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Abstract  
       Changes in the crystalline domains caused by heat treating Mylar films 
between  Tg to 240 oC have been studied by Fourier Transform Infrared 
spectroscopy (FTIR) and X-ray Diffraction (XRD).  Prior to glass transition 
temperature, shrinkage in the film is insignificant, but progresses rather abruptly 
as melting point is approached bringing the smooth film surface to rather wrinkle. 
The absorbance increase in the FTIR spectra is due to the thickened film caused 
by shrinking rather than the improvement in the crystalline orientation. XRD on 
the other hand show that heat treatment of the film near melting point only reduces 
the contribution of the crystalline domains in the direction [100] in favor of other 

direction  namely    
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    rather than on the account of loosing order in favor 

of the amorphous regions.   
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 تأثير المعاملة الحرارية على التغير في الحقول البلورية لفلم المايلر
 الخالصة
مايلر بتحويل درست التغيرات في الحقول البلورية المتسببة من المعاملة الحرارية ألفالم ال       

قبل درجـة االنتقـال   .  XRDو حيود األشعة السينية    FTIRفورير لألشعة تحت الحمراء  
الزجاجي ، يكون االنكماش في الفلم غير ملحوظ ، لكن يتقدم نوعا ما بشـكل مفـاجئ عنـد    

تكون الزيادة فـي  .  االقتراب من نقطة االنصهار ليجلب سطح الفلم الصقيل إلى سطح متجعد
بسبب التثخن في الفلم جراء االنكماش بدال من التحسن فـي    FTIRصاص في أطياف   االمت

بان المعاملة الحرارية للفلـم قـرب       XRDمن جهة أخرى تبين أطياف  .  التوجيه البلوري
لصالح توجيه     [100]نقطة االنصهار تنقص  فقط من مشاركة الحقول البلورية في التوجيه   

أخر    
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  .عوضا عن فقدان التوجيه لصالح المناطق  العشوائية   
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