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Samenvatting 
 
Het onderzoek in de materiaalkunde heeft niet alleen de weg geplaveid voor 
belangrijke technologische vooruitgang, maar heeft in de laatste decennia 
ook geleid tot de ontwikkeling van materialen met onconventionele (en po-
tentieel  bruikbare) eigenschappen, zoals hoge-temperatuur-supergeleiders, 
materialen met reusachtige magnetoweerstand, en organische geleiders en 
halfgeleiders. Speculatief onderzoek aan deze systemen heeft geleid tot een 
nieuwe tak van wetenschap, bekend als de fysica van gecondenseerde 
materie. 
De meeste eigenschappen van materialen die we in het dagelijks leven tegen-
komen en waarmee we vertrouwd zijn (kleur, mechanische eigenschappen, 
warmte- en elektrische geleiding, magnetisme) kunnen worden beschreven 
door eenvoudige theorieën met als basisingrediënten de interactie van 
valentie-elektronen met de periodieke potentiaal van ionkernen in het 
kristalrooster en elektron-elektron-afstoting (de laatstgenoemde wordt 
behandeld met benaderingstheorieën zoals Fermi-vloeistof-theorie of het 
Hubbardmodel). Alle andere interacties worden dan beschouwd als kleine 
verstoringen. Nu de  fysica van gecondenseerde materie zich verder 
ontwikkelt, wordt het echter duidelijk dat deze aannames niet voldoende zijn 
om eigenschappen van veel nieuwe materialen te verklaren. Dit is onder 
andere het geval voor organische moleculaire vaste stoffen, die in dit proefschrift 
behandeld worden, waar de bouwstenen niet atomen zijn, maar 
(koolstofgebaseerde) moleculen, die een interne structuur en interne 
vrijheidsgraden hebben waarmee rekening gehouden moet worden. 
Organische materialen bieden goede vooruitzichten op toepassingen dankzij 
hun interessante opto-elektronische eigenschappen, lage kosten en 
biocompatibiliteit, en dankzij de mogelijkheid om hun eigenschappen aan te 
passen door chemisch ontwerp. 
Fulleriden zijn vaste verbindingen die zijn opgebouwd uit holle koolstof-
moleculen, bekend als “fullerenen”, en kunnen gezien worden als proto-
typische organische moleculaire materialen. Begrip van hun rijke feno-
menologie kan helpen de eigenschappen van organische vaste stoffen in het 
algemeen beter te begrijpen. Het bestaan van fullerenen is kortgeleden, in 
1991, ontdekt. Het bekendste voorbeeld is het Buckminsterfullereen-
molecuul (C60), een holle structuur met de vorm van een voetbal. Wat C60 zo 
geschikt maakt om organische vaste stoffen in het algemeen te bestuderen, 
zijn haar eenvoudige chemische formule en symmetrische vorm, en de 
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mogelijkheid om veel verschillende verbindingen te vormen met andere 
elementen, in het bijzonder alkalimetalen die hun valentie-elektronen 
doneren aan het fullereenmolecuul om ionische zouten te vormen. 
Alkalifulleriden laten veel exotische eigenschappen zien, zoals overgangen 
van metallisch naar isolerend gedrag, beïnvloed door druk- of tem-
peratuurvariaties, koolstofgebaseerd magnetisme, omkeerbare polymerisatie 
en supergeleiding bij relatief hoge kritische temperaturen. Dit proefschrift is 
het resultaat van experimenteel onderzoek aan dunne lagen van 
alkalifulleriden, gericht op het begrijpen van hoe hun elektronische eigen-
schappen ontstaan uit de vrijheidsgraden van hun microscopische bouw-
stenen. De dunne lagen werden gegroeid in vacuüm door condensatie van 
gesublimeerde fullereen- en alkalidampen op geschikte substraten. Dunne 
lagen zijn niet alleen interessant omdat ze geschikt zijn voor veel toepas-
singen, maar ook omdat ze het toelaten om elektrongebaseerde spectros-
copietechnieken te gebruiken. Dit zijn zeer directe experimentele methodes 
om elektronische eigenschappen van vaste stoffen te onderzoeken, in het 
bijzonder van de oppervlakken. 
Een belangrijk resultaat van het werk dat in dit proefschrift wordt gepresen-
teerd, is het ontwikkelen van een groeiproces voor kristallijne dunne lagen 
van de polymerische Li4C60 fulleride. De kristalstructuur van Li4C60 bestaat 
uit twee-dimensionale rechthoekige netwerken van moleculen, gebonden 
door intermoleculaire bindingen, die op een geordende wijze gestapeld zijn. 
We hebben ontdekt dat een van de twee polymerisatierichtingen in het 
grensvlak van de laag liggen. Ons onderzoek identificeert dit materiaal als 
een halfgeleider met een kleine bandgap en  mogelijk een sterke koppeling 
tussen elektronen en laagfrequente trillingen waarbij de Li-atomen 
betrokken zijn. We zien dat er een gedeeltelijke ladingsoverdracht 
plaatsvindt van de Li-atomen naar het fullereennetwerk, die onafhankelijk is 
van de Li-concentratie. Dit resultaat verklaart de gerapporteerde stabiliteit 
van de polymeerfase bij veel verschillende stoichiometriën.  
Het grootste deel van dit proefschrift focust op een andere fulleride, RbC60. 
Dit materiaal laat vier verschillende structurele fases zien, waarvan er twee 
worden gekarakteriseerd door intermoleculaire bindingen en de twee andere 
monomerisch zijn. We laten een omkeerbare faseovergang zien tussen een 
fase die gekarakteriseerd wordt door intermoleculaire bindingen en een 
monomeerfase, waar de laatste bij lage temperaturen aanwezig is. Deze 
observatie is interessant omdat het laat zien dat intermoleculaire bindingen 
in fulleriden verbroken kunnen worden als de temperatuur wordt verlaagd, 
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i.e. als energie het systeem uitstroomt, wat tamelijk tegenintuïtief is. Een van 
de RbC60 fases wordt gekarakteriseerd door een-dimensionale 
polymeerketen. Zoals ook gevonden in het geval van Li4C60, is de structuur 
van polymerisch RbC60 niet zo heel anders als die in monomeerfases. In de 
polymeerfase van RbC60 hebben we een metaal-isolator-overgang 
waargenomen bij hogere temperaturen dan in het bulkmateriaal. 
De oppervlakteterminatie van de dunne laag is een laag fullereenmoleculen. 
Aangezien RbC60 een ionisch zout is, is deze terminatie polair en dus 
instabiel. We laten zien dat een elektrostatisch evenwicht bereikt wordt door 
een vrij ongewoon mechanisme dat ervoor zorgt dat de elektronendichtheid 
in de terminatielaag gehalveerd is ten opzichte van het bulkmateriaal. 
Dankzij het moleculaire karakter van fulleriden resulteert deze halftallige 
elektrondichtheid in het gelijktijdige voorkomen van verscheidene 
(heeltallige) moleculaire valentietoestanden. We hebben waargenomen dat 
de lage-temperatuur monomeerfase van RbC60 metallisch is en 
demonstreren dat de metalliciteit van deze fase het gevolg is van moleculaire 
ladingsfluctuaties tussen verschillende valentietoestanden. 
Hoewel we bevestigd hebben dat elektron-elektron-interacties niet verwaar-
loosbaar zijn aan het oppervlak van fulleriden, laten we in het laatste hoofd-
stuk zien dat zulke wisselwerkingen zwakker zijn in open schil-fulleriden 
(zoals RbC60 en Cs4C60) dan in gesloten schil C60 en Cs6C60. De 
wisselwerking tussen twee elektronen in hetzelfde molecuul is verrassend 
klein aan het oppervlak van open schil-fulleriden. Dit kan niet geheel 
worden toegeschreven aan het effect van de polarisatie-afscherming van de 
moleculaire anionen op zich, wat suggereert dat een ander efficiënt 
afschermingsmechanisme een rol speelt, waarbij de aanwezigheid van vrije 
ladingsdragers waarschijnlijk een rol speelt. 
We zien dat de Coulombwisselwerking dezelfde grootte heeft in RbC60 en 
Cs4C60 en dat het grootste verschil tussen deze zouten is, dat in RbC60 de 
koppeling tussen elektronen en moleculaire trillingen (“fononen”) 
ladingsfluctuaties bevordert, ondanks de inter-elektron-afstoting, terwijl in 
Cs4C60 beide koppelingen fluctuaties onderdrukken. De combinatie van 
afscherming en elektron-fonon-koppeling is waarschijnlijk het belangrijkste 
ingrediënt in de verklaring voor de metalliciteit en supergeleiding in ful-
leriden. 

 




