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Samenvatting

Elektron transport door een enkel organisch molecuul en een
zelf-geassembleerde monolaag

Atomen en moleculen vormen de bouwstenen van de wereld om ons heen.
Een simpel molecuul als benzeen (ring van zes koolstofatomen) is ongeveer
een miljard (1.000.000.000) keer kleiner dan wij mensen. Klein is populair in
de computerindustrie. Het kleiner maken van componenten heeft namelijk
jarenlang tot betere computers geleid. Een molecuul of een atoom is in die
zin misschien wel de ultieme elektronische component. Om elektronica op de
atomaire schaal te bouwen heb je gereedschap nodig. Een aantrekkelijk stuk
gereedschap is organische chemie. Met organische chemie kun je moleculen op
maat maken. Echter, alvorens te beoordelen of een molecuul als component
gebruikt kan worden, moeten we weten wat de elektronische eigenschappen
van moleculen zijn. Hiervoor is het nodig om het molecuul met elektrodes te
verbinden.

Conceptueel is het koppelen van een molecuul aan metalen elektrodes
ontzettend interessant. Elektronen in een metaal zijn namelijk vrij. Ze kun-
nen zich door het hele stuk materiaal bewegen. Men spreekt zelfs van een
elektronengas. In een los molecuul kunnen de elektronen zowel vrij zijn of
sterk gebonden aan de atomen van dat molecuul. Vrij of gebonden hangt
af van de structuur van het molecuul. In een benzeenring bewegen de elek-
tronen vrij over de cirkel van de zes koolstofkernen. In een octaanmolecuul
(keten van 8 koolstofatomen) zitten ze opgesloten tussen de atomen. Maar
wat gebeurt er nu als je zulke moleculen met een metaal verbindt? Wat is
de weerstand van een molecuul? Kunnen elektronen van benzeen dan ook
opeens het metaal in of blijven ze liever op de ring? Is octaan een isolator?

Hoe makkelijk het verbinden van een molecuul ook klinkt, op de ato-
maire schaal is de definitie van ’contact maken’ niet triviaal. Bovendien is
het hanteren van één molecuul in de praktijk een hele kunst. Moleculen
staan namelijk niet stil bij kamertemperatuur. Tevens kunnen onze zintui-
gen niet direct de moleculaire en atomaire schaal waarnemen. Technologische
doorbraken in de jaren 70 en 80 hebben het hanteren van moleculen sterk
verbeterd. Sinds een jaar of vijftien is men daadwerkelijk het laboratorium
in gegaan met de intentie een molecuul te vangen en door te meten met
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een multimeter. We weten inmiddels vrijwel zeker dat een benzeenmolecuul
inderdaad beter stroom geleidt dan een octaan molecuul. De precieze re-
sultaten blijven echter afhankelijk van de gekozen aanpak. En dat hoort
eigenlijk niet. Daarom gaat het leeuwendeel van dit proefschrift over twee
nieuwe methoden om moleculen met elektrodes te verbinden.

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek tot nu toe is dat de
eigenschappen van een metaal-molecuul-metaal bruggetje afhankelijk zijn van
de details van het contact tussen metaal en molecuul. In het laboratorium
hebben we vaak niet de middelen om deze details goed te controleren. Er
is daardoor variatie van experiment tot experiment. De twee experimentele
methoden die in dit proefschrift behandeld worden, houden daar rekening
mee. De eerste methode bestudeert een heleboel enkele bruggetjes. Door
de statistiek te bestuderen, brengen we de variaties in kaart. De tweede
methode bestudeert een heleboel bruggetjes tegelijkertijd, zodat we in één
keer een gemiddelde terug krijgen.

Hoe maak je nu een enkel molecuulbruggetje? De eerste methode doet dat
door heel precies aan een dun draadje van goud te trekken. Dit draadje wordt
dan, net als kauwgum, langzaam dunner. Uiteindelijk wordt het zo dun dat
het nog maar één atoom dik is. Als nog verder getrokken wordt, breekt het
draadje. De contacten die dan ontstaan hebben hele geschikte afmetingen
om contact te maken met een enkel molecuul. Nadat het draadje gebroken
is, kunnen we de afstand tussen de twee losse uiteindes goed controleren.
Bovendien kunnen we deze weer tegen elkaar aandrukken. In tegenstelling
tot een gebroken paperclip, kan een draadje op de atomaire schaal prima
gerepareerd worden. Zodoende kunnen we het breken vele malen herhalen.
De moleculen kunnen we aanbrengen door het breken en repareren uit te
voeren in een oplossing met moleculen.

Omdat moleculen niet stil staan bij kamertemperatuur, hebben we er-
voor gekozen om ze uit te rusten met een zwavelatoom. Zwavel staat erom
bekend goed te plakken aan edelmetalen. Dus als een molecuul met zijn
zwavel het metaal raakt, blijft hij vast zitten. In hoofdstuk 3 onderzoeken
we of alkanen (ketens van koolstofatomen) met een zwavelatoom aan ieder
uiteinde (alkaandithiolen) molecuulbruggetjes vormen. In hoofdstuk 4 doen
we hetzelfde voor alkanen met slechts één zwavelatoom aan één uiteinde
(alkaanmonothiolen). Voor de alkaandithiolen vinden we inderdaad aanwij-
zingen dat een molecuulbruggetje ontstaat. Tevens kunnen we afleiden dat er
waarschijnlijk al bruggetjes gevormd zijn voordat het gouddraadje knapt. Het
zou zelfs zo kunnen zijn dat het knappen van het gouddraadje de moleculaire
bruggetjes vernielt. Voor de alkaanmonothiolen zien we dat zich eigenlijk
veel te veel bruggetjes vormen. Sterker nog, er ontstaan zoveel bruggetjes
dat het gouddraadje uiteindelijk ook niet meer te repareren valt.

De tweede methode maakt contact met miljarden molecuulbruggetjes
tegelijkertijd. We maken hierbij gebruik van zelf-organisatie van moleculen.
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Een voorbeeld van zelf-organisatie is een olievlek op water. Deze laag is
precies een oliemolecuul dik. Een soortgelijke laag vormt zich wanneer je
een vlak stuk goud in een oplossing met alkaanthiolen legt. Deze moleculen
botsen vanuit de oplossing met het goud en blijven dan plakken met hun
zwavelatoom. Het wordt op een gegeven moment zo druk op het goud dat de
moleculen recht overeind gaan staan. Uiteindelijk vormt zich dus spontaan
een elektrode met een gesloten laag moleculen erop. Het enige wat dan nog
nodig is voor onze metaal-molecuul-metaal sandwich, is de tweede elektrode.
Nu blijkt het aanbrengen van die tweede elektrode verrassend moeilijk te
zijn. Dit komt omdat de metalen meestal de moleculaire laag kapot maken.
Daarom is er in dit hoofdstuk een trucje gebruikt. In plaats van een metaal,
brengen we kleine deeltjes geleidende polymeer aan. Dit materiaal is on-
schadelijk voor de moleculaire laag.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we of we met deze methode phenylenen (korte
ketens van benzeenringen) kunnen onderzoeken. We vinden dat dit inderdaad
kan. De elektrische weerstand van het molecuul neemt toe naarmate het
aantal benzeenringen in de keten toeneemt. Vergeleken met alkanen neemt
de weerstand echter veel minder snel toe. Ook lopen we tegen een verrassing
aan. Het blijkt namelijk dat we naast de elektronische eigenschappen van
het molecuul, ook de eigenschappen van de polymeerdeeltjes meten. Deze
metingen bevatten een heleboel interessante systematiek. We doen een aanzet
voor een verklaring voor deze systematiek. In hoofdstuk 7 beschrijven we
experimenten, waar we moleculen proberen te laten trillen met behulp van
de elektronenstroom.

Dan resteert ons nog het meest beschouwende hoofdstuk van dit proef-
schrift, hoofdstuk 5. Stromen door hele dunne laagjes halfgeleider en vacuüm
kunnen al zo’n 50 jaar heel aardig beschreven worden. Maar gedraagt een
stroom door een molecuul zich nu echt anders? Een recente analyse sug-
gereert dat dit niet het geval is. Hoofdstuk 5 bestrijdt deze suggestie en pleit
voor een nieuwe beschrijving.
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