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Abstract: 

The possibility for the most convenient increase of the usability of the primary experimental structural-

mechanical data used in the optimization of the orientational download of the poly(ε-caprolactam) is discussed. 

The advantages and the expanded information possibilities of their joint complex interpretation, analysis and eval-

uation with other suitable data are shown. Specific approaches and algorithms for the realization of the discussed 

problems in isotropic state are proposed. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Оптимизирането на ориентационното изтегляне (ОИ) на поликапролактама (ПКЛ) е сложна 

задача като при всеки фолийно и влакнообразуващ гъвкавоверижен полимер, склонен към 

образуването на водородни връзки (Н-връзки) [1]. Затова е нужно сериозно информационно 

обезпечаване за адекватен структурно-реорганизационен контрол на най-подходящите 

структурни елементи, взаиимодействията им и носещи максимална информация структурно-

чуствителни характеристики на текущото преустройсто. Много важен е и правилният избор на 

методично обезпечаване за такова ефективно комплексно информационно осигуряване. Напр., 

дифракционната, геометрично структурно-чуствителна, прахова рентгенова дифрактометрия 

(ПРД). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ  

С високотемпературната ПРД се изследва напълно полиморфизма на ПКЛ с разнообразните 

му полиморфни преходи [2-10]. Разбира се, при ефективното пълноценно извличане на 

необходимата структурна информация от първичните, „сурови” експериментални данни. 

Въпреки, че първичната информация от праховите дифрактограми показва само наличието на 

евнтуални полиморфни форми и приблизително общата степен на кристалност, ефективната 

пълноценна обработка на експерименталните рентгенограми, след елементарна математична 

декомпозиция на мултиплетните пикове и индексиране на дифракционните отражения, разкрива 

нови възможности. Анализа на позиционните, интензитетни и профилни девиации на 

индексираните дифракционни отражения е предостатъчен за решаването на основните 

кристалографски, полиморфни и морфологични задачи. При определена съвместна комплексна 

интерпретация с други съвместими структурно-механични данни, подходът предоставя 
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неподозирани възможности за обогатяване на получаваната структурна информация на всички 

структурни нива. Затова е нужно това обсъждане, за удобство и пестене на ресурси, но и за 

печелене на точност и едносначност. 

В конкретния случай, в условията на различните видове експеримент и поради специфични 

методични изисквания при дифракционни, термични, спектроскопски, механични, микроскопски 

и др. изследвания, предпочитан обект са ни били възможно най-тънки хомогенни бездефектни 

фолии от ПКЛ с дебелина от 10 – 20 до 50 – 80 мкм. Използвани са ПКЛ-1 (относителен 

вискозитет отн. (в 1 %-ен р-р на Н2SO4) = 2.31, съдържание на нискомолекулни съединения н.м.с.мас. % = 

1.0, влагосъдържание Wмас. % = 0.12) и ПКЛ-2 (относителен вискозитет отн. (в 1 %-ен р-р на Н2SO4) = 2.64, 

съдържание на нискомолекулни съединения н.м.с.мас. % = 0.1, влагосъдържание Wмас. % = 0.01). 

Подготвяни са тънки фолии с дебелина около 80 (10) мкм, с цел лесно и бързо темпериране при 

избраните температури и достатъчно бърз преход между тях. Скоростта на температурно 

сканиране е 50С/мин, а времето на темпериране при температурата на рентгено-дифракционно 

сканиране е 10 мин. Следва 15-минутно дифрактометриране в ъгловия интервал 15  300 2. 

Провеждани са от 1 до 4 циклични нагрявания и охлаждания в зависимост от полимера, 

температурата на измерване и големината на температурния интервал на измерване. 

Високотемпературните рентгеноструктурни изследвания са провеждани и на URD-6 (“Sie-

mens”, Germany) и на ДРОН-3 („Буревестник”, Санкт – Петербург, Россия (Sankt Petersburg, Rus-

sia) ) с високтемпературна вакуумна камера УВД-2000 с Мо-нагреватели („Буревестник”, Россия) 

в интервала 20-2000 С. Използвано е CuKav=1,5418 Å, филтрирано с Ni -филтър. От изследваните 

системи са получавани прахови дифрактограми в режими на „дифрактометричен запис” (Vscan=10 

2/min) и „по точки” (0,050 2; 5 sec) в широки интервали на сканиране (4  600 2) и нагряване 

(20 2000 С). Основните схеми на нагряване и охлаждане със скорост V=50/min (при не по-малко 

от 5 мин темпериране в стационарен режим между рентгеновото сканиране) включват в някои от 

експериментите по повече от един цикъл (в някои специфични случаи в намалящ температурен 

интервал), до изчерпване на проследяваните кристални форми. 

Светлинно-микроскопските изследвания на обектите върху обектното стъкло, са 

провеждани на поляризационен микроскоп Amplival с нагревен плот, (“Karl Zeiss”, Jena, Germany) 

при стайна и повишени температури. Препаратите са наблюдавани при циклично нагряване и 

охлаждане по различни схеми в интервала 20 – 1700 С. Основните схеми на нагряване и охлаждане 

са реализирани със скорост V=50/min. Електронно–микроскопските наблюдения изследвания са 

провеждани на ТЕМ 10В (“Opton”, Germany) и SEM BS-340 (“Tesla”, Czech Republic) с помощта 

на свежи свободни повърхностни или фрактографски двустъпални Pt-C и Si-C реплики. За 

деформационно-якостните изследвания е използван динамометър INSTRON-4203 (Англия) 

при скорост на изтегляне 20 mm/min. За термични и спектроскопски изследвания е дадена 

информация директно в текста. Използвани са DSC STA 449 F3 NETSCHZ и FT IR TENZOR – 27, 

Germany. 

 

ОБСЪЖДАНЕ 

На фиг. 1-2 и в таб. 1 са представени илюстративни резултати от микроскопски и рентгенови 

изследвания, свързани с оптимизационни дейности по ОИ на ПКЛ. Поляризационни 

микрофотографии, илюстриращи състоянието и разпределението на кристалната фаза в обектите 

и СЕМ-фотографиите, показващи обемни сферолитни фазови граници. Разбира се, присъствието 

на подобни големи пространствени дефекти е предпоставка за не много големи якости (σоп) при 

изотермично кристализиралите обекти и от ПКЛ1а и ПКЛ2а (таб.1). По отношение на еластичния 

модул (Еел) резултатите са обратни. Много вероятно е фазовата междусферолитна граница, 

играеща роля на нископлътна аморфна област, да съдържа малко но силно опънати сегменти-
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връзки. Това би предопределило високи модули, което и се наблюдава в действителност. В 

същото време закалените и дълбоко закаклени обекти са далеч от подобни екстремни структурни 

състояния, респ., далеч и от екстремни деформируемости (отн. деформации εотн). Затова при тях 

се очакват и получават по-посредствени резултати в ОИ. При тях физичната плътност е по-малка, 

което ограничава развитието на големи едноосни деформации, респ., свързаните с тях 

ориентации. Действително, данните по двойно лъчепречупване показват 10-15% по-малка 

сегментална ориентация в сравнвние с кристализиралите до различна степен и по различен начин. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 

Фиг.1.Поляризационни (112, х150) и сканиращи електронни (13 (х1000) и 14, 15 (х2000)) 

микрофотографии от тънки фолии на ПКЛ1ае (16) и ПКЛ2ае (712), съответно, и ПКЛ2в 

1315. 

Обсъждайки подхода за ефективно комплексно използване на структурно-механичната 

информация, използвана при оптимизацията на ОИ на ПКЛ, да видим необходимите за това 

елементи и характеристики и оптимални методи за определянето им. Молекулно-масови, рео-

вискозитетни и технологични характеристики за пресуване на тънки фолии и формиране на 

геометрията и изотропната изходна структура на обектите за ОИ (метод. част и таб.1, кол. 1 до 5). 

Основната експериментална информация в таб.1, структурната, е представена в кол. 5-16 [11-23]. 

В кол. 17-21 – деформационно-якостната и критерии за оценка на формираните и измерени 

структурни опаковки. До кол. 5 структурно формиране, а нататъка – структурно-механична 

оценка. След общата степен на кристалност αс веднага следва информация за наноструктурното 

атомно-молекулно ниво като количествено съотношение на основните кристални форми α, β, γ на 

ПКЛ и δ-фазата на преохладената му стопилка (кол.6) и %-ния фракционен сегментален състав и 

структура на аморфната фаза (кол.7). Следва (кол.8 [11,21,22]) плътността на сегментална 

опаковка, паракристални дефекти по Hosseman (кол.9 [12]) и съвършенство на кристалната фаза 

(кол.10 [11]). Кол.11-14 [13] финокристален строеж на (строеж на ”кристалити” – основни 

кристални морфологични елементи, ламели, а „микрокристалитите” – съставните им бездефектни 

„блокове на мозайката”, областите на кохерентно разсейване ОКР) по Ашеров – Гинзбург. Следва 

кол. 15 с информация за сегменталната подвижност [14] в аморфните области и кол. 16 с описание 

на цялостната морфологична картина. Както се вижда, цялата структурна информация може да 

следва от рентгено-дифракционни методики и, сновно, от ПРД. Спектроскопско изключение за 

сегменталната подвижност и състав на аморфните области. Колкото да защити тезата, при 

необходимост, за комплексната интерпретация и взаимно допълване на експерименталната 

информация с оптимални данни. В противен случай, праховодифрактометричните ресурси биха 
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били напълно достатъчни за решаване на всички структурно-реорганизационни проблеми по 

оптимизацията на ОИ на ПКЛ. Без допълнителна обработка, от една нормална прахова рентгенова 

дифрактограма (фиг.2) на гъвкаво-верижен двуфазен кристализиращ полимер като ПКЛ, 

намиращ се в моноклинно поликристално състояние, с каквато и обща степен на кристал- 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 2. Лоренцови декомпозиции на ПКЛ-дифрактограми, съдържащи α, β, γ, δ полиморфните му форми: 

1-несъвършени α и γ-форми след дълбока закалка от стопилка(δ-формата); 2-5-поява на β-форма и 

увеличаване и усъвършенстване на γ и α-формите; 6-7-усъвършенстване на β и α-формите; 8-преход в α-

форма. 
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ност и съвършенство на основната си кристална α-форма да е трудно може да се изведе по-точна 

кристалографска информация, освен че е добре кристализирал с преимуществено съдържание на 

основната си кристална форма, с моноклинна ел. кр. клетка и, евентуално, с 200 и 202/002 основни 

дифракционни отражения в състава на мултиплетните геометрично-припокрити съставни пикове 

при около 200 и 240 2, което е съществена информация, ако е достоверна и точна, защото 

определя опаковката на ММВС в елементарната кристална клетка.  

Да видим колко ефективна може да бъде по-задълбочената допълнителна дообработка на 

наличните сурови експериментални данни и комплексната им интерпретация и анализ с други 

подходящи подобни такива. Математическата декомпозиция на геометрично припокритите 

мултиплети позволява първоначално да се уточнят реалните дифракционни 2 позиции на 

дифракционните отражения. Това веднага позволява индексирането им с HKLGEN, PDI (89.0) 

[15] или друг подобен кристалографски софтуер. При определено качество на дифрактограмата е 

възможно и рафиниране на елементарната кристална клетка при помощта или без BLAF[16] или 

ITO 13 [17,19], DICVOL [20]. Известната ел. крист. клетка вече дава много възможности. Самата 

възможност да бъде търсена и рафинирана позволява определяне на деформациите и при 

различни термомеханични условия. Това отваря много възможности от които сега ще споменем 

само изследването на полиморфните преходи на ПКЛ, свързани със всяко структурно 

преустройство. 

Декомпозицията [23] и индексацията [15-20] на дифракционните отражения, на практика 

определя качествено полиморфния състав на ПКЛ. Ползвайки евристична кристалографска и 

дифракционна информация за интензитетните съотношения на кристалните форми на ПКЛ 

можем да определим приблизителния полиморфен състав на полимера. За да знаем точното 

полиморфно съотношение е необходимо познаването на съвършенството на кристалната им 

решетка. Удобни критерии за това, свързани само с позиционните им дифракционни координати 

в 2-скалата, са показани в [11, 18, 19]. И тогава се решава качествено – количествения дуализъм 

при интерпретацията на интензитетното разпределение на дифрактиралото рентгеново лъчение.  

По-детайлния статистически анализ на позиционните, интензитетни и профилни девиации 

на така декомпозираните дифракционни разпределения, изследването на тяхната асиметрия, 

ексцес, по-високи математични моменти и др. такива характеристики предоставя още структурна 

информация. Апробацията на данните за съответствие с други разпределения както Лоренц, 

Лоренц квадратичен, Войт(псевдовойт), Пирсън, Пирсън II, Пирсън IV, Пирсън VII и др., дават 

допълнителна кристалографска информация, сведения за механизмите и кинетиката на 

структурното преустройство. Информация, която комплексно обсъдена с термична или 

спектроскопска, несъмнено би довела до още по-ефективното оптимизиране на 

безразрушителното ОИ на ПКЛ. 

В заключение може да се обобщи, че най-подходящата изотропна хомогенна структура на 

ПКЛ за безразрушителна едноосна деформация е между фино и средносферолитната му 

структура с широко разпределение по р-р. С най-слабо различаващи се междукристалитни и 

междусферолитни фазови граници, и най-малка фазова морфологична субмикро, микро и 

макрохетерогенност. С оптимално съчетание на сементалната опаковка, състав и структура на 

междукристалитните аморфни области и разпределение по дължина на междукристалитните 

сегменти-връзки, обеспечаващи стабилно механично поведение и добра деформируемост при 

изтегляне.  

От друга страна, е важно да се отбележи достъпната лекота и удобство за получаването на 

подобна богата структурна информация, основно, с помощта на ефективна обработка на първична 

прахово-дифрактометрична информация. А съчетаването на енергетично структурно-чуствител-

на спектроскопска с геометрично струкурно-чуствителна рентгено-дифрактометрична 
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информация посредством съвместна комплексна интерпретация на подходящи експериментални 

дан-ни потвърждава верността и еднозначността на заключенията. 
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Таблица 1. Термична, кристалографска, морфологична, механична и друга структурна и технологична информация за тънки 50  80 мкм изотропни фолии от поликапролактам 

Обект 
Тпр, 
0С 

Ткр, 
0С 

Преох., 
0С 

αс 
% 

α:β:γ:δ 
Аморф.сег. 

с-в, % 
ICP 

Дефекти 
[Å-1] 

CPI 
L, 
Å 

l, 
Å 

Δ, 
Å 

a, 
Å 

Сегмент. 
Подв.,% 

Морфология 
Е0,05, 
МПа 

Е0,01, 
МПа 

εотн 
% 

Е, 
МПа 

σоп, 
МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ПКЛ1а 235 200 40 71 91:2:4:3 25:15:10:5:45 0,934 ~.0105 0,898 66 31 7 28 50/15/12/18/5 Едроламелярна ш. р-е  448 402 353 595 61 

ПКЛ1б 235 20* - 70 92:2:3:3 27:16:6:5:46 0,888 ~.0131 0,895 67 30 8 29 52/14/11/19/4 Едросферолитна ср. р-е 448 394 361 583 63 

ПКЛ1в 235 20 220 52 78:7:9:6 23:13:12:8:44 0,833 ~.0174 0,645 59 28 6 25 54/14/13/12/7 Средносферолитна ш. р-е  447 378 366 572 67 

ПКЛ1г 235 0 240 29 21:9:29:41 18:14:13:12:43 0,687 ~.0349 0,403 50 23 5 22 44/16/11/21/8 Средносферолитна ср. р-е 426 363 328 527 63 

ПКЛ1д 235 -93 333 3 3:3:39:55 17:15:16:12:40  0,564 - 0,280 47 21 4 21 20/21/24/29/6 Финосферолитна тясно разпр. 421 359 312 519 61 

ПКЛ1е 235 -196 436 2 4:3:37:56 15:16:16:13:40 0,501 - 0,211 45 19 7 19 19/22/23/30/6 Финосферолитна тясно разпр. 419 358 297 512 62 

ПКЛ2а 240 200 40 68 84:4:7:5 26:14:10:3:47 0,999 ~.0105 0,899 72 35 8 29 49/12/13/18/8 Едроламелярна ш. р-е  453 411 374 649 66 

ПКЛ2б 240 20* - 70 92:3:2:3 27:16:5:5:47 0,879 ~.0116 0,896 71 33 8 30 51/12/12/18/7 Едросферолитна ср. р-е 458 401 365 642 68 

ПКЛ2в 240 20 220 50 73:6:11:10 21:13:11:9:46 0,821 ~.0149 0,641 65 27 10 28 55/13/12/11/9 Средносферолитна ш. р-е  466 487 369 638 69 

ПКЛ2г 240 0 240 28 17:9:18:56 19:13:13:12:43 0,616 ~.0262 0,407 60 23 11 26 44/16/17/16/7 Средносферолитна ср. р-е 444 469 292 600 64 

ПКЛ2д 240 -93 333 1 3:3:35:59 18:15:15:11:41  0,571 - 0,488 53 21 10 22 18/24/27/27/4 Финосферолитна тясно разпр. 442 464 287 589 62 

ПКЛ2е 240 -196 436 1 2:2:36:60 17:16:16:11:40 0,555 - 0,214 50 17 14 19 17/25/26/26/6 Финосферолитна тясно разпр. 438 460 265 581 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Забел.: Невъзможността за детайлен анализ на представената иформация предполага схематично посочване на общите тенденции, което пък би се облекчило от едно близко конкретно доуточняване: 

1. В кол.1 са представени неекстрахирани ПКЛ1а-е и екстрахирани ПКЛ2а-е от нискомолекулни в-ва, изотермично крист.(а),неизотерм.крист.в преса(б), неизотерм.крист. на в-х(в) и закалявани(г-е).  

2. В кол.2 температурите на пресуване на неекстрахираните обекти са с 50 С по-ниски заради риска от термо-окисл. дестр., но за сметка на това те са пластофицирани от нискомолекулните вещества. 
3. Температурата на охлаждане,респ. кристализация 200С*означава охлаждане в преса без налягане и нагряване,а без звезда – свободно охлаждане на въздух, възможно най-близко до технологичното 

4. Преохлаждането в кол.4 корелира с обща степен на кристалност кол.5, но през влиянието на полиморфния състав к.6, плътност на сегментална опаковка к.8 и съвършенството на крист.фаза кол.10 

5. Общата степен на кристалност, сама по себе си, е нееднозначно свързана и със съвършенството на кристалната фаза и профила на рефлексите, но в първо приближение, сглобява ценни показатели.  
6. Полиморфният състав, и без нематичните и, особено без смектичните мезофази, които са основен буфер при прехода на Брил за ОИ на ПКЛ, е определящ за деформируемостта на всяка структура. 

7. Сегменталният фракционен състав в аморфните области по контурна дължина и степен и дисперсия на натовареност %-ен състав спектроскопски от Дехант или Гугъл определя безразрушителния 

предел на успешното ОИ 
8. Index of Chain Packing(ICP) в кристалната фаза на полимера носи информация за разстоянието между кристалографските плоскости в които лежат сегментите, респ. за плътността на опаковката им 

9. Дефектността по Hosemann [12], съгласно теорията на паракристала, отразява по реално фината кристална структура и морфологията, показвайки приблизителна обратна пропорционалност на 

размерността в съответните дифракционни направления. 
10. Crystallinity Perfect Index (CPI) [11] е силно свързана с размерността на елементарните морфологични образувания (кристални ламели, кристалити) и блокове на мозайката (ОКР, микрокристалити) 

11. Големият период (L) [13] е свързан с възможността на компенсационен принцип да бъде определен размера на аморфните междукристалитни области (недоподредените повърхности на ламелите). 

12. Кол.12, за линейния р-р на кристалните сърцевини на ламелите, по профила на интензитетното разпределение на дифрактиралото малкоъглово рентгеново лъчение [13] Ашеров, Гинзбург, 
Френкел създават модел, дефиниращ геометрията на разсейващите елементи и др. кристалографски параметри (голям период и диперсията му, кристална сърцевина на ламелата и дисперсията ù, 

преходни зони и дисперсия та им, обемна степен на кристалност, а от кристалната сърцевина и обемната степен на кристалност методиката позволява изчисляване на дебелината на аморфната 
повърхност на ламелата, а двете срещулежащи повърхности на съседни ламели дават размера на междукристалитните аморфни области). Сегменталния състав и строежа на междукристалитните 

аморфни области зависи силно от размера им. Като размер те определят, в голяма степен, фракционния сегментален състав по контурна дължина, степен на натовареност, изпънатост и т. н.. 

Конформационния сегментален състав, ентропийното им състояние, въобще цялостната термодинамика насистемата при деформация и релаксация зависи от разпределенията на няколко 
сегментални характеристики, лесно определяеми спектроскопски.  

13. Кол.13, дисперсиите на размерите на кристалните сърцевини са свързани еднозначно с качественото и количествено състояние на кристалната фаза на полимера и води до ценни съображения при 

необходимост. 
14. Кол.14, преходните зони определят линейния мащаб на възможността за съществуването на микролокален полиморфизъм при реализирането на съответните термомеханични условия за това в 

обема на полимера.  

15. Кол.15, с неподредените повърхности на кристалните ламелите завършваме илюстрацията на модела Ашеров - Гинзбург, понеже те дават възможност за определяне размера на аморфните области 
16. Важността на морфологията за деформационно-якостното поведение и структурното преустройство не буди никакво съмнение според каноните на физиката на твърдото тяло както и мястото ù тук 

17. Модулите в областта на малките деформации могат да дадат най-екзотичната и полезна информация за фракционния състав на носещите натоварването сегменти-връзки по степен на опънатост, 

респ., по степен на механична натовареност при оптимизация на ОИ на ПКЛ, при коректна реализация на лабораторния експеримент за преодоляване на паразитни съпротивления на триене. 
18. Те са неизбежни но минимизирането им в разумни степени би позволило установяване с работещо приближение тенденциите в обогатяването на фракциите междукристалитни сегменти по размер 

19. Относителната деформация, кол.19, е един от важните критерии за деформируемост, способства силно ориентацията и, най-важо, въпреки че е свързано и с разрушението, големите относителни 

деформации показват и устойчивост на материала срещу него.  
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20. Еластичният модул, кол.20, има предназначение да описва количествено точно свойството деформируемост най-всестранно и най-адекватно и като геометрия и като усилие и докато за различни 
цели различна информация носят модулът и якостта, определено съвместно с якостта, той обезателно гарантира най-желания резултат за изтеглянето (едновременно най-големи възможни модул и 

якост). 

21. Якостта е основен критерий за успешно проведена оптимизация на ОИ на ПКЛ указваща достоверно за безразрушително проведената ориентационна едноосна, близка до пределната, деформация. 



Science & Technologies 

16 

Volume X, 2020, Number 3: TECHNICAL STUDIES 

ИЗВОДИ 
1. Математичната декомпозиция на праховите рентгенови дифрактограми и симултантно 

индексиране и рафинация на елементарните кристални клетки на поликапролактама позволяват 

полиморфното му охарактеризиране и детайлно изследване на фината кристална структура и 

морфологията му в изотропно и ориентирано състояние. Комплексното ефективно съчетаване на 

подобна детайлна еднозначна информация с допълнителна микроскопска, спекктроскопска, 

механична и друга ефективно мултиплицирана информация може съществено да облекчи избора 

на изходни изотропни структури при оптимизиране ориентационното му изтегляне. 

2. Структурно-механичните изследвания на тънки фолии от поликапролактам определят 

сравнително хомогенната финосферолитна морфология с широко разпределение по размер и 

приблизително равностойно съдържание на алфа и гама-кристалните му форми като оптимално 

деформируема и подходяща за ориентационно изтегляне. 

3. Получени са при средни, близки до технологичните степени на преохлаждане, удобни за 

ориентационно изтегляне хомогенни изотропни структури на поликапролактама с високо 

съдържание на проходни сегменти връзки в междукристалитните аморфни области, показващи 

добра деформируемост, с относително удължение 374 % за ПКЛ2а, еластичен модул 649 МПа за 

ПКЛ2а и якост на опън 69 МПа за ПКЛ2в.  
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