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Blendas de poliamida 6, PA6 com o elastômero de poliepicloridrina, PEPi, nanocompósitos de PA6 e argila 
organicamente modificada, OMMT, e nanocompósitos tenacificados de PA6/PEPi/OMMT foram preparados através de 
mistura mecânica no estado fundido em extrusora dupla-rosca. Nanocompósitos de PA6 e OMMT apresentaram 
morfologia de argila delaminada com a presença de alguns tactóides na forma intercalada, como pode ser comprovado 
por XRD e TEM. Blendas de PA6 e PEPi apresentaram-se imiscíveis com morfologia de fase elastomérica dispersa. O 
tamanho dos domínios de borracha na matriz PA6 diminuiram e tornou-se mais uniforme com a incorporação da argila 
nos nanocompósitos ternários. Os nanocompósitos tenacificados apresentaram aumentos de módulo de Young e 
resistências à tração e ao impacto, se comparados com blendas de PA6 e elastômeros de poliepicloridrina. 
 
Palavras-chave: Nanocompósitos tenacificados, Poliamida-6, Elastômero de poliepicloridrina, Argila Organofílica 

 
 TOUGHENED NANOCOMPOSITES OF POLIAMIDE-6 AND POLYEPICHOLOROHYDRIN ELASTOMER: 

MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES  
 
Blends of polyamide 6, PA6, and polyepichlorohydrin elastomer, PEPi, nanocomposites of PA6 and OMMT and 
toughened nanocomposites, PA6/PEPi/OMMT were prepared by twin-screw extrusion. Nanocomposites of PA6 and 
organophilic clay presented morphology of exfoliated clay with the presence of some tactoids, which were investigated 
by XRD and TEM. The blends PA6/PEPi are immiscible with morphology of elastomer disperse phase. The size of  the 
elastomer phase in the PA6 matrix and a better distribution of these phase were achieved with the incorporation of the 
clay in the ternary nanocomposites.  Toughened nanocomposites  presented increases in Young´s modulus, Izod impact 
strength and yield stress, comparing with the blends of PA6 and poliepichlorohydrin elastomer. 
 
Keywords: Toughened Nanocomposites, Poliamide-6, Polyepichlorohydrin Elastomer, Organophilic Clay  
 

1. Introdução  
A descoberta de nanocompósitos poliméricos com argila e blendas supertenazes são claramente um 

dos maiores avanços no desenvolvimento de materiais poliméricos. Nanocompósitos apresentam 

ganho de propriedades em dureza, resistência à tração e barreira a gases [1,2], enquanto que as 

blendas supertenazes combinam elevada resistência ao impacto com ductibilidade [3]. O módulo de 

Young para os nanocompósitos é consideravelmente maior em comparação com os polímeros 

puros. Em contrapartida, a temperatura de transição frágil-dúctil e a fragilidade dos materiais são 

aumentadas significantemente com o aumento do teor de argila. A tenacificação dos 

nanocompósitos com modificadores de impacto elastoméricos se tornou uma alternativa 

interessante para contornar esses problemas [3]. O processo de tenacificação de polímeros 

semicristalinos como a poliamida-6 (PA6) já são bem entendidos, em que a principal característica 
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para se conseguir materiais supertenazes é o tamanho da fase elastomérica dispersa, para sistemas 

imiscíveis. Geralmente, existe um limite ótimo de tamanhos para o processo de tenacificação, 

dependente da poliamida e do elastômero, que na maioria dos casos se encontra com domínios 

elastoméricos dispersos com dimensões variando-se de 0,1 a 1 µm. No entanto, para a obtenção 

destas morfologias desejadas geralmente são feitas modificações ou da matriz ou do elastômero. 

Para a tenacificação da PA6 é mais usual a modificação dos elastômeros e esta, em geral, ocorre 

através de um processo de maleinização, em que são incorporados grupos reativos nas borrachas 

[4]. A poliepicloridrina é um polímero elastomérico com muitas aplicações, principalmente na 

indústria naval. Em outros trabalhos, Costa. S. C. G. e colaboradores reportaram a formação de co-

polímeros de enxertia na interface de blendas de PA6 e elastômeros de poliepicloridrina, sendo um 

importante meio para controle da morfologia dos materiais obtidos [5].  Assim, o objetivo deste 

trabalho é a preparação e caracterização de nanocompósitos tenacificados de poliamida 6/argilas 

organofílicas e elastômero de poliepicloridrina. 

 
2. Experimental 

2.1 Materiais 

Os materiais utilizados no trabalho foram poliamida 6, PA6 (Invista); elastômero de 

poliepicloridrina, PEPi (Zeon Chemicals), e duas argilas organofílicas modificadas (OMMT): 

Cloisite 20A (C20A), preparada por uma reação de troca entre a argila sódica de montmorilonita 

(Na-MMT) e o surfactante N,N-dimetil N-diaquil amônio, e a argila modificada Cloisite 30B 

(C30B), modificada com o surfactante N,N-diidroxietil N-metil N-alquil amônio. Ambas as argilas 

foram obtidas pela Southern Clay Products, Inc. Neste trabalho foram preparadas blendas de PA6 e 

PEPi, PA6/PEPi, nanocompósitos PA6/OMMT e nanocompósitos ternários PA6/PEPi/OMMT 

através de mistura no estado fundido. 

 
2.2 Processamento dos materiais 

Os materiais foram preparados através de mistura no estado fundido em uma extrusora dupla-rosca 

co-rotante e interpenetrante Werner & Pleiderer, Coperion ZSK26 com L/D = 48 e D 25 mm, 

operada a 240 oC e 300 rpm. A configuração dos elementos de mistura da rosca da extrusora é 

apresentada na Figura 1. A décima zona de mistura mostrada na Figura 1 representa o sistema de 

vácuo utilizado para o processamento de todos os materiais. 

Primeiramente, blendas com 10 e 20% em massa de elastômeros de poliepicloridrina foram 

preparadas adicionando-se ambos os materiais no funil de alimentação principal da extrusora. 

Nanocompósitos com 3 e 5 % de C20A e C30B foram preparados através da adição de PA6 no funil 

principal de alimentação e das argilas modificadas organicamente em um dosador lateral localizado 
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na quarta zona da extrusora (Figura 1). Adicionando-se as argilas pelo dosador principal e 

permitindo a fusão parcial do polímero antes da mistura minimiza a quebra da argila, a qual tem 

como conseqüência a diminuição do comprimento das partículas e o efeito de reforço na matriz [6]. 

Para os nanocompósitos ternários a seqüência de mistura é um fator importante, pois afeta a 

morfologia e, conseqüentemente, as propriedades mecânicas da mistura. Para a tenacificação de 

nanocompósitos a localização da argila é uma questão crucial: é benéfico ter a maior quantidade 

possível de argila delaminada na matriz polimérica, pois a presença da argila nas partículas 

dispersas de elastômeros causa a redução da habilidade de cavitação das partículas de elastômeros, 

fator decisivo no processo de tenacificação [7]. Para o preparo dos nanocompósitos tenacificados 

foram feitos inicialmente três concentrados (masterbaches): PA6/PEPi; PA6/C20A e PA6/C30B. 

Após a peletização dos concentrados, estes foram misturados para a obtenção dos nanocompósitos 

ternários nas concentrações desejadas. Foram preparados nanocompósitos contendo 5% em massa 

de argila e 20% em massa de elastômeros, em relação à massa de PA6. Este procedimento 

experimental tem como objetivo assegurar a localização preferencial da argila na matriz. A 

nomenclatura utilizada para descrever os nanocompósitos e blendas é baseada nos conteúdos de 

elastômero e argila, respectivamente. Por exemplo, o nanocompósito contendo 5 % da OMMT 

C20A é nomeado, PA6/5C20A. A blenda com 20 % de PEPi é nomeada PA6/20PEPi. O 

nanocompósito ternário PA6/20PEPi/5C20A contém 20 % de PEPi e 5 % da OMMT C20A. 

Todo material contendo PA6 foi previamente seco em estufa a vácuo por no mínimo 24 h a 90 oC  

antes de qualquer processamento. Os materiais extrudados foram peletizados e então moldados por 

injeção em corpos de prova de tração (ASTM D638, tipo I) e flexão (ASTM D790) usando a 

injetora Arburg Allrounder 221M 250-55 segundo as condições: temperatura do canhão de 240 oC a 

255 oC (no bico de injeção), e temperatura do molde de 90 oC, pressão de injeção de 800 bars e 

pressão de recalque de 350 bars. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Perfil de rosca para o processamento dos polímeros. 

 
 
2.3 Análise dinâmico-mecânica (DMA) 

As propriedades dinâmico-mecânica das amostras retangulares com dimensões de 8 mm x 12,8 mm 

x 3,2 mm foram obtidas utilizando-se o equipamento DMTA V Rheometric Scientific, operado no 
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modo de flexão a uma freqüência de 1Hz, 0,02 % de amplitude e taxa de aquecimento de 2 oC/min, 

na faixa de temperatura de -100 oC a 220 oC. 

 

2.4 Difração de RaiosX (XRD) 

A capacidade de intercalação dos polímeros nas galerias de argilas pode ser avaliada através do 

monitoramento do espaçamento interlamelar das argilas, utilizando-se difratometria de raiosX, 

XRD. A análise por XRD das espécies foram feitas em difratômetro Shimadzu modelo XRD 7000 

(Cu Kα radiação com λ = 0.15406 nm) utilizando-se amostras injetadas. As medidas foram feitas a 

temperatura ambiente em um intervalo angular de 2 = 1o-15o. 

 

2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

A morfologia dos materiais contendo elastômero de poliepicloridrina foi determinada por 

microscopia eletrônica de varredura (SEM) utilizando-se microscópio JEOL JSM 6360 LV. As 

amostras foram preparadas através da fratura criogênica dos corpos de prova de flexão em 

nitrogênio líquido, seguida da extração da fase elastomérica dispersa por tetrahidrofurano (THF) 

por 3 horas à temperatura ambiente. As micrografias de SEM foram analisadas com software Image 

ProPlus 4.5 para a determinação do tamanho e distribuição de tamanhos da fase dispersa.  

2.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

Seções ultrafinas, de aproximadamente 45 nm de espessura, para análise morfológica por TEM 

foram cortadas de corpos de prova de flexão, na direção perpendicular ao fluxo de injeção com faca 

de diamante a -100 oC, utilizando-se ultramicrótomo Leica UC6. As amostras foram analisadas por 

TEM em um microscópio Carl Zeiss CEM 902, operando com voltagem de aceleração de 80 kV. 

2.7 Ensaios Mecânicos 

Ensaios de tração foram conduzidos a 23  2 oC de acordo com a norma ASTM D638 utilizando-se 

máquina universal de ensaios EMIC DL 2000. Resistência à tração e elongação máxima foram 

medidas em uma velocidade de ensaio de 50 mm/min, enquanto que o módulo de Young foi medido 

com o auxílio de extensômetro à velocidade de ensaio de 5 mm/min. Ensaio de flexão de três pontos 

foram conduzidos de acordo com a norma ASTM D790 com velocidade de ensaio de 5,3 mm/min. 

Ensaios de resistência ao impacto Izod com amostras entalhadas foram conduzidos com corpos de 

prova de 3,2 mm de espessura em um equipamento Tinius Olsen 899 de acordo com a norma 

ASTM D256 a temperatura ambiente. As propriedades de ensaios de resistências à tensão, flexão e 

impacto são reportados através da média de um mínimo de 8 experimentos ou com desvios padrões 
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menores que 5%. Antes dos ensaios mecânicos as amostras foram mantidas em dessecador por no 

mínimo 48 horas. 

 
 

3. Resultados e Discussão 
 

A Figura 2 apresenta os módulos de armazenamento (E´) e de perda (E´´)  obtidos da análise 

dinâmico-mecânico dos materiais. A temperatura de transição vítrea, Tg, dos materiais foi tomada 

como a temperatura correspondente ao máximo das curvas de E´´ versus T.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Módulo de armazenamento E´ (MPa) e módulo de perda E´´ versus temperatura para: (A) Nanocompósitos (B) Blendas e nanocompósitos 
ternários. 

As curvas de E´´xT para a PA6 apresentam dois máximos: um em aproximadamente -65 oC, 

relacionado a relaxação  do hidrogênio do grupo amida, e outra em aproximadamente 65 oC, 

correspondente à Tg da poliamida [8]. O elastômero PEPi apresenta um máximo na curva de E´´xT 

em -17 oC, e para as blendas e nanocompósitos ternários um máximo em -23 oC, relacionado à Tg 

desta fase elastomérica. As curvas de módulo de armazenamento, E´ versus temperatura, para as 

blendas e nanocompósitos ternários apresentam quedas de módulo nas mesmas faixas de 

temperaturas dos componentes puros, o que indica a imiscibilidade entre a PA6 e a PEPi. Ainda, a 

menor variação relativa do módulo de E´ na região de Tg da PEPi sugere morfologia de fase 

elastomérica dispersa na matriz de poliamida. Para os nanocompósitos, o módulo de 

armazenamento é sempre maior do que o módulo da PA6 para temperaturas acima de 65 oC, a Tg da 

matriz, o que é um indício de efeito de reforço. 

Os difratogramas de raiosX dos materiais são apresentados na Figura 3. O padrão de difração para 

as argilas organicamente modificadas apresentam picos em torno de 2 = 3,6o correspondendo a um 

espaçamento basal (d001) de 2,4 nm para a argila C20A (Figura 3A) e 2 = 4,9o para a C30B 
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correspondente a d001 de 1,8 nm (Figura 3B). Para os nanocompósitos com 3 e 5 % de C20A, 

PA6/3C20A e PA6/5C20A, respectivamente, o padrão de difração apresenta um deslocamento do 

espaçamento basal para 3,5 e 3,6 nm, demonstrando uma morfologia típica de estruturas 

intercaladas. Estes descolamentos são também observados para os nanocompósitos com C30B, 

PA6/3C30B e PA6/5C30B (Figura 3B).  

Para o nanocompósito tenacificado PA6/20PEPi/5C20A o padrão de difração é típico de 

nanocompósito com argila exfoliada, com o desaparecimento do pico de difração, que é uma 

característica muito desejada do ponto de vista das propriedades mecânicas e de barreira a gases. 

Para o nanocompósito PA6/20PEPi/5C30B, o padrão de difração é típico de morfologia exfoliada 

com a presença de tactóides de argila, já que o padrão de difração apresentou deslocamento 

pronunciado do pico de difração para ângulos menores do que da argila pura.  

A morfologia dos materiais contendo o elastômero de poliepicloridrina foi analisada por SEM. A 

Figura 4 apresenta as micrografias das blendas após a extração do elastômero. As cavidades 

resultantes da extração do elastômero indicam morfologia de fase elastomérica dispersa na matriz 

de PA6. A distribuição de tamanho das partículas dispersas para as diferentes blendas também é 

apresentada na Figura 5. Os diâmetros médios da fase elastomérica foram de 0,4 e 0,5 µm para as 

blendas PA6/10PEPi e PA6/20PEPi, respectivamente.    

  

 

Figura 4: Micrografias eletrônicas de varredura para as superfícies de fratura das amostras após a extração da fase elastomérica e distribuições de 
tamanho de fase dispersa para: (A) PA6/10PEPi e (B) PA6/20PEPi. 

 

 

Figura 3: Difratogramas de raio-X para as argilas modificadas organicamente, nanocompósitos e nanocompósitos ternários de PA6, PEPi e OMMT.  
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As micrografias e as distribuições de tamanho da fase elastomérica para os nanocompósitos 

tenacificados são mostradas na Figura 5. Pode ser notado que a incorporação de argila 

organicamente modificada influenciou a morfologia do material, causando a redução no tamanho 

dos domínios da fase dispersa e promovendo uma maior uniformidade de distribuição pela matriz. 

O tamanho médio desses domínios para PA6/20PEPi/5C20A e PA6/20PEPi/5C30B foi de 0,3 µm. 

  

Essa redução pode ser explicada pelo fato de que a presença das lamelas de OMMT pode atuar 

como barreira física, evitando o processo de coalescência dos domínios de borracha. Este fato é 

desejável para o processo de tenacificação da matriz, desde que promove um aumento no número de 

partículas dispersas e uma diminuição da distância interpartículas [9]. 

A morfologia do nanocompósito PA6/20PEPi/5C30B foi estudada por microscopia eletrônica de 

transmissão, que é umas das principais técnicas para elucidar a morfologia de nanocompósitos com 

argila. A Figura 6 apresenta imagens de TEM do nanocompósito PA6/20PEPi/5C30B.  A 

micrografia confirma a morfologia de fases elastoméricas dispersas na matriz de poliamida 6,  

correspondentes às regiões claras da imagem.  Ainda, pode-se notar que grande parte da argila está 

exfoliada e que há alguns tactóides de argila (regiões escuras), concordando com os resultados de 

XRD. As lamelas de argila se encontram preferencialmente distribuídas pela matriz de PA6, fato 

desejável para as propriedades mecânicas. 

 

 

 

  

 

 

Figura 5: Micrografias eletrônicas de varredura para as superfícies de fratura das amostras após a extração da fase elastomérica e distribuições de 
tamanho de fase dispersa para: (A) e (B) PA6/20PEPi/5C20A e (C) e (D) PA6/20PEPi/5C30B. 
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Figura 6: Micrografias eletrônicas de transmissão para o nanocompósito ternário PA6/20PEPi/5C30B. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as propriedades mecânicas para PA6 pura, blendas com PEPi, 

nanocompósitos e nanocompósitos ternários. 

 

Tabela 1: Propriedades mecânicas obtidas em ensaios de resistência à tração para os materiais e 

relação de ganho (+) ou perda (-) de propriedades expressa em porcentagem (%) em relação à PA6.  

Material Resistência à Tração (MPa) Módulo de Young (GPa) Elongação máxima (%) 

PA6 73 ± 1 2,63 ± 0,06 27 ± 9 

PA6/20PEPi 51 ± 1 (-30%) 1,88 ± 0,05 (-29%) 65 ± 13 (+141%) 

PA6/20PEPi/5C20A 71 ± 1 (-3%) 2,88 ± 0,06 (+10%) 11,4 ± 0,7 (-58%) 

PA6/20PEPi/5C30B 77 ± 2 (+5%) 3,14 ± 0,06 (+19%) 6,7 ± 0,8 (-75%) 

PA6/3C20A 80,1 ± 0,7 (+10%) 3,1 ± 0,2 (+18%) - 

PA6/5C20A 82,7 ± 0,3 (+13%) 3,24 ± 0,05 (+23%) 6,3 ± 0,4 (-77%) 

PA6/3C30B 103 ± 1 (+41%) 3,75 ± 0,06 (+43%) - 

PA6/5C30B 110 ± 2 (+51%) 4,22 ± 0,07 (+60%) 5,5 ± 0,4 (-80%) 

 

 

 

 
        200 nm 
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Tabela 2: Propriedades mecânicas obtidos em ensaios de resistências à flexão e ao impacto para os 

materiais e relação de ganho (+) ou perda (-) de propriedades expressa em porcentagem (%) em 

relação à PA6 pura. 

Material 
Módulo de Flexão 

(MPa) 

Resistência à Flexão 

(MPa) 

Resistência ao impacto Izod 

(J/m) 

PA6 2,63 ± 0,06 73 ± 1 52 ± 4 

PA6/20PEPi 1,88 ± 0,05 (-29%) 51 ± 1 (-30%) 712 ± 45 (+1269%) 

PA6/20PEPi/5C20A 2,88 ± 0,06 (+10%) 71 ± 1 (-3%) 73 ± 8 (+40%) 

PA6/20PEPi/5C30B 3,14 ± 0,06 (+19%) 77 ± 2 (+5%) 73 ± 5 (+40%) 

PA6/3C20A 3,15 ± 0,04 (+20%) 80 ± 1 (+10%) 40 ± 3 (-23%) 

PA6/5C20A 3,24 ± 0,05 (+23%) 82,7 ± 0,3 (+13%) 37 ± 4 (-29%) 

PA6/3C30B 3,75 ± 0,06 (+43%) 103 ± 1 (+41%) 38 ± 5 (-27%) 

PA6/5C30B 4,22 ± 0,07 (+60%) 110 ± 2 (+51%) 37 ± 2 (-29%) 

 

A adição de PEPi à matriz de PA6 levou a um aumento significativo da resistência à tração do 

material (712 ± 45 J/m), resultando em um material supertenaz. Em contraste, as resistências à 

tração e flexão e o módulo de Young foram reduzidos em cerca de 30% em relação à PA6 pura. 

A incorporação de argila à PA6 resultou em um aumento significativo de resistência à tração e ao 

módulo de flexão, em detrimento da resistência ao impacto, o que pode ser resolvido com a adição 

de elastômero. Os nanocompósitos ternários apresentaram propriedades intermediárias aos 

nanocompósitos e blendas com PEPi, apresentando um efeito sinérgico em relação à PA6 pura, 

causando aumento simultâneo em relação ao módulo de Young e à resistência ao impacto. A 

incorporação de argila resultou em uma elevada redução da resistência ao impacto, comparando-se 

as blendas e os nanocompósitos tenacificados, o que pode ser explicado pelo efeito de bloqueio da 

sobreposição dos volumes de stress entre as partículas de borracha dispersas [10].    

 
4. Conclusões  

Neste trabalho foram preparadas blendas, nanocompósitos e nanocompósitos ternários de PA6, 

argila montmorilonita organicamente modificada e elastômero de poliepicloridrina. Resultados de 

XRD indicaram a exfoliação da argila nos nanocompósitos ternários e a micrografia de TEM 

demonstrou a localização preferencial das lamelas de argila na matriz de PA6, fato muito desejável 

pelo ponto de vista das propriedades mecânicas. 

A blenda com 20% de PEPi apresentou características de um material supertenaz, no entanto a sua 

resistência ao impacto diminuiu com a incorporação de argila nos nanocompósitos ternários. A 
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análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura, SEM, mostrou que a incorporação de 

argila nos nanocompósitos ternários influencia a morfologia da fase elastomérica dispersa, 

reduzindo o diâmetro médio desta fase e uniformizando a sua distribuição, indicando que a 

formação de nanocompósitos lamelares pode ser uma boa alternativa para controle morfológico em 

sistemas imiscíveis.  
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