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Samenvatting 

Hybride materialen bieden een veelzijdig platform voor het integreren van organische en 

anorganische bouwstenen in multifunctionele composieten. In dit PhD project is het ontwerp, de 

fabricatie en karakterisatie van nieuwe multifunctionele organische-anorganische hybride 

systemen aan bod gekomen. Deze materialen bieden de belangrijke mogelijkheid om de nuttige 

eigenschappen van elk van de componenten te combineren alsmede nieuwe functionaliteiten te 

vormen, wat interessant is voor vele toekomstige applicaties in elektronica, magnetisme, katalyse, 

etc.  

De gerapporteerde studies in deze dissertatie zijn gericht op het genereren van nieuwe 

organische-anorganische hybride films door middel van eenvoudige verwerkingsstappen bij 

standaard omgevingscondities. De assemblage van organische en anorganische bouwstenen op 

oppervlakken is uitgevoerd door middel van Langmuir-Blodgett en Langmuir-Schaefer 

depositietechnieken. Deze technieken maken het mogelijk om hybride films te fabriceren met 

excellente controle over de dikte en de filmstructuur op een verscheidenheid aan substraten. In 

Hoofdstuk 2 zijn de details beschreven van deze technieken en de karakterisatie-methodes. 

In Hoofdstuk 3 wordt de synthese van een nieuw type Langmuir-Blodgett film gebaseerd op 

CoCl4 beschreven, waarbij de octahedraal gecoördineerde metaalionen in de anorganische laag 

magnetische ordering vertonen die verschilt met de tetrahedraal gecoördineerde op CoCl4 

gebaseerde bulk hybride film. Deze nieuwe structuur gaat hand-in-hand met het genereren van 

nieuwe magnetische eigenschappen, namelijk ferromagnetische ordering resulterend uit 

antiferromagnetische uitwisselingsinteractie. Van groot belang is het omschakelen van de 

magnetische order parameter, de remanente magnetisatie, door verandering van het aantal lagen. 

Dit houdt in dat voor bepaalde applicaties de multilaag nog steeds gebruikt kan worden als 

ferromagneet. Daarnaast is een op MnCl4 gebaseerde hybride Langmuir-Blodgett film succesvol 

gesynthetiseerd, echter zijn de structurele en magnetische eigenschappen identiek aan de 

corresponderende bulk hybride film. Deze resultaten geven aan dat de assemblage door middel 

van de Langmuir-Blodgett techniek laag-bij-laag structuren eenvoudig kan aanpassen, wat 

nieuwe magnetische eigenschappen kan induceren. Dit maakt Langmuir-Blodgett films 

veelbelovende kandidaten voor applicaties in elektronica. 
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In Hoofdstuk 4 is de succesvolle fabricage beschreven van multilaag: welgeordend metaal-

gedecoreerd (Cu
2+

 en Fe
3+

) polyhedraal oligomeer silsesquioxaan (POSS), door middel van de 

Langmuir-Schaefer methode. Een "flip over" van een even aantal AA-lagen is geobserveerd bij 

depositie, wat leidt tot een periodiek herhalende AA-Metaal(Cu
2+

 en Fe
3+

)-POSS-AA bouwsteen.  

Veel aandacht is de afgelopen jaren besteed aan het combineren van POSS-moleculen en 

kleimineralen in hybride systemen die profiteren van de beste eigenschappen van elk van de 

componenten. In Hoofdstuk 5 is de succesvolle incorporatie beschreven van het  metaal-

gedecoreerde (Fe
3+

) organisch-anorganische polyhedraal oligomeer silsesquioxaan (POSS) in een 

klei-sjabloon, wat leidt tot welgeordende hybride films in een laag-bij-laag vorm. De hybride film 

depositie was uitgevoerd door middel van de Langmuir-Schaefer methode, waarmee gedurende 

de groei goede controle over de opbouw van de structuur is behaald.  

In Hoofdstuk 6 is de röntgenfoto-elektronenspectroscopie studie van de fase transitie (TC = 340 

K) van op Cu-gebaseerd organische-anorganische bulk hybride beschreven, waarmee is 

aangetoond dat de chemische omgeving van Cu, Cl en N verschilt boven en onder TC. De 

combinatie van deze resultaten met eerdere röntgendiffractie- en Raman spectroscopie-resultaten 

geeft een gedetailleerd beeld weer van de structuurveranderingen bij het passeren van de 

transitie-temperatuur.  

Ten slotte zijn er verschillende organische-anorganische hybride systemen geconstrueerd met 

behulp van state-of-the-art technologieën, waardoor organische en anorganische bouwstenen met 

uitstekende controle in een gelaagde structuur kunnen worden gestapeld. Deze hybride materialen 

openen nieuwe wegen in het ontwerp en het op maat maken van materialen met de gewenste 

structurele en functionele eigenschappen. 




