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Samenvatting 
De ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van halfgeleidende materialen behoren 

tot de grootste prestaties van de mensheid. De integratie van deze materialen in ons dagelijks 
leven heeft de wereld waarin wij leven drastisch veranderd en heeft een sterke invloed gehad 
op onze levenskwaliteit en onze gewoonten. Halfgeleidertechnologieën zijn te vinden in 
talrijke apparaten om ons heen, gaande van LED-lampen tot smartphones, computers en 
televisietoestellen. Halfgeleiders worden doorgaans voorgesteld als kristallijne materialen 
die een hoge temperatuur en geavanceerde apparatuur voor de fabricage vereisen. Hoewel dit 
waar is voor silicium en andere klassieke anorganische halfgeleiders die ontwikkeld werden 
in de 20ste eeuw, zijn er tegenwoordig een reeks opkomende nieuwe oplosbare materialen 
die een omwenteling teweegbrengen in de manier van denken over halfgeleiders. 

Oplosbare materialen begonnen de laatste decennia op te duiken. Zij kunnen in een 
oplossing worden gesynthetiseerd en worden toegepast voor de fabricage van componenten 
vanuit een oplossing met behulp van diverse fabricagetechnieken. De verwachtingen ten 
aanzien van deze materialen zijn hooggespannen, omdat het wordt verwacht dat zij 
goedkoper kunnen worden geproduceerd dankzij de schaalbare fabricagemethoden die 
kunnen worden toegepast. De meest in het oog springende voorbeelden van dergelijke 
materialen zijn koolstofnanobuisjes, grafeen, fullerenen, halfgeleidende polymeren en kleine 
geconjugeerde organische moleculen, metaalhalogenide perovskieten en colloïdale quantum 
dots (CQDs). 

 Dit proefschrift is gewijd aan CQDs. CQDs kunnen worden voorgesteld als kleine 
sferische nanokristallen van halfgeleidende materialen die bedekt zijn met een laag 
oppervlakte-actieve stoffen. Zij vertonen een in grootte regelbare bandkloof die sterk kan 
worden aangepast als de juiste halfgeleider wordt gekozen. Bovendien trekken zij de 
belangstelling van onderzoekers wegens hun hoge chemische stabiliteit, potentiële lage 
productiekosten, bij zowel de synthese als de afzetting in dunne lagen. Wanneer een 
(bulk)halfgeleider met een smalle bandkloof wordt gekozen, zoals PbS of PbSe, bieden 
CQDs van dit materiaal enkele voordelen, zoals de mogelijkheid om het infrarode deel van 
het zonnespectrum te gebruiken in zonnecellen, en de efficiënte emissie of detectie van 
infrarood licht. Er zijn reeds enkele voorbeelden van succesvolle commercialisering van 
CQD-technologieën, bijvoorbeeld CQDs die in TV-schermen worden gebruikt vanwege hun 
hoge kleurzuiverheid. Hopelijk zal de voortdurende vooruitgang in het onderzoek meer 
CQD-technologieën naar de consument brengen. 

  Veel vooruitgang in CQD-apparaten vond plaats na de introductie van de korte 
anorganische liganden, zoals halogenide-ionen. Terwijl het gebruik van jodide en chloride 
was gerapporteerd in de literatuur, was informatie over het mogelijke gebruik van fluoride 
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liganden schaars, ondanks veel aandacht voor het onderzoeken van de andere haliden. In het 
werk gerapporteerd in hoofdstuk 2, toonden wij effectieve afzetting van PbS CQDs met 
fluoride liganden en vergeleken wij de resultaten verkregen met andere halogeniden. Wij 
ontdekten dat de optische en transporteigenschappen van met halogeniden behandelde PbS 
CQD-films een trend vertonen met de halogenide-grootte. Dunne lagen van PbS CQDs 
bedekt met fluoride en chloride liganden vertoonden een sterker p-type karakter dan degene 
bedekt met jodide, dit liet toe om ze te gebruiken als een gat transportlaag  in CQD 
zonnecellen. 

Het verkrijgen van p-type PbS CQD lagen is niet alleen belangrijk voor zonnecellen 
maar ook voor andere toepassingen. De meest gebruikelijke synthesemethoden resulteren in 
PbS CQDs met een overmaat aan Pb atomen, die intrinsieke n-dotering van de CQD 
veroorzaken. In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe synthese van PbS CQDs met een overmaat 
aan S-atomen gerapporteerd. De methode is gebaseerd op de sulfurisatie van veelgebruikte 
oleaat-afgedekte PbS CQDs. De resulterende CQDs zijn S-rijk en kunnen opgelost worden 
in niet-polaire oplossingen. We ontwikkelden een ligand-uitwisselingsprotocol voor dit 
nieuwe materiaal dat het mogelijk maakt om de elektronenmobiliteit binnen twee orden van 
grootte aan te passen, terwijl de gatenmobiliteit ongeveer op hetzelfde niveau wordt 
gehouden (rond 1×10-2 cm2/Vs). Zoals verwacht vertonen veld-effect transistoren gemaakt 
van deze nieuwe CQDs sterk door gaten gedomineerde transporteigenschappen. 

Bij de fabricage van de apparaten in de hoofdstukken 2 en 3 is gebruik gemaakt van een 
laag-voor-laag benadering. Dit omslachtige meerstappenproces resulteert in een grote 
verspilling van kostbare materialen en heeft beperkingen met betrekking tot de hoeveelheid 
defecten in de dunne lagen en de haalbare dikte. Een succesvolle industrialisatie van CQD-
technologieën zal hoogstwaarschijnlijk afhangen van de afzetting van relatief dikke 
geleidende CQD-films in één enkele stap. Na de synthese zijn PbS CQDs gewoonlijk bedekt 
met lange isolerende moleculen, die moeten worden vervangen door kortere eenheden om 
elektronisch transport mogelijk te bevorderen. Dit kan gebeuren door de bereiding van 
colloïdale dispersies (inkten) bestaande uit CQD met korte liganden. Hoewel sommige van 
deze inkten de fabricage van efficiënte zonnecellen mogelijk hebben gemaakt, is de 
bewaartijd van de meest populaire inkten (die butylamine als oplosmiddel gebruiken) minder 
dan een paar uur.  

In hoofdstuk 4 hebben we twee polaire oplosmiddelen onderzocht, namelijk 
propyleencarbonaat en 2,6-difluoropyridine als oplosmiddelen voor de inkt. Inkten van PbS 
bedekt met methylammonium loodjodide liganden behielden hun colloïdale stabiliteit 
gedurende meer dan 20 maanden zowel in geconcentreerde als in verdunde oplossingen met 
behulp van deze beide oplosmiddelen. De veroudering en het verlies van de stabiliteit van de 
inkt is onderzocht met optische, structurele en transportmetingen. Onze resultaten tonen aan 
dat beide oplosmiddelen kunnen worden gebruikt voor de fabricage van zeer stabiele inkten. 
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Hoofdstuk 5 bespreekt hoe deze zeer stabiele PbS CQD inkten kunnen worden gebruikt 
voor de fabricage van nabij-infrarode lichtemitterende veld-effect transistoren (LEFETs). De 
met inkt afgezette CQD-film vertoont een door elektronen gedomineerd transport met een 
paar orden van grootte lagere gatmobiliteit. Dit is niet ideaal voor efficiënte LEFETs, die 
ambipolair transport vereisen. Daarom hebben we in het apparaat een p-type laag aangebracht 
die bestaat uit met polymeer omwikkelde halfgeleidende koolstofnanobuisjes. De combinatie 
van deze twee materialen in een tweelagige structuur resulteert in goed uitgebalanceerde 
ambipolaire transportkarakteristieken met een hoge mobiliteit van beide ladingsdragers van 
ongeveer 0.2 cm2/Vs zowel voor elektronen als voor gaten. Er werd een elektroluminescentie 
kwantumefficiëntie van 1.2×10-4 bij kamertemperatuur gemeten, wat een orde van grootte 
hoger is dan eerder gerapporteerde resultaten. 

Samenvattend toont dit proefschrift aan hoe zeer stabiele CQD inkten gefabriceerd 
kunnen worden en een paar benaderingen om hun elektronisch transport te controleren samen 
met de implementatie van deze materialen in relevante opto-elektronische apparaten. We 
hebben oplossingen voorgesteld voor een paar nog onopgeloste uitdagingen die de weg naar 
CQD toepassing beïnvloeden. Al onze bevindingen tonen het grote potentieel aan van CQDs 
voor de volgende generatie opto-elektronische technologieën.  

Translated by Vincent Goossens 
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