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STUDY OF THERMAL AGING PROCESSES IN NANOFILLED IMPREGNETING 

RESIN USING THERMAL ANALISIS 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań termoanalitycznych TGA/DSC nanokompozytowej 
poliestroimidowej żywicy elektroizolacyjnej zawierającej nanokrzemionkę w porównaniu z komercyjna 
żywicą poliestroimidową. Żywicę wyjściową oraz z nanokrzemionką poddano cyklicznemu starzeniu 
cieplemu w temperaturze 210 °C. Przeprowadzono analizę porównawczą odporności cieplnej stosując metodę 
termoanalityczną wykonywaną w warunkach izotermicznych, której parametry dobrano na podstawie badania 
wstępnego. Jako kryterium oceny stopnia zestarzenia przyjęto ubytek masy. Izotermiczne krzywe TG 
wykazały, że żywica nanokompozytowa charakteryzuje się mniejszym ubytkiem masy niż żywica wyjściowa. 
Może to być dowodem lepszej odporności cieplnej nanokomozytu. Nanocząstki krzemionki mogą stanowić 
barierę dla transportu ciepła i masy, co utrudnia rozkład termiczny nanokompozytu. Metoda izotermicznych 
badań termoanalitycznych TGA może być wykorzystana do opracowania szybkich i mniej pracochłonnych 
metod określania odporności cieplnej materiałów elektroizolacyjnych niż metoda opisana w PN-EN 60216.  
 

Abstract: The article presents the results of the TGA/DSC thermoanalytical study of polyesterimide 
impregnating reisin nanofilled with nanosilica compared with comercial polyesterimide resin. The nanofilled 
and pure resins were subjected cyclic thermal aging at 210 °C. Comparative assessment of thermal stability 
was performed using thermoanalytical studies carried out under isothermal conditions, which parameters have 
been chosen after preliminary study. The mass loss rate was assumed as a criterion for assessing the degree of 
aging. Isothermal TG curves showed that nanofilled resin showed less rate of weight loss than pure resin. It 
can be evidence of better thermal endurance of nanocomposite. Silica nanoparticles can be a barrier to heat 
and mass transfer, hindering the thermal degradation of the nanocomposite. 
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1. Wprowadzenie 

Od wielu lat podejmowane są próby wykorzy-
stania metod termoanalitycznych do oceny jed-
nej z najważniejszych właściwości materiałów 
elektrotechnicznych jaką jest ich stabilność 
cieplna. Znormalizowane metody określania 
wskaźnika temperaturowego materiałów (cie-
płoodporności) opisuje norma PN-EN 60216. 
Metody te polegają na przyspieszonym cyklicz-
nym starzeniu badanego materiału w trzech 
temperaturach, po którym określany jest czas 
życia w danej temperaturze, czyli czas po któ-
rym materiał utracił swoje właściwości przy 
przyjętym kryterium oceny. W określeniu 
wskaźnika temperaturowego lakierów elektro-
izolacyjnych jako kryterium oceny zmiany wła-
ściwości lakieru w trakcie starzenia najczęściej 
przyjmuje się poziom właściwości elektrycz-
nych (próba napięciowa), mechanicznych (siła  

 
 

wiązania) oraz ubytek masy. Starzenie cieplne 
jest efektem zachodzących pod wpływem tem-
peratury reakcji chemicznych. W przypadku 
polimerów, przy starzeniu cieplnym, następuje 
rozrywanie wiązań chemicznych w łańcuchu 
głównym i bocznym, wydzielają się niskoczą-
steczkowe produkty gazowe oraz często nastę-
pują wewnątrzcząsteczkowe reakcje cyklizacji  
i eliminacji [1-15].  
Analiza termograwimetryczna TGA umożliwia 
określenie zmian masy próbki badanego 
materiału w funkcji temperatury i czasu  
w określonym środowisku gazowym. Tempera-
tura próbki może zmieniać się z zadaną prę-
dkością (pomiar dynamiczny, atermiczny) lub 
nie zmieniać się w czasie (pomiar w warunkach 
izotermicznych, statyczny). Dla polimerów 
termoutwardzalnych, a w szczególności lakie-
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rów elektroizolacyjnych, metoda TGA umożli-
wia określenie: składu, parametrów żelowania  
i utwardzania, zawartości wilgoci, temperatur  
i etapów degradacji, stabilności cieplnej, 
zawartości rozpuszczalników, składników orga-
nicznych i nieorganicznych oraz wyznaczanie 
parametrów kinetycznych reakcji rozkładu 
termicznego. Na podstawie analizy termicznej 
DSC można określić parametry reakcji endo-  
i egzotermicznych zachodzących w materiale. 
W przypadku polimerów można wyznaczać 
parametry: parowania, topnienia, krystalizacji  
i nukleacji, utwardzania oraz przejścia polimor-
ficzne. Na ich podstawie można wyznaczyć cie-
pło właściwe, temperaturę zeszklenia, reakty-
wność, jak również czystość materiałów.  

2. Opis badanych lakierów nasycających 

Przedmiotem badań były: 
- poliestroimidowy bezrozpuszczalnikowy 

dwuskładnikowy, elektroizolacyjny lakier na-
sycający Termoimid produkcji PPG Polifarb 
używany głównie do nasycania uzwojeń ma-
szyn elektrycznych wysokoobrotowych nara-
żonych na działanie dużych sił mechanicz-
nych, a także do impregnacji uzwojeń stoja-
nów dużych maszyn elektrycznych, transfor-
matorów, cewek, itp., 

- nanokompozytowy lakier nasycający, wyko-
nany w skali laboratoryjnej w Instytucie 
Elektrotechniki poprzez wprowadzenie do 
dwuskładnikowego, bezrozpuszczalnikowego 
poliestroimidowego lakieru komercyjnego 
Termoimid, produkcji PPG Polifarb 1,5%wt. 
nanokrzemionki płomieniowej Aerosil 200,  
o średnim rozmiarze ziarna 12 nm. Przy spo-
rządzaniu lakieru nanokompozytowego zasto-
sowano metodę własną, będącą przedmiotem 
patentu [16].  

3. Wykonane badania starzeniowe i ter-
moanalityczne 

3.1. Badania starzeniowe 

Lakier komercyjny i nanokompozytowy pod-
dano cyklicznemu starzeniu przez ponad 6000 
godzin w temperaturze 210 oC, przyjmowanej 
najczęściej jako najniższa temperatura starzenia 
w badaniach określenia wskaźnika temperatu-
rowego lakierów o szacowanej temperaturze 
wskaźnika 180 stopni.  

3.2. Badania termoanalityczne TGA/DSC 

Badania termoanalityczne TGA/DSC po róż-
nych czasach starzenia w 210 oC wykonano za 

pomocą termoanalizatora Mettler Toledo 
TGA/DSC1. Badania wykonano w warunkach 
izotermicznych, w atmosferze powietrza, przy 
prędkości przepływu 50 ml/min. 
Badania termoanalityczne wykonano w nastę-
pujących warunkach izotermicznych: 

- 65 h w 210 oC - dla lakieru nanokompozy-
towego po cyklu 672 h starzenia  
w 210 oC; 

- 10 h w 240 oC, 260 oC i 280 oC dla lakierów 
nanokompozytowego i wyjściowego niesta-
rzonych; 

- 10 h w 260 oC dla lakierów nanokompozy-
towego i wyjściowego o różnym stopniu 
zestarzenia w 210 oC. 

Z termogramów TGA próbek lakieru o różnym 
stopniu zestarzenia określono ich średnią pręd-
kość ubytku masy. 

4. Omówienie wyników badań 

4.1. Dobór parametrów badania TGA/DSC  
w warunkach izotermicznych 

Wyniki badań termoanalitycznych TGA/DSC 
po cyklu 672 h w warunkach izotermicznych  
65 h w 210 oC dla lakieru nanokompozytowego 
przedstawiono na Rys. 1.  
 

 
Rys. 1. Termogramy TGA/DSC lakieru nano-

kompozytowego po cyklu 672 h w warunkach 

izotermicznych 65 h w 210 
o
C  

 

Na krzywej DSC widać dwie przemiany egzo-
termiczne. Wartość ciepła właściwego po 
przemianie ulega nieznacznej zmianie, więc 
średnia prędkość ubytku masy też się zmienia. 
Próbka w termoanalizatorze stabilizuje się 
cieplnie w temperaturze 210 oC dopiero po 200 
minutach. Prędkość ubytku masy jest bardzo 
mała. Biorąc to pod uwagę odstąpiono od wy-
konywania pomiarów w temperaturze starzenia, 
czyli w 210 oC. 
Wyniki badań termoanalitycznych TGA/DSC  
w warunkach izotermicznych 10 h w 240 oC, 
260 oC i 280 oC dla lakierów w stanie wyjścio-
wym przedstawiono na Rys. 2 do Rys.4. 
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Analizując termogramy lakierów stwierdzono, 
że temperatura 280 oC jest zbyt wysoka, proces 
starzeniowy przebiega zbyt szybko i krzywe TG 
obydwu lakierów nakładają się na siebie. Na-
tomiast w temperaturze 240 oC stabilizacja 
cieplna próbek w termoanalizatorze jest zbyt 
długa, a wartość prędkości ubytku masy - sto-
sunkowo niska. W związku z tym przyjęto, że 
dalsze badania zostaną wykonane w temperatu-
rze 260 oC.  

 

Rys. 2. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 w stanie wyj-

ściowym w warunkach izotermicznych 10 h  

w 240 
o
C  

 

 

Rys. 3. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 w stanie wyj-

ściowym w warunkach izotermicznych 10 h  

w 260 
o
C 

 

 
Rys. 4. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 w stanie wyj-

ściowym w warunkach izotermicznych 10 h  

w 280 
o
C 

 

4.2. Wyniki badań termoanalicznych 
TGA/DSC lakierów o różnym stopniu zesta-
rzenia w warunkach izotermicznych 10 h  
w 260 oC. 

Wyniki badań termoanalitycznych TGA/DSC 
lakierów o różnym stopniu zestarzenia  
w 210 oC w warunkach izotermicznych 10 h  
w 260 oC przedstawiono na Rys. 5 do Rys.7. 

 

Rys. 5. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 po cyklu 

672 h starzenia po dodatkowym starzeniu przez 

10 h w 260 
o
C 

 

 

Rys. 6. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 po cyklu 

2856 h starzenia w warunkach izotermicznych 

10 h w 260 
o
C 

 

 
Rys. 7. Termogramy TGA/DSC lakierów Ter-

moimid i Termoimid+Aerosil 200 po cyklu 

6912 h starzenia w warunkach izotermicznych 

10 h w 260 
o
C 

Analizując termogramy TGA/DSC próbek o co-
raz wyższym stopniu zestarzenia w 210 oC 
można stwierdzić, że średnia prędkość ubytku 
masy próbek lakierów w warunkach izome-
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trycznego starzenia 10h w 260 oC wraz ze 
wzrostem stopnia zestarzenia jest coraz mniej-
sza. Przyjęte parametry starzenia izometrycz-
nego pozwoliły zróżnicować próbki przy bar-
dzo dużym stopniu zestarzenia -  
6912 h, powyżej określonego w klasycznym 
starzeniu czasu życia tych lakierów. Lakier na-
nokompozytowy Termoimid+Aerosil 200 za-
równo niestarzony jak i starzony do czasu 
6912 h starzenia w temperaturze 210 oC ma 
średnią prędkość ubytku masy niższą niż lakier 
Teroimid niemodyfikowany. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie uzyskanych wyników badań 
można stwierdzić, że:  
- nanokompozytowy lakier nasycający wyka-

zuje wyższą ciepłoodporność niż lakier 
niemodyfikowany, o czym świadczy niższa 
prędkość ubytku masy, wyznaczona 
z termogramów TGA po różnych czasach 
starzenia w 210 oC, 

- metodę izotermicznych badań termoanali-
tycznych TGA, można wykorzystać do 
opracowania szybkiej i mniej pracochłonnej 
metody szacowania wskaźników temperatu-
rowych materiałów elektroizolacyjnych, niż 
metoda podana w normie PN-EN 60216. 
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