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Figur 6: STM billeder af Pt(100), grafén på Pt(100) og en partielt 
grafén-dækket Pt(100). 

Mulige projekter indenfor grafén: 
1. Grafén på nanopartikler 
2. Grafén coatings 

3. Kontrol af mekaniske egenskaber vha. funktionalisering 
Kontakt: Liv Hornekær – liv@phys.au.dk 

Grafén er et enkelt lag 
kulstofatomer pakket i en bikube-
struktur. Fritstående grafén blev 
isoleret af Geim  
og Novosolev i 2004 vha. scotch 
tape metoden. Grafén er et 
halvmetal uden båndgab med en 
meget lille tilstandstæthed ved 
Fermi-niveauet.  

Anvendelsesmuligheder: 
Grafén-baserede 
transitorer, coatings, 
kondomer, bøjelige touch 
screens etc. 

 

Figur 1: Grafén har en lineær 
båndstruktur nær Fermi-
niveauet. 

Grafén coatings kan gøre sig gældende i rustindustrien, da grafén er 
tynd, stærk, fleksibel, transparant og kemisk inaktiv overfor gasser.  
Under ses et eksempel herpå, hvor Pt(100) delvist dækket af grafén 
eksponeres til O2. 

Princippet bag STM er 
kvantemekanisk tunnelerings 
effekt. Når en spids metal tip  
føres ekstremt tæt på en 
ledende overflade vil 
elektroner kvantemekanisk 
tunnelere mellem overflade og 
tip. Påsættes en 
potentialeforskel  resulterer 
det i en tunnelstrøm mellem 
disse. STM giver billeder af 
overfladen med atomar 
opløsning. Vi kan derfor 
undersøge fx enkelte atomer, 
defekter og nanopartikler på 
overfladen. 
 
 

Den eksperimentíelle teknik, der hovedsageligt bruges I gruppen, er 
skanne-tunnel-mikroskopi (STM). 

Figur 3: Da grafén og 
Ir(111) har forskellige 
gitter konstanter opstår 
en overstuktur kaldet 
Moiré. STM billede af 
Gr/Ir(111) ses til højre. 
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Hydrogenering af grafén med atomar hydrogen på Ir(111) kan åbne et 
båndgab i grafén. Dette kan bruges i transistorer. C-H båndet kan også 
bruges som kemisk håndtag til yderligere funktionalisering af grafén 
med større molekyler.  

TH = 2300 K 
Tprøve = 645 K 
tdose = 150 s 
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Figur 4: Til højre ses 
grafén på Ir(111) og til 
venstre hydrogenering 
af overfladen. Vi ser på 
billederne, at 
periodiske hydrogen 
strukturer af høj 
kvalitet kan laves på 
grafén på Ir(111). 
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Egenskaber: 
•Optisk transmittans ~ 97% 
•Høj ladningsbærer mobilitet  
•Høj termisk og elektrisk 
ledningsevne 
•Stærkere end stål 
•1 g grafén kan dække en 
fodboldbane 
 

Figur 2: Tippen skannes over 
overfladen, mens højden af tippen 
varieres og tunnelstrømmen 
holdes konstant. Højden af tippen 
konverteres til et topografisk 
billede af overfladen.   

Figur 7: Delvis grafén-dækket Pt(100) eksponeret til O2. O2  reagerer 
med Pt overfladen, mens de grafén-beskyttede områder forbliver 
upåvirkede. Gruppen har også testet grafén coatings mod CO, H2S, NaCl 
og H2O.  Gruppen har udvidet til grafén coatings på andre overfalder 
såsom fx Ir(111) og Inconel. 
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Figur 5: Angle resolved 
photoemission 
spectroscopy målinger af 
A) Ren grafén på Ir(111). 
B) Grafén hydrogeneret 
ved en 645 K viser et 
båndgab på 286 meV.  
C) Hydrogenering af 
grafén ved 693 K viser et 
båndgab på 151 eV. 
 


