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Abstract 
 

Az érzékelők fontosabb paramétereinek fejlesztésében (például érzékenység, detektálási 

küszöb, szelektivitás, reprodukálhatóság) nagy segítségünkre lehetnek a különböző nano-

anyagok. Arany nanorészecskéket például elterjedten használnak különböző elektrokémiai 

vagy optikai elvű érzékelők képességeinek javításához. Elképzelhetőek olyan optikai szenzor-

konstrukciók is, ahol a nanorészecske nem csak javítja a szenzor tulajdonságait, de ő maga az 

érzékelési kölcsönhatás – a jelgenerálás – fő alkotóeleme, például egy nanorészecskére 

lokalizált felületi plazmon rezonancián (LSPR) alapuló érzékelő esetében. Kutatómunkám 

során különböző technológiákkal előállított, nanoszerkezeteken alapuló optikai 

szenzorelemeket vizsgáltam meg. Célom a szenzorelemek képességeinek növelésén 

túlmenően egy olyan technológia kifejlesztése volt, amely a pozitív érzékelési 

tulajdonságokon túlmenően gazdaságos gyártást is lehetővé tesz (olcsó, eldobható 

szenzorokat szem előtt tartva). 

 

Bevezetés 
 

A felületi plazmon rezonancia (SPR – Surface Plasmon Resonance) jelenségét kiaknázó 

affinitás bioérzékelő platformokat (pl. a gyógyszeriparban is használatos Biacore T100-as 

készülék) korunk legérzékenyebb optikai elvű műszereinek tekinthetjük az aspecifikus 

molekulajelölést nem igénylő technikák (ún. „labelles biosensor” technikák) között. 

Érzékenységén túlmenően az SPR technika nagy előnye a nagyszámú párhuzamos mérés 

lehetősége (akár 100 párhuzamos mérés egy szenzorchip felületen), amelyet az SPR 

képalkotás (SPRi - imaging) tesz lehetővé. Számos előnye mellett a klasszikusan 

üveghordozóra leválasztott arany vékonyréteg szenzorelemeket (jellemzően 50 nm 

vastagságú) alkalmazó, reflexív optikán alapuló SPR elv a képalkotás funkció megtartása 

mellett jelenleg nem integrálható kézi, hordozható mérőműszerekbe.  

Ezt az integrációt lehetővé tenné az úgynevezett lokalizált felületi plazmon rezonancia 

(LSPR) alkalmazása, ahol nanoszerkezeteken lokalizált plazmonokat és egyszerű 

transzmissziós elvű optikát alkalmazhatunk. Bár az ehhez hasonló, nanoanyagokat aktívan 

alkalmazó érzékelők számos előnnyel kecsegtetnek a klasszikus megoldásokhoz képest, 

elterjedésükhöz még több technológiai probléma megoldása szükséges. A nanorészecskék 

mérete és elrendezése egy szenzorchip felületén nagyban befolyásolja az érzékelő főbb 

paramétereit (pl. érzékenység), az LSPR képalkotáshoz pedig ezt a szabályos 

nanostruktúrákból álló felületet egy kb. 1 cm2 területen kell kialakítani, ami a jelenleg 

alkalmazott technológiákkal (pl. elektronlitográfia) rendkívül körülményes és költséges. 

Kutatómunkám célja arany nanoszerkezeteken alapuló LSPR érzékelőelem gyártására 

alkalmsa technológiák kritikai összevetése, valamit egy alkalmas technológia kiválasztása, 

továbbfejlesztése és optimalizálása kontrollált méretű és elrendezésű részecskék gazdaságos 

előállítására és rögzítésére üveghordozón. 

 

 



Kutatási területek, eredmények 

 
A terület főbb elért eredményei a következők: 

1) Több arany alapú nanorészecske és nanoszerkezet előállítási technológia megvizsgálásán 

illetve több esetben kipróbálásán és tesztelésén keresztül sikerült meghatározni a 

költséghatékony LSPR chip (mint cél) eléréséhez szükséges kritikus technológiai 

paramétereket, amelyek figyelembevételével kiválasztottam egy továbbiakban részletes 

vizsgálatoknak alávetett technológiát. A kiválasztott technológia az arany nanorészecskék 

hőkezeléssel történő kialakítása az üveghordozó felületén. 

2) Atomerő mikroszkópos (AFM-es) és spektrofotometriai mérésekkel optimalizáltam a 

hőkezelésen alapuló nanorészecske előállítási technológia paramétereit (üveg felületre 

porlasztott aranyrétegből kiindulva). A legjobb elért érzékenység 81 nm/RIU illetve 0.88 

A.U./RIU volt az ezzel a technológiával előállított LSPR chipekre, amely érték jobb, mint 

pár szakirodalomban gömb alakú nanorészecskékkel jelentett érték, a szenzorelemek 

előállítási költsége viszont lényegesen kisebb. 

3) Prototípus szintű LSPR mérőplatformot fejlesztettem, mellyel könnyen és gyorsan 

tesztelhetőek a különböző technológiákkal előállított LSPR chipek, fluidikai 

környezetben, valós szenzorelemként. Jelenleg az előállított szenzorelemek tesztje zajlik, 

valamit a hőkezeléssel előállított érzékelők összevetése referencia módszerrel (arany 

kolloidból felületre kötött nanorészecskék) előállított érzékelőkkel. 

4) A kutatómunka mellékszálaként sikeresen alkalmaztam egy saját új ötletet, méghozzá az 

SPR alkalmazását polimerek törésmutató változásának mérésére, polimerizáció közben. 

Arany és szilícium-dioxid nanorészecskékkel eltérő összetételben adalékolt akrilát alapú 

polimer nanokompozitok törésmutató kinetikai görbéit vettem fel, melyből összevethetővé 

vált a polimerizáció sebessége és hatásfoka az eltérő összetételű polimerekre.  

Az eredmények publikáltsága: 

 

 Konferencia előadás és díj: 
Egy 25 perces szóbeli előadást tartottam 2014. május 8-án a németországi Drezdában, az 

ISSE 2014 konferencián (37th International Spring Seminar on Electronics Technology) 

az előadás címe „Development of a localised surface plasmon resonance sensor based on 

gold nanoparticles” volt. Az előadásomra “The Best Presentation Award” díjat kaptam. 

 Refereált angol nyelvű konferencia cikk: 
A fentebb említett ISSE 2014 konferenciára írtam egy cikket is, azonos, „Development of 

a localised surface plasmon resonance sensor based on gold nanoparticles” címmel. A 

cikk terjedelme 6 oldal. A cikket (oldalszámmal ellátva) az IEEE jelenteti meg, kap DOI-t 

(Digital Objet Identifiert) és referálja az IEEE Explore, a Scopus, a Web of Science és 

egyéb oldalak is. 

 Idegen nyelvű szakmai előadások: 

2013-ban meghívást kaptam, hogy fiatal kutatóként egy előadással vegyek részt az 

Eurotraining nemzetközi projekt külföldi előadás-sorozatán nanotechnológia témakörben. 

2014-ben négy városban (Temesvár (RO), Novi Sad (SRB), Czarna (PL) és Kassa (SK)) 

tartottam egyenként 1 órás előadásokat, melyben a pályázat keretein belül végzett 

eredményeimet is bemutattam. Az előadásom címe „Enhancing biosensors with 

nanotechnology” volt. 

 Lektorált angol nyelvű folyóirat cikk: 



Az arany nanorészecskékkel adalékolt akrilát polimerek viselkedéséből társszerzőinkkel 

írt „Influence of the gold nanoparticles on the photopolymerization processes and 

structure in acrilate nanocomposites” című cikkünk a beszámoló leadásának időpontjában 

második körös bírálat alatt van a „European Polymer Journal” (Elsevier) folyóiratba. 
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