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Abstrakt
Bakalářská práce se věnuje problematice grafenu modifikovaného vodíkem. V re-

šeršní části jsou vysvětleny základní vlastnosti a metody přípravy hydrogenovaného
grafenu. Dále jsou interpretovány principy použitých měřících metod. Je měřeno šíření
náboje na grafenu hydrogenovaném třemi různými metodami. Jednotlivé metody hyd-
rogenace jsou porovnávány u selektivně hydrogenovaného grafenu pomocí Kelvinovy
sondové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie.

Summary
The bachelor thesis focuses on the topic of graphene modified with hydrogen. The

part dealing with literature retrieval contains properties and preparation methods of
hydrogenated graphene. Further, the principles of the used measuring methods are
interpreted. Charge propagation is measured on graphene hydrogenated using three
different methods. The methods are compared on selectively hydrogenated graphene
samples by Kelvin probe force microscopy and Raman spectroscopy.
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Úvod

V současné době je grafen díky výjimečným elektrickým, mechanickým a optickým
vlastnostem v popředí zájmu špičkové vědy a techniky. Jedná se o dvoudimenzionální
polovodičový materiál s nulovým pásem zakázaných energií. Právě absence zakáza-
ného pásu je hlavní překážkou pro širší aplikace grafenu. Bylo představeno několik
přístupů zabývajících se funkcionalizací grafenu za účelem otevření a kontroly zaká-
zaného pásu [1]. Adsorbce vodíku na povrchu grafenu se jeví jako jedna z možností,
při které dochází k otevření zakázaného pásu a omezení pohybu nosičů náboje.

V teoretické části práce jsou uvedeny experimentální i modelové metody otevření
pásu zakázaných energií u grafenu, s hlavním důrazem na modifikaci pomocí vodíku.
Dále je vysvětlen princip měření Kelvinovy sondové mikroskopie a Ramanovy spek-
troskopie, které byly součástí experimentu.

Experimentální část práce se věnuje modifikaci grafenu vodíkem pomocí tří fyzi-
kálních metod: atomární, iontové a plazmatické hydrogenace. Vzorky připravené jed-
nolivými metodami jsou porovnávány z hlediska odporu, měření kontaktního rozdílu
potenciálu Kelvinovou sondovou mikroskopií a měření Ramanovy spektroskopie. Cílem
bakalářské práce je nalezení vhodné metody hydrogenace pro vytváření izolačních ba-
riér na grafenu a následné studium šíření náboje na selektivně hydrogenovaném grafenu.
Součástí měření KPFM je analýza vlivu relativní vlhkosti.

Jednou z hlavních motivací pro hydrogenaci grafenu je možnost výroby součástek
z grafenu, sloužícího jako vodič, a hydrogenovaného grafenu, který by sloužil jako po-
lovodič a izolant. Mezi takové patří například tranzistory, solární články, pamětová
zařízení nebo bio senzory. Za účelem zvýšení výkonu a zmenšení rozměrů elektrických
součástek by běžně používané izolant křemíku mohly být nahrazeny kombinací grafenu
a hydrogenovaného grafenu.
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1. Teoretická část

1.1 Grafen

Od objevení grafenu roku 2004 [2] značně roste zájem o studium jeho elementárních
vlastností. Díky svým pozoruhodným mechanickým, elektrickým a optickým vlastnos-
tem představuje grafen slibný materiál pro rozmanité budoucí aplikace v elektronice
a optoelektronice. Byly představeny jednoduché metody výroby a způsoby identifikace
grafenových struktur, jejichž vývoj má nesporný vliv na budoucnost moderních tech-
nologií [3].

Grafen je monovrstva uhlíkových atomů těsně uspořádaných do šesterečné struktury
včelí plástve [4]. Sousední atomy uhlíku jsou k sobě vázány silnou kovalentní 𝑠𝑝2 vaz-
bou. Primitivní buňka monovrstvy grafenu se skládá ze dvou atomů uhlíku, A a B,
každý tvořící trojúhelníkovou 2D síť. Vzdálenost mezi těmito atomy je 𝑎 = 0,142 nm.
Struktura grafenu je zobrazena na obrázku 1.1 [3].

A B

a2 a1

a
Obrázek 1.1: Schéma grafenové mřížky s vyznačenou primitivní buňkou, skládající
se ze dvou atomů A a B (zobrazenými postupně červenou a modrou barvou) a svyzna-
čenými primitivními vektory a1 a a2. Převzato a upraveno z [3].

Výroba grafenu

Výrobu grafenu lze rozdělit do tří hlavních skupin: (i) mechanická exfoliace (MC -
Mechanical cleavage), (ii) epitaxní růst (EG - Epitaxial growth) a (iii) chemická depo-
zice z plynné fáze (CVD - Chemical vapor deposition). Podstatou MC je mechanické
oddělování jednoatomových vrstev spojených van der Waalsovými vazbami v práško-
vém grafitu. K tomuto účelu se využívá adhezivní páska. Touto metodou v roce 2004
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Novoselov et al. poprvé grafen laboratorně připravili [5]. EG využívá vysoké teploty
(přes 1000 °C) k termálnímu odpařování křemíku (0 0 0 1) z karbidu křemíku, čímž se
na povrchu karbidu tvoří tenká grafenová vrstva. Obě ze zmíněných metod neumož-
ňují masovou výrobu grafenu, ať už z důvodu omezené velikosti vyrobené vrstvy, tak
z důvodu nevýhodného poměru mezi časovou a finanční náročností. Za účelem nízko-
nákladové výroby grafenu větších rozměrů byla v roce 2009 představena metoda CVD
[6]. Podstatou CVD je rozklad uhlovodíků (methan, ethyn, ethen a další) na atomy uh-
líku a jejich následná nukleace ve vrstvu tloušťky jednoho atomu na kovovém povrchu
(např. na mědi) [7].

Odpor a rezistivita

Hlavní charakteristikou všech vodičů je odpor 𝑅, který je závislý na teplotě, materiálu
a geometrii vodiče. Odpor mezi dvěma body vodiče se určí tak, že je mezi tyto body
přiloženo napětí 𝑈 a měří se proud 𝐼, který vodičem prochází. Tuto závislost vyjadřuje
Ohmův zákon

𝑈 = 𝑅 · 𝐼. (1.1)

Každý materiál má charakteristický měrný odpor (objemovou rezistivitu) 𝜌. V pří-
padě homogenního izotropního vodiče konstantního průřezu je mezi odporem vodiče
a objemovou rezistivitou materiálu vodiče přímá závislost

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝑆
, (1.2)

kde 𝑆 je obsah průřezu vodiče a 𝐿 je jeho délka [8]. Jednotky objemové rezistivity
jsou Ω·m−1.

Grafen je dvourozměrný materiál, proto při výpočtu odporu 𝑅 zanedbáváme jeho
tloušťku. Z rovnice 1.2 vyjádříme objemovou rezistivitu grafenu, která přechází v ploš-
nou rezistivitu

𝜌 = 𝑅
𝐿

𝑊
, (1.3)

kde 𝑊 je šířka a 𝐿 je délka grafenového proužku, který se nachází mezi elektrodami.
Aby byly jednotky odporu zachovány, přejdou jednotky plošné rezistivity na Ω. Pro zdů-
raznění faktu, že jde o plošnou rezistivitu dvourozměrného materiálu, jsou v literatuře
často uváděny jednotky Ω/� (ohm na čtverec1). V rámci experimentu je vyhodnocován
odpor 𝑅 [Ω], nebude-li uvedeno jinak.

Objemová rezistivita se u izolantů pohybuje v řádech > 1012Ω·m, u kovů se pohy-
buje v řádech ∼ 10−8Ω·m [9]. Rezistivita čistého grafenu se pohybuje v řádu 102Ω,
pro její zvýšení je nutné grafen modifikovat.

1čtverec je bezrozměrný
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1.2 Metody otevření zakázaného pásu

Grafen s periodickou symetrickou mřížkou nedisponuje pásem zakázaných energií (obrá-
zek 1.2 a)) a jedná se tedy o vodivý materiál. Jedním ze současných témat při výzkumu
grafenu je omezení jeho vodivosti. Ke snížení vodivosti dochází důsledkem otevření pásu
zakázaných energií (obrázek 1.2 )). Hlavní metodou otevření pásu je porušení symetrie
grafenové struktury. V následujících odstavcích jsou uvedeny experimentálně realizo-
vané, ale i teoreticky navrženýmé metody. Detailněji je vysvětlena metodu hydrogenace
grafenu, jež je podstatou této bakalářské práce.

a) b)
E E

kx kx

Valenční

Vodivostní
 
 

yky

Pás

pás

pás

Vodivostní
pás

Valenční
pás

zakázaných
energií

k

Obrázek 1.2: a) Pásová struktura čistého grafenu, b) otevření pásu zakázaných energií.

1.2.1 Experimentální metody otevření zakázaného pásu

Nejrozšířenější experimentálně ověřenou metodou otevření pásu zakázaných energií je
prostorové omezení hexagonální mřížky grafenu, a to typicky do rozměrů srovnatelných
s vlnovou délkou Blochova elektronu. Takováto grafenová zúžení disponují zakázaným
pásem. Šířku pásu lze kontrolovat typy okrajů, šířkou a v neposlední řadě výrobním
procesem grafenových zúžení. Vyrábí se obvykle další úpravou grafenu, grafenových
oxidů, nanotrubek nebo chemickou syntézou prvotních uhlíkových prefabrikátů. Uni-
kátními optickými a elektrickými vlastnostmi se vyznačují grafenové kvantové tečky
omezené ve všech třech rozměrech [10].

Vytvoření dvouvrstvého grafenu vede k otevření pásu zakázaných energií indukova-
ného dopováním nebo přiloženým elektrickým polem a dochází k němu z důvodu roz-
dílných potenciálů jednotlivých grafenových vrstev. Vytvoření mezery mezi valenčním
a vodivostním pásem dělá z dvouvrstvého grafenu atraktivní materiál pro technologické
aplikace [11], [12].

Během epitaxního růstu kopíruje grafenová mřížka krystalovou mřížku substrátu
a dochází k narušení hexagonální symetrie změnou vzdálenosti uhlíkových atomů. Vhod-
nou volbou substrátu dochází k modifikaci interakce s grafenovou vrstvou a je možné
kontrolovat šířku zakázaného pásu. Hlavní takovou metodou využívající interakce gra-
fenu se substrátem je epitaxní růst monovrstvy grafenu na SiC substrátu2 [12].

2šířka pásu dosahuje ∼ 0,26 eV
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1.2.2 Teoretické modely otevření zakázaného pásu

Existují články zabývající se teoretickými modely otevření zakázaného pásu [13], [14],
[15]. Překryjeme-li dvě dokonalé grafenové mřížky a natočíme je vzájemně o určitý úhel,
nebudou atomy uhlíku přesně nad sebou. K překrytí atomů bude docházet periodicky
jen v určitých vzdálenostech. Tento jev lze přirovnat k vytvoření Moirého vzoru, který
má největší zastoupení v optice. Jde o vznik rušivých shluků, které vznikají překrytím
dvou jen nepatrně odlišných vzorů a dochází k narušení symetrie.

Další metoda vycházející z teoretických výpočtů je tzv. antidot lattice, pravidelná
struktura děr vytvořená v původně dokonalé mřížce. Analyticky byly zkoumány díry
kruhového, hexagonálního a trojúhelníkového tvaru. Jejich tvar, velikost i vzájemná
vzdálenost silně ovlivňují šířku zakázaného pásu, lokální magnetický moment a energii
potřebnou k vytvoření defektů. Nemalý význam na těchto charakteristikách mají také
atomy uhlíku nacházející se na okrajích grafenové mřížky. Ty jsou uspořádany do kli-
katého nebo schodovitého vzoru. Při větším zastoupení klikatého vzoru se šířka zakáza-
ného pásu zvětšuje. Laditelnost zakázaného pásu s využitím výše zmíněných metod děr,
činí z grafenu potencionální polovodičový materiál s širokým využitím v tranzistorech
[13].

1.3 Hydrogenace

Hydrogenace se zdá být slibnou variantou pro budoucí výrobu polovodičového grafenu
s otevřeným pásem zakázaných energií. Hlavním důvodem širokého zájmu věděcké obce
o hydrogenovaný grafen je kontrola jeho elektrických, optických a mechanických vlast-
ností, jež se od nemodifikovaného grafenu značně liší. Hydrogenace představuje jednu
ze snadných chemických modifikací grafenu, při níž je narušena kontinuita původní
vazebné struktury 𝑠𝑝2 a dochází k poklesu vodivosti. Z dosavadních výzkumů plyne,
že u grafenu dochází k rozšířování pásu zakázaných energií úměrně zvyšování pokrytí
vodíkovými atomy. Dle DFT výpočtů (DFT - Density functional theory) lze v grafenu
vytvořit pás zakázaných energií až 5,4 eV, což je hodnota charakteristická pro izolující
materiály [10], [16], [17].

1.3.1 Struktura hydrogenovaného grafenu

V hexagonální mřížce grafenu jsou orbitaly uhlíkových atomů uspořádány do hybri-
dizované struktury 𝑠𝑝2. Tato struktura se skládá ze tří orbitalů 𝑠𝑝2 ležících v jedné
rovině s osami mířícími do vrcholů rovnostranného trojúhelníku. Kolmo na rovinu
sdílených orbitalů se nachází nehybridizovaný 2𝑝 orbital se čtvrtým, volným elektro-
nem1(obrázek 1.3 b)). Sousední atomy v rovině jsou k sobě vázány kovalentní vaz-
bou zprostředkovanou těmito orbitaly. Kovalentní vazba je tvořena dvěma elektrony,
po jednom od každého atomu podílejícího se na vazbě. Elektrony účastnící se vazby
mají tendenci k částečné lokalizaci v oblasti mezi dvěma vázanými atomy [18]. U dvou
sousedních atomů vzniká překrytím 𝑠𝑝2 hybridizovaných orbitalů 𝜎 vazba. Elektron
nacházející se v 2𝑝 orbitalu je součástí vazby 𝜋 a může být sdílen celým grafenem,

8



a tím charakterizuje jeho vodivost [19], [20]. Tento elektron lze využít k vytvoření sta-
bilní kovalentní vazby s atomem jiné funkční skupiny. Dochází tak k omezení pohybu
volného nosiče náboje. Pás zakázaných energií se otevře v důsledku narušení symet-
rie grafenu doprovázeného modulací elektrostatického potenciálu a sníží se vodivost
grafenu. Schéma otevření pásu zakázaných energií je zobrazeno na obrázku 1.2 b).

Mezi všemi funkčními skupinami jsou vodík, fluor a kyslík studovány nejvíce [10].
V našem případě je vazba realizována s vodíkovým atomem, při které se vytvoří hyb-
ridizace 𝑠𝑝3. Vznikají čtyři hybridizované orbitaly 𝑠𝑝3 a každý ze čtyř orbitalů 𝑠𝑝3 je
součástí 𝜎 vazby. Osy těchto orbitalů míří ve směru vrcholů čtyřstěnu vyobrazeném
na obrázku 1.4. Sousední atomy jsou k sobě vázány čtyřmi kovalentními vazbami [20].
Vedle teoretických simulací, které slibují otevření zakázaného pásu takto funkcializo-
vaného grafenu, byl laboratorně tento materiál úspěšně syntetizován. Výrazné změny
pásové struktury a transportních vlastností je možné pozorovat použitím Ramanovy
spektroskopie a metodou využívající nepružné elektronové interakce (EELS - Electron
energy loss spectroscopy) [21].

a) b)
Základní stav

Excitovaný stav
1s 2s 2p 2p 2p 

1s 2s 2p 2p 2p 

Hybridizace sp2

Hybridizace sp3

sp2

1s sp2 sp2 sp2 2p 

1s sp3 sp3 sp3 sp3

Obrázek 1.3: a) Schéma elektronové konfigurace pro uhlík v základním, excitovaném
stavu a pro hybridizace 𝑠𝑝2 a 𝑠𝑝3. Převzato z [20]. b) Schéma geometrie hybridizovaného
orbitalu uhlíku sp2.

Obrázek 1.4: Schéma geometrie hybridizovaného orbitalu uhlíku sp3.

Plně hydrogenovaný grafen, ve kterém každému uhlíkovému atomu náleží jeden
vodíkový atom, se nazývá grafan. Vodíkové atomy jsou umístěny střídavě nad a pod ro-
vinou povrchu. Z teoretických výpočtů vychází u grafanu v horní části valenčního pásu
dvakrát degenerovaný stav vycházející z orbitalu 𝑝, zatímco spodní část vodivostního
pásu vychází z orbitalu 𝑠. Do současné doby nebyl tento materiál laboratorně připraven,
avšak existuje předpoklad, že se jedná o polovodič s širokým pásem zakázaných ener-
gií. V důsledku rozdílných elektronových konfigurací se částečně a plně hydrogenovaný
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grafen liší body v Brillouinově zóně, ve kterých dochází k otevření pásu zakázaných
energií [16], [21].

1.3.2 Metody hydrogenace

Současný výzkum se soustředí na mnoho způsobů hydrogenace grafenu, které ovliv-
ňují finální vlastnosti vzniklého materiálu, podobně jako způsob výroby grafenu a typ
substrátu.

Grafen je chemicky poměrně inertní a pro umožnění reakce a přípravu hydrogeno-
vaného grafenu je nutná aktivace vodíku nebo grafenové mřížky. Zmíníme významné
fyzikální metody, při kterých dochází k aktivaci vodíku a chemické metody, při kterých
dochází naopak k aktivaci uhlíku [16].

Hydrogenace plazmatem

K fyzikálním metodám patří hydrogenace plazmatem, při které je grafen vystaven vodí-
kovému plazmatu. V tomto případě je vodíkový plyn zaktivován elektrickým výbojem
nebo přiloženým radiofrekvenčním polem. Velká část radikálů v plazmatu má energii
do 0,1 eV a vůči grafenu jsou tyto radikály inertní. K chemisorpci dochází u kladných
iontů s energií okolo 10 eV. U této metody nedochází k výrazné kontaminaci jinými
prvky a výsledný charakter hydrogenovaného grafenu lze poměrně snadno ovlivnit tep-
lotou, složením a elektrickou konfigurací procesu. Nelze však dosáhnout příliš silné
hydrogenace, jelikož není možné kontrolovat stav, kdy plazma začíná leptat nebo jinak
porušovat grafenovou mřížku.

Vodíkové ICP plazma (Inductively coupled plazma) nenarušující grafenovou struk-
turu je vhodné pro jeho čištění od residuí PMMA a to bez ohledu na typ substrátu.
Husté H2 plazma uvolňuje atomy kyslíku, halogeny a kovové nečistoty ze stěn vakuové
komory, jimiž je grafen požkozován. Poškození zamezíme umístěním waferu na držák
z oxidu hliníku a předchozím vypečením komory a waferu fluorovým plazmatem. Takto
v komoře zůstanou jako nečistoty jen atomy fluoru, které jsou neškodné a do grafenové
mřížky se, pokud není poškozena, nezabudují.

Použitím TEM bylo v roce 2009 zjištěno, že při hydrogenaci plazmatem došlo
ke zmenšení mřížkového parametru grafenu o 5% [4]. V roce 2016 byl na CVD grafenu
vystavenému vodíkovému plazmatu otevřen pás zakázaných energií, jehož šířka se pohy-
bovala v rozmezí od 2,1 do 3,9 eV [1]. Kromě vodíkového plazmatu lze grafen upravovat
jinými plazmovými modifikacemi jako jsou oxidace, nitrogenace a fluorace [16], [22].

Termální krakování

První experimentální studie hydrogenovaného grafenu v roce 2009 využívaly žhavené
wolframové vlákno (∼ 1400 °C) štěpící vodíkový plyn na atomy. Vodíkovým atomům byl
vystaven epitaxní grafen na SiC (0 0 0 1). Pomocí STM (Scanning tunneling microscopy)
bylo prokázáno odchýlení lokální hustoty stavů zapříčiněné přítomností vodíku. Metoda
ale neumožňuje kvantifikovat pokrytí vodíkem [16]. Šířka zakázaného pásu značně závisí
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na stupni pokrytí vodíkovými atomy a typu substrátu. Pro určitý stupeň pokrytí do-
sahuje přesně definované konečné hodnoty. Dle dosavadních výzkumů se zakázaný pás
rozšiřuje s narůstající koncentrací vodíku, a dosáhne maximální šířky 4,66 eV při při-
bližném pokrytí 67% [23]. U grafenu částečně hydrogenovaném vzorovanou adsorpcí
vodíkových atomů na substrátu grafen/Ir (1 1 1) byla demonstrována existence zaká-
zaného pásu okolo Fermiho hladiny o minimální šířce 0,45 eV [10]. Hydrogenací lze
vytvořit laditelný zakázaný pás u monovrstvy grafenu na Au substrátu. Jeho šířku
lze kontrolovat množstvím dopovaného vodíku a při 8% pokrytí vodíkem dosahuje
∼ 1,0 eV. Takto indukované otevření pásu bylo uvedeno jako reverzibilní za pomoci
žíhání při 800 °C [21]. Při použití substrátu grafen/Au/Ni došlo k otevření zakázaného
pásu na hodnotu ≥ 0,5 eV [24].

Grafen žíhaný při 100 °C je pro následnou hydrogenaci reaktivnější než čistý grafen
To lze přisoudit termálnímu odstranění přebytečné vody a organických látek přítom-
ných mezi grafenovými vrstvami a substrátem SiO2. Za pokojové teplotě reagují při
hydrogenaci vodíkové atomy lépe s jednovrstvým grafenem (SLG - Single-layer gra-
phene) oproti dvouvrstvému (BLG - Bilayer graphene). SLG disponuje více zvlněným
povrchem usnadňující 𝑠𝑝3 hybridizaci orbitalů uhlíkových atomů [25].

Redukce kovem v rozpouštědle

Pro chemickou přípravu hydrogenovaného grafenu se využívá Birchova redukce. Naroz-
díl od plazmatické metody termálnímu krakování se jedná o uživatelsky dostupnější
a levnější způsob hydrogenace. Grafen je aktivován pro reakci s elektrofilními látkami
a následně jimi hydrogenován. Při reakci se používá roztok alkalického kovu v tekutém
NH3 redukující uhlík a vhodný H+ donor [16], [26].

Birchova redukce na vrstvě grafenu podloženém SiO2/Si substrátem poskytuje izo-
lující hydrogenovaný grafen, jež za zvýšených teplot ztrácí vodík. Přesto, že dehydroge-
novaný grafen obsahuje řadu defektů, vykazuje elektrickou vodivost podobnou čistému
grafenu. Pro usnadnění redukce jsou SLG a BLG připraveny mechanickou exfoliací
na SiO2(300 nm)/Si a ponořeny do roztoku Li/NH3 na dobu 10min. V následujícím
kroku protonace3 jsou vrstvy kaleny přidáním H2O, donoru H+ [16].

SLG na SiO2/Si nebo h-BN/SiO2/Si substrátu ponořený do roztoku Li v NH3

po dobu 2min a následně vystavený H2O, podléhá rychlé a rovnoměrné hydrogenaci.
BLG na SiO2/Si substrátu jeví při stejných reakčních podmínkách silný vliv okrajů,
chovajících se jako defekty. Tomuto jevu zamezíme ponořením BLG do roztoku Li/NH3

na dobu 8 min (oproti původním 2 min). K hydrogenaci dochází převážně ve směru
od vnějších okrajů do středu [26].

Birchovou redukcí bylo docíleno úplné ztráty vodivosti grafenu (povrchová rezisti-
vita > 10GΩ/�) a její následné navrácení termálním žíháním [16].

3navázání protonu H+ k atomu, iontu nebo molekule
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Elektrochemická redukce

Nejdostupnější a univerzální metodou hydrogenace je elektrochemická reakce. Její pro-
ces je podobný redukci zmíněné v předchozí kapitole. V tomto případě slouží grafen
v elektrochemické komoře s elektrolytem jako katoda. Mezi elektrody je přivedeno na-
pětí a na grafenu se zvyšuje elektronová hustota, která aktivuje grafen vůči elekrofilním
reaktantům (vodík a jiné). Reaktantem může být samotný elektrolyt obsahují funkční
skupinu [16].

Nechť je příkladem hydrogenace epitaxního grafenu na SiC, použitého jako katoda
a 99,6% Pt drátu použitého jako anoda. Použitý elektrolyt byl 10% roztok H2SO4

ve vodě a použité napětí ∼ 1V, které je vhodné pro růst vodíku na katodě a zamezující
elektrolýze vody. Během reakce jsou H+ kationty v elektrolytu vlivem elektrostatické
síly přitahovány k záporně nabité grafenové katodě. Tam mohou být spárováním s elek-
trony redukovány a dochází k toku proudu [27].

Stabilita

Nevhodným způsobem charakterizace hydrogenovaného grafenu můžeme jeho modifi-
kaci narušit. Byla zaznamenána dehydrogenace přiloženým STM hrotem, což naznačuje,
že vodík je ke grafenovému povrchu slabě vázán [16]. Hrotem indukovaná desorpce vo-
díku se jeví jako možný způsob přípravy lokálně hydrogenovaného grafenu. Ramanova
spektra SLG a BLG hydrogenovaných pomocí Birchovy redukce, odhalila po postup-
ném žíhání (při 300 °C, 500 °C, 700 °C) větší tepelnou stabilitu hydrogenovaného BLG
oproti hydrogenovaném SLG (až 10×) [16]. Silně hydrogenovaný grafen vystavený vněj-
ším podmínkám je nestabilní a dochází k postupné ztrátě vodíku [28]. V rámci několika
studií byla pozorována defunkcionalizace chemicky modifikovaného grafenu vlivem foto-
chemické nebo termální excitace laseru [29], [30], [31] nebo vlivem energiového paprsku
elektronové mikroskopie [32].

1.4 Rastrovací sondová mikroskopie

Rastrovací sondová mikroskopie (SPM - Scanning probe microscopy) je jednou z vědec-
kých technik umožňujících s vysokým rozlišením zkoumat morfologii a lokální vlastnosti
povrchů pevných látek. Technika využívá speciálně vyrobené hroty ve tvaru jehly s vr-
cholem o velikosti několika nanometrů. Vzdálenost hrotu a vzorku se pohybuje mezi
0,1 až 10 nm a může být kontrolována s přesností až 0,01Å. Celý soubor SPM se v zá-
vislosti na druhu interakce hrotu s povrchem vzorku dělí na několik podskupin. Mezi
hlavní typy patří mikroskopie využívající tunelovacího proudu mezi kovovým hrotem
a vodivým vzorkem (STM) a mikroskopie využívající interakčních sil: mikroskopie ato-
márních sil (AFM - Atomic force microscopy), mikroskopie magnetických sil (MFM -
Magnetic force microscopy) a mikroskopie elektrostatických sil (EFM - Electrostatic
force microscopy).

U SPM charakterizujeme interakci hrotu s povrchem parametrem, který je přímo
úměrný jejich vzdálenosti. Vzdálenost mezi hrotem a povrchem vzorku je kontrolována
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pomocí zpětné vazby (feedback system). S využitím zpětné vazby je udržována kon-
stantní hodnota tohoto parametru. Při změně vzdálenosti hrot-povrch dochází k vý-
chylce zmíněného parametru od jeho počáteční hodnoty. Tuto výchylku systém od-
straní přidaným signálem a zaznamená jeho hodnotu. Ze signálu nahraného během
skenování následně počítač vykreslí topografický snímek povrchu. Vedle mapování to-
pografie vzorku umožňuje rastrovací mikroskopie mapovat jeho mechanické, elektrické
a magnetické charakteristiky [33].

1.4.1 Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil byla poprvé představena roku 1981. Principem AFM je mě-
ření sil působících mezi povrchem vzorku a ostrým hrotem, který je umístěn naohebném
raménku. Ohyb raménka, který je detekován, je úměrný působící síle.

Kvantitativně lze vzájemné silové působení mezi dvěma neutrálními atomy aproxi-
movat užitím Lennard-Jonesova potenciálu

𝑈𝐿𝐽 (𝑟) = 𝑈0

[︂
−2

(︁𝑟0
𝑟

)︁6

+
(︁𝑟0
𝑟

)︁12
]︂
, (1.4)

kde 𝑟 je vzdálenost mezi atomy a 𝑟0 vyjadřuje rovnovážnou vzdálenost mezi atomy,
při níž je vzájemný potenciál minimální (obrázek 1.5). Lennard-Jonesův potenciál vy-
chází z Van der Waalsovy-Londonovy interakce vysvětlující přitažlivou složku, a z Pau-
liho vylučovacího principu, který vysvětluje odpudivou složku [18]. První výraz v zá-
vorce rovnice 1.4 popisuje dalekodosahovou přitažlivou složku, jež je důsledkem dipól-
dipólové interakce. Druhý výraz rovnice 1.4 vyjadřuje odpudivou složku krátkého do-
sahu, vycházející z Pauliho vylučovacího principu. Integrací Lennard-Jonesova potenci-
álu přes všechny atomy hrotu a povrchu lze získat celkový potenciál mezi hrotem AFM
a povrchem. Tento výsledný potenciál má podobný průběh jako v případě jednotlivých
atomů (obrázek 1.5).

Mikroskopie atomárních sil pracuje ve třech základním módech. Módy se liší podle
oblasti potenciálu, ve které pracují. Na obrázku 1.5 je modře znázorněna oblast kon-
taktního módu, žlutě oblast bezkontaktního módu a zeleně je znázorněna oblast semi-
kontaktního módu [33].

1.4.2 Kelvinova sondová mikroskopie

Kelvinova sondová mikroskopie (KPFM - Kelvin probe force microscopy) byla poprvé
představena v roce 1991. Jedná se o mikroskopii studující rozložení elektrického po-
tenciálu na povrchu vzorku, která využívá techniky bezkontaktní mikroskopie atomár-
ních sil a Kelvinovy sondy. Vykazuje vysoké rozlišení kontaktního potenciálového roz-
dílu (< 0,1mV) a laterálního rozměru (< 50 nm). Dále umožňuje zobrazení topografie
a kontaktního potenciálu, které mlze měřit současně (single pass - jednoprůchodové),
či průběžně (second pass - dvouprůchodové), jak je znázorněno na obrázku 1.6. Mezi
výhody KPFM patří její široké spektrum použití na různé druhy materiálů, schopnost
provádět měření na vzduchu za atmosférického tlaku a nedestruktivnost měření.
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Obrázek 1.5: Lennard-Jonesův potenciál v závislosti na vzdálenosti mezi atomem
na vrcholu hrotu a atomem na povrchu vzorku 𝑟. Znázornění pracovních módů AFM.
Převzato a upraveno z [33].

Kelvinova sondová mikroskopie mapuje lokální rozdíly potenciálů mezi hrotem a po-
vrchem 𝑉CPD (CPD - Contact potential difference).

Měření KPFM

K měření se využívjí vodivé hroty a poklepový mód. Mezi hrot a vzorek je přivedeno
časově závislé napětí tvaru

𝑉 (𝑡) = 𝑉DC + 𝑉AC sin𝜔𝑡 (1.5)

Toto napětí se skládá ze stejnosměrné složky 𝑉DC a střídavé složky 𝑉AC. 𝑉AC vytváří
proměnlivé elektrostatické síly vedoucí ke kmitům hrotu. Frekvence elektrického pole
přiložené střídavé složky proudu 𝑉AC je volena tak, aby se rovnala rezonanční frekvenci
hrotu. Celkový rozdíl potenciálů a napětí přiloženého na hrot je

Δ𝑉 = 𝑉CPD − 𝑉 (𝑡), (1.6)

kde VCPD je zmiňovaný kontaktní rozdíl potenciálu. Vzniklou elektrostatickou sílu
lze poté vyjádřit

𝐹es(𝑧) = −1

2
Δ𝑉 2d𝐶(𝑧)

d𝑧
, (1.7)

kde d𝐶(𝑧)
d𝑧 značí gradient kapacity mezi hrotem a povrchem vzorku ve směru normály

k povrchu. Dosazením Δ𝑉 z rovnice 1.6 do 𝐹es z rovnice 1.7 vyjádříme elektrostatickou
sílu působící na sondu, kterou lze rozložit do tří složek podle frekvence, s jakou se mění
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jejich velikosti:

𝐹DC = −𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧

[︂
1

2
(𝑉DC − 𝑉CPD)

2

]︂
(1.8)

s úhlovou frekvencí rovnou 0, mající za následek vychýlení AFM hrotu a využívanou
pro zjištění topografie,

𝐹𝜔 = −𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
(𝑉DC − 𝑉CPD)𝑉AC sin𝜔𝑡 (1.9)

s frekvencí 𝜔, využívanou při měření 𝑉CPD a

𝐹2𝜔 =
𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧

1

4
[cos 2𝜔𝑡− 1] (1.10)

s frekvencí 2𝜔, využívanou u kapacitní mikroskopie. U KPFM je pomocí zpětné
vazby nastavena hodnota VDC tak, aby výsledná síla F𝜔 (rovnice 1.9) byla rovna 0. Pak
platí, že stejnosměrná složka napětí na hrotu je rovna kontaktnímu rozdílu potenciálů,
tedy 𝑉𝐷𝐶 = 𝑉𝐶𝑃𝐷, což je měřená veličina. Abychom zefektivnili snímání povrchového
potenciálu, minimalizujeme vliv povrchové topografie použitím dvouprůchodového ske-
nování. Při prvním průchodu hrotu nad vzorkem je mapována topografie v poklepovém
módu (obrázek 1.6 a)). Následně je při druhém průchodu hrot nadzvednut o vzdále-
nost Δ𝑧 a je připojeno časově závislé střídavé napětí, které vyvolá kmity hrotu na jeho
rezonanční frekvenci 𝜔. Regulací stejnosměrné složky přiloženého napětí je amplituda
oscilací hrotu udržena na nulové hodnotě, čímž je mapován lokální povrchový poten-
ciál (obrázek 1.6 b)). Vzdálenost mezi hrotem a povrchem je při druhém průchodu
konstantní a dostatečně velká na to, aby vymizel vliv topografie [34], [35].

a) b)
Směr rastrování Směr rastrování

Obrázek 1.6: Schéma měření KPFM: a) první průchod, b) druhý průchod (Φ = po-
vrchový potenciál). Převzato a upraveno z [35].

V případě, že hrot i povrch jsou z vodivého materiálu, pak platí

𝑉𝐶𝑃𝐷 =
1

𝑒
(Φ2 − Φ1) , (1.11)

kde Φ1 a Φ2 jsou výstupní práce hrotu a vzorku. Pomocí známé výstupní práce hrotu
a zmíněného CPD lze určit rozložení náboje na povrchu zkoumaného vzorku. CPD
vychází z rozdílných Fermiho energií dvou materiálů. Při elektrickém spojení hrotu
s Fermiho energií 𝐸Fh a vzorku s odlišnou Fermiho energií 𝐸Fv, mezi nimi vznikne
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kontaktní napětí 𝑉CPD. Nosiče náboje putují z materiálu s vyšší 𝐸𝐹 , který se nabíjí
kladně, do materiálu s nižší 𝐸F, který se nabíjí záporně. K přesunu nábojů dochází,
dokud se Fermiho energie nevyrovnají [36].

1.5 Ramanova spektroskopie

Ramanova spektroskopie je nedestruktivní metodou studia složení látek, které se liší
na základě vazeb mezi atomy. Základním principem Ramanovy spektroskopie je ne-
pružný rozptyl monochromatického světla z laseru. Foton laseru přitom interaguje
s vibracemi molekul, kmity mřížky (fonony) a dalšími excitacemi, v důsledků čehož
se energie fotonu sníží nebo zvýší. Nejčastěji předá foton elektronu energii, čímž jej
excituje na vyšší energiovou hladinu. Elektron při návratu na původní hladinu vyzáří
foton o stejné energii (a stejné vlnové délce) jako původní foton. Tento pružný roz-
ptyl se nazývá Rayleighův rozptyl a není pro samotnou analýzu Ramanova spektra
významný. Hlavní význam pro analýzu informací z Ramanova spektra mají neelastický
Stokesův a Anti-Stokesův rozptyl. Během Stokesova rozptylu se po excitaci elektron
navrátí do vyšší energiové hladiny, než ze které byl vybuzen. Při deexcitaci vyzáří foton
o energii nižší (a vyšší vlnové délce), než měl původní foton. Méně pravděpodobný je
Anti-Stokesův rozptyl, u kterého se při deexcitaci elektron navrátí do nižší energiové
hladiny a vyzáří foton o energii vyšší (a menší vlnové délce) [18].

Rozdíl energie dopadajícího a vyzářeného fotonu je energie, která byla předána mo-
lekulám pro přechod mezi jednotlivými vibračními stavy, fononové interakce a pro další
fenomény krystalové mřížky. Podle naměřené energii vstupující zpátky do mikroskopu,
je možné molekuly charakterizovat.

1.5.1 Ramanovo spektrum grafenu

Ramanova spektroskopie hraje při strukturní charakterizaci grafitových materiálů zá-
sadní roli a je důležitým nástrojem pro pochopení chování elektronů a fotonů v gra-
fenu [3]. Unikátní Ramanova spektra pro jedno- a vícevrstvý grafen poskytují informace
o změnách elektronové struktury a umožňují jednoznačnou, efektivní a nedestruktivní
metodu studia grafenových vrstev [37].

Primitivní buňka jednovrstevného grafenu sestává ze dvou atomů uhlíku, což zapři-
čiňuje existenci šesti fononových diperzních pásů, tři náležící do akustické větve a tři
náležící do optické větve. Vibrace atomů se dělí na kolmé (longitudialní) a paralelní
(transversální) vzhledem ke grafenové rovině reprezentované dvěma sousedními C atomy [3].

Na obrázku 1.7 je zobrazeno Ramanovo spektrum okraje monovrstvy čistého gra-
fenu, zvolené pro názorné zastoupení všech píků. Nejdůležitějšími znaky v Ramanově
spektru4 jednovrstvého grafenu jsou 𝐺 pík, ležící na 1582 cm−1 (představující grafit)
a 𝐺′ pík, ležící na 2700 cm−1. 𝐺 pík náleží dvojitě degenerovanému fononovému módu
ve středu Brillouinovy zóny. Jako jediný je viditelný při Ramanově rozptylu prvního
řádu a vychází zejména z 𝑠𝑝2 orbitalů. Při absenci defektů je intenzita 𝐺′ píku větší

4při použití laserové excitační energie 2,41 eV
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Obrázek 1.7: Ramanovo spektrum okraje čistého grafenu znázorňující hlavní grafe-
nové píky. Píky íky jsou zobrazeny pro laserovou excitační energii 2,41 eV. Převzato
a upraveno z [3].

než 𝐺 píku a se zvyšujícím se počtem defektů nebo větším dopováním tento rozdíl klesá
[38].

U porušeného grafenového vzorku nebo při hranicích vzorku se při stejném nasta-
vení laseru může objevit 𝐷 pík, ležící na 1350 cm−1. 𝐷 pík spolu s 𝐺′ píkem vycházejí
z procesů druhého řádu a reprezentují rozptylový proces blízko K bodu5 v Brillouinově
zóně grafenu. Jejich poloha v Ramanově spektru se mění jako funkce energie dopada-
jícho laseru. Píky jsou dvojitě rezonanční, z čehož vychází jejich rozptylové chování.
Při rozptylu elektron absorbuje foton o určité energii, elektron je neelasticky rozptýlen
fononem a poté při rekombinaci s dírou a návratu do původního stavu emituje foton.
V případě 𝐷 píku tyto dva procesy sestávají z jednoho elastického rozptylu vyvola-
ného defekty a jednoho neelastického rozptylu vyvolaného vyzářením nebo pohlcením
fononu. V případě 𝐺′ píku jsou oba procesy neelastickými rozptyly, a pík neindikuje
výskyt defektů. Zahrnují dva fonony s opačným momentem ležícími na nejvyšší optické
větvi. Intenzita 𝐺′ píku je u čistého grafenu přibližně dvakrát větší než 𝐷 píku, proto je
často v publikacích, včetně této bakalářské práce, označován jako 2𝐷. Hlavní jev zvy-
šující intenzitu 𝐷 píku je přítomnost 𝑠𝑝3 hybridizovaných vazeb atomů C ku atomům
H namísto původních 𝑠𝑝2 vazeb.

Na ∼ 1620 cm−1 se může objevit nevýrazný 𝐷′ pík vycházející z poruch s jedním
neelastickým a jedním elastickým rozptylovým procesem [3].

5nazýván také Diracovým bodem
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2. Experimentální část

Cílem experimentální části práce je otestovat tři metody hydrogenace, jako způsobu
tvorby izolujících oblastí na CVD grafenu. Testovány jsou hydrogenace pomocí zdroje
atomárního vodíku, zdroje vodíkových iontů a zdroje vodíkového plazmatu1. V rámci
experimentu bylo prováděno měření odporu, Ramanovy spektroskopie a KPFM hydro-
genovaného grafenu.

2.1 Příprava vzorku

Základ vzorků tvoří křemíkový substrát tloušťky 525 µm, vrstva SiO2 tloušťky 285 nm,
struktura Au elektrod a CVD grafen. Elektronovou litografií byly na vzorcích vytvořeny
struktury schématicky znázorněné na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Uspořádání experimentu a) při dvoubodovém měření odporu a b) při mě-
ření šíření náboje pomocí KPFM. Číselné údaje jsou uvedeny v µm.

Pro měření odporu byly použity vzorky s dvoubodovým zapojením. Na substrátu
byly litograficky elektronovým svazkem vyrobeny zlaté kontakty s konci vzdálenými
od sebe 100 µm. Na vzorky byla následně nanesená vrstva CVD grafenu. Odpor byl
měřen ohm-metrem zapojeným do série se zlatými kontakty (obrázek 2.1 a)).

1v následujících kapitolách je dodržováno číselné označení zmíněných metod, postupně: (1) H atomy,
(2) H ionty a (3) H plazma
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Pro lokální hydrogenaci a následné měření KPFM byla na grafenu vytvořena maska
z pozitivního rezistu polymetylmetakrylátu (PMMA). Schéma přípravy vzorků je na ob-
rázku 2.2 a) - e). Rotačním nanášením byla na vzorek nanesena vrstva 4% roztoku
PMMA v ethyl laktátu2 o hustotě 0,970 g/cm3 při 4000 ot./min. Vzorek byl poté 3min
vytvrzován při teplotě 150 °C. Celková tloušťka rezistu byla 270 nm [39]. S použitím
elektronového mikroskopu TESCAN MIRA3 byla fokusovaným elektronovým svazkem
lokálně osvícena místa vymezená pro hydrogenaci. PMMA rezist je materiál citlivý
na elektrony a v osvícených místech dochází po vyvolání k jeho odstranění. Dalším
krokem byla samotná hydrogenace a po jejím ukončení je maska z PMMA odstraněna.

Na 2.1 b) je jedna ze dvou navržených struktur, sestávající se z grafenového ost-
růvku 2 × 4 µm obklopeného hydrogenovaným grafen a výřezu o rozměrech 9 × 4 µm.
Druhá struktura obsahuje pouze středový grafenový ostrůvek. Celkový rozměr každé
ze struktur je 24× 24 µm a jsou umístěny do zlatých čtverců, jež slouží jako elektrody
pro uzemnění.

Grafen PMMA

Vodík

Si/SiO2
a) b) c) d) e)

Obrázek 2.2: Schéma postupu při přípravě vzorku lokálně hydrogenovaného grafenu:
a) základní vzorek s vrstvou substrátu Si/SiO2 a CVD grafenem, b) nanesení PMMA,
c) po osvícení elektronovým svazkem a vyvolání, d) hydrogenace, e) odstranění masky
z PMMA.

2.2 Hydrogenace atomárním zdrojem

Obrázek 2.3 znázorňuje schéma řezu atomárním zdrojem navrženém Ing. Jindřichem
Machem, Ph. D. Do efúzní cely je wolframovou kapilárou přiveden vodík. Na kapiláru
je přivedeno napětí 1−2 kV, které závisí na proudu mezi kapilárou a zemí. V přední části
cely se nachází žhavené wolframové vlákno na které se přivádí proud ∼ 3A a slouží
jako zdroj elektronů (při napětí 4,3V na vlákně). Elektrony vypařující se z vlákna
jsou urychlovány napětím na kapiláře a zahřívají ji na dostatečnou teplotu potřebnou
k dekompozici molekul vodíku H2 na jednotlivé atomy. Použitím kapiláry je zvětšena
pracovní plocha pro dekompozici molekul a tím zvýšena účinnost. Atomy vodíku se šíří
směrem na vzorek, na jehož povrch dopadají.

Cela je připevněna ke keramické průchodce, která slouží jako izolace pro mani-
pulaci při vysokém napětí na kapiláře. Energie takto vzniklých atomů vodíku je ter-

2ester kyseliny mléčné
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Chladící tubus

Příruba Wolframová kapilára Žhavené vlákno

Vzorek

Molekuly H2

Obrázek 2.3: Schéma řezu atomárního zdroje. Převzato a upraveno z [40].

málního původu a pohybuje se okolo 0,1 eV. Při hydrogenaci je pracovní tlak v ko-
moře 5,5 × 10−5 Pa.

2.3 Hydrogenace iontovým zdrojem

Hydrogenace ionty má oproti ostatním metodám několik předností. Vodíkový zdroj
spolu se vzorkem jsou umístěny ve vakuu, díky čemuž je proces poměrně čistý. Pomocí
kolimátoru, fokusačních čoček a proudu na vlákně jsme schopni kontrolovat energii
vzniklých iontů a modifikovat tak parametry ionizace. Oproti chemickým metodám
hydrogenace grafenu se ale jedná o uživatelsky nepříliš dostupnou a finančně náročnou
metodu.

Kanálek s H plynem

Kalíšek
Mřížka Žhavené vlákno

Fokusovací čočky

Vzorek

Obrázek 2.4: Schéma řezu vodíkového zdroje.

Na 2.4 vidíme schéma řezu iontového zdroje navrženého Ing. Jindřichem Machem,
Ph. D. Aparatura obsahuje přívod plynu, tubus, systém fokusovacích čoček a ostřelo-
vaný vzorek. V tubusu se nachází kalíšek s galiem, který je v případě našeho experi-
mentu připojen k nulovému napětí a extrakční mřížka. Aparatura je umístěna do vakua
o tlaku 4.6× 10−5 Pa.

Na mřížku je přivedeno napětí 50V, na vlákno proud 5,6A, čímž se teplota jeho po-
vrchu zvýší na 2000 °C. Z vlákna se uvolňují termální elektrony, které jsou urychlovány
směrem k mřížce. Pronikají do mřížky a pohybují se v ní konstantní rychlostí, jelikož
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na ně nepůsobí žádná síla. Do tubusu je přiveden plyn vodíkových molekul, které se
v oblasti mřížky srážejí s elektrony. Elektrony vyrazí z vodíkové molekuly elektron,
čímž vznikne vodíkový iont H+

2 . Žhavené vlákno emituje elektrony o různých ener-
giích, největší pravděpodobnost ionizace náleží elektronům s energiemi okolo 110 eV.
Kladně nabité ionty H+

2 jsou vytahovány pomocí záporně nabité extrakční elektrody
do systému fokusovacích čoček. Tyto čočky usměrňují ionty do úzkého svazku směrem
na vzorek. Patřičnou úpravou hodnot napětí na jednotlivých čočkách a polohou vzorku
se snažíme maximalizovat dopadající proud. Běžně pracujeme s hodnotami proudu
mezi 600 a 1000 nA na plochu kalibračního plíšku o průměru 1 cm. Při experimentu
byla energie vzniklých iontů nastavena na 150 eV.

2.4 Hydrogenace zdrojem plazmatu

Stěny komory
Vodíkový plyn

Vodíkové plazma

Čerpání plynuVzorek

Obrázek 2.5: Schéma řezu přístroje pro RIE.

Hydrogenace probíhala v laboratořích CEITEC na přístroji PlasmaPro NGP 80

výrobce Oxford Instruments. Proces hydrogenace sestává z reaktivního intového leptání
(RIE - Reactive ion etching) a přístroj, zobrazený na obrázku 2.5, se skládá z válcové
vakuové komory, přívodu plynu a od zbytku komory elektricky izolovaným podložím
pro vzorek [41].

Vodíkový plyn je přiveden do horní části komory se vzorkem a následně ionizován
střídavým elektrickým polem. Takto vzniklé ionty dopadají na vzorek a reagují s jeho
povrchem. Plyn je poté odveden systémem vakuových pump přes spodní částí komory
[41]. Během experimentu byl použit výkon 10W a pracovní tlak vodíkového plynu
200mTorr (26Pa) [42].

2.5 Vyhodnocení odporu

Měření odporu v průběhu a po skončení hydrogenace probíhalo na ploše grafenu o roz-
měrech 100 × 400 µm, která je součástí dvoubodového vzorku znázorněného na ob-
rázku 2.1 a). Vývoj odporu v čase u jednotlivých metod hydrogenace je zaznamenán
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Tabulka 2.1: Souhrnu použitých metod hydrogenace.

(1) H atomy (2) H ionty (3) H plazma

Parametry Výkon: 29 W
Tlak: 5 10  Pa
Doba: 9,5 hod

  
Energie iontů: 150 eV

Tlak: 4,6 10  Pa
Doba: 4 hod

Výkon: 10 W
Tlak: 26  Pa
Doba: 60 s

před hydrogenací
Odpor

Maximální dosažený
odpor (rezistivita)

Odpor po stabilizaci
na vzduchu

620 Ω  
 

700 Ω  654 Ω  

20 GΩ  4 GΩ  207 MΩ  
(5 GΩ/☐)  (1 GΩ/☐)  (51 MΩ/☐)  

20 GΩ  250 MΩ  80 MΩ  
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Obrázek 2.6: Vývoj odporu a) v průběhu hydrogenace, b) v průběhu dehydrogenace
po vytažení na vzduch.

do grafů na obrázku 2.6. Z důvodu nedostačující techniky nebylo možné přesně pro-
měřit celou křivku odporu3. Tabulka 2.1 obsahuje stručný souhrn dosažených hodnot
odporu, maximální dosažené hodnoty jsou přepočteny na plošnou rezistivitu podle rov-
nice 1.3. Oproti objemové rezistivitě, jejíž jednotky jsou Ω·m, má plošná rezistivita
jednotku Ω/�. Při porovnávání rezistivity grafenu s ostatními materiály může být jeho
plošná rezistivita zaměněna s objemovou.

(1) H atomy

Do série se zlatými elektrodami byl připojen přístroj Keithley 6517, označeném jako
Ω-metr na obrázku 2.1 a). Na jednu z elektrod bylo přivedeno napětí 1V a v programu
LabVIEW byl zaznamenáván odpor. Odpor vzorku před depozicí byl 620Ω. Na 2.6 a)
je znázorněn růst odporu pro prvních 150min depozice, který je exponenciálního cha-
rakteru. Zpočátku odpor stoupal velmi pomalu, což mohlo být způsobeno nečistotami
na vzorku, které se postupně odprašovaly dopadem vodíkových atomů. Nad 100MΩ za-
čala hodnota odporu na přístroji silně oscilovat kvůli problému softwaru s odečítáním

3při odporu > 200MΩ je měření přístroji během hydrogenace zatíženou velkou chybou a oproti
měření na vzduchu nelze zaručit jeho správnost
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dat. Depozice probíhala celkem 9,5 hod, poté byl vzorek umístěn na vzduch. Za po-
užití stejného přístroje, ale s přizpůsobeným softwarem bylo na elektrodu přiváděno
napětí 1V a z proudu procházejícího obvodem byl podle rovnice 1.1 dopočítán dosa-
žený odpor ∼ 20GΩ. Odečítaný proud se pohyboval v řádu 10−10 A, což představuje
spodní hranici rozsahu měřitelných hodnot použitého přístroje a je nutné brát ohled na
případnou odchylku několika GΩ. Po uplynutí několika týdnů od hydrogenace nedošlo
k dostatečnému poklesu odporu, aby bylo možné zaznamenat změnu (konstatní závis-
lost odporu na obrázku 2.6 b) červenou barvou). Lze tedy říci, že grafen hydrogenovaný
v atomárním zdroji po dobu 9,5 hod je poměrně stabilní.

(2) H ionty

Odpor u této metody byl měřen laboratorním multimetrem (Ω-metr na obrázku 2.1 a))
do série zapojeným se zlatými elektrodami. Odpor vzorku byl před vystavením iontům
700Ω. Během hydrogenace je možné kontrolovat energii vodíkových iontů. Při energii do
120 eV docházelo během hydrogenace k mírnému zvyšování odporu, poté okolo 200MΩ

přestala hodnota odporu narůstat a docházelo k mírným oscilacím. Nastavením energie
iontů na 150 eV bylo zamezeno klesání odporu. Na obrázku 2.6 a) je zobrazen časový
vývoj odporu grafenu při hydrogenaci ionty o energii 150 eV po dobu prvních 145min,
kdy lze ještě meření považovat za poměrně přesné. Pozorujeme exponenciální závislost
odporu grafenu na době hydrogenace. Celková doba hydrogenace byla 4 hod, ale kvůli
nedostatečnému rozsahu dostupných multimetrů a jejich nespolehlivosti v oblasti vy-
sokých odporů, není ovšem možné předpovědět přesný tvar křivky odporu. Po vyjmutí
vzorku na vzduch byl přístrojem Keithley 6517 změřen odpor vzorku ∼ 4GΩ. Prvních
40 hod se odpor držel okolo této hodnoty a během dalších 24 hod klesl na 250MΩ. Tento
prudký pokles lze vysvětlit nestabilitou grafenu hydrogenovaném ionty.

(3) H plazma

V průběhu hydrogenace plazmatem není možné odpor měřit a pro odečtení hodnoty
je nutné vzorek vytáhnout z komory a umístit na vzduch. Byly testovány různé doby
vystavení plazmatu. Při celkové době nad 120 s došlo k leptání samotného grafenu, což
bylo viditelné v optickém mikroskopu a při měření Ramanovy spektroskopie. Aby ne-
došlo k porušení grafenu, probíhalo leptání celkem po dobu 60 s. Na grafu 2.6 a) jsou
zelenou barvou označeny: hodnota původního odporu vzorku (654Ω), dále po prvním
30 s leptání (7MΩ) a poté po dalších 30 s leptání (207MΩ). Křivka dehydrogenace
na vzduchu je v grafu na obrázku 2.6 b) vyznačena zelenou barvou. Odpor klesal po-
dél znázorněné exponenciální křivky prvních 30 hod od ukončení leptání, poté došlo
k ustálení na 80MΩ.

2.6 Kelvinova sondová mikroskopie

Po celkovém nebo alespoň částečném odstranění ochranné masky PMMA byl na vzor-
cích se schématem na obrázku 2.1 b) mapován povrchový potenciál pomocí Kelvinovy

24



sondové mikroskopie. K měření byl využit mikroskop NTEGRA Prima od společnosti
NT-MDT, hroty NSG10/Au s poloměrem křivosti 35 nm a environmentální komora
pro regulaci vlhkosti. Při měření KPFM byl studován vliv relativní vlhkosti, která
byla rozdělena do tří hlavních kategorií: nízká (< 8%), střední (40 − 50%) a vysoká
(> 75%). Měření bylo prováděno při rychlosti rastrování 0,5Hz a rozlišení 256 pixelů.
Na obrázku 2.8 je pole snímků rozdělené do řádků a sloupců4. Každý řádek předsta-
vuje jednu metodu hydrogenace označenou příslušným číslem, písmeny jsou označeny
sloupce příslušící a) nízké, b) střední a c) vysoké relativní vlhkosti. V rámci řádku se
vždy jedná o zobrazení stejné oblasti na struktuře (obrázek 2.7).

Z měření kontaktního rozdílu potenciálu (obrázek 2.8) je patrné, že potenciálový
rozdíl mezi grafenem a hydrogenovaným grafenem je u všech metod hydrogenace v roz-
mezí 0,1 až 0,2V. Vyšší hodnota CPD připadá na grafen (v porovnání s hydrogeno-
vaným grafenem). Pouze u hydrogenace ionty je tomu naopak, což lze přisadit spíše
přehození fáze v integračním členu lock-in zesilovače, a proto i zde bude s nejvyšší
pravděpodobností hodnota CPD vyšší na grafenu. S rostoucí vlhkostí jde ve snímcích
pozorovat ztrátu rozlišení KPFM vlivem formování kompaktnější vrstvy vody stínící
povrchový potenciál.

Měření ukazují, že KPFM je schopna detekovat rozdíl mezi grafenem a hydrogeno-
vaným grafenem v rozsahu 0,1 až 0,2V.

a) b)

hGr hGr

GrGr

Gr

Obrázek 2.7: Oblast KPFM snímků pro a) (1) H atomy, b) (2) H ionty a (3) H plazma.

2.6.1 Ramanova spektroskopie

Pro ověření hydrogenace byla využita Ramanova spektroskopie, která nedetekuje přímo
vodík, ale narušení grafenové mřížky, které navázaný vodík způsobí. Tuto charakteris-
tiku zkoumaného vzorku je nutné provádět až po skončení KPFM, jelikož se povrch
při interakci s laserem modifikuje. Měření probíhalo na přístroji NTEGRA Spectra
od výrobce NT-MDT.

Světlo z laseru o vlnové délce 532 nm je vedeno mikroskopem a objektiv laserový
svazek fokusuje na vzorek. Svazek dopadá na vzorek a interaguje s materiálem. Nejčas-
těji dochází k elastickému rozptylu do okolí. Dochází ale i k neelastickému Ramanově

4Gr - grafen, hGr - hydrogenovaný grafen, PMMA - polymethylmetakrylát
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3
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Obrázek 2.8: KPFM grafenu selektivně hydrogenovaném (1) atomy, (2) ionty,
(3) plazmatem při a) nízké, b) střední, c) vysoké relativní vlhkosti.

rozptylu – budí se vyšší vibrační hladiny molekul. Když světlo vybudí přechod na vyšší
hladinu, odchází ze vzorku s energii menší, než původní. Vzniklé světlo spolu s pů-
vodním odraženým paprskem vstupuje do objektivu, kde je odfiltrován původní laser
představující 98% snímaného světla. Zbylé 2% jsou vyvedeny do spektrometru. Z roz-
dílu původního a dopadajícího světka je vyhodnocován daný materiál. Výkon laseru
byl nastaven na 30mW a integrační čas5 na 0,03 s.

Pro grafen jsou charakteristické 𝐷, 𝐺 a 2𝐷 píky v okolí hodnot 1350 cm−1, 1580 cm−1

a 2700 cm−1. Intenzita 𝐷 píku v grafenu je úměrná množství defektů ve vrstvě. Při hyd-
rogenaci se vodíkový atom kovalentně naváže na uhlíkový atom, čímž se v mřížce změní
vazba uhlíku z 𝑠𝑝2 na 𝑠𝑝3. Takto hybridizovaný uhlíkový atom se v mřížce chová jako
defekt a množství atomů s hybridizací 𝑠𝑝3 je úměrné intenzitě píku. Intenzita 𝐷 píku
je tedy úměrná množství absorbovaných vodíkových atomů. Proces růstu CVD gra-

5vyjadřující dobu pro vytvoření jednoho spektra

26



fenu není dokonalý, proto Ramanovo spektrum takto připraveného grafenu slabý 𝐷 pík
téměř vždy obsahuje. Exfoliovaný grafen je téměř bez defektů a nedisponuje 𝐷 píkem.
Výroba mechanickou exfoliací je ovšem finančně i časově náročná. U dokonale čisté mo-
novrstvy grafenu by rovněž inztenzita 2𝐷 píku měla být dvojnásobná oproti intenzitě
𝐺 píku.

6 μm

hGr

Gr

6 μm

hGr

Gr

6 μm

hGr

Gr
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Obrázek 2.9: Graf Ramanových spekter a mapy s barevně vyznačenými blízkými
spektry příslušící barvě spektra pro (1) atomární, (3) iontovou a (1) plazmovou hyd-
rogenaci. Mapy (1) − (3) postupně odpovídají strukturám měřeným KPFM na ob-
rázku 2.8 (1)− (3).

Na obrázku 2.9 jsou zobrazeny mapy Ramanovských spekter pro struktury hydro-
genované jednotlivými metodami. Oblastem s blízkými spektry byla přiřazena stejná
barva. Poměr mezi intenzitami 𝐷 a 𝐺 píků černého Ramanova spektra (Gr) se blíží
k nule a odpovídá čistému grafenu. Spektrum grafenu po hydrogenaci atomy (AhGr)
téměř nedisponuje 2𝐷 píkem a 𝐷 spolu s 𝐺 píkem splývají. Při depozici trvající 9,5 hod
patrně došlo k přílišnému narušení grafenové mřížky6. U grafenu hydrogenovaném ionty
a plazmatem (spektra IhGr a PhGr) nedošlo k velkému narušení krystalové mřížky. Po-
měry intenzit 𝐷 a 𝐺 píků jsou postupně 1,8 a 1,7. Spektrum označené (PMMA + Gr)

6při depozici po dobu 2 hod jsou 𝐷 a 𝐺 píky dobře rozlišitelné a poměr jejich intenzit je 3
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náleží oblastem, kde vrstva PMMA překrývala grafen.

2.6.2 Nabíjení s PMMA

Po hydrogenaci musí být odstraněno PMMA stínící místa, u kterých nemá dochá-
zet k hydrogenaci. Klasickou metodou, při které dochází nejprve k leptání v acetonu
po dobu 1 − 3 hod a poté k oplachu v isopropylalkoholu (IPA) a H2O, nebylo možné
PMMA odstranit u vzorků hydrogenovaných atomy a ionty. Po 3 hod rozpouštění v ace-
tonu byla na grafenu stále viditelná residua ochranné masky PMMA. Hraniční dobou
čištění v acetonu jsou 3 hod, po nich již není pozorována přímá závislost čistoty grafenu
na uplynulé době. Vyzkoušena byla jiná metoda čištění, při níž byly vzorky ponořeny
na 4 hod do dioxolanu a poté opláchnuty v H2O. Po tomto procesu došlo k výraznému
úbytku vrstvy PMMA, ale vzorky nebyly dostatečně čisté. Na obrázku 2.10 jsou vidi-
telná residua PMMA, která zůstávají okolo hydrogenovaných struktur, kde docházelo
k jejich vytvrzování svazkem atomů nebo iontů. Mapy Ramanových spekter na ob-
rázcích 2.9 (1) a (2) zdůrazňují přítomnost PMMA v oblasti drobných litografických
struktur.

  

 

PMMA Zlatá mřížka Nehydrogenovaný sloupecSiO

Hydrogenovaný grafen
         24 x 24 μm

250 μm

Grafen

2

Obrázek 2.10: Vzorek po hydrogenaci ionty a čištění v dioxolanu a H2O. Je zřejmé,
že PMMA zůstává okolo hydrogenovaných struktur, které jsou umístěné uvnitř zlatých
čtverců mřížky. Nalevo vidíme vybočený sloupec hydrogenovaných struktur, naopak
napravo vidíme nehydrogenovaný sloupec. Snímek z optického mikroskopu.
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Po nabíjení7 středového ostrůvku grafenu po hydrogenaci ionty a atomy bylo měře-
ním KPFM vidět zpomalení šíření náboje do okolního hydrogenovaného grafenu. Jev
byl způsoben přítomností PMMA na grafenu. Při nízké relativní vlhkosti (5%) byl
v kontaktním režimu nabíjen bod ve středu ostrůvku. Nejprve byl bod nabíjen po dobu
2minut při napětí +6V, poté byla celá oblast přeskenována KPFM (obrázek 2.11 c)).
Totéž bylo provedeno při záporném napětí −6V (obrázek 2.11 d)). Kladný i záporný
náboj se do okolí nešířil ani 1 hod po nabití a to ani za střední a vysoké relativní
vlhkosti.

0,3 μm

0,0 μm

x: 5,0 μm
y: 5,0 μm

a) b)
0,5 V

0,3 

0,6 V 0,7 V

0,3 0,4 

4 μm

4 μm 4 μm

Obrázek 2.11: Vzorek po hydrogenaci H ionty se středovým grafenovým otrůvkem
pokrytým PMMA. a) Topografie struktury a měření povrchového potenciálu KPFM
b) nenabitého, c) kladně nabitého, d) záporně nabitého ostrůvku.

0,72 V

0,65

0,60

0,55

0,49

0,60

2 μm

Obrázek 2.12: KPFM homogenní vrstvy PMMA po nabíjení kladným a záporným
napětím po dobu 2min.

7při kladném napětí a záporném napětí po dobu 2min
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Na obrázku 2.12 je KPFM homogenní vrstvy PMMA po nabíjení dvou bodů při nízké
relativní vlhkosti po dobu 2min. Jsou viditelné světlé a tmavé oblasti odpovídající bo-
dům, kde bylo přiloženo napětí +6V a −8V po dobu 2min. Měření KPFM bylo pro-
vedeno 30min po nabíjení kladným napětím a 15min po nabíjení záporným napětím.
Z těchto měření (obrázky 2.10, 2.11 a 2.12) je zřejmé, že docházelo spíše k nabíjení
neodstraněné vrstvy PMMA, než k vlastnímu nabíjení centrálního grafenového obdél-
níku.

2.6.3 Nabíjení bez PMMA

PMMA masku se podařilo úplně odstranit pouze u vzorků hydrogenovaných plazma-
tem. Odpor hydrogenovaných oblastí nebyl dostatečně velký na to, aby zpomalil ší-
ření náboje (viz kapitola 2.5). Nabíjení izolovaného grafenového ostrůvku probíhalo
při kladném a záporném napětí po dobu 2min. Na obrázku 2.13 a) je KPFM strukury
hydrogenované plazmatem, ne které nebylo možné po nabíjení pozorovat změny v po-
vrchovém potenciálu. Obrázek 2.13 b) zobrazuje mapu Ramanových spekter stejné
struktury. Grafen se nepodařilo nabít ani při velmi nízkých relativních vlhkostech,
což je s nejvyšší pravděpodobností způsobeno nízkým odporem okolního hydrogeno-
vaného grafenu, který není schopen zabránit okamžitému úniku náboje z centrálního
grafenového obdélníku.
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Obrázek 2.13: Struktura po hydrogenaci plazmatem a) KPFM po nabíjení při nízké
relativní vlhkosti, b) mapa Ramanových spekter zobrazených v c).
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3. Závěr

Cílem bakalářské práce bylo ověřit fyzikální metody hydrogenace pro tvorbu izolací
na grafenu a následné studium šíření náboje na selektivně hydrogenovaném grafenu
meřením KPFM. Byly testovány metody hydrogenace pomocí atomárního, iontového
a plazmatického zdroje.

Teoretická část práce se věnuje problematice otevření zakázaného pásu grafenu
s hlavním zaměřením na hydrogenaci. Dále byly vysvětleny metody přípravy hydro-
genovaného grafenu a použité metody měření: Ramanova spektroskopie a KPFM.

K detekci vodíku na grafenu byla použita Ramanova spektroskopie. Ramanovo spek-
trum hydrogenovaného grafenu obsahuje oproti čistému grafenu výrazný D pík. Inten-
zita D píku je přímo úměrná množství 𝑠𝑝3 vazeb v grafenu, jimiž se vodíkové atomy
vážou k uhlíkovým atomům.

V úvodní části experimentu probíhalo měření odporu grafenu během hydrogenace
na vzorcích s dvoubodovým zapojením zlatých kontaktů. Po ukončení hydrogenace byl
sledován vývoj odporu při stabilizaci na vzduchu. Jako nejúčinější metoda byla vyhod-
nocena hydrogenace atomárním zdrojem s maximálním dosaženým odporem 20GΩ.

Pro lokální hydrogenaci grafenu byla použita maska z PMMA, která při hydroge-
naci stíní vybraná místa od depozice vodíkem a poté je odstraněna. Z měření KPFM
je patrné, že potenciálový rozdíl mezi grafenem a hydrogenovaným grafenem je u všech
metod hydrogenace v rozmezí 0,1 až 0,2V. Vyšší relativní vlhkost zhoršuje rozlišení
KPFM v důsledku formování vrstvy vody stínící povrchový potenciál.

Byla provedena modifikace grafenu depozicí vodíku, jak je patrné z Ramanových
spekter a měření KPFM. Problém však představuje relativně nízký odpor hydrogenova-
ného grafenu, který se navíc snižuje v čase patrně vlivem nestability hydrogenovaného
grafenu. V důsledku toho se nepodařilo pozorovat vybíjení centrálního grafenu přes
hydrogenovanou oblast, které zřejmě probíhalo pro pozorování KPFM příliš rychle. Nej-
vyšší dosažená hodnota rezistivity 109 GΩ/� příslušící hydrogenaci atomárním zdrojem
nedosahuje rezistivity 1012 GΩ·m charakteristické pro izolanty. Rezistivita oxidu křemi-
čitého běžně používaného jako izolující substrát grafenu je v řádu 1015 GΩ·m.

Šíření náboje bylo možné pozorovat u vzorků s neodstraněným PMMA, což doká-
zalo měření KPFM po nabití homogenní vrstvy PMMA. Měření kontaktního rozdílu
potenciálu komplikovala residua PMMA, jejichž účinějšího čištění by mohlo být dosa-
ženo silnějšími rozpouštědly nebo pomocí kontrolovaného laserového paprsku. Při pou-
žití více invazivních metod by však mohlo dojít k poškození samotné grafenové vrstvy.
Je tedy na místě pro daný proces najít optimální podmínky.
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Seznam zkratek

AFM . . . . . . . Atomic force microscopy - Mikroskopie atomárních sil
BLG . . . . . . . Bilayer graphene - Dvouvrstvý grafen
CPD . . . . . . . Contact potential difference - Rozdíl kontaktních potenciálů
CVD . . . . . . . Chemical vapour deposition - Chemická depozice z plynné fáze
EFM . . . . . . . Electric force microscopy - Mikroskopie elektrických sil
ICP . . . . . . . . Inductively coupled plasma
KPFM . . . . . Kelvin probe force microscopy - Kelvinova silová mikroskopie
MFM. . . . . . . Magnetic force microscopy - Mikroskopie magnetických sil
PMMA . . . . . Polymethyl methacrylate - Polymethylmetakrylát
SLG . . . . . . . . Single-layer graphene - Jednovrstvý grafen
SPM . . . . . . . Scanning probe microscopy - Rastrovancí sondová mikroskopie
STM . . . . . . . Scanning tunneling microscopy - Mikroskopie tunelovacího proudu
TEM . . . . . . . Transmission electron microscopy - Transmisní elektronová mikroskopie
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