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Samenvatting 

In dit proefschrift wordt het ontwerpen en het construeren van functionele supramoleculaire 

bouwwerken van organische en anorganische bouwstenen behandeld. Hybride organisch-

anorganische materialen zijn een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van 

geavanceerde functionele materialen. Deze materialen maken het mogelijk om nuttige 

organische en anorganische eigenschappen binnen een enkele composiet te integreren. 

Hierdoor ontstaan coöperatieve eigenschappen die de basis vormen voor een fascinerende 

en snelle ontwikkeling in de wetenschap, maar die ook talrijke technologische 

mogelijkheden bieden. Omdat er tal van organisch-anorganische combinaties mogelijk zijn, 

vormen hybriden een zeer grote en diverse familie met een breed spectrum aan naast elkaar 

bestaande toepassingen. Deze innovatieve multifunctionele materialen zullen van grote 

invloed zijn op toekomstige toepassingen in elektronica, optica, biologie en de 

geneeskunde. 

Deze studie is gewijd aan hybriden die zowel geleidend en magnetisch zijn als gemakkelijk 

te verwerken. De Langmuir Blodgett-methode (LB) is gebruikt om organisch-anorganische 

heterogene structuren op oppervlakken aan te brengen. De keuze voor deze methode was 

ingegeven door de intentie om lagen aan te brengen met een nauwkeurige controle over de 

dikte en moleculaire ordening op verscheidene zeer goedkope substraten zoals glas, 

metaalfolie en plastics. De details van deze methode worden gegeven in hoofdstuk 2 van dit 

proefschrift tezamen met de uitleg over de gebruikte karakterisatietechniek van de 

vervaardigde lagen. Hoofdstuk 3 schetst de stand van zaken in het onderzoeksgebied 

voorafgaand aan de resultaten van dit proefschrift, voornamelijk met betrekking tot de 

basale moleculen/bouwstenen gebruikt in interessante wetenschappelijke bijdragen die 

geleidende LB-lagen, magnetische LB-lagen en LB-lagen met naast elkaar bestaande 

eigenschappen omvatten. Voor het bewerkstelligen van geleiding in de LB lagen behandeld 

in dit proefschrift is het molecuul bis(ethylenedioxo)tetrathiafulvalene ofwel BEDO-TTF 

gekozen als uitgangspunt. Moleculen gebaseerd op TTF zijn bekend bij de productie van 

(half)geleidende en supergeleidende ladingstransporterende zouten en BEDO-TTF heeft de 

sterke neiging om door zelf-assemblage tweedimensionale stabiele metalen te produceren. 

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe BEDO-TFF moleculaire lagen werden samengesteld tot LB-

lagen samen met amfifiele vetzuren: deze vetzuren treden niet alleen op als amfifiele 

component om een stabiele LB-laag te vormen, maar ook als tegenion voor BEDO-TTF om 
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een ladingstransporterend zout te genereren, dat geleiding garandeert. De elektrische 

geleiding in deze lagen is geoptimaliseerd op basis van verschillende experimentele 

parameters. Om ervoor te zorgen dat de lagen zowel elektrisch geleidend als magnetisch 

waren, werden magnetische ionen opgenomen in BEDO-TTF-vetzuur LB-lagen. Twee 

typen magnetische ionen zijn gebruikt: Cu2+ uit de 3d serie en Gd3+ uit de 4f serie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de depositietechniek en de volledige karakterisatie van de structuur. 

Kristallografische en spectroscopische analyse bevestigt de opname van gelokaliseerde 

spins in BEDO-TTF-vetzuur LB-lagen. Hoofdstuk 6 behandelt de functionele 

eigenschappen van deze hybride LB-lagen die magnetische ionen bevatten. 

Gelijkstroommetingen en optische analyse bevestigen hun metallische aard. SQUID 

analyse toont aan dat beide lagen ferromagnetisch zijn bij lage temperatuur: vetzuur + 

BEDO-TTF + Gd3+ onder 0,8 K en vetzuur + BEDO-TTF + Cu2+ onder 0,2 K. Hoofdstuk 

7 behandelt de succesvolle depositie van CuCl4-gebaseerde hybride LB-lagen. Deze lagen 

vertonen magnetisch geheugen onder de magnetische ordeningstemperatuur, in 

tegenstelling tot de niet-gelaagde bulkvorm van een soortgelijke CuCl4-hybride. Het 

gebruik van een geconjugeerde organische ring in plaats van de hier gebruikte alifatische 

organische moleculen wordt aanbevolen om naast magnetisme ook geleiding te verkrijgen. 

Samengevat, in dit proefschrift wordt aangetoond hoe organische en anorganische lagen 

met duidelijke functionaliteiten samengevoegd kunnen worden op elke vaste ondergrond 

met een redelijke controle over de interne lagenstructuur en nauwkeurige controle over de 

hybride laagdikte. Gezien de veelzijdigheid van de depositiemethode voor het aanbrengen 

van verschillende functionele bouwstenen, biedt dit werk nieuwe mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van op maat gemaakte functionele materialen voor het realiseren van 

moleculaire elektronische apparatuur. 

 

 

 




