
 iv

Thesis Title     Microstructure-Property Relationships in  

Monofilament Fibres for Use as Absorbable Surgical 

Sutures 

Author     Miss Wasinee Channuan 

Degree      Doctor of Philosophy (Chemistry) 

Thesis Advisory Committee   Assoc. Prof. Dr. Jintana  Siripitayananon   Chairperson 

Dr. Robert Molloy              Member 

Prof. Geoffrey  R. Mitchell             Member 

 

 

ABSTRACT 

 

 

        L-lactide (LL), ε-caprolactone (CL) and glycolide (G) were used to synthesize 

random and block terpolymers.  The random terpolymer, P(LL-co-CL-co-G), with a 

composition ratio of LL:CL:G = 76:19:5 mol % was obtained by bulk ring-opening 

polymerization using stannous octoate ((Sn(Oct)2) as the initiator. The random 

terpolymer obtained had a number-average molecular weight of nM = 33,000, glass 

transition temperatures (Tg) = 35°C, a melting range (peak) (Tm) = 144°C and an 

initial thermal degradation temperature (Td) = 252°C.  The block terpolymer, P[(LL-

co-G)-b-(LL-co-CL)-b-(LL-co-G)], with LL:CL:G = 71:25:4 mol % was obtained via 

a 2-step reaction using Sn(Oct)2 and diethylene glycol as the initiator and coinitiator 

respectively.  In the first step, the center block, P(LL-co-CL) prepolymer was 

prepared from a comonomer feed ratio of LL:CL = 20:25 mol %.  LL and G were then 

added to the prepolymer in the second step to form the two end blocks.  The block 

terpolymer obtained had values of nM  = 27,000, Tg = 42°C, Tm = 156°C and Td = 

254°C.  The different Tg and Tm values of the two terpolymers reflected their different 

microstructures.  13C and 1H-NMR analyses showed the average LL sequence lengths 

in both terpolymers to be ∼ 9-10.  The crystallization behavior of the terpolymers was 

investigated by means of a specially developed 4-circle X-ray diffractometer, optical 

microscopy, and confirmed by differential scanning calorimetry (DSC).  The results 
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showed that the block terpolymer crystallized at a higher rate of about twice that of 

the random terpolymer due to the greater regularity of its end blocks but eventually 

led to the same maximum level of crystallinity.  The random terpolymer displayed 

highly developed lamellar stack-type SAXS patterns, suggesting better-defined 

crystals which could be attributed to the greater extent to which non-lactide units 

could be incorporated into the crystal interfaces of lamellar crystals to provide a 

smoother crystal face. 

        As-spun fibres of the terpolymers produced by melt spinning were almost 

completely amorphous with low crystallinity and orientation.  Modification of 

terpolymer morphology by hot-drawing under various conditions was employed to 

improve the fibre’s mechanical properties.  A novel representation of the X-ray fibre 

pattern as a series of spherical harmonic functions considerably facilitated the 

comparison of the scattering from the minor crystalline phase with hot-drawn fibres 

prepared from a poly(L-lactide) homopolymer.  Although both terpolymers fibres 

exhibited rather disordered structures, the crystal structure was equivalent to the α-

form in poly(L-lactide).  The analysis results from WAXD and DSC demonstrated 

that hot-drawing of a fibre to a higher draw ratio induced molecular orientation and 

crystallization without any changes in the crystal structure within the fibre.  The 

crystal thickness of both terpolymers was invariant but the crystal width increased 

with draw rate, although the random fibre contained thinner crystallites.  From 

mechanical testing, all tensile properties of the block terpolymer hot-drawn fibres 

were found to be better than those of the random fibres.  The strongest fibre of the 

block terpolymer was obtained by hot-drawing at 70°C with a draw rate of 5280 

%/min to a draw ratio of 7.5 and showed potential for further development as a suture 

material.  The superior tensile strength of the block terpolymer fibre was attributed to 

its larger crystal size, higher crystallinity, two-phase (lamellar stack) structure, and 

greater orientation in both the crystalline and amorphous phases.  Finally, SEM 

micrographs of fracture surfaces displayed higher plastic deformation and more 

pronounced fibrillar strips in the case of the random fibre resulting from its greater 

chain flexibility. 
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บทคัดยอ 

 
        แอล-แลคไทด (LL) เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน (CL) และไกลโคไลด (G) ไดถูกใช
สังเคราะหเปนเทอรพอลิเมอรแบบสุมและแบบบล็อก พอลิเมอรแบบสุม P(LL-co-CL-co-G) ที่มี
อัตราสวนของ LL:CL:G เทากับ 76:19:5 โมลเปอรเซ็นต เตรียมโดยวิธีการบัลคพอลิเมอไรเซชัน
แบบเปดวงโดยใชสแตนนัสออกโทเอท ((Sn(Oct)2) เปนตัวริเร่ิมปฏิกิริยา  เทอรพอลิเมอรแบบสุมที่
ไดมีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจํานวนของ nM  เทากับ 33,000 อุณหภูมิเปล่ียนสถานะคลายแกว (ที
จี) เทากับ 35 องศาเซลเซียส ชวงหลอมเหลว (พีค) (ทีเอ็ม) เทากับ 144 องศาเซลเซียส และ อุณหภมูิ
เร่ิมการสลาย (ทีดี) เทากับ 252 องศาเซลเซียส การสังเคราะหเทอรพอลิเมอรแบบบล็อก P[(LL-co-

G)-b-(LL-co-CL)-b-(LL-co-G)] ที่มีอัตราสวนของ LL:CL:G เทากับ 71:25:4 โมลเปอรเซ็นต ทํา
เปนสองขั้นตอนโดยใชสแตนนัสออกโทเอทและไดเอทธิลีนไกลคอลเปนตัวริเร่ิมปฏิกิริยา และตัว
ริเร่ิมปฏิกิริยารวมตามลําดับ ขั้นตอนแรกเปนการเตรียมบล็อกกลาง P(LL-co-CL) พรีพอลิเมอร 
อัตราสวนของ LL:CL ที่ใชเทากับ 20:25 โมลเปอรเซ็นต และขั้นตอนที่สอง เติมแอล-แลคไทดและ
ไกลโคไลดลงในพรีพอลิเมอร เพื่อใหเกดิเปนบล็อกปลาย เทอรพอลิเมอรแบบบล็อกที่ไดมคีา
น้ําหนกัโมเลกลุเฉลี่ยโดยจํานวนเทากับ 27,000 อุณหภมูิเปล่ียนสถานะคลายแกวเทากับ 42 องศา
เซลเซียส ชวงหลอมเหลว (พีค) เทากับ 156 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเร่ิมการสลายเทากับ 254
องศาเซลเซียส ความแตกตางของคาอุณหภูมิสถานะคลายแกว และอุณหภูมิหลอมเหลวของเทอร
พอลิเมอรทั้งสองแสดงถึงความแตกตางทางโครงสรางจุลภาค การวิเคราะหดวยคารบอน13และ
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โปรตอน–เอ็นเอ็มอาร แสดงความยาวลําดับตอเนื่องเฉลี่ยของแอล-แลคไทดในเทอรพอลิเมอรทั้ง
สองมีคา 9 ถึง 10 พฤติกรรมการเกิดผลึกของเทอรพอลิเมอรทั้งสองถูกศึกษาโดยโฟรเซอรเคิล
เอ็กซเรยดิฟแฟรคโตมิเตอรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ กลองจุลทรรรศน รวมทั้งยืนยนัดวยดิฟเฟอเรน
เชียลสแกนนิ่งแคลอลิเมตรี (ดีเอสซี) ผลแสดงใหเห็นวาเทอรพอลิเมอรแบบบล็อกมีอัตราการเกิด
ผลึกเร็วกวาประมาณสองเทาของแบบสุม เนื่องจากบล็อกปลายมีความเปนระเบียบสม่ําเสมอ
มากกวา แตในที่สุดเทอรพอลิเมอรทั้งสองนี้ก็จะมีปริมาณผลึกสูงสุดเทากัน จากรูปแบบการกระเจิง
ของรังสีเอ็กซในชวงมุมแคบพบวา เทอรพอลิเมอรแบบสุมแสดงการพัฒนาโครงสรางแบบชั้นลา
เมลลารไดชัดเจนกวา ซ่ึงบงชี้วาผลึกมีผิวหนาเรียบกวาเนื่องมาจากหนวยอ่ืนทีไ่มใชแอล-แลคไทด
สามารถเขารวมในแผนผลึกไดกลมกลืนจนผลึกมีผิวเรียบ 
        การขึ้นรูปเสนใยแอส-สปนจากเทอรพอลิเมอรนั้นทําโดยการปนหลอม เสนใยแอส-สปนมี
โครงสรางสวนใหญเปนอสัณฐาน มีปริมาณผลึกต่ําและมีการจัดเรยีงตัวนอย การพัฒนาสัณฐาน
วิทยาของเทอรพอลิเมอรโดยการดึงยืดขณะรอนภายใตสภาวะตางๆ ทําเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ของเสนใย วิธีการวิเคราะหแบบใหมของแพทเทิรนจากรงัสีเอ็กซของเสนใยในรูปอนุกรมของสเฟย
ริคอลฮาโมนิกฟงกชันทําใหสามารถเปรียบเทียบการกระเจิงของรังสีเอ็กซจากสวนของผลึกที่มีคอน 
ขางนอย กับของเสนใยโฮโมพอลิเมอรของพอลิแอล-แลคไทดที่ดึงยดืขณะรอน แมวาเสนใยเทอร
พอลิเมอรทั้งสองนี้จะแสดงโครงสรางที่คอนขางไมเปนระเบียบ แตโครงสรางผลึกที่ปรากฏนั้นเปน
แบบแอลฟาเหมือนของพอลิแอล-แลคไทด ผลการวิเคราะหการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซในชวงมมุ
กวางและดีเอสซีแสดงใหเหน็วา การดึงยืดขณะรอนไปที่อัตราสวนการยืดสูงๆจะเหนี่ยวนําใหเกดิ
การเรียงตัวของโมเลกุลและเกิดผลึกมากขึน้ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกภายในเสนใย 
ความหนาของผลึกเทอรพอลิเมอรทั้งสองไมเปล่ียนแปลงแตความกวางของผลึกจะเพิม่ขึ้นตามอัตรา 
เร็วในการดึง ในขณะที่เทอรพอลิเมอรแบบสุมมีผลึกที่บางกวา จากการทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติ
การรับแรงดึงโดยรวมของเสนใยเทอรพอลิเมอรแบบบล็อกพบวาดกีวาแบบสุม เสนใยทีแ่ข็งแรง
ที่สุดของเทอรพอลิเมอรแบบบล็อกไดจากการดึงที่ 70 องศาเซลเซียส ดวยอัตราเร็ว 5280 
เปอรเซ็นตตอนาที จนมีอัตราสวนการยดืเทากับ 7.5 ผลการทดสอบแสดงใหเห็นถึงการมีศักยภาพที่
จะสามารถพัฒนาใหเปนไหมละลายไดตอไป เสนใยเทอรพอลิเมอรแบบบล็อกมีความแข็งแรง
ดีกวาเนื่องจากมีขนาดผลึกที่ใหญกวา มีปริมาณผลึกมากกวา มีโครงสรางการอยูรวมกันของสอง
เฟส (ชั้นลาเมลลาร) และมีการจดัเรียงตัวที่ดีกวาในทั้งสองเฟสของผลึกและอสัณฐาน สุดทาย 
ภาพถายเอสอีเอ็มแสดงการขาดที่ผิวของเสนใยเทอรพอลิเมอรแบบสุม มีการขาดแบบยืดมากกวา
และเหน็ลักษณะเปนเสนๆในแนวเสนใยไดอยางชัดเจน ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากมีความออนนุม
มากกวา 
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