
 

 

 University of Groningen

Designing molecular nano-architectures on metals and on graphene
Gottardi, Stefano

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Gottardi, S. (2015). Designing molecular nano-architectures on metals and on graphene. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/95dd7880-d543-403e-bf83-d5321e3777c7


Samenvatting

Een van de eerste natuurkundigen die zijn hoofd boog over het prob-

leem van het manipuleren en controleren van dingen op kleine schaal,

was Richard Feynman in zijn beroemde lezing “Plenty of Room at the

Bottom” in 1959. Een van de dingen die hij zich afvroeg was: Wat zou er

gebeuren als we de atomen een voor een zouden kunnen plaatsen zoals wij

dat willen? Zijn antwoord was als volgt: Ik kan niet precies voorspellen

wat er zou gebeuren, maar ik kan er nauwelijks aan twijfelen dat we,

wanneer we enige controle hebben over de schikking van dingen op kleine

schaal, een veel groter bereik zouden hebben van mogelijke eigenschappen

die stoffen kunnen hebben en van verschillende dingen die wij ermee kun-

nen doen. [...] We kunnen niet slechts de schakelingen gebruiken, maar

een systeem dat gekwantiseerde energie levels bevat, of de interactie van

gekwantiseerde spins, ets..

Onze huidige benadering van microtechnologie is misschien niet be-

trouwbaar genoeg om het niveau van controle te bereiken wat Feynman

in gedachten had. Een kleine fout in het printen van circuits zou een

verwoestend effect hebben op de werking van het apparaat. Daarom

zou het een goed alternatief zijn een bottom-up benadering in micro- en

nano- electronica toe te passen. De bottom-up benadering bestaat uit

zelf-essemblage en zelf-organisatie van elementaire bouwsteentjes. Hier-

door is het mogelijk om extreem geordende structuren te realiseren op

nanoschaal en dus mogelijk Feynmans droom van ultieme miniaturiser-

ing in informatie-opslag en verwerking teverwezenlijken. In het algemeen

wordt met zelf-assemblage een collectief organisatorisch proces bedoeld,
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dat gebruikt maakt van reversibele niet-covalente interacties tussen de

elementen die een systeem vormen. Door deze interacties en onder in-

vloed van een drijvende kracht vormen deze elementen sterk geordende

structuren, welke de mogelijkheid hebben om fouten te corrigeren. Zelf-

assemblage van moleculen is een proces dat uitgebreid bestudeerd is en

grote impact heeft op de studies levenswetenschappen, scheikunde en

natuurkunde. Vanuit het gezichtspunt van een natuurkundige zijn we

vooral gëınteresseerd in de vele mogelijkheden die zelf-assemblage van

moleculen biedt, om hiermee de eigenschappen van een oppervlak te

kunnen modificeren. Moleculen op oppervlakken reageren op een com-

plexe manier, zowel met het oppervlak zelf als met elkaar. De wissel-

werking tussen deze interacties stuurt het gedrag van de moleculen op

het oppervlak. Aan de andere kant maakt dit het erg moeilijk om de

uiteindelijke uitkomst van de zelf-assemblage op voorhand te voorspellen.

Gelukkig kunnen er moleculen gesynthetiseerd worden met verschillende

functionele groepen, maar met hetzelfde hoofdketen. Op deze manier is

het mogelijk de voorkeur te geven aan specifieke intermoleculaire interac-

ties en tegelijkertijd de interacties tussen moleculen en oppervlak vrijwel

gelijk te houden. Door de grote veelzijdigheid aan mogelijke molecu-

laire structuren en de aan zelf-assemblage inherente eigenschappen van

zelf-herkenning en fout-correctie,zijn er vele mogelijkheden voor de func-

tionalisatie van oppervlakte-eigenschappen. Van zulke structuren wordt

verwacht dat ze veel mogelijke toepassingen hebben in elektronische ap-

paraten, katalyse en slimme oppervlaktes in het algemeen.

Dit proefschrift behelst een studie naar zelf-assemblage van moleculen

op oppervlakken door middel van verschillende oppervlaktegevoelige tech-

nieken. Het centrale doel van dit onderzoek is via zelf-assemblage te

komen tot de formatie van moleculaire nano-structuren. In het bijzon-

der is het gericht op het realiseren van moleculaire nano-structuren op

grafeen, met de intentie de elektronische eigenschappen van het grafeen

te modificeren. Organische en metaal-organische geraamtes, voorzien

van poreuze netwerken werden geplaatst op metaaloppervlakken en op



grafeen en werden bekeken in de reële ruimte door de nieuwste “scan-

ning probe” technieken met sub-moleculaire resolutie. Ook het groeien

van grafeen op een dielektrisch oppervlak, gebruikmakend van een schaal-

bare en breed toepasbare methode, wordt besproken. Dit laatstgenoemde

resultaat zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de industriële

productie van apparaten waarbij grafeen wordt gebruikt.

De gebruikte experimentele technieken worden gëıntroduceerd in

Chapter 1. De opbouw van de materialen werd bestudeerd door middel

van “scanning tunneling microscopy” (STM), “tuning fork atomic force

microscopy” (TF-AFM) en “low energy electron diffraction” (LEED).

Elektronische bandstructuren werden gemeten door middel van “angle

resolved photoemission spectroscopy” (ARPES) in verscheidene synchro-

tronfaciliteiten. In Chapter 2 worden de experimentele (STM, LEED)

en theoretische resultaten van de zelf-assemblage van triarylamine deri-

vaten, gefunctionaliseerd met cyanagroepen, gepresenteerd. Het hoofd-

stuk gaat vooral over het belang van het Au(111) substraat voor het

bepalen van de geassembleerde structuur. Verandering van de molecu-

laire oriëntaties en formaties van metaalgecoördineerde bindingspatronen

worden waargenomen en begrepen als direct gerelateerd aan de eigen-

schappen van het Au(111) oppervlak. In het bijzonder introduceert

de reconstructie van het Au(111)-oppervlak in de vorm van een vissen-

graatpatroon een toegevoegde randvoorwaarde die de plaatsing van de

moleculenbinnen de eenheidscel bëınvloedt. Dit resulteert in een zwakke

correlatie in de rotatie van het molecuul, en het wordt opgevat als een

gelijke bijdrage van intermoleculaire interacties en molecuul/substraat

interacties. Verscheidene intermoleculaire interacties worden waarge-

nomen en besproken: antiparallelle dipolaire koppeling tussen cyaan-

groepen, waterstofbruggen en metaalgecoördineerde binding van cyaan-

groepen met Au-atomen. Twee verschillende nanoporeuze netwerken

werden vastgesteld. Een gestabiliseerd door antiparallelle dipolaire kop-

peling en waterstofbruggen en een andere waarbij ook metaal-ligand in-

teractie plaatsvindt tussen cyaangroepen van het molecuul en de oor-



spronkelijk in het oppervlak aanwezige Au-atomen. Het laatstgenoemde

is vrij vreemd aangezien het Au oppervlak meestal weinig reactief is,

maar het blijkt veel voor te komen bij cyaan-Au(111) molecuul-substraat

interacties aangezien het ook is geobserveerd bij andere cyaan gefunctio-

naliseerde moleculen (Chapter 3).

In Chapter 3 wordt de assemblage van een langwerpig molecuul

(sexiphenyldicarbonitril) met cyaangroepen aan de uiteinden besproken.

Poreuze netwerken, bijeengehouden door waterstofbruggen en metaal-

organische geraamtes worden waargenomen en de verschillende bind-

ingspatronen worden in detail besproken. Eenmet waterstofbruggen ge-

bonden ruitvormig netwerk wordt waargenomen wanneer de moleculen

bij kamertemperatuur op het Au(111) oppervlak op kamertemperatuur-

worden geplaatst en bij een kleine verhitting (T< 575 K) zal het netwerk

omgezet worden naar een nanoporeus netwerk met een honingraatstruc-

tuur, gestabiliseerd door de cyaan-Au(111)-interactie. Een sterk geor-

dend metaal-organisch geraamte wordt ook verkregen door het tegelijk

plaatsen van Co atomen op het oppervlak, en dus het bevorderen van de

formatie van cyaan-Co bindingen. Sterkere verhitting (T> 575 K) van

de moleculen op onbehandeld Au(111) leidt echter tot de formatie van

metaal-gecoordineerde patronen waar 5, respectievelijk 6 cyanogroepen

bij betrokken zijn. Deze bindingspatronen leiden op lange termijn tot

geen enkele georganiseerde structuur. De geobserveerde netwerken wor-

den bestudeerd met behulp van STM en “tuning fork non-contact Atomic

Force Microscopy” (“qPlus” NC-AFM, TF-AFM) bij 4 K. TF-AFM is

een ultramoderne “scanning probe” techniek die een sub-moleculaire res-

olutie geeft en het mogelijk maakt om moleculaire bindingsmotieven zeer

gedetailleerd weer te geven.

Een van de doelen van dit proefschrift was gebruik te maken van

het zelf-assemblage van moleculen om de elektronische eigenschappen

van grafeen te modificeren met als doel zijn bruikbaarheid uit te breiden

naar een groot aantal nieuwe toepassingen (Chapter 4 and 5). Grafeen

is een 2D materiaal dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen; de



vervaardiging van grafeen uit grafiet resulteerde in de Nobelprijs voor

de Natuurkunde voor Andre Geim en Konstatin Novoselov in 2010. Het

belang van dit materiaal hangt samen met zijn unieke eigenschappen,

waaronder Dirac-achtige elektronen, spincoherentie op lange afstand en

hoge mobiliteit van ladingsdragers. Deze eigenschappen zijn belangrijk

wanneer men toepassingen met kwantumeffecten wil realiseren, die bruik-

baar zijn op een macroscopische schaal en bij kamertemperatuur. Het

realiseren van toepassingen met onder andere hoge gevoeligheid en een

laag energieverbruik zijn veelbelovend voor de toekomst.




