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1. BEVEZETÉS
A biokémia/farmakológia területén az egyik legaktuálisabb kihívás a biológiai
rendszerekben lezajló folyamatok követése, ideértve az emberi testet is. A pontosabb megismerés
érdekében ezeket a folyamatokat valahogyan detektálni kell. Ez a kihívás közvetlenül a biológiai
képalkotás világába vezet, ahol az alkalmazott módszerek összetettségükben, érzékenységükben
és időigényükben is különböznek egymástól. Általában kiegészítő információkat nyújtanak
egymásnak, így jellemzően együtt használják őket.1 A fluoreszcens képalkotáson alapuló
technikák számos előnnyel rendelkeznek, mint például jó a felbontásuk, nagy érzékenységűek és
egyszerűen használhatóak. Ugyanakkor elég nehéz megfelelő biomarkert előállítani. A
biomarkereknek több kritériumnak kell megfelelniük. Nem lehetnek mérgezőek, bioinertnek kell
lenniük, a kiválasztási szervrendszer számára kezelhetőnek kell lenniük (ehhez az átmérőjüknek
5,5 nm alatt kell lennie) és elvárt a fotostabilitás.2,3 A kvantumpöttyöknek számos előnyük van a
fluoreszcens szerves festékekkel szemben.4,5 Egyrészt, a kvantumbezártság lehetővé teszi
méretfüggő tulajdonságaik hangolását. Nagyobb kvantumhozammal rendelkeznek, és hosszú
ideig stabilak az megvilágítás során. Ugyanakkor vizes rendszerekben alig oldódnak. Ezenkívül
sokan közülük (pl. CdSe nanokristályok) mérgező elemeket tartalmaznak. Az oldhatóság és a
kémiai stabilitás növelése érdekében általában további módosításokat alkalmaznak a felületükön,
ami jellemzően méretnövekedést eredményez.6
A Wigner Fizikai Kutatóközpontban a Szilárdtestfizikai Osztály részeként
kutatócsoportunk egy új, szilícium-karbid alapú in vivo biomarkeren dolgozik, amely az összes
felmerülő kritériumnak megfelel. Ehhez a kutatáshoz csatlakoztam 2013-ban Gali Ádám
témavezetésében. A célunk egy olyan fluoreszcens jelölő kifejlesztése volt, amely nemcsak
erősen világít, hanem nagyon jó biokompatibilitással is rendelkezik; ezért a jelenlegi alternatívák
korlátait meghaladva használható in vivo képalkotásra, orvosi diagnosztikára, sőt terápiára is.
A tömbi SiC széles tiltott sávú félvezető, amely kiváló kémiai és mechanikai stabilitással
rendelkezik, ezért jó jelölt biológiai képalkotáshoz. A SiC egyetlen jelentős hátránya a
lumineszcenciája, mivel a tömbi SiC körülbelül 500-600 nm-en emittál, és ennek gerjesztéséhez
ultraibolya (UV) fényre van szükség. Ez nem előnyös biológiai rendszerek szempontjából, mivel
az ilyen energiájú fotonok károsíthatják a sejteket. In vivo alkalmazásokhoz az optimális
gerjesztésnek és emissziónak 700 és 1300 nm között kell lennie, mivel a sejtek természetes
abszorpciója ebben a tartományban alacsony.7,8
Több lehetséges módszer is van a SiC optikai tulajdonságainak módosítására, mint
például az adalékolás, vagy az anyag különféle fluensekkel történő besugárzása. Munkám célja a
SiC fluoreszcens tulajdonságainak javítása volt, hogy alkalmasabbá váljon a biológiai
képalkotáshoz.

2. IRODALMI HÁTTÉR
A szilícium-karbid történelme és előállítása
A szilícium-karbidot természetes formájában csak az elmúlt 130 évben vált ismertté az
emberiség számára. Alig fordul elő bolygónkon, Henri Moissan fedezte fel 1893-ban egy
meteoritban. Tiszteletére a SiC-t tartalmazó ásványt moissanitnak nevezték el. Kémiai és
mechanikai stabilitása, valamint a zord környezettel szembeni kiemelkedően jó ellenálló

képessége miatt a szilícium-karbid gyakori előfordulási formája a szénben gazdag csillagok
körüli csillagpor, így a Naprendszeren kívülről származik.
A nagy sűrűségű kerámiák tömeggyártásához használt SiC porok szinterelése nagyon
nehéz a kovalens kötés miatt, amely gátolja a vakanciák diffúzióját és ezzel magát a szinterelést
is. A szinterelési folyamat elősegítésére adalékanyagokat és magas hőmérsékletet szoktak
alkalmazni.
A szilícium-karbid politipizmust mutat, ami a polimorfizmus speciális esete. A
polimorfizmus hasonló az allotrópiához, és azt jelenti, hogy egy szilárd anyag több, azonos
összegképletű szerkezetben kristályosodhat. 1993-ig több mint 200 SiC politípust találtak, 2008ig pedig további 50-et.9 A csillagpor SiC főleg köbös SiC-t tartalmaz (β-SiC).
A magashőmérsékletű pirolízis (CS) hatékony technika a legkülönfélébb anyagok
előállítására, beleértve a porokat, a kerámiákat, és egyéb, különböző funkciójú
kompozitanyagokat. A CS módszer számos előnnyel rendelkezik a hagyományos kohászati
technológiákkal szemben. Ezen előnyök közé tartozik a rövid szintézisidő (perc nagyságrend);
nagy tisztaságú termékek előállításának lehetősége, mivel a reakciófrontban fellépő rendkívül
magas hőmérséklet a szennyeződések nagy részét elégeti. Ez a módszer egyúttal lehetőséget kínál
a nanoanyagok előállítására is. Az előállítás további lépései, melyik az elreagálatlan kiindulási
anyagok eltávolítását célozzák mind erősen oxidatív lépések. Emiatt a keletkező termék felülete
maga is oxidált, és ez meghatározza az ebből előállított nanorészecskék felületét is, mely
jellemzően karboxilált, és vizes közegben enyhén savas karakterű.
Kristályhibák és szennyezők a SiC-ban
A SiC elektromos és optikai tulajdonságai nagymértékben függenek a különböző
kristályhibák jelenlététől. Ezeket a kristályhibákat az elmúlt évtizedekben intenzíven
tanulmányozták, ezért az elérhető irodalom meglehetősen terjedelmes a ponthibák, vakanciák,
antisiteok, intersticiális hibák, és rétegződési hibák tulajdonságait illetően.
Hibák keltésére többféle besugárzást vagy adalékolást lehet alkalmazni. Az egyik
leggyakoribb módszer a nagy energiájú részecskékkel történő bombázás. Ha ezeknek a
részecskéknek az energiája elég magas, akkor a rácsban lévő atomok ténylegesen kiüthetők a
helyükről. Az így létrejövő hibák általában vakanciák és intersticiális hibák, de egy
kétkomponensű vegyületben, mint például a SiC, antisiteok is kialakulhatnak.10,11
A politipizmus nemcsak az egységcella megértése miatt fontos, hanem azért is, mert bizonyos
hibákat „többszörözhet”. A politipizmus miatt ugyanaz a hiba több, egymással nem ekvivalens
helyen is előfordulhat a kristályban. A hiba közvetlen környezete mindkét helyen azonos, de a
második legközelebbi szomszédjai eltérőek, ami kissé eltérő energiaállapotot hoz létre.
Felületi kémia és fehérjejelölés
Az előállított nanorészecskék felülete oxidált, és szerves funkciós csoportokat, például
karboxilcsoportot és hidroxilcsoportot tartalmaz. Ezek stabilizálják a nanorészecskéket poláris
oldószerekben, beleértve a biológiailag releváns közegeket is, anélkül, hogy felületaktív
anyagokra vagy további rétegekre lenne szükség a nanorészecske felszínén. Az aminosavakkal
való kötés potenciálisan megnyithatja a kaput a SiC-alapú szilárd fázisú peptidszintézis (SPPS)
előtt, amelyet 1963-ban publikáltak először.12 Az SPPS elvi alapja, hogy az első aminosavat a
gyantához kötjük, majd további aminosavak peptidkötésével, egységenként építjük fel
célfehérjét.

A nanorészecskék emellett hajlamosak bizonyos fehérjéket megkötni a felületükön, ami
gyakran koronaképződésben (PC) nyilvánul meg. Mivel a sejt a nanorészecske helyett a PC
borítást észleli, a PC meghatározhatja a nanorészecskékre adott biológiai választ. Ennél is
fontosabb, hogy egy ilyen kölcsönhatás potenciálisan megváltoztathatja a nanorészecskék optikai
tulajdonságait.13 Érdemes megjegyezni, hogy az in vivo közegben felhasznált nanorészecskék
tipikusan nagyobbak, mint 30 nm.14
A nanorészecskék mérete kiemelten fontos tulajdonság, mivel még a nagyobb fehérjék is
általában kisebbek, mint 100 nm. A kisebb nanorészecskék méretükben összemérhetők a
fehérjékkel, vagy akár sokkal kisebbek is lehetnek náluk, és ez általában meghatározza a két
objektum egymással való kölcsönhatását. Ha a nanorészecske és a fehérje kiterjedése
összemérhető, akkor úgy fognak kölcsönhatásba lépni, ahogy két fehérje vagy két nanorészecske
teszi. Nagyon kicsi nanorészecskék és nagy fehérjék esetében azonban a kölcsönhatás ennél
jelentősen specifikusabb: ahol a nanorészecske kölcsönhatásba léphet például a fehérje egyes
epitópjaival vagy a kötőhelyével.
A kutatás célkitűzései
A szilícium-karbid kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, így a belőle készített nanorészecskék
ígéretes jelöltek biológiai és optikai alkalmazásokhoz. A szintézismódszerek és bizonyos
szennyeződések azonban erősen befolyásolják a termék optikai tulajdonságait, amelyek
kulcsfontosságúak a biológiai képalkotás szempontjából, ezért ezen módszerek megértését
mélyíteni kell, hogy magasabb szintű kontrollt érjünk el az előállított tömbi anyag vagy
nanorészecskék tulajdonságai felett. In vivo alkalmazáshoz az emissziót vörös irányba kell tolni,
amit megfelelő ponthibák keltésével érhetünk el. Ezt megelőzően a tömbi kristályszerkezetnek
illetve a felületi állapotoknak a lumineszcenciára gyakorolt hatását (és ezek arányát) alaposan
tanulmányozni kell. Az anyagot pedig legvégső soron in vivo felhasználásra szánják, ezért
érdekes a fehérjékkel való kölcsönhatása.
Ezen kihívások alapján a következő tudományos célokat és kutatási irányokat tűzöm ki:
1. A SiC nanorészecskék szintézisét alaposan meg kell érteni, hogy kontrollálni lehessen a tömbi
anyag tulajdonságait és a nanorészecskék méreteloszlását.

2. Meg kell vizsgálni és tisztázni kell a felület szerepét a nanorészecskék lumineszcenciájában.

3. A hozzávetőlegesen 5 nm-s méretű SiC nanorészecskéknek alkalmassá kell válniuk in vivo
felhasználásra, ezért felületüket funkcionalzálni kell. Hasonlóképpen meg kell vizsgálni a
fehérjével való kölcsönhatást.

3. MÓDSZEREK
SiC szintézis: A SiC szintézist indukciós kemencében végeztem. Az indukciós generátor
300 kHz-en működik, az anódáram csúcsteljesítménynél 3,5 A. A grafittégely 40 mm széles és 70
mm magas, falvastagsága 5 mm. A SiC szintézishez Si-t (99%, 325 mesh, Sigma) és C-t (Norit A
supra, felület (BET), 1700 m2/g) használtam 1:1 arányban és 15 tömeg% PTFE-t (Sigma-Aldrich

powder (free-flowing), 1 μm), bizonyos esetekben pedig különböző mennyiségű alumíniumot (10
tömeg%-ig; Alfa Aesar, <325 mesh, 99,8%) adtam a keverékhez, hogy hexagonális rétegződési
hibákat hozzak létre a köbös anyagban. A mintákat ezután 650 °C-on levegőn 10 órán át
hevítettem, hogy eltávolítsam az el nem reagált szenet, majd HF:HNO3:H2O 1:1:10 (HF: Analar
Normapur, 48%; H2O2: VWR Normapur, 30%) arányú elegyet alkalmazva távolítottam el az el
nem reagált Si-t és SiO2-t.
A SiC rozsdamarása: A rozsdamarást az alábbi módon végeztem: HNO3:HF 1:3 arányú elegyét és
tömbi SiC-t helyeztem egy teflonbombába majd acélköpenybe zárva 150 °C hőmérsékleten 2
órán keresztül martam a tömbi fázist. A reakció során porózus SiC keletkezett. A savak
eltávolítása után a kapott terméket két órára ultrahangos fürdőbe helyeztem. Ezen idő alatt a
porózus réteg összetöredezett és az így keletkező nanorészecskék szuszpendálódtak a vizes
közegben.
Infravörös mérések: Infravörös abszorpciós spektroszkópiával vizsgáltam a SiC nanorészecskék
felületi tulajdonságait. Az infravörös méréseket cseppentéses módszerrel végeztem ZnSe
többszörös belső reflexiós kristály felületén, gyengített teljes belső visszaverődés (ATR) módban.
Mérőeszköz: BRUKER Tensor 37, 4 cm−1 felbontással és DTGS detektorral. A spektrumokat a
700−4000 cm−1 tartományon mértem. Az alapvonal korrekciót illesztett polinomfüggvénnyel
végeztem.
UV-VIS és fotolumineszcencia (PL) mérések: Az emissziós spektrumokat SiC nanorészecskéket
tartalmazó kolloid rendszeren vettük fel, Xe lámpát használva, a gerjesztés 300 és 500 nm közötti
változtatásával.
Az UV-VIS méréseket Ocean Optics QE6500 spektrofotométeren végeztem Ocean Optics
DH-2000-BAL fényforrással.
A PL méréseket HORIBA Jobin-Yvon Nanolog FL3-2iHR fluoriméteren végeztem, egy 450W
teljesítményű Xenon lámpával, iHR-3210 ráccsal, és R928P fotoelektron-sokszorozóval.
Az UV-Vis és a PL mérésekhez is 1 cm élhosszúságú kvarcküvettát használtam.
Elektronmikroszkópia: Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) méréseket használtam a tömbi SiC
morfológiai vizsgálatai során.
Mérőeszköz: TESCAN, TESCAN MIRA3
XPS mérések: Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (XPS) segítségével vizsgáltam a SiC
nanorészecskék összetételét.
Mérőeszköz: Ikeranódos röntgenforrás (XR4, Thermo Fisher Scientific), félgömb alakú
energiaanalizátor, 9 csatornás detektor (Phoibos 150 MCD, SPECS). A kamranyomás körülbelül
2 × 10−9 mbar volt. A mintákhoz Mg Kα (1253.6 eV) anódot használtunk, monokromatizálás
nélkül.
Kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp, és energia-diszperzív spektroszkópiát használtunk a
minták bemetszéséhez, hogy a keresztmetszeti képeken a porozitást vizsgálhassam.

Mérőeszköz: FIB-SEM; (Thermo Fisher FEI Quanta D3) EDS-sel;(AMETEK Edax Ametek
Element detector, APEX szoftver csomag)
Atomerő mikroszkópia: A méreteloszlás AFM-mel történő jellemzéséhez kb. 0,5 nm felületi
érdességű szilícium hordozót használtam. A méreteloszlást az egyes részecskék magasságának
méréséből határoztam meg.
Mérőeszköz: BRUKER, Dimension Icon
A kristályminőség követésére XRD méréseket használtam. A Rietveld-illesztés segítségével
következtettem a kristályminőségre és a rétegződési hibák mennyiségére.
Mérőeszköz: HUBER G670 Guinier kamera, Cu Kα sugárzás
Elektron spinrezonancia mérések: Az ESR méréseket Bruker Elexsys E500 X-band (∼ 0.3 T,
9.4−9.8GHz) spektrométeren végeztem. A minták alacsony nyomású hélium atmoszférán voltak,
hogy a hőkezelés során ne oxidálódjanak.

4. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉS
A SiC rozsdamarásának átfogóbb megértése
Megvizsgáltam és továbbfejlesztettem a szilícium-karbid nanorészecskék top-down
módszerrel történő előállítását a félvezetők rozsdamarásának mechanizmusára vonatkozó
elektrokémiai elmélet felállításával. Az elméletet több félvezetőre is sikeresen alkalmaztam.
Kihasználva a rozsdamarás politipusszelektív jellegét, olyan nanorészecskéket sikerült előállítani,
amelyek mérete a rétegződési hibák koncentrációjától függ, így az 1 nm-től 6 nm-ig terjedő
tartományban kifinomultabb méretszabályozás vált lehetségessé. Az elmélet alapján ditionát
vegyülettel módosítottam a köbös szilícium-karbidhoz használt savelegy összetételét, hogy
hexagonális politípusokat is lehessen rozsdamarni. Ennek eredményeként hexagonális szilíciumkarbid nanorészecskéket állítottam elő.
A rozsdamarást általában oxidációs folyamatként írják le. Ez a modell nehezen tudja
megfelelően megmagyarázni a SiC esetén észlelt politípus-szelektivitást, mivel a különböző SiC
politípusok vegyértéksávja (VB) meglehetősen hasonló, és a tiltott sáv energiának különbségét
főlegje a vezetési sáv (CB) pozíciójából származik. Kísérletileg megmutattam, hogy a CB-be
történő elektroninjektálás, vagyis egy redukciós lépés az, ami inicializálja a rozsdamarás
folyamatát, és ez közvetve erős oxidálószert hoz létre, amely végül a VB-be történő
lyukinjekcióhoz vezet. Ebből következően a félvezető felület és az oldat kölcsönhatása exciton
képződéshez vezet külső megvilágítás vagy egyéb beavatkozás nélkül. Ezen elmélet szerint az
elektroninjektálás a folyamat első és legfontosabb lépése, ezért a maratási folyamat csak akkor
indul be, ha a vezetési sáv minimuma energiája az elektrolitban lévő redoxpár redoxpotenciálja
alatt van.
Ezt a több lépésből álló elméletet foton nélküli exciton-képző kémiának neveztük el
(NPEGEC).

Hidrogénelektródra vonatkoztatott potenciál (V)

Vákuumra vonatkoztatott potenciál (V)

A SiC politípusok VBM-je lényegesen magasabb (pozitívabb), mint a salétromsav
redoxpotenciálja, így a köbös SiC politípus marásának egyáltalán nem kellene bekövetkeznie, ha
csak a lyukinjekciót tekintjük a pórusképzés hajtóerejének. Azonban, a CBM értékeket
figyelembe véve az NPEGEC magyarázatot tud kínálni a jelenségre, feltéve, hogy az oldatban
vannak nitrozil (NO-) ionok. A NO- ionok rendkívül reaktívak és a redox potenciálja a NO-/NO
rendszernek valamivel a köbös SiC CBM-je fölött, de még a hexagonális politípusok CBM-je
alatt van, lásd az 1. ábrán. Tehát a NO- ion semleges NO gyökké oxidálódik a köbös SiC
felszínén, miközben elektront injektál a vezetési sávba. Az így keletkező NO gyök képes lyukat
injektálni a köbös SiC vegyértéksávjába, és ezzel oxidálja a SiC-t. Végső lépésként a nukleofil
reaktáns, a HF képes feloldani az anyagot és megindul a pórusképződés.

1. ábra: A NO-/NO pár redox potenciálja és különböző félvezetők sávértékei

Kemilumineszcencia rozsdamarás közben
Ha kémiai folyamatok során elektronokat és lyukakat egyidejűleg injektálunk a
rendszerbe, ezek rekombinálódhatnak nonradiatív módon például fononok kibocsátásával vagy
Auger-folyamatokban, de rekombinálódhatnak elektronkibocsátással is, ekkor pedig ezen
fotonokat detektálni lehet. Sikerült kimérnem a rozsdamarás során fellépő kemilumineszcenciát
anélkül, hogy bármilyen külső gerjesztést alkalmaztam volna. Az emissziós maximum 610 nm
környékén van, és egy kisebb váll is megfigyelhető 535 nm környékén (2. ábra).

2. ábra: Rozsdamarás során detektált kemilumineszcencia

A rétegződési hibák szerepe a rozsdamarás során
Miután megállapítottam, hogy a rozsdamarás egy CB-injektálás által vezérelt folyamat,
arra a következtetésre jutottam, hogy a rétegződési hibák, mint különböző CBM-ekkel rendelkező
mikrofázisok nagymértékben befolyásolják a keletkező termék méretét. A köbös SiC-ben lévő
hexagonális beékelődések blokkoló rétegként viselkednek a CB elektronok számára, és így
kulcsszerepet játszanak a méret szabályozásában. Amikor egy félvezető elektrolitrendszerrel
érintkezik, Fermi-szint elhajolhat. A sávelhajlás mértéke méretfüggő, a részecskeméret
csökkenésével a torzulás mértéke is csökken, ami lelassítja az elektrokémiai reakciót. Az exciton
Bohr-rádiusz mérete alatt a Fermi-szint módosulása megállítja a marási front terjedését. Ez
egyben azt is jelenti, hogy létezik egy minimális kristályméret, ami szükséges az elektronok és
lyukak vándorlásához.
Optimalizáltam a szintézis folyamatát 5 mól% alumínium és 15 tömeg% PTFE
felhasználásával, annak érdekében, hogy a rétegződési hibák koncentrációját maximalizáljam. Az
SF koncentráció növelése azt is jelenti, hogy a statisztikai távolság két SF között csökkent.
A SiC nanorészecskék méreteloszlása
A porózus rétegre tekinthetünk úgy, mint egymással érintkező részecskék halmazára.
Amíg ezek a részecskék kapcsolódnak egymáshoz, lehetséges az elektron- és lyukvándorlás, és
megvalósul a sávelhajlás. Amikor a részecskék elválnak egymástól, akkor a sávelhajlás csak a
különálló részecskék méretétől függ. A maratás során a végső részecskeméretet az exciton
Bohr-rádiusz határozza meg. Mivel az elektronok vándorlását a köbös SiC-ben lévő hexagonális
beékelődések blokkolják, a SiC nanorészecskék eredő átmérője körülbelül kétszerese less az
exciton Bohr-rádiusznak, ami nagyjából 5 nm. A két SF közötti átlagos távolság csökkentése
következtében az exciton Bohr-rádiuszhoz közeli méretű SiC nanorészecskék populációja nő, ami
szűkebb méreteloszlást eredményez.
A 6H-SiC rozsdamarása
Az NPEGEC alapján olyan redoxpárok után kezdtem kutatni, amelyek képesek lehetnek
elektront injektálni a 6H-SiC vezetési sávjába.

A ditionát-ion (S2O62−) 70 °C fölött elbomlik számos gyök és ion képződése közben
idesorolva a SO32− iont melynek potenciálja a SO32−/S2O42− redox rendszerben megfelelő az
inicializáló lépések megtételéhez
A ditionát és hidrogén-fluorid elegyét tartalmazó oldattal kezelt minták esetében
megnövekedett felületi érdességet és a részecske éleinek erózióját figyeltem meg. 3.ábra (a)-(d).
Feltételezhető, hogy a marási front a diszlokációk környékén indul meg. A folyamatot többször
ismételve több roncsolódást lehetett megfigyelni a kristályok felületén.
Kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópot használtunk a minta átvágására és a keresztmetszet
láthatóvá tételére a porozitás további vizsgálatához. A kezeletlen minta keresztmetszeti képe
sértetlen felületet mutat, belső porozitás nem figyelhető meg. Ezzel szemben a mart minta
esetében megnövekedett porozitást láthatunk. (4. ábra (a)-(d))

3. ábra (bal): A kezeletlen (a) 6H-SiC felülete amely folyamatosan erodálódik a rozsdamarás (b), majd az
ultrahang (c) hatására, és ismételt rozsdamarás (d) után, valamint 4. ábra(jobb): Keresztmetszeti
felvételek a kezeletlen 6H-SiC (a), mart 6H-SiC (b), kezeletlen 3C-SiC (c), mart 3C-SiC (d) mintákról.

NPEGEC alapján előállított 6H nanorészecskék és azonosításuk
A rozsdamarás során kapott terméket felöntöttem körülbelül 100 ml vízzel, és 2 órán át
ultrahanggal kezeltem. Az eljárás során a porózus réteg mechanikus összetörésével SiC
nanorészecskéket kaptam. A nanorészecskéket centrifugálással választottam el a tömbi fázistól. A
felülúszót még egyszer dekantáltuk, és egy 0,1 µm-es Supor membránnal ellátott Pall Acrodisc
32 mm-es fecskendőszűrőn nyomtuk át, hogy eltávolítsuk a maradék tömbi szennyezőt.
A nanorészecskék összetételének azonosítására XPS-t alkalmaztunk. A retentátum
körülbelül 2 ml-ét kis nióbium hordozón szárítottuk. Először is azonosítottuk a spektrumban a
természetes szénszennyezést, és kalibráltuk a spektrumot, hogy a csúcs pozíciója megfeleljen az

irodalmi adatoknak. Ezután megpróbáltam azonosítani a szilícium kötésállapotát, valamint a szén
kötésállapotát.

Mért adat
Természetes szénszennyezés
Kumulált illesztés

Intenzitás (a.u.)

Intenzitás (a.u.)

Mért adat
Illesztés

Kötési energia (eV)

Kötési energia (eV)

5. ábra: XPS spektrum és illesztés a (a) Si 2p csúcsra és a (b) C 1s csúcsra

A szilícium (Si 2p) csúcsa egyetlen Gauss görbével illeszthető 100,6 eV-nál (5.a ábra),
ami tökéletesen megfelel a Si–C kötési energia irodalmi adataival, és erős következtetést tesz
lehetővé a részecske összetételére vonatkozóan. Elemeztem a széncsúcsot is, amely sokkal
bonyolultabbnak és kevésbé egyértelműnek bizonyult, mint a szilíciumcsúcs, de C-Si kötések
létezésére utaló jelet is találtam (5.b ábra).
A SiC részecskék felület- és méretfüggő tulajdonságai
A legtöbbet vizsgált félvezető nanokristályokról köztudott, hogy a kvantumbezártság
jelentősen befolyásolja a tulajdonságaikat. Míg a kvantumbezártság meglehetősen egyszerű
magyarázatot ad a méretfüggő optikai tulajdonságokra, a Csoport 2015-ben bebizonyította, hogy
a molekulaméretű 3C SiC nanorészecskék esetében a felületi lumineszcencia a meghatározó .15
A kollégáim által kifejlesztett receptet alkalmazva 1-4 nm-es nanorészecskék 10 ml-nyi
vizes oldatához 0,04 g NaHCO3-t és 0,05 g NaBH4-t adtam, majd szobahőmérsékleten egy órán
át kevertettem. Utána újabb additional 0,05 g NaBH4-t adtam az elegyhez és az oldatot 80 °C-ra
melegítettem és ezen a hőmérsékleten tartottam 2 órán át. A reakció során a felületi karboxilcsoportok redukálódtak és hidroxil-terminált felületet kaptam.
Ha a SiC nanorészecskék emissziója méretfüggő, és nincs felületi hozzájárulás, akkor a
karboxil-terminált és hidroxil-terminált minták csúcsmaximumainak ugyanabban a pozícióban
kell lenniük, és a gerjesztési energiával együtt kellene tolódniuk. Azonban a PL csúcsok ettől
eltérő viselkedést mutattak a gerjesztési energia függvényében (6. ábra).
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6. ábra: A SiC nanorészecskék emisszós maximumai a gerjesztés függvényében

Egy adott tartományban a karboxil-terminált és a hidroxil-terminált minták PL
maximumai ugyanabban a helyzetben vannak, és tolódnak a gerjesztéssel. 2,95 eV-os gerjesztés
felett a karboxil- és hidroxil-terminált minták csúcspozíciói már nem azonosak, lásd 6. ábra. A
karboxil- és hidroxil-terminált minták csúcspozíciói közötti különbség a 2,95 eV és 3,3-3,5 eV-os
gerjesztési tartományon monoton nő, ami arra enged következtetni, hogy a felszíni állapotok
hozzájárulása a lumineszcenciához folyamatosan növekszik. Végül, ahogy a felületi
lumineszcencia meghatározóvá válik, a csúcsok pozíciói statikussá válnak – azonban a minták
esetében eltérőek, mivel a felület energiaszintje is eltérő.
Néhány triviális eset felismerése és megoldása lehetővé tette, hogy az optikai
spektrumokat összekapcsoljam a minták méreteloszlásával, az Effektív-tömeg közelítés
segítségével. Megfigyeltem, hogy a megoldott egyenlet csak a nagyobb méretű minták
adatpontjaira illeszkedik, míg a 3,5 nm-nél kisebb minták egyre nagyobb eltérést mutatnak a
trendvonaltól. Ez a tapasztalat végül arra a következtetésre engedett jutni, hogy a kvantumzártság
önmagában nem elegendő a részecskék viselkedésének leírására, és valóban felülírja egy másik
hatás, amely folyamatosan növekvő hozzájárulást fejt ki a lumineszcenciához.
Az Effektív-tömeg közelítési egyenlet egy módosított variánsával sikerült megfelelően
illeszteni az adatpontokat, és ebből megállapíthatóvá vált, hogy a 3C nanorészecskék átmeneti
pontja 2,8 nm. Ez alatt a pont alatt a kvantumbezártság eltűnik és méretfüggetlen molekuláris
viselkedést figyelhetünk meg, 3,75 nm felett pedig a az Effektív-tömeg közelítés kielégítően
pontos.
A SiC nanorészecskék és egy modelfehérje kölcsönhatásának vizsgálata
A SiC NP – Protein kölcsönhatás vizsgálatának kezdeti lépéseként úgy döntöttünk, hogy bovine
serum albumint (BSA) használunk a teszteléshez. A szérumalbuminok a vérben a legnagyobb
mennyiségben előforduló fehérjék, fő fiziológiai szerepük az, hogy különféle ligandumokat
szállítsanak a megfelelő célszerveikhez. A BSA és a SiC nanorészecskék közötti kölcsönhatás
vizsgálatához megmértem a tiszta oldatok, valamint az elegyeik abszorpciós és PL spektrumát,

illetve a fluoreszcencia élettartamot is. A fluoreszcencia intenzitása a minták SiC NP tartalmának
növekedésével csökken, ami a fluoreszcencia kioltásának jelenségére utal (7. ábra).
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7. ábra: A BSA PL spektruma növekvő SiC mennyiség jelenlétében.

A kioltás természetének vizsgálatához elkészítettem a mért spektrumok Stern-Volmer
görbéjét ami összetett vagy vegyes kölcsönhatásokat mutat, mivel pozitív eltérés mutatkozik a
lineáris trendtől.
Az I0/I görbe nagyobb értékeket vesz fel, mint a τ0/τ görbe a Stern-Volmer diagramon
(8. ábra) amit leggyakrabban statikus és dinamikus kioltás együttes fellépésével magyaráznak.
Hasonlóképpen, a Stern-Volmer görbe pozitív elhajlása összetett fluoreszcencia-kioltó
mechanizmus jelenlétre enged következtetni.
Vizsgáltam a BSA és a nanorészecskék közötti lehetséges energiaátvitelt. Mivel a BSA
emissziója és a SiC NP abszorpciója között nagy átfedés van (9. ábra), a Förster-rezonancia
energiatranszfer (FRET) ideális jelöltnek tűnik a megfigyelt jelenség leírására.
A FRET akkor léphet fel, amikor a donor fluorofor elnyel egy fotont, és a gerjesztési
energiát átadja egy közeli akceptor molekulának. A FRET hatékonysága nagymértékben függ a
donor és az akceptor molekulák közötti távolságtól. A legtöbb esetben ez a távolság rögzített.
Ebben a rendszerben a donor-akceptor távolság időben folyamatosan változik, és csak a
nanorészecskék koncentrációjától függő átlagos távolsággal írható le. Förster elméletéből a
Förster-sugár (R0) kiszámítható. Az alkalmazott paraméterértékek irodalmi adatok alapján κ2 =
2/3, n = 1,34 és ΦD = 0,15 voltak. Ezek a paraméterek R0=2,83 nm-t eredményeztek, ami
összemérhető a nanorészecskék méretével, és általánosságban véve is elfogadható eredmény
FRET távolságra.
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8. ábra (bal): The Stern-Volmer ábrázolása a BSA-SiC rendszernek és
9. ábra(jobb): A BSA emissziós spektrumának és a SiC abszorbciós spektrumának átfedése

A FRET mellett a hidrogénkötés által segített komplexképződést és a kioltási hatáskör
modellt teszteltem, mint az NP és a fehérje közötti lehetséges kölcsönhatásokat, és végül arra a
következtetésre jutottam, hogy a SiC nanorészecskék és a BSA gátolt diffúziós módon lépnek
kölcsönhatásba, és ez a mechanizmus komplex kioltást eredményez. Ennek a folyamatnak
másodrendű dinamikája van és statikus kioltást mutat anélkül, hogy maradandó változást okozna
a fehérje szerkezetében. Ezen túlmenően meghatároztam, hogy a nanorészecskék reakciópartnere,
ahol az energiaátvitel megtörténik, a Trp212, és a kioltási jelenség legalkalmasabb magyarázata a
FRET. A megfigyelés, hogy a BSA SiC jelenlétében nem denaturálódik, nem alkot vele erős
komplexet valamint protein koronaképződés hiánya in vivo biokompatibilitást jelenthet a 10 nm
alatti SiC esetében. Ideális esetben és remélhető módon egy funkcionalizált SiC nanorészecske
meg fogja tudni őrzni tulajdonságait összetett biológiai közegekben, ideeértve a ponthibák által
beállított optikai tulajdonságokat.
Ponthibák szabályozott előállítása
Amint korábban említetésre került, a tömbi SiC különféle ponthibákat tartalmazhat,
amelyek módosíthatják az anyag tulajdonságait, pl. lehetnek magneto-optikailag aktívak vagy
töltéshordozó-csapdaként működhetnek. A ponthibák keltése előfordulhat in situ a reakció során,
de előfordulhat a szintézis után is. Mivel a ponthibák túlnyomó többsége atomi szintű
diszlokációk közé sorolható, általában valamilyen nagy energiájú sugárzást alkalmaznak egy
atom eltávolítására vagy elmozdítására a kristályon belül. A bombázáshoz felhasznált récseszkék
tipikusan ionok, elektronok vagy neutronok. Noha ezek a módszerek nem kifejezetten szelektívek
a ponthibák minőségére nézve, ezen hibák eltérő termikus stabilitással rendelkeznek, és így a
minta hőkezelésével szelektíven eltávolíthatók.
A kísérlet során CS technikával állítottam elő olyan mintákat, melyek nagy mennyiségben
tartalmaztak rétegződási hibákat. Ezt követően neutron besugárzásnak (1018 cm-2) tettük ki a
mintákat, hogy ponthibákat keltsünk az anyag teljes térfogatában. A minta ezt követően
többlépéses hőkezelésen ment keresztül egészen 800 °C-ig, és minden lépésnél ESR-rel követtem
a ponthibák mennyiségének és minőségének a változását. (10. ábra).
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10.ábra: Az ESR spektrum változása hőkezelés közben

Az ábrázolt grafikonok alapján megállapítható, hogy a neutronbesugárzás új, ESR aktív
ponthibákat generált, amelyek hőkezelés során lassan átalakultak vagy megszűntek anélkül, hogy
az anyag teljesen visszatért volna az eredeti állapotába, vagyis valamilyen maradandó elváltozás
történt a kísérlet során. Az ESR spektrum ponthibáinak azonosítása érdekében a spektrumokat a
Matlab program Easyspin moduljával illesztettem (11. a és b ábrák).
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a spektrumok kettő, illetve három
különböző ponthibát tartalmaznak. Név szerint ezek a szilícium vakancia (VSi), a szén vakancia
(VC) és a szén antisite-vakancia pár (CSiVC). Csökkenő koncentrációban, de a kezdeti, 500°C-on
jelenlévő ponthibák még 800°C-on is megtalálhatóak, miközben egy új ponthiba képződik, amit
sikerült CSiVC-ként azonosítani. Erre a jelenségre jó magyarázatot kínál a jól ismert jelenség,
amely során a szilícium vakancia átalakul szén antisite-vakancia komplexum formájába. Minden
illesztésemben csak ezt a három típusú hibát találtam. Összehasonlító táblázatot (1. táblázat)
készítettem ezen ponthibák relatív koncentrációjáról, amely bemutatja a VSi átalakulását CSiVC-vé
a hőkezelési hőmérséklet függvényében.
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11. ábra: Easyspin illesztése az 500°C-on hőkezelt (a) és a 800°C-on hőkezelt spektrumnak (b).

Az illesztés arra enged következtetni, hogy a hőkezelés lépései során a Vc relatív
mennyisége csökkenni kezd, ebből következően a VSi relatív aránya megnő. Ez a tendencia
egészen 700 °C-ig fennáll, amikor is erős változás figyelhető meg a spektrumban és az
illesztésben is. A Vc monoton csökkenése várakozásoknak megfelelően folytatódik, mivel ennek
a legkisebb a termikus stabilitása a vizsgált ponthibák között. 700 °C-on egy új ponthibát, a
CSiVC megjelenését sikerült kimutatni, és látható, hogy a VSi mennyisége csökkenni kezd. Erős
következtetést lehet tenni arra nézve, hogy a neutronbesugárzás leginkább a két alapvető
ponthibát idézte elő 3C-SiC mintánkban. Ez a kísérlet lehetőséget ad arra, hogy olyan 3C-SiC
mintákat készítsünk besugárzás és hőkezelés sgetíségével, amelyek szelektíven dúsított
ponthibákkal rendelkeznek. Ezek a mérések nem mutatták ki 3C-SiC divakanciájának jelenlétét,
de kimutatták a VSi jelenlétét, amely optikai tulajdonságai előnyösek a képalkotáshoz
megfogalmazott követelmények szempontjából.
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1. táblázat: A ponthibák mennyiségi összehasonlítása a hőkezelési folyamat lépései alatt

5. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS KITEKINTÉS
Jelenleg <100 nm-es SiC részecskék találhatóak a piacon, amelyek elsősorban béta fázisú
SiC-ot (Sigma) tartalmaznak.
A felületmódosítást és a különböző kapcsolásokat kutatásom évei során más csoportok is
intenzíven tanulmányozták, és továbbra is intenzíven vizsgálják.17,18,19

A klinikai kutatásokban az elmúlt évtizedében olyan anyagok kvantumpöttyei álltak az
érdeklődés középpontjában, amelyek potenciálisan toxikus hatásúak lehetnek in vivo, és ezzel
összefüggésben kiemelt figyelmet kaptak azok a törekvések, amelyek a veszélyességüket és a
felhasználási kockázatukat csökkentik. 20
A köbös SiC-hoz hasonlóan a két hozzá leginkább hasonlító anyagot, a hexagonális SiC-t
és a gyémántot is kitartóan vizsgálják potenciális kvantumtechnológiai alkalmazások
szempontjából ponthibáik és azok paramágneses tulajdonságai alapján.21,22
Bár tagadhatatlan, hogy késői felfedezése okán a SiC egyfajta tempóhátrányban van
például a gyémánttal szemben, kiemelkedő tulajdonságai, valamint a nanogyémánt alapú
anyagokkal mutatott hasonlóságai komoly ígéretet hordoznak arra nézve, hogy a kutatásfejlesztési szektorban utoléri, sőt meg is haladja elődje jelentőségét.

6. TÉZISEK
Doktori cselekményemhez kapcsolható legfontosabb eredményeket 4 tézispontban
foglaltam össze. A munkámhoz kapcsolódó eredményeim 4 publikációban jelentek meg,
melyeket rendre T1, T2, T3, T4 módon jelölök.
1) Tanulmányoztam és fejlesztettem a SiC nanorészecskék top-down előállítását. (T1)
a) Felállítottam egy elméletet, amely szerint a félvezetők rozsdamarása során a
kezdeményező lépés, hogy elektront juttatunk a vezetési sávra, vagyis redukáljuk a
rendszert. Ebből következően a marás kritériuma, hogy a vezetési sáv minimuma
(CBM) mélyebben legyen, mint a redox rendszer elektródpotenciálja. Az elméletet
3C-SiC-tól különböző félvezetőkön is sikeresen teszteltem. (T1)
b) Alumínium és teflon hozzáadásával szabályozott módon állítottam elő olyan SiC
anyagot, ami hozzávetőlegesen 15%-nyi rétegződési hibát (SF) tartalmazott.
Felhasználva a rozsdamarás szelektivitását a politípusokra, olyan
nanorészecskéket állítottam elő, amelyek mérete függött a SF koncentrációtól, és
így finomabban szabályozott méreteloszlást tettem lehetővé az 1-6 nm
tartományban (T1)
c) Az elméletet felhasználva módosítottam az előállítási receptet és megvalósítottam
a hexagonális SiC rozsdamarását. Nátrium-ditionát segítségével olyan karbid
nanorészecskéket állítottam elő, amelyek mérete kisebb, mint 50 nm, és a módusza
3, illetve 5 nm körül van a cetrifugált mintának (permeát, illetve retentát).
Megfigyeltem, hogy a részecskék a kvantumbezártság jelenségét mutatják, és a
látható tartományban emittálnak. (T2)
2) Sikeresen felbontottam az 1-6 nm-es részecskéket tartalmazó keveréket 1-3 és 4-6 nm-es
frakciókra. Különböző felszínű és méreteloszlású mintákat állítottam elő, és
megmutattam, hogy a nanorészecskéknek vannak méretfüggő tulajdonságaik.
Felállítottam egy elméletet, és megmutattam, hogy az ultrakicsi nanorészecskék optikai
tulajdonságait már a felületi állapotok dominálják, és nem a kvantumbezártság.

Meghatároztam a 3C-SiC esetében a két tartomány közötti átmenetet, mely körülbelül
2.85 nm-nél helyezkedik el. (T3)
3) Részt vettem a SiC nanorészecskék felületi kémiájának vizsgálatában a biológiai
felhasználhatóságuk
fejlesztésének
érdekében.
Spektroszkópiai
módszerek
felhasználásával megmutattam, hogy a lumineszcencia kioltás a SiC részecskék és a
Bovine Serum Albumin (BSA) között komplex jelenség, mely vegyesen mutat dinamikus
és statikus jelleget. Megállapítottam, hogy az energiaátadás a BSA Tryptophan
csoportjánál történik. (T3,T4)
4) Sikeresen előállítottam ponthibákat szabályozott módon, megnövelve a SiC potenciális
felhasználhatóságát
kvantumtechnológiai
területeken.
Demonstráltam,
hogy
neutronbesugárzás hatására lehetséges ponthibákat kelteni a SiC-ban, és ezeket ESR-rel
detektáltam. A keltett hibákat szilícium-vakanciaként és szén-vakanciaként azonosítottam.
Hőkezelés hatására részben szelektív módon eltávolítottam a szén-vakanciát, és 700°C
körül sikerült a szilícium-vakanciát átalakítani antisite-vakancia.
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