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El grafè: un material olímpic





El material més prim de la Terra, 
però 200 vegades 

més fort que 
l’Acer



Millor conductor que el coure, 
però transparent 



El primer material 2D 

Una xarxa hexagonal
d’àtoms de carboni 

d’un sol Àtom de gruix…

... i és estable! 



D’aquesta estructura 
sorprenent,

Surten
les seves propietats!



Amb extraordinÀries
propietats

mecàniques 

elèctriques 

tèrmiques

òptiques

FORT

TRANSPARENT
(absorbeix només el 4% de la 

llum)

PRIM

CONDUCTOR
(els electrons es mouen com a 

fotons)

TÈRMIC
(el calor es transporta 

admirablement)

FLEXIBLE



És el 
millor CONDUCTOR que 

es coneix

(els electrons es mouen com a fotons)



Pantalles     tÀctils      plegables
transparent, prim conductor flexibles



estructura 2d

propietats 
termals inusuals

nou camp: 
fluix de calor?



materials intel·ligents

PRIM, 
TÈRMIC

TRANSPARENT, 
FLEXIBLE,

CONDUCTOR



Hofstadter 
Butterfly
fractal

Electrons 
in

Magnetic Fields



Hofstadter 
Butterfly
fractal

Electrons 
in

Magnetic Fields



Douglas hofstadter

gÖdel, escher, bach: An eternal golden braid



Però si la seva estructura 
és sorprenent,

i les seves propietats 
són sorprenents…

Espera a sentir 
la seva història!



Encara que el físic Philip Russell Wallace (Paradox Lost) 
va proposar el grafè al 1947, 

vam haver d’esperar gairebé 60 anys 
per tenir la tecnologia adient per aïllar-lo…



Cinta adhesiva, llApis, …

© University of Manchester



Bé, i un microscopi electrònic de transmissió 



© University of Manchester



© J.Ross / University of Washington

Imatge d’una capa individual de 
grafè fabricada per exfoliació

Imatge TEM de l’estructura 
hexagonal del grafè

Andre Geim
Konstantin Novoselov

Per comprovar que realment hem fet grafè!

Escala: 5 àngstroms Escala: 50 micres University of Manchester



Ara es fabrica amb mètodes més sofisticats

© University of Manchester



Però si la seva 
estructura,

i les seves propietats,
i la seva història

són sorprenents…

Espera a sentir 
les seves aplicacions!



pantalles

PRIM, TRANSPARENT, CONDUCTOR



Sensors
PRIM, 

TRANSPARENT, 
FLEXIBLE,

CONDUCTOR
ÀCID



Membranes I filtres

PRIM, FORT, FLEXIBLE, ÀCID, MALEABLE



cobertes I nou materials

LLEUGER, FORT
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outreachnotes.icfo.eu/graphene.html
outreach.icfo.eu

més informació

graphene.manchester.ac.uk



El grafè: un material olímpic

Fins una altra!


