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Unsaturated polyester hardening by CO2-Laser and analysis its chemical
structure by Raman and FT-IR Spectroscopy
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Abstract- Unsaturated polyester was hardened by CO2-laser. Its chemical structure before and after of hardening was studied
by using of Raman and Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. The results indicated that Raman spectroscopy is
much better than FT-IR spectroscopy to demonstrate the changes in chemical structure.
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CO2.
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
پیًَذ ػزضی را در یک پلیاعتز عختعاسی ؽذُ تَعظ
تاتؼ لیشر  CO2هؾاّذُ ٍ هیشاى آى را هحاعثِ کٌین ٍ
ًتایج حافلِ را تا رٍػ  FT-IRهقایغِ کٌین.

هقذهِ

ؽکل ( )1عاختار ؽیویایی پلیاعتز غیزاؽثاع

جذٍل ( )1جذٍل هکاى پیًَذّا ٍ هیشاى ؽذت آىّا]. [3, 4
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کارّای تجزتی
تزای آىکِ تتَاى تغییزات تِ ٍجَد آهذُ در پیکّای
هَجَد در عیف راهاى ٍ  FT-IRرا تِفَرت کوی تزرعی
کٌین کافی اعت هیشاى هؾخقی اس هادُ را عخت عاسی
کزدُ ٍ قثل ٍ تؼذ اس عخت عاسی اس آى عیف تگیزین

آؽٌایی تا عاختار ؽیویایی
پلیوز اعتفادُؽذُ پلیاعتز غیزاؽثاع تَدُ کِ فزهَل
ؽیویایی آى در ؽکل ( )1آٍردُ ؽذُ اعت .ایي پلیاعتز
را هیتَاى تَعظ تاتؼ لیشر  CO2در هذت  3تا  6دقیقِ
عخت کزد [ّ .]1واىعَر کِ هیداًین ػلت عخت عاسی
ایجاد پیًَذّای ػزضی  C-Cدر عاختار پلیاعتز اعت کِ
ایي پیًَذّا اس ؽکغتِ ؽذى پیًَذ دٍگاًِ کزتي ()C=C
حافل هیؽَد ٍ هیتَاًذ دٍ عاختار خغی پلیاعتز را تِ
یکذیگز هتقل کٌذ[ .]2در رٍػّای ؽیویایی تزای اثثات
ایجاد چٌیي پیًَذی ٍ عخت عاسی اس رٍػ تیتزاعیَى
اعتفادُ هیکٌٌذ تا ّن عخت ؽذى ٍ ّن هیشاى ؽکغتِ
ؽذى پیًَذ  C=Cرا هؾخـ کٌٌذ .در هقالِ ققذ دارین
تا اعتفادُ اس عیفعٌجی راهاى ،ؽکغتِ ؽذى ٍ ایجاد

ؽکل ( )2چیذهاى آسهایؾگاّی تزای عخت عاسی پلیاعتز

تزای عیفعٌجی راهاى هقذار هؾخقی اس هادُ را اًتخاب
کزدُ اس آى عیف هیگیزین عپظ جزهی هغاٍی تا ًوًَِ
قثل ،را عخت عاسی کزدُ ٍ ػول عیف گیزی را تکزار
هیکٌین (ؽکل ( .))3تزای عیف  FT-IRهقذار هؾخـ
اس هادُ را رٍی قزؿ  KBrآغؾتِ ٍ عپظ عیف
هیگیزین عپظ ّواى قزؿ را تحت تاتؼ ًَر لیشر CO2
تِ هذت  6دقیقِ قزار دادُ تاس عیف گیزی هیکٌین تا
ًوَدار سیز حافل ؽَد (ؽکل (.]1[))4
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تزای هغالؼِ پیًَذّای ؽیویایی پلیاعتزّا رٍػّای
گًَاگَى عیفعٌجی ٍجَد دارد .اسجولِ ایي رٍػّا
تیٌابًواییّای راهاى ٍ  FT-IRاعت؛ کِ ّزکذام
ٍیضگیّای خاؿ خَد را دارًذ .هغالؼِ ًؾاى هیدّذ کِ
تؼضی اس تقارىّای هَلکَلی تَعظ تیٌابعٌجی FT-IR
هؾخـ ًویؽَد درحالیکِ در تیٌابًوایی راهاى ایي
تقارىّا َّیذا هیؽَد .ػاهل عخت ؽذى پلیوزّا ایجاد
پیًَذ ػزضی 1در عاختار خغی پلیوز هیتاؽذ؛ کِ ایي
پیًَذّا اس ًَع  C-Cتَدُ کِ عیفعٌجی  FT-IRقاتلیت
آؽکارعاسی آى را ًذارد ایي در حالی اعت کِ دررٍػ
عیفعٌجی راهاى پیًَذّای هذکَر تِخَتی خَد را ًؾاى
هیدٌّذّ .وچٌیي در عاختار پلیاعتز غیزاؽثاع هَرد
تحث چَى پیًَذ  C=Cدر عاختار خغی پلیوز دارای
تقارى هیتاؽذ ٍ ایي عاختار را ًویتَاى در عیف FT-IR
تِخَتی رفذ کزد ،تا تَجِ تِ ػلتّایی کِ در اداهِ تیاى
هیکٌین ًاحیِ هؾاّذُ ؽذى ایي پیًَذ ( 1600 cm-1تا
 )1700cm-1تزای ها اس اّویت ٍیضُای تزخَردار اعت .لذا
اًتظار هیرٍد تا رٍػ راهاى تتَاى تْتز آى تغییزات را
هؾاّذُ کزد .در ایي هقالِ ققذ دارین تا هقایغِ ایي دٍ
رٍػ عیفعٌجی ًؾاى دّین کِ رٍػ راهاى تغیار
کارآهذتز هیتاؽذ.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی

ؽکل (ً )3وَدار عیف راهاى تزای پلیوزً ،قغِچیي تؼذ اس عخت
عاسی ٍ خظ تَپز قثل اس عخت عاسی اعت.

ّواىگًَِ کِ اًتظار داؽتین پیًَذ  C=Cدر عیف راهاى
تِهزاتة تشرگتز اس پیًَذ  C=Oاعتّ ،وچٌیي پیًَذ C-
 Cکِ در عیف  FT-IRخَد را ًؾاى ًذادُ در ایي عیف
تِخَتی خَد را در تاسُ  900cm-1تا ً 1300 cm-1ؾاى
هیدّذ .چَى ػاهل افلی ایجاد پیًَذ ػزضی اس تیي رفتي
ایي پیًَذ ٍ تثذیلؽذى تِ پیًَذ  C-Cػزضی اعت ،تزای
ها تغییزات در ایي پیک ( ٍ )1624 cm-1ایجاد پیًَذّای
جذیذ در تاسُ هزتَط تِ پیًَذّای  C-Cتغیار حائش
اّویت اعت .اتتذا تِ عزاؽ تغییزات هؾاّذُؽذُ تیي
پلیوز هایغ ٍ عخت عاسی ؽذُ اس دیذ عیف FT-IR
هیرٍینّ .واىعَر کِ در ؽکل ( )4هؾاّذُ هیکٌیذ
پیًَذ  C=Cخَد را در ً 1644cm-1ؾاى هیدّذ ًوَدار
تؼذ اس عخت عاسی کاّؼ سیادی در ارتفاع پیکّا ًؾاى
هیدّذ (ػلت ایي اهز کذر ؽذى هادُ اعت) چَى در
هیشاى ارتفاع پیکّا غلظت هادُ ًقؼ هْن دارد پظ
هیشاى ارتفاع پیکّا ًویتَاًذ تٌْا هالک تزای ؽکغتِ
ؽذى پیًَذ تاؽذ تزای اثثات کاّؼ تؼذاد پیًَذّا تایذ
ًغثت هغاحت سیز ًوَدار هزتَط تِ پیًَذ  C=Cتا
هغاحت سیز ًوَدار هزتَط تِ پیًَذی کِ هیداًین در
جزیاى عخت عاسی تغییزی در هیشاى آى ؽکل ًگزفتِ
اعت را قثل ٍ تؼذ اس عخت عاسی هحاعثِ کٌین[.]1

ؽکل (ً )4وَدار عیفی  ،FT-IRخغَط تَپز هزتَط تِ پلیوز هایغ ٍ
ًقغِچیي پلیوز عخت عاسی ؽذُ تا تاتؼ لیشر.

تزای تزرعی ًحَُ عخت عاسی تِ عزاؽ ًاحیِای هیرٍین
کِ در آى پیًَذّای  C=C ٍ C-Oٍ C=Oهؾاّذُ
هیؽًَذ ( .)1800-900 cm-1تِ کوک ًزمافشار Orgin
ٍ دادُّای تجزتی ایي تاسُ را رعن هیکٌین تا ؽکل (ٍ )4
( )5حافل ؽَد.

ؽکل ( )5دٍ ًوَدار عیف راهاى قثل ٍ تؼذ اس عخت عاسی رٍیّن
قزارگزفتِ کِ پیکّای  1735/51 cm-1 ٍ 1623/99 cm-1تِ تزتیة
هزتَط تِ  C=O ٍ C=Cاعت.

ّواىعَر کِ هؾاّذُ هیکٌیذ کاّؼ ایي ًغثت
ًؾاىدٌّذُ ؽکغتِ ؽذى پیًَذ دٍگاًِ کزتي ()C=C
اعت .درٍاقغ هیشاى پیًَذ دٍگاًِ کزتي تاقیهاًذُ%33/3
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ؽکل ( )6عیف  FT-IRفاس هایغ ٍ جاهذ پلیاعتز تِ تزتیة تاخغَط
تَپز ٍ هٌقغغ ،هؾکی ٍ قزهش آٍردُ ؽذُ اعت ٍ پیًَذّای هْن رٍی
ًوَدار هؾخـؽذُ اعت.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
تؼذ اس  6دقیقِ تاتؼ اعت .در ایي ًوَدار ًویتَاى ایجاد
پیًَذّای ػزضی را تِفَرت هغتقین هؾاّذُ کزد تلکِ
تٌْا هیتَاى تِ ٍاعغِای پیًَذّای ایجادؽذُ در عاختار
 C-Oایي تغییزات را حذط سد .در ضوي کَچک تَدى
ارتفاع پیک هزتَط تِ  C=Cتاػث هیؽَد ًتَاى هیشاى
تغییزات حافل اس ؽکغتِ ؽذى آى پیًَذ را تِخَتی رفذ
کزد؛ اها جاتِجایی تِ ٍجَد آهذُ در پیکّا تِ عوت
عَلهَجّای تلٌذ یکی دیگز اس دالیل ؽکغتِ ؽذى پیًَذ
دٍگاًِ کزتي ٍ ایجاد پیًَذّای ػزضی اعت (درٍاقغ ٍجَد
رسًٍاًظ در عاختار ؽیویایی کِ اس قزار گزفتي پیًَذ
 C=Oدر هجاٍرت  C=Cحافل هیؽَد تاػث هیؽَد
پیک  C=Oتِجای آىکِ خَد را در ً 1715 cm-1ؾاى
دّذ در ً 1725 cm-1ؾاى دّذ پظ تا اس هیاى رفتي پیًَذ
دٍگاًِ اًتظار دارین ایي پیًَذ تِجای افلی خَد تاسگزدد
[().]5ؽکل  .)5اها در عیف راهاى ًکات تغیار جالثی
ًْفتِ اعتً .غثت کاّؼ پیکّا ػثارت اعت اس:

ًتیجِگیزی

 (Ιعیفعٌجی راهاى تْتزیي رٍػ تزای آؽکارعاسی
پیًَذّا در هَلکَلّای غیز قغثی اعت .هخقَفاً
هَلکَلّایی کِ تِ ػلت تقارى در عاختار ؽیویایی
قاتلیت ؽٌاعایی کوتزی در رٍػّای هزعَم دارد.
تزخالف عیفعٌجی  FT-IRکِ تیؾتز هذّای چزخؾی
ٍ ارتؼاؽی پیًَذّایی قغثی هاًٌذ  C-O ٍ C-Hرا ًؾاى
هیدّذ عیف راهاى هیتَاًذ عاختارّای غیز قغثی چَى
 C-O-C ٍ C-Cرا ًیش ًؾاى هیدّذ.
 )ΙΙتْتز اعت اس ًوًَِ ّنعیف راهاى ٍ ّنعیف
 FT-IRگزفتِ ؽَد .اگز اس یک هادُ ّنعیف راهاى ٍ ّن
 FT-IRتگیزین خَاّین دیذ ایي دٍ هکول یکذیگزًذ.
درًْایت هیتَاى گفت در تزرعی عخت عاسی پلیاعتزّا
چَى ّن پیًَذ ّ ٍ C=Cن  C-Cتِخَتی در عیف
 FT-IRدیذُ ًویؽَد .عیفعٌجی راهاى رٍػ تْتزی
اعت .الثتِ هیشاى تاتؼ لیشر ّواٌّگ دٍم Nd-YAG
در عیف گیزی راهاى ًثایذ تِاًذاسُای تاؽذ کِ تاػث تغییز
در عاختار ؽیویایی ؽَد.

هیشاى پیًَذ  C=Cتاقیهاًذُ کِ اس ایي ًغثتّا اعتخزاج
هیؽَد  %12/5اعت .اختالف سیاد هیاى ًغثت
تِدعتآهذُ اس عیف  )%33/3( FT-IRتا عیف راهاى
( )%12/5تیاًگز ایي حقیقت اعت کِ عیف راهاى تغییزات
ایجادؽذُ در ایي پیًَذ را تِهزاتة تْتز اس عیف FT-IR
ًؾاى هیدّذ .تزای درک تْتز تَاًاییّای راهاى تِ ؽکل
( )4تَجِ کٌیذّ .واىعَر کِ هؾاّذُ هیکٌین در تاسُ
 )1300-1000( cm-1کِ هزتَط تِ پیًَذ  C-Cاعت
هیتَاى پیًَذّای ػزضی را تا افشایؼ تؼذاد پیکّا کِ
تِفَرت ّنپَؽاًی ّغتٌذ تِخَتی هؾاّذُ کزد.
ّوچٌیي تثذیلؽذى پیک  1417 cm-1کِ هزتَط تِ
عاختار  CH3 ٍ CH2اعت تِ دٍ پیک ٍ اضافِ ؽذى پیک
( 1423/43 cm-1هزتَط تِ عاختار  CH3اعت) چَى CH3
تِتٌْایی در اًتْای سًجیزُ ٍجَد داردً ،ؾاى اس کَتاُ
ؽذى سًجیزُ پلیوزی اعت .کاّؼ پیک99/4 cm-1
(عاختار ً )C-O-Cیش هثیي ایي ٍاقؼیت اعت کِ عاختار
خغی پلیوز در هکاى هؾخقی ؽکغتِ ؽذُ ٍ ایي اهز
عثة کَتاُ ؽذُ عَل سًجیزُ ٍ آهَرف ؽذى عاختار
ؽیویایی هیؽَد.

مراجع
ح .جعفری" ,بررسی اثرات گرما وىری در پلی استر غیر اشباع و
[.]1
سخت سازی آن با لیسر دی اکسیذ کربه با دمش امىاج رادیىیی ",داوشکذه فیسیک
داوشگاه اصفهان(اصفهان ,داوشگاه اصفهان.)1333 ,
ش .ا .میرشکرایی ،مباوی شیمی پلیمر (اوتشارات داوشگاه پیام وىر،
[.]2
.)1331
[3].
J .R. Ferraro, K. Nakamoto, C. W. Brown, and J. R.
F. N. W. Brown, "Chapter 5 - Analytical Chemistry, in
Introductory Raman Spectroscopy (Second Edition)(Academic
Press, San Diego, 2003), pp. 267-293.
[4].
J. R. F. N. W. Brown, "Index, in Introductory Raman
Spectroscopy (Second Edition)(Academic Press, San Diego,
2003), pp. 423-434.
[5].
D. L. Pavia, G. M. Lampman, and G. S. Kriz,
INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY (Westen Washington
University Bellingham Washington 1996).

1312

Downloaded from opsi.ir at 23:37 +0330 on Friday November 16th 2018

تا تَجِ تِ آًکِ ایي رٍػ عختعاسی سهاى عخت ؽذى
پلیوز را تِ کوتز اس  7دقیقِ کاّؼ دادُ ٍ تا تَجِ تِ ایي
ًکتِ کِ عاختار ؽیویایی پلیاعتز تزخالف رٍػّای
عٌتی (کِ در آى اس عخت کٌٌذُ اعتفادُ هیؽَد) دچار
تغییز ػوذُای جش در ًاحیِ ایجاد پیًَذّای ػزضی ًؾذُ
اعت .تزای کپغَلِ کزدى ٍ لیتَگزافی پیؾٌْاد هیؽَد اس
ایي هادُ تا رٍػ فَق تْزُ تزدُ ؽَدّ .وچٌیي تا هؾاّذُ
تفاٍتّای هَجَد در ًوَدار عیفی  ٍ FT-IRراهاى
هیتَاى ًکات سیز را اعتخزاج کزد.

