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WPROWADZENIE 

Metodą SLS (ang. Static Light Scattering) oznacza się:  

− wagowo średni ciężar cząsteczkowy, zdefiniowany jako 
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− pierwiastek z z-średniego kwadratu promienia bezwładności, zdefiniowany jako 
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− oraz drugi współczynnik wirialny A2 (równanie V.6), określający oddziaływanie pomiędzy 

polimerem i rozpuszczalnikiem.  

We równaniach 1 i 2 Ni jest liczbą cząsteczek o masie Mi, a n oznacza całkowitą liczbę cząsteczek w 

próbce. 

 

Podstawy metody statycznego pomiaru intensywności rozpraszania 
światła laserowego 

Natężenie światła rozpraszanego przez roztwór polimeru o stężeniu c pod kątem  w stosunku do 

kierunku wiązki padającej zależy od wagowo-średniego ciężaru cząsteczkowego MW, stężenia c, kąta  

oraz parametrów układu pomiarowego, właściwości rozpuszczalnika, polimeru i oddziaływań polimer-

rozpuszczalnik. Wyprowadzenie podstawowej zależności opisującej związki między tymi wielkościami 
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[równanie (3)], oparte na rozważaniach Rayleigha i Debye’a, jest dość złożone, dlatego ograniczam się 

tu do podania i omówienia jej końcowej postaci:  
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W równaniu tym K jest stałą optyczną, która przy określonej długości fali  jest 

charakterystyczna dla danego układu polimer – rozpuszczalnik. Jest ona zdefiniowana 

następująco: 
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gdzie n0 oznacza współczynnik załamania światła dla czystego rozpuszczalnika, (dn/dc) jest miarą 

przyrostu wartości współczynnika załamania światła ze wzrostem stężenia polimeru (inkrement 

współczynnika załamania światła), a NA to liczba Avogadra. Natężenie światła rozproszonego jest 

zawarte we współczynniku Rayleigha R zdefiniowanym jako: 
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gdzie i jest natężeniem światła rozproszonego (rozumianym jako energia promieniowania 

rozproszonego pod kątem  przez jednostkę objętości roztworu, przechodzącego w jednostce czasu 

przez jednostkową powierzchnię), IP jest natężeniem wiązki padającej, a r jest odległością między 

objętością rozpraszającą a detektorem. Ponieważ wielkość R występująca w równaniu 5 dotyczy 

rozpraszania pochodzącego wyłącznie od cząsteczek polimeru, w celu jej wyznaczenia należy wykonać 

pomiary - dla roztworu (Rm) i dla rozpuszczalnika (Rr), a następnie obliczyć właściwe R jako różnicę 

tych wartości: 

rθmθθ RRR −=  (6) 

Konstrukcja aparatu 
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Rysunek 1 Schemat budowy laserowej rozpraszarki szerokokątowej firmy Brookhaven 

Instruments: S – soczewki, P – przesłony,  - kąt rozpraszania. 

W rozpraszarce szerokokątowej (Brookhaven Instruments) zainstalowanej w MITR (Rysunek 1) 

źródłem światła jest laser argonowy (Coherent Innova 90C) emitujący liniowo spolaryzowaną wiązkę 

światła o długości fali 514,5 nm, której moc można płynnie zmieniać  

w granicach 10  300 mW, co umożliwia optymalny dobór natężenia światła padającego do warunków 

danego doświadczenia. W skład rozpraszarki wchodzą goniometr z detektorem na ruchomym ramieniu 

(BI – 200 SM) oraz autokorelator (BI – 9000 AT). W wykorzystanym układzie wiązka światła przechodzi 

przez cylindryczną kuwetę z próbką umieszczoną współosiowo w cylindrycznej komorze goniometru 

wypełnionej termostatowanym płynem o współczynniku załamania światła zbliżonym do 

współczynnika załamania światła szkła (ograniczenie odbicia i rozpraszania światła na granicy faz). 

Ruchome ramię goniometru, sterowane silnikiem krokowym, pozwala zmieniać kąt obserwacji światła 

rozproszonego w granicach 30  160. Na ramieniu umieszczony jest detektor składający się z układu 

soczewek i przesłon, filtra interferencyjnego i fotopowielacza. Sygnał z fotopowielacza kierowany jest 

poprzez autokorelator do komputera. Układ pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany; operator, po 

zamocowaniu kuwety z próbką, kieruje pracą układu wyłącznie poprzez klawiaturę komputera. Oprócz 

zasadniczego programu do obsługi pomiarów i analizy wyników do dyspozycji są programy testujące, 

pozwalające kontrolować stabilność pracy lasera i fotopowielacza, liniowość i czystość układu 

optycznego, wielkość prądu ciemnego itp. 

Niezbędnym warunkiem uzyskania dobrych wyników w pomiarach rozpraszania światła przez roztwory 

polimerów jest bardzo dokładne oczyszczenie roztworów. Drobiny kurzu, agregaty 

ponadcząsteczkowe, mikrożele itd. rozpraszają światło znacznie silniej niż makrocząsteczki, dlatego ich 
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obecność silnie zakłóca pomiary i może prowadzić do fałszywych wyników. Szczególnie trudne do 

oczyszczenia są roztwory wodne. Najczęściej oczyszcza się roztwory przez wirowanie lub filtrowanie 

przez filtry o dobrze zdefiniowanej średnicy porów (oczywiście większej niż średnica 

makrocząsteczek badanego polimeru). 

 

CEL ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z układem pomiarowym i techniką 

pomiarów statycznego rozpraszania światła laserowego przez roztwory polimerowe i 

wyznaczenie parametrów (Mw, <Rg>, A2, Rh) makrocząsteczek poliwinylopirolidonu – 

polimeru o szerokich zastosowaniach biomedycznych. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Materiały, sprzęt i aparatura 

1. Poli(kwas akrylowy), roztwór wodny o stężeniu 0,05 mol/l i naturalnym pH, 100 ml 

2. NaOH, cz.d.a. 

3. NaClO4, cz.d.a. 

4. Woda destylowana, ok. 1 l 

5. Naczynka szklane z zakrętkami o pojemności 20 ml, 5 szt. 

6. Zlewki szklane o pojemności 100 ml, 2 szt. 

7. Kolba miarowa 100 ml, 2 szt. 

8. Pipety szklane z podziałką, 10 ml i 20 ml, gruszki lub tłoczki do pipet 

9. Pipeta automatyczna na 1-5 ml z końcówkami 

10. Strzykawki jednorazowe 5 ml 

11. Nasadki filtracyjne o średnicy porów 0,45 m, 5 szt. 

12. Nasadki filtracyjne o średnicy porów 0,02 m, 5 szt. 

13. Plastikowe pipety Pasteura, 5 szt. 

14. Pisak do szkła. 

15. Urządzenie do pomiarów intensywności rozpraszania światła laserowego 

16. pH-metr 

Wykonanie ćwiczenia 

1. Ustal z prowadzącym wybór pH i stężenia soli w roztworze polimeru. 

2. Dla każdego roztworu przygotuj opisane naczynko szklane i zlewkę. 

3. W kolbie miarowej przygotuj roztwór NaClO4 o stężeniu 2,5 mol/l. 

4. W drugiej kolbie przygotuj roztwór NaOH o stężeniu 0.1 mol/l 

5. Przygotuj roztwory polimeru zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. 

6. Uruchom układ pomiarowy pod nadzorem asystenta. Kolejność włączania urządzeń: 

układ chłodzenia lasera, bezpieczniki, termostat (25 °C), zasilacz wysokiego napięcia, 



5 
 

komputer, laser. Ustawić moc wiązki na około 250 mW. Uruchomić na 2-3 minuty 

układ filtrujący płyn wypełniający komorę (podczas pomiarów układ filtrujący 

powinien być wyłączony). 

7. W komorze pomiarowej umieścić naczynie z benzenem (każde naczynie przed 

wstawieniem do komory powinno być przemyte z zewnątrz acetonem i osuszone 

bibułką optyczną; po umyciu, naczyńka chwytamy wyłącznie za nakrętki). Uruchomić 

program kontrolujący stabilność pracy lasera. 

8. Przygotowane roztwory przefiltrować przez filtr o średnicy porów 0,45 µm. 

9. W osobnej kuwecie umieścić 15-18 ml rozpuszczalnika i przefiltrować go pięciokrot-

nie przez filtr o średnicy porów 0.2 µm, używając nowej strzykawki i igły. 

10. Uruchomić program pomiarowy. Wprowadzić do pamięci komputera potrzebne dane 

(m.in. no = 1.3405, dn/dc = 0.185 ml/g, kąty pomiarowe 30°, 32.5°, 35°,40°, 45°, 60°, 

75°, 90°, 105°, 120°). Zmierzyć liczbę zliczeń przy zamkniętej przesłonie 

fotopowielacza (prąd ciemny). Wyznaczyć stałą przyrządu przez pomiar natężenia 

światła rozpraszanego przez benzen pod kątem 90°. 

11. Umieścić w komorze kuwetę z rozpuszczalnikiem. Odczekać 3-5 min. na wyrównanie 

temperatury, wykonać pomiary. 

12. Umieścić w komorze kuwetę z roztworem polimeru. Odczekać 3-5 min. na 

wyrównanie temperatury, wykonać pomiary. Dodając określona ilość rozpuszczalnika 

rozcieńczyć próbkę i ponownie wykonać pomiary. 

13. Zapisać zbiór z wynikami na dysk. Obejrzeć wstępnie otrzymany wykres Zimma. Jeżeli 

jedna lub dwie serie punktów otrzymanych dla stałych stężeń (pionowe "słupki" na 

wykresie) leżą wyraźnie niżej od pozostałych (silniejsze rozpraszanie światła), może to 

oznaczać niedokładne przefiltrowanie tych roztworów. W takim wypadku należy je 

powtórnie przefiltrować i powtórzyć pomiar. 

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie powinno zawierać określenie celu ćwiczenia i zwięzły opis wykonania 

uwzględniający ewentualne odstępstwa od instrukcji 

Opracowanie wyników 

Podaj wzór strukturalny poli(kwasu akrylowego) oraz podstawowe parametry Carbopolu 934 

(podaj źródło informacji). 

Zestaw w Tabeli otrzymane wyniki.  

Czy wartości średniego ciężaru i rozmiarów  zależy od obecności soli ? Jeśli tak, jaki może być 

tego powód ? 

Zamieść jako załącznik do sprawozdania otrzymane wykresy Zimma. Skomentuj uzyskane 

wyniki.  
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Jak wpływa obecność soli na wartość Rg ? 

(nieobowiązkowe): Na podstawie uzyskanych wyników (<Rg>, Mw), przyjmując że 

makrocząsteczki mają kształt kłębków o promieniu <Rg>, oszacować, czy przy najwyższym 

użytym stężeniu (roztwór wyjściowy) kłębki stykały się ze sobą. Skomentować wynik 

oszacowania. 

 

Sprawozdanie powinno zawierać obserwacje i wnioski. 

LITERATURA 

Podstawy statycznego rozpraszania światła:  

Przygocki, W. (1990); Metody fizyczne badań polimerów, PWN, Warszawa.   

Alternatywnie – inne monografie o fizykochemii lub metodach badań polimerów. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scattering 

http://www.wyatt.com/theory/rayleighscattering/understanding-classical-static-light-

scattering.html 

 


