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X-RAY DIFFRACTION STUDIES ON THE DEGREE OF CRYSTALLINITY
IN POLYPROPYLENE FILMS BY THE MARQUART-LEVENBERG OPTIMIZATION PROCEDURE
Summary
The degree of crystallinity (S) of six samples of an extruded
l-PP F-401 film was studied by XRD (D-500 diffractometer and CuK" rays) in
relation to the temperature (20-70"C) of extruder's cooiing rolls. The difractograms were decomposed by the M-L method into component curves
(Figs. 7-8); the curves showing half-widths lower than 4o were assigned to
the crystal phase and the remaining curves were attributed to the amorphous phase. As the temperature of the cooling rolls was increased, the
Sr-values rose almost linearly to attain a maximum value of 56% (Table 2,
Fig.9); so rose the degree of hazing (Z) (FiS.9). The present method lends itself to measuring S, in polymeric materials and needs no amorphous standards.

Key words: X-ray diffraction, degree of crystalliniĘ of extruded l-PP films.
Zdolnośćdo krystalizacji w stanie stałym wykazują
polimery o regularnej budowie łańcucha, takie jak np'
politetrafluoroetylen, poli(tereftalan etylenu) lub polipropylen izotaktyczny (l-PP). Polimery określane jako
krystaliczne, w Tzeczywistości zawierajĄjedynie większe lub mniejsze obszary regularnego uporządkowania
makrocząsteczek. Thkie polimery nazywane są również
semikrystalicznymi lub parakryształami [1]. Polimery
wykazujące zdolnośćdo krystalizacji stanowią więc
układy dwufazowe, w których obok fazy krystalicznej
występuje faza amorficzna zbgdowana z makrocząsteczek mających postać nieuporządkowaną.
Podczas szybkiego ochładzania stopionego polimeru
otrzymuje się materiał amorficzny lub o bardzo małej
zawartości fazy krystal icznej, nieprzekrac zającej na ogół
10% całej masy polimeru.
Stopień krystaliczności (S1) określamasolvy udział
fazy krystalicznej w badanej próbce polimeru, wyrażony ułamkowo lub procentowo. Mozna go oznaczać
róŻnymi metodami fizykochemicznymi, m.in. metodą
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dyfrakcji rentgenowskiej. Polimery, w których występują uporządkowane obszary struktury krystalicznej,
wykazują w promieniowaniu rentgenowskim refleksy
charakterystyczne dla tych struktur. W dyfraktogramach zawsze jest jednak obecne również szerokie pasmo związane z rozptaszaniem tego promieniowania w
obszarach amorficznych.
Rentgenograficzne metody badań krystaliczności wymagały dotychczas porówny'wania dyfraktogramu badanego materiału z dyfraktogramem jego doskonałego
kryształu, a także z dyfraktogramem jego postaci całkowicie amorficznej [2]. Ponieważ nie mozna otrzymać
doświadczalnie wzorca doskonałego kryształu i postaci
całkowicie amorficznej badanego materiału, stosuje się
jego wzorce o wysokim i niskim stopniu uporządkowania [1].
Wielokrotnie/ nP. w procesie przetwórstwa tworzYw
wielkocząsteczkowych [3], ocena stopnia krystaliczności
polimeru stanowi ważną informację o jego właściwościach.W zależnościod sposobu otrzymy.wania polimeru i prowadzenia jego krystalizacji, stopień krystalicznościulega zmianie w szerokich granicach.
W niniejszej pracy przedstawiamy nowe podejście do
problemu określania krystaliczności PP oznaczanej metodą dyfrakcji rentgenowskiej (Rtg). Badania rentgeno_
graficzne wykazały, ze asymetryczne atomy węgla PP
mają taką samą konfigurację wzdłużcałego łańcucha
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polimeru 12, 41. Krystalizacja polimeru przebiega w
przedziale temperatury od 115"C do 130"C.
Prezentowana metoda polega na bezpośredniej anali-

zie składowych linii dyfraktogramów próbek PĘ
wytłaczanych w różnych warunkach, z pominięciem

etapu porówn}rwania ich z dodatkowo otrzymanym
Wzorcem całkowicie amorficznym. Wyklucza to błędy
niejednoznacznych warunków uzyskiwani a poszczegól'nych dyfraktogramów.

Zjawisko dyfrakcji i interferencji daje się dobrze
opisać w sieci odwrotnej, definiowanej na gruncie
teorii wektorów |7]. W tym celu można posłużyćsię

wektorem s dyfrakcji, określonym w następujący sPosób:

2sino

W sieci odwrotnej całkowitą energię (E) uzyskaną w
efekcie dyfrakcji można przedstawić wzorem:

TEORETYCZNE PODSTAWY METODY RTG

a

Dyfrakcję rentgenowską uważa się za jedną z najważniejszych metod badania struktury kryształów i ciał o
różnyrr. stopniu uporządkowania [1, 2, 5-8]. W metodzie Rtg promieniowanie elektromagnetyczne o długościfali ok. 0,1 nm padając na badany materiał ulega
ugięciu na płaszczyznach sieci krystalicznej. Regularnośćsiatki krystalicznej powoduje' że ugięte fale interferująze sobą i tworząobraz dyftakcyjny. Do określenia
stałych odległościpłaszczyzn sieci krystalicznej wykorzystuje się prawo Bragga' Zgodnie z rym prawem, odbicie padającego promieniowania rentgenowskiego
(promieniowania X) zachodzi wówczas, gdy spełnione
są warunki:
n), =2 d

stno-

(1)

Poniewaz kąt padania jest równy kątowi odbicia, to
kąt między promieniowaniem odbitym a padającym,
zwany kątem ugięcia, wyrosi 180'_ 2@; kąt @ jest natomiast nazywany kątem odbłysku (rys. 1).
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dyfrakcyjnej w odniesieniu do

W celu określenia zaburzenia struktury i wynikającej
z tego zmiany obrazu dyfrakcyjnego, Ruland [8] wprowadził pojęcie funkcji nieporządku D:
D
gdzie: k

=

exp

(-ks2)

(4)

stała, której wartośćzależy od rodzaju materiału;

wprzypadkuPPk=4161.

Badając dyfrakcję róznego stopnia uporządkowania
struktur w ł.'rn Samym ptzedziale zmienności wektora
s, Wunderlich [6] podał wzór określający procentową
zawartośćstruktury krystalicznej 51:

gdzie: n

rzqd interferencyjny, stanowiqcy różnicę dróg
optycznych promieni X; L
długośćfali monochromatyczne- odległość
go promieniowania X; d
u)arstw, na których zachodzi dyfrakcja; @
kąt między promieniowaniem pada- odbijajqcymi'
jącym a płaszczyznami

ę)
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l
całkawe natężenie linii dyfrakcyjnej, odpowiacałkowe natężenie linii dyfrakfazie krystalicznej,
cyjnej, odpowiadające fazie amorficznej; K,
stała wzorcowania (w przypadku PP, w przedziale kąta ugięcia promieniowania od 6o do 38o, wynosi ona 0,98-1,00).
gdzie:

dające

l,-

-

Z

oszacowania rozmycia wektora s (6s) określasię
udział linii dyfrakcyjnej o szerokościpołówkowej większej od 4o jako tej, której przrypisać można fazę amorficzną.

Jeżeli w przypadku badanej struktury spełniony jest
warunek Bragga, to otrzyrnuje się linie dyfrakcyjne odnoszące się do określonych wartościkąta @. Szerokość
tych linii zwiększa się wraz ze zmniejszaniem w}rniarów krystalitów (f) tej struktury:
0,91.

Bcos@

IAs. 1. Schemat graficzny wyprowadzenia prawa Bragga
promienie padajqce na poszczególne złarstwy; 1',
promienie odbite od poszczególnych warstw, @
kąt
odbĘsku, 2@
kąt ugięcia
Fig. L. Graphical deriaątion of Bragg's law [1]: 1, 2
rays
rays reflected.from
incident on indiaidual layers, 1', 2'
indiaidurłl layers, @
angle of reflection, 2@
angle of
[1]: 1, 2
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szerokośćpołówkowa linii.

W ustalonych warunkach natężenia padającego Promieniowania X oraz w stałych warunkach detekcji promieni dyfrakcyjnych' mozna wnioskować o wymiarach
krystalitów, na których zachodzi dyfrakcja. Ciało całkowicie nieuporządkowane, w którym t zmierza do zera
wtaz z wzrastającą wartościąB, jest naz}'Wane ciałem
amorficzn)rm.
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Udział fazy krystalicznej w próbce określasię

(na
podstawie poprzednich rozważań) badając natężenie i

kształt linii dyfrakcyjnych wg równania

(5).
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Folię do badań wytłaczano w postaci taśmyz granlJlatu PP $pu F401 (PKN orlen SA, Płock), a następnie
ochładzano ją za pomocą dwóch walców chłodzących.
Do wytłaczania zastosowano wytłaczarkę jednoślimakową ze ślimakiemdługościL = 25D oraz głowicą
szczelinową (szerokość szcze|iny 100 mm, wysokość0,3
mm). Temperatura wytłaczania w kolejnych strefach cylindra wynosiła Ż10oC, 215'C i 220oC, a temperatura
215'C. Prędkośćobrotową ślimaka utrzymygłowicy
wano na poziomie 45 min-1. Folia wytwarzana w opisany wyżej sposób jest nazywana folią wylewańą [3, 9].
Zmieniając warunki ochładzania wytłaczanej folii poPrzez zmiany temperatury walców chłodzącyclr,
wytłoczono sześćróżnych próbek oznaczonych numerami od 1 do 6 (tabela t).
T ab e l a 1. Temperatura chłodzenia poszczególnych próbek
T a b I e 1. The cooling temperatures of individual PP samples
Numer próbki

Temperafura,'C

z

20

2

3

4

5

6

30

40

50

60

70

Tilk przygotowane próbki badano następnie metodą Rtg
zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego D-500

firmy Siemens . Użyto promieniowania

CuĘ z wykorzysta-

niem filtra niklowego. Kąt odbĘsku został wybrany w
przedziale od 6o do 32". Widmo zapisy"wano obierając
płaszczyznę ugięcia prostopadle do rys występujących na
próbkach. Wykonano równiez pomiary zamglenia poszczególnych próbek za pomocą aparafu ,,Spherical Hazemeter"
firmy Dffusion Systems pV. Brytania).
WYNIKI BADAŃ I IcH oMÓWIENIE

Na początku badań podjęto próby otrzymania dwóch
WzorcóW amorficznegoPP z granulatu F401 stapianego
w temp. 165"C. W tej temperaturze utrzymywano go w
ciągu ok. 5 min, a następnie ochładzano. Pierwszy wzorzec ochładzano wodą, a drugi ciekłym azotem. W dalszej kolejności wykonano dyfraktogramy obu próbek'

Próby uzyskania amorficznej postaci PP w wyniku
stopienia Polimeru i ochłodzenia go wodą, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Otrzymany dyfraktogram wskazywał na istnienie wyraźnej postaci krystalicznej. Nie jest on więc prezentowany w tej Pracy.
Dyfraktogram próbki chłodzonej ciekłym N2'przedstawia rys. 2. Pole pod powierzchnią tego dyfraktogramu jest wprawdzie bardzo małe, lecz wskazuje ono na
istnienie śladowychzawartości krystalitów.
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Dyf'raktogrant amorficznej próbki i-PP ochładzanej
ciekłym nzotem: (o)
wyniki pomiarózu, (-)
aproksymacja wyłtikóru pomiarózu, (..'.)
składorue dopasouania

Fig. 2. The diffractogram of aruorphous
i-PP film cooled
with liquid nitrogen; (o)
measured data, (-)

approximated dątą, (....)
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Zatem poszukiwanie wzorcólv doświadczalnych
całkowicie amorficznej postaci PP służącychdo określania stopnia krystaliczności folii PP nie doprowadziło do
pożądanych wyników. Potrvierdziło to więc celowość
podjęcia próby określeniastopnia krystaliczności folii
PP na podstawie bezpośredniej analizy składowych linii
dyfraktogramu.
Wyniki pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej sześciu
badanych próbek PP chłodzonych w różnej temperaturze przedstalviają rys. 3-8. Przyjęto, ze w próbkach
tych miarą uporządkowania łańcuchów polimerowych
może być szerokośćpołór'vkowa linii B, występująca w
zależności(6), i wyarikające stąd wymiary krystalitów.
Pole pod powierzchnią dyfraktogramu postaci amor_
ficznej jest miarą wielkości 1" [równanie (5)].
Uzyskane dyfraktogramy rentgenowskie każdej prób-

ki rozkładano na składowe o kształcie krzy'wych Gaus_
sa na podstawie programu Marquarta-Levenberga. Parametry krzywych Gaussa, czyli amplituda, szerokość
połówkowa i połozenie środkalinii, stanowią jednocześnieparametry dopasowania. Liczbę linii i początkowe
wartości parametrów dopasowania zadawano w Programie jako wstępne parametry dopaso'ivania; dopasowanie przeprowadzano za pomocą aigorytmu Marquar-

ta-Levenberga. Punktem wyjściowym była znajomość
połozenia składowych linii odpowiadających fazie krystalicznej, o szerokościpołówkowej B mniejszej od 4'w
skali kątowej. Krzywe o większej szerokości połówkowej stanowią miarę udziału fazy amorficznej [5].
Przeprowad zona tą metodą analiza dyfraktometryczna pozwala na ilościowe określenie stopnia krystalicznościSł według zależności(5). Na wartośćĘ składa się
suma pól pod wszystkimi krzywymi składowymi w
przypadku których B 1 4", a na Wartośćlo- suma pól

podkrzywymioB>4o.
W próbkach 1-3 (rys. 3-5)

występuje mała liczba

wyraźnych maksimów krzywych składowych, charakterystycznych clla fazy krystalicznej. Zaobserwowano
natomiast w ich dyfraktogramach występowanie szerokich linii składowych świadcząc;zcho duzym udziale
postaci amorficznej.
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Rys. 3. Dyfraktogram próbki 1 (oznaczenin jak na rys' 2)
Fig. 3. The dffiactogram of sample 1 (for symbols see Fig. 2)
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IUs' 6.Dyfraktogram próbki 4 (oznaczenia jak na rys' 2)
Fig. 6, The dffiactogram of sample 4 (for symbols see Fig. 2)
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Rys. 4. Dyf'raktogram próbki 2 (oznaczenia jak na rys. 2)
Fig. 4. The diffractogram of sample 2 (for symbols see Fig. 2)
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Rys. 7. Dyfraktogram próbki 5 (oznaczenia jak na rys. 2)
Fig. 7. The dffiactogram of sample 5 (for symbols see Fig. 2)
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Rys. 5.Dyfraktogram próbki 3 (oznaczenia jak na rys. 2)
Fig. 5. The dffiactogram of sample 3 (for symbols see Fig. 2)
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Rys. 8' Dyfraktogram próbki 6 (oznaczenia jak na rys. 2)
Fig. 8. The dffiactogram of sample 6 (for symbols see Fig. 2)
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Dyfraktogramy próbek 4 i 5 (rys' 6 i7) mają wPrawdzie ostrzejsze maksima krzy'wych niż próbki 1'-_3,lecz
nie są one jeszcze tak wyraźne jak w próbce 6 (rys' 8).
Po rozkładzie tych dyfraktogramów na częściskładowe

pojawiają się linie odpowiadające fazie amorficznej;
ud'iał tej fazy jest jednak mniejszy niż w próbkach
1'-3' Dyfraktogram próbki 6 ma pięć wyraźnych składowych, które można przypisać refleksom pochodzącym od odpowiednich płaszczyzn sieci krystalicznej.
Występują tu również dwie składowe odpowiadające
fazie amorficznej.
Wynikające z analizy omówionych dyfraktogramów
wartościstopnia krystaliczności 51 zawiera tabela 2) oceTabel
bek

a 2.

Wartości stopnia krystaliczności (Su) badanych pró'

T a b I e 2, The degrees of crystallinity (S1) of PP film samples
Numer próbki

*)

i.u.

-

1,,

j.u.

ł, i."'

Su%

1

227,69

124,1,5

36,03

2

156,13

106,35

40,68

3

1,57,98

712,6

47,79

4

121,,60

98,3

44,90

5

108,63

7Ż9,65

54,71,

()

776,Ż0

1,45,74

55,95

jednostki umowne
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nę zależnościstopnia krystaliczności próbek oraz ich
zamglenia od temperatury walców chłodzących ilustruje rys.9.Zatern, w miarę wzrostu temperatury walców
rośnie liniowo Zaró\^rno stopień krystaliczności, jak i zamglenie.

Za|etą prezentowanej metody jest więc wyeliminowanie potrzeby stosowania wzorca amorficznego w celu
określenia bezwzg|ędnej wartościstopnia krystaliczności.

WNIOSKI

Przedstawione Przez nas wyniki prowadzą do następujących wniosków:
Zastosowanie metody Marquarta-Levenberga do
interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich eliminuje
konieczność stosowania wzorca amorficznego do określaniastopnia krystaliczności folii PP metodą Rtg.

Wraz ze wzrostem temperatury

walców

chłodzących folię wzrasta, w przybliżeniu w sposób liniowy, udział fazy krystalicznej w wytłaczanej folii PP.
W podobny sposób wzrasta równiez zamglenie tej folii.
Wyniki pomiarów stopnia zamglenia folii PP można
więc stosować do przybliżonej oceny stopnia jej krysta_
liczności.
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