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Badania grafenu w ostatnich latach dały impuls do odkrycia wielkiej 
liczby podobnych materiałów dwu-wymiarowych i powstania nowej 
wręcz dziedziny zainteresowań fizyków i inżynierów materiałowych. 

Występują tam tak zwane elektrony Diraca, osobliwości van Hove'a, 
tworzone są tak zwane heterostruktury van der Waalsa.

Własności energetyczne i spin nośników ładunku poddają się łatwo 
kontroli zewnętrznym napięciem elektrycznym, polem magnetycznym 

albo mechanicznymi naprężeniami.

Istnieją oznaki występowania nadprzewodnictwa. 
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Dlaczego grafen?
Dlaczego w NCBJ ciekawią nas własności grafenu?

Grafen to jedna, dwuwymiarowa warstwa grafitu.

Grafit był i jest wykorzystywany w reaktorach jądrowych do spowalniania 
neutronów: neutrony szybkie produkowane w procesach rozpadu ciężkich 
pierwiastków wchodzą w reakcje jądrowe niechętnie. Natomiast neutrony 
spowolnione chętnie.

Grafit w reaktorze jądrowym ulega zmianom pod wpływem 
wysokoenergetycznych neutronów. Np. jego objętość po napromieniowaniu 
może wzrosnąć aż o 40%.

Poznając lepiej własności grafenu – poznamy lepiej grafit.



  

Zależność przekroju czynnego na wychwyt neutronów dla 235U od energii 
neutronów. 235U jest jedynym naturalnym izotopem rozszczepialnym przez neutrony 
termiczne, gdy zaś energia kinetyczna neutronów rozpadu wynosi około 5 MeV.

Dlaczego grafen?



  

Pierwszy reaktor jądrowy, CP-1 zbudowany jako stos kostek grafitowych oraz uranowych, 
układanych naprzemiennie. 

Do kontroli reakcji łańcuchowej służyły wsuwane ręcznie pręty kontrolne zawierające kadm. 

Stan krytyczny został osiągnięty 2 grudnia 1942.

Dlaczego grafen?



  

Grafen był z nami od zawsze… W szczególności, w sadzy 
występują amorficzne postacie węgla, drobne struktury 
grafitopodobne, niewielkie ilości fulerenów i struktur 
fulerenopodobnych. Źródło: Wikipedia

Historia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadza


  

Grafit badano intensywnie od lat 40-
tych XX wieku, w związku z 
potrzebami energetyki jądrowej. 

Grafen został “odkryty” w 2004 r. 
przez Andre Geim’a i Konstantina 
Novoselov’a (Nobel w 2010). 

Obaj pochodzili z moskiewskiego 
MPTI, odkrycia dokonano w 
Menczesterze.

Historia

Ciekawostka: wcześniejsze prace teoretyczne przewidywały, iż 
niemożliwe jest istnienie stabilnych struktur krystalicznych w 
dwóch wymiarach….



  

Na czym polega problem z rozumieniem tematyki grafenu?

Nie na tym, iż informacji dostępnych jest mało,
a na tym, iż jest jej ogrom!

Ten sam problem dotyczy innych, nowo powstających czy przewidywanych materiałów 2D

Źródło: Edward P. et al, Materials Today 17, (2014), 426

Historia

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702114002144


  

Struktura i formy



  

Formy struktur węglowych

Rysunki na podstawie:  Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2003) 126

Węgiel kopalny: węglowodór. 
Grafit (odmiana alotropowa węgla)
spojony substancjami oleistymi.

“Czysty” grafit występuje także w postaci
kopalnej, jako zlepek mikrokryształków
o rozmiarze zaledwie 1–10 μm.

Grafit jest także produkowany 
syntetycznie. “Highly Ordered Pyrolytic 
Graphite” - nazwa grafitu w którym 
płaszczyzny są obrócone względem 
siebie o nie więcej niż 1°.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


Grafen. Struktura. Geometria gra wielką rolę!

Możliwe ułożenie trzech warstw grafenu.

a=1.42 Å
b=3.35 Å

Ułożenie ABA Ułożenie ABC



Grafenity: 
(a) Graphene, (b) α-graphyne, (c) β-graphyne, (d) γ-graphyne, (e) 6,6,12-graphyne.

Zródło: Temperature and strain-rate dependent fracture strength of graphynes,
Ying-Yan Zhang et al., http://stacks.iop.org/0022-3727/47/i=42/a=425301

Istnieją (albo mogą istnieć teoretycznie) i inne dwuwymiarowe struktury grafeno-podobne.
Mogą to być struktury metastabilne.

http://stacks.iop.org/0022-3727/47/i=42/a=425301


  

Przykład: dynamika rozpadu struktury pentagrafenu  

Konfiguracje położeń i wiązań dla pentagrafenu w T = 1320 K w funkcji czasu, 
modelowana przy pomocy dynamiki molekularnej.

Źródło:    L. A. Openov, A. I. Podlivaev

https://link.springer.com/article/10.1134/S0021364018110115


  

Kryształ fullerytu (C
60

) o  stukturze FCC

Źródło:  Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2003) 126

Istnieją skomplikowane struktury trójwymiarowe

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


  

Możliwe structury nanorurek: (a) armchair (fotel); (b) zig-zag (zygzakowata); (c) 
chiral, helical (chiralna, helikoidalna).

Źródło:  Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2003) 126

Nanorurki węglowe
(CNT, Carbon NanoTubes)

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


  

Nanorurki dwusiarczku molibdenu. (a) Armchair. (b) Zig-zag. (jasne atomy to siarka, ciemne to 
molibden).

Źródło:  Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2003) 126

Nie tylko grafenowe:

Nanorurki MoS2

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


  

Nanorurki domieszkowane azotem. 

(a) Obraz w TEM uporządkowanych 
nanorurek. 

(b) Model komputerowy pokazujący wyspy 
z azotem.

Źródło: 
Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2
003) 126

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


  

Szwarcenity (schwarzites) 
– jeszcze jedna forma struktur węglowych .

Futobolan – lata 80-te

Nanorurki – lata 90-te

Grafen – po 2000

Szwarcenity – 2018 (!!!)



  

Szwarcenity – dwuwymiarowa struktura .

Ich istnienie przewidział niemiecki fizyk Hermann Schwarz w latach 1880-tych.

Atomy węglą wbudowuja się w porowatą (ale uporzadkowaną ) sieć krystaliczną 

zeolitów (pewne odmiany SiO
2
), po czym zeolit jest rozpuszczany chemicznie.

Własności: gęstość około 10 razy mniejsza od stali a wytrzymałość 10 razy 
większa.

Możliwe zastosowania wynikają z dużego stosunku powierzchni do objętości:

– jako materiał na kondensatory
– jako katalizator chemiczny

Zródło: Robert Sanders, Berkeley News 

http://news.berkeley.edu/2018/08/13/long-sought-carbon-structure-joins-graphene-fullerene-family/


  

Wbudowywanie się atomów węgla w zeolit 
(model komputerowy)

Zródło: Robert Sanders, Berkeley News 

http://news.berkeley.edu/2018/08/13/long-sought-carbon-structure-joins-graphene-fullerene-family/


  

Wytwarzanie
Istnieją co najmniej dziesiątki metod wytwarzania grafenu 
i innych struktur weglowych.

Przeważnie każda z nich posiada własne zalety i niedostatki.

Sam proces formowania się warstw grafenu lub innych struktur 
jest bardzo słabo rozumiany.



  

Najczętsze metody 
otrzymywania C60  i 
nanorurek. 

(a) W łuku elektrycznym poprzez 
wyładowania między dwiema 
elektrodami grafitowymi. 
Temperatura łuku sięga 4200 °C. 

(b) Piroliza (rozkład) związków 
wodoro-węglowych w obojętnej 
atmosferze (naftalen, acetylen, 
etc.) w temperaturach rzędu 
1000 °C. 

Źródło:  Humberto Terrones and Mauricio Terrones, New J. Phys. 5 (2003) 126

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/5/1/126/pdf


  

Źródło: Large area CVD growth of graphene

Schemat metody CVD
(Chemical Vapor Deposition; Chemiczne osadzanie z fazy gazowej)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677915300138


  

Źródło: MIT

Otrzymywnie  grafenu na niemetalicznych podkładach

http://news.mit.edu/2014/new-way-make-sheets-graphene-0523


  

Podstawowe własności



  

Dynamika swobodnie podwieszonego grafenu. Modelowanie 
wykonane przez Szymona Romanowskiego, studenta PW.



  

Defekty w grafenie ułożonym na miedzi [1,1,1]  po intensywnym 
bombardowaniu jonami Ar. Modelowanie wykonane przez Szymona 
Romanowskiego, studenta PW.



  

Evgenia Medvedeva (Евгения Медведева) tańczy na lodzie w czasie zimowej olimpiady  
2018. Muzyka Piazzolli (Oblivion) – obój w wykonaniu Tomoharu Yoshida. Fragment z 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nd_8e5swf0

Tarcie. W graficie znikome.  
Używany jest jako smar w łożyskach. 
Małe tarcie związane jest z tym, że przesuwanie warstw po sobie nie wymaga pokonywania 
dużych barier energetycznych.

Medvedeva video

https://www.youtube.com/watch?v=5Nd_8e5swf0


  

Moduł  Young’a

Moduł Young’a dla kilku rodzajów monowarstw. 
GO = tlenek grafenu; rGO = zredukowany tlenek grafenu; 
T = powierzchnia.
Źródło: A. Lipatov et al. Dla stali moduł Young’a wynosi
Około 0.2 TPa.

Sposób wykonywania 
pomiarów nanoindentacji 
w AFM (Atomic Force 
Microscope; Mikroskop sił 
atomowych).

http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0491


  

Własności fizyczne

Wiele własności fizycznych związanych jest z geometrią.

1. Niezwykłe własności mechaniczne, elektryczne, cieplne. Anizotropia.

2. Unikalne własności fizyczne: układ prawie 2D, cząstki Diraca 
    jak w izolatorach topologicznych

3. Osobliwości van Hove’a 

4. Nadprzewodnictwo przy interkalacji metalami alkaicznymi 

5. Materiał organiczny do potencjalnych zastosowań bio-elektronicznych

W istocie nadal wiele jego własności fizycznych pozostaje zagadką.



  

Pasma energetyczne



  

(a) Schemat hybrydyzacji sp2. Orbitale atomowe są skierowane pod kątami 120 stopni.

(b) Cząsteczka benzenu (C
6
H

6
 ). 6 atomów węgla znajdują się w rogach heksagonu i tworzą wiązania 

kowalencyjne z atomami H. Oprócz 6 wiązań kowalencyjnych σ między atomami C, istnieją 
3 wiązania π oznaczone podwójnymi liniami. 

(c) Stan podstawowy pierścienia benzenu jest superpozycją 2 stanów różniących się
pozycją wiązań π. Elektrony π są więc zdeloklizowane. 

(d) Grafen można wyobrazić sobie jako połączenie pierścieni benzenu, gdzie atomy H są 
zastąpione atomami C, zaś elektrony π są zdelokalizowane w po całej strukturze.

Źródło: Jean-Noël Fuchs i Mark Oliver Goerbig,Lecture Notes 2008

http://web.physics.ucsb.edu/~phys123B/w2015/pdf_CoursGraphene2008.pdf


  Źródło: IEEE.org

Liniowa zależność E(k) jest unikalna. 

Prowadzi n.p. do tego, iż nośniki ładunku elektrycznego (elektrony, dziury) 
nie są rozpraszane na defektach sieci krystalograficznej.

Obserwowany jest kwantowy efekt Halla.

Trzy warstwy grafenu: ABA – liniowa zależność E(k)
                                   ABC – paraboliczna zależność E(k)

https://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/graphene-makes-transistors-tunable


  

Magiczne kąty, prążki Moiré,
osobliwości van Hove’a



28o

22o

Zdjęcie: Grzegorz Gawlik, ITME



  

Dwie warstwy grafenu przy obrocie
względem siebie o określone kąty tworzą dobrze widoczne superstruktury 
o sześciokrotnej symetrii i dużej stałej komórki supersieci.



  

Magiczne kąty obserwowano 
ostatnio przy rotacji warstw silicenu. 
Znając rozmiar D komórki 
elementarnej obrazu Moiré można 
wyznaczyć kąt obrotu warstw α: D = 
d/[2sin(α/2)], gdzie d jest rozmiarem 
komórki elementarnej silicenu.

vHs – (van Hove singularity) 
osobliwości van Hove’a w gęstości 
stanów energetycznych.

m,n > 0 liczby naturalne 

Przykłady: m n α
1 1 21.787
2 1 13.174
2 3 27.796



  

Nadprzewodnictwo
Oznaki nadprzewodnictwa zaobserwowano w różnych 
materiałach, w kilku laboratoriach, w temperaturach około 1K,
a nawet i do 300 K. Istnieje u wielu badaczy pewien sceptycyzm.

Możliwe wymagane warunki:

– skręcenie o kąty magiczne
 (przewidywane teoretycznie)

– domieszki metali alkaicznych
          lub interkalacja niemi

– defekty w HOPG 
(Highly Oriented Pyrolitic Graphite)

Krytyczne pola stanu nadprzewodzącego dla 
dwuwarstwowego grafenu skreconego o 21.8 stopni. 
Zródło: Cao et al.

https://www.nature.com/articles/nature26160


  

Nadprzewodnictwo
Dość dobrze wydaje się udokumentowane istnienie nadprzewodnictwa w 
temperaturach około 1K w podwójnych warstwach grafenu interkalowanych 
atomami alkaicznymi.



  

Spintronika



  

Inne materiały dwuwymiarowe



Inne podobne materiały: h-BN, BCN, silicene, MoS2, etc...

Silicene

Borophene / borofen 
(teoretycznie przewidywany)

++ germanene
++ stanene

Ostatnio odkryto dziesiątki++ monowarstwowych materiałów 
półprzewodnikowych 2D z rodziny dwu-chalkogenków metali 
przejsciowych (Transition metal dichalcogenide;TMDC):
MX2, gdzie M = (Mo, Nb, W) zaś X = (S, Se, Te)



  

Azotek Boru h-BN

Dwusiarczek molibdenu
MoS2 ma duże szanse 

na zastosowania..



  [27] Xia F. et al. [6] Kourosh Kalantar‐zadeh

http://www.nature.com/articles/nphoton.2014.271
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201500891


  

Zastosowania i przyrządy
(przykłady)



  

Źródło: Radisavljevic B., et al.

Tranzystor FET na bazie MoS2

https://www.researchgate.net/publication/49796080_Single-layer_MoS2_transistors


  

Tranzystor polowy. Nietypowy, ponieważ aktywny kanał zbudowany 
w oparciu o podwójną warstwę grafenu, skręconego o kąt magiczny 21.8, 
dla badania nadprzewodnictwa. Cao et al.

Tranzystor FET

https://www.nature.com/articles/nature26154


  

Pasma energetyczne dla dwóch typów fotodetektorów, fotoprzewodzące 
(po lewej; zmianie ulega przepływ prądu pod wpływem światła) 

oraz fotowoltaiczne (po prawej; powstaje napięcie elektryczne pod wpływem 
światła). 

Zródło: Xia Wei et al.

Fotodetektory

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/26/3/038504/meta


  

Porównanie efektywności kilku typów fotodetektorów. Efektywność bywa 
znacznie większa niż dla “tradycyjnych” półprzewodników. Czas odpowiedzi
daleko w tyle… Żródło: Xia Wei et al.

Fotodetectory

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/26/3/038504/meta


  

Co dalej z grafenem?

Co w Polsce?

(rodzaj podsumowania)



  

Andrea Ferrari, dyrektor Cambridge Graphene Centre
Physics World, 04.04 2018 

What is not normal is that the media has built up an expectation around graphene 
that is clearly not possible. 

[…] you start to think about creating consumer electronics – optoelectronics, 
photoelectronics – with graphene, and this will require massive investment. We’re 
talking about 10 or 20 years before we can really implement these.

There are about 2000 of these materials that we know of and very few – probably 10 
or 15 – have been studied so far. 

[…] when you put them together – say graphene, boron nitride (BN) and MoS2 – that creates yet 
another spatial option. And then you can twist them, and so on.

So, in terms of research options, we have plenty of materials to study for the next 100 years. 

[…] graphene has come much further than the others because work on it started earlier. So 
when we speak of applications, graphene is going to be the first. After that, other materials that 
are now reaching maturity include BN (as a nice substrate or a way of encapsulating graphene), 
MoS2, and tungsten diselenide or tungsten disulphide (WS2). […] they are better than graphene 
because they have a band gap and graphene does not.

These other 2000 materials – you say they haven’t been studied yet, not because they aren’t 
promising [...]?

Just because we don’t have 200 million PhD students. 

https://physicsworld.com/a/so-many-materials/

https://physicsworld.com/a/so-many-materials/


  

Chodzi o to, że komercjalizacja badań naukowych do której tak strasznie 
dążymy w tej chwili, jest z gruntu przeciwko postępowi naukowemu. Jeżeli 
doprowadzimy do pełnej komercjalizacji i wprowadzimy do nauki wszystkie 
reguły, takie jakie są w działaniu firm komercyjnych, to możemy zapomniec o 
postepie naukowym, a jak państwo wiedzą, bez postępu naukowego nie ma 
postępu technologicznego.

Wykład profesora Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zorganizowany w ramach 
Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki, 17 marca 2014 r.
Ten fragment dostępny z adresu: https://www.youtube.com/watch?v=yRSV2voyx9c
Całość: https://www.youtube.com/watch?v=2hZ6RDbpSz8

Turski video

https://www.youtube.com/watch?v=yRSV2voyx9c
https://www.youtube.com/watch?v=2hZ6RDbpSz8


  

Dziękuję za uwagę

Wykład jest dostępny do pobrania z adresu: 

http://nanophysics.pl/FN/

http://nanophysics.pl/FN/
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