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1  ÚVOD 

Zavádění nových 2D materiálů z laboratorních podmínek do běžné elektroniky je velmi 

komplikované. Nejvíce je to patrné u grafenu, který byl sice objeven již v roce 2004, nicméně 

hlavním problémem, jako u každé nové technologie, je cena v závislosti na kvalitě výsledného 

produktu. V prvních letech po jeho objevení patřil mezi nejdražší materiály na světě, avšak tato 

situace se v průběhu 15 let změnila, z důvodu objevení nových výrobních postupů.  

První metoda, která zaručuje nejkvalitnější grafenovou vrstvu, využívá mechanické exfoliace 

pomocí lepicí pásky k oddělení jednotlivých vrstev grafenu. Omezeními tohoto postupu jsou 

především časová náročnost a maximální velikosti grafenu cca 1 mm2. Z těchto důvodů je metoda 

vhodná pouze pro základní výzkum. K rozšíření grafenu mimo laboratoř je nezbytné vyvinout 

výrobní postupy pro jednotlivé aplikace s rozdílnými nároky na velikost a kvalitu grafenu. V 

oblasti optoelektroniky je třeba nahradit vysokoplošné elektrody s nízkou mechanickou odolností a 

transmisivitou ve viditelném spektru, přičemž adekvátní náhradou by mohl být grafen připravený 

pomocí chemické depozice z plynné fáze (Chemical vapour deposition  – CVD) na katalytickém 

substrátu. Limitujícími aspekty této metody jsou vysoká teplota procesu a využití nosného 

substrátu, který ovlivňuje výslednou kvalitu grafenové vrstvy. Kromě toho je nutné připravený 

grafen přenést na cílový substrát pomocí nosného polymeru. Tento polymer je na konci procesu 

sice odstraněn, bohužel však jeho zbytky negativně ovlivňují účinnost zařízení. Tyto negativní 

jevy jsou předmětem intenzivního výzkumu, přičemž jednou z možných alternativ je depozice 

přímo na cílový substrát pomocí plazmou modifikované metody CVD. Bohužel tato metoda zatím 

neposkytuje grafen s dostatečně nízkým odporem.  

V oblasti skladování energie v bateriích a kondenzátorech hraje velkou roli velikost aktivní 

plochy. Za účelem zvýšení této plochy by bylo možné využít grafen exfoliovaný v kapalné fázi, 

přičemž výhodu tohoto procesu je nízká finanční náročnost při přípravě velkého množství grafenu, 

která je omezena jen velikostí použitého reaktoru. Nevýhodu je však rozdílná velikost jednotlivých 

grafenových částic, která se pohybuje od jednotek do stovek mikrometrů. Při využití vhodných 

separačních metod by však bylo možné získat grafen rozdílných velikostí, který by byl využit 

nejen pro výrobu baterií, ale i senzorů a vodivých inkoustů.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro zavedení grafenu do běžné spotřební elektroniky je třeba ještě 

dalšího intenzivního výzkumu. Některým problémům při přípravě grafenu pomocí výše 

zmíněných metod byla věnována pozornost v následujícím textu dizertační práce.  

 

2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem dizertační práce je sestavit několik elektronických zařízení na bázi grafenu, který je 

připraven rozdílnými technologiemi. Například pomocí depozice z chemické fáze, 

plazmochemickým postupem, exfoliací v kapalině čí exotermickou chemickou reakcí. Postup při 

řešení práce se bude skládat z následujících kroků: 

 rešeršní studie současného stavu poznání v oblasti přípravy, charakterizace a vlastností 

grafenu, 

 výroba grafenu pomocí různých technologických postupů, 

 charakterizace připraveného grafenu, 

 sestavení experimentálních elektronických zařízení, 

 charakterizace a porovnání experimentálních zařízení s komerčně dostupnými. 
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Jednotlivé kroky budou realizovány na zařízeních dostupných na pracovišti centra SIX nacházející 

se na FEKT VUT v Brně nebo na CEITEC VUT v Brně. Příprava grafenu pomocí exfoliace 

v kapalné fázi proběhne ve spolupráci s FCH VUT. 

3  GRAFEN 

V první části této kapitoly budou popsány metody přípravy, přenosu grafenu a aplikace grafenu 

v elektronice, 

 

3.1 METODY PŘÍPRAVY GRAFENU 

Každá z metod přípravy má své pro a proti viz tabulka 1. Pomocí mechanické exfoliace lze získat 

nejlepší grafenové vzorky, bohužel nelze v průběhu procesu kontrolovat počet vrstev a velikost. Z 

tohoto důvodu je tato metoda využívaná pouze v laboratorním prostředí. Redukce oxidu grafenu 

dokáže vyrobit velké množství materiálu, bohužel díky výrobnímu procesu obsahuje velké 

množství poruch, což omezuje použití. Přestože chemická exfoliace tento problém řeší, stále je zde 

nevýhoda kontroly počtu připravených vrstev. Ke snížení rozptylu počtu vrstev lze například 

využít dodatečnou filtraci a centrifugaci, která bohužel celý výrobní proces zpomaluje 

a prodražuje. Chemická depozice z plynné fáze dokáže vyrobit velké množství grafenu, ale kvalita 

oproti mechanicky exfoliovaném grafenu je 20x horší. Kromě toho je ve výrobním procesu 

potřeba katalytického substrátu. Oproti tomu lze grafen pomocí molekulární epitaxe a PECVD 

(Plasma enhanced CVD – plazmou zesílené CVD) procesu prakticky narůst na každém substrátu, 

bohužel kvalita grafenu je horší než v případě CVD metody. Jednou z metod jak připravit relativně 

kvalitní grafen na nevodivém substrátu je metoda termální dekompozice SiC, která je bohužel 

vzhledem k ceně substrátu finančně nákladná. Z hlediska velikosti, kvality a počtu vrstev jsou 

jednotlivé metody shrnuty do tabulky 1. 

Tabulka 1:  Cena a vlastnosti grafenu na základě výrobního postupu. 

Metoda Vrstva Velikost Kvalita Cena 

Mechanická exfoliace Víc než 1 Do 1 mm Vysoká Nízká 

Chemická exfoliace Víc než 1 Do 100 µm Nízká Nízká 

LPE Víc než 1 Do 100 µm Nízká nízká 

CVD 1 Daná substrátem Dobrá Vyšší 

PECVD 1 Daná substrátem Dostatečná Vyšší 

MBE 1 Daná substrátem Nízká Vyšší 

SiC 1 Daná substrátem Dobrá Vysoká 

 

Pro přípravu monovrstvy grafenu s přijatelnou cenou a kvalitou je nevhodnější metodou přípravy 

pro průmyslovou aplikaci v této době CVD proces s měděným katalytickým substrátem. Pokud 

však není potřeba kvalitní monovrstva, lze jako zdroj grafenu v průmyslu využít chemickou 

exfoliaci či redukci grafenu. 

 

3.2 METODY PŘENOSU GRAFENU 

3.2.1 Mokrý přenos grafenu 

Ve většině případů je grafen připraven na katalytickém substrátu (Cu, Ni,…) a ne na cílovém, 

z čehož vyplývá nezbytnost přenosového procesu. Nejpoužívanější metoda v sobě zahrnuje použití 
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nosného polymeru, obvykle polymetylmetakrylátu (PMMA) a leptadla (amonium persulfát – APS) 

[1] viz obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Schéma přenosu CVD grafenu. 

 

Prvním krokem při mokrém přenosu grafenu je nanesení polymeru na grafen, který je následně 

ponořen do leptadla, které odleptá katalytický substrát. Vrstva polymer/grafen se umístí do vody, 

kde dojde k vymytí zbytků leptadla. Následně je vzorek vyloven cílovým substrátem. Poté je 

nosný polymer rozpuštěn adekvátním rozpouštědlem. Tento postup má však několik nedostatků, 

které snižují finální kvalitu a integritu vrstvy. Prvním z nich je samotné využití polymerů, jelikož 

v průběhu rozpouštění nosného polymeru nemusí dojít ke kompletnímu odstranění polymeru. 

Možné řešení je změna polymeru z PMMA na PC (Poly carbonate – polykarbonát) [2]  nebo 

využití silnějších rozpouštědel, jako je TCE (trichloretylen) [3] místo nejčastěji využívaného a 

acetonu. Další možností odstranění zbytkové polymerní kontaminace je termální dekompozice ve 

vakuu při 300 °C [4]. Tento krok navíc je však energeticky a časově náročný. Dalším problémem 

je použití katalytického substrátu, který je nutné odleptat. Například k leptání mědi se využívá 

chlorid železitý (FeCl3) [5], přičemž leptadlo kontaminuje grafen atomy železa. Z toho důvodu je 

potřeba provést krok navíc, který zahrnuje odstranění atomů železa pomocí kyseliny 

chlorovodíkové [6]. K leptání mědi se v nejnovějších výzkumech přechází na jiné typy leptadel, 

které neobsahují nebezpečné kovové kontaminanty. Lee [7] použil amonium persulfate a Wang [8] 

roztok kyseliny chlorovodíkové s peroxidem vodíku. Během leptání může také dojít k nechtěné 

oxidaci grafenu. Alternativou jak se vyhnout samotnému leptání je tzv. elektrochemická 

delaminace [9], které využívá atomy vodíku uvolňující se během elektrolýzy k oslabení vazby 

mezi grafenem a katalytickým substrátem. Při tomto procesu je vrstva grafenu z jedné strany 

opatřena vrstvou nosného polymeru a z druhé strany ohraničena katalytickým substrátem, který 

v průběhu elektrolýzy slouží jako katoda. Jako elektrolyt v tomto případě slouží roztok NaCl [10]. 

Proces elektrochemické delaminace lze také využít u vzácných katalytických kovů jako je platina 

[11] a indium [12]. Výhodou této metody je možnost znovu využití katalytického substrátu pro 

výrobu grafenu. Vzhledem k tomu, během procesu jsou uvolňovány bublinky vodíku, může dojít 

k mechanickému poškození vrstvy grafenu. V případě využití mědi, jako katalytického substrátu, 

se lze takovému poškození grafenu vyhnout jelikož lze využít slabou kyselinu uhličitou. V té totiž 

nedochází k elektrolytickému uvolňování vodíku, ale k redukci Cu2O vrstvy mezi grafenem a 

mědí [13]. 

 

3.3 ROZDĚLENÍ APLIKACÍ DLE TYPU GRAFENU 

Vhledem k závislosti mobility náboje na kvalitě grafenové vrstvy lze rozdělit aplikace grafenu dle 

metody přípravy. Například grafen vyrobený mechanickou exfoliací se hodí pouze na základní 

výzkum. Oproti tomu některé aplikace, jako jsou kondenzátory nebo baterie nepotřebují vysokou 
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mobilitu náboje, ale velké množství povrchových poruch, což lze vyřešit pomocí chemické 

exfoliace nebo LPE metodou. Lepších hodnot mobility s adekvátním počtem poruch lze nalézt u 

PECVD grafenu. U aplikací vyžadující dostatečné vysokou hodnotu mobility náboje lze využít 

buď CVD grafen, nebo SiC. Do tabulky 2 byly zahrnuty jednotlivé aplikace dle metody přípravy 

grafenu. 

Tabulka 2: Rozdělení aplikací grafenu podle typu přípravy grafenové vrstvy.  

 

 

4  CVD GRAFEN  

V rámci této kapitoly bude popsán technologický postup přípravy grafenu CVD metodou. K tomu 

zde budou uvedeneny i jednotlivé problémy, které mají významný vliv na finální kvalitu grafenu. 

Kromě toho zde bude uveden postup sestavení a charakterizace optoelektronického zařízení na 

bázi CVD grafenu. 

 

4.1 CVD 

Grafen připravený v rámci této dizertace byl připraven pomocí metody CVD v komerčním 

zařízením Nanofab od firmy Oxford Instruments [35]. Jako katalyzátor zde byla zvolena komerčně 

dostupná měděná folie [36]. Prvním krokem při přípravě grafenu bylo nastříhání folie na 

jednotlivé vzorky o velikosti 3x3 cm s následujícím očištěním v ultrazvukové lázní v acetonu, 

izopropylalkoholu a vodě. V každé z kapalin byla folie umístěna na 5 minut. Po vytažení z vody 

byla důkladně vysušena proudem dusíku a umístěna do CVD reaktoru položená na molybdenovém 

držáku. Celková doba procesu byla 2 hodiny. První půl hodinu teplota v komoře vystoupala na 

procesní teplotu 1050 °C, kde následně po dobu 30 minut probíhá žíhání. Po uplynutí této doby je 

do komory vpuštěn po dobu 30 minut metan. Nakonec se komora nechá dalších 30 minut 

chladnout na teplotu 695 °C, při které je možné vyjmout měděnou folii z CVD reaktoru. Procesní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Procesní parametry přípravy CVD grafenu s uvedenými průtoky plynů v sccm. 

Krok Vodík Argon Metan Teplota Čas 

Ohřev 200 1000 x 695 °C ↑ 

1050 °C 

30 min 

Žíhaní 200 1000 x 1050 °C 30 min 

Depozice 50 1000 100 1050 °C 30 min 

Chlazení x 1000 x 1050 °C  20 min 

Metoda přípravy Mobilita 

náboje 

(cm2·V-1·s-1) 

Aplikace v elektronice 

Mechanická exfoliace >2∙105 Základní výzkum 

Chemická exfoliace 1 
Baterie [14], kondenzátory [15], senzory 

[16], transparentní elektrody [17], atd [18].  

Exfoliace v kapalině 100 
Baterie [19], kondenzátory [20], vodivé 

inkousty [21], katalyzátory [22], atd [23]. 

PECVD 5000 
Baterie [24], kondenzátory [25], solární 

články [26], atd [27]. 

CVD 10000 
Senzory [28], solární články [29], dotykové 

obrazovky [30], atd [31]. 

SiC 10000 
Vysoko frekvenční tranzistory [32], senzory 

[33], atd [34]. 
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↓ 695 °C 

4.2 PŘENOS GRAFENU 

Za účelem přenosu grafenu na cílový substrát se nejčastěji využívá metoda mokrého přenosu 

pomocí podpůrného polymeru viz obrázek 1. Použití podpůrného polymeru ovlivňuje celkovou 

čistotu povrchu, která definuje elektrické vlastnosti sestaveného zařízení (nárůst odporu). 

K přenosu grafenu bylo v rámci této dizertační práce využito dvou komerčně dostupných 

polymerů, u kterých byla řešena otázka odstranění polymerní kontaminace. Následně byl zkoumán 

i vliv leptacího času mědi na celkové vlastnosti nadeponované vrstvy.  

 

4.2.1 PMMA 

K přenosu grafenu na předpřipravený křemíkový substrát s 280 nm SiO2 byl použit polymer 

PMMA. Nanesení polymeru PMMA probíhalo pomocí rotačního lakování, pomocí něhož byly 

připraveny dvě vrstvy (první z PMMA A2 50 a druhá PMMA A4 495) na měděnou folii 

s grafenem. Počet otáček za minutu byl v průběhu rotačního nanášení nastaven na 4000 po dobu 

30 sekund. Vytvrzení vrstvy probíhalo při teplotě 180 °C po dobu 90 sekund. Odleptání samotné 

měděné folie probíhalo na rozdíl od standardně využívaného chloridu železnatého v persulfátu 

amonném z důvodu vyvarování se možné metalické kontaminaci z leptadla. V dalším kroku byla 

vrstva složená z grafenu a PMMA přenesena z leptadla do demineralizované vody. Tato byla 

vyměněna celkem 3 krát za 15 minut, přičemž následovalo vyrybaření grafenu předpřipraveným 

substrátem. Posledním krokem bylo odstranění polymerní vrstvy PMMA. V rámci nalezení 

vhodného rozpouštědla k odstranění podpůrné polymerní vrstvy byly otestovány 4 polovodičově 

čisté chemikálie. Mezi nimi byl aceton, chloroform, DMG (Diacetyldioxim) a NMP. V každém 

z rozpouštědel zůstal testovaný vzorek po dobu 1 hodiny. Na konci procesu byl přebytek 

rozpouštědla odstraněn pomocí proudu čistého dusíku.  K určení zbytkové povrchové kontaminace 

bylo provedeno měření AFM ve vyznačených místech (fialový a žlutý čtverec) na obrázku 2 

z hlediska RMS. 

 

Obrázek 2: Měření AFM povrchu grafenu po hodině působení rozpouštědla s vyznačenými oblastmi 

měření RMS (a) aceton, (b) chloroform, (c) DMG, (d) NEP, (e) vyhodnocené RMS pro 
jednotlivá rozpouštědla. 
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Z obrázku 2 (a), (c) a (d) je patrné, že v případě rozpouštění PMMA acetonem, DMG a NEP 

vznikly v grafenu trhliny. Ty byly pravděpodobně způsobeny manipulací s grafenovou vrstvou v 

průběhu mokrého přenosu. Vyskytující se bíle tečky náleží místům s vysokou lokální kontaminací 

grafenu nanometrovými zbytky PMMA. Nejnižší hodnoty kontaminace bylo dosaženo při použití 

NEP v místě označeném žlutým čtvercem zobrazeném na obrázku 2 (d) a to pouze 1,7 nm. 

Hodnota parametru RMS v případě užití acetonu, jako rozpouštědla, byla v souladu s pracemi 

Michala Hera [37], Yung-Chang Lina [38] a Ji Won Suka [39]. Vyhodnocené RMS z celé plochy 

jednotlivých AFM skenů zobrazené na obrázku 2 (f) ukázalo, že při použití NEP bylo dosaženo 

nejnižší úrovně kontaminace RMS a to pouze 7,3 nm.  

 

4.2.2 Kalafuna 

Výhoda přenosu grafenu pomocí přírodních polymerů mezi něž patří kalafuna je v celkovém počtu 

polymerních jednotek. PMMA je standardně tvořeno 50000 až 950 000 jednotek oproti tomu 

kalafuna je tvořena pouze 320 jednotkami [40]. Menší počet polymerních řetězců teoreticky vede 

k nižší míře kontaminace grafenu na konci přenosu. Parametry rotačního nanášení byly 500 

ot.·min-1 po dobu 5 vteřin následované 1200 ot.·min-1 po dobu 45 vteřin. Poté byl vzorek na 1 den 

ponechán bez dalších procedur, aby došlo k postupnému odpaření rozpouštědla a minimalizaci 

vzniklého stresu způsobenému odpařováním rozpouštědla. Po mokrém přenesení grafenu na 

připravený vzorek křemíku s 280 nm SiO2 s velikostí 10x10 mm byl vzorek vyhřát nejdříve na 

40 °C po dobu 1 hodiny. Za účelem odpaření přebytečné vody nacházející se mezi grafenem a 

vzorkem následovalo zvýšení teploty vyhřívání na 120 °C po dobu 20 minut. K dosažení 

optimálních parametrů  přenosu vykazující nejnižší míru kontaminace grafenu po odstranění 

podpůrného polymeru pomocí IPA byl využit plánovaný experiment. Ten se 

zabýval vlivem teploty a času na odstranění kalafuny. Exeriment v IPA byl proveden dle 

parametrů v tabulce 4. Do tabulky 4 byly na základě AFM měření doplněny jednotlivé hodnoty 

pro RMS a Maximální výšku. 

Tabulka 4: Parametry druhé části plánovaného experimentu při čištění v IPA. 

Teplota [°C]  Čas [min]  RMS [nm] Max. výška [nm] 

20 10 2,13 40 

40 10 1,134 22 

20 30 1,078 24 

40 30 1,67 51 

30 20 1,49 29 

30 20 1,509 27 

30 20 0,777 13 

 

Naměřená data celkové kontaminace a RMS byla vyhodnocena Paretovovým testem [214], který 

prokázal statistickou nevýznamnost jednotlivých nastavených parametrů. Nejnižší kontaminace 

nastala po 20 minutách v 30 °C IPA. V porovnání s výsledky RMS u grafenu přeneseném pomocí 

PMMA bylo dosaženo několikanásobně nižší hodnoty. Z tohoto důvodu byla v další části 

disertační práce využívána k přenosu grafenu kalafuna.  

 

4.3 VLIV LEPTANÍ 

Vzhledem k časové náročnosti přenosu grafenu byla otestována možnost leptání měděného 

substrátu grafenu přes delší časový úsek (noc či den). Dopady doby leptání na kvalitu grafenu byly 

zkoumány pomocí odporového měření a Ramanovy spektroskopie. V rámci tohoto testování došlo 

v závěru i ke srovnání CVD grafenu připravenému v zařízení Nanofab umístěné na Ceitec VUT 

v Brně s komerčně dostupným CVD grafenem od firmy Graphenea [41]. K přenosu grafenu byl 
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použit postup popsaný na obrázku 1. s PMMA jako podpůrným polymerem na křemíkový substrát 

s 280 nm SiO2 s připravenými zlatými měřícími elektrodami. Koncentrace roztoku APS byla 0,5 

M. Leptání grafenu proběhlo po dobu 3, 6, 12 a 24 hodin.  

 

4.3.1 Odporové měření 

K určení vlivu leptání na elektrické vlastnosti CVD grafenu domácí produkce a od firmy 

Graphenea byl použit substrát s měřícími kontakty ze zlata. Na obrázku 3 lze vidět design takové 

struktury. 

 

 

Obrázek 3: Měřící struktura k určení vlivu leptání na elektrické vlastnosti. 

 

Výhodou tohoto uspořádání je možnost 3 měření na jednom vzorku. K výrobě měřící struktury 

byla použita standardní optická litografie. Jednotlivé naměřené hodnoty odporu jsou pro lepší 

názornost uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Změna odporu grafenu vlivem leptáni. 

CVD grafen z Nanofabu 

Leptací čas 3 hodiny 6 hodin 12 hodin 24 hodin 

Odpor [Ω·□-1] 2609 1282 21764 6481 

CVD grafen od Graphenea 

Odpor [Ω·□-1] 480 570 3173 1777 

 

Z tabulky 5 je patrné, že CVD grafen připravený v Nanofabu vykazuje nelineární změnu odporu 

vlivem leptání. Možnou příčinou je celková nehomogenita připraveného grafenu pravděpodobně 

způsobená růstem několika grafenových vrstev (2 až 3). Tato teorii byla pak následně potvrzena 

Ramanovou spektroskopií. U grafenu od firmy Graphenea byl zaznamenán očekávaný růst odporu 

s dobou odporu až na případ leptaní 24 hodin. Pravděpodobný důvod může být v redepozici mědi 

z leptacího roztoku ve formě soli, která způsobila snížení odporu vlivem dodatečného dopování.  

 

4.3.2 Ramanova spektroskopie 

Měření Ramanovy mikroskopie vzorku lokálního CVD grafenu a komerčního, proběhlo na 

zařízení Renishaw inVia Raman s laserem o vlnové délce 532 nm. Každý připravený vzorek byl 

proměřen celkem 10 krát. Průměrné hodnoty pro CVD grafen z Nanofabu jsou uvedeny 

na obrázku 4 (a) pro komerční v obrázku 4 (b). 
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Obrázek 4: Ramanovo spektrum po leptání po různou dobu pro grafen z (a) Nanofabu a (b) 

Graphenea. 

Porovnání obou dvou sad spekter pro grafen z Nanofabu a od dodavatele je zřejmé že s rostoucí 

dobou leptání došlo ve většině případů k nárůstům D píku, který svoji výškou přímo souvisí 

s mírou poruch v grafenové vrstvě. Výjimkou bylo leptání komerčního grafenu po dobu 24 hodin. 

Oproti tomu ve velikosti píku 2D se oba dva výrazně liší. U komerčního grafenu prakticky 

nedochází k větší změně. Oproti tomu se velikost píku v případě leptaní po dobu 12 hodin u 

grafenu z Nanofabu výrazně liší. Pro lepší názornost jsou poměry píku 2D/G (kvalita elektrických 

vlastností) a D/G (míra poškození grafenové vrstvy) umístěny pro jednotlivé časy a typy grafenu 

do přehledné tabulky 6. 

Tabulka 6: Výsledné poměry 2D/G a D/G grafenu pro jednotlivé typy.  

CVD grafen z Nanofabu 

Leptací čas 3 hodiny 6 hodin 12 hodin 24 hodin 

2D/G ratio 2,41 2,19 0,63 1,80 

D/G ratio 0,31 0,88 2,36 1,92 

CVD grafen od Graphenea 

2D/G ratio 2,14 2,08 1,65 1,65 

D/G ratio 0,14 0,25 0,68 0,53 

 

Z tabulky 6 je patrné že v případě grafenu připraveném v Nanofabu je celková kvalita proměnlivá. 

Výsledek poměru 2D/G při 12 hodinách leptání naznačuje, že v místě měření se nacházelo několik 

vrstev grafenu na sobě místo jedné. Toto zjištění spolu s dalšími daty u poměrů D/G naznačuje 

nerovnoměrný růst grafenu v Nanofabu. Oproti tomu komerčně dostupný grafen vykazuje 

postupný pokles poměru 2D/G a nárůst D/G vlivem leptání až na případ leptání po dobu 12 hodin. 

Celkově naměřená data naznačuji, že nejlepší leptací čas jsou 3 hodiny. Kromě toho v případě 

komerčního grafenu není až tak velký rozdíl v kvalitě grafenu při leptání 3 hodiny a 6 hodin.  
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4.4 SCHOTTKYHO SOLÁRNÍ ČLÁNEK 

Prvním připraveným elektrickým zařízením na bázi grafenu byl Schottkyho solární článek (SSC). 

V následující části této kapitoly je uveden postup jeho sestavení a dosažené výsledky. 

 

4.5 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENI 

K výrobě Schottkyho solárního článku s transparentní grafenovou elektrodou byly použity 

obdobné postupy jako v polovodičovém průmyslu. Byly to především litografické, depoziční a 

leptací techniky. Prvním krokem v přípravě SSC je optická litografie v kombinaci s depozicí zlata 

k přípravě horní elektrody. V druhém kroku byla otevřena křemíková plocha 4x3 mm v SiO2/Si 

waferu (300 nm SiO2 na 500 µm Si) pomocí optické litografie a následného chemického leptání a 

pasivace vzniklé křemíkové plochy 2 nm aluminy (Al2O3). Dalším krokem byla příprava zadní 

elektrody z hliníku pomocí napařování. Poslední a nejdůležitější krok v přípravě SSC je výroba 

a přenos CVD grafenu na předem připravený vzorek. Design vyrobeného solárního článku lze 

vidět na obrázku 5.  

 

Obrázek 5: Schéma grafenového solárního článku. 

 

4.5.1 Přenos grafenu 

První solární články vyrobené v rámci této práce využívaly v rámci mokrého přenosu grafenu 

PMMA jako podpůrného polymeru. Nanesení polymeru PMMA probíhalo pomocí rotačního 

lakování, pomocí něhož byly připraveny dvě vrstvy (první z PMMA A2 50 a druhá PMMA A4 

495) na měděnou folii s grafenem. Uhlíková kontaminace na spodní straně folie vzniklá v průběhu 

CVD procesu byla odstraněna pomocí leptaní ve směsi HCl:H2O2: H2O v poměru 1:1:10. Tato 

kontaminace může zpomalit či zabránit efektivnímu odleptání. Odleptání měděné folii probíhalo 

v persulfátu amonném.  V dalším kroku byla vrstva složená z grafenu a PMMA přenesena 

z leptadla do demineralizované vody, která je vyměněna celkem 3 krát za 15 minut následujícím 

vyrybařením grafenu předpřipraveným solárním článkem. Posledním krokem bylo odstranění 

polymerní vrstvy PMMA v NMP. Vhledem k výsledkům testu přenosu grafenu pomocí PMMA a 

kalafuny se v další fázi vývoje solarních článků přešlo na nový polymer. Přenos grafenu pomocí 

kalafuny proběhl dle stejného postupu jako je popsáno v předešlé části této kapitoly.  

 

4.6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY  

4.6.1 Dopovaní 

Duvodem pro P dopování grafenu v případě SSC je snaha vedoucí k snížení odporu transparentní 

elektrody a zvýšení vnitřního napětí.  

 

Stříbrné nanodráty 

Použití stříbrných nanodrátů (SNWs) jako dopantu u grafenu přináší několik výhod. První z nich 

je P dopování grafenu stříbrem. Dále pak vytvoření vodivé sítě mezi jednotlivými grafenovými 

zrny vedoucí ke snížení odporu zařízení. Jedinou nevýhodou u stříbrných nanodrátů je jejich 
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postupná oxidace na vzduchu. Zpomalení oxidace lze například dosáhnout umístěním nanodrátů 

po grafen. V rámci této dizertační práce byly použity stříbrné nanodráty od firmy ACS Material 

s tloušťkou 40 nm o délce až 30 µm v ethanolu s počáteční koncentrací 20 mg·ml-1 [42]. K 

otestování dopovacích schopností SWN na SSC byly nejprve na již změřené solární články 

naneseny dráty při 1000 ot.·min-1 s koncentrací 2 mg·ml-1. Změřené parametry VA charakteristiky 

SNW jsou shrnuty do tabulky 7. 

Tabulka 7: Změna VA parametrů vlivem dopovaní SNW. 

Stav η [%] FF Uoc [mV] Isc [mA] RP [mΩ·cm-2] RS [mΩ·cm-2] 

Před 1,14 19,59 495,55 1,4 282 95117 

Po 1,4 15,59 599,24 1,79 212 130460 

 

Zvýšení účinnosti SSC v případě dopovaní stříbrnými nanodráty bylo způsobené hlavně zvýšením 

Uoc (nárůst výstupní práce grafenu vlivem dopovaní) a Isc (pravděpodobné snížení odrazivosti 

vlivem strukturovaní povrchu grafenu SNW). 

 

4.6.2 Vliv žíhání SSC na VA charakteristiku  

Žíhání solárních článků po odstranění polymerní vrstvy má za úkol odstranit několik problémů, 

které vznikly díky použití mokrého přenosu. První z nich je zbytková voda mezi grafenem a Si 

aktivní vrstvou, která způsobuje snížení kontaktní plochy a tím vede k snížení aktivní plochy SSC. 

Kromě toho se zbytková voda nachází i mezi zlatou kolektorovou elektrodou a grafenem, což 

zvyšuje celkový odpor zařízení. Odpor zařízení zvyšuje také i druhý problém, který způsobuje 

kontaminace grafenu (voda, organické molekuly). Proces žíhání proběhl na SIX FEKT VUT ve 

vakuové komoře při teplotě 450 °C. Dopad žíhání byl testovaná na SSC s grafenem přeneseném 

pomocí kalafuny. Kromě toho byly také testovaný SSC s vodivou sítí ze stříbrných nanodrátů. Čas 

žíhání byl nastaven na 1 hodinu a rychlost zahřívání komory byla 3 °C·min-1. Doba chlazení 

záležela na maximální nastavené teplotě, vzhledem k velké tepelné stabilitě zařízení, probíhalo 

chlazení rychlostí přibližně 1,5 °C·min-1. Efekt žíhání při teplotě 450 °C na SSC je vidět v datech 

v tabulce 8. 

Tabulka 8: Parametry VA charakteristiky SSC po žíhání při 450 °C. 

Stav η [%] FF Uoc [mV] Isc [mA] RP [mΩ·cm-2] RS [mΩ·cm-2] 

K. před 0,015 12,77 598 0,024 10990 6791080 

K. po 1,335 22,29 517 1,526 285 67390 

SNW před 0,002 13,26 494 0,004 54947 31067104 

SNW po 1,908 29,12 288 2,725 166,82 9148 

 

Data z tabulky zjevně potvrzují, že díky žíhání došlo k snížení celkového odporu zařízení, což 

vedlo v konečném důsledku k vzrůstu účinnosti až 954x v případě SSC se SNWs. U SSC bez 

SNWs došlo pouze k zlepšení účinnosti 84x. Pravděpodobné vysvětlení takového nárůstu 

účinnosti zařízení se SNW je ve zlepšení kontaktu jednotlivými nanodráty mezi sebou a 

grafenovou vrstvou.  

 

4.6.3 Antireflexní úprava  

Z celkového dopadajícího světelného výkonu se vhledem k rozhraní křemíku a vzduchu odráží 

30 % energie. K dosažení vyšší účinnosti zařízení je potřeba tuto ztrátu minimalizovat. V rámci 



 

 

15 

této dizertační práce byla využita metoda povrchové úpravy využívající suchého leptání křemíku a 

oxidu křemičitého. Do výrobního procesu solárního článku byly přidány navíc dva kroky. Prvním 

z nich byla optická litografie pomocí laserového bezmaskového litografu k vytvoření pozitivního 

designu děr do resistu ARP 3540. Průměr díry byl 5 µm a vzdálenost dvou děr byla 8 µm. Po 

vyvolání designu následovalo podobně jako v standardním výrobním procesu suché leptání SiO2. 

Po přenesení designu děr do oxidové vrstvy následoval standardní litografický krok určený 

k otevření obdélníkové křemíkové kontaktní plochy pomocí fotolitografu (Aligner) využívající 

masky. V dalším kroku došlo k proleptání křemíku do hloubky 10 µm přes oxidovou masku 

obsahující pole děr pomocí suchého leptání v zařízení DRIE od firmy Oxford. Celý depoziční 

proces se skládal ze dvou po sobě opakujících se kroků. Jednalo se o pasivaci a následné leptání. 

Pasivační krok zajišťuje kolmost stěn v průběhu leptání. Bez tohoto kroku by v průběhu leptání 

došlo k celkové změně leptaného profilu. K dosažení hloubky 10 µm bylo potřeba celkem 50 

cyklů pasivace a leptání. Parametry suchého leptání byly uvedeny do tabulky 9. 

Tabulka 9: Procesní parametry suchého leptaní pomocí ICP. 

Metoda Tlak [mTorr]  SF6 [sccm] C4F8 [sccm] Výkon HF [W] Výkon ICP [W] Čas 

[s] 

Pasivace 25  10  180  5  1500  2 

Leptání 40 200  10  20  1800  2,2  

 

Výsledek leptacího procesu lze vidět na obrázku 6, pořízeném v  elektronovém mikroskopu Helios 

vybaveném iontovým galiovým svazkem. 

 

Obrázek 6: Výsledek testovacího leptání křemíkových děr (a) na povrchu vzorku (b) v řezu. 

 

Po proleptání křemíkových děr přes oxidovou masku pokračoval výrobní proces solárního článku 

úplně stejně jako u standardních solárních článků. Až na krátké ošetření vzorku v kyslíkové 

plasmě k odstranění zbytků plasmového polymeru trvající 1 min při tlaku 0,1 mTorr s průtokem 

10 sccm O2 v zařízení Diener. Antireflexní účinky povrchové úpravy byly změřeny pomocí 

reflektometrie viz obrázek 7. 
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Obrázek 7: Odrazivost křemíkového povrchu před a po vytvoření děr. 

 

Z obrázku 7 je zřejmé, že celková odrazivost po vytvoření antireflexní úpravy klesla v měřeném 

rozmezí vlnových délek od 400 do 800 nm v průměru o 50 %. Toto snížení odrazivosti by se při 

měření VA charakteristiky mělo projevit hlavně zvýšením celkového proudu. Výsledné parametry 

VA charakteristiky SSC s antireflexní úpravou po vyhřátí na 450 °C po dobu jedné hodiny jsou 

shrnuty do tabulky 10. 

Tabulka 10: Parametry VA charakteristiky SSC s antireflexní úpravou. 

Stav η [%] FF Uoc [mV] Isc [mA] RP [mΩ·cm-2] RS [mΩ·cm-2] 

Anti 1,01 23 284 1.8 169 33596 

4.6.4 Nejlepší dosažené výsledky 

Vhledem k zjištěným parametrům ovlivňujícím účinnost SSC byly připraveny nové články, na 

kterých byla v rámci této dizertační práce dosažena nejvyšší účinnost pro daný typ SSC. Na 

obrázku 8 lze vidět výsledné VA charakteristiky pro SSC po vyhřátí na 450 °C s a bez stříbrných 

nanodrátů a solární článek s antireflexní úpravou dopovaný SNW. 

 

 

Obrázek 8: VA charakteristiky SSC s nejvyšší účinnosti dle typu. 

 

Pro lepší srovnání byly parametry VA charakteristiky shrnuty do tabulky 11. 
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Tabulka 11: Parametry VA charakteristiky SSC s nejvyšší účinnosti dle typu. 

Stav η [%] FF Uoc [mV] Isc[mA] RP [mΩ·cm-2] RS [mΩ·cm-2] 

Bez 4,89 40,5 509 2,84 2758 8534 

SNW 6,74 59,9 428 3,15 3428 2228 

Antiref.+SNW 2,27 27,1 391 2,57 377 19545 

 

Z porovnání dat z tabulky pro jednotlivé solární články je patrné, že nejlepší účinnosti bylo 

dosaženo u SSC s dopováním pomocí SNW. Nízká účinnost SSC solárního článku s antireflexní 

úpravou lze hlavně vidět v hodnotách odporu, jež jsou jak pro sériový a paralelní odpor 

nevyhovující. Hodnota paralelního odporu RP by měla být tak 10x větší oproti tomu sériový odpor 

RS by měl být ideální desetinový. Pravděpodobný důvod byl poloviční kontakt grafenu 

s křemíkovým substrátem způsobený vzniklými dírami v křemíkové kontaktní ploše. 

 

5  GRAFENOVÉ KVANTOVÉ TEČKY 

5.1 VÝROBA 

K přípravě kvantových teček z grafenu byla použita metoda exfoliace v kapalné fázi (Liquid phase 

exfoliation – LPE) modifikovaná termální expanzí pomocí mikrovlnného záření. Jako primární 

materiál k exfoliaci byl použit grafit dodaný firmou Graphite Týn s.r.o. Mikrovlnná expanze byla 

provedena v běžné mikrovlnné troubě při výkonu 750 W po dobu jedné minuty. Vliv mikrovlnné 

expanze na povrch grafitu lze vidět na obrázku 9 pořízeném elektronovým mikroskopem FEI 

VERIOS 460L. 

 

 
Obrázek 9:  Povrch grafitu (a) po a (b) před mikrovlnnou expanzí.   

Takto expandovaný grafit byl následně přidán do NMP. Výsledná koncentrace primárního roztoku 

stanovená termogravimetricky byla 3,32 mg·ml-1, přičemž exfoliace grafitu v roztoku proběhla 

pomocí externí energie dodané ultrazvukem (DSA 50-GL1-1.6 l). Výkon ultrazvuku byl nastaven 

na 50 W s frekvencí 40 kHz a celý exfoliační proces trval celkově 9 hodin. Posledním krokem 

v přípravě částic byla separace částic pomocí sedimentace, centrifugace a filtrace. Po skončení 

exfoliace nastala sedimentace trvající 12 hodin. Na konci sedimentace bylo odebráno 80 % 

zbylého supernatantu, který byl následně centrifugován po dobu 30 minut při 5000 otáčkách za 

minutu. Po opětovném odebrání supernatantu došlo k finální filtraci roztoku skrz celulosový filtr 

s 400 nm póry a polyvinil fluoridový s 200 nm póry.  

 

5.2 CHARAKTERIZACE 

K charakterizaci morfologie připravených kvantových teček byla použita metoda transmisní 

elektronové mikroskopie. Velikost a výška byla stanovena pomocí mikroskopie atomárních sil. 
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Kromě těchto vlastností byla dále zkoumána kvalita připravených částic pomocí Ramanovské 

spektroskopie. 

 

5.2.1 Transmisní elektronová mikroskopie 

Studium morfologie připravených grafenových teček bylo provedeno na transmisním 

elektronovém mikroskopu FEI Themis 60-300 při urychlovacím napětí 60 kV. Vzorek byl 

připraven nakápnutím roztoku kvantových teček (1 µl) na 3 nm grafitová membrána podepřená 

uhlíkovými vlákny na měděném držáku. Přebytečná kapalina byla odstraněna pomocí netkané 

laboratorní utěrky pomocí kapilárního efektu. Před umístěním do TEM byl vzorek zahřát na 

teplotu 100 °C po dobu 1 hodiny za účelem urychlení odpaření zbytkového rozpouštědla. Na 

obrázku 10 lze vidět jednu z kvantových teček. 

 
Obrázek 10: Snímek kvantové tečky pořízený v TEM metodou energiové filtrace. 

 

Vzdálenost jednotlivých atomů uhlíku na snímku s rozlišením 2K byla stanovena na 0.24 nm, což 

odpovídá difrakční rovině (1120) grafitického uhlíku. Většina defektů a povrchových stavů byla 

nalezena hlavně po okraji studované kvantové tečky.  

 

5.2.2 AFM 

Velikost, výška a distribuce připravených kvantových teček byla stanovena pomocí mikroskopie 

atomárních sil na zařízení Bruker DIMENSION ICON-SPM v semikontakním módu. K měření 

byl využit hrot scanasyst. Zpracování získaných dat proběhlo v softwaru Gwiddion viz obrázek 11. 

Velikost připravených částic se pohybovala od 6 do 50 nm a průměrná výška částic byla 3,6 nm, 

což odpovídá několika vrstvám grafenu. 

 

 

Obrázek 11: AFM měření grafenových kvantových teček. 
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5.2.3 Ramanovská spektroskopie 

Grafitická struktura připravených kvantových teček byla studovaná pomocí Ramanovské 

spektroskopie na zařízení Renishaw inVia Raman Spectrometr. Kromě toho bylo změřeno i 

spektrum výchozího grafitového materiálu. Vzhledem k použití měřícího laseru o vlnové délce 532 

nm došlo v průběhu měření k interferenci měřeného signálu s fluorescencí kvantové tečky. 

V Ramanovském spektru na obrázku 12 se D pík (míra defektů ve vrstvě)  nacházel na poloze 

1350 cm−1,  G pík (odpovídá  uhlíkové vazbě) na 1583 cm−1 a 2D pík na 2726 cm−1. 

 

 
Obrázek 12: Srovnaní Ramanovského spektra (a) grafitového prášku s připravenými 

kvantovými tečkami s (b) detailem na D a G pík.  

K určení množství defektů kvantových teček a grafitu byl využit poměr intenzit D a G píku viz 

obrázek 12 (b), který činil pro kvantové tečky pouze 0,21, což je jen 3,5 krát víc než v případě 

grafitu. Tento celkově nízký výskyt defektních stavů v kvantových tečkách byl potvrzen jak XPS 

měřením, tak pozorováním v TEM a je za něj zodpovědná vazba uhlíku s kyslíkem a dusíkem 

[43]. Kromě toho tato hodnota je nejnižší v porovnání s dostupnou literaturou zabývající se 

syntézou kvantových teček z grafenu pomocí chemické exfoliace [44]. 

 

5.3 DICHALKOGENIDOVÉ KVANTOVÉ TEČKY 

Pro srovnání efektivity výrobní metody u jiných typů materiálu a k srovnání fungovaní  biosenzoru 

postaveném na grafenových kvantových tečkách byly připraveny pomocí výše popsaného 

výrobního postupu i 4 typy kvantových teček ze skupiny dichalkogenidů-MoS2, MoSe2, WS2, a 

WSe2. Výsledné koncentrace připravených nanočástic v NMP byly pro MoS2 0,5 mg·ml-1, MoSe2 

1,21 mg·ml-1, WS2 0,2 mg·ml-1a 0,8 mg·ml-1u WSe2. 

Vhledem k faktu, že takto připravené nanočástice sloužily pouze k srovnávacímu měření 

s elektrodou modifikovanou s grafenovými kvantovými tečkami, byly tyto nanočástice studovány 

pouze z hlediska morfologie a topografie pomocí TEM a AFM.  

 

5.3.1 AFM 

Výška a velikost připravených dichalkogenidových nanočástic byla zkoumána opět pomocí AFM. 

Na rozdíl od předchozího měření byly celkem připraveny 4 vzorky. Výsledky měření zpracované 

programem Gwydeon lze vidět na obrázku 13. 
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Obrázek 13: AFM měření kvantových teček z (a) MoS2, (b) MoSe2, (c) WS2 a (d) WSe2. 

Velikost připravených nanočástic se pro MoS2 pohybovala od 10-50 nm, MoSe2 30- 60 nm,  WS2 

10-60 nm a 30-80 nm u WSe2. Výška připravených dichalkogenických nanočástic se pohybovala v 

rozmezí 2 až 8 nanometrů, což odpovídá přibližně 3 až 10 monovrstvám. 

 

5.3.2 TEM 

Připravené roztoky jednotlivých nanočástic byly naneseny na 4 separátní uhlíkové membrány 

umístěné na měděném držáku. Vhledem k rozdílnému chemickému složení nebylo třeba v případě 

dichalkogenidových nanočástic využít energiového filtrování k vytvoření obrazu. Výsledek měření 

pro jednotlivé nanočástice lze vidět na obrázku 14. 
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 Obrázek 14 : TEM snímek kvantových teček z (a) MoS2, (b) MoSe2, (c) WS2 a (d) WSe2. 

Ze získaných TEM snímků je zřejmé že tvar jednotlivých nanočástic má převážně kruhovitě 

válcový charakter až na částici WSe2. 

 

5.4 BIOSENZOR NA BÁZI KVANTOVÝCH TEČEK 

Připravené nanočástice grafenu byly použity k modifikaci tištěné elektrody (Screen printed 

electrode – SPE) z platiny za účelem zvýšení detekčního limitu peroxidu vodíku. K ověření 

detekčních vlastností modifikovaných elektrod byl nejdříve charakterizován v roztoku ferro-ferri 

kyanidu s koncentrací 5 mM.  Po něm následovalo samotné testování elektrod při detekci peroxidu 

vodíku.  Kromě toho byl testován i vliv koncentrace částic na funkčnost senzoru. K detekci výše 

zmíněných látek byla využita metoda cyklické voltametrie. Ve finální fázi testování byl sestavený 

biosenzor na bázi grafenových teček srovnám s jinými biosenzory modifikovanými nanočásticemi 

ze skupiny dichalkogenidů. 

 

5.4.1 Příprava měření 

Prvním krokem v přípravě měření testovaných látek byla příprava modifikované platinové 

elektrody pomocí kapkové metody. Tato metoda zahrnovala nanesení 10 µl roztoku nanočástic na 
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danou elektrodu po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby byl zbytkový roztok omyt ultračistou 

vodou. Nastavení potenciostatu (viz obrázek 15 (a)) bylo od -700 mV do 1000 mV. Před 

zahájením měření byly jednotlivé elektrody voltametricky aktivovány ve fosfátově pufrovaném 

solném roztoku NaCl s koncentrací 0,1 M. Po aktivaci byl do roztoku přidán buď ferro-ferri 

kyanid nebo peroxid vodíku s molární koncentraci 5 mM. Pro každou koncentraci bylo provedeno 

celkově 5 cyklů. Kromě modifikované elektrody byla proměřena i nemodifikovaná elektroda (viz 

obrázek 15 (b)) a určen vliv zbytkového NMP na průběh měření.  

 

 

Obrázek 15: (a) Potenciostat [45]  a (b) tištěná elektroda využitá pro měření cyklické voltametrie [46]. 

 

5.4.2 Ferro-ferri kyanid 

K srovnání účinnosti modifikované elektrody pro jednotlivé kvantové tečky byla koncentrace 

nanočástic upravené dle nejnižší a to na 0,2 mg·ml-1. Výsledky měření jsou zobrazeny na obrázku 

16. 

 
Obrázek 16: Voltamogram měření Ferro ferri kyanidu pomocí kvantových teček. 

Z detailu obrázku 16 je patrné, že největší odezvy proudu bylo dosaženo u dvou typů kvantových 

teček a to u grafenových a wolfram disulfidových. Tyto dva materiály byly dále zkoumány 

z elektrochemického hlediska. 

 

5.4.3 Vliv koncentrace nanočástic na detekci H2O2   

Vliv koncentrace částic grafenu a WS2 měl viditelný dopad na detekovaný proud a potenciál. 

Změnou koncentrace použitých grafenových kvantových teček došlo v případě detekce peroxidu 

vodíku v redukční části voltamogramu k nárůstu napětí a poklesu detekovaného proudu, což 

naznačuje špatné detekční vlastnosti viz obrázek 17 (a). 
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 Obrázek 17: (a) Změna voltamogramu v závislosti na koncentraci grafenových kvantových teček při 

detekci H2O2, (b) změna proudové odezvy modifikovaného senzoru v závislosti na 

koncentraci WS2 kvantových teček. 

Oproti tomu v oxidační oblasti vykazoval senzor s částicemi grafenu zvýšenou proudovou odezvu. 

Hodnota proudu stoupla z –5 na –7 mA·cm-2 při koncentraci 0,02 mg·ml-1. Se změnou koncentrace 

došlo u WS2 k viditelnému posuvu napětí k nižším hodnotám. Kromě toho je tu viditelný trend 

nárůstu detekovaného proudu, což znamená vyšší odezvu modifikovaného senzoru oproti 

nemodifikovanému viz obrázek 17 (b). V redukční oblasti měření došlo k viditelnému nárůstu 

proudu při koncentraci 0,02 mg·ml-1 WS2 z 18 mA·cm-2 na 20 mA·cm-2. V oxidační části došlo 

v případě této koncentrace skoro k dvojnásobnému nárůstu z –3 na 7,5 mA·cm-2. K většího odezvě 

v oxidační oblasti však došlo pro koncentraci 0,2 mg·ml-1 a to až na hodnotu 10 mA·cm-2. 

V redukční části nedošlo prakticky k žádnému zvýšení odezvy. Z porovnání dat pro oba dva druhy 

kvantových teček vyplynulo, že v případě detekce peroxidu vodíku, vykazuje lepší detekční 

vlastnosti elektroda modifikovaná WS2 s koncentrací 0,02 mg·ml-1 jak v redukční, tak oxidační 

části voltamogramu. Jediná oblast, ve které vykazuje modifikovaná grafenová elektroda při změně 

koncetrace vyšších hodnot proudové hustoty než čistá elektroda, je v oblasti oxidační. 

 

6  VERTIKÁLNÍ GRAFEN  

V rámci této kapitoly bude popsán technologický postup přípravy vertikálního grafenu PECVD 

metody na stříbrném substrátu a jeho charakterizace. Kromě toho zde bude v závěru srovnán vliv 

typu substrátu na Ramanovské spektrum a celkovou velikost připravené vrstvy. Návrh 

experimentu a následné vyhodnocení dopadů změn parametrů na připravený grafen proběhl 

pomocí plánovaného experimentu. 

 

6.1 VÝROBA 

Na křemíkový substrát s 90 nm SiO2 o velikosti 4 palce byla napařena nejprve vrstva 300 nm 

stříbra (Bestec Evaporator). Tento substrát byl následně rozdělen pomocí laserového svazku  

(Laser dicer Oxford Lasers A-Series) na jednotlivé vzorky o velikosti 9x9 mm. Před umístěním do 

PECVD komory (Oxford Nanofab) byly jednotlivé vzorky očištěny v acetonu, isopropyl alkoholu 

a deonizované vodě. Jako zdroj plazmatu byl použit kapacitně vázaný RF zdroj s frekvencí 13,56 

MHz. Po vložení vzorku do komory došlo ke zvýšení teploty z 25 °C na cílovou teplotu s rychlostí 

27 °C·min-1. Jakmile byla dosažena cílová teplota bylo provedeno 15 min žíhání ve vodíkové 

atmosféře následované 45 min depozice vertikálního grafenu v atmosféře s různou směsí vodíku a 

metanu. Na konci depozice následovalo ochlazení komory na teplotu 695 °C. Při této teplotě bylo 

možné přemístit vzorky z depoziční komory do zakládací komory, ve které bylo provedeno 
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zchlazení na pokojovou teplotu. Parametry depozice pro jednotlivé vzorky byly nastaveny dle 

plánovaného experimentu. 

6.2 PLÁNOVANÝ EXPERIMENT 

Byl sestaven plánovaný experiment s 69 koly, který obsahoval 5 centrálních bodů. Centrální body 

sloužily k zjištění opakovatelnosti experimentu. Vstupními faktory experimentu byly teplota [°C], 

tlak [mTorr], průtok [sccm], CH4 [%], výkon [W] a žíhání v H2 [sccm]. Jako odezvová funkce 

systému byla použita výška nadeponovaného grafenu. V případě výskytu grafenu v méně než 50 % 

bude k vyhodnocení na místo lineární regrese využita binární logistická regrese s kategorickou 

proměnou ve tvaru výskytu grafenu.  

 

6.3 CHARAKTERIZACE 

K selekci vzorků s kontinuální vrstvou vertikálního grafenu (VG) a studiu jeho morfologie byl 

využit elektronový mikroskop (SEM) Verios od firmy FEI. K zjištění kvality jednotlivých 

grafenových vzorků byla použita Ramanova spektroskopie provedená na zařízení Raman inVia 

vybaveném laserem s vlnovou délkou 514 nm, 100X objektivovou čočkou s 10 sekundovou 

akumulací signálu. Síla laserového svazku během měření byla konstantě nastavena na 10 mW. 

Výška nadeponované vrstvy byla stanovena pomocí fokusovaného iontového svazku, jež byl 

součástí mikroskopu Helios od firmy FEI. 3D topografie povrchu byla zobrazena mikroskopem 

atomárních sil (AFM) Bruker Dimension Icon nastaveném v tapping modu ultra ostrým hrotem 

FIB -100. K zobrazení grafenu s atomárním rozlišením byl použit transmisní elektronový 

mikroskop (TEM) Titan od firmy FEI s urychlovacím napětím 60 kV. 

 

6.3.1 SEM 

Pro studium morfologie 69 vzorků byla použita elektronová mikroskopie a detektor sekundárních 

elektronu (SE), přičemž jednotlivé vzorky byly zkoumány při zvětšení 60000x a 120000x.  Z 69 

vzorků připravených při teplotách 500, 650 a 800 °C (31+7+31 vzorků) došlo k depozici celistvé 

vrstvy vertikálního grafenu pouze při teplotě 800 °C. Při teplotě 500 °C došlo v některých 

případech pouze k vytvoření několika vertikálně orientovaných uhlíkových vrstev. Na obrázku 18 

lze vidět porovnání povrchu vzorku s vertikálním grafenem nadeponovaném při teplotě 800 °C 

s uhlíkovými strukturami připravenými při teplotě 500 °C. 

 

 

Obrázek 18: Srovnání morfologie vzorku (a) vertikálního grafenu s (b) uhlíkovou vrstvou 

vytvořenou při 500° C. 

Důvod velkého rozdílu mezi jednotlivými povrchy je ten, že při nižší teplotě je kinetika PECVD 

procesu velmi pomalá. K depozici grafenu při teplotě 500 °C by muselo dojít ke změně 
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depozičního systému. Vertikální grafen byl při této teplotě nadeponován v MPECCP CVD 

systému [47]. Tato depoziční aparatura díky mikrovlnnému zdroji disponuje větší hustotou 

plazmatu než CCP systém, jež byl použit v tomto experimentu.  Do tabulky 12 byly shrnuty 

depoziční parametry pro 11 vzorků připravených při teplotě 800 °C, u nichž došlo k depozici 

vertikálního grafenu viz tabulka 12. 

Tabulka 12: Procesní parametry PECVD depozice grafenu. 

Číslo 

vzorku 

Tlak [mTorr] Průtok [sccm] CH4 [%] Výkon [W] Žíhání H2 

[sccm] 

37 200 100 100 200 30 

40 200 100 100 200 150 

42 200 30 10 300 150 

44 200 30 100 200 30 

45 200 30 100 300 150 

49 200 30 10 300 30 

50 200 100 100 300 30 

54 200 100 100 300 150 

59 200 30 100 200 150 

61 200 100 10 200 30 

62 200 100 10 200 150 

 

Z tabulky 12 je patrné, že depozici s 10% (3 sccm) obsahem metanu a celkovém průtoku 30 sccm 

(pro vzorky 42 a 49) lze uskutečnit pouze s výkonem 300 W. Při 10 sccm metanu ve směsi 

dochází k růstu grafenu pouze při výkonu 200 W (vzorky č. 61 a 62). Z daných pozorování 

vyplývá, že klíčovými parametry pro depozici vertikálního grafenu jsou teplota a koncentrace 

metanu v průběhu depozice. Při 100% koncentraci metanu, tlaku 200 mTorr a teplotě 800 °C došlo 

vždy k depozici grafenu, ať už byla hodnota výkonu plazmatu a žíhání jakákoliv. 

 

6.3.2 Ramanova spektroskopie VG 

Na základě přítomnosti charakteristických Ramanovských píků pro grafitické materiály G (1580 

cm-1) a 2D (2700 cm-1), lze prohlásit, že na 11 vzorcích došlo k depozici grafenu.   Normalizované 

Ramanovské spektrum dle G píku pro jednotlivé vzorky je zobrazeno na obrázku 19. Daná spektra 

jsou shodná s měřením ostatních vědeckých skupin [48]. 
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Obrázek 19 : Ramanova spektra VG na stříbrném vrstvě pro jednotlivé vzorky. 

Kromě typických píků grafenu (G, 2D) se v Ramanovském spektru objevilo několik dodatečných 

píků (D, D´, D´´, D+D´a D+D´´). Pík D´ je způsoben konečnou velikostí krystalu grafenu. Ostatní 

výše zmíněné píky jsou již jen kombinovaným projevem defektů v krystalové mřížce grafenu. 

Vysoké množství detekovaných defektů je způsobeno nedokonalou krystalickou strukturou hran 

vertikálního grafenu, nanografitickou základní vrstvou a iontovým poškozením v průběhu 

depozice. V tabulce 13 jsou uvedeny poměry mezi píky 2D/G a D/G a pološířka maxima (Full 

with hight maxima – FWHM) píku 2D. Hodnota poměru píků 2D/G charakterizuje počet vrstev a 

poměr D/G s FWHM mírou grafitizace. 

Tabulka 13: Výsledné intenzity a a poměru jednotlivých Ramanových peeků grafenu. 

Číslo 

vzorku 

2D/G D/G FWHM 

(2D) 

37 0,82937 2,07108 76 

40 0,68109 2,06919 84 

42 0,60221 2,49055 89 

44 0,61784 2,17064 90 

45 0,66333 2,27123 83 

49 0,56393 2,20253 93 

50 0,77925 2,04694 76 

54 0,70037 2,13404 79 

59 0,62387 2,39325 90 

61 0,69563 2,36172 71 

62 0,73681 2,35319 67 

 

Z naměřených hodnot poměrů 2D/G vychází, že pro všechny uvedené vzorky došlo k depozici dle 

definice k růstu několika vrstev grafenu (hodnota poměru 2D/G 0,8 až 0,5 odpovídá 3 až 5 

vrstvám planárního grafenu). Z porovnání dat pro různou energii depozice je patrné, že vyšší 

hodnota výkonu plazmatu snižuje poměr 2D/G, což souvisí s vyšší energií systému v průběhu 

depozice. K obdobnému zjištění dospěla také skupina prof. Wanga z Tokia [49]. K určení FWHM 
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byla využita Lorenzova distribuce. Hodnota zjištěné pološířky korelovala reversibilně s hodnotou 

poměru 2D/G kromě vzorků 62 a 37. Tento rozdíl mohl být pravděpodobně způsoben zbytkovými 

napětími vzniklými při rychlém růstu grafenu v čistě metanové atmosféře. 

 

6.3.3 Měření výšky VG 

Pomocí mikroskopu Helios vybaveným fokusovaným iontovým svazkem (FIB) byl vyhlouben 

oboustranný příkop (hloubka 4 µm, šířka 10 µm, mezera 2 µm), který sloužil k odhalení rozhraní 

vertikálního grafenu s křemíkovým substrátem. K odečtení celkové velikosti grafenu bylo rozhraní 

zkoumáno elektronovým svazkem. Naměřené výšky vertikálního grafenu pro jednotlivé vzorky 

byly shrnuty do obrázku 20. 

 

 

Obrázek 20: Výška vertikálního grafenu pro jednotlivé vzorky stanovena pomocí metody FIB. 

Z porovnání dat z tabulky 12 a 13 současně pro vzorky 54 (nejvyšší) a 42 (nejnižší) je patrné, že 

největší vliv na výšku grafenové vrstvy měla kombinace tří parametrů, a to žíhání ve vodíku, 

výkonu a koncentrace metanu v průběhu depozice. Parametry pro nejvyšší grafen byly 150 sccm 

vodíku, výkon 300 W a 100 sccm metanu. Nejnižší grafen měl většinu parametrů stejnou, jako 

vzorek s nejvyšším růstem, hlavní rozdíl bylo množství metanu (3 sccm) a celková koncentrace ve 

směsi (10 %). Vysvětlení synergie výše zmíněných parametrů je jednoduché. Vysoká koncentrace 

metanu v průběhu depozice poskytuje dostatek atomů uhlíku k plasmatickému rozkladu při 

maximálním výkonu. Kromě toho vodíkové plasma na začátku procesu naleptává povrch stříbra 

[50], což umožňuje rychlejší formaci uhlíkových ostrůvků. Depoziční rychlost vertikálního 

grafenu se pohybovala mezi 2,7 – 10,6 nm za minutu. Maximální depoziční rychlost vertikálního 

grafenu byla vyšší než v případě růstu vertikálního grafenu na TiN skupinou pana Cotta (6,6 nm za 

minutu), která používala k depozici stejné zařízení, ale pracující s jinými parametry [51].  

 

6.3.4 TEM 

Připravená TEM lamela nebyla využita k pozorování, jelikož vlivem oxidace stříbra došlo k jejímu 

zborcení. Z toho důvodu byl využit roztok etanol a vody s poměrem 1:1. Výhoda zvoleného 

roztoku je dána stejnou hodnotou povrchové energie kapaliny s velikostí Van der Wallsovy 

energie mezi jednotlivými vrstvami grafenu. Díky této shodě nedochází v daném roztoku k 

agregaci materiálů. Do připraveného roztoku byla pomocí ostrého skalpelu odškrábnuta tenká 

vrstva z vertikálního grafenu. Následně byl pipetou odebrán 1 µl roztoku, který byl nakápnut na 

připravenou membránu. Po odpaření kapaliny byl vzorek připraven k pozorování v TEM. Na 

obrázku 21 lze vidět základní grafitickou vrstvu s dvěma vertikálními grafeny.  
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Obrázek 21: Vertikální grafen pozorovaný v transmisním elektronovém mikroskopu s vyznačeným 
detailem s atomárním rozlišením. 

Na detailním snímku na obrázku 21 lze vidět jednotlivé atomy uhlíku uspořádané v krystalických 

rovinách. Podobné TEM snímky byly pořízeny i jinými vědeckými skupinami, například skupinou 

pana Ghoshe [52] a pana Cotta [51]. 

 

6.4 VYHODNOCENÍ PLÁNOVANÉHO EXPERIMENTU 

Grafen byl pozorován pouze na 11 vzorcích, proto model založený na klasické regresi s odezvou 

výška grafenu byl nepoužitelný. Z naměřených  dat o nadeponovaném VG je patrné, že k depozici 

došlo pouze při teplotě okolo 800 °C a tlaku 200 mTorr. S těmito vstupními parametry bylo z 69 

vzorků pouze 16. Depoziční parametry spolu s celkovou výškou grafenu jsou zobrazeny na 

obrázku 22. 

 

 

Obrázek 22: Lineární regrese dat s odezvovou funkcí výšky vertikálního grafenu. 

Pro logistickou regresi s odezvou ze získaných dat byl nedostatek pozorování. Z tohoto důvodu 

bylo nutné zvolit klasickou lineární regresi s odezvou na výšku grafenu  Ze všech faktorů a 

interakcí druhého řádu vyšel významný pouze faktor CH4 [%], je tedy vhodné jej nastavit na horní 

limit viz obrázek 23.  
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Obrázek 23:  Interakce faktorů druhého řádu plánovaného experiment. 

Interakce faktorů druhého řádu využitá při analýze rozptylu v plánovaném experimentu zkoumá 

dopad jednotlivých faktorů na odezvovou funkci výšky grafenu. Pokud není spojnice krajních 

bodů jednotlivého faktoru rovnoběžná s průměrnou hodnotou výšky, je zkoumaná funkce 

ovlivněna tímto faktorem. Čím je odklon od přímky větší, tím větší je míra vlivu daného faktoru. 

Ostatní tři faktory jako jsou průtok [sccm], výkon [W] a žíhaní v H2 [sccm] jsou statisticky 

nevýznamné, a proto je lze nastavovat libovolně. 

 

6.5 VLIV KATALYTICKÉHO SUBSTRÁTU NA RŮST GRAFENU 

Za účelem srovnání dopadu typu substrátu na výsledné vlastnosti a celkovou výšku byly v průběhu 

depozice VG na stříbrnou vrstvu v komoře přítomné i jiné materiály. Jednalo se o měď, křemík, 

oxid křemičitý, železo a slitinu niklu a železa.  Dosažené výsledky pro výšku VG byly 

vyhodnoceny dle daného depozičního parametru, pro který byly změřeny.  

 

6.5.1 Příprava katalytické vrstvy 

Depozice kovových materiálů vrstev proběhla stejně jako v případě stříbrné vrstvy v elektronovém 

evaporátoru. Parametry depozice pro dané vrstvy byly shrnuty do tabulky 14. 

Tabulka 14: Depoziční parametry jednotlivých kovů v evaporátoru. 

Materiál Napětí [kV] Proud [mA] Rychlost depozice [nm·s-1] Tloušťka 

[nm] 

Cu 8 kV 400 mA 1,2 nm/s 300 nm 

Fe 8 kV 120 mA 1,4 nm/s 300 nm 

NiFe 8 kV 220 mA 1,5 nm/s 300 nm 

 

6.5.2 Dosažené výsledky 

V následující části kapitoly budou jednotlivé materiály vyhodnoceny z hlediska celkové výšky pro 

jednotlivé depoziční parametry. Společnými parametry pro růst vertikálního grafenu byla teplota 

800 °C a tlak v komoře 200 mTorr. Co se týká celkové koncentrace metanu ta byla pro všechny 

ostatní vzorky 100 %, kromě 4 případů (vzorky 42, 49, 61 a 62), kdy VG narostl na stříbrném 

substrátu z 10 % (90 % H2). V rámci srovnání budou uvedeny vzorky narostlé na většině 

použitých substrátu. Jedná se o vzorky 37, 40, 44, 50, 54 a 59. Odlišné parametry v tomto případě 

byly průtok, výkonu a žíhání H2. 
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6.5.3 Vyhodnocení dle plánovaného experimentu 

Vhledem již vypracovanému vyhodnocení plánovaného experimentu na růst grafenu na stříbrném 

substrátu se v této části vyhodnocoval pouze dopad depozičních parametrů na růst VG na ostatních 

substrátech. Mezi zvolenými substráty pro růst VG bylo železo, křemík, měď, nikl železo, oxid 

křemičitý a křemík. Stejně jako v předchozím plánovaném experimentu se stříbrným substrátem 

proběhl plně faktorový experiment s 26 vzorků s 5 centrálními body. Dohromady bylo pro každý 

materiál dohromady 69 vzorků. Mezi jednotlivými vstupními parametry byla teplota (500 - 800 

°C), tlak (200 - 1000 mTor), celkový průtok (30 - 100 sccm), množství metanu v depoziční 

komoře (10 – 100 %), výkon plazmy (200 - 300 W) a vodíkové žíhaní (30 - 150 sccm). Jako 

odezvová funkce v rámci tohoto experimentu sloužila celková výška nadeponovaného VG. 

Vhledem k nižšímu výskytu grafenu v méně než 50 % případů byla na místo lineární regrese 

využita binární logistická regrese s kategorickou proměnou výskytu grafenu. Vhledem k nárůstu 

VG v menším množství případů než na stříbrném substrátu byla oblast dat pro statistické 

zpracování menší. Zajímavé je, že pro všechny materiály došlo k depozici VG při teplotě 800 °C a 

tlaku 200 mTorr. Na rozdíl u stříbra bylo u ostatních materiálů potřeba k úspěšné depozici mít plně 

koncertovanou atmosféru metanu na rozdíl od 10 % pro nastavení 42, 49, 61 a 62. Tento fakt 

v celkovém důsledku vede k omezení vstupní úrovně jen na malou podmnožinu faktorů. Kromě 

toho pro nastavení 37 nedošlo k depozici VG na křemík a oxid křemičitý. Jelikož grafen na 

ostatních materiálech narostl pouze při nastavení fixních parametrů teploty na 800 °C, tlaku na 

200 mTorr a 100 % metanové depoziční atmosféře byl sestaven regresní model pouze pro zbylé 3 

faktory. Data pro tento model jsou shrnuty do tabulky 15.   

Tabulka 15: Vstupní data pro vytvoření regresního modelu. 

 

Výška nadeponovaného VG na mědi se ve 4 případech nepodařilo naměřit, jelikož došlo 

k delaminaci měděné vrstvy od podkladového substrátu. První navržený obecně regresivní model 

výšky grafenu pro jednotlivé proměnlivé depoziční parametry (numerický prediktor) a různé 

depoziční substráty (kategoriální prediktor) byl vyhodnocen včetně interakce parametrů druhého 

řádu. Bohužel nebyl identifikován žádný významný faktor. Dále pak byly sestaveny 4 regresní 

modely výšky pro jednotlivé materiály. Bohužel ani v tomto případě nebyl identifikován žádný 

významný depoziční faktor. Proto byl sestaven graf hlavního ovlivnění parametrů na celkovou 

výšku grafenu viz obrázek 24. 

Nastavení 37 40 44 45 50 54 59 

Teplota 800 800 800 800 800 800 800 

Tlak [mTorr] 200 200 200 200 200 200 200 

Průtok [sccm] 100 100 30 30 100 100 30 

CH4 [%] 100 100 100 100 100 100 100 

Výkon [W] 200 200 200 300 300 300 200 

Žíhaní H2 [sccm] 30 150 30 150 30 150 150 

Výška Křemík [nm] 

 

140 170 214 212 182 174 

Výška  Oxid křemičitý [nm] 

 

150 220 90 204 228 173 

Výška _Nikl železo [nm] 148 155 179 189 140 197 184 

Výška  Železo [nm] 120 230 222 214 226 300 189 

Výška _Měď [nm] 81 220 D D D D 200 
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Obrázek 24: Ovlivnění průměrné výšky VG jednotlivými parametry depozice. 

Z obrázku 24 je patrné že největší vliv na výšku grafenu měl typ použitého substrátu, i když 

regresní model tento efekt neidentifikoval. Významnost typu substrátu na výšku grafenu lze 

otestovat párovým t-testem, který odfiltruje působení numerických faktorů a jejich interakci. 

Obecně vzato jsou tyto faktory a jejich interakce statisticky nevýznamné, ale mohly v regresním 

modelu způsobit šum, který zastřel vliv substrátu. Vhledem k tomu, že jsou k dispozici i data o 

růstu grafenu na stříbrném substrátu bude pro zhodnocení vlivu substrátu párovým testem výhodné 

jejich opětovné zařazení do statistického vyhodnocení. Výsledný párový test je uveden do tabulky 

16. 

Tabulka 16: Výsledky párového t-testu. 

Materiál Si SiO2 NiFe Fe 

Ag 

137,2 

(0,019) 

141,7 

(0,036) 

133,9 

(0,015) 89,7 (0,043) 

Si 

 

4,5 (0,869) 8,0 (0,598) -48,2 (0,055) 

SiO2 

  

3,5 (0,888) -52,7 (0,041) 

NiFe 

   

-44,1 (0,048) 

    První číslo v tabulce odpovídá rozdílu ve výšce a v závorce hodnotě p parametru využitém při 

vyhodnocení dopadu. Z výsledků párového testu jednoznačně vyplývá, že statisticky nejvyšší 

dopad na výšku grafenu měl stříbrný substrát. Kromě něj se železo ukázalo být statisticky lepším 

materiálem než oxid křemičitý a NiFe. Ostatní materiálu z hlediska statistického vyhodnocení mají 

srovnatelnou výšku grafenu. 

 

ZÁVĚRY 

Rešeršní část práce byla kromě základního popisu vlastností grafenu věnována metodám jeho 

přípravy, přenosu a charakterizace. Některé z popsaných metod byly pak využity v navazující 

experimentální části. K přípravě grafenu byly použity metody CVD, PECVD a LPE. Připravený 

grafen byl následně charakterizován pomocí vhodných spektroskopických a zobrazovacích metod. 

Kromě toho byla vytvořena dvě experimentální zařízení. Jednalo se o Schottkyho solární článek 

z CVD grafenu a modifikovaný senzor založený na kvantových tečkách připravených metodou 

LPE. Z jednotlivých analýz byly vyvozeny následující závěry: 

 nahrazení PMMA kalafunou při přenosu CVD grafenu vede ke snížení kontaminace a 

k lepším elektrickým vlastnostem, 
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 kvalita grafenu je přímo závislá na době leptaní katalytického substrátu, 

 za účelem zlepšení kontaktu mezi grafenem a křemíkem na konci mokrého přenosu je 

nutné vzorek vyhřát až na 450 °C, 

 snížení odrazivosti povrchu solárního článku o 50 % lze dosáhnout pomocí litografie, 

 dopování Schottkyho solárního článku stříbrnými nanodráty spolu s pasivační vrstvou 

Al2O3 vede k zvýšení účinnosti až na 6,74 %, 

 byla dosažena poloviční účinnost Schottkyho solárního článku oproti komerčně dostupným 

alternativám, 

 pomocí modifikované metody LPE lze připravit kvantové tečky nejen z grafenu, ale i 

z různých dichalkogenidů, 

 pomocí kvantových teček z grafenu a WS2 lze zlepšit detekci peroxidu vodíku pomocí 

cyklické voltametrie na platinových elektrodách, 

 k růstu PECVD grafenu je třeba zafixovat teplotu na 800 °C a tlak na 200 mTorr, 

 PECVD grafen byl nadeponován, jak na polovodičové substráty, tak na izolanty a kovy, 

 důležitým faktorem pro výšku grafenu je kromě typu substrátu i výkon plazmatu. 

V rámci dizertační práce byl připraven grafen rozdílnými technologickými postupy, které mohou 

být v budoucnu využité při konstrukci nových elektronických zařízení. Dále byly také sestaveny 2 

experimentální elektronická zařízení a to Schottkyho solární článek a modifikovaný senzor určený 

k detekci peroxidu vodíku. Obě zařízení byla porovnána s komerčně dostupnými, přičemž u 

modifikovaného senzoru bylo dosaženo vylepšení detekční vlastnosti peroxidu vodíku u běžné 

tištěné elektrody. Ze závěrů této práce je patrné, že v oblasti aplikací grafenu a technologii 

přípravy je skryt velký potenciál.  

Na rozvinutí tohoto potenciálu bude v rámci spolupráce s CEITEC VUT v následujících letech 

navázáno. Úlohou FEKT VUT v této spolupráci bude technologická podpora při návrhu a výrobě 

nových elektronických zařízení na bázi 2D materiálů. V rámci konstrukce těchto zažízení budou 

využity hlavně zjištěné závěry v oblasti přenosu a přípravy grafenu a jiných 2D materiálů.  
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ABSTRAKT 

Tato dizertační práce je zaměřena na studium aplikace grafenu v elektronice a technologii 

přípravy. Teoretická část práce popisuje kromě základních vlastností grafenu také metody jeho 

přípravy, přenosu, charakterizace a možnosti uplatnění v elektronice. Experimentální část je 

rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá výrobou grafenu pomocí depozice z plynné fáze, 

jeho přenosem a aplikací v oblasti solárních článků. K přenosu grafenu byl nejprve použit polymer 

polymetylmetakrylát, který byl posléze nahrazen kalafunou z důvodu menší kontaminace grafenu 

na konci přenosového procesu. Druhá kapitola se zabývá přípravou kvantových teček pomocí 

exfoliace v kapalné fázi z grafitu a jeho aplikaci ve voltametrii. Voltametrie byla využita v této 

práci k detekci peroxidu vodíku pomocí zlaté elektrody modifikované kvantovými tečkami 

z grafenu a jiných dichalkogenů (MoS2, MoSe2, WS2, WSe2). V poslední kapitole je studován vliv 

substrátu a depozičních podmínek grafenu, vytvářeného plazmou podpořenou depozicí z plynné 

fáze, na růst, přičemž připravený grafen byl charakterizován pomocí zobrazovacích a 

spektroskopických metod. Celý experimentální růst grafenu byl řízen a vyhodnocen pomocí 

plánovaného experimentu. 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the study of graphene application in electronics and technology of 

preparation. In addition to the basic properties of graphene, the theoretical part of the work also 

describes the methods of its preparation, transmission, characterization and possibilities of 

application in electronics. The experimental part is divided into three chapters. The first chapter 

deals with the production of graphene by deposition from the gaseous phase, its transmission and 

application in the field of solar cells. The Poly(methyl methacrylate) polymer was first used for 

transfer of graphene, which was later replaced by Rosin due to less contamination of graphene at 

the end of the transmission process. The second chapter deals with the preparation of quantum dots 

by exfoliation in the liquid phase from graphite and its application in voltammetry. Voltammetry 

was utilized in this work to detect hydrogen peroxide using a gold electrode modified by quantum 

dots from graphene and other dichalcogens (MoS2, MoSe2, WS2, WSe2). In the last chapter, the 

influence of the substrate and the deposition conditions of graphene is studied by means of a 

plasma-reinforced phase-out of gas to growth, while the prepared graphene was characterized by 

imaging and spectroscopic methods. The entire experimental growth of graphene was managed 

and evaluated using a planned experiment. 


