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Nobelprisen i fysik blev i 2010 tildelt Andre Geim og Konstantin Novoselov “for banebrydende eksperimenter
med det todimensionale materiale grafén” [1]. Med fremstillingen af grafén er det for første gang og mod al
forventning bevist, at todimensionale krystaller kan eksistere. Graféns egenskaber er i overensstemmelse med
teoretiske forudsigelser. Opdagelsen har ført til syntetisering af andre todimensionale krystaller og til drømme
om et hav af anvendelser.

Grafén
Geim og Novoselov er begge født i Rusland, henholdvis
i 1958 og 1974. Deres grafén-eksperimenter blev gennemført ved universitetet i Manchester, England, hvor
de stadig er ansat. De første resultater blev publiceret i
tidsskriftet Science 2004 [2].

mere tidskrævende teknikker, mens Geim og Novoselov
altså havde held med deres simple optiske mikroskop.
De andre forskningsgrupper publicerede resultater med
grafén umiddelbart efter de to Nobelprismodtagere,
men det er almindeligt anerkendt, at disse var først med
opdagelsen.
Når først de helt tynde flager er fundet, kan de
undersøges med andre metoder, og figur 2 viser billeder
optaget med henholdsvis hvidt lys, AFM (Atomic Force
Microscope), og SEM (Scanning Electron Microscope).
Sidstnævnte metoder har begge et meget lille synsfelt,
så det ville være helt uoverkommeligt at bruge dem til
at afsøge større arealer. I figur 2C ses en smal flig af
tykkelse 4 Å, altså et monolag.

Figur 1. En grafén-film kan minde om et hønsenet. En
frithængende film kan have 1 nanometer høje bølger med
ca. 25 nanometers bølgelængde [1].

Grafén er en todimensional krystal af kulstof (carbon, C). Kulstofatomerne er arrangeret i et gitter, som
minder om et hønsenet. Figur 1 viser en kunstners forestilling om strukturen. Grafit er opbygget af sådanne
lag, som kun er svagt bundet indbyrdes. Når man skriver
med grafitten i en blyant, rives lagene fra hinanden, og
på papiret afsættes der små flager bestående af flere
eller færre atomlag. Alle, der har brugt papir og blyant,
har utvivlsomt produceret små stumper grafén, dog
uden at vide, at her lå en Nobelpris gemt. Problemet
er at få øje på stumperne.
Geim og Novoselov brugte ganske almindelig tape
til at trække tynde lag af et stykke grafit. Umiddelbart
er de tyndeste lag ikke til at se, men hvis de bliver
lagt på overfladen af en siliciumkrystal, modificerer de
overfladens reflektionsevne så meget, at de er synlige
i et mikroskop. Geim regner selv dette for et afgørende punkt, fordi han og Novoselov således kunne
overskue et stort antal stumper og udsøge sig de få
rigtigt tynde; ellers var det som at finde en nål i en
høstak, siger han. Faktisk prøvede flere andre grupper
at isolere enkeltlag af grafén, men de forsøgte sig med
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Figur 2. Forskellige afbildninger af flager af få lag grafén:
A. en ret stor mangelags flage, tykkelse ca. 3 nm, ovenpå
oxideret silicium (hvidt lys). B. AFM-billede af et udsnit af
A på 2 µm×2 µm nær flagens kant. Det lyse område er ca. 3
nm højere end Si-overfladen. C. Endnu et AFM-billede: det
mørkebrune er Si-overfladen. Højder over denne: brun-rødt
0,8 nm, gul-orange 2,5 nm, gul-brunt 1,2 nm. Sidstnævnte
flage (nederst til venstre), som ligger oven på den brun-røde,
er én atomdiameter tyk. D. SEM-billede af et stykke grafén
formet og monteret til måling af modstand og Hall-effekt.
E. skematisk billede af D. De gule klodser symboliserer
kontaktområderne [2].

Før Geim og Novoselovs bedrift var det de færreste,
der troede, at todimensionale krystaller overhovedet
kunne eksistere. De fleste regnede med, at en todimensional krystal af hvilket som helst stof ville være ustabil
og gå i opløsning eller krølle sig sammen til nanorør
eller fullerenlignende molekyler, hvis man prøvede at
realisere den (fulleren: Se figur 4). I tidens løb blev der
alligevel gjort en del forsøg, men Geim og Novoselov
var altså de første, for hvem det lykkedes. Siden 2004
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er der fremstillet todimensionale krystaller, monolagskrystaller, af andre stoffer, fx NbSe2 , Bi2 Sr2 CaCu2 Ox
og MoS2 .

kan lade sig gøre: Ledningsbåndets og valensbåndets
“spidser” mødes i nogle få punkter i kx , ky -planen. Nær
disse punkter varierer elektronernes energi lineært med
impulsen h̄k, ligesom for fotoner, og deres opførsel skal
beskrives ved Dirac-ligningen. Punkterne kaldes derfor
Dirac-punkterne. Betydningen af vektoren k forklares
i boks 1. Typisk nok drømte Wallace ikke om, at et
enkelt monolag kunne isoleres, men gik straks videre til
at betragte det tredimensionale grafit, som iøvrigt også
ville have et forsvindende båndgab.

Figur 3. Elektronernes energi som funktion af deres impuls
(kx , ky ) i grafén-filmens plan [1].

Impuls og bølgetalsvektor
En fri partikel med masse m og hastighed v
beskrives kvantemekanisk som en plan bølge med
de Broglie-bølgelængden λ = h/p, hvor p = mv
er partiklens impuls. Hvis vi definerer bølgetallet som k = 2π/λ, fås p = h̄k, idet h̄ betyder
Plancks konstant h divideret med 2π.
I to eller tre dimensioner må vi bruge vektorer:
p = h̄k. De næsten frie elektroner i et metal
eller en halvleder har bølgefunktioner, der ligner
plane bølger, men som i større eller mindre grad
er modificeret af potentialet omkring krystallens
atomer. De kan også tildeles en bølgetalsvektor k,
og man taler om en “krystalimpuls” h̄k. Det har
den dybere mening, at elektronernes bevægelse
kan beskrives ved en ligning, der minder om
Newtons 2. lov:
h̄k̇ = F ,

(1)

hvor F er kraften fra ydre felter, fx elektriske
eller magnetiske felter, og prikken over k betyder
differentiation mht tiden.
Ladningsbærernes energi E afhænger af k. Denne funktion, E(k), kaldes for materialets båndstruktur og den er helt afgørende for materialets
egenskaber. Et eksempel ses i figur 3.
Det hypotetiske grafén
I mere end et halvt århundrede var grafén kun en
model i teoretikernes fantasi. Den første beregning af
elektronernes energibåndstruktur stammer fra 1947, da
P.R. Wallace [4] viste, at en enkelt plan i grafit teoretisk
set var en halvleder med et energigab mellem valens- og
ledningsbånd på 0. Senere mere omfattende beregninger har givet samme resultat. Figur 3 viser hvordan det
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Figur 4. Grafit, grafén, nanorør, C60 (fulleren) [1].

Interessen for det teoretiske grafén fik et voldsomt
pust i 1991, da Sumio Iijima påviste eksistensen af
kulstofnanorør og beskrev deres struktur som et sammenrullet rør af et stykke grafén [5]. Figur 4 illustrerer idéen. Som man måske kan gætte, er der mange
muligheder for i fantasien at “skære” en strimmel
ud af grafén med henblik på at rulle den sammen til
et rør. Strimlens bredde vil bestemme rørets omkreds
og dermed diameteren, medens orienteringen i forhold
til krystalretningerne afgør hvordan atomkæderne snor
sig rundt om røret. I de følgende 20 år har teorier
for disse nanorørs elektroniske egenskaber taget grafén
som udgangspunkt og har blandt andet kunnet redegøre
for, at ca. en trediedel af et tilfældigt udvalg af rør har
elektrisk ledningsevne som et metal.
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Graféns elektriske egenskaber
Geim og Novoselovs artikel fra 2004 handlede ikke kun
om påvisningen af graféns eksistens, men rapporterede
omfattende målinger af de elektriske egenskaber. Det
var lykkedes at udskære strimler både af grafén og
af tykkere flager og at forsyne dem med elektriske
kontakter som på figur 2. Strimlerne ligger ovenpå det
isolerende oxidlag på en silicium-krystal, så strukturen
udgør en felteffekt-transistor med silicium-krystallen
som gate (styreelektrode).

magnetfelter. Her må ladningstransporten beskrives ved
hjælp af kohærente elektronbølger, hvilket fører til en
kvantiseret Hall-effekt (se nedenfor), hvis systemet er
todimensionalt.
I elektrisk ledende grafén har vi netop at gøre med
en todimensional gas af enten elektroner eller huller.
Det er ikke i sig selv noget nyt, for todimensionale
elektrongasser har været studeret i mange år. De kan
opstå eller frembringes i kontaktfladen mellem to halvledere med forskellige båndgab eller mellem et metal
og en halvleder, og elektronkoncentrationen i dem kan
kontrolleres med elektriske felter. Det var i et sådant
system, at Klaus von Klitzing i 1980 opdagede den
kvantiserede Hall-effekt (Nobelpris 1985). I et kraftigt
magnetfelt kan elektronerne tvinges ind i en cirkelbevægelse (her benytter vi en halvklassisk beskrivelse)
med omløbsfrekvensen ωc = eB/m, hvor e er elektronladningen, B magnetfeltet og m elektronens masse.
Det medfører en kvantisering, hvor det j’te niveau
har energien Ej = (j + 21 )h̄ωc . Koncentrationen n af
elektroner afgør i forening med feltet B, hvor mange
energiniveauer der er fyldt. Ved at variere B eller n kan
man tømme/fylde et eller flere niveauer, og ved hver
tømning/fyldning sker der et spring i Hall-spændingen,
og samtidig ses et maksimum i modstanden.

Figur 5. En grafén-transistor. Den elektriske resistivitet ρ
af en strimmel grafén som funktion af spændingen Vg på
en nærliggende gate-elektrode. Et positivt Vg sænker elektrontilstandenes energi, så flere tilstande i ledningsbåndet
vil være besat. Ved Vg = 0 er ledningsbåndet lige netop
tomt og valensbåndet fyldt, så modstanden er maksimal [3].

I ren, uforstyrret grafén (fx i fravær af elektriske
felter) vil valensbåndet lige akkurat være fyldt og ledningsbåndet tomt. Ved lav temperatur vil der således
ikke være nogen frie ladningsbærere, selv om energigabet er nul; hverken et fuldt bånd eller et tomt bånd kan
bære en elektrisk strøm. En positiv spænding på gate vil
sænke elektronenergierne i grafénet, så nogle af tilstandene i ledningsbåndet vil blive besat, og de kan dermed
bidrage til en strøm. En negativ spænding vil producere
huller i valensbåndet med en tilsvarende virkning. Dette
forklarer modstandskurven i figur 5, hvor man ser et
skarpt maksimum i den elektriske modstand ved gatespænding nul. Ladningsbærernes fortegn, altså minus
for elektroner eller plus for huller, blev kontrolleret ved
brug af Hall-effekten. Den fremkommer, når man sætter
et magnetfelt vinkelret på grafénets plan. Magnetfeltet
vil søge at skubbe strømmen ud i den ene side, som
derved bliver negativt ladet, hvis strømmen bæres af
elektroner, eller positivt ladet, hvis strømmen domineres af huller. Der opstår herved en spændingsforskel, Hall-spændingen, mellem prøvestykkets to kanter.
Hall-spændingen er proportional med strømmen, og
effekten kunne passende udtrykkes i volt per ampere,
altså som en modstand. Under normale forhold er
Hall-spændingen også proportional med magnetfeltet,
men det gælder ikke ved lave temperaturer og høje
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Figur 6. Kvante-Hall-effekt i den perfekte 2-dimensionale
leder, en grafén-film. n – elektronkoncentrationen. Blå
kurve – resistivitet parallelt med strømmen (venstre skala).
Rød kurve - Hall-signalet udtrykt som en konduktans på
tværs af strømmen (højre skala) [3].

Geim og Novoselov kunne vise, at det udpræget
todimensionale grafén havde en særdeles klar kvantiseret Hall-effekt. Ved målingen vist i figur 6 er det
koncentrationen n, der er blevet varieret, ved at kontrollere gate-spændingen Vg . Hall-signalet – den røde
kurve og højre akse – er omregnet til en ledningsevne
(konduktans) og divideret med 4e2 /h. Størrelsen e2 /h
er et kvant for ledningsevne (konduktans), som er en
naturlig enhed at bruge for enhver størrelse analog
med ledningsevne i systemer, hvor elektrontransporten
udviser kvantefænomener [6]. Modstanden – den blå
kurve – er nul, når Hall-signalet er konstant, men går
gennem et skarpt maksimum, når Hall-signalet skifter
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fra et trin til det næste. Det mest bemærkelsesværdige
ved effekten er de brede trin, hvor signalet er meget
stabilt. Den egenskab kan udnyttes til at etablere en
modstandsnormal, idet h/e2 har enheden ohm. Den
kvantiserede Hall-effekt i grafén udviser nogle særlige
træk, der kun kan forklares ved, at elektronerne opfører
sig som masseløse Dirac-partikler, fx detaljer vedrørende trinenes forekomst og højder. Med grafén har det
også for første gang været muligt at observere kvanteHall-effekten ved stuetemperatur.
Andre egenskaber
Graféns tykkelse er en tusindedel af bølgelængden for
synligt lys, men der er en optisk absorption på πα, hvor
2
1
α er finstrukturkonstanten (α = 4πεe 0 h̄c ' 137
), altså
2,3 %. Grafén er således farveløst og nærmest usynligt.
Først i samspil med et andet materiale, fx SiO2 som
anvendt af Geim og Novoselov, kunne det observeres
i almindeligt lys.
Elektronerne i grafén har en meget stor mobilitet og
en lang fri middelvejlængde. Det fører ikke alene til
en høj elektrisk ledningsevne, men varmeledningsevnen
bliver også stor, 10 gange bedre end kobber.
Geim og Novoselovs små grafénstumper er nu en
saga blot. Der er udviklet metoder til at syntetisere
grafén på flere forskellige substrater og til at løsne dem
fra disse. Filmene kan fremstilles i store bredder, os
bekendt i hvert fald op til 70 cm.
Grafén kan modificeres kemisk, fx med ilt eller
brint, og som i enhver anden halvleder kan de elektriske
egenskaber ændres på kontrolleret måde ved tilsætning af fremmedatomer, “urenheder”. Man kan med
andre ord fremstille transistorer og andre komponenter
i grafén. Deres ringe størrelse og elektronernes høje
mobilitet giver en forventning om ultrahurtige integrerede kredse og sensorer på denne basis. Grafénfilmens
fleksibilitet må åbne ganske særlige muligheder, især da
dens brudstyrke er over 100 gange brudstyrken for stål
(figur 7).

Figur 7. En hængekøje af 1 m2 grafén kan bære ca. 4 kg,
men vil selv veje 0,77 mg [1].

Geim og København
Andre Geim var i 1991 postdoc hos Poul Erik Lindelof,
Københavns Universitet (KU), hvor han arbejdede med
elektriske målinger på halvleder-komponenter ved lave
temperaturer [7]. Som det har været nævnt i pressen
søgte han senere et lektorat ved Niels Bohr Instituttet,

16

men havnede i stedet ved universitetet i Nijmegen,
Holland. Her udnyttede han de store magneter ved
højmagnetfelt-laboratoriet til eksperimenter med svævende frøer og andre tilsyneladende umagnetiske genstande, for hvilket han i 2000 blev tildelt den såkaldte
IgNobel pris. Som det fremgår af figur 8, havde Geim
gjort visse erfaringer med KU’s dengang kraftigste
magnet (det er dog næppe herfra han fik inspiration til
svæve-forsøgene).

Figur 8. Uddrag fra logbog, der beretter om Geims (AKG)
eksperimenter med 13 tesla magneten på H.C. Ørsted Instituttet, KU i 1991. Lavtemperatur-specialister vil forstå at
der skete et mindre uheld den dag i laboratoriet.

Geims samarbejde med gruppen fra København fortsatte flere år frem, primært omkring transport i endimensionale kvantetråde og ultrafølsomme magnetometre baseret på to-dimensionale halvlederstrukturer dyrket vha molekylstråle-epitaksi (III-V Nanolab, en fælles
facilitet for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og
KU) [8]. For eksempel udnyttede de halvlederkomponenternes Hall-effekt til studier af individuelle nanopartiklers magnetiske egenskaber.
Andre Geim gæstede senest Danmark i 2008, da
han holdt foredrag ved Dansk Fysisk Selskabs årsmøde. I december 2010 passerede Konstantin Novoselov
gennem København på vej hjem fra prisuddelingen i
Stockholm og gentog her sin Nobel-forelæsning.
Kulstof elektronik i Danmark
Graféns forløber, kulstof-nanorøret, har været studeret
intenst i Danmark siden 1998, hvor postdoc David
Cobden “smuglede” en ampul med enkeltvægs-nanorør
fra USA til Niels Bohr Instituttet. Materialet var af
usædvanlig høj kvalitet, dyrket ved laser-ablation hos
Richard E. Smalley (Nobelpris i kemi 1996), og kom
fra netop det “batch” som igangsatte hele den eksplosive vækst i forskning indenfor kulstof-baseret elektronik. Dansk deltagelse i grafén-målinger skete kort
efter opdagelsen, da Thomas Sand Jespersen (nu Niels
Bohr Instituttet) arbejdede ved Harvard University i
2006. I dag har grafén gjort sit indtog ved flere danske Universiteter, hvor der for eksempel arbejdes med
syntese, molekylær elektronik og transportteori (KU),
nanostruktureret grafén og elektron-mikroskopi (DTU),
samt båndstruktur og overflade-modificering af grafén
(Aarhus Universitet). Interessen for graféns materialeegenskaber er voksende og et apparat til dyrkning
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af grafén-film på store arealer er netop installeret ved
renrumsfaciliteten DANCHIP på DTU.
I november 2010 arrangerede DTU og KU en konference om kulstofelektronik, “Carbonhagen 2010”, med
lidt over 100 deltagere fra 5 lande, deriblandt samarbejdspartnere og studenter fra Kina. På to dage blev
der holdt 19 foredrag, hvoraf 13 handlede om grafén.
I det hele taget har Geim og Novoselovs opdagelse
fremkaldt en hektisk aktivitet Jorden rundt, hvad der fx
klart illustreres af, at deres første artikel nu (12. februar
2011) er blevet citeret 3759 gange.
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