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Samenvatting
Poly(p-phenylenevinylene)s (PPVs), (III) schema 1, zijn π-geconjugeerde
polymeren met interessante elektrische en fotogeleidende eigenschappen. Dit
polymeer kan geleidend gemaakt worden door het te dopen met bijvoorbeeld I2.
De laatste tijd vinden PPVs vooral hun toepassing als actieve component in
devices zoals lichtemitterende diodes, fotodiodes, foto-voltaïsche cellen
(zonnecellen) en veld-effect transistoren. Voor veel van deze toepassingen is
het nodig dat de polymeerfilm ultradun is en dat de film een bepaalde opbouw
en structuur heeft. De Langmuir-Blodgett (LB) techniek kan hierin voorzien.
Met deze techniek is het mogelijk om geordende films op te bouwen van een
dikte die controleerbaar is tot op moleculaire schaal.
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De LB-techniek
Volgens de klassieke LB-techniek worden amfifiele moleculen zeer verdund
opgelost in een vluchtig oplosmiddel dat niet met water mengt. Amfifiele
moleculen zijn zeepachtige moleculen bestaande uit een hydrofobe
(waterafstotende) staart en een hydrofiele (waterminnende) kop. De oplossing
wordt op een wateroppervlak gedruppeld. Vervolgens spreidt de oplossing zich
uit. Daarna verdampt het vluchtige oplosmiddel en de amfifiele moleculen
blijven achter op het wateroppervlak. Deze moleculen vertonen een 2D
fasegedrag vergelijkbaar met moleculen in 3D, met een gas-, vloeistof- en een
vast analoge toestand, zie figuur 1. Bovendien zorgt het lucht-water grensvlak
naast het fasegedrag voor een ordeningseffect.

De toestand waarbij alle opgebrachte moleculen aan het grensvlak blijven
wordt een Langmuir monolaag genoemd. Het beschikbare oppervlak per
molecuul kan verkleind worden m.b.v. beweegbare barrieres. Tijdens dit
verkleinen neemt het beschikbare oppervlak per molecuul (A) af en kan de

figuur 1. Een voorbeeld van een Π - A isotherm
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oppervlakte druk (Π) toenemen. Als de gemeten oppervlakte druk wordt
uitgezet tegen het oppervlak dan wordt een Π-A isotherm verkregen. In figuur 1
is een voorbeeld gegeven van een isotherm van een amfifiele verbinding.

Om te bepalen of de monolaag stabiel is, dient een stabilisatiecurve te
worden opgenomen. Hierbij wordt een constante druk opgelegd aan de
monolaag en de verandering in het oppervlak per molecuul uitgezet tegen de
tijd. In de vloeistof- en vast analoge toestand kan de monolaag overgebracht
worden op een substraat (bijv. een glas-, goud- of silicium plaatje). Deze
overdracht (transfer) kan gedaan worden met de Langmuir-Blodgett (LB)
methode of met de Langmuir-Schaefer (LS) methode. Bij de LB-methode
wordt het substraat herhaaldelijk verticaal in de monolaag gedipt. Op deze
manier wordt een multilaag (LB-film) gevormd bestaande uit meerdere
monolagen. Afhankelijk van het soort moleculen vindt alleen overdracht plaats
bij het omhoog bewegen  (Z-type transfer), bij het omlaag bewegen (X-type
transfer) of bij het omhoog en het omlaag bewegen (Y-type transfer). Bij de
LS-methode wordt het substraat horizontaal in de richting van de monolaag
bewogen totdat het substraat de monolaag net raakt, vervolgens wordt het
substraat weer omhoog bewogen. Deze methode is geschikt voor het
overdragen van stijve monolagen.

Behalve amfifiele moleculen zijn ook sommige polymeren geschikt voor de
LB-techniek. Monolagen van polymeren kunnen opgedeeld worden in twee
typen; de "condensed" monolaag en de "expanded" monolaag. Een condensed
monolaag kan vergeleken worden met een polymeer in vaste toestand, het
polymeer  vormt direct na het spreiden 2D pannenkoeken op het lucht-water
grensvlak. Een expanded monolaag kan vergeleken worden met een polymeer
in oplossing, na het spreiden wordt een homogene monolaag gevormd met een
lage segment dichtheid.

PPVs (III schema 1) zijn, als ze niet gesubstitueerd zijn met lange
alkylstaarten, onoplosbaar en kunnen daarom niet gebruikt worden voor de LB-
techniek. PPVs kunnen gemaakt worden via een water oplosbare precursor met
een sulfonium “leaving group” (I) of via een chloroform oplosbare precursor
met een methoxy “leaving group” (II). De precursors kunnen na overdracht op
substraat door verhitting omgezet worden in PPV hierbij wordt de “leaving
group” afgesplitst. Andere onderzoeksgroepen hebben de sulfonium precursor
geschikt gemaakt voor de LB-techniek door het chloride ion te vervangen door
grote, zeepachtige ionen of bilaag vormende amfifielen. Een nadeel is dat dan
bij omzetting een grote volumefractie de film moet verlaten. Hierdoor kan de
LB-film worden beschadigd.

Dit proefschrift gaat over het Langmuir monolaag gedrag en de transfer
eigenschappen van verschillende in chloroform oplosbare precursor polymeren
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met een methoxy “leaving group”. Het voordeel van deze precursor polymeren
is dat de “leaving group”  erg klein is en er daardoor weinig schade toegebracht
zal worden aan de LB-film. De precursor polymeren zijn gesubstitueerd met
hydrofiele ethergroepen om de interactie met water te vergroten. De
afkortingen van de benamingen van de bestudeerde precursor polymeren zijn
weergegeven in tabel 1.

De oriëntatie van de polymeerketens aan het lucht-water grensvlak en in de
LB-films is uitgebreid bestudeerd met transmissie- en reflectie infrarood (IR)
spectroscopie. Deze metingen zijn gedaan in combinatie met spectrum
simulaties om misinterpretatie ten gevolge optische effecten te voorkomen. De
IR technieken, spectra simulatie en de uitleg van de optische effecten staan
beschreven in de appendix.  Aanvullende informatie over de oriëntatie van de
polymeerketens werd verkregen door UV-spectroscopie. De kwaliteit van de
lagen structuur, de dikte en de ruwheid van de film werden bepaald met behulp
van Small-angle X-ray reflectiemetingen.

In hoofdstuk 2 worden de isothermen van de verschillende precursor
polymeren met elkaar vergeleken. Alle precursor polymeren vormen een echte
2D monolaag waarin alle segmenten in contact zijn met de waterlaag. Met IR-
reflectiemetingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de reflectie van het
wateroppervlak, wordt de oriëntatie van de polymeersegmenten bepaald.  De
isothermen van  alle precursor polymeren, behalve de isotherm van prec-
DBuPPV, vertonen geen bijzondere overgangen en de dichtgepakte monolaag
wordt gevormd bij 36-45 Å2/repeterende eenheid. Direct na spreiden zijn de
aromaatringen van deze precursors bijna volledig loodrecht georiënteerd t.o.v.
het wateroppervlak. Deze precursors vormen een condensed monolaag met
sterke laterale interacties tussen de aromaatringen.

Prec-DBuPPV, welke vergeleken met de andere precursor polymeren
(di)gesubstitueerd is met langere alkylstaarten, vertoont twee overgangen in de
isotherm. De eerste overgang vindt plaats bij 100 Å2/ repeterende eenheid en de

tabel 1
Precursor polymeer (II) R1 R2
prec-MePPV H OCH3

prec-DMePPV OCH3 OCH3

prec-DBuPPV OC4H9 OC4H9

prec-BuMePPV OCH3 OC4H9

copolymer OCH3 or OC4H9 OCH3 or OC4H9

prec-MEHPPV OCH3 OCH2CH(CH2CH3)C4H9
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tweede bij 48 Å2/repeterende eenheid. De prec-DBuPPV monolaag is tot aan de
eerste overgang in een expanded toestand. In deze toestand liggen de
aromaatringen en de butylstaarten plat op het wateroppervlak. Na de eerste
overgang worden de butylstaarten uit het water gedrukt en de aromaatringen
gaan meer op hun kant staan. Bij de tweede overgang wordt er één butylstaart
per repeterende eenheid de waterlaag in gedrukt, waarna de aromaatringen
bijna loodrecht georiënteerd staan t.o.v. het wateroppervlak met laterale π-π
interacties tussen de aromaatringen. In het geval van prec-DBuPPV wordt de
oriëntatie  van de polymeersegmenten bepaald door de butyl- zijstaarten.

De stabiliteit, de transfer eigenschappen en de multilaagstructuur van de
precursors worden beschreven in hoofdstuk 3. Alle precursor polymeren
vormen stabiele monolagen aan het lucht-water grensvlak. Prec-DBuPPV kan
vóór en ná de tweede overgang bij 48 Å2/repeterende eenheid gestabiliseerd
worden, maar het was niet mogelijk om te stabiliseren vóór de eerste overgang
bij 100 Å2/repeterende eenheid. De pakking van de polymeerketens aan het
lucht-water grensvlak is bij prec-DBuPPV, gestabiliseerd voor de tweede
overgang, en bij prec-MEHPPV minder dicht dan de pakking van de andere
precursors. Dit komt doordat in het geval van prec-DBuPPV beide
butylstaarten uit het water zijn gericht. Dit heeft tot gevolg dat aromaatringen
niet dicht kunnen pakken doordat ze van elkaar afgeschermd worden door de
butylstaarten. In het geval van prec-MEHPPV wordt een dichte pakking
voorkomen door de structuur van de vertakte zijstaarten. Het transfer gedrag
van alle precursor polymeren is bestudeerd met de LB-techniek. De minder
dicht gepakte monolagen, prec-MEHPPV en prec-DBuPPV (gestabiliseerd
voor de tweede overgang) kunnen goed overgedragen worden op verschillende
substraten met een Y-type transfer.

De transfer van de dicht gepakte monolagen is slecht doordat de lagen te
stijf zijn als gevolg van de sterke π-π interacties tussen de aromaatringen. Het
transfer gedrag van prec-DMePPV is een grensgeval in deze reeks. Van dit
polymeer kan slechts 1 monolaag met succes overgedragen worden op het
substraat. Met de Langmuir-Schaefer methode was het echter wel mogelijk om
multilagen te maken van prec-DMePPV. Uit de FT-IR metingen bleek dat ook
na transfer de aromaatringen  in de multilagen van prec-DMePPV en prec-
DBuPPV overwegend loodrecht t.o.v. het substraat georiënteerd zijn. Een LB-
film van prec-MEHPPV, bestaande uit 20 monolagen vertoonde geen oriëntatie
als gevolg van sterische hindering tussen de “bulky” zijketens. Dunnere
multilagen bestaande uit enkele monolagen vertoonde wel oriëntatie. Dit is
waarschijnlijk een substraat geïnduceerde oriëntatie.

Gedurende transfer experimenten van prec-DMePPV ontdekten we dat het
transfer gedrag verbetert als de chloroform oplossingen blootgesteld worden
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aan daglicht en daardoor verkleuren. Wat er chemisch-fysisch gezien gebeurt
tijdens blootstelling aan daglicht en de verandering in monolaag- en transfer
gedrag is beschreven in hoofdstuk 4. Als chloroform wordt blootgesteld aan
licht dan worden er zure verbindingen gevormd. Deze verbindingen katalyseren
de omzettingsreactie van het precursor polymeer naar PPV en een gedeeltelijk
omgezet precursor polymeer (pc-DMePPV) wordt gevormd. Tevens treedt er
een foto-oxidatiereactie op waarbij ketenbreuk plaatsvindt en aldehyde
eindgroepen ontstaan.

De stabilisatiecurven van deze pc-DMePPVs vertoonden een enorme
afname in oppervlak van de monolaag doordat de vinyleenheden van de
geconjugeerde keten fragmenten oxideerden aan het lucht-water grensvlak.
Deze oxidatiereactie is grondig bestudeerd en staat beschreven in hoofdstuk 5.

Oxidatie van geconjugeerde polymeren is een bekend fenomeen en is een
groot probleem bij de toepassing van deze polymeren in elektrische, optische
en opto-elektronische devices, omdat de bij oxidatie ontstane carbonylgroepen
excitonen quenchers zijn. Deze oxidatiereacties zijn foto-oxidatiereacties
waarbij licht nodig is om singlet zuurstof ("reactief zuurstof") te verkrijgen. De
door ons waargenomen oxidatiereactie aan het lucht-water grensvlak treedt
echter ook op in het donker en is dus geen foto-oxidatiereactie. In de literatuur
wordt een vergelijkbare oxidatiereactie van een Langmuir monolaag verklaard
door te aan nemen dat aan het lucht-water grensvlak gepolariseerd zuurstof een
rol speelt bij deze oxidatiereacties. Wij veronderstellen een soortgelijke
oxidatiereactie waarbij zuurstof aan het grensvlak een zwak gebonden complex
vormt met de vinylbinding en daarna gepolariseerd wordt. Door de polarisatie
van het zuurstofmolecuul ontstaat een geactiveerde (reactieve) vorm van
zuurstof welke in staat is om de vinyleenheid te oxideren. Bij toeval hebben we
ontdekt dat organische dampen (tolueen, aceton chloroform) de oxidatiereactie
kunnen vertragen. We nemen aan dat dit gebeurt doordat de organische dampen
adsorberen aan het wateroppervlak en dat daardoor de polarisatie van zuurstof
voorkomen kan worden.

De transfer van pc-DMePPV, onder oxidatie vrije omstandigheden, gaat
goed en is van het Z-type. Dit in tegenstelling tot wat gevonden is voor prec-
DMePPV. Hier was alleen transfer van 1 monolaag mogelijk door slechte
cohesie tussen de eerste en de tweede laag. In het geval van pc-DMePPV is de
cohesie verbeterd door hydrofobe interacties tussen de geconjugeerde
eenheden. Het transfergedrag is echter bijzonder, omdat de transfer ratio groter
is dan 1 (transfer ratio = opp. substraat / afname opp. monolaag) en de
monolaag aan het lucht-water grensvlak expandeert na de overdracht. Uit UV-
en IR-metingen bleek dat de polymeerketens in de diprichting zijn
georiënteerd. Normaal wordt een oriëntatie in de diprichting alleen gevonden
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bij staafvormige polymeren. Pc-DMePPV kan niet beschouwd worden als een
staafvormig molecuul omdat het grotendeels uit flexibele precursor eenheden
bestaat. We veronderstellen dat, dankzij hydrofobe inter- en intramoleculaire
interacties tussen de geconjugeerde eenheden, een soort 2D fysisch netwerk
ontstaat en dat dit netwerk gedurende transfer verstrekt wordt. Na de transfer
relaxeert het netwerk en wordt het vrije volume hersteld wat zich uit in de
expansie van de monolaag.

Als de pc-DMePPV wordt omgezet naar DMePPV door verhitting dan blijft
de oriëntatie in de diprichting behouden. Echter de loodrechte oriëntatie van de
aromaatringen t.o.v het substraat gaat verloren.

Een voorbeeld van een toekomstige toepassing en verder onderzoek:

Bestudering van de fundamentele werking van zonnecellen (foto-voltaïsche
cellen)

De huidige zonnecellen zijn gemaakt van silicium. Een nadeel van deze cellen
is dat ze erg duur zijn. Een zonnecel van polymeren (plastics) zal veel
goedkoper zijn. Het is mogelijk om een zonnecel van polymeren te maken door
een PPV met cyano substituenten (CN-PPV) te mengen met een PPV met
alkoxy substituenten (RO-PPV). Door de verschillende substituenten is hun
affiniteit voor elektronen verschillend en kan de CN-PPV als een
elektronenacceptor fungeren en de RO-PPV als elektronendonor.  Als dit
mengsel in het zonlicht wordt geplaatst dan wordt er aan het grensvlak stroom
opgewekt. Het rendement van dit soort zonnecellen is nog erg laag t.o.v. de
silicium cellen. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden om dit systeem
beter te begrijpen en te kunnen verbeteren. Omdat het opwekken van stroom
aan het grensvlak gebeurt, is het voor dit onderzoek van groot belang dat de
opbouw van het mengsel te sturen is. Met de LB-techniek is het mogelijk om
laagje voor laagje twee polymeren afwisselend op te bouwen waardoor een
groot grensvlak gecreëerd kan worden. De LB-techniek is heel bewerkelijk en
het is lastig om het op te schalen, daarom zullen commerciële zonnecellen
nooit met de LB-techniek gemaakt worden. Echter, omdat de morfologie goed
gestuurd kan worden met deze techniek, kan het een grote bijdrage leveren aan
het begrip van de werking van deze cellen en daardoor een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van plastic zonnecellen.

In  dit proefschrift heb ik laten zien dat het heel goed mogelijk is om dunne
laagjes te maken van alkoxy-gesubstitueerde PPVs (RO-PPVs). Deze zouden
dus gebruikt kunnen worden om als elektronendonor in de zonnecel te
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fungeren. Dit onderzoek wordt voortgezet en er wordt gewerkt aan het vinden
van een geschikt LB-matriaal dat als elektronenacceptor kan fungeren, hierbij
kan gedacht worden aan PPVs gesubstitueerd met nitro groepen maar ook aan
gemodificeerd C60.

Verder onderzoek naar het verstrekken van het 2D fysisch-netwerk wordt
voortgezet in samenwerking met een onderzoeksgroep in Amerika.


