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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. 

 

Klíčová slova 

Grafen; kvantové tečky; vertikální grafen; CVD; PECVD; LPE; Schottkyho solární 

článek, modifikovaná SPE elektroda. 
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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. 

 

Key words 

Graphene; quantum dots; vertical graphene; CVD; PECVD; LPE; Schottky's solar cell; 

modified SPE electrode. 
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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. 
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2 GRAFEN 

V první části této kapitoly budou popsány vlastnosti grafenu vyplívající z uspořádání 

jednotlivých atomů uhlíku do tvaru včelí plástve v 2D prostoru. Druhá část bude 

věnována jednotlivým technologiím přípravy grafenu. V předposlední části této kapitoly 

bude věnován prostor metodám charakterizace grafenu.  

2.1 Elektrické vlastnosti  

Chen [1] jako první publikoval, že mobilita náboje v dokonalé grafenové monovrstvě 

může dosáhnout teoretickou hodnotu 200000 cm2 V-1·s-1, což je stonásobně vyšší hodnota 

než pro křemík při hustotě nosičů náboje 1012 cm2. Odpor takto vzniklé vrstvy by byl při 

pokojové teplotě 10-6 Ω ∙cm a učinil by z grafenu nejlepší elektrický vodič. Tyto vysoké 

hodnoty mobility náboje a rezistivity jsou způsobeny tvarem pásové struktury, ve které 

se dotýká valenční a vodivostní pás v tzv. Diracově bodě s energií 0 eV. Zde se elektrony 

mohou pohybovat jako Diracovi fermiony - částice s nulovou efektivní hmotností 

pohybující se rychlosti světla, viz obrázek 1. Díky tomu lze grafen označit za polovodič 

s nulovým zakázaným pásem. 

 

 

Obrázek 1: Znázornění pásové struktury grafenu s vyznačeným Diracovým bodem [2]. 

Vznik pásové struktury vychází z chemické vazby mezi jednotlivými atomy uhlíku.  

Například v diamantu jsou uhlíkové atomy vázány v sp3 vazbě, která je složena ze všech 

4 volných elektronů, kterými atom uhlíku disponuje. V případě grafenu je uhlík vázán 

v sp2 vazbě a 1 zbylý volný elektron se následně podílí na přenosu náboje. Výsledné 

elektrické vlastnosti grafenu jsou přímo závislé na substrátu na kterém grafen situován. 

Při pokusech Hong [3] dosahl mobility náboje v grafenu na SiO2 17000 cm2 V-1·s-1 a Dean 

[4] na nitridu boru již trojnásobek. Bolotin [5] ve své práci uvedl, že nejlepší hodnoty 

mobility, které se blížili teoretické hodnotě, byly naměřeny v případě, kdy byl grafen 

zavěšen volně v prostoru.  
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2.2 Mechanické vlastnosti  

Lee [6] ve své studii představil nejpevnější materiál na světě - grafen s hodnotou 

Youngova modulu 1 TPa a pevnosti tahu 130 GPa. Tyty hodnoty byly změřeny pomocí 

nanoindentačního měření znázorněného na obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2: Schéma nanoindentačního měření mechanických vlastností grafenu [6]. 

Další charakteristikou grafenu je jeho vysoká odolnost oproti mechanické deformaci při 

zachování elektrických vlastností přesahující hodnotu 20 % [7]. Výše zmíněné 

mechanické vlastnosti jsou způsobeny silnou kovalentní vazbou mezi atomy uhlíku. 

Z tohoto důvodu všechny uhlíkové materiály s krystalickou mřížkou (včetně diamantu) 

vykazují výborné mechanické vlastnosti. Uspořádaní uhlíkových atomů v krystalové 

mřížce má pozitivní vliv nejen na mechanické, ale i tepelné vlastnosti. Tepelná vodivost 

grafenu dosahuje hodnot od 1500 do 5000 W∙m-1∙K-1 [8], což převyšuje hodnoty vodivosti 

nejčastěji využívaných materiálů, mezi které patří čistá měď (386 W∙m-1∙K-1) a hliník (204 

W∙m-1∙K-1 [9]). 

2.3 Optické vlastnosti 

Zajímavou vlastností jedné vrstvy grafenu v oblasti viditelného záření je schopnost 

absorbovat pouze πα≈2,3 %. Dle Castra Neta [10] index α patří mezi tzv. konstantně 

jemné struktury. Pomocí hodnoty absorpce je možné určit počet jednotlivých vrstev 

grafenu, jelikož její hodnota lineárně roste s počtem vrstev, viz obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3: Změna transmise v závislosti na absorpci jednotlivých vrstev grafenu [10]. 
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Výše uvedená hodnota absorpce 2,3 % je proměnlivá v závislosti na dopování grafenu 

(koncentraci volných nosičů náboje). Toto je patrné z grafu znázorněného na obrázku 4, 

který popisuje závislost imaginární části dielektrické funkce (funkce absorpce 

v materiálu) na dopování [11]. 

 

 

Obrázek 4: Graf závislosti imaginární hodnoty dielektrické funkce grafenu na typu dopovaní 

[11]. 

Absorpce grafenu roste s klesající energii, přičemž v oblasti mezi infračerveným zářením 

a mikrovlnami (od 4 eV do 1 eV) je dosažena hodnota až 40 [12]. Mimo to lze vidět další 

maximum v oblasti ultrafialového záření λ. 

2.4 Metody přípravy grafenu 

2.4.1 Mechanická exfoliace 
Geima [13] pomocí metody využívající lepicí pásku poprvé izoloval grafen v roce 2004. 

Tato metoda využívá k získání jedné vrstvy grafenu aplikaci externí síly, pomocí které je 

překonána van der Walsovská vazba mezi jednotlivými vrstvami grafenu v grafitu. 

K exfoliaci lze využít například lepicí pásku, jak je znázorněno na obrázku 5.  

 

 

Obrázek 5: Schéma přípravy grafenu pomocí mechanické exfoliace [15]. 

Vzorky připravené tímto postupem sice disponují nejlepšími elektrické vlastnosti, ale 

jsou velmi malé. Největší vzorky dosahují velikosti pouze do šířky 1 mm [14]. Příprava 

grafenu tímto způsobem je velmi kvalitní a jednoduchá co se týče technologického 
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provedení, nicméně časově náročná a to díky způsobu identifikace jedné vrstvy. 

K nalezení grafenu se obvykle využívá světelná mikroskopie, přičemž časová náročnost 

procesu může být velmi významná.   

2.4.2 Chemická exfoliace 
Na rozdíl od mechanické exfoliace, se k překonání Van der Waalsovy vazby využívá silné 

exodermální oxidační chemické reakce například tzv. modifikovanou Hummersovou 

metodou [16]. Ta využívá reakci kyseliny sírové a manganistanu draselného k separaci 

jednotlivých vrstev grafitu. Nevýhodou tohoto postupu je, že výsledná grafenová vrstva 

je silně naoxidována, vykazuje vysoký elektrický odpor a lze ji považovat za izolant. 

K zlepšení vodivosti lze výsledný oxid grafenu zredukovat na tzv. redukovaný oxid 

grafenu viz obrázek 6.  

 

Obrázek 6: Schéma procesu výroby RGO [17]. 

 

Redukovaný oxid grafenu má elektrický odpor okolo 350 Ω·□-1 [18]. Chua [19] ve své 

studii shrnul metody využívané k redukci oxidu grafenu. Tento postup je časově méně 

náročný než mechanická exfoliace. Hlavní jeho výhodou je jednoduchá masová výroba 

oxidu grafenu a redukovaného oxidu grafenu pro potřeby možných průmyslových 

aplikací. 

2.4.3 Exfoliace v kapalině 
Kombinací mechanické exfoliace a chemické exfoliace je tzv. exfoliace v kapalině 

(Liquid phase exfoliation-LPE). Použitá kapalina musí splňovat jednu podmínku, a to mít 

stejnou povrchovou energii jako grafit. Díky tomu v průběhu sonifikace [20] nebo 

vysokorychlostního míchání [21] může dojít k tomu, že atomy kapaliny naruší Van der 

Waalsovy vazby mezi vrstvami v grafitu a dojte k samotné exfoliaci. Profesorkou 

Hernardezovou [22] byla provedena první úspěšná exfoliace s vysokou výtěžností. 

K exfoliaci využila roztok n-methylu pyrolidonu (NMP) s grafitovým práškem, který byl 

nejprve sonifikovanán a pak pomocí centrifugace rozseparován. K lepšení výtěžnosti této 

reakce lze využít modifikaci povrchového napětí pomocí přidaných surfaktantů viz 

obrázek 7. 
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Obrázek 7: Schéma LPE metody s a bez surfaktantů [20]. 

 

Kromě toho lze touto cestou dosáhnout snížení pravděpodobnosti opětovné shlukování 

grafenových vrstev. Exfoliaci v kapalném prostředí je možné využít i v průmyslové 

výrobě. Obdobně jako u předchozí metody chemické exfoliace je zde problém s velikostí 

výsledné grafenové vrstvy. 

2.4.4 Chemická depozice z plynné fáze 
Metoda přípravy grafenu pomocí chemické depozice z plynné fáze na rozdíl od 

předchozích technik nevyužívá grafit jako zdroj grafenu, ale plynné zdroje uhlíku. 

K vytvoření grafenu je nezbytná přítomnost vysoké teploty (nad 1000 °C), 

prekurzorového plynu (nejčastěji se jedná o metan) a katalitického substrátu (měď) [23]. 

Na obrázku 8 je znázorněn proces tvorby grafenu. 
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Obrázek 8: Průběh CVD procesu na (a) niklu a (b) na mědi [24]. 

Prvním krokem procesu je vložení substrátu do komory, která je následně zčerpána na 

provozní tlak a postupně přivedena na pracovní teplotu. Substrát je po určitou dobu žíhán 

v atmosféře složené z argonu a vodíku. Následně je do komory přiveden například metan, 

který vlivem vysoké teploty začne na povrchu katalytického substrátu pyrolizovat na 

uhlík a vodík. Podle typu substrátu je na povrchu vytvořena jedna či vícero vrstev grafenu. 

Pro přípravu monovrstvy se nejčastěji využívá jako substrát měď a pro víc jak jednu nikl 

[25]. Finální kvalitu grafenu v případě CVD procesu, kromě procesních podmínek, 

nejvíce ovlivňuje druh použitého katalytického substrátu. Yu [26] zjistil, že malá zrna 

vedou k přípravě CVD grafenu s odporem 5 KΩ·□-1. Vliv na proces má i průměrná 

kvadratická odchylka drsnosti povrchu (Root mean square – RMS) substrátu, která může 

u měděné folie dosáhnout i 1 µm. Topografie povrchu folie vychází z technologického 

procesu její výroby, což je obvykle válcování. K snížení RMS se využívá elektroleštění 

[27] nebo chemicko - mechanické leštění [28]. Lee [29] ve své studii využil tyto postupy 

pro snížení RMS na jednotky nanometrů a snížení odporu z 549 Ω·□-1 na 210 Ω·□-1. 

K zvětšení zrn a k dalšímu snížení RMS se nejčastěji doporučuje prodloužení doby žíhání 

až na 7 hodin [30]. Nevýhodou CVD metody je, že výsledný grafen je nutné na cílový 

substrát nanést, což v konečném důsledku zhoršuje kvalitu výsledného grafenu. Během 

přenosu může dojít k poškození grafenové vrstvy a k dodatečné kontaminaci vlivem 

procesních chemikálií [31]. Možností, jak se tomuto nežádoucímu jevu vyhnout je 

například využití vrstvy polovodičového germania [32] nebo tenké vrstvy niklu na oxidu 

křemíku [33] k přípravě grafenu na polovodiči či přímo na izolantu. Další možností jak 

připravit grafen na dielektrickém substrátu je využití plazmatického výboje v průběhu 

CVD procesu, kterým lze dosáhnout snížení teploty růstu. Toho je dosaženo díky externí 

energii dodané plasmatickým výbojem, která sníží potřebnou energii k disociaci atomů 

metanu na uhlík a vodík. Sun [34] pomocí této metody byl schopen vyrobit grafen i při 

teplotě 400 °C. Bohužel jeho kvalita byla horší oproti grafenu vyrobeném klasickým 

CVD procesem. Hlavní výhodou klasické metody CVD je, že velikost výsledného 

grafenu závisí pouze na velikosti katalyzátoru. Tento fakt byl názorně demonstrován na 

přístupu korejské skupiny prof. Sukang Bae [35], která zavedla jako první roll and roll 

proces s využitím měděné folie jako katalyzátoru. O 3 roky poté skupina Toshiyuki 

Kobayashiho [36] připravila 100 metrů grafenu viz obrázek 9. Tento postup by měl po 

doladění technických detailů za účelem zlepšení kvality připraveného grafenu snížit cenu 
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a zvýšit průmyslovou využitelnost grafenu v komerční sféře. Hlavní nevýhodou CVD je 

vysoká teplota procesu, která prodražuje výslednou cenu grafenu a nutnost přenosu 

finální vrstvy na cílový substrát, která komplikuje možnou průmyslovou výrobu.   

 

Obrázek 9: Schéma Roll and Roll procesu. (a) CVD, (b) nanesení nosného polymeru, 

(c) leptání (d) vrstva grafenu na nosném substrátu [36]. 

2.4.5 MBE 
Metoda molekulární epitaxe (Molecular beam epitaxy – MBE) grafenu využívající jako 

zdroj atomů uhlíku například vysoce orientovaný pyrolytický grafit (Hight pyrolitic 

oriented graphite – HOPG) [37], který je postupně ohřát na vysokou teplotu cca 2100 °C. 

Vlivem termální dekompozice se z HOPG uvolňují atomy uhlíku, které po dopadu na 

vhodný substrát vytvoří grafen. Pomocí molekulární epitaxe lze grafen vytvořit nejen na 

katalytické substráty Cu [38], Ni [39], ale i polovodičové substráty jako je křemík (Si), 

karbid křemíku (SiC), galium arsenid (GaAs) [40], stejně tak i na izolantech jako je oxid 

hlinitý (Al2O3) nebo oxid křemičitý SiO2 [41]. Schéma depozičního procesu MBE na oxid 

křemičitý spolu s výslednou vrstvou lze vidět na obrázku 10. 
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Obrázek 10: (a) Procesní parametry MBE v komoře, (b) schéma komory a (c) výsledek depozice 

[42]. 

2.4.6 Termální dekompozice SiC 
Metoda termální dekompozice SiC využívá k růstu grafenu epitaxní proces, při kterém je 

zdroj uhlíku a substrát stejný. Díky tomu je možné se vyhnout problému nesouladu 

mřížkových faktorů. V případě SiC je toho dosaženo mezivrstvou, která v průběhu růstu 

grafenu vznikne na povrchu, přičemž se tato vrstva skládá částečně ze SiC a grafenu. 

Samotný grafen vznikne nad touto vrstvou díky tomu, že vlivem vysoké teploty (1450-

1600 °C [43]) dojde k odpaření atomů křemíku ze SiC a postupnému uspořádaní atomů 

uhlíku na povrchu SiC nejprve do mezivrstvy a grafenu viz obrázek 11. 

 

 

Obrázek 11: Znázornění procesu termální dekompozice SiC [44]. 

Díky tomuto postupu je možné vytvořit grafen přímo na polovodičovém substrátu, což 

zjednodušuje implementaci SiC grafenu do průmyslové sféry. Mobilita náboje grafenu 

připraveného tímto způsobem dosahuje podobných hodnot jako CVD grafen okolo 

11000 cm2 V-1·s- 1 [45]. Hlavní nevýhodou SiC jsou finanční náklady, které se pohybují 

okolo 500 dolarů za dvoupalcový křemíkový substrát [46] a vysoká teplota procesu přes 

1450 °C.  

2.4.7 Srovnaní jednotlivých depozičních metod 
Každá z výše popsaných metod 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. 
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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. 

2.5 Metody přenosu grafenu 

2.5.1 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 nosného polymeru, obvykle polymetylmetakrylátu (PMMA) 

a leptadla (amonium persulfát – APS) [47] viz obrázek 12. 
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Obrázek 12: 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) [48] nebo využití silnějších 

rozpouštědel, jako je TCE (trichloretylen) [49] místo nejčastěji využívaného a acetonu. 

Další možností odstranění zbytkové polymerní kontaminace je termální dekompozice ve 

vakuu při 300 °C [50]. 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) [51], přičemž leptadlo kontaminuje grafen atomy 

železa. Z toho důvodu je potřeba provést krok navíc, který zahrnuje odstranění atomů 

železa pomocí kyseliny chlorovodíkové [52]. K leptání mědi se v nejnovějších 

výzkumech přechází na jiné typy leptadel, které neobsahují nebezpečné kovové 

kontaminanty. Lee [53] použil amonium persulfate a Wang [54] 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 [55], 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 [56]. Proces elektrochemické delaminace lze také 

využít u vzácných katalytických kovů jako je platina [57], rutenium [58] a indium [59]. 

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 viz obrázek 13.  
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Obrázek 13: Schéma (a) zařízení a (b) elektrochemického procesu [60].   

 

V průběhu elektrochemického procesu v slabé kyselině uhličité totiž nedochází 

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

[61]. 

2.6 Charakterizace grafenu 

2.6.1 Optická mikroskopie 
Optická mikroskopie patří mezi nejrozšířenější charakterizační metody v oblasti biologie 

a materiálových věd. Díky své jednoduchosti a rozlišení (0,5 µm) je schopna studovat 

velmi malé objekty. Vhledem k tomu, že grafen je pouze jednoatomární vrstva s absorpcí 

světla 2,3 % je velmi obtížné jej v optickém mikroskopu pozorovat. K úspěšnému 

pozorování je nutné splnit několik podmínek. První z nich je zvolení vhodného substrátu 

s odpovídajícím indexem lomu, druhou je vhodná vlnová délka světla. Správnou 

kombinací těchto parametrů lze v optickém mikroskopu zobrazit grafen. V praxi se 

k tomu účelu používá křemíkový substrát s 300 nm oxidu křemičitého a bílé světlo. Na 

obrázku 14 lze vidět, jak vypadá grafenová vrstva s různým osvětlením a tloušťkou oxidu. 

 

 

Obrázek 14: Pozorovaní grafenu pod (a) bílém světle na 300 nm SiO2, (b) zeleným světlen na 

500 nm SiO2 a (c) bílým světlem s 200 nm SiO2 [62] 
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Jelikož pozorovaní grafenu optickou mikroskopii je založeno na kontrastu mezi oxidem 

a místem s grafenovou vrstvou, lze pro stejnou vlnovou délku využít křemíkový substrát 

s různou vlnovou délkou. 

 

 

Obrázek 15: Změna kontrastu grafenu v závislosti na vlnové délce a tloušťce SiO2 [62]. 

 

Z obrázku 15 je patrné že nejvyšší kontrast nastane na oxidu o tloušťce 90 nebo 280 nm 

při pozorovaní v bílém nebo zeleném světle. Pro dlouhodobé pozorování grafenu 

v optickém mikroskopu se více než bíle světlo hodí zelené, jelikož nezpůsobuje takovou 

únavu očí. Kromě toho, lze díky změně kontrastu vlivem zarůstající absorpce grafenu 

s lineárně rostoucím počtem vrstev určit přibližně počet vrstev viz obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Změna kontrastu grafenu v optickém mikroskopu s vzrůstajícím počtem vrstev 

[63]. 

 

V tomto případě byl grafen pozorován v bílém světle jako substrát sloužila křemíkový 

substrát s 285 nm oxidu. 
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2.6.2 Ramanovská spektroskopie 
Ramanovské spektroskopie patří mezi nedestruktivní a nejrychlejší způsoby materiálové 

analýzy. Podstatou této metody je rozptyl monochromatického světla s atomy 

studovaného materiálu. Při dopadu a absorpci monochromatického světla na studovanou 

látku dojde k vyzáření fotonu o stejné energii (Raylegeiho rozptyl) nebo k změně energie 

(Ramanova rozptylu). Raygliho rozptyl je při detekci Ramanova signálu dominantní, 

jelikož ke změně energie vyzářeného fotonu dochází u jednoho fotonu z milionu. 

Ramanův rozptyl lze rozdělit na dva typy podle změny energie. Pokud je energie 

vyzářeného fotonu vyšší došlo k tzv. anti-Stokesovy posuvu. V opačném případě 

hovoříme o Stokesově posunu zobrazeném na obrázku 17. 

 

 

Obrázek 17: Schématické znázornění Ramanova jevu [64]. 

 

Analýza grafenu pomocí Ramanovy spektroskopie poskytuje nejrychlejší informaci o 

kvalitě grafenu. Ze studia intenzity, tvaru a polohy G a 2D píku lze určit například 

množství grafenových vrstev, jak je zobrazeno na obrázku 18.  

 

 

Obrázek 18: Změna tvaru a polohy 2D píku v závislosti na počtu vrstev při použití (a) laseru s 

vlnovou délkou 514 nm a (b) 633 nm [65]. 

Míru mechanického poškození lze v Ramanově spektru odvodit podle velikosti tzv. D 

píku s polohou ≈ 1350 cm-1. Čím je jeho intenzita větší, tím víc je grafenová vrstva 

mechanicky poškozena. Pro pík s označením G na poloze ≈ 1580 cm-1 existuje i jiné 

označení. Říká se mu uhlíkový pík, jelikož odpovídá vazbám mezi atomy uhlíku s sp2 

hybridizací. Pík s označením 2D s polohou ≈ 2700 cm-1 nepřímo souvisí svojí intenzitou 
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a tvarem s rozptylem elektronů na fononech v grafenu. Čím je pík širší a jeho intenzita 

nižší, tím jsou elektrické vlastnosti grafenu horší. Další charakteristiku, kterou lze kromě 

počtu vrstev, a elektrických vlastností z polohy a tvaru jednotlivých píků určit je 

dopovaní. Pokud je grafen dopován na typ p dojde k posuvu spektra doprava (modrému 

posuvu). V opačném případě se jedná o grafen nadopován na typ n, což je znázorněno na 

obrázku 19.  

 

 

Obrázek 19: Ramanova spektra CVD grafenu po depozici 1, 3 a 5 nm Ti vrstvy. (b) před a po 
depozici 5 nm Cr [66]. 

2.6.3 Elektrické měření  
K určení vodivosti grafenu a jeho odporu existují dvě možnosti. První z nich je jednodušší 

na provedení a jedná se tzv. dvoubodové měření odporu. Při tomto měření se připojí 

voltmetr a proudový zdroj na dva společné kontakty. Rezistivitu (ρ) grafenu lze v tomto 

případě určit dle vztahu: 

𝜌 = 𝑅
𝑤

𝑙
,                                 (1) 

kde R odpovídá vypočítanému odporu z poměru naměřeného napětí s proudem, w 

zastupuje šířku a l délku vzorku. Převrácením hodnoty výsledné rezistivity ρ lze získat 

hledanou hodnotu vodivosti:   

𝜎 =
1

𝜌
=

1

𝑅

𝑙

𝑤
 .       (2) 

Nevýhodou tohoto uspořádání je, že do výsledné hodnoty vodivosti je nutné započítat 

vliv odporů kontaktů. Tomuto ovlivnění se lze vyhnout využitím 4 bodové metody, kdy 

na dva kontakty uprostřed je zapojen voltmetr a na dva okrajové proudový zdroj viz 

obrázek 20.  

 

 

Obrázek 20: Schéma (a) dvoubodového a (b) čtyřbodového měření rezistivity.  
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V případě čtyřbodové metody lze vypočítat rezistivitu dle rovnice: 

                                                        𝜌 = 𝑅
𝜋

ln 2
.                          (3) 

K určení mobility náboje v grafenu je zapotřebí použít variaci čtyřbodového měření tzv. 

Hall bar viz obrázek 21. 

 

 

Obrázek 21: Schéma Hallova uspořádání pro měření mobility náboje [67]. 

 

Pomocí tohoto zapojení lze stanovit hodnotu Hallova napětí, ze které je možné určit 

koncentraci nosičů náboje a jejich mobilitu. Hall bar si lze představit jako strukturu 

složenou ze 3 překrývajících se obdélníků, kde centrálním obdélníkem protéká proud I 

z leva do prava a ve směru x a k němu je kolmé magnetické pole B. Vlivem magnetické 

síly B dojde ve vodiči na jedné straně k nahromadění kladného náboje a na druhé 

záporného. Toto nahromadění náboje na jedné a druhé straně vede ke vzniku Hallova 

napětí. Z hodnoty Hallova napětí zle určit koncentraci nosičů náboje podle rovnice: 

                                                        𝑛 =
𝐼𝐵

𝑒𝑈𝐻
,             (4) 

kde e představuje elementární náboj. K stanovení hodnoty mobility náboje  

                                                        𝜇 =
𝜎

𝑛𝑒
                (5) 

je potřeba do rovnice dosadit hodnotu vodivosti 𝜎 vypočitanou převrácením hodnoty 

výsledku z rovnice (3). 

2.6.4 Rentgenová fotoelektonová spektroskopie 
Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-ray photoelectron spectroscopy– XPS) 

patří do skupiny kvantitativních analytických metod, která je schopná určit materiálové 

složení a jednotlivé chemické vazby mezi atomy studované látky. V průběhu měření je 

vzorek bombardován rentgenovým zářením, které způsobí uvolnění elektronu z vnitřní 

slupky se specifickou kinetickou energií. K tomu aby došlo k uvolnění elektronu 

ze studovaného materiálu, musí být dopadová energie rentgenového záření (𝐸𝑅𝑇𝐺 = ℎ𝜐) 

větší než je vazebná energie (𝐸𝑏) odpovídající Coulumbovské interakci mezi jádrem 

a elektronem. Elektron uniklý z materiálu je následně detekován pomocí hemisferického 

analyzátoru, který určí jeho zbytkovou kynetickou energii (𝐸𝑘). Matematicky lze tento 

vztah vyjádřit rovnicí: 

 

𝐸𝑘 = ℎ𝜐 − 𝐸𝑏 − 𝑊,                                                                     (6) 

kde W představuje výstupní práci elektronu z detektoru. Dopadající rentgenové záření má 

penetrační hloubku několik µm do vzorku, ale jen malá část elektronů velmi blízko 
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povrchu (max. 15 nm) má dostatečnou kinetickou energii k opuštění vzorku. Měřený 

signál odpovídá intenzitě signálu na specifické vazebné energii. Což v případě grafenu, 

který se v ideálním případě skládá z sp2 vazeb s vazebnou energii 284 eV, což lze vidět 

na obrázku 22. Pro srovnání je zde i uvedeno spektrum pro oxid grafenu. 

 

 

Obrázek 22: XPS spektrum oxidu grafenu a grafenu [68]. 

 

Kromě toho lze ve spektru vidět dvojnou vazbu uhlíku a kyslíku a oscilaci elektronového 

obalu uhlíku (plazmonové ztráty). Za vznikem vazby mezi uhlíkem a kyslíkem jsou volné 

uhlíkové atomy na okraji grafenové vrstvy na který se pravděpodobně navázal kyslík 

z atmosféry. V případě poškození grafenu či u oxidu grafenu se kromě sp2 a sp3 vazby  

mezi atomy uhlíku mohou objevit i jednoduché vazby. Do tabulky 2 jsou shrnuty 

jednotlivé vazebné energie a označení vazeb detekovatelné v XPS spektru grafenu. 

Tabulka 2: Vazebné energie pro jednotlivé vazby v uhlíku. 

Typ vazby Vazebná energie [eV] 

Sp2 ≈ 284 

Sp3 ≈ 284,8 

C-O ≈ 286 

C=O ≈ 289 

 

V případě nabíjení vzorku absorbovanými elektrony v průběhu měření může dojít 

k posunutí naměřených hodnot vlivem rostoucího náboje vzorku. 
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2.6.5 Mikroskopie atomárních sil 
Mikroskopie atomárních sil (Atomic force microscopy – AFM) funguje na principu 

měření interakční síly mezi hrotem a studovaným vzorkem. Vliv interakční síly se projeví 

jako prohnutí měřícího ramínka s hrotem. Detekce prohnutí probíhá pomocí laserového 

svazku, který se po celou dobu měření odráží do segmentové diody viz obrázek 23 (a). 

Síla interakce hrotu a studovaného vzorku může být dle průběhu měření buď odpudivá, 

nebo přitažlivá viz obrázek 23 (b).  

 

 

Obrázek 23: (a) Princip AFM [69], (b) závislost meziatomárních sil na vzdálenosti hrotu od 

povrchu vzorku [70]. 

 

Díky tomuto faktu lze metodu použít ve třech různých módech (kontaktní, bezkontaktní 

a semikontaktní). V kontaktním módu dochází vhledem k velmi malé vzdálenosti mezi 

hrotem a vzorkem k ohnutí raménka vlivem odpudivé síly. Tento mód poskytuje velmi 

přesnou informaci o topografii vzorku ale s určitou pravděpodobností mechanického 

poškození. V některých případech je tato vlastnost v případě grafenu žádoucí. V případě 

správného nastavení lze tento mód použít například k vytvarování grafenu do 

specifických tvarů v mikroskopickém měřítku. Kromě toho lze tuto metodu využít 

k lokalizovanému čištění grafenu od zbytku polymerní kontaminace po přenosu grafenu. 

V případě hrozícího mechanického poškození, například při měření vertikálně 

uspořádaného grafenu, je nutné použít bezkontaktní režim kdy raménko osciluje vlastní 

frekvencí blízko vzorku, který svými přitažlivými silami způsobuje měřitelnou změnu 

oscilační frekvence. Nevýhodou tohoto módu je určitá míra zkreslení dat vlivem 

kondenzované vody na povrchu vzorku (ze vzdušné vlhkosti). K minimalizaci 

mechanického poškození a ovlivnění kondenzovanou vodou se využívá semikontaktní 

režim, který kombinuje oba dva výše zmíněné principy. Raménko osciluje v tomto módu 

blízko vlastní frekvence s vysokou amplitudou. K změně frekvence a amplitudy dochází 

během krátkého kontaktu hrotu se studovaným vzorkem. Ze změny amplitudy a 
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frekvence v tomto případě lze získat nejen informace o topografii ale i o mechanických 

vlastnostech a materiálovém složení studovaného vzorku. 

2.6.6 Transmisní elektronová mikroskopie  
Transmisní elektronová mikroskopie (Transmision electron microscopy – TEM) pomocí 

vysokého napětí (60 kV) a korektoru elektronových aberací (koma, astigmatismus atd...) 

dokáže díky velmi tenkému svazku (20 pm) zobrazit jednotlivé uhlíkové atomy a jiné 

nečistoty nacházející se na grafenu. Kromě toho lze pomocí této metody odhalit 

jednotlivé abnormality v krystalové mřížce. Například přechod jednotlivých zrn 

v případě polykrystalického grafenu viz obrázek 24 (a). V případě malých grafenových 

fragmentů lze také určit, jestli má daná struktura kolébkový (obrázek 24(b)) nebo Zig Zag 

(obrázek 24 (c)) okraj. 

 

 

Obrázek 24: TEM snímek (a) hranice zrn [71], (b) armcher konfigurace, (c) zig zag konfigurace 
[72] (d) 4 vrstvy grafenu [73]. 

 

Tvar okraje ovlivňuje u malých struktur (do 50 nm) katalytickou aktivitu. Pro větší 

velikosti se tyto rozdíly stírají. Kromě určení typu okraje lze TEM využít k určení počtu 

vrstev. Pokud se v obraze grafenu objeví složená hrana, lze z jejího složení určit počet 

jednotlivých vrstev. Počet jednotlivých vrstev odpovídá lineárně počtu tmavých čar, ze 

kterých se hrana grafenu skládá, viz obrázek 24 (d). 
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3 APLIKACE GRAFENU V ELEKTRONICE 

Aplikace grafenu v elektronice využívají souhrn specifických vlastností grafenu, mezi 

něž patří vysoká mechanická odolnost, optická transparentnost, tepelná vodivost, mobilita 

náboje a nízký elektrický odpor. V následujícím textu budou uvedeny některé příklady 

uplatnění grafenu například v optoelektronice, senzorice a paměťových zařízeních. 

V poslední části této kapitoly budou aplikace grafenu v elektronice rozděleny podle 

metody přípravy grafenu, které přímo souvisí s možným uplatněním v průmyslové 

výrobě a oblastí využití. 

3.1 Optoelektronika 

3.1.1 Solární články 
Výzkum grafenu v oblasti solárních článků lze rozdělit do čtyř samostatných skupin. 

První z nich jsou organické solární články, které využívají grafen buď jako aktivní 

materiál nebo jako transparentní elektrodu. V těchto solárních článcích je místo 

klasického polovodičového materiálu použit organický polovodič. Nejčastěji 

využívaným materiálem je PEDOT:P3HT [74]. Hlavní výhodou těchto solárních článků 

oproti klasickým je jejich snadná výroba pomocí rotačního nanášení. Na druhé straně, 

vykazují nízkou účinnost okolo 1 % [75]. Na obrázku 25 lze vidět konstrukci takového 

zařízení. 

 

 
Obrázek 25: Konstrukce organického solárního článku s grafenovou elektrodou [74]. 

 

V tomto zařízení slouží přidaný grafen jako elektronový akceptor, který zároveň 

v polovodiči snižuje ztrátu vlivem fotoluminiscence.  

Druhou skupinou solárních článků jsou takzvané Gretzlovy solární články, které oproti 

organickým solárním článkům vykazují účinnost až 15 % [76]. Tento typ solárních článků 

je založen na fotoelektrochemickém jevu. Při pohlcení fotonu v organickém barvivu 

dochází k excitaci elektronu ze základního stavu, který je přímo injektován do 

vodivostního pásu nanočástic TiO2 odkud pomocí difúze putuje dále k anodě. Díky 

nanostrukturnímu charakteru částic TiO2 je kvantová účinnost až 90 % pro zelené světlo. 

K zvýšení účinnosti těchto zařízení je však potřeba vyřešit ztráty vlivem rekombinace 

náboje mezi elektrodou a oxidem titaničitým. Přidaní grafenu do této struktury může dle 

dostupného výzkumu tyto problémy vyřešit, což je znázorněno na obrázku 26. 
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Obrázek 26: (a) Schéma Gretzlovy struktury s TiO2 nanočásticemi a grafenem (b) 

s vyznačeným směrem přenosu elektronů [77]. 

 

Grafen v tomto případě vytvoří mezi TiO2 nanočásticemi vodivostní most, který sníží 

odpor mezi jednotlivými částicemi. Kromě grafenu lze využít i redukovaný oxid grafenu, 

který v solárním článku kromě vodivostního mostu působí jako elektronový akceptor 

snižující hodnotu rekombinace. Pří využití elektrody z grafenovými nanočásticemi lze 

dosáhnout účinnosti až 6,81 % [78]. Konstrukci takového solárního článku lze vidět na 

obrázku 27. 

 

 

Obrázek 27: Konstrukce Gretzlova solárního článku s grafenovou elektrodou [78]. 

 

Výsledná grafenová elektroda byla vytvořena tepelným žíháním (400 °C) grafenových 

nanočástic. Tento proces vytvořil propojenou 3D vodivou síť, kterou lze použít jako 

vhodnou náhradu za klasicky využívanou platinovou elektrodu.  

Třetí typ solárních článku je založen na polovodičových materiálech, které při kontaktu 

s grafenem vytvoří Schottkyho kontakt. Tento kontakt po absorbování fotonu 

v polovodiči a vzniku generovaného náboje zaručí separaci elektronů od děr. Konstrukci 

prvního solárního článku připraveného v roce 2010 lze vidět na obrázku 28. 
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Obrázek 28:  (a) Konstrukce a struktura prvního Schottkyho solárního článku s grafenem (b) 

obrázek kontaktu grafenu s křemíkem z elektronového mikroskopu  [79]. 

 

Jak je z obrázku patrné, není zde žádná antireflexní úprava a ani ochrana horní grafenové 

vrstvy před environmentálními vlivy. Vhledem k těmto faktům, byla účinnost tohoto 

zařízení jen 1,5%. Zvýšení účinností na 2,9 % bylo docíleno vytvořením křemíkových 

pilířů na povrchu viz obrázek 29.  

 

 

Obrázek 29: (a) Struktura, (b) fotografie a (c) obrázek solárního článku s křemíkovými pilířky 

z elektronového mikroskopu [80]. 

 

Dalším problémem je samostatný grafen, který má odpor okolo 500 Ω·□-1. Dopováním 

pomocí kyseliny dusičné bylo dosaženo efektivního snížení odporu, což vedlo ke zvýšení 

účinnosti z 2,9 % na 4,35 %. Využitím jiných dopantů, jako je například SOCl2 lze 

dosáhnout účinnosti až 8,94 % [81]. Kromě povrchového strukturování povrchu lze snížit 

odrazivost povrchu také pomocí depozice antireflexní vrstvy [82]. Při využití 

jednoduchého rotačního nanášení koloidního roztoku nanočástic TiO2 došlo k snížení 

odrazivosti povrchu ze 40 % na 10 % v oblasti vlnových délek světla 500 až 800 nm viz 

obrázek 30. 
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Obrázek 30: (a) Schématický model solárního článku s TiO2 vrstvou (b) zobrazený 

v elektronovém mikroskopu spolu s grafem (c) odrazivosti povrchu a 

s (d) voltampérovou charakteristikou [82].    

 

Společně s dopováním grafenu kyselinou dusičnou dosáhl takto vytvořený Schottkyho 

solární článek účinnosti 14,5%. Nevýhodou koloidního povlaku je jeho tendence s časem 

praskat, což vede společné se snižováním úrovně dopovaní kvůli úniku dopantu z grafenu 

k degradaci efektivity solárního článku. Kromě křemíku byl v konstrukci Schottkyho 

solárních článků použit galium arsenid [83], CdS [84], CdSe [85] a InP [86]. 

 

Posledním typem solárních článků na bázi grafenu jsou takzvané perovskitové solární 

články, které na místo organických či standardních polovodičových materiálů využívají 

perovskitové anorganické sloučeniny. Ty stejně jako organické solární články lze vytvořit 

pomocí rotačního nanášení. Kromě toho, díky své anorganické podstatě nepodléhají 

rozkladu vlivem UV záření, jako je to u organických materiálů. V případě využití grafenu 

společně s oxidem titaničitým, jako elektronového kolektoru, bylo dosaženo účinnosti 

15,6 % a to díky snížení odporu elektrody [87]. Kromě grafenu se v tomto typu solárních 

článků využívá oxid grafenu, který slouží jako vodič pozitivního náboje. Využitím oxidu 

grafenu na místo standardně požívaného PEDOT:PSS bylo dosaženo účinnosti 12,4 % 

[88]. Hlavní výhodou oxidu grafenu oproti PEDOT:PSS je v tomto případě, lepší kontakt 

s perovskitem po rotačním nanášení. 

3.1.2 Transparentní elektroda 
Díky dobré elektrické vodivosti, chemické stabilitě, vysoké transparentnosti ve 

viditelném spektru a mechanické odolnosti v ohybu je grafen považován za nástupce 

indiem dopovaného oxidu cínatého (ITO). Vhledem k hodnotám odporu jedné vrstvy 

grafenu bude v nové generaci zařízení využíváno hlavně 4 vrstev grafenu. Odpor této 

struktury je 30 Ω·□-1  s 90,1 % transparentností pro viditelné spektrum [35]. Jak již bylo 
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zmíněno výše, grafen nalézá uplatnění jako transparentní elektroda v organických 

solárních článcích, kde nahrazuje dnes využívanou platinu. Kromě špatné mechanické 

odolnosti má ITO oproti grafenu má vyšší absorpci v oblasti modré a ultrafialové oblasti 

což snižuje účinnost LED zařízení. Jako transparentní elektroda byl grafen využit 

v organických [89], galionitridových [90], hybridních [91] a dalších LED zařízeních [92]. 

Kromě diod byl grafen použit i v LCD [93], OLED [94] a dotykových panelech [35], kde 

díky vysoké transparentnosti a mechanické odolnosti v ohybu umožnil konstrukci nových 

ohebných obrazovek s vyšším kontrastem, než bylo doposud s použitím dřívějších 

materiálů možné.  

3.1.3 Fotodetektory  
Díky široké absorpci zahrnující oblast od ultrafialového do vzdáleného infračerveného 

spektra lze grafen využít v široké škále fotodetektorů. Existují celkem 4 fotoelektrické 

mechanizmy v grafenu, které lze k detekci využít: 

1. fotovoltaický efekt, který vznikne na rozhraní mezi částmi grafenu s 

různým typem dopovaní [95, 96, 97], 

2. fototermický efekt vznikající rozdílem teplot vlivem absorpce světla [98], 

3. bolometrický efekt vznikne díky změně vodivosti materiálu vlivem 

dopadajícího infračerveného záření [99] 

4. fotohradlový efekt u něhoždopadem fotonu blízko nanočástice na grafenu 

dojde k lokální změně koncentrace náboje [100]. 

Kromě těchto zmíněných způsobů detekce, lze grafen využít jako součást fotodetektorů, 

které využívají i jiný detekční mechanizmus. Jedním z nich jsou zařízení postavená na 

Shottkyho přechodu stejně jako tomu bylo u dříve zmiňovaných solárních článků.  Jelikož 

grafen vytváří Schottkyho kontakt s prvky ze 4 skupiny byl nejčastěji pro svoji cenu a 

dostupnost využit v konstrukci detektorů křemík. Detektor složený hlavně z grafenu a 

křemíku je schopný mít odezvu okolo 0,435 A·W-1 viz obrázek 31 (a) [101].  

 

 

Obrázek 31: Struktura Schottkyho fotodektoru (a) bez a (b) s kvantovými tečkami [101, 102].  

 

Přidáním kvantových částic lze dosáhnout zvýšení vnitřního elektrického pole 

Schottkyho přechodu snížením Fermiho hladiny grafenu. Kromě toho dojde vlivem 

těchto částic ke snížení odrazivosti povrchu detektoru, což vede v konečném důsledku 

k snížení odezvy senzoru na 25 ns a odezvě 0,495 A·W-1 viz obrázek 31 (b). Kromě 

Schottkyho přechodu mezi polovodičem a grafenem, lze k detekci využít Schottkyho 

kontakt grafenu a kovu [103]. Senzory využívající tento typ přechodu vhledem 

k charakteru kontaktu potřebují ke generaci fotonáboje asymetrické kontakty na místo 

běžně používaných symetrických. Úpravou designu interdigitalních elektrod 
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ze symetrického na asymetrický tvar viz obrázek 32 lze zvýšit detekční limit až na 

6.1 mA·W-1 při vlnové délce 1,55 µm [104]. 

 

 

Obrázek 32: Uspořádání elektrod fotodetektoru založeného na přechodu grafen/kov s detailem 

na asymetrické interdigitální elektrody pořízeným elektronovým 

mikroskopem.  

 

Vhledem k nízké absorpci elektromagnetického spektru grafenu a nízké odezvě má 

grafen zpětnou optickou odezvu [96]. K zvýšení této odezvy bylo vytvořeno několik 

hybridních systémů určených ke zvýšení generovaného fotonáboje dopadem jednoho 

fotonu. Za tímto účelem byl grafen kombinován s dichakogenidy [105], kvantovými 

tečkami [106]  a nanotrubcemi [107]. V těchto strukturách vzniká vnitřní elektrické pole 

na rozhraní grafenu s jiným materiálem. Například využitím jednovrstvého polovodiče 

MoS2 z rodiny dichalkogenidu lze vytvořit detektor s odezvou 5x108 A·W-1 viz 

obrázek 33.  

 

 

Obrázek 33: (a) Konstrukce a (b) znázornění pohybu náboje v závislosti na napětí (vlevo je 

Vg<< Vf) a vpravo Vg> Vf) [105]. 
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Princip fungovaní tohoto zařízení je založen na aplikaci hradlového napětí (Vg) během 

vzniku fotogenerovaného napětí (Vf). V případě negativního napětí (Vg<< Vf) jde 

generovaný elektron z MoS2 do grafenu. Vhledem k tomu že grafen v této konfiguraci je 

již P dopovaný, dojde k nárůstu jeho odporu. V případě pozitivního napětí (Vg> Vf) dojde 

k tomu, že valenční pás v MoS2 je prakticky rovný, což vede k potlačení přenosu 

elektronů do grafenu a vzniku vyrovnaného stavu, čímž dojde k změně odporu grafenu 

na počáteční hodnotu před absorpcí fotonu. K vytvoření senzoru s detekcí specifické 

vlnové délky lze využít již zmiňovaný princip foto hradlového efektu. Nejčastěji se 

v konstrukci těchto zařízení využívají koloidní částice, jejichž absorpce záleží na 

velikosti. Díky tomu lze vytvořit detektor citlivý od ultrafialové po velmi krátkou 

infračervenou část spektra. V případě využití PbS kvantových částic lze dosáhnout 

odezvy přibližně 107 A·W-1 [106].  

3.2 Chemické senzory 

Vysoká specifická plocha (2630 m2·g-1) umožňuje grafenu efektivně absorbovat jakékoliv 

molekuly. Kromě toho, detektory na bázi grafenu vykazují velmi nízké elektrické rušení 

oproti jiným 1D materiálům [108]. Díky těmto vlastnostem lze vytvořit velmi přesné 

chemické senzory, které jsou schopné reagovat změnou odporu na absorpci jedné 

molekuly [109, 110]. Například na exfoliovaném grafenu s vysokou mobilitou náboje se 

povedlo detekovat jednu molekulu oxidu dusného [111]. Grafen využívaný v konstrukci 

chemických detektorů se vyrábí pomocí 3 metod. A to CVD, exfoliaci mechanickou a 

chemickou. Mechanicky exfoliovaný grafen má oproti CVD grafenu menší velikost a 

velmi vysokou mobilitu náboje s kontaminací ve formě reziduálního oxidu a dusíkatých 

skupin [112]. Oproti tomu CVD grafen má větší velikost, ale vhledem k přípravě na 

katalytických substrátech bývá kontaminován zbytkovými atomy kovu, například 

železem. Tyto zbytkové kovy mají negativní dopad na elektrochemické vlastnosti grafenu 

[113]. Proto se častěji využívá chemické exfoliace Hummersovou metodou následovanou 

redukcí. Touto metodou lze vyrobit velké množství redukovaného oxidu grafenu, díky 

vysokému množství defektů ve své krystalické struktuře umožňuje snadnou absorpci 

atomu oproti ostatním formám grafenu. Dle detekčního mechanizmu lze grafenové 

senzory rozdělit na elektrochemické a elektronické.  

3.2.1 Elektrochemické senzory  
Elektrochemické vlastnosti grafenu [114, 115] jsou lepší než u grafitu, skleněného grafitu 

a dalších typů elektrod [116, 117, 118] díky širokému elektrochemickému oknu okolo 

2,5 V v 0,1M fosfátovém pufru (pH 7,0 [119]). Kromě toho je odpor grafenu v případě 

střídavého proudu nižší než u elektrod na bázi grafitu. Nízký odpor grafenu v tomto 

režimu indikuje, že povrchová chemie a elektronická struktura grafenu je výhodná pro 

přenos elektronu, což lze využít pro detekci molekul se silným redukčním nebo 

oxidačním potenciálem.  

Peroxid vodíku 

K detekci peroxidu vodíku, jež je produktem oxidázy a startovací molekulou peroxidázy 

byl ke konstrukci senzoru využit redukovaný oxid grafenu. První detektory založené na 

kompozitu chitosanu vykazovali detekční limit okolo 0,51 mM [120]. Kombinací 

s platinovými nanočásticemi bylo dosaženo detekčního limitu okolo 80 nM [121]. 

Nejlepší výsledky z hlediska detekčního limitu (9 nM) byly dosaženy pomocí křenové 



 27 

peroxidázy na grafenem modifikované elektrodě ze skleněného grafitu v režimu 

diferenciální pulzní voltametrie [122]. 

 

Těžké kovy  

Uniklé těžké kovy způsobují díky vysoké cytotoxicitě negativní dopad na lidské zdraví 

tak na celý ekosystém. I ve velmi nízkých koncentracích (nM) jsou škodlivé. 

V kombinaci grafenu s oxidem cínu byl vytvořen senzor, jež dokázal simultánně 

detekovat několik iontů různých těžkých kovů. Mezi nimi byly Cd(II), Pd(II), Cu(II) 

a Hg(II) [123]. Jako detekční metoda byla použita voltametrie s čtvercovou vlnou viz 

obrázek 34. 

 

 

Obrázek 34 : Změna voltagramu na základě zvyšující se koncentrace látky od 0 až do 1,2 µM 
[123]. 

 

Detekční limity tohoto senzoru byly pro Cd(II) 0,1 nM, Pd(II) 0,18 nM, Cu(II) 0, 23 nM 

a Hg(II) 0.28 nM. Kombinací grafenu a zlatých nanočástic byl vytvořen velmi citlivý 

senzor na Hg(II) jež vykazoval senzitivitu 708,3 µA na ppb s detekčním limitem až 6.10-

6 ppb [124]. 

 

Biomolekuly 

Mezi důležité biomolekuly související s lidským zdravím patří dopamin, kyselina 

askorbová a kyseliny močová. Zvýšené hodnoty dopaminu můžou indikovat schizofrenii, 

Parkinsonovu chorobu nebo HIV. Abnormální hodnoty kyseliny močové mohou způsobit 

například Lesch Nyanamův syndrom [125, 126]. K simultánní detekci všech 3 

biomolekul byl vyvinut senzor založený na modifikaci elektrody ze skleněného uhlíku 

zlatými nanočásticemi a redukovaným oxidem grafenu [127]. Detekční limit tohoto 

senzoru byl pro dopamin 0,14 µM, kyselinu askorbovou 0,51 µM a kyselinu močovou 

0,18 µM. Využitím redukovaného grafenu v kompozitu se zlatem a olovem ve formě 

nanočástic byl detekční limit posunut na 0,024 µM pro dopamin, 0,28 µM pro kyselinu 

askorbovou a 0,02 µM pro kyselinu močovou [128]. Kombinací elektrochemicky 

redukovaného oxidu grafenu s porfyrinem byl sestaven detektor serotoninu, který patří 

stejně jako dopamin k důležitým neurotransmiterům, s detekčním limitem 49 nM [129]. 
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3.2.2 Elektronické senzory 
Hlavním detekčním principem elektronických senzorů na bázi grafenu je změna odporu 

vlivem absorpce neznámé molekuly na povrchu [130]. Vysoká citlivost odporu grafenu 

na absorpci neznámých látek je způsobená vysokou mobilitou náboje a velkou detekční 

plochou. 

 

Toxické chemikálie 

První látkou detekovanou elektronickým senzorem na bázi grafenu byl v roce 2007 oxid 

dusný [130]. K detekci byla využita Hallova sonda z grafenu. Využitím grafenu ve formě 

vodivého inkoustu byl vytvořen senzor na flexibilním substrátu viz obrázek 35 (a). Takto 

připravený senzor vykazoval detekční limit v rozmezí 100 ppm až 500 ppb při použít 

polyethylenového substrátu. Kromě oxidu dusného lze tímto senzorem detekovat i jiné 

látky, jako např. chlor,  čpavek viz obrázek 35 (b).  

 

 

Obrázek 35: (a) Foto měřícího zařízení, (b) změna odporu zařízení v závislosti na detekované 

látce [131]. 

 

Detekční limit pro chlór a čpavek byl 100 ppm. K detekci sirovodíku byl použit kompozit 

redukovaného oxidu grafenu s nanotyčinkami z oxidu zinku [132]. Minimální 

detekovatelná koncentrace tohoto přízemního plynu byla dosažena za pokojové teploty 2 

ppm. Nejnižší detekční limit 1 ppb byl pro čpavek dosažen na senzoru založeném na 

redukci oxidu grafenu v pyrolu [133]. 

 

Organické těkavé látky 

Mezi nejběžnější látky vedle vody detekované na základě jejich výparů patří isopropyl 

alkohol, metanol a etanol. Senzory na bázi redukovaného oxidu grafenu vykazují 

standardně detekční limit pro jednotlivé látky 1500 ppm [134]. K regeneraci plynových 

senzorů se nejčastěji využívá suchý vzduch. Využitím CVD grafenu jako detekčního 

elementu na křemíkovém substrátu bylo dosaženo detekčního limitu při pokojové teplotě 

nižší než 200 ppm pro etanol, kyselinu octovou a aceton [135]. Pro běžné organické 

výpary spolu s benzenem, toluenem a xylenem byl dosažen detekční limit nižší než 1 ppm 

a to na zařízení využívající redukovaný oxid grafenu ve formě kompozitu 

s oktadecylaminem [136]. 

 

Biomolekuly 

Elektronické grafenové senzory byly vyvinuty na detekci základních složek živých 

organizmů. Mezi nimi jsou například sacharidy [137], proteiny [138, 139, 140, 141] a 

DNA [142, 143]. Využitím CVD grafenu v polem řízeném tranzistoru byl dosažen 
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detekční limit 0,1 mM pro glukózu [137]. Využitím redukovaného oxidu grafenu spolu 

se zlatými nanočásticemi a adekvátními protilátkami bylo dosaženo detekce IgG protejnu 

13 pM. Kromě proteinů lze zvolením jiných funkčních protilátek a CVD grafenu sestrojit 

senzor detekující různé druhy bakterií viz obrázek 36. 

 

 

Obrázek 36: Grafenový senzor určený k detekci bakterie E-coli. 

 

Senzor na obrázku 36 byl schopný detekovat bakterii E-coli s citlivostí 10 bakterií na 

mililitr [144]. Při využití podobného typu senzoru s kapalným hradlem lze detekovat 

DNA fragmenty s vysokou přesností až 0,01 nM. Takto vysoká citlivost umožňuje 

detekci chyb v jednotlivých bázích DNA [145]. 

3.3 Paměťové zařízení 

Vzhledem k elektrickým vlastnostem grafenu lze v oblasti paměťových zařízení použít 

grafen jako nonvolatilní paměť [146]. Podle mechanizmu zápisu může grafen sloužit jako 

vodivostní kanál [147], kondenzátor [148] nebo transparentní elektroda [149]. V případě 

využití grafenu jako vodivostního kanálu, lze díky vysoké mobilitě náboje a nízkému 

odporu dosáhnou vysoké rychlosti čtení a zápisu datového media. K ukládání dat na 

základě uchovaní náboje se místo klasického grafenu využívá oxid grafenu, který díky 

vysokému počtu vakancí v krystalické vazbě poskytuje dostatečné místo k uchování 

náboje [150]. V oblasti rezistivních pamětí se využívá grafen jako transparentní 

elektroda. S vývojem nonvolatilní paměti na bázi feroelektrických materiálů našel grafen 

uplatnění jako kanálový materiál viz obrázek 37. 

 

 

Obrázek 37: Schéma rezistivní paměti na bázi grafenu [147]. 
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Princip fungovaní takového zařízení je v podstatě jednoduchý. Na feroelektrický materiál 

složený z feroelektrického materiálu je aplikováno napětí, které v grafenu změní 

koncentraci nosičů náboje. V binárním systému může být jednička zapsaná jako vysoký 

proud a nula jako nízký. K vyčtení informace z takového zařízení stačí pouze napětí na 

zemi. Jelikož se v tomto případě jedná o nonvolatilní paměť, po vypnutí elektrického 

pole, je informace zachována díky remanentní polarizaci feroelektrického materiálu. 

Například experimentální zařízení skupiny Y. Sunga vyvinulo organickou 

feroelektrickou paměť s grafenovým kanálem, které vydrželo 600 cyklů [151]. 

3.4 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 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 3 byly zahrnuty jednotlivé aplikace dle metody přípravy grafenu. 

Tabulka 3: Rozdělení aplikací grafenu podle typu přípravy grafenové vrstvy.  

 

Metoda přípravy Mobilita 

náboje 

(cm2·V-1·s-1) 

Aplikace v elektronice 

Mechanická exfoliace >2∙105 Základní výzkum 

Chemická exfoliace 1 

Baterie [152], kondenzátory [153, 154], 

senzory [155, 156], transparentní elektrody 

[157], atd [158, 159, 160] 

Exfoliace v kapalině 100 

Baterie [161, 162], kondenzátory [163, 164], 

vodivé inkousty [165], katalyzátory [166, 

167], atd [168, 169, 170] 

PECVD 5000 
Baterie [171], kondenzátory [172, 173], 

solární články [174], atd [175, 176, 177] 

CVD 10000 

Senzory [178, 179, 180], solární články 

[181, 182], dotykové obrazovky [183, 184], 

atd [185, 186, 187] 

SiC 10000 

Vysoko frekvenční tranzistory [188, 189, 

190], senzory [191, 192, 193], atd [194, 195, 

196] 
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4 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. 

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. 
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5 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. 

5.1 CVD 

Grafen připravený v rámci této dizertace byl připraven pomocí metody CVD 

v komerčním zařízením Nanofab od firmy Oxford Instruments [197]. Jako katalyzátor 

zde byla zvolena komerčně dostupná měděná folie [198]. 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 4. 

Tabulka 4: 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  

↓ 695 °C 

20 min 

5.2 Vliv substrátu 

Z nedávných výzkůmů průběhu CVD procesu bylo zjištěno, že kvalita grafenu je  závislá 

na čistotě [199], krystalové orientaci [200] a topografii měděného substrátu [201]. 

Nečistoty měděné folie se projeví v průběhu CVD procesu v procesu žíhání, kdy vlivem 

tepelné difúze dojde k migraci nečistot k povrchu, což může vést k primární kontaminaci 

grafenu. Tuto kontaminaci lze snížit například odleptáním svrchní vrstvy ve vhodném 

leptadle [202], nebo nadeponováním vlastní folie z velmi čistého měděného materiálu 

[203]. Vhledem k výrobnímu procesu válcování, využitém při přípravě komerčně 

dostupných měděných folií se na povrchu nacházejí stopy od nedokonalostí použitého 

válce. Tyto nedokonalosti lze odstranit pomocí mechanického nebo elektrochemického 

procesu [204]. Krystalová orientace komerčně dostupných folií vykazuje převážně 

krystalovou orientaci <100>, která má větší velikost krystalové mřížky než grafenová 

vrstva. Vhodnější krystalovou orientací pro růst grafenu na mědi je <111>. Existují dvě 

možnosti jak danou krystalovou orientaci získat. Jednou z nich je přepětí měděné folie 
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v průběhu CVD procesu [205], druhou možností je nadeponování měděné vrstvy z velmi 

čistého materiálu (99,9999 % Cu) na Al2O3 substrát [206]. K snížení povrchové drsnosti 

substrátu a kontaminace CVD grafenu byla využita v rámci této práce technika 

elektroleštění. 

5.2.1 Elektroleštění 
Elekroleštění mědi představuje reverzní proces k elektrodepozici. Celý proces se skládá 

ze dvou kroků. Prvním z nich je vytvoření kationtů kovu na povrchu anody vlivem 

procházejícího elektrického proudu (oxidaci) skrz vhodný elektrolyt. V druhém kroku 

dochází vlivem elektrického pole k pohybu kationtů k povrchu záporně nabité katody, na 

kterém proběhne redukce kationtu na kovový atom. Preferenční leptání nerovností anody 

je způsobeno saturací počtu kationtů (větší kontaktní plocha s elektrolytem) způsobené 

vyšší hodnotou elektrického pole na okraji nerovnosti způsobující rychlejší oxidaci než 

na rovné ploše. V rámci této dizertační práce byla jako anoda vybrána měděná folie o 

rozměru 45x45x0,05 mm kaptonem přilepená na skleněné desce 50x50x5 mm k eliminaci 

leptání z obou stran a lepšímu rozložení elektrického pole v elektrolytu. Jako katoda byla 

užita korozivzdorná ocel o velikosti 60x100x2 mm. Jako elektrolyt byl použit roztok 

s 950 ml 85% H3PO4 a 50 ml IPA (isopropylalkohol), přičemž přídavek IPA zlepšuje 

celkovou smáčivost elektrolytu. Vhledem k velké pracovní ploše použité elektrody 20,25 

cm2 bylo zapotřebí použít dostatečně silný zdroj elektrického proudu. V tomto případě 

byl použit zdroj Genesis 1U 750 W od firmy TDK Lamda. Celkově bylo provedeno 6 

testovacích elektroleštění během nichž byl měněn leptací čas, napětí a proud. Před 

začátkem leptání byla každá folie očištěna nejdříve 5 minut v acetonu, IPA a vodě. 

Přebytečná voda byla odstraněna dusíkovým proudem. Poté byla folie pomocí kaptonové 

pásky přilepena na skleněný kvádr o rozměrech 50x50x5 mm. Takto připravená folie byla 

umístěna do leptací nádoby společně s korozivzdornou katodou opatřenou chladícím 

okruhem pomocí protékající kohoutkové vody s magnetickým míchadlem na dně. 

Magnetické leptadlo sloužilo v průběhu leštění k zajištění výměny elektrolytu na povrchu 

anody. Výsledky leptání byly ověřeny pomocí AFM. Pro srovnání bylo provedeno i 

měření povrchu naleptané mědi a mědi leptané 10 sekund v roztoku HCl:H2O2:H2O 

v poměru 1:1:10, což je znázorněno na obrázku 38.  
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Obrázek 38: AFM (20 x 20µm) srovnání měděné folie: (a) čisté, (b) 10 s v HCl:H2O2:H2O, 

elektroleštěné (c) 12 V, 11,4 A, 14 s, (d) 12 V, 12A, 14 s, (e) 11 V, 10,4 A, 30 

s, (f) 12 V, 11,1 A, 30 s, (g) 12 V, 12,2 A, 30 s (h) 11 V, 10,3 A, 40 s.  
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Z optického porovnání je zřejmé, že v případě elektroleptání bylo možné odstranit 

vlnitost folie. Za účelem zhodnocení dopadu leptání byla vyhodnocena střední 

kvadratická úchylka drsnosti, která má v tomto případě větší vypovídající hodnotu než 

střední aritmetická úchylka profilu (Ra). Parametr RMS je definován vztahem dle normy 

ISO 4287-2 [207]: 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑ 𝑟𝑛

2

𝑁

𝑛=1

 
(7) 

 

kde N označuje počet měření a r je hodnota výšky profilu. Jednotlivé hodnoty RMS 

povrchu byly sestaveny do tabulky 5. 

Tabulka 5: Vyhodnocené parametry AFM folie 45x45x0,05 mm dle procesu leštění. 

Jméno Napětí [V] Proud [A] Čas [s] RMS [nm] MAX [nm] 

Čistá folie x x x 50,66 282 

Leptaná folie x x 10 17,03 239 

Leštěná folie 1 12 11,4 14 17,49 443 

Leštěná folie 2 12 12 14 14,12 421 

Leštěná folie 3 11 10,4 30 25,02 483 

Leštěná folie 4 12 11,1 30 16,09 372 

Leštěná folie 5 12 12,2 30 33,32 653 

Leštěná folie 6 11 10,3 40 22,58 364 

 

Z porovnání dat v tabulce je zřejmé, že pomocí jak chemického tak elektrochemického 

leptání došlo k snížení hodnoty RMS. Kromě toho došlo také k nalezení většího počtu 

částic na povrchu folie a hlubokých rýh (okolo 100 nm) až na leštěnou folii 4. Zhlediska 

RMS nejnižší hodnota 14,12 nn byla studována u leštěné folie 2. Nejnižší maximální 

výška povrchu po elektroleptání nastala u leštěné folie 6. K nalezení optimálních 

parametrů elektroleštění měděné folie by bylo třeba provést časově náročný plánovaný 

experiment, kde by byly vstupní faktory: typ folie, druh leptadla a použitý zdroj 

stejnosměrného proudu.  

5.3 Přenos grafenu 

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

přenosu pomocí podpůrného polymeru viz obrázek 12. 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 pomocí použití vhodných rozpouštědel a správných technologických 

postupů. Následně byl zkoumán i vliv leptacího času mědi na celkové vlastnosti 

nadeponované vrstvy.  
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5.3.1 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. Před začátkem odleptání mědi bylo nutné ze spodních částí 

folie odstranit uhlíkovou kontaminaci vzniklou v průběhu CVD procesu, protože tato 

kontaminace může zpomalit či zabránit efektivnímu odleptání. Z tohoto důvodu je zadní 

strana vystavena kyslíkovému plazmatu po dobu 2 min v zařízení Plasma rezist stripper 

od firmy Diener [208]. 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 vyhodnocení 

kvality povrchu grafenu byl nejprve využit optický mikroskop Axio od firmy ZEISS za 

účelem identifikace míst s nízkou povrchovou kontaminací pomocí jednoduchého 

optického testu. Tento test spočíval v porovnání míst v brigh a darkfield módu, jak je 

znázorněno na obrázku 39.  

 

 

Obrázek 39: Srovnání snímků přeneseného grafenu pořízených v (a) dark a (b) brightfieldu. 

Čím je místo na obrázku v darkfieldu světlejší, tím větší je povrchová kontaminace. 

Tmavé místa označují místa s minimální kontaminací PMMA. Informace získané tímto 

srovnáním byly využity v dalším kroku při měření zbytkové povrchové kontaminace 

pomocí AFM ve vyznačených místech (fialový a žlutý čtverec) na obrázku 40 z hlediska 

RMS. 
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Obrázek 40: 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. 

Z obrázku 40 (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 40 (d) a to pouze 1,7 nm. Hodnota parametru RMS v případě 

užití acetonu, jako rozpouštědla, byla v souladu s pracemi Michala Hera [209], Yung-

Chang Lina [210] a Ji Won Suka [211]. Vyhodnocené RMS z celé plochy jednotlivých 

AFM skenů zobrazené na obrázku 3 (f) ukázalo, že při použití NEP bylo dosaženo 

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

vyhodnocena při použití DMG a to 12,4 nm, jelikož po jeho použití zůstalo na povrchu 

grafenu velké množství bílých teček v podobě PMMA. 

5.3.2 Kalafuna 
Výhoda přenosu grafenu pomocí přírodních polymerů mezi než 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 [212]. Menší počet 

polymerních řetězců teoreticky vede k nižší míře kontaminace grafenu na konci přenosu. 

Na druhou stranu tloušťka vrstvy potřebné k přenosu grafenu na cílový substrát je oproti 

standardně používanému PMMA s 200 nm téměř 25x větší. Tento rozdíl v tloušťce 

polymerů je způsoben rozdílnými mechanickými vlastnostmi jednotlivých polymerů. 

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 
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1 hodiny. Za účelem odpaření přebytečné vody nacházející se mezi grafenem a vzorkem 

následovalo zvýšení teploty vyhřívání na 120 °C po dobu 20 minut. Důvodem tohoto 

zvýšení bylo snížení zbytkového napětí polymerní vrstvy vzniklé v průběhu odpařování 

rozpouštědla (ethyl laktátu). K dosažení optimálních parametrů  přenosu vykazující 

nejnižší míru kontaminace grafenu po odstranění podpůrného polymeru byl využit 

plánovaný experiment. Nejprve byla provedena analýza rozptylu (výběr vhodného 

rozpouštědla) následovaná optimalizací teploty a času finálního rozpouštědla na základě 

celkové kvadratické odchylky drsnosti a maximální výšky kontaminantu. Parametry první 

části plánovaného experimentu byly navrženy na základě síly rozpustnosti zvolených 

chemických látek. Jednotlivé parametry první fáze plánovaného experimentu byly 

shrnuty v tabulce 6. 

Tabulka 6: Parametry  první fáze plánovaného experimentu. 

Rozpouštědlo Čas [min] Teplota [°C] 

Ethanol 30 21 

IPA 20 30 

Xylen 10 50 

 

Zhodnocení dopadu jednotlivých rozpouštědel bylo opět využito AFM měření, což je 

znázorněno na obrázku 41. Rychlost skenovaní byla nastavena na 0,8 Hz s laterárním 

rozlišením 4 nm.  

 

 

Obrázek 41:AFM měření grafenu po rozpuštění kalafuny v (a) ethanol, (b) IPA a (c) xylen. 

Výsledná AFM měření byla dále zpracována v programu Gwiddion a posloužila, jako 

vstupní data pro vyhodnocení analýzy rozptylu, znázorněné na obrázku 42.  
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Obrázek 42: (a) výsledné hodnoty RMS, (b) maximální výšky kontaminace pro jednotlivá 

rozpouštědla. 

Po statistickém vyhodnocení metodou ANOVA [213] byly zjištěny z matematického 

hlediska pouze nevýznamné rozdíly mezi jednotlivými rozpouštědly. Z pohledu 

technologického je rozdíl mezi jednotlivými rozpouštědly markantní. Celkové naměřené 

hodnoty naznačují větší vhodnost IPA oproti ethanolu a xylenu při odstranění kalafuny 

z povrchu grafenu. Druhá část plánovaného experimentu zabývající se vlivem teploty 

a času na odstranění kalafuny v IPA byla provedena dle parametrů v tabulce 7. 

Tabulka 7: 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 

 

Do tabulky 7 byly na základě AFM měření doplněny jednotlivé hodnoty pro lepší 

názornost. Odpovídající AFM měření byly zobrazeny na obrázku 43. 
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Obrázek 43 : AFM druhé části plánovaného experimentu s IPA: (a) 20 °C, 10 min, (b) 40 °C, 

10 min, (c) 20 °C, 30 min, (d) 40 °C, 30 min, (e) 30 °C, 20 min, (f) 30 °C, 20 
min a (g) 30 °C, 20 min. 
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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.  

5.4 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 Ramanovi spektroskopie, odporového měření a 

sekundární iontové 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 [215]. K přenosu grafenu byl 

použit postup popsaný na viz obrázek 12. 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.  

5.4.1 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 44 lze vidět 

design takové struktury. 

 

 

Obrázek 44: 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 laserová litografie, která v sobě zahrnovala rotační 

nanášení, osvit, depozici a rozpuštění polymerní masky. Jako polymerní maska byl použit 

lak AR-P 3540 od firmy Allrezist o tloušťce 1,4 µm. Osvit byl proveden na laserovém 

zařízen DWL od firmy Heidelberg s vlnovou délkou 405 nm. K depozici kontaktů z 5 nm 

Ti a 100 nm Au byl zvolen elektronový evaporátor od firmy Bestec. Rozpuštění 
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polymerní masky proběhlo v acetonu za dobu 30 minut následované oplachem v IPA a 

v demineralizované vodě. Jednotlivé naměřené hodnoty odporu jsou pro lepší názornost 

uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: 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 8 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.  

5.4.2 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 45 (a) pro komerční v obrázku 45 (b). 

 

 

Obrázek 45: Ramanovo spektrum po leptání po různou dobu pro grafen z (a) Nanofabu a (b) 

Graphenea. 
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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 9. 

Tabulka 9: 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 9 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.  

5.4.3 Hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů  
Vhledem ke stejnému druhu mědi použité, jak dodavatelem komerčního grafenu, tak 

u grafenu připraveného v Nanofabu bylo provedeno pouze jedno měření zbytkového 

množství mědi na spodní straně přeneseného grafenu od Graphenea. Hmotnostní 

spektroskopie sekundárních iontů vybavená časosběrným  hmotnostním spektrometrem 

patří mezi povrchově citlivé metody s vysokou citlivostí (1 částice až 109) na povrchovou 

kompozici. Měřící zařízení Ion ToF SIMS [216] se skládá z primárního zdroje iontů (v 

našem případě Cs) a držáku vzorků, který je spolu s hmotnostním analyzátorem umístěn 

ve vysokém vakuu (pod 10-4 Pa). Vysoký stupeň vakua zajišťuje vysoký stupeň 

pohyblivosti iontů a zároveň čistotu zkoumaného povrchu. Na začátku samotného měření 

vyletí primární iont o známé energii ze zdroje a narazí do studovaného vzorku, z kterého 

vyletí sekundární iont. Tento iont je pak naveden do hmotnostního detektoru, kde je na 

základě doby letu (času detekce závislé na hmotnosti) vhledem k známé primární energii 

daný iont identifikován. Touto metodou lze určit jak elementární (prvkové) tak chemické 

složení (vazby) studovaného povrchu. Sledovaným prvkem v rámci tohoto měření bylo 

celkové zbytkové množství mědi pod grafenem. Kromě standartních vzorků byl před 

zahájením měření připraven 1 vzorek navíc, který byl leptán 16 hodin. Výsledky analýzy 

pro jednotlivé vzorky lze vidět na obrázku 46. 
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Obrázek 46: Srovnání reziduálního množství mědi v závislosti na leptacím čase. 

Z výsledků je zřejmé, že nejkratší časy leptání (3 a 6 hodin) vykazovaly nejvyšší 

koncentraci zbytkové mědi. Oproti tomu nejnižší kontaminace byla naměřena pro leptací 

čas dvanáct hodin. S prodlužování času leptání docházelo k růstu měděné kontaminace, 

nejvíce pak u leptání 24 hodin. Nárůst kontaminace mědi při delším časovém úseku lze 

vysvětlit postupným vznikem solí na povrchu grafenu vlivem odpařovaní rozpouštědla. 

Vhledem k povaze měření (skenovaní skrz oblast 400x400 µm) bylo možné vytvořit i 3D 

mapu výskytu uhlíku a mědi pro vzorek leptaný 3 hodiny viz obrázek 47. 1  

 

 

Obrázek 47: 3D model výskytu (a) uhlíku a (b) mědi po 3 hodinovém leptání mědi. 

Z porovnání obrázků je patrné, že veškerá detekovaná měď se nacházela pouze pod 

povrchem grafenu. Kromě toho lze zde spatřit i neblahý efekt mísení vrstev 

odprašováním, zejména pak na uhlíkovém signálu. Toto mísení spolu s různou 

odprašovací efektivitou jednotlivých prvků způsobuje to, že metoda hmotnostní 

spektroskopie sekundárních iontů patří do kvalitativních analytických metod. 

                                                

 
1 Zvyšující koncentrace materíálu v 3D modelu se projevuje změnou barvy ze zelené na modrou. 
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5.5 Schottkyho solární článek 

Prvním připraveným elektrickým zařízením na bázi grafenu byl Schottkyho solární 

článek (SSC). V následující části této kapitoly je uvedeno na jakém principu Schottkyho 

solární článek funguje, postup jeho sestavení a charakterizace. Na konci kapitoly jsou 

uvedeny dosažené výsledky. 

5.5.1 Princip zařízení 
Schottkyho solární článek je založen na tzv Schottkyho přechodu, který vznikne na 

rozhraní kov/polovodič. Každý Schottkyho přechod je charakterizován výškou 

Schottkyho bariéry FB, která vznikne díky rozdílu vystupní práce kovu Wm a Fermiho 

hladinou polovodiče EF. Rozdíl těchto dvou energii vede k přesunu elektronů mezi kovem 

a polovodičem, dokud nenastane rovnováha. Následkem přemístění elektronů dojde 

k vzniku potenciálového gradientu, který zamezí dalšímu přenosu, stejně jako ochuzená 

zóna v případě pn přechodu. Schématické znázornění pásové struktury kovu a polovodiče 

před a po vzniku Schottkyho přechodu je pro názornost zobrazeno na obrázku 48.   

 

 

Obrázek 48: Schématické znázornění pásové struktury kovu a polovodiče (a) před a (b) po 

vzniku Schottkyho přechodu [217]. 

 

Jak je z obrázku 48 (b) patrné, po spojení kovu a polovodiče dojde kromě vzniku 

Schottkyho bariery FB ještě k deformaci pásové struktury v polovodiči a vzniku ochuzené 

zóny o šířce W a potencialového gradientu Vbi. 

Velikost Schottkyho bariery FB lze vypočítat pomocí dvou rovnic, každou pro jeden typ 

použitého polovodiče. Při použití polovodiče typu n má rovnice tvar 

 

𝐹𝐵,𝑛 = 𝑊𝑚 − 𝜒,            (8) 

a pro typ p 

𝐹𝐵,𝑝 = 𝐸𝑔 − (𝑊𝑚 − 𝜒),           (9) 

 

kde Wm je rovna rozdílu energie vakua EVAC s energii Fermiho meze EF, 𝜒 vyjadřuje 

elektronovou afinitu, kterou lze zapsat jako rozdíl EVAC s energii vodivostního pásu EC a 

Eg zastupující energii zakázaného pásu polovodiče. Velikost hodnoty FB určuje, o jaký 

typ Schottkyho přechodu jde. Pokud je hodnota 𝐹B ≤ 0 jedná se o tzv ohmický kontakt. 

V opačném případě při 𝐹𝐵 > 0 jde o Schottkyho kontakt. Při konstrukci solárního článku 

na bázi Schottkyho přechodu jsou potřeba oba dva typy. Schottkyho kontakt pro separaci 
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a ohmický kontakt pro extrakci fotoelektronů. Velikost ochuzené zóny W je možné popsat 

rovnicí 

𝑊 = (
2𝜀𝑉𝑏𝑖

𝑞𝑁𝑑
)

1

2
,                         (10) 

 

kde ε vyjadřuje dielektrickou permitivitu, q elementarní náboj a Nd koncentraci dopantů. 

5.5.2  Charakterizace zařízení 
K určení účinnosti fotogenerace náboje SSC zde byla využita Voltampérová 

charakteristika. Pro nalezení vlnové délky, pro kterou má SSC největší účinnost bylo 

použito měření externí kvantové účinnosti. Podrobnější studium přechodu 

grafen/Al2O3/Si k určení velikosti W proběhlo pomocí metody indukce elektrického 

proudu elektronovým svazkem (Electron beam induce current – EBIC). 

5.5.3 Voltampérová charakteristika 
Metoda voltamperové (VA) charakteristiky patří mezi základní metody porovnávání 

solárních článků. Studiem závislosti proudu a napětí v průběhu měření zařízení je možné 

určit standartní parametry každého solárního článku, mezi něž patří proud na krátko ISC, 

napětí na prázdno UOC, faktor zaplnění FF a účinnost η. Graf průběhu typické VA 

charakteristiky je znázorněn na obrázku 49 spolu s vyznačenými jednotlivými parametry.  

 

Obrázek 49: Grafické znázornění průběhu VA charakteristiky s vyznačenými parametry 
solárního článku [218]. 

 

Z grafu VA charakteristiky lze dále určit i sériový odpor RS a paralelní odpor RP SSC, 

který ovlivňuje naměřenou hodnotu ISC. Model solárního článku složeného 

z elektronických součástek je znázorněn na obrázku 50. 

 

 

Obrázek 50: Model solárního článku s vyznačenými RS a RP. 
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Pro tento model solárního článku existuje matematický popis ve tvaru 

                                             𝐽 = 𝐽𝐿 − 𝐽𝑗𝑝 exp [
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑆)

𝑛𝑘𝑇
] −

𝑉+𝐼𝑅𝑆

𝑅𝑃
,                 (11) 

kde JL zastupuje proudovou hustotu vzniklou osvitem solárního článku, Jtp je temný 

proud, V odpovídá nápětí na článku, n je idealní faktor diody související s mírou 

rekombinace náboje, k Boltzmannova konstanta a T teplota. Jednotlivé parametry jsou 

podrobněji rozebrány níže. 

 

Proud nakrátko ISC 

Proud nakrátko lze naměřit na solárním článku, pokud je zapojen v obvodu s nulovým 

odporem. Z celkové plochy S a změřené hodnoty ISC SSC je možné stanovit hodnotu 

proudové hustoty JL, která je často v literatuře uváděnana místo ISC. Matematické 

vyjádření ISC je následující: 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐽𝐿 ∙ 𝑆.          (12) 

Jednotka odpovídající proudové hustotě JL má tvar A·m-2. 

 

Napětí naprázdno UOC 

Napětí naprázdno UOC odpovídá hodnotě napětí změřené při maximální hodnotě zátěže 

obvodu se solárním článkem.  Matematický popis UOC má tvar 

𝑈𝑂𝐶 =  
𝑛𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑛 (

𝐽𝐿

𝐽0
+ 1),        (13) 

kde J0 odpovídá produ v závěrném směru zavislém na rekombinaci náboje. 

 

Faktor zaplnění FF 

Faktor zaplnění je roven poměru mezi maximalní hodnotou výkonu Pmp (při napětí Ump a 

proudu Imp) a teoretickým maximem výkonu Pt (při napětí UOC a proudu ISC). Výpočet FF 

je následující: 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑝

𝑃𝑡
=

𝑈𝑚𝑝𝐼𝑚𝑝

𝑈𝑂𝐶𝐼𝑆𝐶
..         (14) 

 

Účinnost solárního článku η 

Účinnost solárního článku se vypočítá jako poměr mezi maximální dosaženým výkonem 

Pmp a celkovým dopadajícím výkonem Ps na plochu solárního článku. Matematická 

definice tohoto vztahu je 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑝

𝑃𝑠
=

𝑃𝑚𝑝

𝐸∙𝑆𝑐
,         (15) 

kde E představuje intenzitu osvětlení solárního článku a Sc označuje ozářenou plochu. 

 

Sériový RS a paralelní odpor RP 

Sériový odpor solárního článku vzniká hlavně mezi materiálem elektrického kontaktu a 

polovodiče. Mezi hodnotou RS a proudem na krátko existuje nepřímá úměra. Vznik 

paralelního odporu RP  lze hlavně připsat poruchám v krystalové mřížce polovodiče. 

S rostoucí hodnotou RP roste přímou úměrou UOC. Hodnotu RS a RP lze stanovit jako 

𝑅𝑆 = −
𝑑𝑈

𝑑𝐼
|𝑈𝑂𝐶

, 𝑅𝑃 = −
𝑑𝑈

𝑑𝐼
|𝐼𝑆𝐶

.        (16) 

Vliv velikosti jednotlivých odporů na průběhu VA charakteristiky je pro názornost 

uveden na obrázku 51. 
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Obrázek 51: Vliv (a) sériového odporu RS a (b) paralelního odporu RP na průběh 
VA charakteristiky [218]. 

 

Z uvedených závislostí na obrázku 51 je patrné, že pro kvalitní solární článek musí být 

hodnota RS hodnotu blížící se nule a RP nekonečnu. 

5.5.4 Externí kvantová účinnost 
Externí kvantová účinnost (EQE) je rovna podílu získaných elektronu (Ne) k počtu 

dopadajících fotonů (Nf) o určité vlnové délce (λ). Při měření EQE je množství elektronů 

generovaných solárním článkem určeno z generovaného proudu ISC a počet fotonů 

z dopadajícího výkonu jedné vlnové délky P(λ). Z tohoto důvodu je lepší nahradit pojem 

EQE tzv. spektrální odezvou (SO) solárního článku. Jednotlivé pojmy lze matematicky 

popsat těmito rovnicemi: 

𝐸𝑄𝐸(𝜆) =
𝑁𝑒

𝑁𝑓(𝜆)
,       (17) 

𝑆𝑂(𝜆) =
𝐼𝑆𝐶

𝑃(𝜆)
.                                         (18) 

Pro vyjádření EQE pomocí SO existuje rovnice 

𝐸𝑄𝐸(𝜆) =
𝐼𝑆𝐶

𝑃(𝜆)
∙

ℎ𝑐

𝜆
,     (19) 

kde c je rychlost světla h Planckova konstanta. Hodnotu kvantované účinnosti může 

snižovat několik jevů. Patří mezi ně rekombinace fotonáboje na povrchu a vně polovodiče 

a odrazivost rozhraní. K rekombinaci na povrchu dochází hlavně pro krátké vlnové délky 

(modrá šipka) a delší vlnové délky jsou rekombinovány vně polovodiče (červená šipka). 

Vliv jednotlivých negativních jevů je graficky vyjádřen obrázkem 52. 
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Obrázek 52: Graf průběhu EQE s vyznačenými oblastmi vlivu rekombinace a reflexe. 

5.5.5 Charakterizace solárního článku metodou EBIC 
Metoda EBIC je u solárních článků používána k určení šířky ochuzené zóny a stanovení 

difúzní délky nosiče náboje. Vybuzení páru elektron-díra v tomto případě probíhá pomocí 

elektronového svazku a ne světelného jak je to u VA charakteristiky. Dopadající elektrony 

elektronové svazku se nepružně rozptylují s elektrony v polovodiči a tím je vytvořen pár 

elektron-díra. Díky vnitřnímu elektrickému poli dojde k separaci vzniklého náboje, který 

následně vede k vzniku měřitelného proudového signálu. V závislosti na poloze a 

měřeného proudu je možn é určit velikost ochuzené zóny. Měření EBIC může být 

provedeno ve dvou konfiguracích, které lze vidět na obrázku 53. 

 

 

Obrázek 53: Schématické znázornění metody EBIC v (a) kolmém a (b) příčném uspořádání. 

 

Kolmé uspořádání slouží k určení difúzní délky elektronu oproti tomu měření v příčném 

uspořádání pomůže určit velikost a tvar ochuzené zóny. 

5.6 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 
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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 aluminou (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 54. Jednotlivé kroky budou podrobněji rozebrány v následujícím textu. 

 

 

Obrázek 54: Schéma grafenového solárního článku. 

5.6.1 Optická litografie 
Metoda optické litografie je založena na reakci optický aktivního polymeru se zářením o 

specifické délce. Její hlavní výhodou je vysoká produkční rychlost polovodičových 

komponent oproti elektronové litografii od 1 µm výše.  Při přípravě SSC byly využity 

dvě optolitografické zařízení. První z nich byl bezmaskový laserový litograf pracující na 

vlnové délce 405 nm (Heidelberg DWL66FS) [219], který byl využit k výrobě prvních 

prototypů SSC. Po odladění postupu výroby a stanovení finální podoby solárního článku 

byla využita optická litografie založená na speciálních chromových maskách. Chromová 

maska se skládá z 5 palcového skla s 150 nm vrstvou chromu a 50 nm oxidu chromu, na 

které byl předem nanesen rezist AZ 1505 s tloušťkou 500 nm. Po osvitu finálního designu 

horních zlatých elektrod a obdélníků 4x3 mm viz obrázek 55 na DWL byly vyrobené 

masky použity na litografu Mask Aligner SÜSS MicroTec MA8/BA8 k výrobě SSC 

[220]. Mask Alignert pracuje na rozdíl od zařízení DWL s vlnovou délkou 365 nm, což 

umožňuje využít i jiné typy rezistů. Přechodem z bezmaskové litografie k maskové došlo 

k zefektivnění výroby solárních článků. V této práci byl jako opticky aktivní polymer 

využit AR P 3540 od firmy Allresist [221]. 
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Obrázek 55: Design pro výrobu masek pomocí DWL.  

5.6.2 Napařování 
Depozice horních a spodních kontaktů pomocí napařování byla zvolena především díky 

své rychlosti depozice (1 nm·s-1), která je několikanásobně rychlejší, než v případě 

magnetronového naprašovaní. Metoda napařovaní je založena na odpařování 

deponovaného materiálu na cílový substrát pomocí cíleného zahřívaní. K zahřívání lze 

využít několik zdrojů energie, například laserový či elektronový svazek nebo průchod 

elektrického proudu skrz deponovaný materiál. Při výrobě SSC byl využit elektronový 

svazek a zařízení Bestec e-beam evaporátor 397 [222]. Parametry depozice pro jednotlivé 

elektrody jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Depoziční parametry Ti, Au a Al pro zařízení Bestec. 

Materiál Napětí [kV] Proud [mA] Rychlost depozice 

[nm·s-1] 

Tloušťka [nm] 

Ti 8 120 0,12 5 

Au 8 300 0,31 100 

Al 8 280 2,2 300 
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5.6.3 Leptání SiO2 
K leptání oxidu křemičitého v druhém kroku výroby byla ze začátku používána tzv. 

mokrá metoda, která v sobě zahrnovala manipulaci s nebezpečnou bufferovanou 

kyselinou chlorovodíkovou (roztok kyseliny fluorovodíkové a fluoridu amonného). 

Vzhledem k dostupnosti bezpečnějšího způsobu leptání pomocí zařízení založeného na 

reaktivním iontovém odprašovaní byla metoda mokrého leptání opuštěna. Reaktivní 

iontové odprašovaní bylo provedeno na přístroji RIE (Oxford PlasmaPro 80 [223]). 

Prvním krokem v průběhu leptání bylo očištění povrchu substrátu pomocí Descumu. 

V něm je zahrnuto odstranění polymerních residuí vzniklých předešlým litografickým 

procesem pomocí kyslíkové plasmy. V další části leptání byla do komory místo kyslíku 

přivedena směs argonu a triflormetanu, která pomocí plasmy a urychlovaných iontů ke 

vzorku odstranila vrstvu SiO2. Parametry procesu leptaní jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11: Parametry čištění a leptání SiO2 v zařízení RIE. 

Metoda Tlak [Pa] Ar [sccm] O2 [sccm] CHF3 [sccm] Výkon [W] Čas [s] 

Descum 5,3  - 20  - 50  30  

Leptání 4,0  38  - 12  200  450  

5.6.4 Pasivace povrchu 
Pasivace povrchu křemíku po odleptání vrstvy SiO2 byla provedena pomocí depozice 

atomárních vrstev (Atomic layer deposition – ALD). Metoda ALD je založena na principu 

střídaní dvou prekurzorů v plynné fázi, které pokaždé plně pokryjí povrch. Prvním 

prekurzorem je vždy organokov (organická sloučenina obsahující atom zvoleného kovu), 

který na povrchu vlivem termální nebo plazmatické redukce vytvoří jednolitou 

monovrstvu vybraného kovu. Druhým prekurrzorem bývá oxidační či nitridační činitel 

podle toho jestli má být finální vrstva oxidem či nitridem základního kovu. K pasivaci 

povrchu v případě SSC byla zvolena alumina (Al2O3) v zařízení ALD Fiji 200 [224]. 

Jednotlivé použité prekurzory a základní parametry přípravy jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Procesní parametry přípravy vrstvy Al2O3 v zařízení ALD. 

Materiál Prekurzor 1 Prekurzor 

2 

Teplota Rychlost 

depozice 

Al2O3 Trimetylaluminium O2 plasma 200 °C 0,1 nm za 

cyklus 

5.6.5 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 
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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.  

5.7 Dosažené výsledky  

5.7.1 Vliv tloušťky pasivační vrstvy Al2O3 na průběh VA 

charakteristiky 
Vhledem k snaze o nalezení nejvhodnější šířky pasivačního oxidu bylo připraveno 

několik solárních článků s tloušťkou od 1 nm po 5 nm Al2O3.  

 

 

Obrázek 56: VA charakteristika SSC s různou tloušťkou pasivačního oxidu. 

 

Z grafu na obrázku 56 je patrné, že největší účinnosti bylo dosaženo při tloušťce oxidu 2 

nm. Pro lepší názornost jsou jednotlivé parametry VA charakteristiky shrnuty v tabulce 

13. 

Tabulka 13: Parametry SSC s různou tloušťkou oxidu. 

Tloušťka [nm] Účinnost [%] FF Uoc [mV] Isc [mA] 

1 0,010 0,246 404 0,012 

2 0,087 0,157 395 0,169 

3 0,021 0,134 488 0,040 

4 0,086 0,122 554 0,152 

5 0,070 0,155 430 0,127 

5.7.2 Vliv tloušťky pasivační vrstvy Al2O3 na průběh EQE 
Z naměřených dat EQE pro SSC s tloušťkou oxidu Al2O3 od 0 nm do 5 nm z grafu na 

obrázku 57 je zřejmé, největší účinnost byla dosažena pro solární článek s tloušťkou 

oxidu 1 nm. 
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Obrázek 57: Výsledky měření EQE pro SSC s různou tloušťkou oxidu. 

  

Vyšší hodnota EQE pro SSC s nulovou pasivační vrstvou než SSC s vrstvou 3,4, a 5 nm 

lze vysvětlit vytvořením nativního oxidu křemíku v průběhu skladování.  

5.7.3 Stanovení šířky ochuzené zóny metodou EBIC 
K stanovení šířky ochuzené zóny byla zvolena metoda EBIC. Pro toto měření bylo 

zapotřebí umístit rozpůlený SSC s 2 nm Al2O3 na speciální držák. Tento držák umožnil 

kontaktování SSC mikromanipulátory v elektronovém mikroskopu LYRA 3 od firmy 

TESCAN [225]. Na obrázku 58 lze vidět obraz SSC v elektronovém mikroskopu 

(Scanning electron microscope – SEM) spolu s vyhodnocením šířky ochuzené zóny. 

 

Obrázek 58: Měření EBIC SSC s vyznačenou (a) oblastí měření v detektoru sekundárních elektronů 

a (b) EBIC s  (c) výslednou šířkou ochuzené zóny. 
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Šířka ochuzené zóny pro nejúčinnější solární článek s 2 nm AL2O3 byla stanovena na 3,72 

µm.  

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

transparentní elektrody a zvýšení vnitřního napětí. Celkově byly testovány dvě látky, 

kyselina dusičná a stříbrné nanodráty (Silver nanowire – SNW).  

 

Kyselina Dusičná 

Dotování pomocí kyseliny dusičné s koncentrací 85% proběhlo vystavením výparů 

(NO3,N2O4 a H2O) po dobu 30 sekund. Porovnání dopadu výparů kyseliny lze vidět na 

obrázku 59 , kde je uvedena daná VA charakteristika. 

 

Obrázek 59: Vliv kyseliny dusičné na VA charakteristiku. 

Z VA charakteristiky před a po dopovaní HNO3 je patrné snížení účinnosti SSC. Pro 

názornost byly jednotlivé parametry článku před a po dotování uvedeny do přehledné 

tabulky 14. 

Tabulka 14: Parametry SSC před a po dotovaní kyselinou dusičnou  

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

Před 0,79 22,62 257,92 0,80 145,49 21432,66 

Po 0,53 20,67 274,67 0,52 185,16 35523,17 

 

Z očekávaných efektů došlo pouze k nárůstu napětí na prázdno Uoc a paralelního odporu 

RP. Tento efekt je způsoben zvýšením hodnoty výstupní práce grafenu vlivem 

dodatečného P dopovaní. Kromě toho mělo dopování negativní dopad na hodnotu 

sériového odporu RS, jehož hodnota vzrostla téměř o 60 %. Vzhledem k celkové volatilitě 

chemického dopovaní (po čase dochází k degradaci) pomocí kyseliny dusičné bylo dále 

experimentováno se stříbrnými nanodráty. 
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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 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 [226]. Vhledem k depozici nanodrátů pomocí 

rotačního nanášení bylo zapotřebí nalézt vhodnou kombinaci parametrů k dosažení 

dostatečné hustoty nanodrátů s odpovídající hodnotou odporu. Z tohoto důvodu byly 

stříbrné dráty naneseny na stejnou měřící strukturu jako v případě studia vlivu leptání. 

V tabulce 15 jsou shrnuty jednotlivé parametry rotačního nanášení, které byly měněny. 

Tabulka 15: Parametry rotačního nanášení stříbrných nanodratů. 

Koncentrace [mg·ml-1] 0 1 2 5 

Rotace za minutu - RPM [ot.·min-1] 500 1000 1500 3000 

 

Výsledná hustota pokrytí pro jednotlivé koncentrace lze vidět na obrázcích 60,  61 a 62.  

 

 

Obrázek 60: Změna hustoty pokrytí SNWs s koncentrací 1 mg·ml-1v závislosti na rotační 
rychlosti (a) 500, (b) 1000, (c) 1500 a (d) 3000 ot.·min-1. 
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Obrázek 61: Změna hustoty pokrytí SNWs s koncentrací 2 mg·ml-1v závislosti na rotační 

rychlost (a) 500, (b) 1000, (c) 1500 a (d) 3000 ot.·min-1. 

 

 

Obrázek 62 : Změna hustoty pokrytí SNWs s koncentrací 5 mg·ml-1 v závislosti na rotační 

rychlost (a) 500, (b) 1000, (c) 1500 a (d) 3000 ot.·min-1. 

Z porovnání obrázků 60, 61 a 62 je patrné, že nejlepší pokrytí z hlediska celkového 

rozprostření na studované ploše (vhledem k předpokládané velikosti grafenových zrn) 

bylo dosaženo pří koncentraci 2 mg·ml-1 a 1000 ot.·min-1 (obrázek 64 (b)). Při nižších 
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otáčkách byla koncentrace velmi vysoká, u vyšších nedostatečná. Kromě toho s rostoucí 

koncentrací rostla očekávaně i pokrytá celková plocha.  Odpor jednotlivých vzorků byl 

shrnut do tabulky 16. 

Tabulka 16: Změna odporu v závislosti na ot.·min-1 a koncentraci SNW. 

 Koncentrace [mg·ml-1] 

Otáčky [ot.·min-1] 1 2 5 

500  9 Ω·□-1 7 Ω·□-1 1 Ω·□-1 

1000  17 Ω·□-1 15 Ω·□-1 7 Ω·□-1 

1500  28 Ω·□-1 26 Ω·□-1 23 Ω·□-1 

3000  165 Ω·□-1 130 Ω·□-1 58 Ω·□-1 

 

Data v tabulce 16 potvrzují předpoklad, že s rostoucí koncentrací drátů bude klesat i 

celkový odpor připravené vodivé sítě. Největší změna odporu s rostoucí koncentrací byla 

zaznamenána u 3000 ot.·min-1, kdy se hodnota odporu změnila z počátečních 165 Ω·□-1 

při koncentraci 1 mg·ml-1na  58 Ω·□-1 při 5 mg·ml-1. 

K otestovaní 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. Ovlivnění VA 

charakteristiky SNW lze vidět na obrázku 63. 

 

Obrázek 63: VA charakteristika SSC před a po nanesení stříbrných nanodrátů. 

Z obrázku 63 je patrné, že aplikace nanodrátů zlepšila VA charakteristiku SSC. Změna 

jednotlivých parametru VA charakteristiky byla pro lepší názornost shrnuta do 

tabulky 17. 

Tabulka 17: 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 
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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). 

5.7.5 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 teplotách 

250, 350 a 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. VA charakteristika pro 250 

°C byla zanesena do obrázku 64. 

 

Obrázek 64: Změna VA charakteristiky SSC po žíhání při teplotě 250 °C. 

Z dat na obrázku 64 je patrné, že největšího zvýšení proudu nastalo u SSC s grafenem 

přeneseném pomocí kalafuny. Pro lepší názornost jsou jednotlivé charakteristiky uvedeny 

do tabulky 18.  

Tabulka 18: Parametry VA charakteristiky SSC po žíhání při 250 °C. 

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

K. před 0,04 18,62 470 0,05 5560 1723412 

K. po 0,43 20,46 300 0,84 298 82325 

SNW před 0,01 14,49 552 0,02 10139 4910030 

SNW po 0,2 11,11 602 0,37 680 801555 

Data v tabulce 18 vykazují jasný trend nárůstu efektivity vyvolané žíháním při 250 °C. 

Další testovaní nových SSC proběhlo při teplotě 350 °C, což je zobrazeno na obrázku 65. 
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Obrázek 65: Změna VA charakteristiky SSC po žíhání při teplotě 350 °C. 

Z VA charakteristik na obrázku 65 jasně plyne pozitivní efekt vyhřívání při vyšší teplotě 

350° C.  Pro lepší srovnání dopadu zvýšené teploty na parametry SSC byly daná data 

zpracovaná do tabulky 19. 

Tabulka 19: Parametry VA charakteristiky SSC po žíhání při 350 °C. 

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

K. před 0,008 15,22 377 0,016 11184 4230972 

K. po 1,378 25,84 324 1,970 192 17807 

SNW před 0,004 15,46 538 0,006 39588 15327381 

SNW po 0,073 11,74 364 0,207 727 612122 

 

Data v tabulce potvrzují předpokládaný trend vlivu teploty na růst účinnosti SSC a to 

v případě kalafuny až 172x. V případě SSC se stříbrnými nanodráty došlo pouze 

k zlepšení 18x. Malé zlepšení účinnosti v případě SSC se SNWs je pravděpodobně 

způsobené zbytkovým množstvím polyvinilpyrolidonu. Tento polymer v průběhu 

syntézy nanodrátů z roztoku slouží jako stabilizátor růstu a zabraňuje shlukovaní částic. 

Vyšší teplota žíhání například 450 °C by teoreticky mohla vést k snížení této polymerní 

kontaminace a vést k lepšímu propojení mezi grafenem a jednotlivými nanodráty. Efekt 

žíhání při teplotě 450 °C na SSC je vidět na obrázku 66. 



 61 

 

Obrázek 66: Změna VA charakteristiky SSC po žíhání při teplotě 450 °C. 

Jak je z obrázku 66 patrné, došlo k největšímu nárůstu proudu u solárního článku se 

SNWs. Pro názornost jsou naměřené parametry VA charakteristiky shrnuty do 

tabulky 20. 

Tabulka 20: 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 s rostoucí teplotou 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. Vhledem k tomu, že celkově 

nejlepších výsledků bylo dosaženo při žíhání SSC při 450 °C, budou všechny následující 

solární články ošetřeny tímto teplotním procesem. Žíhání SSC při vyšších teplotách 

nebylo testováno v důsledku nebezpečí poškození grafenové vrstvy vysokou žíhací 

teplotou. 

5.7.6 Vícevrstvý grafen 
Výhody několikavrstvého grafenu (3-5 vrstev) oproti monovrstvě jsou vyšší mechanická 

odolnost, nižší odpor (120 Ω·□-1 oproti 500 Ω·□-1) a vyšší hodnota výstupní práce 

materiálu (nárůst o 60 meV) vedoucí k vyššímu prahovému napětí Schottkyho přechodu. 

Vyšší hodnota Schottkyho přechodu s nižším odporem vede v tomto důsledku obecně 

k vyšší hodnotě napětí VOC a proudu ISC. K otestování tohoto předpokladu byly vyrobeny 

SSC z několikavrstvého grafenu dodaném firmou ACS Materials. VA charakteristiky 

SSC přenesené pomocí kalafuny před a po žíhání při teplotě 450 °C jsou uvedeny 

v obrázku 67.   
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Obrázek 67: VA charakteristika 3-5 vrstev grafenu před a po žíhání při 450 °C. 

Ze získaných VA charakteristik je zřejmé, že vlivem žíhání došlo k celkovému zlepšení 

funkčnosti SSC. Pro lepší názornost jsou jednotlivá data shrnuty do tabulky 21. 

Tabulka 21: Parametry VA charakteristiky SSC po žíhání při 450 °C. 

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

Před 0,006 9,615 566 0,013 13265 17008436 

Po 1,234 23,36 314 2,01 155 22615 

 

Vyhřívaní u SSC s několikavrstvým grafenem způsobilo opět snížení celkového odporu 

a zvýšení účinnosti. K očekávanému zlepšení oproti jednovrstvému grafenu však nedošlo, 

dosažené hodnoty jsou velmi podobné. Tento fakt je pravděpodobně způsoben rozdílnou 

kvalitou dodaných grafenových vrstev od dvou různých výrobců. 

5.7.7 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 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 viz obrázek 68.  
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Obrázek 68: Část designu křemíkových děr pro DWL.  

 

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 22. 

Tabulka 22: 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 69, pořízeném v  elektronovém 

mikroskopu Helios vybaveném iontovým galiovým svazkem. 
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Obrázek 69: 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 70. 

 

 

Obrázek 70: Odrazivost křemíkového povrchu před a po vytvoření děr. 

 

Z obrázku 70 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 měření VA charakteristiky SSC s antireflexní úpravou po vyhřátí na 

450 °C po dobu jedné hodiny je zobrazeno na obrázku 71.   
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Obrázek 71: VA charakteristika SSC s antireflexní úpravou. 

 

Parametry VA charakteristiky byly shrnuty do tabulky 23. 

Tabulka 23: 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 

5.7.8 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 72 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 72: VA charakteristiky SSC s nejvyšší účinnosti dle typu. 

 

Pro lepší srovnání byly parametry VA charakteristiky shrnuty do tabulky 24. 
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Tabulka 24: 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. 
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6 GRAFENOVÉ KVANTOVÉ TEČKY 

6.1 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 

73 pořízeném elektronovým mikroskopem FEI VERIOS 460L. 

 

 
Obrázek 73:  Povrch grafitu (a) po a (b) před mikrovlnnou expanzí.   

Takto expandovaný grafit byl následně přidán do NMP. Výsledná koncentrace 

primárního roztoku 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. Na obrázku 74 lze vidět roztok na začátku exfoliace v ultrazvuku 

a na konci separace. 

 

 
Obrázek 74: (a) Roztok NMP na začátku separace a (b) na konci procesu. 

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. 
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K potvrzení přítomnosti kvantových teček byl využit jednoduchý optický test pomocí UV 

světla, který je znázorněn na obrázku 75. 

 

 
Obrázek 75 : Srovnání vizuální odezvy (kádinka na 20 ml) (a) na denní světlo, (b) UV osvětlení. 

Po osvitu vzorku pomocí UV světla došlo k silné luminiscenci (zářivému relaxačnímu 

přechodu mezi jednotlivými energetickými hladinami), jež byla způsobena rozštěpením 

energetických hladin vlivem zmenšení velikosti grafenu maximálně na desítky nm. 

6.2 Charakterizace 

K charakterizaci morfologie připravených kvantových teček byla použita metoda 

transmisní elektronové mikroskopie. Velikost a výška byla stanovena pomocí 

mikroskopie atomárních sil. Kromě těchto vlastností byla dále zkoumána emisivita, 

absorpce a kvalita připraveních částic pomocí rentgenové a Ramanovské spektroskopie. 

Koncentrace částic byla stanovena pomocí termogravimetrie. 

6.2.1 Transmisní elektronová mikroskopie 
Studium morfologie připravených grafenových teček bylo provedeno na transmisním 

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

určený k měření byl připraven pomocí kapkové metody. Metoda v sobě zahrnovala 

odebrání malého množství roztoku kvantových teček (1 µl), kterým se zakápla 3 nm 

grafitová membrána podepřená uhlíkovými vlákny na měděném držáku. Přebytečná 

kapalina na povrchu držáku byla odstraněna pomocí kapilárního efektu netkané 

laboratorní utěrky. Před umístěním do TEM byl vzorek zahřát na teplotu 100 °C po dobu 

1 hodiny za účelem urychlení odpaření zbytkového rozpouštědla. Vzhledem 

k materiálové shodě amorfní grafitové vrstvy a krystalického grafenu, která způsobila 

minimální kontrast, bylo nezbytné použít metodu energiové filtrace. Tato metoda funguje 

na základě detekce změny energie prošlého svazku skrz materiál. Při průchodu amorfním 

materiálem ztratí primární svazek menší energii než v případě krystalického materiálu. 

Kromě krystalinity hraje roli i celková výška studované vrstvy. Tento energiový rozdíl 

byl ve výsledném snímku pozorován jako dynamický rozdíl šedé barvy. Metodu 

energiové filtrace lze přirovnat k pozorování buněk pomocí fázového kontrastu světla. Na 

obrázku 76 lze vidět jednu z kvantových teček. 
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Obrázek 76: 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. Tyto 

povrchové stavu a defekty společně s velikostí kvantových teček způsobují pozorovanou 

fotoluminiscenci. 

Kromě morfologie připravených kvantových teček byla určena i excitační vlnová délka 

připravených nanočástic spektroskopickou studií energiové ztráty elektronů (Electron 

Energy Loss Spektrum – EELS), která podobně jako metoda energiové filtrace zobrazuje 

změnu energie primárního svazku pomocí kvantitativního spektra. Výsledné spektrum lze 

vidět na obrázku 77. 

 

 
Obrázek 77: Výsledné spektrum ze spektroskopické studie ztráty energie elektronu. 

Ve změřeném spektru lze identifikovat dva samostatné píky s maximem na 2,9 eV 

a 4,5 eV. Pík na 4.5 eV odpovídá povrchové plasmonické odezvě od membrány 

z amorfního uhlíku. Druhý pík náleží excitonické excitaci, která odpovídá vlnové délce 

427 nm. 



 70 

6.2.2 AFM 
Velikost, výška a distribuce připravených kvantových teček byla stanovena pomocí 

mikroskopie atomárních sil na zařízení Bruker DIMENSION ICON-SPM 

v semikontakním módu. Pro měření bylo třeba připravit vzorek nanočástic na atomárně 

rovné podložce. Za tímto účelem byl vybrán křemíkový substrát s 280 nm SiO2 na který 

pomocí rotačního nanášení byla připravena studovaná vrstva. Akcelerace v průběhu 

nanášení byla 500 ot.·s-1, přičemž maximální otáčky 1000 ot.·min-1 trvaly 60 sekund. Poté 

byl vzorek po dobu 2 minut vyhříván na teplotě 200 °C za účelem odpaření přebytečného 

NMP. K měření byl využit hrot scanasyst. Zpracování získaných dat proběhlo v softwaru 

Gwiddion viz obrázek 78. Velikost připravených částic se pohybovala od 6 do 50 nm a 

průměrná výška částic byla 3,6 nm, což odpovídá několika vrstvám grafenu. 

 

 
Obrázek 78: AFM měření grafenových kvantových teček. 

6.2.3 Absorpční spektroskopie 
Absorpční vlastnosti připravených kvantových teček byly studovány pomocí absorpční 

spektroskopie v rozsahu vlnových délek od 300 do 800 nm viz obrázek 79. 

 
Obrázek 79. Absorpční spektrum grafenových kvantových teček s detailem v intervalu 305 až 

325 nm. 
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V oblasti viditelného záření (400 až 700 nm) se nenachází žádné maximum, pouze široký 

absorpční pás. Tento fakt lze vysvětlit silnou polidisperzivitou připravených kvantových 

teček [227]. Dvě zjištěná lokální maxima v ultrafialové oblasti 308 a 319 nm odpovídají 

přechodu n→π*, který je způsoben přítomností dopantu a lokálních defektů v studované 

struktuře [228]. 

6.2.4 Fotoluminiscenční spektroskopie 

Fotoluminiscenční spektra připravených kvantových teček byla změřena na zařízení 

FLUOROLOG. Detekovaná vlnová délka v rámci měření měla rozsah od 250 do 700 nm. 

Na obrázku 80 (a) jsou znázorněna excitační a emisní spektra.  

 
Obrázek 80: Excitační a emisní spektra pro (a) různé vlnové délky, (b) normalizované spektra, 

(c) změna polohy emisního píku a pološířky píku na excitační vlnové délce. 

Maximální emisivita na 467 nm nastala při excitační vlnové délce 370 nm. Tato hodnota 

je oproti dříve publikovaným pracím jiná [229, 230]. Jednotlivá emisní maxima se ze 

450 nm posunula na 515 nm spolu se zvyšující se excitační vlnovou délkou (310 – 

470 nm). V průběhu měření došlo k tzv. červenému posunu, který je lépe pozorovatelný 

u normalizovaného spektra na obrázku 80 (b). Vynesením závislosti excitační délky na 

poloze a pološířce emisního spektra (FWHM-full with hight maximum) viz 

obrázek 80 (c) lze pozorovat téměř lineární nárůst pozice emisního píku na zvětšující se 

excitační vlnové délce do saturačního bodu při vlnové délce 470 nm. Dodatečný emisní 

pík s hodnotou 480 nm při excitační vlnové délce 450 a 470 nm je způsoben rozdílnými 

povrchovými stavy kvantových teček [231, 232, 233], který je tímto nezávislý na 

excitační vlnové délce [234]. U FWHM lze pozorovat postupný nárůst s rostoucí vlnovou 
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délkou do 340 nm, od které šířka píku postupně klesá. Jednotlivé změny lze 

pravděpodobně připsat excitaci snižujícího se počtu povrchových stavů s rostoucí 

excitační vlnovou délkou.  

6.2.5 XPS 
Evaluace chemické funkcionalizace grafenových kvantových teček výrobním procesem 

byla stanovena pomocí měření XPS, které proběhlo na zařízení Kratos Axis Supra 

s nízkým energiovým rozlišením. Celkově proběhla 4 měření, z toho jedno přehledové 

a 3 zaměřené na jednotlivé prvky, jako je uhlík, kyslík a dusík s vysokým energiovým 

rozlišením. Naměřená spektra jsou znázorněna na obrázku 81. 

 

 

Obrázek 81: XPS spektrum grafenových kvantových teček: (a) přehledové spektrum, (b) detail 

uhlíkového, (c) kyslíkového a (d) dusíkového píku. 

Z přehledového spektra na obrázku 81 (a) vyplynulo, že celkový obsah uhlíku je 76 %, 

kyslíku 17 % a dusíku 7 %. Z dekonvoluce uhlíkového píku na obrázku 81 (b) je patrné 

že jednoduchá vazba uhlíku C-C tvořila 86 % všech vazeb (284.8 eV). Další vazby byly 

z 5,3 % tvořeny  C-O-N (286,3 eV), C=O z 7,25 % (287,8 eV) a O-C=O z 1,4 % 

(288,8 eV) [235]. Vysoký podíl jednoduchých vazeb uhlíku (86 %) naznačuje velmi nízké 

procento defektních stavů, které se nacházejí hlavně na povrchu a na hranách studovaných 

kvantových teček na kterých je vázán kyslík, nebo dusíkový atom. Detailní sken v poloze 

kyslíkového píku viz obrázek 81 (c) ukázal převažující se jednoduchou vazbou mezi 

kyslíkem a uhlíkem v 93,99 % (532,48 eV). Zbylé vazby byly tvořeny z 3,8 % C=O 

(531,08 eV) a 2,21 % absorbovanou povrchovou vodou (533,08 eV) [236]. XPS sken 

v případě dusíku viz obrázek 81 d) ukázal převažující pyrolytickou vazbu z 89,1 % 

(400,6 eV) a minoritní grafiticky vázaný dusík C3N z 10,9 % (402,6 eV) [237]. Tyto 
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změřené hodnoty naznačují dopování připravených kvantových teček v průběhu procesu 

výroby z NMP jehož sumární vzorec je C5H9NO. Připravené kvantové tečky vykazují 

díky nízkému poměru navázaného kyslíku vyšší podobnost k mechanicky 

exfolianovanému grafenu než jiné kvantové tečky popsané v dostupné vědecké literatuře 

[231, 232, 233, 238].  

6.2.6 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 82 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 82: 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 82 (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 [239]. Kromě toho tato hodnota je nejnižší v porovnání 

s dostupnou literaturou zabývající se syntézou kvantových teček z grafenu pomocí 

chemické exfoliace [240]. 

6.2.7 Termogravimetrická analýza 
Tato analytická metoda je založena na přesném váhovém měření změny hmotnosti 

studovaného vzorku za určitý čas. Existují dvě základní nastavení této metody. Jedná se 

o statické nastavení, kdy je vzorek vystaven konstantní teplotě nebo dynamické, při 

kterém je vzorek vystaven buď vzrůstající nebo klesající teplotě. Pro určení koncentrace 

částic připravených kvantových teček v NMP bylo použito dynamické nastavení zařízení 

Q5000 (TA Instruments). V dusíkové atmosféře byl roztok ohřát z teploty 25° C na 

200 °C s rychlostí 5 °C·min-1. Po dosažení finální teploty byl vzorek půl hodiny držen na 

této konečné teplotě. Na konci procesu zbylo celkově 21 mg materiálu, což odpovídá 

63 % počáteční hmotnosti použitého grafitu a výsledné koncentraci 3,22 mg·ml-1. Tato 
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hodnota je celkově zavádějící, jelikož v průběhu procesu exfoliace došlo k fukcionalizaci 

částic vlivem použitého rozpouštědla. 

6.3 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. Vhledem k faktu, že takto připravené nanočástice sloužily 

pouze k srovnávacímu měření s elektrodou modifikovanou s grafenovými kvantovými 

tečkami, byly tyto nanočástice studovány pouze termogravimetricky a z hlediska 

morfologie a topografie pomocí TEM a AFM.  

6.3.1 Termografická analýza 
Vhledem k použití stejného nosného media, jako v případě kvantových teček z grafenu, 

byl postup termogravimetrické analýzy připravených částic stejný. Z počáteční teploty 

byly jednotlivé vzorky ohřáty na 200 °C a tam udržovány po dobu 30 minut.  Výsledné 

koncentrace 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. 

6.3.2 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 83. 

 

 
Obrázek 83: AFM měření kvantových teček z (a) MoS2, (b) MoSe2, (c) WS2 a (d) WSe2. 
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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. 

6.3.3 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 84. 

 

 
 Obrázek 84 : 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. 
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6.4 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. 

6.4.1 Cyklická voltametrie 
Cyklická voltametrie využívá pro měření tříelektrodový systém s pracovní, pomocnou a 

referenční elektrodou. Nejčastěji využívanými materiály pro tyto elektrody je uhlík, 

platina nebo zlato. V rámci této dizertační práce byla nejprve testována uhlíková 

elektroda, která bohužel nevydržela působení nosného rozpouštědla grafenových 

nanočástic. Místo uhlíkové elektrody byla nakonec zvolena elektroda platinová. 

Základním zařízením v průběhu měření cyklickou voltametrií je kromě samotné 

elektrody i potenciostat, který v průběhu měření zajišťuje požadovaný potenciál mezi 

pracovní a referenční elektrodou, který vede k polarizaci pracovní elektrody a vzniku 

proudu skrz elektrolyt se zkoumanou látkou mezi pracovní a pomocnou elektrodou. 

V případě cyklické voltametrie v průběhu měření roste na pracovní elektrodě potenciál 

z počáteční hodnoty na koncovou zlomovou hodnotu, od níž začne opět klesat. Průběh 

změny napětí lze popsat pomocí trojúhelníkového tvaru signálu. Během této změny napětí 

je měřen proud mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Výsledný votlamogram, jež 

popisuje závislost protékajícího proudu na napětí, má cyklický charakter. Na průběh 

samotného měření má velký vliv nastavení rozsahu a rychlost změny potenciálu a 

koncentrace zkoumaného roztoku. Z uzavřené křivky cyklického voltamogramu lze určit 

redukční (při kladném napětí-katodický) a oxidační (při záporném napětí-anodický) pík, 

který je charakteristický hodnotou potenciálu při kterém nastal a svoji výškou. Nárůst a 

pokles měřeného proudu v průběhu měření záleží na kinetice a celkové difúzi nosičů 

náboje měřené látky. Růst proudu v průběhu zvyšovaní potenciálu souvisí s dostupností 

volných nosičů náboje, které do určité doby snižují elektrický odpor měřené látky. Poté 

dojde k poklesu měřeného proudu na hraně redukčního píku. Po dosažení maximálního 

napětí dojde k reverzi potenciálu, při které dochází k oxidaci redukované látky, a vzniku 

záporného proudu analogicky s redukčním procesem viz obrázek 85. 
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Obrázek 85: Průběh měření cyklické voltametrie [241].  

6.4.2 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 danou elektrodu po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby byl 

zbytkový roztok omyt ultračistou vodou. Nastavení potenciostatu (viz obrázek 86 (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 

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

 

 

Obrázek 86: (a) Potenciostat [242]  a (b) tištěná elektroda využitá pro měření cyklické 
voltametrie [243]. 

6.4.3 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 87. 
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Obrázek 87: Voltamogram měření Ferro ferri kyanidu pomocí kvantových teček. 

Z detailu obrázku 87 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. 

6.4.4 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 88 

(a). 

 
 Obrázek 88: (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 88 (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. 
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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. 
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7 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. 

7.1 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 zchlazení na pokojovou teplotu. Parametry depozice pro jednotlivé 

vzorky byly nastaveny dle plánovaného experimentu. 

7.2 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.  

7.3 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 
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grafenu s atomárním rozlišením byl použit transmisní elektronový mikroskop (TEM) 

Titan od firmy FEI s urychlovacím napětím 60 kV. 

7.3.1 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 89 lze vidět porovnání povrchu vzorku 

s vertikálním grafenem nadeponovaném při teplotě 800 °C s uhlíkovými strukturami 

připravenými při teplotě 500 °C. 

 

 

Obrázek 89: 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 depozičního systému. Vertikální grafen byl při této teplotě nadeponován 

v MPECCP CVD systému [244]. Tato depoziční aparatura díky mikrovlnnému zdroji 

disponuje větší hustotou plazmatu než CCP systém, jež byl použit v tomto experimentu.  

Do tabulky 25 byly shrnuty depoziční parametry pro 11 vzorků připravených při teplotě 

800 °C, u nichž došlo k depozici vertikálního grafenu.  

 

Z tabulky 25 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. 
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Tabulka 25: 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 

 

7.3.2 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 90. Daná spektra jsou shodná s měřením ostatních vědeckých skupin [245]. 

 

 

Obrázek 90 : Ramanova spektra VG na stříbrném vrstvě pro jednotlivé vzorky. 
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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 26 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 26: 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 

 

Porovnáním dat z tabulek 25 a  26 pro vzorky 50 a 54, je zřejmé že hodnota vodíkového 

žíhání ovlivňuje množství defektů v grafenové vrstvě (hodnotu D/G). Čím je vodíku více, 

tím je hodnota poměru vyšší. Při nižším výkonu depozice (vzorky 37, 40, 61, 62) se daný 

efekt statisticky neprojevuje. Odchylku z této pravidelnosti však představují vzorky 59 a 

44, kde se projevil vliv žíhání. Pravděpodobným důvodem tohoto jevu je nízké celkové 

množství plynu v depoziční atmosféře, které je pouze 30 sccm oproti průtoku 100 sccm 

u vzorků 37, 40, 61 a 62. Co se týče poměru 2D/G je ve srovnání vzorků 37 a 40 je jasné, 

že nižší hodnota vodíku v průběhu žíhání vede k vyšší hodnotě poměru. Stejný trend je 

vidět u vzorků 50 a 54, které byly deponovány při vyšším výkonu. Kromě vodíku v 

průběhu žíhání hraje roli v poměru D/G také množství metanu během depozice, což bylo 

patrné u vzorku 42. Tento vzorek byl přitom deponován jen s 10 % metanu totožně jako 

vzorek 61. Stejně jak množství metanu v průběhu depozice ovlivňovalo poměr D/G, tak 

ovlivňuje 2D/G. Z dat pro vzorek 49 je patrné, že průtok 3 sccm spolu s vysokým 

výkonem vede k nejnižší hodnotě poměru 2D/G. 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 [246]. K určení FWHM 

byla využita Lorenzova distribuce. Hodnota zjištěné pološířky korelovala reversibilně 

s hodnotou poměru 2D/G kromě vzorků 62 a 37. Tento rozdíl mohl být pravděpodobně 
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způsoben zbytkovými napětími vzniklými při rychlém růstu grafenu v čistě metanové 

atmosféře. 

7.3.3 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 91. 

 

 

Obrázek 91: Výška vertikálního grafenu pro jednotlivé vzorky stanovena pomocí metody FIB. 

Z porovnání dat z tabulek 25 a  26 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 [247], 

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 [248].  

Za účelem detailního zkoumání rozhraní vertikálního grafenu a substrátu byla pomocí 

FIB svazku a asistované platinové depozice připravena tenká lamela ze vzorku 37, jež 

má nejvyšší hodnotou poměru 2D/G (viz. tabulka 26). 
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Obrázek 92: Rozhraní vertikálního grafenu s grafitickým s jednotlivými vrstvami vzorku. 

Na obrázku 92 lze vidět detail rozhraní mezi jednotlivými vrstvami pořízené STEM 

detektorem. Horní dvě vrstvy na obrázku 92 jsou tvořeny platinou nadeponovanou 

pomocí asistované iontové depozice (Focus ion beam induced deposition – FIBID) 

a elektronové depozice (Focus electron beam induced deposition – FEBID). Pod vrstvou 

platiny lze již vidět tvar vertikálního grafenu spolu se základní grafitickou podkladovou 

vrstvou. Další následující vrstvy jsou tvořeny stříbrem a oxidem křemičitým.  

7.3.4 3D topografie 
Topografie vertikálního grafenu ve 2D a 3D byla analyzována v semikontaktním módu 

AFM. Tato metoda je založena na detekci změn interakčních sil mezi hrotem a 

studovaným vzorkem v závislosti na jeho výškovém profilu. Měření bylo provedeno 

v tapping módu s hrotem o poloměru 10 nm na vzorku 37. Tento vzorek byl vybrán proto, 

že vykazoval nejvyšší hodnotu poměru 2D/G, což odpovídá 3 vrstvám vertikálního 

grafenu. Studovaná plocha měla rozměr 2x2 µm. K analýze dat byl využit software 

Gwydion. Na obrázku 93 je vidět uspořádání vertikálního grafenu v 2D a 3D.  

 

 

Obrázek 93: Topografie vertikálního grafenu zobrazena pomocí AFM v 2D a 3D.  

V dostupné literatuře lze nalézt několik srovnatelných AFM obrázků vertikálního grafenu 

[249, 250]. Toto zobrazení bylo umožněno pouze díky využití AFM hrotu  FIB1-100 o 
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vysoké ostrosti [251]. K dosažení této ostrosti byl výrobcem využit fokusovaný iontový 

svazek. Naměřená maximální výška vertikálního grafenu 106 nm neodpovídá kvůli tvaru 

hrotu naměřené hodnotě uvedené v obrázku 91. Tvar hrotu také ovlivnil výsledný tvar 

vrcholků grafenu na AFM snímcích. Důvodem tohoto zakulacení je 10 nm poloměr AFM 

hrotu . Z 3D modelu je patrné, že výška jednotlivých vertikálních grafenů se od sebe liší 

v řádu 15 %. 

7.3.5 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 4 lze vidět základní grafitickou vrstvu 

s dvěma vertikálními grafeny.  

 

 

Obrázek 94: Vertikální grafen pozorovaný v transmisním elektronovém mikroskopu 
s vyznačeným detailem s atomárním rozlišením. 

Na detailním snímku na obrázku 94 lze vidět jednotlivé atomy uhlíku uspořádané 

v krystalických rovinách. Podobné TEM snímky byly pořízeny i jinými vědeckými 

skupinami, například skupinou pana Ghoshe [252] a pana Cotta [248]. 

7.4 Vyhodnocení plánovaného experimentu 

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

s odezvou výška grafenu byl nepoužitelný. Variantním řešením tedy byla binární 

logistická regrese. Proměnné teplota [°C] a tlak [mTorr] jsou pro logistickou regresi 

nepoužitelné, protože model v nich byl kompletně separovaný (grafen se vyskytuje pouze 

při jednom nastavení) viz obrázek 95. 
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Obrázek 95: Výskyt grafenu vzhledem k proměnným parametrům plánovaného experiment. 

Na obrázku 95 jsou vzorky, kde došlo k růstu grafenu označeny červeným čtvercem 

v opačném případě pak černou tečkou2. Z umístění vzorků s nadeponovaným vertikálním 

grafenem 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 96. 

 

 

Obrázek 96: Lineární regrese dat s odezvovou funkcí výšky vertikálního grafenu. 

                                                

 
2 Jedná se o grafické znázornění výsledků plánovaného experimentu ve 4D z hlediska nastavených 

výchozých parametrů experimentu. Základní krychle (x=průtok, y=výkon, z=CH4)  tvoří hranu hlavní 

krychle, která je rozdělena 3 rovinami (x=tlak,y=žíhání, z=teplota) protínající se v centrálním bodě. 
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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 97.  

 

Obrázek 97:  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. 

7.5 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. 

Ramanovské spektra pro jednotlivé tlouštťky VG byly shrnuty do Přílohy A. 

7.5.1 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 

27. 

Tabulka 27: 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 
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7.5.2 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.  Jednotlivé 

nastavení je uvedeno v tabulce 28. 

Tabulka 28: Rozdílné parametry depozice VG pro jednotlivá nastavení. 

Číslo vzorku Průtok [sccm] Výkon [W] Žíhání H2 [sccm] 

37 100 200 30 

40 100 200 150 

44 30 200 30 

45 30 300 150 

50 100 300 30 

54 100 300 150 

59 30 200 150 

7.5.3 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. Na  obrázku 97 je znázorněn růst VG vhledem ke vstupním 

parametrům.  
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Obrázek 97: Výskyt grafenu vzhledem k proměnným parametrům plánovaného experiment. 

Červeně jsou označeny body, ve kterých došlo pouze k depozici grafenu na stříbře. Modře 

jsou označeny místa růstu grafenu na ostatních substrátech/katalyzátorech. Kroužek na 

nastavení 37 znázorňuje fakt depozice grafenu pouze na kovových materiálech. Vhledem 

k růstu VG separovanými pouze 3 faktory nelze využít k vyhodnocení model pomocí 

binární logistické regrese. 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 29.   

Tabulka 29: 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 

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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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 98. 

 

 

Obrázek 98: Ovlivnění průměrné výšky VG jednotlivými parametry depozice. 

Z obrázku 98 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 30. 

Tabulka 30: 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 v 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. 
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7.6 Plánované využití vertikálního grafenu v elektronice 

Vhledem k poruše na RF zdroji na depoziční komoře Nanofab, nebylo možné přejít 

k přípravě a testovaní možných experimentálních zařízení na bázi vertikálního grafenu.  

Bylo plánováno vyzkoušet vertikální grafen jako transparentní elektrodu nadeponovanou 

přímo do křemíkové aktivní plochy SSC [253]. Dalším plánovaným zařízením byl 

triboelektrický generátor proudu, ve kterém by byl místo planárního grafenu [254] využit 

vertikální. Posledním zvažovaným zařízením bylo otestování chladicího výkonu 

upraveného pasivního měděného chladiče s vrstvou vertikálního grafenu na místo 

redukovaného oxidu grafenu [255]. 
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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, 

 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 potencíálu 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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SEZNAM ZKRATEK 

AFM mikroskopie atomárních sil 

ALD depozice atomárních vrstev 

APS Peroxodisíran amonný 

CVD chemická depozice z plynné fáze 

DMG Diacetyldioxim  

EBIC indukovaný proud elektronovým svazkem 

EELS spektroskopie energiové ztráty elektronů  

FEBID asistovaná depozice elektronovým svazkem 

FIBID asistovaná depozice iontovým svazkem 

FWHM pološířka maxima  

HOPG vysoce orientovaný pyrolitický grafit 

IPA isopropylalkohol  

LPE exfoliace v kapalné fázy 

NMP N metyl pyrolidon  

MBE molekulární epitaxe   

PC polykarbonát  

PECVD plazmou zesílená depozice z plynné fáze 

PMMA poly metyl metakrylát 

RMS kvadratický průměr  

RPM rotace za minutu  

SEM skenovací elektronový mikroskop  

SNW stříbrné nanodráty  

SPE sitotiskové elektrody  

SSC Schottkyho solarní článek 

TCE trichloretylen  

TEM transmisní elektronový mikroskop 

VA Voltamperová  

VG vertikalní grafen  

XPS fotoelektronová spektroskopie 
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SEZNAM VELIČIN A JEDNOTEK 

Veličina Jednotka Popis 

ρ 
 

Ω·m rezistivata 

R Ω odpor 

w m šířka 

l m délka 

σ 
 

S·m−1 vodivost 

n 
 

– počet nábojů 

UH V Hallovo napětí 

Eb eV vazebna energie 

Ek eV kyneticka energie 

h m2·kg·s-1 plancova konstanta 

ν nn vlnová délka 

W eV výstupní práce 

Fb eV výška Schottkzho bariery 

Wm eV výstupní práce elektronu z kovu 

Ef eV energie fermiho meze 

Eg eV energie zakázaného pásu 

ε F·m−1 dialektrická permitivita 

q C náboj 

Nd n·cm-3 koncetrace dopantů 

Vbi. V potencialovy gradient 

χ 
 

kJ·mol-1 elektronova afinita 

Evac eV energie vakua 

UOC V napetí naprázdno  

FF – faktor zaplnění 

Rs Ω seriový odpor 

Rp Ω paralelní odpor 

JL A·m-2 proudová hustora 

Jtp A·m-2 temná proudová hustota 

k J·K-1 Boltzmanova konstanta 

Isc A proud 

j0 A·m-2 proudová hustota v zámerném směru 
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η % učinnost 

Pmp W maximalní dosažený výkon 

PS W dopadající sluneční výkon 

E W·m-2 intenzita osvětlení 

Sc m2 ozářená plocha  

Ump V maximální napětí 

Imp A maximální prod 

Pt W teoretický maximalní výkon 

ISC A proud nakrátko 

EQE % externí kvantová účinnost 

Ne – počet elektronů 

Nf – počet dopadajících fotonů 

SO A·W spektrální odezva 

c m·s-1 rychlost světla 
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PŘÍLOHA A 

Vzorky č.37 
Vzorky s nastavením 37 byly nadeponovány s průtokem 100 sccm metanu s výkonem 

200 W a žíháním pouze v 30 sccm vodíku. Depozice VG byla úspěšná pouze u kovových 

substrátů (Au, Cu, Fe, NiFe). Ramanova spektra pro jednotlivé materiály jsou zobrazena 

na obrázku 99.  

 

Obrázek 99: Ramanova spektra pro nastavení 37. 

Data z Ramanových spekter společně s celkovou výškou grafenu byly pro lepší názornost 

shrnuty do tabulky 31. 

Tabulka 31: Parametry VA charakteristiky a celkové výškou VG pro vzorky 37. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,82937 2,07108 214 

Cu 0,886744 1,800593 81 

NiFe 0,873239 1,956996 148 

Fe 0,874722 2,092911 120 

 

Z tabulky 31 je patrné, že 3 vrstvy grafenu narostly prakticky všude. Nejvyšší hodnota 

byla dosažena na měděném substrátu, který zároveň vykazoval nejmenší poměr D/G 

ukazující na nízký výskyt poruch oproti ostatním materiálům. Největší množství poruch 

VG nastalo s nastavenými parametry depozice při využití Fe vrstvy. Nejvyšší grafen 

narostl na stříbrném substrátu. 

Vzorky č. 40 
Hlavním rozdílem v průběhu depozice oproti předchozím vzorkům bylo množství vodíku 

použitého pro žíhání vzorků. Místo 30 sccm bylo použito 150 sccm. Tato malá změna 
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způsobila růst VG i na vrstvě křemíku a oxidu křemičitém. Jednotlivá Ramanova spektra 

jsou zobrazena na obrázku 100. 

 

Obrázek 100: Ramanova spektra pro nastavení 40. 

Hodnoty jednotlivých poměrů 2D/G a D/G byly spolu s celkovou výškou 

nadeponovaného grafenu shrnuty do tabulky 32. 

 

Tabulka 32: Parametry VA charakteristiky a celkové výškou VG pro nastavení 40. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,68109 2,06919 177 

Cu 0,744453 2,021156 220 

NiFe 0,718405 1,991053 155 

Si 0,771257 1,802926 140 

SiO2 0,722711 1,974366 150 

Fe 0,746302 2,076457 230 

 

Nárůst průtoku vodíku na začátku procesu způsobil kromě růstu VG na Si a SiO2 také 

pokles poměru 2D/G. Jinými slovy došlo k růstu většího počtu částečných vrstev grafenu. 

Efekt vyššího množství vodíku se projevil i na hodnotě poměru D/G, kde došlo jak 

k poklesu (Ag, Fe) tak k mírnému nárůstu (Cu, NiFe).  Kromě toho skoro ve všech 

případech (kromě Ag) došlo k nárůstu celkové výšky grafenu. Nejlepší vlastnosti z 

hlediska Ramanovy spektroskopie grafenu v tomto případě vykazoval vzorek 

nadeponovaný na Křemík. Hodnota 2D/G u něj byla nejvyšší spolu s nejnižší hodnotou 

poměru 2D/G. Nejvyšší grafen narostl na železném substrátu. 
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Vzorky č. 44 
Depozice vzorků 44 se od nastavení 37 lišila hlavně nižším průtokem metanu. Místo 100 

sccm bylo v průběhu depozice použito pouze 30 sccm. Nižší množství metanu 

v depoziční komoře by mělo teoreticky způsobit zpomalení depozičního procesu. Přes 

snížení celkového průtoku došlo v tomto případě k růstu VG na křemíku a oxidu 

křemičitém. Výsledná Ramanova spektra pro jednotlivé vzorky byly shrnuty do 

obrázku 101. 

 

Obrázek 101: Ramanova spektra pro nastavení 44. 

Parametry VA charakteristiky spolu s výškou VG byly pro názornost shrnuty do tabulky 

33. 

Tabulka 33: Parametry VA charakteristiky a celkové výšky VG pro nastavení 44. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,61784 2,17064 196 

Cu 0,705367 2,371611 D 

NiFe 0,657893 2,222067 179 

Si 0,594793 2,0362 170 

SiO2 0,514023 1,858316 220 

Fe 0,631852 2,342962 222 

 

Z porovnání tabulek 31 a 33 pro nastavení 37 a 44 je zřejmé, že opět došlo k poklesu 

poměru 2D/G (vyšší růst počtu vrstev) a k celkovému růstu poměru D/G (poškození 

krystalové mřížky). Kromě růstu počtu vrstev došlo celkově ke zvýšení průměrné výšky 

VG. Což je v rozporu s teoretickým předpokladem vlivu nižšího množství metanu na růst 

VG. Označení D v tabulce 33 označuje proces delaminace. Bohužel před samotným 

měřením výšky VG na mědi došlo k její delaminaci. Nejnižší počet vrstev byl dosažen na 

měděném substrátu. Nejmenší množství poruch vykazoval VG nadeponovaný na oxidu 

křemičitém. Nejvyšší grafenová vrstva narostla opět na železném substrátu. 
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Vzorky č. 45 
Oproti nastavení 40 došlo v tomto případě k celkovému zvýšení výkonu plazmatu na 300 

W a snížení celkového průtoku plynu z 100 sccm na 30 sccm. Teoreticky vzato snížení 

průtoku by mělo vézt ke zpomalení depozice grafenu. Oproti tomu zvýšení výkonu vede 

k vyšší depoziční energii, která by měla přispět k lepší kvalitě (nižšímu poměru D/G) a 

vyšší depoziční rychlosti VG.  Ramanova spektrapro jednotlivé materiály jsou zobrazeny 

na obrázku 102. 

 

Obrázek 102: Ramanova spektra pro nastavení 45. 

Hodnota 2D/G, D/G a celková výška byly uvedeny do tabulky 34 . 

Tabulka 34: Parametry VA charakteristiky a celkové výšky VG pro nastavení 45. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,66333 2,27123 377 

Cu 0,701209 2,290842 D 

NiFe 0,603689 2,099201 189 

Si 0,584674 1,994072 214 

SiO2 0,515084 1,926823 90 

Fe 0,624387 2,103282 214 

 

Z porovnání dat z tabulek 32 a 34 je zřejmé, že došlo vhledem k navýšení výkonu k růstu 

počtu vrstev odrážející se na klesající hodnotě poměru 2D/G. Nejnižší hodnota 2D/G byla 

naměřena na měděném substrátu. Kromě toho došlo i k nárůstu defektních stavů ve VG, 

které je vyjádřeno rostoucím poměrem D/G. Grafen s nejmenším počtem defektních stavů 

narostl tentokrát na oxidu křemičitém. Výška deponovaného grafenu se celkově zvětšila, 

což vhledem k nárůstu ostatních parametrů bylo očekávatelné. Nejvýznamnější změna 

nastala na stříbrném substrátu, na kterém došlo víc než ke zdvojnásobení výšky VG. Také 

došlo k neočekávanému propadu výšky VG na SiO2 o víc než 40 %.  
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Vzorky č. 50 
Oproti nastavení depozice s parametry 37 došlo v tomto případě ke zvýšení výkonu 

plazmatu z 200 W na 300 W. Zvýšení výkonu by mělo vést ke zvýšení celkové energie 

reakce disociace metanu na uhlík a vodík (růst VG a snížení množství defektů). Oproti 

nastavení 37 v tomto případě opět došlo k depozici VG na vrstvu křemíku a oxidu 

křemičitého. Změřená data Ramanovy spektroskopie jsou zobrazena na obrázku 103. 

 

Obrázek 103: Ramanova spektra nastavení 50. 

Jednotlivé klíčové poměry jednotlivých Ramanovských píků VG spolu s celkovou 

nadeponovanou výškou byly shrnuty do tabulky 35.  

Tabulka 35: Parametry VA charakteristiky a celkové výšky VG pro nastavení 50. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,77925 2,04694 380 

Cu 0,77081 1,797637 D 

NiFe 0,798607 2,072093 140 

Si 0,687563 1,743054 212 

SiO2 0,62205 1,494102 204 

Fe 0,691447 1,832055 226 

 

Z porovnání dat tabulek 31 a 35 je zřejmé, že zvýšením výkonu bylo ve většině případů 

dosaženo očekávaného poklesu poměru D/G (kromě u NiFe) a vyššímu růstu výšky VG. 

Tento vyšší růst byl nejvíce patrný na stříbrném substrátu, kdy došlo k více než 77 

procentnímu nárůstu výšky. S vyšší rychlostí růstu došlo k nárůstu počtu vrstev 

vertikálního grafenu, což se promítlo poklesem poměru 2D/G. Nejmenší množství poruch 

a nejvíce sekundárních vrstev vykazoval VG nadeponovaný na oxid křemičitý. Nejnižší 

množství sekundárních vrstev spolu s největším množstvím poruch oproti tomu 

vykazoval VG na NiFe. 
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Vzorky č. 54 
Oproti předešlému nastavení došlo v tomto případě v průběhu depozičního procesu 

k navýšení množství vodíku v průběhu žíhání. Toto zvýšení vodíku by mělo teoreticky 

vést k vyšší úrovni vodíku ve vrstvě v průběhu depozice. Tento atomární vodík, který by 

se měl v průběhu depozice postupně z vrstvy uvolňovat měl dle předpokladu reagovat 

během utváření zárodečné vrstvy s uhlíkovými atomy a vytvářet jednoduché uhlovodíky. 

Tento chybějící uhlík by měl teoreticky vést k nižší depoziční rychlosti a snížení 

defektních míst v grafenové vrstvě, protože vodík preferenčně reaguje s amorfně 

vázaným uhlíkem. Výsledná Ramanova spektra pro jednotlivé vrstvy jsou zobrazeny 

v obrázku 104 a tabulce 36 společně s celkovou výškou VG.  

 

 

Obrázek 104: Ramanova spektra pro nastavení 54. 

Tabulka 36: Parametry VA charakteristiky a celkové výšky VG pro nastavení 54. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,70037 2,13404 476 

Cu 0,795268 1,994656 D 

NiFe 0,71948 2,136619 197 

Si 0,725442 1,80947 182 

SiO2 0,742206 1,805931 228 

Fe 0,718845 2,047935 300 

 

Z porovnání dat z tabulek 35 a 36 je zřejmé, že zvýšení vodíku v průběhu depozice mělo 

nečekaný efekt hlavně na růst grafenu, který byl oproti předpokladu vetší u většiny 

materiálů (kromě Si) než v předešlém případě.  Nejvyšší VG byl opět naměřen na 

stříbrném substrátu. Celkově došlo u parametrů Ramanovy spektroskopie pro VG, jak 

k poklesu, tak k nárůstu hodnot poměrů 2D/G a D/G. Nejmenší množství poruch bylo 
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naměřeno na oxidu křemičitém a nejméně sekundárních vrstev narostlo na měděném 

substrátu. 

Vzorky č. 59 
Parametry depozice se v tomto případě odlišují od nastavení 45 sníženým výkonem z 300 

W na 200 W. Teoreticky vzato snížení výkonu by mělo vézt k pomalejší depozici a 

nárůstu poměru D/G a poklesu 2D/G. Ramanova spektra jednotlivých materiálů jsou 

zobrazeny na obrázku 105. 

 

Obrázek 105: Ramanova spektra pro nastavení 59. 

Naměřená výška spolu s poměry píků z Ramanových spekter pro jednotlivé materiály 

byly sestaveny do tabulky 37. 

Tabulka 37: Parametry VA charakteristiky a celkové výšky VG pro nastavení 59. 

Materiál 2D/G D/G Výška [nm] 

Ag 0,62387 2,39325 309 

Cu 0,663363 2,203761 200 

NiFe 0,638761 2,23223 184 

Si 0,688175 2,204007 174 

SiO2 0,640107 2,161278 173 

Fe 0,609512 2,29333 189 

 

Ze srovnání dat z tabulek 34 a 37 je zřejmé, že z předpokládaných efektů došlo k nárůstu 

poměru D/G a poklesu celkové výšky VG (až na výjimku). V případě vrstvy z oxidu 

křemičitého došlo k nárůstu velikosti VG o 92 %.  Nejvyšší grafen narostl opět na stříbrné 

vrstvě. Hodnoty poměru 2D/G měli jak tendenci klesající (Ag, Cu, Fe) tak rostoucí (Si, 

SiO2, NiFe). Nejméně poruch vykazoval opět grafen nadeponovaný na oxid křemičitý a 

nejmenší počet sekundárních vrstev narostl v tomto případě na křemíku. 


