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GRAFÉN – MATERIÁL BUDÚCNOSTI? 

GRAPHENE – a MATERIAL OF a FUTURE? 

 

 

PARMA Ludvík, SR 

 

Abstrakt 

Zámerom tohto príspevku je informovať čitateľa o histórii skúmania v súčasnej dobe 
veľmi citovaného materiálu i o jeho fyzikálne technických vlastnostiach a parametroch. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to inform readers about the history of investigations currently 
highly cited material as well as its physical properties and technical parameters. 

 

1 Úvod 

Jedna z Nobelových cien za fyziku v r. 2010 bolo udelená dvojici pôvodom ruských 
vedcov – Andreovi Geimovi (nar. 1. 10. 1958 v Soči) a Konstantinovi Novoselovi (nar. 23. 8. 
1974 v Nižnom Tagile) pracujúcich v tej dobe na Manchesterskej univerzite (Veľká Británie) 
za „..... základné experimenty týkajúce sa dvojdimenzionálneho materiálu - grafénu“ [2]. 

 

   

 Andre Geim [2]  Konstantin Novoselov [2] 

 

2 Čo je grafén?  

Podľa striktnej definície je to dvojdimenzionálna forma uhlíku, ktorá je tvorená 
jednoatomovou vrstvou sp2 - viazaných uhlíkových atómov, ktoré sú usporiadané v tesnej 
hexagonálnej kryštalickej mriežke. 

Pri menej striktnom pohľade (veľmi často používanom) sa za grafén považujú aj kvázi 
dvojdimenzionálne formy uhlíku tvorené dvomi, tromi či niekoľkými atómovými vrstvami 
uhlíkových atómov, ktoré sú usporiadané v tesnej hexagonálnej kryštalickej mriežke. 
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Často sa hovorí aj o „izolovanom“ graféne. Ide o vrstvu grafénu na podložke (napr. SiC, 
Ir, SiO2), s ktorou grafén v podstate len minimálne interaguje. 

 

3 Trocha histórie [6] 

Aj keď udelenie Nobelovej ceny „za grafén“ v r. 2010 invokuje myšlienku, že tento 
materiál je novým objavom, nie je to celkom pravda. Termín grafén (angl. graphene) bol po 
prvý raz použitý už v r. 1962 pri štúdiu grafitových zlúčenín. Vznikol zo spojení anglických 
termínov graphite + -ene (prípona pre dvojmocnú uhlíkovú väzbu). 

Neskôr, v r. 1967, bol termín graphene po prvý raz použitý pre jednoatómovú uhlíkovú 
vrstvu. 

 

4 Štruktúra 

Ako je už uvedené v definícii, ide o tesnú hexagonálnu 
dvojdimenzionálnu „kryštalickú“ mriežku s dĺžkou C = C väzby rovnou 
0,142 nm. Pri prípadných viac vrstevných modifikáciách grafénu je 
vzdialenosť medzi rovinami týchto vrstiev rovná 0,335 nm. Hustota 
grafénu je > 1 g/cm3. 

Pri malých rozmeroch grafénovej vrstvy(< 20 nm) sa prejavuje 
termodynamická nestabilita grafénu. Pre dobrú stabilitu je potrebných viac ako 24000 C 
atómov. Totálne rovinná vrstva je tiež nestabilná. Stabilná je až mierne zvlnená vrstva - 
zvlnenie cca 1 nm [4]. 

 

5 Metódy prípravy, resp. výroby 

• veľmi prácna „Scotch tape“ metóda (2004) - postupné odlepovanie tenkých (až 
jednoatómových vrstiev) z grafitu pomocou lepiacej pásky za sucha, či za 
mokra. V r. 2008 náklady na 1 cm2 grafénu činili astronomickú sumu cca 70 
miliónov €! 

• epitaxný rast grafénu na SiC zohriatím na > 1100ºC (2003 - 2008) 

• epitaxný rast grafénu na kovových substrátoch: Ru, Ir, Ni, Cu (2008 - 2010) 

• rast z taveniny uhlík - kov (2010) 

• epitaxný rast grafénu na SiC v plynnej fáze za vyššieho tlaku (2011) [8]. 

 

6 Pásová štruktúra grafénu 

Pozn.: Pôvodná štúdia pásovej štruktúry grafitu pochádza už z r. 1947! [3] 

Pásová štruktúra tenkého pásika grafénu podstatne závisí od jeho formy. Pri tzv. 
rebríkovom okraji, je táto štruktúra vždy metalická. Pri tzv. stoličkovom okraji, môže byť táto 
štruktúra alebo polovodivá alebo metalická v závislosti od šírky pásika – Obr. 1.  

Elektrická vodivosť:  

• Pohyblivosť elektrónov pri izbovej teplote je > 15 000 cm2V-1 s-1 pohyblivosť dier je 
zhruba rovnaká. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

247 

• Závislosť E = E(k) je pre malé hodnoty E lineárna poblíž všetkých 6 rohov 2-D 
hexagonálnej mriežky; to vedie k nulovej efektívnej hmotnosti elektrónov aj dier. 
V týchto oblastiach (nazývaných Diracovy body) sa nosiče náboja chovajú ako 
relativistické častice – Diracovy fermióny. 

• Pretože limit pohyblivosti spôsobený rozptylom na akustických fonónoch je cca 
200000 cm2V-1s-1 pri izbovej teplote, je pravdepodobným mechanizmom rozptylu 
nosičov náboja rozptyl na defektoch 2D mriežky. 

• Vodivosť grafénu je možné meniť aj magnetickým polom v oblasti THz frekvencií. 

 

  

   

  
 

Obr. 1. Pásová štruktúra tenkého pásika grafénu v závislosti od jeho šírky a formy. Vľavo 
stoličková (zhora dolu: polovodičová, metalická a opäť polovodičová forma), v pravo 
rebríková štruktúra (len metalická forma). Zdroj: [5].  



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

248 

6 Optické vlastnosti 

• Monoatomická vrstva grafénu je viditeľná ľudským okom, pretože absorbuje cca 2,3 
% bieleho svetla. 

• Šírku zakázaného pásu u dvojhradlového FETu na báze grafénovej dvoj vrstvy je 
možné meniť pri izbovej teplote vstupným napätím v rozpätí 0 až 0,25 eV, čo 
odpovedá vlnovým dĺžkam od cca 5 µm výše. 

• Systém grafén/oxid grafénu vykazuje elektrochemický jav, ktorým je možné meniť 
ako lineárne, tak aj ultrarýchle optické vlastnosti a vykazuje tiež jav nasycujúcej sa 
absorpcie v pásmu VIS – NIR (viditeľné a blízke IČ žiarenie) 

 

7 Tepelné vlastnosti 

• Nameraná tepelná vodivosť grafénu v okolí izbovej teploty sa pohybuje v intervalu 
(4,8±0,4 ; 5,3±0,5) * 10³ Wm-1K-1, to je viac ako u diamantu či uhlíkových nanorúrok; 

• Hodnota tepelnej vodivosti 3D grafitu má v rovine základných vrstiev hodnotu okolo 
1000 Wm-1K-1, v rovine kolmej na tieto vrstvy potom hodnotu cca 100 krát nižšiu; 

• Tepelná vodivosť je fonónovo dominantná. 

 

8 Mechanické vlastnosti 

• V súčasnosti sa grafén javí ako jeden z najpevnejších materiálov, aké kedy boli 
skúšané. Jeho pevnosť v ťahu je cca 200 krát väčšia ako u oceli a má hodnotu 130 
GPa. 

• Hodnota Youngovho modulu pružnosti grafénu, zmeraného pomocou AFM (atomic 
force microscope), je 500 GPa. 

• T.zv. grafénový papier (vločky monovrstvého oxidovaného grafitu tvoriace fóliu) má 
pevnosť v ťahu 32 GPa. 

•  

9 Príklady možných aplikácií grafénu 

Detekcia adsorbovaných molekúl. Aj keď grafén sám o sebe je intaktný, je ľahké ho 
senzibilovať napr. tenkou vrstvou vhodného polyméru, na ktorú sa daná molekula 
naadsorbuje. Tým sa merateľne zmenia vlastnosti polymérnej vrstvy a následne aj lokálny 
elektrický odpor grafénu. Grafén je vhodný pre uvedenú metódu ako pre svoju vysokú 
vodivosť, tak aj pre svoj nízky šum. 

Grafénové stuhy tvorí 1-vrstvý grafén špecifických formátov, ktoré mu dávajú rôzne 
elektrické vlastnosti v závislosti od „motívu“ hrany stuhy (rebrík/stolička). 

Napr. šírkou stuhy pri stoličkovom motívu môžeme riadiť šírku gapu (väčšia šírka = 
menší gap) (pozri obr. 1) 

 

Grafénové mikroelektronické prvky: [7] 

• Grafénový balistický tranzistor (FET: v r. 2004 bol dosiahnutý pomer vodivostí 
v zopnutom/rozopnutom stave (iON/iOFF) viac ako 30, v r. 2008 už cez stovku. 

• Prvé grafénové logické hradla boli realizované v r. 2009. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

249 

• spínací grafénový tranzistor: frekvencia spínania 100 GHz  (r. 2010) 

• 100 GHz grafénový procesor       (r. 2010) 

• grafénové ultrakapacitory           v návrhu 

 

10 Záver  

Tento stručný príspevok len načrtol a uviedol niektoré zo zaujímavých vlastností tohto 
materiálu 21. storočia, ktorého ďalšie sľubné aplikácie sa vynárajú napr. v chémii, biochémii 
a v ďalších nielen vedných a technických odboroch. Za všetky uvádzam snáď len trochu 
kurióznu, ale praktickú, aplikáciu anti-bakteriálnych vlastností grafénu: proti potivé a proti 
zápachové vložky do topánok. A tak si môžeme odpovedať na otázku uvedenú v názvu 
článku: Áno, grafén je materiálom budúcnosti aj keď už má teraz vážneho súpera – biely 
grafén – hexagonálny nitrid bóru [1]. 
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