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1 BEVEZETÉS 

Az arany nanorészecskék ismertek különleges optikai tulajdonságaikról, melynek 
hátterében a lokalizált felületi plazmonrezonancia jelensége áll. A plazmonrezonancia a 
vezetési elektronok oszcillációjának következménye, amikor a részecske kölcsönhat a 
besugárzó fénnyel. A jelenség egy intenzív, a látható fény hullámhossz-tartományában 
jelentkező kioltási csúcs megjelenését eredményezi, mely finomhangolható a részecskék 
alakjával, méretével, valamint a beágyazó közeg dielektromos tulajdonságaival. Amikor 
két nanorészecske egymás közelségébe kerül, a közelterek kölcsönhatásának 
következtében a rezonancia csúcs (vörös)eltolódást szenved. Ezt a jelenséget nevezzük 
plazmon csatolásnak. Mivel a csatolás mértéke jelentősen függ a részecskék közötti 
távolságtól, egy nanorészecskés asszociátum (magasabb rendű struktúra) esetleges 
kialakulása egyszerűen követhető spektroszkópiás technikákkal. 
 
Az arany nanorészecskék felülete hatékonyan módosítható számtalan, különböző típusú 
molekulával annak érdekében, hogy a felületet különböző tulajdonságokkal, vagy 
funkcionalitással ruházzuk fel. Az arany nagy affinitást mutat tiol- vagy amino 
végcsoporttal rendelkező molekulákhoz, melyekkel kovalens, vagy szemi-kovalens 
kötéseket létesíthet. A felületre kötött, külső ingerre reagáló molekulák lehetővé teszik a 
kolloid kölcsönhatások modulálását a nanorészecskék között. A jelen munka tárgyát 
képező rendszerek esetén a vonzás többnyire a van der Waals (vdW) erőkre, míg a 
taszítás az elektromos kettősrétegre (EDL), valamint a felületre kötött makromolekulák 
jelenlétéből adódó sztérikus taszításra vezethető vissza.  
 
A klasszikus DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) elmélet értelmében a 
nanorészecskék stabilitása vizes közegben a vonzó van der Waals kölcsönhatás, illetve a 
taszító elektromos kettősréteg kölcsönhatás eredményeképpen magyarázható. Kompakt 
nanorészecskés klaszterek előállításához azonban „puha gömb” típusú kölcsönhatási 
potenciál szükséges [1], mely a fent említett két kölcsönhatás eredményeként nem 
állítható elő. A kívánt kölcsönhatásprofil azonban kialakítható a sztérikus kölcsönhatás 
beépítésével, mely kis részecske-részecske távolságoknál képes ellensúlyozni a vdW 
vonzásból adódó nagy negatív potenciált. A negatív potenciál biztosítja, hogy a 
részecskék egymás közelségébe kerüljenek, azonban a kialakuló szerkezet erősen függ a 
hajtóerő nagyságától. Amennyiben ez a hajtóerő túl nagy (nagy negatív potenciál) a 
diffúzió-limitált aggregáció következtében a klasszikus, fraktál-szerű szerkezetek jönnek 
létre. Következésképpen az irányított önszerveződés megvalósításának minimális 
követelménye, hogy a vonzási potenciál (hajtóerő) nagyságát hatékonyan tudjuk 
szabályozni.  
 
Míg a vdW vonzó kölcsönhatás mindig jelen van és lényegében független a környezeti 
paraméterektől (oldószer), addig az elektromos kettősréteg taszítás szabályozható a 
részecske felületének töltöttségével, vagy az elektromos kettősréteg árnyékolásával (pl. 
közeg ionerősségének növelésével). A sztérikus komponens szabályozására megfelelő 
alternatívát kínálnak a hőmérsékletérzékeny polimerek, melyek konformációja 
változtatható a rendszer hőmérsékletével, így lehetőség nyílik a teljes kölcsönhatási 
potenciál modulálására és ezzel a részecskék önszerveződésének szabályozására. Arany 
nanorészecskék stabilizálására elterjedten alkalmazzák a polietilén-glikol 
származékokat, melyek hőmérsékletérzékenységét az alsó kritikus szételegyedési 
hőmérséklet (LCST) csökkentése után lehet kihasználni. Az LCST csökkenthető a közeg 
                                                
[1] Klotsa, D.; Jack, R. L. Soft Matter 2011, 7 (13), 6294.  
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ionerősségének növelésével [2]. A kialakuló szerkezetek, valamint az aggregációs 
folyamat kinetikája szintén érzékenyen függnek a kölcsönhatási potenciáltól. 
 
A részecskék önszerveződése során oldatban, vagy határfelületen kialakuló magasabb 
rendű szerkezetek speciális optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, melynek hátterében 
a részecskék közelsége áll. A plazmoncsatolás következtében rendkívül nagy lokális 
elektromágneses tér alakulhat ki, mely potenciális alkalmazási lehetőséget rejt magában 
mind a teranosztika [3], mind pedig a felületerősített Raman spektroszkópia (SERS) 
területén [4,5]. Különösen a SERS esetén van kiemelt jelentősége a megfelelő hordozón 
kialakított rendezett szerkezeteknek (pl. nanorészecskék gyűrűk 2D mintázata). A 
számos litográfián alapuló technika [6,7] (melyek ugyan megbízhatóak és jól 
szabályozhatóak, azonban költségesek és időigényesek) mellett ezen struktúrák 
kolloidkémiai alapokon is előállíthatóak [8]. Külön kihívást jelent azonban ezen 
szerkezetek megbízható és ismételhető módon történő előállítása, hiszen a komponensek 
nedvesedési tulajdonságainak, felületi energiáinak, valamint a hőmérséklet és a rendszer 
tisztaságának megfelelő kézbentartását igényli a kapilláris litográfiás folyamat során. 
 
Önszerveződés útján sokszínű nanorészecskés szerkezetek jöhetnek létre, melyeknek 
nem csak a szerkezete, de az optikai válasza is komplex lehet [9]. Éppen ezért az egyszerű 
modellrendszereken végzett szimulációs technikák egyre fontosabb szerepet töltenek be 
a komplex szerkezetek optikai tulajdonságának megértésében.  

2 CÉLKITŰZÉS 

Munkám során célom volt olyan nanorészecskés rendszerek tervezése és előállítása, 
melyek megfelelnek a puha gömb típusú kölcsönhatási potenciál kialakításához 
szükséges követelményeknek, valamint lehetőség nyílik bennük a kolloid 
kölcsönhatások megfelelő szabályozására annak érdekében, hogy különböző struktúrákat 
(oligomerek, nagy rendezett 3D klaszterek, egysoros nanorészecskés gyűrűk 2D 
mintázata) állítsak elő a részecskék önszerveződésének szabályozásával. Az irányított 
önszerveződési kísérletekben tiol- és amino végcsoporttal rendelkező polimerrel 
felületmódosított gömb alakú arany nanorészecskéket alkalmaztam. A sztérikus 
stabilizálás érdekében  a részecskék felületét merkapto- illetve amino-metoxipolietilén 
glikollal (mPEG-SH and mPEG-NH2) módosítottam. Kihasználva a mPEG 
hőmérsékletérzékeny tulajdonságát, a polimer konformációja kombinált külső inger 
hatására hangolható. 
 
Részletes céljaim a következő pontokban foglalható össze: 
 
• Célom volt olyan nanorészecskék előállítása, melyek képesek egymással hangolható, 

puha gömb típusú potenciálgörbe szerint kölcsönhatni, illetve ez a kolloid 
                                                
[2] Kiss, É.; Bertóti, I. Prog. Colloid Polym. Sci.; Steinkopff, 1994; pp 21–26 
[3] Song, J.; Pu, L.; Zhou, J.; Duan, B.; Duan, H. ACS Nano 2013, 7, 9947−9960. 
[4] Dasary, S. S. R.; Singh, A. K.; Senapati, D.; Yu, H.; Ray, P. C. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131 (38), 
13806–13812. 
[5] Pazos-Perez, N.; Wagner, C. S.; Romo-Herrera, J. M.; Liz-Marzán, L. M.; García de Abajo, F. J.; 
Wittemann, A.; Fery, A.; Alvarez-Puebla, R. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51 (51), 12688–12693. 
[6] Yan, B.; Thubagere, A.; Premasiri, W. R.; Ziegler, L. D.; Dal Negro, L.; Reinhard, B. M. ACS Nano 
2009, 3 (5), 1190–1202. 
[7] Yap, F. L.; Thoniyot, P.; Krishnan, S.; Krishnamoorthy, S. ACS Nano 2012, 6 (3), 2056–2070. 
[8] Cai, Y.; Li, Y.; Nordlander, P.; Cremer, P. S. Nano Lett. 2012, 12 (9), 4881–4888. 
[9] Taylor, R. W.; Esteban, R.; Mahajan, S.; Coulston, R.; Scherman, O. A.; Aizpurua, J.; Baumberg, J. J. 
J. Phys. Chem. C 2012, 116 (47), 25044–25051. 
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kölcsönhatási potenciál szabályozható módon valósítható meg. Egy ilyen rendszer 
alkalmas lehet különböző, a részecskék külső inger hatására bekövetkező 
önszerveződésének kísérleti vizsgálatára. A cél elérése érdekében egy közismert 
fizikai-kémiai jelenséget kívántam adaptálni, mely a makromolekulák oldhatóságának 
változása oldott ionok és emelt hőmérséklet hatására (1. ábra).  

 
• Tekintve, hogy a részecskék önszerveződése magával vonja a stabilitás részleges 

elvesztését, a kölcsönhatási potenciál kézbentartása alapvető fontosságú. Célom volt 
megvizsgálni, hogy az előbbi pontban kialakított nanorészecskés rendszer teljesíti-e a 
korábbi elméleti követelményeket, azaz, hogy alkalmas-e rendezett, 3D-s 
nanorészecskés klaszterek előállítására tömbfázisból. Az elmélet szerint ez puha-
gömb típusú kölcsönhatási potenciált tesz szükségessé, amely nagyobb távolságok 
esetén vonzásban, míg kisebb távolságok esetén jelentős taszításban nyilvánul meg. 
Az elméleti megfontolásokat szem előtt tartva célom volt az önszerveződést kiváltó 
faktorok változtatásának szisztematikus vizsgálata. A kísérleti munkát megelőzően 
kolloid kölcsönhatási számításokat terveztem végrehajtani annak érdekében, hogy 
előrejelezzem, a rendszer alkalmas-e elméletben az irányított önszerveződésre. A 
kísérleti és az elméleti adatok birtokában célom volt felderíteni a kialakuló klaszterek 
szerkezete, valamint az aggregációs folyamat kinetikája közti összefüggéseket (1. 
ábra). 

 

 
1. ábra. Arany nanorészecskék irányított önszerveződésének koncepciói 

 
• Kihasználva, hogy a fent említett arany nanorészecskék spontán aggregációja és 

adszorpciója határfelületeken elhanyagolható, célom volt kiaknázni a 
részecskékben rejlő lehetőségeket nyomjelző objektumokként történő 
felhasználásban a kapilláris litográfiás folyamatok során (2. ábra). Ezekben a 
folyamatokban a száradás során visszahúzódó vizes közeg különböző 
nanorészecskés lerakódásokat hozhat létre. A nanorészecskék segítségével célom 
volt a kapilláris litográfiás folyamat különböző száradási lépéseinek, valamint a 
teljes folyamat mechanizmusának azonosítása. Emellett célul tűztem ki a 
különböző paraméterek (hordozó típusa, templát mérete, részecskekoncentráció, 
hőmérséklet, a templát réteg hibahelyei) hatásának felderítését a nanorészecskék 
térbeli eloszlására. Ezenkívül megvizsgáltam az egysoros arany nanogyűrűk 2D 
mintázatának kapilláris litográfiával történő előállításának lehetőségét.  
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2. ábra. Arany nanorészecskék nyomkövető objektumokként történő alkalmazása a 

száradás lépéseinek felderítésére, valamint az egysoros arany nanorészecskés gyűrűk 
előállításának koncepciója.  

• A plazmoncsatolás következtében az önszerveződés eredményeképpen előálló 
nanorészecskés szerkezetek komplex optikai válasszal rendelkeznek. Célom volt a 
kísérleti munka során releváns különböző nanoszerkezetek (láncszerű oligomerek, 
2D heptamerek és 3D klaszterek) mérhető optikai válaszának jobb megértése 
érdekében optikai szimulációkat végezzek határelemek módszerével (BEM). Célul 
tűztem ki továbbá, hogy tisztázzam, a kísérletileg mérhető extinkciós spektrum 
alkalmas-e önmagában arra, hogy a keletkező asszociátumok szerkezetére 
vonatkozó információkkal szolgáljon egy valós önszerveződési folyamatban (3. 
ábra).  

 
3. ábra. Az optikai tulajdonságok szimulációjának koncepciója: különböző modell 

szerkezetek felépítése arany nanorészecskékből, majd optikai válaszuk (extinkciós 
spektrumuk), illetve közelterük szimulációja. 

3 MODELL RENDSZEREK ÉS MÓDSZEREK 

A munka kísérleti részében arany nanorészecskéket szintetizáltam hat különböző 
méretben. A kisebb részecskék a tradicionális Turkevich eljárással készültek [10], míg a 
nagyobb átmérőjűeket a 18 és a 40 nm-es részecskékből, továbbnövesztéses módszerrel 
[11] állítottam elő. A nanorészecskék felületét két különböző végcsoporttal rendelkező 
mPEG származékkal módosítottam (mPEG-SH és mPEG-NH2). A felületmódosítást 
követően a részecskéket centrifugálás-rediszpergálás ciklusokkal tisztítottam, majd 
meghatároztam méretüket, ζ-ptenciáljukat, látható fény spektrumukat, illetve 
koncentrációjukat. 
A külső inger hatására kiváltott önszerveződési kísérletekben mPEG-SH molekulával 
felületmódosított 18 és 40 nm átmérőjű arany nanorészecskéket alkalmaztam. 
Kihasználva a PEG hőmérsékletérzékeny tulajdonságát, illetve, hogy a lánckonformáció 
megváltozásához szükséges alsó kritikus szételegyedési hőmérséklet (LCST) jelentősen 
csökkenthető megnövelt ionerősségű közegben, a sztérikus stabilizálás hatótávolsága 
hangolhatóvá válik vizes közegben. A kísérleti munka megkezdése előtt az 

                                                
[10] Turkevich, J.; Stevenson, P. C.; Hillier, J. Farad. Discuss. 1951, 11, 55. 
[11] Ziegler, C.; Eychmüller, A. J. Phys. Chem. C 2011, 115 (11), 4502–4506. 
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önszerveződés lehetőségét kolloid kölcsönhatás-számításokkal előrejeleztem, mely 
számításokban a három fő kölcsönhatást vettem figyelembe: a vonzó van de Waals, a 
taszító elektromos kettősréteg, valamint a taszító sztérikus kölcsönhatást. Az aggregáció 
kiváltásához a szolokban különböző koncentrációban alkalmaztam kálium-szulfátot 
(0 M - 0.3 M), valamint emelt hőmérsékletet (50 - 60°C), mint külső ingert.  Az 
aggregációs folyamatot dinamikus fényszórás méréssel (DLS), valamint látható fény 
spektroszkópiával követtem. A kialakuló klaszterek szerkezetét elektronmikroszkópiás 
(SEM, TEM) módszerekkel vizsgáltam.  
A folyamat kinetikáját, illetve az aggregációt kiváltó faktorok szerkezetre gyakorolt 
hatását mPEG-NH2-módosított, 20 nm-es arany részecskéken időfüggő DLS és időfüggő 
VIS spektroszkópiás mérésekkel derítettem fel. Az aggregációs folyamatot különböző 
ionkoncentráció és hőmérséklet alkalmazása mellett is megvizsgáltam. A kialakuló 
szerkezeteket SEM vizsgálatokkal értékeltem. Annak érdekében, hogy a különböző 
körülmények hatására kialakult szerkezeteket szemi-kvantitatív módon analizáljam, 
képanalízist végeztem kisnagyítású SEM képeken. A klaszterek stabilitását külső 
energiaforrás (ultrahang) alkalmazásával vizsgáltam.  
Azonosítottam a kapilláris litográfia során fellépő száradás egyes lépéseit oly módon, 
hogy a PEG-SH molekulákkal módosított különböző átmérőjű arany nanorészecskéket 
nyomkövető objektumokként alkalmaztam. Emellett hangolható belső átmérővel 
rendelkező egysoros arany nanorészecskés gyűrűk 2D mintázatát állítottam elő Si 
hordozón. A kolloid litográfiás kísérletekben arany nanorészecskék vizes szolját 
szárítottam be kontrollált körülmények között különböző átmérőjű polisztirol 
(szub)mikrorészecskék Langmuir-Blodgett filmjére. A PS templátrészecskék átmérőjét 
608 nm és 2.48 µm között változtattam, míg az aranyrészecskék átmérőjét 18 nm és 65 
nm között. A száradás eredményeképpen az arany nanorészecskék a templátrészecskék 
és a hordozó közötti térben csapdázódnak, amely gyűrűmintázat a templátrészecskék 
eltávolításával előhívható. A száradás egyes lépéseit, valamint a templát monoréteg 
hibahelyeinek hatását a SEM képeken látható nanorészecskés lerakódások vizsgálatán 
keresztül értelmeztem. 
A különböző nanorészecskés asszociátumok optikai válaszát határelemek módszerével 
szimuláltam [12], melynek során a részecskék felületét 400 felületelemre osztva, 
beágyazó közegként vizet alkalmazva határoztam meg 1D láncok, 2D heptamerek, 
valamint 3D klaszterek extinkciós spektrumait a részecskék közötti távolság 
függvényében. Az arany nanorészecskék dielektromos függvényeként a Johnson és 
Christy által meghatározott értékeket alkalmaztam [13]. A szimulációt a Mie elmélettel 
validáltam egyedi részecskékre. A 18 nm és 40 nm átmérőjű részecskék közötti 
távolságot 0.2 - 3.8 nm, valamint 0.8 és 10.0 nm között változtattam. A szerkezetek 
csatolt természetének kihangsúlyozására különböző hullámhosszakon közeltér 
szimulációkat is végeztem, melyekkel képet kaphatunk az erősítés mértékéről is.  
  

                                                
[12] Hohenester, U.; Trügler, A. Comput. Phys. Commun. 2012, 183 (2), 370–381. 
[13] Johnson, P. B.; Christy, R. W. Phys. Rev. B 1972, 6 (12), 4370–4379. 
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4 EREDMÉNYEK 
4.1 Kompakt nanorészecskés klaszterek előállítása mPEG-lal felületmódosított 

arany nanorészecskékből [S1] 
4.1.1 A kolloid kölcsönhatások modellezése 
A teljes kölcsönhatási potenciál számításánál a vonzó van der Waals erők, az elektromos 
kettősréteg taszítás, valamint a sztérikus tasztítási komponens lett figyelembe véve. A 
vonzás be van építve a rendszerbe a Hamaker állandókon keresztül, míg az elektromos 
kettősréteg vastagsága a közeg ionerősségével szabályozható. A sztérikus taszítás 
mértéke azonban függ a felültre kötött mPEG molekulák konformációjától, azaz a 
lánchossztól. A polimerréteg vastagságát DLS mérésekkel becsültem, melyet az 1. 
táblázat összegez. 

1. táblázat. A polimerréteg vastagságának meghatározása DLS mérésekből. 

Minta Átmérő (nm) Különbség (nm) Polimerréteg vastagsága (nm) 

GNP1 17.7 
3.7 1.85 ± 0.1 

GNP1@mPEG-SH(750) 21.3 
GNP2 39.9 

13.8 6.9 ± 0.3 
GNP2@mPEG-SH(2000) 53.6 
 
A sztérikus komponens külső inger hatására történő modulációja lehetőséget nyújt a 
teljes részecske-részecske kölcsönhatási potenciál hangolására (puha gömb típusú 
potenciálgörbe), illetve a rendszer stabilitásból történő kibillentésére. A potenciálgödör 
mélységének feltérképezésére az 1. táblázat értékeiből kiindulva különböző mPEG 
rétegvastagságokat feltételezve számítottam ki a teljes részecske-részecske potenciálokat 
(4. ábra). 

 
4. ábra. Számított teljes kölcsönhatási potenciálok az mPEG réteg vastagságának 
függvényében (a) AuNP(18nm)@mPEG-SH(750) és (b) AuNP(40nm)@mPEG-SH(2000) 

rendszerekre 60°C-on. A belső ábrák az energiaminimum értékét mutatják különböző 
rétegvastagságok esetén. 

A számítások azt mutatták, hogy a lánckollapszus, illetve a vele együtt járó kölcsönhatási 
potenciál megváltozása jelentős hajtóerőt alakíthat ki a részecskék önszerveződéséhez. 
Emellett a megnövelt elektrolitkoncentráció és hőmérséklet alkalmazható külső 
ingerként a részecskék aggregációjának előidézésére. 
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4.1.2 Az arany nanorészecskék külső inger hatására bekövetkező önszerveződése  
 
A részecskék hőmérséklet hatására bekövetkező aggregációját dinamikus fényszórás 
méréssel követtem: a rendszer méreteloszlásának változását különböző koncentrációjú 
K2SO4 alkalmazása mellett vizsgáltam a hőmérséklet függvényében. A hőmérséklet-
méreteloszlás adatokat egyedi kétdimenziós kontúrábrákká alakítottam minden 
ionkoncentráció esetén (5. ábra). Ezeken az ábrákon a színek jelölik a DLS intenzitást, 
egy függőleges metszetet véve pedig  visszaadják az adott hőmérsékleten mért 
konvencionális méreteloszlás görbéket. 

 
5. ábra. Az AuNP(18nm)@mPEG-SH(750) rendszeren mért DLS kontúrábrák különböző 

K2SO4 koncentrációk esetén: (a) 0.15 M, (b) 0.20 M, (c) 0.25 M illetve (d) 0.30 M. A 
színskála mutatja a DLS intenzitásokat.  

Az aggregációs folyamat 0.30 M esetén intenzívvé válik, melyet egy második 
részecskepopuláció megjelenése is mutat 30°C felett. Kisebb ionkoncentrációk esetén 
(0.20 és 0.25 M) az aggregáció diszkrétebb: a határhőmérséklet elérését követően a méret 
hirtelen növekedését tapasztalhatjuk.  

 
6. ábra. Az extinkciós spektrum időbeli alakulása (a) AuNP(18nm)@mPEG-SH(750) 

esetén 55 °C-on, és (b) AuNP(40nm)@mPEG-SH(2000) esetén 60°C-on. Mindkét minta 
esetén az elektrolitkoncentráció 0.30 M. 

Hullámhossz (nm) Hullámhossz (nm) 

E
xt

in
kc

ió
 (ö

.e
.) 

E
xt

in
kc

ió
 (ö

.e
.) 

IDŐ 
(min) IDŐ 

(min) 



 8 

Az extinkciós spektrum időbeli alakulását mutatja a 6. ábra kisebb és nagyobb részecskék 
esetén. Ezekben a kísérletekben a rendszert a DLS mérésekből meghatározott 
aggregációs határhőmérsékletre temperáltam. Az aggregáció tényét bizonyítja az egyedi 
részecskéhez tartozó LSPR csúcs intenzitásának csökkenése, mellyel párhuzamosan egy 
új módus alakul ki nagyobb hullámhosszaknál a plazmoncsatolás következtében (750 
nm, illetve 650 nm). 
A kialakuló nanorészecskés klaszterek SEM képeit a 7. ábra mutatja be, amelyen éles 
különbség fedezhető fel a mPEG-el módosított részecskékből álló klaszterek, valamint a 
citrát anionokkal stabilizált részecskékből kialakuló fraktálszerű szerkezetek között. 
Amíg a polimerrel módosított részecskékből kompakt, rendezett klaszterek alakultak ki, 
addig a citrát-stabilizált részecskék diffúzió-limitált aggregációs folyamatban láncszerű 
struktúrákat képeztek. Ez a jelenség a különböző termodinamikai hajtóerővel 
magyarázható, mely jelentősen befolyásolja a kialakuló aggregátumok szerkezetét. 
Nagymértékű vonzó kölcsönhatás következtében fraktálszerű szerkezetek alakulnak ki, 
hiszen a részecskék kinetikailag csapdázódnak, melynek hatására a klaszteren belüli 
újrarendeződés nem megengedett.  
 

 
7. ábra. (a) AuNP(18nm)@mPEG-SH(750) és (b) AuNP(40nm)@mPEG-SH(2000) 

rendszerek esetén kialakuló kompakt nanorészecskés klaszeterek pásztázó 
elektronmikroszkópiás képei. Citrát aninokkal stabilizált 18 nm-es részecskékből kialakuló 
fraktálszerű szerkezetek (c). A belső ábrákon a klaszterekről készített nagyított felvételek 
láthatóak 120 nm-es szélességben. 

4.2 AminoPEGilált arany nanorészecskék aggregációs kinetikája és a keletkező 
klaszterek szerkezete [S2] 

 
Az amino-polietilénglikollal felületmódosított arany nanorészecskék aggregációs 
kinetikáját időfüggő spektroszkópiás és időfüggő DLS mérésekkel vizsgáltam különböző 
ionkoncentrációk és hőmérséklet esetén. Az időfüggő spektrális tulajdonságokban a 
külső inger hatására bekövetkező különbségeket a 8. ábra mutatja be. 0.2 M és 50°C 
esetén a spektrum nem mutat jelentős változást az időben; kismértékű váll kialakulása 
figyelhető meg 570 nm körül, mely kisszámú, néhány nanorészecskét tartalmazó 
asszociátum kialakulásának tulajdonítható. Azonban 0.3 M esetén az aggregáció kezdeti 
periódusában (2 perc) az LSPR csúcs jelentősen eltolódik a nagyobb hullámhosszak felé, 
mely gyors aggregációs kinetikára utal.  
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8. ábra. Az extinkciós spektrum időbeli alakulása Au(20nm)@mPEG-NH2(2000) esetén 

különböző sókoncentrációkon és hőmérsékleteken. 

A különböző ionkoncentrációk és hőmérsékletek esetén bekövetkező aggregáció 
kinetikájában mutatkozó különbségeket jól szemlélteti a 9. ábra, melyen együtt 
ábrázoltam az átlagos hidrodinamikai méretet és a beütésszámot (DLS által mért 
paraméter). 0.2 M és 50°C esetén csekély mértékű méretnövekedés figyelhető meg, 
melyet a beütésszám növekedése követ, mely jelentősen súlyozva van az oldatban jelen 
levő nagyméretű szórócentrumokkal. 0.3 M és 60°C esetén a rendszer eltérően 
viselkedik: a méretnövekedés jelentősen gyorsabb, mint a többi paraméterpár esetén, 
illetve a gyors kinetika következtében a beütésszám függvénynek már csupán a csökkenő 
szakaszát detektálhatjuk, melyet az aggregátumok ülepedésének tulajdoníthatunk.  
 

 
9. ábra. Dinamikus fényszórás méréssel meghatározott átlagos hidrodinamikai méret és 

beütésszám az idő függvényében különböző sókoncentráció és hőmérséklet esetén. 

A kialakult klaszterek szerkezetét pásztázó elektronmikroszkópiával vizsgáltam, melyek 
közül a 0.2 M, 50°C, valamint a 0.3 M, 60 °C hatására kialakult szerkezeteket a 10. ábra 
mutatja be. Néhány nanorészecskéből álló, kisméretű kompakt asszociátumok alakultak 
ki 0.2 M és 50°C hatására. Ez a megfigyelés jó egyezést mutat a spektrális tulajdonságok 
vizsgálatakor tapasztalt csúcsszélesedéssel és kismértékű vöröseltolódással. A 
legnagyobb méretű kompakt klaszterek 0.3 M sókoncentráció és 60°C esetén alakultak 
ki, illetve itt tapasztalható a legkevesebb egyedi nanorészecske jelenléte a hordozón.   
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10. ábra. A különböző elektrolitkoncentráció és hőmérséklet hatására kialakuló klaszterek 

szerkezete: (a) 0.2 M, 50 °C; (b) 0.3 M, 60 °C. A szerkezetekről a belső ábrák mutatnak 
nagyított képeket.  

Megvizsgáltam a 0.2 M, 50°C, valamint a 0.3 M, 60°C hatására kialakult klaszterek 
stabilitását külső energiaforrással (ultrahang) szemben. A 11. ábran a néhány 
részecskéből álló asszociátumok méreteloszlás görbéit láthatjuk 600 s 
önszerveződést, majd 3 és 5 perc ultaszonikálást követően. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az egyedi nanorészecskék populációja részben visszanyerhető 5 
perces ultrahangos kezelést követően. Ellenben a nagyobb klaszterek csupán 
töredeznek, az egyedi részecskék megjelenését nem tapasztalhatjuk (11. ábra). Ezen 
eredmények tükrében arra lehet következtetni, hogy a két rendszer esetén a 
részecske-részecske kölcsönhatásokban jelentős különbség mutatkozik.  
 

 
11. ábra. A klaszterek DLS méreteloszlás-görbéi ultraszonikálás előtt és után (a) 0.2 M, 

50 °C és (b) 0.3 M, 60 °C esetén. 

4.3 A száradás lépéseinek azonosítása, valamint egysoros arany nanorészecskés 
gyűrűk előállítása kolloid litográfiával [S3] 

 
A kolloid litográfiás folyamat során bekövetkező száradási lépések azonosítása a 
folyamat végeztével, a minták SEM képeinek értékelésével történt. A száradás során 
kialakuló karakterisztikus részecske-lerakódásokat a 12. ábra mutatja be. Amikor a 
folyadékszint eléri a templátrészecskéket, a film elszakad és a hátráló meniszkusz 
folyadékhidakat hoz létre a PS részecskék között a hordozóval párhuzamosan. Ez a 
részecskék felhalmozódásához vezet a templátrészecskék laterális érintkezési pontjain 
(zölddel keretezett terület). További párolgás hatására a folyadékszint eléri a 
templátrészecskék félátmérőjét: ekkor a párolgás a 3 PS részecske közötti háromszög 
alakú területre koncentrálódik a „kémény hatás” következtében. Ez részecskék 
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felhalmozódásához vezet a háromszög közepén (hármaspont, pirossal keretezett terület). 
A párolgás következő szakaszában folyadékhíd alakul ki két szomszédos 
templátrészecske és a hordozó között, melynek legvékonyabb pontja a két részecske 
közötti távolság felénél található (felezőpont). Ezért ezeken a pontokon, illetve a PS 
részecskék alá visszahúzódó folyadék útján szintén nanorészecskék csapdázódnak 
(lilával keretezett terület). 
 

 
12. ábra. A száradás lépései a templátrészecskék félátmérője alatt. A baloldali oszlop az 

elemi cella felülnézeti sematikus képét mutatja, melyeken a szaggatott vonal mentén 
képzett keresztmetszeti képet a középső oszlop mutatja. (a) Nanorészecskék csapdázódása a 

hármaspontokon, ahol a folyadékfilm a legvékonyabb; (b) feltételezett részecske 
csapdázódás a két részecske között kialakuló folyadékhíd legvékonyabb pontján; (c) 

nanorészecskés lerakódás a felezőpontokon. A keretezett területekről készített SEM képek 
a jobb oldali oszlopban láthatóak. 

A száradás utolsó szakaszában a PS részecskék alatt kialakuló folyadékgyűrűkben 
található arany nanorészecskék a hordozó és a templátrészecske közé ékelődnek, 
kialakítva ezzel egy gyűrű alakú részecskefüzért a száradás előrehaladtával. A 13. ábra a 
különböző méretű templáttal előállított 45 és 65 nm átmérőjű nanorészecskékből álló 
gyűrűk SEM képét mutatja. A nanorészecskés gyűrűk belső átmérője függ az alkalmazott 
templátrészecske méretétől: kisebb templát alkalmazásával kisebb gyűrűk állíthatóak 
elő. A geometriai megfontolások alapján számított és a valós gyűrűméretek közti kiváló 
egyezést mutatja a 13. ábra. 
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13. ábra. Egysoros arany nanorészecskés gyűrűk (a,b) 45 nm-es és (c,d) 65 nm-es 

nanorészecskékből különböző PS templátrészecskékkel előállítva: (a) 608 nm, (b) 909 nm, 
(c) 1.27 µm and (d) 2.48 µm. (e) Számított (folytonos vonal) és mért (szimbólumok) belső 

gyűrűsugár a templátátmérő függvényében. A belső ábrán a számítás során alkalmazott 
paraméterek láthatóak. 

A vizsgálatok során a templát monoréteg jellegzetes hibahelyeinek szerkezetre gyakorolt 
hatására is fény derült. A ponthibák (14. ábra) esetén kialakuló kémény hatás a hibahely 
belseje felé tereli a nanorészecskéket, ahol csapdázódnak. Vonalhiba esetén (14. ábra) a 
hatszöges rendet négyszöges rend váltja fel, mely részecskefelhalmozódáshoz vezet a 
négy PS részecske között. Doménhatárokon (14. ábra) a megnövekedett lokális 
részecskoncentráció következtében vastagabb gyűrűk és vonalas struktúrák jelennek 
meg.  

 

14. ábra. A templát monoréteg jellegzetes hibáinak hatása a kialakult szerkezetre: (a) 
ponthiba, (b) vonalhiba, (c) doménhatár. 

4.4 Önszerveződési folyamatokban releváns arany asszociátumok optikai 
szimulációja [S4] 

 
Önszerveződési folyamatokban számos optikailag domináns szerkezet is kialakulhat, 
úgy mint az 1D láncok, a 2D heptamerek, vagy a 3D klaszterek. Annak érdekében, hogy 
a különböző aggregátumok egyedi optikai válaszát felderítsem, határelemek 
módszerével (BEM) szimuláltam az előbb említett modellrendszerek optikai spektrumát 
különböző részecske-részecske távolságok esetén a látható hullámhossztartományban. A 
szimulált extinkciós spektrumban a csatolt módus azonosítására meghatározott 
hullámhosszakon közeltér-szimulációkat végeztem. A vizsgált modellrendszereket 
mutatja a 15. ábra. 
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15. ábra. Az N nanorészecskét tartalmazó szimulált szerkezetek sematikus ábrája: (a) 
különböző számú részecskét tartalmazó 1D-láncok, (b) 2D-heptamerek és (c) 3D-klaszterek 

(A-B-A típusú szoros illeszkedésű szerkezet). A részecskék közötti távolságot (D) a 
szimulációk során változtattam.  

A különböző részecske-részecske távolságok mellett szimulált, 7 db 40 nm átmérőjű 
részecskéből álló lánc extinkciós spektrumait a 16. ábra foglalja össze. Nagy távolságok 
esetén (3.80 nm) a részecskék viszonylag távol helyezkednek el egymástól, így a 
plaszmoncsatolás gyenge és nincs hatással a spektrumra. A távolság csökkenésével 
minden esetben megjelenik egy új, csatolt módus a nagyobb hullámhosszaknál. A 
közeltér-szimulációk bizonyítják, hogy ezek a nagyobb hullámhosszaknál jelentkező 
csúcsok a csatolás következtében alakulnak ki: jelentős erősítés (50-szeresnél nagyobb) 
figyelhető meg.  
  

 
16. ábra. (a) 7 részecskéből álló lánc, (b) 2D heptamer, valamint (c) 3D klaszter szimulált 

extinkciós spektruma különböző részecsketávolságok esetén. Az alsó sorban az 1.60 nm 
részecsketávolság esetén szimulált közelterek láthatóak lánc esetén 537 és 645 nm-en, 
heptamer esetén 526 és 580 nm-en, klaszter esetén pedig 560 és 670 nm-en (felül és 

oldalnézetből). 

A 40 nm-es részecskékből álló heptamer különböző részecsketávolságok esetén 
szimulált extinkciós spektrumait a 16. ábra mutatja be. Nagy távolságoknál a spektrum 
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megegyezik az egyedi részecske esetén kapott spektrummal, azonban a távolság 
csökkenése kismértékű vöröseltolódást, majd csatolt módus kialakulását idézi elő. A 
közeltér szimulációk bizonyítják, hogy míg 526 nm-en csak kismértékű csatolás 
figyelhető meg, addig 580 nm-en jelentős erősítés lép fel, így a csatolt módushoz tartozó 
hullámhossz 580 nm-nél jelenik meg 1.60 nm távolság esetén.  
A 40 nm-es részecskékből felépülő 3D klaszter szimulált spektrumait mutatja a 16. ábra. 
Hasonlóan az előbb említett szerkezethez, nagy távolságok esetén nem tapasztalható 
változás az egyedi nanorészecskék spektrumához képest. Az optikai válasz azonban 
egyre összetettebbé válik a távolság csökkenésével: új csatolt módusok megjelenése 
tapasztalható. A közeltér szimulációk mutatják, hogy jelentősen nagyobb erősítés 
figyelhető meg a 670 nm-es módus esetén.  
  
Az eredmények rámutatnak, hogy az irodalomban gyakran előforduló megközelítéssel 
szemben, pusztán az aggregált nanorészecskés rendszer optikai válaszából nem lehet 
egyértelműen következtetést levonni egy adott szerkezet jelenlétére, hiszen a részecske-
részecske távolság függvényében teljesen eltérő szerkezetek is hasonló extinkciós 
spektrummal rendelkezhetnek. 
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5 TÉZISEK 

1. Új eljárást dolgoztam ki 18 nm-nél nagyobb átmérőjű arany nanorészecskék vizes 
közegben megvalósított kontrollált aggregációjára. Az eljárás a részecskék közötti, 
750 Da vagy nagyobb molekulatömegű polietilén-glikol láncok jelenlétéből 
származó sztérikus taszító kölcsönhatás lecsökkentésén, a lánckonformáció 
átalakulásán (kollapszuson) alapszik 50 °C fölötti hőmérsékleten, K2SO4 
jelenlétében. Ezt a koncepciót elsőként alkalmaztam kompakt arany nanorészecskék 
klaszterek előállítására. [S1] 

2. Kolloid kölcsönhatásokra vonatkozó modellszámítások segítségével megmutattam, 
hogy az adott rendszerekben a sztérikus taszítás lecsökkenésével egyfelől az 
aggregáció ténye, másfelől pedig a kialakuló nanorészecskés klaszterek 
szerkezetének rendezettsége magyarázható. Ez utóbbi az ún. puha gömb típusú 
kölcsönhatási potenciálra, valamint a kölcsönhatási potenciál néhány kT értékű 
minimumára vezethető vissza. A sztérikus taszítás lecsökkenésével – a 
diffúziólimitált aggregációs folyamatokkal ellentétben – lehetőség nyílik kompakt 
arany nanorészecskés klaszterek előállítására. [S1] 

3. Kimutattam, hogy amino-polietilén-glikollal felületmódosított, 20 nm átmérőjű 
arany nanorészecskék aggregációs kinetikája a vizes közeg hőmérsékletének és 
ionkoncentrációjának változtatásával szabályozható. Mind a hőmérséklet, mind az 
ionkoncentráció növelése az aggregáció sebességét növeli, ugyanakkor az 
ionerősség aggregációs kinetikára gyakorolt hatása a meghatározó. A hőmérséklet 
és az ionkoncentráció függvényében tapasztalt eltérő aggregációs kinetika az mPEG 
láncok közötti kölcsönhatás megváltozására vezethető vissza. [S2] 

4. Igazoltam, hogy növekvő hőmérséklet és ionerősség hatására az amino-polietilén-
glikollal felületmódosított, 20 nm átmérőjű arany nanorészecskékből kialakuló 
részecske aggregátumok szerkezete a rövid oligomerektől a nagyméretű, három 
dimenziós klaszterek felé tolódik el. Az aggregátumok kialakulását követve 
felismertem, hogy kisebb asszociátumok esetén külső energiaforrás (ultrahang) 
alkalmazásával az alkotó nanorészecskék részben visszanyerhetőek, míg nagyobb 
aggregátumok csupán töredeznek. [S2] 

5. Polietilén-glikollal felületmódosított, különböző, 18 és 65 nm átmérő közötti arany 
nanorészecskéket nyomkövető objektumokként alkalmazva feltártam a kapilláris 
litográfiás kísérletek során lejátszódó nedvesedési folyamatok és a kialakuló 
mintázat közötti összefüggéseket. Felismertem, hogy a hordozón kialakuló 
mintázatok a templátrészecske és a hordozó között létrejövő és a párolgás 
következtében visszahúzódó folyadékhidakban lévő nanorészecskék 
csapdázódásának következményei. Megmutattam, hogy a nanorészecskék lokális 
felhalmozódása a templát monoréteg hibahelyein is ezzel magyarázható. [S3] 

6. Egyetlen részecskesorból álló nanorészecskés gyűrűk kétdimenziós mintázatát 
állítottam elő szilícium hordozón kapilláris litográfiás technikával. A mintázat 
kialakítását különböző átmérőjű, polietilén-glikollal felületmódosított arany 
nanorészecskékkel, valamint különböző méretű polisztirol templátrészecskék 
alkalmazásával valósítottam meg. Igazoltam, hogy a nanorészecskés gyűrűk belső 
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átmérője szabályozható a templát-, ill. a nanorészecskék méretének 
megválasztásával. [S3] 

7. Megmutattam, hogy a különböző átmérőjű, polietilén-glikollal felületmódosított 
arany nanorészecskés rendszerek aggregációjakor kialakuló releváns szerkezetek 
(1D láncok, 2D heptamerek, valamint 3D klaszterek) kioltási spektrumának 
határelemek módszerével kapott szimulációs eredményei tükrében az aggregált 
nanorészecskés rendszer optikai válaszából nem lehet egyértelműen következtetni 
egy adott szerkezet kialakulására. [S4]  
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