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Samenvatting 

De interesse in colloïdale nanokristallen, ook wel quantum dots (CQD’s) genoemd, 

vindt zijn oorsprong in het vooruitzicht van volledig afstelbare elektronische en optische 

eigenschappen en eenvoudige fabricage. Beide van deze eigenschappen zijn gunstig voor 

applicaties in zonnecellen en opto-elektronische apparaten. Deze vooruitzichten zijn echter 

lang onbenut gebleven door een gebrek aan grondige kennis over de chemie en fysica van 

deze materialen. Vanwege het grote oppervlak van nanokristallen domineren andere 

processen dan in het bulk materiaal en afwijkende karakterisatie- en behandelingsmethoden 

moesten dan ook worden ontwikkeld om de relevante eigenschappen te testen en beheersen. 

Kennis van de colloïde scheikunde diende uitgebreid te worden, zodat deze bruikbaar is 

voor de fabricage van zeer zuivere materialen met een adequate kwaliteit voor elektronica. 

Zoals in deze thesis is beschreven, kunnen de eigenschappen opzettelijk worden 

gewijzigd door het oppervlak aan te passen. De cruciale stap in de fabricage van vaste 

stoffen bestaande uit quantum dots, elektronisch gekoppelde reeksen van QD’s, is de 

ligandvervanging: de aanvankelijke oppervlakte-actieve stof dient vervangen te worden 

door kortere varianten om koppeling tot stand te brengen. Tegelijkertijd bepaalt de chemie 

van deze nieuwe liganden de elektronische eigenschappen van de vaste stof, hetgeen tot 

goede beheersbaarheid leidt. Verschillende aspecten van deze beheersbaarheid worden 

behandeld in Hoofdstukken 2, 3 en 5. De mogelijkheid om gelijkwaardige beheersing en 

prestaties in een opschaalbare fabricatiemethode te verkrijgen wordt in hoofdstuk 4 

besproken. CQD zijn niet uitsluitend relevant voor hun toepassingen op grote schaal, maar 

ook vanwege hun kwantumopsluiting en de daaraan ontleende unieke fysische 

eigenschappen; de hieraan gerelateerde experimentele resultaten worden beschreven in 

Hoofdstuk 6. 

In het werk beschreven in Hoofdstuk 2 stellen we de condities vast voor de 

vervaardiging van met thiolen behandelde PbS CQD veldeffect-transistoren (FET). Hierin 

laten we zien dat de fabricage en metingen een cruciale rol spelen in het proces; 

omgevingscondities kunnen een omschakeling van een n-type naar een p-type gedrag 

teweegbrengen. Opvallend genoeg blijkt dit effect grotendeels omkeerbaar te zijn 

doormiddel van lichte verhitting, wat suggereert dat dit effect zijn oorsprong vindt in de 

fysisorptie van zuurstof en water in de CQD laag. Deze observatie benadrukt het belang van 

het grote oppervlak in de beheersbaarheid van de elektronische eigenschappen van vaste 

stoffen uit CQD’s. 

De welbekende luchtgevoeligheid van CQD’s die zijn afgedekt met thiolen werd 

aangepakt in Hoofdstuk 3 door gebruik te maken van atomaire halogeniden. We 

observeerden de formatie van geordende PbS CQD superkristalroosters met een 

gemeenschappelijke oriëntatie en gedeeltelijke epitaxiale fusie van de CQDs, zowel in 

enkele lagen als in veelvouden hiervan. De ordening hangt af van het tegenion dat gebruikt 

wordt in combinatie met de jodideliganden, wat wijst op hun invloed in het 
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liganduitwisselingsproces. We helderden de liganduitwisselingsmechanismen op door een 

niet-reactieve omgeving te creeëren voor de liganduitwisseling en de reactiviteit van de 

oplossingen aan te passen, hierdoor kon de aanwezigheid van een zuur, katalytisch proces 

worden aangetoond. Hiermee lieten we zien dat FETs niet alleen nuttig zijn om fysische 

eigenschappen te bestuderen, maar dat ze ook indirecte informatie over  chemische 

processen in de materialen kunnen verschaffen. 

Op maat gemaakte materialen zijn slechts interessant vanuit een technologisch 

perspectief wanneer grootschalige fabricagemethoden in dezelfde eigenschappen resulteren 

als hun tegenhangers op laboratoriumschaal. Voor vaste stoffen uit CQD’s zijn 

liganduitwisseling vanuit vloeistof en blade coating (een depositietechniek waarbij inkt 

wordt uitgespreid over een substraat met behulp van een rakel) de beoogde methoden die 

laag-voor-laag spincoating en liganduitwisseling in dunne lagen kunnen vervangen, zoals 

we laten zien in Hoofdstuk 4. We lieten zien dat FET’s geproduceerd via een enkele blade 

coating stap zich kunnen meten met de beste FETs geproduceerd via een laag-voor-

laagmethode wat betreft mobiliteit van ladingsdragers en de aan/uit-ratio wanneer gebruik 

wordt gemaakt van een extra wasstap na de depositie. De fabricagemethode is direct 

opschaalbaar en toont de veelbelovende vooruitzichten voor vaste stoffen uit CQD’s in 

(opto-)elektronische apparaten. 

Naast de eenvoudige formatie van dunne lagen, is beheersing van de elektronische 

eigenschappen van cruciaal belang voor praktische applicaties. In Hoofdstuk 5 lieten we 

zien dat de typische overheersing van elektronentransport in met haloïden bedekte 

loodsulfide CQD voornamelijk wordt veroorzaakt door een inherente afwijking in de 

stoichiometrie van nanokristallen.  Door de lood- sulfide balans aan te passen, behaalden 

we verandering in de mobiliteit van gaten, terwijl de elektronmobiliteit gelijk bleef, wat een 

verandering in de elektronische structuur van de dunne laag suggereert. Een dergelijke 

flexibiliteit in deze eigenschappen is uitsluitend haalbaar in materialen die over een groot 

oppervlak en nanostructuur beschikken en toont de relevantie van vaste stoffen uit CQD’s 

in het ontwerpen van elektronische materialen voor applicaties. 

De meeste applicaties van CQD’s berusten op het gebruik van ongeordende reeksen van 

CQD’s. Anderzijds wordt voorspelt dat ordelijke rangschikking over lange afstand kan 

resulteren in coherent transport van ladingsdragers, wat mogelijkheden biedt tot het 

observeren en benutten van unieke, op kwantumopsluiting gebaseerde, fenomenen. Na de 

verschillende aspecten omtrent het controleren van de eigenschappen van CQD vaste 

stoffen bestudeerd en besproken te hebben, breidden we het onderzoek uit naar geordende 

superkristalroosters. In Hoofdstuk 6 onderzochten we het effect van verschillende liganden 

op de nanostructuur en het elektrisch transport in PbSe CQD’s superkristalroosters met een 

groot oppervlakte. We maten elektronmobiliteiten tot 24 cm2/Vs, de hoogste waarde ooit 

gerapporteerd in een systeem met kwantumopsluiting, en we observeerden een duidelijke 

toename ten opzichte van een ongeordende referentie. Deze bevindingen hebben een aantal 

belangrijke implicaties, namelijk: dergelijke hoge mobiliteiten bieden het vooruitzicht om 

coherent transport mogelijk te maken in superkristalroosters van CQD’s, fenomenen 
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gebaseerd op kwantumopsluiting, zoals het versterkte Seebeck-effect, uit te buiten en om 

zeer effciënte (opto-)elektronische apparaten te fabriceren die opereren in het nabij-

infrarood. 

Om samen te vatten; deze scriptie demonstreert verschillende methoden om de 

elektronische eigenschappen van CQD reeksen, de zogenoemde vaste stoffen uit CQD, te 

beheersen. Deze materialen beschikken over een veel grotere afstelbaarheid van de 

elektronische, elektrische en optische eigenschappen dan de bulk halfgeleiders en bieden 

unieke mogelijkheden. Er zijn nog enkele openstaande vragen en uitdagingen, zoals de 

formatie van p-type lagen met een beter beheersbaar opsluitingseffect en controle over de 

nekbreedte in epitaxiale superkristalrooster. Desalniettemin suggereren de ontdekkingen en 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren dat onderzoekers binnenkort volledige beheersing 

zullen verkrijgen over de elektronische eigenschappen van deze materialen, wat ze in staat 

stelt om gebruikt te worden in commerciële applicaties. In gelijkenis met de ontwikkelingen 

omtrent organische halfgeleiders kan men niet een complete vervanging van silicium in 

elektronische apparatuur verwachten. De commercialisatie van vaste stoffen uit CQD’s in 

niche-toepassingen zal echter zeker een nieuw tijdperk in energieopwekking en (opto-

)elektronica inluiden. 
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