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RESUMO 

 

Neste trabalho, as propriedades mecânicas e térmicas de nanocompósitos 

poliamida 6/argila/compatibilizante foram investigadas. Os sistemas foram 

preparados em uma extrusora contra-rotativa a 240ºC e 50 rpm e caracterizados por 

difração de raios X (XRD), Termogravimetria (TG) e propriedades mecânicas. Os 

resultados de DRX mostraram que quando a argila é misturada com a PA6, os picos 

são deslocados para ângulos 2θ menores, correspondendo a um aumento do 

espaçamento basal (d001), indicando que PA6 foi intercalada entre as lamelas da 

argila. Para o nanocompósito PA6/argila/compatibilizante, os resultados de DRX 

indicaram que um nanocompósito com uma estrutura esfoliada foi formado. Os 

resultados de TG mostraram que a estabilidade térmica dos nanocompósitos 

PA6/CL20A e PA6/Comp./CL20A foi superior à da PA6. As propriedades mecânicas 

mostraram que a adição do compatibilizante ao sistema PA6/argila aumentou 

significativamente a resistência ao impacto e reduziu a rigidez. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o início da década de 1990 os nanocompósitos poliméricos, compósitos 

onde o reforço exibe uma dimensão em escala nanométrica (10-9 m), têm 

despertado grande interesse tanto da indústria quanto do meio acadêmico. Os 

nanocompósitos apresentam propriedades superiores à dos polímeros virgens e 

compatíveis com as dos compósitos convencionais, utilizando baixos teores de 

cargas (< 5% em peso). Algumas destas propriedades incluem elevados módulos de 

flexão e elástico, boa resistência mecânica, estabilidade térmica e dimensional, 

propriedades de barreira, e retardância à chama (1-3).  

Os nanocompósitos com matriz polimérica obtidos da mistura com argilas 

bentoníticas têm recebido grande atenção ultimamente, já que a argila é um material 

abundante na natureza e de baixo custo, além de proporcionar uma melhora 

significativa nas propriedades dos polímeros, mesmo em baixas concentrações. 

Apesar de algumas propriedades como resistência à flexão e à tração serem 

melhoradas, certas propriedades como a resistência ao impacto são deterioradas 

com a incorporação da argila ao polímero. Para mitigar este problema, 

nanocompósitos obtidos a partir de blendas poliméricas compatibilizadas têm sido 

estudados. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da adição do compatibilizante 

polimérico nas propriedades térmicas e mecânicas do nanocompósito PA6/Argila.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

A Poliamida 6 C216 natural foi fornecida pela Rhodia. O compatibilizante 

Etileno – Acrilato de Metila – Metacrilato de Glicidila (EMA-GMA) denominado 

Comp., Lotader AX 8900, IF = 6g/10min, foi fornecido pela Arkema. A argila 

organofílica Cloisite™ 20A (CL20A) foi obtida da Southern Clay Products, U.S.A. 

Métodos 

Preparação dos Nanocompósitos 

Os nanocompósitos contendo 3pcr da argila CL20A foram preparados em duas 

etapas: na primeira a argila CL20A foi pré-intercalada no compatibilizante em um 

misturador interno Rheocord 600, equipado com rotores do tipo roller, da Haake em 
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temperatura de 240ºC e velocidade dos rotores de 50 rpm durante 10 minutos, 

resultando na formação de um concentrado contendo 1:1 de compatibilizante/argila. 

Na segunda etapa, este concentrado foi diluído na PA6 em uma extrusora dupla-

rosca contrarrotacional com velocidade das roscas de 50 rpm. O perfil de 

temperatura utilizado da zona de alimentação até a matriz foi de: 

160:240:240:240:240ºC. A PA6 (previamente secada sob vácuo a 80ºC por 24h) 

pura foi processada nas mesmas condições. O material obtido foi granulado e 

secado sob vácuo a 80ºC por 24h. Amostras para a análise por Difração de Raios X 

e para os ensaios mecânicos de tração e impacto foram obtidas pela moldagem por 

injeção a 240ºC com temperatura do molde a 20°C. 

Difração de Raios X (DRX) 

Para avaliar o grau de dispersão (intercalação e/ou esfoliação) da argila na 

PA6, foi utilizado o difratômetro de raios-X da marca Shimadzu (radiação Cu Kα) 

operando na faixa de 2θ de 1,5 a 30º a uma taxa de 2°/min.  

Termogravimetria (TG) 

A TG foi utilizada para avaliar a estabilidade térmica das amostras extrudadas. 

Os ensaios de TG foram realizados em um equipamento TGA 50 da Shimadzu. A 

taxa de aquecimento foi de 12,5ºC /min. A temperatura foi de 25 até 800°C. A 

atmosfera utilizada foi a de Nitrogênio. 

Ensaios Mecânicos de Tração 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados em um equipamento AG-

IS 100 KN da SHIMADZU, operando a uma velocidade de deformação de 50 

mm/min, de acordo com a norma ASTM D 638, na temperatura ambiente. Os 

resultados foram obtidos a partir de uma média de 6 corpos de prova. 

Ensaios Mecânicos de Impacto 

Os ensaios de resistência ao impacto IZOD foram realizados em corpos de 

prova entalhados, utilizando-se um equipamento do tipo RESIL 5,5 da CEAST e 

pêndulo de 2,75J, de acordo com a norma ASTM D 256, na temperatura ambiente. 

Os entalhes de 2,5 mm foram feitos em um entalhador NOTSCHVIS da CEAST. Os 

resultados foram obtidos a partir de uma média de 6 corpos de prova. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Difração de Raios X (DRX) 

A DRX foi utilizada para investigar o grau de dispersão da argila nos polímeros. 

A Fig. 1 ilustra o difratograma de raios x da argila organofílica Cloisite® 20A utilizada 

neste trabalho. Esta argila apresenta dois picos, sendo o primeiro um pico 

característico em 2θ ~7° correspondente à distância interplanar basal (d001) de 12,4 

Ǻ, referente à parte das lamelas de argila que não foram intercaladas pelo sal, e um 

segundo pico em 2θ ∼3,6°, e distância interplanar (d001) de 24,5 Ǻ, referente à parte 

das lamelas da argila que foram intercaladas pelo sal. 
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Fig. 1 – Difratograma de Raios X da argila organofílica Cloisite™ 20A 

A Fig. 2 ilustra os difratogramas de DRX da PA6 e dos sistemas PA6/CL20A e 

PA6/Comp./Cl20A. Comparando-se com a Fig. 1, observa-se que quando a argila 

organofílica é adicionada à PA6, há o deslocamento dos picos para ângulos 

menores, sendo o segundo deslocado do ângulo 2θ  de ~ 3,6° para ~ 2,5° o que 

corresponde a um aumento da distância interplanar basal d001 de 24,5 para 35,3 Ǻ, 

o que indica que houve a intercalação das cadeias da PA6 na argila. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos por Filippi et al.(3). Quando o 

concentrado compatibilizante/CL20A é adicionado à PA6, observa-se uma redução 

significativa na intensidade do pico caraterístico da argila CL20A, indicando que 
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houve a formação de nanocompósitos com estrutura esfoliada, onde a argila ficou 

bem dispersa na matriz polimérica. 
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Fig. 2 – Difratograma de Raios X da PA6 e dos sistemas PA6/CL20A e 
PA6/Comp./Cl20A 

 Termogravimetria (TG) 

 A estabilidade térmica dos sistemas foi avaliada por meio da TG. A Fig. 3 

ilustra as curvas de TG da PA6 e dos sistemas PA6/CL20A e PA6/Comp./CL20A. 

Observa-se que a presença da argila aumentou a estabilidade térmica, já que os 

sistemas PA6/CL20A e PA6/Comp./CL20A apresentaram início da perda de massa 

superior à da PA6, ou seja em torno de 454°C.  
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Fig. 3 – Curvas de TG da PA6 e dos sistemas PA6/CL20A e PA6/Comp./CL20A. 

Propriedades Mecânicas 

A Tab. 1 mostra os resultados obtidos para as propriedades mecânicas da 

PA6 e para os sistemas PA6/CL20A e PA6/Comp./CL20A. Observa-se que a adição 

da argila CL20A à PA6 aumentou o módulo e a resistência à tração, enquanto a 

resistência ao impacto foi reduzida. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Mehrabzadeh & Kamal(4).  O sistema PA6/Comp./CL20A apresentou resistência ao 

impacto superior à da PA6 e à do sistema PA6/CL20A. Este aumento pode ser 

atribuído às características elastoméricas do compatibilizante.  

Tab 1. Propriedades Mecânicas da PA6 e dos sistemas PA6/CL20A e 
PA6/Comp./CL20A. 

Amostra E (GPa) RT (MPa) RI (J/m) 
PA6 2,0 ± 0,2 49,7 ± 0,8 72,4 ± 3,1 
PA6+CL20A 2,6 ± 0,1 60,2 ± 0,5 50,6 ± 7,4 
PA6+Comp.+CL20A 0,6 ± 0,0 35,1± 0,9 141,4 ± 18,2 
E= Módulo Elástico; RT= Resistência à Tração; RI= Resistência ao Impacto 

CONCLUSÕES 

Os resultados de DRX mostraram que quando a argila CL20A é adicionada à PA6, 

há a intercalação da mesma entre as lamelas da argila. Para o nanocompósito 

PA6/argila/compatibilizante, os resultados de DRX indicaram que um 
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nanocompósito com uma estrutura esfoliada foi formado. Os resultados de TG 

mostraram que a estabilidade térmica dos nanocompósitos PA6/CL20A e 

PA6/Comp./CL20A foi superior à da PA6. As propriedades mecânicas mostraram 

que a adição do compatibilizante ao sistema PA6/argila aumentou significativamente 

a resistência ao impacto, embora tenha reduzido a rigidez. 
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THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE 6 
/COMPATIBILIZER/CLAY NANOCOMPOSITES 

ABSTRACT 

   

In this work, the thermal and mechanical properties of Polyamide 6 
(PA6)/Compatibilizer/Clay (CL20A) nanocomposites were investigated. The 
nanocomposites were prepared in a counter-rotating twin screw extruder at 240ºC 
and 50 rpm, and characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Thermogravimetry (TG) 
and mechanical properties. XRD results showed that when the clay is mixed with 
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PA6, the clay peak is shifted to lower 2θ angles, indicating that PA6 was intercalated 
between the clay platelets. For PA6/Compatibilizer/Clay system, the results indicated 
that a nanocomposite with exfoliated structure was formed. TG results showed that 
the thermal stability of PA6/CL20A and PA6/Compatibilizer/CL20A was higher than 
that of neat PA6. The mechanical properties results showed that the addition of the 
compatibilizer to PA6/CL20A substantially increased the impact strength and 
decreased the stiffness. 
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