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Moleculaire materialen voor de
elektronische industrie;
van passief naar actief

Het idee wint veld dat in de nabije toekomst polymeren en andere organische verbindingen hoe langer
hoe meer als actieve materialen zullen worden gebruikt in de elektronica en opto-elektronica. Het voor-
spel van deze materiaalrevolutie is in volle gang. Ook bij Philips wordt onderzoek gedaan aan geleiden-
de polymeren, vloeibaar kristallilne polymeren, ferromagnetische materialen en (niet-lineair) optische

polymeren. Een kort overzicht.

Moleculaire materialen bezitten vaak zeer interessante fysi- toepassingen van polymeren in de elektronische industrie
sche eigenschappen. Infiguur l zijn mogelijke toepassingen zoals omhullingsmateriaal, substraat en coating, of als li-
hiervan aangegeven (l). De vermelde eigenschappen zijn alle thografisch hulpmiddel bij de fabrikage van geïntegreeerde
in een of meer klassen van verbindingen aangetoond. Toch schakelingen (3). Onderzoek naar een mogelijke actieve rol
is een werkelijk gebruik als actief materiaal in devices nog
een uitzondering (2). Dit in tegenstelling tot tal van passieve TOEPASSINGEN van moleculaire materialen (figuur 1)
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batterijen

Bert Meijer (1955) studeerde organische che-
mie aan de Ríjksuniversiteit Groningen en pro-
moveerde daar in 1982 op een proefschrift
over chemiluminescentie. Sindsdien werkzaam
bij Philips op het Nat. Lob. in de research-
groep Polymeren en Orgonische Chemie, met
als interessegebieden polymeren, elektro-
optische organische materialen en stereoche-
mie.

Edsko Enno Hovinga (1932) studeerde anorga-
nische en fysische chemie aan dezelfde univer-
siÍeit en promoveerde daar in 1957 op een
proefschrift over de structuur van polyhaloge-
nides. Sindsdien werkzoam bij het Philips Not.
Lab. met als oandachtsgebieden ochtereenvol-
gens dielektrica, ferroelektrica en keramiek,
metalen en supergeleiding, elektrochemie, or-
ganische geleiders en niet-lineair optische ma-
terialen.
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van deze materialen in 'high-tech'-toepassingen heeft twee
leidraden. Men hoopt dat de excellente mechanische eigen-
schappen van polymeren, en de eenvoud waarmee ze kun-
nen worden aangebracht, te combineren zijn met speciaal
gewenste fysische eigenschappen. Bestaande devices kunnen
dan goedkoper worden. Verder denkt men aan geheel nieu-
we toepassingen. Hierbij spelen de specifieke moleculaire
eigenschappen, zoals (hall)geleiding en vloeibaar kristallijne
en niet-lineaire optische effecten een bepalende rol.

Geleidende polymeren
Polymeren met veel geconjugeerde dubbele bindingen

kunnen elektrisch geleidend worden gemaakt door middel
van dotering. Hierbij worden elektronen aan de geconju-
geerde ketens toegevoegd of onttrokken. De lading op de
ketens wordt gecompenseerd door het inbouwen van ionen
met tegengestelde lading. Het bekendste voorbeeld is polya-
cetyleen, dat met jodium tot een p-type metall ische geleider
kan worden geoxideerd. Bij zeer zorgvuldige synthese kan
het elektrische geleidingsvermogen dat van koper benaderen
(4). Helaas is het materiaal niet erg stabiel.

Veel stabielere geleidende polymeren zijn polypyrrool en
polythiofeen. Deze kan men uit de monomeren via een elek-
trochemisch polymerisatieproces direct in de gedoopte vorm
synthetiseren. Hun geleidingsvermogen is echter een factor
104 tot 105 lager dan dat van koper. Bovendien zijn ze ono-
plosbaar en niet te smelten. Er is dan ook veel onderzoek se-
daan om deze materialen beter verwerkbaar te maken. HiËr-
bij is gebleken dat het koppelen van alifatische zijketens aan
met name polyheterocycli leidt tot oplosbare geconjugeerde
polymeren (5).

Wij hebben gevonden dat al een redelijke oplosbaarheid
kan worden bereikt met slechts één butyl-zijketen per drie
tot vier thiofeeneenheden. Deze methode kan niet op elk ge-
conjugeerd polymeer worden toegepast. Soms leidt sterische
hinder tot verandering van conformatie en de hierdoor be-
perkte conjugatie is funest voor het geleidingsvermogen.
Zorgvuldig gekozen zijgroepen met covalent gebonden te-
genionen leidden in ons onderzoek tot water-oplosbare ge-
leiders (6). Dit is in een kadertje samengevat.

Polymere geleiders kan men ook met succes verwerkbaar
maken door eerst een flexibel polymeer te synthetiseren dat
daarna eenvoudig, veelal thermisch, omgezet kan worden in
een geconjugeerd systeem. Een mooi voorbeeld hiervan
staat in figuur 2.

Tijdens de eliminatie kan het polymeer worden verstrekt
tot een tienvoudige lengte. Zo wordt na dotering een sterk
anisotrope geleider verkregen. Onlangs hebben wij een poly-
merisatiemethode gevonden die via een precursor door
ringsluit ing leidt tot polyheterocycli (8). De weerbarstige
verwerkbaarheid werd door ons ook op een heel andere ma-
nier aangepakt. Door fotopolymerisatie van fenylazide in de
gasfase brachten wij halfgeleidende films op een substraat
aan (9). Een foto toont het resultaat (figuur 3).

Hoewel nog veel werk aan de verwerkbaarheid, de stabil i-
teit en het geleidingsvermogen gedaan moet worden, is men
toch op veel plaatsen druk bezig met toepassingsgericht on-
derzoek aan deze polymeren. Batterijen met polyaniline of
polypyrrool als elektroden, zowel als devices waarin poly-
meren als halfgeleider dienst doen, behoren tot de mogeli jk-
heden.

Organische materialen en optische registratie
De mogelijkheden van optische registratie worden, mede
dankzij geavanceerd materiaal onderzoek, steeds groter. Nu
reeds worden hoge eisen gesteld aan de optische isotropie
van polymeren voor lenzen en voor het substraatmateriaal
van optische platen. Tijdens het spuitgieten van platen ont-
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THERMISCHE OMZETTING yan een oplosbaar
precursor-polymeer in poly-p-fenyleen-vinylideen (7). (fi_
guur 2)

staan voorkeursoriëntaties van de polymere ketens. Deze
kunnen zoÍgen voor een hinderlijke dubbele breking, omdat
de polariseerbaarheid van de molekulen in de richting van
de hoofdketen in het algemeen verschilt van die loodrecht
daarop. Door ons werden methodes uitgewerkt om dit ver-
schil in polariseerbaarheid sterk te verkleinen door chemi-
sche modificatie van het gebruikte polymeer en,/of door het
vormen van een polymere blend. Anisotropie in de keteno-
riëntatie wordt dan optisch gezien irrelevant.
Moleculaire-mechanicaberekeningen - cAMM - aan mo-
dellen waren hierbij erg nuttig (10).

Anderzijds zijn er tal van optische toepassingen voor po-
lymeren met juist een grote anisotropie in de polariseerbaar-
heid. Door vloeibaar kristall i jne monomeren fotochemisch
te polymeriseren kunnen wij sterk georiënteerde polymeren
en polymere netwerken vervaardigen met een hoge graad
van dubbele brek ing ( l l ) .

Ons onderzoek aan materialen met sterk niet-lineaire op-
tische eigenschappen heeft ook een directe samenhang met
optische informatiesystemen. In zo'n systeem is de grootte

Water-oplosbare
zelÍ-gedoteerde
geleidende polymercn

ls het mogelijk om geleidende polymeren te synthetiseren waarbij
de noodzakelijk tegenionen covalent aan het polymeer gebonden
zijn en welke eigenschappen hebben deze polyzwitterionen? Dezê
vragen initieerden ons onderzoek naar polythiofenen en polypyrro-
len met op de 3-plaats een alkylsulfonaat-substituent. Een synthe-
tisch hoogstandje van Dr. W. ten Hoeye leverde o.a. A-gesubstitu-
eerde pynolen 1 met variabele ketenlengte. Elektrochemjsche poly-
merisatie van 1 in acetonitril zondêr toevoeging van geleidingszou-
ten geeft zgn. zelÍ-gedoopte polypyrrolen 2.
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Circa 25o/o van de sulÍonaat-anionên dient als tegenion voor de la-
dingsdragers in de polymeeÍketen. De resterende sulfonaat groe-
pen zorgen dat 2 als polyelektroliet oplosbaar in water is. Door deze
stÍuctuurmodificatiê zijn'pikzwarte' waterige oplossingen van gelei-
dende polymeren beschikbaar gekomen. De hoge stabiliteit van de-
ze oplossingen maakt de vorming van dunne films d.m.v. spincoa-
ten mogelijk. Deze films bezitten interessante stabiele halÍgeleiden-
de eigenschappen (o= 0,1 S/cm).
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SEM-foto van een uit de gasfase gegroeide film van poly-
1,2-azepine, fotochemisch gevormd uit fenylazide door
ringvergroting. Het polymeer wordt na oxidatie (bv met 12)
halfgeleidend. De getoonde structuren zijn verkregen met
een masker, het polymeer wordt alleen op de belichte delen
gevormd. (figuur 3)

van de laserspot bepalend voor de informatiedichtheid op
de plaat. Deze grootte wordt begrensd door de golglengte
van het licht. Frequentieverdubbeling van het laserlicht kan
derhalve leiden tot verviervoudiging van de informatiedicht-
heid. Een mogelijkheid hiertoe biedt de generatie van de
tweede harmonische (suc) van het laserlicht door middel
van materialen met een hoge tweede-orde niet-lineariteit
X(2). Polymeren met deze eigenschap bevatten in het alge-
meen moleculen of groepen waarin een donor en een accep-
tor verbonden zijn door een geconjugeerd systeem. Voor
een uitvoeriger uiteenzetting verwijzen we naar (12).

Voor het bereiken van hoge I(2)-waarden is een polaire,
zoveel mogelijk parallelle ordening van de moleculaire hy-
perpolariseerbaarheden B een vereiste. Een groot permanent
dipoolmoment maakt het mogelijk deze moleculen (groe-
pen) te richten in een uitwendig aangelegd elektrisch veld bij
of boven de glasovergang van het polymeer. De hierdoor ge-
vormde niet-evenwichts situatie wordt ingevroren door af-
koelen tot kamertemperatuur. Momenteel wordt in vele
(vooral industriële) laboratoria onderzoek verricht naar de
mogelijkheden en de stabiliteit van zulke gepoolde polyme-
ren. Een schets van ons onderzoek vindt u in een kadertje.
Aan universiteiten wordt vooral onderzoek gedaan aan
derde-orde niet-lineariteiten 1(l). Hoge 1(3)-*uarden worden
gevonden in sterk geconjugeerde polymeren, dezelfde mate-
rialen die in gedoopte vorm elektronengeleiders zijn.

Toekomst
Wij hebben een indruk gegeven van het onderzoek aan

moleculaire materialen, zoals dat in de elektronische in-
dustrie plaats vindt met het oog op nieuwe en ongebruikelij-
ke toepassingen. Dit interdisciplinaire onderzoek vraagt,
naast ontwerp en synthese van speciale polymeren, geavan-
ceerde fysische karakterisering van de vaste stof. Om niet te
ver van mogelijk toepasbare richtingen af te dwalen, is bo-
vendien veelvuldig contact met fysici en technologen een
vereiste. Veel interessante eigenschappen zijn al een tiental
jaren bekend. Om deze in devices tot hun recht te laten ko-
men, is nog veel 'molecular engineering' nodig om optimale
combinaties van eigenschappen te bereiken. Verder zijn
vooral grotere verwerkbaarheid en stabiliteit belangrijk. Dit
alles geeft volop gelegenheid voor het doen van nieuw en
spannend onder.zoek. Uiteindelijk zou dit zelfs bouwstenen
kunnen aandragen voor een moleculair opgebouwde elek-
tronica. !
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Schets van ons onderzoek aan
Írcq uentievedubbelende
polymensn

We richten ons op synthese, het polên in een elektrisch veld en het
karakteriseren van polymeren met zijketens die een hoge hyperpo-
lariseerbaarheid B hebben. Het beoogde doel, frequentieverdubbe-
ling van de GaAs-laser (! 800 nm) vereist dat polymeren amorf zijn
(geschíkt als golfgeleider) en zeer weinig absorptie vêrtonen bij zo-
wel 800 nm als bij 400 nm (geen warmteontwikkeling noch fotoinsta-
biliteit). In de gebruikelijkê intÍamoleculaire charge-transfer (C-T)
verbindingen (b.v, polymeren met 4-dimethylamino-4'-nitrostilbeen
in de zijketens) vinden we weliswaar erg hoge waarden van É, maar
de fundamentete absorptie van de cr-band ligt juist rond de 400
nm. Door het kiezen van andere donor-acceDtorcombinalies kunnen
we dê cr"band naar 340 nm verschuiven met behoud van accepta-
bele waardes voor B. Na richten in een eÍektrisch veld zijn dan ook
ds verkregen waarden vooí ï@ bemoedigend. Gepoogd wordt nu
om door middel van chemischê veranderíngen het permangnte di-
poolmoment te vergroten, waardoor eên betere oriëntatie mogelijk
wordt.

Om de slabiliteit van de gepoolde niet.evenwichtssituatie te ver-
groten worden verschillende mechanismes beproeÍd. Voorbeelden
zijn een verlaging van de moleculaire beweeglijkheid in een poly-
meer door hel kiezen van geschikte hooÍd- en zijkêtens en het veÊ
netten van polymeren na het polen.

* H€t te gebruiken uuopolymeer zal ook nog moeten voldoen aan
de eis van 'phase-matching'. Dit houdt in dat tijdens doorgang door
het polymeêr de Íundamentele en de tweede harmonische lichtgolf
in fase blijven. Bij de meeste polymeren maakt de dispersie dit on-
mogelijk. Hisrdoor ont$taan faseverschillen die leiden tot snelle uit-
doving van de tweede harmonische (coherentie lengte 1-30 pm).
Ons onderzoek om 'phase-matching' te verkíijgen varieert van het
kiezen van gestruktureerde gêometrisën tot hêt beïnvloêden van
brekingsindices door geschikte chemische veranderingen van de
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