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wierzchni.  Spowodowało 
to w  konsekwencji istotny 
spadek ceny tego materiału, 
kształtujący się obecnie w za-
leżności od rodzaju podłoża, 
rodzaju techniki i rodzaju wy-
twarzania grafenu, od kilku 
tysięcy złotych do kilkuset 
złotych i mniej za 1 calową 
próbkę grafenową. Dodatko-
wo opanowano z sukcesem 
już technikę osadzania tego 
materiału na dowolnie wybra-
nym podłożu (SiC, SiO2, szkło, 
miedź, folia PET lub inne) 
w zależności od potrzeb i usta-
lonych wymagań, czy też za-
projektowanych konkretnych 
rozwiązań technologicznych. 

grafenu zarówno w techno-
logii mało, jak i coraz bardziej 
wielkopowierzchniowej. Do 
stosowanych technik otrzy-
mywania grafenu zaliczyć 
możemy między innymi: mi-
kromechaniczne złuszczanie, 
chemiczne osadzanie z fazy 
gazowej (CVD), termiczny 
rozkład SiC na SiC, Ni lub Ir, re-
dukcja tlenku grafitu poprzez 
rozkład termiczny z redukcją 
wodorem, eksfoliacja inter-
kalacyjnych związków grafitu 
[6-8]. Coraz doskonalsze i po-
wtarzalne techniki wytwarza-
nia spowodowały możliwość 
uzyskiwania grafenu o coraz 
lepszej jakości i większej po-

naukowych, znaczne nakłady 
finansowe na badania pod-
stawowe tych materiałów za-
równo w obszarze jednostek 
badawczych, jak również co-
raz częściej inwestorów prze-
mysłowych, otworzyło realne 
możliwości zastosowania 
grafenu w wielu rodzajach 
aplikacji [2-5]. Są to zastoso-
wania między innymi w takich 
obszarach jak: mechanika, 
elektronika, optyka, biologia 
czy też medycyna, jak również 
z obszarów interdyscyplinar-
nych.
Obecnie wykorzystuje się 
wiele procesów technolo-
gicznych w celu uzyskiwania 

Wprowadzenie
Odkrycie przez Konstantina 
Novoselova i Andre Geima 
w  2004 roku grafenu w bar-
dzo szybkim tempie, spowo-
dowało po pierwsze lawinowy 
wręcz wzrost publikacji i prac 
nad tym materiałem, z drugiej 
zaś strony ogromne oczeki-
wania naukowców związane 
z doskonałymi właściwościa-
mi tej płaskiej, dwuwymiaro-
wej struktury węglowej oraz 
poszukiwania różnorodnych 
zastosowań aplikacyjnych [1]. 
Przegląd ogromu prac na-
ukowych dotyczących tejże 
tematyki, ilość prowadzonych 
i zakończonych projektów 
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W pracy przedstawiono wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej (mikroskopii ramanowskiej) jako użyteczne-
go narzędzia badawczo-diagnostycznego wykorzystywanego do oceny jakości warstw grafenowych osadzanych 
na różnego rodzaju podłożach takich jak: SiC, SiO2, szkło, miedź oraz PET. Spektroskopia Ramana jest podstawo-
wą metodą eksperymentalną wykorzystywaną do oceny jakości grafenu, jego ciągłości, czy też zdefektowania. 
W prezentowanej pracy opisano wykorzystanie zmodyfikowanej techniki pomiarów ramanowskich z użyciem 
pomiarów konfokalnych. Zmodyfikowana technika pozwala na precyzyjny pomiar i uzyskanie dobrej jakości 
widma ramanowskiego (wysoki stosunek sygnału do szumu) pozwalającego na dokładne i jednoznaczne okre-
ślenie jaką ilość warstw grafenowych posiada analizowana struktura. Dodatkowo przedstawiono technikę mapo-
wania ramanowskiego wykorzystaną w celu charakteryzacji powierzchni grafenu. Tego typu metoda badawcza 
pozwala na analizę powierzchni struktury grafenowej w celu zbadania jej jednorodności, określenie potencjal-
nych defektów, badanie lokalnych zmian związanych z przekrywaniem się struktur mono lub dwuwarstwowych, 
czy też analizę naprężeń powstających w wyniku oddziaływania grafenu z podłożem, czy też, jak w przypad-
ku elastycznego podłoża PET jego odkształceniom mechanicznym. Zobrazowano również zmiany parametrów 
warstw grafenowych pod wpływem temperatury w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża, na którym 
osadzono grafen. Badania zostały przeprowadzone na komercyjnych strukturach grafenowych o deklarowanych 
przez producenta grafenu parametrach określających je jako monowarstwy.
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polega na określeniu ich jed-
norodności, braku defektów 
i uszkodzeń, powtarzalności 
otrzymywania grafenu, moż-
liwości osadzania lub transfe-
rowania na różnego rodzaju 
podłoża w celu modyfikacji 
właściwości fizykochemicz-
nych, czy też ulepszaniu sa-
mej technologii otrzymywa-
nia struktur grafenowych. 
Stąd też stosuje się wiele tech-
nik pomiarowych dających 
informacje na temat otrzy-
manego grafenu na poziomie 
mikroskopowym, jak również 
na poziomie nanoskopowym. 
Do podstawowych technik 
służących charakteryzacji po-
wierzchni grafenu stosuje się 
takie techniki jak mikrosko-
pia optyczna, mikroskopia sił 
atomowych (AFM), skanin-
gowa mikroskopia elektro-

zyty grafenowe przeznaczone 
dla przemysłu energetycz-
nego i  elektroniki, układy do 
rewersyjnego magazynowa-
nia wodoru, biosensory do 
diagnostyki medycznej, cera-
miczne kompozyty grafeno-
we dla narzędzi skrawających, 
powłoki ochronne na bazie 
grafenu o podwyższonych 
właściwościach mechanicz-
nych, grafenowe warstwy 
grzewcze, czy też ultraszybkie 
lasery światłowodowe z zasto-
sowaniem grafenu. 
Tak liczny rozwój i zastoso-
wanie grafenu wymusza na 
badaczach, jak również pro-
ducentach grafenu na potrze-
by przemysłowe dobrej i pre-
cyzyjnej charakteryzacji tego 
typu materiału. Charaktery-
zacja tych struktur, jak rów-
nież możliwość diagnostyki 

materiału dokonuje się w  za-
leżności od potencjalnych 
aplikacji tych struktur i kon-
kretnych rozwiązań technolo-
gicznych. Dodatkowo rozwój 
technik nanolitograficznych, 
dających możliwość tworze-
nia powtarzalnych i precyzyj-
nych struktur w skali nano, 
pozwala na budowanie nano-
struktur na warstwie grafeno-
wej i budowanie nowej klasy 
urządzeń wykonanych w ska-
li nano. Obecne intensywne 
badania nad grafenem mają 
na celu wykazanie jego przy-
datności aplikacyjnych i wy-
konanie realnych demonstra-
torów użytkowych, między 
innymi w takich obszarach jak: 
wszelkiego rodzaju sensory 
na grafenie (gazu, pola elek-
trycznego i magnetycznego), 
czujniki przepływu, kompo-

Dostępność tego materiału, 
opatentowana technologia, 
zastosowanie technik do wy-
twarzania wielkoformatowych 
warstw grafenowych i  stosun-
kowo niska cena, spowodowa-
ła zainteresowanie tym mate-
riałem przemysłu i  wdrożenia 
rozwiązań technologicznych 
w skali masowej.
Zrealizowane i zakończone są 
już projekty badawczo-roz-
wojowe pokazujące uzyska-
nie realnych aplikacji z wyko-
rzystaniem grafenu. Głównie 
wykorzystany był grafen 
monowarstowy, czy też dwu-
warstwowy osadzany czy też 
transferowany na różnego 
rodzaju podłoża stałe, jak 
również materiał grafenowy 
interkalowany np. wodorem 
w  celu zwiększenia ruchli-
wości ładunków [9]. Doboru 



22

ŚRODOWISKO

rok 21, nr 4

TECHNIKI I METODY

nie pomiarów z precyzyjnym 
przesuwem w  trzech osiach. 
Główną zaletą stolika jest wy-
korzystanie go w pomiarach 
mapowania ramanowskiego 
w płaszczyźnie x,y pozwa-
lających na charakteryzację 
powierzchni grafenu, jak rów-
nież w przypadku optymaliza-
cji pomiarów ramanowskich 
grafenu z wykorzystaniem po-
miarów konfokalnych w  celu 
uzyskania optymalnych wa-
runków pomiaru warstwa 
grafenowych (w osi z). Sche-
matycznie realizację pomia-
rów konfokalnych zilustrowa-
no na rysunku  1. Otrzymany 
obraz w wyniku mapowania 
ramanowskiego jest odzwier-
ciedleniem zmian wybrane-
go parametru spektralnego 
(intensywności integralnej, 
szerokości połówkowej, po-
łożenia linii, stosunku inten-
sywności wybranych pasm, 
itp.) jako funkcja położenia 
na próbce, wybranego pasma 
ramanowskiego, grupy pasm 
związanych z konkretny-
mi drganiami oscylacyjnymi. 
Tym samym na podstawie 
mapy ramanowskiej otrzymu-
jemy dwuwymiarowy obraz 
zmian parametru spektralne-
go powiązanego z wybraną 
strukturą, czy pojedynczym 
pasmem ramanowskim, inte-
resującym z punktu widzenia 
analizy chemicznej badane-
go związku, czy zależności 
orientacyjnej.
Dodatkowo przeprowadzo-
no badania temperaturowe 
struktur grafenowych w za-
kresie temperatur od tempe-
ratury pokojowej do 300oC. 
Pomiary temperaturowe prze-
prowadzono z wykorzysta-
niem komórki temperaturo-
wej Lincam ze sterownikiem 

jak i finalnego produktu tech-
nologicznego. 

Część eksperymentalna
Badanym materiałem był gra-
fen w postaci monowarstw na 
SiC-4H otrzymany techniką 
CVD (Chemical Vapor Deposi-
tion), interkalowany wodorem 
o powierzchni 1 cm2, grafen 
na miedzi otrzymany techni-
ką CVD o powierzchni 1 cala2, 
grafen na SiO2 otrzymany 
techniką CVD wyhodowa-
ny na folii miedzianej i  prze-
transferowany na podłoże 
SiO2/Si  o powierzchni 1  cm2, 
grafen na szkle otrzymany 
na folii miedzianej techni-
ką CVD i przetransferowany 
na powierzchnię szkła o po-
wierzchni 1  cala2, grafen na 
folii PET otrzymany techniką 
CVD i przetransferowany na 
folię PET o powierzchni 1 cm2. 
Wszystkie badane materiały 
były materiałami komercyjny-
mi, pochodzącymi z firmy Na-
nocarbon Technologies [11]. 
Do charakteryzacji wyżej wy-
mienionych materiałów wyko-
rzystano system ramanowski 
InVia Renishaw sprzęgnięty 
z mikroskopem optycznym Le-
ica. Jako źródło promienio-
wania wzbudzającego zasto-
sowano przestrajalny laser 
argonowy pracujący w trybie 
ciągłym, w zakresie światła wi-
dzialnego, emitujący promie-
niowanie o długości fali rów-
nej 488 nm i mocy nominalnej 
lasera poniżej kilku miliwatów, 
w celu wyeliminowania lokal-
nego podgrzewania próbki 
i  zmiany jej parametrów pod 
wpływem temperatury. Sys-
tem mikroramanowski inVia 
Renishaw wyposażony był 
w  zmotoryzowany stolik x,y,z 
pozwalający na wykonywa-

Tym samym pozwala na sta-
łą kontrolę grafenu przed, 
w  trakcie i po procesie tech-
nologicznym podczas wytwa-
rzania potencjalnej aplikacji 
z  wykorzystaniem grafenu. 
Jest to niezmiernie ważne 
w procesie technologicznym, 
gdyż daje istotne informacje 
związane ze stwierdzeniem 
występowania grafenu po 
procesie technologicznym, 
jego potencjalnego uszko-
dzenia, zdefektowania, czy 
też zmodyfikowania jego po-
wierzchni innymi związkami 
chemicznymi, czyli efektami 
niekoniecznie pożądanymi 
i  zmieniającymi wejściowe 
parametry grafenu dające 
możliwości aplikacyjne. Co 
więcej mikroskopia rama-
nowska jako technika pozwa-
lająca badać materiał z  roz-
dzielczością przestrzenną 
i konfokalną rzędu mikrome-
trów jest na tyle czuła, że daje 
możliwość charakteryzacji 
struktur nanometrycznych, 
w tym struktur dwuwymia-
rowych jakimi są grafeny. 
Wykorzystanie zoptymalizo-
wanej techniki pomiarowej 
z użyciem mikroskopii rama-
nowskiej pozwala na otrzy-
manie sygnałów ramanow-
skich charakteryzujących się 
dużą intensywnością pasm, 
co pozwala w konsekwen-
cji na bardzo precyzyjne 
określenie rodzaju badanej 
warstwy grafenowej i jedno-
znaczną jej charakteryzację. 
Tym samym uzyskane infor-
macje są niezbędne zarówno 
co do charakteryzacji grafenu 
jako materiału wejściowego 
do produkcji urządzeń opar-
tych na tym materiale, jak 
również w trakcie technolo-
gicznej modyfikacji grafenu 

nowa (SEM), czy mikroskopia 
ramanowska. Jedną z najbar-
dziej optymalnych technik 
pozwalających między inny-
mi na określenie składu che-
micznego badanego mate-
riału, orientacji molekularnej 
i uporządkowania struktu-
ralnego, naprężeń w war-
stwach, oddziaływań typu 
warstwa-podłoże, wykrywa-
nie defektów strukturalnych 
jest zaawansowana technika 
rozpraszania ramanowskiego 
[10]. Jej najnowsza odmiana 
- mikroskopia ramanowska 
- pozwala na prowadzenie 
wyżej wymienionych badań 
i w przypadku badania wsze-
lakich struktur węglowych, 
w tym grafenu, jest jedną 
z  najistotniejszych metod 
badawczych dających wszel-
kie istotne informacje na te-
mat tego materiału takie jak: 
ilość warstw grafenowych, 
w ystępowanie  defektów 
w  warstwie grafenu, określe-
nie naprężeń strukturalnych, 
określenie jednorodności 
badanego materiału, bada-
nie zmian fizykochemicznych 
grafenu. Co więcej sama me-
toda pomiarowa nie wymaga 
jakiegokolwiek przygoto-
wania badanej próbki, jest 
stosunkową szybką metodą 
pomiarową i  zasadniczo cał-
kowicie nieinwazyjną i  nie-
destrukcyjną. Ta ostatnia 
właściwość wyżej wymie-
nionej metody pozwala na 
wykorzystanie jej do kontro-
lowania próbki grafenowej 
poddanej różnego rodzaju 
procesom technologicznym 
w trakcie osadzania na gra-
fen np. innych warstw, czy też 
działań związanych z  wyko-
rzystaniem warstwy grafenu 
w  procesie litograficznym. 
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w strukturze grafenu z wystę-
powaniem defektów. Pasmo 
2D jest nadtonem pasma D, 
o dwukrotnej częstości tego 
pierwszego. Informacje na te-
mat struktury, defektów, ilości 
warstw grafenowych, jedno-
rodności warstw pozyskuje-
my na podstawie analizy pa-
rametrów spektralnych pasm 
D, G i 2D takich jak, położe-
nie pasma, szerokość połów-
kowa pasma, intensywność 
integralna czy też stosunek 
intensywności integralnych 
pasm G/2D, który jednoznacz-
nie pozwala na określenie 
ilości warstw grafenowych 
w  badanym materiale od 
monowarstwy, dwuwarstwy, 
trójwarstwy czy też struktury 
grafitowej węgla, jak również 
informacje na temat naprężeń 
strukturalnych.
Rysunek 3 przedstawia widma 
ramanowskiego rozpraszania 
światła uzyskane odpowied-
nio dla grafenu osadzonego 
na następujących podłożach 
stałych: szkło, SiC, Cu, SiO2, 
PET.

ność rozdzielcza zarejestro-
wanych widm ramanowskich, 
przy zastosowaniu w spek-
trometrze siatki dyfrakcyjnej 
o parametrach 2400 rys/mm, 
wynosiła 2 cm-1. 

Wyniki
Typowe widmo ramanowskie-
go rozpraszania światła składa 
się z trzech pasm ramanow-
skich odpowiednio pasma  D 
(z ang. defect) o  liczbie fa-
lowej około 1350  cm-1, pa-
sma G (z ang. graphite) o licz-
bie falowej około 1585  cm-1 
oraz pasma 2D (nadton pa-
sma D) o liczbie falowej około 
2690  cm-1. Przykładowe wid-
mo ramanowskiego rozpra-
szania światła monowarstwy 
grafenu na podłożu szklanym 
wykonane przy użyciu dłu-
gości światła wzbudzającego 
488  nm przedstawiono na 
rysunku 2. Pasmo G jest drga-
niem poprzecznym zachodzą-
cym w  płaszczyźnie grafenu, 
natomiast pasmo D jest drga-
niem podłużnym w  płasz-
czyźnie grafenu i  związane 

prowadzenie dalszych badań 
mających na celu charaktery-
zację powierzchni i określe-
nie jednorodności struktury 
oraz wykrycie potencjalnych 
defektów, niepożądanych na-
prężeń, jak również mecha-
nicznych uszkodzeń warstwy 
grafenowej i wspomnianych 
wyżej pomiarów temperatu-
rowych.
Pomiary ramanowskie wyko-
nano z zastosowaniem w sys-
temie obiektywu długoogni-
skowego o powiększeniu x50, 
co pozwalało na zachowanie 
bezpiecznej odległości obiek-
tywu od próbki grafenowej 
i swobodne przeprowadza-
nie pomiarów konfokalnych. 
Dobór wyżej wymienionego 
obiektywu oraz długości fali 
wzbudzającej pozwolił na 
przeprowadzenie pomiarów 
ze zdolnością przestrzenną 
około 1 µm oraz zdolnością 
konfokalną około 2 µm. Zdol-

THSM 600 zapewniającym 
stabilizację temperatury z do-
kładnością do 0,1oC. Badania 
temperaturowe wykonano po 
uprzednim uzyskaniu opty-
malnego sygnału pochodzą-
cego od warstwy grafenowej 
z wykorzystaniem techniki 
pomiaru konfokalnego pole-
gającego na wykonaniu serii 
pomiarów „w głąb” próbki. Po-
miar polegał na ogniskowaniu 
wiązki światła wzbudzającego 
uprzednio nad próbką i  reje-
stracji widma ramanowskiego 
rozpraszania światła pocho-
dzącego od grafenu zmienia-
jąc położenie próbki wzdłuż 
osi z i znajdując w konsekwen-
cji najbardziej optymalne wid-
mo ramanowskie zarówno 
o dużym stosunku sygnału do 
szumu, jak również o dobrze 
widocznych pasmach pozwa-
lających na identyfikację ro-
dzaju struktury węglowej. Tym 
samym pozwala to na prze-

Rys. 1. Przykład pomiarów konfokalnych z wykorzysta-
niem filtrowania przestrzennego [12]

Rys. 2. Przykładowe widmo Ramana dla monowarstwy 
grafenu transferowanego na szkło
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Tabela 1 przedstawia położe-
nia pasm ramanowskich D, G 
i 2D dla warstw grafenowych 
transferowanych na różnego 
rodzaju podłoża. Jak można 
zaobserwować obserwuje 
się znaczną zmianę położe-
nia pasma 2D (rozbieżność 
rzędu 45  cm-1) co świadczy 
na występowanie naprężeń 
strukturalnych w zależności 
od zastosowanego podłoża. 
W przypadku wzrostu liczby 
falowej mamy do czynienia ze 
wzrostem naprężeń ściskają-
cych, w przypadku zmniejsza-
nia się liczby falowej mamy do 
czynienia z obecnością naprę-
żeń rozciągających. Analiza po-
łożenia pasma G pozwala rów-
nocześnie na wstępną ocenę 
koncentracji nośników ładun-
ków w grafenie. Niska wartość 
przesunięcia ramanowskiego 
około 1580 cm-1 wskazuje na 
niską koncentrację nośników 
a jej wzrost sugeruje zwięk-
szenie się koncentracji. Szero-
kość połówkowa tegoż pasma 
maleje wraz ze wzrostem kon-
centracji, jak również wzrasta 
liczba falowa pasma G. W ana-
lizowanym przypadku poło-
żenie pasma  G pozostaje na 
stałym poziomie, co świadczy 
o stałej koncentracji ładunku 
dla badanych materiałów gra-
fenowych. Dodatkowo rozsz-
czepienie pasma G na pasmo 
G+ i G- sugeruje występowanie 

Tabela 1. Położenia pasma ramanowskiego D, G i 2D dla 
warstw grafenowych na różnych podłożach

Rodzaj 
podłoża

Pasmo D 
(cm-1)

Pasmo G 
(cm-1)

Pasmo 2D 
(cm-1)

szkło 1349 1591 2695

SiC --- 1599 2740

Cu 1349 1589 2704

SiO2 1360 1599 2708

PET 1300 1593 2720

naprężeń osiowych. Taką sy-
tuację można zaobserwować 
w  przypadku próbki grafeno-
wej transferowanej na podłoże 
Cu (rys. 3). 
Istotą pomiarów ramanow-
skich jest uzyskanie dobrej ja-
kości widm ramanowskich po-
chodzących od monowarstwy 

o dobrym stosunku sygnału 
do szumu, jak na rys. 3. W tym 
celu wykorzystano technikę 
pomiarów konfokalnych po-
legającą na wykonaniu serii 
widm Ramana w głąb prób-
ki, wstępnie dokonując po-
miarów na rozogniskowanej 
wiązce laserowej względem 

Rys. 3. Widma ramanowskiego rozpraszania światła uzyskane dla monowarstwy grafenu 
osadzonej na różnego rodzaju podłożach
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ma ramanowskiego rozpra-
szania światła. W przypadku 
wszystkich badanych struktur 
monowarstwy grafenowej naj-
bardziej optymalna jest analiza 
pasma 2D, ze względu na silną 
intensywność tego pasma dla 
monowarstwy grafenowej.
Zasadne jest również anali-
zowanie położenia pasma 2D 
i  wykreślenie mapy jednego 
z analizowanego parametru 
spektralnego. Rysunek 5 ilustru-
je wykonane mapy ramanow-
skie dla warstwy grafenowej 
osadzonej na SiC, odpowiednio 
położenia pasma 2D – a) oraz 
szerokości połówkowej (FWHM) 
pasma 2D – b). Dla analizowa-
nego przypadku, położenie 
pasma 2D zmienia się w grani-
cach od 2634 do 2648 cm-1 na-
tomiast szerokość połówkowa 
pasma od 50 do 85 cm-1. 
Wzrost liczby falowej pasma 
2D wskazuje na wzrost naprę-
żenia w warstwie i  brak jej 
relaksacji w wybranych obsza-
rach. Dodatkowo rys. 6c ilu-
struje rozkład  szerokości po-
łówkowej pasma 2D w funkcji 

danego materiału. Przykład 
uzyskania optymalnego wid-
ma ramanowskiego techniką 
pomiarów konfokalnych zilu-
strowano na rysunku 4.
Jak widać na rys. 3 dobór pod-
łoża i transferowanie grafenu 
na odpowiednie podłoże ge-
neruje powstawanie defektów 
strukturalnych objawiających 
się pojawieniem pasma D. In-
tensywność tego pasma jest 
różna w zależności od zasto-
sowanego podłoża. Najmniej 
zdefektowaną strukturę po-
siada grafen transferowany 
na SiO2, natomiast najbardziej 
zdefektowany jest grafen 
transferowany odpowiednio 
na Cu, PET i szkło. 
Istotnym elementem mającym 
na celu określenie jednorod-
ności warstwy grafenowej jest 
wykonanie mapy ramanow-
skiej jednego z  pasm odpo-
wiedzialnych za identyfikację 
grafenu. Polega ona na wyko-
naniu pomiarów w  płaszczyź-
nie xy i w  każdym z punktów 
przeprowadzenie pomiaru po-
legającego na rejestracji wid-

Rys. 5. Mapy ramanowskie pasma 2D grafenu na podłożu 
SiC: a) szerokość połówkowa (FWHM), b) położenia pa-
sma (liczba falowa), c) zależność szerokości połówkowej 
w funkcji liczby falowej dla pasma 2D

Rys. 4. Widma ramanowskiego rozpraszania światła dla 
monowarstwy grafenu transferowanej na szkło uzyskane 
techniką pomiarów konfokalnych
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fektem strukturalnym grafe-
nu zmienia się w zakresie od 
1347 do 1337  cm-1, pasma G 
(rys. 6c) w zakresie od 1585 do 
1574  cm-1, natomiast pasma 
2D (rys. 6d) w przedziale od 
2685 do 2660 cm-1. 
W zakresie badanych tem-
peratur nie zaobserwowano 
żadnych nieciągłości w zmia-
nie parametrów spektralnych, 
a klasyczną zmianę związaną 
ze zmianą energii oscylacji 
wraz z temperaturą. Dowodzi 
to stabilności warstwy gra-
fenowej w szerokim zakresie 
temperatur, co jest istotne 

ku z monowarstwami grafenu. 
W celu określenia poten-
cjalnych zmian i modyfika-
cji powierzchni grafenowej 
dodatkowo przeprowadzo-
no badania temperaturowe 
w  zakresie od temperatury 
pokojowej (25oC) do 300oC. 
Przykładową temperaturową 
ewolucję zmian w widmach 
ramanowskiego rozprasza-
nia światła dla monowarstwy 
grafenowej, osadzonej na 
szkle, przedstawiono na ry-
sunku 6a. W analizowanym 
przypadku położenia pasma 
D (rys.  6b), związanego z de-

ści pasm G/2D. W przypadku 
monowarstw grafenowych 
stosunek ten jest na poziomie 
około 0,6 dla monowarstwy, 
1,4 dla dwuwarstwy i około 2 
dla trójwarstwy, której widmo 
ramanowskiego rozprasza-
nia światła niewiele odbiega 
już od wysoce zorientowa-
nego (uporządkowanego) 
pirolitycznego grafitu HOPG 
(highly oriented pyrolytic gra-
phite). W przypadku badanych 
i  omawianych w pracy struk-
tur i analizy stosunku inten-
sywności pasma G/2D mamy 
do czynienia w tym przypad-

położenia pasma (liczby falo-
wej) 2D w analizowanym ob-
szarze. Obserwowane zmiany 
i odstępstwa świadczą o pew-
nej niejednorodności warstwy 
grafenowej na podłożu SiC 
spowodowanej naprężeniami 
oraz możliwymi obszarami 
w próbce, gdzie nie występu-
je najprawdopodobniej mo-
nowarstwa grafenowa a np. 
dwu- lub trójwarstwa. Samo 
określenie z widm ramanow-
skiego rozpraszania światła 
typu struktury grafenowej jest 
możliwe na podstawie wyzna-
czenia stosunku intensywno-

Rys. 6. a) Ewolucja temperaturowa widm ramanowskiego rozpraszania światła dla grafenu osadzonego na szkle,  
b) zmiany położenia pasma ramanowskiego jako funkcja temperatury odpowiednio dla pasma D, c) G i d) 2D
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Temat przedstawiony w arty-
kule był prezentowany podczas 
sympozjum “Nauka I przemysł 
– metody spektroskopowe 
w  praktyce, nowe wyzwania 
i możliwości” (Lublin 2016). Jest 
również opublikowany w mono-
grafii pod tym samym tytułem.

nowskiego. Dodatkowo wy-
konano pomiary temperatu-
rowe, które potwierdzają, dla 
wybranej warstwy na wybra-
nym podłożu stabilne para-
metry warstwy, co pretenduje 
ją do wykorzystania w wielu 
typowych aplikacjach dzia-
łających w  szerokim zakresie 
temperatur. 
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ny grafen otrzymany techniką 
CVD oraz występowanie po-
tencjalnych defektów struk-
turalnych ściśle związanych 
z  występowaniem w  wid-
mach ramanowskiego rozpra-
szania światła pasma D. Za-
warte powyżej wyniki badań 
przedstawiają zastosowanie 
techniki ramanowskiej z uży-
ciem pomiarów konfokalnych 
mających na celu uzyskanie 
optymalnych warunków po-
miarowych oraz uzyskanie 
optymalnych widm rama-
nowskich o  dużym stosunku 
sygnału do szumu. Tego typu 
otrzymane widma pozwalają 
na dalszą analizę i identyfika-
cję struktury grafenowej i jej 
jakości na danym podłożu. 
Dodatkowo zaprezentowano 
wykorzystanie mapowania 
ramanowskiego, na przykła-
dzie pasma 2D, gdzie analizie 
poddano szerokość połówko-
wą pasma i  jego położenie, 
ściśle związane z napręże-
niami występującymi w war-
stwie. Na podstawie analizy 
przedstawionych wyników 
badań pokazano, które z za-
stosowanych podłoży wpły-
wa na powstanie najwięk-
szej liczby defektów oraz jak 
przedstawia się jednorodność 
warstwy grafenowej zbadane 
techniką mapowania rama-

z punktu widzenia aplikacji 
tych struktur pracujących po-
tencjalnie w różnym zakresie 
temperatur. Niezmienność 
i  jednorodność strukturalna 
jest istotna ze względu na za-
chowanie parametrów elek-
trycznych, w tym ruchliwości 
ładunków i przewodnictwa 
elektrycznego.

Wnioski
Wykazano, że technika ra-
manowskiego rozpraszania 
światła jest w stosunku do 
badanych materiałów grafe-
nowych techniką nieinwazyj-
ną oraz dostarczającą wiele 
pożytecznych informacji po-
zwalających na charakteryza-
cję grafenu. W pracy przed-
stawiono technikę pomiarów 
warstw grafenowych transfe-
rowanych na różnego rodza-
ju podłoża stałe za pomocą 
mikroskopii ramanowskiej. 
Wykorzystanie spektrosko-
pii ramanowskiej jest jedną 
z  zasadniczych metod bada-
nia warstw grafenowych po-
zwalających na identyfikację 
rodzaju warstw grafenowych 
(mono, dwu, trójwarstwy gra-
fenowe), jednorodności tych 
warstw, występowania naprę-
żeń i oddziaływań pomiędzy 
warstwą a wybranym podło-
żem, na które jest transferowa-
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