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1 Bevezetés 

A nanorészecskés rendszerekben zajló önszerveződési folyamatok mélyebb megértése egyre 

nagyobb jelentőségre tesz szert a nanotechnológiával összekapcsolható kutatási területeken. Az 

önszerveződéssel kialakuló részecske asszociátumok szerkezetének tervszerű befolyásolása sok 

kihívást rejt magában. Az építőelemek rendezett struktúrájából felépülő komplex anyagok, az 

egyedi részecskék tulajdonságain túlmutató speciális viselkedése újszerű alkalmazási 

lehetőségeknek nyitott utat például az orvosbiológia, a katalízis, roncsolásmentes mérési 

technikák és az optoelektronika területén. A részecskék rendeződésében meghatározók 

lehetnek a rendszer egészét érintő külső elektromos és/vagy mágneses tér hatása, továbbá az 

egyedi építőelemekre leszűkíthető kolloid és biospecifikus kölcsönhatások. A kolloidkémiai 

eredetű kölcsönhatásokkal kiváltott részecske önszerveződések többsége az építőelemek 

anyagi, felületi és morfológiai tulajdonságain alapszik.  

Az anizotróp építőkövekből felépülő hierarchikus nanostruktúrák az utóbbi időben 

egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az egy építőelemen belül létrehozott inhomogén kémiai 

karakter térben inhomogén kölcsönhatási profilt határoz meg, amely a különböző fizikai-kémiai 

tulajdonsággal rendelkező felületi régiók számától és elrendeződésétől függ. Az ilyen összetett 

kolloid rendszerekből a molekulákhoz hasonló struktúrákat építhetünk, vagy létrehozhatunk 

nanorészecskés hálózatokat spontán vagy irányított formában egyaránt. A gömbtől eltérő egyik 

legegyszerűbb alapegységet a rúd alakú részecskék képviselik. A rúd morfológiából adódó 

előnyöket felhasználva heterogén felületi tulajdonságú, úgynevezett ”patchy” vagy foltos 

építőköveket hozhatunk létre, amelyek régió-specifikus önszerveződésre alkalmazhatók. Az 

arany nanorudakból irányítottan létrehozott részecske elrendeződéseknek az optikai spektruma 

rendkívül érzékeny az alkotóelemek számának és relatív orientációjának szempontjából, így 

lehetőség nyílik a kialakult szerkezetet, vagy diszkrét önszerveződési mintázat és az optikai 

tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárására. 

Az anizotróp építőkövek egy összetettebb csoportját olyan nanorészecskék képviselik, 

amelyek különböző anyagi és/vagy szerkezeti minőségű komponensből épülnek fel. Utóbbi 

csoportba sorolhatóak az úgynevezett Janus részecskék, amelyeknél két jól definiált 

alapegységet különböztethetünk meg, ezek hozzávetőlegesen 1:1 arányban vannak jelen 

egyetlen részecskén belül. A kettős anyagi rendszer lehetővé teszi, hogy egyetlen objektumon 

belül ötvözzünk plazmonikus, katalitikus vagy mágneses tulajdonságokat, továbbá 

létrehozhatunk amfipatikus (hidrofil és oleofil jellegű ligandumokkal módosított) felületi 

tulajdonságú vagy bipoláris részecskéket. A részecskék kétarcúságát és anizometrikus 

morfológiáját kihasználva olyan diszkrét önszerveződési mintázatokat alakíthatunk ki, 

amelyekben az építőelemek száma és elrendeződése jól szabályozható a Janus részecske 

paraméterein keresztül. 

 

A disszertáció fő vezérfonalát az inhomogén felületű és szerkezetű arany 

nanorészecskék előállítása és önszerveződése adják.  

Arany nanorészecskékkel dolgoztam, mivel számos alaposan kidolgozott nedveskémiai 

szintézismódszer áll rendelkezésre különböző méretű és morfológiájú nanorészecskék 

előállítására. Az aranyat ezen túlmenően elsősorban különleges optikai tulajdonsága, stabilitása 
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és egyszerűen megvalósítható kovalens felületmódosítása teszi alkalmassá irányított 

önszerveződési folyamatok tanulmányozására. A plazmonikus tulajdonságból fakadó intenzív 

kölcsönhatás a besugárzó fénnyel arany nanorészecskék esetében főként a fény látható és közeli 

infravörös tartományába esik, így egyszerű spektrofotometriai módszerekkel vizsgálhatók 

maguk a nanorészecskék, valamint az általuk önszerveződéssel létrehozott szerkezetek. 

Továbbá a részecskéket jellemző rendkívül nagy fényszórási keresztmetszet következtében 

tökéletes modellrendszernek bizonyulnak egyrészecske-spektroszkópiai vizsgálatokhoz. 

Az irányított önszerveződés során a részecskék rendeződéséért külső erőtér hiányában 

kolloid, valamint különböző biospecifikus kölcsönhatások lehetnek felelősek. A kémiai eredetű 

kölcsönhatásokkal létrehozott önszerveződések kimenetelét az építőelemek mérete, alakja és 

felületi tulajdonságai határozzák meg. Az önszerveződés során releváns kolloid kölcsönhatások 

tanulmányozására kiváló lehetőséget nyújtanak a morfológiai és felületkémiai anizotrópiát 

hordozó nanoméretű objektumok.  

A rúd alakú nanorészecskék az anizotrópia legegyszerűbb példájának tekinthetők. 

Előnyük, hogy felületük szelektíven módosítható tiol-csoportot tartalmazó ligandumokkal, 

amelyekkel régió-specifikus felületmódosítást érhetünk el. Az így kialakult felületi kémiáját 

tekintve ”foltos” nanorészecskék rendkívül jól alkalmazhatók irányított önszerveződési 

kísérletek során. Az arany rúd és gömb részecskékből felépülő nanostruktúrák előnye, hogy 

esetükben az optikai spektrum karakterisztikája rendkívül érzékeny az aktuális térbeli 

elrendeződésre. A kis részecske-részecske távolságoknál fellépő közeltér-csatolás a plazmon-

módusok hibridizációjával magyarázható, amely lehetőséget ad a spektrális tulajdonságok és a 

szerkezet közötti összefüggések feltárására, ezáltal a releváns kolloid kölcsönhatások 

szerepének elemzésére. Munkám során ilyen régió-specifikusan felületmódosított arany 

nanorudakat állítottam elő, és vizsgáltam önszerveződésüket homogén felületi tulajdonságú 

gömb alakú részecskékkel. A kísérletek során azt tapasztaltam, hogy a kisebb (~20 nm) 

méreteloszlású gömbök szelektíven a rudak végéhez kapcsolódtak, ám nagyobb méretek 

esetében (~40 nm) a megváltozott kölcsönhatási energiák következtében heterodimerek 

képződtek, amelyekben a gömbök a rudak oldalához kapcsolódtak.  

A régió-specifikus felületmódosítás mellett az anizotrópia kialakításának másik lehetséges 

módja Janus részecskék használata. Olyan nanorészecskéket is előállítottam, amelyek a régió-

szelektíven felületmódosított arany nanorudakhoz hasonlóan alkalmasak lehetnek irányított 

önszerveződési vizsgálatokhoz. Ezek egy gömb alakú arany magrészecskéből, valamint egy 

precízen hangolható, a magrészecskét részlegesen borító szilika héjból állnak. A 

szintézismódszer során precízen szabályozható volt az arany gömbök héjjal való borítottsága. 

A különböző morfológiával rendelkező Janus részecskék optikai tulajdonságait megvizsgálva 

azt kaptam, hogy a nagyobb borítottság nagyobb mértékű vöröseltolódást okozott a szórási 

egyrészecske spektrumokban. 

2 Irodalmi áttekintés  

A következő irodalmi áttekintésben a teljesség igénye nélkül tárgyalom a munkámhoz 

kapcsolódó legfontosabb háttérinformációkat.  
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• Mivel munkám során plazmonikus arany nanorészecskékkel dolgoztam, elsőként 

bemutatom azok optikai tulajdonságának hátterét, ami lehetővé teszi, hogy az 

önszerveződés folyamatáról optikai mérések segítségével információt nyerjünk.  

• Ezt követően az általam használt fő detektálási elv, az egyrészecske-spektroszkópia 

rövid leírását adom meg. A módszer használatával lehetőségem nyílt a kialakított 

speciális nanorészecskék, illetve általuk az önszerveződés során kialakított szerkezetek 

közvetlen vizsgálatára egyedi részecskék szintjén. 

• Az általam előállított és vizsgált régió specifikusan felületmódosított („foltos”), 

valamint szerkezeti anizotrópiát mutató részecskékhez kapcsolódóan bemutatom az 

ilyen típusú részecskék szintézisének, önszerveződésének, valamint alkalmazásának 

főbb lehetőségeit. 

• Mivel az általam létrehozott „foltos” és anizotróp részecskéket irányított önszerveződési 

kísérletekhez állítottam elő, röviden kitérek az önszerveződési folyamatban releváns 

kolloid kölcsönhatásokra. 

2.1 Az arany nanorészecskék optikai tulajdonságai  

2.1.1 Anizometrikus arany nanorészecskék plazmonikai tulajdonságai 

Az arany nanorészecskék a látható fény fotonjaival intenzív kölcsönhatásba lépnek, amely a 

részecskét alkotó atomok vezetési elektronjainak kollektív oszcillációját eredményezi (1. ábra). 

Amennyiben a részecskéken fellépő oszcilláció frekvenciája a besugárzó fény elektromágneses 

terének frekvenciájával megegyezik, a kölcsönhatás rezonánssá válik. A jelenséget lokalizált 

felületi plazmon rezonanciának nevezzük, amely nanométeres skálán diszkontinuitással 

rendelkező objektumok esetében jelentkező effektus.  

 

1. ábra: A λ hullámhosszal rendelkező besugárzó fény E0 elektromágneses tere által gerjesztett arany 

nanorészecskéken  lokalizált felületi plazmon-rezonancia.1 

A plazmonikus viselkedés leginkább abban az esetben mutatkozik meg, amikor részecskék 

mérete jóval kisebb a gerjesztő fény hullámhosszánál. A fénnyel való erős kölcsönhatás 

intenzív abszorpció és szórás formájában mutatkozik meg. A plazmonikus részecskék optikai 

viselkedésének analitikus leírására legegyszerűbb modellrendszert a kis méretű gömb 

részecskék szolgáltatják. Az abszorpciós és fényszórási tulajdonságok leírására praktikusan 

alkalmazható a kvázi-sztatikus közelítés módszere, amely során a részecskéket jellemző 

méretskálán az elektromágneses teret konstansnak tekintjük, így a részecske dipól 

oszcillátorként kezelhető. Utóbbi egyszerűsítés lehetőséget ad arra, hogy a Maxwell-egyenletek 
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segítségével megkapjuk a gömb részecske polarizálhatóságát (α), mely a beágyazó közeg (εm) 

és a részecske (εp) dielektromos függvényeivel írható fel2: 

 

𝛼 =
( 𝑝− 𝑚) 𝑚𝑎3

𝑝+ 𝑚
 (1) 

 

ahol a jelöli a részecske sugarát. A polarizálhatóságból közvetlenül megkaphatjuk a szórási 

(σscat) és abszorpciós (σabs) keresztmetszet értékeket2: 

 

𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡 =
8

3
𝜋𝑘4𝑎6 |

( 𝑝− 𝑚)

𝑝+2 𝑚
|

2

 (2) 

𝜎𝑎𝑏𝑠 = 4𝜋𝑘𝑎3𝐼𝑚 [
( 𝑝− 𝑚)

𝑝+2 𝑚
] (3) 

 

ahol k a közeg hullámvektora. A (2) és (3) egyenletekből adódik, hogy az abszorpció a részecske 

térfogatával, míg a szórás a térfogat négyzetével arányosan változik. A plazmonikus 

tulajdonságok (rezonancia csúcsok száma, rezonancia hullámhossz, a szórási és az abszorpciós 

keresztmetszetek aránya, stb.) a részecske mérettel és morfológiával szoros összefüggésben 

vannak, mivel ezek meghatározzák a polarizálhatóság irányait és a töltések felületi eloszlásának 

lehetőségeit. A gömbtől eltérő morfológia optikai válaszfüggvényeinek analitikus megoldására 

is van lehetőség. Rúd-szerű részecskék szórási és abszorpciós tulajdonságaihoz a Gans elmélet 

segítségével kerülhetünk közelebb (lásd még: Függelék/F1. Gans-elmélet), amelyet egy 

nyújtott forgási ellipszoid esetére alkalmazva kifejezhetjük a polarizálhatóságot (2a. ábra):3 

 

𝛼 =
𝑎𝑏𝑐( 𝑝− 𝑚) 𝑚

3( 𝑚+𝐿( 𝑝− 𝑚))
 (4) 

 

ahol a,b és c jelölik az ellipszoid félhosszúságait a tér különböző irányaiban, valamint L jelöli 

a depolarizációs tényezőt. A (4) egyenletet felhasználva tetszőleges részecske orientációra 

átlagolva a szórási és abszorpciós keresztmetszet összefüggéseit kapjuk meg ellipszoidra:4 

 

𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡 =
𝑘4

18𝜋
(|𝛼𝑎|2 + |𝛼𝑏|2 + |𝛼𝑐|2) (5) 

𝜎𝑎𝑏𝑠 =
𝑘

3
∙ 𝐼𝑚(𝛼𝑎 + 𝛼𝑏 + 𝛼𝑐) (6) 

 

A fény-anyag kölcsönhatásból fakadó teljes intenzitás veszteséget a két keresztmetszet 

összege adja, amelyet kioltási keresztmetszetnek nevezünk (σext): 

 

𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝜎𝑠𝑐𝑎𝑡 + 𝜎𝑎𝑏𝑠 (7) 

 

Mivel ellipszoid és rúd esetében is három félhosszúság értékből kettő megegyezik 

egymással (a>b=c), így a háromból két irányban lesz különböző a részecske polarizálhatósága, 

amelyből következik, hogy az elektronfelhő-oszcilláció két kitüntetett irányban zajlik (2b. 

ábra). A beeső fény polarizációs irányától függően két külön gerjeszthető felületi plazmon 
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módus jelenik meg az optikai spektrumban, egy hossztengelyre nézve keresztirányú vagy 

transzverzális, valamint egy hossztengellyel párhuzamos vagy longitudinális módus (2c. ábra).  

 

2. ábra: A rúd morfológia Gans elmélet szerinti közelítése. b) A rúd morfológia esetén jellemző 

keresztirányú (transzverzális) és hosszirányú (longitudinális) elektronfelhő oszcillációk.5 c) 3,3 

hossz/átmérő aránnyal rendelkező arany rúd szol kísérletileg meghatározott abszorbancia spektruma.6 

A Gans elmélet jól érzékelteti, hogy a polarizálhatóság, és ebből adódóan az optikai 

(kioltási) spektrum tulajdonságai a rúd méretének és morfológiájának függvénye. A 3a. ábrán 

látható számolt eredmények azt mutatják, hogy az ellipszoid hossz/átmérő arányának 

szisztematikus növelésével az optikai tulajdonságok jelentősen megváltoznak. A longitudinális 

plazmon-rezonancia (LLSPR) hullámhossza különösen érzékeny a morfológia megváltozására. 

Állandó átmérő mellett a hossz növekedésével a hosszirányú polarizálhatóság megnövekszik, 

addig az oszcilláció frekvenciája lecsökken, amelyet a rezonancia csúcs nagyobb 

hullámhosszok irányába tolódása jelez. Ezzel szemben a transzverzális plazmon-rezonancia 

(TLSPR) nagyságrendekkel kisebb változást produkál. 

 

3. ábra: a) Különböző hossz/átmérő aránnyal rendelkező ellipszoidok számolt abszorpciós optikai 

spektruma, a közeg dielektromos állandója 4 volt. b) 3,3 hossz/átmérő aránnyal rendelkező ellipszoid 

változó dielektromos állandó (εm) mellett számolt abszorpciós spektruma.6 

A Mie-elmélet szerint a nanorészecske környezetének dielektromos tulajdonságai szintén 

befolyással vannak polarizálhatóságra, azaz a részecske optikai tulajdonságaira. A következő 

összefüggés a longitudinális rezonancia csúcs hullámhosszának (λplasmon) definícióját adja meg 

a Gans elmélet alapján:7 

𝜆𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑜𝑛 = 𝜆𝑝 ∙ √𝜀𝑝 + (
1

𝐿
− 1) 𝜀𝑚 (8) 
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A (8) egyenlet alapján a plazmon csúcs εm, azaz a közeg törésmutatójának növekedésével 

nagyobb hullámhosszok felé tolódik.  A rezonancia vörös-eltolódása a különböző εm értékeknél 

számolt abszorbancia spektrumokon mindekét plazmon módus esetében jól megfigyelhető 

(3b. ábra), de az LLSPR csúcs változása lényegesen nagyobb. 

Az eddigiek alapján elmondható, hogy a rúd morfológiával rendelkező plazmonikus 

nanorészecskék abszorpciós és szórási tulajdonságai rendkívül jól hangolhatók a részecske 

méretének, morfológiájának, valamint a részecskét beágyazó közeg törésmutatójának 

szabályozásával. A longitudinális módus nagyfokú érzékenysége nyitott utat az arany 

nanorudak számtalan szenzorikai alkalmazására (törésmutatóváltozás mérésén alapuló 

jelölésmentes bioszenzorok, fémionok detektálása).8–10 

2.1.2 Arany nanorészecskék kölcsönhatása: közeltér és plazmon-csatolás 

A lokalizált elektronfelhő oszcilláció a nanorészecskék környezetében egy intenzív, lokalizált 

közelteret hoz létre. Ebben a közeltérben a besugárzó intenzitásból számolhatónál jóval 

nagyobb terek jöhetnek létre, melyek a felülettől távolodva hozzávetőleg exponenciálisan 

csengenek le. Ez a lokális térerősítés nagyban függ a részecskegeometriától. A nanorészecskék 

önszerveződése során kialakult struktúrákban a plazmonikus építőelemek olyan közelségbe 

kerülhetnek egymással, hogy a közeltereik átlapoljanak (plazmon-csatolás). A kölcsönhatás 

abban az esetben jelentkezik, ha az egyedi részecskékre jellemző rezonancia frekvencia 

tartományok átfednek egymással.2 A csatolás következtében az eredeti rezonancia frekvenciák 

eltolódhatnak, vagy akár új, csatolt módusok is létrejöhetnek A jelenség a molekulapályák 

hibridizációjához hasonlítható, a csatolás következtében kötő és nemkötő elektron-eloszlás 

állapotok alakulhatnak ki, amelyek új plazmon módusok megjelenését jelentik.  

 

4. ábra: Arany gömb monomerre (a és c) és dimerre (b és d) meghatározott közeltér erősítés és 

szimulált optikai spektrumok. A dimerek közötti térrészben kialakult nagy térerősséget nevezzük ’hot-

spot’-nak (b).11,12 
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A 4b. ábra két gömb alakú arany nanorészecske közeltér-csatolása következtében 

kialakuló nagy térerősséget mutatja be.11,12 A csatolás miatt kialakuló térerősség gyakran 

meghaladja az egyedi részecskék térerősségeinek összegét (4a. ábra) és a távolság 

csökkenésével közel exponenciálisan növekszik. A csatolt plazmon módusok az egyedi 

részecskékre jellemző LSPR-hez képest (4c. ábra) kisebb energiáknál jelentkeznek (4d. ábra).  

Amennyiben a rúd részecskék a végükkel közelítik egymást, markáns spektrális 

változást tapasztalhatunk, ugyanis a longitudinális irányban jelentősebb mértékű csatolás 

következik be a nagyobb elektronsűrűség miatt (5a. ábra). A csatolás és a spektrális eltolódás 

mértéke a részecskék közti távolság csökkenésével növekszik, az 1 nm-hez közeli értéknél a 

változás drasztikus értékeket ölt. Hosszirányban csatoló rudak homodimerjei esetében felírható 

egy empirikus összefüggés, amely megadja a távolság függvényében az LLSPR csúcs 

vöröseltolódásának mértékét hullámhosszban. Az összefüggést először gömbök esetére 

alkalmazták,13 ám Woo és mtsai.  rudak esetére optimalizálták:14 

∆𝜆

𝜆
≈ 𝐴𝑒−(𝑑/𝐿)1/3/𝜏 (9) 

ahol λ az LLSPR csúcs hullámhossza, Δλ a csúcseltolódás mértéke, d a részecske távolság, L a 

rúdhossz és τ a lecsengési állandó. Párhuzamos elrendeződés esetében a részecskék 

közeledésével csupán enyhe kék-eltolódás tapasztalható az elrendeződés nem-kötő 

karakterisztikája miatt (5b. ábra). 

 

5. ábra: Hosszirányban (a) és keresztirányban (b) közelítő rúd homodimerek extinkciós spektruma a 

távolság függvényében. c) A két elrendeződésnél számolt felületi töltéssűrűség eloszlás.14 

A rúdvégek közeltér-csatolás miatt bekövetkező jelentősebb spektrális érzékenységét 

szemlélteti az 6. ábrán bemutatott arany szatellit struktúra tömbfázisban mért kioltási 

spektruma. A rúd részecskét homogénen borítják a kisebb részecskék, mégis kizárólag a 

longitudinális plazmon csúcs pozíciója változik meg számottevő mértékben. 
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6. ábra: TEM felvétel arany nanorészecskékből felépülő szatellit struktúráról (bal), a struktúra 

tömbfázisban mért kioltási spektruma (piros), ahol referenciaként a kiindulási rúd spektrum szerepel 

(fekete). (saját, nem publikált eredmény) 

Rúd alakú részecskék vonatkozásában rendkívül fontos, hogy akár egyetlen, a rúdnál 

jelentősen kisebb részecske csatolása is egyértelmű spektrális változást eredményez a kialakuló 

szerkezet aszimmetriája miatt. Shao és mtsai. arany rúd és gömb heterodimerek plazmonikus 

tulajdonságait tanulmányozták.15 A heterodimer szórási spektrumában két jellemző csatolt 

módust azonosítanak, amelyek intenzitás aránya, távolsága és hullámhossz pozíciója egyaránt 

a gömb relatív orientációjának függvénye (7. ábra). Szimulációk segítségével a nagyobb 

energiájú (rövidebb hullámhossznál jelentkező) plazmon csúcsot egy kevert módusnak 

határozták meg, amely a gömb dipól és a rúd kvadrupól oszcillációjának csatolásából 

származik, ezzel szemben a kisebb energiáknál jelentkező csúcsot a dipól-dipól csatolásnak 

tulajdonítottak. Minden esetben, amikor a kis részecske a rúd oldal közepétől eltérő pozíciót 

vett fel, egy lokális minimum is megjelent a spektrumban az említett két csúcs között, amelyet 

a két csúcsnak megfelelő csatolt módusok frekvencia-tartományának átlapolásával 

magyaráztak (Fano-rezonancia).16  

 

7. ábra: Arany rúd és gömb nanorészecskékből álló heterodimerek egyrészecske kioltási spektruma a 

relatív pozíció függvényében (bal). A heterodimerre jellemző csatol módusok plazmon-hibridizációs 

diagramja (jobb). 15 

2.1.3 Egyrészecske spektroszkópia 

A kémiai szintézis útján előállított plazmonikus nanorészecskék minősítését leggyorsabban a 

részecskeszol hagyományos, folyadékküvettás spektroszkópiai vizsgálatával minősíthetjük. 

Azonban az így kapott spektrum a folyadékfázisban eloszlatott egyedi részecskék optikai 
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válaszának átlagából adódik, a részecskék morfológiában és méretben mutatkozó 

inhomogenitása a rezonancia csúcsok kiszélesedéséhez vezet. A minta polidiszperzitásából 

eredő hátrányok kiküszöbölése érdekében egyetlen objektum optikai vizsgálatára alkalmas 

módszerek indultak fejlődésnek, amelyek a részecskék szórásának, abszorpciójának vagy 

kioltásának mérésén alapulnak.17,18   

Tekintettel az arany nanorészecskék nagy szórási keresztmetszetére, a sötétlátóteres 

mikrospektroszkópia (optikai mikroszkóppal kombinált spektroszkópia) kézenfekvő megoldás 

egyedi objektumok vizsgálatára. Ilyen elrendezésben ugyanis egyedi nanorészecskék már 

szabad szemmel is megfigyelhetők, és kellően érzékeny detektorral a szórási spektrumuk 

mérhető (8. ábra).17 A sötétlátótér kialakításához nagy numerikus apertúrájú (NA) megvilágítás 

szükséges, hogy a szórt fényt összegyűjtő objektívbe direkt fény ne érkezhessen. Ehhez 

általában 80°-os beesési szög elégséges (8. ábra).19 Így elhanyagolható háttér mellett kapjuk 

meg a részecskék szórási spektrumát. A mérés történhet transzmissziós és reflexiós 

elrendezésben egyaránt, de prizma segítségével megvalósítható teljes belső visszaverődéssel 

létrehozott evaneszcens megvilágításon alapuló technikáka is, amelyre számos példát 

találunk.20  

 

8. ábra: Különböző hullámhossztartományban szóró részecskék sötétlátóteres képe és a hozzájuk 

tartozó szórási egyrészecske spektrumok (balra).17 A sötétlátóteres mikrospektroszkópiai elrendezés 

(jobbra).19 

Egy plazmonikus nanorészecskéket tartalmazó hordozó sötétlátóteres képén jól 

elhatárolható színes pontok formájában észlelhetjük az egyedi objektumokat. A részecskék 

eltérő anyagi minőségéből, morfológiájából és méretéből adódóan különböző 

hullámhossztartományban jelentkezik a plazmon rezonanciával összefüggő szórási maximum, 

amely a foltok eltérő színében mutatkozik meg (8. ábra). A spektrum felvétele során egyetlen 

részecskéről az objektív lencsébe jutó szórt fényt egy képalkotó spektrográf állítható résére kell 

vetíteni a spektrográfnak megfelelő numerikus apertúrával. Az optikai ráccsal felbontott 

spektrum detektálása CCD kamerával történik. 

A szórási egyrészecske spektroszkópia tovább fejleszthető polarizált detektálás 

segítségével. Anizometrikus részecskék esetében a polarizált fénnyel való megvilágítás vagy 

egy lineáris polarizátor beépítése a detektálási útvonalba többletinformációt jelenthet, mivel a 

részecskék orientációjától függ a gerjesztett spektrum karakterisztikája.21 Különösen 

önszerveződött rendszereknél fontos a szerkezet és az optikai tulajdonságok közötti 

összefüggések megmutatása, melyhez nagy segítséget jelent ún. „térképes” hordozók 

használata, melyeknél a részecskék egy sűrű, egyedi címzéssel ellátott négyzetrácson 
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helyezkednek el. Így könnyen kiegészíthetők a spektrális mérések korrelatív 

elektronmikroszkópiás képekkel. Ezáltal egyértelműen hozzárendelhetők a konkrét mért 

objektum geometriai jellemzői az optikai tulajdonságokhoz.22 

Nem csak a szórás, de a nanorészecskék abszorpciós spektruma is mérhető egyrészecske 

spektroszkópiai módszerrel. Az abszorbancia meghatározása közvetett módon lehetséges 

fototermális képalkotó technika segítségével. A módszer elve a nanorészecskék és közvetlen 

környezetük magas hőmérsékletre történő hevítésén alapul.23 A plazmon-rezonancia 

hullámhosszán nem csak a szórási, de az elnyelési keresztmetszet is nagy, és az abszorpció 

következtében fellépő hőmérséklet (lokális törésmutató) változást lehet spektroszkópiai úton 

detektálni. A módszer előnye a szórási spektroszkópiával szemben, hogy akár 10 nm alatti 

részecskék is vizsgálhatók vele, ugyanakkor technikailag jóval nehezebb kivitelezni. Ezen 

túlmenően az önszerveződő rendszereknél a plazmoncsatolás miatti spektrális változások 

közvetlenebbül mérhetők a szórási spektrum alapján (lásd 4d. ábra). 

2.2 Arany nanorudak: szintézis és felületmódisítás 

2.2.1  Arany nanorudak nedveskémiai szintézise 

Az elmúlt húsz évben az anizometrikus részecskék előállítására számos módszert dolgoztak ki, 

melyek tekintetében a nedveskémiai preparációs eljárások kerültek előtérbe. Ezek közé 

tartoznak a különféle elektrokémiai24 módszerek és fotokémiai redukción alapuló eljárások,25,26 

ám a legnépszerűbb, továbbnövesztésen alapuló módszerekkel állíthatunk elő egyszerűen és 

nagy mennyiségben stabil, monodiszperz rúd részecskéket tartalmazó arany szolokat. A 

továbbnövesztéses eljárással kezdetben gömb alakú arany részecskéket állítottak elő27, majd a 

szintézist befolyásoló tényezők fokozatos feltérképezése, valamint a hosszirányú növekedést 

előidéző adalékanyagok megismerésével vált a legelterjedtebb arany-kolloid előállítási 

módszerré. A fejlődése odáig vezetett, hogy manapság kedvünkre válogathatunk a receptúrák 

közül, amelyekkel a legkülönbözőbb méretű, morfológiájú és hossz/átmérő arányú részecskéket 

szintetizálhatunk.28–30 

A módszer főbb lépéseit szemlélteti a 9. ábra, amelyet Murphy és mtsi.29 fejlesztettek 

ki. Az első lépésben Au(III) sót oldottak fel cetil-trimetil-ammónium bromid (CTAB) vizes 

oldatában, majd az arany ionok nátrium-borohidriddel (NaBH4) történő redukciójával kb. 1,5 

nm-es átmérővel rendelkező CTAB kettősréteggel stabilizált magrészecskék keletkeztek. Ezzel 

párhuzamosan egy úgynevezett növesztő oldatot is készítettek, amelyben Au(I) komplex 

ionokat állítottak elő az Au(III) ionokból gyenge redukálószer segítségével (aszkorbinsav). 

Ehhez az oldathoz a magrészecskék szolját adagolták, amelyek az Au(I) ionok redukcióját 

katalizálták. A növekedés során a növesztő oldatban lévő CTAB micellák szolgálnak puha-

templátként,31 valamint Ag+ ionok fokozzák a hosszirányban történő növekedést. 
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9. ábra: A továbbnövesztéses módszer sematikus ábrája. Az NaBH4 szolgál erős, míg az aszkorbinsav 

gyenge redukálószerként.7 

Amíg gömb morfológia esetében az átlagos részecske-átmérővel jellemezhető a 

szintetizált szol, addig rudak esetében több paraméter is felmerül, ilyen a hosszúság, átmérő, 

hossz/átmérő arány, a redukció hatásfoka és rúd részecskék melléktermékekhez viszonyított 

aránya.32 A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rúd részecskék növekedése során több paramétert 

is kontrollálni kell annak érdekében, hogy a kívánatos morfológiával rendelkező részecskék 

álljanak elő. 

Xia és mtsi. értekeztek fém egykristályok növekedésének kontrollálhatóságáról.33 A 

legfontosabb kitétel, hogy olyan körülményeket alakítsunk ki a szintézis során, amellyel 

aszimmetrikus kristálynövekedési mintázatot indukálunk egy izometrikus templát részecskén. 

Másként megfogalmazva, kinetikus kontroll alatt kell tartani a rendszert, amellyel elérhetjük, 

hogy termodinamikai szempontból ne a legelőnyösebb szerkezet alakuljon ki. Utóbbit a 

hőmérséklet szabályozása mellett, különböző adalékanyagok segítségével érhetjük el, amelyek 

modulálják az atomok beépülését, valamint a redukció sebességére is hatással vannak. Arany 

rudak szintézise során az anizometrikus növekedés fokozását segítik elő az Ag+ ionok. Az ezüst 

hatásának mechanizmusát Orendorff és Murphy 34 tanulmányozták. A feltételezéseik szerint az 

ezüst ionok aszimmetrikusan dúsulnak fel a különböző kristálysíkok felületén AgCl- 

formájában, így amelyik felület kisebb mennyiségben adszorbeál ezüst ionokat, intenzívebb 

növekedést produkál.  

Egy másik gyakran változtatott paraméter a növesztő oldat pH értéke. Az aszkorbinsav, 

mint gyenge redukálószer van jelen, amely a H+ koncentráció növekedésével veszít a redukáló 

képességéből. Amennyiben erősen savas pH értéken dolgozunk a részecskék növekedése 

jelentősen lelassul, amely a nagyobb hossz/átmérő arány elérését teszi lehetővé.30 Zhu és mtsi 

különböző pH értékkel rendelkező növesztő oldatokkal végezték a rudak szintézisét.35 A sósav 

koncentráció növekedésével 8-as hossz/átmérő aránnyal rendelkező rudakat sikerült 

szintetizálni (10. ábra). 
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10. ábra: A sósav koncentráció növelésével előállított különböző hossz/átmérő aránnyal rendelkező 

arany nanorudak. A SEM felvételek bal alsó sarkában a longitudinális rezonancia csúcs hullámhossza 

látható.35 

A morfológia finomhangolását és a monodiszperzitás fokozását különböző felületaktív 

anyagok segítségével érhetjük el, amelyek a CTAB kettősrétegbe épülve modulálják a 

növekedést és a redukciót.36–38 Ye és mtsi. egy hosszú szénláncú telítetlen zsírsav nátrium sóját 

(nátrium-oleát) keverték a CTAB-t tartalmazó növesztő oldatba. A nátrium-oleát (NaOL) vizes 

oldatban negatív töltésű felületaktív anyagként viselkedik, beépülve a CTAB molekulák közé, 

a növekvő részecskéken egy kevert stabilizáló kettősréteg alakul ki. Az oleát-ionok kétszeresen 

negatív töltése az Au(III) ionok lassú redukcióját okozzák, amely lassú növekedést eredményez. 

Ezzel a kevert rendszerrel rendkívül jól kontrollálható a rudak morfológiája és közel 200 nm 

hosszúságú és akár 100 nm átmérővel rendelkező rudakat szintetizálhatunk (11. ábra).39 

  
11. ábra: NaOL és CTAB keverékével előállított nagy vastagságú és magas mondosziperzitás-fokú 

arany rúd nanorészecskék.39 

2.2.2 Arany nanorudak felületmódosítása 

A nedveskémiai szintézis útján előállított arany nanorudak valamilyen ionos tenzid vizes 

oldatában vannak eloszlatva. A tenzid, amely leggyakrabban CTAB, kettősréteget képezve 

akadályozza meg a részecskék aggregációját. A CTAB molekulákkal stabilizált rudak 

legtöbbször nyersanyagnak számítanak, azaz önmagukban még nem alkalmasak további 

felhasználásra. A kettősréteg könnyen megbontható különböző szerves polimer ligandumokkal 

és kisebb szervetlen molekulákkal egyaránt, a különböző felületmódosítási stratégiák 

segítségével az adott célnak megfelelő funkciókkal ruházhatjuk fel a részecskéket.40 

2.2.2.1 A CTAB kettősréteg szerkezete 

A CTAB egy egyszerű felületaktív anyag, amely ionos tenzid jellegét egy tertametil-

ammónium csoport és egy hosszabb szénlánc kombinációja adja. A kettősréteg a sejtmembrán 
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foszfolipid kettősrétegéhez hasonló módon rendeződik, a pozitív töltésű fejcsoport az arany 

felületéhez kapcsolódik, majd minden felületre kikötődött molekula párt alkot egy ellentétes 

orientációval rendelkezővel, oly módon, hogy a hidrofób láncok befele fordulnak. A külső 

CTAB rétegről elmondható, hogy sokkal flexibilisebb, kevésbé rögzített a felülettel közvetlen 

kapcsolatban lévő belső molekularéteghez képest.41     

A CTAB kettősréteg által nyújtott stabilizáló hatás általánosságban véve gyengének 

számít, több paraméter változtatása is a szerkezet felbomlásához vezethet, ilyen például a magas 

sókoncentráció vagy a szerves oldószerek adagolása. Továbbá a stabilitás és a felületmódosítás 

szempontjából is meghatározó a CTAB tömbfázisban lévő koncentrációja, 5-100 mM 

koncentráció tartományban a részecskék hosszútávon eltarthatók (12a. ábra), ennél kisebb 

értékeknél a kettősréteg fokozatosan megbomlik, végül a rendszer elveszti aggregatív 

állandóságát.42 Amennyiben a részecskék felületmódosítására kerül sor, növelhetjük a 

liganumdcsere hatékonyságát, ha olyan kisebb CTAB koncentráció értéken dolgozunk, ahol a 

rendszer még stabil, ám a kettősréteg könnyebben felbontható és a ligandumok könnyebben 

hozzáférnek a részecske felszínéhez.43 

Nanorudak esetében a részecske anizometriája a CTAB kettősréteg anizotrópiáját vonja 

maga után, amely abban nyilvánul meg, hogy a borítottság tulajdonságai jelentősen eltérnek a 

rúdvégek és a rúdpalást mentén. Korábbi kutatások során a rudakon kialakuló kettősréteg 

szerkezetét tanulmányozták.30,44 Orendorf és mtsi.45 arany nanorudak aggregátumaiban 

vizsgálták a részecskék elrendeződését, azt találták, hogy az esetek többségében a 

rúdvég/rúdvég vagy rúdvég/rúdoldal kapcsolatok alakultak ki, ebből arra a következtetésre 

jutottak, hogy a rudak végénél kisebb mértékű az elektromos kettősréteg taszítás. A kísérleti 

tapasztalatok alapján olyan modellekkel magyarázták a mérsékelt taszítást, amelyekben a 

rúdvégeknél lévő kis görbületi sugár következtében a molekulaláncok lazább szerkezetet 

alkotnak (12b. ábra).46 

 

 

12. ábra: a) A CTAB tömbfázisban meghatározott koncentrációjának csökkenésével kettősréteg 

szerkezete szétesik. b) A rúd morfológia esetében tapasztalható kettősréteg szerkezete.46 

2.2.2.2 A felületmódosítás stratégiái 

Széleskörben elterjedt módszer az arany nanorészecskék kovalens felületmódosítására a tiol 

funkciós csoportot tartalmazó molekulákkal vizes oldatban történő felületkezelés. A CTAB 

molekulák amino fejcsoportja a koordinációs kötésnek megfelelő energiával köt az arany 

felülethez, amelyet a kovalens kötéssel kapcsolódó ligandumok könnyedén leszoríthatnak.41 
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A CTAB kvaterner-ammónium csoportja permanens pozitív töltéssel rendelkezik, ebből 

adódóan a negatív töltést hordozó ligandumok adagolása a részecskék aggregációjához 

vezethet. Amennyiben teljes ligandumcserét és stabil szolt szeretnénk elérni (13a. ábra), a 

leginkább bevált módszer, ha hasonló szerkezetű, tiol csoportot tartalmazó bifunkciós 

molekulákat alkalmazunk, vagy nagy molekulatömegű polimerekkel dolgozunk.  Vigderman és 

mtsai. a CTAB tiol csoportot tartalmazó analógjával teljes ligandumcserét értek el, ez a kis 

molekulatömegű tiol permanens pozitív töltésű monoréteget képez a felületen.47 Számos példa 

található polietilén-glikollal stabilizált arany nanorudakra, amelyeket orvosbiológiai célokra 

alkalmaztak.48,49 

A részecskék felületén többféle ligandumból álló, kovalensen kötődő kevert réteg is 

kialakítható, amely növelheti a biokompatibilitást, valamint további fizikai-kémiai 

szempontból hasznos funkciókkal ruházhatja fel a részecskéket (13b. ábra). Song és mtsai. 

többféle módszert fejlesztettek ki amfifil tulajdonságú kevert réteg kialakítására arany 

nanorudak felületén gyökátadásos polimerizációs módszerrel.50 Az amfifil felülettel felruházott 

rudakból vezikula szerkezetű önszerveződési mintázatot alakítottak ki. Elektrosztatikus 

kölcsönhatással kiváltott adszorpcióval is kialakítható multimolekuláris réteg az arany 

felületén, Murphy és mtsai. ellentétes töltéssel rendelkező polipeptid rétegbe csomagolták a 

CTAB-s rudakat a vékonyréteg leválasztási módszereknél alkalmazott layer-by-layer (LBL) 

technikához hasonló módszerrel.51 

A felületmódosítás során kihasználhatjuk a rudak körül kialakult CTAB kettősréteg 

speciális szerkezetét. Szelektíven köthetünk molekulákat a rúd végéhez és a palástjához, 

ugyanis a tiol funkciós csoporttal ellátott kisebb molekulák bekötődése szempontjából előnyt 

élveznek a CTAB-val kisebb sűrűségben borított görbült felületek. Ezáltal a funkcionalizálás 

során releváns kísérleti paraméterek (kovalensen kötő ligandum koncentrációja, CTAB 

koncentráció, reakció időtartama, stb.) pontos megtervezésével régió-szelektív borítottság 

érhető el az anizometrikus részecskék felületén (13c. ábra). A rúdvégeken bekövetkező 

ligandumcsere szignifikáns változást gyakorol a rúd longitudinális plazmon módusát jellemző 

rezonancia hullámhosszra, vagyis spektrofotometriás mérésekkel közvetett információt 

nyerhetünk a bekötődés folyamatáról.6 

 

13. ábra: CTAB kettősréteggel stabilizált arany nanorudak felületmódosítási lehetőségei: a) teljes 

ligandumcsere, b) különböző ligandumokkal kialakított amfipatikus monoréteg, vagy teljes 

ligandumcsere utáni további funcionalizálás elektrosztatikus adszorpcióval, c) parciális 

ligandumcsere.7 
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 Zijstra és mtsai. felületen rögzített CTAB-s rudak végéhez kötöttek biotin 

molekulákat.52,53 Az alacsony koncentrációban adagolt biotin molekulák nem jutottak keresztül 

a rúd oldalán lévő kompakt kettősrétegen (14a. ábra), az így előállított rudakkal akár egyetlen 

fehérjemolekula bekötődését is képesek voltak kimutatni, ugyanis a rúdvégeken kötött 

biotinhoz specifikusan kapcsolódó molekula szignifikánsan megváltoztatja az LLSPR csúcs 

pozícióját. Kou és mtsai. különböző speciális morfológiával rendelkező részecskét 

szintetizáltak oly módon, hogy kis méretű tiol molekulákkal (GSH vagy cisztein) gátolták az 

arany atomok beépülését a rudak végénél, ezáltal keresztirányú növekedést indukáltak. A 

módszerrel tetraéder alakú nanorészecskéket hoztak létre (14b. ábra).54 Az előzőkhez hasonló 

módon nagyobb molekulatömegű polimerekkel is lehetőség van régió-specifikus 

felületmódosításra. Kumacheva és mtsai. olyan amfifil „pom-pon” szerű55 építőelemet hoztak 

létre, ahol egy CTABs rúd végeire nagy kiterjedésű hidrofób tulajdonságú polisztirol 

ligandumokat kapcsoltak (14c. ábra). Az ilyen amfifil építőkövek jól alkalmazhatók magasabb 

rendű nanostruktúrák létrehozására.56–58 

 

14. ábra: Példák arany nanorudak régió-specifikus kovalens felületmódosítására. A rúdvégekhez 

köthetők kisebb méretű tiol molekulák, mint például biotin (a) vagy cisztein (b). 52,54 c) Polisztirol 

ligandumokkal pom-pon szerű szerkezet alakítható ki.56 

 

2.3 Anizotróp felületi tulajdonságú rudak önszerveződése 

2.3.1 Különböző önszerveződési stratégiákkal kialakított plazmonikus (arany) 

nanostruktúrák és alkalmazásaik 

A spontán módon létrejövő nanorészecske önszerveződések felépítésében kettő vagy több 

nanoméretű objektum vesz részt.59 Az önszerveződés útján előállíthatunk diszkrét (egyedülálló) 

mintázatokat,60,61 amelyek néhány részecskéből épülnek fel, de számos példát találhatunk 

nanorészecskék 1-dimenziós láncokba, illetve több dimenziós struktúrákba rendezéséről is.62,63 

A dimenzionáltság az önszerveződő nanoszerkezetek szintjén elsősorban az építőelemek 

kapcsolódási irányainak számát jelenti. A rúd alakú arany részecskékből történő építkezés 
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előnye az önszerveződéssel együtt járó optikai válaszban tapasztalható, ugyanis a rudak 

közelterében bekövetkező legkisebb változások is könnyen beleszólhatnak az LSPR 

pozíciójába.64 Ugyanezen nagymértékű optikai érzékenységéből következően a rudakból 

építkező struktúrák szenzorikai alkalmazása is jelentős.65 

Több stratégia áll rendelkezésre olyan sokrészecskés 3-dimenziós rendezett struktúrák 

létrehozására, ahol a résztvevő építőelemek száma kevésbé kontrollálható. Ide tartozik az 

oldószer elpárologtatásával kiváltott önszerveződés módszere, valamint a templát nanoszálakon 

kialakított struktúrák.66 Sokkal érdekesebbek ugyanakkor azok a megközelítések, ahol a 

önszerveződés megfelelően kontrollált módon történik. Az anizotrópiából fakadó előnyöket 

kihasználva például szelektív felületmódosítással irányítottan alakíthatunk ki különböző 1-

dimenziós önszerveződési mintázatokat. A folyamat során a rúd felületére kapcsolt molekulák 

tulajdonságai határozzák meg a részecskék önszerveződését kiváltó hajtóerő természetét (14. 

ábra). A felületre kötött ligandumok között létrejöhet hidrofób vagy elektrosztatikus 

kölcsönhatás, továbbá hidrogén kötésekkel és kovalensen is összekapcsolhatjuk egymással a 

részecskéket.  

Pramod és mtsai. kis méretű ditiol molekulákkal kovalensen kapcsolt össze arany rúd 

részecskéket dimerekké és oligomerekké (15a. ábra).67 Az összekötő ligandum 

koncentrációjával hangolták a kapcsolódó részecskék számát, míg a szerkezete határozta meg 

a rudak orientációját. Egy másik jól bevált stratégia, ha a CTAB-s rudak végét hidrofób 

polimerekkel módosítjuk, Kumacheva és mtsai. hoztak létre polisztirollal módosított amfifil 

rudakat (15b. ábra).68 Azzal, hogy olyan folyadékközegben diszpergálták a részecskéket, ami 

rossz oldószere a hidrofób polimernek, a polisztirol láncok a hidrofób kölcsönhatás 

következtében összekapcsolódnak, ezáltal láncszerű struktúrát hozva létre. Zhong és mtsai. két 

lépésben végeztek felületmódosítást, töltéshordozó és semleges PEG ligandumokat kötöttek a 

rudakhoz régió-specifikusan (15c. ábra).64 Az önszerveződés során az elektrosztatikus 

kölcsönhatás a hajtóerő, míg a semleges polimer láncok sztérikusan stabilizálják a rúd oldalát 

vagy a végét, így a struktúraképződés során kézben lehet tartani a rudak orientációját. Tan és 

mtsai. ciszteamin molekulákkal kezelték a rudak végét (15d. ábra).69 A ciszteamin amino-

csoportja az alkalmazott enyhén lúgos pH tartományban nagyrészt natív formában van jelen. A 

semleges csoportok között hidrogén-hidak képződnek, a rudak önszerveződésének folyamatát 

in situ transzmissziós elektronmikroszkópiával vizsgálták.  
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15. ábra: Régió-szelektív felületmódosítással létrehozott 1-dimenziós arany nanorúd önszerveződési 

mintázatok. a) Ditiol molekulákkal összekapcsolt dimerek,67 b) polimerek hidrofób kölcsönhatásával 

létrehozott fonalas struktúra,68 c) elektrosztatikus és sztérikus kölcsönhatásért felelős ligandumok 

segítségével szabályozott orientáció,64 d) amino-csoportok közötti hidrogén-hidak által létrejött 

fonalas struktúra.69 

2.3.2 Rúd és gömb alakú nanorészecskék irányított önszerveződése 

A legegyszerűbb, különböző alakú építőelemekből felépülő heterogén nanostruktúra a rúd és 

gömb részecskék önszerveződésével létrejövő heterodimer szerkezet.70 Az arany részecskékből 

felépülő rúd/gömb önszerveződési mintázatokban a rúd szerepe különösen fontos, mivel már 

eleve szerkezeti anizometriát mutat, és a korábban bemutatottaknak megfelelően viszonylag 

egyszerűen megvalósítható régió-szelektíven történő felületmódosítása. Hozzá különböző 

számban és pozícióban kapcsolódhatnak izometrikus részecskék. Ilyen diszkrét 

önszerveződéseket leggyakrabban biomolekulák specifikus összekapcsolásával hoznak 

létre.60,71,72 Xu és mtsai. különböző DNS oligomereket használtak a rudak régió-szelektív 

felületmódosítására. A gömb részecskékhez a rúdon rögzített DNS szál komplementerét 

kötötték. A DNS szálak hibridizációja útján különböző rúdvégre és rúdoldalra specifikus 

mintázatok alakultak ki (16. ábra).73  
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16. ábra: Biospecifikus kölcsönhatás kihasználásával létrehozott diszkrét rúd/gömb önszerveződési 

mintázatok. 73 

Mindenképpen meg kell említeni Walker és mtsai. munkáját, akik szerint a 

régiószelektív önszerveződési mintázat megvalósítható a homogén felületi borítottsággal 

rendelkező részecskékkel is (17. ábra).74 Az általuk végzett kísérletek - saját munkámhoz 

hasonlóan - a rúd-gömb önszerveződés vizsgálatát célozzák, valamint kísérletet tesznek a 

kialakuló szerkezet és a releváns kolloid kölcsönhatások közötti összefüggések 

feltérképezésére. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy míg a saját kísérleteimben 

régiószelektíven felületmódosított rudakat hoztam létre, a hivatkozott munkában a rúd 

homogén ligandumréteggel rendelkezik. Ennek ellenére a saját eredményeimhez hasonló 

szerkezeteket kaptak, melyet tőlem eltérő módon magyaráznak. 

A cikkben ellentétes felületi töltéssel rendelkező rúd és gömb részecskék kölcsönhatását 

vizsgálták az ionerősség változtatása mellett. Abban az esetben, amikor alacsony volt a rendszer 

ionerőssége (nagyobb kiterjedésű kettősréteg), a gömbök nagyobb arányban kapcsolódtak a 

rúdvégekhez (17a. ábra). A jelenséget töltésindukált dipól és elektromos kettősréteg 

kölcsönhatások együttes hatásának tulajdonították, amely nagy felületi töltéssűrűségű rudak 

esetében képes a kis részecskék rúdvégi berendezésére a diszperziós kölcsönhatás ellenében, 

mely utóbbi szempontjából minden esetben az oldal elrendeződés preferált. Nagyobb 

ionerősség mellett az indukált dipól és elektromos kettősréteg kölcsönhatás lecsökken 

(elenyészővé válik), ezáltal a diszperziós kölcsönhatás a rúd oldalára rendezi a gömböket.  

 

17. ábra: Homogén felületi borítottsággal rendelkező rúd és gömb részecskék önszerveződése. a) 

Nagyobb kiterjedésű és elvékonyított elektromos kettősrétegek esetében tapasztalt elrendeződések. b) A 

két külön elrendeződésre vonatkozó különböző kettősréteg vastagságok mellett szimulált szabadenergia 

arányok (Utip/Uside), valamint a maximális hajtóerőre normált relatív szabadenergia értékek a gömb 

pozíciójának függvényében. c) Megnövelt gömbkoncentráció esetében kapott önszerveződési mintázat.74 
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A szimulációs során a kölcsönhatási potenciált hozzám hasonlóan úgy határozták meg, 

hogy az izolált részecskék esetén kapott potenciálokat tekintették referenciaállapotnak.75 A 

számolásokat elvégezték különböző sókoncentrációnak megfelelő kettősréteg vastagságok 

mellett (a ligandumrétegek által meghatározott, rögzített részecsketávolságnál). A két részecske 

elrendeződésre számolt hajtóerők arányát mutatja a 17b. ábra a kettősréteg vastagság 

függvényében, amely szerint a nagyobb hatótávolságok esetében preferált a rúdvégi 

elrendeződés. Azonban, ha számolt eredményeket megvizsgáljuk, több probléma is felmerülhet 

a kontrollálhatóság szempontjából. Egyrészt a számolt hajtóerők abszolút értéke valamennyi 

kettősréteg-vastagság esetében összemérhető vagy töredéke a kT-nek, amely megkérdőjelezi a 

kölcsönhatás önszerveződést kiváltó szerepét. Továbbá a két eltérő elrendeződésre számolt 

szabadenergiák különbsége sem mondható szignifikánsnak (valamennyi esetben Utip-

Uside < 1 kT). További problémát vet fel, hogy az elektrosztatikus kölcsönhatás és az indukált 

dipól egyaránt vonzó effektusok, így nehéz definiálni azt a sókoncentráció értéket, ahol a dipól 

kölcsönhatás ”irányító” szerepe dominánssá válik. A számolási eredményeken túlmenően 

kísérletek szintjén is az irányíthatóság komoly bizonytalanságát mutatja a nagyobb 

gömbkoncentráció esetén megjelenő szatellit szerkezet (17c. ábra), ami a kölcsönhatás gyenge 

régió szelektivitását mutatja. 

2.3.3 Az anizotrop önszerveződéssel létrehozott arany nanostruktúrák alkalmazásai 

Az arany nanorudakból felépülő szerkezetek jelentős alkalmazási potenciállal bírnak többek 

között az optoelektronika, a felületerősített Raman spektroszkópia (SERS),76,77 valamint az 

orvosbiológia területén.78 SERS alkalmazásokban a plazmonikus részecskék felületén kialakuló 

nagy elektromos térerősség erősíti fel a részecske evaneszcens terébe kerülő molekulák 

egyébként igen gyenge Raman szórását, így növelni lehet az érzékenységet és a kimutatási 

határt. A részecskék közötti térrészben a plazmoncsatolás következtében nagyságrendekkel 

megnövekszik a jelerősítés mértéke, a jelerősség pedig függ az építőelemek számától, 

orientációjától és morfológiájától.62 Lee és mtsai. arany rúd részecskékből felépített láncszerű 

szerkezetekben mérték SERS intenzitás növekedését, legnagyobb erősítést rúd trimerek 

esetében sikerült elérniük (18a. ábra).79 Song és mtsai. szintén rúd részecskékből kiindulva 

olyan plazmonikus, bio-kompatibilis vezikulákat hoztak létre, amelyek rákos sejtek kutatása, 

illetve tumorkezelés területén alkalmazhatók.80 A rudak felületére kötött SERS aktív molekulák 

a rákos sejtek nagy érzékenységgel történő detektálását teszik lehetővé, továbbá a 

nagyintenzitású megvilágítás hatására tapasztalható lokális hőfejlődés akár az elpusztításukat 

is lehetővé teszi (18c. ábra).  

Rúd és gömb részecskék önszerveződésével létrehozott struktúrákat is kihasználhatjuk 

Raman aktív molekulák jelerősítésére. Xu és mtsai. vizsgálták, hogy a kapcsolódó gömb 

részecskék száma miként befolyásolja a jelintenzitást. Eredményeik szerint a szatellit struktúra 

esetében érhető el a legnagyobb erősítés (18b. ábra).73 Wang és mtsai. hasonló szatellit 

struktúrákat hoztak létre, amellyel a vérben nagyon kis mennyiségben jelen lévő fehérje 

molekulákat tudtak kimutatni.81 

Biswas és mtsai. rúd és gömbszerű részecskékből felépülő heterodimerek speciális 

optikai viselkedését tanulmányozták (18d. ábra). A struktúra a látható fény tartományában, 

úgynevezett plazmon-indukált transzparencia (PIT) effektust mutat, amely a részecskék 

elrendeződéséből adódó Fano-rezonanciának tulajdonítható.16  
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18. ábra: Anizotróp részecske önszerveződések alkalmazásai. a) Láncszerű struktúrába rendezett 

rudak SERS alkalmazása.79 b) Különböző szatellit struktúrák SERS intenzitás fokozása.73 c) Amfifil 

rudakból létrehozott plazmonikus vezikula.80 d) PIT (plazmon-indukált áttetszőség) aktív arany 

heterodimer struktúra.16 

2.4 Szerkezeti anizometriával rendelkező részecskék 

Szerkezeti anizometriával rendelkező nanorészecskéknél ugyanazon részecskén belül legalább 

két, merőben eltérő régióról beszélhetünk, így domén-specifikus tulajdonságaiknak 

köszönhetően a régiószelektív rúd részecskékhez hasonlóan különleges önszerveződési 

tulajdonságokkal rendelkeznek.82 

2.4.1 Janus részecskék 

Az aszimmetriát hordozó részecskéken belül egy speciális csoportot alkotnak a Janus 

részecskék (19. ábra). A ”Janus” megnevezést De Gennes használta először, utalva a kétarcú 

római istenségre.83 A Janus részecskékre jellemző, hogy egy építőelem megközelítőleg 1:1 

arányban hordoz eltérő tulajdonságokat. Az aszimmetria alatt érthetünk morfológiai, felületi 

kémiai és anyagi összetételre vonatkozó inhomogenitást, amelynek következményeként a 

részecskét felépítő domének eltérő fizikai-kémiai viselkedést mutatnak. Heterogén 

tulajdonságú szervetlen részecskék előállításával kombinálhatunk többek között optikai, 

mágneses és katalitikus tulajdonságokat,84,85 illetve új, alkalmazások szempontjából lényeges 

tulajdonsághoz juthatunk (pl. autonóm mozgást végző részecskék, vagy fotokatalízis86,87). A 

heterodimer részegységeit szelektíven kötő ligandumokkal tovább funkcionalizálhatjuk, amely 

további lehetőségeket rejt magában (pl. célzott képalkotó technikák esetében).88 Különböző 

speciális önszerveződési mintázatok alakíthatunk ki amfifil, illetve dipólként viselkedő 

heterodimer Janus részecskékből építkezve,89 valamint különböző „foltok” (patches) 

kialakításával kolloid molekulákat hozhatunk létre.90 
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19. ábra: Aszimmetrikus részecskék csoportosítása az anyagi összetétel és a felületi kémiai borítottság 

alapján.91 b) Gyakran előforduló Janus részecske morfológiák.92 

2.4.2 Janus részecskék előállítási stratégiái 

Több áttekintő publikáció taglalja inorganikus (plazmonikus és mágneses), valamint szerves 

alkotóelemekből felépülő Janus részecskék szintézisét.91–96  

Az elsők között felfedezett módszercsalád a szilárd hordozó felületén kialakított 

aszimmetrián alapul. Ezeknél a kiindulási templát részecskék hordozón rögzített állapotban 

vannak jelen (20a. ábra). A részecskék kirakása történhet spin-coating,97 Langmuir-Blodgett98 

vagy egyszerű kicseppentés útján.99 Ezek a technikák kizárólag több lépésen keresztül 

megvalósíthatók, előnyük viszont a részecskék nagyfokú homogenitása és a jó 

szabályozhatóság, ugyanakkor csak laboratóriumi kísérletezéshez elegendő mennyiség 

előállítására alkalmasak.  

Egy ilyen módszer a hordozón rögzített részecskék részleges eltakarásán alapul, ahol a 

védőréteg által el nem fedett részecske felület funkcionalizálására van lehetőség. McConnel és 

mtsai. polisztirol alapú polimer filmet spin-coating technikával terített szilika 

szubsztrátumra.100 Megfelelő hőkezelés mellett amino-szilanizált szilika gömböket 

süllyesztettek a rétegbe, amely körülbelül 50%-ban fedte be azokat (21a. ábra). A szabadon 

maradt részre negatív felületi töltéssel rendelkező arany nanorészecskéket adszorbeáltattak, 

amelyek hőkezelés következtében egybefüggő réteget képeztek a szilika templáton. A templát 

réteg a hőkezelés következtében megsemmisült, így könnyen leválaszthatták a Janus 

részecskéket a hordozóról. Ling és mtsai. PMMA mátrixba süllyesztettek szilika részecskéket, 

a borítottság mértékét oxigén plazma segítségével kontrollálták. A plazma-kezelés 

időtartamával pontosan tudták szabályozni a védő polimerréteg vastagságát.97 Miyanohata és 

mtsai. kidolgoztak egy módszert, ahol szilikahéjat növesztettek ezüst vékonyrétegen rögzített 

arany nanorészecskékre.101 Ebben az esetben a hordozó önmagában töltötte be a részleges 

takaró réteg szerepét, jelenlétével aszimmetrikus héjnövekedést váltott ki az arany részecskéken 

(21b. ábra). A módszer hátránya, hogy az ezüst réteg egyenetlenségei miatt a héj-morfológia 

diszperzitása is megnövekedett. Ezen túlmenően a módszer nem teszi lehetővé a borítottság 

finomhangolását sem. A szabad aranyfelület méretét utólagos arany szintézissel tudták 

megnövelni.  

a) b) 
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20. ábra : Janus részecskék előállítására alkalmas stratégiák csoportosítása.94,102 

Más módszerek esetén a rögzített részecskék részleges maszkolására nincs szükség. Irányított 

rétegleválasztás segítségével hozunk létre különböző plazmonikus és mágneses 

fémbevonatokat, ilyenkor a templát részecskéknek kizárólag a leválasztás irányába eső 

felületrészre történik rétegleválás (20a. ábra).103 Szintén a szilárd hordozós stratégiák közé 

tartozik a kolloid maszk segítségével létrehozott kémiai foltokat tartalmazó részecskefilmek 

kialakítása. Bae és mtsai. ezzel a módszerrel alakítottak ki szabályos mintázatú foltokat szilika 

részecskéken; a struktúra speciális fotonikus tulajdonságait vizsgálták.104  

Az eddig említett módszereknél alapfeltétel volt a szilárd hordozó jelenléte, azonban az 

aszimmetria létrehozására szükséges határfelületet tömbfázisban is kialakíthatjuk. Pickering-

emulzió segítségével exponenciálisan megnövelhetjük az aszimmetria kialakítására alkalmas 

felület méretét (20b. ábra). A módszer hátránya a csapdázott részecskék rotációjából fakad, 

amely megnehezíti a jól definiált rétegek kialakítását. A rotáció csökkentése céljából 

polimereket kevernek a rendszerbe, amelyek viszkózusabbá teszik a határfelületet.105 Granick 

és mtsai. viasz cseppeket diszpergáltak vizes fázisban.106 Kihasználták, hogy a rendszer 

hőmérsékletének csökkentésével a viasz megszilárdul, így a részecskék rotációja megszűnt a 

szilárd kolloidoszómákban. A módszerrel többek között jól definiált fém heterodimer 

struktúrákat tudtak kialakítani. 



28 

 

 
21. ábra: Arany/szilika Janus részecskék kialakítása különböző stratégiákkal: a) részleges maszkolás 

áldozati polimer réteg segítségével,100 b) a hordozó jelenléte meggátolja a szimmetrikus szilika héj 

kialakulását,101 c) a részecske felszínén szeparált hidrofób/hidrofil ligandumréteg kialakításával 

létrehozott hóember-szerű részecskék.107 

A tömbfázisban aszimmetrikus struktúrák összefüggő határfelületek hiányában is 

létrehozhatók (20c. ábra), amelynek eredményeként leggyakrabban „hóember-szerű” 

heterodimer morfológia alakul ki. Fém-polimer aszimmetrikus nanorészecskék előállíthatók 

szerves monomerek polimerizációjával fém nanorészecskék jelenlétében. Ugyan a jelenség 

pontos mechanizmusa még nem ismert, de Ohnuma és mtsai. ezzel a módszerrel állított elő 

polisztirol-arany heterodimereket. Kísérleteik során citrátos arany részecskéket adagoltak a 

polisztirol monomereket tartalmazó oldathoz a polimerizációs folyamat közben, amelynek 

eredményeként a polisztirol aszimmetrikusan nőtt a fém felületére.108 Chen és mtsai. 

excentrikus heterodimereket hoztak létre az arany nanorészecskén létrehozott kevert 

tulajdonságú ligandumréteg segítségével (21c. ábra). A felületmódosításnál a kisméretű hidrofil 

molekulák és a nagyobb hidrofób ligandumok szeparálódnak a részecskék felületén, így a 

hidrofil tulajdonságú felületrészre szelektíven növeszthető például szilika vagy különféle 

szerves polimerekből felépülő egység (20c. ábra).107,109,110 Ezeknek a tömbfázisban végzett 

kísérleteknek a legfőbb előnye, hogy nagy mennyiséget produkálnak a morfológia kis 

diszperzitása mellett.  

A fenti szintézismódszerek alkalmasak mind szervetlen, mind szerves alkotóelemeket 

tartalmazó heterodimer Janus részecskék szintézisére. Azonban léteznek olyan folytonos 

technológiák, amelyeknél szinte kizárólag lágy anyagok, azon belül szerves polimerek 

szolgálnak alapanyagként (20d. ábra).111,112 Mikrofluidikai rendszerben két külön szerves 

polimer fázis mikrocseppjei jönnek létre, amelyeket UV fotopolimerizációval stabilizálnak. Ez 

utóbbi eljárással azonban csak mikrométeres tartományba eső Janus részecskéket lehet 

készíteni.  

2.4.3 Plazmonikus építőelemet tartalmazó Janus részecskék alkalmazásai 

Plazmonikus és mágneses doménekből álló heterodimereket alkalmaznak különböző képalkotó 

technikáknál, többek között rákos sejtek megjelölésére,88,113 valamint SERS-nél kihasználható 

előnyük is jelentős.84 A plazmonikus és félvezető oxid heterodimerek fokozott fotokatalitikus 

tulajdonságait használják ki hidrogén fejlesztésre, valamint napelemekben az energiakonverzió 

hatásfokának növelésére.114,115  
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A hidrofób és töltéssel rendelkező hidrofil doménekből álló amfifil Janus részecskék 

már klasszikusnak számítanak. Nonomura és mtsai. számolásokkal bizonyították, hogy a 

víz/olaj határfelületen adszorbeálódott amfifil Janus részecskék tömbfázisba juttatásához 

háromszor nagyobb energiát kell befektetni, mint egyszerű szilika részecskék esetében.116 

Utóbbiból következik az ilyen részecskék jó emulzió stabilizáló képessége, erre a célra 

alkalmaztak Fujii és mtsai. arany/szilika mikrorészecskéket (22a. ábra).117 

Rodríguez-Fernández és mtsai. arany/szilika Janus nanorészecskékből olyan hibrid 

szatellit struktúrákat állítottak elő, amelyeket polimerbe csomagoltak (22b. ábra).118 A komplex 

struktúrát Raman alapú képalkotásra, valamint gyógyszer hatóanyag célzott leadására lehet 

felhasználni. A szerkezetbe „csomagolt” kétféle Raman-aktív molekula ugyanis lehetővé teszi 

az objektum nyomonkövetését, intenzív zöld lézerrel történő gerjesztés hatására pedig a fellépő 

optotermális effektus a részecske/molekula aggregátum kontrollált szétesését eredményezi, ami 

szintén Raman mérések alapján detektálható.  

Schick és mtsai. szilika héjjal bevont mangán-oxidból és aranyból felépülő Janus 

nanorészecskéket állítottak elő. A szilika rész specifikus, PEG ligandumokkal történő 

felületmódosításával növelték a részecskék biokompatibilitását. A szilika héjban található 

kromofórok intenzív fotolumineszcenciáját használták ki HeLa sejtek jelöléséhez (22c. ábra).119 

 

22. ábra: a) Arany réteggel bevont szilika mikrorészecskékkel stabilizált olaj/víz emulzió.117 b) Polimer 

kapszulába zárt arany/szilika Janus részecskékből felépülő szatellit struktúra és a jelenlétében mért 

SERS intenzitás növekedés.118 c)  Au-MnO@SiOx heterodimer Janus részecske és fotolumineszcens 

tulajdonságának felhasználása sejtjelölésre.119 
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2.4.4 Janus részecskék irányított önszerveződésével kialakított struktúrák 

Az anizotróp morfológiai tulajdonságok, valamint a külső hatásokra (pl. elektromos vagy 

mágneses tér) különböző módon reagáló domének az irányított önszerveződés egy újabb 

fejezetét nyitották meg. Különböző hajtóerők által kiváltott önszerveződéssel különleges 

önszerveződési mintázatokat alakíthatunk ki, amelyekben az elrendeződés és a résztvevő 

építőelemek száma az inhomogén részecskék morfológiai és felületi tulajdonságaitól függ.120 

A létrehozott struktúrák szerkezetének magas szintű tervezhetősége utat nyithat az intelligens 

anyagok következő generációja felé.121 A Janus részecskékből létrehozott hierarchikus 

struktúrákban az építőelemek kapcsolódása a molekulák felépítéséhez hasonlóan valósítható 

meg: a részecskéken kialakított kötőhelyek számának és mintázatának szabályozásával 

különböző kolloid molekulákat építhetünk fel.122  

A részben fémekből felépülő Janus részecskék önszerveződését külső elektromos vagy 

mágneses tér hatására is elérhetjük: a platina-szilika kompozit részecskék elektroozmózis 

következtében nanomotorként működve kapcsolódnak össze, a mágnesezhető domént 

tartalmazó részecskék a mágneses tér irányának és frekvenciájának változtatásával képesek 

különböző szerkezetekbe rendeződni.123,124 A pH és az ionerősség változtatásával dipoláris és 

amfifil építőelemekből hozhatunk létre szabályos struktúrákat. 82,125 Klinkova és mtsai. az egy 

korábbi fejezetben már bemutatott (lásd 3.1.4.2. fejezet) pom-pon szerű amfifil arany rudakkal 

és monofunkciós arany-vasoxid Janus heterodimerekkel dolgoztak. A vas-oxid domén polimer 

ligandumok hiányában megállította a fonalszerű struktúra további növekedését. A Janus 

részecskék koncentrációjának változtatásával szabályozni tudták a rúd-Janus oligomerek 

méretét (23a. ábra).58 Katalitikus tulajdonságú Janus részecskék önmozgását előidézhetjük 

kémiai reakció segítségével. Gao és mtsai. platina/szilika Janus részecskékkel értek el precízen 

kontrollálható önszerveződést. A platina katalizálja a hidrogén-peroxid bomlását, a felület 

közelében kialakuló oxigén-gradiens a részecskék mozgását idézi elő, amelyek a szilika 

felületére kötött hidrofób ligandumokkal kapcsolódnak egymáshoz (23b. ábra).126 Tan és mtsai. 

arany/polimer Janus részecskéket használt fel régiószelektív önszerveződésre. Tiol csoporttal 

rendelkező komplementer DNS oligomerekkel alakított ki különböző diszkrét szatellit 

struktúrákat, amelyekben a résztvevő részecskék száma a mérettel és a geometriai 

paraméterekkel hangolható (23c. ábra).110 
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23. ábra: Aszimmetrikus heterodimer nano- és mikrorészecskék irányított önszerveződésével 

létrehozott struktúrák. a) Rúd részecskék láncszerű önszerveződésének kontrollálására használható 

monofunkciós arany/vas-oxid heterodimerek.58 b) Platina réteggel ellátott szilika Janus részecskék 

katalízissel kiváltott önmozgása.126 c) Arany/polimer Janus részecskék régió-szelektív önszerveződése 

DNS oligomerek segítségével.110 

2.5 Nanorészecskék önszerveződése során releváns kolloid kölcsönhatások 

A disszertációban szereplő valamennyi rendszer vizes közegű. Ennek, valamint a vizsgált 

rendszerek alapján az irányított önszerveződés szempontjából a diszperziós, az elektromos 

kettősréteg (felületi töltések), valamint esetlegesen a sztérikus (felületen kötött polimer 

molekulák) kölcsönhatások meghatározók. Ezek együttesen fogják megszabni a teljes 

kölcsönhatási potenciált, melyet az egyedi kölcsönhatási formák összegeként közelíthetünk:127  

𝛷𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 =  𝛷𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝 + 𝛷𝑒𝑙+ 𝛷𝑠𝑧𝑡é𝑟𝑖𝑘𝑢𝑠 (10) 

ahol Φdiszp a diszperziós, Φel az elektromos kettősréteg kölcsönhatás, míg Φsztérikus a részecske 

felületen található PEG láncok miatt fellépő sztérikus kölcsönhatásokat jelöli. 

 

2.5.1 Elektromos kettősréteg kölcsönhatás 

Az elektromos kettősréteg hatótávolsága hatékonyan befolyásolható a tömbfázis 

ionerősségével. A régió-szelektív felületmódosítással, vagy szerkezeti inhomogenitással (Janus 

részecskék) elvileg elérhető, hogy a nanorészecskéken inhomogén felületi töltéssűrűség-

eloszlás jöjjön létre, ami irányító jelleggel is kifejtheti hatását az önszerveződés során. A két 

megfontolás kombinációját elvileg hatékonyan alkalmazhatjuk nanorészecskés rendszerekben 

zajló önszerveződési folyamatok irányítására. 
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A folyadék fázisban lévő ionok vonatkozásában a Gauss törvény adja meg az összefüggést az 

elektromos potenciál (ϕ) és a töltéssűrűség között (Poisson egyenlet): 

∇2ϕ = −
ρ𝐸

0
 (11) 

ahol ε és ε0 a relatív és a vákuum permittivitások, ρE a töltéssűrűség. 

Egyensúlyban az ionok moláris koncentrációjára felírható a Boltzmann eloszlással, amely 

megadja a lokális elektromos potenciál (φ) és egy adott pontban az ionkoncentráció (ci) közötti 

összefüggést: 

𝑐𝑖 = 𝑐∞ ∗ e[−
z𝑖∗F∗φ

𝑅𝑇
]
 (12) 

ahol c∞ az ionkoncentráció a tömbfázisban, zi az ion töltésszáma, R a moláris gázállandó és F 

a Faraday-állandó. Adott pontban a töltéssűrűségre kifejezhető a moláris koncentráció 

segítségével is: 

ρ𝐸 = ∑ 𝑐𝑖𝑧𝑖𝐹𝑖 . (13) 

Amennyiben a (11) összefüggésbe behelyettesítjük a (13) és (12) egyenleteket, megkapjuk a 

Nemlineáris Poisson-Boltzmann egyenlet általánosan alkalmazható formáját: 

∇2ϕ =
−1

0
∑ 𝑐𝑖∞ ∗ e

[−
z𝑖∗F∗φ

𝑅𝑇
]

𝑖 𝑧𝑖𝐹 (14) 

 

A (14) egyenlet megadja egy töltött felület környezetében az elektromos potenciál és az 

ionkoncentráció közötti összefüggést. Két elektromos kettősréteg átlapolásából következő 

kölcsönhatási energia az ionok elektrokémiai potenciálváltozásán keresztül értelmezhető. A 

kölcsönhatásból származó szabadentalpia változás elektrosztatikus, entrópikus és ozmotikus 

tagokra osztható fel (lásd részletes az 4.5.3 fejezet).128 A kölcsönhatási energia távolságfüggése 

csak néhány egyszerű esetben (pl.: radiális szimmetria, végtelen kiterjedésű síkfelületek 

kölcsönhatása, geometriai, illetve numerikus közelítések) lehet analitikus formában megadni. 

Általánosabb esetben numerikus módszerekkel szükséges meghatározni, amely különösen igaz 

aszimmetrikus részecskéket (pl. rúd alakú) tartalmazó inhomogén felületi töltéssűrűség 

eloszlással rendelkező („foltos”) rendszerekre.129  

2.5.2 Diszperziós kölcsönhatás 

A diszperziós kölcsönhatás időben állandó vagy fluktuáló töltéssűrűség eloszlás változásokra 

vezethető vissza, emiatt a részecskék illetve a beágyazó polarizálhatósága különösen fontos.130 

Nagyobb részecske-részecske távolságoknál az indukáló és az indukált töltéssűrűség eloszlás 

változás közötti korreláció csökken (az elektromágneses tér véges terjedési sebességéből 

adódóan), azonban jelen munka szempontjából releváns részecske-részecske távolságok 

szempontjából ez a retardáció elhanyagolható.127  

Hamaker adta meg gömb alakú részecskék közötti kölcsönhatás mértékét,131 bár 

feltételezte az atomok közötti kölcsönhatások additivitását, ami szigorú értelemben nem teljesül 

nagy sűrűségű anyagoknál (szilárd és folyadék fázisok). Mindenesetre megmutatta, hogy 

azonos anyagú részecskék mindig vonzani fogják egymást, míg különböző anyagi összetételűek 

között akár taszító kölcsönhatás is felléphet. Azóta számos pontosítást és továbbfejlesztését 

dolgoztak ki annak érdekében, hogy az eredeti, Hamaker által megadott leírás hiányosságait 

pótolják, valamint az érvényességi tartományát kiterjesszék (felületi-elem integrálás 

módszere,132 Derjaguin-közelítés,133 DLP-elmélet,134 a dielektromos függvény 
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frekvenciafüggésének figyelembe vétele135). A gyakorlatban a Hamaker-integrál megközelítés 

bizonyult a leginkább alkalmazhatónak, mely egyszerű analitikus formája mellett jól 

alkalmazható nanorészecskés rendszerekre is azzal a megkötéssel, hogy kis felület-felület 

távolságoknál túlbecsüli a diszperziós kölcsönhatás mértékét.  

𝑈(𝐷) = −
𝐴

3
[

𝑎2

𝐷(4𝑎+𝐷)
+

𝑎2

(2𝑎+𝐷)2 +
1

2
ln (1 −

4𝑎2

(2𝑎+𝐷)2)]      (15) 

ahol a jelöli a részecske sugarát, D a részecskék közti távolság, A a Hamaker együttható. 

A értékei a környezet (A2) és a részecskék (A11) dielektromos állandó értékeiből meghatározott 

Hamaker együtthatókkal közelíthetők a következő formulával: 

𝐴121 = (√𝐴11−𝐴2)
2
 (16) 

A dolgozat szempontjából releváns távolságoknál a fenti közelítés még elfogadható 

eredményre vezet (különösen mivel sokszor a felületi ligandumok mérete nem engedi meg a 

túlzottan kis szeparációs értékeket), valamint – ahogy később megmutatom – 

következtetéseimet a diszperziós kölcsönhatások különbségére alapozom. A releváns felület-

felület távolság tartományban a Hamaker együttható változása a távolság függvényében szintén 

elhanyagolható.136 
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3 Részletes célkitűzés 

Komplex nanostruktúrák létrehozásához egy lehetséges stratégia az irányított önszerveződéssel 

történő építkezés, amely során a kolloid részecskék közötti kölcsönhatások felelősek a kialakuló 

szerkezetért. Doktori munkám fő motívuma a nanorészecskés rendszerekben zajló 

önszerveződési folyamatok részletes tanulmányozása. Az önszerveződés nyomon követésére 

az arany nanorészecskék jó modellrendszerek, mert kémiailag stabilak, valamint a látható 

fénnyel intenzív kölcsönhatásba lépnek, a nagy szórási keresztmetszet lehetőséget ad akár 

egyedi objektumok spektroszkópiai vizsgálatára is. Továbbá egymás közelébe rendeződve a 

részecskék között fellépő plazmon csatolásból adódóan a spektrális tulajdonságok változása jól 

követkető a látható tartományban. 

Azoknál a kolloid rendszereknél, amelyekben az egyedi objektumok anizotróp 

tulajdonságokkal rendelkeznek, az önszerveződési folyamat kimenetelére ható tényezők száma 

jelentősen megnövekszik. Az anizotróp tulajdonság hátterében állhat a szabályos gömbtől 

eltérő morfológia, a részecskék felületi kémiájának heterogenitása és/vagy a részecskék 

komplex anyagi összetétele.   

A felületi kémiát tekintve ún. foltos (patchy) részecskéket állíthatunk elő például arany 

nanorudak esetében, mivel a rúd oldalán és a végeinél eltérő stabilizáló CTAB kettősréteg 

szerkezet lehetőséget ad ezen régiók eltérő felületmódosítására. Számos eljárás ismert az 

irodalomban ún. Janus részecskék előállítására. Ezek a „kétarcú” nanorészecskék eltérő fizikai-

kémiai tulajdonságú részekre bonthatók, amelyek a környezeti faktorok változtatására eltérő 

módon reagálnak. Ily módon a rendszer paramétereinek (hőmérséklet, ionerősség, pH, határoló 

közeg, részecskék mérete és morfológiája) helyes megválasztásával tervezhető az 

önszerveződés kimenetele. Valamint rengeteget tanulhatunk az önszerveződési folyamat során 

releváns kolloid kölcsönhatások irányító szerepéről. 

 

Munkám az alábbi főbb célkitűzésre bontható fel: 

 

• A heterogén felületi kémiával rendelkező arany nanorudak gömb részecskékkel olyan 

önszerveződési mintázatokat alakíthatnak ki, ahol a gömbök adszorpciója régió specifikusan a 

rúd végére történik. Elsődleges célként egy olyan komplex rúd részecskékből álló rendszer 

előállítását és gömbökkel történő hely-specifikus önszerveződését tűztem ki, ahol a rúd oldalát 

a sztérikus stabilitásért felelős ligandumok borítják.  

Az alaki és kémiai komplexitás miatt koránt sem könnyű megjósolni, hogy a kolloid 

kölcsönhatások összjátéka miként alakítja ki a végső struktúrát. A kölcsönhatások szerepének 

mélyebb megértésére törekedtem, ezért a rúd/gömb rendszer korlátjainak feltérképezésére 

tettem kísérletet. Két fontosabb tényező vizsgálatát tűztem ki célként, ezek az önszerveződő 

részecskék méretének, valamint a rendszerben uralkodó ionerősség vizsgálata voltak (24.ábra). 
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24. ábra: a) A heterogén felületi kémiájú rudak és a rúd/gömb rendszer előállítási sémája. b) Az 

ellenion koncentráció változtatása. 

• Az előző pontban leírtak motivációt teremtettek az önszerveződés mechanizmusának közvetlen 

tanulmányozására. A kellően nagy szórási keresztmetszettel rendelkező plazmonikus 

részecskék optikai tulajdonságai egyedi objektumok szintjén is vizsgálható. Ennek tudatában 

az előző pontban leírtakhoz hasonló rúd/gömb rendszer önszerveződésének vizsgálatát tűztem 

ki célként, azzal a lényeges különbséggel, hogy a részecskéket számottevően nagyobb méretben 

kell előállítani. Ezáltal a rúd részecskék kellően nagy fényintenzitást produkáló 

szórócentrumként viselkednek, lehetővé téve a gömbök bekötődésének in situ vizsgálatát 

egyedi részecskék szintjén. A folyadékcellában végzett in situ mérések segítségével egyfelől 

információt kaphatunk a folyadékfázisban kialakuló szerkezetről, valamint szétválaszthatjuk a 

kolloid kölcsönhatások és az immerziós kapilláris erők szerepét a részecskék végső 

elrendeződésében (25. ábra).  

 

25. ábra: Rúd/gömb heterodimerek in situ vizsgálatának sematikus ábrája. 

• Az eddig felvázolt célkitűzésekhez illeszkednek az olyan anizotróp tulajdonságokat hordozó 

építőelemek, amelyek kettős anyagi rendszerből felépülő nanorészecskék. Ehhez tartozóan a 

célom egy olyan arany-szilika Janus részecskék előállítására alkalmas szintézismódszer 

kidolgozása volt, amellyel jól kézben tartható a részecskéken a szilika héj morfológiája, értve 

ez alatt a borítottság mértékét és héjvastagságot (26. ábra). Ez biztosítja ugyanis, hogy ezek a 
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részecskék a jól definiált arany rudakhoz hasonlóan felhasználhatók legyenek önszerveződési 

kísérletekben. 

 

26. ábra: A szilárd hordozón rögzített arany részecskék részleges maszkolásán alapuló módszer 

lépései (a) és a különböző borítottságok (b). 
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4 Kísérleti módszerek 

4.1 Preparatív munka 

A szintézis során felhasznált üvegeszközök királyvizes tisztításon estek át. Mint ismeretes, az 

arany nanorészecskék szintézisekor az eredmény nagymértékben függ a kiindulási 

vegyszerektől (gyártótól és sokszor ’batch’-től is függő kis mennyiségben jelen lévő 

szennyezők). Ebből következik, hogy a dolgozatban szereplő részecske minták előállítását 

megelőzte az irodalomban adott paraméterek finomhangolása a laboratóriumban használt 

vegyszerekkel.  

4.1.1 Citráttal stabilizált Au gömbök szintézise 

A 19 nm gömbök, amelyek egyben kiindulásként is szolgáltak a nagyobb részecskék 

szintéziséhez, a hagyományos Turkevich-eljárással készültek.137 A szintézis során 222 

ml Milli-Q vízhez 6 ml 0,01 mM HAuCl4 vizes oldatát adtam, ezt a híg arany sóoldatot 

forrásig melegítettem mágneses keverőn, közepes kevertetés mellett. A forrást elérve 6 

ml Na-citrát 10 mM-os oldatát vizes oldatát pipettáztam bele pillanatszerűen 900 

fordulat/perc kevertetés mellett. Az elkészült szol 30 ml térfogata szolgált alapul a 40 és 

54 nm átmérővel rendelkező részecskék szintéziséhez (1. táblázat). A részecskék tovább-

növesztése Yoon és mtsai. által alkalmazott módszer alapján történt.138   

 

1. táblázat: A citrátos gömbök tovább-növesztési lépéseinek paraméterei 

 

 

adagolt oldat
térfogat 

(ml)

koncentráció 

(mM)

reakció + 

kevertetés 

(perc)

templát 

részecske - 30 - -

1. lépés HAuCl4 0.2 25 35

HAuCl4 0.2 25 35

Milli-Q water 30 - -

2. lépés Citrate 1.114 60 5

HAuCl4 0.56 25 35

HAuCl4 0.56 25 35

Milli-Q water 60 - -

3. lépés Citrate 2.284 60 5

40 nm HAuCl4 1.134 25 35

HAuCl4 1.135 25 35

Milli-Q water 74 - -

4. lépés Citrate 2.284 60 5

54 nm HAuCl4 1.134 25 35

HAuCl4 1.135 25 35

Milli-Q water 74 - -
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4.1.2 A rúd részecskék szintézise 

A kisebb méretű rudak (54x15 nm és 60x16 nm) egy az irodalomból már ismert módszerrel 

készültek, az eljárás 4-6 nm-es Au mag részecskék tovább növesztésén alapul.29 A szintézis 

első lépéseként az arany mag részecskék szolját állítottam elő, amelyhez a felhasznált 

anyagokat és azok mennyiségét az 2b. táblázat tartalmazza. A Na-borohidrid törzsoldatát 

fokozott elővigyázatossággal, jéghideg víz felhasználásával készítettem el, majd 

pillanatszerűen fecskendeztem a CTAB-s aranysó elegyhez. Az így kapott szolból adott 

mennyiséget 30 perces pihentetés után adtam a növesztő oldathoz. A növesztő oldat 

elkészítéséhez szükséges oldatokat a 2a. táblázatban tüntettem fel. Az elkészült oldathoz végül 

a mag részecskék szoljából 120 µl-t (60x16 nm-es rúd) és 150 µl -t (54x15 nm-es rúd) pillanat 

szerűen adtam hozzá, majd 24 órán keresztül 28 ℃-os vízfürdőben állni hagytam. 

2. táblázat: A rúd szintézis során a növeszt oldat (a) és a mag részecske szol (b) előállításához felhasznált 
oldatok. 

  adagolt oldat térfogat (ml) koncentráció (mM) 

a) növesztő oldat HAuCl4 50 1 

  CTAB 50 200 

  AgNO3 0,4 10 

  aszkorbinsav 0,7 100 

b) mag részecske szol HAuCl4 1,25 1 

  CTAB 2,5 200 

  Milli-Q víz 1,25 - 

  NaBH4 0,3 10 

 

A 80x20 nm dimenzióval rendelkező rudak az utóbbihoz hasonló receptúra alapján készültek a 

pH kontrollálása mellett.139 Az egyrészecske spektroszkópiánál alkalmazott 115x49 nm 

dimenziójú rudak receptjében a lényeges különbség a részecskék növekedését moduláló NaOL 

növesztő oldatba való adagolása volt.39  

4.1.3 A rúd részecskék felületmódosítása 

A kétlépéses felületmódosítás. A régió-szelektív felületmódosításnál az adott rúd 

karakterisztika határozza meg az optimális ciszteamin és PEG koncentrációt. Az 54x16 nm 

dimenzióval rendelkező kiindulási CTAB stabilizált rúd részecske szol (részecskére számolva 

0.4 nM koncentráció) 10 ml térfogatát 6000 g fordulatszámon 30 percig centrifugáltam, a 

felülúszó 90%-át eltávolítva és Milli-Q vízzel rediszpergálva a CTAB koncentrációt 10 mM-ra 

csökkentettem.  Ezek után 0,1 ml ciszteamin-hirdoklorid 25 mM-os vizes oldatát cseppenként 

adagoltam a szolhoz, majd 30 percig síkrázón kevertettem, hogy a felületmódosítás 

végbemenjen. Ezt követően a ciszteaminnal kezelt szol 9,9 ml térfogatához 5 kDa 

molekulatömegű 0,1 ml 10 mM-os mPEG-SH oldatot adagoltam, majd 2 órán át síkrázón 

kevertettem.  Az így módosított szolt két centrifugálási/rediszpergálási lépéssel tisztítottam 

(6000 g, 30 perc). A 115x49 nm dimenziójú rudak felületmódosítása azonos sémát követ, azzal 

kiegészítve, hogy a mintát a felületmódosítás előtt két lépésben át kellett mosni 0,2 M-os CTAB 

oldattal, hogy a részecskéket megszabadítsuk a felületükre adszorbeálódott NaOl molekuláktól. 
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Ebben az esetben a felületmódosításkor a szol ciszteamin koncentrációja 0,1 mM volt, míg az 

mPEG-SH oldat 5 mg/ml volt.  

Homogén borítottsággal rendelkező rudak előállítása. A kiindulási CTAB-s szolt 6000 g 

fordulatszámon 30 percet centrifugáltam, miután 9,9 ml Milli-Q vízzel rediszpergáltam, 0,1 ml 

40 mM koncentrációjú mPEG-SH (5 kDa) oldatot vagy 0,1 ml TMA 200 mM-os vizes oldatát 

adtam hozzá. A felületmódosítás után többszöri centrifugálás és vízben való rediszpergálás 

segítségével tisztítottam meg a szolokat a maradék CTAB-tól.  

4.1.4 Az önszerveződési kísérlet kivitelezése 

A tömbfázisokkal végzett kísérletek során a rúd szol pH-ját 1 mM HCl oldattal enyhén savasra 

állítottam (pH=6). A citráttal stabilizált gömbök szolját úgy hígítottam Na-citrát 1 mM-os 

oldatával, hogy a gömbök koncentrációja 1,5 nM legyen (ezt optikai spektroszkópiai méréssel 

ellenőriztem140). A gömbök és a rudak szolját összemérve a gömb:rúd arányt 10:1 értéknek 

határoztam meg. Ezzel szemben a SEM felvételek készítéséhez szilícium hordozót szeleteltem 

5x5 mm méretben, amelyet acetonban, i-propanolban és vízben mostam, végül nitrogénnel 

szárítottam. Miután 5 percig kezeltem a hordozót levegőplazmával, 0,2 ml 0,15 nM rúd szolt 

terítettem rá spin-coating technikával (2800 fordulat/perc, 30 mp). A gömbök 1,5 nM-os 

szoljából 0,2 ml mennyiséget cseppentettem a rudakkal borított hordozó felületére, majd 1 perc 

elteltével a folyadékfilmet pipettával leszívtam, a maradék folyadékcseppet nitrogénnel fújtam 

le.  

4.1.5 A folyadékcella kialakítása 

A rúd/gömb heterodimerek in-situ mérését folyadékcellában végeztem. A cella preparációjának 

első lépéseként az indium-ón-oxid (ITO) hordozóra (CEC020S, Praezisions Glas & Optik 

GmbH) régió-szelektíven felületmódosított rudak szolját terítettem spin-coating segítségével 

(1250 fordulat/perc, 20 mp). A következő lépésben 0,2x0,5 cm méretű parafilm szeleteket 

helyeztem ITO réteggel bevont üveghordozó két szélére, majd a parafilm szeletekre egy 

félbevágott 100 μm vastagságú mikroszkóp fedőlemezt tettem. 20 másodpercig tartó 50°C-os 

hőkezelés után a parafilm meglágyul és összefogja a hordozót és a fedőlemezt, köztük 

hozzávetőlegesen 100 mikronos távolságot biztosítva (27. ábra).   

  

 

27. ábra: Az egyrészecskés méréseknél használt folyadékcella elkészítésének sematikus ábrája. 
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4.1.6 A Janus részecskék preparációjához használt kiindulási arany részecskék 

szintézise és felületmódosítása 

A 66 nm átmérőjű arany részecskék szolja egy már az irodalomból ismert továbbnövesztéses 

szintézismódszerrel készült.141 Az arany mag részecskék szoljának előállításához szükséges 

oldatokat az 3b. táblázatban foglaltam össze, továbbá a növesztő oldat elkészítéséhez használt 

anyagmennyiségeket a 3a. táblázat mutatja. 

Az elkészült mag részecskék szoljából 110 µl-t adagoltam a növesztő oldatba, majd 24 órán 

keresztül 28 ℃-os vízfürdőben állni hagytam. A pihentetés után a részecskék mPEG-SH-val 

történő felületmódosítását a következőképpen végeztem: 

• Az elkészült gömb részecskék szoljának 20 ml-ét centrifugáltam 3000 g fordulatszámon 10 

percig, majd vízzel rediszpergáltam. 

• 0,1 g mPEG-SH-t 1 ml Milli-Q vízben oldottam fel és hozzáadtam az egyszer centrifugált 

arany szolhoz.  

• A kezelt szolt 2 órát síkrázón hagytam, hogy a reakció végbemenjen, ezt követően többszöri 

centrifugálási lépés után 20 ml EtOH-ban rediszpergáltam a PEGilált részecskéket. 

3. táblázat: CTAB-s arany gömb szol szintéziséhez felhasznált anyagmennyiségek. 

  adagolt oldat térfogat (ml) koncentráció (mM) 

a) növesztő oldat HAuCl4 50 1 

  CTAB 50 200 

  aszkorbinsav 0,294 100 

  KI - 0,823 mg/g CTAB 

b) mag részecske szol HAuCl4 1,25 1 

  Na-citrát 2,5 0,5 

  Milli-Q víz 0,825 - 

  NaBH4 0,375 10 

 

4.1.7 A polisztirol áldozati réteg létrehozása 

A PEGilált arany részecskék etanolos szolját olyan toluolos közegbe vittem át, amely 0,5 vagy 

1 tömeg% polisztirolt (280 kDa, Sigma-Aldrich) tartalmazott oldott állapotban. Az Au 

részecskéket tartalmazó oldatot üveg, illetve szilícium hordozóra terítettem spin-coating 

technikával.  

4.1.8  Régió-szelektív szilikahéj-növesztés 

A hordozót, amely a polisztirollal részlegesen borított arany részecskéket tartalmazza, szilika-

növesztő oldatba merítettem. A növesztő oldat 3,7 ml EtOH, 0,9 ml Milli-Q víz, 0,067 ml NH3, 

és 0,1 ml 1 %-os TEOS@EtOH összemérésével állítottam elő. Utóbbi során fontos szempont 

volt, hogy a TEOS koncentrációt a kritikus gócképződési koncentráció (0,22 M142) alatt 

alkalmazzam. A hordozót 4, 24 és 72 órán keresztül tartottam a növesztő oldatban síkrázón, az 

így elért héjvastagságok 10, 30 és 60 nm-nek adódtak. Végül a hordozót EtOH oldatával 

mostam és nitrogénnel szárítottam. A polisztirol vékonyréteget 3 perc plazmázással 

távolítottam el. 
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4.2 Mérési módszerek bemutatása 

4.2.1 Áteső fényes sötétlátóteres egyrészecske-spektroszkópia – rúd/gömb heterodimer 

vizsgálata 

A folyadékcellát egy optikai mikroszkóp (Olympus BX51) tárgyasztalán rögzítettem. A 

mikroszkópra szerelt, közeli infra tartományban áteresztő trinokuláris feltét, valamint a szintén 

ebben a hullámhossz tartományban kellő fényintenzitást szolgáltató fényforrásnak 

köszönhetően megbízhatóan vizsgálhatók a hozzávetőleg 700 nm-nél található rúd 

longitudinális LSPR módus környékén bekövetkező spektrális változások. A mérés áteső 

fényben történt egy olaj-immerziós sötétlátóteres kondenzor segítségével (28. ábra). A 

mikroszkóp okulárra szerelt CCD kamera segítségével a tárgyasztalt a minta egymástól jól 

szeparált szórócentrumokat tartalmazó területére állítottam. A cellát ultratiszta vízzel töltöttem 

fel egy fecskendő segítségével, ezt követően felvettem a kiválasztott rúd nanorészecskék szórási 

spektrumát egy aberrációkorrigált képalkotó spektrográffal (Princeton Instruments Isoplane 

SCT320) kombinált nagyérzékenységű hűtött CCD kamerával (Princeton Instruments 

PIXIS:400BRX). Ezt követően fokozatosan adagolni kezdtem a gömb részecskék szolját. 

Annak érdekében, hogy állandó legyen a gömb részecskék koncentrációja a cellatérfogatban, 

háromszori átöblítést végeztem. Öt perc önszerveződési reakcióidő után vízzel öblítettem át a 

rendszert, hogy a tömbfázisban lévő részecskéket eltávolítsam. Végül az első lépésnél 

kiválasztott egyedi rúd részecskékhez tartozó szórócentrumokat újra megmértem. A 

kiválasztott objektumok ex situ SEM felvételeit a cellák szétszerelése után készítettem el.  

 

 

28. ábra: A sötét látótérű egyrészecske spektroszkópiai mérés kivitelezését mutatja a sematikus ábra 

áteső megvilágítás esetében (jobb). Fénykép a mérőberendezésről (jobb). 

4.2.2 Ráeső fényes sötétlátóteres egyrészecske spektroszkópia – Janus részecske 

vizsgálata 

Az egyedi objektumokon végzett spektroszkópiai méréseket a kutatócsoport által fejlesztett 

mérőberendezéssel végeztem. Ezen minták vizsgálatakor még nem állt rendelkezésre ugyanis 
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az előző fejezetben bemutatott kereskedelmi képalkotó spektrográf. Az elrendezésben egy 

Olympus BX51 optikai mikroszkópból a fény egy képalkotó spektrográfba (Horiba Jobin Yvon 

CP140) van csatolva, amelyre egy nagy érzékenységű termoelektromosan hűtött CCD kamera 

(Andor iKON-M) lett szerelve (29. ábra). A spektrumok felvétele egy 100x nagyítású 0.9 NA-

val rendelkező objektívvel ráeső megvilágítás (reflexiós módban) mellett történt. 

 

 

29. ábra: A Janus részecskék egyrészecske szórási spektrumok felvételére alkalmas mérési elrendezés 

sematikus ábrája (bal) és a készülékről készített fényképek (jobb). 

4.3 Rúd/gömb rendszereken végzett optikai szimulációk 

A régiószelektív rudak és gömbök önszerveződésekor kialakult struktúrák szimulált optikai 

spektrumát határfelületi módszeren alapuló MATLAB szoftver kiegészítő eszköztárának 

segítségével számoltam ki. A kiegészítő szoftver-csomagot Hohenester és Trügler fejlesztette 

ki és tette szabadon hozzáférhetővé.143 A szimulációs paraméterek a kísérletekben használt 

részecskék méreteivel készültek, amelyeket SEM felvételek alapján határoztam meg. A 

beágyazó közeg a víznek megfelelő törésmutató értéket (1.33) kapott. 

4.4 Janus részecskék optikai szimulációja 

A számolt optikai spektrumok COMSOL Multiphysics v4.3a szimulációs szoftverrel készültek 

az RF modul felhasználásával. A szimulációnak megadott geometriai paraméterek a SEM 

felvételek alapján lettek meghatározva. A megvilágítást p-polarizált síkhullámmal (TM-módus) 

szimuláltam 80°-os beesési szög mellett. A hordozó veszteségmentes, törésmutatója 1.520. Az 

arany dielektromos függényét Olomon és mts. eredményeiből vettem144. A szórási spektrumok 

meghatározása az objektív numerikus apertúrájának (NA=0.9) figyelembe vételével történt. 
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4.5 Kolloid kölcsönhatások számolása 

4.5.1 Arany gömbök között fellépő kölcsönhatás  

A citrát ionokkal stabilizált gömb részecskék közötti teljes kölcsönhatás (Utotal) a 

diszperziós vonzás (Udisp) és az elektromos kettősréteg taszítás (UEDL) összegének írható fel: 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑘𝐵𝑇
=

𝑈𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑘𝐵𝑇
+

𝑈𝐸𝐷𝐿

𝑘𝐵𝑇
 (18) 

ahol k a Boltzmann állandó (1.38064 × 1023 m2 kg s2 K1) és T a termodinamikai hőmérséklet. 

A diszperziós kölcsönhatást a következő összefüggéssel számolhatjuk: 

𝑈𝑑𝑖𝑠𝑝(𝐷)

𝑘𝑇
=  −

𝐴

3
[

𝑎2

𝐷(4𝑎+𝐷)
+

𝑎2

(2𝑎+𝐷)2
+

1

2
𝑙𝑛 (1 −

4𝑎2

(2𝑎+𝐷)2)] (19) 

ahol a jelöli a részecske sugarát, D a részecske felületek távolságát, és A jelöli a Hamaker 

együtthatót, amelynek értéke Au/víz/Au rendszerben 2.5 × 10−19 J.145 

Azonos méretű gömb alakú részecskék elektromos kettősrétegei közötti taszító kölcsönhatást a 

következő összefüggés írja le:133 

𝑈𝐸𝐷𝐿(𝐷) = (
𝑎2

2𝑎
) 𝑍𝑒−𝜅𝐷 (20) 

ahol a Z kölcsönhatási konstans tartalmazza a felületi potenciált (𝜓0), a relatív (ε) és a vákuum 

(ε0) permittivitás értékeket: 

𝑍 = 64𝜋𝜀0𝜀 (
𝑘𝐵𝑇

𝑒
)

2

𝑡𝑎𝑛ℎ2 (
𝑧𝑒𝜓0

4𝑘𝐵𝑇
) (21) 

A felületi potenciál értékét a felületi töltéssűrűségből (σ) a zéta-potenciál (ζ) segítségével 

számolhatjuk ki:146 

𝜎 =  0𝑘𝐵𝑇

𝑧𝑒
𝜅 [2 sinh (

𝑧𝑒

2𝑘𝐵𝑇
) +

4

𝜅𝑎
tanh (

𝑧𝑒

4𝑘𝐵𝑇
)] (22) 

𝜓0 =
2𝑘𝐵𝑇

𝑧𝑒
𝑠𝑖𝑛ℎ−1 [

𝜎

(8𝑅𝑇 0 𝑐∞)
1
2

] (23) 

4.5.2 Arany rúd és gömb között fellépő diszperziós kölcsönhatás  

A diszperziós vonzás energiáját külön meghatározhatjuk a rúd vége közelterében 

elhelyezkedő gömb esetére (eltérő sugárral rendelkező gömbfelületek közötti kölcsönhatás), 

illetve a rúd palást környezetében lévő gömb esetére (henger és gömbfelület közötti 

kölcsönhatás).74 

𝑈𝑑𝑖𝑠𝑝
𝑡𝑖𝑝 =

−𝐴

6𝛿
∗

𝑎∗𝑎𝑅

(𝑎+𝑎𝑅)
 (24) 

𝑈𝑑𝑖𝑠𝑝
𝑠𝑖𝑑𝑒 =

−𝐴

6𝛿
∗ (

𝑎𝑅∗𝑎2

(𝑎+𝑎𝑅)
)

1/2

 (25) 

ahol a és aR a gömb és a rúd részecske sugarát jelenti, A az adott rendszert jellemző Hamaker 

együttható és δ a részecskék közötti távolság. A két eset aránya a következő összefüggéssé 

egyszerűsíthető: 

𝑈𝑣𝑑𝑊
𝑠𝑖𝑑𝑒

𝑈𝑣𝑑𝑊
𝑡𝑖𝑝 = √1 +

𝑎

𝑎𝑅
. (26) 
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4.5.3 A régió-szelektív önszerveződéskor releváns elektrosztatikus kölcsönhatás  

A rúd-gömb kölcsönhatást COMSOL v4.3a program segítségével számoltam. Az 30. 

ábra mutatja a vizsgált modellrendszer paramétereit. A rúd részecske két félgömbbel 

kiegészített hengerként lett közelítve. A felületi töltéssűrűség értékek elektroforetikus 

mérésekből származnak.133 A gömb részecske töltéssűrűség értéke az eredmények részben 

tárgyalt mérésből adódik. A rúdvégek esetében közelítéssel éltem: a rudak átmérőjével közel 

megegyező, 64 nm átmérővel rendelkező CTAB kettősréteggel stabilizált gömb részecskék 

szolját állítottam elő (lásd Ref. 6.) és a rudak felületmódosításánál leírt procedúrával 

megegyező módon ciszteaminnal kezeltem, az így előállt rendszer elektroforetikus mobilitását 

mértem. A rúd palást esetére PEGilált rúd részecskék mérésével kaptam értéket. 

 

30. ábra: A rúd/gömb rendszer paraméterei, amelynek a teljes elektrosztatikus kölcsönhatását 

vizsgáltam. Az ábrán ”d” jelöli a változó paramétert, azaz a részecske-részecske távolságot. 

Az alkalmazott végeselem módszer segítségével meghatározható az adott geometriájú 

rendszer különböző részecske-részecske távolságaira az oldatban lévő ionok koncentráció 

eloszlása a nemlineáris Poisson-Boltzmann egyenlet alapján. A 31. ábra példaként mutatja be 

10 nm-es távolságnál a lokális koncentrációeloszlásból származtatott elektromos potenciált. 

 

31. ábra: A szimuláció során számított elektromos potenciál-eloszlás (színskála: mV-ban) a két 

vizsgált geometriai elrendeződés esetén, egységesen 10 nm-es felület-felület távolság mellett. 

Ezt követően, az adott részecske-részecske távolsághoz rendelhető szabadentalpia-

változást (∆𝐺) a következő formában kapjuk meg: 128 

∆𝐺 = ∫(𝑬 ∙ 𝑫/2 + 𝑇ΔS − ΔΠ)𝑑𝑣, (27) 

ahol E az elektromos teret, D az elektromos eltolást, míg ΔΠ a részecskék körüli ionfelhőre 

vonatkozó ozmotikus tagot jelöli, az integrálást a teljes szimulációs térfogatra kell elvégezni. 
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Az entrópikus tagot (𝑇ΔS) kiejthetjük az egyenletből, mert az ionos közeg elektrosztatikus 

energia-többletét az entrópiaváltozás egyenlíti ki: 

𝑇 ∫ ΔS 𝑑𝑣 = − ∫(𝜌𝑚Φ) 𝑑𝑣, (28) 

ahol ρm mobil (oldatbéli) töltések sűrűsége, Φ pedig az elektromos potenciál.  

A (27) és (28) egyenletek összevonásával kapott integrál: 

∆𝐺 = ∫(𝑬 ∙ 𝑫/2 −  𝜌𝑚 Φ − ΔΠ)𝑑𝑣. (29) 

Az adott részecske-részecske távolsághoz tartozó kölcsönhatási potenciált pedig ∆G-∆G0 

formában számolható, ahol ∆G0 a 100 nm részecske-részecske távolság esetén kapott érték 

(ennél a távolságnál a részecskék már teljesen izoláltnak tekinthetők). 

 

4.6 További minősítő módszerek 

A szintetizált nanorészecskék szoljai és az önszerveződési kísérletek során létrehozott kevert 

szolok optikai spektrumát egy szálcsatolt UV-látható spektrométer (Thorlabs CCS200) 

segítségével rögzítettem. Az elektrokinetikai méréseket dinamikus fényszórást mérő készülék 

segítségével végeztem (Malvern Zetasizer NanoZS). A pásztázó elektronmikroszkópiás (SEM) 

felvételek egy Zeiss LEO típusú téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp segítségével 

készültek 5 keV gyorsító feszültség mellett.   
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5 Eredmények és értékelésük 

5.1 Rúd és gömb alakú arany nanorészecskék irányított önszerveződése 

A doktori munka elkövetkező fejezetei a régió-szelektíven felületmódosított arany nanorudak 

és gömb alakú nanorészecskék önszerveződésének tanulmányozását foglalja magába. A rudak 

inhomogén borítottságát egy robusztus kétlépéses felületmódosítással értem el. Az első lépés a 

rúdvégek pozitív liganddal (ciszteamin) történő felületmódosítása volt, amelyet a rúd palástján 

megmaradt CTAB kettősréteg tiol-funkcionalizált metoxi-polietilén glikol (mPEG-SH) 

molekulákra cserélése követett. A felületkezelt rudak negatív felületi töltéssel rendelkező 

különböző méreteloszlású citrát stabilizált gömbökkel bírtam önszerveződésre. Az így 

kialakított nanostruktúrák optikai tulajdonságait és az önszerveződésnél releváns kolloid 

kölcsönhatásokat vizsgáltam. 

5.1.1 Az önszerveződési kísérleteknél felhasznált arany részecskék  

Az önszerveződési kísérletekhez több különböző nanorészecskés szolt állítottam elő, melyeket 

különböző módokon felületmódosítottam. A központi alapegység egy olyan rúd alakú 

részecske, amelynek heterogén felületkémiai tulajdonságait a rúdvégi régiókon található 

cisztamin réteg, valamint a rúd oldalát védő mPEG-SH láncok adják. A próba részecskék az 

önszerveződés során 19, 40 és 54 nm átmérővel rendelkező citráttal stabilizált arany gömbök 

voltak. A régió-szelektivitás visszaigazolására referencia mintákra is szükség volt, erre a célra 

szolgáltak kizárólag mPEG-SH, illetve TMA molekulákkal kezelt rúd részecske szolok 

(Függelék/F2 ábra). Előbbi a polimer molekularéteg gömb-adszorpció elleni sztérikus 

védőhatásának vizsgálatára volt alkalmas, míg utóbbi a TMA réteg nagy és permanens (pH 

független) pozitív felületi töltéssűrűséggel ruházza fel a részecskéket, amellyel megerősítést 

kaphattam az önszerveződés elektromos kettősréteg dominálta természetéről. A kísérletekhez 

felhasznált kiindulási gömb és rúd részecskék szoljainak kioltási spektrumai láthatók a 32. 

ábrán. 

 
32. ábra: Az önszerveződési kísérletekben felhasznált gömb részecskék (bal) és rúd alakú részecskék 

(jobb) kiindulási szoljának kioltási spektruma. 

5.1.2 ” Foltos” arany nanorudak 

A preparációnál CTAB stabilizált részecske szolból indultam ki, amely szelektív 

felületmódosítását ciszteamin-hidrokloriddal végeztem. A ciszteamin molekula pH függő 

pozitív felületi töltést ad a rúdnak, ez lehetőséget nyújt az elektromos kettősréteg kölcsönhatási 
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potenciáljának hangolására az önszerveződés során. A felületmódosításhoz szükséges 

ciszteamin mennyiséget optimalizálni kell annak érdekében, hogy preferáltan a rúdvégeknél 

történjen a lecserélődés. A második lépés a rúd oldalán fennmaradt CTAB kettősréteg mPEG-

SH molekulákra cserélését foglalja magába. Ennél a lépésnél elkerülhetetlen volt az mPEG-SH 

koncentráció finomhangolása, mivel túl nagy koncentráció értékeknél a nagyon nagy 

feleslegben lévő polimer molekulák leszoríthatják a már bekötődött ciszteamint a felületről. A 

felületmódosítás sikerességének ellenőrzésére párhuzamosan végeztem optikai 

spektroszkópiai, illetve elektrokinetikai méréseket. A felületmódosítás három fázisának 

(kiindulási, ciszteaminos, illetve PEGes kezelés) kioltási spektruma látható a 33. ábrán. 

Általában véve kisebb méretű molekulák, így a ciszteamin esetében is, a bekötődés 

következménye a rúd optikai spektrumában a longitudinális módus kék irányú eltolódása. 

Ennen oka, hogy a CTAB-ciszteamin csere eredményeként a rúdvég közelében lecsökken az 

elektromágneses közeltér átlagos dielektromos állandója,147 amit a víz térfogat-arányának 

megnövekedése okoz. Ezzel szemben, a PEGilálási lépés után nem találtam szignifikáns 

változást a kioltási spektrumban (lásd függelék: F2c. ábra), tehát a ciszteamin borította 

rúdvégek érintetlenek maradtak a PEG molekulákkal szemben, a PEG nem szorítja le a 

ciszteamin molekulákat.  

 

33. ábra: A kiindulási (fekete) és ciszteaminnal kezelt (kék) nanorudak szoljának kioltási spektruma 

(60 × 16 nm). A második lépés, azaz a PEGilálás után nincs számottevő változás a szol optikai 

spektrumában (bordó üres pontok). 

A ciszteaminnal való kezelés következtében bekövetkező spektrális eltolódás mértéke 

erőteljesen függ a ciszteamin koncentrációtól. A 34a. ábrán ezt a longitudinális csúcspozíció-

változást ábrázoltam a ciszteamin koncentráció függvényében, erről megállapítható, hogy 

egyértelmű korreláció van a két paraméter között. Fontos kiemelni, hogy a kiindulási szol 

CTAB koncentrációja nagyban meghatározza a ciszteamin hatására bekövetkező kékeltolódás 

mértékét. Amennyiben a kiindulási aranyrúd szol CTAB koncentrációját 100 mM alá 

csökkentjük, szintén tapasztalható pusztán a CTAB koncentráció lecsökkenéséből adódóan egy 

kékeltolódás, ami a rúdvégen található molekulák valamilyen mértékű eltávolításának 

tulajdonítható. Habár ez a részleges megbontás elősegíti a tiol csoportok bekötődését, 1 mM 

CTAB koncentrációnál már gyakorlatilag nem tapasztalható spektrumváltozás a ciszteamin 

hozzáadásával. Ebből kifolyólag a CTAB tömbfázisbeli koncentrációját 10 mM értéknél 

határoztam meg optimálisnak, ugyanis ennél a tartománynál feltételezhető, hogy elegendően 

kompakt a kettősréteg a rúd oldalán és ezzel visszaszorítja a ciszteamin oda történő kötődését.  
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34. ábra: a) Három különböző CTAB koncentráció mellett vizsgált longitudinális csúcs-eltolódás a 

ciszteamin koncentráció függvényében. b) 10 mM CTAB koncentráció mellett vizsgált longitudinális 

csúcs-eltolódás (bal tengely) és elektroforetikus mobilitás (jobb tengely) értékek a ciszteamin 

koncentráció függvényében. Az összefüggő görbék vezérvonalként szerepelnek. 

Az mPEG-SH 0.1 mM koncentrációban való alkalmazása sztérikusan stabilizálta a 

részecskéket, miközben a rúdvégeket érintetlenül hagyta, azaz nem történt spektrális 

vöröseltolódás. Amíg az LLSPR csúcs pozíciójában tapasztalható eltolódások főleg a 

rúdvégekhez tartozó közeltér törésmutató-változásáról ad információt, addig az elektrokinetikai 

tulajdonságok az egész rúdfelületet jellemzik. Az 34b. ábrán a régió-szelektív rudak 

elektroforetikus mobilitás (EM) értékeit, valamint első felületmódosítás utáni LLSPR eltolódás 

értékeket mutatom be együtt a ciszteamin koncentráció függvényében. A zérus ciszteamin 

koncentráció a kizárólag mPEG-SH-val kezelt részecskéket jelöli, itt a mobilitás értéke 0-hoz 

közeli, ám a ciszteamin koncentráció növelésével az EM egészen +3 cmV1S-1 értékig növekszik 

10 mM koncentráció mellett. Az ábráról leolvasható, hogy megközelítőleg 1 mM ciszteamin 

koncentrációnál az LSPR eltolódás eléri a maximális értékét, tehát ettől a ponttól megy végbe 

több ligandum csere a rúdvégi régióban, ezzel szemben a teljes felületet tekintve tovább 

folytatódik a ciszteamin adszorpció. Az eddigieket alapul véve 0.25 mM ciszteamin 

koncentrációt határoztam meg optimális értéknek, mivel itt az LLSPR változás közel 

maximális, amihez igen intenzív EM változás társul.  

5.1.3 Önszerveződési kísérletek a homogén felületkémiával rendelkező referencia 

mintákkal 

Mindenekelőtt kettő szélsőséges paraméterekkel felruházott referencia minta önszerveződését 

vizsgáltam meg a próbaként szereplő citrátos gömbökkel (ƺ-potenciál: -31 mV). E két kísérlettel 

mutatom meg a régió-szelektivitás két szélsőértékét, a sztérikus taszítást és az elektromos 

kettősréteg vonzást. A TMA-val homogénen borított rudakkal végzett önszerveződéssel 

megtudhatjuk, milyen részecske szerveződést kapunk régió-szelektivitás hiányában, ezzel 

szemben a kizárólag PEGilált rudaknál a részecskefelhalmozódás sztérikus gátlását 

figyelhetjük meg. Az eredményeket a 35. ábrán mutatom be.  Az 35a. ábrán látható a citrátos 

gömbök TMA-val kezelt rudakhoz kötődésének nagymértékű affinitása, a kis gömbök néhány 

részecskés aggregátumot képeznek a rudak közvetlen környezetében. A bekötődés régió-

specifikusságának teljes hiánya is egyértelmű a felvétel alapján. A tapasztalt részecske 

szerveződés struktúrája a TMA réteg tulajdonságaival magyarázható: a tiol funkciós csoporttal 
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ellátott molekula sűrű homogén réteget képez a rudak felületén, amelynek így az EM értéke 

eléri a +4 cmV1S-1 értéket. Ennek következtében a gömb részecskék gyűrűt alkotnak a rúd körül, 

szatellit struktúra alakul ki. A SEM felvételen látottakat a tömbfázisban felvett kioltási 

spektrum is megerősíti. A TMA stabilizált rudak vizes szoljához negatív felületi töltésű gömbök 

szolját adagolva intenzív vöröseltolódást és szélesedést tapasztalunk mind a két rezonancia 

csúcs tekintetében (35c. ábra). Utóbbi a gömbök adszorpciója miatt jelentkező közeltér-

csatolásoknak tulajdonítható, ezt tovább fokozza a részecske láncok és fraktál szerű 

aggregátumok kialakulása.  

 

35. ábra: Reprezentatív SEM felvétel (a) és kioltási spektrum (c) TMA stabilizált rudak és citrát 

stabilizált gömbök önszerveződéséről, eredményként gömbökkel homogénen borított rúd részecskéket 

kapunk (az (a) ábrán szereplő kinagyított kép szélessége 200 nm-nek felel meg). A kizárólag PEGilált 

rudakat a SEM felvétel (b) alapján nem tudják megközelíteni a gömbök, ebből következően spektrális 

eltolódás sem tapasztalható a kioltási spektrumban. 

Az mPEG-SH ligandumokkal homogénen borított rudak esetében elvétve is alig 

tapasztalható a gömb részecskék adszorpciója. Ezzel szemben viszont megfigyelhető a rudak 

közvetlen környezetében adott kiterjedésű kiürített zóna (35b. ábra). A jelenség a PEG láncok 

által kifejtett sztérikus taszítással magyarázható, amit a kis részecskékre fejtenek ki azok 

közeledése esetén, hasonlót figyeltek meg PEGilált gömb rendszerek esetében is (lásd ref.146). 

A zóna kiterjedése 15±1 nm, ami összevethető az 5 kDa molekulatömegű mPEG-SH vizes 

oldatban és arany felületen meghatározott 17 nm-es kiterjedésével.148 A SEM felvételeken 

tapasztaltak összefüggésbe hozhatók a tömbfázisban mért kioltási spektrumokkal, értve ez alatt, 

hogy a részecskék közötti csatolás hiányában a rezonancia csúcspozíciók változatlanok 

maradnak, ezzel szemben a stabil gömb frakció jelenlétét jelzi az 530 nm körüli rezonancia 

csúcs intenzitásának megnövekedése (35d. ábra).  
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5.1.4 A kétlépéses felületmódosítással előállított arany nanorudak önszerveződése 

A kísérletekhez négy különböző hosszal és átmérővel rendelkező rúd részecskét állítottam elő 

és végeztem rajtuk régióspecifikus felületmódosítást. Ebből adódóan különböző rúd/gömb 

kombináció mellett elvégzett kísérletre nyílt lehetőség. Az eredmények könnyebb 

érthetőségének céljából az 4. táblázatban a későbbi fejezetek során részletesen bemutatott 

különböző rúd/gömb kombinációkból született önszerveződési rendszereket foglaltam össze. A 

továbbiakban a táblázatban szereplő rövidítésekre hivatkozom.  

4. táblázat: A munka során különböző rúd és gömb részecskékkel végzett önszerveződési kísérletek 
összefoglaló táblázata.   

 

A régió-szelektíven módosított rúd részecskék citrátos gömbökkel végrehajtott 

önszerveződése azonos módon zajlott az előző fejezetben bemutatott homogén borítottságú 

rudakkal végzett kísérletekkel.  Az 36a. ábrán bemutatott SEM felvételen látható a 19 nm 

átmérőjű gömbökkel való régió-szelektív önszerveződéssel kialakult struktúra (R/P|a rendszer).  

Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a gömbök szignifikáns mértékben (kb. 70%-ban) a 

rúdvégi régióban kapcsolódnak, továbbá egy rúd a két végén 1-1 gömb részecskét köt meg. 

Arra is biztos megállapítást tehetünk, hogy az adszorbeálódott gömbök nem teljes pontossággal 

a rúd hossztengellyel egyvonalban helyezkednek el, hanem kismértékben a rúdoldal irányába 

történő elmozdulást mutatnak.  Walker és mtsai. korábban hasonló jelenséget tapasztaltak 

homogén felületi borítottsággal rendelkező (nem „foltos”) rudak és gömbök esetén. 

Eredményeiket a gömbök és rudak felületi töltésével összefüggő indukált dipól kölcsönhatással 

magyarázták, bár saját számolásaik szerint is ennek az „irányító” hatása (azaz a különböző 

konfigurációk közötti kölcsönhatási potenciál különbség) nem éri el az 1 kT értékét sem.74 

Fontos kiemelni, hogy az általuk vizsgált rendszer alapjaiban eltérő az általam vizsgált 



51 

 

inhomogén felületű rudakhoz képest. A TMA és mPEG-SH kezelt rendszerek önszerveződési 

viselkedése megerősíti (35. ábra), hogy ebben az esetben a felületi borítottság mintázatának 

köszönhető a régió szelektív adszorpció, aminek a hajtóereje a rúdvégek és a gömb részecskék 

ellentétes töltéséből fakadó elektromos kettősréteg vonzás. 

 

36. ábra: SEM felvétel (a) és kioltási spektrum (b) a kétlépésben felületmódosított rudak és citrátos 

gömbök önszerveződéséről (R/P|a rendszer). 

A gömbök oldalirányú elmozdulása a diszperziós vonzás különbségéből eredhet, amely 

ennél a rendszernél 50%-os eltérést mutat az oldalra kötődés javára (37. ábra 1. sor). A 

tapasztalat alapján ekkora vonzó kölcsönhatás különbségek és részecske méretek esetén a PEG 

láncok betöltik szerepüket, azaz a sztérikus taszító effektus megakadályozza a teljes mértékű 

oldalra fordulást. Amíg a kioltási spektrumokon kizárólag az LLSPR csúcs szenvedett 

szignifikáns eltolódást, addig a transzverzális módusban nem érzékelhető a gömbök hatása 

(36b. ábra). 

 

37. ábra: Összefoglaló táblázat a különböző önszerveződési mintázatoknál számolt gömb/rúd átmérő 

arányokról (DGömb/DRúd), elektroforetikus mobilitás értékekről (μel), valamint a rúdvégre és rúdoldalra 

történő kapcsolódáskor fellépő diszperziós vonzások arányáról (U(diszp)oldal/U(diszp)vég).   

Annak érdekében, hogy az önszerveződés során kísérletileg tapasztalt spektrális 

változásokból biztosabb következtetéseket vonjak le, határfelületi módszerrel optikai 

szimulációkat végeztem MATLAB szoftverben az MNPBEM Toolbox segítségével.143 A 

szimulációs kísérletek során a részecskék közötti távolságot a kölcsönható részecskéket borító 

molekularétegek átmérőjét figyelembe véve határoztam meg. A távolság gömbökön lévő citrát 

monoréteg és a rúdvégeket takaró ciszteamin molekulák rétegvastagságának összegeként 

adódott 1 nm-nek.149,150 A gömbök kezdeti pozíciója egybeesett a rúd hossztengelyével, majd a 
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gömbök helyzetét 22,5°-os lépésközökkel változtattam a rúdvég görbülete mentén állandó 

felület-felület távolság mellett, egészen 90°-os elmozdulásig minden pozíciónál kiszámoltam a 

kioltási spektrumokat. A struktúra aszimmetriája miatt különböző fény-beesési és polarizációs 

irányok lettek számításba véve, amelyek átlagolásával kívántam közelíteni a valóságot.  

 

38. ábra: A struktúra BEM szimulációval számolt c) a rúd hossztengelyével párhuzamos és d) arra 

merőleges gerjesztéssel kapott kioltási spektruma. A gömb részecskék elforgatása a rúdvég kerülete 

mentén 22,5°-os lépésközönként a rúd hossztengelyéhez viszonyítva 0° és 90° közötti intervallumban 

történt, a részecske-részecske távolság 1 nm volt. A pontozott vonallal jelölt görbék az elmozdulás 

síkjára párhozamos és merőleges fénykomponensek átlagát jelentik, míg a folytonos görbék a 

különböző elmozdulási szögekkel kapott spektrumok átlagát jelentik. A gömbök nélkül szimulált 

spektrumok szerepelnek referenciaként. 

A szimulált spektrum azt mutatja, hogy mind a longitudinális, mind a transzverzális 

rezonancia csúcsra befolyással van a gömbök pozíciója.  A kioltási spektrum alakja a 

keresztirányú módus közelében jelentősen megváltozik, az elmozdítási szög növekedésével a 

rezonancia csúcsból vállként emelkedik ki egy egyre intenzívebb csatolt módus 585 nm körüli 

intervallumban (38a. ábra). A hosszirányú rezonancia csúcs minden esetben körülbelül 70 nm-

es vöröseltolódást szenved, ám a gömbök aktuális helyzete csúcspozíciót számottevően nem 

befolyásolja. A gömbök elmozdulásának mértékét egyedül az LLSPR intenzitásának fokozatos 

növekedése jelzi (38b. ábra). 

Ha az utóbbiakat összevetjük a kísérleti eredménnyel (36b. ábra), azt mondhatjuk, hogy 

valószínűsíthetően a száradás hatására bekövetkező utólagos átrendeződés történt. A jelenség 

hátterében az immerziós kapilláris erők mellett a PEG láncok száradás után bekövetkező 

részleges kollabálása együttesen állhat. Fontos számításba venni, hogy a tömbfázisban mért 

spektrumok esetében a részecskék teljesen mobilisek, miközben a SEM felvételeken látható 

struktúrák esetében a rúd részecskék a hordozóhoz rögzített állapotban vesznek részt az 

önszerveződésben. A vizes oldatban szabadon mozgó részecskék könnyen alkotnak különböző 

láncszerű struktúrákat és nagyobb aggregátumokat, ezzel könnyen megmagyarázható a 

szimulációnál tapasztalt LLSPR eltolódáshoz képest közel 100 nm-rel nagyobb eltérés. 
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39. ábra: A tömbfázisok összeöntési sorrendjének felcserélésével kapott, azaz a gömbök szoljának 

adagolásakor azok a részecskék láncba rendeződését indukálják, amely nagyobb LLSPR eltolódásban 

és szélesedésben mutatkozik meg.  

Ugyanezt a feltételezést támasztja alá a fordított elegyítési sorrend mellett végzett 

kísérlet, amikor a gömbök szolját adagoljuk a rudakhoz. Ebben az esetben még intenzívebb 

különbséget fedezhetünk fel a spektrumban, az LLSPR csúcspozíció további 50 nm-es vörös-

eltolódást és további szélesedést mutat, amely az intenzívebb aggregációt jelzi (39. ábra).  

 

40. ábra: Adott hullámhossznál és polarizációs iránynál felvett közeltér-szimulációs (E2/E0
2) térképek: 

keresztirányú (a-d) és hosszirányú (e-f) gerjesztésnél.   

A különböző gömb-pozíció és besugárzási irányok mellett közeltér szimulációkat is 

végeztem. Az 40. ábra megmutatja számunkra, hogy közeltér csatolások a relatív elrendeződés 

és a polarizáció függvényében milyen hullámhossz értékeknél jelentősek. Keresztirányú 

gerjesztésnél kizárólag az oldalirányú elmozdulás esetében jelenik meg intenzív csatolás 520 

és 600 nm értékeknél (40c,d. ábra). Utóbbi megerősítést ad arra a feltételezésre, hogy a 

transzverzális módusnál kiemelkedő váll ténylegesen a részecskék közelterének csatolásából 

származik. A hosszirányú gerjesztésnél mindkét esetben intenzív csatolás tapasztalható (40e,f. 

ábra), amely korrelál a longitudinális módusnál tapasztalt vöröseltolódással. Az 39. és 40. 
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ábrákon feltüntetett szimulációs eredmények azt az esetet mutatják, amikor a két gömb a rúdnak 

ugyanazon oldala irányába mozdulnak el, ugyanis a SEM felvételek alapján ez az esemény volt 

inkább megfigyelhető. Mivel a mikroszkópos képek alapján szignifikánsan jelen voltak olyan 

elrendeződések, amelyeknél a gömbök ellentétes irányban mozdultak el, így ezt az eshetőséget 

is megvizsgáltam szimuláció szintjén. Az 41. ábra mutatja az így kapott kioltási spektrumokat, 

ám szignifikáns különbség nem tapasztalható az előzőekben bemutatott esethez képest. 

 

41. ábra: A struktúra longitudinális (a) és transzverzális (b) gerjesztéssel kapott szimulált kioltási 

spektruma, a gömbök rotációja egymáshoz viszonyítva ellentétes irányokban történt.   

 

42. ábra: SEM felvételek 40 nm-s méreteloszlással rendelkező gömbökkel végzett önszerveződési 

kísérletekről. A rudak hossz/átmérő aránya megközelítőleg azonos (3.8), de eltérő dimenziókkal 
rendelkeznek. A rudak méretei: a, c) 80×21 nm (R/P|b rendszer), illetve b, d) 60×16 nm (R/P|c rendszer). A 

(c) és (d) ábrán a piros nyíl és pontozott kör azt a részecske-részecske távolságot jelöli, ahol a gömbök 

között taszítási energia értéke 5 kT. 
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Az eddig találtak alapján megállapítható, hogy a régió-szelektív felületmódosítás 

robosztus rendszerként működik, a 19 nm-es részecskék esetében biztosítja a rúdvégre szelektív 

bekötődés feltételeit, ám felmerül a kérdés, hogy az egymással versengő kolloid kölcsönhatások 

hol húzzák meg a működőképesség határát. Ennek tisztázására a kísérleteket 40 nm-es 

méreteloszlású citrátos gömbökkel (ζ=-30 mV) is elvégeztem. Így két eltérő méretekkel 

rendelkező rúd/gömb páros viselkedését megvizsgálva markánsan eltérő eredményeket kaptam.  

Az első esetben, ahol 40 nm gömböket léptettem reakcióba 80×20 nm dimenziójú 

rudakkal (R/P|b rendszer), az előzőekhez hasonlóan 1-1 gömb kapcsolódott a rúd végéhez, 

azonban a megnövekedett gömb/rúd méretarány és abszolút méret eredményeként a részecskék 

jelentős mértékben elfordultak a rúdoldal irányában (42a,c. ábra). A jelenség egyik lehetséges 

magyarázata a diszerziós vonzó kölcsönhatás, amely az oldalirányú adszorpciót preferálja. Az 

adott rúd és gömb méretekre számolva az oldalra kötődés hajtóereje 70%-kal felülmúlja a rúd 

végi elhelyezkedéshez tartozó energia értéket (37. ábra 3. sor), de itt meg kell említeni a 

száradás esetleges hozzájárulását is. A második kísérletnél (R/P|c rendszer), amelynek 

eredményei a 42b,d. ábrán láthatók, kisebb rúd részecskéket használtam a  hossz/átmérő 

arányok megtartása mellett. A SEM felvételek arról tanúskodnak, hogy a rúdvégre szelektív 

kötődés helyett a gömbök a rúdpalást mentén helyezkednek el. Továbbá kizárólag egy gömb 

részecske vesz részt az önszerveződésben, így heterodimert alkotnak a rudakkal. Az oldalirányú 

elhelyezkedésre lehetséges magyarázat lehet, hogy a R/P|c rendszernél a diszperziós vonzás az 

eddigiekhez képest is nagyobb különbséget ad a gömb rúdvégi, illetve a rúdoldali pozíciója 

között. A gömbök oldalra kapcsolódása 90%-al nagyobb mértékben csökkentik a rendszer 

energiáját (37. ábra 2. sor). A kizárólag egy gömb bekötődésétének okaira a közöttük lévő 

kettősréteg taszítás megvizsgálásával kaphatunk lehetséges magyarázatot. Abban az esetben, 

amikor a rúdvégek jobban szeparáltak (R/P|b rendszer), azaz kellően nagy távolságra vannak 

egymástól, megengedett két gömb kapcsolódása jelentős oldalirányú elfordulás mellett. A 

gömbök között fellépő elektromos kettősréteg taszítás és a PEG láncok által kifejtett sztérikus 

taszítás együttesen meggátolja a teljes oldalra fordulást.  

 

43. ábra: Két 40 nm átmérőjű gömb között számolt párkölcsönhatása potenciál a felület-felület távolság 

függvényében.151 A szaggatott piros vonal a releváns (25 nm) szeparációnál lévő energiaszintet jelzi.   

Az R/P|b rendszer esetében az egy rúdon lévő gömbök átlagos távolsága 25 nm-nek 

adódik a SEM képek alapján, ezt a távolságot jelöli a sárga pontozott körvonal (a kör sugarának 

és a 25 nm felület-felület távolságnak az összege, azaz 45 nm). A 40 nm-es gömbök közötti 
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kolloid kölcsönhatások számolása alapján (43. ábra), amennyiben 25 nm-nél kisebb távolságra 

kerül egymástól két részecske, a köztük lévő taszítási energia meredeken emelkedik gyorsan 

átlépve az 5 kT-nak megfelelő energiaszintet. Rövidebb rudak esetében (R/P|c rendszer) 

amellett, hogy a kötőhelyek kevésbé szeparáltak, a gömbök elektromos kettősréteg taszításának 

hatótávolságába a teljes rúd részecske beleesik, ezzel ”láthatatlanná” téve a rudat egy második 

gömb számára. Más megközelítésből nézve a rúd végét borító pozitív felületi töltések nem 

képesek felülírni a már jelenlévő gömb részecske taszító hatását, továbbá a második részecske 

hiányában még inkább megengedett az oldalra történő adszorpció.  

A PEG molekulák sztérikus hatása egyértelmű az R/P|a rendszer esetében, viszont az 

R/P|c rendszernél kialakult heterodimerek esetében a részecskék egymás közvetlen közelében 

helyezkednek el. Utóbbi megfigyelésre egyrészt lehetséges magyarázat a PEG réteg nagy 

diszperziós vonzások miatti torzulása, de másfelöl nem zárható ki a száradással összefüggő 

effektusok beleszólása a végső elrendeződésbe (kapilláris erők, PEG lánckollapszus).  

 

44. ábra: Az R/P|c rendszernél tapasztalt struktúrához tartozó kísérleti (a,b) és szimulált (c,d) kioltási 

spektrumok: a) régió-szelektív rudak (60×16 nm) és 40 nm-es gömbök tömbfázisban előidézett 
önszerveződése. b) Referencia kísérletként mPEG-SH-val homogénen borított rudak reakciója ugyanazon 

gömb rendszerrel. Transzverzális c) és longitudinális d) gerjesztéssel kapott szimulált kioltási spektruma 
egy heterodimernek, ahol a gömb a rúd oldalán helyezkedik el, a változó paraméter a rúd-gömb távolság. 

Referenciaként az egyedi rúd plazmon csúcsai szerepelnek. 

Az R/P|c rendszer tömbfázisban mért, 44a. ábrán bemutatott kioltási spektruma 

lényegesen eltér az 36b. ábrán bemutatt R/P|a rendszerétől, ahol a gömbök a rúdvégen 

helyezkedtek el. Az R/P|c rendszer esetében a longitudinális csúcs eltolódása lényegesen 

kisebb, szélesedése sem számottevő, ezzel szemben a transzverzális módus 39 nm nagyságú 

eltolódást mutat. Utóbbi a SEM képekkel konzisztens eredményként fogadható el. Annak 
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tisztázására, hogy a R/P|c rendszer esetében is jelentőséggel bír a rúdon kialakított régió-

specifikus felületi borítottság, vagy kizárólag a diszperziós kölcsönhatás következtében 

kapcsolódnak egymáshoz a részecskék, mPEG-SH-val homogénen borított rudakkal is 

megvizsgáltam az önszerveződés kiementelét. Ciszteamin hiányában a kioltási spektrumban a 

rezonancia csúcsok pozíciója változatlan marad (44b. ábra), tehát szükség van a pozitív 

ligandokra a részecskék összekapcsolódásához. A heterodimereken számolt BEM szimulációk 

eredménye konzisztens a tömbfázisban tapasztalt spektrális változásokkal (44c,d. ábra). A 

szimuláció alatt változtatva a részecskék közötti távolságot, 5-8 nm-es részecske-részecske 

távolság esete közelíti leginkább a mérési eredményeket. Az 44c. ábráról 20 nm vöröseltolódás 

olvasható le a transzverzális módus esetén, amely a kísérletnél 37 nm volt, míg az 44d. ábrán 

15 nm eltolódás írható a hosszirányú módus számlájára a kísérleti 26 nm-hez képest.  

5.1.5 A kolloid kölcsönhatások szerepének vizsgálata 

Az önszerveződési kísérletek azt is megmutatták, hogy a kialakuló szerkezet különféle lehet 

nem csak a rúd/golyó méret, hanem az ionerősség függvényében is. Ez utóbbi egyértelműen 

jelzi, hogy a részecskék elektromos kettősrétegének kiterjedése (45a. ábra) alapvető fontosságú. 

A tömbfázis ionerősségének hatását az R/P|c rendszer esetében vizsgáltam. A tömbfázis 

ionerősségét K2SO4-al különböző értékekre beállítva eltérő szerkezetet tapasztaltam 

(45b. ábra).  

 

45. ábra: Az ellenion koncentráció változtatásával befolyásolhatjuk a kötőhelyek, valamint a gömb 

részecskék EDL vonzásának hatótávolságát (a). b) Az R/P|c rendszer ionerősségének növelésével 

jelentősen megváltozik az önszerveződés kimenetele. 

Az ionerősség növekedésével az oldalra bekötődött egyetlen részecske helyett a rúdvégi 

régióba két részecske bekötődése tapasztalható. A részecskék a korábban tapasztaltakhoz 

hasonlóan a rudak oldala felé elmozdult állapotban találhatók. Az ionerősség további 
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növelésével már nem történik részecske-adszorpció a rudakon. A tendencia jól magyarázható 

gömb-gömb taszítás, illetve a rúd-golyó vonzás gyengülésével növekvő ionerősseg mellett: 

kezdetben a gömbök között lecsökkent taszítás lehetővé teszi, hogy két gömb részecske 

kötődhessen, ugyanakkor a még tovább növelt ionerősségű rendszer esetén már a rúd-gömb 

vonzás is olyan mértékben lecsökken a nagymértékben elvékonyított ionoszférák 

következtében, hogy nem történik önszerveződés. Walker és mtsai. hasonló elrendeződést 

tapasztaltak, amennyiben homogén felületi töltéssűrűséggel jellemezhető rudak és gömbök 

önszerveződése során a pH változtatásával vékonyították el az EDL vastagságát.152 

 

46. ábra: A R/P|c -rendszer teljes elektrosztatikus energiáját COMSOL szimuláció segítségével 

határoztam meg a nem-lineáris Poisson-Boltzmann egyenlet segítségével. a) A szimulációhoz 

felhasznált rendszer-paraméterek. b) A szimuláció során két eset szabadentalpia-változását vizsgáltam 

meg, a ΔG1 esetében a gömb részecske a rúd végéhez közelít, a ΔG2 esetében a rúd oldalát közelíti. A 

diagramon a két eset szabadentalpia-változásának különbségét ábrázoltam a részecske-részecske 

távolság függvényében. A különböző színek különböző ionerősség mellett lefuttatott szimulációkat 

jelentenek.128 

Annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjak a nagyobb átmérővel rendelkező 

gömbök oldairányú kötődésének hajtóerejéről és az ionerősség hatásáról, további szimulációkat 

végeztem (46. ábra). Az R/P|c rendszer paramétereit felhasználva (46a. ábra) különböző 

részecske-részecske távolság mellett számoltam a két részecskéből álló rendszer teljes 

elektrosztatikus kölcsönhatás energiáját. Utóbbit szabadentalpia-változás formájában kaptam 

meg (ld. 4.5.3 fejezet).  

Az 46b. ábrán az adott rúd-gömb rendszer két szélső esetét vizsgáltam meg, a diagram 

a rúd oldalát közelítő gömb eset (ΔG2) és a rúd végét közelítő (ΔG1) eset különbségét ábrázolja 

a távolság függvényében, három különböző ionerősség mellett. A számolt értékek szórása a 

futásidőre optimalizált viszonylag durva mesh-ből adódnak. Az eredmények azt mutatják, hogy 

az ionerősségtől függetlenül az oldalirányú elrendeződés szabadenergiájának abszolút értéke 

nagyobb a rúdvégi elrendeződéshez képest, továbbá a különbség tovább növekszik a távolság 

csökkenésével, 5 nm-es távolságon belül rohamosan megnő a különbség. Az ionerősség 

növekedésével lecsökkentjük az elektrosztatikus vonzás abszolút hajtóerejét és a két 

elrendeződéshez tartozó energiák különbsége fokozatosan csökken. A korábbi eredmények 

ugyanakkor azt is megmutatták, hogy nem csak az ionerősség, de az önszerveződésben részt 
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vevő részecskék mérete is kihat a kialakuló szerkezetre: a kis gömbök a rudak végén, a nagyobb 

gömbök a rudak oldalán kötnek (42. ábra). 

Az önszerveződés során releváns elektrosztatikus és diszperziós kölcsönhatások 

távolságfüggésének feltérképezésével jobban megérthetjük, hogy adott részecske távolságoknál 

melyik kölcsönhatás domináns. Ennek érdekében szimulációs kísérletek és analitikus 

számolások segítségével részletesen vizsgáltam a két szóbanforgó kölcsönhatás viszonyait az 

önszerveződő rúd/gömb rendszerben különböző részecskefelület távolságok mellett. A 47. 

ábrán egy olyan rúd/gömb rendszerre mutatom be a diszperziós és a teljes elektrosztatikus 

kölcsönhatást a felület-felület távolság függvényében, ahol a gömb részecske 54 nm, míg a rúd 

mérete 115×50 nm volt (R/P|e rendszer). Az 47a. ábrán a gömb a rúd oldalát közelíti, míg a 

47b. ábra a rúd végét közelítő gömb esetét mutatja. Mindkét elrendeződésről egyaránt 

elmondható, hogy elektrosztatikus vonzás nagy hatótávval rendelkezik, már 20 nm távolságban 

szignifikáns értéket mutat. Ezzel szemben a diszperziós vonzás 10 nm-en belül számottevő és 

csak a rúd közvetlen közelében képvisel jelentős hányadot a teljes vonzó kölcsönhatásban. 

Mindemellett a releváns, néhány nanométeres távolságoknál az elektrosztatikus kölcsönhatás 

dominál.  

 

47. ábra: A 46b. ábrán bemutatott számolás az RP|e rendszer paramétereivel. Rúdoldali (a) és 

rúdvégi (b) kapcsolódás esetében számolt szabadentalpia-változás, c) a két eset különbségét mutatja, 

d) 19 nm (barna) és 54 nm (kék) gömbátmérővel kapott szabadentalpia-különbségek a két 

elrendeződés között. 

A két konfigurációhoz tartozó energiakülönbségeket ábrázoltam a 47c.ábrán. Az 

eredmény konzisztens a 46b. ábrán bemutatott szimulációs eredményekkel, azzal a 
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kiegészítéssel, hogy ebben az esetben látható a diszperziós vonzás hozzájárulása, amely szintén 

az oldalra történő adszorpció hajtóerejét növeli (főleg 5 nm alatti távolságok esetében). 

Az eddigi megállapítások alapján felmerül a kérdés, hogy a vonzó kölcsönhatások 

erőssége miként változik a gömb részecske méretének függvényében. Az 47d. ábrán két 

lényegesen eltérő gömbméret esetében végeztem el a szimulációs kísérletet a teljes 

elektrosztatikus kölcsönhatásra. A 19 nm-es részecskeméret esetében markáns eltérés adódott, 

a rúdvégi és a rúdoldali elrendeződés energetikai viszonyai között a különbség elhanyagolható, 

-3 kT körül ingadozik, amíg 54 nm esetében egészen -50 kT érték alá zuhan. Utóbbi eredmény 

alátámasztja egy korábban tett feltételezésemet, ami szerint kisebb gömb részecskéknél jelen 

lévő kisebb hajtóerő nem képes felülbírálni a PEG láncok sztérikus hatását, ezért lehetőség 

adódik a rúdvégre szelektív adszorpcióra. 

Az eddig felvázolt eredmények a következőekben foglalhatóak össze: 

o Kisebb gömb részecskék (~20 nm) esetében a PEG sztérikus hatása betölti a szerepét, 

ezáltal sikeresen távol tartja a részecskéket a rúd oldalától. 

o A gömb részecskék rúdhoz viszonyított méretének növekedésével, azok rúdoldalhoz való 

affinitása megnő, míg végül egyetlen gömb részecske kapcsolódik egy rúd részecske 

oldalához. A jelenség a diszperziós vonzás megnövekedésével, illetőleg a rúdoldali és 

rúdvégi elhelyezkedéshez számolt elektromos kettősréteg vonzás értékek különbségének 

növekedésével magyarázható. 

o Az elektromos kettősréteg kölcsönhatásnak kettős szerepe van. Egyrészt az önszerveződés 

fő hajtóereje, amit megnövelt ionerősség mellett végzett kísérletek támasztanak alá. 

Másrészt, mint a gömbök között fellépő taszító kölcsönhatás játszik szerepet, ugyanis 

kiterjedésével meghatározza a kapcsolódó gömbök megengedett mennyiségét.  

o A szimulációs eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a rúd közvetlen környezetében 

jelentős különbség van a teljes elektrosztatikus kölcsönhatásban a rúd oldalát, illetve a rúd 

végét közelítő 40 nm-nél nagyobb átmérőjű gömb esetét tekintve. Más szóval, a diszperziós 

vonzás mellett az elektrosztatikus vonzás is a rúd oldalára irányítaná a gömb részecskéket. 

Ezzel szemben a kisebb (~20 nm) átmérőjű részecskék esetén ez a különbség 

elhanyagolható mértékű. 

A fentiek alapjában véve közvetett mérési eredményekre és szimulációkra támaszkodó 

következtetések. Alapvetően érdekes eredmény, hogy a kötőhelyek rúdvégi elhelyezkedésének 

ellenére a nagyobb méretű gömbök a rudak oldal régiójában kötnek. Arra nem kaptam 

egyértelmű bizonyítékot, hogy nagyobb részecskék esetében tapasztalt elrendeződés 

mennyiben tulajdonítható a száradáskor fellépő immerziós kapilláris erőknek, vagy hogy ennél 

a részecske mérettartománynál valójában a PEG réteg torzulása következtében a sztérikus hatás 

nem tölti be az irányító szerepét. Emiatt célszerű, hogy közvetlen információkat szerezzünk az 

önszerveződés tényleges mechanizmusáról. A munka további részében a fő célkitűzés a 

rúd/gömb önszerveződés in situ mérések alapján történő tanulmányozására irányul. Ehhez 

olyan megközelítésre van szükség, amellyel folyadékközegben lehetséges egyedi 

nanorészecskék által kialakított szerkezet vizsgálata. Erre lehetőséget adhat az utóbbi években 

demonstrált folyadékközegű in situ TEM.153,154 A komoly infrastruktúrát igénylő mérés helyett 

ugyanakkor kihasználható a rúd-gömb heteroszerkezetek különleges optikai tulajdonsága is, 
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ami elvi lehetőséget biztosít az oldal és rúdvégi bekötődés közötti különbségtételre (ld. 2.1.2 

fejezet). 

5.2 Az irányított önszerveződés in situ vizsgálata 

A következőkben bemutatott munka arany nanorészecske/nanorúd heterodimerek kolloid 

kölcsönhatások által vezérelt kialakulásának egyrészecske spektroszkópiai vizsgálatát célozza 

meg. A dimerek egyedi optikai tulajdonságára támaszkodva in situ információt nyerhetünk az 

önszerveződéskor kialakuló részecske-elrendeződésről, amelyre egyrészecske szórási 

spektroszkópia korrelatív SEM mérésekkel kiegészítve ad lehetőséget. A heterogén felületi 

kémiájú „foltos” rudak ITO bevonatú hordozón immobilizált állapotban vannak, a gömbök 

folyadékcellába való bevezetése mellett vizsgáltam az egyedi szórócentrumok spektrális 

változását (48. ábra). Amire a jelen kutatás elsősorban fényt deríthet, hogy miként alakul ki a 

SEM felvételeken tapasztalható heterodimer struktúra, mivel a gömb részecskék bekötődésével 

létrejön egy bizonyos részecske-elrendeződés, amit a folyadékcellás mérés során detektálható. 

 

48. ábra: Sematikus ábra a preparált részecskékről (bal) és a mérési elrendezésről (jobb). A rúd 

részecskék ITO-val borított hordozón immobilizált állapotban vannak, a gömb részecskék 

bevezetésével a bekötődés okozta spektrális változás detektálható.   

5.2.1 Nanorészecske szintézis és felületmódosítás 

A kolloid részecskék szórási keresztmetszete a részecske térfogat négyzetével arányosan 

növekszik, így egyrészecske szórási spektroszkópia esetében előnyös az előző munkánál 

használthoz képest nagyobb méret megválasztása.18 Ezzel a megfontolással 115±6×49±2 nm 

dimenziójú, tehát megközelítőleg kettes hossz/átmérő arányú nanorudakat állítottam elő, a 

citrátos gömb részecskéket több lépéses eljárással 54±5 nm átlag méreteloszlásig növesztettem. 

A rúd szol optikai spektrumában a longitudinális csúcs 686 nm, míg a transzverzális 529 nm 

hullámhosszértéknél érte el a maximumát, a tovább növesztett gömbök dipól csúcsa 530 nm-

nél volt maximális (32. ábra). A részecskék nagyfokú monodiszperzitását bizonyítja a 49a. ábra. 

A CTAB kettősréteggel stabilizált arany rudak szoljához ciszteamint adagolva az 

longitudinális LLSPR csúcs pozíciója fokozatos kék-eltolódást mutat, jelezve a rúd végén 

történő sikeres ligandcserét (49b. ábra). Elérve a 10 mM-os ciszteamin koncentrációt a 
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spektrális eltolódás 12 nm-nek adódik a kiindulási állapothoz képest, ám már 0,1 mM 

koncentráció értéknél megközelítőleg eléri ezt az értéket. A PEGilálás után mért 

elektroforetikus mobilitás azonban aszimptotikus növekedést mutat 0-tól egészen 3,1 

μm∙cm/Vs értékig, amely CTAB kettősréteg a teljes felületről történő lecserélését jelenti. Ezek 

alapján 0,1 mM ciszteamin koncentrációt határoztam meg optimális értéknek, mivel ebben a 

tartományban alakul ki legnagyobb valószínűséggel szelektíven a rúdvégen lévő kötőhely. A 

gömb részecskék esetén az EM értéke -2 μm∙cm/Vs volt.  

 

49. ábra: a) Reprezentatív SEM felvétel a szintetizált arany nanorudakról. b). Az LSPR csúcs 

eltolódása (bal tengely) és az EM (jobb tengely) változása a felületmódosításnál alkalmazott 

ciszteamin koncentráció függvényében. 

 

50. ábra: SEM felvételek az R/P|d rendszer jellemző önszerveződési struktúrájáról a) a régió-

szelektíven módosított rudak és b) ciszteaminnal homogénen borított rúd részecskék esetében. 

A folyadékcellában végzett kísérletek megkezdése előtt szükségszerű volt, hogy 

visszaigazolást kapjak a rudak kétlépéses felületmódosításának sikerességéről. Erre a célra 

előzetes önszerveződési kísérleteket végeztem, ahol 19 nm-es citrátos gömbök szolgáltak a rúd 

részecskék próbájaként (R/P|d rendszer). Az 50. ábrán szereplő SEM felvételek a szilárd 

hordozón végzett önszerveződés eredményeként tapasztalt elrendeződéseket mutatják régió-

szelektíven módosított és ciszteaminnal homogénen borított rudak esetében, utóbbi 

referenciaként szolgált. Az 50a. ábrán bemutatott régió-specifikus önszerveződés 

eredményeként az R/P|a rendszerhez hasonló eredményt kaptam, a gömb részecskék enyhe 

elmozdulást mutattak a rúdoldal irányába. Ezzel szemben az 50b. ábrán a PEG molekulák 

hiányában a kis részecskék ellepték a rudak felületét.  
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5.2.2 In situ önszerveződési kísérletek 

Miután az ex situ SEM felvételek alapján meggyőződtem a rúd részecskék sikeres régió-

szelektív felületmódosításáról, elkészítettem a folyadékcellákat. A rúd részecskék spin-coating 

technikával történő hordozóra terítésének eredményeként homogén eloszlású 1 részecske/μm2 

borítottság érhető el. Nagyobb részecske torlódások, amelyek az intenzív szórás miatt 

nehezítenék a mérést, elhanyagolható mértékben fordultak elő. Az 51a. ábrán a vízzel feltöltött 

cella sötétlátóteres optikai mikroszkópos képe látható, ahol egy narancssárga „részecske” egy 

kettes hossz/átmérő aránnyal rendelkező rúd részecske szórási képe. A vízzel töltött cellán 

fokozatosan áramoltattam át az 54 nm-es méreteloszlású gömb részecskék szolját (51b. ábra). 

A gömbök szórási spektruma a zöld tartományban (530 nm) maximális, ezért a szol nagy 

koncentrációja következtében zöld hátteret tapasztalunk a cella sötétlátóteres képében. A 

hordozó síkjához közel eső gömb részecskék Brown-mozgását mikroszkópon keresztül szabad 

szemmel is észlelni lehetett.       

 

51. ábra: A folyadékcelláról készült sötétlátóteres optikai mikroszkópos felvétel a) vízzel és b) gömb 

részecskék szoljával töltött állapotában.   

Az ITO hordozón rögzített rúd részecskék vízzel feltöltött cellában mért szórási 

spektrumának longitudinális csúcspozíciója 680 nm körül jelentkezett. Az 52. ábrán bemutatott 

spektrumok közül egy egyedi rúd részecske spektruma szerepel referenciaként, amely mellett 

három, a gömbök cellába juttatása után, véletlenszerűen kiválasztott szórócentrum spektruma 

látható. A szórási spektrumok arról tanúskodnak, hogy a gömbök bevezetésével markáns 

változás következik be a spektrális tulajdonságokban. A rúdra jellemző egyetlen domináns 

csúcs felhasad egy ahhoz képest nagyobb (H) és egy kisebb energiájú (L) csúcsra.  
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52. ábra: Három jellemző folyadékcellában in-situ mért szórási spektrum. A nagyobb és kisebb 

energiájú csúcs megjelenése jelzi a heterodimer képződését. Az egyedi rúd spektrum a gömbök 

bevezetése előtt mért referenciaként szolgál. 

A spektrális változás alapján heterodimerek keletkezésére lehet következtetni, mivel a 

két eltérő energiájú csúcs megjelenése tipikus egy gömb és egy nagyobb átmérővel rendelkező 

(d>30 nm) rúd alakú nanorészecske plazmon-hibridizációja esetében.15 A nagyobb energiájú 

plazmon csúcsot egy kevert módusnak határozták meg, amely a gömb dipól és a rúd kvadrupól 

oszcillációjának csatolásából származik, ezzel szemben a kisebb energiáknál jelentkező csúcs 

megjelenését a dipól-dipól csatolással magyarázzák. A 700 nm körüli tartományban jelentkező 

mélyedést a spektrumban a két csúcsnak megfelelő csatolt módusok frekvencia-tartományának 

átlapolása okozza (Fano-rezonancia).16 Ezek a plazmon módusok elválaszthatók egymástól, 

amennyiben megfelelő polarizációs irányok mellett vizsgáljuk a heterodimer szórási 

spektrumát (lásd: Függelék/F4. ábra).16 Korábbi szimulációs eredmények alapján a spektrális 

felhasadás kizárólag abban az esetben nem történik meg, ha a gömb részecske a rúdhossz 

közepénél helyezkedik el. Ebből már sejthető, hogy az in situ kísérletek során kapott 

spektrumok olyan heterodimer keletkezését sejtetik, ahol a gömb nem pontosan a rudak 

középpontjánál kötődik, de egyértelmű a bekötődés ténye. Amíg a különböző szórócentrumok 

esetén az eredeti rúd longitudinális csúcs felhasadása általánosan jellemző, addig különbségek 

mutatkoznak az új rezonancia csúcsok távolságában és relatív intenzitásában egyaránt. A 

csúcsmaximumok közötti energiakülönbség növekedésével a csúcsok intenzitása is egyre 

nagyobb mértékben különbözik. Ezek a különbségek az egyedi önszerveződő objektumok 

szerkezeti különbségére utalnak. A legnagyobb csúcsmaximum távolság 120 nm, valamint a 

legkisebb csúcsintenzitás arány 0,2 volt. Lényeges kiemelni, hogy a véletlenszerűen 

kiválasztott objektumok stabilnak bizonyultak, mert ugyanazon szórócentrum többszöri in situ 

megmérésével nem történt érzékelhető spektrális különbség. Ugyanez elmondható a cella 

többszöri vízzel való átöblítése után is.  

Bár az R/P|c rendszer esetében is megfigyelhető hasonló szerkezetű heterodimerek 

kialakulása a SEM képeken nagyobb gömb méret esetén (42. ábra), azonban sem a 

tömbfázisban mért spektrumokban, sem a BEM szimulációs eredményekben nem figyelhető 

meg az 52. ábrán bemutatott felhasadása a rúd longitudinális LSPR csúcsának. Ennek oka, hogy 

a vonatkozó rendszerben használt rudak átmérője nem haladja meg a 20 nanométert. Az ilyen 

kis átmérőjű rudaknál pedig nem gerjeszthető a kvadrupól módus.155 
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5.2.3 A heterodimerek szerkezeti különbségei 

Az önszerveződés hatékonyságának ellenőrzésére ex situ SEM vizsgálatokat végeztem, 

amelyekből megállapítható, hogy szinte minden esetben egy rúd részecskére egy gömb 

adszorbeálódik (53a. ábra). A kialakult heterodimerek szerkezeti tulajdonságának számszerűvé 

tétele érdekében a hordozón véletlenszerűen kiválasztott 200 különböző objektumot vizsgáltam 

meg. Az eredményekből nyilvánvaló, hogy a gömbök nem pontosan a rúd oldalának 

középpontjában helyezkednek el, hanem valamilyen mértékben a rúdvég irányába eltolódva. 

Az eltolódás mértékét a gömb középpontja és a rúd felezővonala közti távolság megmérésével 

számszerűsítettem (53b. ábra). A gömb elmozdulásának mértékét normalizáltam a rúdhossz 

felének és a gömb sugarának az összegével, így megkaptam a gömb rúdoldalhoz viszonyított 

relatív pozícióját, ezzel a megoldással kiküszöbölhetők voltak a rúd és gömb méreteloszlásból 

adódó eltérések is. 

A 200 lemért objektum alapján az eloszlási gyakoriság azt mutatja, hogy a gömbök 

jelentős hányada (65%, az 53b. ábra első három oszlopa) legfeljebb 20 nm távolságra van a rúd 

felezővonalától. Ugyanezt a kiértékelést elvégeztem a 52. ábrán bemutatott spektrumokhoz 

tartozó heterodimereken. Az ezekről készült SEM képekről leolvasható, hogy a gömbök 

növekvő mértékű elmozdulást mutatnak a rúdvég irányába (53c. ábra).  

 

53. ábra: a) SEM felvétel az önszerveződés jellemző kimeneteléről. b) A gömb részecskék rúd oldalán 

való relatív pozíciójának gyakorisági eloszlása. Minden megmért objektum esetében a gömb 

középpontja és a rúd keresztirányú felező síkja közötti távolság (h) van normalizálva a rúdhossz 

felének és a gömb sugarának összegével (L/2). c) Az 52. ábrán bemutatott szórási spektrumokhoz 

tartozó szórócentrumokról készült SEM felvétel. A jobb alsó sarokban szereplő számok a részecske 

relatív eltolódását mutatják. 

Annak érdekében, hogy egyértelműen párhuzamba állíthassam a spektrális 

tulajdonságokat a SEM felvételen kapott szerkezettel, olyan előzetesen kiválasztott 

heterodimereket is megmértem, amelyek jelentős különbségeket mutatnak a relatív orientáció 
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tekintetében, mintegy lefedve a teljes tartományt. Korábbi eredményekkel összhangban 

megállapítható, hogy a H és L csúcsok energiakülönbségének növekedése a gömb rúdvég 

irányába történő egyre jelentősebb elmozdulását jelzi (54a,b. ábra).15 A két csúcs intenzitás 

aránya szintén a gömb relatív elmozdulásával van összefüggésben. A rúd felezővonalától való 

csekély eltérés esetében a H és L csúcs közel megegyező intenzitású, de az elmozdulás 

növekedésével intenzív csökkenésbe fordul a H csúcs relatív intenzitása. Ezek alapján 

megállapítható, hogy a szórási spektrum alapján a konkrétan általam vizsgált rúd/gömb páros 

esetében is hatékonyan megjósolható a heterodimert alkotó részecskék relatív pozíciója.  

Az 54. ábrán látható in situ spektrumok alapján az állapítható meg, hogy olyan 

heterodimerek alakulnak ki a vizes közegben, ahol a rúd oldalának közvetlen közelében 

elhelyezkedő gömbök enyhén a rúdvég irányába orientálódnak. Az iménti következtetést a 

hibridizált plazmon-módusok megjelenése és azok hullámhosszban mért mérsékelt különbsége 

támasztja alá (≤120 nm, lásd még 54b. ábra). 

 

54. ábra: a) Ex situ szórási spektroszkópiás mérések a SEM-en előzetesen kiválasztott 

heterodimerekről. b) Az egyedi heterodimerek szórási spektrumában a kis energiájú (λL) és a nagyobb 

energiájú (λH) rezonancia csúcsmaximumok pozíciójának hullámhossz-különbsége a gömbök relatív 

pozíciójának függvényében. 

5.2.4 Önszerveződés a sókoncentráció függvényében 

A korábbiakban már kísérletesen bizonyítottam más rúd/gömb rendszer esetében, hogy 

elektrosztatikus vonzó kölcsönhatás nélkül nem alakulnak ki rúd/gömb asszociátumok (45. 

ábra). A megnövelt részecskeméretek miatt a diszperziós vonzás is megnövekszik, ebből 

adódóan érdemes újra megvizsgálni az ellenion koncentráció változtatása mellett végzett 

kísérleteket az R/P|e rendszerrel. Az 55. ábrán négy különböző KCl koncentráció esetében 

vizsgáltam meg a kialakult struktúrákat. Mivel ebben az esetben a gömb szolt tízszeres 

hígításban alkalmaztam, a stabilizáló citrát molekulák is tized koncentrációban voltak jelen (0,1 

mM), amely a kettősréteg hamarabb bekövetkező elvékonyodását vonta maga után. A 0,3 és 

0,7 mM körüli tartomány esetében megnövekedett a trimerek száma, mivel a gömbökön 

elvékonyodott kettősrétegek átlapolásából származó taszítási energia jóval kisebb gömb-gömb 

távolság esetében jelentkezik a kis ionerősség esetéhez képest. Nagyobb (2,25 mM) 

sókoncentráció esetében a gömb részecskék elvesztették stabilitásukat és kisebb-nagyobb 
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aggregátumok formájában kiülepedtek a hordozóra, a kettősréteg teljes leárnyékolása miatt az 

önszerveződésért felelős elektrosztatikus vonzó kölcsönhatás sem tud már érvényre jutni, amely 

következményeként nem történik önszerveződés a gömb és rúd részecskék között.   

 

55. ábra: Növekvő KCl koncentráció mellett végzett önszerveződési kísérletek SEM felvételei. 

5.2.5 A száradás hatásának vizsgálata 

Joggal feltételezhetjük, hogy száradási folyamat közben fellépő effektusok (immerziós 

kapilláris erők, polimer réteg kollapszus, nem-specifikus részecske lerakódás) átrendezhetik a 

folyadékfázisban kialakult heterodimer szerkezeteket. A vizes közegben jellemző PEG lánc 

állapota az oldószer elpárolgása után jelentősen megváltozhat, ugyanis a laboratórium relatív 

páratartalma (32%) mellett a PEG réteg nagy mértékben dehidratálódik,156,157 ez a részleges 

kollapszus akár közreműködhet a gömbök pozíciójának megváltozásában.  

 

56. ábra: Négy heterodimer vizes közegben (piros) és száradás után felvett (kék) szórási spektruma, 

valamint a hozzá tartozó egyedi rúd referencia spektrum (fekete). A száraz cellás mérések a SEM 

felvételek elkészítése előtt történtek. 

A folyadékcellában négy véletlenszerűen kiválasztott szórócentrumon in situ méréseket 

végeztem, majd miután cellát megszárítottam, visszakerestem ugyanazon részecskéket és újból 
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felvettem a szórási spektrumokat. A száradás után tapasztalt spektrális változások 

heterodimerenként eltérő jellegűek (56. ábra). A kiválasztott szórócentrumok sötétlátóteres 

képét és ugyanarról a területről készült SEM felvételt mutatom be az 57. ábrán.   

Amennyiben a részecskék változatlan pozícióban maradnak, a beágyazó közeg 

változása miatt bekövetkező törésmutató csökkenéstől a rezonancia csúcsok kék-eltolódását 

várhatnánk, ugyanis egyedi részecskék esetében a vizes közeg levegőre cserélése markáns 

spektrális változásokat okoz: amíg gömbök esetén kisebb az eltolódás, addig a rúd részecske 

spektrumában az 50 nm-t is meghaladhatja (58. ábra).  

 

57. ábra: Sötétlátóteres optikai mikroszkópos kép a véletlenszerűen kiválasztott szórócentrumokról, 

amelyeket a cella száradása előtt és után is megmértem (bal). A cella szétbontása után készült SEM 

felvételek ugyanarról a területről (jobb), a képen a bekeretezett területek nagyított mása látható.   

 

58. ábra: Egyedi gömb (bal) és rúd (jobb) részecskék szórási spektrumai száraz és vízzel töltött 

cellában. 

Ezzel szemben a heterodimerek száradása több esetben vöröseltolódást eredményezett 

az L csúcs esetében, továbbá nem elhanyagolható jelenség az intenzitásarányok és a 

csúcsmaximumok közti különbség megváltozása sem. Előbbi a részecskék közti távolság 

csökkenését, utóbbi az utólagos finom átrendeződésből eredő relatív pozíció megváltozását 

jelentheti. Azonban ezek a változások nem határolhatók el egymástól, mivel a beágyazó közeg 
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megváltozása és a részecskék utólagos elmozdulása egyszerre manifesztálódik a spektrumban, 

nem is beszélve az adott heterodimert alkotó részecskék méretbeli és morfológiai 

különbségéről. Mindössze tehát az jelenthető ki, hogy a spektrumok jellegükben nem változnak 

meg, így a SEM felvételeken tapasztalt elrendeződés és a folyadékfázisban létrejött szerkezet 

közel ekvivalensnek tekinthetők egymással, a száradásnak nincs drasztikus átrendező hatása.  

5.2.6 Trimerek keletkezése 

A folyadékcellás kísérletek során a gömb szol adagolásával azt várhatnánk, hogy heterodimerek 

keletkezésekor a szórócentrumok színképében szabad szemmel látható változást tapasztalunk. 

Ám mivel a rúd longitudinális módusa a NIR tartomány határán van, sem a szemünk, sem a 

mikroszkóp okulárra szerelt, IR szűrővel ellátott CCD kamera nem képes felbontani a 

heterodimer kialakulása során végbemenő spektrális változást. A mérések során ugyanakkor 

azt tapasztaltam, hogy a gömbök hozzáadása után nyomnyi mennyiségben (az esetek kevesebb 

mint 1%-ában) felfedezhetők olyan szórócentrumok, amelyek markáns színváltozást 

szenvedtek (59a. ábra). A SEM felvételek alapján ezekben az esetekben két vagy több gömb 

részecske kapcsolódott a rúd külön végeihez, ahogy az 59b. ábrán is látható. Megvizsgálva a 

trimert alkotó rúd részecske méreteit, annak hossz/átmérő aránya 10%-kal nagyobbnak 

mutatkozott dimereket alkotók értékéhez képest, amely szignifikáns különbség magyarázhatja 

a kialakult elrendeződést. Egy trimerről készült egyrészecske szórási spektrum látható az 59c. 

ábrán, amelynél a nagy intenzitású rezonancia csúcs jelentős része már az infravörös 

tartományba esik. 

 

59. ábra: a) Sötétlátóteres optikai mikroszkópos felvétel rúd részecskékről a gömbök hozzáadása előtt 

(felső) és után (alsó). A kék nyíl egy markáns színváltozást szenvedett szórócentrumot jelez. b) Egy 

dimer és egy trimer struktúra az alkotó rúd részecskéhez tartozó hossz/átmérő arány értékével.  



70 

 

5.3 Határfelületi templátképzéssel előállított arany/szilika Janus részecskék 

szerkezeti és optikai tulajdonságai 

Az anizotrópa egy következő lépcsőfokán olyan nanorészecskék állnak, amelyek különböző 

anyagi és/vagy szerkezeti minőségű komponensből épülnek fel. A Janus részecskék esetében 

két jól definiált alapegységet különböztethetünk meg, amelyek hozzávetőlegesen 1:1 arányban 

vannak jelen egyetlen részecskén belül. A részecskék kettős anyagi minőségből fakadó 

kétarcúságát és anizometrikus morfológiáját gyakorta kihasználják az irányított önszerveződés 

során. Alkalmazásukkal olyan diszkrét önszerveződési mintázatokat alakíthatunk ki, 

amelyekben az építőelemek száma és elrendeződése jól szabályozható a Janus részecske 

paraméterein keresztül.   

A következő munka egy olyan speciális morfológiával rendelkező arany/szilika 

nanorészecske preparációját és optikai tulajdonságait mutatja be, melynél egy arany gömb 

részlegesen szilika héjjal borított. A határfelületi preparációs eljárás lehetőséget nyújt a 

részecske szerkezet precíz szabályozására. A módszer az arany részecskék polisztirol 

vékonyréteggel történő részleges maszkolásán alapul, a szilika héj növesztésekor ez a polimer 

réteg takarja el a nanorészecskék bizonyos hányadát. Az polisztirol réteg vastagságának és a 

szintézis időtartamának kézben tartásával szabályozható a részecskék borítottsága, valamint a 

héjvastagság. 

5.3.1 A preparációs eljárás koncepciója 

A preparáció egymást követő lépéseit mutatja a 60. ábra. A preparációs lépésekhez olyan Au 

részecske szolra volt szükség, amely szerves oldószeres közegben is megfelelő stabilitással bír. 

Ennek a feltételnek tesz eleget a részecskék megfelelő molekulamérettel rendelkező mPEG-SH 

ligandokkal történő felületmódosítása. A polimer sztérikusan stabilizálja a részecskéket úgy 

etonalos, mint toluolos közegben egyaránt. 

 

60. ábra: A szintézis módszer lépéseinek sematikus ábrája. a) Polisztirol@toluol oldatban diszpergált 

Au részecskék, melyek spincoating segítségével b) monoréteget alkotnak a szilárd hordozón 

részlegesen PS filmmel borítva. c) Szilika-héj növesztése, amely a hordozó szilika-növesztő oldatba 

merítésével történik és d) az áldozati polimer réteg eltávolítása plazmatisztító segítségével. 

Legalább három rediszpergálási/centrifugálási lépés szükséges ahhoz, hogy 

minimalizáljuk az oldószer víztartalmát, ennek hiányában ugyanis a spin-coating során a toluol 



71 

 

párolgásával összefüggésben fázisszeparáció következik be és a rétegképzés után 

mélyedésekkel teli inhomogén polimerfilmet kapunk eredményül (61. ábra)  

 

61. ábra: SEM felvétel a víz szennyezés következtében spin-coating során kialakuló inhomogén PS 

rétegről. 

A szintézis procedúra kivitelezhetőségét a 62. ábra szemlélteti, ahol az egymást követő 

preparációs lépések elektronmikroszkópos keresztmetszeti (oldalnézeti) felvételei láthatók. A 

rétegképzés sikerességét a 62a. ábra bizonyítja, melyen PS vékonyréteggel részlegesen 

beborított 66 nm átmérőjű Au gömbök találhatóak szilícium hordozón. A PS jelenléte segíti az 

egyedi részecskék szeparációját, ugyanis tiszta oldószerből terítve nagy eséllyel alkotnak 

kisebb két-dimenziós aggregátumokat az immerziós kapilláris erők következtében. A 62b. ábra 

mutatja az utóbb említett részecskéket 24 órás szilika növesztést követően. A szilika 

prekurzorként használt tetraetil-ortoszilikát (TEOS) molekula nagy hatékonysággal kondenzál 

a PEG láncok közé és egy jól elkülöníthető kompakt szilika héjat alkot.158 A polikondenzációs 

reakció segítségével a jelen rendszeren régió-specifikus szilika bevonat hozható létre az egyedi 

nanorészecskék PS rétegtől szabadon maradt felületén, a hordozó felöli részecske felszínre a 

szilika lerakódását a PS film gátolja meg. Az 62b. ábrán kinagyított részlet egy egyedi részecske 

felülnézeti képét mutatja, amelyen egyértelműen felfedezhető a kompakt szilika réteg. A 

héjnövekedés következtében az eredetileg 66 nm átmérővel rendelkező részecskék mérete 

116 nm-re gyarapodott. Az áldozati réteg szerepét betöltő PS film eltávolítására a toluolos 

leoldás felmerülhetne lehetőségként, ám jelen esetben a plazmával történő eltávolítás az 

előnyösebb. Utóbbi eltávolítási mód mellett szól, hogy a részecskék megőrzik eredeti 

pozíciójukat (orientáció és részecske-részecske távolságok) a hordozó felületén, ez teremti meg 

a lehetőséget a későbbiekben bemutatott SEM felvételekkel kiegészített korrelatív egyrészecske 

spektroszkópiás mérésekre. Ezzel szemben, az oldószer által történő eltávolítás és hordozóra 

történő újra kicseppentés után a preparátum kevésbé definiált, véletlenszerű részecske 

felhalmozódások és részecske orientációk mellett a veszteség is szignifikáns (lásd 

későbbiekben).  

A plazmázással történő maratás időtartamának optimalizálásával jól kontrolláltan, és 

akár teljes mértékben eltávolítható a PS filmet anélkül, hogy kárt esne a Janus részecskékben, 

erről tanúskodik az 62c,d. ábra. Ez lehetőséget adhat akár arra is, hogy felületmódosítás vagy 

újbóli arany szintézis segítségével olyan nanorészecskéket állítsunk elő, amelyek két jól 

elhatárolható felületi kémiájú részt tartalmaznak. 
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62. ábra: Oldalnézeti SEM felvételek, melyek a preparáció különböző fázisainál készültek: a) 

közvetlenül a spin-coating után, b) szilikahéj növesztése után, és c,d) 1 illetve 3 perces plazmakezelés 

után. Az (a) és a (b) ábrán található felülnézeti képek a szilikahéj megjelenését jól szemléltetik. 

Borítottság: 33%, héjvastagság: 25 nm. 

5.3.2 A szilikahéj morfológiájának finomhangolása 

A borítottság kézben tartására két lehetőség áll rendelkezésre, mindkettő az arany mag 

részecskéket részben eltakaró PS film vastagságának szabályozásán alapul.  

Az egyik stratégia a polimer réteg visszamarásán alapul, amelyet még a szilika növesztő 

oldatba-merítés előtt hajtunk végre (63.ábra). Az 63a. ábrán bemutatott SEM felvételen a 

részecskék és a film közötti finom kontrasztkülönbség alapján feltételezhető, hogy a gömbök 

felszínén egy igen vékony PS bevonat található. Utóbbi megállapítás indokolja a szilika héj 

növesztése előtti maratást, annak érdekében, hogy a szabad részecskefelszínről eltávolítsuk a 

PS nyomokat. A plazmázás során az egyetlen paraméter, amellyel kontrollálhatjuk a 

folyamatot, a kezelés időtartama. A maratási idő növelésével a PS film vastagsága fokozatosan 

csökken, azonban a végeredmény egy határozottan kevésbé egyenletes polimer réteg, nem 

beszélve a minta melegedéséből adódó nemkívánatos hatásokról. Azonban a további lépések 

szempontjából leginkább hátrányos következmény a részecskéket borító PEG monoréteg 

részleges vagy teljes degradációja. Utóbbi következményeként 30 másodperces kezelés 

esetében a növesztett héj kiterjedése és alakja esetleges, nem egyenletes vastagságú. Hosszabb 

ideig tartó plazmázás (2 perc) eredményeként a szilika héj kevésbé definiált, a növekedés 
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közvetlenül a hordozó felszínén is végbemegy, amely feltételezhetően a részecske 

környezetében történő fokozott PS degradációból következik.   

 

63. ábra: A SEM felvételek ugyanazon rendszerek szilikahéj-növesztés előtti (bal) és utáni (jobb) 

állapotáról készültek. A felvételek a plazmakezeléstől mentes referencia mintáról (a), és a növesztés 

előtt 30 másodperces (b) és 2 perces (c) plazmázásnak kitett rendszerekről készültek. 

A második, egyértelműen hatékonyabb stratégia a spin-coating paraméterek hangolásán 

alapul, ezek a terítőszol polisztirol koncentrációja és a terítésnél alkalmazott fordulatszám. A 

polimer koncentráció csökkentésével 50 nm-nél vékonyabb filmvastagságokat érhetünk el, a 25 

nm-es filmvastagság eléréséhez ezzel párhuzamosan a terítés fordulatszámának 1700 

fordulat/perc-re növelésére volt szükség (5. táblázat).  

5. táblázat: A PS filmvastagság szabályozása a spin-coating paraméterek hangolásával és az eredményül 
kapott borítottság értékek. 

PS koncentráció 
(w/w %) 

Fordulatszám/perc Pörgetés 
időtartama 

(másodperc) 

PS réteg 
vastagsága 

(nm) 

A héjjal való 
borítottság (%) 

1 1500 20 50 33 

0.5 1500 20 33 50 

0.5 1700 20 25 62 

 

A 64a-c. ábrákon látható elektronmikroszkópos felvételek jól mutatják, hogy a PS 

filmvastagság szabályozása hatékony és alkalmas módszer különböző borítottsággal 

rendelkező Janus részecskék preparációjára. Fontos megemlíteni, hogy a szilika ”sapka” végső 

morfológiája összefüggésben van borítottság mértékével. Minél kisebb szabad felületrésze 

elérhető az arany gömböknek, annál inkább kúposodik a szilika héj morfológiája. Amennyiben 

a borítottság 50% körüli értékű a héj közel szimmetrikus félkör alakot ölt (64b.ábra). A másik 

két esetben némileg aszimmetrikus morfológia tapasztalható (64a;c. ábra), amely összefügghet 

azzal, hogy a kéreg növekedése nem tömbfázisban, hanem a szilárd/folyadék határfelületen 
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történik. Nagyobb molekulatömeggel rendelkező polisztirol segítségével a polimer film elvileg 

egészen néhány nanométer átmérőig csökkenthető,159 ezáltal lehetővé téve a borítottság további 

növelését. További kontrolparaméter a polimerbe ágyazott részecskék növesztő oldattal való 

kontakt ideje, mely növelésével növekvő szilika héjvastagságot kaptam (64d-f. ábra).  

 

64. ábra: Különböző morfológiájú Janus részecskék oldalnézetből készített SEM felvételei. A 

különböző borítottság mértékek a polisztirol vastagság változtatásával érhetők el: a) 50 nm, b) 33 nm, 

és c) 25 nm. A különböző héjvastagságok a kontaktidő befolyásolásával adódtak: d) 4, e) 24, f) 72 óra.    

Párhuzamos mintákból kiindulva 10, 25 és 60 nm héjvastagsággal rendelkező 

részecskék keletkeznek 4, 24, illetve 72 óra expozíciós idő mellett. Mindhárom vastagság 

esetében a szórás ±5% értéken belül van.  

A szintézis-procedúra kiterjeszthető más arany mag részecske átmérőkre is. Az átmérő 

növelésének a PEG láncok toluolos közegben gyakorolt stabilizáló hatása szab határt. A kisebb, 

50 nm átmérővel rendelkező arany gömbökkel létrehozott Janus részecskékről készült SEM 

felvétel az 65. ábrán látható, amelyről megállapítható, hogy a mag méretének csökkenése a 

szilika héj formájának és vastagságának növekvő varianciáját vonja maga után. A jelenség a 

nukleáció számára kihasználható felület méretének csökkenésével magyarázható, így a 

preparációs módszernek van alsó mérethatára, ahol már nem alakítható ki jól definiált szilika 

héj.  

 

65. ábra: 50 nm átmérőjű Au gömbökkel létrehozott Janus részecskék oldalnézeti SEM felvétele. 

5.3.3 A Janus részecskék optikai tulajdonságai 

Ahhoz, hogy további felhasználásra alkalmazható legyen a végső minta, a hordozóról való 

eltávolítás a megoldás, ami ultrahangos fürdőben történő rediszpergálással végezhető el. A 
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plazmakezelés alatt a szilika héj megvédi a beborított részecske felszínt, viszont a szabadon 

maradt részeken a PEG réteg degradálódik. Ennélfogva a részecskék visszanyeréséhez 

elengedhetetlen egy preparáció utáni újbóli PEGilálási lépés beiktatása, amely a részecskék 

mPEG-SH vizes oldatába való áztatásával történt. A PEG mennyisége azonos volt a 

preparációnál használttal.  A felületmódosítás utáni ultrahangozással visszanyerhetők a 

részecskék. A hordozón lévő kis részecske-koncentráció miatt ugyan kis intenzitású, de jól 

mérhető optikai spektrumot kaptam (66a. ábra).  

 

66. ábra: a) A PEGilált arany gömb részecskékből álló referencia (fekete) és a Janus részecskék (kék) 

szoljának vizes tömbfázisban mért extinkciós spektruma. b) SEM felvételek a Janus részecskékről vizes 

oldatból való kicseppentés után, A jobb felső sorokban bemutatott nagyított kép igazolja a szilika héj 

jelenlétét. Borítottság: 33%, héjvastagság: 25 nm. 

A kiindulási PEGilált arany részecskékhez képest a Janus részecskék kioltási spektruma 

egyértelmű vörös eltolódást mutat, amely a jelenlévő szilika héj nagyobb törésmutatójának 

köszönhető. A szimulációs eredmények szintén alátámasztják, hogy az aszimmetrikus héjnak 

köszönhető az optikai spektrum változása (lásd Függelék/F5. ábra). Az 66b. ábrán látható SEM 

felvétel szolgál közvetlen bizonyítékként arra, hogy a rediszpergálási procedúra ellenére 

továbbra is épségben maradtak a részecskék.  

A struktúra és az optikai tulajdonságok összefüggéseinek korrelatív méréseken 

keresztüli részletesebb vizsgálatához egyrészecske-szórási méréseket végeztem a hordozón 

található nanorészecskéken. SEM felvételek szolgáltatták az információt egyrészt a részecskék 

geometriai paramétereiről, másrészt arról kaptam közvetlen bizonyítékot, hogy a szórási 

mérések során kiválasztott szórócentrumok forrásai valóban egymástól jelentősen szeparált, 

egyedi objektumok voltak (67. ábra). A véletlenszerűen kiválasztott egyedi Janus részecskék 

optikai karakterizációját 33% (67a. ábra) és 50% (67b. ábra) borítottságú rendszereken 

végeztem. Mindkét esetben 3 szórócentrum átlagolt spektrumát mutatja a 67g. ábra, amelyek 

között világos eltérést tapasztalhatunk az eltérő kalap morfológiának köszönhetően. A 

referencia mintaként szolgáló arany mag részecske szórási spektrumához képest rendre 20 és 

27 nm kiterjedésű vöröseltolódást kaptam a 33% illetve 50% borítottság értékeknél. A mért 

referencia a szilika növesztés kivételével ugyanazon lépéseken ment keresztül, mint a Janus 

részecskés minták. A 67c-f. ábrákon kék, illetve piros nyilakkal jelölt egyedi 

szórócentrumokhoz tartozó szórási spektrumok láthatók a 67g. ábra jobb felső sarkában. Az 

adott morfológiához tartozó három párhuzamos mérés között kismértékű, ±1 nm tartományon 

belüli szórások adódtak. Utóbbi alapján megállapítható, hogy az adott borítottsághoz tartozó 
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részecskék morfológiájukban és méretükben nagy homogenitást mutatnak, továbbá a kulcs 

paraméter az optikai válasz tekintetében a különböző szilika héj morfológia. 

A részleges szilika bevonat szerepét szimuláció segítségével is tanulmányoztam. Az 68. 

ábrán látható az előzőekben kísérletileg vizsgált két geometria és a referencia rendszer szórási 

spektruma. A számolásnál egyedül TM (transzverzális-magnetikus) vagy másnéven p-

polarizált gerjesztés történt, ugyanis ennek a polarizációs iránynak közel két nagyságrenddel 

nagyobb a szórási keresztmetszete a TE (transzverzális-elektromos) vagy s-polarizációs 

megvilágításhoz képest. A számolt spektrumok vörös-eltolódása 18, illetve 20 nm a referencia 

aranygömb szórási maximumához képest.  Összevetve a szimulációs eredményeket a kísérleti 

mérésekkel két megállapítást lehet tenni. Az első a mért és szimulált spektrumok szilika héj 

miatt bekövetkező vöröseltolódásának minősége egyezése. Mindkét esetben vastagabb szilika 

héj okoz nagy spektrális változást. A második, hogy minden szimulált spektrum kisebb 

hullámhossz-értékeknél jelentkezik, mint a mérési eredmények esetén tapasztaltak.  

67. ábra: A mért részecskékről készült a,b) oldalnézeti és c,d) felülnézeti SEM felvételek 33 nm és 50 

nm polisztirol vastagságok esetében. e,f) Sötét látótérű szórási képek a hordozó ugyanazon területéről. 

A nyilak jelölik a megmért szórócentrumokat. g) Átlagolt és normalizált egyrészecske szórási 

spektrumok. Referenciaként ugyanazon lépéseken átesett PEGilált arany gömbök szolgáltak. A g) ábra 

kinagyított részlete az egyedi szórócentrumokhoz tartozó spektrumok csúcspozícióit szemlélteti. 

A számolt és mért eredmények közötti kvalitatív egyezés a preparációs eljárásnak 

köszönhető, amely jól definiált részecske struktúra elérését tette lehetővé. A két morfológiához 

tartozó csúcspozíciók különbsége meglehetősen kicsi, amelyet Du és munkatársai hasonló 

morfológiájú és anyagi rendszerű részecskéken végzett szimulációs eredményei is 

megerősítenek. Ők továbbá arra is rámutattak, hogy a borítottság változása a vöröseltolódás 

tekintetében csekély változást indukál. Eredményeim jól magyarázhatók a részecskék körüli 

sötétlátóteres megvilágítás hatására kialakuló közeltér-eloszlás segítségével (68b,c ábra). 



77 

 

 

68. ábra: a) Referencia részecskéről (fekete), valamint 50%, illetve 30% borítottsággal rendelkező 

Janus részecskék szimulált egyrészecske spektruma normalizálás után. A közeltér intenzitás ábrák a 

megfelelő rezonancia csúcs maximumokhoz készültek b) 50% és c) 33% borítottság esetén. A 

kinagyított spektrumrészlet a rezonancia csúcs körüli tartományt szemlélteti. A beesési szög: 80°; 

hordozó törésmutatója: 1.52. 

Az alkalmazott mérési elrendezésnél nagy beesési szögben (80°) érkezik a sötétlátóteres 

objektív lencséből a fény a részecskékre. Amennyiben a szimulációnál számításba vesszük a 

nagy beesési szöget, p-polarizált megvilágítás esetén erős kölcsönhatás lép fel a hordozóval, 

nagy térerősséggel rendelkező terület jelenik meg a részecske és a hordozó közötti térrészben 

(„hot-spot”). Ezzel szemben a térerősség jóval kisebb a szilikával borított régióban, a közeltér 

kiterjedése nem haladja meg a héj vastagságát. Utóbbiból következik a borítottság meghatározó 

szerepe a spektrumeltolódásban. A héjvastagság nincs jelentős hatással a csúcspozíciókra, 

ugyanis mindkét borítottság esetében már a héjon belüli távolságban gyakorlatilag lecseng a 

nagy térerősség.  

A mért spektrumoknál tapasztalt szisztematikus vörös eltolódás egy magyarázata lehet a 

beágyazó közeg a valóságban nagyobb törésmutatója a szimulációknál alkalmazotthoz képest. 

Ennek egy lehetséges okaként a részecskék alatt a nem tökéletes plazmázás következtében 

nyomnyi mennyiségben jelen lévő PEG és polisztirol, valamint ezek degradálódott termékei 

jelölhetők meg. Másfelöl a kapilláris kondenzáció is növelheti a hot-spot régióban a 

dielektromos állandót, mivel a mérés normál környezeti körülmények között zajlott. Ezek 

együttesen lehetnek felelősek a két különböző morfológia esetén fellépő a szimulált 

eredményekkel szembeni nagyobb spektrális különbségekért. 
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6 Összefoglalás 

Munkám első részében rúd és gömb alakú arany nanorészecskék irányított önszerveződésével 

foglalkoztam. A rúd alakú arany nanorészecskéket borító CTAB kettősréteg szerkezetéből 

adódóan lehetőség nyílik azok régió-szelektív felületmódosítására ciszteaminnal. A kétlépéses 

eljárás eredményeként létrehoztam olyan, felületkémiájában „foltos” nanorudakból álló 

rendszereket, ahol a rúd vége pozitív felületi töltést hordoz, míg palástja semleges polimer 

molekulákkal borított. Amennyiben a módosított rudak kisebb (~20 nm) átmérővel rendelkező 

negatív felületi töltésű gömbökkel önszerveződnek, a hajtóerőként szolgáló elektromos 

kettősréteg vonzás egy-egy részecskét a rúdvégi régióba rendez. A bekötődés szelektivitását a 

PEG láncok taszítása biztosítja. A rúdvégre specifikus önszerveződés hatékonyságát, valamint 

a PEG szerepét a szerkezet kialakításában homogén felületi borítottságú rudakkal végzett 

kontroll kísérletek erősítik meg: a PEG láncokkal borított részecskéknél a sztérikus taszítás 

következtében nem tapasztalható részecske bekötődés a rudakra, míg egységesen pozitívan 

töltött rudak esetében szatellit struktúra alakul ki, azaz több részecske rendezetlenül 

kapcsolódik a rudakhoz. 

A gömbök méretének növekedésével a részecskék relatív elrendeződése megváltozik, az 

önszerveződés során a rúd oldalára történő kapcsolódás figyelhető meg. Egy adott méretarány 

elérésével végül heterodimerek jönnek létre, ahol egyetlen gömb helyezkedik el a rúd oldalán. 

A régió-szelektivitásban tapasztalható kétségtelen ellentmondás a kolloid kölcsönhatások 

elemzésével magyarázható. A számolással és szimulációval kapott eredmények alapján arra 

jutottam, hogy az önszerveződés során a rúd és a gömb között fellépő elektromos kettősréteg 

kölcsönhatás és a diszperziós vonzás egyaránt a rúd oldalára irányítja a részecskéket. A rúdvégi 

és a rúdoldali elrendeződés között fellépő kölcsönhatási energia-különbség a gömbök méretével 

fokozatos növekszik, azonban kisebb részecskéknél elég csekély ahhoz, hogy a PEG láncok 

betölthessék stabilizáló szerepüket, elősegítve a rúdvégre történő bekötődést. A 40 nm-es 

gömbökkel végzett önszerveződés során az egyetlen részecske kapcsolódását a gömbök között 

fellépő elektromos kettősréteg taszítás hatótávolságával magyaráztam meg. Kisebb 

ellenionkoncentráció esetén a gömb körül kialakuló elektromos kettősréteg kellően kiterjedt 

ahhoz, hogy megakadályozza egy további részecske kapcsolódását. Mikrospektroszkópia 

segítségével in situ, folyadékközegben vizsgáltam a rúd/gömb heterodimerek kialakulását, a 

mérési eredményeket korrelatív elektron mikroszkópiával egészítettem ki. Utóbbi segítségével 

korrelációt állítottam fel a mért heterodimerek optikai tulajdonságai és a dimereken belüli 

relatív elrendeződés között. Az in situ szórási mérésekkel megmutattam, hogy a SEM felvételek 

tapasztalható elrendeződés már a folyadékfázisban kialakul és a száradás során fellépő 

effektusok (PEG láncok állapotváltozása, kapilláris erők hatása) számottevő változást nem 

okoznak a gömbök pozíciójában. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az irányított 

önszerveződés során a kölcsönhatási energiák nagysága és hatótávolsága a folyamat kimenetlét 

tekintve kulcsfontosságú.  

A munka második felében új preparációs eljárást dolgoztam ki arany-szilika Janus 

részecskék előállítására, melyek szerkezeti inhomogenitásukból, valamint a precíz morfológia 

kontrollt biztosító eljárásból adódóan kiváló modellrendszerek lehetnek anizotróp részecskék 

önszerveződésének tanulmányozásához. A határfelületi preparációs eljárás az arany részecskék 
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polisztirol vékonyréteggel történő részleges maszkolásán alapult. A polimer réteg meggátolta a 

szilika héj szimmetrikus növekedését a hordozón rögzített mag részecske körül, ezáltal 

kizárólag a szabadon maradt felületen történik héjnövekedés. Az áldozati réteg vastagságának 

és a szintézis időtartamának kézben tartásával szabályozható a részecskék szilika héjjal való 

borítottsága, valamint a héjvastagság. Korrelatív elektron mikroszkópia és egyrészecske szórási 

spektroszkópiás mérések igazolták a módszer pontosságát és reprodukálhatóságát. A 33% és 

50%-os borítottsággal rendelkező Janus részecskék dipól plazmon-rezonancia módusában 

megjelenő különbségek a szilika héj morfológiájában megfigyelhető eltérések következménye, 

utóbbit a mért és szimulált optikai tulajdonságok közti kvalitatív egyezés támasztotta alá. 
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7 Tézispontok 

1. Kétlépcsős felületmódosítással elsőként állítottam elő olyan inhomogén felületi 

tulajdonságokkal rendelkező rúd alakú arany nanorészecskéket, melyek vége 

ciszteaminnal, palást régiója mPEG-SH molekulákkal borított. Ezeket a rudakat 

felhasználva elsőként hajtottam végre rúd/gömb heteroszerkezetek előállítását célzó 

önszerveződési kísérleteket. Megmutattam, hogy a rudak oldalát borító PEG molekulák 

meggátolják a 20 nm átmérővel rendelkező citráttal stabilizált gömbök rúdoldalra 

történő kötődését, így azok irányítottan a 54×15nm méretű rudak végénél helyezkednek 

el. [1] 

2. Megmutattam, hogy az önszerveződési folyamat során változik a gömbök kötődési 

régiója a gömbméret függvényében: a 40 nanométeres gömbök a 60×16 nm-es rudak 

oldalához kötnek, ezzel egyidejűleg csak egyetlen gömb bekötődése tapasztalható. A 

vizes fázis sókoncentrációjának változtatásával megmutattam, hogy a különböző méretű 

részecskékkel kapott eredmények az elektromos kettősréteg kölcsönhatással 

értelmezhetők. Az önszerveződési folyamatban egyaránt irányító szerepe van a 

régiószelektíven felületmódosított rudak vége és az ellentétes töltésű, de homogén 

felületi töltéseloszlással rendelkező gömbök közötti vonzó, illetve a gömbök közötti 

taszító elektromos kettősréteg kölcsönhatásnak. [1] 

 

3. Folyadékközegben végzett in situ egyrészecske spektroszkópiás mérések segítségével 

bizonyítottam, hogy a rudak (115×49 nm) végén ciszteaminnal kialakított kötőhelyek 

ellenére a nagyobb méretű (54 nm), citráttal stabilizált gömbök bekötődésük során a 

rudak oldalrégióját preferálják. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kiegészített 

egyrészecske spektroszkópiás mérésekkel megmutattam, hogy a pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhető végleges heterodimer szerkezet 

megegyezik a folyadékközegben kialakuló elrendeződéssel. [2] 

4. Az elektromos kettősréteg kölcsönhatásra vonatkozó végeselem szimulációk 

segítségével megmutattam, hogy bár a kötőhelyek a rudak (115×49 nm) végén 

helyezkednek el, az elektromos kettősréteg kölcsönhatás a nagyobb (54 nm) gömb alakú 

részecskék rúdoldalra történő bekötődését segíti elő, míg kisebb (19 nm) esetében a nem 

állapítható meg preferált kötőhely. Ez utóbbi, valamint a rúd oldalán megtalálható PEG 

molekulák jelenléte miatt a 19 nm-es részecskék a rudak végén helyezkednek el. [2] 

 

5. Új eljárást dolgoztam ki arany-szilika Janus részecskék előállítására, amely a gömb 

alakú arany nanorészecskék részleges szilika héjjal történő bevonását teszi lehetővé. A 

határfelületi módszer szilárd hordozón rögzített arany mag részecskék részleges 

maszkolásán alapul, az eljárással nanométeres skálán kontrollálható az arany 

magrészecske szilika héjjal való borítottsága, a nedveskémiai szilikaleválasztás 

időtartamával pedig a héj vastagsága szabályozható. [3] [4] 

6. Egyrészecske spektroszkópiai módszerrel megmutattam, hogy a lokalizált 

plazmonrezonancia csúcs vöröseltolódása a magrészecske szilika-borítottságának 

függvénye. Határelemek módszerén alapuló optikai szimuláció segítségével 

rámutattam, hogy a magrészecskén kialakuló közeltér és a szilika héj kölcsönhatásával 

magyarázható a nagyobb borítottság esetén tapasztalt nagyobb mértékű 

vöröseltolódás. [3] 
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Függelék 

F1. Gans-elmélet 

A kioltási hullámhossznál (legtöbbször látható tartomány) lényegesen kisebb gömb alakú fém 

nanorészecskék estében az optikai választ a Mie-elmélet írja le. Az abszorpciós és szórási 

tulajdonságok meghatározásához szükséges részecske és határoló közeg dielektromos állandó 

értékeit (εp és εm) a Drude-model adja meg.    

A Gans-elmélet vagy Mie-Gans-elmélet az előző kiterjesztése, amely analitikus 

megoldást nyújt forgási ellipszoid (lencseszferoid és orsószferoid) morfológia esetére. A Gans-

elmélet alapján az abszorpció a hossz/átmérő aránytól erősen függ, ezzel szemben a részecske 

abszolút kiterjedése nem meghatározó.160 

𝜎𝑎𝑏𝑠 =
2𝜋𝑉

3𝜆
𝜀𝑚

3

2  ∑
(1/𝑃𝑗

2) 2

( 1+(1−𝑃𝑗) 𝑚/𝑃𝑗)2+ 2
2𝑗=1−3  (10) 

ahol V a részecske térfogata, λ az LSPR hullámhossz, ε1 és ε2 a részecskére vonatkozó valós és 

képzetes dielektromos konstans értékek.  

A gömbtől való eltérést az úgynevezett polarizációs vagy másnéven alaki tényezővel 

vehetjük figyelembe a tér három irányában. A (10) képletben szereplő Pj alaki faktorból 

szferoid esetében csak kettőt különböztetünk meg a forgási szimmetria következtében. 

Utóbbiból adódik, hogy az elektron-oszcilláció a tér két irányában eltérő lesz, amely két LSPR 

sáv megjelenését vonja maga után. A rezonancia hullámhossz relatív dimenzióktól való függése 

az alaki faktor definíciójából adódik, értéke a hossz/átmérő arány függvénye.  

𝑃𝑗 = (
1−𝑒2

𝑒2 ) {
1

2𝑒
ln (

1+𝑒

1−𝑒
) − 1} (11) 

ahol e=(1-(1/AR)2)1/2, az AR jelenti az ellipszoid hossz/átmérő arányát.  

A szabályos gömb morfológiából kiindulva az aszimmetria megjelenése, a növekvő mértékű 

anizotrópia a rezonancia frekvencia csökkenését, a spektrum nagyobb hullámhosszok irányába 

történő eltolódását okozza. Utóbbi általánosan jellemző a plazmonikus tulajdonságú 

részecskékre: a kisebb, éles felületek megjelenése a rezonancia vörös irányú eltolódását 

eredményezi.2  
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F2. A rúd részecskék felületmódosításából fakadó spektrális változások 

 

 

F2. a) A TMA-val történő felületmódosítás során nem történik számottevő spektrális változás. b) A 

PEGilálás következményeként enyhe kékeltolódás figyelhető meg a kioltási spektrumban. c) A foltos és 

a PEGilált rúd kioltási spektrumában tapasztalható különbség azt mutatja, hogy a PEGilálás során a 

rudak végén lévő ciszteamin réteget nem szorítja le a polimer.  

F3. Nem-specifikus részecske-lerakódás 

 

F3. ábra a) Száraz kiindulási celláról és b) a gömb szol bevezetése utáni állapotról készült 

sötétlátóteres mikroszkópi kép. A piros nyilak a hordozóra véletlenszerűen adszorbeálódott gömb 

részecskéket jelölik. 
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F4. Arany heterodimer polarizáció mellett mért szórási spektruma 

 

F4. ábra a) Egy heterodimer polarizáció mellett mért spektruma. b) A polarizációs irány 

meghatározásában a kiválasztott heterodimer közelében elhelyezkedő egyedi rúd részecske szolgált 

iránytűként. A két objektum között lemért szöggel korrigáltam a rúdnál mért zérus irányt a 

heterodimer mérésekor. 

F5. Szilika héj vastagságának hatása az arany gömb rezonancia csúcs 

pozíciójára 

 

F5. ábra Szimulációs eredmény: A rezonancia csúcs maximumának pozíciója a szilika héjvastagság 

függvényében (borítottság: 50%, részecske átmérő: 66 nm). 
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