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1 Bevezetés és célkitűzés 

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. A kolloid rendszerekben releváns kölcsönhatásokkal kiváltott részecske 

önszerveződések többsége az építőelemek anyagi, felületi és morfológiai tulajdonságain alapul. 

Az építőelemek rendezett struktúrájából felépülő komplex anyagok, az egyedi részecskék 

tulajdonságain túlmutató speciális viselkedése ugyanakkor újszerű alkalmazási lehetőségeknek 

nyitott utat például az orvosbiológia, a katalízis, roncsolásmentes mérési technikák és az 

optoelektronika területén.1,2  

A disszertáció fő vezérfonalát az inhomogén felületi tulajdonságú, vagy szerkezetű 

arany nanorészecskék előállítása és önszerveződésének vizsgálata adják. Az egyik 

legegyszerűbb anizotróp építőelem a rúd alakú nanorészecske. 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. A dolgozatban használt rúd alakú részecskék morfológiájával 

összefüggő, a rudak felületét borító CTAB kettősréteg szerkezetét kihasználva heterogén 

felületi tulajdonságú, úgynevezett ”patchy” vagy foltos nanorudak hozhatók létre, amelyek 

régió-szelektív önszerveződésre alkalmazhatók.3 A heterogén felületi kémiával rendelkező 

arany nanorudak gömb részecskékkel olyan önszerveződési mintázatokat alakíthatnak ki, ahol 

a gömbök adszorpciója specifikusan a rúd végére történik.4  

Munkám során célként tűztem ki egy kétlépéses felületmódosítási eljárás kidolgozását, 

amellyel olyan speciális felületi tulajdonságokkal rendelkező rúd részecskék hozhatók létre, 

amelyek oldalát sztérikus stabilitásért felelős ligandumok (mPEG-SH), végét pedig pozitív 

töltést hordozó kisméretű molekulák (ciszteamin) borítják. A komplex felületi tulajdonságokkal 

rendelkező rudak és homogén borítottsággal bíró gömb részecskék régió-szelektív 

önszerveződése során a kölcsönhatások szerepének mélyebb megértésére törekedtem, ezért a 

rúd/gömb rendszer korlátjainak feltérképezésére tettem kísérletet (1a. ábra). Két fontosabb 

tényező vizsgálatát tűztem ki célként, ezek az önszerveződő részecskék méretének, valamint a 

rendszerben uralkodó ionerősség vizsgálata voltak.1 

                                                 
(1)  Tiwari, P.; Vig, K.; Dennis, V.; Singh, S. Functionalized Gold Nanoparticles and Their Biomedical 

Applications. Nanomaterials 2011, 1 (1), 31–63 DOI: 10.3390/nano1010031. 

(2)  Guo, X.; Zhang, Q.; Sun, Y.; Zhao, Q.; Yang, J. Lateral Etching of Core–Shell Au@Metal Nanorods to 

Metal-Tipped Au Nanorods with Improved Catalytic Activity. ACS Nano 2012, 6 (2), 1165–1175 DOI: 

10.1021/nn203793k. 

(3)  Zhong, L.; Zhou, X.; Bao, S.; Shi, Y.; Wang, Y.; Hong, S.; Huang, Y.; Wang, X.; Xie, Z.; Zhang, Q. Rational 

Design and SERS Properties of Side-by-Side, End-to-End and End-to-Side Assemblies of Au Nanorods. J. 

Mater. Chem. 2011, 21 (38), 14448 DOI: 10.1039/c1jm11193k. 

(4)  Zijlstra, P.; Paulo, P. M. R.; Yu, K.; Xu, Q.-H.; Orrit, M. Chemical Interface Damping in Single Gold 

Nanorods and Its Near Elimination by Tip-Specific Functionalization. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51 (33), 

8352–8355 DOI: 10.1002/anie.201202318. 
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1. ábra a) A heterogén felületi kémiájú rudak és a rúd/gömb rendszer előállítási sémája és 

önszerveződése különböző méretű citrát-stabilizált gömbökkel. b) Rúd/gömb heterodimerek in situ 

folyadékcellás vizsgálata szórási egyrészecske spektroszkópiával. 

Tekintettel az arany nanorészecskék nagy szórási keresztmetszetére tökéletes 

modellrendszernek bizonyulnak egyrészecske-spektroszkópiai vizsgálatokhoz. A 30 nm-nél 

nagyobb átmérővel rendelkező rúd részecskék kellően nagy fényintenzitást mutató 

szórócentrumként viselkednek, lehetővé téve a gömbök bekötődésének in situ vizsgálatát 

egyedi részecskék szintjén (1b. ábra). Folyadékcellában végzett in situ mérések segítségével 

egyfelől információt kaphatunk a folyadékfázisban kialakuló szerkezetről, másfelől 

szétválaszthatjuk a kolloid kölcsönhatások és az immerziós kapilláris erők szerepét a 

részecskék végső elrendeződésében. 

Az anizotróp építőkövek egy összetettebb csoportját olyan nanorészecskék képviselik, 

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

úgynevezett Janus részecskék esetében két jól definiált alapegységet különböztethetünk meg, 

amelyek hozzávetőlegesen 1:1 arányban vannak jelen egyetlen részecskén belül. A részecskék 

„kétarcúságát” és anizometrikus morfológiáját kihasználva olyan diszkrét önszerveződési 

mintázatokat alakíthatunk ki, amelyekben az építőelemek száma és elrendeződése jól 

                                                 
(5)  Tan, L. H.; Xing, H.; Chen, H.; Lu, Y. Facile and Efficient Preparation of Anisotropic DNA-Functionalized 

Gold Nanoparticles and Their Regioselective Assembly. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135 (47), 17675–17678 

DOI: 10.1021/ja408033e. 

(6)  Turkevich, J.; Stevenson, P. C.; Hillier, J. A Study of the Nucleation and Growth Processes in the Synthesis 

of Colloidal Gold. Discuss. Faraday Soc. 1951, 11, 55 DOI: 10.1039/df9511100055. 

(7)  Yoon, J. H.; Lim, J.; Yoon, S. Controlled Assembly and Plasmonic Properties of Asymmetric Core–Satellite 

Nanoassemblies. ACS Nano 2012, 6 (8), 7199–7208 DOI: 10.1021/nn302264f. 

(8)  Sau, T. K.; Murphy, C. J. Seeded High Yield Synthesis of Short Au Nanorods in Aqueous Solution. 

Langmuir 2004, 20 (15), 6414–6420 DOI: 10.1021/la049463z. 

(9)  Ni, W.; Kou, X.; Yang, Z.; Wang, J. Tailoring Longitudinal Surface Plasmon Wavelengths, Scattering and 

Absorption Cross Sections of Gold Nanorods. ACS Nano 2008, 2 (4), 677–686 DOI: 10.1021/nn7003603. 

(10)  Ye, X.; Zheng, C.; Chen, J.; Gao, Y.; Murray, C. B. Using Binary Surfactant Mixtures To Simultaneously 

Improve the Dimensional Tunability and Monodispersity in the Seeded Growth of Gold Nanorods. Nano 

Lett. 2013, 13 (2), 765–771 DOI: 10.1021/nl304478h. 

(11)  Walker, D. A.; Wilmer, C. E.; Kowalczyk, B.; Bishop, K. J. M.; Grzybowski, B. A. Precision Assembly of 

Oppositely and Like-Charged Nanoobjects Mediated by Charge-Induced Dipole Interactions. Nano Lett. 

2010, 10 (6), 2275–2280 DOI: 10.1021/nl1012079. 

(12)  Sharp, K. A.; Honig, B. Calculating Total Electrostatic Energies with the Nonlinear Poisson-Boltzmann 

Equation. J Phys Chem 1990, 94 (19), 7684–7692. 

(13)  Pazos-Perez, N.; Garcia de Abajo, F. J.; Fery, A.; Alvarez-Puebla, R. A. From Nano to Micro: Synthesis 

and Optical Properties of Homogeneous Spheroidal Gold Particles and Their Superlattices. Langmuir 2012, 

28 (24), 8909–8914 DOI: 10.1021/la3002898. 
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szabályozható a Janus részecske paraméterein keresztül.5 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 a héjvastagságot (2. ábra). 

 

2. ábra Janus részecskék előállítási sémája: a szilárd hordozón rögzített arany részecskék részleges 

maszkolásán alapuló módszer lépései. 

2 Módszerek 

A munkám során felhasznált arany nanorészecskéket nedveskémiai szintézismódszerek 

segítségével állítottam elő. A régió-szelektív önszerveződési kísérletekben alkalmazott három 

különböző méretű citrát-stabilizált gömb részecske szolt Yoon és mtsai. által kidolgozott 

hagyományos Turkevich eljáráson alapuló többlépéses továbbnövesztéses szintézismódszerrel 

készítettem.6,7 A tömbfázisban és folyadékcellában történő kísérletekhez négy eltérő hossz és 

átmérő paraméterekkel rendelkező rúd részecskéket tartalmazó CTAB-s arany szolt 

szintetizáltam. Valamennyi eljárás erős redukálószerrel létrehozott arany mag részecskék 

továbbnövesztésén alapszik,8 a különböző méretek az eltérő szintézisparaméterek és a 

növekedést befolyásoló adalékanyagok (sósav és nátrium-oleát9,10) alkalmazásával volt 

elérhető. A szintetizált részecske szolokat UV/látható spektrofotometria segítségével 

minősítettem, a szolok kioltási spektrumait a 3. ábra foglalja össze. 

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

(jobb) kiindulási szoljának kioltási spektruma. 

A rudak kétlépéses felületmódosításnál az adott rúd karakterisztika határozta meg az 

optimális ciszteamin és mPEG-SH (5 kDa) koncentrációt. A ciszteamin felületre kötődését 

látható spektrofotometriával és elektrokinetikai mérésekkel követtem, utóbbit dinamikus 

fényszórás méréssel végeztem. A felületi ligandumok bekötődése után a módosított 

részecskéket többszöri centrifugálási/rediszpergálási lépésekkel tisztítottam meg és használtam 

fel önszerveződési kísérletekben. A tömbfázisban végzett önszerveződés során a 

felületmódosított rúd szolhoz a citrátos gömbök szolját adagoltam hozzávetőlegesen 1:10 

rúd:gömb részecske-arány mellett. A SEM felvételek esetében a rúd részecskéket spin-coating 
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technikával a hordozón rögzítettem, majd a gömbök szoljából cseppet képezve a hordozó 

felületén végbement az önszerveződés.  

Az önszerveződés in situ vizsgálatához folyadékcellát készítettem, amely felületen 

rögzített formában tartalmazta a foltos rúd részecskéket. A cella preparációjának első 

lépéseként indium-ón-oxid (ITO) hordozóra régió-szelektíven felületmódosított rudak szolját 

terítettem spin-coating segítségével. A következő lépésben parafilm szeleteket helyeztem ITO 

réteggel bevont üveghordozó két szélére, majd a parafilm szeletekre egy félbevágott 100 μm 

vastagságú mikroszkóp fedőlemezt tettem. Rövid hőkezelés után a parafilm meglágyul és 

összefogja a hordozót és a fedőlemezt, köztük hozzávetőlegesen 100 mikronos távolságot 

biztosítva. 

Az egyrészecske szórási spektroszkópiás mérésekhez 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. 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). A kiválasztott szórócentrumokat 

újból megmértem a gömb részecskék szoljának hozzáadása után. A mért részecskék ex situ 

SEM felvételeit a cellák szétszerelése után készítettem el. Az arany rúd és gömb részecskék 

közötti diszperziós kölcsönhatást Derjaguin-közelítéssel számoltam.11 Az in situ vizsgált 

rúd/gömb rendszerben releváns elektrosztatikus kölcsönhatást végeselem módszerrel 

vizsgáltam, amely részecskék felületi töltéssűrűség értékeit és a tömbfázisban uralkodó 

ionkoncentrációt vette alapul különböző rúd/gömb relatív elrendeződések mellett. A 

kölcsönhatási energia megkapható szabadentalpia-változás formájában Sharp és Honig 

munkája alapján.12 

A Janus részecskék szintéziséhez használt kiindulási arany gömbök a rudakhoz hasonlóan 

továbbnövesztéses szintézismódszerrel készültek.13 A részecskék PEGilálása lehetővé tette, 

hogy azok szerves közegben is megőrizzék stabilitásukat. A részecskék hordozóra terítését 

spin-coating technikával végeztem, ahol a toluolos terítőszol 1, illetve 0,5 % 

tömegkoncnetrációban tartalmazott polisztirolt. A hordozót, amely a polisztirollal részlegesen 

borított arany részecskéket tartalmazza, szilika-növesztő oldatba merítettem. A növesztés során 

fontos kitétel volt, hogy a szilika prekurzor mennyisége a gócképződési koncentráció alatt 

legyen. A szintézis különböző fázisait SEM felvételek készítésével vizsgáltam. A különböző 

morfológiában előállított Janus részecskéket hordozón rögzített formában egyrészecske szórási 

spektroszkópiával vizsgáltam.  
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3 Eredmények 

3.1 Arany nanorudak kétlépéses felületmódosítása és régió-szelektív 

önszerveződése citrátos gömbökkel  

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. A ciszteamin bekötődésének következménye a 

longitudinális módus kék irányú eltolódása (4a. ábra). A felületmódosítás során szükséges 

ciszteamin mennyiséget optimalizálni kell annak érdekében, hogy preferáltan a rúdvégeknél 

történjen a lecserélődés. A felületmódosítás sikerességének ellenőrzésére párhuzamosan 

végeztem optikai spektroszkópiai, illetve elektrokinetikai méréseket. Amíg a longitudinális 

csúcs pozíciójában tapasztalható eltolódások a rúdvégekhez tartozó közeltér törésmutató-

változásáról ad információt, addig az elektrokinetikai tulajdonságok az egész rúdfelületet 

jellemzik. Az 4b. ábrán a régió-szelektív rudak elektroforetikus mobilitás értékeit, valamint első 

felületmódosítás utáni LSPR eltolódás értékeket mutatom be együtt a ciszteamin koncentráció 

függvényében.  Az ábráról leolvasható, hogy megközelítőleg 1 mM ciszteamin koncentrációnál 

az LSPR eltolódás eléri a maximális értékét, tehát ettől a ponttól már nem megy végbe több 

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

a ciszteamin adszorpció, tehát ennél a tartománynál feltételezhető a rúdvégre szelektív 

felületmódosítás. 

 

4. ábra a) A rúd részecskék kétlépéses felületmódosításának hatása az optikai spektrumra. b) A 

longitudinális csúcs-eltolódás (bal tengely) is elektroforetikus mobilitás (jobb tengely) értékek a 

ciszteamin koncentráció függvényében. 

Amennyiben a módosított rudak kisebb (~20 nm) átmérővel rendelkező negatív felületi 

töltésű gömbökkel önszerveződnek, a hajtóerőként szolgáló vonzó elektromos kettősréteg 

kölcsönhatás egy-egy részecskét a rúdvégi régióba rendez (5a. ábra). A bekötődés 

szelektivitását a PEG láncok taszítása biztosítja. A gömbök méretének növekedésével a 

részecskék relatív elrendeződése megváltozik, az önszerveződés során a rúd oldalára történő 

kapcsolódás figyelhető meg (5b. ábra).  
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5. ábra a) SEM felvétel (felül) és kioltási spektrum (alul) a kétlépésben felületmódosított rudak és 19 

nm átmérővel rendelkező citrátos gömbök önszerveződéséről. b) SEM felvétel 40 nm-s méreteloszlással 

rendelkező gömbökkel végzett önszerveződésről és a hozzá tartozó kioltási spektrum. 

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

lehet nem csak a rúd/golyó méret, hanem a sókoncentráció függvényében is. A 6. ábrán látható 

tendencia jól magyarázható gömb-gömb taszítás, illetve a rúd-golyó vonzás gyengülésével 

növekvő ionerősség mellett: kezdetben a gömbök között lecsökkent taszítás lehetővé teszi, 

hogy két gömb kötődhessen, ugyanakkor a még nagyobb ionerősség esetén már a rúd-gömb 

vonzás is oly mértékben lecsökken az elvékonyított ionoszférák következtében, hogy nem 

történik önszerveződés. 

 

6. ábra A 40 nm-es gömbökkel végzett önszerveződés során a sókoncentráció növelése jelentősen 

befolyásolja a kialakuló struktúrát. 
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A kolloid kölcsönhatásokra vonatkozó számolt 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 növekszik, 

azonban kisebb részecskéknél elég csekély ahhoz, hogy a PEG láncok elősegítsék a rúdvégre 

történő bekötődést (7. ábra). 

 

7. ábra 19 nm (barna) és 54 nm (kék) gömbátmérő esetén kapott szabadentalpia-különbségek a 

rúdoldalra és a rúdvégre történő bekötődés esetében a részecskék felület-felület távolságának 

függvényében. 

3.2 Rúd/gömb heterodimerek in situ vizsgálata egyrészecske szórási 

spektroszkópiával 

A rúd/gömb heterodimerek egyedi optikai tulajdonságára támaszkodva információt nyerhetünk 

az önszerveződéskor kialakuló részecske-elrendeződésről. Egyrészecske szórási 

spektroszkópia segítségével in situ, folyadékközegben vizsgáltam a foltos rudakból (115 × 49 

nm) és citrátos gömbökből (54 nm) álló heterodimerek kialakulását, a mérési eredményeket 

korrelatív elektron mikroszkópiával egészítettem ki. Utóbbi segítségével összefüggést 

állítottam fel a mért heterodimerek optikai tulajdonságai és a dimereken belüli relatív 

elrendeződés között. Az önszerveződésről közvetlen információt kaptam ex situ SEM 

vizsgálatok segítségével. A SEM felvételek alapján az eloszlási gyakoriság azt mutatja, hogy a 

gömbök jelentős hányada (65%, a 8b. ábrán a gyakorisági görbe első három oszlopa) legfeljebb 

20 nm távolságra van a rúd oldalának középpontjától. Az optikai spektrumban megjelenő 

nagyobb (N) és kisebb (K) energiájú csúcs jelzi a heterodimer képződését, valamint a 

távolságukból következtethetünk a gömb részecske relatív pozíciójára (8c. ábra). Utóbbiakra 

támaszkodva in situ szórási mérésekkel megmutattam, hogy a nagyobb gömbökkel történő 

önszerveződés során a SEM felvételeken tapasztalható elrendeződés már a folyadékfázisban 

kialakul (8a. ábra). A száradás során fellépő effektusok (PEG láncok állapotváltozása, kapilláris 

erők hatása) számottevő változást nem okoznak a gömbök pozíciójában. 
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8. ábra a) Folyadékcellában in-situ mért szórási spektrumok és hozzájuk tartozó szórócentrumokról 

készült SEM felvétel. A jobb alsó sarokban szereplő számok a részecske relatív eltolódását mutatják. 

b) A gömb részecskék rúd oldalán való relatív pozíciójának gyakorisági eloszlása. c) Az egyedi 

heterodimerek szórási spektrumában a kis energiájú (λK) és a nagyobb energiájú (λN) rezonancia 

csúcsmaximumok pozíciójának hullámhossz-különbsége a gömbök relatív pozíciójának függvényében. 

3.3 Határfelületi templátképzéssel előállított arany/szilika Janus részecskék 

szerkezeti és optikai tulajdonságai 

A munka második felében új preparációs eljárást dolgoztam ki arany-szilika Janus részecskék 

előállítására, melyek szerkezeti inhomogenitásukból, valamint a precíz morfológia kontroll 

biztosító eljárásból adódóan kiváló modellrendszerek lehetnek anizotróp részecskék 

önszerveződésének tanulmányozásához. A határfelületi preparációs eljárás az arany részecskék 

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 szilika szintézis időtartamának kézben tartásával szabályozható a részecskék szilika héjjal 

való borítottsága, valamint a héjvastagság (9. ábra). 

 

9. 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.    
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Korrelatív elektron mikroszkópia és egyrészecske szórási spektroszkópiás mérések 

igazolták a módszer pontosságát és reprodukálhatóságát (10. ábra). A 33% és 50%-os 

borítottsággal rendelkező Janus részecskék dipól plazmon-rezonancia módusában megjelenő 

különbségek a szilika héj morfológiájában megfigyelhető eltérések következménye (10g. ábra), 

utóbbit a mért és szimulált optikai tulajdonságok közti kvalitatív egyezés támasztotta alá. Az 

egyedi részecskék optikai spektruma ugyanakkor kis szórást mutat, ami a módszer precizitását 

támasztja alá. 

 

10. 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. A g) ábra kinagyított részlete az egyedi szórócentrumokhoz tartozó spektrumok 

csúcspozícióit szemlélteti. 

4 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] 
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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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