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Графенът е представител на семейство-
то на въглеродните алотропи. Той е атомно-
тънък двуизмерен кристал, който се състои 
изцяло от въглеродни атоми. Те са свързани 
помежду си със силни ковалентни връзки и об-
разуват мотив от тип „медена пита“, разказ-
ва проф. Попов. Графенът може да се разглежда 
като материал – майка на другите въглеродни 
алотропи. Един от тях – графитът, е познат 
от няколко столетия и представлява графе-
нови слоеве, подредени в триизмерен кристал. 
От графена могат да се изрежат части, кои-
то след сгъване да дадат затворени клетки 
с размери от около един нанометър. Такива 
клетки са получени и наблюдавани за пръв път 
от Крото, Кърл и Смоли през 1985 г., за което 
те получават Нобелова награда по химия за 
1996 г.

От графен могат да се изрежат безкрайни 
ленти, които могат да се навият на безшевни 

нанотръбички с диаметър от около нанометър. 
Такива нанотръбички са получени и наблюдава-
ни от Ииджима през 1991 г.

За самия графен се е смятало, че той не 
може да съществува поради термичните флук-
туации, които биха го разрушили. Въпреки тези 
предсказания на теорията графенът е получен 
и изследван. Това правят Гейм и Новоселов през 
2004 г., за което получават Нобелова награда 
по физика за 2007 г.

Изследванията на графена са част от поле-
то на нанонауката, която се занимава с изуча-
ване на свойствата на материали и действие-
то на устройства с размери от около един до 
сто нанометъра. Един нанометър представля-
ва една милиардна от метъра – характерният 
размер на молекула от няколко атома. Можем 
да си го представим така: размерите на така-
ва молекула и на ябълка се отнасят помежду си 
както размерите на ябълка и на земното кълбо.

ÍÀÓÊÀ

Графенът е един от перспек-
тивните материали, които в 
момента се изследват активно 
от нанонауката. Физиците го 
определят като един от „мате-
риалите на бъдещето“ заради 
атрактивните му свойства – 
висока механична твърдост, 
сравнима с тази на диаманта, и 
якост, близка до тази на стома-
ната. Освен това графенът 

поглъща само около 2.3% 
от светлината и затова е 
практически прозрачен. 

Електропроводимостта му 
е малко по-добра от тази на 
медта, а по топлопроводимост 
я надвишава няколко пъти. За-
ради тези си свойства графенът 
е широко приложим.

 „Когато говорим за нови мате-
риали, трябва да се подчертае, че 
интересът към тях не е самоцел. 
Той е продиктуван от изчерпване-
то на възможностите на същест-
вуващите технологии. Целта е 
науката да предложи по-ефектив-
ни, по-евтини и по-екологични 
решения. Затова „горещи“ задачи 
за нас са получаването на мате-
риали с висока твърдост и якост, 
заместването на скъпи и редки 
елементи с елементи, изобилства-
щи в земната кора, и заместването 
на вредните вещества с безвредни 
за околната среда“, коментира 
за в. „Аз Буки“ проф. Валентин 
Попов от Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ – експерт, 
който се занимава с изследвания 
на графена. Професорът се вклю-
чи в научната сесия „Създаване и 
изследване на наноструктури от 
нови материали“, организирана 
от Института по физика на твър-
дото тяло при БАН. Очаква се със 
средства по 7. Рамкова програма 
на ЕС 

да бъде закупено модерно 
оборудване, с което у нас да 
се провеждат експерименти 
за получаване на графен.

Твърд като диамант 
и як като стомана
Тези свойства правят графена един от перспективните материали на бъдещето

Проф. Попов го изследва, мо-
делирайки механични, термични 
и оптични свойства и явления 
в него. У нас с експерименти 
върху графен се занимават ня-
колко групи, главно в Софийския 
университет и в Българската 
академия на науките. Те работят 
в сътрудничество със световно-
известни изследователски цен-
трове в Европа и по света. 

„Това, което определено 
ни липсва, са големите 
внедрителски центрове, 
които да разработват 
технологии на основата на 
графен за индустриалното 
му приложение.

Затова разчитаме основно 
на установени връзки на наши 
чуждестранни партньори с 
такива центрове“, коментира 
професорът.

Кои са големите преиму-
щества на графена за индус-
трията? Добавянето на малко 
количество от него в полимерна 
матрица води до стократно 
увеличение на нейната твър-
дост и якост. А прибавянето 
му към нетоплопроводяща 
матрица й дава свойството да 
провежда електричество. За-
това графенът има потенциала 
да намери 

приложение 
в производството 
на прозрачни проводящи 
електроди за плоски дисплеи 
и соларни клетки, като 
замести използвания 
в момента индиево-калаев 
оксид. 

Вече има работещи прото-
типи на прозрачни проводящи 
електроди на основата на гра-

фен. При сегашната технология 
е необходим редкият елемент 
индий, а методът на нанасяне-
то на оксида върху стъклената 
подложка на дисплея е скъп за 
производителите. Новият ма-
териал има още едно предим-
ство – освен върху стъклена 
подложка той може да бъде 
отложен и върху еластична 
полимерна подложка. Други 
важни приложения на графена 
са при горивните клетки, ли-
тиевите батерии и суперкон-
дензаторите. За нуждите на 
електрониката графенът трябва 
да бъде с минимални дефекти 
и с определена форма. 

Бездефектни графенови 
нанолентички се използват 
при изработването на 
полеви транзистори 
– основни компоненти 
на всяко електронно 
устройство. 

Вече са демонстрирани гра-
фенови процесори с работна 
честота от стотици гигахерца, 
което означава, че може би в 
скоро време ще имаме елек-
тронни компоненти на основа-
та на графен вместо на тради-
ционно използвания силиций. 
Графенът вече се използва за 
изготвяне на леки, свръхтвърди 
кутии за мобилни електронни 
устройства, припомня проф. 
Попов.
Бездефектен графен се по-

лучава с отделяне на слоеве 
графит. Използва се механич-
на, термична или електрохи-
мична обработка. Тези мето-
ди дават малко количество 
графен във вид на частици с 

размери от порядъка на ми-
крон – една милионна част от 
метъра. Нобеловите лауреати 
Гейм и Новоселов получават 
графен чрез механична екс-
фолиация – метод, който не 
изисква нищо повече от късче 
графит и скоч-лента и оптичен 
микроскоп за наблюдаване на 
получения графен. Ефективен 
подход за производство на 
графен с голяма площ е този 
на  химичното  отлагане  от 
газова фаза на въглеводороди 
върху подложка при наличие 
на катализатор – например 
мед или никел.
Големи количества графен, 

съдържащ дефекти, могат да се 
получат от графит чрез окис-
ляване за разпадането му на 
слоеве и последователна редук-
ция за намаляване на кислород 
съдържащите групи, свързани 
към графеновите слоеве при 
окисляването, както и за на-
маляване на дефектите на тези 
слоеве. Макар производствена-
та цена на получения графен да 
е все още твърде висока, в някои 
приложения той вече успява 
да се наложи като заместител 
на традиционно използвани 
материали, категоричен е проф. 
Попов.
Според него най-големите 

предизвикателства за учените 
оттук нататък е усъвършенст-
ването на методите за про-
изводство на графена с цел 
понижаване на производстве-
ните разходи. Необходими са и 
по-задълбочени изследвания на 
възможностите за приложение 
на графена, както и дълг път, 
който трябва да се извърви 
от идеята до конкретния про-
дукт.
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