
 
 
 
 
 

LÉZER FÉNYSZÓRÁS FOTOMETRIA 
ALKALMAZÁSA A BLOKK-KOPOLIMEREK 

OLDATFÁZISÚ MIKROFÁZIS SZEPARÁCIÓJÁNAK 
VIZSGÁLATÁRA 

 
 
 
 

DOKTORI ( Ph. D.) ÉRTEKEZÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         KUKI ÁKOS 

                2001 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldatfázisú 

mikrofázis szeparációjának vizsgálatára 
 
 

PhD értekezés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Kuki Ákos  levelező PhD hallgató, főiskolai adjunktus 
 
Témavezető: Dr. Zsuga Miklós tanszékvezető egyetemi tanár  
 
Doktori program: Metallurgia 
 
Programvezető: Dr. Károly Gyula egyetemi tanár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001, Miskolc, Debrecen 



Tartalomjegyzék 
 
Bevezetés ........................................................................................................... 1 
1. Irodalmi áttekintés .............................................................................................................. 3 
 1.1 Blokk kopolimerek ................................................................................ 3 

 1.2 Fényszórás fotometria vizsgálatok ........................................................ 6 

  1.2.1 Statikus fényszórás fotometria, SLS ............................................ 6 

  1.2.2 Dinamikus fényszórás fotometria .............................................. 10 

2. Kísérleti rész ................................................................................................ 16 

 2. 1. Felhasznált anyagok .......................................................................... 16 

 2.2 Alkalmazott műszerek ......................................................................... 18 

 2.3 Kísérleti módszerek ............................................................................. 23 

3. Eredmények és értékelésük ......................................................................... 25 

 3.1 A DLS mérést támogató számítógépes program fejlesztése ............... 25 

  3.1.1 A DOS alapú program fejlesztése .............................................. 26 

  3.1.2 A Windows alapú program fejlesztése ...................................... 40 

 3.2 Poli(izo-butilén)-polisztirol-poli(izo-butilén) triblokk és poli(izo- 

  butilén)-polisztirol diblokk kopolimerek mikrofázis szeparációjának  

  tanulmányozása oldatban .................................................................... 46 

4. Összefoglalás ............................................................................................... 62 

I. Melléklet  BI-9000AT digitális jelfeldolgozó jellemzői .......................... 66 

II. Melléklet  Parancsállomány a mérés automatikus vezérlésére ................ 69 

III. Melléklet Egy, a mérés közben automatikusan generált riportállomány 70 

IV. Melléklet Egy metódus állomány ............................................................ 71 

Irodalom   ................................................................................................. 72 



Bevezetés 
 
 Az elektromágneses sugárzás az egyik legfontosabb vizsgáló eszköz a fizikusok, 
kémikusok, anyagtudósok kezében. Elég ha csak az abszorpciós spektroszkópiai és a 
diffrakciós vizsgálatok széles skálájára gondolunk. A fényszórás vizsgálatok során a 
megvilágított részecskék által szórt fényt analizáljuk. A fénysugár elektromos mezője a 
vizsgált anyag molekuláiban az elektronok oszcilláló polarizációját indukálja, így a molekulák 
másodlagos fényforrásként szolgálnak, fényt sugároznak, szórnak. A szórt fény jellemzőiből 
(intenzitás, frekvencia eltolódás, polarizáció, szögfüggés) a részecskék méretére, alakjára, 
dinamikus tulajdonságaira következtethetünk. A módszer egyik előnye, hogy abszolút mérési 
eljárást nyújt számos fontos paraméterre nézve (molekulatömeg, hidrodinamikai átmérő, 
szórási sugár, diffúziós állandó, második viriál-együttható). A számítógéppel támogatott 
mérés és adat-kiértékelés gyors, kis mennyiségű mintát igényel (néhány ml), és a minta 
állapotát nem változtatja meg. 
 A fényszórás elméletével először Lord Rayleigh foglalkozott a XIX. század végén. A 
kutatások eleinte abba a korlátba ütköztek, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő 
minőségű fényforrások. Az 1970-es évek elejétől, a monokromatikus, polarizált lézerek 
megjelenésétől a fényszórás vizsgálatok alkalmazása egyre inkább terjed mind kutatási, mind 
ipari területeken, mivel a lézer technika fejlődésével lehetővé vált a kis frekvencia eltolódás, 
valamint a kis intenzitású szórt fény mérése is. Napjainkra a fényszórás fotometria a 
polimerkémia egyik alapvető, hatékony, széles körben használt módszerévé vált. Néhány 
példa a felhasználás lehetőségeire: makromolekulák oldataiban, emulziókban, 
szuszpenziókban a részecskék méretének, alakjának, dinamikus tulajdonságainak 
meghatározása, növényi sejtek, mikroorganizmusok mozgékonyságának meghatározása. 
 A fényszórás fotometria kiválóan alkalmas módszer a folyadékfázisban lévő 
részecskék méretének, méreteloszlásának, szerkezetének tanulmányozására. Így ezen módszer 
kulcsszerepet játszik kutatásaimban, melynek célja különböző típusú blokk-kopolimerek és 
csillagalakú polimerek előállítása, szerkezetük vizsgálata és képződésük mechanizmusának 
tanulmányozása.  
 Méréseimhez rendelkezésre áll a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának 
Alkalmazott Kémiai Tanszékén egy korszerű, nagyteljesítményű fényszórás fotométer, 
amelyhez tartozik egy PC-be illeszthető digitális korrelátor. A módszer hatékonyságát, az 
eredmények feldolgozhatóságát, értelmezését a mérő műszer mellett elsősorban a mérés 
vezérlését, valamint az eredmények analizálását végző szoftver tulajdonságai határozzák meg. 
Célom volt a mérő szoftver kiegészítése a mérést, az eredmények értékelésének 
automatizálását és a mért adatok további feldolgozását megkönnyítő modulokkal. 
 



1. Irodalmi áttekintés 
 
1.1 Blokk kopolimerek 
 

A polimerek egyik érdekes csoportja a di-, tri- és a multiblokk-kopolimerek osztálya. 
Ezen anyagoknak különleges tulajdonságai lehetnek, főleg akkor, ha sikerül két nagyon eltérő 
tulajdonságú polimert egyesíteni egy polimer láncban. Ha kellően hosszúak az egyes láncok, 
akkor a keletkezett blokk mindkét összetevő tulajdonságait mutatja, miközben új jellemzők is 
keletkezhetnek.  

Az ilyen típusú blokk-kopolimerek közül az egyik legfontosabb csoport a 
termoplasztikus elasztomerek (TPE) csoportja. A TPE-ben az egyik szegmens amorf, míg a 
másik kristályos és/vagy üvegszerű állapotban van. A kemény szegmens (kristályos, vagy 
üvegszerű) üvegesedési hőmérséklete (Tg), vagy olvadáspontja (Tm), illetve a folyási 
hőmérséklete (Tf) az alkalmazási hőmérséklet fölött van. Ezen anyagok a térhálósított 
gumihoz hasonlóan viselkednek, a kemény szegmensekből képződött ún. domainek a 
vulkanizálással létrehozott keresztkötések helyének felel meg, míg a deformálhatósághoz 
szükséges rugalmasságot a lágy szegmens hajlékony lánca adja. A különböző típusú 
termoplasztikus elasztomerek kereskedelmi forgalmazása az 1970-es évek elején megnövelte 
az érdeklődést ezen anyagok iránt [1, 2]. A kemény szegmens kitűnő hőstabilitással bír, így a 
polimer degradációja főleg a lágy blokk hőbomlása miatt következik be [3]. Intenzív kutatás 
folyik a magasabb hőmérsékletnek jobban ellenálló termoplasztikus elasztomerek 
kifejlesztésére [4, 5, 6]. 
 
 A blokk-kopolimereket blokk szelektív oldószerben oldva különféle alakú micellák 
jönnek létre. Ezen micellák képződésének tanulmányozása a polimer tudomány egyik 
kiterjedt kutatási területe. A csillag alakú polimerek az elágazásos polimerek olyan speciális 
osztályát alkotják, ahol a központi mag területhez legalább három lineáris polimer lánc 
(„kar”) csatlakozik. Csillag alakú szerkezetek képződhetnek, ha a blokk-kopolimer kemény 
szegmense nem oldódik az oldószerben [11-14, 19-22, 25-27]. Ezen szegmensek egymás felé 
fordulnak, és fizikai, reverzibilis összekapcsolódásukkal mikrofázis szeparációt hoznak létre. 
Az így képződött micellákban a lágy szegmensek alkotják a csillag karjait. A csillag alakú 
polimerek a gyakorlatban felhasználhatók motorolajok viszkozitásának szabályozására, 
másrészt emulziók és szuszpenziók stabilitásának fokozására [7]. Ugyanezen tulajdonságok 
miatt jutnak fontos szerephez ezen kopolimerek az emulziós, szuszpenziós és diszperziós 
ionos polimerizáció során [8-10]. 
 
 Számos tanulmány született a diblokk és triblokk kopolimereknek szelektív 
oldószerben való oldásakor létrejövő micellák szerkezetének a vizsgálatáról. Az AB diblokk 
és ABA triblokk kopolimerek micella képzési sajátosságait az A blokkot jól oldó szelektív 
oldószer híg oldatában mind elméletileg [15-18], mind kísérletileg [19-23] tanulmányozták. 
Azt találták, hogy a kopolimer láncok gömbszerű micellákat alkotnak, ahol a nem oldódó 
blokkok alkotnak egy relatív kompakt magot, míg az oldódó blokkok egy lazább, duzzadt 
koronát. 
 Változatosabb képet mutatnak triblokkok esetén a középső blokkra nézve jó 
oldószerben lejátszódó asszociációs jelenségek vizsgálatai. Híg oldatokban egyes szerzők 
nem találtak multimolekuláris asszociátumokat [24, 25], míg mások jól definiált gömbszerű 
micellákat detektáltak [26-28]. Továbbá egyes vizsgálatok inkább laza polidiszperz 
aggregátumokat mutattak ki, mintsem kompakt micellákat [29]. Néhány kutatócsoport 
termoreverzibilis gél képződést tapasztalt meglepően alacsony koncentrációk esetén [30-33]. 



 Vizsgálták a micellaképződést úgy, hogy az oldószer összetételét változtatták az ABA 
triblokk A szegmensére nézve szelektív oldószer irányából a B szegmensre nézve szelektív 
oldószer irányába [22]. Az első esetben csak egy fajta részecskét detektáltak az oldatban, 
mégpedig kompakt micellákat, míg a második esetben két féle, különböző méretű 
részecskéket találtak, melyek szabad polimer láncok, illetve laza struktúrájú aggregátumok 
lehettek. 
 Tanulmányozták a micella képződést egyszerű ojtott (A2B, AB2), valamint lineáris 
(AB) polisztirol-poliizoprén blokk kopolimerek szelektív oldószerben való oldásakor, és 
mindhárom esetben gömbszerű micellák jöttek létre [34]. Szintén gömbszerű micella 
képződést tapasztaltak poliizobutilén-polimetakrilsav diblokk kopolimerek vízben való 
oldásakor [35]. 
 Egy jellemző példa a blokk kopolimerek intenzív kutatására a Poli(oxietilén)-
Poli(oxibutilén) (EmBn típusú) diblokkok esetén létrejövő mikrofázis szerkezetek vizsgálata. 
Mivel az E blokk hidrofil és a B blokk hidrofób, tanulmányozták a kopolimer asszociációs 
tulajdonságait vízben való oldásakor [36]. A tömb anyag tulajdonságai szintén az érdeklődés 
előterébe kerültek, mivel a hőmérséklet csökkentésekor mikrofázis szeparációval különböző 
struktúrák alakulhatnak ki, mind az E blokk kristályosodásával [37-39], mind az olvadékban 
történő mikrofázis szeparációval [40]. Ez utóbbi akkor történhet meg, ha a nem kívánatos 
szegmens-szegmens egymásra hatások megszűnésekor keletkező entalpia veszteség fedezi a 
rendezett struktúra kialakulásakor fellépő entrópia csökkenést. Különböző blokkhosszúságú 
EmBn diblokkok olvadékában vizsgálták a mikrofázis szeparációt [41]. Felvették a rendszer 
fázis diagramját, melyben négy különböző szerkezetű mikrofázis fordul elő (pl. egy Im3m 
szimmetriájú térben középpontos kockarács fázis). 
 Diblokk kopolimerek rendeződési jelenségeit vizsgálták abban az esetben is, amikor a 
mikrofázis szeparáció mellet egy másik hatás is fellépett: az egyik blokkhoz illesztett 
egységek között hidrogén kötések alakultak ki [42]. 
 Mások tanulmányozták diblokk kopolimereknek a nyomás hatására létrejövő 
micallaképződési folyamatait [43]. 
 
 Az általam vizsgált rendszerben poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén (PIB-PS-
PIB), lágy-kemény-lágy triblokk-kopolimerek és polisztirol-poliizobutilén (PS-PIB) diblokk-
kopolimerek mikrofázis szeparációját tanulmányoztam. Oldószerként a kemény (PS) 
szegmenst rosszul oldó hexánt, ami a kenőolajok egy modell oldószere, valamint a mindkét 
szegmenst jól oldó toluolt és tetrahidrofuránt alkalmaztam. 
 
1.2 Fényszórás fotometria vizsgálatok 
 
 A mérési technika alapján a fényszórás vizsgálatoknak két fajtáját különböztethetjük 
meg. Ha a szóródott fény intenzitásának az időátlagát mérjük, akkor statikus fényszórás 
(Static Light Scattering, SLS) fotometriáról beszélhetünk, ha a szórt fény időbeli változását 
vizsgáljuk, akkor dinamikus fényszórás (Dynamic Light Scattering, DLS) vizsgálatot 
végzünk. A dinamikus módszernek még szokásos elnevezései a foton korrelációs 
spektroszkópia (Photon Correlation Spectroscopy, PCS) és a kvázi-rugalmas fényszórás 
(Quasi-Elastic Light Scattering, QELS)  
 
1.2.1 Statikus fényszórás fotometria, SLS 
 
 Híg polimer oldatokban a statikus fényszórás mérések segítségével meghatározhatjuk 
a molekulatömeget, a részecskeméretet, valamint a második viriál-együtthatót, amelyek 
mindegyike fontos paraméter a polimerkémiában [45]. 



 Homopolimerek híg oldatai esetén a kis szórási szögnél felvett SLS mérésekből 
származó adatok a következő egyenlettel írhatók le: 
 
  H⋅c/ΔR(Θ,c) = 1/[MwPz(q)] + 2A2c   (1) 
 
ahol a H optikai állandó értéke (vertikálisan polarizált fény esetén): 
 
  H = 4π2n0

2(dn/dc)2/(N0λ0
4).    (2) 

 
A fenti egyenletekben 
n0  az oldószer törésmutatója. 
dn/dc az oldat fajlagos törésmutató növekménye. 
c a polimer koncentráció. Szokásos értékei 0,001 mg/cm3-től 10 mg/cm3-ig terjedő 

tartományba esnek. (Ha nagy molekulatömegű polimereket vizsgálunk, akkor a kisebb 
koncentrációk a gyakoribbak (>1 M dalton), kisebb molekulatömegű polimereken 
(<100 K dalton) végzett méréseknél pedig a nagyobb koncentráció az általános.) 

N0 az Avogadro szám. 
λ0 a lézer hullámhossza.  
Θ a szórási szög (ld. 1. ábra). 
ΔR az oldat és az oldószer Rayleigh hányadosának különbsége. 
Mw a tömeg szerinti átlag molekulatömeg. 
Pz(q) a részecske z szerinti átlag szórásfüggvénye, vagy más néven a részecskeszerkezet 

függvénye. 
q a szórási vektor abszolút értéke (ld. 8. egyenlet). Értelmezését az 1. ábrán láthatjuk. 

A2 a második viriál-együttható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ábra 
A fényszórás mérés vázlata 

 
 
 A részecske szórásfüggvénye q2 szerint sorba fejthető, az első három tag: 
 
  Pz(q) = 1 - (Rg

2⋅q2)/3 + O(q4)    (3) 
 
ahol Rg a szórási sugár z szerinti RMS (root-mean-square) átlagának rövidítése. A sorfejtés 
négyzetes tagjának az együtthatója még független a részecske alakjától, szemben a magasabb 
rendű tagokkal. Ezért a szórási sugár (Rg) egy első közelítéssel kapott paraméter, mivel az 
alaktól való függést elhanyagoljuk. 

ks 

lézer 
megvilágító lézersugár 

minta ki 

detektor 

szóró térfogat

Θ 

q = ki - ks 



 Az (1) és a (3) egyenleteket összevonva, és 1/Pz(q)-t sorba fejtve q2 szerint az 
elsőrendű tagig adódik a következő: 
 
  H⋅c/ΔR(Θ,c) = [1/Mw]⋅[1 + (Rg

2⋅q2)/3] + 2A2c (4) 
 

Ez az egyenlet a Zimm-diagram alapformulája. A szóródott fény intenzitását több szögnél 
mérjük különböző koncentrációjú oldatokkal, valamint a tiszta oldószerrel. A mért 
intenzitásokból a Rayleigh hányadost kalibrációs állandó segítségével határozzuk meg, 
melyet ismert Rayleigh hányadosú standardok (rendszerint toluol vagy benzol) mérési 
eredményeiből számíthatunk ki. 

 Ha a (4) egyenlet bal oldalát a sin2(Θ/2) + kc függvényében ábrázoljuk, ahol k egy 
tetszőlegesen megválasztott állandó, akkor egy rácsszerű diagramot kapunk. A rács két 
sorozat párhuzamos vonalból áll: minden egyes koncentrációnál a különböző szögeknél mért 
eredmények, valamint minden egyes szögnél a különböző koncentrációknál mért értékek 
találhatók. Az egyes koncentrációknál, illetve szögeknél található értékeket zérus szögre és 
zérus koncentrációra extrapolálva, a kapott egyenesek tengelymetszetéből és meredekségéből 
Mw, Rg, és A2 meghatározható. A fényszórás fotometria abszolút módszer e paraméterek 
meghatározására, kalibrálásra nincs szükség. A 2. ábrán egy tipikus Zimm diagramot 
láthatunk. (Az extrapolációval számított paraméterek: Mw = 1,66⋅106 g/mol, Rg = 71,3 nm, A2 
= 1,44⋅10-4 cm3mol/g2.) 
 

 
2. ábra 

Polisztirol dioxános oldatán felvett Zimm diagram 
 
 
 Kisebb molekulatömegű polimerek mérése esetén (<104 dalton) a szórócentrumok 
mérete a fény hullámhosszához viszonyítva kicsi, ekkor a (4) egyenletből a szögfüggést 
kifejező tagot elhagyhatjuk. Így kapjuk az egyszerűbb Debye diagramot. 
 Nagyobb koncentrációknál vagy erősebben kölcsönható részecskék esetén a Zimm 
diagram görbéire már csak magasabb rendű függvények illeszthetők. Erre az esetre dolgozták 
ki a Berry diagramot. 
 
1.2.2 Dinamikus fényszórás fotometria 
 
 A vizsgált anyagban lejátszódó időbeli fluktuációk, amelyek információt tartalmaznak 
a részecskék mozgásáról, a szóródott fény frekvencia spektrumának kiszélesedését 
eredményezik. Ez spektrumanalizátor segítségével meghatározható, napjainkban mégis 



inkább a praktikusabb digitális korrelátort alkalmazzák. Ez megtehető, hiszen a teljesítmény 
spektrum Fourier transzformáltja az autokorrelációs függvény, így a szerzett információ 
azonos [46-48]. 
 Az adat analízisben a kiindulási jel a szórt fény intenzitásának autokorrelációs 
függvénye: 
 
  C(τ) = [<I(0)I(τ)> - <I>2]/<I>2   (5) 
 
ahol hosszú késleltetési idők (τ) esetén megszűnik a korreláció, és a mért autokorrelációs 
függvény egyenlő az átlagos intenzitás négyzetével (<I>2). A korreláció természetesen 
maximális τ = 0 esetén (<I2>). Egy tipikus autokorrelációs függvényt láthatunk a 3. ábrán.  
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3. ábra 

A korrelációs függvény (Latex standard, Θ = 45°) 
 
 
 A legegyszerűbb esetben, monodiszperz minták esetén C(τ) egy lecsengő 
exponenciális függvénnyel közelíthető: 
 
  C(τ) = A + Be-2Γτ      (6) 
 
ahol Γ = 1/τc , és τc az autokorrelációs függvény lecsengésének időállandója, A a függvény 
alapvonala (base line), B a mérő rendszertől függő konstans. A Γ, amely egyszerű 
exponenciális illesztéssel meghatározható információt hordoz a koncentráció időbeli 
fluktuációjáról, ami pedig a részecskék mozgásával áll kapcsolatban. Így a részecskék 
diffúziós állandója (D) a következő egyszerű képlet szerint fejezhető ki: 
 
  D = Γ/q2      (7) 
 
ahol q a szórási vektor abszolút értéke (értelmezését ld. az 1. ábrán), amely a Bragg feltétel 
alapján határozható meg: 
 
  q = 4πn/λi sin(Θ/2)      (8) 



 
ahol n az oldószer törésmutatója, λi a fénysugár hullámhossza, Θ a szórási szög (ld. 1. ábra). 
Bizonyos feltételek mellett (newtoni folyadék) a Stokes-Einstein összefüggést használhatjuk a 
részecskék hidrodinamikai átmérőjének (dH) meghatározására: 
 
  D = kT/(3πηdH)      (9) 
 
ahol k a Boltzmann állandó, T az abszolút hőmérséklet, η pedig az oldószer viszkozitása. 
 Ha a rendszer polidiszperz, akkor a mért autokorrelációs függvényt lényegesen 
bonyolultabb függvénnyel közelíthetjük: 
 
  C(τ) = ∫G(Γ)e-Γτ dΓ     (10) 
 
ahol G(Γ) az időállandók eloszlását jelenti, amelyhez hozzárendelhető a részecskék 
méreteloszlása. Az időállandó eloszlás (és így a méreteloszlás) momentumait 
meghatározhatjuk egy egyszerű technikával, a kummulánsok módszerével, amely elfogadható 
pontosságot nyújt szűk eloszlások esetén: 
 
  lnC(τ) = -Γavrτ+(μ2τ2)/2- ...     (11) 
 
ahol Γavr és μ2 az eloszlás elsőrendű, illetve másodrendű momentumai. Ezekből a 
momentumokból a polidiszperzitást a következőképpen fejezhetjük ki: 
 
  Polidiszperzitás = μ2/Γ2    (12) 
 

Nagyobb polidiszperzitás esetén a teljes részecske méreteloszlás meghatározására az 
NNLS (Non-Negative Constraint Least Squares) módszert használjuk. Ez a legkisebb 
négyzetek módszerének egy módosított változata, amely az eloszlás meghatározásánál kizárja 
azokat a megoldásokat, ahol fizikailag lehetetlen negatív komponensek adódnak. A 
számítógépes szoftver többször egymás után elvégzi az analízist, majd az egyes eloszlásokat 
átlagolja (Multiple Pass Analysis) [49]. Így egy intenzitás szerinti méreteloszlást kapunk, 
amely kifejezi, hogy a különböző méretű részecskék hány százalékban járulnak hozzá a szórt 
fény bruttó intenzitásához. A kémikusoknak viszont legtöbbször a tömeg és a darabszám 
szerinti méreteloszlásra van szükségük. Bármelyik eloszlásból a másik kettő kiszámítható, de 
esetünkben a következő probléma merül fel. A szórt fény intenzitása a (13) egyenlet szerint 
adható meg: 
 
  I = KNM2P(Θ)B(c)     (13) 
 
ahol K egy optikai konstans, N a részecske darabszám, M a részecske tömege, P a részecske 
alaktényezője, B a koncentrációtól függő tényező, c pedig a részecske koncentrációja. Az ún. 
Rayleigh-szóró részecskékre (d < λ/20, ahol d a részecske átmérője) P(Θ) = 1 tejesül, így a 
szórt fény intenzitása arányos a tömeg második, illetve az átmérő hatodik hatványával és 
független a szórási szögtől, alaktól. Az 1. táblázat a tömeg és az intenzitás szerinti eloszlást 
mutatja be, olyan rendszerben, amely 1, illetve 2 egységnyi átmérőjű Rayleigh-szóró 
részecskéket tartalmaz azonos darabszám szerinti eloszlásban. 
 

Átmérő, egység 1 2 
Darabszám szerinti eloszlás, % 50 50 



Tömeg szerinti eloszlás, % 11 89 
Intenzitás szerinti eloszlás, % 1,5 98,5 

 
1. táblázat 

Különböző eloszlások 
 
A dinamikus fényszórás méréssel kapott primer eredmény intenzitás szerinti eloszlást 
tartalmaz. Könnyen belátható, hogy az intenzitásmérés és az adatanalízis során fellépő kis 
hibák a tömeg szerinti és a szám szerinti átlagban nagy hibákat eredményezhetnek (1. 
táblázat). 

Nagyobb méretű részecskék esetén a szórt fény intenzitása már függ a szóródási 
szögtől [(13) egyenlet], az alaktól, a részecske, illetve az oldószer törésmutatójától. Ezért az 
intenzitás szerinti eloszlás konvertálása tömeg és/vagy darabszám szerinti eloszlásra újabb 
nehézségekbe ütközik. A szórási probléma ezen tényezők figyelembevételével történő pontos 
megoldása csak gömbszerű részecskékre létezik (Mie - elmélet). A 4. ábrán a szóródott fény 
intenzitásának a szögfüggését figyelhetjük meg a megvilágító fény hullámhosszával 
összemérhető részecske esetén. 
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4. ábra 
A megvilágító fény hullámhosszával összemérhető részecske esetén a szórt fény 
intenzitásának szögfüggése. (λ = 533,4 nm,  d = 993 nm,  latex standard) 
 
 



2. Kísérleti rész 
 
2. 1. Felhasznált anyagok 
 
Monomerek 
 

Izobutilén: (TIFO, Tiszaújváros) száraz nitrogén atmoszférában desztilláltuk 
közvetlenül a felhasználás előtt. 

Sztirol: (Aldrich, Németország) közvetlenül felhasználás előtt vákuumban 
desztilláltuk. 
 
Iniciátorok, koiniciátorok 
 

TMPCl: 2,4,4-trimetil-pentént 0 oC-on oldottunk diklór-metánban, majd az 
ekvivalenshez képest legalább ötszörös hideg sósavat, 0,01 % fázistranszfer katalizátort 
(centilpiridinium-bromid) adtunk a reakcióelegyhez. Négy órán át mágneses keverővel 
kevertettük, majd a fázisok elválasztása után a szerves fázist kétszer mostuk vízzel, CaCl2-al 
szárítottuk és vákuumban (7 - 8 Hgmm) 32 - 34 oC-on desztilláltuk. A termék zárt edényben, 
mélyhűtőben több hónapig is tárolható. 

P-dikumil-klorid: Hőmérővel ellátott, 3 nyakú lombikba bemértünk 50 ml cc. HCl-t 
és 50 ml desztillált CH2Cl2-t. KPG keverővel erősen kevertettük, és külső jeges hűtéssel 0 oC-
ra hűtöttük. Ezen a hőmérsékleten beadagoltunk 5 g dikumilalkoholt olyan ütemben, hogy a 
hőmérséklet ne emelkedjen +2 oC fölé. Az emulziót 4 órán át, 0 oC-on intenzíven kevertettük, 
majd a két fázist elválasztottuk. A szerves (CH2Cl2) fázist CaCl2-on szárítottuk. Szűrtük, 
szobahőmérsékleten szárazra pároltuk. Felvettük kb. tízszeres mennyiségű (kb. 50 ml) 
petroléterben, CaCl2-on szárítottuk, granulált aktív szénnel derítettük, szűrtük, (vákuumban, 
szobahőmérsékleten) 1/3-ra bepároltuk. Az 1/3 részre való bepárlás után mélyhűtőben 
kristályosítottuk legalább 1 órán át, majd kiszűrtük, vákuumszekrényben szárítottuk. A 
várható kitermelés 3.0 g kristályos anyag, olvadáspontja: 67 oC. A dikumilklorid tökéletesen 
oldódik diklórmetánban, az opálos oldódást az át nem alakult dikumilalkohol okozhatja, 
amely szennyezheti a terméket is. 

TiCl4: tisztítás nélkül használtuk fel. 
 
Egyéb reagensek: 
 Piridin: KOH-on tároltuk, felhasználás előtt desztilláltuk. 
 
Oldószerek 
 

Diklór-metán: előbb P2O5-ról, majd CaH2-ről nitrogén alatt desztilláltuk. 
THF (oldószer a fényszórás vizsgálatokhoz): CuCl-on történő peroxidmentesítés után 

CaH2-ről, majd LiAlH4-ről nitrogén alatt desztilláltuk gumiszeptummal lezárt lombikba. 
Toluol: felhasználás előtt N-ről desztilláltuk. 
Hexán (oldószer a fényszórás vizsgálatokhoz): tömény kénsavval 1-3 napig 

refluxhőmérsékleten kevertettük. A kénsavat elfeketedés esetén többször cseréltünk. Vízzel 
semlegesre mostuk, CaCl2-al szárítottuk, szűrtük és nátriumról nitrogén alatt desztilláltuk. 
 



2.2 Alkalmazott műszerek 
 
Dry-box 
 

A „dry-box” egy zárt terű berendezés, amely lehetővé teszi, hogy száraz, inertgáz 
atmoszférában dolgozzunk. 

A berendezés saválló acélból készült „doboz”, amit két oldalról plexiüveg-lapok 
határolnak, melyeken egymással szemben egy-egy pár gumikesztyű teszi lehetővé a munkát. 
A készülék enyhe nitrogén túlnyomás alatt működik. A nagytisztaságú nitrogén Erszorb-4 
típusú molekulaszűrőn keresztül jut be a dry-boxba. Az anyagok és eszközök be- és kivitelére 
egy vákuumozható zsilipkamra szolgál. Az igen alacsony hőmérséklet a berendezés alján 
található fürdő indirekt hűtésével érhető el. A fürdő különleges minőségű benzint tartalmaz. A 
hűtést cseppfolyós nitrogén elpárologtatásával oldjuk meg. A szabályozás pontossága -80 oC-
on ± 1oC. 
 
Méretkiszorításos kromatográf (GPC) 
 
Waters 501 HPLC pumpa 
Waters 712 WISP mintaadagoló rendszer 
4 db 7.8 x 300 mm, 7 μm-es Ultrastryrogel kolonna: 500, 103, 104 és 105 Å 
Waters 490 E változtatható hullámhosszú UV-VIS detektor 
Waters 410 differenciális refraktométer 
Eluens: tetrahidrofurán, áramlási sebessége: 1 cm3/perc 
Mintatéfogat: 100 μl, koncentrációja 5 mg/cm3 
A kromatogrammok kiértékelése MILENNIUM 2000 program segítségével történt. 
A műszert ismert molekulatömegű polisztirol, vagy ismert molekulatömegű poliizobutilén 
standardok segítségével kalibráltuk. 
 
Fényszórás fotométer 
 

Munkám legnagyobb része ezen műszerhez kapcsolódik (szoftver fejlesztés, mérés), 
ezért a felépítését és a működését részletesebben írom le. 

Folyadékfázisban a mikrofázis szeparációt dinamikus és statikus fényszórás 
fotometriával vizsgáltam. Méréseimhez egy Brookhaven Fotométert használtam, amelynek 
lelke a személyi számítógépbe illeszthető BI-9000 jelzésű digitális korrelátor. Egy tipikus 
műszer konfigurációt láthatunk az 5. ábrán, amelynek főbb részei: lézer forrás és optika, 
mintatartó, léptető motor, detektáló egység és jelfeldolgozó egység.  
 



 
5. ábra 

Egy tipikus fényszórás fotométer konfiguráció 
 
 Az általunk használt fényforrás egy 533,4 nm-es hullámhosszon működő szilárdtest 
lézer. Jó minőségű mérések elvégzéséhez a kezdeti fényt vertikálisan polarizálni kell, 
valamint a fókuszáló lencsék segítségével a lézersugár átmérőjét le kell csökkenteni. 
 A mintatartók általában henger alakúak, 1-3 cm3 térfogatúak. A mintában lebegő 
szennyeződésekről (porról) szóródott fény mellett a másik hibaforrás a különböző 
határfelületekről visszaverődött fény. A mintatartó cella - levegő kimeneti határfelületről való 
visszaverődést le lehet csökkenteni, ha a cellát folyadékkal töltött tartályba helyezzük, és a 
folyadék törésmutatója közel megegyezik a cella anyagának törésmutatójával. Ekkor meg kell 
oldani ezen folyadék pormentesítését, valamint a tartály kimeneti határfelületéről való 
visszaverődés minimalizálását is. Bizonyos típusú méréseknél szükséges a minta 
hőmérsékletének szabályozása. 
 A különböző szórási szögnél (Θ) felvett mérések tipikus szögtartománya 30°-tól 150°-
ig terjed. A szoftveresen vezérelhető nagypontosságú léptetőmotor gyorssá és kényelmessé 
teszi az ilyen típusú vizsgálatokat. 
 A detektáló optikának része egy a detektálandó jel intenzitásának függvényében 
változtatható átmérőjű (100 μm - 3 mm) fénysugár szűkítő. A környezeti fények 
kiküszöbölése a feladata a keskeny sávú optikai szűrőnek. 
 A fotoelektron sokszorozó minősége rendkívül lényeges, különösen kisméretű 
részecskék mérésekor, amikor kis mintavételi időközöket használunk. 
 A sokszorozó kimenetéről az erősített impulzusok a személyi számítógépbe illesztett 
digitális korrelátorra kerülnek. A DLS mérések során ennek a feladata az adat analízis 
kiindulópontjául szolgáló autokorrelációs függvény előállítása. 
 
 



 
 

6. ábra 
A digitális autokorrelátor blokkvázlata 

 
 A 6. ábra egy digitális, valós idejű korrelátor működését szemlélteti. A mintavételezési 
időtartam (Δt) alatt egy számláló fogadja az impulzusokat. (Az ábrán a számláló 4 bites, így 
legfeljebb 15 impulzus tárolására képes túlcsordulás nélkül.) A mintavételezési idő leteltével 
a számláló tartalma belép az első léptető regiszterbe, miután a regiszterek tartalma egy 
állomással továbblép. Az egyes állomások megfelelnek a korrelátor egy-egy csatornájának. 
Minden egyes mintavételezési időtartam alatt a korrelátor képezi a bejövő jel és az egyes 
léptető regiszterek tartalmának szorzatát, és a szorzatokat összegzi a csatornák memóriájában. 
A mérést vezérlő számítógép kiolvassa a korrelátor csatornák memóriáiban ily módon előállt 
autokorrelációs függvényt, majd elvégzi az adatok analízisét (ld. 1.2.2 fejezet). Az általunk 
használt BI-9000 jelzésű korrelátornak 522 csatornája van, amelyek 8 és 16 bitesek. A 
mintavételezési időintervallumot több nagyságrendben választhatjuk meg (25 ns - 40 s). A 
vizsgált részecskék mérete az 1 nm - 5 μm tartományba esik. 
 A fényszórás vizsgálatok során a mérést vezérlő szoftver jelentős mértékben 
meggyorsítja, kényelmesebbé teheti az adatgyűjtést és analizálást (ld. 3.1 fejezet). A legtöbb 
idő a minta előkészítéséhez, valamint a mérési paraméterek beállításához szükséges. Különös 
gondot kell fordítani a vizsgált folyadék (oldat, emulzió, szuszpenzió) tisztaságára, 
pormentességére. A lézerfény intenzitásának változtatásával és a fénysugár szűkítő 
alkalmazásával be kell állítanunk a fotoelektron sokszorozóba érkező szórt fény intenzitását 
(count rate , másodpercenkénti impulzusok száma). Túl nagy intenzitás túlcsordulást 
eredményezhet a korrelátorban, valamint a sokszorozót is károsíthatja. Ha túl kicsi 
intenzitással mérünk, akkor pedig a mérési időt kell megnövelnünk egy adott pontosság 
eléréséhez. (Az 50 - 100 ezer impulzus másodpercenként egy kényelmesen használható szórt 



fény intenzitás dinamikus mérések során.) Ezután a korrelátor paramétereit (mintavételezési 
idő, csatornák késleltetési idői) valamint a mérési időtartamot kell még beállítanunk.  
 



2.3 Kísérleti módszerek 
 
Poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén triblokk-kopolimer szintetizálása 
 

A polisztirol szegmenst élő kationos polimerizációval állítottuk elő 1000 ml-es 
háromnyakú edényben, „Dry-Box”-ban, -80 °C-os hőmérsékleten, száraz nitrogén 
atmoszférán. A reakció elegyet mechanikusan kevertük. Metilciklohexán és diklórmetán 
60:40 téfogatszázalékos elegyében sztirolt, piridint és iniciátorként p-dikumil-kloridot 
oldottunk fel. Az oldat mennyisége 600 ml volt. A polimerizációt a titán-tetraklorid 
koiniciátor hozzáadásával indítottuk meg. A kívánt lánchosszúság elérésekor izobutilént 
adtunk „in situ” az élő polisztirol polimerizációs reakció elegyhez. Az izobutilén közel 100%-
os konverziójakor a polimerizációt előhűtött metanollal termináltuk, majd a polimert metanol 
segítségével nyertük ki az oldatból. Tisztításkor a polimert THF-ban oldottuk, majd 
metanollal ismét kicsaptuk. 
 
Polisztirol-poliizobutilén diblokk-kopolimer szintetizálása 
 

A poliizobutilén szegmenst élő kationos polimerizációval állítottuk elő. A szintetizálás 
körülményei ugyanazok voltak, mint a triblokk kopolimer esetében. A metilciklohexán és 
diklórmetán 60:40 téfogatszázalékos elegyében izobutilént, piridint és iniciátorként 2-kloro-
2,4,4-trimetil pentánt (TMPCl) oldottunk fel. Az oldat mennyisége 600 ml volt. A 
polimerizációt a titán-tetraklorid koiniciátor hozzáadásával indítottuk meg. A kívánt 
lánchosszúság elérésekor „in situ” sztirolt adtunk az élő poliizobutilén reakció elegyhez. A 
tervezett konverzió elérésekor a polimerizációt előhűtött metanollal termináltuk, majd a 
polimert szintén metanol segítségével nyertük ki az oldatból. Tisztításkor a polimert THF-ban 
oldottuk, majd metanollal ismét kicsaptuk. 
 
 
Műszeres vizsgálatok 

A szintetizált blokk kopolimerek molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását 
méretkiszorításos kromatográfiával határoztuk meg.  
 
 A fényszórás vizsgálatokhoz a blokk kopolimereket hexánban oldottam fel. Az 
oldatokat 1 μm-es szűrővel tisztítottam. 
 Az SLS méréseknél egy Zimm görbe felvételéhez az oldószer és különböző 
koncentrációjú (0,2 – 2,5 mg/ml) oldatok esetén mértem a szórt fény intenzitását több szórási 
szögnél (30º – 150º). 
 A DLS méréseket 0,2 – 2 mg/ml koncentrációjú oldatokon,  
60 – 155° -os szórási szögeknél végeztem. Minden szögnél három korrelációs függvényt 
vettem fel. A mérési időtartam leggyakrabban 300 s volt. A lézerfény intenzitásának 
változtatásával (szűrők segítségével), valamint a fénysugár szűkítő alkalmazásával (100, 200 
μm) a fotoelektron sokszorozóba érkező szórt fény intenzitását 50 - 100 ezer 
másodpercenkénti impulzus értékre állítottam be. A csatornák késleltetési értékei 5-800 μs 
tartományba estek, és mértani sorozatban követték egymást (1,016 aránnyal). Így a 
korrelációs függvényt 118 csatorna adatai alkották. A függvény normalizálásához négy bázis 
csatornát használtam. 



3. Eredmények és értékelésük 
 
3.1 A DLS mérést támogató számítógépes program fejlesztése 
 
Célkitűzések 
 
 A dinamikus fényszórás mérések (DLS) egyik jellemzője, hogy gyors, egy 
autokorrelációs függvény felvétele csak néhány percet igényel. Ez a gyorsaság igazából akkor 
válik előnnyé, ha a fotométert vezérlő és a számításokat elvégző szoftver ezt kihasználja, és 
lehetőség szerint maximálisan támogatja a méréseket végző kutatók munkáját. Célom volt a 
fotométerrel együtt vásárolt BI9000AT V6.3 nevű program továbbfejlesztése a saját 
igényeinknek megfelelően: 
- könnyebben kezelhető, barátságosabb felhasználói felület létrehozása, 

- a mérés automatikus vezérlésének a megkönnyítése, 

- a mérési adatok, illetve paraméterek mentésének megvalósítása többféle adatfájl 

formátum szerint, 

- több korrelációs függvény közös grafikonban való ábrázolása, 

- szórt fény intenzitás – szórási szög grafikon felvétele. 

A programot két féle operációs rendszerre is elkészítettem: MS DOS, valamint WIN’ 95/98. 
Az utóbbi esetben célom volt, hogy kihasználjam az operációs rendszer nyújtotta 
lehetőségeket a program új funkciókkal való bővítésére: 
- méréssel egyidejűleg végzett számítás, 

- az adatok további feldolgozásának, publikálásának elősegítése. 

 



3.1.1 A DOS alapú program fejlesztése 
 
 A program elvégzi az eredeti szoftver feladatait, melyek tömören a következők: 
 

A digitális korrelátor vezérlése 
 Az adatgyűjtést és az autokorrelációs függvény előállítását a  
BI-9000AT jelzésű nagy sebességű digitális jelfeldolgozó végzi. Ez fizikailag egy az IBM-AT 
kompatíbilis számítógépekbe illeszthető kártyán helyezkedik el. A jelfeldolgozó rendelkezik 
egy parancskészlettel, melynek segítségével a program kommunikálni tud vele (ld. I. 
melléklet).  
 
 

function CcuInpByte: byte; 
var n: longint; 
begin 
 n := Timer + 5; 
 while port[ccustat] and 2 <> 2 do 
  if Timer > n then 
   begin 
    bool := Message('Hardvare is not  
                     responding!',1); 
    exit 
   end; 
 CcuInpByte := port[CcuData]   {CcuData = $301} 
end; 

 
1. kódrészlet 

Egy bájt beolvasása a digitális korrelátor adatregiszteréből. Ha az 1. státuszbit értéke 5 
másodperc letelte után is 0, akkor a program hibaüzenetet ad (Message). 
 
Ezen parancsokat, valamint azok paramétereit a program I/O portokon keresztül juttatja el a 
korrelátor kártyához. Szintén a portokon keresztül olvassa ki a szoftver a jelfeldolgozó 
csatornáiban előállt autokorrelációs függvényt (ld. 6. ábra). A 300H című portra írhatjuk az 
adatbájtokat, valamint arról olvashatjuk őket, míg a 301H című porton keresztül a korrelátor 
kártya státuszregiszterét érhetjük el. Ezen I/O műveletekhez a Pascal nyelvnek a portok 
kezelését megvalósító előre deklarált tömbjét használom (port). Ha a státuszregiszter 0. bitje 
1-es, akkor a hardver kész az adatbájt fogadására, az 1. bit 1-es értéke pedig azt jelzi, hogy a 
kártya adatregiszterén elérhető a kért adatbájt. Az 1. kódrészletben az adatbájt beolvasását 
elvégző függvényt láthatjuk. Ehhez hasonló az egy bájtot az adatportra kiíró eljárás. 

A program lekérdezi indulásakor a 0. és 1. státuszbitek értékét, és ha mindkettőt 0-nak 
találja, akkor az azt jelenti, hogy a számítógépben nincs korrelátor kártya, vagy esetleg 
valamilyen érintkezési hiba van. Ekkor még mindig van arra lehetőség, hogy a programot 
szimulációs módban indítsuk el (ld. 7. ábra).  

Ha a korrelátor kártya működőképes, akkor a program lekérdezi annak verziószámát, 
majd inicializálja. A digitális korrelátor és a szoftver között különböző típusú adatok átvitelét 
kellet megoldanom. Ez nem mindig triviális, hiszen a kártya adatportja 8 bites. A karakterek, 
valamint a word (2 bájtos) típusú számok írása, olvasása egyszerű. Az adatok nagy részét 



viszont 4 bájtos lebegőpontos számként adja át a korrelátor. Ezeknek a bájtjait egyenként kell 
kiolvasni az adatportról, majd elhelyezni egy lebegőpontos változóban. Ezt úgy oldottam 
meg, hogy egy lebegőpontos változót, valamint egy négy bájtos tömböt, amibe az adat bájtjait 
olvassuk ugyanazon a címen helyeztem el a memóriában az absolute standard direktíva 
segítségével (ld. 2. kódrészlet). 

 
 

 
7. ábra 

A számítógépben nincs digitális korrelátor, a program indítható szimulációs módban 
 
 

function CcuInpFloat: single; 
var x: single; 
    kep: array[1..4]of byte absolute x; 
    i: byte; 
begin 
 for i := 1 to 4 do 
  begin 
   kep[i] := CcuInpByte 
  end; 
 ccuInpFloat := x 
end; 

 
2. kódrészlet 

Egy lebegőpontos szám bájtjainak beolvasása a digitális korrelátor adat-portjáról, a bájtok 
összeállítása a program egy lebegőpontos változójában 
 
 

A korrelátor maximálisan 522 csatornát tud kezelni, amelyek három 
sebességtartományban működnek. Az egyes csatornák késleltetési idő értékeit egy 10 dekád 



szélességű tartományban állíthatjuk be (1310s / 25ns). A digitális jelfeldolgozó jellemzőit 
részletesebben ld. a I. mellékletben. 
 A program lehetőséget nyújt a korrelátor csatornái paramétereinek beállítására 
(legkisebb késleltetési idő, legnagyobb késleltetési idő, csatornák száma, a késleltetési idő 
tartomány lineáris vagy exponenciális felosztása; ld.8. ábra), majd a fent beállított adatokból 
kiszámítja az egyes csatornák késleltetési értékeit, és ezt közli a korrelátor kártyával. 
 

 
 

8. ábra 
A digitális korrelátor csatorna paramétereinek a beállítása 

 
 
 Ezután a szoftver elindítja az adatgyűjtést, és a megadott időtartamig folyamatosan 
olvassa, és a képernyőn ábrázolja a korrelátor csatornák memóriáiban képződő 
autokorrelációs függvényt. Lehetőség van az előre beállított mérési időtartam lerövidítésére, 
valamint meghosszabbítására is. 
 A program képes szimulálni is a mérést. 
 

A léptetőmotor vezérlése 
 A szórási szöget (ld.1. és 5. ábra) egy nagypontosságú léptetőmotor segítségével 
állíthatjuk be (BI-200SM). Ennek vezérlő áramkörei (egy i8255-ös programozható 
párhuzamos periféria interfész áramkör, valamint az analóg áramkörök) szintén egy PC 
kártyán találhatók, és ezt (hasonlóan a digitális korrelátorhoz) a program portokon keresztül 
tudja elérni, és egy parancskészlet segítségével képes vezérelni. Mivel az eredmények 
értékeléséhez ismernünk kell a szórási szöget (ld. pl. 8. egyenlet), ezért a program nem engedi 
akkor elkezdeni a mérést, ha még nem végeztünk szög beállítást. A szoftver korlátozza a 
beállítható szögtartományt (9°-162°). 
 



Számítás, az eredmények ábrázolása 
 A program a digitális korrelátorból kiolvasott, majd normalizált autokorrelációs 
függvényt egy a 6. egyenletnek megfelelő exponenciális függvénnyel közelíti (ahol A = 0 a 
normalizálás miatt) a legkisebb négyzetek módszere alapján. A 7.-9. összefüggések 
segítségével kiszámolja a hidrodinamikai átmérő értékét (dH). További, a minta 
tulajdonságaira jellemző paramétereket kapunk (Γavr, másodrendű momentum, effektív 
hidrodinamikai átmérő, polidiszperzitás) a 11. egyenletnek megfelelően másodrendű 
közelítést alkalmazva. 
 További számításokra van lehetőség a mérő berendezéssel együtt vásárolt programok 
meghívásával. Ezek a következők:  

- negyedrendű kummuláns analízis (cumft.exe), 

- dupla exponenciális illesztés (dblexp.exe), 

- méreteloszlás meghatározása exponenciális mintavételezéssel (expsam.exe), 

- méreteloszlás meghatározása NNLS Multiple Pass módszerrel (nnls.exe), 

- méreteloszlás meghatározása NNLS Contin módszerrel (contin.exe). 

A program grafikusan ábrázolja mind a primer autokorrelációs függvényt (ld. 9. ábra), mind a 
külső programok által kiszámított részecske méreteloszlásokat (ld. 10. ábra). Megjeleníti a 
korrelátorral, a méréssel és a számításokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat. 
 

 
 

9. ábra 
A számítások kiindulópontjául szolgáló autokorrelációs függvény ábrázolása (az X tengely 
logaritmikus léptékű), valamint a mérés legfontosabb paramétereinek megjelenítése 
 
 



 
 

10. ábra 
NNLS Multiple Pass programmal számított részecske méreteloszlás ábrázolása 
 

Automatikus vezérlés 
 A program lehetőséget nyújt arra, hogy egy szöveges parancsállomány segítségével 
automatikusan végezzünk el műveletsorozatokat. Ez gyakorlatilag egy makróprogram 
futtatását jelenti. A II. mellékletben egy ilyen parancsállomány látható, amellyel a szoftvert 
vezérelve egy mintán több szögnél, és minden szögnél többször mérünk, és közben mentjük 
az eredményeket. 
 

Adatkezelés 
 Egy szöveges állományba menthetjük az autokorrelációs függvényt a korrelátor 
csatorna beállításokkal és a számítási paraméterekkel együtt. Természetesen be is tölthetünk 
egy korábban elmentett állományt. 
 Kinyomtathatjuk a számítási eredményeket, illetve a részecske méreteloszlásokat 
ábrázoló grafikonokat. 
 
 
Új fejlesztések 
 
 Programomon a kutatómunka hatékonyabbá tétele érdekében az eredeti szoftverhez 
képest az alábbi változtatásokat végeztem el: 
 

Felhasználói interfész 
 Az új program könnyebben kezelhető, a billentyűzetről, valamint egérrel is 
vezérelhető, grafikus üzemmódban kezeli a képernyőt. Mivel a Turbo Pascal programozási 
nyelv nem tartalmaz eszközöket az egér kezelésére, ezért azt a hexadecimális 33-as DOS 
megszakítás segítségével valósítottam meg. 



A léptetőmotor vezérlése közben visszajelzést kapunk a kar aktuális szögéről. A 
program megjeleníti (grafikusan és numerikusan) a mérésből eltelt, illetve hátralévő időt. 
 

Automatikus vezérlés 
 A kontrol parancsállományok kezelése hasonló a mérési adatállományok kezeléséhez, 
egy ablakban megjelenő listából választhatunk és elindíthatunk egy parancsállományt, illetve 
törölhetjük, vagy megtekinthetjük a kijelölt állományt. Nagy könnyebbséget jelent, hogy az új 
program lehetővé teszi egy tetszőleges editor meghívásával egy kontrol parancsállomány 
szerkesztését, vagy egy új állomány létrehozását. 
 A minta mérésekor egy nagyobb szennyeződés bejutása a szóró térfogatba elronthatja, 
értékelhetetlenné teheti az éppen folyó mérést, és annak folytatása gyakorlatilag felesleges. A 
program lehetővé teszi olyan parancsállomány futtatását, mely megadott időközönként menti 
a mérés aktuális értékeit, így ha hibát észlelünk, és leállítjuk a mérést a következő mentés 
előtt, akkor lesz értékelhető adatállományunk. 
 Automatikus mérés során általában több szögnél és egy adott szögnél esetleg többször 
felvesszük a minta autokorrelációs függvényét. A későbbiekben ezeket a függvényeket 
kiértékelhetjük, esetleg szintén automatikusan, egy parancsállomány lefuttatásával. A 
program lehetőséget nyújt az eredmények gyors áttekintésére is közvetlenül a méréssorozat 
után, egy riportállomány automatikus generálásával. A program a méréssorozatban minden 
egyes autokorrelációs függvény felvétele után automatikusan egy NNLS Multiple Pass 
számítást végez, és beírja a riportállományba a következő adatokat: szórási szög, effektív 
átmérő, polidiszperzitásra jellemző adatok. Egy riportállományra láthatunk példát a III. 
mellékletben.  
 

Adatkezelés 
 Az adatállományt betöltés előtt megtekinthetjük, vagy akár szerkeszthetjük is egy 
külső editor program meghívásával. (Azt, hogy melyik külső editort szeretnénk használni, a 
Parameter (F6) menü Instrument Setup pontjában adhatjuk meg.) 
 Az eredeti szoftver csak egy adatfájl formátum szerint képes elmenteni a mérés 
eredményeit, amely a korrelátorból kiolvasott csatorna értékeket, valamint a mérés 
paramétereit tartalmazza. Az új program ezen túl lehetővé teszi, hogy a mérés paraméterei 
nélkül is elmenthessük akár a nyers, akár a normalizált adatokat is további feldolgozás (pl. az 
Excel programmal) céljából. 
 Ha egy mérést később ugyanolyan körülmények között reprodukálni szeretnénk, akkor 
meg kell jegyeznünk a korrelátor beállításait (csatorna paraméterek, mérési időtartam), újra be 
kell állítanunk a számítási paramétereket (törésmutatók, viszkozitás stb.). Mindezek 
kiváltására a programmal elmenthetjük az aktuális beállításokat egy ún. metódus állományba, 
melyet a későbbiekben beolvashatunk, beállítva ezzel az egyes paramétereket. Egy metódus 
állományra láthatunk példát a IV. mellékletben. 
 Nagyon hasznos az eredmények értékelése, értelmezése szempontjából, ha több 
azonos csatorna beállítással felvett autokorrelációs függvényt vizuálisan össze tudunk 
hasonlítani. Programom képes megnyitni, és egyazon grafikonban ábrázolni több mérés 
adatait (ld. 11. ábra). (Jelenleg öt adatsor nyitható meg és ábrázolható, de a program 
minimális módosításával ez a szám növelhető.) A párhuzamosan megnyitott és ábrázolt 
adatállományok közül az egyik kitüntetett, ennek a fontosabb paramétereit olvashatjuk a 
képernyőn, ezzel végezhetünk számításokat. Nagyon egyszerűen (a TAB billentyűvel) 
választhatunk az egyes adatsorok közül. 
 



 
 

11. ábra 
Párhuzamosan több adatállomány ábrázolása 

 
 
 Lehetőségünk van mind az egyszerű approximációs eredményeknek, mind a részecske 
méreteloszlásnak állományba történő mentésére, valamint nyomtatására. 
 

Az Intensity Scan segédprogram 
 A szórt fény átlagos intenzitását meghatározó 13. egyenletben szereplő P(Θ) 
formatényező értéke, mint ahogy a neve is mutatja a szóró részecskék alakjától függ. A 
fényszórási kísérletekben q-1 nagyságrendű fluktuációkról, inhomogenitásokról szerezhetünk 
információkat, ahol q a szórási vektor, melynek a szórási szögtől való függését a 8. egyenlet 
írja le. Ha a szóró részecske nem kompakt, akkor kis q-1 értékek esetén az intramolekuláris 
fluktuációk is befolyásolják a szórt fény intenzitását, tehát a formatényező értéke változik a 
szórási szög függvényében. Így az átlagos intenzitásnak a szórási szögtől való függését 
vizsgálva, következtethetünk a szóró részecskék alakjára. Ha az átlagos intenzitás nem függ a 
szögtől, akkor a részecske kompakt, nem tartalmaz egymáshoz lazán kapcsolódó 
szegmenseket. A 12. ábrán látható intenzitás-szög grafikon kompakt szóró részecskéket sugall 
(96 nm-es standard minta), míg a 13. ábra esetén a megvilágító fény hullámhosszával 
összemérhető a részecske (993 nm-es standard minta), ld. 1.2.2 fejezet. A szórt fény 
intenzitásának szögfüggését az általam fejlesztett Intensity Scan segédprogrammal vettem fel. 
 Az Intensity Scan segédprogramot külső programként hívhatjuk meg a programomból. 
Az általunk megadott szögtartományban és lépésközzel felveszi a program az intenzitás-
szórási szög grafikont. Pontosabban az átlagos intenzitást még korrigálnunk kell a szóró 
térfogat szögfüggése miatt, azaz meg kell szoroznunk sin(Θ)-val, ahol Θ a szórási szög. 
 Gyakorlatban az intenzitás mérése során a legnagyobb hibát a mintában lévő 
szennyeződések („por”) okozhatják. Ezen hibák hatását korlátozhatjuk a Repetition, Duration 
és a Dust Rejection Ratio paraméterek beállításával, a következő algoritmus alapján. Egy 
adott szögnél többször (Repetition), egy adott ideig (Duration) mérjük az intenzitást. Ha egy 
porszem kerül a szóró térfogatba, akkor a mért intenzitás a valóstól nagyobb lesz. Tiszta 



mintában az intenzitás értékek a Poisson eloszlást követik. Kiszámítjuk az intenzitás értékek 
számtani közepének négyzetgyökét, ami megfelel Poisson eloszlás szórásának. Kiszámítjuk a 
mért értékek Gauss eloszlásnak megfelelő szórását is, ami a négyzetgyöke az átlagtól való 
eltérések négyzetösszege és N-1 hányadosának, ahol N az ismétlések száma (Repetition). Ha 
nem mértünk por miatti hibás értéket, akkor a Gauss- és a Poisson - szórások hányadosa 
egynek adódik, egyébként pedig nagyobb, mint egy. Ezen hányadosra beállítva egy küszöb 
értéket, ezt nevezzük Dust Rejection Ratio-nak, eldönthetjük, hogy a mért intenzitás értékeket 
elfogadjuk-e, vagy töröljük onnan a legnagyobb intenzitás értéket. Ha az utóbbi eset áll fent, 
azaz a két eloszlás hányadosa nagyobb a küszöbértéknél, akkor egy újabb intenzitás értéket 
mérünk, egészen addig, míg az aktuális N darab intenzitás érték ki nem elégíti a Dust 
Rejection Ratio-nak megfelelő követelményt, vagy a mért intenzitás értékek száma el nem éri 
3N-et. 
 

 
 

12. ábra. 
Az Intensity Scan segédprogram (96 nm-es standard minta) 

 



 
 

13. ábra. 
Az Intensity Scan segédprogram (993 nm-es standard minta) 

 Az Intensity Scan segédprogram a mért értékeket egy táblázatban közli, valamint 
grafikusan is ábrázolja (ld. 12. és 13. ábra). Az adatokat elmenthetjük egy állományba úgy, 
hogy azok kiegészülnek a mérés idejével, mely fontos információ lehet akkor, ha a mintánk 
tulajdonságai változnak az idő függvényében. Az adatokat, valamint az intenzitás-szórási szög 
grafikont ki is nyomtathatjuk. 



3.1.2 A Windows alapú program fejlesztése 
 
 A fejlesztés során igyekeztem megtartani a DOS alapú program szerkezetét, funkcióit. 
Az új környezetben is megvalósítottam az egyszer már kifejlesztett, hasznosnak ítélt 
változtatásokat (l. 3.2 fejezet). Az operációs rendszer és a vizuális, objektum orientált 
fejlesztői környezet új lehetőségeket nyújt a program továbbfejlesztésére, és ezzel a DLS 
vizsgálatok hatékonyabbá tételére.  
 A fontosabb változtatások a következők: 
 

Felhasználói interfész 
 A program könnyebben kezelhetővé vált a Windows komponensek felhasználásával 
(legördülő menü, nyomógombok, párbeszédablakok, adatbeviteli komponensek stb.). 
 

 
 

14. ábra 
Egyszerre több ablak használata a programban 

Egyszerre több ablakot is használhatunk, például az autokorrelációs függvény és a különböző 
számítások megjelenítésére. Ezt láthatjuk a 14. ábrán. Az ablakokkal elvégezhetjük a 
szokásos ablakkezelési műveleteket. 
 

Mérés, számítás 
 A korrelátor hardver kezelésével kapcsolatban új probléma lépett fel, hiszen az általam 
használt programozási nyelv (Delphi), szemben a DOS operációs rendszer esetén használt 
nyelvvel (Turbo Pascal), nem tartalmaz a portok elérésére eszközöket. Ezért erre a célra a 
mikroprocesszor (i80*86) input/output utasításait kellett használnom, egy-egy rövidke 
assembly nyelvű betétben. A 3. kódrészletben láthatjuk az egy bájtnak egy portról történő 
olvasását, illetve egy portra történő írását megvalósító függvényt, illetve eljárást. 
 Indítható úgy az adatgyűjtés, hogy az autokorrelációs függvény kirajzolásával 
párhuzamosan a program valamelyik előre kiválasztott méreteloszlás számítást is elvégzi 
(dupla exponenciális illesztés, exponenciális mintavételezés, NNLS Multiple Pass, vagy 
NNLS Contin), és külön ablakban ábrázolja a számítás eredményét. Ezen funkció 



programozástechnikai megvalósításában kihasználtam azt, hogy a Windows többfeladatos 
(multitasking) operációs rendszer, hiszen miközben a program fogadja a digitális korrelátor 
által küldött adatokat, az általa elindított folyamat (process) párhuzamosan elvégzi a 
számításokat. A számítás végeztével a folyamat terminálódik, a program ezt észleli, és 
elindítja újra, immár az időközben bővült friss adatokkal. 
 



procedure outb(p: word; b: byte); 
begin 
 asm 
  mov dx,p {portcím a dx regiszterbe} 
  mov al,b {adatbájt az al regiszterbe} 
  out dx,al 
 end 
end; 
 
function inb(p: word): byte; 
var bb: byte; 
begin 
 asm 
  mov dx,p 
  in  al,dx 
  mov bb,al 
 end; 
 inb := bb; 
end; 

 
3. kódrészlet 

Egy bájt I/O portról történő olvasása, illetve I/O portra történő írása assembly betét 
segítségével 
 
 

Adatkezelés 
 A mért adatsorokból, illetve a számított eredményekből publikálható grafikonokat 
leggyakrabban az Excel program segítségével készítünk. Szintén ezt a szoftvert használjuk az 
eredmények további feldolgozására. Így célszerűnek látszott megvalósítani, hogy a 
programom képes legyen közvetlenül az Excel programba adatokat exportálni. A File/Export 
menüpont választásával a program elindítja az Excelt (ha még nem fut), majd az aktív ablak 
adatsorát (ez lehet az autokorrelációs függvény, vagy egy méreteloszlás) átmásolja egy Excel 
munkafüzetbe. Az így előállt Excel munkafüzet egy részletét láthatjuk a 15. ábrán. 
 



 
 
 

15. ábra 
Az autokorrelációs függvény exportálása egy Excel munkafüzetbe 

 
 
 Ha egy mintán több szórási szögnél is végzünk méréseket, és az autokorrelációs 
függvény időállandójának a reciprokát (Γ) ábrázoljuk a szórási szög abszolút értéke 
négyzetének (q2) függvényében, akkor a kapott görbéből a micellák kompaktságára 
következtethetünk, valamint a hidrodinamikai átmérőt határozhatjuk meg (ld. 23. és 24. ábra). 
Ezen görbe elkészítése eddig meglehetősen időigényes volt, mivel 5-6 adatsor számítási 
eredményeit kellett beírni a táblázatkezelő programba, majd ott feldolgozni. Programomban 
csak ki kell jelölnünk az egyes szögeknél mért adatsorokat, és ezután a Γ−q2 grafikont 
automatikusan elkészíti a szoftver. Így egy gyors értékelési módszerhez jutottunk. Ez látható a 
16. ábrán.  
 



 
 

16. ábra 
A Γ−q2 grafikon automatikus elkészítése 6 mérési adatsorból 
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17. ábra 
Az Excel program által automatikusan elkészített, publikációra alkalmas Γ−q2  
grafikon 
A kiválasztott állományok Γ és q2 értékei szintén exportálhatók az Excel programba, sőt ott 
egy makróprogram automatikus lefutásával a publikációra alkalmas grafikon is elkészül (ld. 
17. ábra). 
 
 



Az Intensity Scan segédprogram 
 A Windows alapú verzióban is megvalósítottam az Intensity Scan segédprogramot, 
amely az intenzitás - szórási szög grafikont állítja elő (ld 18. ábra). 
 

 
 

18. ábra 
Intensity Scan funkció megvalósítása 



3.2 Poli(izo-butilén)-polisztirol-poli(izo-butilén) triblokk és poli(izo-butilén)-polisztirol 
diblokk kopolimerek mikrofázis szeparációjának tanulmányozása oldatban 
 
Célkitűzések 
 
Az általam fejlesztett szoftvert használtam kutatásaimban, melyeknek céljai az alábbiak 
voltak: 
- poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén (PIB-PS-PIB) triblokk kopolimerek és 

poliizobutilén-polisztirol (PIB-PS) diblokk kopolimerek szintetizálása, 

- PIB-PS-PIB valamint PIB-PS blokk kopolimerek hexános oldataiban mikrofázis 

szeparáció vizsgálata fényszórás fotometriával, 

- a blokk kopolimerek hexános oldataiban lévő micellák méretének, méreteloszlásának, 

alakjának, aggregációs számának és a csillag karjai számának meghatározása, 

- diblokk kopolimerek alkalmazása stabilizátorként a sztirol élő anionos, diszperziós 

polimerizációjában. 

 
Eredmények 
 
 A kopolimer oldatokban a részecskék méretét és méreteloszlását dinamikus fényszórás 
fotometriával (DLS) vizsgáltam. A mindkét szegmenst jól oldó toluolban és 
tetrahidrofuránban nem tapasztaltam a micellák kialakulását. Ekkor a PIB-PS-PIB 
kopolimerek esetén az effektív hidrodinamikai átmérő 5,5 nm-re, míg a PS-PIB diblokk 
kopolimerek esetén 5 nm-re adódott. Szelektív oldószerben, hexánban oldva a blokk-
kopolimereket szemmel látható volt a különbség. Opálos oldatot kaptam mindkét típusú 
kopolimernél. Az 19. ábrán és a 20. ábrán egy triblokk, illetve egy diblokk kopolimer minta 
90 fokos szórási szögnél felvett normalizált autokorrelációs függvényét láthatjuk. (Minden 
kopolimer minta esetén legalább négy különböző szórási szögnél (Θ) mértem.) 
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19. ábra 



Egy tipikus korrelációs függvény PIB-PS-PIB triblokk hexános oldatában 
szobahőmérsékleten felvéve, Θ = 90°. A PS, illetve PIB szegmensek hossza 6700 és 10300 
g/mol. (Az oldat koncentrációja: 2 mg/ml.) 
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20. ábra 
Egy tipikus korrelációs függvény PS-PIB diblokk hexános oldatában szobahőmérsékleten 
felvéve, Θ = 90°. A PS, illetve PIB szegmensek hossza 4300 és 11000 g/mol. (Az oldat 
koncentrációja: 2 mg/ml.) 

 
Ezen függvényekből kiindulva határoztam meg a hexános oldatban lévő részecskék 
méreteloszlását az NNLS (Non-Negative Constraint Least Squares) módszer segítségével. 
Egy PIB-PS-PIB triblokk kopolimer minta számított méreteloszlása látható a 21. ábrán. Az 
eloszlás unimodális, és az effektív átmérő 34 nm-re adódott. Ehhez nagyon hasonló 
eloszlásokat kaptam a PS-PIB diblokk kopolimerek esetében is. Egy példa látható a 22. ábrán, 
mely esetben a számítások 29 nm-es effektív átmérőt eredményeztek. 
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21. ábra  

Méreteloszlás PIB-PS-PIB triblokk hexános oldatában, Θ = 90°. A PS, illetve PIB 
szegmensek hossza 6700 és 10300 g/mol. Az effektív átmérő: 34 nm, a polidiszperzitás: 0,12. 
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22. ábra  

Méreteloszlás PS-PIB diblokk hexános oldatában, Θ = 90°. A PS, illetve PIB szegmensek 
hossza 4300 és 11000 g/mol. Az effektív átmérő: 29 nm, a polidiszperzitás: 0,11. 
A különböző szegmenshosszúságú PS-PIB diblokk kopolimerekre az NNLS módszerrel 
meghatározott hidrodinamikai átmérők a 2. táblázatban láthatók. A 22. ábrához hasonló 
monodiszperz eloszlásokat mértem a különböző PIB és PS szegmenshosszúságoknál. 
 
 

Mn[PIB]  
(g/mol) 

Mn[PS]  
(g/mol) 

dh  
(nm) 

  5800   9500 32 
11000   4300 29 



10300   6500 33 
  8900   9040 42 
11400 13600 55 

 
2. táblázat 

Hidrodinamikai átmérő értékek PS-PIB diblokk hexános oldatában 
 
Egy mintán méréseket több szórási szögnél és ennek megfelelően több szórási vektornál (q) is 
végeztem. Ha az autokorrelációs függvény időállandójának a reciprokát (Γ) ábrázoljuk a q2 
függvényében, akkor a kapott görbéből a vizsgált tartományban a micellák kompaktságára 
következtethetünk. Az 23. ábrán és a 24. ábrán látható Γ - q2 görbék esetén a meredekség, 
azaz a diffúziós együttható nem függ a szórási szögtől, így feltételezhetjük, hogy a részecskék 
kompaktak, gömbszerűek. (A 7. egyenletből: Γ = D⋅q2 ). 
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23. ábra  
Γ - q2 diagram PIB-PS-PIB triblokk hexános oldatában. A PS, illetve PIB szegmensek hossza 
6700 és 10300 g/mol. 
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24. ábra  
Γ - q2 diagram PS-PIB diblokk hexános oldatában. A PS, illetve PIB szegmensek hossza 4300 
és 11000 g/mol. 

 
 
 
 Méréseim alapján a micellák aggregációs számát, valamint a csillag alakú szerkezet 
karjainak számát is megbecsülhetjük. 

A diffúziós együttható és az effektív átmérő koncentráció függését PIB-PS-PIB 
triblokk-kopolimerek, illetve PS-PIB diblokk-kopolimerek hexános oldata esetén a 0,5 - 2 
mg/ml koncentráció tartományban vizsgáltam (25. ábra és 26. ábra).  
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25. ábra  
PIB-PS-PIB triblokk hexános oldatában az effektív átmérő és a diffúziós együttható 
koncentráció függése. A PS illetve PIB szegmensek hossza 6700 és 10300 g/mol. 
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26. ábra  
PS-PIB diblokk hexános oldatában az effektív átmérő és a diffúziós együttható koncentráció 
függése. A PS illetve PIB szegmensek hossza 4300 és 11000 g/mol. 
 
Megfigyelhető, hogy sem a diffúziós együttható, sem az effektív átmérő nem függ 
szignifikánsan a koncentrációtól. Ezek szerint a micellák mérete az alkalmazott koncentráció 
tartományban nem változik, a PIB-PS-PIB triblokk-kopolimer, illetve a PS-PIB diblokk-
kopolimer koncentrációjának növelésével. Így azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a 
micellák aggregációs száma sem változik lényegesen a vizsgált koncentráció tartományban. 
Ez lehetővé teszi, hogy megbecsüljük az aggregációs számot statikus fényszórás mérések 
segítségével, a Zimm - analízist használva. 

Az aggregációs számot és a csillag karjainak számát a következő képlettel fejezhetjük 
ki: 
 
  f = Mw,a/Mw,u      (14) 
 
ahol f a micellában lévő unimerek száma, azaz az aggregációs szám, Mw,a és Mw,u pedig az 
aggregátum illetve az unimer molekulatömege. Mw,a-t a statikus fényszórás mérésekből Zimm 
analízissel, míg Mw,u-t gél permeációs kromatográfiával határoztam meg. A karok száma (na) 
triblokk-kopolimerek esetén: na = 2f, míg diblokk-kopolimerek esetén: na = f. 
 Egy PIB-PS-PIB triblokk-kopolimer minta hexános oldatain végzett mérések alapján 
az aggregációs számra és a karok számára a következő értékeket kaptam: f = 39, na = 78 
(Mw,a=930000 g/mol és Mw,u=24000 g/mol). Egy PS-PIB diblokk-kopolimer esetén ezen 
értékek: f = 32, na = 32 (Mw,a=580000 g/mol és Mw,u=18400 g/mol). A különböző 
szegmenshosszúságú PS-PIB diblokk kopolimerek esetén számított micella kar számok a 3. 
táblázatban láthatók. 
 
 

Mn[PIB]  
(g/mol) 

Mn[PS]  
(g/mol) 

f 

  5800   9500 34 
11000   4300 29 



10300   6500 46 
  8900   9040 34 
11400 13600 28 

 
3. táblázat 

A micellák karjainak a száma PS-PIB diblokk hexános oldatában 
 
 Elméletileg az RH/RG (ahol RH a hidrodinamikai sugár, míg RG a girációs sugár) 
értéknek homogén, gömbszerű részecskék esetén 1,29-nek kellene lennie [27]. Annak 
ellenére, hogy a di- és triblokk kopolimerek hexános oldataiban kialakult micellák nem 
tekinthetők homogénnek, az általam mért RH/RG arányok közel vannak ehhez az értékhez. (pl. 
RH/RG = 1,25 egy triblokk, 1,33 egy diblokk minta esetén). Mindez alátámasztja azt a korábbi 
feltételezésünket, hogy a PIB-PS-PIB triblokk-kopolimerek, valamint a PS-PIB diblokk-
kopolimerek gömbszerű micellákat alkotnak hexánban. A 4. táblázat tartalmazza a különböző 
szegmenshosszúságú PS-PIB diblokk kopolimerek esetén számított RH/RG értékeket. 
 
 

Mn[PIB]  
(g/mol) 

Mn[PS]  
(g/mol) 

RH/RG 

  5800   9500 1.21 
11000   4300 1.35 
10300   6500 1.39 
  8900   9040 1.22 
11400 13600 1.4 

 
4. táblázat 

RH/RG értékeket PS-PIB diblokk hexános oldatában 
 
 Méréseim alapján a micellák kemény magjának a méretét is megbecsülhetjük az alábbi 
egyenlet segítségével [29]: 
 
  [3Mw,awPS/(4πNAρPS)]1/3 = Rc   (15) 
 
ahol Rc a micella kemény magjának sugara, Mw,a a tömeg szerinti átlag molekulatömeg, wPS a 
polisztirol tömegaránya a tri-, illetve a diblokkon belül, ρPS az amorf polisztirol sűrűsége, ami 
kb. 1,05g/ml [50], NA pedig az Avogadro szám. A micellák kemény magjának az így 
kiszámított mérete: Rc = 5,3 nm egy PIB-PS-PIB triblokk minta és Rc = 4 nm egy PS-PIB 
diblokk minta esetén. A 5. táblázat tartalmazza ezen értékeket különböző 
szegmenshosszúságú diblokk minták esetén. 
 

Mn[PIB]  
(g/mol) 

Mn[PS]  
(g/mol) 

Rc  
(nm) 

  5800   9500   4.2 
11000   4300   4.0 
10300   6500   8.8 
  8900   9040  10.4 
11400 13600  10.6 

 
5. táblázat 



A micellák kemény magjának mérete PS-PIB diblokk hexános oldatában 
 
 Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a dinamikus és statikus fényszórás méréseim 
igazolták feltételezéseinket, amely szerint a PIB-PS-PIB triblokk-kopolimerek, valamint a 
PIB-PS diblokk-kopolimerek esetén micellák kialakulására számíthatunk. Eredményeimből 
arra következtethetünk, hogy gömbszerű, kompakt micellák képződnek [51, 52, 53]. A 27. és 
a 28. ábrán láthatjuk a képződött aggregátumok sematikus szerkezetét.  
 

 
 

27. ábra  
PIB-PS-PIB triblokk hexános oldatában a micellák feltételezett szerkezete. 

 
 
 

 
 

28. ábra  
PS-PIB diblokk hexános oldatában a micellák feltételezett szerkezete. 

 
 



 Célunk volt még, hogy a diblokk kopolimert, mint stabilizátort alkalmazzuk a sztirol 
élő anionos, diszperziós polimerizációjában. Az élő polimerizációt hexános oldatban 
végeztük. Diblokk kopolimerek nélkül egy nagyon durva polisztirol (PS) precipitátum 
képződött. A polimerizációt különböző PS szegmenshosszúságú PIB-PS diblokk kopolimerek 
jelenlétében is elvégeztük. Ha növeltük a polisztirol szegmens hosszát a diblokkon belül, 
akkor ugyanazon körülmények között kisebb méretű és szűkebb méreteloszlású polisztirol 
részecskék képződtek. Ez a tendencia valószínűleg annak a következménye, hogy a nagyobb 
polisztirol szegmenseknek nagyobb az adszorpciós energiája, és így erősebben kötődnek a 
növekvő polisztirol részecskék felszínére. Rövidebb polisztirol szegmensek esetén az 
adszorpciós energia nem elegendő, ezért deszorpció játszódhat le, amely nagyobb részecske 
méretet és szélesebb részecske méreteloszlást eredményez. A különböző PIB-PS diblokk 
stabilizátorokkal előállított polisztirol részecskék számátlag molekulatömege (Mn) és 
polidiszperzitása (Mw/Mn) szignifikánsan nem változott. A részecskék optikai mikroszkóppal 
és transzmissziós elektronmikroszkóppal készített fényképei a 29. ábrán láthatók. 
 

a.   b.  
 

29. ábra 
Optikai (a) és transzmissziós elektronmikroszkópos (b) felvételek az anionos diszperziós 
polimerizációval előállított polisztirol részecskékről.  
Körülmények: 4 ml sztirol, 0,002 mol nBuLi és 0,2 g diblokk (a PS illetve PIB szegmensek 
hossza 4300 és 11000 g/mol) (a), illetve 0.2 g diblokk (a PS illetve PIB szegmensek hossza 
13600 és 11400 g/mol.)(b) 45 ml hexánban. T=30 oC, reakció idő=60 perc.  
 
 
A diszperziós polimerizációs rendszer élőnek bizonyult. Egy polimerizáció élő jellegére utal a 
molekulatömeg – konverzió és a -ln(1-C) - idő összefüggés linearitása (30. ábra). 
 



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 0.1 0.2 0.3

Conversion

M
n (

g/
m

ol
)

theoretical line

 
30. ábra 

 
Diagnosztikai görbék a sztirol anionos diszperziós polimerizációja élő jellegének a 
bizonyítására. 
Körülmények: 10 ml sztirol, 0,005 mol nBuLi és 0,5 g dibokk (a PS illetve PIB szegmensek 
hossza 13600 és 11400 g/mol.) 115 ml hexánban. T=30 oC. 
 
 
A stabilizáló hatás értelmezésekor feltételeztük, hogy a PIB-PS diblokk kopolimerekből 
képződött micellák kemény magja duzzad a sztirol monomer jelenlétében. Ezért végeztünk 
DLS méréseket olyan diblokk oldatokban is, amelyek sztirolt tartalmaztak. Azonban ezen 
mérések nem mutatták ki a micellák méretének a megnövekedését. A stabilizáló hatás oka 
valószínűleg, hogy a hexánban eredetileg jelen lévő nanomicellák a növekvő polisztirol 
láncok jelenlétében szétesnek, és a PIB-PS diblokk molekulák (unimerek) adszorbeálódnak a 
polisztirol felületéhez (31. ábra).  

Az oldószer elpárologtatása után a tömb polisztirol mintát újra lehetett diszpergálni az 
eredeti méret eléréséig, ami jelzi, hogy a stabilizáló molekulák szorosan kötődnek a polisztirol 
részecskék felületéhez [54]. 
 
 

Elméleti görbe



n

 
 

31. ábra 
A PIB-PS diblokk kopolimerek stabilizáló mechanizmusának sematikus ábrázolása a 
polisztirol polimerizációja során. 



4. Összefoglalás 
 
 A BI9000AT fotométerhez tartozó számítógépes programot továbbfejlesztve 
megvalósítottam a következő funkciókat: 
- Könnyebben kezelhető, modern felhasználói felületet hoztam létre. 

- A mérést automatikusan vezérelhetjük parancsállományokkal, melyek szerkesztését a 

program lehetővé teszi. A parancsállomány alkalmazása lehetőséget nyújt szennyezett 

minta biztonságosabb mérésére, valamint riportállományok készítésére. 

- Több formátumban is elmenthetjük a mérési adatokat, valamint a metódus állományok 

segítségével a műszer beállításokat. 

- A program képes több autokorrelációs függvény közös grafikonban való ábrázolására. 

- Az Intensity Scan segédprogrammal felvehetjük a szórt fény intenzitás – szórási szög 

grafikont. 

 
A programot két féle operációs rendszerre is elkészítettem: MS DOS, valamint WIN’ 

95/98. Kihasználtam a fejlettebb operációs rendszer, illetve programozási környezet nyújtotta 
lehetőségeket: 
- A program könnyebben kezelhetővé vált a Windows komponenseinek a felhasználásával.  

- A méréssel egyidejűleg egy külön ablakban folyamatosan számítást is végez a program, 

illetve annak eredményét megjeleníti. 

- A mérési adatokat, illetve a számítási eredményeket közvetlenül exportálhatjuk az Excel 

programba további feldolgozás, illetve publikáció készítés céljából. A program 

automatikusan elkészíti a Γ−q2 grafikont, ezáltal egy gyors értékelési módszerhez 

jutottunk. 

 
Poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén (PIB-PS-PIB) triblokk kopolimereket és 

poliizobutilén-polisztirol (PIB-PS) diblokk kopolimereket szintetizáltunk. Számítógépes 
programom segítségével hexános oldatban a részecske méretet és méreteloszlást 
meghatároztam dinamikus fényszórás (DLS) módszerrel. A mikrofázis szeparációt 
bizonyítottam. 

Meghatároztam a blokk kopolimerek hexános oldataiban lévő micellák karjainak a 
számát, illetve kemény magjának a méretét. A fényszórás fotometriai vizsgálataim alapján 
arra következtethetünk, hogy a micellák gömbszerűek, kompaktak. 

A diblokk kopolimereket stabilizátorként alkalmaztuk a sztirol élő, anionos 
diszperziós polimerizációjában. 



Summary 
 
 I developed the control program of the BI9000AT light scattering device, and realized 
the following features: 
- Modern, more efficient user interface. 

- The measurement can be controlled by command script files. Applying the command 

script files dusty samples can be measured more safely and report files can be constructed. 

- The measured data can be saved in several format. The instrument settings and the 

measurement options can be saved in method files. 

- The program is able to handle more autocorrelation functions in the same chart. 

- The scattered light intensity – scattering angle plot can be obtained by the Intensity Scan 

utility program. 

 
The program was developed under two kinds of operating system: MS DOS and 

Windows 95/98. I exploit the possibilities of the Windows 95/98 operating system: 
- The program became more easy to use by the Windows components. 

- During the measurement, the program simultaneously performs calculations and 

represents the results in a window. 

- The measured data and the results of the calculations can be exported into the Excel 

program for further processing and publication. The program can construct the Γ−q2 plot 

automatically. 

 
Polyisobutylene-polystyrene- polyisobutylene (PIB-PS-PIB) triblock and 

polyisobutylene-polystyrene (PIB-PS) diblock copolymers were synthesized. In dilute 
solution of block-copolymers in hexane and tetrahydrofurane the particle size and the particle 
size distribution were determined by dynamic light scattering with the aid of my computer 
program. Microphase separation was observed in hexane solution which is a good solvent for 
PIB segments but bad solvent for PS segment. 

The number of arms of micelles and the size of the hard core of the micelles were also 
determined. Based on the light scattering experiments the formation of spherical, compact 
micelles could be concluded. 

The synthesized PIB-PS diblock copolymers were also tested as steric stabilizers in the 
living dispersion anionic polymerization of styrene. 



I. Melléklet 
 
BI-9000AT digitális jelfeldolgozó jellemzői 
 
Egységek: 
Alacsony sebességű csatornák: 1-240 
    mintavételezési idő: 50 μs -tól 40 ms-ig 
    maximális késleltetési idő: 1310 s 
    szorzó áramkör: 16 x 16 bites 
Közepes sebességű csatornák: 1-256 
    mintavételezési idő: 500 ns -tól 100 μs-ig 
    maximális késleltetési idő: 1,6 s 
    szorzó áramkör: 8 x 8 bites 
Nagy sebességű  26 fix késleltetési idejű csatorna: 25 ns-tól 2,4 μs-ig 
 
Maximum csatorna szám: 522. 
 
Késleltetési idő tengely: lineáris, exponenciális, vagy egyéni beállítás betöltése egy 
állományból. 
 
Dinamikus tartomány: 10 dekád 
 
Kezelési mód: manuálisan, vagy automatikusan egy makróprogram segítségével. 
 
Maximum beütés szám: 40 millió beütés/s. 
 
Funkciók: auto- és keresztkorreláció. 
 
Mérési időtartam: 1 μs-tól 9000 s-ig. 
 
Extra csatornák a normalizáláshoz: 0-8, lineáris skálával, az utolsó késleltetési idő 
négyszeresénél kezdődve. 
 
Monitor csatornák: - mintavételezések száma, 
 - összes beütésszám az A bemeneten, 
 - összes beütésszám a B bemeneten (keresztkorrelációnál) 
 - mért normalizálási érték 
 - számított normalizálási érték 
 - beütési gyakoriság 
 
 
BI-9000AT digitális jelfeldolgozó parancskészlete 
 
L Alacsony sebességű egységnek szóló parancs prefixuma 
G Nagy sebességű egységnek szóló parancs prefixuma 
B Mintavételezési idő beállítása 
U Csatorna késleltetési idők beállítása 
P Korrelációs adatok törlése 
Y Korreláció elindítása 
Z Korreláció megállítása 



D Mérési időtartam beállítása 
H Korrelációs mód beállítása (pl. autokorreláció) 
A Elérhető-e az új adat? 
F Korrelációs adatok lekérdezése 
C Korrelációs adatok lekérdezése kombináltan az alacsony és a közepes sebességű 
egységtől 
R Átlapolás használata kombinált módban 
E Átlapolt csatornák száma 
W Várakozás a shift regiszterek feltöltődésére 
N Normalizálási mód beállítása 
? Kombinált módban a használt egységek beállítása 
S A korrelátor státuszának lekérdezése 
V A korrelátor beágyazott programja verziószámának lekérdezése 
 
Teszt parancsok: 
T Teszt mód beállítása 
I Bevitel a beágyazott processzor portjára 
O Kivitel a beágyazott processzor portjáról 
X Csatorna memória érték lekérdezése 
Q Korreláció „kézi” elindítása 



II. Melléklet 
 
Parancsállomány a mérés automatikus vezérlésére 
 
;Ez a kontroll állomány felvesz három korrelációs  
;függvényt a listában szereplő minden szögnél, 
;és elmenti az egyes függvényeket DEMOxxxx.DAT  
;néven, ahol xxxx a mérés sorszáma (run number) 
 
Runum = 0 
Duration = 5 
Angles "30,60,90,120,150" 

Repeat 3 
Clear 
Start 
Saver "Demo" 

EndRepeat 
EndAngles 
exit 



III. Melléklet 
 
Egy, a mérés közben automatikusan generált riportállomány 
 
Angle  Rep.  Gamma  Gam.Ave.  Eff.Diam.  Diff.  Poly.  Lower Upper 
 
60.00   1     893    978       110.3  3.613E-8  0.1988  100%   0 % 
        2    1005    983       109.7  4.063E-8  0.0050  100%   0 % 
 
65.00   1    1081   1104       112.8  3.785E-8  0.0564  100%   0 % 
        2     898   1092       114.1  3.146E-8  0.2837  100%   0 % 
 
75.00   1    1504   1424       112.3  4.103E-8  0.0050  100%   0 % 
        2    1496   1358       117.8  4.080E-8  0.0050  100%   0 % 



IV. Melléklet 
 
Egy metódus állomány 
 
 
1.00000000000000E+0001 Mintavételezési idő 
4.67000000000000E+0003 Max. késleltetési idő 
3.30000000000000E+0002 Igényelt adatcsatornák 
4.00000000000000E+0000 Báziscsatornák 
169 Adatcsatornák 
1.01885744943320E+0000 Csatorna arány 
1 Lin. (0) vagy exp. (1) 
 csatona késleltetések 
4.50000000000000E+0001 Szög 
2.98149999999907E+0002 Hőmérséklet 
8.90000000000327E-0001 Viszkozitás 
5.14500000000000E+0002 Lézer hullámhossz 
1.33499999999913E+0000 Oldószer törésmutatója 
1.59000000000015E+0000 Részecske törésmutatója 
 valós rész 
0.00000000000000E+0000 Részecske törésmutatója 
 képzetes rész 
Latex Minta azonosító 
KA Operátor 
30 Mérési idő 
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Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a doktori munkám 

során és a disszertációm megírásakor a segítségemre voltak. 



Summary 
 
 I developed the control program of the BI9000AT light scattering device, and realized 
the following features: 
- Modern, more efficient user interface. 
- The measurement can be controlled by command script files. Applying the command 

script files dusty samples can be measured more safely and report files can be constructed. 
- The measured data can be saved in several format. The instrument settings and the 

measurement options can be saved in method files. 
- The program is able to handle more autocorrelation functions in the same chart. 
- The scattered light intensity – scattering angle plot can be obtained by the Intensity Scan 

utility program. 
 
The program was developed under two kinds of operating system: MS DOS and 

Windows 95/98. I exploit the possibilities of the Windows 95/98 operating system: 
- The program became more easy to use by the Windows components. 
- During the measurement, the program simultaneously performs calculations and 

represents the results in a window. 
- The measured data and the results of the calculations can be exported into the Excel 

program for further processing and publication. The program can construct the Γ−q2 plot 
automatically. 

 
Polyisobutylene-polystyrene- polyisobutylene (PIB-PS-PIB) triblock and 

polyisobutylene-polystyrene (PIB-PS) diblock copolymers were synthesized. In dilute 
solution of block-copolymers in hexane and tetrahydrofurane the particle size and the particle 
size distribution were determined by dynamic light scattering with the aid of my computer 
program. Microphase separation was observed in hexane solution which is a good solvent for 
PIB segments but bad solvent for PS segment. 

The number of arms of micelles and the size of the hard core of the micelles were also 
determined. Based on the light scattering experiments the formation of spherical, compact 
micelles could be concluded. 

The synthesized PIB-PS diblock copolymers were also tested as steric stabilizers in the 
living dispersion anionic polymerization of styrene. 
 
 


