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Samenvatting

Grafeen is een misleidend eenvoudig materiaal. Het bestaat simpelweg uit een enkel
atoom dik plakje grafiet, waarvan de koolstofatomen in een hexagonaal netwerk
gerangschikt zijn. Tot 2004 ontving dik weinig aandacht, wat theoretische studies
daargelaten. Voor een deel komt dit door het geloof dat grafeen thermodynamisch
niet stabiel zou zijn en dat het zou oprollen of verkreukelen. Maar dit alles veran-
derde toen Andrei Geim en Konstantin Novoselov met een zeer eenvoudige meth-
ode lieten zien hoe een laagje grafeen geı̈soleerd kon worden, iets wat in 2010 met
de Nobelprijs voor natuurkunde gewaardeerd werd. Ze gebruikten plakband om
grafiet stukjes uit elkaar te trekken en drukten vervolgens het grafiet op een met
SiO2 bedekt Si substraat. Hierdoor bleven er vele kleine stukjes grafiet achter en, na
zorgvuldige inspectie, ook grafeen. En zo werd het eerste echte tweedimensionale
materiaal gerealiseerd.

Na deze eerste demonstratie nam het onderzoek naar grafeen een vlucht. Opeens
hadden onderzoekers toegang tot een goedkoop maar bijzonder materiaal. Naast
fysieke eigenschappen zoals doorzichtigheid, ondoordringbaarheid en sterkte, is
grafeen ook elektronisch zeer interessant. Zo werd bijvoorbeeld het quantum Hall
effect bij kamertemperatuur gerealiseerd. Maar ook voor spintronika, waar de spin
van een elektron als informatiedrager gebruikt wordt in plaats van lading, wekt
grafeen grote interesse. Hier dient het als kanaal voor het transport van spin in-
formatie en al snel werd aangetoond dat micrometer afstanden haalbaar waren.

Terwijl het onderzoek voortging werden de eisen hoger. Grafeen wordt gemakke-
lijk beı̈nvloed door de omgeving aangezien het uit enkel oppervlakte bestaat. Dit
verslechtert de (elektronische) kwaliteit. Het SiO2 substraat bijvoorbeeld, bevat geladen
onzuiverheden en is ruw. Om deze negatieve effecten tegen te gaan was er een alter-
natief voor het substraat nodig. Een mogelijkheid is een vrij hangende grafeenlaag
te maken. Echter, het schoonmaken van het grafeen is riskant en gecompliceerde
structuren zijn moeilijk, zo niet onmogelijk, om te realiseren. Een andere benadering
is om het substraat te vervangen. Hexagonaal boron nitride (h-BN), ook wel bekend
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als wit grafiet, blijkt een goed alternatief. Het is net als grafeen te exfoliëren en biedt
een atoom-vlak substraat, vrij van onzuiverheden en met een diëlektrische constante
vergelijkbaar met SiO2. Maar men is wel beperkt tot kleine kristallen (∼10 µm) als
goede kwaliteit van belang is. En dit leidt naar een uitdaging in het fabricageproces.
Want hoe moeten twee of meer kristallen gestapeld worden als deze slecht microm-
eters groot zijn?

Hier worden twee methoden gepresenteerd die gebruikt kunnen worden voor de
fabricage van grafeen h-BN heterostructuren. De eerste methode maakt gebruik van
het masker in een mask aligner voor optische lithografie. Het masker bevat plak-
band met daarover een polymeerlaagje waar het grafeen op ligt. De besturing van
de mask aligner zorgt ervoor dat het grafeen makkelijk en precies boven een sub-
straat met h-BN kan worden geplaatst. De enige aanpassing aan het apparaat is de
plaatsing van een verwarmingselement onder het substraat, die wordt gebruikt om
het substraat te verwarmen en zo het polymeer erop te smelten. Met heterostruc-
turen die op deze wijze gemaakt zijn, werden elektronische mobiliteiten hoger dan
100 000 cm2V−1s−1 behaald en zelfs tot 275 000 cm2V−1s−1 bij 4.2 K. Ook zeer belan-
grijk is dat dit werd gedaan met commercieel beschikbaar h-BN, tot dusver kwam
alle voor dit doeleinde gebruikte h-BN van dezelfde bron. Mede hierdoor en in com-
binatie met een eenvoudig recept op basis van een oude mask aligner, wordt de
toegankelijkheid van hoge kwaliteit grafeen h-BN heterostructuren vergroot.

Echter, enkel het vervangen van het substraat zal niet voldoende zijn om de max-
imale kwaliteit te bereiken die een heterostructuur kan bieden. Om de externe fac-
toren verder in te perken, zal het nodig zijn om grafeen volledig in te sluiten met
h-BN. Helaas is het niet voldoende om met de zojuist beschreven methode een ex-
tra h-BN laag aan te brengen. Polymeren die tijdens de fabricage gebruikt worden
zullen in de stapel eindigen. Daarom is er een andere methode ontwikkeld waarbij
enkele kristallen een voor een worden opgepikt van het substraat, terwijl ze worden
opgestapeld. De stapel ligt op een laagje polycarbonaat (PC), die op polydimethyl-
siloxane (PDMS) ligt wat weer op een glasplaatje geplaatst is. De PC is zo gekozen
dat het in staat is om grafeen van het substraat te lichten, iets wat eerder moeilijk
bleek. In een laatste stap wordt een substraat weer verhit zodat de PC erop smelt en
later kan worden opgelost.

Aangezien een betere elektronische kwaliteit leidt tot makkelijkere toegang tot
het quantum Hall regime, zijn de heterostructuren uitermate geschikt voor studies
naar het quantum Hall effect. Zowel vrij hangend als h-BN ondersteund grafeen is
gebruikt om aan te tonen hoe quantum Hall transport ingezet kan worden voor het
in kaart brengen van de profielen van ladingsdichtheid langs de randen van grafeen.
Informatie over de effectieve capaciteit van de individuele quantum Hall plateaus
kan worden gehaald uit de relatie tussen de aangelegde gate spanning en de lad-
ingsdichtheid gebaseerd op de vulfactor en het aangelegde magneetveld. Het effect
van het elektrisch veld focussen is inderdaad waarneembaar als een toenemende
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capaciteit naarmate een gebied dichter bij de grafeen rand wordt bekeken.
Vervolgens wordt hoge kwaliteit grafeen gebruikt voor de studie naar grafeen

spintronika. De eerste realisatie van een grafeen h-BN heterostructuur voor spin-
tronika leidde meteen tot een toename in de waargenomen spin relaxatie lengte door
snellere diffusie. Terwijl een spin relaxatie lengte van 4.5 µm gemeten werd, kon er
spin transport worden waargenomen over afstanden van zelfs 20 µm. En hoewel
dit een indicatie is dat de vervanging van SiO2 door h-BN een verbetering van de
transporteigenschappen tot gevolg heeft, blijkt de spin relaxatie tijd niet beı̈nvloed.
Verdere analyse van de spin relaxatie snelheid suggereert dat deze in bijna gelijke
mate bepaald wordt door de Elliott-Yafet en DYakonov-Perel relaxatie mechanismen.

En terwijl de verbetering van kwaliteit van belang is, moet het gevolg van degra-
datie niet buiten beschouwing blijven voor spintronische toepassingen. Daarom zijn
enkele laags grafeen kristallen met opzet beschadigd door middel van H+ straling.
Interessant genoeg echter, kon spin transport nog steeds worden waargenomen over
afstanden op micrometer schaal, zelfs na een bestralingsdosis van 1x1016 cm−2, wat
aantoont hoe robuust spin transport in grafeen is.

Over het algemeen was de ontwikkeling van heterostructuren een belangrijke
vervolgstap in het onderzoek naar grafeen. Het verkrijgen van een eenvoudige
grafeenlaag was simpel. En nu zijn ook hoge(re) kwaliteit grafeenlagen toegankelijk
geworden. Zelf zonder specifieke voorzorgsmaatregelen is het mogelijk door een-
voudigweg een grafeenlaag op h-BN te plaatsen de elektronische kwaliteit aanzien-
lijk te verbeteren. Dit is waarneembaar door middel van de elektron mobiliteit, maar
ook door de gate spanning die nodig is om het ladingsneutraliteitpunt te bereiken.
Maar dit is niet waar dit verhaal eindigt. Nieuwe gelaagde materialen dienen zich
aan, zoals MoS2, WSe2 of zwart fosfor, en heterostructuren zijn derhalve niet langer
beperkt tot enkel grafeen en h-BN. In feite zijn snelle methodes om heterostructuren
te maken van groter belang dan ooit.
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