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АНОТАЦІЯ 

 Грещук О.М. Взаємозв’язок морфологічних та структурних 

особливостей металевих наноструктур з ефектами підсилення ними 

раманівського розсіяння. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07. «Фізика 

твердого тіла». – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України, Київ, 2019. 

Встановлено взаємозв’язок морфологічних та структурних особливостей 

золотих наноструктур з ефектами підсилення ними раманівського розсіяння 

молекул-аналітів, що послугувало основою для створення різних типів 

ефективних SERS підкладок. Розроблено та досліджено ефективні SERS 

підкладки, що являють собою плівки з наночастинок типу «ядро-оболонка», в яких 

ядрами є НЧ золота, а оболонкою SiO2 сфера та інвертовану систему, в яких ядром є 

SiO2, а оболонкою – НЧ золота. В останньому випадку оболонка не є суцільною, а 

являє собою наноострівці Au на поверхні SiO2. Встановлено, що для наноструктур 

типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 характерне тільки ЕМ підсилення 

раманівського сигналу від осаджених на них молекул-аналітів і його величина 

залежить від товщини SiO2 оболонки. Аналіз характеристик SERS підкладок, 

виготовлених на основі наноструктур типу «ядро-оболонка» показав, що 

підкладка типу SiO2-Au на 5 порядків сильніше підсилюють раманівський 

сигнал в порівнянні з підкладками, сформованими на основі наносфер SiO2 без 

золотих НЧ. Значне підсилення зумовлене істотним збільшенням ефективної 

поверхні, на якій знаходяться НЧ золота і аналіта, а також наявністю в системі 

«гарячих точок» з великою напруженістю електричного поля. Для SERS 

підкладок на основі наноструктур Au-ядро/SiO2-оболонка коефіцієнт 

підсилення становить 10
2
-10

3
 (в залежності від товщини оболонки), а для SiO2-

Au – 10
4
-10

5
 (в залежності від концентрації золотих НЧ, на поверхні SiO2 

оболонки). Вивчено оптичні та морфологічні властивості золотих «нанозірок», 
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отриманих хімічним синтезом, які запропоновані в ролі ефективних НЧ для 

створення SERS підкладок. Розроблено та досліджено два типи ефективних 

SERS підкладок на основі "нанозірок". Продемонстровано, що змінюючи 

розміри ядра і вістря НЗ в процесі їх синтезу, можна налаштувати параметри 

плазмонного поглинання SERS підкладок на необхідну довжину хвилі 

збуджуючого лазерного випромінювання для реалізації найкращих 

резонансних умов SERS-підсилення. Встановлено кореляцію між 

експериментальними спектрами плазмонного поглинання «нанозірок», 

ефектами підсилення ними раманівського розсіяння та теоретично 

змодельованим розподілом ЕМ поля поблизу НЧ. Пояснено відсутність 

кореляції між кількістю осаджених молекул аналіту та інтенсивністю смуг в 

SERS спектрі. Продемонстровано, що для НЗ характерне підсилення як за 

рахунок ЕМ механізму, так і хімічного. Останнє проявляється у вигляді 

різного підсилення окремих смуг молекул аналіту. Встановлено, що коефіцієнт 

підсилення SERS сигналу від підкладок I типу становить 10
5
, а II типу – 10

6
. 

Встановлено, що підкладки II типу можна використовувати для діагностики 

живих тканин, оскільки крім смуги плазмонного поглинання з максимумом 

600 нм, їм властива смуга з максимумом 1000 нм, яка потрапляє у вікно 

прозорості тканин. Вивчено морфологічні та оптичні властивості SERS 

підкладок, сформованих методом інтерференційної літографії. Виявлено ефект 

суттєвого збільшення ефективності раманівського розсіяння від молекул-

аналіту за рахунок відпалу таких наноструктур з попередньо осадженими на 

них молекулами. Встановлено, що після відпалу при Т = 420
 о

С морфологічна 

однорідність наноструктур поліпшується, змінюються їх розміри і структура, 

що знаходить своє відображення в істотному зменшенні напівширини смуги 

плазмонного поглинання і зміщення її максимуму з 670 до 600 нм, що 

збільшує ефективність підсилення раманівського сигналу від досліджуваних 

молекул. Продемонстровано, що надтонкі (1-10 нм) золоті плівки, виготовлені 

термічним напиленням золота у вакуумі на скляні підкладки, є 

метастабільними. Термічний відпал таких плівок в діапазоні температур від 
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200 до 450
о
С дозволяє змінити їх структуру та морфологію на стабільну в часі 

і точно налаштувати смугу плазмонного поглинання на необхідну довжину 

хвилі для резонансу зі збуджуючим лазерним випромінюванням. 

Продемонстровано, що такого типу SERS підкладки ефективно підсилюють 

SERS-сигнал від молекул родаміну 6Ж і кристалічного фіолетового. 

Ключові слова: Раманівське розсіювання світла, SERS, золоті 

наночастинки, срібні наночастинки, плазмонне поглинання, СЕМ, АСМ. 

АННОТАЦИЯ 

Грещук А.М. Взаимосвязь морфологических и структурных особенностей 

металлических наноструктур с эффектами усиления ими рамановского 

рассеяния. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук (доктора философии) по специальности 01.04.07. 

«Физика твердого тела». – Институт физики полупроводников 

им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, 2019. 

Установлена взаимосвязь морфологических и структурных особенностей 

золотых наноструктур с эффектами усиления ними рамановского рассеяния 

молекул аналитов, что послужило основой для создания различных типов 

эффективных SERS подложек. Разработаны и исследованы эффективные SERS 

подложки, представляющие собой пленки из наночастиц типа «ядро-

оболочка», в которых ядрами является НЧ золота, а оболочкой – SiO2 сфера и 

инвертированную систему, в которых ядром является SiO2, а оболочкой – НЧ 

золота. В последнем случае оболочка не сплошная, а представляет собой 

наноостровки Au на поверхности SiO2. Установлено, что для наноструктур 

типа «ядро-оболочка» Au-SiO2 характерно только ЭМ усиление рамановского 

сигнала от осажденных на них молекул аналитов и величина усиления зависит 

от толщины SiO2 оболочки. Анализ характеристик SERS подложек, 

изготовленных на основе наноструктур типа «ядро-оболочка» показал, что 

подложка типа SiO2-Au на 5 порядков сильнее усиливает рамановский сигнал 
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по сравнению с подложками, сформированными на основе наносфер SiO2 без 

золотых НЧ. Значительное усиление обусловлено существенным увеличением 

эффективной поверхности, на которой находятся НЧ золота и аналит, а также 

наличием в системе «горячих точек» с большой напряженностью 

электрического поля. Для SERS подложки на основе наноструктур Au-

ядро/SiO2-оболочка коэффициент усиления составляет 10
2
-10

3
 (в зависимости 

от толщины оболочки), а для SiO2-Au – 10
4
-10

5
 (в зависимости от 

концентрации золотых НЧ, на поверхности SiO2 оболочки). Изучены 

оптические и морфологические свойства золотых «нанозвезд», 

синтезированных химическим путем являющихся эффективными для создания 

SERS подложек. Разработаны и исследованы два типа эффективных SERS 

подложек на основе "нанозвезд". Продемонстрировано, что изменяя размеры 

ядра и острия НЗ в процессе их синтеза, можно настроить параметры 

плазмонного поглощения SERS подложек на необходимую длину волны 

возбуждающего лазерного излучения для реализации  наилучших резонансных 

условий SERS-усиления. Установлена корреляция между экспериментальными 

спектрами плазмонного поглощения «нанозвезд», эффектами усиления ними 

рамановского рассеяния и теоретически смоделированным распределением 

ЭМ поля вблизи НЧ. Объяснено отсутствие корреляции между количеством 

осажденных молекул аналита и интенсивностью полос в SERS спектре. 

Продемонстрировано, что для НЗ характерно усиление как за счет ЭМ 

механизма, так и химического. Последнее проявляется в виде различного 

усиления отдельных полос молекул аналита. Установлено, что коэффициент 

усиления SERS сигнала от подложек I типа составляет 10
5
, а II типа – 10

6
. 

Установлено, что подложки II типа можно использовать для диагностики 

живых тканей, поскольку кроме полосы плазмонного поглощения с 

максимумом 600 нм, им присуща полоса с максимумом 1000 нм, которая 

попадает в окно прозрачности тканей. Изучены морфологические и 

оптические свойства SERS подложек, изготовленных методом 

интерференционной фотолитографии. Обнаружен эффект существенного 
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увеличения эффективности рамановского рассеяния от молекул аналита за 

счет отжига таких наноструктур с предварительно осажденными на них 

молекулами. Установлено, что после отжига при Т=420
о
С морфологическая 

однородность наноструктур улучшается, изменяются их размеры и структура, 

что находит свое отражение в существенном уменьшении полуширины 

полосы плазмонного поглощения и смещении ее максимума с 670 до 600 нм, 

что увеличивает эффективность усиления рамановского сигнала от 

исследованных молекул. Продемонстрировано, что сверхтонкие (1-10 нм) 

золотые пленки, полученные термическим напылением золота в вакууме на 

стеклянные подложки, являются метастабильными. Термический отжиг таких 

пленок в диапазоне температур от 200 до 450
о
С позволяет изменить их 

структуру и морфологию и добиться стабильности во времени, а также 

настроить полосу плазмонного поглощения на необходимую длину волны для 

достижения резонанса с возбуждающим лазерным излучением. 

Продемонстрировано, что такого типа SERS подложки эффективно усиливают 

SERS-сигнал от молекул родамина 6Ж и кристаллического фиолетового. 

Ключевые слова: рамановское рассеяние света, SERS, золотые 

наночастицы, серебряные наночастицы, плазмонное поглощение, СЭМ, АСМ. 

SUMMARY 

Hreshchuk O.M. Correlation between morphological and structural features of 

SERS-active metallic nanostructures. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

The Ph.D thesis for the scientific degree of a candidate of science (Philosophy 

Doctor) in physics and mathematics, specialty 01.04.07 – "solid state physics". 

V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The correlation between morphological and structural features of SERS-active 

gold nanostructures was used for the development of efficient SERS substrates. The 

SERS-active films under study were composed of core-shell nanoparticles of either 

Au-SiO2 or SiO2-Au types. The Au-SiO2 nanoparticles have the metallic core 
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covered with a thin layer of SiO2 while in the SiO2-Au nanoparticles the SiO2 core is 

covered with nanoislands of gold. It is shown that core-shell nanostructures of Au-

SiO2 type provide only the EM enhancement of the Raman signal from the deposited 

analyte molecules; the enhancement coefficient in this system is dependent on the 

thickness of SiO2 shell. An analysis of SERS substrates characteristics made on the 

basis of core-shell nanostructures showed that a SiO2-Au substrate is on 5 orders of 

magnitude stronger than Raman signal compared to substrates formed on the basis 

of SiO2 nanospheres without gold NPs. A significant increase in signal intensity is 

due to a considerable increase of effective surface on which gold NPs and analyte 

are located, as well as presence of “hot spots” in system, with high intensity of 

electric field. For SERS substrates based on Au-core / SiO2-shell nanostructures, the 

enhancement is 10
2
-10

3
 (depending on the shell thickness), and for SiO2-Au – 10

4
-

10
5
 (depending on the concentration of gold NPs on the surface of the SiO2 shell). 

Two types of effective SERS substrates based on chemically synthesized gold 

"nanostars" were developed and investigated. It is demonstrated that by changing 

sizes of core and tip of the nanostars during their synthesis, it is possible to adjust 

the plasmon absorption parameters of the SERS substrates to the required 

wavelength of exciting laser radiation to realize the best resonant conditions of 

SERS enhancement. The experimental results obtained revealed a correlation 

between experimental spectra of plasmon absorption of “nanostars”, the effects of 

Raman scattering enhancement and theoretically modeled EM field distribution near 

the NP. Absence of correlation between the amount of deposited analyte molecules 

and the band intensity in the SERS spectrum is explained. It has been demonstrated 

that nanostars is characterized by enhancement due to both the EM mechanism and 

the chemical one. The latter is manifested in the form of various amplification of 

individual bands of analyte molecules. It has been demonstrated that the gain of the 

SERS signal from type I substrates is 10
5
, and type II is 10

6
. It was found that type II 

substrates can be used to diagnose living tissues, since in addition to the plasmon 

absorption band with a maximum of 600 nm, they have band with a maximum of 

1000 nm that gets into the tissue transparency window. The morphological and 
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optical properties of SERS substrates formed by interference lithography were 

studied. Significant increase of the efficiency of Raman scattering by analyte 

molecules due to the annealing of the latter nanostructures with pre-deposited 

molecules was demonstrated. It was found that after annealing at T = 420 °C the 

morphological homogeneity of nanostructures improves, their size and structure 

change, which is reflected in a significant decrease in the half-width of the plasmon 

absorption band and shift of its maximum from 670 to 600 nm, which increases the 

efficiency of amplification of the Raman signal from the studied molecules. It was 

shown that ultra-thin (1-10 nm) gold films formed by thermal deposition of gold in 

vacuum on glass substrates are metastable. Thermal annealing of these films in the 

temperature range from 200 to 450 
o
С allows to transform their structure and 

morphology into a stable one and to fine tune the plasmon absorption band in 

resonance with exciting laser radiation. It has been demonstrated that this type of 

SERS substrate effectively amplifies the SERS signal from rhodamine 6G and 

crystalline violet molecules. 

Key words: Raman light scattering, SERS, gold nanoparticles, silver 

nanoparticles, plasmon absorption, SEM, AFM. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

SERS – англ. surface-enhanced Raman scattering; 

НЧ – наночастинки; 

ЕМ – електромагнітний; 

АСМ – атомна силова мікроскопія; 

СЕМ – скануюча електронна мікроскопія; 

ПЕМ – просвічуюча електронна мікроскопія; 

Р6Ж – Родамін 6Ж; 

ІЧ – інфрачервоний; 

HOMO – англ. highest occupied molecular orbital;   

LUMO – англ. lowest unoccupied molecular orbital;  

FEM – англ. finite element method; 

ЕПЛ – електронно-променева літографія; 

TERS – англ. tip-enhanced Raman spectroscopy; 

ПММА – поліметилметакрилат; 

СЗМ– скануюча зондова мікроскопія; 

ВОЗ – всесвітня організація здоров’я; 

РФЕС –рентгенівська фотоелектронна спектроскопія; 

КФ – кристалічний фіолетовий; 

CV – англ. Crystal violet; 

ТЕОС – тетраетилортосилікат; 

АПТЕС – 3-амінопропілтриетоксисилана; 

YAG –  англ. іттрієво алюмінієвий гранат; 

НЗ – нанозірки; 

КФ – кристалічний фіолетовий; 

CCD – англ. charge coupled device; 

TERS – англ. tip-enhanced Raman scattering; 

ЕМ – електромагнітний; 

ПДАДМАБ – (полідиаллілдиметил)амонію бромід; 

ТЕ – термоелектричний. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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ВСТУП 

Актуальність теми. В останні роки оптичні властивості металевих 

наночастинок (НЧ) стали об’єктом численних досліджень. Це зумовлено 

інтересом до них як завдяки зміні фундаментальних властивостей металів при 

зменшенні розмірів, так і можливістю використання їх на практиці, зокрема, 

для реалізації поверхнево-підсиленого або, так званого, гігантського 

комбінаційного розсіювання світла (англ. - surface-enhanced Raman scattering 

(SERS)). На сьогодні SERS спектроскопія є ефективним, аналітичним 

методом, який дозволяє з високою чутливістю ідентифікувати компонентний 

склад та структуру речовин з надзвичайно низькою концентрацією, до того ж 

цей метод є неруйнівним і не вимагає спеціальної попередньої обробки 

досліджуваних зразків.  

Кількість робіт, присвячених дослідженню коливних спектрів різних 

речовин методом SERS та безпосередньому вивченню механізмів 

раманівського підсилення, з кожним роком зростає [1]–[12]. Це зумовлено 

декількома чинниками.  

По-перше, необхідністю отримання раманівського сигналу від надмалої 

кількості речовини, осадженої на поверхню підкладки, розчиненої в розчині 

або наявної в оточуючому повітрі. На сьогодні, це є актуальною задачею в 

багатьох галузях науки та діяльності людей, зокрема, в хімії та фармакології 

при синтезі нових речовин, матеріалознавстві, біології, медицині, екології, 

криміналістиці, мистецтвознавстві, в боротьбі з наркотиками та тероризмом 

тощо.  

По-друге, необхідністю дослідити особливості електромагнітного (ЕМ) 

та хімічного механізмів підсилення раманівського сигналу.  

По-третє, можливістю за допомогою SERS методу вивчити індивідуальні 

характеристики молекул та НЧ і уникнути усереднення сигналу по великому 

масиву частинок.  

Процес SERS підсилення включає складну взаємодію трьох об’єктів: 

фотонів, досліджуваних молекул і металевих наноструктур, які є основою 
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SERS підкладок. Останні можна розділити на дві основні групи: 

наноструктуровані металеві поверхні та металеві НЧ, осаджені з колоїдного 

розчину на діелектричні підкладки. Для обох випадків реалізуються обидва 

механізми підсилення раманівського розсіяння досліджуваних молекул: ЕМ та 

хімічний. Підсилення завдяки ЕМ механізму зумовлене значним збільшенням 

локальної напруженості електричного поля, в якому знаходяться досліджувані 

молекули, внаслідок збудженням плазмонів в наноструктурованих металах, 

особливо поблизу, так званих «гарячих точок», де напруженість електричного 

поля значно більша. Хімічне підсилення раманівського сигналу зумовлене 

зміною поляризованості досліджуваних молекул при утворенні хімічного 

зв’язку між молекулами досліджуваної речовини та металевими НЧ за рахунок 

перенесення заряду. Останнє призводить до зміни електронної структури 

молекул, що може проявлятися як в зміщені електронних рівнів, так і в появі 

нових. В результаті хімічного підсилення відбувається селективне підсилення 

окремих коливних смуг, на відміну від ЕМ механізму, при якому приблизно 

однаково підсилюються всі смуги в широкому спектральному діапазоні. 

Ключовим фактором для явища поверхневого підсилення раманівського 

розсіяння світла є розташування молекул або НЧ, які досліджуються, в 

безпосередній близькості до металевих наноструктур. Крім того, ефективність 

SERS ефекту залежить від морфології наноструктурованої металевої поверхні, 

умов лазерного збудження, а також від характеристик досліджуваної молекули 

аналіту. Неможливість точного теоретичного моделювання реальних 

підкладок та відсутність чіткого та повного обґрунтування оптимальних для 

SERS-ефекту характеристик морфології підкладок зумовлюють актуальність 

дослідження таких поверхонь.  

Для реалізації перспектив масового застосування SERS-спектроскопії 

необхідна розробка SERS підкладок з такими параметрами як високий 

коефіцієнт підсилення, простота виготовлення, низька собівартість, 

однорідність по поверхні, відтворюваність і стабільність їх властивостей з 

часом. Досягнення таких характеристик неможливе без встановлення 
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взаємозв’язку між морфологією та оптичними характеристиками 

наноструктурованих металевих плівок, виготовлених різними методами при 

різних технологічних режимах і величиною поверхнево-підсиленого ними 

раманівського сигналу від осаджених молекул аналітів. Усе вищесказане 

свідчить про актуальність таких досліджень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відповідає основним науковим напрямкам діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України і 

виконувалась в рамках тем: 

• «Розробка плазмонно-підсилюючих підкладок для діагностики надмалих 

кількостей біологічних речовин» 2018-2019. Державний реєстраційний 

номер 0119U101913 – (виконавець). 

• «Розроблення методу надчутливої поверхнево-плазмонно-підсиленої 

діагностики молекулярних, біологічних і колоїдних наносистем для потреб 

каталізу, медицини, фармакології та захисту навколишнього середовища» 

2010-2014 рр. Державний реєстраційний номер 0110U004762 – 

(виконавець).  

• «Оптика та радіоспектроскопія електронних, фононних, плазмонних і 

спінових збуджень у напівпровідникових матеріалах різної розмірності» 

2016-2020 рр. Постанова № 59/ВТ-16-04 від 17.04.2015 р. Державний 

реєстраційний номер 0118U002317) – (виконавець). 

Метою роботи було встановлення взаємозв'язку між морфологією 

металевих наноструктур, їх спектрами оптичного поглинання та ефективністю 

підсилення раманівського сигналу від досліджуваних органічних молекул-

аналітів. 

Для досягнення даної мети вирішувалися наступні завдання: 

1. Встановити вплив форми, розмірів, просторової щільності та латерального 

впорядкування плазмонних наноструктур на особливості взаємодії 
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збуджуючого електромагнітного випромінювання з плазмонними 

збудженнями. 

2. Встановити внески електромагнітного та хімічного механізмів підсилення 

для кожного конкретного типу SERS підкладок. 

3. Встановити роль резонансного збудження лазерним випромінюванням 

молекули-аналіту в процесі підсилення раманівського розсіяння SERS 

підкладками. 

4. Встановити вплив діелектричних оболонок наноструктур типу «ядро-

оболонка» Au-SiO2 на коефіцієнт підсилення раманіського 

випромінювання. 

5. Встановити кореляцію між експериментальними спектрами плазмонного 

поглинання «нанозірок», ефектами підсилення ними раманівського 

розсіяння та теоретично змодельованим розподілом ЕМ поля поблизу НЧ. 

6. Встановити параметри термічних відпалів золотих плівок з різною 

ефективною товщиною для налаштування смуг плазмонного поглинання в 

резонанс зі збуджуючим лазерним випромінюванням.  

Об’єктом даного дослідження були золоті та срібні наноструктури, 

сформовані на скляних підкладках методами колоїдного синтезу, 

інтерференційної фотолітографії та термічного вакуумного напилення. 

Предметом даного дослідження були закономірності впливу 

морфологічних та оптичних властивостей SERS-підкладок, сформованих на 

основі золотих та срібних наноструктур при варіюванні технологічних 

режимів їх виготовлення, на ефективність підсилення раманівського 

розсіювання світла досліджуваними молекулами. 

Методи дослідження, які використані в роботі, включають раманівську 

спектроскопію, оптичне поглинання, атомну силову мікроскопію (АСМ), 

скануючу електронну мікроскопію (СЕМ), оптичну мікроскопію, теоретичне 

моделювання. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

У результаті комплексних досліджень властивостей наноструктурованих 

SERS підкладок, вперше отримано наступні наукові результати: 

1. Встановлено, що для наноструктур типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 

характерне тільки ЕМ підсилення раманівського сигналу від осаджених на 

них молекул-аналітів і його величина залежить від товщини SiO2 оболонки. 

2. Продемонстровано, що морфологія наноструктур типу «ядро-оболонка» 

SiO2-Au дозволяє підсилювати електричне поле випромінюючого диполя 

не тільки за рахунок налаштування в резонанс частот смуги плазмонного 

поглинання та збуджуючого лазерного випромінювання, але і за рахунок, 

так званих «гарячих точок». Визначено, що величина підсилення 

раманівського розсіювання світла осадженими молекулами-аналіту 

Родамін 6Ж (Р6Ж) складає 5 порядків. 

3. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними, оптичними 

властивостями та SERS ефективністю двох типів плівок, отриманих 

осадженням золотих «нанозірок» з колоїдного розчину на скляні підкладки 

(I тип) та синтезом «нанозірок» на скляній підкладці безпосередньо в 

розчині (II тип). Показано, що для обох типів SERS-підкладок характерні 

як ЕМ, так і хімічний механізми підсилення. Встановлено, що коефіцієнт 

підсилення SERS-сигналу від підкладок I типу складає 10
5
, а II типу – 10

6
.  

4. Встановлено кореляцію між експериментальними спектрами плазмонного 

поглинання «нанозірок», ефектами підсилення ними раманівського 

розсіяння та теоретично змодельованим розподілом ЕМ поля поблизу НЧ. 

5. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними, оптичними та 

підсилюючими властивостями SERS-підкладок, виготовлених методом 

інтерференційної фотолітографії. Виявлено ефект суттєвого збільшення 

ефективності раманівського розсіяння молекулами аналіту (кристалічний 

фіолетовий, англ. Crystal violet – CV) за рахунок відпалу таких 

наноструктур з попередньо осадженими на них молекулами (в межах 

температурної стабільності останніх).  
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6. Продемонстровано, що надтонкі (1-10 нм) золоті плівки, сформовані 

термічним напиленням золота у вакуумі на скляні підкладки, є 

метастабільними при їх збереженні в атмосфері повітря при кімнатній 

температурі. Термічний відпал таких плівок в діапазоні температур від 200 

до 450
о
С дозволяє змінити їх структуру та морфологію на стабільну з 

часом і точно налаштувати смугу плазмонного поглинання на необхідну 

довжину хвилі для реалізації резонансу зі збуджуючим лазерним 

випромінюванням.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Розроблено та досліджено відносно недорогі, ефективні SERS підкладки 

різних типів на основі золотих (срібних) наноструктур, які дозволяють 

суттєво підсилити раманіський сигнал від органічних молекул.  

2. Наноструктури типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 за рахунок сумісності SiO2 з 

живими тканинами можуть бути застосовані в ролі маркерів раманівського 

розсіювання при дослідженнях тканин in vivo. 

3. Для плівок на основі «нанозірок» експериментально зареєстровані смуги 

плазмонного поглинання в спектральній області від 800-1100 нм, що 

свідчить про можливість їх використання для ефективного SERS-

підсилення у вікні прозорості живих тканин.  

4. Показана, можливість багаторазового використання SERS підкладок 

виготовлених методом інтерференційної фотолітографії після термічної 

обробки при 300 °С. 

Достовірність отриманих результатів забезпечувалась використанням 

сучасних експериментальних взаємодоповнюючих методів дослідження, 

несуперечністю отриманих результатів, що відповідають сучасним уявленням 

у даній області і підтверджуються аналізом відповідних літературних джерел 

та опубліковані в авторитетних наукових виданнях, які входять до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science. 

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в працях, які виконані в 

співавторстві, полягає в проведенні вимірювань раманівського розсіювання 
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світла від органічних молекул, обробці експериментальних результатів, 

вимірюванні спектрів оптичного поглинання та обробці результатів 

вимірювань. Дисертант брав участь в узагальнені, аналізі, інтерпретації 

отриманих результатів та написанні статей.  

Постановка задач, вибір об’єктів досліджень, аналіз та інтерпретація 

одержаних результатів робилися у співпраці з науковим керівником.  

Основна частина результатів доповідалась, в тому числі здобувачем 

особисто, на вітчизняних і міжнародних конференціях та семінарах наукових 

установ. Участь авторів з інших організацій у більшості випадків була 

пов’язана з вирощуванням зразків та наданням обладнання для проведення 

експериментальних вимірів.  

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на наступних вітчизняних та 

міжнародних конференціях:  

• VI Ukrainian scientific conference on physics of semiconductors, Chernivtsi 

(USCPS-6), Ukraine, 2013.  

• Конференція молодих вчених з фізики «Лашкарьові читання-2014», Київ, 

Україна,, 2-4 квітня 2013.  

• VII Міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні й акустичні 

процеси та матеріали», Луцьк «Світязь», Україна, 8-12 червня, 2014.  

• Конференція молодих вчених з фізики «Лашкарьові читання-2014», Київ, 

Україна, 2-4 квітня, 2014.  

• International 2nd research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials» (NANO-2014), Lviv, Ukraine, 23-30 August, 2014.  

• International 3rd research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials» (NANO-2015), Lviv, Ukraine, 26-29 August, 2015.  

• 4th International research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials» (NANO-2016), Lviv, Ukraine, 24-27 August, 2016.  
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• 4-th International Summer school Nanotechnology: from fundamental research 

to innovations (NANO-2017), Migove, Chernivtsi region, Ukraine, 19-26 

August, 2017.  

• Конференція молодих вчених з фізики «Лашкарьові читання-2014», Київ, 

Україна,  5-7 квітня, 2017. 

• 5th International research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials» (NANO-2017), Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August, 2017.          

(3 тези) 

• The 18th International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology Material Science (SPO-2017), Kyiv, Ukraine, October 26-29, 2017. 

• Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьові 

читання-2018», Київ, Україна, 4-6 квітня, 2018.  

• International workshop on Raman spectroscopy, Kyiv, Ukraine, May 17-18, 

2018.  

• VІІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-8, 

2 - 4 жовтня 2018, Ужгород, Україна.  

Публікації. Усі основні результати роботи з достатньою повнотою 

відображені у 23 наукових працях, з них 6 в наукових журналах (журнали 

Chemical Physics, Journal of Nanophotonics, Phys. Stat. Sol. (b) та 3 статті в 

журналі SPQEO, 1 розділ в книзі: "Nanosized systems and nanomaterials: research 

in Ukraine. Chapter 3. Diagnostics of Nanostructures". Академперіодика, Київ, 

Україна та 16 публікацій в матеріалах та тезах конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, оглядового розділу та чотирьох розділів оригінальних досліджень, 

висновків та списку використаних джерел. В роботі 155 сторінок 

машинописного тексту, із них 140 сторінок основного тексту, 65 ілюстрацій та 

список використаних джерел з 155 найменувань на 15 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Спектроскопія раманівського розсіювання світла  

З кожним роком зростають потреби в розробці ефективної 

діагностики надмалих кількостей речовини в повітрі, рідині та твердих тілах. 

Особливо важливу роль в таких дослідженнях відіграє коливна 

спектроскопія, яка дозволяє характеризувати властивості окремих молекул 

тих чи інших речовин, на відміну від інших методів, які дозволяють 

встановити тільки наявність чи відсутність в досліджуваній пробі певних 

хімічних елементів. Не дивлячись на те, що ефект раманівського розсіяння 

був відкритий ще 1928 році і вже через 2 роки за його відкриття Ч.В. Рамана 

було нагороджено Нобелівською премією, бурхливий розвиток цього методу 

почався тільки після відкриття лазеру в 1960 році. До цього часу основну 

інформацію по коливні спектри різних речовин отримували методом 

інфрачервоної спектроскопії (ІЧ). Лазерна раманівська спектроскопія 

дозволила проводити діагностику не тільки прозорих матеріалів і об’єктів з 

високим перерізом раманівського розсіяння, а практично всіх матеріалів. З 

того часу вона стала в один ряд із ІЧ спектроскопією, а з часом і основним 

методом коливної спектроскопії. Звичайно, в багатьох випадках важливо 

використання обох цих методів, зокрема при діагностиці нових речовин, 

коли необхідно зробити віднесення всіх коливних смуг досліджуваної 

речовини до певного типу коливних мод, оскільки в багатьох випадках ці 

методи доповнюють один одного. Що стосується можливостей раманівської 

спектроскопії, то вона є неруйнівним, безконтактним методом, який  

дозволяє встановити тип досліджуваного матеріалу, оскільки кожен 

раманівський спектр є «відбитком пальців» кожного матеріалу, його фазовий 

стан, тип кристалічної структури, величину наявних механічних напружень, 

наявність в досліджуваному зразку різних політипів цього матеріалу, оцінити 

розміри нанокристалів та концентрацію електричних зарядів в 

напіпровідниках, встановити розподіл компонентного складу по глибині 
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досліджуваної структури та багато інших важлих характеристик [13]–[21]. 

Звичайно, як і кожен метод, раманівська спектроскопія має свої обмеження. 

Це, зокрема низький переріз розсіяння, який становить                                    

10
-30

–10
-25

 см
2
/молекулу, що 8-13 порядків менший в порівнянні з 

фотолюмінесценцією (ФЛ).  

Водночас, відкриття ефекту підсиленого раманівського розсіювання 

світла (англ. surface-enhanced Raman spectrocopy - SERS) [22] відкрило 

можливості досліджувати надмалі концентрації речовини при осаджені їх на 

металеві наноструктури за рахунок значного збільшення електричного поля, в 

якому знаходяться молекули досліджуваної речовини. Вперше цей ефект був 

виявлений Флешманом та ін. [22] у 1974 для молекул піридину, які були 

адсорбовані на шорсткій поверхні електроду зі срібла. Автори вважали, що 

інтенсивність сигналу зростає в порівнянні з інтенсивністю розсіяння таких 

молекул, адсорбованих на гладенькій поверхні за рахунок значно більшої 

площі шорсткої поверхні, тобто від збільшення кількості молекул, що дають 

внесок в розсіяння. Пізніше Ван Дайн [23] і незалежно Кретон [24] 

відзначили, що саме шорсткість є суттєвим фактором для збільшення сигналу, 

хоча збільшення площі поверхні також призводить до збільшення сигналу, 

однак на декілька порядків менше. Теоретичні та експериментальні 

дослідження показали, що відповідальні за процес підсилення інтенсивності 

раманівського розсіяння два основних механізми – це збільшення локального 

електромагнітного поля поблизу поверхні металевих НЧ, внаслідок збудження 

в них поверхневих (локалізованих) плазмонів та перенесення заряду з металу 

до адсорбованих на ньому молекул. Відділити один механізм від іншого 

досить складно, оскільки у випадку безпосереднього контакту молекули з 

металом діють одночасно обидва, у іншому випадку – при наявності у металу 

тонкого діелектричного покриття, діє тільки перший механізм, причому він 

може бути суттєво послаблений [25].  

ЕМ зумовлений резонансним збудженням лазерним випромінюванням 

колективних коливань електронів (поверхневих або локалізованих плазмонів) 
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в металевих наноструктурах (Рис.1, а). Останні створюють значне електричне 

поле поблизу поверхні, що підсилює раманівське розсіювання від молекул або 

напівпровідникових наноструктур, осаджених на них. Хімічний механізм 

пов'язаний з утворенням хімічного зв’язку між досліджуваними молекулами 

та металевими наноструктурами і передбачає резонансний обмін енергією між 

ними при лазерному опроміненні. Визначальний внесок в SERS дає ЕМ 

механізм підсилення, в той час як хімічний дає підсилення всього на два-три 

порядки величини і може бути зовсім відсутнім, якщо молекула хімічно не 

зв'язана з металевої поверхнею. При розробці типу та форми плазмонних 

наноструктур слід враховувати форм фактор НЧ, а саме для анізотропних НЧ, 

наприклад, наностержнів, притаманні як поздовжні, так і поперечні плазмонні 

коливання (Рис. 1.1, b), що обумовлює появу в спектрах двох піків 

плазмонного поглинання. Окрім того, слід враховувати відстань від НЧ до 

досліджуваної молекули, так як напруженнність електричного поля поблизу 

НЧ, утвореного збудженням плазмонів, з віддаленням від неї спадає згідно 

формули:  

I = (1 + r/a)
-10

,                (1.1) 

де a - радіус металевої НЧ і r - відстань між НЧ та молекулою аналіту [26]. 

 

Рис. 1.1. Схематичне представлення збудження поверхневих плазмонних 

коливань електромагнітним випромінюванням, а - ізотропна, сферична НЧ,     

b - анізотропна НЧ у формі стержня [27]. 
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1.2. Електромагнітний механізм підсилення SERS сигналу 

Значне підсилення раманівського сигналу за рахунок ЕМ механізму 

зумовлене тим, що електричне поле від плазмонних НЧ дає внесок в 

збільшення векторів напруженості електричного поля як збуджуючого 

лазерного випромінювання, так і раманівського розсіяння і воно пропорційне 

E
4 
[28]–[34].  

Нелінійні оптичні ефекти, як правило, описуються в дипольному 

наближенні за допомогою розкладання в степеневий ряд співвідношення між 

індукованим мікроскопічним дипольним моментом p і локальними полями 

E(), які діють на систему:  

p=El+ElEl+El El El +…      (1.2) 

 Коефіцієнти розкладу , ,  є відповідно лінійною узагальненою 

поляризованістю другого та третього порядку. Якщо в рівняння (1) ввести 

відповідні частотні аргументи, то відповідні його члени будуть описувати 

поляризацію, яка виникає в багатьох нелінійних оптичних ефектах.  Зокрема,  

зумовлює лінійний показник заломлення та лінійне поглинання. Раманівські 

смуги можна розглядати як смуги, що зумовлені  періодичними змінами 

лінійної поляризуємості системи, що знаходиться у зовнішньому полі, 

причому частоти модуляції збуджуючого лазерного випромінювання є 

характеристичними частотами системи. Якщо Q – коливна координата 

молекули, то  буде рівна  = 0 + (/Q)0Q, де другий член описує її 

поляризованість, який відповідає раманівському розсіянню першого порядку. 

Поляризованість другого порядку () відповідальна за генерацію другої 

гармоніки, складання частот, оптичне детектування і багато іншого. Величина 

 описує генерацію третьої гармоніки, різні процеси складання чотирьох 

хвиль, оптично індуковані зміни лінійного показника заломлення та 

двухфотонне поглинання. Можливі численні процеси змішування чотирьох 

хвиль включають також когерентне антистоксове та вимушене раманівське 

розсіяння.  
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Для класичного раманівського розсіювання на вільних молекулах в 

об’ємі середовища напруженість зовнішнього електромагнітного поля 

модифікується впливом діелектричної проникності цього середовища за 

рахунок поправок локального поля. Для цього випадку внутрішньо 

молекулярні коливання атомів з характерною частотою  модулюють 

дипольний момент, який наводиться в електронній підсистемі молекули 

збуджуючою електромагнітною хвилею:  
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де )(td


 - осцилюючий дипольний момент молекули, 0 – електронна 

поляризованість молекули, 0Q
Q

ram






  – раманівська поляризованість 

молекули, яка пов’язує внутрішньо молекулярне коливання з електронною 

поляризованістю молекули, Q0 – амплітуда внутрішньо молекулярного 

коливання, 0E


– амплітуда збуджуючої електромагнітної хвилі. 

Якщо ж молекула адсорбована на поверхні металу, то локальна природа 

поля, що діє в місці знаходження молекули стає принципово важливою, так як 

в цьому випадку величина локального поля в певних поверхневих структурах 

може збільшуватися на порядки в порівнянні з напруженістю зовнішнього 

поля, яка є на певній віддалі від поверхні металу. Якщо розглянути малу 

сферичну частинку радіуса R з діелектричною проникністю м(), яка 

розташована у вакуумі з діелектричною проникністю в=1 і на яку падає 

плоска монохроматична світлова хвиля: E(r,t)=E0exp(-it+ikr), то в 

електростатичному наближенні (R) ця задача має простий розв’язок: 

напруженість локального поля всередині частинки визначається виразом: 

Eloc()=L()E0=3 E0/(m()+2)      (1.4) 
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В діелектрику, для якого у видимому діапазоні електромагнітних хвиль 

()  1-2, локальні поправки за рахунок фактору локального поля L() у 

виразі (1.4) не значно впливають на величину напруженості поля. Для 

металевої частинки ситуація буде зовсім інша за рахунок того, що для металів 

завжди існує спектральний діапазон, в якому м()  0. Фізичний зміст 

від’ємної діелектричної проникності полягає в тому, що на таких частотах в 

об’ємі електромагнітні хвилі не можуть розповсюджуватися. При деякій 

резонансній частоті м() = -2, як слідує з (1.4) відбувається значне зростання 

величини локального поля. Модуль величини фактору локального поля L() 

залишається і при цій частоті відмінним від нуля, оскільки стає рівною нулеві 

тільки дійсна частина знаменника у виразі (1.4). Аналіз фактора локального 

поля показує, що він дорівнює: 

)(

)(
)(

''

'

rm

rm

rL



  ,      (1.5) 

де )('

rm  і )(''

rm  - дійсна та уявна частини діелектричної проникності сфери на 

резонансній частоті. Для золота та срібла поглинання досить мале ( )(''

rm  1), 

тому відношення (1.5) може досягати величини 10-20.  

Очевидно, що локальне електричне поле підсилене не тільки всередині 

частинки, але і поблизу її поверхні. Зовні металевої частинки фактор 

локального поля сильно неоднорідний і, як зазначалося вище, швидко спадає 

при збільшенні відстані від її поверхні, так як він визначається полем 

дипольних коливань електронів в металевій частинці, збуджених зовнішнім 

електромагнітним полем. Таким чином, інтенсивність раманівського розсіяння 

в розрахунку на одну молекулу, яка адсорбована на металевій частинці, буде 

пропорційна квадрату дипольного моменту на стоксовій частоті, і на відміну 

від класичного виразу (1.3) для раманівського розсіяння має вигляд: 

      .)()()()()()()()()()( 2

0

2*42

0

222*22
ELELLdEI ramLstLramststst   (1.6) 

У виразі (1.6) враховано такі дві обставини. Перш за все металева сфера 

підсилює не тільки поле збуджуючої електромагнітної хвилі за рахунок 
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фактору L(L), але і підсилює випромінювання стоксового диполя на стоксовій 

частоті. Так, у виразі (1.6) з’являється квадрат фактору L(st), а оскільки із за 

малості  маємо stL=res, то підсилення інтенсивності раманівського 

сигналу буде визначається четвертим порядком резонансного фактору 

локального поля і, у відповідності з попередніми оцінками величини L(res), 

може досягати п’яти-шести порядків.  

Другий важливий фактор, який врахований у виразі (1.6) – це відмінність 

раманівської сприйнятливості адсорбованої молекули *

ram  від аналогічної 

сприйнятливості вільної молекули ram  у виразі (1.3). Така відмінність виникає 

із за можливого формування нових хімічних зв’язків адсорбованої молекули з 

металом (хемосорбція) і може призводити до збільшення інтенсивності 

раманівського розсіяння на два-три порядки.  

Якщо металеві НЧ мають форму не сфери, а еліпсоїда, то точний 

аналітичний розв’язок рівнянь Лапласа в електростатичному наближенні        

(a; b << ) для підсиленого поля Eloc поблизу поверхні еліпсоїда у цьому 

випадку записується наступним чином: 

  0 0

( ) / ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 ( ) / ( ) 1

m
loc

m

E E g E
A

   
   

   
 

 
. (1.7) 

Тут εm(ω) і ε(ω) – комплексні діелектричні функції частинки та оточуючого 

середовища, g = Eloc/E0 – коефіцієнт поверхневого підсилення, А – коефіцієнт 

деполяризації, який залежить від форми частинки наступним чином: 

 (1.8) 

Ця константа – є геометричним фактором, який залежить від відношення 

півосей a/b. Необхідно зазначити, що локальне поле зовні еліпсоїда є 

неоднорідним, поблизу вершин витягнутого еліпсоїду або країв сплюсненого 

воно набагато сильніше, ніж у інших областях. Чим більше відхилення від 

сферичної форми, тим більше напруженість поля. Отже, коефіцієнт підсилення 
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є максимальним поблизу вершини, радіус кривизни якої  b
2
/a, і швидко 

спадає з наближенням до екватору еліпсоїда. 

Резонансне поглинання збуджуючого лазерного випромінювання 

металевими НЧ призводить до значного зростання електричного поля поблизу 

їх поверхні і, відповідно, до підсилення раманівського сигналу від молекул, що 

знаходяться в безпосередній близькості. Традиційно метал, з якого 

виготовляють наноструктури це золото, срібло і дуже рідко мідь. Для кожного 

типу металу притаманний свій робочий діапазон, в якому НЧ, виготовлені з 

цього металу ефективно підсилюють раманівський сигнал (Рис. 1.2). 

Дослідження показують, що найефективнішим є срібло, однак воно є досить 

хімічно активним, тому зазвичай виготовляють наноструктури на основі 

золота. Слід відзначити, що в залежності від розміру НЧ смуга їх плазмонного 

поглинання може суттєво зміщуватися, зокрема в довгохвильову спектральну 

область при збільшенні розмірів НЧ, та в короткохвильову область при їх 

зменшенні.  

 

Рис. 1.2. Спектральні діапазони, в яких можна збуджувати плазмони в 

наноструктурах, сформованих на основі міді, золота та срібла. 
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Для ефективного застосування SERS необхідно мати в розпорядженні 

підкладки, які покриті плівками із наноструктурованого золота або срібла. 

Вони повинні характеризуватися такими параметрами як стабільність з часом, 

латеральна однорідність, простота виготовлення, низька собівартість, значне 

підсилення раманівського сигналу від осаджених на них речовин.  

 Ефективність SERS ефекту залежить від багатьох факторів, а саме 

морфології наноструктурованої металевої поверхні (розмірів, форми, 

розташування та щільності наноструктур) [35], параметрів збуджуючого 

лазерного випромінювання [36], умов осадження і властивостей 

досліджуваних молекул, відстані останніх від поверхні металу [37], 

особливостей плазмонного резонансу, які характеризуються положенням, 

напівшириною та інтенсивністю смуги плазмонного поглинання, 

діелектричної проникності середовища та ін. Слід відзначити, що основним 

фактором значного підсилення раманівського сигналу від осадженої молекули 

на металеві НЧ є налаштування в резонанс збуджуючого лазерного 

випромінювання з плазмонними коливаннями в металевих НЧ. 

 

1.3. Хімічний механізм підсилення SERS сигналу 

При розробці SERS підкладок важливим фактором є розташування 

молекул або нанокластерів, які досліджуються, в безпосередній близькості від 

металічних наноструктур. При цьому можливі два випадки: як з утворенням 

хімічного зв’язку, так і без нього. Хімічне підсилення раманіського сигналу 

зумовлене зміною поляризованості досліджуваних молекул при утворенні 

хімічного зв’язку між молекулами досліджуваної речовини і металевими НЧ за 

рахунок перенесення заряду (Рис. 1.3, а). Останнє призводить до зміни 

електронної структури молекул, що може проявлятися як в зміщені 

електронних рівнів, так і появі нових. В результаті реалізації резонансного 

раманівського розсіяння з «новими» електронними рівнями відбувається 

селективне підсилення окремих коливних смуг [38], на відміну від ЕМ 
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механізму, при якому приблизно однаково підсилюються всі смуги в 

широкому спектральному діапазоні. Крім того, додаткове підсилення можливе 

за рахунок резонансного збудження молекулярних рівнів (HOMO-LUMO) 

молекули (Рис. 1.3, b), так зване поверхнево підсилене резонансне раманівське 

розсіювання світла SERRS (англ. surface-enhanced resonance Raman scattering). 

 

Рис. 1.3. Схематичне представлення хімічного механізму підсилення:                

а - резонансне перенесення заряду, b - резонанс із молекулою. 

 

 1.4. «Гарячі точки» 

 Найбільш важливими проявами ЕМ підсилення SERS сигналу від 

досліджуваних речовин є значне збільшення напруженості електричного поля, 

в якому вони знаходяться, як за рахунок збудженням плазмонів в 

наноструктурованих металах, так і за рахунок формування, так званих, 

«гарячих точок», при суперпозиції електричних полів металевих НЧ, відстань 

між якими менше ~5 нм або окремих НЧ, що мають гострі вершини, що 

обумовлює суттєве збільшення напруженості електричного поля поблизу них 

(Рис. 1.4). Як правило, «гарячі точки» не рівномірно розташовані по поверхні 

SERS підкладки і займають площу, що не перевищує 1 відсотку від всієї площі 

підкладки [39]. Тим не менш, в роботі [39] показано, що вони дають понад 
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24% внеску до загального SERS підсилення. Тому досить важливо, щоб в 

SERS підкладках наноструктури формували «гарячі точки».  

 

Рис. 1.4. Схематичне представлення розподілу електричного поля поблизу НЧ 

різної форми з формуванням «гарячих точок»: а - сферичні НЧ, b - НЧ у формі 

квадрату, c - НЧ у формі трикутника. 

 Отже, наноструктури для SERS підкладок розробляють таким чином, 

щоб масив НЧ містив максимально велику кількість ефективних (із значною 

напруженістю ЕМ поля) «гарячих точок». Для цього можна формувати НЧ 

таким чином, щоб були гострі виступи, або зближувати сусідні НЧ, щоб між 

ними утворилися проміжки в нанометровому масштабі, де електричні поля 

сусідніх НЧ будуть взаємно накладатися. Також, одним із методів є 

функціоналізація поверхні НЧ проміжними молекулами, щоб забезпечити 

надійний контакт НЧ з досліджуваною молекулою та максимально зблизити їх 

в необхідних місцях. 

 Розвиток комп'ютерних технологій та програм дозволяє проводити 

моделювання складних систем та визначення їх ефективності. Так за 

допомогою методу кінцевих елементів (англ. Finite element method – (FEM)) та 

використовуючи програмне забезпечення, на кшталт, Comsol Multi physics 
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можна проектувати більш складніші системи наноструктур з «гарячими 

точками» (Рис. 1.5) [40]. 

 

Рис. 1.5. Розраховані моделі складних систем з «гарячими точками»:                 

а - агрегати НЧ та олігомери, b - впорядковані масиви НЧ, c - структуровані 

поверхні, d - наногептамер та нанопіраміди. 

SERS методика дозволяє досліджувати фотохімічні реакції при 

лазерному опроміненні, а також багато різних інших in situ досліджень 

фізичних та хімічних процесів у функціональних мікро- та наноструктурах 

[41]. Особливістю SERS методики є можливість детектування коливних мод, 

які не проявляються в звичайному раманівському розсіюванні світла. Це стає 

можливим за рахунок зміни симетрії системи при адсорбції молекули на 

поверхні наноструктурованого металу [42], окрім того можуть детектуватися 

моди, які проявляються тільки в інфрачервоних спектрах для вільних молекул, 

що дає додаткову інформацію про її структуру. Розвиток сучасних методів 

діагностики дозволив поєднати атомно-силовий мікроскоп (АСМ) з SERS 

методикою в, так звану зондово-підсилену раманівську спектроскопію 

(англ. tip-enhanced Raman spectroscopy – TERS), яка дозволяє проводити 
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унікальні, сучасні експерименти на одиночних молекулах з ангстремною 

роздільною здатністю [43]. Активний розвиток SERS методики призвів до 

появи нових методів SERS спектроскопії, а саме SERS мікроскопія, 

електрохімічний SERS (дослідження in-situ електрохімічних реакцій та 

перетворень молекул), резонансної з молекулою SERS спектроскопії 

(англ. Surface enhanced resonance Raman scattering – SERRS), та поверхнево 

підсиленої гіпер (двофотонне збудження) раманівського розсіювання 

(англ. surface-enhanced hyper Raman scattering – SEHRS), а також поверхнево 

та зондово-підсиленої когерентного анти-Стоксівського раманівського 

розсіювання (англ. Surface- and Tip-Enhanced Coherent Anti-Stokes Raman 

Scattering – SE-CARS, TE-CARS) [44], [45]. Слід відзначити, що такі унікальні 

експерименти проводяться в сучасних лабораторіях та потребують складного 

устаткування та кваліфікованого персоналу. Однак, для вирішення більшості 

задач в різних галузях науки достатня менша роздільна здатність та звичайний 

SERS дозволяє їх вирішити. Для реалізації SERS підсилення та рутинного 

аналізу повинні бути в наявності наноструктуровані металеві SERS підкладки, 

які б задовольняли умови їх прикладного застосування. Досі в світі не існує 

універсальних, відносно недорогих SERS підкладок, які здатні підсилити 

раманівський сигнал від різних речовин. 

 

1.5. Методи отримання наноструктуваних SERS підкладок 

SERS підкладки можна розділити на основні категорії за декількома 

параметрами: за металом (золото, срібло, мідь), який використовується для 

створення НЧ і визначає спектральну область їх застосування; за 

упорядкуванням:  - латерально впорядковані або латерально неупорядковані; 

за принципом отримання металевих НЧ: формуються на підкладках або 

осаджуються на підкладки з колоїдного розчину; за механізмом їх підсилення: 

ЕМ, хімічний або проявлення обох цих механізмів;  з наявними «гарячими 

точками» або без них; за здатністю їх повторного використання: одноразові 
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або багаторазові.  

 З існуючих на сьогоднішній час методів виготовлення 

наноструктурованих поверхонь, які можуть реалізувати більшість 

характеристик необхідних для розробки ефективних SERS підкладок це 

електронно-променева літографія (ЕПЛ) (англ. electron-beam lithography - EBL) 

[46]–[55]. Даний метод дозволяє контрольовано, з високою точністю керувати 

впорядкованістю та поверхневою щільністю НЧ на поверхні підкладки, їх 

формою і розмірами, що в кінцевому випадку дозволяє створити практично 

будь-яку морфологію поверхні SERS підкладок з різною формою 

наноструктур. Цей метод вважається найточнішим у відтворюваності та 

варіативності форми та розмірів. Він також дозволяє реалізувати складні 

комплекси наноструктур, які формують «гарячі точки» та перевіряти їх внесок 

в підсилення SERS сигналу. Однак, слід відзначити, що дана методика 

потребує дорогого устаткування, є складною у використанні, відповідно, 

виготовлені SERS підкладки є досить дорогими. Зазвичай ЕПЛ застосовують 

для виготовлення високоякісних підкладок в невеликій кількості для наукових 

цілей або під комерційне замовлення. 

 Для виготовлення SERS підкладок методом ЕПЛ використовують 

кварцеву або кремнієву підкладки, покриті металом, на які спінкоутером 

наносять чутливий до дії електронних променів резист, наприклад, 

поліметилметакрилат (ПММА). Опромінюючи його сфокусованим пучком 

електронів в необхідних областях змінюють його розчинність, який згодом 

розчиняють і вимивають, використовуючи органічний розчинник. Наступним 

етапом є процес травлення, який дозволяє видалити не покрите полімером 

золото. Таким чином отримують необхідну наноструктуровану поверхню. 

Використовуючи ЕПЛ методику можна виготовляти наноструктури 

різноманітних форм, наприклад, масиви із наноромбів, прямокутників, еліпсів, 

дисків з отворами, трубок, пірамід, решіток та ін. (Рис. 1.6) [56]–[58]. 
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Рис. 1.6. SERS підкладки сформовані методом ЕПЛ з наноструктурами різної 

форми. 

  

Альтернативою складній та дорогій методиці ЕПЛ є фотолітографія 

[59]–[66]. Вона зарекомендувала себе як відносно не дорога методика, яка 

дозволяє вибирати метал, керувати формою та розмірами наноструктур. Окрім 

того можна створювати шаблони SERS підкладок. У порівнянні з ЕПЛ 

методом виготовлення підкладок має суттєві відмінності. Це такі як 

використання лазерного випромінювання для формування шаблону на 

фоточутливому резисті. Ця відмінність суттєво здешевлює обладнання для 

виготовленні підкладок, однак внаслідок дифракційного обмеження світла, 

мінімальні розміри наноструктур не можуть переважати 150-200 нм у 
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порівнянні з ~10 нм при використанні ЕПЛ методу. Окрім того, 

фотолітографія поступається у варіативності форми та розмірів наноструктур. 

В окремих методиках реалізуються більш складніші форми ніж ґратки, лінії, 

наноострівці, однак вони потребують складнішого устаткування, 

кваліфікованого персоналу та є фінансово затратними. Звичайна 

інтерференційна фотолітографія характеризується відносно низькими 

затратами, не складним процесом виготовлення наноструктур, а також 

можливістю масштабування підкладок за рахунок виготовлення шаблонів. 

Відзначені характеристики методики роблять її досить 

конкурентоспроможною, з точки зору масштабування та дешевизни, у 

порівнянні з іншими. Слід відзначити, що внаслідок однорідності 

наноструктур по поверхні підкладки, підсилення SERS сигналу також досить 

рівномірне. Процес виготовлення підкладок методом фотолітографії відносно 

простий і складається з декількох етапів: вакуумне термічне напилення золота 

на скляну або кремнієву підкладку, нанесення фоторезисту, опромінення УФ 

лазером, протравлення експонованого фоторезисту з наступним витравленням 

непокритого фоторизистом золота. Слід відзначити, суттєвий недолік даного 

методу, а саме не значна варіативність у розмірах наноструктур, внаслідок 

залежності їх розмірів від довжини хвилі лазерного опромінення; не значна 

конфігуративність у формі наноструктур, що суттєво знижує застосування 

внаслідок складності формування «гарячих точок». Також, складність 

варіювання розмірів НЧ для плавного налаштування положення максимуму 

плазмонного поглинання під необхідну довжину хвилі лазерного 

випромінювання унеможливлює широке застосування даної методики. 

 На Рис. 1.7 представлено СЕМ та АСМ зображення SERS підкладок 

виготовлених методом інтерференційної фотолітографії. З рисунків видно, що 

можна отримувати як 2D, так і 3D наноструктури, а також куполоподібні, 

конусоподібні та з наноотворами [67]–[69]. 
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Рис. 1.7. СЕМ та АСМ зображення SERS підкладок, виготовлених методом 

інтерференційної літографії з різною формою наноструктур. 

 Однією з найбільш універсальних методик для виготовлення НЧ для 

SERS підкладок є колоїдний синтез. Він дозволяє виготовити наностуктури 

практично будь-якої форми з можливістю контролю їх розмірів (Рис. 1.8) [70]–

[74]. Не потребує складного, дорогого обладнання та доступний практично в 

будь-якій науковій лабораторії. Відносна простота приготування колоїного 

розчину наноструктур та дешевизна вихідних реагентів робить дану методику 

однією з найперспективніших для виготовлення наноструктур для SERS 

підкладок [7], [75]–[83]. Єдиним недоліком є те, що для запобігання агрегації 

НЧ в розчині використовують стабілізатори, які віддаляють досліджувану 

молекулу від металевих НЧ,  зменшуючи  ефективність  підсилення  сигналу. 
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Рис. 1.8. СЕМ зображення SERS підкладок виготовлених методом колоїдної 

хімії з різною формою наноструктур (сферичні, трикутники, стержні, куби, 

багатогранники, зірки). 

Слід відзначити, що деякі стабілізатори є відносно токсичними, що 

унеможливлює їх застосування в живих тканинах. 

 Однією з відносно не складних методик виготовлення SERS підкладок є 

лазерна абляція [84]–[86]. Для її 

реалізації необхідний імпульсний 

лазер, наприклад, Nd:YAG та 

металева пластинка зазвичай золота, 

срібла або мідна. Пластинка 

поміщається у водне середовище і за 

допомогою лінзи лазерне 

випромінювання фокусується на 

пластину, «вибиваючи» з неї металеві 

НЧ (Рис. 1.9). Слід відзначити, що 

отримані колоїдні НЧ 

характеризується певний певним 

розподілом за розмірами, відповідно 

смуга плазмонного поглинання є 

уширеною (Рис. 1.10).  

 

 

Рис. 1.9. Схематичне зображення 

реалізації методу лазерної абляції. 
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Рис. 1.10. СЕМ зображення та спектр поглинання срібних НЧ, отриманих 

методом лазерної абляції. 

 Попередні методи розробки SERS підкладок базувались на виготовленні 

або осадженні НЧ на плоску (здебільшого скляну) поверхню. Водночас, для 

збільшення робочої поверхні, наприклад виготовлені колоїдним синтезом 

металеві НЧ можна наносити на фільтрувальний папір (Рис. 1.11). [87]–[89]. 

 

Рис. 1.11. СЕМ зображення колоїдних НЧ осаджених на фільтрувальний 

папір. 
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 Особливістю таких SERS підкладок є те, що необхідно працювати при 

дуже низькій потужності лазерного випромінювання, щоб не руйнувати 

фільтрувальний папір. 

 Також, можна збільшувати робочу поверхню за рахунок 

наноструктурованої поверхні, наприклад, гідротермальним методом 

вирощують ZnO наностержні, на які осаджують металеві НЧ термічним 

вакуумним або магнетронним напиленням, або фотохімічно, відновлюючи в 

розчині металеві НЧ на поверхні ZnO. Матеріал з оксиду цинку 

використовують внаслідок його низької собівартості. Методика 

гідротермального виготовлення ZnO наностержнів є не складною та дешевою. 

Для їх виготовлення спочатку на кварцевій підкладці формують зародки, 

осадженням 5 нм срібла вакуумним термічним напиленням, при температурі 

100 °С, які слугують каталізатором росту ZnO наностержнів. Потім підкладку 

поміщають у водний розчин з прекурсором 0.05М Zn(NO3)2 6H2Oта C6H12N4 і 

витримують в автоклаві при 90°С протягом 5 годин. Отримані підкладки 

промивають у воді, метанолі та висушують. Після чого на ZnO наностержні 

наносять металеві НЧ одним із вищезазначених методів (Рис. 1.12). [90]–[94].  

 

Рис. 1.12. СЕМ зображення ZnO наностержнів з металевими НЧ на їх поверхні. 
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 Ще одним із методів отримання SERS підкадок є електрохімічна обробка 

поверхні об'ємного металу. Слід зазначити, що SERS ефект вперше був 

відкритий саме на такому типі підкладок. Протягом електрохімічного 

окислення металева (срібна) пластинка поміщається в електроліт і вона 

відіграє роль одного із електродів, полярність якого періодично змінюється. 

Така періодична зміна електрохімічного процесу призводить до зміни 

окислення срібла на його відновлення і, відповідно до утворення шорсткості 

на поверхні металу в атомному масштабі (Рис. 1.13). Слід відзначити, що в 

процесі утворення шорсткої поверхні досить складно контролювати 

морфологію, однорідність та розподіл за розмірами наноструктурованої 

поверхні [95], [96]. 

 

Рис. 1.13. СЕМ зображення SERS підкладки отриманої електрохімічним 

методом. 

 Окрім різного роду розроблених методик виготовлення SERS підкладок 

на комерційному ринку існують SERS підкладки, наприклад фірми Klarite 

(Рис. 1.14). Вони являють собою впорядковані масиви кремнієвих 

інвертованих пірамід, на які напилені наноструктурований шар золота. 

Активна робоча поверхня підкладки становить 4х4 мм, ціна однієї підкладки 

становить ~ 50-70 $, в залежності від спектральної області, в якій їх можна 

застосувати.  
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Рис. 1.14. СЕМ зображення SERS підкладки фірми Klarite. 

Також, існують дешевші за Klarite підкладки фірми ATOIDTM- MatoS та 

RandaS, перші із золотим покриттям, інші - зі срібним. Робоча активна 

поверхня підкладок складає 3х5 мм. Згідно специфікації підкладка MatoS 

розраховані для збудженням лазерним випромінюванням в області від 442 нм 

до ближнього ІЧ випромінювання, а RandaS - від 600 нм до ближнього ІЧ 

випромінювання. З великої робочої області можна зробити висновок, що 

підкладки містять НЧ різного розміру, що розширює робочий діапазон, однак 

зменшує ефективність підсилення раманівського сигналу на певній довжині 

хвилі лазерного збудження. Ціна однієї підкладки RandaS становить 15 Є, 

ціна однієї підкладки MatoS - 18 Є. Не зважаючи на зменшення собівартості 

більш ніж вдвічі, наявні комерційні SERS підкладки є досить дорогими для 

рутинного аналізу молекул в лабораторіях. 

1.6. Застосування SERS підкладок 

З кожним роком зростають потреби в розробці ефективної діагностики 

надмалих кількостей речовини в повітрі, рідині та твердих тілах. Особливо 

важливу роль в таких дослідженнях відіграє коливна спектроскопія, яка 

дозволяє характеризувати властивості окремих молекул тих чи інших речовин, 

на відміну від інших методів, які дозволяють встановити тільки наявність чи 

відсутність в досліджуваній пробі певних хімічних елементів. Актуальність та 

затребуваність SERS спектроскопії підтверджується їх численними 
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застосуваннями в різних областях науки та діяльності людей, а саме в 

фармакології, медицині, біології, хімії, матеріалознавстві, захисті 

навколишнього середовища (екології), геології, археології, мистецтвознавстві, 

криміналістиці та ін. Не можливо в межах одного огляду розглянути ефективні 

застосування SERS спектроскопії для діагностики речовин у 

вищеперерахованих галузях науки та життєдіяльності людей, тому зупинимося 

для прикладу на найбільш популярних на сьогодні наукових напрямках – 

діагностика живих клітин, захист навколишнього середовища та 

життєдіяльності людей.   

Одним із важливих застосувань SERS методу є можливість за його 

допомогою визначати pH в живих клітинах (Рис. 1.15). Останнє вдається 

реалізувати, оскільки SERS є чутливою до кислотності і по відносній зміні 

інтенсивності піків можна точно визначити pH в клітині при інкорпоруванні в 

неї золотих НЧ. Процес встановлення кореляції між кислотністю в клітині і 

SERS спектром продемонстровано на рис. 15 [97]. 

 

 

Рис. 1.15. Визначення рівня pH в живих клітинах за допомогою SERS. 

В роботі [97] показано, що за допомогою SERS методики можна визначати 

рівень цукру в крові по характерним спектрам глюкози, вживлюючи в 



 48 

досліджувану мишу наносенсор з моношаром срібних нанокластерів 

(Рис. 1.16). В роботі [98] авторами було розроблено систему для інвазивного 

визначення рівня цукру в крові використовуючи близьке ІЧ лазерне 

випромінювання, яке глибоко проникає через живі тканини (Рис. 1.17). 

 

Рис. 1.16. In vivo визначення рівня глюкози в крові за допомогою SERS 

спектроскопії. 

 

Рис. 1.17. Неінвазивна система для визначення рівня глюкози в крові за 

допомогою SERS спектроскопії. 
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 Важливим застосуванням SERS спектроскопії є її використання в області 

захисту навколишнього середовища та життєдіяльності людей. Дійсно, в 

роботах [99]–[103] показана можливість визначення різного роду пестицидів, 

якими обробляють врожай для знешкодження шкідників, однак багато з них є 

досить шкідливими для людей, навколишнього середовища та екосистем в 

цілому. Тому слід відзначити необхідність реєстрації в рослинах таких 

хімічних сполук як а cetamiprid, chlorpyrifos, thiabendazole, aldrin, thiram, 

methamidophos та ін., які всесвітньою організацією здоров’я (ВЗО) визнані 

токсичними для людей. В продовольчій галузі існує проблема реєстрації 

антибіотиків, які додають для збільшення терміну придатності продуктів, а 

також при вирощуванні тварин для запобігання їхнього захворювання. Саме 

використання SERS спектроскопії дозволяє ідентифікувати такі антибіотики, 

як potassium benzylpenicillin, chloramphenicol, ciprofloxacin, enrofloxacin та ін. 

[104]. 

SERS метод зарекомендував себе також як чутливий, ефективний, 

експресний метод визначення відомих вибухонебезпечних речовин, таких як 

2,4-dinitrotoluene (DNT), 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) [89], [105]. В роботах [106]–

[108] продемонстровано можливість ідентифікувати ураніл, нептулін, та 

технецій, використовуючи SERS методику. В роботах [109]–[114] показано 

використання SERS для детектування різного роду наркотичних речовин, а 

саме амфетаміну, нікотину, трамадолу, кокаїну, морфіну та героїну. 

 Таким чином, використання SERS методу у вищеназваних областях 

науки та діяльності людей свідчать про його надзвичайну важливість і 

необхідність його подальшого розвитку, що і склало мету цієї роботи, а саме, 

встановлення взаємозв'язку між морфологією металевих наноструктур, їх 

спектрами оптичного поглинання та ефективністю підсилення раманівського 

сигналу від класичних молекул-аналітів. 
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1.7. Методика досліджень 

Морфологію SERS підкладок сформованих різними методами 

досліджували за допомогою скануючого електронного мікроскопу (Tescan 

Mira 3 LMU), атомно-силового мікроскопу (АCМ) (Scanning Probe Digital 

Instruments Inc., Tonawanda, NY, США), просвічуючого електронного 

мікроскопу (ПЕМ) ПЕМ–125 із прискорюючою напругою 100 кВ та 

високороздільного ПЕМ Jeol JSM-820 з системою рентгенівського 

мікроаналізу LINK IN 10000, скануючої електронної мікроскопії ультрависокої 

роздільної здатності (Hitachi S-5500, Hitachi High-Technologies Corp., Японія) 

та скануючої зондової мікроскопії (СЗМ) (SPM-9600, Shimadzu Corp., Японія) 

в безконтактному режимі з частотою 0.2 Гц за допомогою консолі PPP-NCHR. 

Для досліджень ПЕМ зразки готували за стандартною методикою нанесенням 

водних суспензій частинок на мідні підкладки, які попередньо покривалися 

тонким шаром вуглецю, з наступним їх висушуванням при кімнатній 

температурі. Товщину плівки визначали за допомогою "крокового методу", що 

базується на вимірюванні різниці відстаней між штучно сформованою 

пошкрябиною і поверхнею плівки. Аналіз шорсткості проводили уздовж 

горизонтальної лінії уздовж центру СЗМ зображення з площею 30×30 мкм
2
.  

Структуру та компонентний склад досліджували методом рентгенівської 

фотоелектронної спектроскопії (РФЕС) на спектрометрі (MXPS XP, Omicron) з 

напівсферичним електростатичним аналізатором, фотоелектрони 

збуджувались Mg Kα - випромінюванням (hυ = 1253.6 еВ). Шкала енергій 

зв'язку калібрувалася по лінії С1s (енергія зв'язку Еb = 285 еВ). Роздільна 

здатність спектрометра 1.0 еВ, точність визначення енергії зв'язку 0.2 еВ. 

Склад поверхні зразків визначався по співвідношенню площ ліній C1s, O1s, 

Au4f, Si2p, Cl2p, N1s оболонок остову з урахуванням коефіцієнтів чутливості. 

Товщина шару, що аналізувався 5 нм.  

Спектри пропускання та відбивання наноструктур реєструвалися на 

двопроменевому спектрофотометрі UV-VIS-IR Shimadzu UV-3600 та за 



 51 

допомогою спектрометра Лямбда-35 (Perkin-Elmer). 

Раманівські дослідження проводили при кімнатній температурі за 

допомогою спектрометра, який являє собою монохроматор, обладнаним CCD-

камерою (Andor, Великобританія). Для збудження раманівських спектрів було 

використано випромінювання твердотільних лазерів з довжинами хвиль 532, 

457 нм, 671 нм та He-Ne
+ 

лазеру з =632.8 нм. Час накопичення сигналу 

становив 60 с, діаметр сфокусованого лазерного пучка ~ 5 мкм, потужність 

лазерного випромінювання становила ~10 мВт, вектор електричного поля 

збуджуючого лазерного випромінювання лежав в площині падіння лазерного 

променя. В ролі досліджуваної речовини було використано розчини молекул 

кристалічного фіолетового, родаміну 6Ж та аміксину. Розчини молекул 

осаджували на підкладки дозатором в однаковій кількості (5×10
-6

 л) на 

приблизно однакову поверхню та висушувався на повітрі. Щоб запобігти 

пошкодженню органічних молекул в процесі реєстрації спектрів, їх збудження 

здійснювалося лазерним випромінюванням з мінімально можливою густиною 

потужності, достатньою для надійної їх реєстрації. Останнє обумовлене тим, 

що при інтенсивному лазерному випромінюванні може відбуватися деградація 

досліджуваних речовин, як за рахунок їх нагрівання, так і за рахунок 

фотохімічних реакцій. Для перевірки однорідності SERS підкладок були 

проведені вимірювання в декількох точках на кожному зразку. 

 Просторову частоту періодичних структур описаних в розділі 5 

визначали за допомогою оптичного стенду на основі гоніометра G5M з 

точністю вимірювання ± 5 рядків мм
−1

. 

Для перевірки ефективності сформованих SERS підкладок на основі 

неупорядкованих золотих наноструктур, на їх поверхню осаджувалися 

стандартні аналіти розчини молекул родаміну 6Ж (Р6Ж) та кристалічного 

фіолетового (КФ, англ. crystal violet - CV). Структурні схеми обох молекул 

наведено на рисунках 1.18 та 1.19. 
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Рис. 1.18. Структурна схема 

молекули стандартного аналіту - 

кристалічного фіолетового (КФ).  

Рис. 1.19. Структурна схема молекули 

стандартного аналіту – родаміну 6Ж. 
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РОЗДІЛ 2. SERS ПІДКЛАДКИ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУР «ЯДРО-

ОБОЛОНКА» Au-SiO2 та SiO2-Au 

В даному розділі розглядаються властивості та характеристики розроблених 

ефективних SERS підкладок, які являють собою плівки з наночастинок типу «ядро-

оболонка», в яких ядром є SiO2, а оболонкою – НЧ золота (в англомовній літературі 

“speckled shells”) та інвертована система: золота НЧ – ядро, SiO2 - оболонка [115]. 

Використання скануючої електронної мікроскопії та оптичного поглинання 

дозволили встановити кореляцію між морфологією поверхні таких наноструктур і 

положенням смуги плазмонного поглинання, що допомогло налаштувати останню до 

довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання при реєстрації SERS 

спектрів. Показано, що сформовані наноструктури можуть підсилювати електричне 

поле випромінюючого диполя (досліджуваної молекули) не тільки за рахунок 

налаштування частоти смуги плазмонного поглинання до частоти збуджуючого 

лазерного випромінювання, але і за рахунок внеску в підсилення, так званих «гарячих 

точок», які є суперпозицією електричних полів від декількох НЧ або певних місць 

окремої НЧ, де висока напруженість електричного поля.  

Аналіз характеристик SERS підкладок, виготовлених на основі наноструктур 

типу «ядро-оболонка» показав, що підкладки типу SiO2-Au на 5 порядків 

ефективніше підсилюють раманівський сигнал в порівнянні з підкладками на основі 

наносфер SiO2 без золотих НЧ. 

Особливістю розроблених наноструктур типу «ядро-оболонка», в яких ядрами 

є кулі аморфного двоокису кремнію, а їх оболонками наночастинки золота є те, що з 

одного боку, форма кулі  дозволяє суттєво збільшити ефективну  поверхню, на якій 

знаходяться НЧ золота, а з іншого - підсилити електричне поле випромінюючого 

диполя за рахунок досягнення резонансу між плазмонними коливаннями в НЧ та 

збуджуючим лазерним випромінюванням і, особливо, при наявності у 

випромінюючій системі «гарячих точок». 

Саме дослідженню процесу синтезу таких наноструктур, вивченню їх 

властивостей та встановленню взаємозв’язку між їх морфологією та 
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плазмонними характеристиками і величиною SERS сигналу від осаджених на 

них аналітів присвячений даний розділ. 

2.1. Методика синтезу наноструктур типу «ядро-оболонка» 

На першій стадії формування наноструктур типу «ядро-оболонка» були 

синтезовані монодисперсні сферичні частинки діоксиду кремнію діаметром 

170 нм шляхом лужного гідролізу тетраетилортосилікату (ТЕОС) [116]. 

Синтез проводили в термостаті ЛБ-9 при температурі 30  0,1 C, при заданих 

концентраціях реагуючих речовин і швидкості перемішування (500 об./хв.). 

Для синтезу SiO2 в конічній колбі на 200 мл змішували 100 см
3
 етанолу 

(99,9 %) і 12 см
3
 25 % водного розчину аміаку. Процес змішування тривав 10 

хвилин, потім по краплях додавали 3,2 см
3
 ТЕОС, отриману суміш 

перемішували протягом 5 годин. Після закінчення реакції нанокулі SiО2 з 

розчину виділяли центрифугуванням, швидкість обертання при цьому 

складала 4000 об./хв. Отримані таким чином нанокулі SiО2 промивали 3 рази 

бідистильованою водою і диспергували за допомогою ультразвуку у спирті з 

утворенням стійкої дисперсії. Дослідження показали, що отримані колоїдні 

розчини НЧ SiO2 зберігають свою агрегатну стійкість протягом 6 місяців. 

Для подальшого формування НЧ золота на поверхні SiO2 її 

модифікували за допомогою біфункціональних органічних молекул                  

3-амінопропілтриетоксисилана (АПТЕС) (99,9%), який утворює з 

силанольними групами ядра ковалентний хімічний зв'язок і за рахунок 

аміногрупи забезпечує приєднання до ядра металевої провідної оболонки. До 

10 см
3
 спиртової суспензії SiO2 додавали розраховану кількість АПТЕС, 

необхідну для формування моношару модифікуючої речовини на поверхні 

наночастинок SiO2 і розчин перемішували на магнітній мішалці протягом 

1,5 години, після чого його доводили до кипіння, після чого цей процес 

продовжували ще 1,5 години, періодично додаючи етиловий спирт, щоб об’єм 

розчину залишався постійним. Нагрівання прискорює реакцію силанольних 

груп в Si-O-Si зв'язку і підсилює приєднання органосилани до кремнезему. 
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Суспензія була центрифугована на центрифузі ОПН-3 (3000 об/хв) протягом 

20 хвилин. Осад був повторно диспергований в етиловому спирті за 

допомогою ультразвуку (УЗДН-А) для очищення від органічних домішок. 

Процедура очищення проводилася 5 разів. 

Процес формування зовнішньої оболонки з наночастинок Au на 

функціоналізованій поверхні нанотемплат із сфер SiO2 методом колоїдного 

синтезу проводився методом контрольованого росту НК на зародках. На 

першому етапі ізольовані негативно заряджені наночастки Au діаметром         

1-2 нм закріплювалися на поверхні модифікованого SiO2 за рахунок 

електростатичної взаємодії з позитивно зарядженою амонієвої групою. Такі 

НЧ (кластери) Au, що містять до 100 атомів, являють собою зародки для 

подальшого спрямованого росту НЧ Au на поверхні SiO2 ядра.  

Для отримання SiO2/Au наночастинок суспензія модифікованих 

органосиланом НЧ SiO2 була змішана з колоїдним розчином золота з розміром 

частинок 1-2 нм, отриманих відновленням 2510
-3

 моль/л HAuCl43H2O 

(99,99 %) тетракисгідроксиметилфосфоним хлоридом (80 % водний розчин) 

[117]. Розчин перемішувався протягом 3 годин, після чого прореаговані золоті 

частинки були відокремлені від SiO2/Au НЧ центрифугуванням протягом 

5 хвилин при 1000 об/хв. Отримані НЧ SiO2/Au були очищені дворазовим 

центрифугуванням і диспергуванням у воді за допомогою ультразвуку. 

Подальший ріст нанокластерів Au на поверхні SiO2 з формуванням 

оболонки з НК Au заданого розміру і ступенем заповнення поверхні темплату 

проводився відновленням HAuCl4·3H2O у водному розчині, в ролі відновника 

було використано гідроксиламін солянокислий NH2OH·HCl і борогідрід 

натрію NaBH4 (99,99 %). 

Наноструктури «Au-ядро/SiO2-оболонка» також отримували в декілька 

етапів. Монодисперсні золоті НЧ були синтезовані відновленням 

золотохлористоводної кислоти цитратом натрія у водному розчині. Для 

формування SiO2 оболонки на золотих ядрах використовувалась двоетапний 

метод. На першому етапі біфункціональні молекули                                             
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3-амінопропілтриетоксисилану забезпечували модифікацію поверхні золотого 

ядра з наступним формуванням на ній тонкої оболонки SiO2. Гідрозіл 

тетраетилортосиліката забезпечував подальший ріст SiO2 оболонки необхідної 

товщини. 

2.2. Морфологічні та оптичні дослідження синтезованих наноструктур 

Морфологія сформованих наноструктур SiO2/Au після їх осадження на 

скляні підкладки досліджувалися за допомогою скануючого електронного 

мікроскопу Tescan Mira 3 LMU. Спектри пропускання та відбивання 

наноструктур реєструвалися на двопроменевому спектрофотометрі UV-VIS-IR 

Shimadzu UV-3600. 

Щоб реалізувати резонанс між збуджуючим лазерним випромінюванням 

та плазмонними коливаннями в НЧ, тобто, щоб отримати максимум смуги 

плазмонного поглинання SERS підкладок на довжині хвилі, що збігається або 

близька до довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання, при 

синтезі НЧ середні розміри сформованих на поверхні SiO2 нанокристалів Au 

варіювалися від 5 до 15 нм. Сформовані НЧ SiO2/Au осаджувалися на скляні 

підкладки. На Рис. 2.1 наведені СЕМ зображення плівкових структур із 

нанокуль SiO2 як вихідних, так і покритих золотими НЧ. З рисунку видно, що 

діаметр нанокуль варіюється від 160 до 210 нм, а золоті НЧ, які вкривають їх 

поверхню мають діаметри від 10 до 15 нм. Нанокулі із золотими НЧ, що були 

осаджені на поверхню скляної підкладки розташовані досить щільно, що 

призводить до зближення золотих НЧ і формування, так званих «гарячих 

точок». 

Також були проведені дослідження морфологічних та оптичних 

характеристик SERS підкладок, сформованих на основі наноструктр типу 

«ядро-оболонка», в якому ядрами були НЧ золота, а оболонками SiO2 сфери 

(Рис. 2.1, 4). Морфологічні дослідження показали, що монокристалічні золоті 

ядра характеризуються середнім діаметром ~ 30 нм і вкриті діелектричною 

захисною оболонкою товщиною ~ 20 нм із аморфного двоокису кремнію. 
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Захисна оболонка попереджує агломерацію нанокристалів Au і забезпечує 

довготривалу стабільність підсилюючих властивостей підкладки. Щоб 

встановити ефективність цих наноструктур було досліджено взаємозв’язок їх 

морфології з плазмонними характеристиками та величиною SERS сигналу від 

осаджених на них молекул-аналітів. 

  

  
Рис. 2.1. СЕМ зображення НЧ: SiO2 куль (1) та НЧ SiO2-Au типу «ядро-

оболонка» з різними геометричними параметрами ядер та оболонок (2-3) та 

НЧ Au-SiO2 (4). 

 

Як зазначалося вище, підсилення раманівського сигналу SERS 

підкладками значно зростає у випадку, коли частота збуджуючого лазерного 

випромінювання збігається або наближається до частоти смуги плазмонного 
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поглинання металевих підкладок. Враховуючи той факт, що лазери, які 

використовуються для SERS спектроскопії мають фіксовану довжину хвилі 

випромінювання, в процесі досліджень більш доцільно налаштовувати саме 

параметри підкладки, зокрема, розміри золотих НЧ та їх поверхневу щільність, 

щоб максимум смуги плазмонного поглинання збігався або був близький до 

довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання.  

Тому однією із важливих характеристик SERS підкладок є їх спектри 

поглинання, оскільки саме положення максимуму плазмонної смуги та її 

напівширина визначають спектральну область, в якій можливе значне 

поверхневе підсилення раманівського сигналу при виборі відповідного 

збуджуючого лазерного випромінювання.  

Рис. 2.2. Спектри поглинання наноструктур: SiO2 куль (1) та НЧ  SiO2-Au типу 

«ядро-оболонка» з різними геометричними параметрами ядер та оболонок (2-3) 

та НЧ Au-SiO2 (4). 
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На Рис. 2.2 наведено спектри поглинання SiO2 куль та різних НЧ типу 

«ядро-оболонка» SiO2-Au та Au-SiO2 з різними геометричними параметрами 

ядер та оболонок, для яких максимуми смуг плазмонного поглинання 

змінюються від 512 до 536 нм, що досить близько до довжини хвилі 

збуджуючого лазерного випромінювання (=532 нм). Звичайно, для отриманих 

наноструктур такі положення плазмонних смуг є не випадковими, в усіх 

випадках при синтезі золотих НЧ варіювалися їх розміри таким чином, щоб 

максимум смуги збігався або був близьким до довжини хвилі лазерного 

випромінювання (532 нм). 

Як видно з рисунку  SiO2 кулі в цій області не поглинають (спектр 1). В 

спектрах поглинання НЧ типу «ядро-оболонка» SiO2-Au та Au-SiO2 

проявляються дві смуги в області 520 та 360 нм. Смуга з максимом в області  

520 нм зумовлена плазмонним поглинанням НЧ золота, оскільки її частотне 

положення та інтенсивність залежать від розмірів НЧ та їх кількості. Водночас 

параметри смуги поглинання з максимумом 360  нм не залежать від параметрів 

золотих НЧ. В роботі [118] її віднесли до поглинання інтерфейсом SiO2-Au. 

Інша можлива причина її прояву в спектрі – це залишки АПТЕС'у на поверхні 

SiO2, який використовувався в процесі синтезу, який в цій спектральній 

області має смуги поглинання.  

Розглянемо спектри поглинання НЧ SiO2-Au, зображення яких наведено 

на Рис. 2.1 (2 та 3). Максимум смуги плазмонного поглинання (2) дорівнює 

529 нм, а смуги (3) 534 нм і вони практично збігаються з довжиною хвилі 

збуджуючого лазерного випромінювання (532 нм). Водночас, як видно з 

рисунка інтенсивність смуги поглинання (3) в два рази більша. Така суттєва 

різниця може бути зумовлена кількістю золотих НЧ на поверхні SiO2. Дійсно, 

як видно з Рис. 2.1 (2 та 3) щільність золотих НЧ на поверхні SiO2 в зразку 3 

суттєво більша в порівнянні із зразком 2. Останнє може збільшувати 

підсилення раманівського сигналу від досліджуваних молекул як за рахунок 

зростання кількості можливих взаємодій золота НЧ – досліджувана молекула, 

так і за рахунок збільшення концентрації «гарячих точок».  На Рис. 2.5 (г) 
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показано збільшене зображення окремої НЧ SiO2-Au, з якого видно, що значна 

частина золотих НЧ знаходяться одна від одної на відстані 1-5 нм і їх можна 

вважати «гарячими точками».  

Максимум смуги плазмонного поглинання НЧ Au-SiO2 дорівнює 514 нм, 

що дещо менше довжини хвилі збуджуючого випромінювання (532 нм), проте 

зі спектру видно, що для цієї смуги характерне довгохвильове крило. Останнє 

зумовлене поглинанням плазмонів в еліпсоподібних вздовж більшої осі 

золотих ядер, форму яких добре видно на збільшеному СЕМ зображенні таких 

НЧ (Рис. 2.4, в).  

2.3. Дослідження ефективності підсилення раманівського розсіювання 

світла досліджуваними наноструктурами 

Для дослідження ефективності підсилення раманівського сигналу цими 

SERS-підкладками на них осаджували органічні молекули. Раманівські 

спектри реєструвалися при кімнатній температурі на спектрометрі, що являв 

собою монохроматор МДР-23, оснащений CCD камерою фірми Andor. Для 

збудження раманівських спектрів використовувалося випромінювання 

твердотільного YAG-лазеру з довжиною хвилі 532 нм. В ролі молекул-аналіту 

використовувався розчин родаміну 6Ж (Р6Ж) у бідистильованій воді, 

концентрація якого становила 10
-5

 M. Для отримання тонкої плівки молекул 

родаміну на SERS-підкладках однакові об’єми розчину молекул осаджували на 

поверхню за допомогою дозатора в однаковій кількості речовини на однакову 

площу, після чого висушували в атмосфері повітря. 

При оцінці коефіцієнта підсилення SERS сигналу враховувався ефект 

збільшення раманівського сигналу за рахунок збільшення площі поверхні. Для 

цього проводили осадження такої ж кількості розчину на SiO2 сфери, які не 

були покриті золотими наночастинками (Рис. 2.1, 1). Відомо, що коефіцієнт 

SERS підсилення визначається згідно формули [119]: 

                             k=(ISERS/NSERS)/(IRS/NRS),                                     (2.1) 
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де ISERS, ISERS – інтенсивності SERS та звичайного раманівського сигналів, 

NSERS, NRS – кількість молекул, що дають внесок в SERS та в звичайне 

раманівське розсіяння, відповідно. Оскільки для нашого випадку кількість 

молекул приблизно однакова, то коефіцієнт підсилення визначається 

відношенням інтенсивностей смуг для різних підкладок. 

На Рис. 2.3 наведено раманівські спектри від молекул Р6Ж, осаджених 

на SERS підкладки, які являли собою наноструктури типу «ядро-оболонка» 

SiO2-Au (2-3), Au-SiO2 (4) та підкладку з SiO2 кулями такого ж діаметру (1), що 

використовувалися для SERS підкладки з наноструктурами SiO2-Au. Зі 

спектрів видно, що найбільш інтенсивні смуги відповідають  наноструктурам 

типу «ядро-оболонка» SiO2-Au. Водночас необхідно зазначити, що суттєве 

підсилення раманівського сигналу характерне для обох структур                            

(Рис. 2.1, 2-3), що покриті золотими НЧ, причому коефіцієнт підсилення для 

цих зразків відрізняється всього в декілька раз.  
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Рис. 2.3. Раманівські спектри молекул Р6Ж осаджених на різні SERS 

підкладки (2-4) та плівку з НЧ SiO2 (1). Номера смуг відповідають СЕМ 

зображенням на рис. 2.1. 
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Цей результат зрозумілий, оскільки морфологія структур досить подібна, 

а смуги плазмонного поглинання, що їм відповідають, лежать в одній 

спектральній області. Звичайно, як зазначалося вище, щільність золотих НЧ на 

поверхні SiO2 в зразку 3 суттєво більша в порівнянні із зразком 2. Останнє 

збільшує коефіцієнт підсилення раманівського сигналу від досліджуваних 

молекул як за рахунок зростання кількості можливих взаємодій золота НЧ – 

досліджувана молекула, так і за рахунок збільшення концентрації «гарячих 

точок».  

  Необхідно звернути увагу, що НЧ SiO2-Au та НЧ Au-SiO2 по-різному 

підсилюють раманівський сигнал від молекул-аналіту. Для НЧ Au-SiO2 

притаманний тільки ЕМ механізм підсилення, в результаті чого всі смуги 

підсилюються приблизно на однакову величину, це добре видно на прикладі 

серії смуг родаміну з частотами 1510, 1541, 1577 та 1600 см
-1

 (Рис. 2.3, 

спектр 4). Водночас для НЧ SiO2-Au підсилюють раманівські сигнали як за 

рахунок ЕМ, так і хімічного механізмів, що проявляється в селективному 

підсиленні окремих коливних мод, що добре видно в більш значному 

підсиленні смуг з частотами 1510 та 1577 см
-1

 в порівнянні зі смугами з 

частотами 1541 та 1600 см
-1

 (Рис. 2.3, спектрах 2 та 3). 

Із раманівських спектрів було оцінено коефіцієнт підсилення 

раманівського сигналу для SERS підкладок з нанострукурами типу             

SiO2-ядро/НЧ Au-оболонка і згідно формули 2.1, підсилення сигналу становить 

 5*10
6
, в той час як для підкладок Au-ядро/SiO2-оболонка - ∼ 5*10

2
. Дійсно, з 

рисунка видно, що інтенсивність смуг від молекул родаміну, що були осаджені 

на SERS-підкладку на 5 порядків більша ніж інтенсивність відповідних смуг, 

отриманих від такої ж кількості молекул, осаджених на SiO2 кулі. Звичайно, 

коефіцієнт підсилення на нанострукурах типу SiO2-ядро/НЧ Au-оболонка 

можна бути значно більший, оскільки в даному випадку ми визначали 

усереднене значення по підкладці. При умові синтезу НЧ SiO2-Au з 
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максимально можливою концентрацією золотих наночастинок на поверхні 

SiO2 коефіцієнт може зрости ще на декілька порядків. 

Що стосується значно меншого коефіцієнта підсиленні раманівського 

сигналу наноструктурами Au/SiO2, то це зумовлено не стільки відмінністю в 

положенні максимуму плазмонного поглинання для цих підкладок – 514 нм від 

зб. = 532 нм, а значним затуханням електричного поля наноструктур               

Au-ядро/SiO2-оболонка внаслідок «товстої» діелектричної оболонки. Крім 

того, значне зменшення підсилення для цього типу структур зумовлене 

відсутністю підсилення раманівського сигналу за рахунок хімічного механізму 

[38], оскільки відсутній хімічнй зв'язок молекули-аналіту із золотими 

наноструктурами та відсутністю в такій системі «гарячих точок».  

Важливим етапом в дослідженні Au/SiO2 наноструктур було варіювання 

товщини оболонки SiO2. Зі збільшенням товщини останньої максимум смуги 

плазмонного поглинання не значно зміщувався у довгохвильовий бік. Так при 

збільшенні товщини SiO2 від 20 до 100 нм смуга зміщується всього на 10 нм. 

Проте таке збільшення SiO2 оболонки суттєво впливає на величину 

напруженості електричного поля на поверхні НЧ Au/SiO2 згідно формули: 

I = (1 + r/a)
-10

, де a - радіус металевої НЧ і r - відстань між НЧ та молекулою 

аналіту [26] і приводить зменшення інтенсивності смуги поглинання і, 

відповідно, до зменшення підсилення раманівського розсіяння осаджених на 

Au/SiO2 наноструктур молекул-аналітів. Тому для подальших досліджень 

вибиралася оптимальна товщина SiO2 оболонки (20 нм), яка з одного боку 

гарантувала надійне покриття золотого ядра, що не дозволяло молекулі-

аналіту контактувати із золотом і тим самим виключити внесок у підсилення 

раманівського сигналу за рахунок хімічної складової, а з іншого – дозволяла 

отримати ефективне підсилення раманівського сигналу.    
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а б 

в г 

Рис. 2.4. СЕМ зображення НЧ типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 (а, в) та НЧ 

SiO2-Au (б, г). 

На Рис. 2.4 (а та б) наведено СЕМ зображення SERS підкладок, 

сформованих на основі НЧ типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 та SiO2-Au з 

розмірами зображення співмірного із площею плями створеною променем 

збуджуючого лазерного випромінювання при макрораманіській діагностиці і 

суттєво більшій ніж при мікрораманівській. З рисунків видно, що обидві SERS 

підкладки можна вважати однорідними в межах площі лазерних плям, що забезпечує 

однорідність підсилення раманівського сигналу по поверхні. Цей висновок був 
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підтверджений експериментально при SERS діагностиці осаджених молекул в різних 

точках поверхні. 

Висновки до розділу 2 

1. Розроблено та досліджено ефективні SERS підкладки, які являють собою 

плівки з НЧ типу «ядро-оболонка», в яких ядрами є НЧ золота, а оболонкою SiO2 

сфера та систему, в яких ядром є SiO2, а оболонкою – НЧ золота. Причому останні 

формують не суцільну оболонку, а лише наноострівці на поверхні SiO2. Така 

наноострівцева структура підсилює електричне поле випромінюючого диполя 

(досліджуваної молекули) не тільки за рахунок налаштування частоти смуги 

плазмонного поглинання до частоти збуджуючого лазерного випромінювання, але і 

за рахунок, гарячих точок. Крім того для структур SiO2-Au за рахунок 

безпосереднього контакту адсорбованих молекул з золотими наночастинками 

притаманне і хімічне підсилення.  

2. Встановлено, що для наноструктур типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 

характерне тільки ЕМ підсилення раманівського сигналу від осаджених на них 

молекул-аналітів і його величина залежить від товщини SiO2 оболонки. 

3. Досліджено морфологічні та оптичні особливості синтезованих 

наноструктур типу «ядро-оболонка». Морфологічні дослідження показали, що в 

наноструктурах SiO2-Au розміри нанокуль варіюється від 160 до 210 нм, а золоті НЧ, 

які вкривають їх поверхню, мають діаметри від 10 до 15 нм. Для системи Au-SiO2 – 

найбільш оптимальними параметрами є монокристалічні золоті ядра, які 

характеризуються середнім діаметром ~ 30 нм і вкриті діелектричною SiO2 

оболонкою товщиною ~ 20 нм. Для обох структур наявні смуги плазмонного 

поглинання: для SiO2-Au характерні смуги плазмонного поглинання з максимуми в 

області від 530 до 536 нм, а для SERS підкладок з НЧ Au-SiO2 з максимумом на 

512 нм. 

4. Аналіз раманівських спектрів від молекул-аналіту Р6Ж, осаджених на 

виготовлені SERS підкладки типу ядро-оболонка показав, що наноструктури 

SiO2-Au на 5 порядків ефективніше підсилюють раманівський сигнал в 
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порівнянні з підкладками на основі нанокуль SiO2 без золотих НЧ. А SERS 

підкладки на основі наноструктур Au-ядро/SiO2-оболонка тільки на два-три 

порядки підсилюють раманівський сигнал від молекул Р6Ж. 
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РОЗДІЛ 3. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ 

НАНОСТРУКТУРОВАНИХ SERS ПІДКЛАДОК НА ОСНОВІ ЗОЛОТИХ 

«НАНОЗІРОК» 

Як зазначалося вище в основі розробки ефективних SERS підкладок 

лежить ідея синтезу наноструктур, морфологічні особливості яких 

зумовлюють індукування значних електричних полів навколо них при 

опроміненні їх лазерним випромінюванням. Одним із рішень цієї задачі 

можуть стати наночастинки, що мають добре розвинену поверхню і яким 

притаманні виступи з гострими кінцями, зокрема об’ємні «нанозірки» (НЗ).  

В цьому розділі розглянуто властивості SERS підкладок, що були 

отримані методом хімічного синтезу і являють собою плівки із золотих НЗ. 

Особливістю таких НЗ є те, що вони дозволяють підсилювати електричне поле 

випромінюючого диполя не тільки за рахунок налаштування в резонанс частот 

смуги плазмонного поглинання та збуджуючого лазерного випромінювання, 

але і додатково за рахунок суттєвого внеску в раманівське розсіяння «гарячих 

точок» в області їх вістрів. 

3.1.1. Експеримент та моделювання двох типів SERS підкладок на основі 

«нанозірок» 

В даному підрозділі описано виготовлення та дослідження двох типів 

SERS підкладок на основі золотих НЧ, що мають форму зірок. I тип SERS 

підкладок формувався в результаті адсорбції попередньо синтезованих 

хімічним методом золотих НЧ з колоїдного розчину на модифіковані скляні 

підкладки, а II тип – в результаті зародження та подальшого росту НЧ 

безпосередньо на модифікованих скляних підкладках, занурених в розчин. Для 

обох типів підкладок досліджено морфологічні, оптичні та SERS властивості. 

Продемонстровано, що змінюючи розміри ядра та вістер «нанозірок» в 

процесі їх синтезу, SERS підкладки можна налаштовувати на необхідну 

довжину хвилі поглинання лазерного випромінювання (від видимого до 
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ближнього ІЧ). Дослідження SERS сигналів по поверхні обох типів SERS 

підкладок показали, що інтенсивності спектрів відрізняються не більше 5-10%, 

що свідчить про їх однорідність. Встановлено, що коефіцієнт підсилення SERS 

сигналу від підкладок I типу складає 10
5
, а II типу – 10

6
. Проведено теоретичне 

моделювання розподілу електричного поля навколо НЧ при варіюванні 

довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання від 400 до 1000 нм. 

Встановлено кореляцію між результатами теоретичного моделювання та 

коефіцієнтом підсилення SERS сигналів, визначеного з експериментальних 

спектрів. 

Як буде показано нижче, всі вищеназвані механізми підсилення 

раманівського сигналу реалізуються для золотих НЧ з формою об’ємних зірок, 

які були синтезовані та досліджені. На сьогодні отриманню таких НЧ та 

дослідженню їх властивостей присвячено відносно багато робіт [75]–[86], що 

зумовлено перспективністю їх застосування, проте отримані в них дані є на 

сьогодні неповними, а отримані коефіцієнти підсилення SERS сигналу в 

роботах [126]–[129] відрізняються на декілька порядків. 

В порівнянні з попередніми підрозділами в даному описується 

унікальний спосіб синтезу НЧ у формі зірок на скляній підкладці 

безпосередньо в колоїдному розчині, що дозволить сформувати моношар НЗ 

на поверхні скляної підкладки та контролювати морфологічні параметри 

нанозірок. Також, на відміну від попередніх підрозділів, що стосуються 

дослідження НЗ, в даному досліджено концентраційні залежності підсилення 

раманівського сигналу від молекул кристалічного фіолетового (КФ) при різних 

довжинах хвиль лазерного збудження. Також, проведено моделювання 

розподілу напруженості електричного поля поблизу окремої НЗ при різних 

довжинах збуджуючого випромінювання. Окрім того, оцінено ефективність 

підсилення розроблених підкладок на основі НЗ у порівнянні з комерційними 

SERS підкладками фірми Mato. 
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3.1.2. Методика синтезу двох типів SERS підкладок 

Для синтезу золотих НЗ використовували наступні матеріали: 

золотохлористоводневу кислоту HAuCl4∙3H2O ≥ 99.9%, цитрат натрію 

Na3C6H5O7 ≥ 98%, соляну кислоту HCl ~ 38%, нітрат срібла AgNO3 ≥ 99.8%, 

аскорбінову кислоту C6H8O6 ≥ 99%, 3-амінопропіл-триетоксісилан (АПТЕС) 

C9H23NO3Si ≥ 98%, сірчану кислоту H2SO4 ~ 98%, пероксид водню Н2О2 ~ 30%. 

Підсилення раманівського розсіяння вивчалося на молекулах кристалічного 

фіолетового (КФ) ≥ 99.9 %.  

Отримання SERS підкладок I типу 

Для формування SERS підкладок I типу були синтезовані золоті 

нанозірки у водному колоїдному розчині двостадійним методом, описаним в 

роботі [132]–[134]. Для отримання золотих НЗ і плівок на їх основі 

використовували золотохлористоводневу кислоту HAuCl4∙3H2O ≥ 99.9%, 

цитрат натрію Na3C6H5O7 ≥ 98%, соляну кислоту HCl ≥ 99%, нітрат срібла 

AgNO3 ≥ 99.8%, аскорбінову кислоту C6H8O6 ≥ 99%, 3-амінопропіл-

триетоксісілан (АПТЕС) C9H23NO3Si ≥ 98%, сірчану кислоту H2SO4 ≥ 98%, 

пероксид водню Н2О2 ≥ 30%, полі(диаллілдиметил)амонію бромід (C8H16ClN)n 

(20% водний розчин) без додаткового очищення. 

Для отримання колоїдних водних розчинів золотих НЗ був вибраний 

метод двохстадійного синтезу, який дозволяє контролювати їх розмір і форму. 

На першому етапі синтезу були отримані сферичні НЧ золота з середнім 

розміром 12 нм. Розчин сферичних золотих НЧ отримували додаванням 1,5 мл 

1% розчину цитрату натрію до 10 мл 0,001 М киплячого розчину HAuCl4 при 

перемішуванні. Розчин кип'ятили 15 хвилин, підтримуючи постійний об’єм, 

потім охолоджували на повітрі. Отримані, таким чином, сферичні золоті НЧ 

служили в подальшому зародками для контрольованого вирощування на них 

золотих наноструктур у формі вістер.  

На другому етапі синтезу на поверхні сформованих сферичних золотих 

НЧ проводили вирощування золотих конусів з гострими вершинами (вістрів 
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зірок). Цей процес відбувався за рахунок відновлення золотохлористоводневої 

кислоти аскорбіновою кислотою на поверхні золотих НЧ, при наявності в 

розчині іонів срібла. Для отримання золотих НЗ 0,1 мл розчину зародків 

додавали до 10 мл 2.5·10
-4

 М розчину HAuCl4 при рН = 3 при інтенсивному 

перемішуванні. Наступним етапом було швидке додавання в розчин 0.002 мл 

0.05 М розчину AgNO3 та 0.5 мл 0.01 М розчину аскорбінової кислоти. Після 

додавання розчину аскорбінової кислоти забарвлення розчинів різко 

змінювалася на синє, що вказувало на утворення золотих нанозірок. 

Наявність іонів срібла в розчині є необхідною умовою формування НЧ 

золота несферичної форми, а саме для утворення і росту гострих вістрів НЗ 

вздовж певних кристалографічних ґраней золотих НЧ. Срібло адсорбується на 

поверхні ґраней золотих НЧ з найбільшою поверхневою енергією, утворюючи 

при цьому моношари або субмоношари [135]. Це приводить до селективної 

стабілізації ґраней {110}, {310} та {720} золотих НЧ [136] та перешкоджає 

подальшому росту Au вздовж цих напрямків. Таким чином, в подальшому 

відбувається анізотропний ріст золотих НЧ, а саме відбувається ріст на ґранях, 

які мають меншу поверхневу енергію. Зокрема, після стабілізації ґраней {110} 

відбувається адсорбція Au на ґранях {111}, в результаті чого утворюються 

золоті відростки у формі конусів вздовж цього напрямку. 

Плівкові структури на основі золотих НЗ отримували методом 

самовпорядкування [137], [138] на скляних підкладках розміром 1x1 см
2
. 

Попередньо підкладки витримували в розчині H2SO4:H2O2 (10:1) протягом 

10 годин для видалення забруднень, потім багаторазово промивали 

бідистильованою водою з використанням ультразвуку. Модифікацію поверхні 

підкладок проводили з використанням 5% спиртового розчину АПТЕС             

(3-Aminopropyl)triethoxysilane) при їх кип'ятінні протягом 1,5 години. 

Модифіковані таким чином підкладки багаторазово промивали спиртом і 

водою з використанням ультразвуку для видалення надлишку АПТЕС. 
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Отримання SERS підкладок II типу 

Принциповою відмінністю SERS підкладок II типу від попередніх, був 

процес безпосереднього зародження золотих нанозірок та їх подальшого росту 

на скляних підкладках [139]. Для цього використовувались хімічно 

модифіковані скляні пластини розміром 1×1 см
2
, а сам процес модифікації 

відбувався аналогічно як і для SERS підкладок I типу. Модифіковані скляні 

підкладки занурювали у 20 мл розчину HAuCl4 (2·10
-4 

М), після чого, при 

перемішуванні, додавали 0.008 мл AgNO3 (0.05 М). Отриманий розчин 

інтенсивно перемішували протягом 10 хвилин, після чого додавали 0.8 мл 

аскорбінової кислоти (0.01 М). В отриманому розчині при перемішуванні 

протягом 1 години відбувався ріст золотих нанозірок безпосередньо на 

скляних підкладках. Сформовані вищеописаним методом SERS підкладки 

промивались декілька разів бідистильованою водою, після чого поміщалися в 

бокси, з яких відкачувалося повітря, що запобігало їх забрудненню. 

 

3.1.3. Морфологічні та оптичні дослідження двох типів SERS підкладок на 

основі нанозірок  

Для характеризації морфології обох типів SERS підкладок 

досліджуваних наноструктур була використана скануюча електронна 

мікроскопія (Tescan Mira 3 LMU) та високороздільна просвічуюча електронна 

мікроскопія (ЕМ Jeol JSM-820) з системою рентгенівського мікроаналізу LINK 

IN 10000.  

На Рис. 3.1 (a, b) наведено СЕМ зображення золотих наноструктур у 

формі «нанозірок», з яких сформовано SERS підкладки I типу. 

Як видно з цих зображень, розміри вістер дещо менші або співвимірні з 

діаметром сферичної основи і змінюються в діапазоні 10-15 нм. Розкид за 

розмірами НЗ не перевищує 10%. Водночас НЗ розміщені на поверхні 

підкладки не рівномірно. 
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Проте характерний масштаб нерівномірності складає 100-200 нм, що 

значно менше діаметру збуджуючої лазерної плями 5 мкм, тому отриманий 

раманівський сигнал є усередненим по досліджуваній поверхні. Для SERS 

застосувань отримані підкладки можна вважати однорідними.  

На Рис. 3.1. (c, d) наведено СЕМ зображення золотих наноструктур у 

формі об’ємних «нанозірок», з яких сформовано SERS підкладки II типу. Для 

цього типу нанозірок розміри вістер 1.5-2 рази більші за діаметри сферичних 

основ. Для них характерна більша неоднорідність за розмірами, які 

змінюються в межах від 20 до 100 нм. Водночас вони рівномірно розташовані 

по поверхні підкладки.  

  

  

Рис. 3.1. СЕМ зображення золотих наноструктур у формі «нанозірок» I (a, b) та 

II (c, d) типів. Вставки вказують розподіл НЧ за розмірами. 
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На Рис. 3.2 наведено зображення золотих наноструктур у формі 

об’ємних «зірок», отримане за допомогою ПЕМ. З нього добре видно, що 

сформовані НЧ являють собою об’ємні нанозірки з гострими вістрями. 

Наявність останніх та досить щільна упаковка таких НЗ сприяє формуванню 

«гарячих точок». Важливим аспектом у вивченні властивостей синтезованих 

НЗ є інформація про їх фазовий стан. Для його встановлення було використано 

електронну мікродифракцію. Характеристичні рефлекси відповідних 

площинам (111), (200), (220), (311) отримані електронною мікродифракцією, 

свідчать про кристалічну та гранецентровану кубічну структуру золотих НЧ у 

формі зірок (Рис. 3.3). 

Для вивчення складу отриманих золотих «нанозірок» був використаний 

метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС). Отримані 

спектри Au4f та Ag3d - оболонок з поверхні зразків наведені на Рис. 3.4. 

Встановлено, що енергія зв'язку лінії Au4f7/2 для всіх зразків дорівнює 

(84.0 ± 0.2) eВ, що відповідає золоту в металічному стані. Із РФЕС спектрів 

(Рис. 3.4) неможливо однозначно визначити хімічний стан срібла, оскільки 

лінія срібла не має вираженого хімічного зсуву, тобто для більшості сполук 

  
Рис. 3.2. Зображення золотих 

наноструктур у формі об’ємних 

«зірок», отримане за допомогою 

ПЕМ. 

 

Рис. 3.3. Зображення електронної 

дифрактограми від золотих 

«нанозірок». 
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срібла енергія зв'язку Ag3d не відрізняється на величину більше 0.2 eВ від 

значень енергій зв'язку для металевого срібла (368.1 eВ) [136]. Однак, оскільки 

в спектрах зразків не спостерігається ліній хлору від вихідних HAuCl4 і HCl, а 

утворення оксиду срібла в процесі синтезу є малоймовірним з хімічної точки 

зору, то можна припустити, що срібло також знаходиться в металевому стані 

для всіх зразків із золотими «нанозірками». 

 

Рис. 3.4. Рентгенівські фотоелектронні спектри Au4f та Ag3d – оболонок з 

поверхні «нанозірок». 

 

Спектри поглинання від отриманих наноструктур реєструвалися на 

двопроменевому спектрофотометрі UV-VIS-IR Shimadzu UV-3600. На Рис. 3.5 

наведено спектри поглинання обох типів SERS підкладок. Для SERS підкладки 

I типу характерна широка смуга плазмонного поглинання з максимумом 

600 нм. В спектрі поглинання SERS підкладки II типу проявляються дві 

широкі смуги плазмонного поглинання з максимумами 615 та 1000 нм. 

Наявність двох смуг плазмонного поглинання може бути зумовлене 

двухмодовим розподілом НЧ за розмірами як це видно з Рис. 3.1. (с). Як було 
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показано в роботах [140], [141] зі збільшенням довжини вістер НЗ максимум 

смуги поглинання зміщується в довгохвильову область. Подібний результат 

отриманий і нами, при теоретичному моделюванні залежності частоти смуги 

плазмонного поглинання від розмірів вістер. Зазначимо, наявність в спектрі 

поглинання смуги з максимумом 1000 нм важлива з огляду на можливість 

використання таких золотих НЗ для діагностики речовин в живих тканинах, 

при ін’єкції колоїдного розчину НЧ в кров’яний потік, оскільки ця смуга 

попадає у вікно прозорості біологічних тканин (750-1050 нм) [142].  

На Рис. 3.5. стрілками показано довжини хвиль збуджуючого лазерного 

випромінювання по відношенню до смуги плазмонного поглинання. Як видно 

лазерне випромінювання з  = 457 нм для обох типів SERS підкладок не 

попадає в область смуги поглинання і при його застосуванні для збудження 

раманівських спектрів підсилення сигналу можливе лише за рахунок хімічного 
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Рис. 3.5. Спектри поглинання SERS підкладок I (спектр 1) та II (спектр 2) 

типів. Стрілками показані довжини хвиль збуджуючого лазерного 

випромінювання.  
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механізму. Водночас збуджуюче лазерне випромінювання з  = 532 та 671 нм 

попадає в область смуг поглинання SERS підкладок обох типів і збуджує 

плазмові коливання в НЧ, що знаходить відображення у значно більших 

коефіцієнтах підсилення SERS сигналу. 

 

3.1.4. Раманівські дослідження двох типів SERS підкладок 

Раманівські дослідження проводили при кімнатній температурі на 

спектрометрі, який являє собою монохроматор, оснащений CCD камерою 

фірми Andor. Час накопичення сигналу становив 60 с, діаметр сфокусованого 

лазерного пучка ~ 5 мкм, потужність лазерного випромінювання становила 

~10 мВт, вектор Е збуджуючого лазерного випромінювання лежав в площині 

падіння лазерного променя. Для збудження раманівського розсіювання 

використовувалося випромінювання твердотільних лазерів з довжинами хвиль 

457, 532 і 671 нм. В ролі аналіту використовувалися розчини молекул КФ.  

Для отримання тонких шарів від розчинів з різною концентрацією 

молекул їх осаджували на поверхню SERS та скляних підкладок за допомогою 

дозатора в однаковій кількості речовини (~5 мкл), після чого висушували в 

атмосфері повітря. SERS та раманівські спектри збуджувалися лазерним 

випромінюванням, потужність якого була мінімально достатньою для їх 

надійної реєстрації. Останнє обумовлене тим, що при інтенсивному лазерному 

випромінюванні може відбуватися деградація досліджуваних речовин, як за 

рахунок їх нагрівання, так і за рахунок фотохімічних реакцій. Для перевірки 

однорідності SERS підкладок спектри реєструвалися в декількох точках на 

кожному типі підкладок. 

На Рис. 3.6. наведено SERS та раманівські спектри від КФ, осадженого з 

колоїдних розчинів різної концентрації на SERS підкладки I і II типів та на 

скляні підкладки при збудженні лазерним випромінюванням з  = 532 нм. 
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 Як видно з Рис. 3.6 (a) при осадженні КФ на SERS підкладки I типу ще 
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Рис. 3.6. SERS спектри КФ на підкладках I (a) та II (b) типів та раманівські 

спектри КФ на склі (c) при збудженні випромінюванням з  = 532 нм. 
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вдається зареєструвати спектр від розчину з концентрацією 10
-8 

М, на SERS 

підкладки II типу від розчину з концентрацією 10
-9 

М, а на склі – тільки з 

концентрацією 10
-5 

М (без SERS, звичайне раманівське розсіювання світла).  

На Рис. 3.7 наведено SERS спектри молекул КФ на підкладках I та 

II типів при збудженні лазерним випромінюванням з  = 671 нм. Як видно з 

рисунку і для цієї довжини хвилі збуджуючого лазерного випромінювання 

більш ефективними виявилися SERS підкладки II типу. На них вдається 

зареєструвати сигнал від молекул, осаджених з розчину з концентрацію КФ    

10
-9

 М. Для SERS підкладки I типу надійно реєструються спектри від молекул, 

осаджених із розчину з концентрацію молекул КФ 10
-8 

М.  Раманівські спектри 

від молекул, осаджених на скло, реєструються тільки при концентрації 

розчину 10
-3 

М (Рис. 3.5, с). Водночас, при збудженні раманівських спектрів 

випромінюванням з  = 532 нм від молекул КФ, осаджених на скло, мінімальна 

концентрація складає 10
-5 

М. Більша інтенсивність спектрів при збудженні 

випромінюванням з  = 671 нм порівняно з  = 532 нм (сигнал на склі зростає 

на 2 порядки) зумовлена резонансними умовами збудження як плазмону, так і 

смуги поглинання молекул КФ (Рис. 3.5, крива 3). Його врахування призведе 

до того, що внесок в загальну інтенсивність експериментального 

раманівського сигналу тільки за рахунок SERS механізму при збудженні 

випромінюванням з  = 532 нм буде на 2 порядки меншим. 

Менший внесок SERS підсилення в загальний раманівський сигнал при 

збудженні лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 532 нм у порівнянні 

з 671 нм може бути викликаний трьома чинниками: (i) різною ефективністю 

збудження плазмонів, (ii) різним зменшенням інтенсивності збуджуючого 

світла внаслідок його поглинання молекулами КФ (iii) різним внеском 

«гарячих точок» при цих двох збудженнях. Оскільки довжини хвиль 

збуджуючого лазерного випромінювання розташовані приблизно на однаковій 

спектральній відстані від максимуму смуги плазмонного поглинання (Рис. 3.5), 

ми можемо відкинути фактор (і). Фактор (ii) є актуальним лише у випадку 

значної кількості молекулярних шарів КФ на SERS підкладці. Тому більший 
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Рис. 3.7. SERS спектри КФ на підкладках I (a) та II (b) типів та на скляній 

підкладці (с) при збудженні лазерним випромінюванням з  = 671 нм. 



 80 

внесок «гарячих точок», при збудженні лазерним випромінювання 671 нм, є 

причиною сильнішого SERS підсилення при цій довжині хвилі. Цей висновок 

підтверджується результатами чисельних моделювань, описаних у цьому 

розділі. Зокрема, амплітуда електричного поля на вершинах НЗ виявилася 

набагато сильнішою при збудженні випромінюванням з довжиною хвилі 

671 нм. 

Варто звернути увагу на таку особливість на SERS спектрах як зміна 

інтенсивності смуг в залежності від концентрації розчину досліджуваних 

молекул. При її зміні в розчині на 1 порядок можна було б очікувати, що 

інтенсивність смуг на SERS спектрах повинна також змінитися на 1 порядок. 

Проте, як видно зі спектрів на Рис. 3.6 та Рис. 3.7 такі залежності не 

спостерігаються. В певних концентраційних діапазонах, наприклад, при зміні 

від 10
-8 

до 10
-7 

М інтенсивність смуг зростає в 6 раз, а при зміні від 10
-5

 до      

10
-4 

М всього в 1.5 рази. Складається враження, що ефективність SERS 

підкладок при осадженні на них молекул з розчину з різними концентраціями є 

різною. Цей факт можна пояснити наступним чином. При малих 

концентраціях розчину, підкладка покривається молекулами не повністю, і 

лише при певній концентрації молекул КФ в розчині їх осадження на SERS 

підкладку забезпечує повне покриття її поверхні моношаром. Подальше 

збільшення концентрації буде призводити до формування додаткових шарів 

молекул поверх моношару. Зрозуміло, що найбільший внесок в інтенсивність 

SERS спектру буде давати перший шар молекул, а внесок інших шарів буде 

зменшуватися згідно формули I=(1+r/a)
-10

, де a – радіус кривизни поверхні 

наночастинки, r - відстань від золотих НЧ до аналіту [26]. Оскільки 

інтенсивність смуг в спектрі SERS є суперпозицією розсіяння від кожного 

шару, то стає зрозуміло, що загальна інтенсивність смуг від 10 шарів не буде 

зростати навіть у 2 рази в порівнянні з інтенсивністю від моношару. При 

цьому, ми вважаємо, що інтенсивність лазерного випромінювання не 

змінюється при проходженні декількох шарів молекул. Розрахунки показують, 

що молекули КФ, площа яких складає 1.51 нм
2
, повністю покривають 
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поверхню підкладки одним шаром при концентрації розчину 10
-6

 М. Звідси 

стає зрозумілим, чому при збільшенні концентрації розчину з 10
-5 

до 10
-4

 М 

інтенсивність смуг зросла всього в 1.5 рази. 

Виникає інше питання: чому інтенсивність смуг в SERS спектрі не 

збільшується лінійно з концентрацією в області малих концентрацій, коли ще 

молекул не достатньо, щоб сформувався моношар (наприклад, в області від   

10
-8

 до 10
-7

 М). При збільшенні концентрації розчину на порядок кількість 

молекул на золотих НЧ зростає також на порядок. Водночас збільшення 

інтенсивності смуг на SERS спектрах всього в 6 раз може свідчити, що не всі 

молекули КФ підсилюються однаково. Тобто існує нелінійна залежність між 

кількістю молекул та інтенсивністю SERS сигналу, яка може бути зумовлена 

формування «гарячих точок». В роботі [39] зазначалося, що для певних типів 

SERS підкладок основний внесок в підсилення сигналу дають саме «гарячі 

точки». Це було продемонстровано в експериментах TERS (tip-enhanced Raman 

scattering, підсилення раманівського розсіювання за рахунок металевого 

 

Рис. 3.8. SERS спектри КФ (10
-8

 М) в різних точках SERS підкладки. 

Довжина хвилі збуджуючого лазерного випромінювання 532 нм. 
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наконечника), де гарячі точки, що виникають між плазмонною підкладкою та 

металевим наконечником, можуть бути безпосередньо визначені по 

інтенсивності раманівського розсіювання світла від досліджуваного аналіту 

[143]. 

Реєстрація SERS сигналів по поверхні в центрі плям обох типів SERS 

підкладок показала, що інтенсивності спектрів відрізняються не більше 5-10%, 

що свідчить про їх поверхневу однорідність (Рис. 3.8). Ми розраховували 

поверхневу щільність досліджуваних молекул на підкладках, не враховуючи 

при цьому впливу ефектів змочуваності поверхні досліджуваними розчинами. 

Звичайно, добре відомо, що осадження розчинів на поверхню, що ними не 

змочується, призводить до формування плівок у формі кілець, так званих 

«coffee ring» [144] і це впливає на розподіл молекул по поверхні плівки. Тому 

всі вимірювання спектрів здійснювалися на однакових відстанях від краю 

плівки і, як зазначалося вище, в декількох точках. Відомо, що коефіцієнт 

підсилення SERS сигналу визначається згідно формули (1.1) 

Кп = (ISERS/NSERS)/(IRS/NRS), де ISERS та IRS - інтенсивності SERS і звичайного 

раманівського сигналів, NSERS та NRS – кількість молекул, що дають внесок в 

SERS та в раманівське розсіювання, відповідно. В нашому випадку при 

збудженні спектрів лазерним випромінюванням з  = 532 нм для SERS 

підкладки II типу та підкладки зі скла (Рис. 3.6, b, c) інтенсивності спектрів від 

мінімальних концентрацій розчинів молекул КФ в межах похибки можна 

вважати однаковими, а кількість осаджених молекул відрізняється приблизно в 

10
4
 раз. Згідно формули (1.1) коефіцієнт підсилення SERS підкладки дорівнює 

k = 10
4
. Проте, ця формула не враховує внесок в загальне підсилення сигналу 

зумовленого резонансним раманівським розсіянням, оскільки максимум однієї 

із смуг поглинання КФ збігається з довжиною хвилі лазерного 

випромінювання ( = 532 нм). Звичайно, раманівський резонанс буде 

проявлятися як для молекул осаджених на SERS, так і на скляну підкладки. 
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Проте, на скляній підкладці в 10
4
 разів більше молекул, що призводить до 

суттєво більшого внеску в інтенсивність раманівського сигналу. Тому більш 

правильно визначати коефіцієнт підсилення SERS сигналу при відсутності 

резонансного раманівського розсіяння. Саме це нами зроблено при визначенні 

коефіцієнту підсилення SERS сигналу при збудженні спектрів лазерним 

випромінюванням з  = 671 нм. Зокрема, визначено, що для SERS підкладки 

II типу коефіцієнт підсилення SERS підкладки дорівнює k = 10
6
. Збільшенню 

коефіцієнта підсилення в цьому випадку сприяє близькість довжини хвилі 

збуджуючого випромінювання до максимуму смуги плазмонного поглинання 

і, відповідно, суттєво більша величина напруженості електричного поля 

поблизу НЧ. Останній факт буде продемонстровано нижче, при теоретичному 

моделюванні розподілу електричного поля.  

 При збудженні спектрів лазерним випромінюванням з  = 457 нм 

(Рис. 3.9) мінімальна концентрація розчину КФ, яка реєструється на SERS 

підкладках I та II типів дорівнює 10
-5 

М, а на скляній підкладці 10
-4 

М. Тому, 

згідно формули (1.1) коефіцієнт підсилення дорівнює Кп ~ 10. Можна вважати, 

що в цьому випадку основний внесок в SERS підсилення дає хімічний 

механізм, оскільки лазерне випромінюванням з  = 457 нм не попадає в 

область смуги поглинання золотих НЧ. Дійсно, з порівняння спектрів, які 

збуджувалися випромінюванням з  = 532 та 457 нм і були нормовані на 

інтенсивність смуги з частотою 1618 см
-1

, видно (Рис. 3.9), що для останнього 

випадку не всі смуги підсилюються однаково. Цей факт також підтверджує 

наше припущення, що при збудженні спектрів лазерним випромінюванням з 

 = 457 нм, переважаючий внесок в підсилення раманівського сигналу вносить 

саме хімічний механізм. У випадку резонансного раманівського спектру від 

молекул КФ, осаджених на скляну підкладку, для різних смуг також 

притаманний різний коефіцієнт підсилення (Рис. 3.9, спектр 3). 
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Слід відзначити і наступні важливі характеристики сформованих SERS 

підкладок. Дослідження показали, що підкладки на основі золотих нанозірок 

обох типів не окислюються при збереженні в атмосфері повітря і є 

стабільними з часом. Проведено порівняння ефективності підсилення SERS 

сигналу від молекул кристалічного фіолетового для обох типів SERS 

підкладок, сформованих на основі золотих нанозірок, з комерційними 

підкладками фірми Mato. Встановлено, що для збуджуючого лазерного 

випромінювання з  = 671 нм коефіцієнт підсилення для SERS підкладок 

II типу на один порядок більший в порівнянні з SERS підкладками фірми Маtо. 
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Рис. 3.9. SERS спектри КФ: на підкладках II типу при збудженні лазерним 

випромінюванням з 1)  = 457 нм та 2)  = 532 нм; та склі 3) при збудженні 

лазерним випромінюванням з  = 671 нм. Всі спектри нормовані на 

інтенсивність смуги з  = 1618 см
-1

. 
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3.1.5. Теоретичне моделювання розподілу електричного поля поблизу 

золотих «нанозірок» 

 Для розрахунку розподілу електричного поля поблизу золотої НЧ у 

формі зірки був вибраний метод кінцевих елементів [145]. Подібно до роботи 

[146] для спрощення розрахунків форма НЧ вибиралася у вигляді об’ємної 

зірки з шістьма взаємно перпендикулярними вістрями, напрямки яких 

збігалися з напрямками осей декартової системи координат. 

 На Рис. 3.10 наведено залежність частотного положення смуги 

плазмонного поглинання в НЗ в залежності від розміру вістер. Видно, що зі 

збільшенням розмірів вістер максимум смуги плазмонного поглинання 

зміщується у довгохвильову сторону. Отриманий результат свідчить, що 

змінюючи розміри вістер нанозірок, можна точно налаштувати максимум 

смуги поглинання в резонанс з довжиною хвилі збуджуючого лазерного 

випромінювання. 

 

Рис. 3.10. Залежність частотного положення смуги плазмонного поглинання 

від розміру вістря золотої «нанозірки». 
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 При моделюванні розподілу напруженості електричного поля значення 

коефіцієнтів діелектричної проникності та сприятливості бралися як для 

 

 

 

Рис. 3.11. Розподіл напруженості електричного поля поблизу НЗ для різних 

довжин хвиль падаючого ЕМ випромінювання: a) 454 нм; b) 535 нм; 

c) 588 нм; d) 637 нм. 
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об’ємного золота. НЗ з вищезазначеною формою розбивалася на окремі 

елементи, що мали форму тетраедрів, для яких розв’язувалися рівняння 

Максвела. Для встановлення розподілу напруженості електричного поля 

поблизу такої НЗ вважалося, що плоска монохроматична електромагнітна 

(ЕМ) хвиля розповсюджується вздовж осі х, а її вектор E паралельний до осі z. 

Значення довжин ЕМ хвиль варіювалося від 400 до 1000 нм, при цьому 

вважалося, що на певній відстані навколо НЗ знаходилась сфера, яка повністю 

поглинає розсіяне НЗ світло. На Рис. 3.11 приведено розподіл напруженості 

електричного поля поблизу НЗ при її взаємодії з ЕМ випромінюванням з 

різними довжинами хвиль. З рисунка видно, що найбільше значення 

напруженості електричного поля поблизу НЧ можна отримати при її взаємодії 

з ЕМ випромінюванням з  = 600 нм, що добре корелює з експериментальними 

результатами. 

3.2.1. Формування багатошарових SERS підкладок на основі золотих 

«нанозірок» в полікатіонній матриці та без полімеру 

Наступним кроком у вивченні можливостей SERS підкладок, 

сформованих на основі золотих «нанозірок», було осадження останніх на шар 

з полікатіону полі(диаллілдиметил)амонію броміду, попередньо осаджений на 

поверхні скляної підкладки. Використання полікатіону дозволяє формувати як 

одношарові, так і багатошарові SERS підкладки. Ідея, для чого створювалися 

SERS підкладки з багатьма шарами НЗ, полягала в можливості суттєво 

збільшити об’єм поверхні НЗ, які можуть контактувати з досліджуваними 

молекулами. Особливо це важливо для реєстрації молекул, що адсорбуються з 

повітря чи інших газових сумішей. Проте в цьому випадку важливо, щоб шари 

полікатіону не були суцільними і молекули з газової суміші могли через них 

дифундувати.  



 88 

Синтез золотих НЗ здійснювався як це описано в підрозділі 3.1.2. 

Формування плівкових наноструктур на поверхні скляної підкладки 

здійснювали двома способами. Для отримання полішарових плівкових 

структур модифіковані підкладки по черзі поміщали в колоїдний розчин 

«нанозірок» Au і розчин полікатіона (полідиаллілдиметил)амонію бромід 

(ПДАДМАБ) з концентрацією 2 мг/мл, М ~ 100000-200000. Підкладки 

витримували в розчині з НЗ протягом доби при температурі 20 °C, після чого 

промивали бідистильованою водою і поміщали в розчин полікатіона на 

20 хвилин. Процес модифікування підкладки полікатіоном та наступне 

нанесення золотих НЗ схематично представлено на Рис. 3.12. Інший спосіб 

формування багатошарових SERS-підкладок полягав в безпосередньому 

осадженні золотих НЧ з колоїдного розчину на скляні підкладки, що 

попередньо були модифіковані молекулами АПТЕС. Це робилося, щоб можна 

було порівняти характеристики обох SERS-підкладок та встановити їх 

ефективність в підсиленні раманівського сигналу. 

 

Рис. 3.12. Схематичне зображення формування SERS підкладки із 

полікатіоном та одним шаром золотих НЗ. 

 

Проведені дослідження показали, ефективність підсилення раманівського 

сигналу від молекул Р6Ж осаджених на SERS підкладку, в якій золоті НЗ 

знаходилися в ПДАДМАБ матриці не висока, коефіцієнт підсилення, 
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визначений згідно формули (1.1) дорівнює 10
2
 при використанні для 

збудження спектрів лазерне випромінювання з  = 532 нм, а при використанні 

випромінювання з довжиною хвилі 632.8 нм в 1.5 раз більший. Останній факт 

зумовлений близькістю лазерного випромінювання ( = 632.8 нм) до 

максимуму смуги плазмонного поглинання (602 нм). Порівняно не високе 

підсилення раманівського сигналу зумовлене тим, що золоті НЗ частково 

знаходяться ПДАДМАБ матриці, що з одного боку послаблює підсилення за 

рахунок відсутності хімічного зв’язку між молекулами родаміну і золотими 

НЗ, а з іншого - зменшує кількість «гарячих точок», які дають внесок в 

підсилення сигналу.  

Інший шлях збільшення ефективної площі SERS підкладки – формування 

багатошарових наноструктур без використання полікатіону для міжшарового 

«зв’язування». Цей процес включав кілька етапів. На першому етапі поверхня 

скляної підкладки була модифікована молекулами АПТЕС і занурена в 

колоїдний розчин Au НЧ з заданим рН. Колоїдний розчин, приготований 

шляхом відновлення HAuCl4 аскорбіновою кислотою, має кислотність 

(рН ~ 5.5). Раніше Бет і Дженерер показали, що АПТЕС─NH2 групи повністю 

протонують при кислотності нижче рН = 6 і абсолютно нейтральні вище 

рН = 9.5. При зануренні модифікованих молекулами АПТЕС підкладок в такий 

кислий колоїдний розчин із золотими НЧ, ─NH2 групи АПТЕС протонують, 

утворюючи ─NH3
+
, а золоті НЧ зв'язуються з підкладкою за рахунок сильної 

електростатичної взаємодії, яка діє між негативними зарядженою поверхнею 

НЧ (потенціал Au НЧ (ζ ) - 28.2±1.0) мВ) і позитивно зарядженою ─ NH3 

групою на підкладці. Процес утворення плівкових структур схематично 

показаний на Рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Схематичне зображення процесу формування плівкових структур 

різної товщини. 

 

Товщина плівкових структур регулювалась за рахунок зміни часу 

експозиції підкладки в колоїдному розчині з НЗ та кількості циклів їх 

адсорбції на поверхню підкладки. Плівкові структури, утворювалися 

зануренням функціоналізованої підкладки в колоїдний розчин НЗ протягом 

12 годин. Збільшення часу занурення до 24 годин та здійснення другого та 

третього циклів адсорбції НЗ дозволяє утворити плівкові структури товщиною 

в діапазоні L = від 500 до 800 нм з рівномірним розподілом НЧ по поверхні 

скляної підкладки. 

 

3.2.2. Морфологічні та оптичні властивості багатошарових SERS 

підкладок на основі золотих НЗ без полімерної матриці 

Морфологія та структура плівок на основі золотих НЗ були досліджені за 
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допомогою скануючої електронної мікроскопії ультрависокої роздільної 

здатності (Hitachi S-5500, Hitachi High-Technologies Corp., Японія) та 

скануючої зондової мікроскопії (СЗМ) (SPM-9600, Shimadzu Corp., Японія) в 

безконтактному режимі з частотою 0.2 Гц. Товщина плівки визначали за 

допомогою «крокового методу», що базується на вимірюванні різниці 

відстаней між штучносформованою пошкрябиною і поверхнею плівки. Аналіз 

шорсткості проводили уздовж горизонтальної лінії уздовж центру СЗМ 

зображення з площею 30×30 мкм
2
. Розподіл розмірів НЗ у плівках отримано 

методом лінійного перехоплення. По кожному вимірюванню було 

проаналізовано щонайменше 300 НЗ. Спектри поглинання 

наноструктурованих плівок вимірювали в діапазоні від 0.4 до 0.9 мкм за 

допомогою спектрометра Лямбда-35 (Perkin-Elmer). 

Отримані SERS підкладки характеризуються неоднорідним розподілом 

НЗ на поверхні підкладки (Рис. 3.14). Середня товщина плівки (L), визначена 

методом СЗМ, - L = 200 нм, шорсткість поверхні на довжині основи l = 30 мкм 

складала 100 нм. 

 

Рис. 3.14. СЕМ зображення плівкових наноструктур, отримані при різному 

збільшенні. На вставці наведено розподіл НЗ за розмірами. 
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Подальше збільшення циклів осадження призводить до вирівнювання 

поверхні. НЧ розподіляються рівномірно і суттєвої їх агрегації не 

спостерігається. Гістограма на вставці до Рис. 3.14 (b) показує відносно 

вузький розподіл НЧ за розмірами (дисперсія ~ 20%), середній розмір НЧ на 

поверхні підкладки, визначений з СЕМ зображень складає DСЕМ = 55 ± 12 нм. 

Середня шорсткість поверхні (Ra) при довжині основи l = 30 мкм отримана 

шляхом аналізу зображень СЗМ плівок після першого, другого та третього 

циклів адсорбції складає 100 нм для L = 500, 700 і 800 нм, відповідно. 

Оптимальний діапазон товщини плівки, при якому спостерігався однорідних 

розподіл НЧ вздовж поверхні підкладки і НЧ зберігали свої індивідуальні 

властивості є L = від 500 до 800 нм. При цих товщинах плівки мають каркасну 

структуру (Рис. 3.14, b), при цьому поверхня підкладки рівномірно заповнена 

золотими НЗ. 

 

Рис. 3.15. СЗМ зображення профілів SERS підкладок різної товщини. 

СЗМ зображення поверхонь плівок після першого, другого та третього 

циклів адсорбції показані на Рис. 3.15.  
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На Рис. 3.15 наведено спектри поглинання SERS підкладок з різною 

товщиною плівкових наноструктур. Для плівок з товщиною L = 200 нм, 

спостерігається характерний широкий не інтенсивний плазмонний максимум 

при λ = 600 нм (Рис. 3.16, а, спектр 1). Максимум смуги плазмонного 

поглинання для L = від 500 до 800 нм спостерігався у вузькій спектральній 

області від 595 до 600 нм (Рис. 3.16, а, спектри 2-4). Таким чином, для плівки з 

L ≤ 500 нм плазмонний максимум становить λ = 595 нм для плівок з L = 700 і 

800 нм при λ = 598 і 600 нм, відповідно. Невеликий довгохвильовий зсув зі 

збільшенням товщини плівки та збільшення напівширини смуги може бути 

пов'язане з анізотропною формою золотих НЗ. 

 

Рис. 3.16. Спектри поглинання SERS підкладок з різною товщиною плівкових 

наноструктур. 

При досягненні критичної товщини плівок (L = 1000 нм), при якій 

спостерігається агломерація золотих НЗ, призводить до зміни їх оптичних 

властивостей. Для плівок з L = 1000 нм максимум смуги плазмонного 

поглинання зміщується до λ = 580 нм, що відповідає резонансному 

поглинанню об’ємного золота (Рис. 3.16., а, спектр 5). 
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Рис. 3.16, (а) демонструє спектр поглинання колоїдного розчину золотих 

НЗ, який використовувався для адсорбції НЧ на підкладки (спектр 6). З 

порівняння спектрів поглинання колоїдного розчину та плівок золотих НЗ 

можна зробити висновок, що у випадку плівкових структур максимум смуги 

плазмонного поглинання частково зміщується в короткохвильову область. 

Відповідні зміни можна пояснити зменшенням взаємодії окремих золотих НЗ 

на поверхні скляної підкладки. 

На Рис. 3.16, b представлено залежність максимуму смуги плазмонного 

поглинання плівкових структур від їх товщини. Для обчислення стандартного 

відхилення, ми використовували розподіл Стьюдента, враховуючи довірчу 

ймовірність (р) і кінцеве число вимірювань (n): р = 95%, n = 5. Середнє 

значення положення смуги визначали шляхом вимірювання спектрів 

поглинання плівок у п'яти випадкових точках кожної плівки, кількість зразків 

складала п'ять. Статистична обробка проводилася аналогічним чином 

(p = 95%). 

Стабільність отриманих наноструктурованих плівок, а саме стійкість до 

окислення, досліджувалась шляхом вимірювання спектрів поглинання 

отриманих SERS підкладок після різних інтервалів часу (період спостереження 

становив 6 місяців). Впродовж цього періоду не було виявлено жодної зміни 

інтенсивності та положення максимуму смуги плазмонного поглинання, що 

вказує на стабільність отриманих плівок до впливу навколишнього 

середовища. 

Для золотих НЧ у формі зірок типовим є зміщення максимуму смуги 

плазмонного поглинання [146], [147] (для сферичних НЧ - максимум смуги 

знаходиться в діапазоні від 520 до 530 нм [148]). Для несферичних частинок 

(нанозірки, нанострижні та нанокуби) змінюються їхні властивості в 

залежності від орієнтації частинок по відношенню до падаючого світла [147]. 

Регіони позитивного та негативного заряду, що утворюються поблизу поверхні 

НЧ у результаті зміщення електронів провідності, викликають поляризацію 
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навколишнього середовища, в якому знаходиться металева НЧ. Наведена 

поляризація призводить до зменшення величини та частоти індукованих 

дипольних коливань і, як наслідок, до зсуву максимуму смуги поглинання у 

довгохвильову область [149]. 

 

3.2.3. SERS дослідження багатошарових плівкових наноструктур на основі 

золотих «нанозірок» 

Раманівські дослідження проводили при кімнатній температурі за 

допомогою спектрометра, який являє собою монохроматор, обладнаним CCD-

камерою (фірми Andor). Для збудження раманівських спектрів було 

використано випромінювання твердотільних лазерів з довжинами хвиль 532 і 

457 нм та He-Ne
+ 

лазеру з  = 632.8 нм. Р6Ж був використаний в ролі 

речовини-аналіту. Розчин Р6Ж наносився на підкладки дозатором в однаковій 

кількості (5×10
-6

 л) на приблизно однакову поверхню з наступним 

висушуванням на повітрі. Щоб запобігти пошкодженню органічних молекул в 

процесі реєстрації спектрів, їх збудження здійснювалося лазерним 

випромінюванням з мінімально можливою густиною потужності, водночас 

достатньою для надійної їх реєстрації. Для перевірки однорідності SERS 

підкладок були проведені вимірювання в декількох точках на кожному зразку, 

а час накопичення сигналу був однаковим для всіх вимірювань. 

Як видно з Рис. 3.16, положення максимумів смуг плазмонного 

поглинання для плівок з L = 500-800 нм становить ~ 600 нм, тому доцільно 

було використати лазери з випромінюванням, що мають довжину хвилі, 

близьку до цього значення, наприклад, випромінювання He-Ne
+
 лазера з 

λ = 632.8 нм.  
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Рис. 3.17. Раманівські спектри Р6Ж нанесеного на скляні підкладки (1) з 

розчину з концентрацією 10
-3 

М і на SERS підкладки з розчину з 

концентрацією 10
-5

 М. Спектри збуджувались лазерним випромінюванням з (2) 

λ = 457 нм, (3) λ = 532 нм та (4) λ = 632.8 нм. 

На Рис. 3.17 наведено раманівські спектри молекул Р6Ж, що були 

осаджені на скло (спектр 1) та SERS підкладку (L = 500 нм) (спектри від 2 до 

4), отримані з використанням лазерного випромінювання з λ = 457, 532 та 

632.8 нм. Збільшення площі поверхні SERS підкладок із золотими НЗ в 

порівнянні із поверхнею скла, що призводить до деякого збільшення кількості 

досліджуваних молекул і, відповідно до росту SERS сигналу, в роботі не 

враховувалось. Це пов'язано з тим, що для обох SERS підкладок з товщиною 

L = 500 нм і L = 800 нм сигнал був приблизно однаковий. Це зумовлено тим, 

що в нижні шари золотих НЗ осаджені молекули родаміну не попадали, що 

може бути пов’язано з поверхневими ефектами каплі колоїду на поверхні. 

Тому розглянемо результати, отримані тільки з використанням SERS 

підкладок з L = 500 нм. 

Слід зазначити, що молекули родаміну були нанесені на скляні підкладки 

з розчину з концентрацією 10
-3

 М, який є мінімальним для надійної реєстрації 

спектрів раманівського розсіювання світла без підсилення (лазерне 
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випромінювання з λ = 457, 532 та 632.8 нм), а також на SERS підкладки з 

концентрацією 10
-5

 М. При використанні лазерного випромінювання з 

λ = 532 нм, інтенсивність смуг в спектрі 3 (Рис. 3.17) була на два порядки 

величини більшою у порівнянні зі спектром 1. 

Коефіцієнт SERS підсилення визначався згідно формули (1.1) 

КП = (ISERS/NSERS)/(IRS/NRS), де ISERS та IRS - інтенсивність SERS та звичайного 

раманівського сигналу, NSERS та NRS - це кількість молекул, які дають внесок 

SERS та звичайне раманівське розсіювання світла. У всіх випадках розрахунок 

КП проводився шляхом порівняння інтенсивностей раманівських смуг з 

частотою 612 см
-1

 молекул Р6Ж в різних спектрах. Ця смуга відповідає 

згинаючим коливанням C─ C бензольного кільця молекули Р6Ж [150]. Оцінка 

КП відповідно до формули (1.1) дає значення ~ 10
5
 при використанні 

збуджуючого лазерного випромінювання з  = 632.8 нм. Встановлено, що 

відмінність у підсиленні сигналу для вищезазначеної смуги в різних точках 

SERS підкладок не перевищувала 15%. 

При використанні лазерного випромінювання з довжиною хвилі 

λ = 632.8 нм, КП раманівського сигналу в 1.5 рази був вищим у порівнянні з 

використанням для збудження спектрів випромінювання з λ = 532 нм. 

Останній факт обумовлений близькістю лазерного випромінювання з 

довжиною хвилі 632.8 нм до максиму смуги плазмонного поглинання 

(див. Рис. 3.16, а). 

При використанні для збудження раманівських спектрів лазерного 

випромінювання з λ = 457 нм, їх інтенсивність зростала лише в 2 рази , у 

порівнянні із сигналом від цих молекул, що були осаджені на скляну 

підкладку. Відсутність значного підсилення раманівського сигналу за 

допомогою SERS підкладок в цьому випадку зумовлено відсутністю резонансу 

між збуджуючим лазерним випромінюванням та плазмонними коливаннями в 

наноструктурах золота та оптичними переходами в молекулах Р6Ж. Цей 

результат свідчить про низький внесок хімічної компоненти в підсилення 
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раманівського сигналу внаслідок утворення хімічних зв'язків між молекулами 

Р6Ж та наноструктурами золота. 

Розроблений спосіб формування плівкових структур на основі золотих НЗ 

зі збереженням їх окремих властивостей та без використання полімеру 

дозволяє отримувати плівки, які задовольняють основні вимоги до SERS 

підкладок [151]. КП одержаних SERS підкладок, перевищує на три порядки 

величину, отриману з використанням багатошарових плівок з полімером. Крім 

того розроблені SERS підкладки можуть стати перспективними при 

дослідженні адсорбованих молекул з повітря чи інших газів, оскільки отвори 

між окремими золотими НЗ та шарами НЗ достатньо великі, що дозволяє їм 

проникати в середину товстої плівки. 

 

3.3. Теоретичне моделювання поглинання молекулою, яка адсорбована на 

поверхні металу: багаточастинковий підхід 

На сьогодні ЕМ механізм підсилення раманівського сигналу 

досліджуваних молекул вже добре вивчений як в експериментальному, так і 

теоретичному аспектах. Водночас механізм хімічного підсилення 

раманівського сигналу вивчався в основному експериментально, тому являло 

значний інтерес провести теоретичні дослідження його внеску в ефект 

підсилення. Для цього за допомогою процедури вторинного квантування та 

методу функцій Гріна розглянута інтенсивність поглинання молекулами, 

адсорбованими на кристалічній поверхні і які взаємодіють з електронами цієї 

поверхні. В цьому випадку інтенсивність поглинання буде описуватися 

наступним виразом [152]: 
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 В співвідношення (3.1) входять деякі “ефективні” параметри, які 

залежать від числа молекул mN  на кристалічній поверхні і це число, взагалі 

кажучи, невідоме. Слід відзначити дві обставини, що слідують з формули 

(3.1): а) через взаємодію з електронами поверхні положення резонансного 

рівня молекули f  і його ширина   змінюються; б) величина )/
~

( 01pd f , яка 

характеризує інтенсивність поглинання окремої молекули, змінюється на 

mN 
~

, що залежить від інших молекул, адсорбованих на поверхні металу. 

Останнє означає, що через електронну підсистему металевої поверхні окремі 

молекули взаємодіють між собою, “когерентно” підсилюючи поглинання, а 

значить і наступне випромінювання.   

 Якщо зв'язок між електронами та коливаннями молекули дуже слабкий, 

тоді не буде раманівського розсіювання від молекули. Для врахування такої 

взаємодії в молекулі, треба додати два нових доданки. Тому оператор H  буде 

виглядати наступним чином: 

phphmolmolmolelelelel HHHHHHH  

00    (3.2) 

 Два останні доданки можуть бути об'єднані, і загальний Гамільтоніан 

зводиться до простішого, але з деякими поправками [152]. Тому повна 

інтенсивність поглинання системи молекула-кристал визначається сумою двох 

виразів, і в рамках теорії збурень отриманий додатковий член [152]: 
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У рівняннях (3.4-3.4а) використовувались наступні позначення: 
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f

NTV , = 0

,01 )](
2

1
exp[ NbaV ss

f           (3.6) 

 З рівнянь (3.3-3.6) видно, що спектр поглинання молекули залежить від 

енергій електронів f  і фононів молекули s , а також від значень sa , sb , які 

пов'язані з параметром константи зв'язку )(
s

f

s




. Якщо ця величина достатньо 

велика, то структуру фононних повторень слід спостерігати при поглинанні, в 

раманівському та люмінесцентному спектрах. Але якщо цей параметр і 

відповідні значення sa , sb  дуже малі 0)( 
s

f

s  , тоді 0)()1(  I . 

 Введення ефективних параметрів у рівняннях (3.3, 3.4) з фактором 0N  є 

зручним, оскільки кількість молекул на поверхні плівок, безумовно, невідомо, 

тому можна говорити лише про зміну відповідних параметрів зі зміною 0N . Із 

формули (3.1) для інтенсивності видно, що навіть у простому випадку, якщо 

коливання атомів молекули не враховується, вплив електронів металевої 

плівки на поглинання адсорбованою молекулою суттєво ускладнює цей 

процес. Він залежить від таких параметрів, як локальне поле навколо молекули 

fV ,01 , створене поверхневими електронами, кількість молекул 0N , на поверхні 

металу та енергії збудження молекули f .  

 Як приклад, розглянемо вплив срібної плівки на відгук молекули на 

збуджуюче лазерне випромінювання. Для проведення такого аналізу необхідно 

електронні смуги (зони) кристалічного срібла описати рядом просторових 

гармонік: 

)],cos()cos()cos([ ,

1

,,,0, zz

p

zly

L

l
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p

ylxx

p

xlppq alqMalqMalqM  


   (3.7) 

Тут індекс l , вказує на число гармонік; різне співвідношення між zyxjM p

jl ,,,,   

дозволяє врахувати різні типи зон від одномірної p

z

p

y

p

x MMM , , до ізотропної 

p

z

p

y

p

x MMM  . Внаслідок того, що напрямки x та y в кристалічній структурі є 

ідентичними можна припустити, що електронні зони є квазідвомірними 
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p

y

p

x MM  . Як видно з рівняння (3.7), використовуючи тільки одну гармоніку 

1l  в точці   )0( iiaq , частота p,0  в двомірному випадку зміниться до 

значення p

y

p

x MM ,1,1  . Цей вираз дозволяє оцінити параметри зони, які 

описуються теоретичною апроксимацією рівняння (3.7), щоб знати зонну 

структуру срібла [152]. 
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Рис. 3.18. Зонна структура срібної плівки отримана з [152]: криві 3, 4 – 

розраховані зони в [152]; криві – 1, 2 теоретична апроксимація на основі 

рівняння (3.7), з параметрами еВMеВ p

x 3.3,9.4 ,10  . 

  

У теоретичних залежностях, що використовуються для обчислення (криві 1, 2 

на Рис. 3.18), враховувалася лише перша гармоніка. Видно, що крива 4 

описується теоретичною залежністю 2 досить добре, але для опису кривої 1 

слід використовувати гармоніки високого порядку. Однак для якісного 

розуміння загальних рис процесів поглинання або раманівського розсіювання 

світла ми обмежимо розрахунки лише першою гармонікою. 
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Рис. 3.19. Інтенсивність поглинання плівки та адсорбованої молекули, якщо 

їхні енергії не перекриваються s  = 0.11. Крива 1 – густина станів плівкової 

електронної смуги; крива 2 – спектр молекули 001.0s ; крива 3 – 06.0s ; 

два малих максимуми (крива 1) відповідають 1.0s , де другий максимум 

описує перше фононне повторення. (Всі енергетичні значення приведені в еВ). 

 

 Результати моделювання показані на рисунках 3.19 і 3.20. На Рис. 3.19 

показана ситуація, коли енергія збудження молекули f , крива 2, розташована 

поза електронної смуги плівки, крива 1 і два слабких максимуми при ~ 7 еВ . У 

цьому випадку ніякого впливу плівки на спектр молекули не спостерігається. 

Також використана дуже слабка взаємодія молекули з плівкою fV ,01  = 0,001, 

(див. легенду до 3.21). При малій константі зв'язку 001.0s , спостерігається 

вузький пік в спектрі молекули, крива 2. При збільшенні константи 

зв'язку 06.0s , смуга зміщується і її інтенсивність стає меншою, крива 3; 

наступне збільшення константи зв'язку 1.0s , призводить до появи другого 

дуже слабкого фононного максимуму, кривої 1. Саме ця, перша, дуже слабка 

фононна репліка (повторення) відповідає за процеси раманівського 
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розсіювання. Його інтенсивність, як видно на Рис. 3.19 є значно меншою за 

інтенсивність плівки, крива 1. 
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Рис. 3.20. Спектр системи молекула-метал, якщо енергія молекули 3.5f  

співпадає або близька із станами зонної смуги металу 5.4fE , :45.0,01 fV крива 

1, 05.0N ; крива 2, 1.0N : крива 3, :9.0,01 fV 1.0N ; криві 2' і 3' 

відповідають кривим 2 і 3, описують внесок багатофононних повторень. 

Однак ситуація значно змінюється, якщо енергія збудження молекули f  

поміщається всередину зони плівки, але перевищує енергію Фермі fE . Це 

показано на Рис. 3.20, де константа fV ,01 , яка відповідає за взаємодію 

електронів молекули та плівки була більшою, ніж використана при розрахунку 

кривих, що наведені на Рис. 3.19. Зрозуміло, що відбуваються розщеплення 

смуг станів металевої плівки. Тоді нижній максимум може бути пов'язаний з 

підсиленим спектром молекули, а високоенергетична частина спектра описує 

смугу плівки, деформовану впливом молекули. Обидві смуги мають змішане 

походження. Зміна параметрів, що характеризують систему молекула-метал 

розглядається у формі спектра, представленого на Рис. 3.20. Вплив 
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параметра  , що описує дипольний момент переходів в молекулі, не є дуже 

значним для спектру (криві 1 і 2), але параметр, що описує взаємодію 

електронів молекули з плівкою fV ,01  є дуже важливим. Це видно з порівняння 

кривих 2 і 3. Зрозуміло, що досить значна частина інтенсивності з широкого 

спектра плівки передається у вузьку лінію молекули. Її інтенсивність 

збільшується в максимумі, лінія значно розширюється і зміщується відповідно 

до рівняння (3.4), хоча ефект багатьох фононних збуджень, рівняння (3.4, а), 

криві 2' і 3' малий. 

Висновки до розділу 3 

1. Продемонстрована можливість створення двох типів SERS 

підкладок на основі золотих НЧ з формою зірок. I тип формувався в результаті 

адсорбції попередньо синтезованих хімічним методом золотих НЧ з 

колоїдного розчину на модифіковані скляні підкладки, а II тип – в результаті 

зародження та подальшого росту НЧ безпосередньо на модифікованих скляних 

підкладках, занурених в розчин. Оскільки для синтезу НЧ використовуються 

відносно недорогі речовини і застосовувалися нескладні методи хімічного 

синтезу, сформовані SERS підкладки є економічно привабливими і простими у 

виготовленні. Для обох типів підкладок досліджено морфологічні, оптичні та 

підсилюючі SERS властивості. 

2. Показано, що змінюючи розміри ядра та вістер «нанозірок», SERS 

підкладки можна налаштовувати на необхідну довжину хвилі поглинання 

лазерного випромінювання. Встановлено, що для обох типів SERS підкладок 

характерні як електромагнітний, так і хімічний механізми підсилення 

раманівського сигналу. Дослідження SERS сигналів в центрі плям обох типів 

SERS підкладок показали, що інтенсивності спектрів відрізняються не більше 

5-10%, що свідчить про їх однорідність. Встановлено, що коефіцієнт 

підсилення SERS сигналу від підкладок I типу складає 10
5
, а II типу – 10

6
.  

Додатковий плазмонний резонанс в ближньому ІЧ діапазоні SERS підкладок ІІ 

типу робить їх перспективними для біологічних застосувань, оскільки попадає 
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у вікно прозорості живих тканих. 

3. Проведено теоретичне моделювання розподілу напруженості 

електричного поля навколо НЧ при варіюванні довжини хвилі збуджуючого 

лазерного випромінювання від 400 до 1000 нм. Встановлено кореляцію між 

результатами теоретичного моделювання та коефіцієнтом підсилення SERS 

сигналів, визначеного з експериментальних спектрів. Проведено порівняння 

підсилення SERS сигналу від молекул кристалічного фіолетового SERS 

підкладок обох типів з комерційними підкладками фірми Mato і встановлено, 

що вони не поступаються як по коефіцієнту підсилення, так і по однорідності. 

4. Розроблено та досліджено багатошарові SERS підкладки, які являють 

собою плівки з НЧ у формі «зірок» в полімерній матриці. Встановлено, що 

ефективність підсилення раманівського розсіяння такими SERS підкладками 

не висока ( 10
2
), що зумовлено екрануванням полімером безпосередньої 

взаємодії досліджуваних молекул із золотими «нанозірками», що суттєво 

зменшує напруженість поля в місцях локації молекул та відсутності внеску в 

підсилення «гарячих точок».  

5. Розроблено та досліджено наноструктуровані плівки на основі НЧ 

золота у формі зірок отриманих методом самовпорядкування. 

Продемонстрована можливість контролю товщини плівки в діапазоні від 500 

до 1000 нм. Стабільні плівкові структури на основі золотих «нанозірок» з 

середнім розміром 55 ± 12 нм та товщиною в діапазоні від 200 до 1000 нм були 

отримані без полімерів. Показано, що рівномірний розподіл НЧ по поверхні 

підкладки спостерігається при товщині плівки від 500 до 800 нм. Максимум 

смуги плазмонного поглинання отриманих плівок складає ~ 600 нм та 

практично не залежить від товщини плівки, що вказує на збереження окремих 

властивостей НЧ. Отримані плівкові структури є ефективними підкладками 

для SERS спектроскопії з коефіцієнтом підсилення 10
5
 і перспективними для 

діагностики молекул газів за рахунок великої площі для їх адсорбції. 
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6. Запропоновано теоретичну модель, яка пояснює вплив кристалічної 

підкладки на раманівське розсіяння адсорбованих на ній молекул. Показано, 

що цей вплив суттєво зростає при реалізації резонансних умов, а саме при 

знаходженні енергетичних рівнів молекули в межах електронної смуги 

кристалу, але вище рівня Фермі.  
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РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІ SERS ПІДКЛАДКИ НА ОСНОВІ 

ВПОРЯДКОВАНИХ МАСИВІВ ЗОЛОТИХ НАНООСТРІВЦІВ 

ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ ФОТОЛІТОГРАФІЇ 

 В даному розділі представлено результати дослідження SERS підкладок 

на основі впорядкованих масивів золотих наноострівців отриманих методом 

інтерференційної літографії. Розроблені підкладки ефективно підсилюють 

раманівське розсіювання світла від класичного аналіту, а саме барвника 

кристалічного фіолетового. Розроблені підкладки не поступаються по 

коефіцієнту підсилення у порівнянні з комерційними підкладками. 

Встановлено, що мінімальна концентрації речовини, зокрема молекул 

кристалічного фіолетового, яку можна надійно зареєструвати становить      

~10
-7

 M. Показано, що розроблені підкладки можна повторно використовувати 

після термічної обробки при 300 °C протягом 15 хв., причому ефективність 

підсилення залишається на тому ж рівні. Крім того, виявлено принципову 

різницю в ефекті відпалу SERS підкладок перед осадженням молекул аналіту 

та додаткового відпалу in situ (з молекулами) на інтенсивність рамановского 

сигналу. Обговорюються можливі фізичні причини даного ефекту. 

4.1. Методика виготовлення SERS підкладок методом інтерференційної 

фотолітографії 

 Методика виготовлення SERS підкладок методом інтерференційної 

фотолітографії полягала в наступному, а саме наноструктурами золота були 

підготовлені шляхом послідовного термічного вакуумного нанесення             

Cr-адгезивного шару товщиною 3 нм, шару золота товщиною 20–120 нм і шару 

As2S3 на поліровані скляні підкладки при залишковому тиску 2×10
−3

 Па. 

Виготовлено ряд підкладок з різною товщиною фоторезисту від 50 до 300 нм. 

Результати SERS досліджень, описаних в даному розділі, були отримані на 

зразку, виготовленому з шаром золота 55 нм і шаром фоторезисту 50 нм, які 
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виявилися оптимальними для формування найбільш ефективних SERS-

підкладок. Запис періодичних структур на халькогенідних плівках проводили з 

використанням інтерференційної картини, утвореної лазером He-Cd 

(λ = 442 нм) при інтенсивності експозиції 0,3–0,75 Дж/см
2
. Двовимірні 

періодичні структури утворювалися подвійною експозицією при обертанні 

зразка між експозиціями на кут 90°. Після експозиції зразки хімічно обробляли 

в неводних лужних органічних розчинах з утворенням резистивної маски в 

шарі фоторезисту, через який металічна плівка травилася. Після видалення 

залишків фоторезисту, періодичні металеві структури промивали за 

допомогою лужного розчину та висушували. Частину SERS підкладок 

отриманих таким чином піддавали термічному відпалу (у вакуумі) при 420 °С 

протягом 5 хв. Технологія інтерференційної літографії на основі вакуумного 

халькогенідного фоторезисту більш детально описана в роботах [67], [153]. 

 

4.2. Морфологічні та оптичні дослідження виготовлених SERS підкладок з 

впорядкованими золотими наноструктурами  

 Морфологію та структуру SERS підкладок сформованих вищеописаним 

методом досліджували за допомогою скануючого електронного мікроскопу 

(СЕМ) (Tescan Mira 3 LMU), атомно-силового мікроскопу (АФМ) (Scanning 

Probe Digital Instruments Inc., Tonawanda, NY, США). Просторову частоту 

періодичних структур визначали за допомогою оптичного стенду на основі 

гоніометра G5M з точністю вимірювання ± 5 рядків мм
−1

. Спектри оптичного 

поглинання вимірювали двопроменевим спектрофотометром UV-3600 

Shimadzu UV-3600. Раманівські спектри збуджувалися твердотільним лазером 

532 нм і реєструвалися подвійним монохроматором MDR-23 (LOMO), 

оснащеним ТЕ-охолодженим CCD детектором фірми Andor. 

 Ефективність SERS підкладок суттєво залежить від форм-фактора 

(морфології)    металевих    наноструктур,    оскільки    він   визначає   оптичні  
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властивості підкладок. Досліджено морфологію латерально упорядкованих 

масивів  наноструктур  із  золота,  сформованих  методом  інтерференційної 

фотолітографіїї, з використанням методів АСМ та СЕМ. На Рис. 4.1 зображено 

АСМ зображення вихідної SERS підкладки. Як видно з рисунка отримано 

латерально упорядкований масив золотих наноострівців з середньою висотою 

55 нм, латеральними розмірами в основі 200 нм і з 150-200 нм відстанями між 

окремими наноострівцями. Період впорядкованого масиву наноструктур 

становить 296,6 ± 0,5 нм (просторова частота ν = 3372 мм
− 1

). Слід звернути 

увагу, що наноострівці, у вихідних SERS підкладках, мають не єдину вершину, 

а цілу «крону» з 4-7 окремими вершинами. 

 

Рис. 4.1. АСМ-зображення вихідної SERS підкладки, отриманої методом 

інтерференційної фотолітографії. На вставці показано збільшене зображення 

одного наноострівця.   
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Рис. 4.2. АСМ-зображення тієї ж SERS підкладки, що і на Рис. 4.1, але після 

відпалу при 420 °С. На вставці показано збільшене зображення одного 

наноострівця. 

З метою покращення кристалічності сформованих наноострівців, вони 

піддавалися термічному відпалу. На Рис. 4.2 представлена та ж SERS 

підкладка, що і на Рис. 4.1, але після відпалу у вакуумі при 420 °C. Як видно з 

АСМ зображень, після відпалу суттєво змінилася форма і розміри 

наноострівців. Їх вершини стали округлими, з єдиним піком, середня висота 

зросла від 55 до 67 нм, латеральні розміри в основі зменшилися від 200 до 

180 нм, а відстань між сусідніми наноострівцями зросла на 20% (Рис. 4.3). 

Крім того, після відпалу зникають місця дотику між сусідніми 

наноострівцями, які притаманні для вихідного зразка (Рис. 4.3, а), що 

викликані неповним видаленням фоторезисту (Рис. 4.3, б). 
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Рис. 4.3. АСМ зображення масиву наноострівців (вид зверху) (a, b) і серія 

профілів окремих острівців до (c) і після відпалу (d). 

 Результати СЕМ досліджень відпалених підкладок (Рис. 4.4) дозволяють 

більш точно оцінити латеральні розміри, які становлять ~ 155 нм, і відстані 

між сусідніми наноострівцями – L1 ~ 140 нм і L2 ~ 270 нм, оскільки при АСМ 

дослідженнях на визначення латеральних розмірів впливає розмір вістря зонда, 
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який використовувався при дослідженнях та програмна обробка отриманих 

результатів (див. Рис. 4.4). 

  

  

Рис. 4.4. СЕМ зображення наноструктурованих відпалених золотих плівок, 

зроблених при різному збільшенні. 

На Рис. 4.5 представлені спектри оптичного поглинання 

наноструктурованих SERS підкладок безпосередньо після виготовлення 

(крива 1) та після відпалу при температурі 420 
о
С (крива 2). Після відпалу 

максимум смуги плазмонного поглинання зміщується в короткохвильову 

область з 671 до 605 нм, а її напівширина значно зменшується з 264 до 128 нм. 

Більша напівширина смуги у вихідному зразку, очевидно, обумовлена великим 

розподілом за розмірами наноострівців, недосконалою структурою золотих 

наноострівців, а також взаємодією між деякими сусідніми наноострівцями. 

Останнє зумовлює збільшення довжини розповсюдження плазмонних 
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коливань в металевих наноструктурах, що сприяє розсіюванню енергії 

плазмонів. Нарешті, менша щільність кристалічної структури золота, 

притаманна для вихідної плівки, також призводить до збільшенню 

напівширини смуги плазмонного поглинання. Відпал вихідних зразків 

приводить до покращення структури золотих нанострівців, зменшенню їх 

розкиду за розмірами та усуває взаємодію між окремими наноострівцями. Все 

це приводить до звуження смуги плазмонного поглинання та збільшення її 

інтенсивності, що в кінцевому результаті сприяє покращенню резонансних 

умов підсилення SERS сигналу від досліджуваних молекул. 
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Рис. 4.5. Спектри оптичного поглинання латерально упорядкованих масивів 

золотих наноострівців: 1 - вихідна підкладка, 2 - відпалена. 

 

4.3. Раманівські дослідження двох типів SERS підкладок 

 Підсилення раманівского розсіювання світла на отриманих 

наноструктурах золота проводили за допомогою дослідження ефективності 
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підсилення молекули кристалічного фіолетового (КФ), що використовувався в 

ролі аналіту. Молекули барвника осаджували на SERS підкладки з розчину, 

занурюючи підкладки у водний розчин на 1 годину, з концентрацією молекул 

КФ 10
-6

 М. Після цього їх промивали дистильованою водою, припускаючи, що 

тільки молекули, адсорбовані на поверхні, залишаються, потім висушували в 

атмосфері повітря. На рис. 4.6 схематично проілюстровано SERS дослідження 

молекул КФ на SERS підкладках з впорядкованими масивами золотих 

наноострівців. 

 

Рис. 4.6. Схематичне представлення SERS спектроскопії молекул КФ. 

 

Раманівский сигнал від молекул КФ з концентрацією 10
-6

 М можна 

надійно зареєструвати на відпалених SERS підкладках (Рис. 4.7, крива 1). 

Окрім того, порівняння ефективності підсилення раманівського розсіювання 

світла з комерційними підкладками проведені в тих же умовах (Рис. 4.7, 

крива 3). Результати представлені на Рис. 4.7 свідчать, що розроблені 

підкладки не поступаються комерційним у величині підсилення раманівського 

сигналу. Коефіцієнту підсилення раманівського сигналу, заявлений 

виробником комерційних SERS підкладок (AtoID
TM

, Литва), становить 

10
6 
разів. Відповідно можна зробити висновок, що коефіцієнт підсилення 

розроблених підкладок є співмірним з комерційними. Незначним недоліком 

наших підкладок є широка смуга в області ~ 1100 см
-1

 внаслідок раманівского 

розсіювання скляної підкладки. Проте, через велику напівширину і значну 

різницю частот смуг КФ, це істотно не впливає на отримання та інтерпретацію 
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SERS спектрів молекул і може відніматися при обробці спектрів як частина 

фону. 
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Рис. 4.7. Раманівські спектри молекул КФ, нанесених на попередньо відпалену 

SERS підкладку (крива 1), не відпалену (крива 2) та на комерційному 

підкладку RandaS фірми AtoID
TM

 (крива 3). 

 Слід зауважити, що «мультипікова» форма вершин золотих 

наноострівців у вихідних SERS підкладках (Рис. 4.1) може бути джерелом 

додаткового підсилення раманівського сигналу за рахунок формування 

«гарячих точок», у порівнянні з одинарною округлою вершиною на 

наноострівцях отриманих після відпалу (Рис. 4.2). Однак цей фактор, 

очевидно, компенсується загостренням плазмонного резонансу після відпалу, 

що призводить до підсилення SERS сигналу в попередньо відпалених 

наноструктурах (Рис. 4.7). 

Досліджено вплив додаткового термічного відпалу отриманих SERS 

підкладок з осадженими молекулами барвника КФ на їх поверхні. Порівняння 

раманівських спектрів таких підкладок, які були попередньо відпалені при 

температурі 420 °С до осадження молекул КФ (Рис. 4.8) і попередньо не 

відпалених підкладок (Рис. 4.9) дає досить несподіваний результат. 

Додатковий поступовий відпал в температурному діапазоні від 100 °С до 
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300 °С з кроком 50 °С, попередньо відпалених підкладок, призводить до 

зникнення раманівських піків молекул КФ. У випадку не відпалених 

підкладок, на яких не вдавалось зареєструвати раманівський сигнал від 

молекул КФ при низькій їх концентрації, після додаткового відпалу при 100 °С 

з'являються смуги КФ, які досягають максимальної інтенсивності при 200-

250 °С і зникають при більш високих температурах (Рис. 4.9). Важливо 

відзначити, що максимальний сигнал в цьому випадку в 2-3 рази більше, ніж 

досягнутий на попередньо відпалених підкладках (Рис. 4.7). 
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Рис. 4.8. Раманівські спектри молекул КФ (10
-6

 M), нанесених на SERS 

підкладки, відпалені при температурі 420 °C, і після додаткового відпалу при 

100-300 °C після осадження молекул КФ. 

 

Наведені вище спостереження вказують на комплексний вплив 

температури на взаємодію між наноструктурованою поверхнею золота і 

молекулами барвника. Можна припустити, що адсорбція молекул на 

попередньо відпаленій наноповерхні золота слабша, ніж у випадку in situ 

відпалу таких наноструктур золота з молекулами. Ймовірно, в останньому 

випадку, під час перебудови поверхні золота, молекули можуть знайти більш 
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енергетично стабільні місця для адсорбції. Різке зменшення інтенсивності 

раманівского сигналу від молекул КФ після відпалу при 250 °C (Рис. 4.9) 

відбувається за рахунок термічного розкладання молекул КФ при 215 °С. У 

випадку попередньо відпалених підкладок, внаслідок слабшої адсорбції 

молекул, вони, очевидно, десорбуються з поверхні їх при додатковому відпалі 

вже при найнижчій температурі (100 °С, Рис. 4.8). 
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Рис. 4.9. Раманівські спектри молекул КФ, нанесених на не відпалені SERS 

підкладки, які додатково відпалені при температурі 100-300 °C, з кроком 

50 °C, після осадження молекул КФ. 

 

Після відпалу підкладок з молекулами КФ, при температурі 300 °C, 

молекули на поверхні зразка «вигорають» повністю і SERS підкладку можна 

використовувати знову. Щоб перевірити це, неодноразово осаджували 

молекули КФ за допомогою мікродозатора на раніше використані не відпалені 

SERS підкладки після додаткового відпалу (при 300 °C протягом 15 хв.). 

Показано, що відпалені при такій температурі підкладки можна повторно 

використовувати для підсилення раманівського розсіювання світла, причому 

мінімальна концентрація молекул КФ, яку вдається зареєструвати становить 

10
-7

 M (Рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Раманівські спектри молекул КФ, нанесених на раніше використану 

SERS підкладку, відпалену при 300 °C, при різних концентраціях молекул на 

їх поверхні. 

Порівнюючи раманівські смуги від молекул КФ, представлені на Рис. 4.9 

і 4.10, можна помітити, що існує деякий перерозподіл інтенсивності між двома 

смугами з частотами 1575 і 1607 см
-1

. Це може бути свідченням хімічного 

підсилення у випадку відпалу підкладки з наявністю молекул КФ на ньому 

(Рис. 4.9), що обумовлено утворенням хімічних зв'язків між молекулами та 

наночастинками металу. Формування хімічних зв'язків може викликати 

перенесення резонансної енергії між молекулою і металевою НЧ, а також 

зміну поляризованості молекули і, отже, зміну відносної інтенсивності 

раманівських смуг, пов'язаних з різними коливаннями. Крім того, існує деяка 

відмінність у частотному положенні плоских ароматичних C-C коливань, від 

1575 до 1580 см
-1

 і 1607 до 1612 см
-1

, для відпалених і не відпалених підкладок 

відповідно. Такий ефект був помічений іншими авторами [154], [155], але в 

своєму експерименті вони порівнювали розроблені ними SERS підкладки з 

комерційними, без додаткового термічного відпалу, і прийшли до висновку, 
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що «між молекулами КФ і Q-SERS або Klarite відбувається слабка взаємодія, 

що відповідало іншим дослідженням для великих молекул барвника, подібних 

до КФ. 

Слід зазначити, що ефективність підсилення раманівського розсіювання 

світла від молекул КФ, осаджених на SERS підкладки, розроблених методом 

інтерференційної фотолітографії, може бути додатково покращено 

оптимізацією розмірів і щільності наноострівців на поверхні підкладки і 

резонансними умовами локалізованого поверхневого плазмонного збудження. 

Незважаючи на те, що довжина хвилі збуджуючого лазерного випромінювання 

(532 нм) не збігалася з максимумом смуги плазмоннного поглинання (605 нм), 

ми отримали досить велике підсилення раманівского сигналу молекул КФ. 

Після подальшої оптимізації морфології може бути отримано набагато краще 

виявлення мінімальної концентрації аналіту. Зокрема, подальше покращення 

інтенсивності підсилення (і, отже, рівня детектування) можна отримати за 

допомогою використання лазерів, що випромінюють на довжині хвилі 633 або 

671 нм, що буде набагато ближче до резонансного збудження плазмонів 

розробленими SERS підкладками (671 нм або 605 нм) або варіюванням 

розмірів золотих наноострівців та температурою наступних відпалів вже 

сформованих масивів НЧ. 

  

Висновки до розділу 4 

Досліджено морфологічні, оптичні та підсилюючі властивості SERS 

підкладок, отриманих методом інтерференційної фотолітографії. Отримані 

наноструктуровані підкладки є латерально упорядкованими масивами золотих 

наноострівців. Показано, що після відпалу покращується морфологічна 

однорідність наноструктур і зміщується максимум смуги плазмонного 

поглинання з 670 до 600 нм. Розроблені підкладки демонструють значне 

підсилення раманівского сигналу звичайного аналіту барвника (кристалічного 

фіолетового), порівнянного з комерційними SERS підкладками. Ми виявили 
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протилежні ефекти додаткового in situ (з молекулами барвника на їх поверхні) 

відпалу при 150-200
 
°C спочатку попередньо відпалених і не відпалених 

підкладок з покращенням SERS сигналу тільки в останньому випадку. 

Передбачається, що адсорбція молекул на попередньо відпаленій наноповерхні 

золота слабша, ніж у випадку in situ відпалу таких золотих наноструктур з 

молекулами, що призводить до десорбції молекул в першому випадку при 

додаткових відпалах. В останньому випадку, під час перебудови поверхні 

золота, молекули можуть знайти більш енергетично стабільні місця адсорбції. 

Показано, що розроблені підкладки можуть бути повторно використані після 

термообробки при 300 °С, протягом 15 хвилин. Мінімальна концентрація 

молекул КФ, які можна зареєструвати на повторно використаній підкладці 

складає 10
-7

 М. 
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РОЗДІЛ 5. SERS ПІДКЛАДКИ НА ОСНОВІ ЗОЛОТИХ (СРІБНИХ) НЧ, 

СФОРМОВАНИХ ТЕРМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ Au(Ag) З 

НАСТУПНИМ ВІДПАЛОМ 

Методом термічного осадження золота та срібла у вакуумі                     

(10
-5 

мм. рт. ст.) виготовлено декілька серій зразків із золотими 

наноострівцями на скляних підкладках. Номінальна товщина осадженого 

золота варіювалася від 1 до 12 нм з кроком 2 нм. Точність товщини осаджених 

плівок контролювалася за допомогою кварцового резонатора в процесі 

осадження золота на підкладки. Отримані зразки відпалювалися протягом 

10 хвилин в атмосфері повітря. Температура відпалу варіювалася від 250 до 

450 
о
С з кроком 50 

о
С. 

5.1 Морфологічні та оптичні дослідження SERS підкладок 

Дослідження спектрів поглинання надтонких (1-12 нм) золотих плівок, 

сформовані термічних напиленням золота у вакуумі на скляні підкладки 

безпосередньо після напилення та через деякий час (3-5 днів), протягом якого 

вони зберігалися в атмосфері повітря при кімнатній температурі показали, що 

максимум смуги плазмонного поглинання зміщується в короткохвильовий бік, 

що свідчить що вони є метастабільними за даних умов зберігання. Додаткові 

дослідження їх морфології за допомогою скануючого електронного 

мікроскопу підтвердили цей висновок. Тому в подальшому проводилися 

відпали вихідних плівок при варіюванні температури в діапазоні від 250 до 

450 
о
С протягом 15 хвилин в атмосфері повітря. 

Дослідження показали, що розміри, форма та поверхнева щільність 

золотих наноострівців, а відповідно і частота смуги плазмонного резонансу, її 

форма та напівширина залежить від номінальної  товщини  осадженого  золота  
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Рис. 5.1. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з різною номінальною товщиною:    

1 – 1 нм; 2 –2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 – 12 нм. 

 

на підкладку та температури наступного відпалу. При номінальній товщині 

осадженого золота більше 12 нм безпосередньо після осадження формується 

суцільна плівка. Смуги плазмонного поглинання для таких плівок мають 

велику напівширину, а їх максимуми знаходяться в інфрачервоній області 

спектру. Натомість при номінальній товщині осадженого золота 10 нм і менше 

безпосередньо після осадження золота на скляну підкладку формуються 

наноострівці. Дослідження поглинання для таких наноструктур показали, що зі 

зменшенням номінальної товщини осадженого золота максимум смуги 

поглинання зсувається у високочастотну область (Рис. 5.1). Такий зсув 

пояснюється зменшенням середніх розмірів наноострівців та зменшенням 

середньої відстані між наноострівцями. Порівняння Рис. 5.1 та Рис. 5.2 

дозволяє зробити висновок, що при однаковій номінальній товщині 
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осадженого золота та срібла спектри оптичного поглинання для них суттєво 

відрізняються. Це дає додаткову можливість для варіювання смугою 

плазмонного поглинання при використанні срібла, золота або сплавів срібла з 

золотом в необхідній пропорції. 
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Рис. 5.2. Спектри поглинання срібних наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки срібла з різною номінальною товщиною:      

1 – 1 нм; 2 –2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 –12 нм. 

 

 Суттєві зміни морфології поверхні наноструктур і, відповідно спектрів 

поглинання, відбуваються при їх відпалах в атмосфері повітря. Зазначимо, що 

відпали вихідних зразків проводили також у інертній атмосфері азоту, однак 

для наноструктур із золота особливої різниці виявлено не було, як для 

морфології поверхні, так і для спектрів поглинання. Зазначимо, що для срібних 

наноструктур атмосфера, в якій відбувався відпал суттєво впливала на 

вищезгадані параметри, що зумовлено окисленням наноструктурованого 

срібла. Дослідження показали, що оптимальний час відпалу складає 15 хвилин, 

оскільки подальше його збільшення не призводило до суттєвих змін 

морфології поверхні структур, натомість зміна температури відпалу суттєво 

впливала на розміри та поверхневу щільність острівців.  
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На Рис. 5.3 наведено спектри поглинання наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота при варіюванні його номінальної 

товщини від 1 до 12 нм та наступним відпалом при температурі 250 
о
С. 

 

 Видно, що для структур, сформованих осадженням 1 та 2 нм золота, 

спектри поглинання подібні до спектрів вихідних не відпалених зразків, але 

для структур, сформованих при більшій номінальній товщині осадженого 

золота, спостерігаються кардинальні зміни. Дійсно, при номінальній товщині 

золота 4 нм – смуга плазмонного поглинання після відпалу зразка зсувається з 

680 до 550 нм, а її напівширина зменшується з 250 до 80 нм. Для структур, 
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Рис. 5.3. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з різною номінальною товщиною:        

1 – 1 нм; 2 – 2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 – 12 нм, що були відпалені в 

атмосфері повітря при температурі 250 
о
С протягом 15 хвилин. 
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сформованих осадженням більш товстих шарів золота, чітка смуга 

плазмонного поглинання в спектрі не проявляється (Рис. 5.3, криві 4-6). 

 

 Подальше збільшення температури відпалу призводить до зміни 

морфології поверхні, що знаходить своє відображення і в спектрах 

поглинання. Вже при температурі відпалу 350
о
С в спектрах поглинання чітко 

проявляються смуги плазмонного поглинання для всіх наноструктур (Рис. 5.4). 

Однак необхідно зазначити, що частотний зсув смуги плазмонного поглинання 

відбувається не плавно зі зміною номінальної товщини осадженого золота, а 

тільки при досягненні певної критичної товщини, що при наступному відпалі 

призводить до суттєвих змін морфології наноструктур і, відповідно, до зміни 

оптичних характеристик. Дійсно, одна серія смуг поглинання з максимумом 
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Рис. 5.4. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з різною номінальною товщиною:      

1 – 1 нм; 2 – 2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 – 12 нм та наступним 

відпалом в атмосфері повітря при температурі 350  
о
С. 
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550 нм характерна для наноструктур, сформованих осадженням золота з 

номінальною товщиною від 1 до 5 нм, при більшій товщині – формуються 

наноострівці з іншими характеристиками, і їм відповідають смуги поглинання 

з максимумами в діапазоні від 590 до 630 нм. 

 

 Необхідно звернути увагу на особливість спектру поглинання (крива 2) 

на Рис. 5.4, в якому проявляється два максимуми при 540 та при 590 нм. Ця 

особливість ще більш виразно проявляється при відпалах зразків при 400 
o
С 

(Рис. 5.5) при 450 
о
С (Рис. 5.6). Виникнення двох смуг поглинання може бути 

зумовлено двома причинами. По-перше, наявністю наноострівців, що мають 

форму видовженого еліпсоїда, для яких частота плазмонних коливань вздовж і 

поперек буде різною і, по-друге, двухмодовим розподілом наноострівців за 

розмірами.  
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Рис. 5.5. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з різною номінальною товщиною:       

1 – 1 нм; 2 – 2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 –12 нм та наступним 

відпалом в атмосфері повітря при температурі 400 
о
С. 
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Рис. 5.6. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з різною номінальною товщиною:       

1 – 1 нм; 2 – 2 нм; 3 – 4 нм; 4 – 8 нм; 5 – 10 нм; 6 – 12 нм та наступним 

відпалом в атмосфері повітря при температурі 450 
о
С. 

 Дослідження наноструктур методом скануючої електронної мікроскопії 

(Рис. 5.7) показало, що в даному випадку мають місце обидва фактора, однак 

перший фактор є домінуючим. Дійсно, з Рис. 5.7 (ж) видно, що певна частина 

наноострівців має видовжену форму та існує двухмодовий розподіл за 

розмірами. Дослідження трансформації морфології золотої плівки в процесі її 

відпалу в атмосфері повітря при варіюванні температури було досліджено 

методом скануючої електронної спектроскопії. На Рис. 5.7 (а) показано, 

зображення поверхні вихідної золотої плівки, осадженої на скляну підкладку з 

номінальною товщиною 4 нм. З рисунка видно, що поверхня відповідає 

неперервній плівці, промодульованій нанометровими нерівностями, а після 

термічного відпалу при температурі 250 
о
С відбувається її трансформація в 

острівцеві структури (Рис. 5.7, б). Причому вигляд сформованих 

наноострівцевих структур має вигляд «лабіринтів», якщо їх розглядати зверху. 
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 Ці «лабіринти» дещо модифікуються при відпалі структур при 

температурі 300 
о
С (Рис. 5.7, в). При відпалі структур  при  температурі  350 

о
С 

вже формуються окремі наноострівці, що мають вигляд крапельок ртуті на 

скляній  поверхні  (Рис. 5.7, г).  Подальше збільшення температури відпалу 

 а   б 

 в  г 

 д      ж 

Рис. 5.7. СЕМ зображення наноострівців, сформованих осадженням золота з 

номінальною товщиною 4 нм безпосередньо після осадження (а) та після 

наступних відпалів в атмосфері повітря при температурах: б - 250 
о
С;               

в - 300 
о
С; г - 350 

о
С; д - 400 

о
С; ж -  450 

о
С. 
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майже не змінює форму наноструктур, водночас зростають їх середні розміри 

(Рис. 5.7, д, ж). 

Проаналізуємо як морфологічні зміни наноструктурованих золотих 

плівок, що формувалися осадженням 4 нм ефективного шару золота, 

впливають на їх оптичні властивості. Зі спектрів, зображених на Рис. 5.8 

видно, що неперервній золотій плівці відповідає широка смуга плазмонного 

поглинання з максимумом 690 нм, після додаткових відпалів при температурах 

250 та 300 
о
С формуються «лабіринти» із золотих доріжок, що знаходить своє 

відображення і в спектрах поглинання: напівширини смуг зменшується, а їх 

максимуми зміщуються до 552 та 546 нм, відповідно. Формування окремих 

наноостріців при відпалі при 350 
о
С приводить до подальшого зменшення 

напівширини смуги та її зсуву у високочастотний бік. При температурах 

відпалу 400 та 450 
о
С формуються наноострівці, що мають форму видовженого 

еліпсоїду.  
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Рис. 5.8. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих осадженням 

на скляні підкладки золота з номінальною товщиною 4 нм та варіюванням 

температури відпалу від 250 до 450 
о
С. 
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 Така форма може бути результатом зрощування двох близько 

розташованих маленьких наноострівців в один великий. Оскільки для таких 

наноострівців частота коливань плазмонів вздовж та поперек острівця різна, то 

в спектрі поглинання таких структур проявляються дві смуги.  
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Рис. 5.9. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з номінальною товщиною 1 нм при 

варіюванні температури відпалу від 250 до 450 
о
С. 
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Рис. 5.10. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з номінальною товщиною 2 нм при 

варіюванні температури відпалу від 250 до 450 
о
С. 
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Таким чином, аналіз спектрів поглинання від структур, сформованих при 

400 та 450 
о
С, свідчить про можливість налаштування максимумів смуг 

поглинання за допомогою варіювання температури відпалу у певному 

інтервалі та змінюючи час відпалу. 

   

 

На Рис. 5.9 наведено спектри плазмонного поглинання наноструктур, 

сформованих осадженням на скляну підкладку шару золота з номінальною 

товщиною 1 нм при варіювання температури відпалу від 250 до 450 
о
С. Вже 

безпосередньо після осадження золотого шару формується наноострівцева 

плівка, для якої характерна смуга поглинання з максимумом 556 нм і 

напівшириною 134 нм. При відпалі цієї плівки при температурі 250
 о

С 

максимум смуги плазмонного поглинання зміщується в короткохвильову 

область до 542 нм, при цьому її напівширина зменшується до 109 нм. 
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Рис. 5.11. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з номінальною товщиною 8 нм та 

варіюванням температури відпалу від 250 до 450 
о
С.  
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Подальші відпали цієї плівки при температурах 300 та 350 
о
С практично не 

змінюють ні частотне положення смуги, ні її напівширину. Останнє свідчить, 

що відпали плівки при вищезгаданих температурах не призводять до зміни її 

структури та морфології. Збільшення температури відпалу плівки до 400
 о

С 

призводить до зсуву максимуму смуги поглинання до 528 нм, а її напівширина 

зменшується до 74 нм. Відпал цієї плівки при 450
 о

С практично не змінює 

частотне полошення  смуги поглинання, а напівширина навіть незначно 

зростає до 77 нм.    

При збільшенні номінальної товщини осадженого шару золота до 2 нм, 

такі ж температури відпалу приводять до суттєво інших морфологічних, і, 

відповідно, оптичних параметрів (Рис. 5.10). По-перше, для не відпаленої 

плівки притаманна дуже велика (200 нм) напівширина і частотне положення 

616 нм. Відпал при 250
 о

С призводить до суттєвого зменшення напівширини 

смуги до 104 нм, а її максимум зміщується до 557 нм. Подальші відпали вже не 

призводять до суттєвих змін в частотному положенні, проте суттєво 

змінюється форма. Вже при відпалі при температурі 300 
о
С напівширина смуги 

знову зростає до 110 нм і в неї з'являється плече з довгохвильового боку, 

зумовлене внеском іншої смуги. Цей ефект ще більш яскраво проявляється для 

плівки відпаленої при 350 
о
С, оскільки для неї в спектрі проявляється смуга з 

двома максимуми, що мають частоти 538 та 601 нм. Тобто для цієї плівки 

характерні дві смуги плазмонного поглинання, які частково перекриваються. 

Це може свідчити, що сформувалися наноструктури у вигляді еліпсоїдів або 

для масиву золотих наноструктур притаманний двухмодовий розподіл за 

розмірами. Відпал при температурі 400
 о
С призводить до зменшення 

напівширини смуги, яка є суперпозицією також двох смуг, проте це може бути 

результатом як зменшенням напівширин обох смуг, так і зменшенням відстані 

між максимумами, а також впливом обох ефектів. Нарешті, при відпалі плівки 

при 450
 о

С в спектрі поглинання проявляється смуга з максимумом 539 нм, 

напішириною 110 нм і для якої характерне довгохвильове плече. Тобто 

інтенсивність смуги з довгохвильовим максимумом суттєво зменшилось. Це 
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може свідчити, що частина еліпсоїдів трансформувалася в кулі або відбувся 

перерозподіл  наноструктур в двохмодовому розподілі за розмірами. На 

рисунках 5.11-5.13 наведено спектри поглинання при варіюванні температури 

відпалу від 250 до 450 
о
С для золотих наноструктур з ефективною товщиною 

золотого шару 8, 10 та 12 нм. Аналізуючи вплив ефективної товщини 

осадженого шару золота та температури відпалу, можна зробити наступні 

висновки. Чим більша ефективна товщина осадженого шару, тим потрібна 

вища температура відпалу цих шарів, щоб досягти подібних оптичних 

характеристик. Тобто, щоб формувати подібні за формою та розмірами 

наноструктури при збільшенні ефективної товщини шару золота, потрібно 

підвищувати температуру відпалу. 
 

Отримані різні типи золотих наноструктур застосовувалися для 

підсилення раманівського розсіювання від органічних плівок, що 
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Рис. 5.12. Спектри поглинання золотих наноструктур, сформованих 

осадженням на скляні підкладки золота з номінальною товщиною 10 нм та 

варіюванням температури відпалу від 250 до 450 
о
С. 
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осаджувалися на них. Для того, щоб осадити на наноострівців надтонкий шар 

молекул, попередньо готувався розчин родаміну 6Ж або аміксину (лікарський 

препарат, що підвищує імунітет організму в боротьбі з вірусами грипу) у 

дистильовані воді з концентрацією 10
-7

 М. В такий розчин опускалися 

виготовлені зразки із золотими наноструктурами на 15 хвилин після чого 

виймалися і висушувалися в атмосфері повітря.  
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Рис. 5.13. Спектри поглинання золотих наноструктур, отриманих при 

осадженні шару золота з ефективною товщиною 12 нм і відпалених при 

варіюванні температури від 250 до 450 
о
С.   

 

5.2 Раманівські дослідження ефективності SERS підкладок  

Для перевірки ефективності сформованих SERS підкладок на основі 

неупорядкованих золотих наноструктур, на їх поверхню осаджувалися 

стандартні аналіти розчини молекул родаміну 6Ж та кристалічного 

фіолетового. Структурні схеми обох молекул наведено на Рис. 1.18 та 

Рис. 1.19. 
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Для цього готувалися розчини молекул з різною концентрацією у 

бідистильованій воді в діапазоні від 10
-3

 до 10
-8

 М. Для визначення коефіцієнта 

підсилення раманівського сигналу однакові об’єми розчину молекул 

осаджували на сформовані SERS підкладки та скляні підкладки. Мінімальну 

концентрацію, яку вдавалося надійно реєструвати на скляних підкладках 

складала 10
-3

 М. На SERS підкладки осаджувалися розчини молекул з меншою 

концентрацією, причому зменшували концентрацію розчинів до тих пір, поки 

реєструвався раманівський сигнал. Коефіцієнт раманівського підсилення 

визначався згідно формули (1.1): k=(ISERS/NSERS)/(IRS/NRS), де ISERS, ISERS – 

інтенсивності SERS та звичайного раманівського сигналів, NSERS, NRS – 

кількість молекул, що дають внесок в SERS та в звичайне раманівське 

розсіяння. Для реалізації максимального підсилення SERS підкладками для 

збудження SERS спектрів використовувалося лазерне випромінювання з 

довжиною хвилі, що дорівнює максимуму смуги плазмонного поглинання. На 

Рис. 5.14 наведено SERS та раманівські спектри молекул Р6Ж та молекул КФ.  
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Рис. 5.14. SERS (1) та раманівські (2) спектри молекул кристалічного 

фіолетового. 
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Рис. 5.15. SERS (1) та раманівські (2) спектри молекул Р6Ж.  

 

 Аналізуючи отримані SERS та раманівські спектри було встановлено, що 

найбільш ефективні SERS-підкладки для збудження спектрів лазерним 

випромінюванням з довжиною хвилі 532 нм, було встановлено, що для цього 

найкраще підходять золоті наноструктури, сформовані осадженням золотого 

шару з ефективною товщиною 4 нм і наступним термічним відпалом при 

температурі 350
о
С протягом 15 хвилин. Для молекул КФ, осадженим на SERS-

підкладку отримано коефіцієнт підсилення 2·10
4
 рази.     

 Для збуджуючого лазерного випромінювання з довжиною хвилі 671 нм 

найбільший коефіцієнт підсилення отримано для SERS-підкладки, 

сформованої осадженням золотого шару з ефективною товщиною 12 нм з 

наступним термічним відпалом при температурі 450 
о
С протягом 15 хвилин. 

Для молекул Р6Ж отримано коефіцієнт підсилення в 5·10
4
 рази. 
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Висновки до розділу 5 

1.  Розроблено SERS-підкладки із латерально-невпорядкованими золотими 

наноструктурами, які необхідні для реалізації методики надчутливої 

оптичної діагностики органічних та неорганічних матеріалів на основі 

підсилення раманівського сигналу від цих матеріалів при осадженні їх на 

наноструктури.  

2. Показано, що варіювання номінальної товщини осадженого золота, 

температури та часу відпалу дозволяє точно налаштувати частоту смуги 

плазмонного поглинання в резонанс зі збуджуючим лазерним 

випромінюванням.  

3.  Встановлено кореляцію між формою наноструктур та особливостями, що 

проявляються в смугах їх плазмонного поглинання. Зокрема для 

наноструктур, що мають форму еліпсоїда з різними величинами півосей, в 

спектрах поглинання проявляються дві смуги, які відповідають 

поперечним та повздовжнім коливанням плазмонів.  

4.  Встановлено, що надтонкі (1-10 нм) золоті плівки, сформовані термічних 

напиленням золота у вакуумі на скляні підкладки, є метастабільними і при 

їх збереженні в атмосфері повітря при кімнатній температурі вони 

змінюють свою структуру і морфологію, що знаходить своє відображення в 

спектрах плазмонного поглинання. Продемонстровано, що термічний 

відпал таких плівок в діапазоні температур від 200 до 450 
о
С дозволяє 

змінити їх структуру та морфологію і точно налаштувати смугу 

плазмонного поглинання на необхідну довжину хвилі для резонансу зі 

збуджуючим лазерним випромінюванням.  

5.  Встановлено, що виготовлені SERS-підкладки мають стабільні 

морфологічні на оптичні характеристики при збереженні їх в атмосфері 

повітря протягом декількох місяців. В результаті проведеного дослідження 

ефекту підсилення SERS-сигналу для родаміну 6Ж та кристалічного 

фіолетового було показано, що ступінь підсилення розсіяння залежить від 

типу молекул.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Розроблено та досліджено ефективні SERS підкладки, які являють собою плівки з 

наночастинок типу «ядро-оболонка», в яких ядрами є НЧ золота, а оболонкою 

SiO2 сфера та інвертовану систему, в яких ядром є SiO2, а оболонка складається з 

НЧ золота. Причому останні формують не суцільну оболонку, а лише 

наноострівці на поверхні SiO2. Така наноострівцева структура підсилює 

електричне поле випромінюючого диполя (молекули-аналіта) не тільки за 

рахунок резонансу між частотою смуги плазмонного поглинання та частотою 

збуджуючого лазерного випромінювання, але і за рахунок формування «гарячих 

точок». Крім того, при наявності безпосереднього контакту адсорбованих 

молекул з золотими НЧ спостерігається також і хімічне підсилення. 

Визначено, що величина підсилення раманівського розсіювання світла 

осадженими на них молекулами аналіту (Р6Ж) складає 5 порядків. 

2. Встановлено, що для наноструктур типу «ядро-оболонка» Au-SiO2 

характерне тільки ЕМ підсилення раманівського сигналу від осаджених на 

них молекул аналітів і його величина залежить від товщини SiO2 оболонки. 

3. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними, оптичними 

властивостями та SERS ефективністю двох типів плівок, отриманих 

осадженням золотих «нанозірок» з колоїдного розчину на скляні підкладки 

(I тип) та синтезом «нанозірок» на скляній підкладці безпосередньо в 

розчині (II тип). Показано, що для обох типів SERS-підкладок характерні 

як ЕМ, так і хімічний механізми підсилення. Встановлено, що коефіцієнт 

підсилення SERS-сигналу від підкладок I типу складає 10
5
, а II типу – 10

6
.  

4. Встановлено кореляцію між експериментальними спектрами плазмонного 

поглинання «нанозірок», ефектами підсилення ними раманівського 

розсіяння та теоретично змодельованим розподілом ЕМ поля поблизу НЧ. 

Проведено порівняння підсилення SERS сигналу від молекул аналіту 

кристалічного фіолетового (КФ) для SERS підкладок обох типів (І та ІІ) з 
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комерційними підкладками фірми Mato і встановлено, що вони не 

поступаються як по коефіцієнту підсилення, так і по однорідності. 

Пояснено відсутність кореляції між кількістю осаджених молекул аналіту 

та інтенсивністю смуг в SERS спектрах.  

5. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними, оптичними та 

підсилюючими властивостями SERS підкладок, сформованих методом 

інтерференційної фотолітографії. Виявлено ефект суттєвого збільшення 

ефективності раманівського сигналу молекул аналіту КФ за рахунок 

відпалу таких наноструктур з попередньо осадженими на них молекулами 

в межах їх температурної стабільності. Цей ефект пояснено тим, що при 

відпалі, внаслідок поверхневої дифузії, відбувається краща адсорбція 

молекул аналіту до золотих НЧ.   

6. Встановлено, що надтонкі (1-12 нм) золоті плівки, сформовані термічним 

напиленням золота (срібла) у вакуумі на скляні підкладки, є 

метастабільними і при їх збереженні в атмосфері повітря при кімнатній 

температурі вони змінюють свою структуру і морфологію, що знаходить 

своє відображення в спектрах плазмонного поглинання. 

Продемонстровано, що термічний відпал таких плівок в діапазоні 

температур від 200 до 450
о
С дозволяє змінити їх структуру та морфологію і 

досягти резонансу між смугою плазмонного поглинання та необхідною 

довжиною хвилі збуджуючого лазерного випромінювання.  
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