
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉZER FÉNYSZÓRÁS FOTOMETRIA ALKALMAZÁSA  
A BLOKK-KOPOLIMEREK OLDATFÁZISÚ MIKROFÁZIS 

SZEPARÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATÁRA 
 
 

 
 
 
 

Kuki Ákos 
 

Témavezető: Dr. Zsuga Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001, Miskolc, Debrecen 



 1

I. Bevezetés, célkitűzések 
 
 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, amelynek 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. 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 doktori munkám célja kettős volt. A) A fényszórás mérést vezérlő, valamint  
az eredmények analizálását végző szoftver kiegészítése a mérést, az eredmények 
értékelésének automatizálását és a mért adatok további feldolgozását megkönnyítő 
modulokkal. B) Különböző típusú blokk-kopolimerek és csillagalakú polimerek előállítása, 
szerkezetük vizsgálata és képződésük mechanizmusának tanulmányozása.  
 
A) A fotometriai vizsgálatok egyik családját alkotják a dinamikus fényszórás mérések 
(Dynamic Light Scattering, DLS). Ezek lényege a mintáról szóródott fény intenzitása 
autokorrelációs függvényének felvétele, analizálása. A módszer hatékonyságát,  
az eredmények feldolgozhatóságát, értelmezését a mérő műszer mellett elsősorban a mérés 
vezérlését, valamint az eredmények analizálását végző szoftver tulajdonságai határozzák meg. 
A dinamikus fényszórás mérés (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 végző 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. 
 
B) 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. 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 
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területhez legalább három lineáris polimer lánc („kar”) csatlakozik. Csillag alakú szerkezetek 
képződhetnek, ha a blokk-kopolimer kemény szegmense nem oldódik az oldószerben. Ezen 
szegmensek egymás felé fordulnak, és fizikai, reverzibilis összekapcsolódásukkal mikrofázis 
szeparációt hoznak létre. A csillag alakú polimerek a gyakorlatban felhasználhatók 
motorolajok viszkozitásának csökkentésére, másrészt emulziók és szuszpenziók stabilitásának 
fokozására. Ugyanezen tulajdonságok miatt jutnak fontos szerephez ezen kopolimerek  
az emulziós, szuszpenziós és diszperziós ionos polimerizáció során. Az általunk vizsgált 
rendszerben poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén (PIB-PS-PIB), lágy-kemény-lágy 
triblokk-kopolimerek és polisztirol-poliizobutilén (PS-PIB) diblokk-kopolimerek mikrofázis 
szeparációját tanulmányoztuk. Oldószerként a kemény (PS) szegmenst rosszul oldó hexánt, 
ami a kenőolajok egy modell oldószere, valamint a mindkét szegmenst jól oldó toluolt és 
tetrahidrofuránt alkalmaztuk. Az általam fejlesztett szoftvert használtuk kutatásainkban, 
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. 
 
 
II. Alkalmazott vizsgálati 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. 
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Műszeres vizsgálatok 
A szintetizált blokk kopolimerek molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását 

méretkiszorításos kromatográfiával határoztuk meg (Waters). 
A fényszórás vizsgálatokhoz egy Brookhaven Fotométert használtam. 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, 60º – 155° -os szórási szögeknél 
végeztem. Minden szögnél három korrelációs függvényt vettem fel. A mérési időtartam 
leggyakrabban 300 s volt. 
 
 
III. Tudományos eredmények 
 
III.1 A DLS mérést támogató számítógépes program fejlesztése 
 
1. Felhasználói interfész 
 A program könnyebben kezelhető, a billentyűzetről, valamint egérrel is vezérelhető, 
grafikus üzemmódban kezeli a képernyőt. 
 
2. 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 eredményeknek 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. 
 
3. Adatkezelés 
 Az adatállományt betöltés előtt megtekinthetjük, vagy akár szerkeszthetjük is egy 
külső editor program meghívásával. 
 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 és a számítási paramétereket. Mindezek 
kiváltására az új programmal elmenthetjük az aktuális beállításokat egy ún. metódus 
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állományba, melyet a későbbiekben beolvashatunk, beállítva ezzel az egyes paramétereket.
 Nagyon hasznos az eredmények értékelése, értelmezése szempontjából, ha több 
azonos csatorna beállítással felvett autokorrelációs függvényt vizuálisan össze tudunk 
hasonlítani. Az új program képes megnyitni, és egyazon grafikonban ábrázolni több mérés 
adatait. 
 Lehetőségünk van mind az egyszerű approximációs eredményeknek, mind a részecske 
méreteloszlásnak állományba történő mentésére, valamint nyomtatására. 
 
4. Az Intensity Scan segédprogram 
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 szórt fény intenzitásának 
szögfüggését az általam fejlesztett Intensity Scan segédprogrammal vettem fel. 
 Az Intensity Scan segédprogram az általunk megadott szögtartományban és 
lépésközzel felveszi az intenzitás-szórási szög grafikont, a mért értékeket egy táblázatban 
közli, valamint grafikusan ábrázolja. Az adatokat elmenthetjük egy állományba, valamint  
az intenzitás-szórási szög grafikonnal együtt ki is nyomtathatjuk. Az intenzitás mérése során  
a legnagyobb hibát a mintában lévő szennyeződések („por”) okozhatják. A program egyik 
legfontosabb tulajdonsága ezen hibák hatásának korlátozása. 
 
5. Windows alapú program, felhasználói interfész 
 A program könnyebben kezelhetővé vált a Windows komponensek felhasználásával 
(legördülő menü, nyomógombok, párbeszédablakok, adatbeviteli komponensek stb.). 
Egyszerre több ablakot is használhatunk, például az autokorrelációs függvény és a különböző 
számítások megjelenítésére. Ezt láthatjuk az 1. ábrán. 
 

 
 

1. ábra 
Egyszerre több ablak használata a programban 
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6. Windows alapú program, mérés, számítás 
 Indítható úgy az adatgyűjtés, hogy az autokorrelációs függvény kirajzolásával 
párhuzamosan a program valamelyik előre kiválasztott méreteloszlás számítást is elvégzi, és 
külön ablakban ábrázolja a számítás eredményét. 
 
7. Windows alapú program, adatkezelés 
 A mért adatsorokból, illetve a számítási eredményekből publikálható grafikonokat 
leggyakrabban az Excel program segítségével készítünk. Szintén ezt a szoftvert használjuk  
az eredmények további feldolgozására. Így célszerűnek látszott megvalósítani, hogy  
a program 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. 
 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 vizsgált tartományban a micellák 
kompaktságára következtethetünk, valamint a hidrodinamikai átmérőt határozhatjuk meg. 
Ezen görbe elkészítése eddig meglehetősen időigényes volt, mivel 5-6 adatsor számítási 
eredményeit kellett beírni a táblázatkezelő programba, majd ott feldolgozni. Az új 
programban 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.  
A kiválasztott állományok Γ és q2 értékei szintén exportálhatók az Excel programba, sőt ott 
egy makróprogram automatikus lefutásával a publikációra alkalmas grafikon is elkészül. 
 
8. Windows alapú program, Az Intensity Scan segédprogram 
 A Windows alapú verzióban is megvalósítottam az Intensity Scan segédprogramot, 
amely az intenzitás - szórási szög grafikont állítja elő. 
 
 
III.2 Poli(izo-butilén)-polisztirol-poli(izo-butilén) triblokk és poli(izo-butilén)-polisztirol 
diblokk kopolimerek mikrofázis szeparációjának tanulmányozása oldatban 
 
9. Micellák képződése hexános oldatban 
 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 triblokk  
kopolimerek esetén az effektív átmérő 5,5 nm-re, míg a PS-PIB diblokk kopolimerek esetén  
5 nm-re adódott. Szelektív oldószerben, hexánban oldva a blokk-kopolimereket mindkét 
típusú kopolimernél unimodális eloszlásokat kaptam, az effektív átmérőre 29 nm és 55 nm 
közötti értékek adódtak. Egy példa látható a 2. ábrán, mely esetben a számítások 34 nm-es 
effektív átmérőt eredményeztek. 

A méréseim alapján elkészített Γ - q2 görbék esetén a meredekség, azaz a diffúziós 
együttható nem függ a szórási szögtől, így feltételezhetjük, hogy a részecskék kompaktak, 
gömbszerűek. 
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2. 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. 
 
 
10. Az aggregációs szám és a karok számának becslése 

Megfigyelhető, hogy sem a diffúziós együttható, sem az effektív átmérő nem függ 
szignifikánsan a koncentrációtól mind diblokk, mind triblokk minták esetén. 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. 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. A különböző 
szegmenshosszúságú PS-PIB diblokk kopolimerek esetén számított micella kar számok az 1. 
táblázatban láthatók. 
 
 

Mn[PIB]  
(g/mol) 

Mn[PS]  
(g/mol) 

f RH/RG Rc  
(nm) 

  5800   9500 34 1.21   4.2 
11000   4300 29 1.35   4.0 
10300   6500 46 1.39   8.8 
  8900   9040 34 1.22  10.4 
11400 13600 28 1.4  10.6 

 
1. táblázat 

A micellák karjainak száma (f), az RH/RG értékek, a micellák kemény magjának mérete Rc 
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 kell lennie. 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 = 
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1,25 egy triblokk, 1,33 egy diblokk minta esetén). Mindez alátámasztja azt a korábbi 
feltételezésemet, hogy a PIB-PS-PIB triblokk-kopolimerek, valamint a PS-PIB diblokk-
kopolimerek gömbszerű micellákat alkotnak hexánban. Az 1. táblázat tartalmazza  
a különböző szegmenshosszúságú PS-PIB diblokk kopolimerek esetén számított RH/RG 
értékeket. 
 
11. Becslés a micellák kemény magjának a méretére 
 Méréseim alapján a micellák kemény magjának a méretét is megbecsülhetjük az alábbi 
egyenlet segítségével: 
 
  [3Mw,awPS/(4πNAρPS)]1/3 = Rc    (1) 
 
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, NA pedig az Avogadro szám. A micellák kemény magjának az így 
kiszámított mérete: Rc = 5,3 nm egy PIB-PS-PIB triblokk minta esetén. Az 1. táblázat 
tartalmazza ezen értékeket különböző szegmenshosszúságú diblokk minták esetén. 
 
 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.  
Az eredményekből arra következtethetünk, hogy gömbszerű, kompakt micellák képződnek.  
 
12. A diblokk kopolimerek alkalmazása stabilizátorként a sztirol élő anionos, diszperziós 
polimerizációjában. 
 A sztirol élő polimerizációját 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. 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. 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. 
 
 
III.3 Az eredmények hasznosítási lehetőségei 
 
 A dinamikus fényszórás fotometriai (DLS) egy gyors mérési módszert nyújt a szóró 
részecskék számos fontos paraméterének a meghatározására. Hogy ez a gyorsaság valóban 
kihasználható legyen, a mérést támogató szoftvernek minél inkább illeszkednie kell egy adott 
méréssorozat jellemzőihez, a mérést végző kutatók igényeihez. A Debreceni Egyetem 
Alkalmazott Kémiai Tanszékén található nagyteljesítményű fényszórás fotométer vezérlő és 
értékelő számítógépes programját a kutatócsoportban felmerült ötletek, kívánalmak alapján 
fejlesztettem, alakítottam. Így a program tartalmaz olyan specifikus modulokat is, melyek  
a műszer főbb alkalmazási területein (polimer oldatok vizsgálata) szükségesek, például 
Intensity Scan funkció, Γ−q2 grafikon. Más jellegű kutatási projectek esetén a szoftver az új 
igényeknek megfelelően módosítható, bővíthető. 
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 Az új programot a fejlesztés és tesztelés során használtam az aktuális kutatási 
projectünkben, azaz a poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén triblokk és poliizobutilén-
polisztirol diblokk kopolimerek mikrofázis szeparációjának tanulmányozáskor. Az előre 
tervezett tulajdonságú (összetétel, molekulatömeg, molekulatömeg eloszlás, végcsoportok 
stb.) polimerek előállítása, tulajdonságainak vizsgálata napjaink polimerkémiájának egyik 
intenzív kutatási területe. Eredményeim igazolták előzetes feltevéseinket, miszerint  
az ellentétes tulajdonságú szegmensekből álló blokk kopolimerek szelektív oldószerben 
kompakt, gömbszerű micellákat alkotnak. Az ilyen jellegű szerkezetek a gyakorlatban 
felhasználhatók motorolajok viszkozitásának szabályozására, emulziók és szuszpenziók 
stabilitásának fokozására, diszperziós ionos polimerizáció stabilizálására. Ez utóbbit 
kísérleteinkkel, méréseinkkel bizonyítottuk is. 
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