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Dziedzina nauk chemicznych  

Dyscyplina naukowa: chemia 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt: „Studies on the preparation of bi-layer and few-

layer graphene and its interactions with zinc oxide, copper oxide and chromium atoms at 

the atomic scale” 

Podstawowym celem pracy jest zbadanie parametrów syntezy i kontroli sposobu ułożenia 

warstw grafenu dwuwarstwowego w procesie chemicznego osadzania par, a także zrozumienie, 

jak materiały niskowymiarowe współdziałają z grafenem pod wpływem wiązki elektronów 

wewnątrz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Praca podzielona jest na dwie części. 

Pierwsza część pracy opisuje oddziaływania grafenu z rosnącą na niej następną warstwą 

grafenu i przedstawia mechanizmy tworzenia się grafenu dwuwarstwowego. Pokazano, jak 

można zmieniać ułożenie warstw grafenowych w grafenie dwuwarstwowym z ułożenia typu 

Bernala (AB) na ułożenie typu skrętnego (ang. twisted). Oddziaływanie pomiędzy dwiema 

warstwami różni się w zależności od ich sposobu ułożenia, a tym samym wpływa na 

właściwości elektryczne grafenu. Praca zawiera systematyczny opis eksperymentów 

z wykorzystaniem techniki CVD na podłożach miedzianych i omawia dwa specyficzne typy 

wzrostu warstw grafenowych oraz sposoby otrzymywania grafenu dwuwarstwowego 

o ułożeniu typu AB i ułożeniu typu skrętnego. 

Systematycznie opisano szeroki zakres szybkości przepływów i stosunku metan:wodór podczas 

procesu CVD z wykorzystaniem ciśnienia atmosferycznego.  

Dla stosunkowo wysokich stosunków przepływu CH4 do H2, wzrost grafenu jest szybki. 

Pierwsza pełna warstwa grafenowa powstaje w ciągu kilku sekund, po czym tworzą się nowe 

płatki grafenu, które następnie rosną na wierzchu pierwszej warstwy. Tworzenie się nowych 

płatków grafenowych w drugiej warstwie jest w zasadzie wybiórcze. Ustalono, że ten tryb 

wzrostu odpowiada modelowi wzrostu Stranskiego-Krastanova. 

Przy stosunkowo niskich stosunkach przepływu CH4 do H2, tempo wzrostu grafenu zmniejsza 

się ze względu na mniejszą zawartość węgla w mieszaninie reakcyjnej. Dodatkowo płatki dwu, 

trzy i kilku warstwowe mają tendencję do tworzenia się bezpośrednio na podłożu miedzi 

w  postaci indywidualnych wysepek grafenowych. Przeprowadzone badania nad wytrawianiem 

grafenu wykazują, że w tym trybie wzrostu kolejne warstwy tworzą się pod pierwszą warstwą, 

co można powiązać z mechanizmem interkalacji rodników węglowych. Ten tryb wzrostu 



odpowiada mechanizmowi Volmera-Webera. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu 

odpowiednich parametrów syntezy można tworzyć bardzo ukierunkowane materiały o ułożeniu 

międzywarstwowym typu AB.  

Wykazano również, że w przypadku skrętnego ułożenia warstw, poszczególne wyspy, pomimo 

skrętnej konformacji, orientują się w tym samym kierunku w obszarze nawet do jednego 

milimetra. 

W drugiej części pracy opisano oddziaływania ZnO, CuO i Cr z grafenem podczas 

napromieniowywania wiązką elektronów. Przygotowano szereg próbek w celu dokładnego 

zbadania procesów zachodzących pomiędzy wiązką elektronów a strukturami ZnO, CuO 

i  atomami/klasterami Cr osadzonymi na powierzchni materiałów grafenowych. Badania 

pokazały, że w otworach grafenowych mogą tworzyć się wolnostojące, grafenopodobne 

membrany tlenku cynku (g-ZnO). Pod działaniem wiązki elektronów trójwymiarowa postać 

tlenku cynku (wurcytu) może katalitycznie gazyfikować grafen w temperaturze pokojowej. 

Obserwowano in situ powstawanie wolnych membran ZnO jedno i dwuwarstwowych w porach 

grafenu z trójwymiarowej cząstki wurcytu. Tworzenie się nowej struktury wolnostojącej, którą 

jest grafenopodobny tlenek cynku zostało szczegółowo opisane. 

W pracy przedstawiono również badania oddziaływania wiązki elektronów na trójwymiarowe 

klastery ZnO i CuO, które umieszczone były w fałdach grafenowych.   

Przedstawiono przepływ małych cząstek ZnO poprzez pęknięcia tworzące się na zagięciach 

materiału grafenowego. Przemieszczenie cząstek ZnO w procesie efuzyjnym jest opisane 

poprzez powstałe pod wpływem napromieniowania wiązką elektronów wewnętrzne ciśnienie 

w zagięciu grafenowym. Podczas tego procesu ZnO pozostaje w stanie krystalicznym, 

a przemieszczenie cząstki następuje w wyniku szybkiego jej przesuwania się poprzez pory 

grafenu. 

W przeciwieństwie do ZnO, nanocząstki CuO przemieszczają się przez pory w grafenie 

przechodząc w stan amorficzny, a następnie rekrystalizują poza zagięciem grafenu.  

Obserwowano reakcję chemiczną pomiędzy ZnO a grafenem wywołaną energią z wiązki 

elektronów w temperaturze pokojowej. W tej reakcji atomy węgla z grafenu uwalniają się 

w postaci gazów CO lub CO2 co prowadzi do szybkiego trawienia grafenu. Szybkość 

wytrawiania grafenu za pomocą ZnO jest 8 razy większa niż rozpylanie atomów węgla 

z krawędzi grafenu w wyniku uszkodzenia powstałego pod wpływem wiązki elektronów. 

W przypadku nanocząstek CuO nie zaobserwowano reakcji gazyfikacji grafenu. Ta reakcja 

mogłaby wystąpić jedynie przy udziale dodatkowej energii potrzebnej do jej aktywacji, a która 

jest poza zasięgiem energetycznym wiązki elektronów. 



W pracy opisano również oddziaływania atomów chromu na powierzchni podłoża grafenowego 

podczas napromieniowywania wiązką elektronów. Interakcje atomów chromu z grafenem 

obserwowano po procesie naparowania acetyloacetonianu chromu (III) na powierzchnię 

nośnika grafenowego. Obserwowano pojedyncze atomy Cr w mono- i di- wakansach defektów 

grafenu oraz przemieszczanie pojedynczych atomów Cr na krawędziach grafenu. Wykazano, 

że katalityczny wzrost grafenu może zachodzić w temperaturze pokojowej w obecności wiązki 

elektronów. 

Praca dostarcza nowej wiedzy na temat tworzenia się grafenu dwu- i wielowarstwowego 

i określa parametry procesów, w których może być wytwarzany grafen o zdefiniowanych 

parametrach. Badania in situ przy użyciu nanocząstek ZnO, CuO i atomów/klasterów Cr pod 

wpływem napromieniowania wiązką elektronów pokazują nową drogę dla tworzenia nowych 

nanomateriałów. 

 


