
 



 

 



ABSTRAKT 

Diplomová práca „Vlastnosti grafenoidových vrstiev“ sa zaoberá materiálmi 

grafenoidovej podstaty ako je grafén, oxid grafénu a jeho redukovaná forma. Práca 

efektívne zhŕňa základné teoretické poznatky v prvej polovici svojho rozsahu. V druhej 

polovici sa zaoberá praktickou časťou zloženou z experimentov nanášania 

grafenoxidových roztokov, analýzou vytvorených vrstiev a najmä porovnaniami 

vlastnosti neredukovaného oxidu grafénu s jeho chemicky redukovanou formou. Materiál 

je skúmaný vo forme nanesenej tenkej vrstvy na rôznych typoch substrátov. 
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GO – oxid grafénu, rGO - redukovaný oxid grafénu 

ABSTRACT 

Master thesis “Properties of graphenoid layers” deals with materials of graphenoid nature 

such as graphene, graphene oxide and its reduced state. The paper effectively summarize 

basic theoretical knowledge in the first half of its range. In the second half the project 

deals with practical part consisted of experiments with application of graphene oxide 

solvents, its analysis and especially comparing properties of non-reduced graphene oxide 

with its chemically reduced form. Material is examined in a form of applied thin layers 

on different substrates. 
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ÚVOD 

Nanotechnológie a nanomateriály majú každým rokom väčší vplyv na rozvoj 

materiálového inžinierstva. Najväčšími míľnikmi na tomto poli boli objavy exotických 

alotropných modifikácií uhlíka ako sú napríklad fullerény či nanotrubice a neskorší objav 

grafénu a spôsobu jeho produkcie mechanickou exfoliáciou v roku 2004. Značná časť 

vedeckej spoločnosti upriamuje pozornosť práve na grafén a jeho využitie.  

Grafén je dvojrozmerný materiál pozostávajúci výlučne z atómov uhlíka s hrúbkou jednej 

atomárnej vrstvy. Je to jedna z alotropných modifikácií uhlíka tvoriaca stavebný základ 

pre viacdimenzionálne štruktúry ako sú fullerény a nanotrubice. 

Dlhodobo najväčším problémom zostáva efektívna produkcia väčšieho množstva tohto 

materiálu. Priemyselne vyrábane jednoatomárne hrubé grafénové pláty využívajú 

depozíciu z plynnej fázy ako výrobnú technológiu. Avšak existujú aj iné cesty 

k vytvoreniu materiálu grafénovej podstaty. Syntéza expandovateľného grafitu 

chemickou exfoliáciou oxidačnými činidlami priniesol nový pohľad na to ako sa na 

grafén a jeho potenciál pozeráme. Produktom takéhoto procesu je oxid grafénu (GO), 

ktorý má grafénové pláty silno oxidované. S možnosťou dodatočnej redukcie 

a manipulácie množstva svojich naviazaných kyslíkových skupín grafenoxidu možno 

efektívnym spôsobom manipulovať s jeho fyzikálnymi vlastnosťami. Gafenoxid ako aj 

redukovaný oxid grafénu disponujú množstvom výnimočných vlastnosti, ktorým sa práve 

táto absolventská práca venuje. Zaoberá sa tvorbou a analýzou tenkých vrstiev materiálu 

grafenoidovej podstaty.  

Nasledujúci text je členený do viacerých častí. Prvé tri kapitoly sa venujú teoretickému 

základu okolo uhlíkových materiálov, metód nanášania a analytických metód určovania 

vlastnosti materiálu. Zvyšná polovica práce sa venuje praktickej časti projektu, v ktorej 

sú preskúmané experimenty s nanášaním a tvorby tenkých vrstiev a ich nasledovné 

podrobenie fyzikálnym meraniam.  

Práca ma za účel vytvoriť komplexnú charakteristiku grafenoxidových tenkých vrstiev 

z hľadiska optických, elektrických a fotoelektrických meraní ako aj spôsoby tvorby 

takýchto vrstiev.    
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1 FORMY PEVNÉHO SKUPENSTVA 

UHLÍKU 

Uhlík (latinsky Carboneum) je chemický prvok disponujúci šiestimi elektrónmi 

v elektrónovom obale atómu. Je 17. najviac sa vyskytujúci prvok na Zemi a štvrtý vo 

vesmíre, kde sa najčastejšie vyskytuje vo forme elementárneho uhlíka v kométach, 

hviezdach či atmosfére planét. Práve tento prvok je základným stavebným elementom 

u všetkých živých organizmov vo forme organických zlúčenín. Množstvo priemyselných 

odvetví má uhlík ako primárny zdroj surovín. Energetický sektor je doteraz priamo 

závislý od fosílnych palív ako je ropa, uhlie a zemný plyn.  

Zvláštnosť uhlíka spočíva v tom, že sa vyskytuje hneď v niekoľkých alotropiach. 

Významným a rozhodujúcim aspektom, ktorý určuje kryštálovú formu uhlíka je typ sp 

hybridizácie. Hybridizácia je jav, pri ktorom dochádza k prepojeniu atómových orbitálov 

s takmer rovnakými energiami doprevádzané vznikom nových orbitálov. Sprievodným 

javom tohto procesu je rozdistribuovanie energií tak, aby všetky orbitály mali rovnakú 

energiu.   

Len do nedávnej doby sa myslelo, že uhlík ma len modifikácie diamantu a grafitu, ktorých 

využitie v elektrotechnike je dlhodobo známe (diamantový tranzistor, grafitový 

tranzistor). Prelom nastal ku koncu 20. storočia kedy boli objavené rôzne exotické formy 

uhlíku, o ktorých sa predtým rozprávalo len v teórií. 

1.1 Grafit 

Grafit spolu s diamantom tvoria formy modifikácie uhlíka voľne sa vyskytujúce 

v prírode. Štruktúra grafitu je šesťuholníková kryštálová mriežka, kde na každý atóm 

uhlíka sú kovalentnými väzbami viazané ďalšie tri uhlíky. Grafit je zložený 

z dvojrozmerných grafénových vrstiev, ktoré sú poukladané na seba. Elektrické vlastnosti 

materiálu sú určené vzájomným usporiadaním týchto vrstiev. Jednotlivé vrstvy sú od seba 

vzdialené 0,336 nm a držané van der Waalsovými silami o hodnote 0,2 eV na atóm. 

Okrem prírodného grafitu existuje aj jeho syntetická forma, ktorá na výrobu využíva 

takzvaný proces grafitizácie, čím sa za tepelného procesu usporadúvajú atómy. 

Formovanie syntetického grafitu prebieha vo všetkých troch rovinách z amorfného 

uhlíka. Dôležitý je prechod na kvapalnú fázu kedy sú molekuly schopné utvárať grafitovú 

štruktúru. Podľa toho, či je materiál schopný prejsť do tekutého stavu delíme uhlík na 

mäkký a tvrdý. Práve mäkký uhlík vyskytujúci sa napríklad v rope či uholnom dechte je 

toho schopný, preto jedine s nim je možné vytvoriť grafitovú štruktúru grafitizáciou. 
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Obr. 1: Ilustrácia grafitizácie [2] 

1.2 Fullerény 

V roku 1985 sa k alotropným modifikáciam uhlíku pridali fullerény. Látky 

tvoriace molekuly o 20 a viac atómoch uhlíka zoskupené do mnohostenných útvarov 

väčšinou guľovitého tvaru. O tento objav sa zaslúžil tím vedcov okolo Angličana 

H.W.Krota a Američanov R.F.Curli a R.E.Smalley, ktorí obdŕžali za tento objav 

Nobelovú cenu v roku 1996. Zaujímavosťou je, že fullerény boli pomenované podľa 

architektovi R.Buckminster Fullerovi, ktorého stavby pripomínajú molekulu fullerénov. 

Najstabilnejšou formou fullerénov je molekula C60 skladajúca sa zo 60 atómov uhlíka. 

Existuje množstvo iných typov ako napríklad C20, C30, C70, C84 a viac... Početnosť 

výskytu molekúl fullerénov nad 70 atómov uhlíka rapídne klesá. Tieto častice disponujú 

množstvom exotických vlastností, ktoré robia tento materiál tak výnimočným. Do 

fullerénu je možne uzavrieť atóm iného prvku, ktorý nebude mať žiadne väzby 

s ostatnými atómami uhlíka okolo. Takto vytvorený materiál má napríklad výnimočné 

supravodivé vlastnosti. Experimenty dokázali supravodivosť už za teploty 30 K.  [3] 

V technike budú mať fullerény obrovské využitie a zatiaľ sa s nimi pracuje len vo 

vedeckých laboratóriách, kde sú skúmané možné využitia v budúcich aplikáciách. 

Uvažuje sa využitie v oblasti vývoja solárnych panelov. Neskôr by mohlo byť vytvorené 

fullerénove supermazadlo, ktoré by nahradilo súčasné grafitové.      
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Obr. 2: Kryštálové modifikácie uhlíka (a – diamant, b – grafit, c – lonsdelit, d – fullerén C60, e – 

fullerén C540, f – fullerén C70, g – amorfný uhlík, h – uhlíková nanotrubička) [4] 

1.3 Nanotrubičky 

Nanotrubice boli objavené v roku 1991. Majú schopnosť zachytávať  veľké 

objemy plynov a iontov, a vystužovať polymérne vlákna. Slúžia ako základný materiál 

v nanotechnológií. Nanotrubičky majú v celom objeme rovnakú hrúbku a môžu byť 

jednovrstvé (single walled nanotube – SWNT) či viacvrstvé (multi walled nanotube – 

MWNT).  

Fyzikálne vlastnosti týchto uhlíkových foriem sú určené chirálnym vektorom   

�⃗� = 𝑛𝑎1⃗⃗⃗⃗ + 𝑚𝑎2⃗⃗⃗⃗  , kde a1, a2 označujú bázové vektory a n, m udávajú celočíselné násobky 

bázových vektorov. Pokiaľ sa n = m je nanotrubica vodivá. V prípade, že sa násobky 

bazových vektorov nerovnajú, nanotrubice majú charakter polovodičov a obsahujú 

zakázaný pás. Elektrické vodivosti nanotrubic dosahujú hodnôt 109 A.cm-1 čo je rádovo 

o 106 viac než u medi. [5] 
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Obr 3: Typy uhlíkových nanotrubičiek - a) jednovrtvá, b) dvojvrstvá [6] 

1.4 Grafén 

O látke podobnej grafénu sa polemizovalo už dlhšiu dobu pred jeho oficiálnym 

objavom. Vedci ho desaťročia používali ako matematický model pre výpočet a určenie 

vlastnosti grafitu. Ale až v roku 2004 sa experimentálne dokázala existencia tohto 

materiálu jeho prvou výrobou. Tento objav majú na svedomí vedci z univerzity 

v Manchestri, ide konkrétne o fyzikov Andre Geim s Konstantinom Novoselovom.  

Grafén je dvojrozmerný materiál pozostávajúci výlučne len z atómov uhlíka s hrúbkou 

jednej atomárnej vrstvy - 0,34 nm. Možno ho považovať za základ uhlíkových 

nanomateriálov ako sú nanotrubičky či fullerény, ktoré sú len jeho modifikáciou.  

Podľa počtu vrstiev možno rozdeliť grafén na 3 typy: 

 monovrstva 

 dvojvrstva 

 zloženie z 3 až 10 vrstiev 

Pri väčšom počte na seba naviazaných vrstiev už možno hovoriť o grafite. 

 

Obr. 4: Grafénové štruktúry ako základ iných uhlíkových modifikácií (naľavo fullerén, 

v strede nanorúrky, vpravo grafénové vrstvy) [7] 
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1.4.1 Vlastnosti a využitie 

Hexagonálna sieť uhlíkov je vytvorená tak, že tri elektróny atómu uhlíku tvoria 

väzbu so susednými troma atómami. Posledný štvrtý elektrón je voľný, dokáže viesť 

elektrickú alebo tepelnú energiu. Grafén je veľmi zaujímavý svojou pásovou štruktúrou, 

ktorá súvisí s mobilitou náboja a tepelnou vodivosťou. Tieto aspekty sú dané sp2 

hybridizáciou, ktorá určuje konfiguráciu valenčných elektrónov.   

Grafén je mimoriadne pružný, možno ho roztiahnuť až do veľkosti 20%, ale zároveň ma 

neuveriteľne pevné väzby medzi časticami, toto mu dáva podobnú mechanickú pevnosť 

akou disponuje napríklad diamant. Takisto disponuje enormnou tepelnou vodivosťou, až 

3000 Wm-1K-1. Z hľadiska elektrických vlastnosti má grafén veľmi zaujímavú vlastnosť, 

elektróny sa skrz jeho štruktúru pohybujú väčšími rýchlosťami, takmer bez odporu. 

Grafén sa vyznačuje vysokou pohyblivosťou elektrónov v izbovej teplote a teda aj 

vysokou mobilitou náboja, ktorého hodnota dosahuje až 250 000 cm2V-1s-1. Vďaka 

tomuto by budúce procesory počítačov obsahujúce grafénové tranzistory mohli pracovať 

na oveľa vyšších kmitočtoch ako tie dnešné. Avšak na to aby mohli takéto tranzistory 

existovať by musel grafén disponovať zakázaným pásom elektrónov, ktorý uňho 

absentuje. Takto by bol tranzistor neustále v zopnutom stave. Riešením problému so 

zakázaným pásmom by mohla byť úprava grafénu do zvlnenej podoby do takzvanej 

grafénovej pásky (GNR – Graphene Nano Ribbon). Úpravou grafénu do tejto podoby 

možno dosiahnuť vytvorenie zakázaného pásma o šírke 0,5 eV.   

 

Obr. 5: Grafické znázornenie šírky zakázaných pásov pri kremíku, graféne a GNR  [8] 

Potenciálne využitie grafénového materiálu je enormné. Vďaka svojej vodivosti si nájde 

uplatnenie vo fotovoltaike, či akumulátoroch. Prvé experimenty dokázali, že vďaka 

grafénu možno skrátiť dĺžku nabíjania z 12 minút na 90 sekúnd. Okrem elektrickej 

vodivosti je grafén takisto výnimočne priepustný pre svetlo. Vďaka tomu môže mať 

uplatnenie pri výrobe displejov či solárnych panelov. Ďalšie dôležité aplikácie sa 

očakávajú v chemických senzoroch využívajúce extrémne citlivé zmeny vodivosti. Táto 

kombinácia unikátnej optickej priehľadnosti a vodivosti grafénových vrstiev môže mať 

za následok využitie v rade optoelektronických súčiastok a zariadení.  

Rozmachom grafénových tranzistorov by nenastala revolúcia nie len u výpočtového 

výkonu procesorov, ale aj v zázname dát. Výskumníci zo švajčiarskeho technologického 

inštitútu vyvinuli flashovú bunku na bázy grafénu, ktorá vydrží mnohonásobne viac 

zápisových cyklov než kremíkové bunky a zároveň dosahujú väčšie rýchlosti zápisu 

a čítania.  
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Doposiaľ je najväčším problémom sériová výroba grafénového materiálu. Bez 

zdokonalenia dosavadných technológií či vyvinutia nových efektívnejších, nebudeme 

schopný naplniť tento obrovský potenciál aký grafén technike ponúka. 

1.4.2 Výroba 

Objavenie grafénu bolo mierne kuriózne a to kvôli spôsobu jeho prvej produkcie. 

Išlo o narúšanie van der Waalsových síl medzi jednotlivými grafénovými vrstvami grafitu 

obyčajným mechanické odlupovaní. K takejto takzvanej mechanickej exfoliácií stačila 

len jednoduchá lepiaca páska a čistý kryštál grafitu. Postupným odlupovaním vrstiev sa 

môže vyprodukovať jednovrstvový aj niekoľkovrstvový grafén. Tento postup je 

limitovaný nízkou a neefektívnou produktivitou. Avšak vďaka tomuto objavu sa 

manchesterský tím vedcov dočkal v roku 2010 udelenia Nobelovej ceny. 

 

Obr. 6: Metóda mechanickej exfoliácie [9] 

Dneska je najpoužívanejšou priemyselnou metódou výroby veľkoplošných grafénových 

filmov chemická depozícia z plynnej bázy (CVD). Princípom metódy je, že za 

prítomnosti plynu obsahujúceho uhlík (napríklad metán) sa za vysokej teploty a pri 

kontakte s kovom rozkladá. Týmto sa voľné atómy uhlíka usporadúvajú do hexagonálnej 

grafénovej mriežky na povrchu daného kovového substrátu. Následne možno daný 

podklad (napríklad meď, nikel...) rozpustiť a výsledkom je jednoatomárna vrstva grafénu. 

1.5 Oxid grafénu a redukovaný oxid grafénu (GO a rGO) 

Ďalšou možnosťou produkcie grafénu je syntéza oxidu grafénu, ktorá vzniká  

chemickou oxidáciou grafitu. Pri tejto metóde prenikajú kyslíkové molekuly medzi 

grafénové roviny grafitu čím spôsobujú vzájomné odďaľovanie jednotlivých rovín.  

Tento proces trvá až kým sa grafénová rovina od kryštálu grafitu neodtrhne. Ide vlastne 

o formu chemickej analógie mechanickej exfoliácie. Vrstvy však budú silno oxidované 

s naviazanými hydroxylovými a epoxidovými skupinami,  preto výsledkom nebude čistý 

grafén, ale oxid grafénu (GO). Výhodou takejto výroby je produkcia relatívne veľkých 

rozmerov grafenoidových vrstiev, rádovo až v mikrometroch. Nevýhodou tejto cesty je 

tvorba rôznych štrukturálnych defektov. 
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Obrázok 7: Grafenoxid s naviazanými oxidovými skupinami [10] 

K docieleniu produkcie GO sa používa niekoľko metód. Všetky spôsoby prípravy pracujú 

so silnými kyselinami a oxidačnými činidlami. Najznámejšou je Hummersová metóda 

prípravy oxidu grafénu. Pri tejto metóde sa používa reakčná zmes grafitu, manganistanu 

draselného, kyseliny sírovej a dusičnanu draselného za vzniku grafitového oxidu.  

Z hľadiska elektrickej vodivosti sa plne oxidovaný grafenoxid správa ako izolant. 

Zaujímavou vlastnosťou oxidu grafénu je, že s úrovňou oxidácie sa dá manipulovať a to 

redukciou koncentrácie naviazaných kyslíkových molekúl. Toto možno docieliť 

redukčnými metódami ako je tepelná, či chemická redukcia. Redukčný proces odstraňuje 

kyslík naviazaný na jednotlivé grafénové vrstvy. Takáto redukcia môže viesť k zvýšeniu 

elektrickej vodivosti materiálu o niekoľko rádov, čím sa možno priblížiť úrovňou 

vodivosti ku grafénu. Redukovaný oxid grafénu (rGO) má vďaka kombinácií vodivosti 

so svojimi rozmermi veľký potenciál vo využití pri výrobe elektród pri takzvaných 

superkondenzátoroch. [11] 

 

Obrázok 8: Zobrazenie ciest k príprave grafénu v závislosti na úrovni oxidácie  [12]
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2 DISPERZNÉ ROZTOKY, METÓDY 

NANÁŠANIA 

2.1 Disperzia 

Disperzia, alebo inak povedané rozptyl či rozptýlovosť je veľmi dôležitým 

faktorom pri príprave vzorky grafenoidovej vrstvičky a priamo súvisí s rozpustnosťou 

materiálu. Disperzná sústava obsahuje minimálne dve zložky – disperzný podiel 

a disperzné prostredie. [13] Aby došlo k rozpusteniu a rozptýleniu častíc nejakej pevnej 

látky v kvapaline je potrebné narušiť sily, ktoré držia častice daného materiálu v pevnom 

skupenstve. Hlavným faktorom pri tomto deji je veľkosť medzimolekulárnych síl danej 

pevnej látky.     

Disperzným prostredím je rozpúšťadlo, ktoré môže mať podobu deionizovanej vody, či 

rôznych organických zlúčenín. 

Pri príprave vhodnej disperzie treba brať ohľad aj na miešanie, ktoré môže mať 

rozhodujúci vplyv na kvalitu rozptýlenia pevných častíc v disperznom prostredí. Medzi 

druhy miešania môžeme zaradiť jednoduché premiešávanie vzorky rukou, miešanie na 

magnetickej odstredivke či ultrazvukové miešanie.  

 

Obr.9: Disperzia oxidu grafénu v jednotlivých typoch rozpúšťadiel tesne po ultrazvukovom 

miešaní a 3 týždne po ňom [14] 
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2.1.1 Rozpúšťadla 

Rozpúšťadla sú tekuté látky, ktoré majú za úlohu rozpúšťať pevnú, kvapalnú či 

plynnú látku za vzniku roztoku.  

Vlastnosti rozpúšťadiel: 

 polárnosť / nepolárnosť 

Polárnosť rozpúšťadiel určuje to akú látku dokáže rozpustiť. Vo všeobecnosti platí, 

že polárne rozpúšťadla rozpúšťajú polárne látky a nepolárne rozpúšťadla zas 

nepolárne látky.   

 protickosť / aprotickosť 

Polárne rozpúšťadla možno rozdeliť na protické a aprotické. Medzi protické patrí 

voda, etanol či kyselina octová. Medzi aprotické možno zaradiť napríklad acetón.  

Medzi iné charakteristické znaky rozpúšťadiel patrí inertnosť,  nereagujú s rozpúšťanými 

látkami a nízka teplota varu. Rozpúšťadla sú zvyčajne priehľadné bezfarebné kvapaliny 

s charakteristickým zápachom. 

Tab. 1: Rozdelenie základných rozpúšťadiel: [15] 

nepolárne polárne aprotické polárne protické 

benzén 

toluén 

dietyléter 

dichlormetán 

acetón 

dimetylformamid 

acetonitril 

N-metylpyrolidon 

etanol 

metanol 

IPA 

voda 

 

2.1.2 Miešanie 

Jednou z možnosti ako docieliť kvalitnú disperziu je efektívne premiešanie 

a rozptýlenie materiálu v rozpúšťadle. Jednou z najúčinnejších metód premiešavania je 

ultrazvukové miešanie.  

Ultrazvukom sa rozumejú mechanické kmity o frekvencií nad 20 kHz. V technike ho 

získavame vďaka elektroakustickým meničom alebo piezoelektrickým javom.  

Ultrazvukové miešanie funguje na princípe zavedenia sondy generujúcej intenzívne 

akustické vlnenie do tekutej vzorky, ktorú chceme premiešať. Sprievodným javom je 

tvorba prebytočného tepla, preto je potrebné vzorku zároveň chladiť, aby nedošlo 

k vypareniu rozpúšťadla, či degradácií materiálu.   
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Obr. 10: Vzorka roztoku s oxidom grafénu na ultrazvukovom miešaní v laboratórií CEITECu 

2.2 Metódy nanášania definovaných vrstiev 

Voľba metódy nanášania závisí od toho či nanášame tenkú vrstvu alebo hrubú 

vrstvu materiálu. Pre nanášanie GO roztokov je vhodnejšie použiť metódy prípravy 

tenkovrstvých materiálov.   

2.2.1 Spin coating 

Spin coating alebo po slovenský rotačné nanášanie je postup homogénneho 

nanášania tenkej vrstvy materiálu na plošný substrát. Je to jeden z druhov nevákuovej 

technológie tvorby tenkých vrstiev. Podstatou tohto procesu je nanesenie väčšieho 

množstva materiálu na substrát, ktorý následne rotuje veľkou rýchlosťou. Odstredivá sila 

látku rozšíri po ploche, až kým nie je dosiahnutá potrebná hrúbka naneseného materiálu. 

Uhlová rýchlosť otáčania pri tejto metóde zohráva veľkú rolu. Čím väčšia je rýchlosť tým 

menšiu hrúbku materiálu možno naniesť. Tento postup sa využíva najmä v mikrovýrobe 

kedy sú požadované hrúbky rádovo v desiatkach nanometrov. 

2.2.2 Spray coating 

Spray coating, v preklade metóda nástreku je efektívnou metódou tvorby 

homogénnych tenkých vrstiev od mikrometrových hrúbkach až po nanometrové. Metóda 

spočíva v urýchľovaní častíc daného roztoku v podobe deponovaného materiálu 

pomocou plynu v tryske. Plyn z trysky vychádza pod vysokým tlakom, aby mohol častice 

unášať vysokou rýchlosťou tak, aby sa dopadajúce častice na substrát plasticky 

deformovali. Táto deformácia zapríčiní mechanické zachytenie materiálu na povrchu 

substrátu. Poznáme dva typy nástreku deliacich sa na základe teplôt – metóda studeného 

nástreku a metóda termických nástrekov. Termické nástreky fungujú vo vyšších 

teplotách, aby mohlo doisť k zahriatiu prípadne roztaveniu deponovaného materiálu. [17] 

Preto sa metóda termického nástreku používa na aplikáciu kovov, zliatin či napríklad 

kompozitov.  Touto metódou sa nanášajú silnejšie vrstvy od 20 µm až po jednotky 

milimetrov. 
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Jednou z alternatív na báze spray coatingu možno považovať aj nanášanie airbrush 

pištoľou. Podstatou tejto metódy nanášania je manipulácia s nanášaným médiom, tlakom 

vzduchu a vzdialenosti trysky od nanášaného povrchu. Technika aplikácie sa líši od typu 

danej pištole. Poznáme jednočinnú a dvojčinnú. Pri dvojčinnej sa stláča spúšť pre 

uvoľnenie prúdu vzduchu pričom spúšť postupným stlačovaním následne uvoľňuje aj 

daný nanášaný materiál. Pri tomto postupe sa začína aj končí prúdom vzduchom. Týmto 

možno presnejšie regulovať nanášaný objem. Naopak pri jednočinnej pištole sa jedinou 

akciou, teda stlačením spúšte uvoľňuje pevný pomer materiálu k vzduchu.  

 

Obrázok 11: Vzhľad jednoduchej jednočinnej airbrush pištole 

2.2.3 Filtrácia cez filtračný papier 

Metóda filtrovania vyžaduje prítomnosť filtračného papiera (nylonové, 

nitrocelulózne filtračné papieriky) a filtračnej nádoby pozostávajúcej z dvoch častí. 

Vrchná časť je naplnená filtrujúcou tekutinou, ktorá prechádza cez filtračný papier až do 

dolnej časti, ktorá je napojená na odsávanie. Práve vytvorenie podtlaku nám zabezpečí 

efektívne prekvapkanie tekutiny z vrchnej nádoby do spodnej a výsledné prefiltrovanie. 

Po prefiltrovaní daného roztoku zostanú pevné častice disperzného podielu nanesené na 

povrchu filtračného substrátu, zatiaľ čo disperzné prostredie roztoku v podobe 

rozpúšťadla zostane prefiltrované v spodnej časti zariadenia. 

 

Obrázok 12: Filtračná nádoba 
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2.2.4 Katódové naprašovanie 

Náprašovanie je vákuová fyzikálna technológia nanášania a tvorby tenkých 

vrstiev materiálov. Princíp katódového naprašovania je založený na bombardovaní 

vzorky (katódy) urýchlenými iontovými časticami inertného plynu, ktoré z katódy 

vyrážajú častice naprašovaného materiálu. Tento materiál sa následne šíri priestorom 

a usádza na anóde, kde je vhodne umiestnený substrát.  

Výhodou tejto technológie je rovnomernosť naprášenia a dobrá priľnavosť k substrátu. 

Pokryté sú aj kolmé plochy vďaka všesmerovosti nanášania. Je dôležité si uvedomiť, že 

touto metódou nie je možné nanášať uhlíkové materiály ako je práve oxid grafénu. Avšak 

táto metóda môže byť užitočná pri nanášaní a tvorbe medených povrchov na substráty 

s cieľom vytvorenia vzorky pre meranie elektrických vlastnosti grafenoidových 

prípravkov. 

 

Obr. 13: Princíp tvorby tenkých vrstiev katódovým naprašovaním [16] 
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3 METÓDY ANALÝZY VLASTNOSTI 

3.1 Elektrónová mikroskopia 

Elektrónová mikroskopia (Scanning Electron Microscopy - SEM) je jedna 

z najuniverzálnejších diagnostických metód na analýzu štrukturálnych charakteristík 

pevných látok na mikro a nano úrovni. Na rozdiel od optickej mikroskopie sa 

u elektrónovej nepoužívajú na zobrazovanie obrazu fotóny, ale elektróny.  

Elektrónové mikroskopy sa delia na dve základné druhy. Transmisný elektrónový 

mikroskop (TEM – Transmission Electron Microscopy) a Rastrovací elektrónový 

mikroskop (SEM – Scanning electron microscopy).  

Základným rozdielom medzi týmito dvoma princípmi je vnútorné usporiadanie 

zariadenia. Zdrojom elektrónov je pri elektrónovej mikroskopií kovová katóda, ktorá po 

rozžhavení emituje emisiou elektróny urýchlené urýchľovacím napätím o hodnotách 

rádovo desiatok kilovoltov. Lúč častíc prechádza sústavou cievok tvoriacich magnetické 

pole. Táto takzvaná elektrónová optika sústreďuje usmerňuje a fokusuje prúd elektrónov 

na pozorovaný preparát. [18] 

Rozdiel medzi technológiou SEM a TEM spočíva práve pri interakcií elektrónov so 

vzorkou. Zatiaľ čo pri rastrovacej mikroskopií sa prevádza odrazený prúd elektrónov zo 

vzorky na viditeľný obraz, pri transmisnej elektrónovej mikroskopií častice prechádzajú 

skrz vzorku a registrujú sa na fluorescenčnom. Práve z tohto dôvodu je potrebné klásť 

nároky na pozorovaný preparát čo do jeho hrúbky, ktorá by mala byť približne 1 µm. 

Pri interakcií elektrónov so vzorkou vzniká množstvo typov signálov. K zachytávaniu 

častíc nesúcich informáciu o pozorovanom objekte slúžia rôzne detektory, ktoré sú 

súčasťou celého prístroja.  Pre základné zobrazenie štruktúry povrchu pozorovaného 

objektu slúži detektor sekundárnych elektrónov. Okrem sekundárnych elektrónov sa 

z materiálu vylučujú spätne odrazené elektróny, Augerové elektróny či charakteristické 

röntgenové žiarenie. Veľmi dôležitým prvkom pri určovaní vlastnosti daného materiálu 

je jeho prvková analýza. K takejto analýze nám v elektrónovej mikroskopií slúži 

energiovo disperzný analyzátor (EDS). Tento detektor zachytáva charakteristické 

röntgenové žiarenie s vybudeným spektrom. Tento jav nastáva keď primárny urýchlený 

elektrón vyrazí nejaký elektrón z atómu vzorky nachádzajúci sa na vnútornej energetickej 

hladine. Avšak toto vyrazenie nastane len v prípade, že je predaná väčšia energia než je 

kritická energia danej hladiny. Po vyrazení elektrónu vznikne prázdne miesto, ktorým sa 

naruší rovnovážny stav atómu. Pre zachovanie čo najnižšieho energetického stavu sa 

elektrón z vyššej hladiny presunie na prázdne miesto, aby ho zaplnil. Rozdiel energií 

medzi týmito dvoma hladinami sa prejaví vyžiarením kvanta röntgenového žiarenia. 

Takto vybudené spektrum nám určuje prítomnosť a množstvo rôznych chemických 

prvkov prítomných v pozorovanom materiáli. [19]   
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Obrázok 14: Porovnanie stavby optickej, elektrónovej rastrovacej a elektrónovej transmisnej 

mikroskopií [20] 

3.2 AFM 

AFM (atomic force microscopy), alebo mikroskopia atomárnych síl je 

diagnostická metóda spadajúca do kategórie mikroskopie ratrovacou sondou. Využíva 

interakcie medzi sondou a atómami povrchu skenovanej vzorky k dosiahnutiu 

atomárného rozlíšenia nasnímanej štruktúry materiálu.  

Mikroskopia atomárnych síl je založená na analýze povrchu vzorky, nie je s ňou možne 

skúmať vnútornú štruktúru objektov. Základom je mapovanie atomárnych síl vzorky 

hrotom, ktorého hrúbka môže byť v desiatkach až jednotkách nanometrov. Platí, že čím 

je menší priemer hrotu, tým lepšie rozlíšenie vieme dosiahnuť. Sily sú registrované 

priblížením hrotu ku vzorke pričom vznikajú príťažlivé a odpudivé sily manipulujúce 

s nosníkom prístroja. Vychýlenie nosníka nám dáva informáciu o povrchu skúmaného 

materiálu, ktorá je získavaná odrazom laserového zväzku a jeho dopadom na 

fotodetektor.  

Pôsobiaca sila závisí od vzdialenosti atómov hrotu a vzorky a od typu sily, ktorá môže 

byť príťažlivá van der Waalsova  pôsobiaca na väčšie vzdialenosti, alebo odpudivá 

elektrostatická.      
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Obrázok 15: Princíp funkcie AFM [21] 

Spôsob rastrovania povrchu AFM mikroskopiou delíme na dva režimy činnosti:  

 Kontaktný režim – režim konštantnej sily, režim konštantnej výšky 

 Bezkontaktný režim 

V kontaktnom režime môže doisť k degradácií hrotu alebo samotného povrchu pri 

opakovanom skenovaní povrchu. Výhodou AFM v porovnaní s elektrónovou 

mikroskopiou je, že nevyžaduje nijakú špeciálnu úpravu vzorky ani prítomnosť vákua, 

ale je potrebné, aby analyzovaný povrch mal hladkú štruktúru. Nevýhodou mikroskopie 

rastrovacou sondou je pomalé snímanie a malý rozsah veľkosti snímanej plochy.  

 

Obrázok 16: Závislosť medziatomárnych síl na vzdialenosti hrotu od povrchu vzorky [22] 
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3.3 Meranie elektrický vlastnosti 

Preto, aby sme sa mohli baviť o metódach merania elektrickej vodivosti je 

potrebné si definovať čo tá vodivosť a konduktivita vlastne predstavuje. 

Elektrická vodivosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť 

elektrický prúd. Značenie vodivosti je G a základná jednotka je jeden siemens (S). Je to 

vlastne prevrátená hodnota odporu R a teda platí, že 𝐺 =
1

𝑅
  [S] . Takisto je možné 

vypočítať vodivosť zo známych vlastnosti vodiča. V prípade, že poznáme jeho dĺžku 

a plochu prierezu platí vzťah: 

𝐺 = 𝜎 ∙
𝑆

𝑙
      (1) 

kde σ predstavuje konduktivitu danej látky, S plochu prierezu a l dĺžku vodiča. 

𝜎 =
1

𝜌
      (2) 

𝜌 =
𝑅∙𝑆

𝑙
     (3) 

Konduktivita alebo merná elektrická vodivosť materiálu je prevrátenou hodnotou 

merného elektrického odporu (rezistivity) a má jednotku S.m-1 (siemens na meter). Merný 

elektrický odpor je zas podiel násobku odporu s plochou prierezu vodiča S a dĺžkou 

vodiča l. 

3.3.1 4-bodová metóda 

Štvorbodová metóda merania elektrickej vodivosti respektíve rezistivity spočíva 

v použití štyroch meracích hrotov, ktoré sa pritlačia na povrch vzorky. Jednotlivé hroty 

majú medzi sebou medzeru veľkosti 𝑠 =
𝜋

3
𝑚𝑚 .  

Vnútorná dvojica hrotov slúži na meranie úbytku napätia a vonkajšia dvojica zas na 

prívod jednosmerného prúdu.  

Meraná vzorka je umiestnená na podložke, ktorá disponuje možnosťou mechanického 

posúvania v prípade potreby napolohovania vzorky. 

 

Obr. 17: Zapojenie obvodu pri meraní 4-bodovu metódou [23] 
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3.3.2 Elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS) 

Impedančná spektroskopia charakterizuje množstvo elektrických vlastnosti 

materiálov. Je to technika pre výskum medzifázových elektrických vlastnosti rôzneho 

druhu . EIS sa najčastejšie používa pri procesoch kontroly batérií, monitorovaniu korózii 

či technológií tenkých filmov.  

Princíp EIS spočíva vo vkladaní napätia na meranú elektródu a následnom meraní 

prúdovej odozvy. Takto je teda meraná impedancia respektíve odpor daného systému, 

ktorý je však frekvenčne závislý. Impedancia sa vyjadruje pomocou komplexných čísel 

a obsahuje imaginárnu a reálnu zložku, ktoré sú dané frekvenciou. [24] 

3.4 Spektrometria 

Spektrometria, alebo spektroskopia je fyzikálna diagnostická nedeštruktívna 

metóda zaoberajúca sa vlastnosťami elektromagnetického žiarenia, ktoré vzniká 

interakciou so vzorkou. Dodané žiarenie do vzorky sa môže následne odraziť, vyvolať 

ďalšiu emisiu žiarenia, alebo sa čiastočne absorbovať daným materiálom. Takéto žiarenie 

nesie informáciu, ktorá je špecifická pre každú látku. Spektrometria sa okrem iného 

používa na meranie optickej absorbancie a transmitancie (priepustnosti) materiálu. 

3.4.1 Spektrofotometria 

Spektrofotometria je analýza na meranie priepustnosti či absorpcii materiálu 

žiarením o vlnových dĺžkach 200 nm až 800 nm.  

Jednoduchý spektrometer sa skladá z niekoľkých častí: 

 Zdroj svetla 

 Kolimátor 

 Monochromator 

 Selektor 

 Skúmaná vzorka  

 Detektor 

 

Obrázok 18: Zloženie spektrometra [25] 
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Použitie spektrofotometrie sa uplatňuje pri kvantitatívnej analýze. Kvantitatívna analýza 

je založená na princípe prechodu monochromatického svetelného žiarenia, ktorého 

žiarivý tok je Θ0 a jeho absorpcii pričom sa intenzita žiarenia zoslabí na hodnotu Θ. Podiel 

žiarivého toku po absorpcií a pred absorpciou nám udáva hodnotu transmitancie 

materiálu o danej hrúbke. Transmitancia môže nadobúdať hodnoty od 0 po 1, respektíve 

od 0% po 100%. 

𝛩

𝛩0
= 𝑇 [-]     (4) 

3.4.2 Infračervená spektrometria 

Podstatou infračervenej (IR) spektrometrie je interakcia svetla v infračervenej časti 

elektromagnetického spektra s materiálom. Na rozdiel od spektrofotometrie sa 

u infračervenej spektrometrií nepoužíva vlnová dĺžka, ale vlnočet (vlnové čislo - �̃�) 

udávaný v jednotkách cm-1. Je to prevrátená hodnota vlnovej dĺžky a priamo súvisí 

s frekvenciou. 

�̃� =
1

𝜆
      (5) 

 

Pre prepočet hodnoty vlnočtu na vlnovú dĺžku platí pravidlo: 

𝜆 [µ𝑚] =
10000

𝑣𝑙𝑛𝑜č𝑒𝑡 [𝑐𝑚−1]
     (6) 

O rozsahu, v ktorom pracuje IR spektroskopia sa dá hovoriť ako o signáloch v rozsahu 

vlnočtov 12500 až 20 𝑐𝑚−1 a vlnových dĺžkach 800 nm až 0,5 mm. 

Na základe infračervenej oblasti rozdeľujeme IR spektrometriu na tri typy: 

- FIR (far infrared)  

- MIR (middle infrared) 

- NIR (near infrared) 

 

Obrázok 19: Zobrazenie EM spektra s prislúchajúcimi hodnotami vlnočtu [26] 
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Medzi najrozšírenejšie spektroskopické techniky patrí FTIR spektroskopia (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy). Je to metóda, ktorá poskytuje dáta o vibračnej 

štruktúre molekúl pozorovanej vzorky. Je ňou možné skúmať chemickú štruktúru či 

medzimolekulové interakcie materiálu. Rozoznáva vibračné charakteristiky chemických 

funkčných skupín.  

V FTIR spektrometrií sa používajú tri rôzne analýzy: 

 Transmisná 

 Reflekčnoabsorpčná 

 Metóda úplného odrazu (ATR – Attenuated Total reflection) 

3.5 Elipsometria 

Určenie niektorých optických parametrov materiálu možno docieliť 

elipsometriou. Podobne ako spektormetria či reflektometria, jedná sa o nedeštruktívnu 

metódu. Podstatou elipsometrie je analýza tenkých vrstiev meraním zmien v polarizácií 

svetla pri odraze od vzorky. Týmto možno určiť parametre ako napríklad index lomu, 

index absorpcie, či dokonca hrúbku vzorky. Zariadenie pre tento druh merania sa 

zjednodušene skladá zo zdroja svetla, polarizátora, analyzátora a detektora.  

 

Obrázok 20: Schéma a princíp elipsometra [27] 

Kľúčom k určeniu optických vlastnosti sú parametre ψ a Δ, ktoré sú získané pre každú 

vlnovú dĺžku svetla a uhol dopadu zväzku. Popisujú zmenu polarizácie pri odraze od 

vzorky ako komplexný pomer odrazivosti a zložky polarizácie. Vzťah opisujúci pomer 

odrazivosti k rovine dopadu paralelne a odrazivosti kolmej sa nazýva Frenelová rovnica 

a má tvar: 

𝜌 =
𝑟𝑝

𝑟𝑠
= tan(𝜓)𝑒𝑖𝛥     (7) 

Vyhodnocovanie nameraných údajov funguje na princípu takzvaného fitovania s vopred 

definovaným optickým modelom, ktorý je vyjadrený matematickou formulou určujúcu 

fyzikálne správanie skúmaného materiálu danej vzorky. Model simuluje interakciu 

materiálu so svetlom, pričom hodnoty elipsometrických parametrov vieme voľne navoliť 

tak, aby bol model v súlade s nameranými hodnotami. Fitovanie v podstate znamená 

sledovanie ako presne môže daná funkcia optického modelu prekryť a zosúladiť sa 

s nameraným signálom.  
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Hlavnou podmienkou pri meraní je povrch vzorky. Je dôležité, aby bola vzorka hladka 

a tak mohla reflektovať žiarenie. Avšak problém môže nastávať keď je vzorka leštená 

obojstranne, teda aj zo spodnej časti. Vtedy dochádza prechodom svetla cez vzorku a jej 

následným odrazom od leštenej spodnej vrstvy k nežiaducim efektom a deformácií 

signálu.  

Najviac používané sú elipsometre pracujúce s UV svetlom, viditeľným spektrom 

a infračerveným svetlom. Okrem nich však existujú elipsometre pracujúce v rôznych 

častiach elektromagnetického spektra ako sú napríklad mikrovlnné, či röntgenové 

žiarenie.  

3.5.1 Analýza dát 

Elipsometria nie je schopná merať parametre tenkých vrstiev a ich povrchu, či ich optické 

vlastnosti priamo. K ich určeniu je potrebné sa dopracovať pomocou vopred 

definovaných modelov obsiahnutých v softwari dodávanom k zariadeniu.  

Základom merania sú dve veličiny popisujúce elektromagnetickú vlnu, ψ a Δ.  

Ψ je definovaný ako pomer amplitúd dvoch na seba kolmých smeroch a Δ hovorí o ich 

fázovom posune. 

Pre merania v tejto diplomovej práci boli použité dva nasledujúce modely.  

 Lorentzov Im(Amp) model  

Lorentzov Im(Amp) model je len modifikáciou klasického Lorentzovho modelu, 

ktorý v elektrickej polarizácií vníma sústavu jadro atómu – elektrón ako harmonický 

oscilátor a matematicky je popísaný nasledovne: 

𝜀𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 = 
𝐴𝑚𝑝𝑛𝐵𝑟𝑛𝐸𝑛𝑛

𝐸𝑛𝑛
2−𝐸2−𝑖∙𝐸𝐵𝑟𝑛

    (8) 

Matematický model určuje závislosť dielektrickej funkcie od energie dopadajúceho 

žiarenia E. Hodnota Amp určuje amplitúdu a Br hovorí o polovici šírky peaku. 

Parametre sú v jednotkách eV. [28] 

Modifikácia pôvodného modelu spočíva v pridaní imaginárnej zložky. 

𝜀𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧_𝑖𝐴𝑚𝑝 = 
(𝐴𝑚𝑝𝑛+𝑖(𝑖𝐴𝑚𝑝𝑛))𝐵𝑟𝑛𝐸𝑛𝑛

𝐸𝑛𝑛
2−𝐸2−𝑖∙𝐸𝐵𝑟𝑛

   (9) 

 

 Tauc-Lorentzov model 

V tomto modeli sa oproti Lorentzovmu započítava zakázaný pás amorfných látok. 

Model sa často využíva na analýzu transparentných oxidov, preto je na pozorovanie 

tenkých vrstiev grafenoxidu vhodný. [28] 

Jeho matematické vyjadrenie je nasledovné:  

𝜀𝑛2 = [
𝐴𝑚𝑝𝑛𝐸𝑜𝑛𝐵𝑟𝑛(𝐸−𝐸𝑔𝑛)2

(𝐸2−𝐸𝑜𝑛
2)2+𝐵𝑟2𝐸2

∙
1

𝐸
]    (10) 
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4 PRÁCA S ROZTOKMI OXIDU GRAFÉNU  

Práca s roztokmi oxidu grafénu prebiehala v niekoľkých fázach. Zo začiatku boli 

vykonávané prvé nanášania jednoduchou kvapkovou metódou na laboratórnych 

sklíčkach s cieľom pochopiť vlastnosti rôznych disperzií. Boli namiešané viaceré roztoky 

v kombináciách s odlišnými rozpúšťadlami a nanášanie prebiehalo niekoľkými 

metódami.  

4.1 Výber podkladových substrátov 

Vzhľadom na to, že táto diplomová práca sa zaoberá nanášaním a určovaním 

fyzikálnych vlastnosti vrstiev nanesených grafén oxidom bolo potrebné použiť rôzne typy 

substrátov. Pre optické merania sa javili najvhodnejšie priehľadné laboratórne skla, či 

kvalitné zafírové skla priepustné aj v UV oblasti. Za účelom merania elektrických 

vlastnosti boli vyhotovené špeciálne substráty z kuprextitu (FR4) – kompozitu 

používaného ako základný materiál u DPS. V prvom kroku sa narezali dosky materiálu 

na malé doštičky obdĺžnikového tvaru. Následne sa okefovali a opláchli pod vodou. 

Podstatou substrátu bolo vytvorenie povrchu zloženého z dvoch elektród, medzi ktorými 

by sa nachádzala časť odleptanej medenej vrstvy. Preto boli bočné časti plošiek oblepené 

lepiacou páskou a následne vystavené leptacej lázni po niekoľko minút. Leptací roztok 

bol namiešaný z kyseliny chlorovodíkovej, peroxidu vodíka a vody v pomere 1:1:3.  

 

Obrázok 21: Kuprextitové substráty vystavované leptaniu 

Kyselina a peroxid spôsobili rozpustenie medi neoblepenej časti substrátov zatiaľ čo 

bočné časti, ktoré boli oblepené a chránené izolepou zostali nepoškodené.  

 

Obrázok 22: Kuprextitové substráty po vyleptaní prostrednej časti plochy (obojstranne) 
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4.2 Vytváranie vrstiev grafénových oxidov 

Z počiatku sme mali k dispozícií grafenoxid s označením GOPAZ 

dodaný Masarykovou univerzitou. Roztok bol rozpustený v polárnom 

aprotickom rozpúšťadle NMP (N-metylpyrolidon) v pomere 1 mg GO na 30 ml NMP. 

Dve laboratórne sklíčka boli nanesené roztokom o tejto koncentrácií a ďalšie dve boli 

nanesené so zriedenými roztokmi v pomere 1:10. Nanášanie prebiehalo kvapkovou 

metódou, mikropipetou. Na každý podklad bolo nanesených 100 µl.   

 

Obrázok 23: Nanesené vrstvy roztokov GOPAZ v NMP po vysušení. Naľavo dodatočne 

zriedené roztoky, napravo pôvodné 

Po vysušení sa sformovala veľmi nerovnomerná plocha s nehomogénnym rozložením 

grafenoxidového materiálu. Pre zistenie vodivosti naneseného materiálu bola použitá      

4-bodová metóda s prístrojom JANDEL Universal PROBE s RM3000. Vodivosť na 

úrovni 100-200 mS bola nameraná na tmavých miestach pokrytých grafenoxidovými 

časticami. Transparentné časti a slabšie pokryté materiálom nevykazovali žiadne hodnoty 

napätí a teda boli nevodivé, bez prítomnosti GO vrstvy. Merania boli vykonávané pri 

prúdoch 0,25 mA ; 0,5 mA a 1 mA. 

Ďalším roztokom bol roztok oxidu grafénu zakúpeného od spoločnosti SIGMA 

ALDRICH v práškovej forme zmiešaný s destilovanou vodou a etanolom. Namiešaný 

roztok disponoval 100 mg GO, 10 ml H2O a 2,5 ml etanolu. Cieľom bolo vytvoriť 

koncentrovanú zmes za účelom nanesenia čo najpevnejšej a najsúvislejšej vrstvy. Použité 

GO v práškovej forme obsahovalo podľa dokumentácie množstvo oxidov len na úrovni 

4-10 %, čo zodpovedá hodnote redukovaného oxidu grafénu.  

Roztok bol premiešaný ultrazvukovým miešaním v 4 cykloch po 4 minútach. Nádoba 

s roztokom bola počas sonikácie vložená do väčšej nádoby do ktorej sa nasýpal ľad tak, 

aby obklopil nádobku s miešanou kvapalinou. Týmto sa zabránilo zohrievaniu počas 

ultrazvukového rozkmytávania molekúl a teda vyparovaniu rozpúšťadla.  
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Obrázok 24: Priebeh sonikácie roztokov v laboratóriach CEITECu 

Následne bola kvapalina nanesená mikropipetou na sklo spolu s ňou boli nanesené aj iné 

roztoky namiešané v acetonitrile a dimetylformamide, ktoré taktiež prešli sonikačným 

procesom. Všetky vzorky boli vytvorené zo 100 µl daných roztokov. 

 

Obrázok 25: Roztoky miešané ultrazvukovo. Vpravo roztok GO+H2o+etanol. 

Namiešaný roztok s GO od SIGMY ALDRICH s hladkým povrchom laboratórneho skla 

nereagoval podľa predstáv. Častice sa v nanesenom roztoku zhlukli na jednom mieste 

a vytvorili nekvalitnú štruktúru. Avšak aj vzhľadom na štruktúru povrchu ostatných 

vzoriek, ako je vidno na Obrázku 22, možno potvrdiť efektivitu ultrazvukového miešania. 

Merania 4-bodovo ukázali vodivosti na úrovni 100 – 1000 mS v závislosti na mieste 

merania keďže síce povrch bol nanesený rovnomernejšie ako v predošlých prípadov, ale 

hrúbka vrstvy homogénne rozložená nebola.  
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Okrem ultrazvukového miešania bola vyskúšaná aj iná mechanická metóda 

rozdispergovania disperzného podielu. Planétový guľový mlyn slúži na premiešavanie 

rôznych hmôt a emulzií. Používal sa guľový mlyn s označením PULVERISETTE 7 od 

firmy FRITSCH. Premiešavali sa 4 gramy grafenoxidu označenia GOPAZ. Keďže 

nádoba v guľovom mlyne mala obmedzený objem, miešanie prebiehalo na viackrát.  

Dôležitým faktorom miešania v planétovom guľovom mlyne je neustála kontrola 

rovnomerného zaťaženia centrifúgy. Na vybalansovanie zaťaženia slúži komponent 

podobný nádobe s premiešavanou kvapalinou umiestnenom oproti. Hmotnosťou tohto 

komponentu sa dá relatívne presne manipulovať tak, aby sa vyrovnala hmotnosti 

premiešavanej nádoby. Tento proces je nutne vykonávať po každej zmene obsahu 

miešanej nádoby. 

V prvom cykle bol nasypaný celý objem GO do miešanej nádoby, ktorá bola následne 

naplnená etanolom takmer po vrch. Cyklus centrifúgovania trval 30 min a bol nastavený 

na rýchlosť 400 otáčok za minútu. Po každom skončení premiešavania bola tekutá časť 

pipetou separovaná a do miešanej nádoby bol opäť naliaty etanol. Následne sa pustil 

cyklus od znova. Vykonané boli 4 cykly centrifugovania, kým sa nepremiešala väčšina 

z tuhej práškovej časti GO.  

 

Obrázok 26: Planétový guľový mlyn použitý pri premiešavaní GO GOPAZ s etanolom 
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Na kuprextitové substráty boli nanesené namiešané roztoky GO od SIGMY ALDRICH 

a GO GOPAZ. Nanášanie prebiehalo mikropipetou a aplikovaných bolo 200 µl roztoku 

na každý podklad. Dôraz pri nanášaní sa kládol na vytvorenie dostatočne veľkého 

kontaktu medzi GO vrstvou a medenou elektródou.  

 

Obrázok 27: Vľavo GO SIGMA ALDRICH voda + etanol, vpravo GO GOPAZ etanol 

Takto nakontaktovaná vrstva má odpor v prípade GO od SIGMY 2,517 kΩ. Odpor bol 

meraný multimetrom LINI-T UT71A. Vzorku GOPAZ nebolo možné multimetrom 

namerať. Až meranie na elektrochemickej impedančnej spektroskopií ukázalo hodnoty 

impedancie na úrovni 3x109 Ω, čo svedčí o nevodivosti vzorky. Častice grafenoxidu 

disperzie GOPAZ sú veľmi veľké, preto ich nie je možné účinne rozdispergovať. 

Namiešaný bol aj roztok s vodou, ale náhrada rozpúšťadla rozptýlenie častíc nezlepšila. 

Pre podobné prípady sa javila ako zaujímavá metóda filtrácia cez filtračný papier. 

Filtračná nádoba bola zo spodnej časti napojená na odsávanie, zatiaľ čo z vrchu bolo 

pripevnené miešadlo pre účinné premiešavanie roztoku a homogénne aplikovanie 

disperzného podielu na nitrocelulózny filtračný papierik.  

 

Obrázok 28: Filtrácia roztoku cez nitrocelulózny filtračný papierik 
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Do nádoby sa v prvom kroku naliala destilovaná voda po určitú úroveň a následne sa 

pridal 10 ml GO GOPAZ roztoku. Pôsobením podtlaku v spodnej časti, sa začala 

efektívne prekvapkávať a prefiltrovávať tekutina s grafenoxidom.  

Použité membránové filtre boli o hrúbke 0,45 µm. Výsledkom filtrovania bol filtračný 

papierik nanesený s GO materiálom. Takto bolo prefiltrovaných 3x10 ml roztoku cez 3 

filtre. Papieriky sa následne pritlačili na jednotlivé substrát a nechali sa vysušiť. V prvom 

prípade sa papierik zatlačil na mokrý sklený povrch a nechal sa odstať a usušiť za izbovej 

teploty. Druhý experiment prebiehal so sušením v sušičke na 60°C. A v treťom prípade 

sa filter aplikoval na kuprextitový substrát. Výsledné štruktúry nanesených povrchov 

grafenoxidom možno vidieť na obrázku č. 29. 

 

Obrázok 29: Naľavo – povrch vytvorený filtračným papierikom (sušenie odstátím) ; v strede – 

povrch vytvorený nalepením papierika na kuprextitový substrát (sušenie v sušičke) ; 

napravo – povrch vytvorený papierikom (sušené v sušičke)   
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5 MERANIE VLASTNOSTI GRAFENOXIDU 

V spolupráci so spoločnosťou DanubiaNanoTech sídliacou v Bratislave boli 

nanesené viaceré substráty grafenoxidom. Nanášanie tenkých vrstiev materiálu 

prebiehalo metódou spray coatingu. Nástrekové zariadenie bolo špecialne navrhnuté za 

účelom tvorby tenkých vrstiev oxidu grafénu. Funguje na princípe trysky, ktorá ma 

priemer 0,4 mm s regulačnou ihlou a nanáša pod pravym uhlom, teda v smere normály 

na rovinu substrátu. Takto nanesené vrstvy môžu mať hrúbku rádovo v 

desiatkach nanometroch.  

 

Obrázok 30: Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev metódou spray coatingu 

Priemyselná disperzia oxidu grafénu od DanubieNanoTech bola vyrobená 

modifikovanou Hummersovou metódou a ako rozpúšťadlo sa použila destilovaná voda. 

Koncentrácia nanášaného roztoku bola 0,1 mg GO na 1 ml H2O. Roztok bol 

rozdispergovaný sonikáciou po dobu dvoch hodín. Po každých 15 minútach 

ultrazvukového miešania sa na chvíľu roztok vytiahol, aby mohla byť vymenená voda 

z dôvodu prehrievania. Nanášaných bolo 5 kuprexitových substrátov o rôznych 

veľkostiach za účelom merania elektrických vlastnosti  a dve laboratórne sklíčka kvôli 

optickým meraniam.  

Redukcia naneseného grafenoxidu prebiehala chemickou cestou. Štyri kuprextitové 

vzorky a jedno nanesené laboratórne sklo boli pripevnené na spodok misky, ktorá sa 

položila na inú nádobu. V nej sa nachádzal kus nobasilu. Na vatovitú hmotu bola 

aplikovaná kombinácia kyseliny trifluoroctovej a kyseliny jodovodíkovej v pomere 2:1. 

Týmto kyselinovým parám boli následne vzorky vystavované po dobu 10 minút.  
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Obrázok 31: Vzorky s GO vystavované kyselinovým parám počas chemickej redukcie 

 

Obrázok 32: Substráty s nanesenými vrstvami GO (vodorovne orientované sú po redukcií) 
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Na základe obrázku č. 32 možno už na prvý pohlaď určiť niektoré optické vlastnosti a 

rozdiely medzi redukovaným a neredukovaným grafenoxidom. Oxid grafénu pred 

redukciou je transparentnejší, hodnoty transmitancie pri spektrometrií by mali byť vyššie 

ako u redukovaného grafenoxidu, u ktorého sa očakáva, že absorbancia bude väčšia.  

Jednotlivé vzorky boli označené podľa substrátu, na ktorom sú nanesené ako je 

znázornené na obrázku č 32.  

5.1 Meranie optických vlastnosti 

5.1.1 Spektrofotometrické merania 

Pre spektrometrické merania v rozsahu ultrafialového a viditeľného spektra bol 

použitý spektrometer UV VIS od spoločnosti ZEISS, ktorý sa nachádza na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Pre meranie priepustnosti respektíve 

absorbancie materiálu, prístroj pracuje v ultrafialovom spektre s deutériovou lampou, 

ktorú neskôr pri prechode na viditeľné svetlo prepne na klasickú žiarovku pre meranie vo 

viditelnej oblasti elektromagnetického žiarenie.  

Počiatočné merania boli vyhotovené za použitia grafenoxidových vrstiev nanesených na 

laboratórnom skle – vzorky LS1RGO a LS2GO. Avšak tieto merania nedisponovali 

priebehom v UV časti keďže sklíčka nie sú v tejto oblasti priepustné. Preto boli dodatočne 

nanesené vrstvy GO a rGO na zafírové skla o priemere 50,8 mm a hrúbke 330 µm.  

 

Obrázok 33: Spektrometer SPECORD UV VIS na ústave experimentálnej fyziky FMFI UK 

Vzhľadom na to, že merané vzorky pozostávali z nanesenej GO vrstvy a substrátu, boli 

namerané hodnoty transmitancie podelené s priepustnosťou referenčného substrátu 

v podobe čistého nenaneseného zafírového skla. Podiel hodnôt bol následne vynesený do 

jednotlivých grafov spektrometrických závislosti transmitancie/absorbancie na vlnovej 

dĺžke. 
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Obrázok 34: Graf znázorňujúci závislosti priepustnosti na vlnovej dĺžke  

 

Obrázok 35: Graf znázorňujúci prevrátenú hodnotu priepustnosti (absorbanciu) na vlnovej dĺžke 
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Zo závislosti možno bádať značný pokles priepustnosti v ultrafialovej oblasti kde je 

žiarenie pohlcované materiálom. Transmitancia vrstvy redukovaného oxidu grafénu je 

oproti neredukovanému grafenoxidu o 40% vyššia čo možno prisúdiť absorpcií žiarenia 

voľnými elektrónmi redukovaného grafenoxidu, ktorý je v porovnaní s GO elektrický 

vodivý.  

5.1.2 IR spektrometria 

Infračervené spektrum gafenoxidových vrstiev bolo merané FTIR spektrometriou. 

Meranie prebiehalo na spektormetri BRUKER VECTOR 22. Touto spektrometriou bolo 

možné merať v dvoch režimoch – režim priepustnosti a režim odrazivosti. Režim 

odrazivosti využíva ATR techniku (Attenuated Total Reflection), ktorá využíva 

zoslabenie úplneho odrazu. Takéto meranie odrazivosti spočíva v odraze žiarenie 

o vrchnú tenkú vrstvu meranej vzorky a teda neobsahuje data zo substrátu ako to býva pri 

spektrometrickom meraní v priepustnom režime.  

Inštalované príslušenstvo na meranie odrazom bolo MIRacleTM S kryštálom diamantu 

nastaveným na uhol 45°. NastavEné parametre prístroja boli: 20 skenov pri rozlíšení           

4 cm-1 a rozsah merania bol vykonaný v rozmedzí hodnôt vlnočtu 4000 – 500 cm-1 čo je 

ekvivalent vlnovej dľžke 2,5 – 20 µm. 

 

 

Obrázok 36: FTIR priebeh absorbancie v závislosti na vlnovej dĺžke v rozsahu 20 – 2,5 µm 

v režime odrazivosti 
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FTIR spektrum ukázalo zvýšenú absorpciu materiálu v niektorých miestach spôsobenú 

naviazanými hydroxidovými, karbonylovými a karboxylovými funkčnými skupinami.  

 

Obrázok 37: FTIR priebeh priepustnosti v závislosti na vlnovej dĺžke v rozsahu 20 – 2,5 µm 

v transmitančnom režime 

Z grafickej závislosti v transmitančnom režime možno vyčítať, že ako pri 

fotospektrometrií vo viditeľnej oblasti spektra oxid grafénu prepúšťa o 40 % viac žiarenia 

ako redukovaná vrstva aj pri ďalekej IR oblasti. Priebehy nám zároveň dokazujú 

nepriepustnosť zafírového skla od hodnoty asi 1300 cm-1 a nižšie čo znamená, že materiál 

neprepúšťa elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžky λ = 7 µm a vyššie.  

5.1.3 Merania elipsometriou 

Meranie zobrazovacou elipsometriou bolo uskutočnené na vzorkách nanesených 

na priehľadných substrátoch ako bolo laboratórne sklíčko a zafírové sklo. Kuprextitové 

substráty na tento typ pozorovania nie sú vhodné pre ich nepriehľadnosť a vysokú 

absorpciu. Pre získanie informácií o tenkých vrstvách pomocou elipsometrie sme 

pracovali s horizontálnym elipsometrickým systémom s rotačným kompenzátorom        

M-2000 od J.A.Woollam Co. so zdrojom svetla FQTH-100 a MQD Single detektorom. 

Meranie prebiehalo v spektrálnom rozsahu 370 – 1000 nm a boli využité dva fitovacie 

modely – Tauc Lorentz a Lorentz Im(Amp). Sústava je prispôsobená pre pohodlné 

riadenie merania cez počítač, ktorý disponuje softwarom CompleteEASE dodaný 

výrobcom samotného zariadenia.  
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Obrázok 38: Zobrazovací elipsometer M-2000 

 

Obrázok 39: Prostredie programu Complete EASE 

Merania so zafírovým podkladom ukázali silnú interferenciu, čo spôsobilo nameranie 

hodnôt neodpovedajúcich žiadnemu aplikovateľnému modelu. Daný elipsometer 

disponuje volfrámovým zdrojom žiarenia, ktorý má malú koherentnú dĺžku. Toto 

spôsobilo silnú interferenciu v tenkom substráte ako je zafírové sklo, ktoré ma hrúbku len 

330 µm. Na druhú stranu laboratórne sklíčka s hrúbkou 1 mm ukázali relatívne prijateľné 

priebehy elipsometrických hodnôt.  
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Obrázok 40: Príklad nežiadúcej interferencie v zafírovom substráte  

 

Obrázok 41: Graf znázorňujúci závislosť reálnej zložky indexu lomu GO vrstiev 
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Obrázok 42: Graf znázorňujúci závislosť imaginárnej zložky indexu lomu GO vrstiev 

 

Obrázok 43: Fitovanie nameraných parametrov rGO vrstvy Tauc-Lorentzovým modelom 
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Obrázok 44: Fitovanie nameraných parametrov GO vrstvy Lorentz Im(Amp) modelom 

 

Tabuľka 2: Parametrizované namerané elipsomterické veličiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorka fitovací model hrúbka [nm] Amp [eV] iAmp [eV] Br [eV] En [eV]

GO na labskle Lorentz Im(Amp) 49 4,7168 -0,9276 1,6605 5,1045

vzorka fitovací model hrúbka [nm] Amp [eV] Br [eV] Eo [eV] Eg [eV]

rGO na labskle Tauc-Lorentz 49 21,3507 3,8767 5,8758 0
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5.2 Meranie elektrických a fotoelektrických vlastnosti 

Vodivostné merania prebiehali na štyroch kuprextitových vzorkách. K meraniu 

odporu vzoriek bol vo všetkých prípadoch použitý multimeter LINI-T UT71A.  

V prvom kroku boli stanovené rozmery nanesených tenkých vrstiev. Z elipsometrických 

meraní na základe použitého fitovacieho modelu bola určená hrúbka nanesených vrstiev 

na 49 nm. Síce dané merania prebiehali na rozličných vzorkách s rozličným substrátom, 

nanášanie na všetky podklady prebiehalo identicky. Preto možno predpokladať, že hrúbka 

vrstiev bude podobná. 

Tabuľka 3: Parametre namerané pre jednotlivé grafenoxidové vzorky na kuprextite 

  R [kΩ] L [mm] w [mm] d [nm] σ [S.m-1] ρ [Ω.m] 

K1RGO 3,848 18,0 9 49 10607,1535 9,4276E-05 

K2RGO 2,477 34,5 19 49 14960,4070 6,6843E-05 

K3RGO 2,597 42,8 20 49 16816,8923 5,9464E-05 

K4RGO 2,537 52,0 21 49 19918,9986 5,0203E-05 

 

Príklad výpočtu merného odporu pre vzorku K3RGO: 

𝜌 =
𝑅 ∙ 𝑤 ∙ 𝑑

𝐿
=

2597 ∙ 20 ∙ 10−3 ∙ 49 ∙ 10−9

42,8 ∙ 10−3
= 50,9464 µ𝛺.𝑚 

Jedným z cieľov tejto práce bolo zistiť fotoelektrické vlastnosti oxidu grafénu. Za 

týmto účelom boli vykonané merania odporu materiálu pri nasvetlovaní UV svetlom 

a bežnou lampu.  

Použitý zdroj UV svetla od spoločnosti Labino mal označenie Model S135 a vlnová dĺžka 

žiarenia bola podľa technickej špecifikácie 365 nm.  

 

Obrázok 45: Nasvecovanie vzoriek 350nm zdrojom UV svetla 
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Najprv sa merali hodnoty odporu pri vzdialenosti UV zdroja od vzorky h = 13 cm. Keďže 

odpor sa pomalým krokom menil, bola vyhotovená časová závislosť zmeny vodivosti. 

V prípade, že by boli nosiče náboja generované fotoelektrickým javom, zaznamenali by 

sme skokové navýšenie vodivosti. V tomto prípade však bolo postupné, čo indikuje 

možnosť tepelnej generácie náboja. Vzhľadom na to, že UV lampa produkovala teplo 

možno potvrdiť zvyšovanie vodivosti, respektíve znižovanie odporu vzorky postupným 

zvyšovaním teploty okolia. Takéto správanie je typické pre polovodičové materiály.  

Bolo vykonané aj meranie so zdrojom obyčajného bieleho svetla, ktoré produkovalo 

väčšie množstvo tepla. Graf nižšie znázorňuje dve krivky a bod, v ktorom dôjde 

k vypnutiu zdroja svetla a teda k postupnému ochladzovaniu vzorky. 

 

Obrázok 46: Graf znázorňujúci priebeh zmeny vodivosti vzorky K4RGO v čase 

Pri navýšení polohy UV lampy a jej vzdialením od povrchu substrátu na úroveň 40 cm sa 

už hodnoty odporov nemenili a zostali nemenné aj napriek pôsobeniu žiarenia.  

Po zistení súvislosti narastajúcej teploty s klesajúcim odporom vzoriek boli dodatočne 

vykonané merania v teplotnej komore, do ktorej sa vložila vzorka nakontaktovaná 

svorkami a teplotné čidlo termostatu. 
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Obrázok 47: Pracovisko na meranie odporu v závislosti na teplote okolia 

Tabuľka 4: Namerané hodnoty odporov pre vzorku K4RGO 

K4RGO 

T [°C] R [kΩ] 

93 2,329 

85 2,35 

73 2,392 

51 2,413 

39 2,441 

28 2,457 

 

Obrázok 38: Priebeh klesajúceho odporu vzorky K4RGO zvyšovaním teploty v tepelnej komore 
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5.3 Analýza elektrónovou mikroskopiou 

Miera oxidácie, respektíve redukcie grafénových vrstiev bola zistená prvkovou 

analýzou pomocou elektrónového mikroskopu VEGA3 od Tescanu. Takouto analýzou 

bola zistená aj prítomnosť iných prvkov, ktoré majú pôvod v spôsobe výroby grafenoxidu 

a následnej redukcie v prípade redukovaného materiálu. 

 

Obrázok 49: Snímka štruktúry kvapnutého roztoku oxidu grafénu 

 

Obrázok 50: Prvková analýza neredukovaného grafenoxidu 
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Obrázok 51: Snímka štruktúry mikročastíc redukovaného oxidu grafénu 

 

Obrázok 52: Prvková analýza chemicky redukovaného grafén oxidu 

Tabuľka 5: Percentuálne rozloženie množstva atómov jednotlivých prvkov 

  atómové množstvo [%] 

  redukované GO GO 

jód 2,46 - 

síra 0,98 2,67 

uhlík 89,04 62,73 

kyslík 7,15 34,30 

draslík 0,37 0,30 
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6 MERANIE VLASTNOSTI GRAFÉNOVEJ 

MONOVRSTVY 

Pre účel merania fyzikálnych vlastnosti materiálov grafenoidovej podstaty boli 

vykonané spektrometrické merania s jednoatomárnou vrstvou grafénu nanesenou na 

kremennom skle. Vzorka bola zakúpená od spoločnosti University Wafer. Grafénová 

vrstva bola vytvorená metódou depozície z plynnej fázy (CVD) a je nadeponovaná na 

kremennom substráte o rozmeroch 10 x 10 mm. 

 

Obrázok 53: Vzorka monovrstvy grafénu na SiO2 substráte 

6.1 Spektrometrické merania 

Merania boli vykonávané na spektrometri UV VIS v priestoroch Ústavu 

experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave. Spektrometer meral v rozsahu vlnových 

dĺžok 200 – 800 nm. Zhruba okolo hodnoty 350 nm možno bádať rozdielnu štruktúru 

signálu čoho dôvodom je prepnutie svetelného zdroja v spektrometri, kedy deuteriovú 

lampu emitujúcu UV žiarenie nahradí klasická žiarivka generujúca svetlo vo viditeľnej 

oblasti spektra.  

Grafy poukazujú na priepustnosť grafénovej vrstvy. V prípade prvého priebehu, kde je 

porovnanie transmitancií grafénu s kremenným sklom, sklo bolo určené ako referencia 

pričom namerané hodnoty grafénovej vzorky boli podelené referenciou, aby sme dostali 

úroveň priepustnosti obyčajnej monovrstvy grafénu. 
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Obrázok 54: Graf znázorňujúci závislosti priepustnosti na vlnovej dĺžke 

 

Obrázok 55: Graf znázorňujúci porovnanie priepustnosti u monorstvy s dvojvrstvovým 

usporiadaním 
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Obrázok 56: FTIR priebeh absorbancie v závislosti na vlnovej dĺžke v rozsahu 20 – 2,5 µm 

v režime odrazivosti 

 

Obrázok 57:  FTIR priebeh priepustnosti v závislosti na vlnovej dĺžke v rozsahu 20 – 2,5 µm 

v transmitančnom režime
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7 ZÁVER 

V predloženej práci boli skúmané vlastnosti grafenoxidových tenkých vrstiev 

a ich spôsoby nanášania. Cez teoretický rozbor jednotlivých problematík vo forme prvých 

troch kapitol práca pokračovala k praktickej časti, v ktorej sme sa venovali formám 

nanášania GO vrstiev s cieľom vytvorenia tenkej vrstvy za účelom merania fyzikálnych 

vlastnosti materiálu. Pokusy prebiehali v niekoľkých fázach a samotná práca na 

praktickej časti bola okrem Ústavu elektrotechnológie aj v určitej miere vykonávaná 

v spolupráci s firmou DanubiaNanoTech a Fakultou matematiky fyziky a informatiky 

v Bratislave. 

Hlavným cieľom práce bola komplexná charakterizácia materiálov grafenoidovej 

podstaty, v tomto prípade oxidu grafénu a jeho redukovanej formy. Vrstvy tohto 

materiálu boli aplikované na viacerých rozličných substrátoch kvôli rôznym typom 

fyzikálnych meraní. Redukovaná forma bola docielená chemickou redukciou vystavením 

povrchu kyselinovým parám. V práci sú popísané merania elektrických vlastností, 

optické merania ako napríklad elispometria či spektrometria, ktoré dokázali množstvo 

rozdielov medzi GO a rGO. 

Nanášanie metódami popísanými v kapitole „Práca s roztokmi oxidu grafénu“ neprebehli 

úspešne, najmä vďaka nekvalitným disperziám materiálu, ktorými sme disponovali. 

Nebolo možné vytvoriť homogénnu vrstvu GO, ktorá by mohla byť podrobená všetkým 

potrebným meraniam.  

Úspešne aplikovanou metódou nanášania bolo nanášanie nástrekom, pomocou ktorého 

sme dokázali vytvoriť vrstvy o hrúbkach niekoľkých desiatok nanometrov. Interpretácia 

nameranej hrúbky tenkých vrstiev elipsometriou nie je úplne exaktná. K hodnote 49 nm 

sme dospeli postupným fitovaním nameraných priebehov a aplikáciou konkrétnych 

matematických modelov. Vzhľadom na identický proces nanášania pri všetkých 

substrátoch sme v ďalších krokoch počítali taktiež s rovnakou hrúbkou vrstiev. 

Spektrometrické merania poukázali na výnimočnú priepustnosť oxidu grafénu nie len vo 

viditeľnom spektre elektromagnetického žiarenia, ale aj v jeho infračervenej oblasti. 

Redukovaný grafenoxid preukázal nižšiu transmitanciu, zhruba o 40 %. Tento jav je 

spôsobený voľnými elektrónmi, ktoré časť žiarenia absorbujú. FTIR spektroskopia 

zobrazila priebehy absorpcií žiarenia pri vyšších IR oblastiach, ktoré sú spôsobené 

funkčnými naviazanými karboxylovými a karbonylovými skupinami. Vysoký počet 

voľných elektrónov v redukovanom oxide grafénu bol spôsobený chemickou redukciou 

pôvodného grafenoxidu, ktorá zredukovala oxidy z 34,3 % na 7,15 % atómového 

množstva, čo nám dokázala prvková analýza z elektrónovej rastrovacej mikroskopie. 

Prvková analýza takisto odhalila zastúpenie iných chemických prvkov v materiáli ako 

bola napríklad síra, či stopové množstvo draslíku. Prítomnosť týchto prvkov sa dá 

vysvetliť pozostatkom po chemickej exfoliacií expandovateľného grafitu Hummersovou 

metódou. 
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V rámci merania elektrických, respektíve fotoelektrických vlastnosti materiálu boli 

vytvorené kuprextitové substráty, na ktoré sa naniesli nástrekom vrstvy GO. Vzhľadom 

na to, že neredukovaná vrstva je absolútne nevodivá, merania boli vykonávané len na 

redukovaných substrátoch. Vzorky boli osvetľované UV svetelným zdrojom a obyčajnou 

lampou. Experiment nepreukázal výskyt fotoelektrického javu a teda aj fotoelektrické 

vlastnosti materiálu. Pri osvetľovaní a súčasnom meraní odporu vzoriek, ich vodivosť 

stúpala postupným krokom a po odstavení od svetelného zdroja odpor začal postupne 

rásť. Toto poukazuje na tepelnú generáciu náboja a teda možno povedať, že redukovaný 

grafenoxid sa chová v tomto zmysle ako polovodič, s rastúcou teplotou vodivosť mierne 

stúpa. 

Súčasťou experimentov boli aj spektrometrické merania jednoatomárnej vrstvy grafénu, 

Tie poukázali na vysokú priepustnosť grafénu vo viditeľnom spektre na úrovni 97 % 

so spádom na  91,5 %  pri vlnovej dĺžke  280 nm. 

Prínosom práce je komplexná fyzikálna charakterizácia grafenoidových vrstiev vo forme  

nanesených tenkých vrstiev neredukovaného oxidu grafénu a redukovaného oxidu 

grafénu. Namerané charakteristiky osvetľujú spektroskopické vlastnosti daných 

materiálov, ich transmitivitu na širokej škále oblasti elektromagnetického žiarenia  ako aj 

optické parametre získané z elipsometrických meraní. Práca poukazuje na polovodičové 

vlastnosti grafenoxidu a nepreukazuje fotoelektrický efekt pri pôsobení UV žiarenia 

o vlnovej dĺžky 365 nm a viditeľného svetla.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

GO oxid grafénu 

rGO redukovaný oxid grafénu 

TEM Transmisná elektrónová mikroskopia (Transmission electron microscopy) 

SEM Rastrovacia elektrónová mikroskopia (Scanning electron microscopy) 

λ  vlnová dĺžka 

�̃�  vlnočet 

R  elektrický odpor 

G  elektrická vodivosť 

IR  infračervená oblasť 

FTIR furierovotransformačna infračervená spektroskopia 

CVD technológia depozície z plynnej fázy (Chemical vapor deposition) 

 

 

 

 

 


