV; d) PP50 %/PA50 %, po wygrzewaniu i starzeniu promieniami UV, powiêkszenie 400×
Fig. 9. Structures observed on an optical microscope (400× magnification): a) PP50 wt. %/PA50 wt. %, b) PP50 wt. %/
PA50 wt. % after soaking, c) PP 50 wt. %/PA 50 wt. % after UV irradiation ageing, d) PP50 wt. %/PA50 wt. % after soaking and
UV irradiation ageing
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Rys. 10. Struktura obserwowana pod mikroskopem optycznym: a) PP70 %/PA30 %; b) PP70 %/PA30 %, po wygrzewaniu;
c) PP70 %/PA30 %, po starzeniu promieniami UV; d) PP70 %/PA30 %, po wygrzewaniu i starzeniu promieniami UV, powiêkszenie 400×
Fig. 10. Structures observed on an optical microscope at a 400× magnification: a) PP70 wt. %/PA30 wt. %, b) PP70 wt. %/
PA30 wt. % after soaking, c) PP70 wt. %/PA30 wt. % after UV irradiation ageing, d) PP70 wt. %/PA30 wt. % after soaking and
UV irradiation ageing

W mieszaninie PP30 %/PA70 % najmniejsza wartoœæ
stopnia krystalicznoœci dotyczy³a próbek starzonych UV,
zaœ najwiêksza — próbek wygrzewanych (rys. 4).
W przypadku mieszaniny PP70 %/PA30 % najwiêksz¹
wartoœci¹ stopnia krystalicznoœci charakteryzowa³y siê
próbki zarówno wygrzewane, jak i starzone UV, natomiast wartoœci stopnia krystalicznoœci pozosta³ych próbek tej mieszaniny niewiele siê ró¿ni³y (rys. 5). Równie¿
i zakres topnienia fazy krystalicznej wszystkich badanych próbek by³ podobny.
W wyniku obserwacji struktury próbek polipropylenu i poliamidu 6, za pomoc¹ mikroskopu optycznego, po
ich wygrzewaniu a tak¿e po wygrzewaniu i starzeniu,
stwierdzono obecnoœæ zwiêkszonej iloœci sferolitów (rys.
6, 7). W przypadku PP wystêpuj¹ sferolity dobrze
ukszta³towane i o du¿ych wymiarach. Po wygrzewaniu
struktura jest bardziej widoczna i uporz¹dkowana (rys.
6b). Poliamid 6 charakteryzuje siê struktur¹ drobnoziarnist¹. Na skutek dzia³ania promieni UV nast¹pi³o zmniejszenie wymiarów elementów strukturalnych PA 6 (rys.
7c). Po procesach wygrzewania oraz wygrzewania i starzenia zaobserwowano istotny rozrost sferolitów (rys.
7d). Po wygrzewaniu obserwuje siê bardziej wyraŸne
kszta³ty sferolitów zarówno w próbce PP, jak i PA 6.
Podobnie zachowuj¹ siê mieszaniny, przy czym zauwa¿ono wzrost wymiarów sferolitów w miarê zwiêksza-

nia zawartoœci polipropylenu a zmniejszania udzia³u poliamidu w mieszaninie. Po starzeniu UV obserwuje siê
rozdrobnienie struktury badanych mieszanin. W przypadku mieszaniny PP30 %/PA70 % s¹ widoczne zgrupowania sferolitów o wiêkszych wymiarach. W próbkach
starzonych promieniami UV obszary tych zgrupowañ s¹
wiêksze (rys. 8). Jak ju¿ wspomniano, w miarê zwiêkszania zawartoœci polipropylenu w mieszaninie (rys. 9, 10)
stwierdzono intensywny rozrost sferolitów po procesie
wygrzewania i mniejsze rozdrobnienie elementów strukturalnych po starzeniu UV.
WNIOSKI

Stwierdzono wyraŸny wp³yw wygrzewania oraz starzenia UV na krystalicznoœæ i strukturê morfologiczn¹
mieszanin PA 6/PP kompatybilizowanych PWP, przy
czym stopieñ krystalicznoœci sporz¹dzonych mieszanin
zmienia siê wraz z zawartoœci¹ sk³adników polimerowych. Podczas wygrzewania w badanych polimerach zachodz¹ przemiany strukturalne i zmienia siê ich sk³ad
fazowy. Na podstawie przebiegu krzywych DSC próbek
mieszanin po wygrzewaniu i starzeniu UV stwierdzono
wzrost fazy krystalicznej zarówno polipropylenu jak
i poliamidu 6, przy czym zakres temperatury topnienia
nie ulega³ wiêkszym zmianom.
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W mieszaninach starzonych promieniami UV nast¹pi³ spadek stopnia krystalicznoœci oraz zmiana w³aœciwoœci termicznych i struktury polimerów. Próbki starzone UV poddane uprzednio wygrzewaniu wykazuj¹
wiêksz¹ odpornoœæ na dzia³anie promieniowania UV.
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