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Bevezetés és célkitűzések 

Napjainkban az új típusú, hibrid nanorészecskék előállítása és tulajdonságaik szabályozása 

a nanotechnológiai kutatások egy igen fontos részét képezik. A nanorészecskék alkalmazási 

köre igen sokrétű, a fotokémiai szenzoroktól, a gyógyszerhordozó részecskéken át, egészen a 

napelemekig. A széleskörű gyakorlati felhasználás számos követelményt támaszt ezen 

részecskékkel szemben, például szabályozott szerkezetű és méretű nanorészecskék szintézise 

szükséges. 

A közelmúltban lehetővé vált az ellentétes töltésű polielektrolitok (P) és tenzidek (T) 

nemegyensúlyi asszociátumainak kontrollált előállítása és tulajdonságaik szabályozása. Ezeket 

felhasználva lehetőség nyílhat új típusú, szabályozott tulajdonságokkal rendelkező 

nanorészecskék előállítására. A különféle felhasználási lehetőségek előtt fontos a P/T 

rendszerek részletes leírása is. A P/T rendszerek esetében egy bizonyos 

koncentrációtartományban fázisszeparáció figyelhető meg, képződik egy P/T 

asszociátumokban gazdag fázis és azzal egyensúlyban egy híg vizes oldat.1 Az újabb kutatások 

szerint azonban ezen P/T elegyek fázistulajdonságai nem értelmezhetőek kizárólag az 

egyensúlyi fázisdiagramok alapján. Nevezetesen, megfelelő elegykészítési módszerek 

alkalmazása esetén, tenzidfeleslegben a tenzidionok adszorpciója, míg polielektrolit felesleg 

esetén a makromolekula kompenzálatlan töltései révén a keletkező P/T nanofázisok jelentős 

töltésre tehetnek szert, ami diszperziójuknak kinetikai stabilitást biztosíthat az egyensúlyi 

kétfázisú összetételi tartományban is.2 Az irodalomban végzett megelőző vizsgálatok alapján a 

nemegyensúlyi állapotok kialakulásában fontos szerepe van az elegykészítés kezdeti 

szakaszában jelenlévő lokális inhomogenitásoknak. Azonban az egyes elegy komponensek 

koncentráció gradiensének szerepét szisztematikusan mindezidáig még nem vizsgálták.3,4 Ezért 

célul tűztem ki annak megértését, hogy az inert elektrolit valamint a polielektrolit koncentráció 

gradiense hogyan befolyásolja a P/T rendszerekben kialakuló nemegyensúlyi állapotokat. A 

polielektrolit/tenzid/elektrolit elegyek nagymértékű hígításának hatása szintén nem tisztázott,5 

így ennek részletes leírása is céljaim közt szerepelt. Ez a jelenség hétköznapi szempontból is 

érdekes, hiszen ez történik például a samponok alkalmazásakor. 

A különböző nemesfém nanorészecskék előállítása és alkalmazása igen nagy érdeklődésnek 

örved, ezért doktori munkám legfőbb céljául arany nanorészecskék szintézisét, 

felületmódosítását illetve jellemzését tűztem ki. Az irodalomban számos szintézismódszer 

elérhető, mind vizes mind pedig szerves közegben. A legtöbb esetben a redukálószer 

alkalmazásán túl szükség van valamilyen stabilizálószerre a képződő nanorészecskék 

aggregációja ellen. A poliaminokkal történő szintézis nagy előnye, hogy szerepük kettős; 

                                                 
1 Piculell, L. et al. Adv. Colloid Interface Sci. 41 (1992) 149-178.  
2 Mészáros, R. J. Coll. Int. Sci. 338 (2009) 444-449. 
3 Naderi, A. et al. Colloid. Surface. A 253 (2005) 83-93. 
4 Thalberg, K. et al. Langmuir 7 (1991) 2893-2898. 
5 Miyake, M., Adv. Colloid Interface Sci. 239 (2017) 146-157. 
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redukálják az Au(III)-ionokat és ugyanakkor stabilizálják is a képződő kolloid arany 

részecskéket, miközben nincs szükség extrém körülmények vagy agresszív oldószerek 

alkalmazására.6 Az egyik legígéretesebb jelölt az arany részecskék szintézisére a könnyen 

hozzáférhető hiperelágazó poli(etilén-imin) (PEI). Azonban az arany nanorészecskék PEI 

jelenlétében történő képződésének és stabilizálásának mechanizmusa jelenleg még nem teljesen 

tisztázott, illetve a szükséges reakciókörülmények és az optimális koncentráció tartomány 

tekintetében sincs egyetértés az irodalomban. 

Az előállított arany nanorészecskék utólagos módosítására számos esetben szükség van, a 

méret, az alak, a stabilitás, illetve a hidrofobicitás terén is különféle elvárások vannak a 

felhasználási területtől függően (pl. biológiai, spektroszkópiai, illetve katalitikus 

alkalmazások). A felületi töltés, illetve hidrofobicitás kiemelt jelentőségű a biodisztribúció, 

valamint a részecskék közt kialakuló különféle kölcsönhatások szempontjából. A 

hidrofobizálás többféle módon lehetséges, ám sokszor több lépéses szerves szintézist igényel.7 

Jó alternatíva lehet erre a célra alternáló polielektrolit/tenzid rétegek kialakítása, ám a folyamat 

körülményes, illetve a számos érdekes felhasználási lehetőségen túl nem feltétlen alkalmas 

szabályozható hidrofobicitású és töltésű arany nanorészecskék előállítására. 8 

Ennek megfelelően terveim közt szerepelt arany nanorészecskék (AuNP) reprodukálható 

előállítása PEI segítségével 25 és 80 °C-on, és a képződő diszperziók jellemzése. Az előállított 

Au-PEI hibrid nanorészecskék felülete a nem reagált amincsoportok révén alacsony pH-n 

pozitív töltésű, ami lehetőséget nyújt a további felületmódosításra negatív töltésű tenzidek (pl. 

nátrium-dodecil-szulfát (SDS)) alkalmazásával. A PEI/SDS nemegyensúlyi asszociációt, 

valamint az oldatban és szilárd fázisban keletkező PEI/SDS asszociátumok szerkezetét 

részletesen jellemezték az irodalomban9, így ezt a tenzidet választottam vizsgálataimhoz. A már 

redukált AuNP-k felületmódosításán kívül terveim közt szerepelt annak vizsgálata, hogy a PEI-

hez előzetesen kötődő tenzid milyen hatással van az Au(III)- ionok redukciós folyamatára, 

illetve a szimultán képződő hibrid nanorészecskék méretére és morfológiájára. 

Alkalmazott anyagok és vizsgálati módszerek 

A P/T rendszerek fázistulajdonságait poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) (PDADMAC)/ 

nátrium-dodecil-szulfát (SDS) és poli(nátrium-4-sztirolszulfonát) (PSS)/dodecil-trimetil-

ammónium-bromid (DTAB) rendszereken vizsgáltam nátrium-klorid (NaCl) jelenlétében 

különböző elegyítési módszereket alkalmazva. 

                                                 
6 Chen, C.C. et al. Langmuir 23 (2007) 6801–6806. 
7 Mitamura, K.; et al. J. Phys. Chem. B 111 (2007) 8891–8898. 
8 Gole, A. et al. Chem. Mater. 17 (2005) 1325–1330. 
9 Mészáros, R. et al. Langmuir 19 (2003) 609–615. 
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A PDADMAC/SDS/NaCl rendszerben vizsgáltam a polimer és az elektrolit koncentráció 

gradiens együttes, illetve egyedi hatását is. A PSS/DTAB/NaCl rendszer esetén tömény oldatok 

vízzel való százszoros hígítását hasonlítottam híg polimer és tenzidoldat azonos térfogatarányú 

elegyítéséhez. 

Az arany nanorészecskék előállításakor 25 kDa (tömeg szerinti) átlagos molekulatömegű PEI-

t és hidrogén-tetrakloro-aurátot (HAuCl4) alkalmaztam. 

 

A szintézist 80, valamint 25 °C-on hajtottam végre. A részecskék felületmódosítását nátrium-

tetradecil- és dodecil-szulfáttal végeztem. 

További vizsgálataim során az ábrán látható két keverési módszert alkalmaztam 25 °C-on, 

melyek során a redukció lejátszódása előtt adtam az SDS-t a HAuCl4/PEI elegyhez (I. módszer) 

vagy a PEI-hez még az Au(III)-ionok hozzáadása előtt (II. módszer). 

 

 

 

A P/T aggregátumok szerkezetét együttműködés révén kivitelezett infravörös spektroszkópiai 

(ATR-IR) és kisszögű röntgentszórás (SAXS) mérésekkel írtuk le. Az előállított diszperziók 

stabilitását turbiditásmérésekkel jellemeztem. A nanorészecskék hidrodinamikai méretét 

dinamikus fényszórás (DLS) és Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) technikákkal, míg 

töltésüket elektroforetikus mobilitás méréssel határoztam meg. 

Az arany nanorészecskék esetén a felületi plazmon rezonanciához (surface plasmon 

resonance=SPR) rendelhető fényabszorpció számos információval szolgál a részecskék 

méretére és egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozóan, így spektrofotometriás méréseket 

PDADMAC SDS DTABPSS

PEI

HAuCl4 PEI

SDS

I. keverési módszer

HAuCl4+ PEI SDS adagolás

25°C

II. keverési módszer

SDS + PEI

SDS PEI

HAuCl4

HAuCl4  adagolás

25°C
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is végeztem. Néhány arany diszperzió esetén TEM képeket is készítettünk a részecskék 

morfológiájának és méretének jellemzésére. 

 

Az eredmények bemutatása és a tézisek ismertetése 

I. Tömény PSS/DTAB/NaCl oldatok százszoros hígításakor csapadékképződés figyelhető 

meg olyan koncentrációtartományokban is, ahol a híg oldatok elegyítése transzparens 

rendszert eredményez. A nagy lokális koncentrációgradiensek miatt a százszoros 

hígítással, illetve a híg oldatok elegyítésével előállított csapadékok szerkezete jelentősen 

eltér. [2] 

Tömény, transzparens PSS/DTAB/NaCl oldatot vízzel százszorosra hígítva széles 

koncentrációtartományban csapadékképződés figyelhető meg. Azonos végkoncentrációjú 

mintát híg PSS/NaCl és DTAB/NaCl oldatok elegyítésével előállítva jóval kisebb összetételi 

tartományban képződik csapadék. A csapadékok jellege is jelentősen eltér, százszoros hígítás 

esetén néhány nagyobb méretű rugalmas és ragacsos, míg híg oldatok elegyítésekor sok 

pelyhes, apró szemcsés csapadék képződik. ATR-IR és SAXS vizsgálatokkal rámutattunk, 

hogy a híg oldatok elegyítésekor egy sokkal kompaktabb szerkezetű csapadék tud létrejönni. A 

felülúszók sűrűségét, illetve nátriumtartalmát összehasonlítva megállapítható, hogy a 

százszoros hígítás során képződő csapadék több elektrolitot zár magába, mint a másik keverési 

módszerrel képződő szilárd fázis. A lokálisan nagy NaCl koncentráció miatt a PSS molekulák 

zsugorodottabb formában vannak jelen és így egy amorfabb szerkezetű csapadékot képeznek a 

híg oldatok elegyítésekor keletkezőhöz képest. 

 

II. A PDADMAC/SDS/NaCl rendszerekben a lokális koncentráció gradiensek hatására 

két pregnánsan eltérő nemegyensúlyi viselkedés figyelhető meg, attól függően, hogy a 

polielektrolit töltései vagy a tenzidionok vannak feleslegben (egymáshoz képest). [3] 

 

A tenzidfeleslegben képződő diszperzió tulajdonságait első sorban az elegykészítés elején 

fellépő polielektrolit koncentráció gradiens mértéke határozza meg, ugyanakkor a NaCl 

koncentráció gradiens szerepe elhanyagolható. Híg polielektrolit és tenzid oldat elegyítése 

kisméretű, míg a tömény PDADMAC és híg SDS elegyítése nagy aggregátumok képződését 

okozza. Mindkét esetben egy kinetikailag stabil diszperziót kapunk, a minták turbiditása, 

részecskemérete hosszú távon sem változik. Polielektrolit felesleg esetén viszont, a különféle 

elegy komponensek kezdeti gradiensének nincs számottevő hatása. Ugyanakkor a minták 

kezdeti turbiditása meredeken – és az elegykészítési módszertől függetlenül – csökken, 

miközben a részecskeméret gyakorlatilag állandó marad. Ennek oka, hogy a kevés tenzidion 

inhomogén módon oszlik el a különböző méretű polimerláncok között. Egy lassú cserefolyamat 

indul a különböző mennyiségű kötött tenzidet tartalmazó makromolekulák között, ezért 

csökken a turbiditás. Ezekben a mintákban a turbiditás nagyon hosszú ideig változik, mivel 
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csapadékképződés figyelhető meg a nagyméretű PDADMAC molekulákat tartalmazó 

asszociátumok lassú aggregációja miatt. 

 

III. 80 °C-on pozitív töltésű Au-PEI nanorészecskék kolloid diszperziója állítható elő. A 

nanorészecskék a nem reagált amin-csoportok révén felületmódosíthatók negatív töltésű 

tenzidek hozzáadásával. Az így keletkező részecskék mérete, felületi töltése, valamint 

hidrofobicitása szabályozható. [1] 

Elágazó láncú polietilénimin (PEI) alkalmazásával 80 °C-on két óra alatt előállítható az 

arany nanorészecskék stabil kolloid diszperziója HAuCl4 felhasználásával. Az így előállított 

nanorészecskék átlagos hidrodinamikai mérete reprodukálhatóan 20 nm-nek adódott DLS 

mérések alapján. Ezekhez az Au-PEI nanorészecskékhez különféle anionos tenzideket 

(nátrium-tetradecil-szulfátot (STDS) vagy nátrium-dodecil-szulfátot (SDS)) adva az elegyítés 

és keverés sebességétől függnek az előállított komplexek tulajdonságai. Gyors keverési 

módszert alkalmazva (pillanatszerűen elegyítve a komponenseket), tenzidfeleslegben 

szabályozott hidrofobicitású Au/PEI/alkil-szulfát nanohibrideket állítottam elő, így kb. 25 nm 

átmérőjű, egyedi, negatív töltésű és nagy stabilitású arany nanorészecskék képződtek. Lassú 

keverés (tenzid oldat csepegtetése) alkalmazásával tenzidfeleslegben nagyméretű (d>100 nm) 

aggregátumok képződése figyelhető meg. 

 

IV. 25 °C-on történő Au-PEI részecske szintézis esetén, a tenzid adagolási időpontjának 

változtatásával  azonos összetétel mellett  a kialakuló hibrid részecskék mérete, 

hidrofobicitása és szerkezete szabályozható. A PEI molekulákhoz kötődött tenzidionok 

csökkentik az amin-csoportok hozzáférhetőségét az arany-ionok számára, így 

megváltoztatják az arany nanorészecskék kialakulásának és stabilizálásának 

mechanizmusát. [4] 

Hőkezelés nélkül, 25 °C-on az Au(III)-ionok redukciója lassú folyamat, az SPR csúcs 

intenzitása még néhány nap elteltével is változik. Ebben az esetben a PEI, HAuCl4 és SDS 

komponensek adagolási sorrendjének és idejének döntő szerepe van a kialakuló Au/PEI/SDS 

részecskék tulajdonságait tekintve. A tenzidfeleslegben képződő PEI/SDS asszociátumok 

hidrofób belső része miatt az amin-csoportok kevésbé hozzáférhetőek a hidratált ionok számára. 

Így egyfajta kompetíció alakul ki az amin-csoportokért az aranyionok redukciója és a tenzid 

kötődés között. Ennek eredményeként tenzidfeleslegben a PEI/SDS asszociátum kialakulása 

után adva a HAuCl4-ot gyors keveréssel is kék színű, nagy méretű arany aggregátumok lassú 

képződése figyelhető meg, függetlenül attól, hogy mikor adjuk az elegyhez az Au(III)-ionokat. 

Ha azonban a tenzidet csak a PEI és a hidrogén-tetrakloro-aurát elegyítése után adjuk a 

rendszerhez gyors keverés mellett, akkor a keletkező hibrid részecskék tulajdonságai 

nagymértékben és reprodukálhatóan függnek a SDS adagolásának idejétől. Az arany 

nanorészecskék képződése 25 °C-on kb. az elegyítés után 50 perccel detektálható 

spektrofotometriásan. Ha az SDS-t az első néhány percben adjuk a HAuCl4-PEI elegyhez, 
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nagyméretű hidrofób asszociátumok képződnek, míg az 50. perc után kisméretű részecskék 

képződése figyelhető meg azonos analitikai koncentrációk mellett. A képződő részecskék 

morfológiája is eltérő, a nagyméretű asszociátumok jellemzően szabálytalanabb szerkezetűek, 

több, összetapadt szemcséből állnak, míg a kisméretű részecskék jóval zártabbak és 

(kvázi)szférikusak. 
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