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Nat.Lab.

E.W. Meijer en E.E. Havinga

Moleculairematerialenvoor de
elektronischeindustrie;
van passiefnaar actief
Het idee wint veld dat in de nabije toekomst polymeren en andereorganischeverbindingenhoe langer
hoe meer als actievematerialenzullen worden gebruikt in de elektronicaen opto-elektronica.Het voorspelvan dezemateriaalrevolutieis in volle gang. Ook bij Philips wordt onderzoekgedaanaan geleidende polymeren, vloeibaar kristallilne polymeren, ferromagnetischematerialen en (niet-lineair) optische
polymeren. Een kort overzicht.
toepassingen van polymeren in de elektronische industrie
zoals omhullingsmateriaal, substraat en coating, of als lithografisch hulpmiddel bij de fabrikage van geïntegreeerde
schakelingen(3). Onderzoek naar een mogelijke actieve rol

Moleculaire materialen bezitten vaak zeer interessantefysischeeigenschappen.Infiguur l zijn mogelijke toepassingen
hiervan aangegeven(l). De vermelde eigenschappenzijn alle
in een of meer klassenvan verbindingen aangetoond. Toch
is een werkelijk gebruik als actief materiaal in devicesnog
een uitzondering (2). Dit in tegenstellingtot tal van passieve

TOEPASSINGEN van moleculaire materialen (figuur 1)
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Bert Meijer (1955) studeerde organische chemie aan de Ríjksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 1982 op een proefschrift
over chemiluminescentie. Sindsdien werkzaam
bij Philips op het Nat. Lob. in de researchgroep Polymeren en Orgonische Chemie, met
als interessegebieden polymeren, elektrooptische organische materialen en stereochemie.
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Edsko Enno Hovinga (1932) studeerde anorganische en fysische chemie aan dezelfde universiÍeit en promoveerde daar in 1957 op een
proefschrift over de structuur van polyhalogenides. Sindsdien werkzoam bij het Philips Not.
Lab. met als oandachtsgebieden ochtereenvolgens dielektrica, ferroelektrica en keramiek,
metalen en supergeleiding, elektrochemie, organische geleiders en niet-lineair optische materialen.
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Nat.Lab.
van deze materialen in 'high-tech'-toepassingenheeft twee
leidraden. Men hoopt dat de excellentemechanischeeigenschappenvan polymeren, en de eenvoud waarmee ze kunnen worden aangebracht, te combineren zijn met speciaal
gewenstefysischeeigenschappen.Bestaandedeviceskunnen
dan goedkoperworden. Verder denkt men aan geheelnieuwe toepassingen. Hierbij spelen de specifieke moleculaire
eigenschappen,zoals (hall)geleiding en vloeibaar kristallijne
en niet-lineaire optische effecten een bepalende rol.

Water-oplosbare
zelÍ-gedoteerde
geleidendepolymercn

Az

ls het mogelijkom geleidendepolymerente synthetiserenwaarbij

de noodzakelijk tegenionen covalent aan het polymeer gebonden
Geleidende polymeren
zijn en welke eigenschappen hebben deze polyzwitterionen? Dezê
Polymeren met veel geconjugeerde dubbele bindingen
vragen initieerden ons onderzoek naar polythiofenen en polypyrrokunnen elektrischgeleidendworden gemaakt door middel
len met op de 3-plaats een alkylsulfonaat-substituent.Een synthevan dotering. Hierbij worden elektronen aan de geconjutisch hoogstandje van Dr. W. ten Hoeye leverde o.a. A-gesubstitugeerdeketens toegevoegdof onttrokken. De lading op de
eerde pynolen 1 met variabele ketenlengte. Elektrochemjschepolyketenswordt gecompenseerd
merisatie van 1 in acetonitril zondêr toevoeging van geleidingszoudoor het inbouwen van ionen
ten geeft zgn. zelÍ-gedoopte polypyrrolen 2.
met tegengesteldelading. Het bekendstevoorbeeld is polyacetyleen,dat met jodium tot een p-type metallischegeleider
kan worden geoxideerd. Bij zeer zorgvuldige synthesekan
hetelektrischegeleidingsvermogendat van koper benaderen
-\È
V
(4). Helaas is het materiaal niet erg stabiel.
Veel stabieleregeleidendepolymeren zijn polypyrrool en
HX
polythiofeen. Deze kan men uit de monomeren via een elekcH3scH3
trochemischpolymerisatieproces
direct in de gedooptevorm
synthetiseren.Hun geleidingsvermogenis echter een factor
Circa25o/ovan de sulÍonaat-anionên
dient als tegenionvoor de ladingsdragersin de polymeeÍketen.De resterendesulfonaatgroe104tot 105lager dan dat van koper. Bovendienzijn ze onopen zorgen dat 2 als polyelektrolietoplosbaarin water is. Door deze
plosbaaren niet te smelten.Er is dan ook veel onderzoeksestÍuctuurmodificatiê
zijn'pikzwarte'waterigeoplossingenvan geleidaanom dezematerialen beter verwerkbaar te maken. HiËrdende polymerenbeschikbaargekomen.De hoge stabiliteitvan debij is geblekendat het koppelen van alifatische zijketens aan
ze oplossingenmaakt de vorming van dunne films d.m.v. spincoamet name polyheterocycli leidt tot oplosbare geconjugeerde
ten mogelijk.Deze films bezitteninteressantestabielehalÍgeleidenpolymeren(5).
de eigenschappen(o= 0,1 S/cm).
Wij hebben gevonden dat al een redelijke oplosbaarheid
kan worden bereikt met slechts één butyl-zijketen per drie
tot vier thiofeeneenheden.
Dezemethodekan niet op elk geconjugeerdpolymeerworden toegepast.Soms leidt sterische
so? nu@
hinder tot veranderingvan conformatie en de hierdoor be.c H\ , .l
l
''x
perkte conjugatie is funest voor het geleidingsvermogen.
_J
erec
r"
// \\
>
Zorgvuldig gekozen zijgroepen met covalent gebonden te\ru,/
genionenleidden in ons onderzoektot water-oplosbaregeI
H
leiders(6). Dit is in een kadertje samengevat.
(i"J,
t = 3'4'6
Polymere geleiderskan men ook met succesverwerkbaar
í
y=NaoÍHrO
maken door eerst een flexibel polymeer te synthetiserendat
daarnaeenvoudig,veelalthermisch,omgezetkan worden in
een geconjugeerd systeem. Een mooi voorbeeld hiervan
staat in figuur 2.
yan een oplosbaar
THERMISCHE
OMZETTING
Tijdens de eliminatie kan het polymeer worden verstrekt precursor-polymeer in poly-p-fenyleen-vinylideen (7). (fi_
tot een tienvoudige lengte. Zo wordt na dotering een sterk guur 2)
anisotropegeleiderverkregen.Onlangshebbenwij eenpolymerisatiemethodegevonden die via een precursor door staan voorkeursoriëntatiesvan de polymere ketens. Deze
ringsluiting leidt tot polyheterocycli (8). De weerbarstige kunnen zoÍgen voor een hinderlijke dubbele breking,
omdat
verwerkbaarheidwerd door ons ook op een heel andere ma- de polariseerbaarheidvan de molekulen in de richting van
nier aangepakt. Door fotopolymerisatie van fenylazide in de de hoofdketen in het algemeenverschilt van die loodrecht
gasfasebrachten wij halfgeleidende films op een substraat daarop. Door ons werden methodesuitgewerkt
om dit veraan (9). Een foto toont het resultaat (figuur 3).
schil in polariseerbaarheidsterk te verkleinen door chemiHoewel nog veelwerk aan de verwerkbaarheid,de stabili- sche modificatie van het gebruikte polymeer en,/of door
het
teit en het geleidingsvermogengedaan moet worden, is men vormen van een polymere blend. Anisotropie in de ketenotoch op veel plaatsen druk bezig met toepassingsgerichton- riëntatie
wordt
dan
gezien irrelevant.
optisch
derzoek aan dezepolymeren. Batterijen met polyaniline of
- cAMM - aan moMoleculaire-mechanicaberekeningen
polypyrrool als elektroden, zowel als devices waarin polydellen waren hierbij erg nuttig (10).
merenals halfgeleiderdienstdoen, behorentot de mogelijkAnderzijds zijn er tal van optischetoepassingenvoor poheden.
lymerenmet juist eengrote anisotropiein de polariseerbaarheid. Door vloeibaar kristallijne monomeren fotochemisch
Organische materialen en optische registratie
te polymeriseren kunnen wij sterk georiënteerdepolymeren
De mogelijkheden van optische registratie worden, mede en polymere netwerken vervaardigen met een hoge graad
dankzij geavanceerdmateriaal onderzoek, steedsgroter. Nu
v a n d u b b e l eb r e k i n g ( l l ) .
reeds worden hoge eisen gesteld aan de optische isotropie
Ons onderzoek aan materialen met sterk niet-lineaire opvan polymeren voor lenzen en voor het substraatmateriaal tische eigenschappenheeft ook een directe samenhang met
van optischeplaten. Tijdens het spuitgietenvan platen ont- optischeinformatiesystemen.In zo'n systeemis de grootte
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SEM-foto van een uit de gasfase gegroeide film van poly1,2-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)

Schetsvan ons onderzoekaan
Írcquentievedubbelende
polymensn

c.w
van de laserspot bepalend voor de informatiedichtheid op
de plaat. Deze grootte wordt begrensd door de golglengte
van het licht. Frequentieverdubbelingvan het laserlicht kan
derhalve leiden tot verviervoudiging van de informatiedichtheid. 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 algemeen moleculenof groepenwaarin een donor en een acceptor verbonden zijn door een geconjugeerdsysteem.Voor
een uitvoeriger uiteenzettingverwijzen we naar (12).
Voor het bereiken van hoge I(2)-waarden is een polaire,
zoveel mogelijk parallelle ordening van de moleculaire hyperpolariseerbaarhedenB een vereiste.Een groot permanent
dipoolmoment maakt het mogelijk deze moleculen (groepen) te richten in een uitwendig aangelegdelektrisch veld bij
of boven de glasovergangvan het polymeer. De hierdoor gevormde niet-evenwichts situatie wordt ingevroren door afkoelen tot kamertemperatuur. Momenteel wordt in vele
(vooral industriële) laboratoria onderzoek verricht naar de
mogelijkheden en de stabiliteit van zulke gepoolde polymeren. Een schetsvan ons onderzoekvindt 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 geconjugeerdepolymeren, dezelfde materialen die in gedoopte vorm elektronengeleiderszijn.

Toekomst
Wij hebben een indruk gegevenvan het onderzoek aan
moleculaire materialen, zoals dat in de elektronische industrie plaats vindt met het oog op nieuwe en ongebruikelijke toepassingen. Dit interdisciplinaire onderzoek vraagt,
naast ontwerp en synthesevan specialepolymeren, geavanWe richtenonsop synthese,
het polênin eenelektrisch
velden het
van polymerenmet zijketensdie een hogehyperpo- ceerdefysischekarakterisering van de vaste stof. Om niet te
karakteriseren
lariseerbaarheid
B hebben.Het beoogdedoel,frequentieverdubbe- ver van mogelijk toepasbarerichtingen af te dwalen, is bo(! 800nm)vereistdat polymeren
lingvande GaAs-laser
amorfzijn
vendien veelvuldig contact met fysici en technologen een
(geschíktals golfgeleider)
en zeerweinigabsorptievêrtonenbij zovereiste. Veel interessanteeigenschappenzijn al een tiental
wel800nm alsbij 400nm (geenwarmteontwikkeling
nochfotoinsta- jaren
bekend. Om dezein devicestot hun recht te laten ko(C-T)
biliteit).In de gebruikelijkêintÍamoleculaire
charge-transfer
men, is nog veel 'molecular engineering' nodig om optimale
(b.v,polymerenmet 4-dimethylamino-4'-nitrostilbeen
verbindingen
combinaties van eigenschappen te bereiken. Verder zijn
in de zijketens)vindenwe weliswaarerg hogewaardenvan É,maar
vooral grotere verwerkbaarheid en stabiliteit belangrijk. Dit
absorptievan de cr-bandligt juist rond de 400
de fundamentete
alles geeft volop gelegenheidvoor het doen van nieuw en
kunnen
nm.Doorhetkiezenvananderedonor-acceDtorcombinalies
we dê cr"bandnaar340 nm verschuivenmet behoudvan acceptaspannend onder.zoek.Uiteindelijk zou dit zelfs bouwstenen
belewaardesvoorB. Na richtenin een eÍektrischveld zijn dan ook
kunnen aandragen voor een moleculair opgebouwde elekds verkregenwaardenvooí ï@ bemoedigend.Gepoogdwordt nu
tronica.
!
om door middelvan chemischêveranderíngen
het permangntedipoolmomentte vergroten,waardooreên betereoriëntatiemogelijk
wordt.
Om de slabiliteitvan de gepooldeniet.evenwichtssituatie
te vergrotenwordenverschillendemechanismes
beproeÍd.Voorbeelden
in een polyzijn een verlagingvan de moleculairebeweeglijkheid
meerdoorhel kiezenvan geschiktehooÍd-en zijkêtensen het veÊ
nettenvan polymerenna het polen.
* H€t te gebruikenuuopolymeerzal ook nog moetenvoldoenaan
Dit houdtin dattijdensdoorgang
de eisvan'phase-matching'.
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