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Polümeeride ja pinnakattematerjalide analüüs IR 
spektroskoopia meetodil 

 
Töö eesmärk:  
Saada IR spektroskoopia meetodil teavet teipide koostise kohta.  

Aparatuur: 
1. FT-IR spektromeeter PFS 2020 + programm Interspec for Windows. 

         
 
2. FT-IR spektromeeter Perkin-Elmer Spectrum gx  koos VeemaxII peeglitesüsteemiga + 
tarkvara Spectrum v5.0.1, AutoPro5 ja Spectrum Search Plus andmebaasidega Fluka – 1725 
ühendit ja Perkin-Elmer ATR of Polymers Library – 99 ühendit. 

         

 

Reaktiivid ja laborinõud: 
Pasteuri pipetid, klaasviaalid, KBr tablett ja lahustid:  
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Kirjanduse ülevaade: 
 
 Artikkel "Identification of pressure-sensitive adhesive polypropylene tape" (J Forensic 
Sci. 2003, 48, 68-76) polnud kahjuks kättesaadav. 
Tavaline pakketeip koosneb tavaliselt vinüülpolümeerist (vinüülkloriid, vinüülatsetaat...), 
polüestrist või biaktsiaalselt orienteeritud polüpropüleenist, viimane on odavam, kuid nõrgem 
ja kehvema kleepuvusega. 
Levinuimad on nelja liiki liimid-kleepeained:  
(http://www.devicelink.com/mpb/archive/98/01/002c.html, Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, A26, 85-90). 
 
Kummil baseeruvad liimid on sünteetilised mittelateks kummid (peamiselt stüreeni 
kopolümeerid) või naturaalne kummi, mis on täidetud kleepeainete, õlide ja 
antioksüdantidega. Neid iseloomustab hea kleepuvus, kuid madal temperatuuritaluvus ja nõrk 
vastupanuvõime lahustitele ning ultraviolettkiirgusele. Näiteks polübutadieen, butadieen-
stüreen kopolümeer, isopreen. 
 
Akrüül-liimid koosnevad akrüülpolümeeridest, on keskmise kleepuvusega, hea temperatuuri- 
ja kemikaalitaluvusega, kuid kummidest kallimad. Kasutatakse peamiselt rõhutundlikke 
alküülakrüülestreid (2...8 süsinikku). Akrülaatide ja metakrülaatide monomeerühikuks võivad 
näiteks olla etüülakrülaat, metüül(met)akrülaat, t-butüülakrülaat, n-butüül(met)akrülaat, 2-
etüülheksüülakrülaat, oktüülakrülaat, isobutüül(met)akrülaat, akrüülhape. Levinud on ka 
kopolümeerid. 
 
Modifitseeritud akrüül-liimid sisaldavad lisakomponente, näiteks samu kleepeaineid, mis 
kummideski. Näiteks vinüül atsetaat/metüül akrülaat või metakrülaat/stüreen. 
 
Silikoonliimid koosnevad silikoonpolümeeridest, mis on väga hea temperatuuritaluvusega ja 
keemiliselt vastupidavad, kuid kallid ja kleepuvad viletsasti. 
 
Ka alküülvinüüleetrid, mõningad kõrgema karboksüülhappe vinüülalkoholi estrid, 
polüisobutüleen jne. 
  
 Tihti sisaldavad teibid mitmeid kihte, näiteks pealmine liimikiht, täiteainekiht, alumine 
liimikiht ja plastik-kile ning lisaks veel tugevdavaid fiiberkiude. Neid kihte on võimalik 
mikroskoobi all vaadelda peale zileti ja vedela lämmastikuga töötlemist. 
(http://www.modernmicroscopy.com/main.asp?article=43&print=true&pix=true) 
Näiteks Scotch Magic™ Tape #810 koosneb neljast kihist: pealmine on akrüülpolümeer ning 
seal on ka nitriilile viitav piik (2240 cm-1), teine kiht on vinüül, kolmas akrüülpolümeer ja 
neljas polüpropüleen.  
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"Powertape" (duct tape) sisaldab süsivesinik-kleepeainet ja katte-liimikihi piirpinna sisse on 
pressitud klaasfiiberkiude. CaCO3 täiteaine maskeerib piigid ja raskendab liimikihi analüüsi. 
Elektri isoleerteip koosneb plastifitseeritud vinüülist, liimikiht butadieen- ja ftalaatestrist. 
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Teip1. Teibi ettevalmistamisel kasutati kummikindaid sõrmejälgede vältimiseks.Teip puhastati suuremast osast kleepeainest taskunoaga (mis 
puhastati lahustiga) kraapides (~6 cm2) ja lõpuks diklorometaaniga töödeldes. Spekter (32 spektri keskmine) võeti kraabitud teibilt (kuid selle 
spektris sisaldus veidi liimainet) ja kraabitud ning diklorometaanis lahustatud teibikilelt. IR search annab viimase koostiseks kindlalt 
polüpropüleeni (lähendus 0,905).  
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Liim ei lahustunud nähtavalt atsetonitriilis (seda ei analüüsitud), kuid pundus ja osaliselt lahustus diklorometaanis, kolm tilka seda 
(kontsentreeritud) lahust tilgutati KBr tabletile ja kuivatati õhus laualambi lähedal alla 5 minuti. Tabletile moodustus selgelt eristatav liimikiht, 
millest võeti IR spekter. Kleepeaine koosneb kõige tõenäolisemalt 2-etüülheksüülakrülaadist , mille spekter leidus IRUG andmebaasis. 
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Teip3. Läbipaistev teip. Liimaine kihti ei õnnestunud analoogiliselt esimese teibiga maha kraapida ja see oli  
palju õhem kui esimesel teibil, kuigi ilmselt sama koostisega. Teip ise polüpropüleenist. Liimi eraldamiseni  
ei jõudnud. 
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Teip5. Liiga paks teip otse spektri võtmiseks. Kuid siiski on võimalik kindlaks teha, et teip  
koosneb ilmselt tselluloosi estrist ja liimaine tundub mõningate piikide põhjal olevat  
akrüülpolümeer. 
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Teip6. Parim spekter saadi, kui PTFE teipi venitati igast küljest 4x suuremaks. Spectrum gx aparaadiga asetati väljavenitatud teip poleeritud 
kroomplaadile ja võeti sealt peegeldusspekter (peegli nurk 600, 8 spektri keskmine). Kõik andmebaasidest leitud PTFE spektrid erinesid 
üksteisest oluliselt, kuid siiski veidi sarnanesid mõõdetud spektritega (http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/spectra/ptfe.jdx, 
(http://www.internationalcrystal.net/iclsite3/polycard.htm, www.chemexper.com) . Interpretatsioon tuvastab ühendi kui (CF2)n  ja 
polühalogeniidi, lisandeid spektrist ei tuvastanud. 
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Teip7. Kleepeaine eemaldamiseks kleebiti teip liimipoolega kokku ja tõmmati järsku lahti. Selle tulemusena sai üks pool liimist puhtaks ja 
teisele poole jäi liim kergesti eraldatavate ribadena. Spekter võeti (Spectrum gx) sellest puhtast poolest ja saadi tulemuseks, et kile koosneb 
polüpropüleenist. Sama tulemuse andis ka teibil oleva veebiaadressi külastamine. Puhastamata teibi spektris esinesid lisaks piigid 1740, 1665, 
1644, 1602, 757, 700 ja 567 cm-1, mis viitavad polüstüreeni/polübutadieeni kopolümeerile või miskile sarnasele liimi koostisele. 
 


