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 گشٍُ فیضیک، داًـگاُ اكفْاى،اكفْاى
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 گشٍُ خلیوش، داًـگاُ اكفْاى،اكفْاى

 اتسذا خلیاػسش غیش اؿثاع هَسد ًظش سا ػخرػاصی کشدُاین ٍ ػدغ تا کوک طیفػٌجیCO2 ِچکیذُ – تا زاتؾ لیضس خیَػس
 ًـاى هیدّین کِ اػسفادُ اص لیضس تشای،ِهادٍى قشهض زثذیل فَسیِ تِ تشسػی زغییشاذ دس ػاخساس ؿیویایی آى خشداخس
کشتي ایجاد خیًَذ ػشضی دس خلیوش-ػخرػاصی ًِ زٌْا صهاى ػخرػاصی سا کاّؾ هیدّذ تلکِ تا ؿکؼسي خیًَذ دٍگاًِ کشتي
.کشدُ اػر تذٍى آًکِ ػاخساس ؿیویایی آى سا دػرخَؽ زغییشاذ ػوذُ کٌذ
.  خیًَذ ػشضی- ػخرػاصی-کشتي- خیًَذ دٍگاًِ کشتي-ِ طیفػٌجی هادٍى قشهض زثذیل فَسی- خلیاػسش غیش اؿثاع-ُکلیذ ٍاط

Unsaturable polyester hardening by CO2 laser and based on FT-IR
spectroscopy
Hamid Reza jafary1, Arsalan Yadi1, Hamid Reza Mohammadi1, Gholamali koohmareh2, Mahmood
soltanolkotabi1
Isfahan- Isfahan university- Department of physics1
Isfahan- Isfahan university- Department of polymer2
Abstract- we hardened an unsaturable polyester by the CW-CO2 laser Then we investigated its chemical
structure by FT-IR spectroscopy. We showed that not only laser reduces the hardening time but also breaks the
C=C band and generated cross link without losing the chemical structure significantly.
Keywords: Unsaturable polyester-hardening-FT-IR Spectroscopy-Double band-cross link- laser CO2 Radiation
frequency.
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 23زا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـسی
ًـاى دادُ ؿذُ اػرّ .وچٌیي ػخر ؿذى آى زَػط
دی ًٍیل تٌضى کِ تِ ػاخساس ؿیویایی ؿکل( )2زثذیل
هیؿَدً ،ـاى دادُ ؿذُ اػر.

 -1مقذمه 

ؿکل( )1فشهَل ؿیویایی خلیاػسش غیش اؿثاع سا ًـاى هیدّذ .

ؿکل(ً )2حَُ ایجاد ؿذى خیًَذ ػشضی زَػط ػخرکٌٌذُ (دی-
ًٍیل تٌضى)

دس ایي هقالِ ها تذٍى اضافِ کشدى ػخرکٌٌذُ تا کوک
لیضس  CO2زَاًؼسین ایي خیًَذ دٍگاًِ سا ؿکؼسِ ٍ ایجاد
خیًَذ ػشضی هیاى صًجیشُّای خطی خلیوش سا فشاّن کٌین.
لیضس اػسفادُ ؿذُ لیضس  CO2خیَػسِ تا زَاى ٍ 20اذ
هیتاؿذ[. ]3کِ دس جذٍل صیش هـخلاذ آى آٍسدُ ؿذُ
اػر[.]3
هـخلاذ لیضس.]3[ CO2

 -2ساختارشیمیایی
دس سٍؽّای ػٌسی ّوَاسُ تشای ػخرػاصی خلیوشّا اص
هادُای تِ ػٌَاى ػخرکٌٌذُ اػسفادُ هیکٌٌذ (کِ تشای
ایي خلیوش تِ ًؼثر  3تِ  1هیتاؿذ) ٍ آى سا تِ هذذ 30
دقیقِ دس دهای  70ᵒ cقشاس هیدٌّذ زا خلیوش ػخر ؿَد.
ًحَُ ػخرػاصی تِ ایي گًَِ هیتاؿذ کِ خلیوش تا جزب
اًشطی الصم تا ؿکؼسِ ؿذى خیًَذ دٍگاًِ کشتي-کشتي تِ
تلَسذ سادیکال آصاد دس هیآیذ ٍ تا هادُ ػخرکٌٌذُ(دس
ایي هَسد دیًٍ-یل تٌضى هیتاؿذ) ٍاسد خیًَذ هیؿَد[.]2
هادُ ػخرکٌٌذُ هیزَاًذ تا  2صًجیشُ خلیوشی خیًَذ
حاكل کٌذ ٍ ّویي اهش تاػث ایجاد ؿذى خیًَذ ػشضی 1تا
کوک ایي هادُ هیؿَد .ایجاد خیًَذ ػشضی تاػث ؿثکِای
ؿذى ػاخساس خطی خلیوش ٍ دس ًسیجِ ػخر ؿذى آى
هیؿَد .فشهَل ؿیویایی خلیاػسش غیشاؿثاع دس ؿکل()1

 -3نحوهکارتجربی 
تشای ایي کاس خلیاػسش هَسد ًظش سا تِ هذذ  6ٍ3دقیقِ
هَسد زاتؾ لیضس قشاس دادُ زا کاهل ػخر ؿَد[.]4

ؿکل( )3دس ػور ساػر خلیاػسش هایغ ٍ دس ػور چح خلیاػسش
ػخر ػاصی ؿذُ زَػط لیضس سا هـاّذُ هی کٌیذ.

حال تشای تشسػی ًحَُ زغییشاذ حاكل ؿذُ دس ػاخساس
ؿیویایی خلیاػسش تِ ػشاؽ طیفػٌجی هادٍى قشهض زثذیل

1

. Cross link
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خلیاػسشّا یکی اص خلیوشّای خش کاستشد دس كٌؼر
هیتاؿٌذ .ػخرػاصی آى هؼوَال تا اضافِ کشدى هادُای
تِ ػٌَاى ػخرکٌٌذُ ٍ حشاسذ دادى آى اًجام هیگیشد
[ .]1دس ایي هقالِ تِ کوک خشزَ لیضس خیَػسِ  CO2خیًَذ
دٍگاًِ کشتي-کشتي هَجَد دس ػاخساس سا تذٍى آػیة تِ
تقیِ خیًَذّای هَجَد ؿکؼسِ ٍ تا ایجاد خیًَذ ػشضی،1
خلیاػسش غیش اؿثاع سا ػخر هیکٌین (ّوشاُ تا زغییش فاص
اص هایغ تِ جاهذ) .دس ایي هؼیش تشای اثثاذ ؿکؼسِ ؿذى
خیًَذ ٍ ػذم زغییش دس ػاخساس خیًَذّای دیگش اص
طیفػٌجی هادٍى قشهض زثذیل فَسیِ تْشُ تشدُاین .ؿایاى
رکش اػر سٍؽ ػخرػاصی تا لیضس ػالٍُ تش هضایای تاال
صهاى ػخر ػاصی سا تِ کوسش اص  10دقیقِ کاّؾ دادُ
ایي دس حالیؼر کِ سٍؽّای ػٌسی ،کِ اغلة سٍؽّای
حشاسزی ّؼسٌذ ،ػالٍُ تش زغییش دس ػاخساس ؿیویایی تشای
ػخرػاصی دس حذٍد  30دقیقِ تطَس هسَػط صهاى ًیاص
داسًذ ٍ ًحَُ ػخرػاصی آًْا تلَسذ قالة سیضی هیتاؿذ
ًِ تِ كَسذ گضیٌـی تا ػطح هقطغ کن .خلیاػسش غیش
اؿثاع اص خشکاستشدزشیي خلیوشّای ؿٌاخسِ ؿذُ هیتاؿذ کِ
اص ایي هایغ ٍ ػخر ؿذُ آى دس ازلاالذ گشفسِ زا
قالةگیشی ٍ  ...اػسفادُ هیؿَد.

 23زا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـسی
فَسیِ 2هیسٍین .تشای آى کِ تسَاى زغییشاذ سخ دادُ دس
حیي زاتؾ سا تلَسذ کوی تشسػی کٌین هقذاس هـخلی
اص خلیوش سا تش سٍی قشف  KBrقشاس دادُ اص آى طیف
هیگیشین ػدغ قشف سا تذٍى ٍقفِ صیش زاتؾ لیضس قشاس
دادُ تِ هذذ  3دقیقِ زحر زاتؾ ٍ ػدغ دٍتاسُ
طیفگیشی کشدُ ایي کاس سا تشای 3دقیقِ دیگش زکشاس
هیکٌین دس ًسیجِ ً 3وَداس خَاّین داؿر کِ داسای
ًؼثر جشهی یکؼاى هیتاؿٌذ کِ دس ؿکل(ً )4ـاى دادُ
ؿذُ اػر .دس ایي ًوَداس خیًَذ دٍگاًِ کشتي-کشتي
) (C=Cدس ًاحیِ  1700-1600 cm-1تلَسذ دٍ خیک
ًـاى دادُ ؿذُ اػر کِ خیک  1630 cm-1هشتَط تِ
خیًَذ دٍگاًِ زشکیثی ٍ 3خیک 1644 cm-1هشتَط تِ خیًَذ
دٍگاًِ هٌضٍی هیتاؿذ .اًسظاس هیسٍد دس حیي زاتؾ خیًَذ
دٍگاًِ زشکیثی اص تیي تشٍدّ .وچٌیي خیک1725/5 cm-1
کِ هشتَط تِ خیًَذ دٍگاًِ کشتي-اکؼیظى ()C=O
هیتاؿذ اًسظاس هیسٍد دس اًشطی ً1715 cm-1وایاى ؿَد .
ٍلی تِ ػلر ٍجَد سصًٍاًغ کِ تِ ػلر هجاٍس تَدى یک
گشٍُ کشتًَیلی ( )C=Cتا یک گشٍُ اػسشی ( )C=Oایجاد
هیؿَد (هاًٌذ ؿکل  )5خَد سا دس ایي ًاحیِ ًـاى
هیدّذ اًسظاس داسین تا اص تیي سفسي خیًَذ C=C
جاتِجایی ایجاد ؿذُ زَػط سصًٍاًغ کاّؾ خیذا کشدُ ٍ
خیک هشتَط تِ خیًَذ  C=Oتِ جای خَد تاصگشدد [.]5

ؿکل( )5سصًٍاًغ ایجاد ؿذُ دس ػاخساس ؿیویایی

ؿکل( )6تاصُ  1680-1540 cm-1تضسگًوایی ؿذُ زا زغییشاذ سخ دادُ
دس ػاخساس خیًَذ دٍگاًِ هـخق ؿَد.

ًؼثر هؼاحرّای یاد ؿذُ فَق تلَسذ صیش هیتاؿذ.

ؿکل( )4طیف  FT-IRتشای ً 3وًَِ .سًگ ػیاُ هشتَط تِ ًوًَِ تذٍى
زاتؾ ،قشهض 3دقیقِ ٍ ػثض ًوًَِ  6دقیقِ ًوًَِ زحر زاتؾ قشاس
گشفسِ اػر.

اگش ًؼثر تذػر آهذُ اص ًوَداس هشتَط تِ هایغ (ًوَداس
ػیاُ سًگ) تِ ػٌَاى هشجغ حؼاب کٌین هی زَاى گفر
تؼذ اص  3دقیقِ کِ ًوًَِ زحر زاتؾ قشاس گشفسِ دس حذٍدُ
 ٍ %49تؼذ اص  6دقیقِ زحر زاتؾ دس حذٍدُ  %35اص
خیًَذّای دٍگاًِ تاقی هاًذُاًذ ،خغ تِ ًظش هیسػذ کِ
خیًَذ دٍگاًِ سا ؿکؼسِ ٍ خیًَذ ػشضی ایجاد ؿذُ اػر.
ایي هَضَع سا تا زغییش هـاّذُ ؿذُ دس سًگ ٍ ػذم حل
ؿذى دس حالل اٍلیِ (اػسَى) ًیض هی زَاى دیذ.تشای آًکِ

دس ؿکل( )6تاصُ اًشطی 1680-1540 cm-1تضسگًوایی
ؿذُ زا زغییشاذ تْسش دیذُ ؿَد
2

1640-1680 cm-1
1620-1640 cm-1

. FT-IR Spectroscope
Isoland
C=C
Conjugated C=C

3.
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ّواىطَس کِ خیؾ تیٌی هیؿذ خیًَذ دٍگاًِ زشکیثی
حزف ؿذُ ٍ خیًَذ دٍگاًِ هٌضٍی کاّؾ صیادی خیذا کشدُ
اػر تشای آًکِ تسَاى هیضاى خیًَذ دٍگاًِ تاقی هاًذُ سا
هحاػثِ کشد اص یک خیک هشجغ (خیًَذی کِ هیداًین
دػرخَؽ زغییشاذ ًـذُ) تْشُ هیتشین کِ ایي خیک
هشتَط تِ خیًَذ دٍگاًِ کشتي-اکؼیظى (ػاهل
اػسشی )C=Oهیتاؿذ کِ دس  1725 cm-1خَد سا تِ
كَسذ یک خیک تضسگ ًـاى دادُ اػر .تشای ایي هٌظَس
ػطح صیش ًوَداس  C=C ٍ C=Oسا دس ّش هشحلِ
هحاػثِ کشدُ تا ّن هقایؼِ هیکٌین تشای ایي کاس اص
ًشمافضاس  Orginاػسفادُ کشدُاین [.]5

 23زا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـسی

هاًٌذ قثل خیًَذ  C=Oسا هشجغ قشاس دادُ کاسّای قثل سا
زکشاس کشدین زا هیضاى خیًَذّای تاقی هاًذُ اص  C=Cسا
تذػر اٍسین.
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ّواىگًَِ کِ دس ؿکل( )1هـاّذُ ؿذ جض خیًَذّای

ّ . 4یذسٍطى ًٍیلی ّیذسٍطى هسلل تِ خیًَذ  C=Cسا هیگَیٌذ کِ
دس ً 3060 ٍ 3080 cm-1ـاى هیدّذ.
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ًـاى دّین سٍؽ اػسفادُ ؿذُ تشای زوام خلیاػسشّای
غیش اؿثاع تش قشاس اػر ایي کاس سا تشای یک خلیاػسش ػام
زکشاس کشدین ٍ هاًٌذ قثل تا دسكذ جشهی یکؼاى تشای 6
دقیقِ زحر زاتؾ قشاس دادین.

 C=Cدس 1644 cm-1ٍ1630 cm-1تقیِ خیًَذّا دػر
ًخَسدُ تاقیهاًذُ ٍ ایي سا هی زَاى اص زغییش ًکشدى ًؼثر
هؼاحر هشتَط تِ خیک هشجغ ( )C=Oقثل ٍ تؼذ اص
زاتؾ تِ خَتی هـاّذُ کشد .جض خیًَذّایی کِ تِ طَس
غیش هؼسقین تِ خیًَذ  C=Cهشزثط هیتاؿٌذ هاًٌذ
ّیذسٍطى ًٍیلی 4کِ کاّؾ صیاد آى ًـاًِ زغییشاذ ػوذُ
دس  C=Cهیتاؿذ .خیًَذّای ػشضی 5دس ایي طیفػٌجی
هـاّذُ ًـذ اها زغییشاذ تِ ٍجَد آهذُ دس خیًَذّای
 C-Oدس ًاحیِای ً 1300-1000 cm-1ـاى اص زغییشازی
دس ػاخساس خطی خلیاػسش هیدّذ .اًسظاس هیسٍد
خیًَذّای هزکَس ( )C-C ٍ C=Cخَد سا دس طیفػٌجی
ساهاى تْسش ًـاى دٌّذ چشا کِ زقاسى هَجَد دس ایي
ػاخساسّا (ؿکل ( ))2تاػث ًا کاسآهذی طیفػٌجی
 FT-IRؿذُ اػر .دس ضوي کاّؾ اسزفاع خیکّا دس ّش
هشحلِ اص زاتؾ تِ ػلر کذس ؿذى خلیوش ٍ افضایؾ تاصزاب
اص ػطح خلیوش هیتاؿذ .هیداًین کِ خیًَذ  C=Cداسای
اًشطی خیًَذی دس حذٍد  611کیلَطٍل هیتاؿذ کِ تا زَجِ
تِ جزب  %20طَل هَج لیضس  10/6( CO2هیکشٍهسش) دس
هادُ ٍ اًذاصُ کوشخشزَ کِ سٍی هادُ قشاس هیگیشد،
ّوچٌیي هذذ زاتؾ لیضس هزکَس هیضاى اًشطی الصم تشای
ؿکؼسي خیًَذ سا تِ هادُ هی دّذ .ایجاد سادیکال آصاد ٍ
تاال تَدى اًشطی خیًَذ تشای تاص زشکیة خیًَذ  C=Cتاػث
هیؿَد خیًَذّایی تا اًشطی کوسش ایجاد ؿًَذ کِ چَى
سادیکال آصاد سٍی خیًَذ دٍگاًِ کشتي سخ دادُ ایي خیًَذ
ّواى خیًَذ  C-Cػشضی هیتاؿذ.

