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1 Úvod

Zlomový okamžik v oblasti výzkumu dvourozměrných krystalů nastal v roce 2004,
když se podařilo lepicí páskou experimentálně oddělit jednu vrstvu grafitu a nanést ji
na křemíkový substrát [1]. Byl tak vytvořen dvourozměrný uhlíkový krystal, grafen,
s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi, který se stává stabilním v důsledku mírného
zvlnění jeho povrchu. Teoretický popis pásové struktury grafenu vytvořil již v roce 1947
P. R. Wallace v práci zaměřené na vlastnosti grafitu [2], která se později stala i základem
pro popis vlastností uhlíkových nanotrubic a fullerenů, které jsou schematicky ukázány
na obr. 1.1. I když byla existence grafenu dříve považována za nemožnou, atomárně
tenké materiály, silně vázané k substrátům, byly vyráběny i před jeho objevem [3].
Metodou exfoliace se však před rokem 2004 nepodařilo vyrobit stabilní grafitové vrstvy
o tloušťce menší než 20 nm [4].

Uhlíkové atomy jsou ve vrstvě grafenu uspořádány do pravidelné struktury šesti-
úhelníků a vázány silnou kovalentní vazbou, která způsobuje jeho vysokou ohebnost
a pevnost. Grafen také absorbuje pouze malou část světla a velmi dobře vede elektrický
proud, čehož je možné využít např. pro výrobu tranzistorů, průhledných vodivých vrs-
tev, fotovoltaických článků nebo senzorů plynů. Vysoká pohyblivost nosičů náboje gra-
fenu navíc umožňuje pozorovat kvantové jevy i za pokojových teplot. Je tedy zřejmé,
že výzkum nových materiálů a jejich vlastností je neoddělitelnou součástí vývoje tech-
nologií a velmi často může vést i k překvapivým výsledkům. Objevitelům grafenu,
K. Novoselovovi a A. Geimovi, byla v roce 2010 udělena Nobelova cena za fyziku.

Nejkvalitnější grafenové vrstvy jsou v laboratořích připravovány mechanickou ex-
foliací grafitu, při které však vznikají vrstvy o velikosti maximálně několika desítek
mikrometrů. Pro budoucí uplatnění grafenu je ale nezbytně nutná výroba jeho velkých
ploch. Téma této práce je proto zaměřeno na zdokonalování výroby grafenových vrs-
tev metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD)
a měření jejich vlastností.

(a) (b) (c)

C60

Obr. 1.1: Schematické znázornění uspořádání uhlíkových atomů v různých modifikacích.
(a) Uhlíková nanotrubice, (b) molekula fullerenu C60 a (c) struktura grafenu.
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1.1 Cíle dizertační práce

Hlavním cílem teoretické části této dizertační práce je popis různých způsobů vý-
roby grafenových vrstev a teoretický popis měření jejich transportních vlastností. Cí-
lem druhé, experimentální části práce je výroba kvalitních grafenových vrstev metodou
chemické depozice z plynné fáze na měděné fólii a jejich aplikace při výrobě polem ří-
zených tranzistorů, které jsou použity pro detekci depozice galliových atomů a detekci
rentgenového záření.

2 Uhlík, grafen, grafit

Uhlík je chemický prvek obsahující šest elektronů, z nichž dva jsou v základním stavu
vazebné. V této formě se však uhlík nachází velmi zřídka (např. oxid uhelnatý). V prv-
ním excitovaném stavu přechází jeden elektron z orbitalu 2s do orbitalu 2p, jak je
ukázáno na obr. 2.1a.

Při vzniku grafenu dochází k hybridizaci valenčních orbitalů a vytvoření vazby
σ mezi sousedními uhlíkovými atomy, ve které jsou orbitaly maximálně překryté na
spojnici atomů (obr. 2.1b). Uhlíkové atomy jsou tak v grafenu uspořádány do pra-
videlné struktury šestiúhelníků a velmi silně vázány. Toto uspořádání je schematicky
znázorněno na obr. 2.1c, ve kterém světlé a tmavé body znázorňují pozice atomů. Ko-
sočtverečná primitivní buňka je popsána dvěma vektory a1,a2 a obsahuje dva uhlíkové
atomy A a B ve vzdálenosti a = 0,142 nm. Čtvrtý valenční elektron v orbitalu 2pz,
orientovaném kolmo na rovinu grafenu, se podílí na mnohem slabší vazbě π-π∗.

Elektronová struktura grafenu je jiná než u klasických polovodičů [2, 5]. Valenční
a vodivostní pás je v případě polovodičů oddělen pásem zakázaných energií a k elek-
tronové či děrové vodivosti dochází po jeho překročení elektrony. Jak je možné vidět
na obr. 2.1d, valenční a vodivostní pásy se v případě grafenu dotýkají v Diracových
bodech a blízké okolí těchto bodů může být popsáno lineární disperzní relací. Proto je
grafen též někdy označován jako polovodič s nulovou šířkou zakázaného pásu.

(a) (b) (c) (d)
1s2 2s2 2p2
Základní stav

2px2py2pz

Excitovaný stav
1s2 2s2 2p2

sp2 2pz

Vazba π

Vazba σ
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a2

x
y
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kya

Γ
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Obr. 2. 1: Schematické znázornění zaplnění orbitalů šesti elektrony v atomu uhlíku. V ex-
citovaném stavu přechází jeden elektron z orbitalu 2s do 2p. Ve vrstvě grafenu elektrony
v orbitalech 2s, 2px a 2py hybridizují (sp2) a vytváří pevné vazby σ, čtvrtý valenční elektron
v orbitalu 2pz vytváří slabší vazbu π-π∗. (b) Grafické znázornění vazeb σ a π-π∗ ve vrstvě
grafenu. (c) Hexagonální mříž grafenu v reálném prostoru obsahující dva atomy (A, B) na
primitivní buňku. (d) Elektronová struktura grafenu. Valenční pás se s vodivostním dotýká
v Diracových bodech. Černá čára při nulové energii představuje první Brillouinovu zónu v re-
ciprokém prostoru.
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3 Vlastnosti a aplikace grafenu

3.1 Elektrické transportní vlastnosti

Pravidelné uspořádání uhlíkových atomů v grafenu, vycházející ze silných vazeb σ v jeho
rovině, umožňuje téměř bezeztrátové vedení elektrického proudu. Pokud krystalová
mříž obsahuje pouze malé množství rozptylových center a adsorbovaných molekul, do-
chází k balistickému transportu na delší vzdálenosti a nosiče náboje se mohou pohybo-
vat jako tzv. nehmotné Diracovy fermiony. Jinými slovy se elektrony a díry mohou bez
rozptylu pohybovat i do vzdáleností několika mikrometrů [6, 7]. Ve srovnání s křemí-
kem má grafen mnohonásobně vyšší pohyblivost nosičů náboje, dokonce i za pokojových
teplot. V ideálním případě se může tato hodnota blížit až ke 200 000 cm2V−1s−1 [8].

3.2 Vliv substrátu

U reálných zařízení je nutné téměř vždy umístit grafen na substrát. Ten mnohdy ovli-
vňuje jeho vodivostní vlastnosti. Při použití SiO2 jako substrátu dochází v grafenu
za pokojových teplot k rozptylu nosičů náboje převážně na fononech substrátu, který
značně převládá nad jejich rozptylem na fononech grafenu. Tím je pohyblivost nosičů
limitována na hodnoty kolem 40 000 cm2V−1s−1 [9]. Experimentálně bylo dokázáno, že
pohyblivost nosičů v grafenu je téměř nezávislá na teplotě v rozmezí 10–100 K [10,11].
Je tedy zřejmé, že za těchto teplot je podíl fononů nevýrazný a hlavním zdrojem roz-
ptylu jsou defekty.

3.3 Grafenový tranzistor

Vyrobené polem řízené tranzistory umožňují změnou hradlového napětí měnit koncen-
traci nosičů náboje v grafenu. Jedná se tedy o tzv. elektrostatické dopování. Ze změn
hodnot vodivostí grafenu při různých hradlových napětí je poté možné získat informaci
o pohyblivosti nosičů. V případě, že je valenční pás zaplněn elektrony a vodivostní
pás prázdný, koncentrace volných nosičů náboje je nulová a hodnota vodivosti grafenu
klesá na minimum. U kvalitního grafenového tranzistoru toto nastává v blízkosti nulové
hodnoty hradlového napětí. Lineární disperzní závislost energie na hybnosti v okolí Di-
racova bodu na obr. 2.1d naznačuje, že pohyblivost nosičů náboje by měla být lineární
v závislosti na jejich koncentraci a stejná pro elektrony a díry [12]. Reálná zařízení
však mohou vykazovat odlišné hodnoty pohyblivostí pro elektrony a díry, což je čás-
tečně způsobeno dopováním grafenu přívodními kontakty [13–15]. Dalšími příčinami
mohou být dopování grafenu adsorbovanými molekulami a průchod proudu z hradla
tranzistoru při vysokých napětích.
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3.4 Využití grafenu v elektronice

Využít grafen jako materiál pro výrobu nové generace vysoce rychlých tranzistorů s níz-
kou spotřebou energie je samozřejmě velmi lákavé. Pro správnou funkčnost tranzistoru
je však nutný nenulový pás zakázaných energií a do současné doby se nenašel způsob
jak grafenový tranzistor úplně vypnout, tj. dostat jej do stavu, ve kterém přestává vést
elektrický proud. Teoreticky by sice měl být odpor grafenu při nulové koncentraci nosičů
náboje nekonečně velký, toho se však bez zásadních úprav grafenu doposud nepodařilo
experimentálně dosáhnout [16, 17]. Pro vytvoření zakázaného pásu v grafenu, a tím
umožnění výroby použitelného grafenového tranzistoru, bude v budoucnosti pravděpo-
dobně potřeba zásadně změnit základní uspořádání této součástky. Dále je v elektronice
možné použít grafen například na výrobu vlnovodů [18], kvantových teček [19] a Hallo-
vých sond [20], které jsou velmi citlivé na přítomnost magnetického pole.

3.5 Mechanické a optické vlastnosti

Grafen absorbuje pouze přibližně 2,3 % dopadajícího světla [21]. Jeho průhlednost je
ve spojení s vysokou vodivostí ideální pro použití v průhledných displejích, displejích
z tekutých krystalů [22] a organických fotovoltaických článcích [23]. Ve srovnání s ob-
vykle používanými dotykovými displeji vyrobenými z oxidů india a cínu je také grafen
mnohem pevnější. Ve skutečnosti je to nejpevnější známý materiál na světě, s pevností
přibližně stokrát větší než u oceli [24].

3.6 Chemická reaktivita

Molekuly adsorbované na povrchu grafenu značně ovlivňují jeho odpor, čehož je možné
využít v senzorech plynů [25]. I jediná molekula dusíku může vyvolat pozorovatelnou
změnu odporu [26]. Je nutné však poznamenat, že ideální grafenová vrstva, stejně jako
uhlíkové nanotrubice, nemá na svém povrchu volné vazby. Usazené zbytky nečistot,
hranice zrn grafenu či defekty citlivost vyrobených senzorů zvyšují, protože ve vrstvě
vazby aktivují, a tím umožní lépe molekuly adsorbovat.
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4 Výroba grafenu

4.1 Exfoliace grafitu

V roce 2004 se A. Geimovi a K. Novoselovovi podařilo experimentálně vytvořit jednu
vrstvu grafitu metodou tzv. mechanické exfoliace, při které je pro oddělování vrstev
grafitu použita lepicí páska [1]. Za objev grafenu a výzkum v oblasti dvourozměrných
krystalů obdrželi v roce 2010 Nobelovu cenu za fyziku. Princip této metody výroby
grafenu spočívá v tom, že je tlustá vrstva grafitu nanesena na lepicí pásku a jejím
následným přehýbáním dochází k postupnému odlupování grafitových vrstev až do
tloušťky několika vrstev. Dále se vrstvy i s páskou přiloží k požadovanému substrátu
a odtrhnou. Pokud je adheze mezi substrátem a grafitem vyšší než výsledné působení
meziatomárních sil jednotlivých grafitových vrstev, dochází k odloupnutí pouze něko-
lika málo vrstev grafitu, v ideálním případě jedné. Hlavní výhodou této metody je,
že vyrobené vrstvy jsou velmi kvalitní, obvykle bez defektů, a při výrobě nepřijdou
do styku s žádným jiným materiálem s výjimkou substrátu. Poměrně snadná výroba
kvalitních vrstev přispěla k rychlému rozvoji základního výzkumu grafenu. Nevýhodou
této metody je však malá plocha vyrobených vrstev, která i v případě použití sofis-
tikovanějších metod exfoliace dosahuje maximálně několika desítek mikrometrů [27].
Pro výrobu velkých ploch grafenu v budoucnu bude pravděpodobně nutné použít jiné
metody.

4.2 Chemická depozice z plynné fáze

Od roku 2008 se značně rozvíjí metoda chemické depozice z plynné fáze (Chemical Va-
por Deposition – CVD) umožňující výrobu velkých ploch kvalitního grafenu na povrchu
kovových substrátů [28]. Aktivační energie potřebná k formování grafenu je obvykle do-
dána ve formě tepla a značně snížena vlivem použitého kovu – katalyzátoru. Zdrojem
uhlíku je obvykle metan CH4, popř. jiný uhlovodík, který v reaktoru za nízkých tlaků
proudí přes substrát. Při teplotách kolem 1000 ◦C je metan na povrchu kovu rozložen
a uhlík vytváří grafenovou vrstvu. Složitá dynamika proudění plynů v reaktoru za
různých podmínek vedla k tomu, že se CVD proces výroby grafenu stal předmětem
výzkumu nejen z experimentálního, ale i teoretického hlediska [29,30].

4.2.1 Rozpustnost uhlíku v kovech

Růstem grafenu na kovových substrátech jako Cu, Ni, Ru, Ir, Pt Co, Pd a Re bylo do-
kázáno, že jejich různé katalytické účinky a rozpustnost uhlíku značně ovlivňují kvalitu
vrstev [31]. Vysoká rozpustnost uhlíku uvnitř substrátu kvalitu vrstev snižuje, protože
při snižování teploty po růstu dochází k precipitaci uhlíku zpět na povrch, a tím k růstu
dalších grafenových vrstev. Z výše uvedených kovů vykazuje nejmenší rozpustnost uh-
líku měď, proto se válcované měděné fólie staly nejčastěji používanými substráty pro
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růst grafenu. Kvalitu vyrobených vrstev také velmi ovlivňuje rekrystalizace substrátu
za vysokých teplot, při které dochází ke značným změnám morfologie povrchu.

4.2.2 Vliv vodíku při depozici grafenu

Před samotným růstem je obvykle potřebné měděné fólie žíhat ve vodíku. Dochází
tak k odstraňování oxidů z povrchu a k jeho vyrovnávání. Přítomnost vodíku je ale
také naprosto zásadní pro růst grafenu. Molekulární vodík H2 na zahřátém povrchu
mědi disociuje a vytváří aktivní vodíkové atomy, které podporují rozklad metanu na
jednodušší, více aktivní radikály. Bez přítomnosti vodíku je rozkládání metanu i na
povrchu mědi energeticky náročné a téměř k němu nedochází [32]. Další velmi důleži-
tou vlastností vodíku je, že v grafenu odstraňuje slabě vázané uhlíkové atomy. To je
možné pozorovat v růstu pravidelných šestiúhelníkových grafenových zrn, popřípadě
v postupném leptání od jejich středu či od jejich defektů [33, 34]. Nelze tedy obecně
říci, že s rostoucí dobou depozice úměrně roste i pokrytí grafenem. Výsledky jsou ale
závislé i na poměru toků plynů, jejich teplotě i tlaku.

4.2.3 Vliv nečistot na růst grafenu

Růst jednotlivých grafenových zrn začíná od míst s vyšší povrchovou energií, tedy od
defektů a hranic zrn substrátu. Čím vyšší je koncentrace těchto defektů, tím vyšší je
i počet míst, ze kterých grafen roste. V závěrečné fázi růstu obvykle dochází k propojení
různě krystalograficky orientovaných grafenových zrn, a tím k tvorbě polykrystalického
grafenu. Pro jeho kvalitu je však důležitá velikost grafenových zrn, protože hranice
těchto zrn v polykrystalické struktuře obvykle zásadně zhoršují elektrické transportní
vlastnosti [35, 36]. Převážně z tohoto důvodu se velké množství výzkumu zaměřilo na
tvorbu co možná největších jednotlivých grafenových krystalů. V současnosti je možné
vyrábět i zrna větší než milimetr [37].

4.2.4 Růst grafenových zrn

Dříve často používaný způsob růstu grafenu za nízkých tlaků není pro výrobu velkých
zrn vhodný. Při nízkém tlaku a za vysokých teplot dochází k rychlému vypařování
měděných atomů z povrchu fólie, čímž je značně zvýšena koncentrace nežádoucích nuk-
leačních míst pro růst grafenu. Rychlost vypařování měděných atomů je silně snížena
při atmosférickém tlaku [37, 38], nebo na vnitřních částech přehnutých měděných fó-
lií. K jeho dosažení je vhodné použít nosný plyn jako je argon nebo dusík. Celkové
uklidnění a zpomalení bouřlivé reakce růstu grafenu na povrchu mědi je také možné
podpořit malým procentuálním zastoupením metanu a vodíku v nosném plynu.

Jak je tedy zřejmé, proces výroby grafenu metodou CVD je závislý na mnoha,
někdy i protichůdných, faktorech. Růst je silně ovlivněn teplotou, tlakem, dobou de-
pozice, rychlostí chlazení, poměrem použitých plynů, dynamikou proudění a uspořá-
dáním experimentu, proto je pro dosažení požadovaného výsledku poměrně obtížné
obecně optimalizovat výrobní postupy. CVD metoda však umožňuje výrobu velkých
ploch kvalitního grafenu, které jsou nutné pro jeho budoucí uplatnění.
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5 Polem řízený tranzistor

Koncentraci nosičů náboje v tenkých vrstvách a jejich pohyblivost je možné určit
měřením v magnetickém poli. Pro změnu koncentrace nosičů náboje v grafenu však
existuje i jiná možnost. Přenesením grafenu na substrát s tenkou nevodivou vrstvou,
kterou velmi často bývá křemík s 280 nm SiO2, je možné přivedením vodivých kontaktů
na grafen a křemík vytvořit polem řízený tranzistor (Field Effect Transistor – FET).
Následným přiložením hradlového napětí VG na křemík dochází k hromadění nosičů
náboje v grafenu stejně jako na elektrodách rovinného kondenzátoru ukázaného na
obr. 5.1a, tedy

Q = ε0εr
S

d
VG, (1)

kde ε0 je permitivita vakua (8,854 · 10−12 Fm−1), εr je relativní permitivita prostředí
mezi elektrodami (pro SiO2 je εrSiO2 = 3,9), S je plocha menší elektrody a d je tloušťka
nevodivé vrstvy. Celkový náboj v grafenu Q je pak roven součinu počtu nosičů náboje
N a elementárního náboje e (Q = Ne). Pro koncentraci nosičů náboje v grafenu,
definovanou jako n = N/S, pak platí

n =
N

S
=
ε0εrSiO2

edSiO2

VG = pVG. (2)

Z rovnice (2) je zřejmé, že koncentrace nosičů náboje v grafenu je přímo úměrná při-
loženému hradlovému napětí, protože parametr p (≈ 7,7 · 1014 V−1m−2) zůstává při
měření obvykle konstantní. I když koncentrace nosičů náboje v tomto případě nezávisí
na velikosti plochy grafenu, pro přesné určení podélné složky měrného odporu, a tedy
pohyblivosti nosičů náboje, je vhodné použít strukturu se známými rozměry, jakou
může být např. „Hall barÿ struktura ukázaná na obr. 5.1b.

(a) (b)

VG

I

V

VG

S

d

L

W

dSiO2εr εrSiO2

Si

SiO 2

Obr. 5. 1: (a) Základní schéma polem řízeného tranzistoru (FET), který se po připojení
hradlového napětí VG k vodivému substrátu chová jako rovinný kondenzátor. Substrát je
od horní vrstvy oddělen nevodivou vrstvou o tloušťce d a relativní permitivitě εr. Horní
vrstva o ploše S se podle rovnice (1) nabíjí nábojem Q. (b) Měření podélné složky měrného
odporu ρxx polem řízeného tranzistoru vytvořeného na křemíku s vrstvou SiO2 o tloušťce
dSiO2 a relativní permitivitě εrSiO2 . Hradlovým napětím VG je v „Hall barÿ struktuře podle
rovnice (2) možné měnit koncentraci nosičů náboje n a tím i měnit její vodivost. Z naměřených
hodnot měrného odporu ρxx při různých koncentracích nosičů náboje n může být následně
podle rovnice (3) vypočítána i jejich pohyblivost µ.
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Transportní měření ideální grafenové vrstvy je schematicky znázorněno na obr. 5.2a.
Diracův bod, tedy místo minimální vodivosti při nulové koncentraci nosičů náboje, se
v tomto případě nachází v místě nulové hodnoty hradlového napětí. Při zvyšujícím se
hradlovém napětí na křemíku dochází vlivem elektrického pole k hromadění elektronů
v grafenu, které přispívají k elektronové vodivosti. V případě záporného hradlového
napětí jsou nosiči náboje v grafenu díry. Jejich pohyblivost je pak možné získat pomocí
jednoho měření pro nenulovou hodnotu VG ze vztahu

µ =
1

neρxx
. (3)

Hodnota podélné složky měrného odporu ρxx grafenové struktury o délce L a tloušťce
W je z měřeného napětí V definována jako ρxx = (VW )/(IL).

U reálných grafenových zařízení však často vlivem dopování a adsorpce molekul
dochází k posuvu Diracova bodu, jako např. na obr. 5.2b. Ke stanovení pohyblivosti
nosičů jsou pak nutné alespoň dvě měření měrného odporu ρxx pro různé hodnoty
hradlového napětí. Pokud je hodnota ρxx větší pro nižší hradlové napětí, pak jsou
v měřeném rozmezí nosiči náboje pravděpodobně elektrony. V opačném případě díry.
Tímto způsobem však nelze určit pozici Diracova bodu a koncentraci nosičů, pro jakou
byla pohyblivost naměřena.

Mnohem vhodnějším způsobem je tedy měření podélné složky měrného odporu ρxx
pro větší množství hradlových napětí. Složka ρxx může být následně přepočítána na
složku měrné vodivosti σxx = 1/ρxx a výsledky vykresleny do závislosti měrné vodivosti
σxx na koncentraci nosičů náboje n. Tato závislost by podle rovnice (3) měla být pro
určitou koncentraci elektronů a děr lineární, tedy σxx = eµn. Ze směrnice této přímky
eµ je pak možné pohyblivost vypočítat.

(a) (b)
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Obr. 5. 2: (a) Transportní měření ideálního grafenového polem řízeného tranzistoru, který
při nulové hodnotě hradlového napětí VG nevede elektrický proud. Při zvyšující se hodnotě
VG dochází k hromadění elektronů v grafenu, a tím ke zvyšování jeho vodivosti. V zápor-
ných hodnotách VG jsou nosiči náboje díry. (b) Čtyřbodové měření podélné složky měrného
odporu ρxx. Polykrystalický grafen vyrobený metodou CVD byl z komerční měděné fólie
přenesen na křemíkový substrát s 280 nm SiO2 a následně vytvarován do struktury o délce
L = 20µm a šířce W = 4µm. Diracův bod je posunut do hodnoty VG = 46V, což odpovídá
p-dopovanému grafenu koncentrací n ≈ 3,5 · 1012 cm−2.
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6 Růst grafenu metodou CVD

V této kapitole jsou popsány experimentální výsledky růstu grafenu na měděné fólii,
které byly provedeny ve vysokoteplotním CVD reaktoru.

6.1 Vysokoteplotní pec pro výrobu grafenu

Na Ústavu fyzikálního inženýrství v Brně byl v rámci mé diplomové práce v roce 2012
sestaven počítačem ovládaný CVD reaktor [39], který je schematicky znázorněn na
obr. 6.1. Vakuová aparatura byla zpočátku používána výhradně pro růst polykrystalic-
kého grafenu na komerčních měděných fóliích při nízkém tlaku. Množství vodíku a me-
tanu vstupující do reaktoru je možné regulovat pomocí počítače v rozmezí 0–10 sccm
a 0–100 sccm (standardní centimetr krychlový za minutu). Škrticí ventil umístěný před
rotační a turbomolekulární vývěvou je použit k nastavení požadovaného tlaku. Pro
ohřev reaktoru z křemenné trubky na teplotu kolem 1000 ◦C je použit topný odporový
drát připojený ke zdroji stejnosměrného napětí.

Zdroj napětí

Turbomolekulární vývěva

Rotační vývěva

Počítačem
ovládané
ventily

Vodík (H2)

Metan (CH4)

Argon (Ar)

Topný odporový drát
Měrka tlaku

Ventil B

Ventil A

Škrticí
ventil

Obr. 6.1: Vysokoteplotní reaktor pro výrobu grafenu metodou CVD. Toky plynů, proudící
reaktorem do turbomolekulární a rotační vývěvy, jsou regulovány počítačem ovládanými ven-
tily. Škrticí ventil je použit pro nastavení požadovaného tlaku při depozici za daného toku
plynů. Ohřev reaktoru je prováděn odporovým drátem připojeným ke zdroji stejnosměrného
napětí. Červeně znázorněné části byly k reaktoru připojeny pro umožnění depozice grafenu
při atmosférickém tlaku.

6.1.1 Růst polykrystalického grafenu

Typický růst polykrystalického grafenu byl obvykle prováděn na válcovaných měděných
fóliích of firmy MTI corporation (EQ-bccf-25u, 99,99 %) o tloušťce 25µm, které bylo při
zahřívání reaktoru na teplotu 1000 ◦C nejdříve nutné žíhat při toku vodíku 2 sccm po
dobu 30 minut. Následným připouštěním metanu tokem 35 sccm docházelo k formování
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grafenu. Souhrn experimentálních parametrů je uveden v tabulce 6.1A. Nízký tlak při
depozici a poměrně krátká doba žíhání zvyšují počet nukleačních míst pro růst grafenu,
což způsobuje, že k vytvoření souvislé vrstvy grafenu za těchto podmínek dochází již
přibližně po 30 s od začátku depozice ze zrn menších než 2µm. Pohyblivost nosičů
náboje měřena čtyřbodovou metodou van der Pauw se na takto vyrobeném grafenu
a přeneseném na SiO2 pohybuje v rozmezí 100–900 cm2V−1s−1.

6.1.2 Růst grafenových zrn za vysokého tlaku

Elektrické transportní vlastnosti polykrystalického grafenu vyrobeného metodou CVD
jsou značně ovlivněny velikostí grafenových zrn, protože na jejich hranicích často do-
chází k rozptylu nosičů náboje [35]. Za účelem zvýšení kvality grafenu a pohyblivosti
nosičů náboje byly provedeny experimenty růstu velkých grafenových zrn.

Největší samostatná grafenová zrna o velikosti přibližně 6µm, ukázaná na obr. 6.2a,
vznikla při podmínkách růstu uvedených v tabulce 6.1B. Delší doba depozice bohužel
tvorbu větších zrn nepodporuje, protože vlivem vodíku dochází k jejich odleptávání.

Tabulka 6.1: Podmínky použité při výrobě grafenu metodou CVD. V řadě A jsou uvedeny
podmínky pro růst polykrystalického grafenu na komerčních fóliích za nízkého tlaku. Při růstu
grafenu za podmínek v řadě B dochází k tvorbě jednotlivých krystalů o velikosti přibližně
dmax = 6µm. Největší grafenová zrna o velikosti až 100µm vznikla za atmosférického tlaku
při podmínkách v řadě C. Podmínky uvedené v řadě D byly použity pro růst grafenu na
atomárně rovných měděných fóliích popsaných v kapitole 7.

T tžíhání trůstu f H2 f CH4 pžíhání průstu dmax
(◦C) (min) (min) (sccm) (sccm) (Pa) (Pa) (µm)

A 1000 30 30 2 35 6 67 2

B 1000 30 15 4 10 6 40 6

C 1080 90 10 5 8 0,8 · 105 0,8 · 105 90

D 1000 30 30 4 40 10 70 30

Velmi často používaným způsobem výroby velkých grafenových zrn metodou CVD
je růst grafenu za atmosférického tlaku. Pro jeho dosažení bylo však nutné zásadně
změnit uspořádání aparatury, schematicky znázorněné červenou barvou na obr. 6.1.
Do výstupní části reaktoru byly přidány dva ruční ventily. Ventil A umožňuje po vy-
čerpání komory odstavit turbomolekulární vývěvu a ventil B poté slouží k přesnému
nastavení požadovaného tlaku. Dále byla do vstupní části reaktoru umístěna tlaková lá-
hev s argonem, který v experimentech potlačuje rychlost odpařování mědi a zpomaluje
růst grafenových zrn.

Před žíháním měděné fólie byl reaktor nejdříve vyčerpán rotační a turbomolekulární
vývěvou na základní tlak 10−3 Pa. Poté byly uzavřením ventilů A a B odstaveny vývěvy
a reaktor napuštěn směsí vodíku (5 sccm) a argonu (100 sccm). Při zachování proudění
plynů byl regulováním ventilu B udržován tlak na stálé hodnotě, obvykle 0,8 · 105 Pa.
Následně při ohřevu reaktoru probíhalo žíhání substrátu, po jehož dokončení byly uza-
vřeny všechny ventily včetně ventilů pro přívodní plyny. Připouštěn byl pouze metan
tokem 8 sccm po dobu 60 s, což odpovídá jeho procentuálnímu zastoupení v reaktoru
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přibližně 0,15 %. Růst grafenu tedy probíhal při tlaku 0,8 · 105 Pa ve směsi argonu, vo-
díku a metanu po dobu 20 minut. Po ukončení růstu grafenu byl reaktor ochlazen a při
teplotách kolem 500 ◦C opět vyčerpán rotační a turbomolekulární vývěvou na základní
tlak.

Výsledky jsou ve srovnání s depozicí grafenu při nízkém tlaku značně odlišné. Za
výše uvedených podmínek byla hustota nukleačních míst mnohem menší, a jak je uká-
záno na obr. 6.2b, na některých místech substrátu došlo k růstu pravidelných grafeno-
vých zrn o velikosti přibližně 10µm. Povrch měděné fólie je také mnohem rovnější, což
dokazuje, že při vyšším tlaku je potlačeno rychlé odpařování mědi z jejího povrchu.
Následnou optimalizací parametrů bylo za podmínek uvedených v tabulce 6.1C dosa-
ženo růstu grafenových zrn až o velikosti 90µm, které jsou ukázány na obr. 6.2c, d.
Nejvíce ovlivnila růst zrn teplota depozice, protože největší zrna narostla v místech
téměř roztavené měděné fólie, což odpovídá teplotě blížící se k 1085 ◦C. Značný vliv
má také žíhání substrátu, při kterém dochází k odstraňování zbytkových nečistot, a tím
ke snížení počtu nukleačních míst pro růst grafenu.

(a) (b)

(c) (d)

60µm

Obr. 6. 2: Povrch měděných fólií po ukončení růstu grafenových zrn měřený optickým mi-
kroskopem. Fólie byly po depozici zoxidovány na vzduchu při teplotě 210 ◦C. Světlá místa,
která se při zahřátí nepokryla oxidem, značí oblasti s grafenem. Grafenová zrna na měděné
fólii po růstu grafenu: (a) Při nízkém tlaku za podmínek uvedených v tabulce 6.1B, (b) při
atmosférickém tlaku, (c, d) za podmínek uvedených v tabulce 6.1C, které byly optimalizovány
pro růst velkých krystalů za vysokého tlaku.
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7 Atomárně rovné měděné fólie

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, nejčastěji používaným substrátem pro růst grafenu
metodou CVD jsou válcované měděné fólie, které je vhodné před depozicí elektroche-
micky čistit a následně vyrovnávat žíháním v toku vodíku za vysokých teplot. Pro
odstranění vlivu nečistot, vycházející ze způsobu výroby komerčních fólií, jsme použili
výrobu vlastních, atomárně rovných, měděných fólií.1

Na obr. 7.1 je schematicky znázorněn proces jejich výroby [40]. V prvním kroku
je iontovým naprašováním naneseno 800 nm velmi čisté mědi (99,999 %) na křemíkový
substrát pokrytý 280 nm SiO2. Následně je elektrodepozicí v roztoku síranu měďnatého
CuSO4, kyseliny sírové H2SO4 a vody vytvořena 24µm tlustá vrstva mědi. Zakrytí hran
vzorku před elektrodepozicí lepicí páskou, popř. nevodivým polymerem, na obr. 7.1c je
nutné proto, aby nedocházelo k depozici mědi přes hrany vzorku a pronikání elektrolytu
na rozhraní SiO2 a mědi. Po elektrodepozici je vzorek několikrát opláchnut ve vodě
a 24 hodin sušen na vzduchu. Mechanické odloupnutí měděné fólie v posledním kroku
výroby je umožněno nízkou adhezí mezi SiO2 a mědí.

SiO2/Si SiO2/Si SiO2/Si

SiO2/Si

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Cu2+

Cu

+ −

Obr. 7. 1: Proces výroby atomárně rovné měděné fólie. Na křemíkový substrát s 280 nm
SiO2 (a) je iontovým naprašováním naneseno 800 nm velmi čisté mědi (b). Následně jsou
hrany vzorku zakryty lepicí páskou či nevodivým polymerem (c) a elektrodepozicí v roztoku
síranu měďnatého (CuSO4), kyseliny sírové (H2SO4) a vody nanesena vrstva mědi o tloušťce
24µm (d). Nízká adheze mezi SiO2 a mědí umožňuje mechanické odloupnutí vyrobené fólie
z křemíkového substrátu (e). Pohled na atomárně rovný povrch měděné fólie definovaný
převážně drsností SiO2 (f).

1Výsledky experimentů výroby grafenu na atomárně hladkých měděných fóliích popsaných v této
kapitole, včetně obrázků, byly autorem publikovány v roce 2014 v časopise Nanotechnology [40].
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Drsnost povrchu takto vyrobené fólie je ze strany, která byla před odloupnutím
v kontaktu s křemíkovým substrátem, určena především drsností SiO2. Na obr. 7.2a je
ukázáno srovnání morfologie povrchu této a komerční měděné fólie měřené mikrosko-
pem AFM. Drsnost povrchu na ploše 50 × 50µm je u komerčních fólií Ra = 70 nm,
zatímco u vyrobených atomárně hladkých fólií je Ra = 0,42 nm, tedy přibližně o dva
řády méně. Vyrobené fólie jsou také mnohem čistější. Spektra z fotoelektronové rent-
genové spektroskopie (X-ray Photoelectron Spectroscopy – XPS) prokázala, že čistota
povrchu je určena především kvalitou použité mědi při iontovém naprašování. Pozoro-
vány byly pouze nečistoty ze vzduchu, které se po odloupnutí fólie usadily na povrchu.
Před odloupnutím fólie je navíc povrch chráněn proti oxidaci, čehož je možné využít pro
uchovávání neoxidovaného povrchu. Růst grafenu je také z části ovlivněn množstvím
usazeného oxidu na povrchu mědi, proto je odloupnutí fólie vhodné provést těsně před
depozicí. Jedna monovrstva oxidu se na povrchu mědi vytvořila přibližně pět minut po
odloupnutí.

Depozice grafenu byla prováděna při podmínkách uvedených v tabulce 6.1D sou-
časně na atomárně rovné a komerční měděné fólie. Nejdříve byly zkoumány změny mor-
fologie povrchů měděných substrátů při růstu grafenu v rozmezí teplot 200–1000 ◦C. Vý-
sledky drsností povrchů měřených AFM mikroskopem na plochách 1×1µm a 50×50µm
jsou ukázány na obr. 7.2b. Při zvyšující se teplotě dochází k rekrystalizaci substrátu,
která se na ploše 50× 50µm u atomárně rovných měděných fólií projevuje zvyšováním
jejich drsnosti. U komerčních fólií tato změna není zřejmá, protože jejich drsnost je
určena především velkými nerovnostmi vzniklými při jejich válcování. I přes rekrystali-
zaci povrchu však zůstává drsnost povrchu rovných fólií na velkých plochách mnohem
menší než u komerčních fólií. Hlavní výhodou nižší drsnosti povrchu je, že se grafen při
jeho přenášení na rovný substrát méně přehýbá.

Růst grafenu je na obou fóliích za stejných podmínek velmi odlišný. U komerčních
fólií došlo k vytvoření souvislé polykrystalické vrstvy, zatímco na atomárně rovných fó-
liích vyrostla jednotlivá grafenová zrna do velikosti až 30µm. Velké množství nečistot
a defektů podmiňuje formování polykrystalické struktury grafenu na povrchu komerční
fólie. Naopak jejich snížené množství na povrchu atomárně rovných fólií zmenšuje kon-
centraci nukleačních míst pro růst grafenu, a tím podporuje růst velkých krystalů.
Kvalita grafenu přeneseného na křemíkový substrát s 280 nm SiO2 byla vyhodnocena
Ramanovou spektroskopií a transportními experimenty.

Ramanovo spektrum grafenu obsahuje v rozmezí 1000–3000 cm−1 tři významné
píky – D, G a 2D. Poruchy ve struktuře grafenu značí D-pík a z poměru intenzit
G a 2D-píku je možné odhadnout počet vrstev. Tento poměr je však ovlivněn i ty-
pem substrátu, proto bývá vhodnější použít pro charakterizaci počtu vrstev například
intenzitu 2D-píku. Na obr. 7.2c,d jsou ukázány výsledky měření rastrovacím Ramano-
vým mikroskopem. Měřená plocha byla v obou případech rozdělena na 30× 30 pixelů,
v každém bodě bylo naměřeno Ramanovo spektrum a vykreslena intenzita 2D-píku. Na
obr. 7.2c je ukázáno zrno grafenu na křemíkovém substrátu s 280 nm SiO2, které bylo
vytvořeno na atomárně hladké měděné fólii. Silnější intenzita 2D-píku uprostřed zrna
značí nukleační místo růstu, ve kterém obvykle bývá více vrstev grafenu. Polykrysta-
lický grafen z komerční měděné fólie byl nejdříve přenesen na SiO2 a poté elektronovou
litografií a plazmatickým leptáním vytvarován do struktury „Hall barÿ (obr. 7.2d),
u které je možné snadněji vyhodnotit transportní vlastnosti. Místa s vyšší intenzitou
2D-píku mohou v tomto případě být nukleační místa růstu grafenu, ale i hranice zrn
a defekty.
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Obr. 7.2: (a) Morfologie povrchu atomárně hladké (vlevo) a komerční (vpravo) měděné fólie
měřená AFM mikroskopem na ploše 50 × 50µm před růstem grafenu. (b) Drsnost povrchu
měděných fólií po růstu grafenu za různých teplot v rozmezí 200–1000 ◦C na plochách 1×1µm
a 50 × 50µm. (c) Mapa intenzit 2D-píku grafenového zrna vyrobeného na atomárně hladké
měděné fólii a přeneseného na křemíkový substrát s 280 nm SiO2. Vyšší intenzita uprostřed
zrna značí více vrstev grafenu v nukleačním místě jeho růstu. (d) Mapa intenzit 2D-píku
polykrystalického grafenu vyrobeného na komerční měděné fólii a přeneseného na křemíkový
substrát s 280 nm SiO2. Grafen byl následně elektronovou litografií a plazmatickým leptáním
vytvarován do struktury „Hall barÿ. Místa s vyšší intenzitou 2D-píku mohou značit více
vrstev grafenu, defekty a hranice zrn.

Z připravených struktur byly přivedením kontaktů na grafen a křemíkový substrát
vytvořeny polem řízené tranzistory (FET). Na obr. 7.3a je ukázána závislost vypočí-
taného měrného odporu ρxx na hradlovém napětí VG, která byla měřena mezi dvěma
kontakty na grafenovém zrně přeneseném z atomárně hladké fólie. Šířka měřené oblasti
byla v tomto případě rovna její délce W = L a grafen nebyl tvarován do struktury
„Hall barÿ. Diracův bod leží na hodnotě 50 V, což odpovídá p-dopovanému grafenu
koncentrací n ≈ 3,8 · 1012 cm−2. Při hodnotách hradlového napětí větších než 50 V jsou
tedy majoritními nosiči náboje elektrony, při menších díry. Střední vzdálenost ds mezi
srážkami nosičů náboje je možné vypočítat ze vztahu pro balistický transport [41]

ds =
~µ
e

√
πn, (4)

ve kterém ~ je redukovaná Planckova konstanta. Pohyblivost děr při jejich koncentraci
n = 2 · 1012 cm−2 je přibližně µ = 3600 cm2V−1s−1, což odpovídá střední vzdálenosti
mezi srážkami ds = 59 nm. Závislost měrného odporu na hradlovém napětí pro struk-
turu „Hall barÿ o délce L = 19µm a šířce W = 2µm, tvořenou grafenem vyrobeným na
komerční fólii, je ukázána na obr. 7.3c. Vypočtená hodnota pohyblivosti děr pro kon-
centraci n = 2 · 1012 cm−2 je µ = 1200 cm2V−1s−1 a střední vzdálenost mezi srážkami
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ds = 20 nm. Přibližně třikrát nižší pohyblivost nosičů náboje u grafenu vyrobeného
na komerčních fóliích je způsobena především vyšším počtem defektů a hranicemi zrn.
Měření transportních vlastností grafenového zrna vyrobeného na atomárně rovné fólii
při teplotě 4 K, ukázané na obr. 7.3c, vede ke snížení počtu srážek nosičů s fonony,
a tím ke zvýšení jejich pohyblivosti na hodnotu µ = 4400 cm2V−1s−1, která odpovídá
střední vzdálenosti mezi srážkami ds = 73 nm.

Diracův bod je za pokojových teplot v případech obou tranzistorů na podobné hod-
notě hradlového napětí. U grafenu vyrobeného metodou CVD bývá tento posuv způ-
soben adsorbovanými molekulami vody a organických rozpouštědel, které byly použity
při jeho přenosu z měděného substrátu. Na obr. 7.3c je ukázán posuv Diracova bodu
k nižším hodnotám hradlového napětí vlivem žíhání struktury „Hall barÿ ve vakuu
na teplotě 130 ◦C, který je možný vysvětlit desorpcí molekul usazených na povrchu
grafenu. Pravděpodobně, molekuly usazené na rozhraní grafenu a substrátu, které není
snadné žíháním odstranit, způsobují posuv Diracova bodu na 17 V i po 48 hodinách
žíhání. Pohyblivost nosičů náboje se během žíhání mírně zmenšuje [42].
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Obr. 7. 3: (a) Závislost měrného odporu ρxx grafenového zrna na hradlovém napětí VG,
které bylo přeneseno z atomárně rovné měděné fólie na křemíkový substrát pokrytý 280 nm
SiO2. Diracův bod je posunut do hodnoty VG = 50V, což odpovídá p-dopovanému grafenu
o koncentraci n ≈ 3,8 · 1012 cm−2. (b) Srovnání transportních vlastností grafenu vyrobeného
na atomárně rovné (A. F.) a komerční (K. F.) měděné fólii. Pohyblivost děr je za pokojových
teplot u grafenu vyrobeného na atomárně rovné fólii přibližně třikrát větší. (c) Vliv žíhání
ve vakuu při teplotě 130 ◦C na transportní vlastnosti grafenu vyrobeného na komerčních
fóliích. Diracův bod se vlivem žíhání posouvá k nulové hodnotě hradlového napětí, zatímco
pohyblivost děr po 48 hodinách mírně klesá z hodnoty 1230 cm2V−1s−1 na 1180 cm2V−1s−1.
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8 Depozice gallia na grafenový tranzistor

Experimentální výsledky v této kapitole popisují vývoj transportních vlastností
grafenových polem řízených tranzistorů během depozice gallia. V průběhu této depozice
dochází mezi grafenem a galliovými atomy k vytvoření vazby a k přenosu náboje, který
grafenovou vrstvu může za určitých podmínek silně dopovat.

8.1 Rozhraní mezi grafenem a kovy

Vzhledem k tomu, že pro měření transportních vlastností grafenu je nutné vytvořit
vodivé spojení mezi grafenem a kovovými elektrodami, značné množství výzkumu bylo
také zaměřeno na experimentální [43–46] a teoretické [47–51] studium přechodu mezi
kovem a grafenem (K–G). Použitím teorie funkcionálu hustoty (Density Functional
Theory – DFT) bylo ukázáno [47], že různé druhy rozhraní K–G mohou být podle
druhů vazeb rozděleny na dvě hlavní skupiny. První se vyznačuje slabšími vazbami
a delšími vzdálenostmi mezi atomy (Cu, Ag, Cd, Ir, Pt, Au, Al, Ga) a pro druhou jsou
charakteristické silné vazby a tedy i kratší vzdálenosti mezi atomy (Ti, Cr, Co, Ni, Ru,
Pd). Jedná se tak o fyzisorpci, respektive chemisorpci.

8.2 Transportní vlastnosti grafenu během depozice gallia

Gallium bylo pro depozici na grafen zvoleno vzhledem k jeho potenciálu při využití
v plazmonice, senzorice a solárních článcích. Jak bylo uvedeno v kapitole 8.1, gallium
se navíc od ostatních kovů odlišuje jedním elektronem v p orbitalu, který hybridizuje se
zaplněným s orbitalem, a je tak ve srovnání s ostatními kovy během depozice gallia
očekáván i odlišný přenos náboje z gallia do grafenu.

Pro měření změny dopování vrstvy grafenu vlivem depozice Ga atomů byla zvolena
konfigurace polem řízeného tranzistoru, u kterého je možné měnit koncentraci nosičů
náboje v grafenu elektrickým polem, a tím i zaplnění valenčního, popř. vodivostního
pásu elektrony. Místo nejnižší vodivosti, Diracův bod, pak určuje velikost i typ dopo-
vání. Z naměřené vodivosti grafenu v závislosti na hradlovém napětí je navíc možné
vypočítat i změnu pohyblivosti nosičů náboje, která v případě jejího snižování může
souviset se vznikem nových rozptylových center vlivem pevných vazeb mezi Ga a gra-
fenem.
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8.2.1 Vzorek Ga3: Vliv doby depozice gallia

Depozice gallia na grafenový tranzistor Ga3 byl proveden rychlostí depozice 5 MV·h−1

(monovrstev za hodinu, jedna monovrstva gallia je definována koncentrací 9,5·1014 cm−2).
Závislost měrného odporu na hradlovém napětí po vyžíhání vzorku při teplotě 90◦C je
ukázána černou křivkou na obr. 8.1a. Diracův bod se nachází na hodnotě hradlového
napětí VG = 3 V. Následně bylo v krátkých časových intervalech deponováno gallium.
Mezi jednotlivými depozicemi byla vždy změřena závislost měrného odporu na hradlo-
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Obr. 8. 1: (a) Závislost měrného odporu na hradlovém napětí vzorku Ga3 během prvních
sekund depozice gallia. Časy v obrázku značí celkovou dobu depozice, během které dochází
k posuvu Diracova bodu k záporným hodnotám hradlového napětí. Měření jednotlivých kři-
vek probíhalo vždy mezi depozicemi. (b) Vývoj pohyblivostí nosičů náboje z dat v obrázku
(a) v závislosti na hradlovém napětí a době depozice, které odpovídá pokrytí galliem v mono-
vrstvách. Během depozice dochází ke snižování děrové a zvyšování elektronové pohyblivosti,
což pravděpodobně souvisí se vznikem záporně nabitých defektů. (c) Transportní vlastnosti
grafenového tranzistoru při delších dobách depozice. Zvyšování odporu jednotlivých křivek
značí posuv Diracova bodu ke kladnějším hodnotám hradlového napětí. (d) Vývoj pohybli-
vosti nosičů náboje v závislosti na hradlovém napětí při pokrytích odpovídajících jedné až
deseti monovrstvám gallia.
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vém napětí. Tyto výsledky jsou ukázány na obr. 8.1a, ve kterém časy vztahující se
k jednotlivým křivkám udávají celkovou dobu depozice. Při depozici gallia opět do-
chází k dopování grafenu elektrony a přibližně po sedmi sekundách, které odpovídají
pokrytí přibližně 0,01 MV grafenu galliem, je Diracův bod posunut mimo měřitelný
rozsah. Na obr. 8.1b jsou hodnoty vývoje měrného odporu v závislosti na hradlovém
napětí v prvních sekundách depozice přepočítány na hodnoty pohyblivostí nosičů ná-
boje a pokrytí gallia v monovrstvách. Stejně jako u vzorku Ga1 a Ga2, i v tomto
případě děrová pohyblivost v průběhu depozice klesá a elektronová roste.

Během negativního dopování grafenu se Diracův bod posouvá do záporných hod-
not hradlového napětí a odpor v kladných hodnotách klesá. U křivek po depozici gallia
v časech 30,0 s, 60,3 s a 150,3 s však hodnota odporu vzrůstá, což může souviset s po-
zitivním dopováním grafenu nebo snižováním pohyblivosti nosičů náboje. Aby bylo
možné pozitivní dopování grafenu potvrdit novou detekcí Diracova bodu v měřeném
rozsahu, pokračovala depozice gallia rychlostí 5 MV·h−1 i následující dvě hodiny. Vý-
sledky závislostí měrného odporu na hradlovém napětí jsou v různých časech ukázány
na obr. 8.1c. I při pokrytí grafenového tranzistoru odpovídající dvěma monovrstvám
gallia byl pozorován vzrůst odporu. Vzhledem k tomu, že přepočítané hodnoty pohyb-
livostí při těchto pokrytích na obr. 8.1d vykazují pouze malé změny, předpokladem pro
vzrůst odporu byl posuv Diracova bodu.

Po dvou hodinách depozice gallia na grafen byl tedy zvýšen tok z 5 MV·h−1 na
12MV·h−1. I při této rychlosti depozice byly pozorovány pouze pomalé změny v trans-
portních vlastnostech vzorku, a závislost měrného odporu na hradlovém napětí tak
mohla být v následujících devatenácti hodinách měřena současně při depozici. Z vý-
sledků vyplývá, že k vrácení Diracova bodu do měřeného rozsahu dochází. Při depozici
gallia od 10 do 60 monovrstev pravděpodobně dochází ke snižování elektronové po-
hyblivosti. Po depozici 60 monovrstev se objevuje Diracův bod, který se současně se
zvyšujícím pokrytím posouvá ke kladnějším hodnotám hradlového napětí. Grafenová
vrstva je tak při vyšších pokrytích galliem pozitivně dopována. Toto dopování je možné
vysvětlit i jako snižování vlivu negativního dopování, které bylo způsobeno depozicí
galliových atomů při nižších pokrytích. K ustálení polohy Diracova bodu na hodnotě
VG = −38 V došlo při pokrytí 90 monovrstev. Pohyblivosti nosičů náboje grafenu
u těchto pokrytí klesly ve srovnání s pohyblivostmi před depozicí zhruba na desetinu,
což je zřejmě způsobeno vytvořením nových rozptylových center.

Depozicí gallia na grafenový tranzistor Ga3 bylo dokázáno, že při malých pokry-
tích dochází k silnému negativnímu dopování grafenové vrstvy. Jednotlivé atomy gallia
předávají grafenu záporně nabitý náboj, a tím jej dopují. Současně se záporným dopo-
váním dochází i ke zmenšování děrové a zvětšování elektronové pohyblivosti, což je při
depozici pravděpodobně způsobeno vytvářením záporně nabitých defektů. Při vyšších
pokrytích se galliové atomy shlukují a váží se přednostně k sobě. Vazba mezi grafenem
a galliovými atomy se tedy zmenšuje, a tím dochází i ke zmenšování vlivu negativního
dopování. Po depozici přibližně 90 monovrstev gallia se Diracův bod ustálil na hodnotě
VG = −38 V a pohyblivosti nosičů náboje klesly na desetinu.
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9 Ovlivnění grafenového tranzistoru rentgenovým
zářením

Jednou z nejčastěji používaných metod pro charakterizaci povrchů a tenkých vrs-
tev, která umožňuje získat informace o jejich prvkovém složení a chemických vaz-
bách mezi atomy, je rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-ray Photoelectron
Spectroscopy – XPS). V průběhu měření je povrch vzorku osvícen rentgenovým svaz-
kem, který proniká do hloubky až několika mikrometrů. V celé této oblasti mohou být
fotony absorbovány. Jejich energie je předána vnitřním elektronům, které jsou z atomů
emitovány s určitou kinetickou energií. Tato energie je rovna rozdílu kinetické energie
dopadajícího fotonu a vazebné energie elektronu v atomu. Vzniklé fotoelektrony, které
mohou být následně detekovány v hemisférickém analyzátoru, unikají pouze z několika
nanometrů od povrchu [52]. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie je tak vysoce
povrchově citlivá, což je výhodné pro její použití při charakterizaci grafenových vrstev.

V případě charakterizace grafenového polem řízeného tranzistoru metodou XPS je
nutné vzít v úvahu také možný vliv rentgenového záření na ionizaci defektů v nevo-
divé vrstvě, což může značně ovlivnit naměřené výsledky. Výzkum zaměřený na půso-
bení ionizujícího záření na vlastnosti klasických polem řízených tranzistorů ukázal, že
při současném působení ionizujícího záření a elektrického pole dochází v závislosti na
kvalitě použitého dielektrika ke značným změnám v transportních vlastnostech tran-
zistorů [53–55]. Během ozáření tranzistoru dochází uvnitř dielektrika k tvorbě párů
elektron-díra, které jsou nejdříve homogenně rozloženy. V případě SiO2 jsou elektrony
mnohem pohyblivější než díry a mohou opustit oxid během kratšího časového intervalu
než pikosekunda [56]. Během této doby však určitá část elektronů a děr rekombinuje.
Počet rekombinací silně závisí na přiloženém elektrickém poli. Díry se v elektrostatic-
kém potenciálu v SiO2 pohybují velmi pomalu a zůstávají v blízkosti míst, ve kterých
byly vygenerovány. Pokud jsou však tyto díry zachyceny defekty, kterými v SiO2 bývají
obvykle kyslíkové vakance, pak jsou na těchto místech vytvořeny kladně nabité defekty,
které mohou v blízkosti povrchu SiO2, stejně jako kladné hradlové napětí, grafenovou
vrstvu elektrostaticky negativně dopovat. Největší počet kyslíkových vakancí, které
jsou schopny zachytit pohybující se díry, se nachází ve vzdálenosti 4–8 nm od povrchu
SiO2, kde by mohl být jejich vliv na dopování grafenové vrstvy nejpodstatnější [57,58].

Změna transportních vlastností grafenových tranzistorů vlivem působení viditel-
ného a ultrafialového záření byla již dříve pozorována [59–64]. V těchto experimentech
dochází vždy k negativnímu elektrostatickému dopování grafenové vrstvy vlivem vy-
tváření nabitých defektů v dielektriku. Grafenová vrstva je obvykle dopována koncent-
rací nosičů náboje v řádu 1012 cm−2. Hlavní výhoda elektrostatického dopování je jeho
minimální vliv na pohyblivosti nosičů náboje. V případě chemického dopování vyvola-
ného depozicí různých atomů obvykle dochází k vytváření nových rozptylových center,
které zvyšují pravděpodobnost Coulombického rozptylu nosičů nábojů v grafenu, a po-
hyblivost nosičů náboje se zmenšuje.

Velmi málo vědeckých prací se však doposud zabývalo vlivem rentgenového záření
na transportní vlastnosti grafenových polem řízených tranzistorů. Posuvu píku ve fo-
toelektronovém spektru vyvolaného hradlovým napětím se zabývala vědecká skupina
prof. Süzera [65]. V jiné práci byla pod vlivem rentgenového záření pozorována změna
odporu grafenové vrstvy na karbidu křemíku [66]. Tato kapitola je proto zaměřena na
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studium vlivu rentgenového záření na transportní vlastnosti grafenového polem říze-
ného tranzistoru, který doposud nebyl intenzivně zkoumán a podrobně vysvětlen.1

9.1 Vzorek Rtg1

Základní uspořádání grafenového polem řízeného tranzistoru použitého pro charakte-
rizaci vlivu rentgenového záření je ukázáno na obr. 9.1. Grafen, který byl vyroben
metodou chemické depozice z plynné fáze na atomárně hladké měděné fólii, byl pře-
nesen na křemíkový substrát s 280 nm SiO2 a předpřipravenými zlatými elektrodami.
Vzorek byl vyroben a elektricky zapojen stejným způsobem, který byl použit v kapitole
8.2 pro experimenty zaměřené na depozici gallia na grafenový tranzistor. Vzdálenost
elektrod L je 50µm a jejich šířka W je 400µm. Horní strana vzorku byla v tomto
případě navíc metodou ALD (Atomic Layer Deposition, při teplotě 130 ◦C) pokryta
pasivační vrstvou Al2O3 o tloušťce 25 nm, která během experimentů bránila dopo-
vání grafenové vrstvy vlivem adsorpce nečistot. Grafenové polem řízené tranzistory
byly ozařovány v podmínkách ultravysokého vakua zdrojem Omicron DAR 400 (zá-
ření Al Kα, 1486,6 eV). Odhadnutý tok záření na plochu měřené grafenové vrstvy se
pohybuje v rozmezí 107–108 fotonů za sekundu.

Rtg. záření

SiO2

Grafen

Ti/Au

Si

Al O2
3

Obr. 9. 1: Schematické znázornění vytvořeného grafenového polem řízeného tranzistoru,
který byl použit k charakterizaci vlivu rentgenového záření na transportní vlastnosti grafenové
vrstvy. Pro snížení možné adsorpce nečistot na povrch grafenu byl vzorek pokryt pasivační
vrstvou Al2O3 o tloušťce 25 nm.

1Výsledky experimentů ozařování grafenových tranzistorů rentgenovým svazkem, které jsou po-
psány v této kapitole, byly autorem publikovány v roce 2017 v časopise Scientific Reports [67].
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9.1.1 První ozáření vzorku Rtg1 rentgenovým svazkem

Na obr. 9.2a je ukázána závislost měrného odporu grafenového tranzistoru na hradlo-
vém napětí po jeho vložení do vakuové komory s rentgenovým zdrojem. Ve srovnání
s výsledky naměřených na vzorcích vložených do vakua bez pasivační vrstvy se Diracův
bod vzorku s pasivační vrstvou nachází v menší vzdálenosti od nulové hodnoty hradlo-
vého napětí. Důvodem je, že během depozice pasivační vrstvy byl vzorek vyžíhán na
teplotě 130 ◦C, a tím byly z povrchu grafenu odstraněny adsorbované molekuly vody
a kyslíku. Vytvořením pasivační vrstvy Al2O3 byla možná adsorpce těchto molekul
po zavzdušnění komory značně snížena. Po vložení do vakuové komory s rentgenovým
zdrojem tak nemusel být vzorek znovu žíhán.

První ozáření vzorku Rtg1 rentgenovým svazkem bylo provedeno při nulové hod-
notě hradlového napětí, při kterém byl zaznamenáván odpor grafenové vrstvy v čase.
Přepočítané hodnoty měrného odporu v závislosti na čase jsou ukázány na obr. 9.2b.
Pozorované změny během tohoto ozáření jsou překvapivě značné. V prvních 11 sekun-
dách měrný odpor prudce vzrostl z hodnoty 3,5 kΩ na 4,7 kΩ a dosáhl maxima. V ná-
sledujících přibližně 400 s měrný odpor klesal na hodnotu 1,7 kΩ. Vzhledem k tomu, že
maximální hodnota měrného odporu je v tomto případě velmi blízká hodnotě měrného
odporu naměřeného v Diracově bodě před ozářením, je pravděpodobné, že vlivem prv-
ního ozáření dochází k negativnímu dopování grafenové vrstvy. Tento posuv je schema-
ticky znázorněn ve vloženém obrázku 9.2b. Vzrůst odporu v prvních sekundách ozáření
je tedy způsoben snižováním koncentrace děr v grafenu. Po 11 sekundách ozáření, kdy
byla naměřena maximální hodnota měrného odporu v závislosti na čase, se Diracův
bod nachází v nulové hodnotě hradlového napětí. Následné snižování odporu souvisí se
zvyšováním elektronové koncentrace v grafenové vrstvě.
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Obr. 9. 2: (a) Závislost měrného odporu na hradlovém napětí grafenového polem řízeného
tranzistoru s pasivační vrstvou Al2O3 o tloušťce 25 nm po jeho vložení do vakua. Diracův
bod se nachází na hodnotě VG = 17V. (b) Závislost měrného odporu grafenového tranzistoru
v čase během jeho prvního ozáření rentgenovým svazkem. Vzrůst a pokles odporu může
být vysvětlen negativním dopováním grafenové vrstvy, které je schematicky znázorněno ve
vloženém obrázku.
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10 Závěr

Grafen, jednoatomární vrstva uhlíku, je v současné době jedním z nejintenzivněji zkou-
maných materiálů na světě. Jedinečné vlastnosti grafenu, jakými jsou jeho pevnost,
pružnost, průhlednost a především elektrická vodivost, jsou však značně ovlivněny způ-
sobem jeho výroby. Poruchy mříže a hranice zrn u polykrystalické struktury grafenu
obvykle zvyšují pravděpodobnost rozptylu nosičů náboje, a zhoršují tak její transportní
vlastnosti. Nejkvalitnější vrstvy, které jsou často používány v oblasti základního vý-
zkumu vlastností grafenu, jsou připravovány metodou exfoliace z grafitu. Takto vy-
robené vrstvy obsahují malý počet poruch, jejich velikost se však obvykle pohybuje
pouze v řádu desítek mikrometrů. Výrobu velkých ploch grafenu, která je nutná pro
jeho budoucí uplatnění, umožňuje metoda chemické depozice z plynné fáze (CVD) na
měděných substrátech. Nevýhodou této metody je ale drsnost grafenu, která je určena
především drsností měděné fólie, a kvalita vyrobených vrstev je tak ve srovnání s gra-
fenem vyrobeným metodou exfoliace menší.

Transportní vlastnosti grafenové vrstvy jsou však také značně ovlivněny okolním
prostředím, převážně substrátem a adsorbovanými molekulami. Teoretická část dizerta-
ční práce je tak převážně zaměřena na popis vlastností grafenu při různých podmínkách.
V experimentální části práce jsou popsány výsledky růstu grafenu metodou chemické
depozice z plynné fáze za různých podmínek. Dále jsou v experimentální části práce vy-
hodnoceny i výsledky transportních vlastností grafenových polem řízených tranzistorů,
které byly měřeny při depozici galliových atomů a také při jejich osvícení rentgenovým
svazkem.
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Abstrakt

Tato dizertační práce je zaměřena na výrobu grafenových vrstev metodou chemické
depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD) a jejich využití při výrobě
a charakterizaci vlastností polem řízených tranzistorů. Teoretická část práce se převážně
zabývá různými způsoby výroby grafenových vrstev a měřením jejich transportních
vlastností. V experimentální části je nejdříve zkoumán růst polykrystalické struktury
grafenu a jednotlivých grafenových zrn o velikosti až 300µm. Dále byl proveden růst
grafenu na atomárně hladkých měděných substrátech, které byly vyrobeny za účelem
zvýšení kvality grafenu. Následně byly z vytvořených vrstev vyrobeny polem řízené
tranzistory a měřeny jejich transportní vlastnosti. Poslední dvě kapitoly se zabývají
dopováním grafenu galliovými atomy a rentgenovým zářením. Zatímco během depozice
galliových atomů na povrch grafenu dochází k jeho dopování vlivem přenosu náboje
z gallia, ozáření grafenového polem řízeného tranzistoru rentgenovým svazkem vyvolává
v dielektrické vrstvě ionizaci kladně nabitých defektů, které elektrostaticky grafenovou
vrstvu dopují.

Summary

This doctoral thesis is focused on the preparation of graphene layers by Chemical Va-
por Deposition (CVD) and their utilization for fabrication and characterization of field
effect transistors. The theoretical part of the thesis deals with different methods of gra-
phene production and measurement of its transport properties. In the first part of the
experimental section the growth of polycrystalline graphene and individual graphene
crystals with sizes up to 300µm is investigated. Further, graphene layer was also grown
on an atomically flat copper foils, which were fabricated in order to achieve the growth
of graphene of higher quality. Subsequently, the transport properties of field effect tran-
sistors produced from the grown layers were measured. The last two chapters deal with
a doping of graphene layer by gallium atoms and X-ray radiation. Whereas the depo-
sition of gallium atoms on the graphene surface causes chemical doping of graphene
layer by charge transfer, X-ray irradiation of graphene field effect transistors induces
the ionization of positively charged defects in dielectrics, which electrostatically dope
a graphene layer.
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