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Jelölések és kifejezések jegyzéke 

 

tengelyarány A rúd alakú részecskék hosszúságának és szélességének aránya 

(aspect ratio, AR) 

funkcionalizálás Az adott felület funkciós csoportokkal való ellátása 

mikropórusos 2 nm-nél kisebb pórusátmérőjű pórusokkal rendelkezik 

mezopórusos 2-50 nm pórusátmérőjű pórusokkal rendelkezik 

királyvíz Sósav és salétromsav 3:1 térfogatarányú elegye 

π oldalnyomás, a szubfázis felületi feszültségének és a mért felületi 

feszültség értékének különbsége 

AR tengelyarány 

HAuCl4 hidrogén-tetrakloro-aurát 

CTAB cetil-trimetil-ammónium-bromid 

5-BSA 5-bromoszalicilsav 

AgNO3 ezüst-nitrát 

NaOH nátrium-hidroxid 

HCl sósav 

TEOS tetraetil-ortoszilikát 
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1. Bevezetés 

A nanotechnológia, illetve nanotudományok a 20. században váltak általánosan ismertté, 

ugrásszerű fejlődésükhöz szükséges volt a különböző mikroszkópiás módszerek – azaz a 

pásztázó elektronmikroszkóp, transzmissziós elektronmikroszkóp ill. atomerő mikroszkóp – 

megjelenése, valamint számos új elmélet megszületése, megalkotása, melyek leírják a 

makroszkopikus világtól jelentősen eltérő viselkedésű nanovilágot. Ezen a területen még ma 

is számos kutatás folyik. Az arany sem csak nagy méretekben mutatja meg szépségét és 

sokoldalúságát. Az aranykolloidok, azaz nano-mérettartományba eső arany részecskék 

ugyanis méretüktől függően igen gazdag színvilágot mutatnak, valamint számos új 

felhasználási lehetőséget is rejtenek magukban, melyeket a kémia, fizika, biológia területén is 

kiaknázhatunk. 

Munkám inspirációját a fent leírtakon túl az adja, hogy a nanovilág, ezen belül a nanoméretű 

részecskék világa, ezek makroszkopikus körülmények között történő manipulációja számos új 

lehetőséget rejt magában, valamint újra és újra rámutat arra: a természet törvényeivel nem 

szállhatunk szembe. 

Dolgozatomban főként arany nanorészecskékkel foglalkozom, melyeket kémiai úton 

állítottam elő, ezekre választottam le különböző vastagságú szilika bevonatot, így mag/héj 

típusú nanorészecskéket létrehozva. Ezekből a részecskékből szilárd hordozós monorétegeket 

készítettem, az esetek többségében Langmuir-Blodgett típusú filmeket. Célom kettős volt: 

egyrészt a kialakított rétegek fizikai-kémiai és optikai tulajdonságainak vizsgálata, másrészt a 

szilárd hordozós részecskék manipulálása fizikai és kémiai módszerekkel: tanulmányoztam a 

szilikahéj alkalmazhatóságát „nanoreaktorként‖, ehhez elsőként a pórusok átjárhatóságát 

kellett bizonyítanom, majd a részecskéket valamilyen reakcióban partnerként alkalmazni. A 

részecskék hőkezelésének hatását is vizsgáltam, a gömbtől eltérő alakú részecskék ugyanis hő 

hatására gömbszerű formát vesznek föl. Ez az út további kérdéseket is fölvetett: egyrészt, 

hogy a szilikahéj a részecskék körül rendelkezik-e valamilyen alakvédő hatással magas 

hőmérséklet alkalmazása esetén, illetve, hogyan függ ez a héjon belül elhelyezkedő 

részecskék külső paramétereitől, valamint, befolyásolja-e a részecskék pórusos szilikahéjon 

belüli reakcióját a magas hőmérséklet alkalmazása? 

Ezen kérdések megválaszolásához és a kísérleti eredmények jobb követhetősége érdekében 

dolgozatom első részében a szakirodalomban összefoglalt ismeretek alapján bemutatom az 

arany nanorészecskék ill. nanorudak előállítási lehetőségeit, optikai tulajdonságait, hővel 
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szembeni viselkedésüket, illetve alkalmazási lehetőségeiket. Röviden bemutatom a Langmuir-

Blodgett technikát és alkalmazását nanorészecskék esetében. Ezen felül ismertetem a 

mezopórusos szilikát, valamint előállítási lehetőségeit is, rávilágítva ezzel alkalmazásának 

előnyeire. 

Részletes célkitűzéseim bemutatása után rátérek a konkrét kísérletek bemutatására, majd 

eredményeimet mutatom be, ahol beszámolok az elkészített mag/héj részecskés Langmuir- és 

Langmuir-Blodgett filmek tulajdonságairól, illetve a pórusok átjárhatóságának vizsgálatáról. 

Ezután vastagabb szilikahéjjal bevont részecskékből épített filmekkel foglalkozom. Ezt 

követően megmutatom, hogy az arany nanorészecskék a mezopórusos szilikahéjon belül 

reakcióba vihetőek, sikeresen növesztettem belőlük ugyanis nagyobb részecskéket úgy, hogy 

a szilikahéj a részecskék felületén maradt. Vizsgáltam ezen túl a szilika bevonat hatását az 

arany nanorudak alakváltozására magas hőmérsékleten, különböző hosszúság/szélesség 

arányú rudak esetében, illetve a korábbi kísérletekben elasztikusnak bizonyult szilikahéj 

viselkedését is tanulmányozom. A dolgozatot végül eredményeim rövid összefoglalásával 

zárom. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Arany nanorészecskék 

2.1.1 Az arany nanorészecskék előállítási lehetőségei 

Nanorészecskéket – bár nem tudatosan – már az ókor óta készítenek és használnak, többek 

között például üvegek megfestésére. Ennek egyik jellemző példája a jól ismert Lükurgosz-

kupa (1. ábra), melynek színét aranyból és ezüstből álló nanorészecskék adják [1]. A 

középkorból származó, színes templomablakok egy része is úgy készült, hogy a festékanyag 

az üvegben jelenlévő arany [2], vagy más nanorészecske volt (1. ábra) [3,4]. Látszik, hogy a 

nanorészecskék optikai tulajdonságai jelentősen különbözhetnek a tömbi anyagétól, a 

Lükurgosz-kupa ugyanis áteső fényben vörös színű, ráeső fényben pedig zöld fény szóródik 

róla. Az ólomüveg ablakokban a vörös szín az arany [2], míg a sárga az ezüst 

nanorészecskéknek [3] köszönhető. A nemesfém nanorészecskék speciális optikai 

tulajdonságainak tudományos alapokra helyezését követően az utóbbi évtizedben fellendült az 

arany és más fém nanorészecskék szintézisének és felhasználási lehetőségeinek kutatása. Az 

irodalomban már számos, különböző alakú arany nanorészecske előállítására vonatkozó 

szintézist találhatunk, például gömb [5,6], rúd [7-9], kocka [10], csillag [11], háromszög [9] 

alakúakat is. Munkám során gömb és rúd alakú részecskékkel foglalkoztam, ezért ezek 

előállítását és tulajdonságait mutatom be bővebben. 

 

1. ábra a) Az ókorban készült Lükurgosz-kupa, mely szemből megvilágítva zöld fényt szór, átmenő 

fényben pedig piros színű [12]. b) Rózsaablak a Notre Dame-ban, melynek átmenő fényben piros színét az 

üveghez kevert arany nanorészecskék adják, a sárga színt pedig az ezüst nanorészecskék [13]. 

A nanorészecskék előállítására többféle mód is kínálkozik, alapvetően kétféle módszert 

különböztetünk meg: egyrészt az ún. „top-down‖ eljárásokat, amelyek az anyag 
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dezintegrálásán, méretének csökkentésén alapulnak, másrészt pedig az ún. „bottom-up‖, 

vagyis alulról építkező módszereket. Arany nanorészecskéket mindkét úton előállíthatunk. 

Top-down módszerként említhető az az eljárás, melynek során elektrokémiai úton állítanak 

elő arany nanorészecskéket. Erre egy példa, amikor arany anódot és platina katódot a 

rúdképzést elősegítő felületaktív anyagok oldatába merítve készítik az arany 

nanorészecskéket [14]. Ugyan felületképzési eljárás, de itt érdemes megemlíteni a 

porlasztással készülő arany filmeket is, melyek lényegében kis arany részecskékből épülnek 

föl [15,16]. 

Bottom-up módszereket alkalmazva általában kémiai szintézis során előállított arany 

nanorészecskékről beszélhetünk. Ezen eljárások között a legismertebb talán a Turkevich által 

kidolgozott, citrát-ionok segítségével stabilizált, gömb alakú arany nanorészecskék 

előállítása [5]. Az eljárás során hidrogén-tetrakloro-aurátból (HAuCl4) citrát-ionok 

segítségével redukáljuk az arany-ionokat. A folyamat a következő reakcióegyenlettel írható 

fel: 

6AuCl4
-
 + C6H8O7 + 5H2O  6CO2 + 24Cl

-
 + 6Au

0
 + 18H

+
 

Ezzel a módszerrel 10-20 nm-es arany részecskéket állíthatunk elő (2. ábra). A citrát-ionok a 

szintézis végén az arany felületéhez kötődve stabilizálják a részecskéket a szolban. 

 

2. ábra a) Általam előállított, Turkevich módszerével készült, ~15 nm-es arany nanorészecskék szolja és 

b) a szolt alkotó arany nanorészecskék elektronmikroszkópos képe 

A később kialakult eljárások is többnyire az arany-ionok redukcióján alapulnak, viszont 

általában két lépésben növesztik a részecskéket. Ilyen például a Pazos-Perez és munkatársai 

által kidolgozott szintézismódszer [6], mely széles méretskálán (50 nm-1 μm) nyújt 

lehetőséget arany nanogömbök előállítására. Az első lépésben erős redukálószert, nátrium-

borohidridet (NaBH4) alkalmaznak. A reakció ebben az esetben sokkal gyorsabb, mint a 

Turkevich-eljárás esetében, ugyanis pillanatszerűen keletkeznek az arany-ionokból a 

kb. 4-5 nm-es „mag‖ részecskék. Ezek alkalmasak arra, hogy egy következő lépésben tovább 

növesszük őket nagyobb gömbökké. Az ilyen, kis részecskék továbbnövesztésén alapuló 
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eljárásokat az angol irodalom „seeded growth‖ technikának nevezi, magyarul pedig beoltásos 

technikaként hivatkozhatunk rá. A magok (seedek) rúddá növesztése során többnyire 

ugyanazt az arany vegyületet használják föl, mint a magok előállítása esetében, ám kevésbé 

erélyes redukálószert, általában aszkorbinsavat alkalmaznak. Az aszkorbinsav ugyanis a 

kiinduló oldatban szereplő Au(III)-ionokat csak Au(I)-ionokká képes redukálni [17], a további 

reakcióhoz az arany magok jelenléte szükséges, ugyanis ezek katalizálják az aszkorbinsav 

oxidációját, ezáltal az Au(I)-ionok redukcióját elemi arannyá [8]. 

Arany rudak előállítása esetén, a szintézis körülményeitől függően készíthetőek egykristály, 

ikresedett kristály ill. polikristályos szerkezetű részecskék is. Az arany rudak növesztését 

beoltásos módszerrel szokás végezni. Az első szintézismódszerek hátránya volt a keletkező 

arany nanorudak csekély aránya a kialakuló gömbök számához képest [18]. El-Sayednek és 

munkatársainak azonban sikerült jelentős javulást elérniük, ők ugyanis citrát-ionok helyett 

egy felületaktív anyag, cetil-trimetil-ammónium-bromid (CTAB) mellett redukálták az 

Au(III)-ionokat NaBH4-del [19]. A redukció során kb. 1,5 nm-es, egykristály arany magok 

keletkeztek, ezeket a magrészecskéket növesztették rudakká, melyek így nagy arányban 

képződtek (3. ábra) [20]. A később kialakult rúdnövesztési eljárások során a hasonló módon 

készített magok növesztésének paramétereit változtatták, a kívánt kristályszerkezettől 

függően. A legelterjedtebb módszer az ezüst segítségével szabályozott aranyrúd szintézis, 

mellyel egykristály részecskéket képezhetünk [19,21]. Ekkor a magokat egy olyan „növesztő 

oldatban‖ alakítják rudakká, mely tartalmaz HAuCl4-ot, CTAB-t, aszkorbinsavat, ezen felül 

pedig ezüst-nitrátot (AgNO3) is (4.a ábra). Amennyiben a CTAB mellett más felületaktív 

anyagokat, vagy aromás adalékokat (pl. 5-bromoszalicilsav) is alkalmazunk, a rudak 

tengelyaránya (hosszúság/szélesség arány, angolul: aspect ratio, AR) akár 50-ig is növelhető 

[19,22,23]. 

 

3. ábra a) HAuCl4 és CTAB oldata a NaBH4 hozzáadása előtt és b) a kialakuló ~1,5 nm-es mag 

részecskék a NaBH4 hozzáadása után (általam készített minta), valamint c) a ~1,5 nm-es mag részecskék 

transzmissziós elektronmikroszkópos képe [20]. 
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4. ábra a) A rúdnövesztés lépései (általam készített minta) b) a kialakult rúd kristályszerkezete [20] 

A CTAB szerepe a szintézis során a részecskék stabilizálása (az ionos molekulák két rétegű 

bevonatot képeznek a részecske körül [24], így a nanorúd felülete pozitív töltéssel 

rendelkezik, ezáltal két részecske között elektromos kettősréteg taszítás jön létre, enélkül az 

arany nanorészecskék aggregációja történne), valamint lágy templátként is segíti a rúd alak 

keletkezését. A felületaktív anyagban lévő bromid-ellenionok szerepe is jelentős, a CTAB 

hozzáadásának hatására ugyanis az arany-ionok egyrészt komplexálódnak a CTAB-val (a 

sárga színű oldat narancssárga lesz, 4.a ábra), másrészt ionos formában kezdetben AuBr4
-
, 

majd az aszkorbinsavas redukció után AuBr2
-
-anionként vannak jelen az oldatban [25]. 

Az arany rudak növekedését többnyire az befolyásolja, hogy a szintézis során a növesztő 

oldatban lévő anyagok a kialakult/kialakuló arany mag, majd rúd felületén milyen specifikus 

kötéseket létesítenek meghatározott kristálytani irányokban (4.b ábra). A CTA
+
-kationok 

elsősorban az {110} irányban létesítenek koordinatív kötést az arannyal az amin csoporton 
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keresztül, ily módon gátolják ezeken az oldalakon a részecskék növekedését, ezáltal elősegítik 

a más irányokban való növekedést [26]. 

Kísérletekkel mutatták be azt is, hogy a kialakuló arany rudak felületén akár néhány réteg 

vastagságban is jelen lehet fém ezüst [27]. Ennek oka, hogy az oldatban lévő ezüst ionok 

úgynevezett „előleválással‖ (Underpotential Deposition, UPD), azaz a szükséges 

potenciálkülönbségnél alacsonyabb potenciálnál képesek leválni az arany magok felületére, az 

{110} irányban nagy többséggel. Ez szintén ahhoz vezet, mint a CTAB esetében, hogy ezeken 

a síkokon az arany részecske lassabban növekszik, míg a többi irányban gyorsabban, így 

végül megnyúlik a részecske. A folyamat során az arany felületén lévő ezüst is oxidálódik, és 

lecserélődik aranyra, ám ez igen lassan zajlik le [20]. 

Egy alternatív elmélet szerint az AuCl4
-
-anionból redukcióval keletkezett [AuCl2-CTAB] 

komplex a CTAB-val körülvett magokhoz ütközések során kapcsolódik. Ezeket az 

ütközéseket a pozitívan töltött mag és a negatívan töltött, a CTAB micellákon elhelyezkedő 

AuCl2
-
 közötti kettősréteg szabályozza (elektromos tér által szabályozott növekedés, electric 

field directed growth) [28]. Orendorff és Murphy a két előbbi elmélet kombinálásával egy új 

mechanizmust javasoltak, a folyamat vázlata látható az 5. ábrán [27]. 

 

 

5. ábra Az ezüst jelenlétében növesztett rudak lehetséges növekedési mechanizmusa. Az ezüst az arany 

{110} síkjaiban preferáltan válik le előleválással (UPD), amely így azt eredményezi, hogy a többi síkban 

gyorsan növekszik a részecske a [CTAB-AuCl2]-vel való ütközéseknek köszönhetően mindaddig, amíg a 

rudak végein lassan lerakódott ezüst nem állítja le a növekedési folyamatot. [27] 
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Edgar és munkatársai kísérletei ill. szimulációi alapján a növekvő magok szimmetriasértése 

egy sztochasztikus folyamat eredménye, ami után gyorsan elérik a részecskék végleges 

méretüket (ún. popcorn mechanizmus). A részecskék kezdetben csokornyakkendő alakúak, ez 

alakul át később a végleges rúd formává. Az elmélet szerint, amennyiben a magok 

szimmetriája a ~5 nm-es méret eléréséig nem sérül, akkor nem tudnak később rúd, hanem 

csak gömb alakúvá növekedni [29]. Ennek oka részben az lehet, hogy szobahőmérsékleten a 

4 nm-nél kisebb arany részecskék esetében az ikozaéderes forma stabilabb, míg 4-15 nm 

között a dekaéder. Rúd alakú részecskék azonban csak az ikozaéderes formából keletkeznek, 

míg az 5 nm fölötti, dekaéderes részecskékből nagyobb, gömb alakú részecskék nőnek. 

A kialakuló részecskék tengelyarányát a fent leírtak alapján számos tényező befolyásolja: a 

növesztő oldatban lévő arany koncentráció, a reakcióelegyben lévő ezüst mennyisége, illetve 

egyéb adalékanyagok hozzáadása. Az irodalom [30], illetve a saját tapasztalataim szerint is 

jelentősen befolyásolja a szintézis eredményét a felhasznált vegyszerek minősége, valamint a 

megbontásuktól eltelt idő – ez különösen igaz a NaBH4-re, amely egy idő után elveszíti 

aktivitását, a szintézisek során egyre nagyobb lesz a gömb alakú részecskék aránya a 

rudakhoz képest. Ezek miatt azonos receptúra felhasználásával elvégezve az aranyrúd 

szintézist is lehetséges egymástól jelentősen különböző tengelyarányokat, de akár különböző 

részecskealakokat is elérni. További példa a CTAB-ban jelenlévő jód szennyezés, mely 

inhibeálja a rúdképződést [31], emiatt megfelelő minőségű aranyrúd szolokat csak minimális 

jódtartalmú CTAB-val érhetünk el. 

A gyakorlatban, speciális optikai tulajdonságaik miatt általában a rudak tengelyarányának 

növelése a cél, amely bizonyos alkalmazások során (pl. felületerősített Raman 

spektroszkópia) előnyt jelent. Erre a feladatra többféle módszert is kidolgoztak. Az egyik, 

korábban említett lehetőség a Ye és munkatársai által kidolgozott módszercsoport [22], 

melyben a CTAB mellett különböző mértékben használnak fel aromás származékokat, 

amelyek képesek felhalmozódni az arany részecskék felületén és meggátolni a növekedésüket 

azokban az irányokban, amelyek a rúd szélesedését idéznék elő. 

Bizonyos esetekben célravezető lehet a részecskeszintézis során sósavoldat alkalmazása is, 

mely a pH csökkentésén keresztül lassítja a reakciót – ekkor ugyanis csökken az aszkorbinsav 

redukáló képessége, így a felületre redukálódó arany számára elegendő idő áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy a valóban legkedvezőbb kristálytani irányokban váljon le, ami rendkívül nagy 

tengelyaránnyal (AR<80) rendelkező rudak szintézisét teszi lehetővé [32]. 

Széles tengelyarány tartományban hozhatóak létre nanorudak abban az esetben, ha a 

részecskéket valamilyen porózus anyagban hozzuk létre, például mezopórusos szilikában, 
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ekkor a pórusokba „ültetett‖ mag részecskéket tudjuk a beoltásos technikával hasonló módon 

továbbnöveszteni [33,34]. Ultravékony, kb. 2 nm-es átmérőjű nanorudakat is létrehozhatunk, 

szerves közegben [35]. 

A részecskéket a szintézist követően az esetek többségében tisztítani kell, hogy eltávolítsuk 

a reakció során hozzáadott, vagy keletkezett anyagokat; a HAuCl4-nak például csak a 

20-30 %-a fogy el a reakció során [30], a felhasznált CTAB pedig citotoxikus [36], így a vele 

stabilizált részecskék orvosi felhasználásra nem alkalmasak. A részecske szolok tisztítása 

általában többszöri centrifugálással és a kiülepedett részecskék újra diszpergálásával történik. 

Azonban problémát jelent, hogy a felesleges CTAB eltávolítása után a rendszer nem stabil, a 

részecskék aggregálódnak. Éppen ezért érdemes az arany részecskéket felhasználás előtt 

funkcionalizálni (a részecskék felületét valamilyen funkciós csoporttal módosítani), illetve 

egyéb védőréteggel ellátni. Lényeges, hogy a funkcionalizálás előtt a CTAB koncentrációja 

kellően alacsony legyen ahhoz, hogy a felületen maradt CTAB réteg ne legyen átjárhatatlan a 

funkcionalizáló molekulák számára, valamint a részecskék még stabilak legyenek. Ezen felül 

számolni kell azzal is, hogy a funkcionalizáló molekulák elsősorban a rudak végeihez 

kötődnek, ahol kevesebb a CTAB a felület görbülete miatt. A gyakorlatban bevett módszer az 

arany részecskék funkcionalizálása tiol-csoportokat (-SH) tartalmazó vegyületekkel, melyek 

kovalensen kötnek az arany részecskékhez [37,38]. Ezen felül ismert a részecskék ún. 

layer-by-layer (LBL) módszerrel történő módosítása is, ahol a CTAB kettősrétegre 

választhatunk le polielektrolit rétegeket [39]. A funkcionalizálás során nem csak a részecskék 

stabilitását növelhetjük meg, hanem a nanorészecskék alkalmazási lehetőségeit is 

kiszélesíthetjük, például alkalmazhatóvá válhatnak rákbetegségek kezelésében [40,41], vagy a 

szenzorikában [30,42,43]. 

A felületmódosításon túl egy másik stabilizálási lehetőség különböző mag/héj szerkezetek 

kialakítása. Az általam is használt, pórusos szilícium-oxiddal bevont részecskék 

(lsd. részletesebben a 2.4. fejezetben) részben a biokompatibilitásuk, részben kémiai 

ellenállóságuk miatt kerültek a figyelem középpontjába. Létrehozhatóak olyan kompozit 

részecskék is, melyeket például szénhártyával [44], vagy ezüst réteggel [45] vonnak be, ezek 

további új, előnyös tulajdonságokat mutatnak. 
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2.1.2 Az arany nanorészecskék optikai tulajdonságai 

Az arany nanorészecskék esetében megfigyelhető speciális optikai tulajdonságok 

plazmonikus effektusokra vezethetőek vissza. A lokalizált felületi plazmon rezonancia 

jelenségnek köszönhető az, hogy a különböző alakú és méretű arany nanorészecskék nem a 

tömbi arany fényes sárga színét mutatják, hanem a pirostól a zöldig különböző 

színárnyalatokat mutatnak (6. ábra). 

 

6. ábra Általam előállított, különböző hosszúság/szélesség arányú arany nanorudak szoljai. A 

tengelyarány balról jobbra nő, ~1-4-ig. 

Az arany a nemesfémek közé tartozik, elektronszerkezete: [Xe] 4f
14

 5d
10

 6s
1
. Az 

elektronkonfiguráció nem követi a Madelung-szabályt, amely az elektronpályák feltöltődési 

sorrendjét adja meg, azaz hogy a kisebb n+l összegű pályák előbb töltődnek fel (n – 

főkvantumszám, l – mellékkvantumszám); ugyanis a 4f pályánál alacsonyabb energiájú 6s 

pályán csak egyetlen elektron helyezkedik el. Az arany és más fémek kölcsönhatását 

elektromos térrel a dielektromos függvénnyel jellemezhetjük, melyet a Drude-modell 

segítségével írhatunk fel makroszkopikus méretű, tömbi anyag esetében. A függvény 

felírásakor feltételezzük, hogy a vezetési sávban szabad elektronok helyezkednek el, melyek 

viselkedése a szabad elektron gáz modellel írható le. Ez az elektronfelhő külső elektromos tér 

hatására oszcillációba kezd az atommagok körül. Ennek az elektronfelhő oszcillációnak a 

kvantuma a plazmon, frekvenciája pedig a plazmafrekvencia, mely tömbi anyag esetében az 

adott anyagra jellemző. Az elektromos tér hatására az elektronfelhő által adott válasz a 

dielektromos függvénnyel [ε(ω)] írható fel.  
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A Drude-modell alapján egy szabad elektronokat tartalmazó rendszer dielektromos 

függvénye a következő [46,47]: 

  ,1
2

2
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p
     (1) 

ahol ω az elektromos tér változásának frekvenciája, Γ a csillapítási tényező, a 

plazmafrekvencia pedig: 
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ahol n az elektronsűrűség, e az elektronok töltése, ε0 a vákuum permittivitása, m* pedig az 

elektronok effektív tömege. 

Nemesfémek esetében a Drude-modell jó közelítéssel megadja a dielektromos függvényt a 

közeli infravörös tartományban, de a látható és a közeli-UV tartományban a sávok közötti 

átmenetek miatt már nem ad jó jellemzést. Ezek az átmenetek frekvenciafüggő csillapítást 

okoznak, melyeket egy plusz paraméter, ε
ib

 (a sávok közötti átmenet hozzájárulása) 

hozzáadásával belefoglalhatunk a dielektromos függvénybe: 
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A fenti egyenlet a komplex dielektromos függvény, melyet az aranyra vonatkozóan többek 

között Johnson és Christy mértek ki 1972-ben [48]. 

Nanorészecskék esetében az elektromágneses tér hatására bekövetkező kollektív elektron-

elmozdulás a részecske polarizációjához vezet (7. ábra). A polarizációnak köszönhetően 

létrejövő elektromos erőtér ugyanakkor visszatérítő erőként hat az elektronokra. Bizonyos 

frekvenciánál a folyamat rezonáns lehet a gerjesztő elektromos tér oszcillációjával, ilyenkor a 

folyamat (vezetési elektronok oszcilláló elmozdulása) rendkívül nagy hatáskeresztmetszettel 

rendelkezik. Mivel az elektronsűrűség-oszcilláció térben a nanorészecskén lokalizált, szokás a 

jelenséget lokalizált felületi plazmon rezonanciának (LSPR – Localised Surface Plasmon 

Resonance) is nevezni. 
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7. ábra Gömb alakú, 29,5 nm átmérőjű arany nanorészecskén létrejövő felületi töltéssűrűség eloszlás a 

rezonancia frekvenciának megfelelő hullámhosszúságú fény besugárzásának hatására. A létrejövő dipólus 

elektromos erőteret hoz létre a részecske környezetében. (a kutatócsoportban készült ábra)  

A nanorészecskék kölcsönhatásba léphetnek a fénnyel, mint elektromágneses hullámmal is. 

Amennyiben a plazmonrezonancia frekvenciája a látható fény tartományába esik, a 

nanorészecskék szoljában a plazmafrekvenciával rezonáns hullámhosszakon fényelnyelés és 

fényszórás tapasztalható, amely abban mutatkozik meg, hogy a nanorészecskéket szabad 

szemmel is színesnek látjuk. Ennek oka az, hogy mind a fényelnyelés, mind a fényszórás a 

lokalizált plazmon rezonancia frekvencián rendkívül nagy hatáskeresztmetszettel 

jellemezhető, azaz a rezonancia-frekvenciához közel eső spektrális tartomány a mintán 

keresztülhaladó fényből nagyrészt hiányozni fog, mígnem kollineárisan detektálva (szórás) fel 

fog dúsulni (pl. 8. ábra). Hagyományos spektrométerrel mérve tehát a részecskés szol 

„abszorpciós‖ spektrumában, a plazmafrekvenciánál látható csúcs tehát nem csak az elnyelt 

fényt, hanem a szórt fényt is tartalmazza, ezt nevezzük extinkciónak, vagy kioltásnak. A 

részecskék által ténylegesen elnyelt energia hővé alakul (Joule-hő). Gömb alakú fém 

részecskék és fény kölcsönhatására Mie adott először explicit megoldást az extinkciós, szórási 

és abszorpciós keresztmetszetekre vonatkozóan [49,50]: 

extinkciós keresztmetszet:  
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szórási keresztmetszet :  
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abszorpciós keresztmetszet:  scaextabs   .     (6) 

A fenti képletekből látható, hogy a plazmafrekvencia – azaz itt már az annak megfelelő 

hullámhossz, λ - függ a részecske dielektromos tulajdonságaitól [ε1(λ) és ε2(λ)], a részecske V 

térfogatától, valamint a részecskét körülvevő közeg dielektromos tulajdonságaitól (εm). Mivel 

a beágyazó közeg törésmutatója felírható az εm=n
2
 képlettel, ezáltal a részecske 
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plazmafrekvenciája a közeg törésmutatójától is függ. Az is látszik, hogy a részecskék szórása 

a részecskék térfogatával négyzetesen növekszik, tehát minél nagyobb a részecske, annál 

kisebb a kioltásban az abszorpció hozzájárulása a szóráshoz képest. Ezeket a hatásokat 

mutatom be a 8. ábrán. Áteső fényben (8.a ábra) látható hogy a szolok színe a spektrumban 

megfigyelhető egyetlen rezonancia csúcs szerint alakul: valamennyi szol színe piros, mivel a 

zöld komponens (530 nm körül) hiányzik a spektrumból. A ráeső fényben készült fotókon 

(8.b ábra) ugyanakkor jól megfigyelhető a nagyobb részecskeméretnél megjelenő zöld szín, 

mely a rezonancia csúcshoz tartozó hullámhossznak megfelelő intenzív szórás 

következménye. A Mie-plot program [51] segítségével kiszámoltam azt is, hogy a Mie-

elmélet alapján hogyan áll össze a kioltás az elnyelési és szórási komponensekből, vizes 

közegben, a fotókon látható szolokban előforduló részecskeméretek esetében. Látható, hogy a 

15 nm-es részecskéknél az elnyelés dominál, de még a 66 nm-es részecskék esetén is 

meghaladja az abszorpció a szórás mértékét (8.c-e ábrák). 

 

8. ábra 15 nm-es, 45 nm-es és 66 nm-es arany gömbök spektrumainak számolása Mie-szórás alapján. 

Látható, hogy a méret növekedésével az extinkcióban az abszorpciónak egyre kisebb, a szórásnak pedig 

egyre nagyobb szerepe lesz. A részecskékről készült fotókon is megfigyelhető a szórt fény intenzitásának 

növekedése a részecskeméret növekedésével. (általam készített minták ill. szimulációk képe) 
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Amennyiben a nanorészecskék nem gömb alakúak, az anizometria miatt a 

plazmonrezonancia jelenségének vizsgálata, valamint elméleti számítása sokkal 

bonyolultabbá válik. Az általam is használt rúd alakú nanorészecskék esetében a kioltási 

spektrumon két csúcs látszik, ellentétben a gömb alakú nanorészecskék spektrumával, ahol 

egyetlen kioltási csúcs van. Ennek oka, hogy a megvilágító fény hatására a rudak vezetési 

elektronjai két karakterisztikus irányban végezhetnek oszcillációt nagy hatáskeresztmetszettel: 

a rúd hosszirányú tengelyével megegyező, illetve arra merőleges irányokban. Ezek az ún. 

longitudinális, illetve transzverzális lokalizált felületi plazmon rezonancia módusok, ezekre 

láthatunk példát a 9. ábrán. A spektrumok számítása az ún. „peremelem módszer‖ (angolul 

Boundary Element Method, vagy BEM) [52,53] segítségével történt. A módszer segítségével 

a Maxwell-egyenleteket olyan rendszerek esetében oldhatjuk meg, amelyekben a homogén és 

izotróp dielektromos függvényekkel jellemezhető testeket egymástól éles határfelület 

választja el, tehát alkalmas arany részecskék optikai viselkedésének tanulmányozására. A 

9. ábrán (valódi mintákon mért extinkciós spektrumok) látható, hogy oldatban a rúd alakú 

nanorészecskék rotációja következtében a két módus egyszerre gerjesztődik, emiatt a 

spektrumban is egyszerre figyelhető meg a két kioltási maximum. A gömb és rúd alakú 

részecskék esetében szimulált kioltási spektrumokat láthatunk a 10. ábrán. 

 

9. ábra Különböző tengelyarányú rudak mért kioltási spektrumai. A kék görbe 3, a piros 4,3-as 

tengelyarányú részecskék spektruma. (a kutatócsoport által készített illusztráció) 
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10. ábra Szimulált részecskespektrumok a) 29,5 nm átmérőjű gömb és b) 23x40 nm-es rúd alakú arany 

nanorészecskék esetében (a gömb és rúd térfogata ezen méretek esetében azonos). A rúd alakú részecskék 

esetében külön-külön is szimulálható a megvilágítás irányától függően a transzverzális és a longitudinális 

módus. (általam szimulált spektrumok) 

A transzverzális módus jellemzően 520 nm környékén jelentkezik és csak kis mértékben 

függ a környezet, ill. a rudak szerkezetének megváltozásától. A longitudinális módus nagyobb 

hullámhosszaknál, a látható tartománytól a közeli infravörös tartományig változik, többek 

között attól függően, hogy mekkora a rúd tengelyaránya (9. ábra, 11. ábra) vagy a rúd 

környezetének törésmutatója (12. ábra). A rúd-szerű részecskék spektrumainak számítására 

elsőként Gans számításai voltak alkalmazhatóak, aki ellipszoid alakú részecskék extinkciós 

keresztmetszetét írta föl [54]. Számításaiban szerepel már a részecskék tengelyaránya is. 

 

11. ábra a) Szimulált longitudinális csúcsok a tengelyarány függvényében, víz közeg esetében. A 

szimuláció azonos térfogatú arany részecskék esetében történt, melyek mérete a 14,58 nm-es gömbtől a 

10x24 nm-es rúdig terjedt. b) A longitudinális csúcs hullámhosszának közel lineáris függése a 

tengelyaránytól. (általam szimulált spektrumok) 

A tengelyarány változásának hatását a longitudinális csúcs pozíciójára ill. intenzitására 

azonos térfogatú részecskék esetében, valamint a törésmutató változás hatását egy adott 

tengelyarányú részecske esetében a 11. és 12. ábrán bemutatott, szimulált longitudinális csúcs 
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spektrumokon ábrázoltam. Ezek a számítások már nem ellipszoid alakú részecskéket vettek 

figyelembe, hanem egy olyan hengert, amelyet két félgömb határol. Ez a rúdgeometria jóval 

realisztikusabb közelítése az általam is szintetizált és vizsgált részecskéknek, ugyanakkor nem 

írható le a Gans-féle összefüggések segítségével. A 11. ábrán látszik, hogy a tengelyarány 

növekedésével a longitudinális csúcs pozíciója a magasabb hullámhossz értékek felé tolódik 

el (vörös eltolódás) és a csúcs intenzitása és szélessége is nő. Ennek oka, hogy az elektromos 

tér nem homogén a részecske körül. 

Ahogyan a 11.b ábrán szerepő diagramon is látszik, a tengelyarány növekedésével a 

longitudinális csúcs hullámhossza lineárisan növekszik. Hasonló eredményre jutott Gans is, 

akinek számításai szerint ellipszoid alakú részecskék esetében a longitudinális csúcs a 

következőképpen változik a tengelyaránnyal: 

42095max  AR .    (7) 

A 11.b ábrán látható, hogy a félgömbökkel határolt rudak esetében szimulált longitudinális 

csúcspozíciók a tengelyarány értékek függvényében lineárisan változnak. Ez alapján az eltérő 

rúdgeometria esetében is hasonló eredmény adódik: 

43482max  AR .   (8) 

 

12. ábra a) A közeg törésmutatója változásának hatása 23x40 nm-es arany nanorudak longitudinális 

csúcsára. A szimulált spektrumokon látható, hogy a törésmutató növekedése a longitudinális csúcs vörös 

eltolódásához és a csúcsintenzitás növekedéséhez vezet. b) 23x40 nm-es nanorudak longitudinális 

csúcspozíciójának közel lineáris függése a közeg törésmutatójától. (általam szimulált spektrumok)  

Ahogy gömb alakú részecskéknél, rúd alak esetében is függ a közeg törésmutatójától a 

csúcsok hullámhossza. Ráadásul, a longitudinális módus a gömbhöz és a transzverzális 

módushoz képest is érzékenyebb a törésmutató változására, valamint kis törésmutató változás 

mellett közel lineárisan függ tőle. Ez alkalmassá teheti ezeket a részecskéket törésmutató-

érzékeny szenzorok készítésére [50]. A 12.a ábrán látható, hogy adott tengelyarány érték 
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mellett a törésmutató változásának milyen hatása van a longitudinális csúcs pozíciójára. A 

szimulációhoz felhasznált részecskeparaméterek megegyeznek az általam szintetizált és 

vizsgált részecskéével [S1]. Jól látható, hogy a közeg törésmutatójának növelése a 

longitudinális csúcs vörös eltolódásához és a csúcsintenzitás növekedéséhez vezet. A 

12.b ábrán jól látszik, hogy a közeg törésmutatójától (n) a longitudinális csúcspozíció közel 

lineárisan függ: 

n167362max  .      (9) 

Az arany nanorészecskék további érdekes tulajdonsága, hogy az elektromágneses hullám 

által keltett elektron-oszcilláció miatt a részecske körül kialakul egy intenzív elektromos 

közeltér (vö.7. ábra). Ennek a nagysága és térbeli eloszlása szintén függ a részecske méretétől, 

valamint a megvilágítás irányától is, ahogyan az a 13. ábrán látható szimuláción is 

megfigyelhető.  

 

13. ábra Az elektromos térerősség a) 29,5 nm-es gömb illetve b,c) 23x40 nm-es rúd alakú részecskék 

esetében. Rudak esetében a térerősítés (színskála) függ a részecske hossztengelyének és a fény 

terjedésének (k) egymáshoz viszonyított irányától is. (általam szimulált eredmények) 

A nanorészecske gyakorlatilag egy (az abszorbció miatt veszteséges) nanoméretű lencseként 

működik: a besugárzó fény energiájának egy részét a felülete közelében egy kis térrészben 

koncentrálja. Ezáltal a besugárzó fény intenzitását nagyban meghaladó lokális térerők 

jöhetnek létre. A térerősítés a részecskék esetében csak néhány nm-es távolságig jelentős, 

utána lecsökken (közeltér). Gömb alakú részecskék esetén a térbeli szimmetria miatt csak egy 

dipól módus gerjeszthető (13.a ábra). Arany nanorúd esetében azonban a korábban említett 

transzverzális (13.b ábra) és longitudinális (13.c ábra) módusok gerjeszthetőek attól függően, 

hogy milyen a részecske hossztengelyének és az elektromos térerősség vektor 

oszcillációjának egymáshoz viszonyított iránya (merőleges vagy párhuzamos). 

A felületi térerősítések jelentős szerepet játszhatnak olyan alkalmazások szempontjából, 

amelyeknél fontosak lehetnek a lokálisan nagy térerősítések, pl. felületerősített Raman 
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spektroszkópia esetén. Ezekben az esetekben legtöbbször kihasználják az ún. plazmoncsatolás 

jelenségét. Ekkor a részecskék egymás közelterébe kerülnek (legfeljebb néhány nm-es 

távolságra egymástól) és az átlapoló elektromos terek egymással csatolódnak. A részecskék 

között így létrejövő, nagy térerősítésű területek az ún. „hot-spot‖-ok, a jelenség pedig a 

részecskék optikai tulajdonságainak megváltozásával jár együtt. 

 

2.1.3 Arany nanorészecskék hőstabilitása 

A nanorészecskék olvadáspontjának csökkenését a méret csökkenésével Pawlow 1909-ben 

már elméleti megfontolások útján előre jelezte [55,56], a téma azóta is kutatott, pl.: [57-60]. A 

tömbi anyaghoz képest való olvadáspont csökkenés a részecskék nagy fajlagos felületének 

köszönhető, ami miatt megnő a részecskék felületi szabadenergiája [61]. A nanorészecskék 

olvadáspontjának kiszámítására már többféle módszer is létezik, melyek figyelembe veszik a 

részecskék különböző alakját és méretét [57,58,62-64]. A tömbi arany olvadáspontja 

1064 °C [65], az arany nanorészecskék tehát ezen hőmérséklet alatt olvadnak meg. Azoknál a 

részecskéknél, amelyek nem gömb alakúak, magas hőmérséklet hatására alakváltozás 

figyelhető meg, ugyanis a részecske igyekszik csökkenteni a felületi energiáját és ezáltal 

egyre inkább gömbszerű lesz. Az arany nanorészecskékre –alakjuktól függetlenül– jellemző a 

felületi olvadás jelensége, ami azt jelenti, hogy egy adott hőmérsékleten először csak egy igen 

vékony réteg olvad meg a részecske felületén, ezt követi a részecske teljes olvadása (14. ábra) 

[66-69]. Ezen felül az arany nanorészecskék olvadáspontja különbözik az egyes kristálytani 

irányokban is [70-72]. Az arany nanorudak esetében a felületi olvadás együtt jár a nanorudak 

gömbökké alakulásával, amit Insawa és társai azzal magyaráztak, hogy a részecske felülete 

elkezd „kigömbölyödni‖ a kialakuló folyadékfilm felületi feszültsége miatt [67]. A folyamat 

során kialakuló, kisebb tengelyarány függ a folyadékfilm vastagságától, ami viszont a 

hőmérséklet függvénye. 

 

 

14. ábra A felületi olvadás jelensége – a szilárd részecskének a hőmérséklet emelésével egyre nagyobb 

része olvad meg, a felülettől a részecske belseje felé haladva. (T1<T2<Tcm, ahol Tcm a teljes olvadás 

hőmérséklete) [57] 
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Az arany nanorudak melegítése többféleképpen is megvalósítható: egyrészt optikai úton, 

lézer impulzusok segítségével [73-77], másrészt szilárd hordozóra felvitt rudak is 

melegíthetőek, például kemencében [78,79]. Hu és munkatársai ez utóbbi módszert 

alkalmazva a nanorudakat 180 °C-on és 500 °C-on hőkezelték [79]. 180 °C-on a nanorudak 

különböző alakú klasztereket képeztek, majd 500 °C-on nagyméretű, gömb alakú 

részecskékké nőttek össze. Petrova és munkatársai azt vizsgálták meg, hogy milyen 

különbségek vannak a részecskék nagyobb térfogatban való melegítése és a lézer 

impulzusokkal történő melegítés között [78]. A szilárd hordozós nanorudak esetében azt 

tapasztalták, hogy azok már 250 °C-on gömbökké alakultak. A lézeres melegítés esetében a 

nanorudak folyadékfázisban voltak, ekkor alakjukat akár 700 °C-ig is megőrizték. A 

hőstabilitásbeli különbség a két esetben abból adódik, hogy a rövid lézerpulzusokkal 

melegített rudak esetében a részecske a hőt gyorsan le tudja adni az őt körülvevő 

folyadékfázisnak, így a nanorudak nincsenek elegendő ideig magas hőmérsékleten ahhoz, 

hogy jelentős szerkezetbeli változások történhessenek. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az arany nanorudak hővel szembeni ellenállása 

korlátozott, ami behatárolja alkalmazási lehetőségeiket. Ezért több kutató is igyekezett 

megoldást találni arra, hogyan növelhetné meg az arany nanorészecskék stabilitását a magas 

hőmérsékletekkel szemben. Így a részecskék alakjának megőrzése érdekében hatásos 

technikának bizonyult ~690 °C-ig a részecskék beágyazása titánium-oxid mátrixba [80], vagy 

a nanorudak bevonása szénnel [44], vagy más anyagokkal [69,81]. 

A pórusos szilikával bevont arany nanorudak magas hőmérsékletekkel szembeni 

ellenállóképességéről kevés publikáció született idáig. A szilika bevonat alakvédő hatásáról 

Chen és munkatársai számoltak be [82]. Kísérleteikben nanoszekundumos lézerimpulzusok 

segítségével melegítettek 9x34 nm-es, 6 ill. 20 nm vastagságú szilikahéjjal bevont arany 

nanorudakat. Megállapították, hogy a vastagabb szilikahéj esetében a részecskék nagyobb 

energiájú (20 mJ/cm
2
) lézerimpulzusokat is elviselnek alakváltozás nélkül, a vékonyabb héjjal 

rendelkező részecskékhez képest (12 mJ/cm
2
). Gautier és munkatársai 15 nm-es szilika 

bevonattal rendelkező, 4,2-es tengelyarányú rudakat vizsgáltak szilárd hordozón. Az ő 

esetükben a rudak már 260 °C-os hőkezelés hatására gömbökké alakultak [83]. Omura 4-es 

tengelyaránnyal rendelkező, 15 nm-es szilikahéjjal bevont arany nanorudakat vizsgált, melyek 

200 °C-os hőmérsékletig sem változtatták meg alakjukat [84]. Szisztematikus vizsgálatokat a 

szilika bevonat alakvédő hatásáról magas hőmérsékleteken nem találtam. 
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2.1.4 Arany nanorészecskék felhasználása 

Az arany nanorészecskék a fentebb említett tulajdonságok alapján számos alkalmazási 

lehetőséget rejtenek magukban nem csak a kémia, de a fizika, biológia, orvostudomány 

területén is. 

A kémiában az arany nanorészecskéket katalitikus tulajdonságaik miatt használják fel. Ez a 

terület nagyjából 20 éves múltra tekint vissza, Haruta és munkatársai voltak az elsők, akik 

jelentős sikereket értek el a témában [85,86], azóta az arany nanorészecskés katalízis igen 

intenzíven kutatott [87], alkalmazása pl. a víztisztításban, tüzelőanyag-cellákban lehetséges. 

Érzékelőkként kihasználható az arany részecskék aggregációja, ami a plazmoncsatolás (a 

részecskék közeltereinek köcsönhatása) következtében színváltozást okoz. A kontrollált 

aggregáció során különböző funkciós csoportokkal módosítják az arany nanorészecske 

felületét, ennek segítségével biztosítható az, hogy a részecskék folyadékfázisban bizonyos 

körülmények között, pl. a pH megváltozásának hatására, vagy egy adott anyag hatására 

aggregáljanak. Az aggregáció okozta színváltozás tehát szenzorikai alkalmazásokat tesz 

lehetővé [88-90]. 

Arany nanoszerkezeteken alapulhatnak például különböző felületerősített technikák is, 

amelyek a részecskék között kialakuló igen nagy elektromos térerőt használják ki. Ezek közül 

talán a legfontosabb a felületerősített Raman spektroszkópia, amelyben az egyedi 

részecskéken túl olyan nanoszerkezetek felhasználása látszik előnyösnek, amelyekben két 

részecske között megtörténik az energiaszintek csatolódása, ezáltal rendkívül nagy elektromos 

erőterek, ún. „hot-spot‖-ok alakulnak ki. Ezeken a pontokon igen nagy jelerősítés 

tapasztalható [91-95]. A részecskék körüli nagy közeltereket ezen felül még 

fotolumineszcencia jelenségek erősítésére [96,97], vagy napelemek hatásfokának növelésére 

is felhasználhatjuk [98-100]. 

Az orvostudomány területén igen hasznosak lehetnek ezek a részecskék a teranosztikában 

(terápia és diagnosztika egyszerre): Az arany nanorészecskék szórása kihasználható arra, hogy 

különböző sejteket láthatóvá tegyünk megfelelő funkcionalizálás esetén, és a megadott helyen 

fototermális terápiát is végezhetünk, ugyanis megfelelő megvilágítás esetén a részecske az 

elnyelt energiát hő formájában is leadja, így képes elpusztítani a közelében lévő rákos sejteket 

[95,101-103]. További alkalmazási lehetőség a célzott hatóanyag leadás területe, ahol szintén 

ezt a hőeffektust használják ki. Ebben az esetben a részecskét egy, a gyógyszerhatóanyagot is 

tartalmazó, hőérzékeny polimerrel vonják be. Ha megvilágítjuk ezt a mag/héj részecskét, a 

keletkező hő hatására a polimer megduzzad és kiengedi magából a gyógyszermolekulákat, 

melyek nagy része így a megcélzott területen hasznosul [104]. 
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2.2 Nanoszerkezetek 

A természetben számos nanoszerkezet található, melyek különböző funkciókat látnak el. 

Nanoszerkezetnek köszönhető színek segítségével kommunikálnak például egyes lepkefajok, 

vagy ilyen struktúrák végzik a transzportfolyamatokat az élő szervezetben (nanomotorok), 

illetve a lótusz levele is nanostrukturáltsága miatt lesz hidrofób tulajdonságú. A természetben 

is előforduló nanoszerkezetek készítésére irányul az ún. biomimetika, amelynek célja a 

természet utánzása, azaz a természetből vett minták kialakítása mesterséges úton, különböző 

célokra (pl. lótuszlevélhez hasonló szerkezet kialakítása hidrofób felületek létrehozása 

céljából, melyek az öntisztító felületek alapját képezik). 

A plazmonikus nanorészecskékből létrehozott szerkezetek tervezése és kialakítása többnyire 

elméleti megfontolásokon alapul. A fizikai módszerek (litográfia) elterjedtebbek ebben az 

esetben, ugyanis az ezek segítségével létrehozott „részecskék‖ mérete és egymáshoz 

viszonyított helyzete pontosan meghatározható és kontrollálható, ezáltal a köztük lévő fizikai 

kölcsönhatások hangolhatóak. Ezen felül elindultak arra irányuló kutatások is, hogy 

különböző fizikai-kémiai folyamatokat használjanak ki a nanoszerkezetek kialakításához, 

ezek többnyire önszerveződő rétegek, bevonatok létrehozását célozzák meg. 

 

2.2.1 Langmuir-Blodgett típusú filmek 

A Langmuir-Blodgett (LB) technikát megalkotói 1937-ben, eredetileg amfipatikus 

molekulákból képzett monorétegek készítéséhez alkalmazták [105]. Később a technikát 

adaptálták részecskékből készített bevonatok létrehozásához is, ahol a részecskék mérete a 

nanométeres mérettartománytól a mikrométeres mérettartományig is terjedhet. Ezzel a 

technikával a részecskékből monorétegek készíthetőek, a rétegképzés ismétlésével pedig akár 

többrétegű filmek is létrehozhatóak. 

A rétegképzési eljárás lényege, hogy a molekulákat vagy részecskéket vízzel nem elegyedő 

terítő folyadék segítségével (pl. kloroform) juttatjuk a víz/levegő határfelületre. Megfelelő 

felületi energiával rendelkező részecskék az oldószer elpárolgása után a határfelületen 

csapdázódnak, így mozgatható korlátok segítségével komprimálhatóak (Langmuir-film). A 

komprimálás eredményeként kialakulhat a részecskék valamilyen mértékű, két dimenziós 

rendezettsége. A Langmuir-film komprimálását a felületi feszültség/oldalnyomás 

(oldalnyomás: a szubfázis/levegő és a vizsgált réteg/levegő felületi feszültségek különbsége) 

mérésén keresztül követhetjük nyomon, a vízfelszíni filmet pedig folyamatos tömörítés 

mellett egy hordozóra telepíthetjük annak kihúzása mellett (Langmuir-Blodgett film, 
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15.a ábra). A folyamat többször megismételhető egymás után. Ahogy a 15.b ábrán látható, 

nanorészecskék esetében az oldalnyomás a film tömörödése során egy bizonyos tömörség 

eléréséig állandó, majd meredeken elkezd növekedni (ezzel szemben molekulás filmek 

esetében az izotermának több, különböző meredekségű szakasza lehet, melyek a különböző 

fázisú rétegek kialakulását jelzik). Ezt a növekedést molekulás filmek esetében a felületi 

feszültség megváltozása, részecskés filmek esetében a részecske erőátviteli tulajdonsága 

okozza. A görbe meredeksége egy bizonyos ponton csökken, ez a kollapszuspont. Ekkor a 

részecskés film szerkezete letörik, ezután a részecskék nedvesedési tulajdonságaiktól függően 

egymásra rétegződnek, azaz felgyűrődik a film, vagy pedig a szubfázisba szorulnak. Az LB-

filmek készítése tehát a kollapszusnyomás alatti oldalnyomásértékeknél zajlik, amikor a film 

már megfelelően tömör (a gyakorlatban ez a kollapszusnyomás 60-80 %-át jelenti). 

 

 

15. ábra a) Az LB technika vázlatos bemutatása: a részecskés filmet mozgó korlátok segítségével 

tömörítjük, majd a korlátok egyidejű összenyomásával és a hordozó szubfázisból való kihúzásával 

áttelepítjük a részecskéket a szubsztrátra (a kutatócsoportban készült illusztráció) b) Arany/szilika 

mag/héj részecskék oldalnyomás-terület izotermája és a kialakult réteg elektronmikroszkópos képe (a 

méretskála 200 nm-t mutat [S1]. 

Nanorészecskés filmek esetében az oldószer kiválasztása és megfelelő arányban való 

alkalmazása kritikus lehet. Az oldószer megválasztásánál fontos szempont, hogy a vízzel 

pozitív terülési együtthatója legyen (S21=γ1G-γ2G-γ12, ahol 1-víz, 2-teríteni kívánt oldószer, 

gőzfázis, esetünkben levegő). Nem megfelelő oldószer esetében azonban próbálkozhatunk 

különböző felületaktív anyagok felhasználásával is, melyek adszorbeálódhatnak a részecske 

felületén, ezáltal lehetővé téve a vízfelszínen maradásukat (pl. polisztirol részecskék terítése 

oktil-amin segítségével). Ilyen esetekben azonban problémát jelenthet a felületaktív anyag 

többlete, amely üres területeket eredményez a filmben. 

A részecskék méretének függvényében megfigyelhetünk vékonyréteg interferenciát (a réteg 

vastagságától és törésmutatójától függő szín), illetve kb. 350 nm-es átmérő fölött, ahol a 
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részecskeméret már összemérhetővé válik a látható fény hullámhosszával, diffrakciót (a réteg 

színe ebben az esetben már a betekintés szögével is változik, lsd. 16.a,b ábrák). Ez utóbbi 

akkor lehetséges, ha a részecskék rendezetten helyezkednek el, ez gömb alakú részecskés LB-

filmek esetében teljesül, ezek ugyanis többnyire hatszöges elrendeződést mutatnak 

(16.c ábra). 

 

16. ábra a) 608 nm-es polisztirol gömbök vízfelszíni Langmuir-filmje. b) 608 nm-es PS gömbök LB-

filmjei, melyek jól láthatóan diffraktálnak. c) ~400 nm-es szilika részecskék Langmuir-Blodgett filmjének 

elektronmikroszkópos képe (általam készített minták) 

Az LB technika előnye, hogy jól kézben tartható, valamint monorétegeket hozhatunk vele 

létre, ami elősegítheti az egyedi részecskék vizsgálatát különböző reakciók során. 

A szilika és polisztirol részecskékből készített LB-filmek felhasználhatóak például 

nanogömb litográfiához, mely során azt a jelenséget használják ki, hogy a részecskék képesek 

a megvilágító fényt lencseként fókuszálni, ezáltal pl. fotoreziszt rétegen létrehozott LB-film 

esetében rendezetten elhelyezkedő üregek alakíthatóak ki, melyekből rendezetten 

elhelyezkedő nanoszálak növeszthetőek (17. ábra, [S5]). Ezen felül egyéb alkalmazások is 

ismertek, melyek nem képezik e dolgozat tárgyát [S6-S10]. 
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17. ábra Nanogömb litográfia felhasználásával növesztett ZnO nanoszálak. A morfológiát a növesztéshez 

felhasznált, a fotoreziszt alatti réteg határozza meg, mely lehet a) egykristály vagy b) polikristályos ZnO. 

[S5]  

Plazmonikus nanorészecskékből már korábban is készítettek és vizsgáltak vízfelszíni 

Langmuir-filmeket [106,107]. Ezüst nanorészecskék esetében a tömörítés hatására a réteg 

színe egy bizonyos terület elérésekor megváltozott (18.b-d ábra), ennek oka a tömörítés 

hatására a részecskék közötti távolság csökkenésével a részecskék között létrejövő 

plazmoncsatolás. A 18.d ábrán látható fémes szín esetében a részecskék már igen közel 

kerültek egymáshoz, így a közöttük lévő elektronok már delokalizáltnak tekinthetőek. 

(18.d ábra) [107]. Az általam felhasznált arany nanorészecskék esetében problémát okoz a 

részecskék között fellépő, igen nagy van der Waals típusú vonzó kölcsönhatás, mely az 

arany/víz/arany rendszert jellemző nagy Hamaker-állandóra (2,5∙10
-19

 J [108]) vezethető 

vissza. Emiatt fontos a részecskék közötti taszító kölcsönhatások növelése, vagy valamilyen 

„távtartó‖ alkalmazása, amely megelőzi a vízfelszínen történő aggregációt. Célszerű ilyen 

esetben egy olyan anyagot alkalmazni, amely elősegíti már a teríthetőséget is, erre alkalmas a 

későbbiekben általam használt szilika bevonat [S1,S2,S4], valamint a felület 

funkcionalizálása pl. dodekán-tiollal [109]. 

 

18. ábra Ezüst nanorészecskék komprimálása filmmérlegben – a terület csökkenésével a vízfelszíni film 

színe megváltozik, majd fémes színű lesz a részecskék között létrejövő plazmoncsatolás miatt. [107] 
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2.2.2 Egyéb nanoszerkezetek 

Plazmonikus nanorészecskékből sokféle szerkezet kialakítható. A cél többnyire a részecskék 

közötti plazmon csatolással összefüggő intenzív térerősség („hot-spot‖) kihasználása, vagy 

pedig speciális optikai tulajdonságok kialakítása. Ilyen lehet például különböző, akár 

rendezett üreges szerkezetek (pl. méhsejt szerkezet) létrehozása, melyek –amennyiben pl. 

aranyból készülnek – szintén hordozhatnak plazmonikus tulajdonságokat is [110,111]. Ezen 

felül vizsgálják azt is, hogy a nanorészecskékből létrehozott füzérek hogyan alkalmazhatóak 

például a nanoelektronikában [82,112,113], valamint arany nanogyűrűs [114] és inverz 

fotonikus kristály szerkezetek felhasználhatóságát is [115]. 

 

2.3 Mezopórusos szilika 

A mezopórusos szilika sok alkalmazáshoz ideális fizikai és kémiai tulajdonságokkal 

rendelkezik, előállítása során könnyen módosítható. Ez utóbbi tulajdonsága abból adódik, 

hogy felületén szilanol (-Si-OH) csoportok helyezkednek el, melyek könnyen kémiai 

reakciókba vihetőek. Amennyiben módosítatlanul kívánják felhasználni, megfelelő 

hőmérsékletet alkalmazva ezek a csoportok vízkilépés mellett kondenzálhatnak. A 

szilanolcsoportok reagáltatása esetén azonban számos előnyös felületi tulajdonság 

kialakítható, például hidrofóbbá tehető. 

Nanorészecskék formájában 1968-ban kezdett nőni az érdeklődés a szilika iránt, amikor 

Stöber és munkatársai egy olyan előállítási módszert publikáltak, melynek segítségével a 

részecskék szűk méreteloszlásban való előállítása megvalósulhatott [116]. A módszer alkoxi-

szilán (pl. tetraetil-ortoszilikát, TEOS) kontrollált hidrolízisén és polikondenzációján alapul. 

A szintézis etanolban történik, adott – kis mennyiségű – víz hozzáadásával, ammónia 

felhasználása mellett, mely felelős a lúgos közeg kialakulásáért. A részecskék mérete e négy 

összetevő (etanol, víz, TEOS, ammónia) arányán múlik. Ezzel a módszerrel kompakt, 

gyakorlatilag pórusokkal nem rendelkező részecskék hozhatóak létre. 
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A folyamat lényegében a következő egyenletekkel írható fel [117]: 

Hidrolízis: 

Si OHOH
2

H
+

OH
Si OR ROH+

vagy
+ R=alkil csoport

 

Polikondenzáció: 

Si OH OH Si
H

+
OH

Si O Si OH
2+

vagy
+

 

és/vagy: 

Si OH RO Si
H

+
OH

Si O Si ROH+
vagy

+
 

Amennyiben a reakció teljesen lejátszódik, a következő reakcióegyenlet írható fel a teljes 

folyamatra: 

Si(OR)
4

OH
2

H
+

OH
SiO

2
ROH+ 2

vagy
+ 4

 

 

A szilika szintézis során lényeges, hogy a folyamat sav- vagy báziskatalizált körülmények 

között zajlik-e. A savkatalizált reakciók során a hidrolízis sebessége gyorsabb, a kondenzációs 

reakciók lassabbak, így egy kevésbé elágazó polimer sturktúra kapható, lineáris láncok 

növekedése történik. A báziskatalizált reakciók esetében a hidrolízis sebessége lesz lassabb, 

míg a kondenzáció gyorsabb, így kompakt, kolloid méretű részecskék nyerhetőek a folyamat 

végén [117]. 

A gyakorlati alkalmazások szempontjából előnyös lehet, ha a szilikát pórusokkal látjuk el. 

Erre vonatkozóan már 1970-ben is léteztek szabadalmak [118-120], ám akkor még nem 

figyeltek fel rájuk, csak az 1990-es években. A pórusos szilika legismertebb képviselői a 

Mobile csoport által létrehozott MCM-41 típusú anyagok (MCM – Mobile Crystalline 

Materials, pl. [121,122]) és a kaliforniai Santa Barbara Egyetemen feltalált SBA-15 típusú 

szilikák (SBA – Santa Barbara Amorphous type material, pl. [123,124]). A mezopórusos 

szilikát nanorészecskék, illetve tömbi anyagok formájában is felhasználják, alkalmazási 

lehetőségeik igen széleskörűek, pl. HPLC állófázisként [125,126], katalízisben [127,128], 

illetve különböző gyógyszermolekulák hordozóiként [129,130], valamint a pórusokat 

felhasználhatjuk kemény templátként is különböző anyagok növekedésének irányítására 

[33,34,131,132]. A mezoporozitást az MCM-41 típusú anyagok esetében úgy érik el, hogy a 

szilika szintézise során különböző felületaktív anyagokat alkalmaznak, melyek a reakció 
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során a kritikus micellaképző koncentráció felett, micelláris formában vannak jelen. A 

leggyakrabban felhasznált felületaktív anyagok a hosszú szénláncú kvaterner ammónium sók 

(pl. cetil-trimetil-ammónium-bromid, CTAB) – ezzel a módszerrel 16-100 Å pórusmérettel 

rendelkező anyagok hozhatóak létre [122]. Az SBA-15 típusú szilikák esetében a templát 

anyagok különböző triblokk-kopolimerek, (pl. PEO-PP-PEO kopolimerek, melyeket Pluronic 

néven is forgalmaznak), a kialakuló termék pórusmérete 50-300 Å [123]. Munkám 

szempontjából a CTAB segítségével létrehozott mezopórusos szilika szerkezetek fontosak, 

mivel a CTAB már jelen van az arany nanorudak szintézise során, így a mag/héj típusú 

részecskék előállításakor ez az anyag játszik jelentős szerepet a szilikahéj mezoporozitásának 

kialakításában. 

A CTAB vizes közegben, koncentrációjától és az oldat hőmérsékletétől függően különböző 

formákban is jelen lehet, ahogyan a 19. ábrán látható. 

 

19. ábra A CTAB micellák szerkezetének változása a tenzidkoncentráció és a hőmérséklet 

függvényében [133] 

Alacsony koncentráció esetében gömb alakú micellák képződnek, majd a koncentráció 

emelésének hatására létrejön először egy hexagonális, majd egy köbös, végül egy lamellás 

szerkezet. Jól látható az is, hogy alacsony hőmérsékleten csak igen kis mennyiségű CTAB 

oldható fel vízben.  

A mezopórusos szilika kialakításánál a szintézis során CTAB micellákat viszünk a 

reakcióelegybe. A TEOS molekulák ebben az esetben a CTAB micellák körül reagálnak el 

egymással, így kialakul lényegében egy szilárd bevonat a micellák körül. Amennyiben a kész 
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terméket megfelelő hőmérsékleten kezeljük, a CTAB – melynek bomlási hőmérséklete ~170-

270 °C [134] – eltávolítható a rendszerből, hátrahagyva a pórusokat. 

Szilikával különböző típusú nanorészecskéket is bevonhatunk, ami több szempontból is 

előnyös lehet. Segítségével a nanorészecskék ugyanis átvihetőek például vizes közegből 

különböző szerves oldószerekbe [135,136], biokompatibilitása miatt akár még a szervezetbe 

is, gyógyszerhordozóként [137]. A szilikahéj ezen felül megakadályozhatja a részecskék 

aggregációját is, amely különösen fontos lehet pl. mágneses tulajdonságokkal rendelkező 

részecskék esetében [138]. 

Munkám során arany nanorészecskéket láttam el szilika bevonattal [S1-S4], egy lépésben 

egy, az irodalomban már ismert módszert alkalmazva [139], ami kb. 4 nm-es nagyságú, 

rendezetlenül elhelyezkedő pórusokat eredményez, ezek között kb. 2 nm vastagságú 

elválasztó falak találhatóak. Az arany nanorészecskék esetében a CTAB jelenléte a szintézis 

során már eleve adott. A részecskék CTAB mellett történő, szilikával való bevonása érdekes 

abból a szempontból, hogy a pórusok által kialakított csatornák iránya merőleges a 

részecskefelszínre [140,141]. Ez sok kérdést vethet fel a szintézis mechanizmusával 

kapcsolatban, ugyanis az arany magok körül kezdetben egy CTAB kettősréteg van [24] – a 

CTAB ugyanis egyrészt az amin csoporton keresztül tud koordinatív kötést létesíteni az 

arannyal, a vizes közegben pedig szintén a poláris fejcsoportoknak kell a diszpergáló közeg 

felé fordulniuk. Nooney és munkatársai úgy találták, hogy a szilikahéj növekedése a CTAB-

val körülvett részecskéken három lépésben zajlik le: elsőként az alkoxiszilánok hidrolízise, 

majd azt követő kondenzációja játszódik le, így szilika oligomerek keletkeznek. A második 

lépés a primer szilika/CTAB részecskék kialakulása, melyeket harmadik lépésként a 

mezopórusok növekedése követ. Ez utóbbi háromféleképpen játszódhat le: vagy a primer 

részecskék rendezett vagy rendezetlen részecskéket eredményező aggregációján keresztül, 

vagy pedig a szilika monomerek és CTAB molekulák folyamatos beépülésével – Nooney és 

munkatársai ez utóbbi mechanizmust vélték a legvalószínűbbnek [142]. A folyamat általuk 

felrajzolt vázlata a 20.a ábrán látható, a 20.b,c ábrákon pedig az általam alkalmazott 

héjleválasztási folyamat eredményeként kapható, pórusos héjjal bevont nanorészecske képe. 

A pórusok kifelé irányuló növekedésére nem sikerült ezidáig magyarázatot találni.  
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20. ábra a) A mezopórusos héj kialakulásának vázlata a nanorészecskék körül [142] b,c) Szilikahéjjal 

bevont nanorészecskék pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópos képei, a b) képen transzmissziós, 

míg a c) képen pásztázó üzemmódban – ezen a felvételen a kb. 4 nm-es pórusok jól láthatóak. [139] 

A mezopórusos szilikával bevont arany nanorészecskék új utakat nyithatnak a részecskék 

módosításában, ugyanis felvetődik a lehetőség, hogy módosíthatóak-e a részecskék a pórusos 

héjon belül is. Ehhez hasonló kísérleteket Angelomé és munkatársai végeztek korábban [143]. 

Kísérleteikben mezopórusos szilika vékonyrétegeket választottak le arany nanogömbökkel 

kezelt üveg felületekre, majd az arany részecskéket továbbnövesztették. A részecskék a 

pórusokban növekedtek tovább, kis kitüremkedések keletkeztek rajtuk különböző irányokban. 

Ezen felül ebben a témában a korábban említett, arany nanorúd növesztés volt ismeretes, 

különböző pórusos rendszereken keresztül, valamint üres, rúd alakú szilikahéjak preparálása 

az aranyrészecskék kioldásával [144]. 
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3. Célkitűzések 

Munkám célja arany nanorúd/mezopórusos szilika mag/héj nanorészecskék előállítása és 

vizsgálata, illetve ezek felhasználásával Langmuir-Blodgett filmek készítése, tanulmányozása 

és a kialakított filmek manipulálása. 

Kísérleteimhez különböző tengelyarányú arany nanorudakat kívántam felhasználni, 

melyeket kémiai úton állítottam elő. Ezekre a részecskékre lehetséges mezopórusos szilika 

bevonat leválasztása CTAB felületaktív anyag jelenléte mellett, illetve ez a kéreg több 

lépésben tovább is növeszthető, valamint organoszilánokkal módosítható. Célom az előállított 

arany/szilika mag/héj nanorészecskékből Langmuir- és Langmuir-Blodgett filmek készítése, 

és ezek jellemzése. Ez magában foglalja a vízfelszíni Langmuir-filmek oldalnyomás-terület 

izotermáinak vizsgálatát, mely képet ad a részecskék közötti kölcsönhatások jellegéről; az 

elkészült Langmuir-Blodgett filmek optikai tulajdonságainak jellemzését kioltási spektrumok 

segítségével, illetve a rétegek morfológiájának tanulmányozását pásztázó 

elektronmikroszkópos vagy atomerő mikroszkópos mérésekkel. 

Mivel az aranyrészecskéket körülvevő szilikahéj mezopórusos, célom volt vizsgálni a 

pórusok átjárhatóságát. Amennyiben a pórusok átjárhatóak, lehetőség nyílhat az arany 

nanorészecskék manipulációjára, akár a szilikahéjon belül is. A pórusok átjárhatóságának 

vizsgálatára módot ad az a tény, hogy az arany nanorudak optikai tulajdonságai jelentősen 

megváltoznak, amennyiben a közvetlen, néhány nm-es környezetük törésmutatója 

megváltozik. Így például a részecskék filmjét színezékoldattal impregnálva a részecskék 

kioltási spektrumában változás várható. Ugyanakkor, a pórusok átjárhatósága esetében célom 

volt azt is megvizsgálni, hogy az arany nanorészecskék kémiai reakcióba vihetőek-e a pórusos 

héjon belül, azaz alkalmazható-e a kialakított szilikahéj „nanoreaktorként‖. 

A kialakított Langmuir-Blodgett filmek hőstabilitását is tanulmányozni kívántam, ugyanis a 

részecskék magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállósága fontos lehet bizonyos 

alkalmazások szempontjából. A szilikahéj továbbá befolyásolhatja a rúd alakú arany 

részecskék magas hőmérskéleten mutatott viselkedését, ugyanis hatással lehet a rúd alakú 

magok felületi olvadására, mely héj nélküli részecskék esetében korábbi irodalmi eredmények 

alapján már alacsony hőmérsékleten (250 °C) is gömb alakot eredményez. Ezzel egyidőben a 

szilikahéj szerkezetére vonatkozóan is célom volt következtetéseket levonni. Arra is szerettem 

volna fényt deríteni, hogy a részecskék hőkezelése hatással lehet-e a héjon belül elhelyezkedő 

magrészecskék reakciókészségére, valamint, hogy a részecskék tengelyaránya és a szilikahéj 

tulajdonságai hogyan változnak az emelkedő hőmérséklettel. 
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4. Kísérleti munka 

4.1 Anyagok és eszközök 

4.1.1 Vegyszerek 

Hidrogén-tetrakloro-aurát, HAuCl4 (ACS Reagent, Sigma-Aldrich) 

Cetil-trimetil-ammónium-bromid, CTAB (SigmaUltra 99 %, Sigma-Aldrich) 

Nátrium-borohidrid, NaBH4 (ReagentPlus®, 99 %, Sigma-Aldrich) 

L-Aszkorbinsav (ACS Reagent, 99 %, Sigma-Aldrich) 

Ezüst-nitrát, AgNO3 (99,9999 % metal basis, Sigma-Aldrich) 

Tetraetil-ortoszilikát, TEOS (puriss. 99 %, Sigma-Aldrich) 

Nátrium-hidroxid, NaOH (a.r., Reanal) 

Metanol, MeOH (puriss. p.a., max. 0,005 % H2O, Sigma-Aldrich) 

Ammónium-hidroxid, NH4OH 32 % (Scharlau) 

Etanol, EtOH (absolute, AnalaR, Normapur, VWR) 

Kloroform, HCCl3 (ultra-resi analyzed, 99,8 %, J. T. Baker) 

5-bromoszalicilsav, 5-BSA (technical grade, 90% (Aldrich) ) 

Trinátrium-citrát-dihidrát, citrát (ACS reagent, ≥99.0%, Sigma-Aldrich)) 

Rodamin 6G, R6G (95 %, Sigma-Aldrich) 

Sósav, HCl (puriss. p.a., ACS reagent, fuming, ≥37% (T), Sigma-Aldrich) 

Salétromsav, HNO3 (AnalaR NORMAPUR, min. 65%, a.r., VWR) 

Aceton (AnalaR NORMAPUR ACS/REAG.PH.EUR.1, VWR) 

Ultratiszta víz (Millipore, 18,2 MOhm/cm) 

 

4.1.2 Eszközök 

Különböző térfogatú üvegedények 

Mágneses keverőmagok 

Centrifugacsövek 

Eppendorf csövek 

Fűthető mágneses keverő 

Si lapok 

Menzel-üveg tárgylemez (Thermo Scientific) 

Eppendorf Minispin Plus centrifuga 

Eppendorf R5804 centrifuga 
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KSV 2000 filmmérleg 

Malvern Zetasizer Nano ZS dinamikus fényszórás mérő berendezés 

Agilent 8453 spektrofotométer 

Avantes AvaSpec-2048 spektrométer 

LEO 1540 XB téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp 

Philips CM20 transzmissziós elektronmikroszkóp 

Elmasonic ultrahangos rázógép 

AIST-NT Nanoscope 100 atomerő mikroszkóp 

GSL 1100X csőkemence, MTI Corporation 

 

4.2 Szintézismódszerek leírása 

4.2.1 Arany nanorudak előállítása 

A kísérletek során felhasznált nanorudak és jelölésük az 1. táblázatban találhatóak, valamint 

mintáimról egy összesító táblázat is található a Függelék F.1 fejezetében. Munkám során 

kétféle szintézismódszert alkalmaztam. Az „A‖ és „B‖ módszer Gorelikov és munkatársainak 

eljárásán alapul [139], a „C‖ módszer pedig a Ye és munkatársai által kidolgozott rúdszintézis 

[22]. Mindegyik eljárás a beoltásos technikán alapul, lényeges különbség a növesztő oldatok 

összetételében található. Az alkalmazott vegyszereket és egyes oldataikhoz szükséges 

mennyiségeket a 2. táblázat tartalmazza. Látható, hogy több rúdszintézis esetében is ugyanazt 

a receptet alkalmazva igen eltérő méretű részecskéket sikerült előállítanom, ezt a vegyszerek 

öregedése okozhatja (lsd. 2.1.1 fejezet). 

1. táblázat A szintetizált arany nanorudak méretei és a hozzájuk tartozó szintézismódszer betűjele 

 Méret Recept 

R1 23x40 nm A 

R2 11x27 nm A 

R3 21x35 nm A 

R4 10x24 A 

Au1 11x27 nm B 

Au2 12x35 nm A 

Au3 9x30 nm A 

Au4 11x44 nm C 
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4.2.1 a)Az A és B recept szerinti rúdkészítés módja 

 

Arany magok előállítása: 

A CTAB és HAuCl4 oldatot összekeverjük, majd hozzáadjuk a jéghideg NaBH4 oldatot. 

2 perc erőteljes keverés után a keletkező halványbarna oldatot 40 °C-on kevertetjük 15 percig. 

 

Növesztő oldat készítése és a rudak kialakítása 

Összekeverjük a CTAB oldatot a HAuCl4 oldattal, majd hozzáadjuk az AgNO3 oldatot. 

Ezután cseppenként adagoljuk ehhez az aszkorbinsav oldatot, ekkor a narancssárga elegy 

elszíntelenedik (lsd. 2.1.1 fejezet, 4. ábra). 

Az így elkészült növesztő oldathoz ezután hozzáadjuk az arany magokat erős keverés 

mellett, majd 27-30 °C-os hőmérsékleten tartjuk egy éjszakán keresztül. A magok 

növekedésének hatására a kezdetben színtelen folyadék kb. 10-20 perc elteltével elkezd 

sötétedni. 

 

4.2.1 b) A C módszer szerinti rúdkészítés menete 

 

Arany magok előállítása 

A CTAB és a HAuCl4 oldatot összekeverjük, majd a frissen készített, jéghideg NaBH4 

oldatot (0,12 ml) összekeverjük szobahőmérsékletű vízzel (0,08 ml) és erős keverés mellett 

hozzáadjuk a CTAB és HAuCl4 oldatához. 2 perc keverés után a keletkező halványbarna szolt 

szobahőmérsékleten, fél órán át kevertetjük. 

 

Növesztő oldat készítése és a rudak kialakítása 

A CTAB-t és 5-bromoszalicilsavat (5-BSA) feloldjuk meleg (kb. 70 °C-os) vízben. Ezután 

az oldatot visszahűtjük kb. 30 °C-ra, majd hozzáadjuk az AgNO3 oldatot. 15 perc lassú 

kevertetés után a HAuCl4 oldatot is hozzákeverjük. Újabb 15 perc kevertetés után az 

aszkorbinsavat is a rendszerhez adjuk, majd miután elszíntelenedett az oldat, a 

magrészecskéket erős keverés mellett hozzáadjuk. 30 másodperc erős kevertetés után az 

oldatot 12 óráig állni hagyjuk, kb. 30 °C-os hőmérsékleten. 
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2. táblázat Az arany nanorudak előállításának összefoglalása 

 A B C 

MAGOK 

HAuCl4 2,5 ml 0,001 M 2,5 ml 0,001 M 0,5 ml 0,001 M 

H2O 2,5 ml 2,5 ml 0,5 + 0,08 ml 

CTAB 5 ml 0,2 M 5 ml 0,2 M 1 ml 0,2 M 

NaBH4 600 μl 0,01 M 600 μl 0,01 M 120 μl  0,01 M 

NÖVESZTÉS 

HAuCl4 50 ml 0,001 M 17 ml 
0,0001 

M 
10 ml 0,001 M 

CTAB 50 ml 0,2 M 25 ml 0,2 M 25 ml 0,9 g 

AgNO3 100 μl 0,04 M 200 μl 0,04 M 
0,96 

ml 
0,004 M 

Aszkorbinsav 700 μl 0,1 M 238 μl 0,1 M 70 μl 0,064 M 

5-BSA - - - - - 0,11 g 

magrészecskék 

R1, R3 és R4 – 3 ml 

R2 – 1 ml 

Au2 - 200 μl, 

Au3 - 600 μl 

40 μl 16 μl 

 

4.2.2 Arany nanogömbök előállítása 

Az alkalmazott nanogömbök szintézise Turkevich módszerén alapult [5]. 1,5 ml 0,01 M-os 

HAuCl4 oldatot 55,5 ml vízhez adunk, majd keverés mellett felforraljuk. Ehhez 3 ml 0,02 M-

os trinátrium-citrát oldatot adunk, majd forrás mellett addig kevertetjük, amíg piros színű nem 

lesz. Ezeket a részecskéket „G‖ jellel jelölöm az eredmények bemutatása során, részletesebb 

adatok a mintáról a Függelék F.1 fejezetében találhatóak. 

 

4.2.3 Az részecskék mosása 

A részecskék mosása a különböző szintézismaradékok, illetve a felesleges CTAB 

eltávolítására szolgál, mely a későbbi kísérleteket, méréseket zavaróan befolyásolhatja (pl. 

szilikahéj növesztés, Langmuir-Blodgett filmek előállítása, SEM ill. TEM mérések). A mosási 

folyamat során a részecskéket centrifugáljuk kb. 8500 rcf mellett, 30 percig, majd a felülúszó 
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eltávolítása után a megfelelő oldószerrel rediszpergáljuk. Szilika bevonattal rendelkező 

részecskék esetében a centrifugálási lépések többször ismételhetőek, a részecskék 

aggregációja nélkül. 

 

4.2.4 Szilika bevonat készítése CTAB-val stabilizált arany nanorészecskékre 

A 15 nm vastag szilika réteggel bevont, R, ill. Au1-4 jelzésű arany részecskéket a 

továbbiakban a magrészecske nevéhez egy „S‖ betű hozzáadásával jelölöm. Eltérő vastagságú 

bevonat esetén a vastagságot az S betű után számmal adom meg, nm-ben. 

 

4.2.4 a) Az „A” és „B” módszer szerint készült rudak bevonása szilikával 

A módszer szintén Gorelikov és Matsuura eljárásán alapul [139]. A felesleges CTAB 

eltávolítása érdekében az elegyet először mossuk, majd a kezdetben 15 ml szolt tartalmazó 

centrifugacsőben az üledéket 10 ml vízzel diszpergáljuk. Az így a szolban maradt CTAB 

mennyiség még elegendő a részecskék stabilizálásához, azonban jelentősen csökkenti a 

szekunder nukleáció lehetőségét. A szol pH-ját 100 μl 0,1 M-os NaOH oldat segítségével  

10-11 körüli értékre állítjuk be. Ezt követi a szilika bevonat készítése, mely során minden 

egyes lépésnél 15 μl frissen készített, 20 %-os metanolos TEOS oldatot adunk félóránként az 

elegyhez, összesen háromszor, lassú keverés mellett. A szolt 2 napig kevertetjük mágneses 

keverőn. 

4.2.4 b) A „C” módszer szerint készült rudak bevonása szilikával 

Mivel ebben az esetben a rudak körül a CTAB mellett 5-BSA is jelen van, első lépésben a 

részecskéket centrifugálni kell, hogy az 5-BSA nagy részét eltávolítsuk a rendszerből. A 

centrifugálás legalább 30 °C-os hőmérsékleten történik, hogy ne váljon ki a CTAB és az  

5-BSA. 8500 rcf-en 30 perc centrifugálás után a felülúszót leszívjuk, majd a kiülepedett 

rudakat rediszpergáljuk 0,1 M-os CTAB oldattal. Ezután a szilika bevonat leválasztása az a) 

pontban leírtakkal azonos módon történik. 

4.2.4 c) Citrát-ionokkal stabilizált arany nanogömbök bevonása szilikával 

Mivel a részecskék felületét citrát-ionok veszik körül, első lépésben ezeket le kell cserélni 

CTAB-ra. A citrát-ionok az arany részecske felületén adszorbeálódva, elektrosztatikus úton 

stabilizálják a részecskéket. A CTAB nitrogént is tartalmazó fejcsoportja azonban koordinatív 

módon képes kötődni az arany részecskéhez, így képes leszorítani a citrát-ionokat az arany 

részecske felületéről. Ezt a következőképpen érhetjük el: a részecskék szoljához 1:1 
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térfogatarányban 0,2 M-os CTAB oldatot adunk, majd egy éjszakán át állni hagyjuk. Így a 

szolban a CTAB koncentráció a rúdkészítés során alkalmazott koncentrációval azonos lesz. A 

ligandcsere után a részecskéket centrifugáljuk, ehhez kb. 9500 rcf-en, 90 perc szükséges (a 

nagyobb fordulatszám a részecskék – rudakhoz viszonyított – kisebb mérete miatt szükséges). 

A szilikahéj (GS) kialakítása ezután az a) pontban leírtakkal azonosan történik. 

4.2.4 d) A kialakított szilika bevonat vastagságának növelése 

A mezopórusos szilika bevonat továbbnöveszthető vastagabb és kompakt, pórusok nélküli 

bevonattá [139]. Ehhez először el kell távolítani a felesleges CTAB-t a rendszerből. A CTAB 

eltávolítására a minél kisebb mértékű szekunder nukleáció (azaz néhány nm-es szilika 

részecskék kialakulása), illetve a kialakuló szilikahéj homogenitásának érdekében van 

szükség. A CTAB megfelelő mértékben történő eltávolítását kb. 5 centrifugálási lépéssel 

érhetjük el (lsd. 4.3 fejezet), a részecskéket metanolban rediszpergáljuk. Az utolsó lépésben a 

kezdeti pl. 15 ml szolt 8 ml-re töményítjük. Ehhez hozzáadunk 2 ml 15 %-os ammónia-víz 

elegyet, majd 15 μl TEOS-t injektálunk hozzá, a kívánt rétegvastagságtól függően több 

lépésben, 3-4 óránként. Amennyiben szükséges, időnként beiktatható 1-1 centrifugálás-

rediszpergálás lépés, így a keletkezett, néhány nm-es szekunder szilika részecskéket a 

felülúszóval együtt lehetséges eltávolítani a rendszerből. A szilikahéj növesztésének 

folytatásához a fentebb leírt metanol-ammónia-víz eleggyel való rediszpergálás szükséges. Az 

általam készített bevonatok esetében a 15 nm-es héjvastagságot 50 nm-re növeltem 3x15 μl 

TEOS hozzáadásával, majd centrifugálás után ugyanezen részecskék héját 80 nm-es 

vastagságúra növelhettem még 4x15 μl TEOS hozzáadásával. 

 

4.2.5 A mezopórusos szilika bevonat hidrofobizálása 

A hidrofobizáláshoz a Pastoriza-Santos és munkatársai által kidolgozott módszert [135] 

adaptáltam a saját rendszeremre: 10 ml szolt centrifugálunk, az üledéket 1 ml etanollal 

rediszpergáljuk. Ehhez hozzáadunk 2,7 ml etanolt, 0,906 ml vizet, 54,52 μl 32 %-os 

ammóniát, majd 150 μl propil-trimetoxi-szilán:kloroform elegyet (12,4 μl propil-trimetoxi-

szilán:987,6 μl kloroform). A szolt egy napig kevertetjük, a kiülepedett részecskéket (a 

reakcióelegyben lévő vízmennyiség miatt ugyanis a hidrofobizált részecskék kiülepednek) 

dekantálás után kloroform hozzáadásával rediszpergáljuk, majd abszolút etanollal mossuk. 
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4.2.6 Az arany/szilika mag/héj részecskék továbbnövesztése 

A továbbnövesztéshez használt oldat összetétele hasonló a magrészecskék növesztésénél 

felhasznált oldatéhoz. A recept egy, az irodalomban szereplő továbbnövesztési procedúrán 

alapul [145]. A növesztő oldat elkészítéséhez először 23,75 ml 0,1 M-os CTAB-hoz 

hozzáadunk 1 ml 0,01 M-os HAuCl4 oldatot, 0,15 ml 0,01 M-os AgNO3 oldatot és végül 

0,16 ml 0,1 M-os aszkorbinsav oldatot. A növesztést frissen készült oldattal végezzük. A 

növesztési folyamatot 2,5x2,5 cm-es Si lapra húzott LB-film esetében ezzel az oldattal 

végezzük, kisebb filmfelület esetében az oldat mennyiségét arányosan csökkentjük. Az 

oldatban végzett növesztés esetén 0,4 ml metanolos arany/szilika rúd szolt használunk. A 

diszpergáló közeget centrifugálás után vízre cseréljük, az újradiszpergált szolhoz 1,6 ml 

növesztő oldatot adunk. 

 

4.2.7 Kompakt szilika bevonat készítése LB-filmre 

Először oldatot készítünk 150 ml etanolból, 32,6 ml vízből és 2,35 ml 32 %-os ammónium-

hidroxidból, majd 15 percig kevertetjük. Ezután az LB-filmet belelógatjuk az oldatba úgy, 

hogy a további keveredés biztosítva legyen, majd hozzáadunk az oldathoz még 4,25 ml 

TEOS-t. 3 óra után a hordozós filmet kivesszük az oldatból, etanollal öblítjük, majd 

nitrogénáramban szárítjuk. A reakció során szilika nanogömbök is keletkeznek a kompakt 

bevonat mellett. 

 

4.2.8 146 nm-es szilika gömbök előállítása 

A szintézis a Stöber és munkatársai által kidolgozott módszeren alapul [116]. 50 ml Etanolt, 

2,57 ml 32 %-os ammóniát és 1,22 ml vizet fél órán át kevertetünk. Ezután hozzáadunk 

1,23 ml TEOS-t, pillanatszerűen. Az edényt lezárjuk, egy éjszakán át kevertetjük az így 

kialakuló szolt. Ezután az ammóniát a szol kb. 60-70 °C-on történő melegítésével űzzük el a 

rendszerből, az etanolt folyamatosan pótoljuk, az ammónia jelenlétét vizes pH papír 

segítségével ellenőrizhetjük. Az ammóniamentes szolt ezután két rész kloroformmal elegyítve 

teríthetjük a vízfelszínre LB-film képzése céljából. 
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4.3 Zéta-potenciál mérések 

A részecskék vízfelszínre terítése előtt zéta-potenciál mérésekkel ellenőrizhető a CTAB 

feleslegének távozása a rendszerből, pontosabban a részecskék felületéről. A CTAB ugyanis 

kvaterner ammónium sóként pozitív töltésű, és kezdetben a szilika bevonat felületén lévő, 

negatív töltésű szilanol-csoportok még nem kompenzálják elegendően ezt a töltést, így pozitív 

zéta-potenciálok mérhetőek a szilika bevonat leválasztása után. Emellett a tömbfázis is 

jelentős mennyiségű CTAB-t tartalmaz, ami megakadályozza a határfelületi vizsgálatok 

kivitelezését. Azonban az egyes mosási lépések után a részecskék zéta-potenciálját megmérve 

annak csökkenése tapasztalható a CTAB mennyiség fogyása következtében, a szilanol-

csoportok hatása egyre inkább érvényesül. Az R3S rudak esetében mért adatok láthatóak a 

21. ábrán, megfigyelhető, hogy a mosási ciklusok számának függvényében a zéta-potenciál 

értékek az irodalomban is leírtakhoz hasonlóan csökkennek [139]. Ezeket a méréseket 

általában csak az 5. mosási lépés után végeztem el annak ellenőrzésére, hogy a CTAB 

ténylegesen távozott a rendszerből, szükség esetén a részecskék tisztítását folytattam. 

Mivel a részecskéket metanollal mostam, a méréseket úgy végeztem, hogy a mosás végén 

kapott metanolos szolból 100 μl-t diszpergáltam 650 μl 10
-3

 M KCl oldatban. A KCl oldat a 

méréshez szükséges minimális ionerősség beállításához kell. Ezután 25 °C-on mértem, a 

Zetasizer készülék alapbeállításait használva. 

 

21. ábra Az R3S részecskék mosása során mért zéta-potenciál értékek csökkenése a mosások számával. 
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4.4 Langmuir- és Langmuir-Blodgett filmek készítése 

4.4.1 Szilícium lapok előkészítése 

A szilícium lapokat szálmentes törlőkendő segítségével letöröljük acetonnal, majd leöblítjük 

vízzel és nitrogénáramban megszárítjuk. Ezután 2 %-os HF oldatba merítjük őket, kb. 30 

másodpercre, majd ismét leöblítjük őket vízzel és megszárítjuk. 

 

4.4.2 Üveglapok előkészítése 

Az üveglapokat először szálmentes törlőkendő segítségével, etanollal áttöröljük, majd vízzel 

leöblítjük, végül levegőn, vagy nitrogénáramban megszárítjuk őket. 

 

4.4.3 Terítőszol készítése szilikával bevont arany nanorudakból 

A felesleges CTAB eltávolítása végett a részecskéket metanollal mossuk, legalább 5 

lépésben. A CTAB jelenléte ellenőrizhető zéta-potenciál mérések segítségével, a metanolos 

mosás során -30 mV elérésekor a rendszer már tisztának tekinthető. A mosási lépések után a 

rendszert célszerű betöményíteni nagyjából az eredeti koncentráció tizedére, ugyanis a 

rendelkezésre álló szol igencsak híg, a filmhúzáshoz szükséges terület betöltéséhez a 

rendelkezésre álló filmmérlegben nagyjából 5 ml-nyire lenne szükség (kb. 120 mm
2
). A kész 

metanolos részecskeszolt terítőszol készítéséhez ultrahangozzuk 5 percig, majd kivesszük 

belőle a szükséges mennyiséget (pl. 500 μl) egy üvegedénybe, hozzáadunk 2 egység 

kloroformot (pl. 1000 μl), ezután ismét 5 percig ultrahangozzuk a megfelelő keveredés 

érdekében. 

 

4.4.4 Terítés és filmhúzás 

A részecskeszolok felterítése előtt minden esetben ellenőrizzük a vízfelszín 

szennyezőanyag-mentességét, a tiszta víz oldalnyomás-felület izotermájának mérésével, 

ebben az esetben a készülék által biztosított legnagyobb korlátsebességet alkalmazhatjuk, és 

figyeljük az oldalnyomás változását. A vízfelszín akkor tekinthető tisztának, amennyiben a 

víz felületi feszültségéhez képest mérhető változás 0,2 mN/m érték alatti a korlátok által 

biztosított legkisebb terület esetén. 

A terítőszolt Hamilton-fecskendő segítségével, cseppenként juttatjuk a vízfelszínre. 30 perc 

várakozás után, miután az oldószer elpárolgott, kezdjük el az izoterma felvételét, vagy a 

filmhúzási kísérletet. 
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A filmek oldalnyomás-terület izotermáinak meghatározásához, mely a filmhúzás során 

segítséget nyújt a megfelelő oldalnyomásérték beállításához, a hordozót nem mártjuk bele a 

vízbe, hanem csak a korlátokat toljuk össze, és közben folyamatosan mérjük az oldalnyomás 

értékét, mely egy idő után maximumot ér el és letörik, ez a kollapszuspont. 

Filmhúzási kísérletek esetén a terítés előtt a hordozót a vízbe engedjük, majd a részecskék 

terítése és az oldószer elpárolgása után a korlátokat 0,4 cm
2
/s sebességgel összetoljuk, ezáltal 

komprimálva a vízfelszíni filmet. Amikor az oldalnyomás eléri a kb. 1 mN/m értéket, a 

korlátok sebességét a felére csökkentjük. Ezután a korábban meghatározott maximális 

oldalnyomás-érték kb. 80 %-ánál elindítjuk a filmhúzást: a hordozót kihúzzuk 4 mm/perc-es 

sebességgel, miközben folyamatosan toljuk össze a korlátokat úgy, hogy az oldalnyomás 

értéke minél kevésbé ingadozzon.  

 

4.4.5 Monorétegek készítése hőkezelési kísérletekhez 

A hőkezelési kísérletekhez néhány esetben a részecskékből nem LB-filmeket készítettem, 

hanem egy egyszerűbb és gyorsabb, de hasonló technikával állítottam elő monorétegeket. A 

módszer leírása a következő: Egy teflon főzőpoharat teletöltünk vízzel, majd a vízfelszínre a 

4.4.3 pont szerint elkészített terítőszolt visszük fel. Az így kialakult filmet egy csipeszbe 

fogott, megtisztított hordozót a folyadékfelszín alá mártva, áttelepíthetjük a szubsztrát 

felszínére. 

 

4.5 SEM és TEM mérések 

A pásztázó elektronmikroszkópos (Scanning Electron Microscope, SEM) mérések 5 kV, a 

transzmissziós elektronmikroszkópos (Transmission Electron Microscope, TEM) mérések 

200 kV gyorsítófeszültség mellett zajlottak. 

 

4.5.1 Folyadékfázisú minták előkészítése 

Ezeket a mintákat, ha szükséges, megtisztítjuk először a zavaró szintézismaradékoktól vagy 

szennyeződésektől, centrifuga segítségével. Ezután a SEM mérésekhez megtisztított 

szilíciumlapkára 1-2 μl-t cseppentünk belőlük, majd beszárítás után szénszalag segítségével 

felragasztjuk a mintatartó gombákra őket. A TEM mérések esetében szénhártyával bevont réz 

gridre cseppentjük a mintát. 
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4.5.2 Szilárd hordozós minták előkészítése 

A mintából, ha szükséges, karctű segítségével lehasítunk egy kisebb darabot, ezt ragasztjuk 

fel szénszalag segítségével a mintatartó gombára. 

 

4.6 UV-Vis spektrometria 

A kioltási spektrumok felvétele készüléktől függően zajlott. Az Agilent 8453 készülék 

esetében a mérések 400-1100 nm-es hullámhossztartományban történtek, 1 másodperces 

integrálási idővel. A folyadékfázisú minták esetében az oldószertől függően a mintát 

polisztirol vagy kvarcüveg küvettába töltöttem, szükség esetén megfelelő oldószerrel 

hígítottam. Az üveg hordozós minták esetében a mintákat csipesz segítségével rögzítettem a 

fényútra merőlegesen a mintatartón. 

Az Avantes AvaSpec-2048 készülék esetében a készülék méréstartománya ~329-1100 nm 

között van, ~0,5 nm-es lépésközzel. Az adataim azonban csak ~400-1000 nm-es 

tartományban voltak többnyire zajmentesek, így minden esetben egy szűkebb tartományt 

ábrázoltam. Méréseimnél általában 30 ms-os integrálási időt alkalmaztam és 30 mérést 

átlagoltam. 

Ezeket a mérési eredményeket esetenként normalizált kioltási spektrumokon ábrázoltam, 

ekkor az eredetileg mért spektrumot rúd alakú arany részecskék esetében a longitudinális 

csúcsra normáltam, gömb alakú részecskék esetében pedig a gömb alakú részecskét jellemző 

egyetlen kioltási csúcsra. Ennek oka, hogy így a csúcsok eltolódása jobban érzkelhetővé válik. 

 

4.7 Az LB-filmek kezelése Rodamin 6G színezékkel 

Egy réteghúzó szerkezet segítségével a filmeket 1 mm/perc sebességgel beleengedjük 

Rodamin 6G 1 mM-os vizes oldatába, majd 1 perc várakozás után a filmet 10 mm/perces 

sebességgel kihúzzuk. Ezután bő vízzel leöblítjük, majd megszárítjuk a mintát levegőn. 

 

4.8 Szilárd hordozós minták hőkezelése 

A mintákat kerámia csónakba tettem, majd a csőkemence közepére, a hőmérséklet érzékelő 

alá helyeztem. A hőkezelés során 1 órás hőkezelési időket alkalmaztam. 450 °C-nál magasabb 

hőmérsékletek esetében a felfűtés maximális sebessége10 °C/perc-es lehetett, ezután 1 órán át 

a kívánt hőmérsékleten tartottam a kemencét, majd hagytam szobahőmérsékletre hűlni – a 

mintákat ezután távolítottam el.  
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5 Eredmények és diszkussziójuk 

5.1 Mag/héj típusú részecskék Langmuir- és Langmuir-Blodgett filmjei 

Egyik célom a mag/héj típusú nanorészecskék LB-filmjeinek létrehozása volt. A 

nanorészecskék LB-filmjei lehetővé teszik ugyanis, hogy jól definiált monorétegek optikai 

tulajdonságát vizsgálhassuk anélkül, hogy igen költséges és bonyolult infrastruktúrát igénylő 

technikákat kelljen alkalmazni, melyek egyetlen részecske jellemzőinek mérésére irányulnak 

(egyrészecskés méréstechnikák, single particle measurements). Ezen felül az LB-filmeken 

olyan jelenségek, módosítási lehetőségek is vizsgálhatóak, amelyeket folyadékfázisban nem 

végezhetünk el a részecskéken. Mivel az LB-filmek vizsgálatának előfeltétele egy jó 

minőségű vízfelszini Langmuir-film megléte, a részecskék Langmuir-filmjeinek szerkezete 

pedig alapvetően függ a részecskék felületi energiájától, különböző felületi kémiával 

jellemezhető részecskéket hoztam létre. Langmuir- és LB-filmeket többféle arany/szilika 

mag/héj részecskéből is készítettem, rúd és gömb alakú részecskékből egyaránt, valamint a 

szilikahéj vastagságát is változtattam bizonyos esetekben, 15-50 nm között. 

 

5.1.1 15 nm-es héjjal rendelkező arany nanorészecskék és filmjeik 

15 nm-es szilikahéjat a szintézismódszerben leírtak szerint egy lépésben növeszthetünk 

CTAB kettősréteggel körülvett arany nanorészecskékre. Ez a módszer gömb és rúd alakú 

nanorészecskék esetében egyaránt működik. A 22. ábrán az R1 jelű, 23x40 nm-es rúd alakú 

részecskék (AR~1,75) kioltási spektruma látható a részecskeszintézis után, illetve a 15 nm-es, 

mezopórusos héj növesztését követően (R1S), vizes közegben. A kiinduló részecskék 

esetében a csúcspozíció 615 nm-nél található, ez a szilika bevonat hatására kb. 10 nm-t 

tolódik el vörös irányba. Ennek okaként az arany részecske felületének közelében a vízénél 

nagyobb törtésmutatójú szilika réteg megjelenése jelölhető meg. A víz törésmutatója ugyanis 

optikai frekvenciákon 1,33 körüli [65], míg a szilika törésmutatója kb. 1,4 [146]. A 

2.1.2 fejezet 12. ábrája alapján is látható, hogy a nagyobb törésmutató a rezonanciafrekvencia 

vörös eltolódását eredményezi. Esetemben a helyzetet bonyolítja, hogy a részecskét nem egy 

homogén közeg, hanem egy pórusos, vékony héj veszi körül, ahol a pórusokban CTAB és víz 

molekulák találhatóak egyszerre [147]. Mindazonáltal a mezopórusok kis méretének 

köszönhetően a kéreg törésmutatója jól közelíthető egyetlen effektív törésmutatóval, 

optikailag homogén vékony kéreg feltételezése esetén. A 23x40 nm-es rúdgeometria esetén az 

elméleti számolások alapján a vízszilika csere 18 nm-es vörös eltolódást eredményezne 
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(2.1.2 fejezet, 12. ábra). Ugyanakkor figyelembe kell venni mind a szilika kéreg 

mezopórusosságát – a héj rétegnek a pórusok miatt csak egy része szilika, a mezopórusokat 

víz illetve a templátképző CTAB tölti ki – mind a vékony héjvastagságot. A 15 nm-es 

héjvastagság értéke kisebb a közeltér kiterjedésénél (2.1.2 fejezet, 13. ábra), azaz annál a 

térrésznél, melyben a bekövetkező törésmutató változás frekvenciaeltolódást eredményez. 

Korábbi kísérletek és számítások alapján hasonló nanorészecskék esetében nagyjából 17 nm 

körüli eltolódás lenne várható [148], de valószínűleg a kisebb tengelyarány miatt kisebb 

mértékű az eltolódás, mivel a törésmutató érzékenysége összefüggésben van a rudak 

tengelyarányával [149]. A kioltási spektrumon azonban a csekély vörös eltolódás mellett nem 

látni érdemi csúcsszélesedést, ami arra utalna, hogy a részecskék esetleges aggregációja miatt 

közeltér csatolódás történik [7]. Néhány mosási lépés után a longitudinális csúcs pozíciója a 

rövidebb hullámhosszak felé tolódik, és visszatér közel a kiindulási értékhez. Ennek okaként a 

mezopórusokból távozó CTAB jelölhető meg. A fizioszorpcióval kötődött CTAB molekulák 

fokozatosan elhagyják a pórusok belsejét. Ennek következtében a kérget jellemző effektív 

törésmutató lecsökken (n(CTAB)=1,435 [150], n(víz)=1,33). 

 

22. ábra Az R1 nanorudak spektruma vizes közegben, majd a szilikával való bevonás, illetve a CTAB 

eltávolítása után. 

A centrifugálással tisztított, mezopórusos szilikával bevont részecskék már alkalmasnak 

bizonyultak arra, hogy átvigyem őket metanolba, vagy metanol-kloroform elegybe aggregáció 

nélkül. Míg a CTAB kettősréteggel körülvett nanorudak nem teríthetőek a vízfelszínen (vízzel 

pozitív terülési együtthatót adó oldószerekkel keverve a részecskék aggregálnak), addig a 

szilikahéj – felületi energiája révén – lehetővé teszi a mag/héj részecskék terítését, hasonlóan 

korábbi kísérletekhez, melyekben különböző méretű szilika nanorészecskékből készítettek 

monorétegeket [151-155]. A terítés után a mag/héj részecskékből kialakult Langmuir-film 

szabad szemmel is megfigyelhető a víz felszínén (23.a ábra), ami a részecskék nagy kioltási 

keresztmetszetének tudható be. Az oldalnyomás-terület izotermán megfigyelhető, hogy az 
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oldalnyomás sokáig nem tér el a 0 értéktől, a határfelület tehát mentes a molekuláris 

szennyező anyagoktól – ez egyben az általam alkalmazott tisztítási folyamat megfelelőségét is 

alátámasztja. Az izoterma felfutó szakaszán az oldalnyomás nagy meredekséggel megugrik 

(kb. 4,8 mN/mm
2
), ami arra utal, hogy a mag/héj típusú részecskék gyengén kohezív filmet 

képeznek a vízfelszínen (23.b ábra) [156]. Ezek a Langmuir-filmek jellemzően 25 mN/m 

körüli kollapszusnyomás értékkel rendelkeztek, ez összemérhető nagyságú a Stöber-szilika 

részecskék Langmuir-filmjeinek kollapszusnyomás értékeivel [151]. A 23.b ábrán 

megfigyelhető meredek oldalnyomás emelkedés továbbá a monodiszperz gömb alakú 

szubmikronos részecskék jellemzője, ehhez hasonló mérési eredmények találhatóak az 

irodalomban is [151], illetve a később felhasznált, 146 nm átmérőjú szilika nanogömbök 

izotermája is hasonló (24.a ábra). 

A mag/héj típusú nanorészecskék mag nélküli Stöber-szilika nanorészecskékhez hasonló 

határfelületi viselkedése arra utal, hogy a Langmuir-filmben a részecskék közötti 

kölcsönhatásokat a 15 nm-es szilikahéj jelenlétével összefüggő kettősréteg taszítás dominálja. 

Ha ugyanis a határfelületen csapdázódott részecskék között szignifikáns van der Waals 

vonzás lépne fel az aranyra vonatkozó nagy Hamaker-állandó miatt, az izotermának egy jóval 

kisebb meredekségű emelkedése lenne várható, ami a kialakuló kohezív szerkezetnek a 

következménye lenne [157]. 

 

23. ábra a) Az R1S részecskék vízfelszíni filmje szemmel látható a Langmuir-kádban. b) Az R1S 

nanorudak oldalnyomás-terület izotermája. A görbe meredek felfutású, a részecskék gyengén kohezív 

filmet képeznek. 
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24. ábra a) Általam készített szilika részecskék izotermája, illetve b) az irodalomban megtalálható 

izotermák különböző hidrofobitású részecskék esetében (a hidrofób jelleg B<C<D irányban nő) [151]. 

Az oldalnyomás-terület izotermák mellett a filmek komprimálása közben megfigyelt optikai 

tulajdonságai is kizárják a rendkívül kis, néhány nm-es részecske-részecske távolságok 

létrejöttét. A vízfelszíni film tömörítésekor ugyanis plazmoncsatolás okozta színváltozás igen 

nagy tömörség esetén sem volt tapasztalható, szemben a korábbi megfigyelésekkel, amikor 

különböző típusú ezüst nanorészecskék tömörítésekor fémessé vált a film színe a részecskék 

között kialakult plazmoncsatolás miatt [106,107]. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 

esetemben a 15 nm-es szilika kéreg a részecskék komprimálása során egy 30 nm-es minimális 

felület-felület távolságot biztosít. Ez a nagy minimális részecske-részecske távolság 

megakadályozza a szomszédos részecskék közötti effektív plazmoncsatolás létrejöttét.  

A mag/héj részecskék LB-filmjei makroszkopikusan hibamentesek, egységesen bevonják a 

szubsztrátot, ez a 25.a ábrán is jól megfigyelhető. Ilyen típusú részecskéknél a komprimálás 

hexagonálisan rendezett filmek létrejöttét eredményezi (lsd. 2.2.1 fejezet, 16.c ábra). Emiatt 

különösen érdekes a mag/héj részecskék filmjeinek kisléptékű szerkezete, mivel a SEM képek 

alapján a részecskék rendezetlenül helyezkednek el egymáshoz képest (25.b ábra), szemben a 

szilika gömbökkel, melyek korábbi kísérletekben hexagonális elrendeződésben helyezkedtek 

el a hordozó felületén [152,153]. Ennek oka feltehetően a részecskék anizometriájában 

keresendő – gömb alakú részecskék esetében ugyanis az energetikailag legkedvezőbb a 

hatszöges szerkezet. Nem látható továbbá a részecskék olyan jellegű elrendeződése sem, 

amelyet korábban nagyobb tengelyarányú rudak esetében tapasztaltak, miszerint BaCO3 rudak 

a hossztengely mentén orientálódnak egymáshoz a víz/levegő határfelületen [106,158,159]. A 

filmek rendezetlenségének több oka is lehet: egyrészt, a szilikahéj megnöveli a minimális 

távolságot az egyes arany magok között (ez ebben az esetben tehát legalább 30 nm), valamint 
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az ezeknél a részecskéknél mérhető -30 mV-os zéta-potenciál is hosszútávon ható taszító 

kölcsönhatásokat indukál a részecskék között. Ezek a hatások együttesen azt eredményezik, 

hogy a van der Waals kölcsönhatások, amelyek a részecskék rendezett szerkezetekbe való 

szerveződéséhez vezetnének, nem érvényesülhetnek [108]. 

 

25. ábra Az R1S nanorudakból készült LB-film a) fotója és b) SEM képe. 

 

26. ábra Az R1S rudak, az üveg hordozó és az LB-film kioltási spektrumai. Látható, hogy a filmképzés a 

spektrum csúcspozícióit nem változtatta meg jelentősen. 

Az LB-filmek kioltási spektrumai (26. ábra) azt mutatják, hogy a részecskék megőrzik 

folyadékfázisban mért alapvető optikai tulajdonságaikat, nem változnak meg a rétegképzés 

során, ugyanis a longitudinális és transzverzális csúcsok pozíciója nagyjából azonos helyen 

található mind a folyadékfázisban, mind az LB-filmen mért spektrum esetében. Továbbá nem 

található a spektrumban arra utaló változás sem, hogy a részecskék között történt volna 

közeltér csatolás, ami megfelel a SEM képeken látható nagy távolságoknak az arany magok 

között (25.b ábra). Ezzel összhangban vannak a korábbi szimulációk eredményei is, a 

2.1.2 fejezet 13. ábráján megfigyelhető, hogy a részecskék térerősítése csak a nanorészecske 

néhány nanométeres környezetében jelentős, a szilikahéj vastagsága miatt azonban ez a 
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térerősség még a héjon belül nagymértékben lecsökken. Megfigyelhető továbbá, hogy 900 nm 

fölött, ahol az arany nanorudak extinkciója folyadék fázisban már elhanyagolható (26. ábra, 

szaggatott kék görbe), a szilárd hordozóra telepített film extinkciós görbéje a film nélküli 

hordozó spektrumához konvergál. Ez alapján kizárható az LB-filmben nagyméretű, 

fényszórást eredményező részecske aggregátumok jelenléte. 

A szilikahéj módosítási lehetőségeit mutatja, hogy sikerült a szilikával bevont, rúd alakú 

arany részecskék (R2S) felületét hidrofób funkciós csoportokkal ellátni propil-trimetoxi-

szilán segítségével. Az így készült részecskék TEM képe látható a 27.a ábrán, a részecskék 

kioltási spektrumai pedig a 27.b ábrán.  

 

27 ábra a) A felhasznált, szilikával bevont R2S nanorudak TEM képe. b) A filmképzéshez használt 

arany rudak spektrumai a szilika bevonatképzés előtt és után, illetve hidrofobizálás után. A 

csúcseltolódást a törésmutató változása okozza, amelyet a szilika bevonat mellett az alkalmazott oldószer 

is befolyásolt. c) A részecskék oldalnyomás-terület izotermája. d) A kialakult film AFM képe. 

Megfigyelhető, hogy a réteg tömör szerkezetű, illetve látható, hogy nagyobb részecskeaggregátumokat 

tartalmaz. 

A részecskék ugyan a vizes/etanolos közegben végrehajtott hidrofobizálás során kiülepedtek 

(a hidrofobizáláshoz felhasznált elegy kb. 20 térfogat%-ban vizet tartalmaz), de kloroform 

segítségével rediszpergálhatóak, vízmentes etanollal ezután már moshatóak. Ezek a hidrofób 

részecskék is alkalmasak voltak LB-filmek készítésére, mivel kloroformból közvetlenül is 

teríthetőek voltak. Megfigyelhető továbbá az is, hogy az izoterma (27.c ábra) felfutása ezen 
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részecskék esetében kevésbé meredek, ami a felületen jelenlévő szerves csoportok hatásának 

tudható be. Az eredeti szilikahéj részben töltést is hordozó szilanol csoportjainak 

funkcionalizálása hidrofób felületi csoporttal ugyanis az elektromos kettősréteg taszítás 

csökkenését és a hidrofób vonzás növekedését vonja maga után. Ennek következtében a 

filmek jóval kohezívebb jelleget mutatnak A filmről készült AFM képen (27.d ábra) 

megfigyelhető, hogy a filmek rendezetlensége mellett igen sok részecske aggregátum is jelen 

lehetett a vízfelszínen, így ezek a részecskék kevésbé alkalmasak monorétegek készítésére. A 

filmet alkotó részecskék rendezetlen elhelyezkedését ezen filmek esetében is okozhatja 

részben a részecskék anizometriája. 

Nem csak rúd, hanem gömb alakú részecskéket is bevonhatunk egy lépésben 15 nm-es 

mezopórusos szilikahéjjal. Citrátos közegben előállított arany nanorészecskék (G) esetében 

azonban egy köztes lépésként a részecskék felületén lévő citrát-ionokat le kell cserélni 

CTAB-ra, hogy a folyamat megvalósulhasson. A kioltási spektrumon (28.a ábra) látszik, hogy 

a CTAB molekulákkal felületmódosított részecskék kioltási spektruma jelentősen eltér a 

citrát-ionokkal körülvett részecskék szoljának spektrumától, a részecskék kioltási csúcsa 

vörös eltolódást szenved (520 nm525 nm-re). A felületmódosítást követően végrehajtott 

szilikahéj leválasztás hatására a GS részecskék kioltási csúcsa visszatér a kiindulási értékhez. 

Ezek a részecskék a rúd alakú mag/héj részecskékhez hasonlóan alkalmasak arra, hogy LB-

filmeket készítsünk belőlük (28. ábra). A szilika hordozóra telepített LB-filmen mért 

spektrumon megfigyelhető, hogy a kioltási csúcs eltolódik a nagyobb hullámhosszak felé 

(28.a ábra). A 28.b ábrán látható izoterma a részecskés filmek kohezív jellegére utal, 

meredeksége a hidrofób részecskék filmjéhez hasonló. A 28.c ábrán látható a kész LB-film 

elektronmikroszkópos képe, ahol jól látszik a részecskék rendezetlensége, és a gömb alakú 

szilika LB-filmeknél jellemző, hatszöges elrendeződés hiánya. 
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28. ábra a) A rétegképzéshez használt, Turkevich-eljárással készült „G” nanogömbök spektruma az 

előállítás után, a CTAB-val való ligandcsere, a szilika bevonat növesztése  , valamint a filmképzés után. A 

törésmutatóváltozás ebben az esetben is okoz eltolódást a kioltási csúcsban. b) A részecskék oldalnyomás-

terület izotermája. c) A 14 nm-es, szilikahéjjal bevont részecskék LB-filmjének SEM képe. 

 

5.1.2 A pórusok átjárhatósága 

Mivel célom volt az arany magrészecskék pórusokon keresztüli kémiai úton történő 

manipulálása, első lépésként meg kellett győződnöm a pórusos réteg átjárhatósága felől. Ezen 

kísérleteimhez az R1S nanorudak LB-filmjeit használtam fel. Ezeket a rétegeket Rodamin 6G 

vizes oldatába merítettem, és vizsgáltam a színezék kioltási spektrumra gyakorolt hatását. 

Mivel a színezékkel történő inkubálást követően az LB-filmeket száraz állapotban 

minősítettem, elsőként a Rodamin 6G üveg hordozón történő adszorpcióját és száraz 

állapotban történő spektroszkópiai vizsgálatát végeztem el. Amint az a 29.a ábrán látható, az 

adszorbeált molekulák elnyelése 530 nm-nél található. 

A 29.b ábrán szereplő spektrumon megfigyelhető, hogy 530 nm-él megnövekedett a 

színezékmolekulákkal kondicionált LB-film kioltása, ami a színezék filmben történő 

abszorpciójával magyarázható. A mag/héj részecskék longitudinális csúcspozíciója környékén 

(615 nm) azonban a Rodamin 6G elnyelése elhanyagolható, így nem zavarja meg ennek a 
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csúcsnak a vizsgálatát. A színezékoldattal való érintkezés hatására a részecskék longitudinális 

csúcsa esetében az tapasztalható, hogy a csúcs intenzitása nő és eltolódik a nagyobb 

hullámhosszak felé. Általános értelemben ez a nanorudak közelterében megnövekedett 

törésmutatóra utal (2.1.2 fejezet, 12. ábra, [160]). Esetemben a tapasztalt csúcseltolódás azt 

jelenti, hogy a Rodamin 6G molekulák (melyek törésmutatójának valós része optikai 

frekvenciákon ~1,3 a levegő 1,0-ével szemben [161]) képesek a szilikahéj mezopórusaiba 

behatolni és az arany magrészecske felületének közvetlen, néhány nm-es közelségébe 

férkőzni. 

Korábbi kísérletek is igazolják, hogy mezopórusokkal rendelkező szilika pórusain a 

Rodamin 6G képes átdiffundálni. Fu és munkatársai CTAB segítségével porozifikált, 

mezopórusos szilika mikrorészecskéket használtak kísérleteikhez, melyeket egy 

polimerréteggel módosítottak. Kísérleteikben a részecskéket Rodamin 6G színezék oldatába 

vitték, ezután vizsgálták a színezék kioldódását a pórusokból [162]. Sekine és munkatársai 

kereskedelmi forgalomban kapható mezopórusos szilika gélt használtak, és az egyedi 

mikrorészecskéken vizsgálták különböző módszerekkel a Rodamin 6G penetrációját az 

időben [163]. 

 

29. ábra A Rodamin 6G adszorpciójának vizsgálatához felhasznált spektrumok a) üveg hordozó és 146 

nm-es szilika LB-film, valamint b) az R1S arany/szilika mag/héj részecskék LB-filmje esetében. 

Megfigyelhető, hogy a mag/héj nanorudak filmjeihez képest a színezékoldattal kezelt film spektrumán 

530 nm-nél megnő a kioltás a színezék abszorpciója miatt, valamint a longitudinális csúcs is jelentős 

mértékben eltolódik. Látható az is, hogy mosás hatására a színezék csak részben távozik a filmből, a 

longitudinális csúcs ugyanis visszatér a kiindulási értékre; azonban 530 nm-nél még mindig magasabb az 

extinkció a kiindulási értéknél. 

A 29.a ábrán megfigyelhető, hogy a mag/héj részecskék filmjét a színezékoldattal való 

kezelés után újra vízbe merítve a színezék jelentős része kioldódik a pórusokból, ugyanis a 

longitudinális csúcs pozíciója ekkor visszatér a kiindulási állapothoz. Azonban a színezék 

abszorpcióját még mindig tapasztaltam ebben az esetben is, ezt okozhatja az, hogy a 

Rodamin 6G egy része valószínűleg adszorbeálódott a szilikahéj felületén is, ezen felül a 
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mosás ellenére a pórusokban is maradhatott Rodamin 6G, azonban olyan kis mennyiségben, 

mely számottevően már nem befolyásolja az arany mag részecskék körüli effektív törésmutató 

értéket, így a longitudinális csúcspozíciót sem. 

Annak igazolására, hogy a színezékmolekulák átjutottak a szilikahéj pórusain, 

kontrollkísérleteket végeztem egy üveg hordozó és egy referencia, pórusok nélküli 146 nm-es 

Stöber-szilika nanorészecskékből álló LB-film segítségével. Először lemértem a hordozó 

üveglap spektrumát, majd azután is, hogy a mag/héj részecskékhez hasonló módon kezeltem 

őket Rodamin 6G oldatával (29.a ábra). Így megtudhattam azt, hogy az üveg hordozóra 

mennyi színezékmolekula képes adszorbeálódni. Ezután a 146 nm-es, kompakt szilika 

részecskékből álló filmen is elvégeztem ugyanezt a kísérletet, hogy megtudjam, mennyi 

színezékmolekula képes a nanorészecskék felületén adszorbeálódni. A kioltási spektrumok 

adatait felhasználva ezután már megbecsülhettem, mennyi Rodamin 6G képes adszorbeálódni 

a mag/héj részecskék felületén (a számításokat lsd. a Függelék F.2 pontjában). 

Becslésem alapján a mag/héj részecskék esetében a filmben jelenlévő színezékmolekulák 

mennyisége 2,6-szorosa annak, amennyi Stöber-szilika részecskék felületén képes lenne 

adszorbeálódni azonos külső felület mellett, ami a korábbi longitudinális csúcseltolódás 

mellett alátámasztja a színezék jelenlétét a pórusokban. 

 

5.1.3 Az 50 és 80 nm-es héjjal rendelkező arany nanorudak LB-filmjei 

A rúdszintézis és 15 nm-es szilika leválasztás után feleslegben maradt CTAB eltávolítását 

követően lehetőség nyílik arra, hogy az arany nanorészecskék körül kialakult szilikahéj 

vastagságát több lépésben, elméletileg tetszőleges méretig továbbnövesszük. Az eljárás 

nehézségei abban nyilvánulnak meg, hogy túl magas TEOS ill. CTAB koncentráció esetében 

is szekunder nukleáció tapasztalható. Ez a probléma az egylépéses növesztésnél is jelentkezik, 

ám a filmképzéskor már nem okoz gondot, mivel a mosás során ezek a néhány nm-es kis 

szilika gömbök nem ülepszenek ki a mag/héj részecskékkel együtt, így a diszpergáló közeggel 

együtt könnyen eltávolíthatóak a rendszerből. Azonban, ha több lépésben növesztjük a 

szilikahéjat, a szekunder részecskék is tovább nőnek, tehát érdemes a szilikahéj 

továbbnövesztése előtt és néhány lépés között centrifugálással mosni a részecskéket, így a 

maradék CTAB mellett ezek a szekunder részecskék is eltávolíthatóak a rendszerből. 

A másik probléma, ami ekkor jelentkezik, már nehezebben kiküszöbölhető – előfordul 

ugyanis, hogy egy bizonyos héjvastagság és részecskekoncentráció fölött a szilikahéjak 
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összenőnek, így egy burkon belül több arany mag is lesz, ezáltal a részecskék alakja sem lesz 

egységes. 

Munkám során a 15 nm-es héjjal rendelkező R1S részecskéken kívül két különböző 

héjvastagságságú részecskét vizsgáltam, azonos arany maggal (R3), a héjvastagságok 50 

illetve 80 nm voltak (R3S50 ill. R3S80). A részecskék TEM képei a 30. ábrán láthatóak. 

Összehasonlításként szerepel mellettük a 15 nm-es héjjal rendelkező részecskék képe is, ami a 

továbbiakban is szerepelni fog a mérési eredményeknél a héjvastagság hatásának jobb 

szemléltetése érdekében. Látható, hogy a szilikahéj minden esetben folytonos, valamint az is 

hogy a hozzáadott TEOS mennyiségével együtt nőtt a héj vastagsága. Megfigyelhető továbbá, 

hogy a héj leválasztása után végrehajtott centrifugálás hatására valóban nem látszanak 

magnélküli, kis szilika részecskék. 

 

30. ábra A kísérletek során felhasznált nanorészecskék TEM képei: a) R1S, b) R3S50, c) R3S80. 

A 31. ábrán láthatóak a részecskék kioltási spektrumai, melyeken megfigyelhetőek az arany 

rúd magrészecskék plazmonikus tulajdonságaiból adódó transzverzális és longitudinális 

csúcsok, valamint a különböző szilikahéj vastagságok hatása a spektrumra. A nagyobb 

hullámhosszaknál fellépő longitudinális csúcs (615-620 nm) intenzitása nagyobb, míg az 

525 nm körül jelentkező transzverzális csúcs intenzitása kisebb. A legvékonyabb, 15 nm-es 

héjjal rendelkező részecskék esetében a héj nélküli részecskékhez képest nem volt 

tapasztalható jelentős változás a spektrumban. Ezzel szemben a vastagabb, 50 ill. 80 nm-es 

héjjal rendelkező részecskék esetében különbség figyelhető meg: a rövidebb hullámhosszak 

esetében megnőtt az extinkció, a legvastagabb, 80 nm-es héjjal rendelkező részecskék 

esetében pedig ez a 400 nm körüli növekedés meghaladja a longitudinális plazmon csúcsnál 

tapasztalható kioltás mértékét is. Ez a héjvastagság- és hullámhosszfüggő növekedés a 

nagyobb részecskeméretnek tulajdonítható (R1S: 50x70 nm, R3S50: 121x135 nm, R3S80: 

181x195 nm), aminek hatására nő a részecskék fényszórása is. A megnövekedett fényszórás 

miatt nő a kioltás a rövidebb hullámhosszakon, ami a szolok spektrumában is jól 
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megfigyelhető. A 80 nm-es részecskék spektruma esetében (31.c ábra) a spektrum rövidebb 

hullámhosszainál már egyértelműen a Rayleigh-szórás dominál. 

 

31. ábra A felhasznált, különböző héjvastagsággal rendelkező részecskék szoljának kioltási spektrumai: 

a)R1S, b) R3S50, c) R3S80. Megfigyelhető a szórás növekedése a részecskeméret növekedésével. 

A szilikahéj vastagságától függetlenül, mindhárom részecsketípus teríthető a víz/levegő 

határfelületen. A terítőfolyadék elpárolgása után a részecskék csapdázódnak a határfelületen, 

így felvehettem az oldalnyomás-terület izotermákat (32. ábra). Az oldalnyomás értékek a 

felület csökkentése mellett igen sokáig 0 mN/m körül találhatóak, ami a vízfelszín tisztaságát 

mutatja. A kontakt terület alá csökkentve a részecskék rendelkezésére álló teret, az 

oldalnyomás hirtelen emelkedése figyelhető meg. A kollapszusnyomás mindhárom esetben 

~25 mN/m. 

 

 

32. ábra A filmmérleges kísérletek során a különböző héjvastagságú részecskék esetében kapott 

izotermák: a)R1S, b)R3S50, c)R3S80. 

A Langmuir-filmeket szilícium hordozóra telepítve folytonos és hibamentes filmet kaptam. 

A SEM képek alapján a mag/héj részecskékből kapott LB-filmek kompakt monorétegek 

(33. ábra). A részecskék hatszöges elrendeződését csak a 80 nm-es héjvastagság esetében 

láthatjuk (33.c ábra), ott is csak a minta egyes területein. Ezt a fajta rendezettséget az okozza, 
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hogy a héjvastagság növekedésével a mag/héj részecskék alakja egyre inkább megközelíti a 

gömb alakot. Kisebb héjvastagságok esetében a film rendezetlen, a részecskék oldala mentén 

(side-by-side) történő elrendeződés nem figyelhető meg, ami pedig jellemző a nagy 

tengelyaránnyal rendelkező rudak esetében [106,158,159]. 

     

33. ábra Különböző héjvastagságú nanorudak filmjeinek SEM képe: a) R1S, b) R3S50, c) R3S80. 

Látható, hogy a 15 nm-es héjvastagság esetében a film még rendezetlennek tekinthető, a 80 nm-es héj 

esetében azonban már megfigyelhető helyenként a hatszöges elrendeződésre való törekvés. 

Az LB-filmek optikai jellemzését reflexiós módban végeztem, merőleges beeseésnél, 450-

950 nm között (34. ábra). A filmek reflexiós spektrumán jól láthatóak a magrészecskékre 

jellemző longitudinális plazmon rezonancia csúcsok (a reflexiós spektrumokon ezek lokális 

minimumok), ezek ugyanis egy kis lokális reflexiós minimumot adnak 600 és 650 nm között, 

a szilikahéj vastagságától függően. Továbbá, mindegyik monoréteg élénk színű szabad 

szemmel vizsgálva. A filmek optikai viselkedésének jobb megértése érdekében a 

spektrumokat optikai modellek segítségével értékeltem. 

 

34. ábra A különböző héjvastagsággal rendelkező (R1S, R3S50, R3S80) mag/héj részecskék mért és 

számolt reflektancia spektrumai szilícium hordozón mérve. Az arany magok szerepének bemutatása 

érdekében a diagramokon szerepelnek azok a szimulált spektrumok is, melyeknél az optikai modellben az 

arany helyett szilika szerepel. 

Az alkalmazott optikai modell vázlata a 35. ábrán látható, alapját a Bruggeman-féle effektív 

közeg közelítés (Effective Medium Approximation, EMA) adja [153], amely lehetővé teszi, 

hogy komplex, több komponensű rétegeket egyetlen, optikai szempontból homogén réteggel 
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közelítsünk. Az LB-filmeket 3 ilyen rétegre oszthatjuk fel a szubsztrátra merőlegesen (ami 

esetünkben a minta megvilágítási iránya is): az első réteget szilika és „üreg‖ (void) alkotja. A 

második rétegben találhatóak az arany magok, így azt arany, szilika, illetve kis 

térfogatszázalékban szintén „üregek‖ alkotják. Az arany nanorészecskék optikai tulajdonságai 

természetesen eltérőek a tömbi aranyétól, ezzel a különbséggel itt is számolni kell. Erre a 

problémára elfogadott és széles körben alkalmazott megoldás az, hogy a részecskék optikai 

viselkedését oszcillátor modellek kombinálásával írjuk fel, a gyakorlatban általában egy 

Drude- és három Lorentz-oszcillátort alkalmaznak [164-166]. A harmadik réteg ebben a 

rendszerben hasonló az elsőhöz, ám a részecskék méreteinek bizonytalansága a modellben 

erre a rétegre van leginkább hatással, így ebben az esetben nagyobb effektív rétegvastagsággal 

és több „üreggel‖ kell számolni. A három rétegvastagság értékeinek, a különböző anyagok 

arányának és az oszcillátor paramétereinek illesztésével a reflexiós spektrum számolható 

(34. ábra). A kísérleti és szimulált spektrumok közötti jó egyezés miatt a függvényillesztésből 

a szilikahéj vastagsága is meghatározható, mivel ez gyakorlatilag megegyezik az első, azaz a 

legalsó réteg vastagságával. Az így nyert héjvastagság értékek: 15,1 nm, 47,5 nm ill. 84,4 nm. 

Ezek az értékek jó egyezést mutatnak a transzmissziós elektronmikroszkóp képeiről 

leolvasható héjvastagság értékekkel. 

 

35. ábra Az optikai modell vázlata: az LB-filmek három részre oszthatóak, mindegyik szelet esetében a 

Bruggeman-féle effektív közeg közelítés alkalmazható. 

A 34. ábrán, a 15 nm-es héjjal rendelkező részecskék esetében egy laposabb spektrum 

látható (34.a ábra), ehhez képest az 50 nm-es (34.b ábra) és 80 nm-es (34.c ábra) héjjal 

rendelkező részecskék reflexiós spektruma esetében jelentősen változik a reflexió értéke a 

teljes hullámhossztartományban. Ez feltehetően a filmek vékonyréteg-interferenciájának 

tulajdonítható, ami a részecskeméret növekedésével egyre jobban kifejeződik. Ilyen 

viselkedést már korábban is tapasztaltak Stöber-szilika nanorészecskék mono- és 

multirétegein [167,168]. Ennek a feltételezésnek az igazolására újabb számításokat végeztem. 

Ehhez a korábbi optikai modellt úgy módosítottam, hogy az arany mag részecskéket (rudakat) 

a modellben szilikával helyettesítettem, majd az előző illesztésből nyert paraméterek 

felhasználásával kiszámoltam a film reflexiós spektrumát. A szimuláció eredményei a 

34. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy a reflexiós spektrumok alapvetően a szaggatott 
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vonallal ábrázolt vékonyréteg interferenciából adódó spektrumot követik, melyre 

szuperponálódik a longitudinális kioltási csúcs. Ez alól csak a legvékonyabb (15 nm) szilika 

kéreggel rendelkező minta kivétel, melynek reflexiós spektruma „lapos‖, így jobban hasonlít a 

részecskék oldatban mért spektrumára (31.a ábra). Az arany magok nélkül számolt spektrum 

jól egyezik a korábban, mag nélküli szilika részecskék esetében kapott mérési eredményekkel 

[168]. Ez arra enged következtetni, hogy a mag/héj részecskék LB-filmjei esetében nincs 

jelentős szórás, ami az egyedi nanorészecskékből származna. Az is nyilvánvaló a 34. ábra 

alapján, hogy az arany magok hatása a mag/héj részecskék monorétegének spektrumában a 

héjvastagság növekedésével csökken. 

 

5.2 Arany/szilika mag/héj nanorészecskék továbbnövesztése 

Korábbi kísérleteim során megállapítottam, hogy az egy lépésben, CTAB jelenlétében az 

arany nanorudakra leválasztott szilikahéj mezopórusai molekulák számára átjárhatóak. Ez 

alapján szerettem volna megvizsgálni azt, hogy a részecskéket körülvevő héj tekinthető-e 

nanoreaktornak, azaz végrehajtható-e reakció az arany nanorészecske felületén, 

manipulálhatóak-e a részecskék a mezopórusos szilikahéjon belül? Ennek vizsgálatához 

kísérleteimben arany(I)-ionok redukcióját végeztem aszkorbinsav segítségével a szilikahéjon 

belül elhelyezkedő nanorészecskék felületére. A reakció során az elegyben lévő arany(III)-

ionokat az aszkorbinsav csak arany(I)-ionokká képes redukálni, a további redukcióhoz az 

arany felület jelenléte szükséges, amely tulajdonképpen az aszkorbinsav oxidációját 

katalizálja, ezzel elősegítve az arany(I)-ionok redukcióját elemi arannyá [8]; ezt használják ki 

az arany nanorészecskék beoltásos technikával való előállítása esetében is. Így tehát, ha az 

arany nanorészecskék felülete ténylegesen hozzáférhető a pórusokon keresztül és reakcióba 

vihető, a magrészecskék továbbnövekedése várható. 

 

5.2.1 Mag/héj részecskék továbbnövesztése folyadékfázisban 

A kísérletek során az R4 jelű, 10x24 nm-es arany nanorészecskékkel dolgoztam (AR=2,4), 

melyeket kb. 15 nm vastag szilikahéjjal vontam be (R4S,36.a ábra). A mag/héj típusú 

nanorészecskék folyadékfázisban történő továbbnövesztése során a részecskék szoljához egy, 

a rúdszintézis során felhasználthoz hasonló összetételű növesztő oldatot adtam. Ezt gyors 

színváltozás követte. A reakciót egy éjszakán át folytatva a szilika burok levált a rúd alakú 

részecskék felületéről, a magok pedig ebben az esetben úgy növekedtek tovább, hogy a 

korábban lekerekedett végű rudakon kitüremkedések jelentek meg, így nagyobb méretű (a 



65 

 

kinövéseket nem számítva, 14x35 nm-es), „csizma alakú‖ részecskék keletkeztek (36.b ábra). 

A kialakuló részecskék alakja eltér attól a „csont-szerű‖ formától, amelyet korábbi kísérletek 

szerint akkor kapunk, ha héjjal nem rendelkező részecskéket növesztünk tovább [169,170]. Ez 

– a TEM képekkel összhangban – azt sugallja, hogy a nanorúd egy pontján indul be a 

növekedési reakció, a csizma alak alapján ez vélhetően a rúd valamelyik végéhez esik közel. 

A héj leválása után a részecske már több irányba képes tovább növekedni, rúd jellegét pedig a 

hozzáadott ezüst ionok miatt őrzi meg. 

 

36. ábra Az R4S nanorudak TEM képe a folyadékfázisban történő továbbnövesztési reakció a) előtt és b) 

után. (Az elektronmikroszkópos képeken a levált szilikahéjak valószínűleg a mérések előtt elvégzett mosás 

miatt nem láthatóak.) 

 

5.2.2 Mag/héj részecskék továbbnövesztése szilárd hordozón 

Kísérleteimhez ebben az esetben is az R4 jelű rudakat használtam fel, szilikával való 

bevonás után (R4S). A részecskék továbbnövesztését szilárd hordozón, üvegen illetve 

szilíciumlapon végeztem el, a hordozókra LB-technikával vittem fel a részecskéket. A legtöbb 

esetben a hordozós filmeket hőkezelési lépéseknek vetettem alá, melyek alakváltozást 

eredményeztek a részecskékben – gömbszerű mag/héj részecskéket kaptam, ezeken is 

elvégeztem a növesztési reakciót, mely a szilárd hordozós mag/héj részecskék esetében 

sikeres volt: a szilikahéj nem vált le a részecskék felületéről. Kísérleteim rámutattak arra, 

hogy a mezopórusos szilikahéjon keresztül a részecskék manipulálhatóak a héjon belül, tehát 

egyfajta „nanoreaktorként‖ is tekinthetünk a szilikahéjra.  

 

5.2.2 a) Hőkezeletlen minták továbbnövesztése 

A továbbnövesztési kísérletekhez LB-filmeket használtam fel. A felhasznált mag/héj 

részecskék LB-filmje makroszkopikusan folyamatosnak mondható, hézagok nélkül 

(37.a ábra). A filmek SEM vizsgálata során azonban megállapítható, hogy a hordozó 
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borítottsága kisebb, mint az várható lenne (37.b ábra), ez valószínűleg a részecskék 

anizometriájának és polidiszperzitásának tudható be, ezen felül szerepet játszhat az a tény is, 

hogy a részecskék szoljait kevesebb mosási lépéssel tisztítottam, mint a korábbi kísérletekben 

alkalmazottakat, így az esetlegesen jelenlévő szennyezések és a maradék CTAB is kitöltheti a 

részecskék közötti rendelkezésére álló teret. 

 

37. ábra Az R4S nanorudak LB-filmjének a) fotója és b) SEM képe. A 30 perces továbbnövesztési 

reakció után látható a c) SEM képen, hogy a részecskék kis mértékben növekedtek, egyes esetekben ki is 

lyukasztották a szilikahéjat és utána a héjon kívül növekedtek tovább. 

A továbbnövesztési kísérletet ebben az esetben 30 percig folytattam. A 37.c ábrán látható 

SEM képen megfigyelhető, hogy a továbbnövesztési reakciót szilárd hordozón elvégezve az 

arany magról nem válik le a szilikahéj, a részecskék csak kis mértékben növekedtek (a 

kezdetben 10x24 nm méretű arany mag részecskék 14x35 nm méretűre nőttek), azonban 

„piskóta‖ alakot vettek föl, mely arra utal, hogy a részecskék a növekedés során elsősorban a 

rúdvégeknél hozzáférhetőek. 

 

5.2.2 b) Hőkezelt minták továbbnövesztése 

A szilikahéj stabilizálása érdekében a további mintákat kemencében hőkezeltem a 

továbbnövesztési reakciók előtt. Az alkalmazott hőmérsékletek 160, 300 és 400 °C voltak. A 

mintákat alkotó arany nanorúd magok – az irodalmi bevezetőben leírtak szerint – megfelelő 

hőmérsékletet alkalmazva gömbszerű részecskékké alakultak, ezt a szilikahéj deformálódása 

kísérte. Ezeket a továbbnövesztési reakciók során akár rudakká is visszanöveszthettem a 

szilikahéjon belül, a kéreg ekkor is követte az arany mag alakváltozását. Ezt a folyamatot 

szemléltetem a 38. ábrán. 
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38. ábra Az R4S részecskék LB-filmjének SEM képei a) hőkezelés előtt és b) 1 óra, 300 °C-os hőkezelés 

után, majd az ezt követő c) 30 perces továbbnövesztési reakció után. 

Az LB-filmek kioltási spektrumán a rúd alakú arany magoknak megfelelően két csúcs 

látható, 513 és 627 nm-nél (39.a ábra), amely az arany részecskék transzverzális illetve a 

longitudinális módusának feleltethetőek meg. Az LB-filmek 300 °C-os hőkezelése során a 

részecskék alakja megváltozik (38.b ábra), a rúd alakú arany magok gömb alakúvá válnak a 

felületi olvadás jelensége miatt. Ezen felül megfigyelhető az is, hogy a szilikahéj a hőkezelés 

ellenére elasztikus marad, ugyanis követi a mag alakváltozását és szintén gömbszerűvé válik. 

A 300 °C-os hőkezelés hatására tehát végeredményben egy mag/héj típusú, gömb alakú 

részecske keletkezik. A hőkezelési lépés után a gömbszerű arany mag átmérője valamivel 

16 nm alatt van, az ebből számolható gömbtérfogat jó egyezést mutat a kiinduló nanorudak 

térfogatával (~2000 nm
3
). A részecskék alakváltozása a SEM méréseken kívül nyomon 

követhető a filmek optikai viselkedésén keresztül is, ugyanis azzal, hogy az arany magok 

alakja a rúd alakból gömb alakúvá változott, a rudak esetében 627 nm-nél megfigyelhető 

longitudinális csúcs eltűnt és csak a gömbökre jellemző, egyetlen rezonancia csúcs látható 

520 nm-nél (39.a ábra). Ez a jelenség a gyakorlatban szabad szemmel is megfigyelhető, 

jelentős színváltozással jár, ugyanis a kezdetben kék színű filmek rózsaszínűek lettek a 

hőkezelés hatására. 
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39. ábra a) Az R4S részecskék LB-filmjeinek kioltási spektrumai az 1 órás, 300 °C-os hőkezelés előtt és 

után. Megfigyelhető, hogy a hőkezelés hatására a longitudinális csúcs eltűnik, és csak a gömb alakra 

jellemző, egyetlen csúcs figyelhető meg a spektrumon. A hőkezelés után ezeket a gömbszerű részecskéket 

egy éjszakán keresztül növesztettem, látható, hogy a longitudinális csúcs ezután ismét megjelent.  

A hőkezelés után a gömbszerű mag/héj típusú részecskék LB-filmjét továbbnövesztettem 

egy éjszakán keresztül. A reakció során a gömb alakú mag/héj típusú részecskékkel 

tulajdonképpen „beoltottam‖ a növesztő oldatot, hasonlóan az arany rúd szintézishez, ahol a 

~1,5 nm-es magrészecskéket adtam a rendszerhez. Megállapítottam, hogy a mezopórusos héj 

nem befolyásolja a mag részecskék növekedését, lényegében egyfajta „nanoreaktornak‖ 

tekinthető: a gömbszerű arany magok ahelyett, hogy a pórusokon keresztül tovább növekedve 

elágazó részecskéket képeznének, ismét rúd alakú részecskékké nőnek vissza. A szilikahéj 

ebben az esetben is követi az arany mag alakváltozását és megnyúlik (38.b ábra). A 

részecskék morfológiájának ilyen irányú változása a filmek optikai tulajdonságaira is hatással 

van, a kioltási spektrumban ugyanis ismét megjelenik a longitudinális plazmon csúcs, a 

kialakuló rúd alaknak megfelelően (39.a ábra). 

Kísérleteim során több hőmérsékleten is vizsgáltam a mag/héj nanorudak viselkedését, 

azonban ez a 300 °C-os hőkezelés bizonyult a leginkább megfelelőnek ahhoz, hogy ezt a 

reverzibilis alakváltozást megfigyelhessem. Alacsonyabb hőmérsékleten (160 °C) ugyanis a 

mag/héj részecskék megmaradtak rúd alakúnak, míg magasabb hőmérsékleten (400 °C) a 

részecskék már nem voltak rúd alakúvá növeszthetőek a hőkezelési reakció után (40. ábra), 

amit valószínűleg a szilanol csoportok kondenzációja okoz a mezopórusos szilikahéjban, ami 

merevebbé teszi a héj szerkezetét, valamint a pórusok lezáródását is okozhatja [171]. 
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40. ábra A 400 °C-on hőkezelt minta, és a továbbnövesztett minták spektruma, üveg hordozón mérve. A 

spektrumokon csak egy csúcs figyelhető meg, azaz a részecskék nem növekedtek tovább. A 120 perc után 

megfigyelhető növekedés csupán az oldatban keletkezett, a felületre kiült részecskék hatásának tudható 

be. 

Az alkalmazott, 300 °C-os hőkezelés és az ebből következő alakváltozás ellenére a 

részecskék rúd alakúvá nőttek vissza, ami elvárható olyan magok esetében, amelyek a 

szintézisnél használt kb. 1,5 nm-es magok kristályszerkezetével rendelkeznek [20]. Ez 

ellentmond Angelomé és munkatársai megfigyelésének [143]. Munkájuk során mezopórusos 

szilikába ágyazott nanorészecskéket növesztettek tovább egy 200 °C-os hőkezelési lépés után, 

és elágazó részecskéket kaptak, ebben az esetben a magok morfológiája továbbra is hatással 

volt a kialakuló részecskék alakjára. Ahhoz, hogy megvizsgáljam, érvényesek-e a hőkezelés 

során kialakult gömb alakú részecskékre a rudak növesztése során fennálló szabályok, 

konntrolkísérletet végeztem. Az LB-film hőkezelése után a gömb alakú részecskéket ezüst-

ionok jelenléte nélkül is továbbnövesztettem, egy éjszakás kísérlet során. Az ezüst ionok 

fontos alakfaktor tényezők az anizometrikus, rúd alakú részecskék kialakításának 

létrehozásakor [172], ugyanis a 2.1.1 fejezetben leírtak szerint bizonyos kristálytani 

irányokban preferáltan válnak le, így lassítják a növekedést ezen irányokban és segítik a rúd 

alak kialakulását. A szokásos, folyadékfázisban végzett részecskenövesztésre érvényes 

mechanizmusok érvényességét a szilárd hordozós mintákra vonatkozóan a kísérleti 

tapasztalatok igazolják. Amennyiben ugyanis az ezüst ionok nem voltak jelen a növesztő 

oldatban, azonos körülmények mellett a hőmérséklet hatására gömbszerűvé alakult mag/héj 

részecskék meghosszabbodása helyett nagyobb átmérővel rendelkező gömb alakú részecskék 

alakultak ki, melyek egy része túlnőtt a rendelkezésre álló szilikahéj méretein (41.a ábra, a 

kialakult gömb alakú arany mag részecskék átmérője ~18 nm, a héjon kívül található 
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részecskék mérete ~40 nm). Ezt alátámasztja a továbbnövesztési reakció után mért kioltási 

spektrum is, melyen továbbra is csak egy csúcs figyelhető meg, amely viszont szélesebb és 

nagyobb hullámhossznál jelentkezik (41.b ábra). Ez az eredmény tehát igazolja azt, hogy azok 

a részecskenövekedésre vonatkozó szabályok, melyek a folyadékfázisban végrehajtott, 

beoltásos technikával végzett reakciókra érvényesek, alkalmazhatóak erre a rendszerre is. Az 

LB-filmek lehetővé tehetik tehát olyan kompozit részecskék in-situ előállítását is, amelyeket 

folyadékfázisban esetleg nem készíthetünk el. 

 

41. ábra A 300 °C-on hőkezelt R4S mintákat ezüst ionok hozzáadása nélkül egy éjszakán keresztül 

növesztve a rúd alak helyett gömb alakú részecskéket kaptam, ez látható a mintáról készült a) SEM képen 

és a b) kioltási spektrumon is, ahol csak egy csúcs figyelhető meg. A csúcseltolódást a részecskék 

méretének jelentős növekedése okozza. 

Ahhoz, hogy bemutassam a szilikahéj porozitásának jelentőségét a fenti folyamatokban, a 

hőkezelt, gömbszerű mag/héj nanorészecskék filmjét egy nagyjából 30 nm vastag Stöber-

szilika jellegű szol-gél bevonattal láttam el (42.a ábra). Ez a szilika típus ugyanis 

mikropórusos szerkezetű, a pórusátmérő jelentősen kisebb 1 nm-nél [173,174], ezáltal 

jelentősen korlátozza az anyagtranszport folyamatokat az arany magok felülete és a tömbfázis 

között a továbbnövesztési reakció során. Amennyiben a részecskéket ezzel a kompakt szilika 

bevonattal láttam el és a korábbiakhoz képest azonos körülmények között növesztettem 

tovább, a gömbszerű magok rúddá alakulása nem volt megfigyelhető, sőt, az arany részecskék 

alakja és mérete egyáltalán nem változott, azaz nem játszódott le kémiai reakció a 

magrészecskéken (42. ábra). 
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42. ábra A 300 °C-on hőkezelt mag/héj részecskék LB-filmjét ~30 nm-es Stöber-szilika jellegű réteggel 

vontam be, az így kapott film SEM képét mutatja az a) ábra. A b) ábrán látható, hogy a növesztő oldatba 

helyezett filmben az arany részecskék alakja és mérete nem változott 

Vizsgáltam azt is, hogy a fenti hőkezelés-továbbnövesztés folyamat ugyanazon a mintán 

ismételhető-e többször is. Több „hőkezelés-30 perces növesztés‖ ciklust is elvégeztem 

egymás után: a növesztési reakciót 30 percig végeztem, ezután a mintát hőkezeltem, lehűlés 

után pedig ismét továbbnövesztettem. A mintákat minden ciklust követően a szokásos módon 

pásztázó elektron mikroszkóp és spektroszkópiai módszerekkel minősítettem. A SEM képek 

alapján a következő megfigyeléseket tettem: a nanogömbök rúddá alakulásának mértéke a 

harmadik ciklus után csökkent, azaz a kialakuló rudak tengelyaránya egyre kisebb lett. Ezt jól 

mutatja az is, hogy a longitudinális plazmon csúcs a rövidebb hullámhosszak felé tolódik a 

harmadik ciklus után (43. ábra). Az arany magok folyamatos, többlépéses növesztése során a 

hőkezelés során kialakuló nanogömbök mérete is nő a ciklusok számának növekedésével. 

Ennek oka az arany(I)-ionok felületi redukciójának köszönhető folyamatos 

térefogatnövekedés. A gömbök átlagos átmérője a kb. 16 nm-es kiindulási mérethez képest 

kb. 22 nm-es lett a hetedik ciklus végére. 

 

43. ábra Az arany mag tengelyarányának, valamint a longitudinális csúcs pozíciójának megváltozása az 

alkalmazott „hőkezelés-30 perces növesztés” ciklusok számának függvényében. (A 6-os mintát nem 

tudtam ábrázolni, mivel megsemmisült még a mérés előtt.) 
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A mag/héj részecskéken megfigyelhető reverzibilis alakváltozás mellett a negyedik ciklus 

végére jelentős számú nagyobb, kb. 40 nm-es, szabálytalan alakú, másodlagos arany 

részecskék kitüremkedése látható egyes mag/héj részecskékből (44.a,b ábrák). Ezek a kísérő 

részecskék jól láthatóan kapcsolódnak a mag/héj részecskék arany magjaihoz, és néhányuk 

igen éles csúcsokkal is rendelkezik, hasonlóan a nanocsillagokhoz [175], melyek növekedése 

során preferált növekedési irány nincs. Ahogyan a ciklusok száma növekszik, úgy nő ezeknek 

a kitüremkedéseknek is a száma, és alakjuk jellemzően köbössé válik. (44.c,d ábrák) A 

szabálytalan kitüremkedések megjelenése annak tulajdonítható, hogy a mezopórusos héj egy 

határon túl már nem képes ellenállni az egyre növekvő térfogatú magrészecske feszítő 

hatásának. Emiatt egy bizonyos arany mag méret után ez a növekvő térfogat a héj anyagának 

károsodásához, felhasadásához vezet. Ez alapján tehát a szilikahéj stressztűrése határokat szab 

ezen mezopórusos „nanoreaktor‖ felhasználásának a továbbnövesztési reakciók során. 

 

 

44. ábra A filmek SEM képe kis (a,c) és nagy (b,d) nagyítás mellett fölvéve a negyedik (a,b), illetve a 

nyolcadik (c,d) „hőkezelés-30 perces növesztés” ciklusok után. A b) ábrán karikával jelölve láthatóak az 

éles végekkel rendelkező kitüremkedések. Megfigyelhető, hogy a ciklusok számának növekedésével a 

kitüremkedések száma egyre nő, valamint alakjuk köbössé válik. 
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5.3 Arany/szilika mag/héj típusú nanorudak hőstabilitása 

Korábbi kísérleteim kapcsán, amelyek azt mutatták, hogy a szilikával bevont arany 

nanorudak gömbösödnek a 300 °C-os hőkezelés hatására, szerettem volna megvizsgálni, hogy 

más, különböző méretű (tengelyarány, térfogat) arany magok esetében hogyan változik a 

részecskék alakja különböző hőmérsékletek hatására. Ezen felül a szilikahéj stabilizáló hatását 

is tanulmányozni kívántam, valamint azt is, hogy magas hőmérsékletek esetében is 

megmarad-e elasztikus tulajdonsága. 

 

45. ábra Az Au1-Au4 nanorudak kioltási spektrumai a szilikával való bevonás előtt, folyadékfázisban. 

Jól látható, hogy a kisebb tengelyarányú rudak esetében a longitudinális csúcs rövidebb hullámhosszaknál 

jelentkezik. 

Kísérleteim során négy, különböző méretű és tengelyaránnyal rendelkező nanorudat (Au1-

Au4) vizsgáltam a kiinduló nanorudak spektrumai folyadékfázisban a 45. ábrán láthatóak. 

Mintáim a részecskék monorétegei voltak, melyeket az LB módszerhez hasonló technikával 

készítettem el, egy főzőpohárból merítettem ki a szilícium hordozóra a vízfelszíni filmeket 

(lsd. 4.4.5 fejezet). Az eljárás előnye, hogy az így felvitt részecskefilm-szigetek monorétegek, 

azonban sokkal rövidebb idő alatt elkészíthetőek, mint filmmérlegben. Ezeket a mintákat 

csőkemencében hőkezeltem 300, 500, 700 és 900 °C-on, 1 órán keresztül. A kísérletek 

eredményeit (tengelyarány, részecskeméret, longitudinális csúcspozíció hőkezelés előtt és 

után) a 3. táblázat tartalmazza, a longitudinális csúcspozíció és tengelyarány értékek az 

alkalmazott hőmérséklet függvényében a 46. ábrán láthatóak. Az egyes nanorudak spektrumai 

szilárd hordozón, hőkezelés előtt és után a 47. ábrán láthatóak. Az egyes minták alakjának 

változását pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal követtem nyomon, ezek a képek a 

hozzájuk tartozó kioltási spektrumokkal együtt a Függelék F.3 pontjában találhatóak. 
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3. táblázat A kísérletekben felhasznált és hőkezelt arany nanorudak tengelyaránya, mérete és 

longitudinális csúcspozíciója. Az Au4 rúd esetében a kiinduló longitudinális csúcshelyet nem tüntettem fel, 

mivel az kívül esett a spektrométer mérési tartományán. Az Au1, Au2 nanorudak esetében 900 °C-on, míg 

az Au3 és Au4 nanorudak esetében 700 °C felett csak egy kioltási csúcs található, amely a részecskék közel 

izotróp formájának köszönhető – ebben az esetben tehát szigorúan véve nem beszélhetünk longitudinális 

csúcspozícióról. 

 
25 °C 300 °C 500 °C 700 °C 900 °C 

Tengelyarány 

Au1 2.5±0.5 2.3±0.6 2.2±0.4 1.8±0.4 1.4±0.2 

Au2 3.0±0.6 1.9±0.3 1.8±0.3 1.7±0.3 1.2±0.2 

Au3 3.4±0.8 1.9±0.4 1.9±0.3 1.3±0.2 1.3±0.2 

Au4 4.3±1.3 1.8±0.4 1.6±0.3 1.2±0.2 1.2±0.2 

Méret [nm] 

Au1 11x27 10x23 11x23 12x20 13x18 

Au2 12x35 15x28 15x26 15x25 17x20 

Au3 9x30 12x23 11x21 14x17 13x16 

Au4 11x44 14x25 15x23 17x20 18x21 

Longitudinális csúcs pozíciója Si hordozón [nm] 

Au1S 803 745 740 686 565 

Au2S 849 735 695 660 579 

Au3S 873 711 678 639 555 

Au4S - 735 634 592 540 

 

 

46. ábra A kísérletek során kapott longitudinális csúcspozíció és tengelyarány értékek az alkalmazott 

hőmérséklet függvényében. Látható, hogy mindkét paraméter monoton csökken az emelkedő 

hőmérséklettel. 
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47. ábra A különböző tengelyarányú arany magokkal rendelkező részecskék filmjeinek kioltási 

spektrumai hőkezelés előtt és után (a) Au1S, b) Au2S, c) Au3S, d) Au4S). Megfigyelhető, hogy a 

longitudinális csúcs minden esetben a rövidebb hullámhosszak felé tolódik, ahogy a hőmérséklet 

emelésével a tengelyarány csökken. (Az Au4S nanorudak esetében az oldatban mért spektrumot 

ábrázoltam a 25 °C-os, kiinduló hőmérséklet esetében.) 

A 45. ábrán, a kiindulási arany nanorudak kioltási spektrumain két csúcs található, valamint 

megfigyelhető az is, hogy a tengelyarány növekedésével (Au1Au4) a longitudinális csúcs 

pozíciója a vörös irányba tolódik el, ami megfelel a korábbi elméleti megfontolásoknak [176] 

(ill. hasonló eredmények láthatóak a 2.1.2 fejezet 12. ábráján szereplő, számolt spektrumokon, 

melyek kisebb térfogatú rudak esetére szimulált longitudinális csúcsok). 

Az Au1 (AR=2,5) nanorudak esetében a tengelyarány nagyjából változatlan marad 500 °C-

ig. A 700 °C-os hőkezelést követően jelentősen csökken a tengelyarány értéke, amely a 

spektrumon is megmutatkozik, ugyanis a longitudinális csúcspozíció jelentős mértékben 

rövidebb hullámhosszak felé tolódik. 900 °C-on ezek a részecskék gömbszerűek lesznek, 1,4-

es tengelyarány értéket fölvéve (lsd. 3. táblázat és 46. ábra-47.b,c ábra, 48.a,b ábrák). 

A 300 °C-os hőkezelés hatására az Au2-Au4 részecskék tengelyaránya jelentősen csökken 

(F2-4.b-c ábrák). Az Au4 (AR=4,3) részecskék esetében a csökkenés jóval nagyobb mértékű 

az Au2 (AR=3) és az Au3 (AR=3,4) nanorészecskékhez viszonyítva (46. ábra). Ez az 
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alakváltozás együtt jár a longitudinális csúcspozíció kék eltolódásával (46. ábra, 

47.c,d ábrák). Az Au2-Au3 részecskék esetében a tengelyarány monoton csökken, majd 

900 °C-nál a részecskék nanogömbökké alakulnak (F2 és F3 ábrák). 

A 3-nál nagyobb tengelyaránnyal rendelkező arany mag részecskék (Au3S és Au4S minták) 

esetében tehát megállapítható, hogy kevésbé stabilak a magas hőmérsékletekkel szemben, 

mint azok, amelyeknek tengelyaránya 3 vagy kisebb (Au1S és Au2S minták). Ezek az arany 

magok ugyanis már 700 °C-nál gömbszerű részecskékké alakulnak (F3-4.e ábrák). 900 °C-on 

a 4-nél nagyobb tengelyarányú nanorudak esetében a szilikahéj felhasad, és az emiatt távozó 

arany magok egy része nagyobb arany gömbökké olvad össze a felületen (48.c,d ábrák). 

 

48. ábra Az Au1S (a,b) és Au4S (c,d) nanorudak SEM képei szobahőmérsékleten (a,c), valamint a 

900 °C-os hőkezelést követően (b,d). A d) ábrán szereplő nyilak azokat a nagyobb gömb alakú 

részecskéket mutatják, amelyek a héj felhasadása során távozó arany magokból keletkeztek. 

A nagyobb tengelyarányú nanorudak kisebb stabilitását korábban Zijlstra és munkatársai is 

megfigyelték [73]. Kísérleteikben különböző tengelyarányú, héj nélküli nanorudak olvadását 

vizsgálták lézeres melegítés hatására. Eredményeik arra utaltak, hogy minél nagyobb az arany 

rudak tengelyaránya, annál kevésbé stabil a nanorúd. Ezt a jelenséget annak tulajdonították, 

hogy a nagyobb tengelyarányú nanorudak és a belőlük kialakuló gömbök felületi energiája 

közötti különbség nagyobb, mint a kisebb tengelyarányú rudak és a belőlük kialakuló gömbök 

között. Ez magyarázatot ad arra vonatkozóan is, hogy kísérleteimben a vizsgált legkisebb 

tengelyarányú Au1 nanorudak rendkívül stabilak, akár 700 °C-ig is. 
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A SEM képek (F1-3. ábrák) alapján látható, hogy az Au1-Au3 nanorudak esetében a 

szilikahéj együtt deformálódik az arany magokkal, ahogyan az előző fejezetben leírt 

kísérletek során is történt. Azonban, a nagyobb tengelyaránnyal rendelkező nanorudak 

esetében a szilikahéj alakváltozása kevésbé jelentős, ugyanis az Au4 nanorudak esetében a 

szilikahéj látszólag nem elég elasztikus ahhoz, hogy kövesse a mag jelentős alakváltozását a 

700 °C-os hőkezelés során (F4.e ábra, bekarikázott részecskék). 900 °C-on a szilikahéj 

ráadásul felhasadt és kiengedte magából az arany magokat, amelyek egy része így összeolvadt 

nagyobb gömb alakú részecskékké, amelyeket a 48. ábrán nyilakkal jelöltem. Ezt a jelenséget 

az okozhatja, hogy az a mechanikai hatás, amely ezeknél a nagy tengelyarányú rudaknál a 

héjat éri, sokkal jelentősebb, mint a kisebb tengelyarányú rudak esetében. Ezt a feltételezést 

igazolja az is, hogy a többihez képest ennek a magnak volt a legnagyobb térfogata. Ezek 

alapján valószínű, hogy a héj által követendő alakváltozás már túl nagy ahhoz, hogy a héj azt 

sérülés nélkül kövesse. 

Magas hőmérsékleten a szilikahéj magrészecskétől függetlenül végbemenő esetleges 

alakváltozásának tisztázása érdekében magrészecskét nem tartalmazó „üres‖ szilikahéjakkal 

kontroll kísérleteket végeztem. Ezek során az Au2 és Au4 mag/héj típusú részecskékből 

indultam ki, majd egy 300 °C-os hőkezelést követően kioldottam az arany magokat királyvíz 

segítségével (49.a,c ábrák).  

 

49. ábra Az Au1S és Au4S nanorudak szilikahéjai, melyek a 300 °C-os hőkezelés után, a magok 

királyvízzel történő kioldását követően maradtak vissza (a,c). A héjakat 900 °C-on hőkezelve nem 

tapasztalható jelentős változás azok méretében és alakjában (b,d). 
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A 300°C-os hőkezelés hatására ugyan valamelyest csökken a magrészecskék – valamint a 

szilikahéj - tengelyaránya (3. táblázat), ugyanakkor a CTAB eltávozik a mezopórusokból, 

valamint még így is jelentősen megnyúlt marad a szilika kéreg. Ezeket az üres héjakat a 

korábbi kísérletsorozatokban alkalmazott legmagasabb hőmérsékleten (900 °C) hőkezeltem. 

A SEM képek alapján a héj alakja 900 °C-os hőkezelés után mindkét esetben változatlan 

maradt (Az Au2 nanorudak esetében ez 29x43 nm, az Au4 rudak esetében pedig 32x54 nm, 

49.b,d ábrák). Ez alapján megállapítható, hogy a szilikahéj deformációja a mag/héj részecskék 

hőkezelése esetében csak a rúd alakú arany mag hőkezelés hatására bekövetkező 

alakváltozásának köszönhető. 

A kísérletek során bebizonyosodott az is, hogy ez a mezopórusos szilikahéj növeli az arany 

magok stabilitását, ugyanis szilikahéj nélkül szilárd hordozón az arany nanorudak 

nanogömbökké olvadnak össze már 250 °C-on [78]. A mezopórusos szilikahéj alakvédő 

hatását Chen és munkatársai korábban is vizsgálták [177], ám az általam alkalmazott, tömbi 

módszer helyett ők optikai úton, lézerrel melegítették mintáikat, folyadékfázisban. 

Eredményeik azonban jól egyeznek az én megfigyeléseimmel. Esetemben ugyanis a 

kemencében való fűtés hatására a 3-nál nagyobb tengelyarányú részecskék 1 órás hőkezelés 

hatására is rúd alakúak maradtak 500 °C-ig, míg a 3-nál kisebb tengelyarányú részecskék 

700 °C-ig rúd alakúak maradtak. Ez azt jelenti, hogy a szilikahéj hatásosan megvédi az arany 

nanorúd magok alakját magas hőmérsékletekkel szemben, a tengelyaránytól függően. 
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6. Összefoglalás 

Munkám során arany/szilika mag/héj nanorészecskékkel és a belőlük képzett vízfelszíni, 

illetve szilárd hordozós filmekkel foglalkoztam. Kísérleteim során arany nanorudakra, illetve 

gömb alakú részecskékre választottam le 15 nm vastag mezopórusos szilikahéjat, illetve a 

rudak esetében 50 és 80 nm-es héjjal rendelkező részecskéket is előállítottam. A kialakult 

mag/héj részecskék optikai tulajdonságai a 15 nm-es héjjal rendelkező részecskék esetében a 

kioltási spektrumok alapján nem különböznek jelentősen a magrészecskék optikai 

tulajdonságaitól. Az 50 és 80 nm-es héjjal rendelkező részecskék esetében a szilikahéj 

vastagságának növekedésével a rövidebb, 400-450 nm körüli hullámhosszakon a kioltás 

növekedése tapasztalható, ami a részecskemérettel növekedő fényszórásnak tudható be. Az 

előállított részecskéket metanolos-kloroformos közegből filmmérlegben terítettem a 

vízfelszínre. Az oldalnyomás-terület izotermák igen meredek felfutásúak, a részecskék 

gyengén kohezív filmet képeznek. Hidrofobizált részecskék esetében azonban kevésbé 

meredek emelkedés tapasztalható, amely a részecskék felületén lévő hidrofób csoportok 

következtében kialakuló kohezívebb jellegű filmre utal. 

A mag/héj részecskékből szilárd hordozós Langmuir-Blodgett filmeket is készítettem, 

melyek optikai tulajdonságait és morfológiáját is vizsgáltam. A 15 nm-es héjjal rendelkező 

arany nanorudak rétegeinek kioltási spektrumai nagyon hasonlóak a szolok kioltási 

spektrumához, tehát a kész film optikai tulajdonságai jól hangolhatóak a magrészecskék 

optikai tulajdonságainak meghatározásán keresztül. A spektrum változatlansága ugyanakkor 

arra is utal, hogy a részecskék között nem történik plazmoncsatolás, ami a részecskéket 

körülvevő szilika bevonatnak köszönhető. Másrészt, az elektronmikroszkópos felvételekből 

az is kiderült, hogy a részecskék rendezetlenül helyezkednek el egymáshoz képest, mely a kis 

tengelyarány illetve a szilikabevonat következménye. Hidrofobizált héjjal rendelkező 

részecskék esetében a vízfelszínen a részecskék egy része aggregál, így ezekből homogén film 

nem volt készíthető. Az 50 ill. 80 nm-es héjvastagságú részecskék esetében a film a 

héjvastagság növekedésével egyre nagyobb mértékű háromszöges rendezettséget mutat, ami 

annak tulajdonítható, hogy a részecskék alakja a részecskeméret növekedésével egyre inkább 

közelít a gömb alakhoz. A filmek reflexiós spektrumát vizsgálva arra a következtetésre 

jutottam, hogy egy bizonyos héjvastagság fölött a filmek spektrumában már a vékonyréteg 

interferencia dominál, így az arany magok hatása a spektrumra nem érvényesül.  

A részecskés filmeket alkotó mag/héj részecskék 15 nm-es héja mezopórusos Vizsgáltam a 

pórusok átjárhatóságát úgy, hogy az LB monorétegeket Rodamin 6G színezék oldatával 
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impregnáltam. Az így kezelt filmek spektrumát vizsgálva a réteg spektrumán a rúd alakú 

arany mag részecskékhez rendelhető longitudinális plazmon rezonancia csúcs vörös 

eltolódása és intenzitásának növekedése tapasztalható, ami arra utal, hogy a 

színezékmolekulákat sikerült a magrészecskék közvetlen közelébe juttatni. A kezelt réteget 

vízbe mártva a színezék kimosható a pórusokból, ekkor a mért longitudinális csúcs visszatér 

az eredeti pozícióba. Stöber szilika részecskék filmjét referenciaként használva, hasonló 

kísérleteket elvégezve megbecsültem azt is, hogy a mag/héj részecskék filmje 2,6-szoros 

színezékmennyiséget képes felvenni a kompakt Stöber-szilika részecskék filmjéhez képest. 

Az arany magok reakciókészségét a szilikahéjon belül arany(I)-ionok aszkorbinsavas 

redukciójával történő továbbnövesztési kísérletek során vizsgáltam. Folyadékfázisban a 

szilikahéj leválását tapasztaltam a részecskékről. Szilárd hordozón a filmet alkotó részecskék 

továbbnöveszthetőek, akár 300 °C-os hőkezelési lépést követően is. Ekkor ugyan a rúd alakú 

arany magok gömbszerűvé alakulhatnak, ám a növesztést követően, ezüst ionok jelenlétében 

ismét rúd alakúvá növeszthetők. A szilikahéj a 300 °C-os hőkezelés során rugalmasnak 

bizonyult, az arany mag részecskékkel együtt gömbszerűvé, majd a növesztési reakciót 

követően ismét rúd alakúvá deformálódik. Ez a gömb-rúd átalakulás többször is ismételhető, a 

szilikahéj rugalmassága megmarad, azonban a folyamatnak határt szab a magrészecske 

térfogatnövekedésével kapcsolatba hozható felhasadása a szilikahéjnak, aminek 

következtében az arany magok a héjon kívül nagy kitüremkedésekké növekednek. 

Megállapítható tehát, hogy a szilikahéj igen rugalmas, valamint, hogy pórusain keresztül az 

arany nanorészecskék reakcióba vihetőek. Megfigyeltem továbbá azt is, hogy a hőkezelés 

során keletkezett gömb alakú arany magokra érvényesek a rudak növesztése esetében az 

irodalomból ismert növesztési szabályok, ugyanis a magok ezüst nélkül növesztve nagyobb, 

gömb alakú részecskékké nőnek. Ezen felül igazoltam azt is, hogy a magrészecskék a 

mezopórusokon keresztüldiffundáló ionokkal való reakció során növekednek tovább, ugyanis 

a továbbnövesztési kísérleteket végrehajtva olyan filmeken, melyek pórusait kompakt szilika 

réteg segítségével lezártam, nem történik reakció a magrészecskék és a reakcióelegyben 

jelenlévő ionok között. 

Munkám során vizsgáltam azt is, hogy különböző tengelyarányú (2,5-4,3) arany 

nanorudakat 15 nm-es mezopórusos szilikahéjjal bevonva és különböző hőmérsékleteken 

hőkezelve (300-900 °C, 1 óra) hogyan alakul a részecskék hővel szembeni stabilitása szilárd 

hordozón. A hőkezelési lépések után a részecskék kioltási spektrumát és 

elektronmikroszkópos képét vizsgáltam, melyek alapján megállapítottam, hogy a szilikahéj 

jelentősen befolyásolja az arany nanorudak hőstabilitását a tengelyarány függvényében. Az 
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általam vizsgált arany magok a szilikahéjon belül legalább 500 °C-ig megőrizték rúd 

jellegüket, ezen túl a 2,5-ös tengelyaránnyal rendelkező részecskék 700 °C-ig bizonyultak rúd 

alakúnak. A szilikahéj deformálódása ezen részecskék esetében is jelentkezik. Az arany 

magokat királyvíz segítségével még alacsony hőmérsékleten kioldva a szilikahéj 

mezopórusain keresztül megvizsgáltam, hogy a héj deformálódása ténylegesen csak az arany 

mag alakváltozásának köszönhető-e a magas hőmérsékletű hőkezelések során. A 900 °C-on 

hőkezelt üres, rúd alakú szilikahéjak esetében az elektronmikroszkópos képek alapján 

megállapítottam, hogy a szilikahéjak ilyen magas hőmérsékleten is megtartották rúd-szerű 

alakjukat valamint méretüket, azaz a mag/héj részecskék hőkezelése során a gömbbé való 

deformálódást csak az arany magok deformációja okozza. Megállapítottam továbbá azt is, 

hogy a héj alakváltozása, az arany mag méretétől függően korlátozott. A 4,3-as tengelyarányú 

részecskék esetében ugyanis 700 °C feletti hőmérsékleten a szilikahéj deformálódása már 

nem minden esetben tudja követni a magrészecskék gömbszerűvé alakulását, 900 °C-os 

hőkezelést követően pedig már a héj szerkezete is megváltozik, így az arany magok egy része 

is távozik a héjból, ezek összeolvadnak nagyobb, gömb alakú arany részecskékké a hordozó 

felületén. A szilikahéj korlátozott deformációkészsége ebben az esetben annak tudható be, 

hogy a nagyobb tengelyarányú részecskék esetében nagyobb deformáció lenne szükséges, 

mint amennyit a szilikahéj követni tud. 

 

Eredményeimet a következő tézispontokba foglaltam össze: 

 

1. Elsőként állítottam elő rúd alakú, nanoméretű arany nanorúd/szilika részecskék 

Langmuir- és Langmuir–Blodgett(LB)-típusú filmjeit. Megállapítottam, hogy a szilárd 

hordozón kialakított filmeknek és a részecskék szoljainak kioltási spektrumai jó egyezésben 

vannak, amiből a filmet alkotó részecskék közötti plazmoncsatolás hiányára következtettem. 

A plazmoncsatolás hiányát, valamint a rúd alakú arany magok filmen belüli, véletlenszerű 

orientációját a részecskéket borító szilikahéj jelenlétével magyaráztam. Rámutattam, hogy a 

plazmoncsatolás hiánya lehetőséget ad a film optikai tulajdonságainak tervezésére az alkotó 

részecskék szintjén. [S1] [S4] 

2. Az arany magokon kialakított mezopórusos szilikahéjak átjárhatóságát a részecskék 

LB-típusú filmjeiben színezék-adszorpciós kísérletekkel igazoltam. A diszperziós közegben 

oldott Rodamin 6G színezékmolekulák behatolását a mezopórusok belsejébe, egészen az 

arany mag felületének közvetlen közelébe optikai spektroszkópiai vizsgálatokkal 

bizonyítottam. Az arany magok környezetében a színezékmolekulák által okozott 
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törésmutató-növekedést az extinkciós spektrumok longitudinális csúcsának növekvő 

intenzitása és helyzetének eltolódása mutatta. [S1] 

3. Kísérletileg kimutattam, hogy az LB-filmet alkotó mag/űhéj típusú részecskék arany 

magjai a hőmérséklet növelésével, jóval a tömbi arany olvadáspontja alatt, gömb alakúvá 

válnak. Megmutattam továbbá, hogy az arany magok alakváltozása következtében a 

mezopórusos szilikabevonat is deformálódik. [S2] [S3] 

4. Úgy találtam, hogy a kompozit részecskék LB-filmjeinek hőkezelése révén előállított 

gömb alakú arany mikrofázisok a mezopórusos héjon belül (mintegy nanoméretű reaktorban) 

kémiai reakcióba vihetőek: a gömb alakú aranyrészecskéket a mezopórusos héjon belül a 

pórusokon keresztül ismét rúd alakúra növesztettem, ami együtt járt a szilikahéj újbóli rúd 

alakúvá formálódásával is. Úgy találtam továbbá, hogy a szilikahéjon belül végrehajtott 

reakció során a héj nélküli részecskékre érvényes – oldatbeli – növekedési szabályok is 

érvényesek. Bizonyítottam, hogy a magrészecske növekedéséhez szükséges prekurzorok 

valóban a mezopórusokon keresztül végbemenő diffúzióval érik el a részecskefelszínt. [S2] 

5. Megmutattam, hogy a 3. és a 4. tézispontban leírt alak- és méretváltozással járó 

folyamatok egymást követően többször is ismételhetőek. Az ismételt hőkezelés – 

továbbnövesztés ciklusok számának a héj – a magrészecske térfogat-növekedése által okozott 

– felrepedése szab határt. [S2] 

6. Kísérletileg igazoltam, hogy eddig nem vizsgált hőmérséklettartományban a szilárd 

hordozón kialakított, rúd alakú, arany nanorúd/szilika kompozit részecskék filmjeiben az 

arany  magok olvadással szemben megmutatkozó hőstabilitása jelentősen nagyobb, mint a héj 

nélküli arany nanorudaké. Kimutattam, hogy a szilikahéj jelentős mértékben növeli az arany 

magok hőstabilitását az arany magok hosszúság/szélesség arányától függően: A 

hosszúság/szélesség arány növekedésével csökken a hőstabilitás. [S3] 
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Függelék 

F.1 A kísérletek során felhasznált minták összefoglalása 

 

F.1 Táblázat A kísérletek során felhasznált minták és tulajdonságaik összefoglalása 

Részecske Méret [nm] AR Kísérlet (fejezetszám szerint) 

R1 23x40 nm 1,8±0,6 5.1.1-3 

R2 11x27 nm 2,5±0,5 5.1.1 

R3 21x35 nm 1,8±0,5 5.1.3 

R4 10x24 2,4±0.8 5.2 

Au1 11x27 2,5±0,5 5.3 

Au2 12x35 3,0±0,6 5.3 

Au3 9x30 3,4±0,8 5.3 

Au4 11x44 4,3±1,3 5.3 

G átmérő: 14±1,9 nm 5.1.1 

 

 

F.2 A Rodamin 6G adszorpciójának számítása 

A kísérletek során az üveg hordozón adszorbeálódott molekulák mennyiségének 

meghatározásához az üveglapot színezékoldatba merítettem és mértem az abszorpciós 

spektrumát. Ebből meghatároztam, hogy a szubsztrát két oldalán adszorbeálódott molekulák 

milyen mértékben járulnak hozzá a részecskés filmeken tapasztalható fényabszorpcióhoz. 

Ahhoz, hogy megbecsülhessem, mennyi színezék adszorbeálódhat a mag/héj részecskék 

felületén, 146 nm-es Stöber-szilika nanorészecskék monorétegeit használtam 

modellfelületként, mivel a szilikahéj leválasztásához hasonlóan ezek a részecskék is tetraetil-

ortoszilikát lúgos hidrolízise és kondenzációja során alakultak ki. 

A szubsztrát felületének borítottsága a Stöber-szilika részecskék esetében maximálisan kb. 

91 %-os értéket vehet föl, amennyiben a részecskék az energetikailag legkedvezőbb, 

hexagonális elrendeződésben foglalnak helyet a hordozón. A valóságban azonban az 

elrendeződés soha nem tökéletes, a mintám esetében csak 80 %-os a lefedettség, az LB-filmek 

SEM képe alapján. Ez az érték a mag/héj részecskék estében még kisebb volt, mindössze 

66 %. Egységnyi hordozó felületen ez alapján meghatározhatjuk az egységnyi hordozó 

felületen helyet foglaló részecskék számát és összes külső felületét, mivel az egyedi 
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részecskék felülete kiszámítható. A fenti megfontolások alapján a mag/héj részecskék és a 

mag nélküli részecskék (gömbi ill. rúd geometriával számolt) teljes, külső felületének aránya 

azonos nagyságú szubsztrát felületen (φ) a következő: 

78,0
66652

51919
2

2
/


nm

nm

A

A
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héjmag
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Ez azt jelenti, hogy a mag/héj részecskék teljes külső felülete 78 %-a a Stöber szilika 

részecskéknek adott nagyságú hordozó felületen. A nanorészecskéken adszorbeálódott 

színezékmolekulák okozta abszorbancia (ΔEmag/héj és ΔEszilika) a 29. ábrán látható kioltási 

spektrumok segítségével számítható, ha kivonjuk az üvegen adszorbeálódott molekulák 

hozzájárulását az extinkciós csúcshoz a Rodamin 6G abszorpciós csúcsának hullámhosszán 

(530 nm). 

Az extinkciós többletek aránya (γ) ekkor: 
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ami azt jelzi, hogy a mag/héj részecskék LB-filmje kétszer annyi színezéket tartalmaz, mint 

a Stöber-szilika részecskék filmje, adott nagyságú hordozó felületen. Ha figyelembe vesszük 

azt, hogy a mag/héj részecskék felülete 78 %-a a Stöber szilika részecskék felületének egy 

adott hordozóterületen, az adszorbeálódott színezék mennyiségének aránya adott mag/héj 

részecske és Stöber-szilika felületen a következő: 

6,2
78,0

2





.      (f3) 

Ez tehát azt jelenti, hogy a részecskék azonos, külső fajlagos felülete mellett a mag/héj 

részecskék 2,6-szor több színezékmolekulát képesek hordozni, ami igazolja a pórusok 

jelenlétét, illetve hozzáférhetőségét a szilikahéjban. 
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F.3 Különböző tengelyarányú, 15 nm-es szilikával bevont részecskék hőkezelése 

 

 

F.1 ábra a) Az Au1S nanorudak normalizált extinkciós spektruma és SEM képei b) hőkezelés előtt és 

c) 300 °C, d) 500 °C, e) 700 °C és f) 900 °C-os hőkezelés után. 
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F.2 ábra a) Az Au2S nanorudak normalizált extinkciós spektruma és SEM képei b) hőkezelés előtt és 

c) 300 °C, d) 500 °C, e) 700 °C és f) 900 °C-os hőkezelés után. 
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F.3 ábra a) Az Au3S nanorudak normalizált extinkciós spektruma és SEM képei b) hőkezelés előtt és 

c) 300 °C, d) 500 °C, e) 700 °C és f) 900 °C-os hőkezelés után. 
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F.4 ábra a) Az Au4S nanorudak normalizált kioltási spektruma hőkezelés előtt és után. (A 25 °C-os 

görbe esetében a kiinduló arany szol spektrumát ábrázoltam, mivel a longitudinális csúcs a spektrométer 

mérési tartományán kívülre esett). Az Au4S nanorudak SEM képei b) hőkezelés előtt és c) 300 °C, d) 500 

°C, e) 700 °C és f) 900 °C-os hőkezelés után. Az e) képen körökkel jelöltem azokat a szilikahéjakat, 

amelyek elnyújtott alakúak maradtak, de bennük a részecskék gömb alakúak. Az f) ábrán nyilakkal 

jelöltem azokat a nagy arany gömbrészecskéket, amelyek a héjakból távozó aranyból keletkeztek. 

  



91 

 

A disszertációhoz kapcsolódó publikációk listája 

 

[S1] Fülöp, E., Nagy, N., Deák, A., Bársony, I., 2012. Langmuir–Blodgett films of 

gold/silica core/shell nanorods. Thin Solid Films 520, 7002–7005. 

doi:10.1016/j.tsf.2012.07.097 (IF: 1,935) 

[S2] Gergely-Fülöp, E., Nagy, N., Deák, A., 2013. Reversible shape transition: Plasmonic 

nanorods in elastic nanocontainers. Materials Chemistry and Physics 141, 343–347. 

doi:10.1016/j.matchemphys.2013.05.020 (IF: 2,234) 

[S3] Gergely-Fülöp, E., Zámbó, D., Deák, A., Thermal stability of mesoporous silica-

coated gold nanorods with different aspect ratios, Materials Chemistry and Physics 

közlésre elfogadva (IF: 2,129) 

[S4] Gergely-Fülöp, E., Nagy, N., Deák, A., Langmuir-Blodgett films of gold nanorods 

with different silica shell thicknesses, Periodica Polytechnica: Chemical Engineering 

közlésre elfogadva (IF: 0,130) 

 

A disszertációhoz szorosan nem kapcsolódó publikációk listája 

 

[S5] Szabó, Z., Volk, J., Fülöp, E., Deák, A., Bársony, I., 2013. Regular ZnO nanopillar 

arrays by nanosphere photolithography. Photonics and Nanostructures - Fundamentals 

and Applications 11, 1–7. doi:10.1016/j.photonics.2012.06.009 (IF: 1,792) 

 

[S6] Szívós, J.; Serényi, M.; Gergely-Fülöp, E.; Lohner, T.; Sáfrán, G., 2014. Nanopattern 

Formation in UV Laser Treated a-AlOx and Nc-Al/AlOx Layers. Vacuum 109, 

200-205. doi: 10.1016/j.vacuum.2014.07.024 (IF:1,426) 

 

[S7] Osváth, Z., Gergely-Fülöp, E., Nagy, N., Deák, A., Nemes-Incze, P., Jin, X., Hwang, 

C., Biró, L.P., 2014. Controlling the nanoscale rippling of graphene with SiO2 

nanoparticles. Nanoscale 6, 6030. doi:10.1039/c3nr06885d (IF: 6,233) 

 

  



92 

 

[S8] Szívós János, Miklós Serényi, Eszter Gergely-Fülöp, György Sáfrán, Nanoscale 

masking with UV excimer laser for bit patterned media. Proceedings of MC2013 

Microscopy Congress. Konferencia helye, ideje: Regensburg, Németország, 

2013.09.25-2013.09.30.pp. 607-608. 

 

[S9] Nagy, N., Zolnai, Z., Fülöp, E., Deák, A., Bársony, I., 2012. Tunable ion-swelling for 

nanopatterning of macroscopic surfaces: The role of proximity effects. Applied 

Surface Science 259, 331–337. doi:10.1016/j.apsusc.2012.07.045 (IF: 2,103) 

 

[S10] Khánh, N.Q., Lukács, I., Sáfrán, G., Erdélyi, R., Fülöp, E., Deák, A., Volk, J., 2012. 

Effect of nanosphere monolayer on the morphology of ZnO nanowires grown by 

hydrothermal method. Materials Letters 79, 242–244. 

doi:10.1016/j.matlet.2012.04.038 (IF: 2,307) 

 

  



93 

 

Irodalomjegyzék 

 

1  Freestone, I., Meeks, N., Sax, M., Higgitt, C., 2007. The Lycurgus Cup — A Roman 

nanotechnology. Gold Bull 40, 270–277. doi:10.1007/BF03215599 

2 Schalm, O., Van der Linden, V., Frederickx, P., Luyten, S., Van der Snickt, G., Caen, J., 

Schryvers, D., Janssens, K., Cornelis, E., Van Dyck, D., Schreiner, M., 2009. Enamels 

in stained glass windows: Preparation, chemical composition, microstructure and causes 

of deterioration. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, A Collection of 

Papers Presented at the 19th International Congress on X-Ray Optics and Microanalysis 

(ICXOM-19) 64, 812–820. doi:10.1016/j.sab.2009.06.005 

3 Color and dichroism of silver-stained glasses - Springer, n.d. doi:10.1007/s11051-013-

1932-7 

4 Kunicki-Goldfinger, J.J., Freestone, I.C., McDonald, I., Hobot, J.A., Gilderdale-Scott, 

H., Ayers, T., 2014. Technology, production and chronology of red window glass in the 

medieval period – rediscovery of a lost technology. Journal of Archaeological Science 

41, 89–105. doi:10.1016/j.jas.2013.07.029 

5 Turkevich, J., Stevenson, P.C., Hillier, J., 1951. A study of the nucleation and growth 

processes in the synthesis of colloidal gold. Discussions of the Faraday Society 11, 55. 

doi:10.1039/df9511100055 

6 Pazos-Perez, N., Garcia de Abajo, F.J., Fery, A., Alvarez-Puebla, R.A., 2012. From 

Nano to Micro: Synthesis and Optical Properties of Homogeneous Spheroidal Gold 

Particles and Their Superlattices. Langmuir 28, 8909–8914. doi:10.1021/la3002898 

7 Pérez-Juste, J., Correa-Duarte, M.A., Liz-Marzán, L.M., 2004. Silica gels with tailored, 

gold nanorod-driven optical functionalities. Applied Surface Science, EMRS 2003 

Symposium F, Nanostructures from Clusters 226, 137–143. 

doi:10.1016/j.apsusc.2003.11.013 

8 Novo, C., Funston, A.M., Mulvaney, P., 2008. Direct observation of chemical reactions 

on single gold nanocrystals using surface plasmon spectroscopy. Nature 

Nanotechnology 3, 598–602. doi:10.1038/nnano.2008.246 

9 Ha, T.H., Koo, H.-J., Chung, B.H., 2007. Shape-Controlled Syntheses of Gold 

Nanoprisms and Nanorods Influenced by Specific Adsorption of Halide Ions. J. Phys. 

Chem. C 111, 1123–1130. doi:10.1021/jp066454l 



94 

 

10 Sivapalan, S.T., DeVetter, B.M., Yang, T.K., Schulmerich, M.V., Bhargava, R., 

Murphy, C.J., 2013. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Polyelectrolyte-

Wrapped Gold Nanoparticles in Colloidal Suspension. J. Phys. Chem. C 117, 10677–

10682. doi:10.1021/jp402392y 

11 Nehl, C.L., Liao, H., Hafner, J.H., 2006. Optical Properties of Star-Shaped Gold 

Nanoparticles. Nano Lett. 6, 683–688. doi:10.1021/nl052409y 

12 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/t/the_lycur

gus_cup.aspx 

13 http://enthusiastical.wordpress.com/2013/05/03/southern-rose-window-notre-dame-

paris/ 

14 Yu, Chang, S.-S., Lee, C.-L., Wang, C.R.C., 1997. Gold Nanorods:  Electrochemical 

Synthesis and Optical Properties. J. Phys. Chem. B 101, 6661–6664. 

doi:10.1021/jp971656q 

15 Siegel, J., Kvítek, O., Lyutakov, O., Řezníčková, A., Švorčík, V., 2013. Low pressure 

annealing of gold nanostructures. Vacuum, 14th Joint Vacuum Conference/12th 

European Vacuum Conference/11th Annual Meeting of the Deutsche Vakuum 

Gesellschaft/ 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting, 04-08 June 2012, Dubrovnik, 

Croatia 98, 100–105. doi:10.1016/j.vacuum.2013.03.019 

16 Castro, H.P.S., Wender, H., Alencar, M.A.R.C., Teixeira, S.R., Dupont, J., Hickmann, 

J.M., 2013. Third-order nonlinear optical response of colloidal gold nanoparticles 

prepared by sputtering deposition. Journal of Applied Physics 114, 183104. 

doi:10.1063/1.4831679 

17 Pal, T., De ( S., Jana, N.R., Pradhan, N., Mandal, R., Pal, A., Beezer, A.E., Mitchell, 

J.C., 1998. Organized Media as Redox Catalysts. Langmuir 14, 4724–4730. 

doi:10.1021/la980057n 

18 Jana, N.R., Gearheart, L., Murphy, C.J., 2001. Seed-Mediated Growth Approach for 

Shape-Controlled Synthesis of Spheroidal and Rod-like Gold Nanoparticles Using a 

Surfactant Template. Adv. Mater. 13, 1389–1393. doi:10.1002/1521-

4095(200109)13:18<1389::AID-ADMA1389>3.0.CO;2-F 

19 Nikoobakht, B., El-Sayed, M.A., 2003. Preparation and Growth Mechanism of Gold 

Nanorods (NRs) Using Seed-Mediated Growth Method. Chem. Mater. 15, 1957–1962. 

doi:10.1021/cm020732l 



95 

 

20 Liu, Guyot-Sionnest, P., 2005. Mechanism of Silver(I)-Assisted Growth of Gold 

Nanorods and Bipyramids. J. Phys. Chem. B 109, 22192–22200. 

doi:10.1021/jp054808n 

21 Wang, Z.L., Mohamed, M.B., Link, S., El-Sayed, M.A., 1999. Crystallographic facets 

and shapes of gold nanorods of different aspect ratios. Surface Science 440, L809–

L814. doi:10.1016/S0039-6028(99)00865-1 

22 Ye, X., Jin, L., Caglayan, H., Chen, J., Xing, G., Zheng, C., Doan-Nguyen, V., Kang, 

Y., Engheta, N., Kagan, C.R., Murray, C.B., 2012. Improved Size-Tunable Synthesis of 

Monodisperse Gold Nanorods through the Use of Aromatic Additives. ACS Nano 6, 

2804–2817. doi:10.1021/nn300315j 

23 Takenaka, Y., Kitahata, H., 2009. High-aspect-ratio gold nanorods synthesized in a 

surfactant gel phase. Chemical Physics Letters 467, 327–330. 

doi:10.1016/j.cplett.2008.11.023 

24 Nikoobakht, B., El-Sayed, M.A., 2001. Evidence for Bilayer Assembly of Cationic 

Surfactants on the Surface of Gold Nanorods. Langmuir 17, 6368–6374. 

doi:10.1021/la010530o 

25 Niidome, Y., Nakamura, Y., Honda, K., Akiyama, Y., Nishioka, K., Kawasaki, H., 

Nakashima, N., 2009. Characterization of silver ions adsorbed on gold nanorods: 

surface analysis by using surface-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometry. Chem. Commun. 1754–1756. doi:10.1039/B821402F 

26 Murphy, C.J., Sau, T.K., Gole, A.M., Orendorff, C.J., Gao, J., Gou, L., Hunyadi, S.E., 

Li, T., 2005. Anisotropic Metal Nanoparticles:  Synthesis, Assembly, and Optical 

Applications. J. Phys. Chem. B 109, 13857–13870. doi:10.1021/jp0516846 

27 Orendorff, C.J., Murphy, C.J., 2006. Quantitation of Metal Content in the Silver-

Assisted Growth of Gold Nanorods. J. Phys. Chem. B 110, 3990–3994. 

doi:10.1021/jp0570972 

28 Pérez-Juste, J., Liz-Marzán, L.M., Carnie, S., Chan, D.Y.C., Mulvaney, P., 2004. 

Electric-Field-Directed Growth of Gold Nanorods in Aqueous Surfactant Solutions. 

Adv. Funct. Mater. 14, 571–579. doi:10.1002/adfm.200305068 

29 Edgar, J.A., McDonagh, A.M., Cortie, M.B., 2012. Formation of Gold Nanorods by a 

Stochastic ―Popcorn‖ Mechanism. ACS Nano 6, 1116–1125. doi:10.1021/nn203586j 

30 Vigderman, L., Khanal, B.P., Zubarev, E.R., 2012. Functional Gold Nanorods: 

Synthesis, Self-Assembly, and Sensing Applications. Adv. Mater. 24, 4811–4841. 

doi:10.1002/adma.201201690 



96 

 

31 Millstone, J.E., Wei, W., Jones, M.R., Yoo, H., Mirkin, C.A., 2008. Iodide Ions Control 

Seed-Mediated Growth of Anisotropic Gold Nanoparticles. Nano Lett. 8, 2526–2529. 

doi:10.1021/nl8016253 

32 Wei, Q., Ji, J., Shen, J., 2008. pH Controlled Synthesis of High Aspect-Ratio Gold 

Nanorods. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, 5708–5714. 

doi:10.1166/jnn.2008.302 

33 Li, Z., Kübel, C., Pârvulescu, V.I., Richards, R., 2008. Size Tunable Gold Nanorods 

Evenly Distributed in the Channels of Mesoporous Silica. ACS Nano 2, 1205–1212. 

doi:10.1021/nn800137x 

34 Gao, C., Zhang, Q., Lu, Z., Yin, Y., 2011. Templated Synthesis of Metal Nanorods in 

Silica Nanotubes. J. Am. Chem. Soc. 133, 19706–19709. doi:10.1021/ja209647d 

35 Lu, X., Yavuz, M.S., Tuan, H.-Y., Korgel, B.A., Xia, Y., 2008. Ultrathin Gold 

Nanowires Can Be Obtained by Reducing Polymeric Strands of Oleylamine−AuCl 

Complexes Formed via Aurophilic Interaction. J. Am. Chem. Soc. 130, 8900–8901. 

doi:10.1021/ja803343m 

36 Mirska, D., Schirmer, K., Funari, S.S., Langner, A., Dobner, B., Brezesinski, G., 2005. 

Biophysical and biochemical properties of a binary lipid mixture for DNA transfection. 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 40, 51–59. doi:10.1016/j.colsurfb.2004.10.007 

37 Pierrat, S., Zins, I., Breivogel, A., Sönnichsen, C., 2007. Self-Assembly of Small Gold 

Colloids with Functionalized Gold Nanorods. Nano Lett. 7, 259–263. 

doi:10.1021/nl062131p 

38 Vigderman, L., Manna, P., Zubarev, E.R., 2012. Quantitative Replacement of Cetyl 

Trimethylammonium Bromide by Cationic Thiol Ligands on the Surface of Gold 

Nanorods and Their Extremely Large Uptake by Cancer Cells. Angew. Chem. 124, 

660–665. doi:10.1002/ange.201107304 

39 Gole, A., Murphy, C.J., 2005. Polyelectrolyte-Coated Gold Nanorods:  Synthesis, 

Characterization and Immobilization. Chem. Mater. 17, 1325–1330. 

doi:10.1021/cm048297d 

40 Xu, Y., Wang, J., Li, X., Liu, Y., Dai, L., Wu, X., Chen, C., 2014. Selective inhibition 

of breast cancer stem cells by gold nanorods mediated plasmonic hyperthermia. 

Biomaterials 35, 4667–4677. doi:10.1016/j.biomaterials.2014.02.035 

41 Liu, X., Huang, N., Li, H., Wang, H., Jin, Q., Ji, J., 2014. Multidentate polyethylene 

glycol modified gold nanorods for in vivo near-infrared photothermal cancer therapy. 

ACS Appl Mater Interfaces 6, 5657–5668. doi:10.1021/am5001823 



97 

 

42 Wang, C., Chen, Y., Wang, T., Ma, Z., Su, Z., 2007. Biorecognition-Driven Self-

Assembly of Gold Nanorods: A Rapid and Sensitive Approach toward Antibody 

Sensing. Chem. Mater. 19, 5809–5811. doi:10.1021/cm0700899 

43 Wang, C., Irudayaraj, J., 2008. Gold Nanorod Probes for the Detection of Multiple 

Pathogens. Small 4, 2204–2208. doi:10.1002/smll.200800309 

44 Khalavka, Y., Ohm, C., Sun, L., Banhart, F., Sönnichsen, C., 2007. Enhanced Thermal 

Stability of Gold and Silver Nanorods by Thin Surface Layers. J. Phys. Chem. C 111, 

12886–12889. doi:10.1021/jp075230f 

45 Cho, E.C., Camargo, P.H.C., Xia, Y., 2010. Synthesis and Characterization of Noble-

Metal Nanostructures Containing Gold Nanorods in the Center. Adv. Mater. 22, 744–

748. doi:10.1002/adma.200903097 

46 Sommerfeld, A., Bethe, H., 1933. Elektronentheorie der Metalle, in: Aufbau Der 

Zusammenhängenden Materie, Handbuch der Physik. Springer Berlin Heidelberg, pp. 

333–622. 

47 Urban, A., 2012. Environment-dependent Crystal-field Tight-binding Based on Density-

functional Theory: Umgebungsabhängiges Kristallfeld-Tight-Binding Basierend Auf 

Dichtefunktionaltheorie. 

48 Johnson, P.B., Christy, R.W., 1972. Optical Constants of the Noble Metals. Phys. Rev. 

B 6, 4370–4379. doi:10.1103/PhysRevB.6.4370 

49 Mie, G., 1908. Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen. 

Ann. Phys. 330, 377–445. doi:10.1002/andp.19083300302 

50 Mayer, K.M., Hafner, J.H., 2011. Localized Surface Plasmon Resonance Sensors. 

Chemical Reviews 111, 3828–3857. doi:10.1021/cr100313v 

51 http://www.philiplaven.com/mieplot.htm 

52 García de Abajo, F.J., Howie, A., 2002. Retarded field calculation of electron energy 

loss in inhomogeneous dielectrics. Phys. Rev. B 65, 115418. 

doi:10.1103/PhysRevB.65.115418 

53 http://physik.uni-graz.at/~uxh/mnpbem/mnpbem.html 

54 Gans, R., 1912. Über die Form ultramikroskopischer Goldteilchen. Ann. Phys. 342, 

881–900. doi:10.1002/andp.19123420503 

55 Pawlow, P., "Über die Abhängigkeit des Schmelzpunktes von der Oberflächenenergie 

eines festen Körpers," Z. Phys. Chem., 65 1-35 (1909). 

56 Pawlow, P. Z., "Über die Abhängigkeit des Schmelzpunktes von der 

Oberflächenenergie eines festen Körpers (Zusatz)," Z. Phys. Chem., 65 545-548 (1909). 



98 

 

57 Nanda, K.K., 2009. Size-dependent melting of nanoparticles: Hundred years of 

thermodynamic model. Pramana - J Phys 72, 617–628. doi:10.1007/s12043-009-0055-2 

58 Gülseren, O., Ercolessi, F., Tosatti, E., 1995. Premelting of thin wires. Physical Review 

B 51, 7377–7380. doi:10.1103/PhysRevB.51.7377 

59 Allen, G.L., Bayles, R.A., Gile, W.W., Jesser, W.A., 1986. Small particle melting of 

pure metals. Thin Solid Films 144, 297–308. doi:10.1016/0040-6090(86)90422-0 

60 Little, S.A., Begou, T., Collins, R.W., Marsillac, S., 2012. Optical detection of melting 

point depression for silver nanoparticles via in situ real time spectroscopic ellipsometry. 

Applied Physics Letters 100, 051107. doi:10.1063/1.3681367 

61 Borel, J.-P., 1981. Thermodynamical size effect and the structure of metallic clusters. 

Surface Science 106, 1–9. doi:10.1016/0039-6028(81)90173-4 

62 Goswami, G.K., Nanda, K.K., 2010. Size-Dependent Melting of Finite-Length 

Nanowires†. J. Phys. Chem. C 114, 14327–14331. doi:10.1021/jp100820c 

63 Jiang, Q., Zhang, S., Zhao, M., 2003. Size-dependent melting point of noble metals. 

Materials Chemistry and Physics 82, 225–227. doi:10.1016/S0254-0584(03)00201-3 

64 Xue, Y.-Q., Zhao, M.-Z., Lai, W.-P., 2013. Size-dependent phase transition 

temperatures of dispersed systems. Physica B: Condensed Matter 408, 134–139. 

doi:10.1016/j.physb.2012.09.053 

65 Lide, D.R. (Ed.); CRC handbook of chemistry and physics. 89th ed.,CRC press Inc., 

Boca Raton, 2008. 

66 Setoura, K., Werner, D., Hashimoto, S., 2012. Optical Scattering Spectral Thermometry 

and Refractometry of a Single Gold Nanoparticle under CW Laser Excitation. J. Phys. 

Chem. C 116, 15458–15466. doi:10.1021/jp304271d 

67 Inasawa, S., Sugiyama, M., Yamaguchi, Y., 2005. Laser-Induced Shape Transformation 

of Gold Nanoparticles below the Melting Point:  The Effect of Surface Melting. J. Phys. 

Chem. B 109, 3104–3111. doi:10.1021/jp045167j 

68 Plech, A., Cerna, R., Kotaidis, V., Hudert, F., Bartels, A., Dekorsy, T., 2007. A Surface 

Phase Transition of Supported Gold Nanoparticles. Nano Lett. 7, 1026–1031. 

doi:10.1021/nl070187t 

69 Canpean, V., Gabudean, A.M., Astilean, S., 2013. Enhanced thermal stability of gelatin 

coated gold nanorods in water solution. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects 433, 9–13. doi:10.1016/j.colsurfa.2013.03.072 

70 Carnevali, P., Ercolessi, F., Tosatti, E., 1987. Melting and nonmelting behavior of the 

Au(111) surface. Phys. Rev. B 36, 6701–6704. doi:10.1103/PhysRevB.36.6701 



99 

 

71 Hoss, A., Nold, M., von Blanckenhagen, P., Meyer, O., 1992. Roughening and melting 

of Au(110) surfaces. Phys. Rev. B 45, 8714–8720. doi:10.1103/PhysRevB.45.8714 

72 Mochrie, S.G.J., Zehner, D.M., Ocko, B.M., Gibbs, D., 1990. Structure and phases of 

the Au(001) surface: X-ray scattering measurements. Phys. Rev. Lett. 64, 2925–2928. 

doi:10.1103/PhysRevLett.64.2925 

73 Zijlstra, P., Chon, J.W.M., Gu, M., 2009. White light scattering spectroscopy and 

electron microscopy of laser induced melting in single gold nanorods. Phys. Chem. 

Chem. Phys. 11, 5915–5921. doi:10.1039/B905203H 

74 Link, S., Wang, Z.L., El-Sayed, M.A., 2000. How Does a Gold Nanorod Melt? J. Phys. 

Chem. B 104, 7867–7870. doi:10.1021/jp0011701 

75 Ma, H., Bendix, P.M., Oddershede, L.B., 2012. Large-Scale Orientation Dependent 

Heating from a Single Irradiated Gold Nanorod. Nano Lett. 12, 3954–3960. 

doi:10.1021/nl3010918 

76 ] Link, S., El-Sayed, M.A., 2001. Spectroscopic determination of the melting energy of 

a gold nanorod. The Journal of Chemical Physics 114, 2362–2368. 

doi:10.1063/1.1336140 

77 Link, S., Burda, C., Nikoobakht, B., El-Sayed, M.A., 2000. Laser-Induced Shape 

Changes of Colloidal Gold Nanorods Using Femtosecond and Nanosecond Laser 

Pulses. J. Phys. Chem. B 104, 6152–6163. doi:10.1021/jp000679t 

78 Petrova, H., Juste, J.P., Pastoriza-Santos, I., Hartland, G.V., Liz-Marzán, L.M., 

Mulvaney, P., 2006. On the temperature stability of gold nanorods: comparison between 

thermal and ultrafast laser-induced heating. Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 814–821. 

doi:10.1039/B514644E 

79 Hu, X., Wang, T., Dong, S., 2007. Thermal annealing of Au nanorod self-assembled 

nanostructured materials: morphology and optical properties. J Colloid Interface Sci 

316, 947–953. doi:10.1016/j.jcis.2007.09.023 

80 Takahashi, Y., Miyahara, N., Yamada, S., 2013. Gold nanorods embedded in titanium 

oxide film for sensing applications. Anal Sci 29, 101–105. 

81 Joy, N.A., Janiszewski, B.K., Novak, S., Johnson, T.W., Oh, S.-H., Raghunathan, A., 

Hartley, J., Carpenter, M.A., 2013. Thermal Stability of Gold Nanorods for High-

Temperature Plasmonic Sensing. J. Phys. Chem. C 117, 11718–11724. 

doi:10.1021/jp400607s 

82 Chen, T., Pourmand, M., Feizpour, A., Cushman, B., Reinhard, B.M., 2013. Tailoring 

Plasmon Coupling in Self-Assembled One-Dimensional Au Nanoparticle Chains 



100 

 

through Simultaneous Control of Size and Gap Separation. J. Phys. Chem. Lett. 4, 

2147–2152. doi:10.1021/jz401066g 

83 Gautier, C., Cunningham, A., Si-Ahmed, L., Robert, G., Bürgi, T., 2010. Pigments 

based on silica-coated gold nanorods: Synthesis, colouring strength, functionalisation, 

extrusion, thermal stability and colour evolution. Gold Bull 43, 94–104. 

doi:10.1007/BF03214974 

84 Omura, N., Uechi, I., Yamada, S., 2009. Comparison of plasmonic sensing between 

polymer-and silica-coated gold nanorods. Analytical Sciences 25, 255–259. 

85 Haruta, M., Yamada, N., Kobayashi, T., Iijima, S., 1989. Gold catalysts prepared by 

coprecipitation for low-temperature oxidation of hydrogen and of carbon monoxide. 

Journal of Catalysis 115, 301–309. doi:10.1016/0021-9517(89)90034-1 

86 Haruta, M., 1997. Novel catalysis of gold deposited on metal oxides. Catalysis Surveys 

from Asia 1, 61–73. doi:10.1023/A:1019068728295 

87 Corti, C.W., Holliday, R.J., Thompson, D.T., 2007. Progress towards the commercial 

application of gold catalysts. Top Catal 44, 331–343. doi:10.1007/s11244-007-0307-7 

88 F. Wang, X. Liu, C-H. Lu, I. Willner, Cysteine-Mediated Aggregation of Au 

Nanoparticles: The Development of a H2O2 Sensor and Oxidase-Based Biosensors, 

ACS Nano, 2013, 7, 7278-7286. 

89 A. Alizadeh, M. M. Khodaeia, Z. Hamidia, M. bin Shamsuddinb, Naked-eye 

colorimetric detection of Cu2+ and Ag+ ions based on close-packed aggregation of 

pyridines-functionalized gold nanoparticles, Sensor Actuat B-Chem, 2014, 190, 782-

791. 

90 M. E. Ali, U. Hashim, S. Mustafa, Y. B. Che Man, and Kh. N. Islam, Gold Nanoparticle 

Sensor for the Visual Detection of Pork Adulteration in Meatball Formulation, J 

Nanomater, 2012, 2012, 103607. 

91 Xu, H., Aizpurua, J., Käll, M., Apell, P., 2000. Electromagnetic contributions to single-

molecule sensitivity in surface-enhanced Raman scattering. Phys. Rev. E 62, 4318–

4324. doi:10.1103/PhysRevE.62.4318 

92 Ru, E.C.L., Etchegoin, P.G., Meyer, M., 2006. Enhancement factor distribution around 

a single surface-enhanced Raman scattering hot spot and its relation to single molecule 

detection. The Journal of Chemical Physics 125, 204701. doi:10.1063/1.2390694 

93 Dey, P., Blakey, I., Thurecht, K.J., Fredericks, P.M., 2013. Self-Assembled 

Hyperbranched Polymer–Gold Nanoparticle Hybrids: Understanding the Effect of 



101 

 

Polymer Coverage on Assembly Size and SERS Performance. Langmuir 29, 525–533. 

doi:10.1021/la304034b 

94 Sanchez-Gaytan, B.L., Swanglap, P., Lamkin, T.J., Hickey, R.J., Fakhraai, Z., Link, S., 

Park, S.-J., 2012. Spiky Gold Nanoshells: Synthesis and Enhanced Scattering 

Properties. J. Phys. Chem. C 116, 10318–10324. doi:10.1021/jp300009b 

95 Jung, S., Nam, J., Hwang, S., Park, J., Hur, J., Im, K., Park, N., Kim, S., 2013. 

Theragnostic pH-Sensitive Gold Nanoparticles for the Selective Surface Enhanced 

Raman Scattering and Photothermal Cancer Therapy. Anal. Chem. 85, 7674–7681. 

doi:10.1021/ac401390m 

96 Liu, Y.L., Sun, K.W., 2011. Plasmon-enhanced photoluminescence from bioconjugated 

gold nanoparticle and nanodiamond assembly. Applied Physics Letters 98, 153702. 

doi:10.1063/1.3576852 

97 De la Mora, M.B., Bornacelli, J., Nava, R., Zanella, R., Reyes-Esqueda, J.A., 2014. 

Porous silicon photoluminescence modification by colloidal gold nanoparticles: 

Plasmonic, surface and porosity roles. Journal of Luminescence 146, 247–255. 

doi:10.1016/j.jlumin.2013.09.053 

98 Kozanoglu, D., Apaydin, D.H., Cirpan, A., Esenturk, E.N., 2013. Power conversion 

efficiency enhancement of organic solar cells by addition of gold nanostars, nanorods, 

and nanospheres. Organic Electronics 14, 1720–1727. doi:10.1016/j.orgel.2013.04.008 

99 Kawawaki, T., Takahashi, Y., Tatsuma, T., 2013. Enhancement of Dye-Sensitized 

Photocurrents by Gold Nanoparticles: Effects of Plasmon Coupling. J. Phys. Chem. C 

117, 5901–5907. doi:10.1021/jp3120836 

100 Notarianni, M., Vernon, K., Chou, A., Aljada, M., Liu, J., Motta, N., n.d. Plasmonic 

effect of gold nanoparticles in organic solar cells. Solar Energy. 

doi:10.1016/j.solener.2013.09.026 

101 Nam, J., Won, N., Jin, H., Chung, H., Kim, S., 2009. pH-Induced Aggregation of Gold 

Nanoparticles for Photothermal Cancer Therapy. J. Am. Chem. Soc. 131, 13639–13645. 

doi:10.1021/ja902062j 

102 Freitas, L.F. de, Zanelatto, L.C., Mantovani, M.S., Silva, P.B.G., Ceccini, R., Grecco, 

C., Moriyama, L.T., Kurachi, C., Martins, V.C.A., Plepis, A.M.G., 2013. In vivo 

photothermal tumour ablation using gold nanorods. Laser Phys. 23, 066003. 

doi:10.1088/1054-660X/23/6/066003 



102 

 

103 Mackey, M.A., Ali, M.R.K., Austin, L.A., Near, R.D., El-Sayed, M.A., 2014. The Most 

Effective Gold Nanorod Size for Plasmonic Photothermal Therapy: Theory and In Vitro 

Experiments. J. Phys. Chem. B 118, 1319–1326. doi:10.1021/jp409298f 

104 Rodríguez-Fernández, J., Fedoruk, M., Hrelescu, C., Lutich, A.A., Feldmann, J., 2011. 

Triggering the volume phase transition of core–shell Au nanorod–microgel 

nanocomposites with light. Nanotechnology 22, 245708. doi:10.1088/0957-

4484/22/24/245708 

105 Blodgett, K., Langmuir, I., 1937. Built-Up Films of Barium Stearate and Their Optical 

Properties. Physical Review 51, 964–982. doi:10.1103/PhysRev.51.964 

106 Tao, A., Kim, F., Hess, C., Goldberger, J., He, R., Sun, Y., Xia, Y., Yang, P., 2003. 

Langmuir−Blodgett Silver Nanowire Monolayers for Molecular Sensing Using Surface-

Enhanced Raman Spectroscopy. Nano Lett. 3, 1229–1233. doi:10.1021/nl0344209 

107 Tao, A., Sinsermsuksakul, P., Yang, P., 2007. Tunable plasmonic lattices of silver 

nanocrystals. Nat Nano 2, 435–440. doi:10.1038/nnano.2007.189 

108 Israelachvili, J.N., 2011. Intermolecular and surface forces. Academic Press, 

Burlington, MA. 

109 Huang, S., Tsutsui, G., Sakaue, H., Shingubara, S., Takahagi, T., 2001. Experimental 

conditions for a highly ordered monolayer of gold nanoparticles fabricated by the 

Langmuir–Blodgett method. Journal of Vacuum Science & Technology B 19, 2045–

2049. doi:10.1116/1.1410943 

110 Abdelsalam, M.E., 2009. Surface enhanced raman scattering of aromatic thiols adsorbed 

on nanostructured gold surfaces. cent.eur.j.chem. 7, 446–453. doi:10.2478/s11532-009-

0032-0 

111 Scheeler, S.P., Mühlig, S., Rockstuhl, C., Hasan, S.B., Ullrich, S., Neubrech, F., 

Kudera, S., Pacholski, C., 2013. Plasmon Coupling in Self-Assembled Gold 

Nanoparticle-Based Honeycomb Islands. J. Phys. Chem. C 117, 18634–18641. 

doi:10.1021/jp405560t 

112 Wang, Y., DePrince, A.E., K. Gray, S., Lin, X.-M., Pelton, M., 2010. Solvent-Mediated 

End-to-End Assembly of Gold Nanorods. J. Phys. Chem. Lett. 1, 2692–2698. 

doi:10.1021/jz1010048 

113 Thomas, K.G., Barazzouk, S., Ipe, B.I., Joseph, S.T.S., Kamat, P.V., 2004. Uniaxial 

Plasmon Coupling through Longitudinal Self-Assembly of Gold Nanorods. J. Phys. 

Chem. B 108, 13066–13068. doi:10.1021/jp049167v 



103 

 

114 Tsai, C.-Y., Wu, C.-Y., Chang, K.-H., Lee, P.-T., 2013. Slab Thickness Dependence of 

Localized Surface Plasmon Resonance Behavior in Gold Nanorings. Plasmonics 8, 

1011–1016. doi:10.1007/s11468-013-9503-4 

115 Landon, P.B., Gutierrez, J., Ferraris, J.P., Martinez, I.L., Giridharagopal, R., Wu, Y.-C., 

Lee, S., Parikh, K., Gillespie, J., Ussery, G., Karimi, B., Baughman, R., Zakhidov, A., 

Glosser, R., 2003. Inverse gold photonic crystals and conjugated polymer coated opals 

for functional materials. Physica B: Condensed Matter, Proceedings of the Sixth 

International Conference on Electrical Transport and Optical Properties of 

Inhomogeneous Media 338, 165–170. doi:10.1016/S0921-4526(03)00480-0 

116 Stöber, W., Fink, A., Bohn, E., 1968. Controlled growth of monodisperse silica spheres 

in the micron size range. Journal of Colloid and Interface Science 26, 62–69. 

doi:10.1016/0021-9797(68)90272-5 

117 Zou, H., Wu, S., Shen, J., 2008. Polymer/silica nanocomposites: preparation, 

characterization, properties, and applications. Chem. Rev. 108, 3893–3957. 

doi:10.1021/cr068035q 

118 Beau, R., Duchene, J. & Page, M. L. Porous silica particles containing a crystallized 

phase and method. (Google Patents, 1970). at 

http://www.google.com/patents/US3493341 

119 Vincent, C., E, R. J. & D, V. C. Process for producing low-bulk density silica. (Google 

Patents, 1971). at http://www.google.com/patents/US3556725 

120 Kallrath, G. & Biegler, H. Process for producing silica in the form of hollow spheres. 

(Google Patents, 1968). at http://www.google.com/patents/US3383172 

121 Trewyn, B.G., Slowing, I.I., Giri, S., Chen, H.-T., Lin, V.S.-Y., 2007. Synthesis and 

Functionalization of a Mesoporous Silica Nanoparticle Based on the Sol–Gel Process 

and Applications in Controlled Release. Acc. Chem. Res. 40, 846–853. 

doi:10.1021/ar600032u 

122 Kresge, C.T., Leonowicz, M.E., Roth, W.J., Vartuli, J.C., Beck, J.S., 1992. Ordered 

mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism. 

Nature 359, 710–712. doi:10.1038/359710a0 

123 Zhao, D., Feng, J., Huo, Q., Melosh, N., Fredrickson, G.H., Chmelka, B.F., Stucky, 

G.D., 1998. Triblock Copolymer Syntheses of Mesoporous Silica with Periodic 50 to 

300 Angstrom Pores. Science 279, 548–552. doi:10.1126/science.279.5350.548 



104 

 

124 Zhao, D., Feng, J., Huo, Q., Melosh, N., Fredrickson, G.H., Chmelka, B.F., Stucky, 

G.D., 1998. Triblock Copolymer Syntheses of Mesoporous Silica with Periodic 50 to 

300 Angstrom Pores. Science 279, 548–552. doi:10.1126/science.279.5350.548 

125 Yasmin, T., Müller, K., 2011. Synthesis and characterization of surface modified SBA-

15 silica materials and their application in chromatography. Journal of Chromatography 

A 1218, 6464–6475. doi:10.1016/j.chroma.2011.07.035 

126 Ma, Y., Qi, L., Ma, J., Wu, Y., Liu, O., Cheng, H., 2003. Large-pore mesoporous silica 

spheres: synthesis and application in HPLC. Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects 229, 1–8. doi:10.1016/j.colsurfa.2003.08.010 

127 Carrero, A., van Grieken, R., Paredes, B., 2012. Hybrid zeolitic-mesostructured 

materials as supports of metallocene polymerization catalysts. Catalysis Today, The 4th 

Czech-Italian-Spanish (CIS-4) workshop on Molecular Sieves and Catalysis 179, 115–

122. doi:10.1016/j.cattod.2011.06.027 

128 Lin, L.-Y., Bai, H., 2014. Salt-templated synthesis of Ce/Al catalysts supported on 

mesoporous silica for acetone oxidation. Applied Catalysis B: Environmental 148–149, 

366–376. doi:10.1016/j.apcatb.2013.11.026 

129 Martín, A., García, R.A., Karaman, D.S., Rosenholm, J.M., 2014. Polyethyleneimine-

functionalized large pore ordered silica materials for poorly water-soluble drug delivery. 

Journal of Materials Science 49, 1437–1447. doi:10.1007/s10853-013-7828-1 

130 Meng, H., Liong, M., Xia, T., Li, Z., Ji, Z., Zink, J.I., Nel, A.E., 2010. Engineered 

Design of Mesoporous Silica Nanoparticles to Deliver Doxorubicin and P-Glycoprotein 

siRNA to Overcome Drug Resistance in a Cancer Cell Line [WWW Document]. URL 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn100690m (accessed 5.19.14). 

131 Sayler, F.M., Grano, A.J., Smått, J.-H., Lindén, M., Bakker, M.G., 2014. Nanocasting 

of hierarchically porous Co3O4, Co, NiO, Ni, and Ag, monoliths: Impact of processing 

conditions on fidelity of replication. Microporous and Mesoporous Materials 184, 141–

150. doi:10.1016/j.micromeso.2013.10.011 

132 Zhao, J., Liu, Y., Li, X., Lu, G., You, L., Liang, X., Liu, F., Zhang, T., Du, Y., 2013. 

Highly sensitive humidity sensor based on high surface area mesoporous LaFeO3 

prepared by a nanocasting route. Sensors and Actuators B: Chemical 181, 802–809. 

doi:10.1016/j.snb.2013.02.077 

133 Raman, N.K., Anderson, M.T., Brinker, C.J., 1996. Template-Based Approaches to the 

Preparation of Amorphous, Nanoporous Silicas. Chem. Mater. 8, 1682–1701. 

doi:10.1021/cm960138+ 



105 

 

134 Araujo, S.A., Ionashiro, M., Jr, V.J.F., Araujo, A.S., 2001. Thermogravimetric 

Investigations During the Synthesis of Silica-based MCM-41. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry 64, 801–805. doi:10.1023/A:1011564916290 

135 Pastoriza-Santos, I., Pérez-Juste, J., Liz-Marzán, L.M., 2006. Silica-Coating and 

Hydrophobation of CTAB-Stabilized Gold Nanorods. Chem. Mater. 18, 2465–2467. 

doi:10.1021/cm060293g 

136 Liz-Marzán, L.M., Giersig, M., Mulvaney, P., 1996. Synthesis of Nanosized 

Gold−Silica Core−Shell Particles. Langmuir 12, 4329–4335. doi:10.1021/la9601871 

137 Lu, F., Popa, A., Zhou, S., Zhu, J.-J., Samia, A.C.S., 2013. Iron oxide-loaded hollow 

mesoporous silica nanocapsules for controlled drug release and hyperthermia. Chemical 

Communications 49, 11436. doi:10.1039/c3cc46658b 

138 Philipse, A.P., van Bruggen, M.P.B., Pathmamanoharan, C., 1994. Magnetic silica 

dispersions: preparation and stability of surface-modified silica particles with a 

magnetic core. Langmuir 10, 92–99. doi:10.1021/la00013a014 

139 Gorelikov, I., Matsuura, N., 2008. Single-Step Coating of Mesoporous Silica on 

Cetyltrimethyl Ammonium Bromide-Capped Nanoparticles. Nano Lett. 8, 369–373. 

doi:10.1021/nl0727415 

140 Chen, J., Zhang, R., Han, L., Tu, B., Zhao, D., 2013. One-pot synthesis of thermally 

stable gold@mesoporous silica core-shell nanospheres with catalytic activity. Nano 

Res. 6, 871–879. doi:10.1007/s12274-013-0363-1 

141 Yang, J., Zhang, F., Chen, Y., Qian, S., Hu, P., Li, W., Deng, Y., Fang, Y., Han, L., 

Luqman, M., Zhao, D., 2011. Core-shell Ag@SiO2@mSiO2 mesoporous nanocarriers 

for metal-enhanced fluorescence. Chem. Commun. 47, 11618–11620. 

doi:10.1039/C1CC15304H 

142 Nooney, R.I., Thirunavukkarasu, D., Chen, Y., Josephs, R., Ostafin, A.E., 2003. Self-

Assembly of Mesoporous Nanoscale Silica/Gold Composites. Langmuir 19, 7628–7637. 

doi:10.1021/la034522e 

143 Angelomé, P.C., Pastoriza-Santos, I., Pérez-Juste, J., Rodríguez-González, B., Zelcer, 

A., Soler-Illia, G.J.A.A., Liz-Marzán, L.M., 2012. Growth and branching of gold 

nanoparticles through mesoporous silica thin films. Nanoscale 4, 931–939. 

doi:10.1039/C2NR11547F 

144 Obare, S.O., Jana, N.R., Murphy, C.J., 2001. Preparation of Polystyrene- and Silica-

Coated Gold Nanorods and Their Use as Templates for the Synthesis of Hollow 

Nanotubes. Nano Lett. 1, 601–603. doi:10.1021/nl0156134 



106 

 

145 Ni, W., Kou, X., Yang, Z., Wang, J., 2008. Tailoring Longitudinal Surface Plasmon 

Wavelengths, Scattering and Absorption Cross Sections of Gold Nanorods. ACS Nano 

2, 677–686. doi:10.1021/nn7003603 

146 Nagy, N., Deák, A., Hórvölgyi, Z., Fried, M., Agod, A., Bársony, I., 2006. Ellipsometry 

of Silica Nanoparticulate Langmuir−Blodgett Films for the Verification of the Validity 

of Effective Medium Approximations. Langmuir 22, 8416–8423. doi:10.1021/la061259j 

147 Klotz, M., Albouy, P.-A., Ayral, A., Ménager, C., Grosso, D., Van der Lee, A., Cabuil, 

V., Babonneau, F., Guizard, C., 2000. The True Structure of Hexagonal Mesophase-

Templated Silica Films As Revealed by X-ray Scattering:  Effects of Thermal 

Treatments and of Nanoparticle Seeding. Chem. Mater. 12, 1721–1728. 

doi:10.1021/cm991198t 

148 Zhan, Q., Qian, J., Li, X., He, S., 2010. A study of mesoporous silica-encapsulated gold 

nanorods as enhanced light scattering probes for cancer cell imaging. Nanotechnology 

21, 055704. doi:10.1088/0957-4484/21/5/055704 

149 Sekhon, J.S., Verma, S.S., 2011. Optimal Dimensions of Gold Nanorod for Plasmonic 

Nanosensors. Plasmonics 6, 163–169. doi:10.1007/s11468-010-9182-3 

150 Yu, C., Varghese, L., Irudayaraj, J., 2007. Surface Modification of 

Cetyltrimethylammonium Bromide-Capped Gold Nanorods to Make Molecular Probes. 

Langmuir 23, 9114–9119. doi:10.1021/la701111e 

151 Deák, A., Hild, E., Kovács, A.L., Hórvölgyi, Z., 2007. Contact angle determination of 

nanoparticles: film balance and scanning angle reflectometry studies. Physical 

Chemistry Chemical Physics 9, 6359. doi:10.1039/b702937n 

152 Nagy, N., Pap, A.E., Horváth, E., Volk, J., Bársony, I., Deák, A., Hórvölgyi, Z., 2006. 

Large area self-assembled masking for photonic applications. Applied Physics Letters 

89, 063104. doi:10.1063/1.2335668 

153 Nagy, N., Deák, A., Hórvölgyi, Z., Fried, M., Agod, A., Bársony, I., 2006. Ellipsometry 

of Silica Nanoparticulate Langmuir−Blodgett Films for the Verification of the Validity 

of Effective Medium Approximations. Langmuir 22, 8416–8423. doi:10.1021/la061259j 

154 Szekeres, M., Kamalin, O., Grobet, P.G., Schoonheydt, R.A., Wostyn, K., Clays, K., 

Persoons, A., Dékány, I., 2003. Two-dimensional ordering of Stöber silica particles at 

the air/water interface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects 227, 77–83. doi:10.1016/S0927-7757(03)00359-5 



107 

 

155 Bardosova, M., Pemble, M.E., Povey, I.M., Tredgold, R.H., 2010. The Langmuir-

Blodgett Approach to Making Colloidal Photonic Crystals from Silica Spheres. Adv. 

Mater. 22, 3104–3124. doi:10.1002/adma.200903708 

156 Tolnai, G., Agod, A., Kabai-Faix, M., Kovács, A.L., Ramsden, J.J., Hórvölgyi, Z., 

2003. Evidence for Secondary Minimum Flocculation of Stöber Silica Nanoparticles at 

the Air−Water Interface:  Film Balance Investigations and Computer Simulations. J. 

Phys. Chem. B 107, 11109–11116. doi:10.1021/jp0344949 

157 Máté, M., Fendler, J.H., Ramsden, J.J., Szalma, J., Hórvölgyi, Z., 1998. Eliminating 

Surface Pressure Gradient Effects in Contact Angle Determination of Nano- and 

Microparticles Using a Film Balance. Langmuir 14, 6501–6504. doi:10.1021/la971344e 

158 Kim, F., Kwan, S., Akana, J., Yang, P., 2001. Langmuir−Blodgett Nanorod Assembly. 

J. Am. Chem. Soc. 123, 4360–4361. doi:10.1021/ja0059138 

159 Yang, P., Kim, F., 2002. Langmuir–Blodgett Assembly of One-Dimensional 

Nanostructures. ChemPhysChem 3, 503–506. doi:10.1002/1439-

7641(20020617)3:6<503::AID-CPHC503>3.0.CO;2-U 

160 Mulvaney, P., 1996. Surface Plasmon Spectroscopy of Nanosized Metal Particles. 

Langmuir 12, 788–800. doi:10.1021/la9502711 

161 Lu, Y., Penzkofer, A., 1986. Absorption behaviour of methanolic rhodamine 6G 

solutions at high concentration. Chemical Physics 107, 175–184. doi:10.1016/0301-

0104(86)85002-9 

162 Fu, Q., Rao, G. v. r., Ista, L. k., Wu, Y., Andrzejewski, B. p., Sklar, L. a., Ward, T. l., 

López, G. p., 2003. Control of Molecular Transport Through Stimuli-Responsive 

Ordered Mesoporous Materials. Adv. Mater. 15, 1262–1266. 

doi:10.1002/adma.200305165 

163 Sekine, T., Nakatani, K., 2002. Intraparticle Diffusion and Adsorption Isotherm for 

Sorption in Silica Gel Studied by Single-Microparticle Injection and Microabsorption 

Methods. Langmuir 18, 694–697. doi:10.1021/la0110500 

164 Lončarić, M., Sancho-Parramon, J., Zorc, H., 2011. Optical properties of gold island 

films—a spectroscopic ellipsometry study. Thin Solid Films 519, 2946–2950. 

doi:10.1016/j.tsf.2010.12.068 

165 Oates, T.W.H., Wormeester, H., Arwin, H., 2011. Characterization of plasmonic effects 

in thin films and metamaterials using spectroscopic ellipsometry. Progress in Surface 

Science 86, 328–376. doi:10.1016/j.progsurf.2011.08.004 



108 

 

166 Losurdo, M., Bergmair, M., Bruno, G., Cattelan, D., Cobet, C., Martino, A., Fleischer, 

K., Dohcevic-Mitrovic, Z., Esser, N., Galliet, M., Gajic, R., Hemzal, D., Hingerl, K., 

Humlicek, J., Ossikovski, R., Popovic, Z.V., Saxl, O., 2009. Spectroscopic ellipsometry 

and polarimetry for materials and systems analysis at the nanometer scale: state-of-the-

art, potential, and perspectives. Journal of Nanoparticle Research 11, 1521–1554. 

doi:10.1007/s11051-009-9662-6 

167 Deák, A., Székely, I., Kálmán, E., Keresztes, Z., Kovács, A.L., Hórvölgyi, Z., 2005. 

Nanostructured silica Langmuir–Blodgett films with antireflective properties prepared 

on glass substrates. Thin Solid Films 484, 310–317. doi:10.1016/j.tsf.2005.01.096 

168 Deák, A., Bancsi, B., Tóth, A.L., Kovács, A.L., Hórvölgyi, Z., 2006. Complex 

Langmuir–Blodgett films from silica nanoparticles: An optical spectroscopy study. 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 278, 10–16. 

doi:10.1016/j.colsurfa.2005.11.070 

169 Khlebtsov, B.N., Khanadeev, V.A., Ye, J., Sukhorukov, G.B., Khlebtsov, N.G., 2014. 

Overgrowth of Gold Nanorods by Using a Binary Surfactant Mixture. Langmuir 30, 

1696–1703. doi:10.1021/la404399n 

170 Keul, H.A., Möller, M., Bockstaller, M.R., 2007. Structural Evolution of Gold 

Nanorods during Controlled Secondary Growth. Langmuir 23, 10307–10315. 

doi:10.1021/la7015325 

171 Kleitz, F., Schmidt, W., Schüth, F., 2003. Calcination behavior of different surfactant-

templated mesostructured silica materials. Microporous and Mesoporous Materials 65, 

1–29. doi:10.1016/S1387-1811(03)00506-7 

172 Grzelczak, M., Pérez-Juste, J., Mulvaney, P., Liz-Marzán, L.M., 2008. Shape control in 

gold nanoparticle synthesis. Chem. Soc. Rev. 37, 1783–1791. doi:10.1039/B711490G 

173 Balas, F., Rodríguez-Delgado, M., Otero-Arean, C., Conde, F., Matesanz, E., Esquivias, 

L., Ramírez-Castellanos, J., Gonzalez-Calbet, J., Vallet-Regí, M., 2007. Structural 

characterization of nanosized silica spheres. Solid State Sciences 9, 351–356. 

doi:10.1016/j.solidstatesciences.2007.03.004 

174 Labrosse, A., Burneau, A., 1997. Characterization of porosity of ammonia catalysed 

alkoxysilane silica. Journal of Non-Crystalline Solids 221, 107–124. 

doi:10.1016/S0022-3093(97)00414-6 

175 Hrelescu, C., Sau, T.K., Rogach, A.L., Jäckel, F., Laurent, G., Douillard, L., Charra, F., 

2011. Selective Excitation of Individual Plasmonic Hotspots at the Tips of Single Gold 

Nanostars. Nano Letters 11, 402–407. doi:10.1021/nl103007m 



109 

 

176 Link, S., Mohamed, M.B., El-Sayed, M.A., 1999. Simulation of the Optical Absorption 

Spectra of Gold Nanorods as a Function of Their Aspect Ratio and the Effect of the 

Medium Dielectric Constant. The Journal of Physical Chemistry B 103, 3073–3077. 

doi:10.1021/jp990183f 

177 Chen, Y.-S., Frey, W., Kim, S., Homan, K., Kruizinga, P., Sokolov, K., Emelianov, S., 

2010. Enhanced thermal stability of silica-coated   gold nanorods for photoacoustic 

imaging and image-guided therapy. Opt. Express 18, 8867–8878. 

doi:10.1364/OE.18.008867 

 

 

 

 

 


