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DE DIEPTE Een lang en efficiënt leven

A U T E U R :  B A S T I E N N E  W E N T Z E L

E
en oprolbaar computerscherm, tentdoek als zonnecel

en een lichtgevend plafond. Het zijn geen hersenspin-

sels van een geflipte technoloog, maar toepassings-

mogelijkheden van kunststoffen die stroom geleiden.

Geleidende polymeren zijn eind jaren zeventig bij toeval

ontdekt. Eveneens bij toeval bleek tien jaar later dat sommige

polymeren licht uitzenden wanneer je er stroom op zet.

Deze ontdekkingen openden de weg naar plastic transis-

toren, buigzame LED lampjes en oprolbare zonnecellen.

Verlichting gemaakt van geleidende polymeren levert nog

de nodige technische problemen op. Het blijkt lastig om

mooi wit licht te maken. Ook een ‘plastic’ lamp die lang

meegaat en tóch energiezuinig is, is nog niet gevonden.

Maar veel toepassingen zijn al wel te koop, bijvoorbeeld in

scheerapparaten en mobiele telefoons. Een TV met plastic

scherm komt over een paar jaar op de markt, zo verwachten

de fabrikanten tenminste. Maar voor het zover is, is nog

heel wat onderzoek nodig.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De historie van plastic geleiders. Waarvoor en

hoe worden geleidende polymeren gebruikt?

• De Basis: Wat is een geleider en wat is een isolator? En

hoe kan plastic stroom geleiden?

• De Diepte: Plastic zonnecellen en verlichting zijn nog niet erg

efficiënt. Waardoor komt dat en wat wordt eraan gedaan? |

GELEIDENDE
POLYMEREN
GELEIDENDE
POLYMEREN
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2 DE CONTEXT

We horen al een paar jaar over een TV die je kunt oprollen en onder je arm meeneemt,
over lichtgevend behang en over goedkope plastic zonnecellen. Dankzij geleidende

plastics liggen dergelijke toepassingen in het verschiet.
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“I
n de toekomst rol je je TV of com-

puterscherm na gebruik op”, zo

meldde een brochure amper twee

jaar geleden nog heel futuristisch. Maar

zie: in september 2005 presenteerde

Philips op een elektronicabeurs het con-

cept van de eerste zakcomputer met een

oprolbaar schermpje. Deze Readius™

heeft het formaat van een afstandbedie-

ning. Als je aan het scherm trekt rolt het

als een rolgordijn uit tot een respectabel

display van vijf inch (12,7 cm).

Eén van de belangrijkste onderdelen van

deze gadget is de verzameling transisto-

ren die de beeldpunten op het schermpje

aansturen. Het apparaat gebruikt transi-

storen van plastic, gemaakt van een gelei-

dend polymeer – een molecuul met een

lange keten. Dergelijke polymere transis-

toren zijn buigzaam en dun. Belangrijk,

want zo’n scherm met een diameter van

pakweg twaalf centimeter moet flink bui-

gen als je het wilt oprollen tot een koker

van een centimeter doorsnee. Gewone

transistoren, die bijvoorbeeld in compu-

ters worden gebruikt, zijn van een hard

materiaal gemaakt (de halfgeleider silici-

um) en kun je dus niet oprollen.

FLEXIBELE TOEPASSINGEN

Geleidende polymeren zoals in de

Readius™ zitten zijn al ontdekt in de

jaren zeventig. Men wist destijds al dat

een bepaald soort polymeren, de zogehe-

ten geconjugeerde polymeren, enigszins

stroom kunnen geleiden. Dit in tegenstel-

ling tot 'gewone' plastics in dagelijkse

gebruiksvoorwerpen. Japanse en Ameri-

kaanse onderzoekers ontdekten toen

gezamenlijk hoe je van een plastic een

écht geleidend polymeer kan maken.

Wetenschappers realiseerden zich ver-

volgens maar al te goed de mogelijkheden

van geleidende plastics. Zo’n materiaal is

veel makkelijker in een gewenste vorm te

maken dan metalen en halfgeleiders, die

tot dan toe als geleidende materialen wer-

den gebruikt. Bovendien zijn ze buig-

zaam en zacht. Verder kun je de poly-

meerketens een beetje veranderen door er

zijketens aan te zetten. Op die manier

zijn de kleur, oplosbaarheid, flexibiliteit,

geleiding en stabiliteit aan te passen.

Inmiddels zijn er duizenden soorten

geleidende polymeren gemaakt en toege-

past, onder meer als transistor en antista-

tische coating. Sinds 1995 produceert

Agfa bijvoorbeeld een fotografische film

met een antistatisch laagje met een gelei-

dende polymeer. Een fotografische film is

gemaakt van kunststof die door wrijving

statisch geladen raakt. Het materiaal trekt

dan stof aan en dat wil je juist niet op je

negatieven hebben. De geleidende poly-

meer op de film zorgt ervoor dat de stati-

sche elektriciteit wordt afgevoerd. Ook als

roestwerende laag in verf doen geleidende

polymeren het goed. Verder worden poly-

meren als geleidende laag gebruikt in

fotokopieerapparaten. Voor deze toepas-

singen is het van belang dat het materiaal

niet alleen geleidend is, maar ook flexibel

en transparant is. Het licht moet er

immers doorheen kunnen, anders krijg je

geen foto(kopie). Die combinatie van

Van plastic papier
tot vouwbaar beeldscherm

Bij Philips experimenteert men met lichtgevende
materialen die in textiel verwerkt kunnen worden.

Begin jaren negentig bestudeerde de Britse che-
micus Richard Friend in Cambridge de eigen-

schappen van het halfgeleidende polymeer poly-
(para-fenyleen vinyleen) ofwel PPV. Voor de grap
keek hij wat er gebeurde als je het materiaal onder
stroom zet. Tot zijn verbazing begon het groenig
licht uit te zenden. De polymere LED was ontdekt.
Friend herkende meteen de ongekende mogelijkhe-
den van deze zogeheten elektroluminescentie van
polymeren en richtte het bedrijf Cambridge Display
Technologies (CDT) op, dat de ontdekking verder
ontwikkelde voor gebruik in beeldschermen. 
De polymere LED’s ofwel polyLED’s – zoals
polyfluoreen en bovengenoemd PPV – vormen een
aparte klasse binnen de organische LED’s. OLED’s of
Organic Light Emitting Diodes bestaan uit twee

elektroden met daartussen een licht-emitterende
organische verbinding (polymeren met lange
ketens of kortere oligomeren). Door de chemische
samenstelling van het organisch materiaal aan te
passen kunnen verschillende kleuren licht worden
geproduceerd wanneer een stroom door de elektro-
den wordt gestuurd. Voor de duidelijkheid: met een
OLED wordt meestal een LED bedoeld van een
klein organisch molecuul, terwijl de term polyLED
wordt gebruikt als er daadwerkelijk een polymeer in
zit.   |

OLED EN POLYLED

poly-(para-fenyleen vinyleen)
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De Readius™, een oprolbaar concept-beeldscherm
van Philips dat gebaseerd is op buigzame transisto-

ren van plastic.
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zullen verdrijven. Ondanks de relatief

korte tijd tussen de ontdekking van licht-

gevende polymeren en het op de markt

brengen van de eerste producten, gaat de

ontwikkeling toch niet zo snel als men

had gehoopt. Het blijkt erg lastig om van

organisch materiaal een LED te maken

die én efficiënt omgaat met stroom én

tegelijkertijd lang meegaat. In principe is

het al mogelijk om met polyLED’s een

beeldscherm te maken dat zuiniger is dan

de huidige LCD-schermen, maar zo’n

scherm gaat maar een paar honderd uur

mee. Aan de andere kant is het ook moge-

lijk om een scherm te maken dat tiendui-

zend uur brandt, maar dat gebruikt weer

veel meer energie.

OLYMPISCH SCHERM

De problemen met de efficiëntie van

een polyLED display steken vooral de

kop op bij het maken van een goed kleu-

renscherm. Voor een TV heb je rode,

groene en blauwe beeldpunten nodig;

samen kunnen die elke kleur vormen.

Het blijkt echter bijzonder lastig om alle

goede eigenschappen te combineren in

een materiaal dat mooi blauw licht uit-

zendt. Dat is een kwestie van fysische che-

mie. Door de stroom die op het polymeer

in de polyLED wordt gezet komen de

elektronen in het materiaal in een ‘aange-

slagen’ toestand; ze hebben een hoger

energieniveau. Wanneer een aangeslagen

elektron weer terugvalt naar de grondtoe-

stand komt die energie vrij in de vorm

van licht. Weinig energie komt overeen

met licht van een langere golflengte,

ofwel roder licht. Veel energie correspon-

deert met een korte golflengte dus blauw

licht. Het blijkt dat polymeren die veel

energie uitzenden, en dus blauw licht

geven, minder stabiel zijn en na verloop

van tijd uit elkaar vallen. Een polyLED

met de gewenste levensduur van tiendui-

zend uur die ook nog eens mooi blauw

licht uitzendt is nog niet gevonden.

Het kleurprobleem met polyLED’s

speelt vooral bij het maken van een groot

scherm, zoals voor TV’s. In Azië worden

al wel veel mobiele telefoons verkocht

met kleine kleurendisplays van organi-

sche LED’s. Verschillende beeldscherm-

fabrikanten, waaronder Philips, Samsung

en Sony, hebben nu een prototype

gemaakt van een kleurentelevisie met

organische LED-technologie. Zij zijn van

plan om de eerste commerciële exempla-

ren in 2008 op de markt te brengen. Niet

toevallig is dat het jaar van de volgende

Olympische Spelen. |

In 2002 bracht Philips samen met het Britse
Cambridge Display Technologies het eerste

product op de markt met een polyLED display:
een Philishave met een schermpje van een

geleidende organische polymeer.

eigenschappen bezitten andere geleiden-

de materialen niet.

VERLICHTEND

Een belangrijke doorbraak vond begin

jaren negentig plaats. Onderzoekers

in Cambridge ontdekten toen dat bepaal-

de polymeren licht geven als er stroom

doorheen loopt. Het polymeer functio-

neert dan als een LED, een light emitting
diode. LED’s bestonden al lang natuurlijk,

maar het probleem met traditionele

LED’s is dat ze zijn gemaakt van moeilijk

te verwerken materialen als galliumarse-

nide en galliumnitride. LED’s op basis

van halfgeleidende polymeren – de zoge-

heten polyLED’s en OLED’s – hebben als

groot voordeel de gemakkelijke verwerk-

baarheid. Daardoor zijn ze interessant

voor de productie van beeldschermen.

PolyLED-beeldschermen zijn concur-

renten van de bekende LCD (liquid crystal
display)-schermen. Toch moet er nog veel

gebeuren voordat ze de traditionele LCD’s

NOBELPRIJS VOOR EEN FOUTJE

De truc voor het maken van geleidende polyme-
ren is in 1977 per ongeluk in Japan ontdekt aan

de Universiteit van Tsukuba. Een student van pro-
fessor Hideki Shirakawa wilde polyacetyleen maken,
een zwart poeder dat ontstaat door moleculen van
het lasgas acetyleen aan elkaar te koppelen. De jon-
gen lette niet goed op en voegde veel te veel kataly-
sator toe. Het gevolg: het reactievat raakte bekleed
met een metalig glanzende dunne laag. Shirakawa
was in die tijd op zoek naar geleiding in materialen
die er eigenlijk niet geschikt voor leken en besefte
dat die metalige glans mogelijk 'bingo' betekende.
Hij bepaalde daarom de geleiding van het glim-
mende spul, dat trans-polyacetyleen bleek te zijn.
Helaas waren de resultaten niet schokkend: het
materiaal bleek een halfgeleider – de geleiding was
ongeveer net zo goed als van silicium.

Bij toeval raakte Shirakawa niet veel later op een
conferentie in gesprek met professor Alan
McDiarmid van de Universiteit van Pennsylvania in
Philadelphia (VS). McDiarmid presenteerde er zijn
onderzoek naar geleiding in een metaalkleurig
materiaal, een anorganisch polymeer van zwavelni-
tride. De Amerikaan wist dat oxidatie van dit soort
glanzende materialen met jooddamp soms een
geleidend materiaal oplevert. Samen oxideerden de
onderzoekers vervolgens in hun lab polyacetyleen
met jooddamp. Alan Heeger, thans hoogleraar aan
de Universiteit van Californië in Santa Barbara (VS),
hielp met de metingen. En jawel: de geleiding van
het geoxideerde polyacetyleen bleek tien miljoen
keer zo hoog. Daarmee was het bijna net zo gelei-
dend als koper. Hoewel er vóór deze ontdekking ook
al geleiding was gemeten in polymeren, bijvoor-
beeld in het pigment melamine, werd dit onderzoek
gezien als een doorbraak. De ontdekking leverde
het drietal in 2000 de Nobelprijs voor chemie op.    |

SERENDIPITEIT
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trans-polyacetyleen

SCHEREN MET POLYMEREN
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Plastic geleidt geen stroom, zo leerden we altijd. Niet voor niets wordt een
stroomdraad omgeven door een isolerend laagje plastic. Dankzij een chemische truc
kunnen polymeren echter tóch stroom geleiden. Niet meteen zoals koperdraad, maar

goed genoeg voor een transistor, diode (LED) of geleidende coating.

DE BASIS
G E L E I D E N D E  P O L Y M E R E N CHEMISCHE FEITELIJKHEDEN  |  DECEMBER 2005

E
lektriciteit is in feite niets anders

dan geladen deeltjes die door een

materiaal stromen. Vandaar ook dat

we het stroom noemen. Een materiaal

waar elektrische stroom doorheen kan

lopen is een geleider. In elk apparaat met

een stekker zitten geleidende stoffen.

Vaak zijn dat koperen stroomdraden,

maar het kan ook de geheugenchip in een

computer zijn, het touch-screen, de antista-

tische laag op een film en tegenwoordig

zelfs het kleurenschermpje van je mobiel.

Stuk voor stuk toepassingen van materia-

len die op een of andere manier stroom

geleiden.

Van metalen zoals koper en ijzer is al

lang bekend dat ze goede geleiders zijn.

In een metaal vindt geleiding plaats dank-

zij de elektronen, die vrij door het materi-

aal kunnen bewegen. Ze ondervinden

daarbij maar weinig weerstand. Vloeistof-

fen kunnen eveneens stroom geleiden,

bijvoorbeeld water waarin zout (NaCl) zit

opgelost. Ook hier kan de lading vrij stro-

men, al zijn het nu geen elektronen die

bewegen maar de opgeloste zout-ionen

(Na
+

en Cl
-
).

Een andere klasse stroomgeleiders zijn

de halfgeleiders, zoals het silicium waar

computerchips van zijn gemaakt. Derge-

lijke verbindingen geleiden stroom min-

der goed dan metalen. Dit komt doordat

de elektronen niet vrij door het materiaal

kunnen bewegen, maar enigszins opge-

sloten zitten. Je kunt dit vergelijken met

twee afgesloten potten, waarvan er één vol

zit met knikkers en één helemaal leeg is.

In de lege pot bewegen geen knikkers,

maar in de volle ook niet – daar zitten ze

immers klem. Er kunnen wel knikkers

van de volle naar de lege pot waardoor er

in beide potten beweging mogelijk is,

maar dat kost moeite: je moet de potten

dan openmaken en een knikker van de

ene in de ander pot stoppen. In halfgelei-

ders speelt iets soortgelijks op micro-

niveau. De afstand tussen de twee potten

heet in een halfgeleider de band gap en

komt overeen met de energie tussen de

volle band (HOMO, Highest Occupied
Molecular Orbital) en de lege band (LUMO,

Lowest Unoccupied Molecular Orbital).
Verbindingen die geen stroom geleiden

noemen we isolatoren. Een voorbeeld

daarvan is het plastic laagje dat om een

elektriciteitssnoer zit. Bij isolatoren kost

het teveel energie om een elektron uit de

volle band te halen en in de lege te bren-

gen. In de praktijk gebeurt dit dan ook

niet. En als het al mogelijk is om lading te

creëren in een plastic, blijkt deze niet te

kunnen bewegen. De meeste plastics

ofwel polymeren zijn daarom normaal

gesproken een isolator.

DOPEN

Er bestaan echter uitzonderingen op

die laatste regel. Een bepaald soort

ketenmoleculen, de geconjugeerde poly-

meren, zijn van nature halfgeleiders.

Deze polymeren hebben om en om een

dubbele en een enkele binding tussen de

atomen in hun moleculaire ketens. De

elektronen in deze bindingen kunnen vrij

bewegen: ze kunnen als het ware over de

polymeerketen ‘lopen’. Zodra een nega-

tief geladen elektron van zijn vaste plaats

loopt, blijft daar een positief geladen plek

over, een zogeheten gat. 
Elektronen blijken veel gemakkelijker

over de polymeerketen te bewegen wan-

neer je uit de volle band (HOMO) een

elektron weghaalt of er juist eentje injec-

teert in de lege band (LUMO). Beide pro-

Stromendeelektronen

De eerste geleidende
plastics waren zoge-

heten geconjugeerde
polymeren, lange keten-
moleculen met dubbele
bindingen. Hoe goed
zo’n geconjugeerde ver-
binding stroom geleidt
hangt af van de struc-
tuur van de polymeer en de eventuele chemische
modificaties. Gemiddeld geleiden geconjugeerde
polymeren net zo goed als traditionele halfgelei-
ders als silicium en germanium. In de jaren zeven-
tig bleek dat bekende natuurlijke pigmenten zoals
bèta-caroteen (worteltjesoranje) en lycopeen
(tomatenrood) ook enigszins stroom kunnen gelei-
den, dus halfgeleidend zijn. De ‘moeder aller
geconjugeerde polymeren’, polyacetyleen, is een

bekende halfgeleider. Polymeren die hiervan afge-
leid zijn worden veel gebruikt in moderne toepas-
singen als polyLED’s en zonnecellen. Wanneer een
geconjugeerd polymeer wordt ‘gedoopt’ wordt het
materiaal geleidend – in het beste geval geleidt het
dan zelfs even goed als koper. Deze gedoopte poly-
meren worden toegepast in antistatische films,
transistors en anti-corrosieve (roestwerende) coa-
tings. |

GOEDE GELEIDING?
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cessen noemen we dopen. Daarmee kan

van een halfgeleidend polymeer een nog

betere geleider worden gemaakt, die zelfs

de geleidbaarheid van koper benadert.

ELEKTROLUMINESCENTIE

Geleidende polymeren worden al

sinds de jaren tachtig voor allerlei

toepassingen gebruikt, zoals transistoren

en geleidende coatings. Er is echter een

belangrijk verschil tussen deze toepassin-

gen en de toepassing in nieuwe apparaten

zoals displays en verlichting. Hiervoor

moeten de polymeren niet alleen kunnen

geleiden, maar ook licht uitzenden als er

spanning op wordt gezet. Anders gezegd:

er moet niet alleen een elektron uit de

volle band naar de lege band worden

gebracht, maar zo’n elektron moet vervol-

gens ook weer uit zichzelf kunnen terug-

vallen van de lege band naar het achterge-

bleven gat in de volle band. De weg van de

volle naar de lege band kost energie, maar

de omgekeerde route levert eenzelfde

hoeveelheid energie op. Die energie komt

vrij in de vorm van licht – een proces dat

elektroluminescentie heet.

Bij een zonnecel werkt het proces omge-

keerd: de energie die erin moet om een

elektron van de volle naar de lege band te

brengen wordt geleverd door zonlicht. De

weg terug wordt voor het elektron geblok-

keerd, waardoor het deeltje zich moet ver-

plaatsen naar een plek waar het weer wel

terug kan. Zo komt er een stroom van

elektronen op gang: elektriciteit! |

Een buigzaam display waarop een kaart is geprojec-
teerd. Het beeld van de kaart blijft staan, ook al is
het scherm zoals hier niet meer verbonden met de

elektronica.

Het maken van plastic elektronica is in sommige
opzichten eenvoudiger dan de productie van

apparaten met de traditionele halfgeleider silicium.
Zo is het polymeer waarvan polyLED’s worden
gemaakt oplosbaar, waardoor je plastic beeldscher-
men kunt printen met een printkop zoals ook in een
inkjetprinter zit.
Hoe gaat dat in zijn werk? Uit de kleine nozzles
(uitstroomopeningen) van de printkop pers je drup-
peltjes polymeeroplossing. Die komen vervolgens
op een dragermateriaal terecht in kleine ‘putjes’ van
zestig micron; dit worden uiteindelijk de pixels van
het beeldscherm. Een heel precies karwei, maar
gelukkig kan zo’n printkop op een paar micron
nauwkeurig boven het dragermateriaal worden
gepositioneerd. Voor de kleuren rood, groen en
blauw – de drie basiskleuren in elk beeldscherm –
gebruikt men afzonderlijke printers die na elkaar de
pixels vullen.

Dit procédé is niet alleen toepasbaar voor de kleine
beeldschermen van mobieltjes, maar ook voor gro-
tere TV-schermen. De beperking zit hem in de
grootte van de putjes, die minimaal zestig micron
groot moeten zijn. Een kwestie van fysica: als je hele
kleine pixels wilt hebben moet je kleinere putjes in
het dragermateriaal maken, maar daarin past min-
der vloeistof. Dus heb je ook kleinere druppels
polymeeroplossing nodig. De huidige printkoppen
spuiten ongeveer tien picoliter uit, ofwel een drup-
pel met een diameter van enkele tientallen micro-
meters. De polymeeroplossing verdunnen om klei-
nere druppels te maken kan echter niet. De visco-
siteit ofwel stroperigheid wordt dan te laag,
waardoor een druppel te makkelijk van het ene naar
het andere putje zou stromen. Daardoor zouden de
kleuren van de pixels zich mengen en is het beeld
niet meer helder. Een alternatieve oplossing zou
een printerkop zijn die kleinere druppels uitspuugt,
maar die bestaat nog niet. |

EEN BEELDSCHERM VAN PUTJES

Experimenteel kleurenbeeldscherm 
gebaseerd op polyLED's.
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De elektronica van de toekomst bestaat deels uit polymeren, zoveel is zeker. Maar de
techniek staat nu nog in de kinderschoenen en lang niet alles ligt al in de winkel.

Onderzoekers proberen onder andere de efficiëntie van de geleidende plastics te verbeteren.

DE DIEPTE
G E L E I D E N D E  P O L Y M E R E N CHEMISCHE FEITELIJKHEDEN  |  DECEMBER 2005

E
en veelbelovende ontwikkeling in

het wetenschappelijk onderzoek

naar geleidende polymeren zijn de

plastic zonnecellen. Ze worden binnen-

kort mogelijk op de markt gebracht door

het Amerikaanse bedrijf Konarka. Deze

firma maakt lichtgewicht opvouwbare

zonnecellen voor het opladen van een

mobiele telefoon, maar bijvoorbeeld ook

een tent waarop zonnecellen zijn geplakt

voor de stroomvoorziening. 

Er kan nog heel wat verbeterd worden

aan dit type cellen. De efficiëntie van de

beste plastic zonnecellen bedraagt op dit

moment vijf procent. Ter vergelijking: de

traditionele zonnecellen van silicium die

al geruime tijd verkocht worden halen 15

tot 20 procent. En de beste zonnecellen,

de zeer kostbare galliumarsenide-cellen

die worden gebruikt in de ruimtevaart,

halen liefst dertig procent. Onderzoekers

van onder andere de Technische Universi-

teit Eindhoven proberen naarstig de effi-

ciëntie van de plastic cellen te verbeteren.

POLYMERE MIX

Een zonnecel is in feite het omgekeer-

de van een lichtgevende LED: er gaat

licht in en er komt stroom uit. Er worden

dan ook dezelfde geleidende polymeren

toegepast in organische zonnecellen als

in organische LED’s. Maar met één

belangrijk verschil: in een zonnecel zijn

twee polymere materialen van belang, een

elektronendonor en een acceptor. In een

zogeheten organische dubbellaag zonne-

cel zitten deze twee lagen op elkaar. Een

elektron van de donor wordt door zonlicht

aangeslagen en vormt een 'elektron-gat-

paar' ofwel een exciton. Dit moet zich ver-

plaatsen naar het acceptormateriaal, pas

dan loopt er stroom. 

Het probleem zit hem in het exciton.

Dat is erg instabiel en beweegt te lang-

zaam om zich tijdens de korte tijd dat het

bestaat helemaal van de donorlaag naar

de acceptorlaag te verplaatsen. Het gaat

onderweg verloren, waardoor efficiëntie-

verlies optreedt.

In Eindhoven heeft men hiervoor een

oplossing gevonden: de ‘bulk heterojunc-

tie’ zonnecel. Hierin zijn het donor- en

acceptor-materiaal niet gescheiden maar

gemixt, zodat er veel kleine gebiedjes van

beide bestaan met een groot onderling

grensvlak. Hierdoor kan een exciton het

grensvlak wél op tijd bereiken. Het mate-

riaal dat tot nu toe het beste resultaat geeft

is een combinatie van een polythiofeen en

een fullereen, een ‘voetbalmolecuul’.

Andere materialen moeten de efficiëntie

van de cel in de toekomst nog verder ver-

hogen.

PLASTIC VERLICHTING

Een heel andere ontwikkeling komt van

Philips. En zoals je zou verwachten

heeft dat met licht te maken. Onder-

zoekers van het Eindhovense bedrijf wer-

ken aan lampen van organische LED’s.

Dergelijke plastic verlichting is op hetzelf-

de principe gebaseerd als een plastic

beeldscherm of TV, dus deze zal eveneens

uit organische LED’s bestaan en kan ook

buigzaam zijn. Je kunt je fantasie bij deze

verlichting op z’n beloop laten: een geheel

verlicht plafond, ramen die naar keuze

licht doorlaten of licht geven, kleurend

behang en zelfs een lichtgevende auto.

Het belangrijkste verschil tussen poly-LED

beeldschermen en verlichting is natuur-

lijk dat een lamp voornamelijk wit licht

moet uitzenden, terwijl een beeldscherm

alle kleuren moet kunnen weergeven.

Door veranderingen aan te brengen in de zijketens
van een geleidend polymeer is het mogelijk om
plastics te maken met geheel andere eigenschap-
pen. Zo kun je van het groenkleurige geleidende
poly(para-fenyleen vinyleen) ofwel PPV vrij een-

voudig rood- of oranjekleurige geleidende polyme-
ren maken door er zijstaarten aan vast te knopen
met ethers (chemische verbindingen die een zuur-
stofatoom bevatten). |

ZIJKETENS GEVEN KLEUR

Een lang en efficiëntleven
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SNEL SCHAKELEN MET POLYMEREN

Terwijl het bedrijfsleven druk doende is om aller-
lei plastic elektronica op de markt te zetten, wer-

ken wetenschappers alweer aan nieuwe ontwikke-
lingen. In Eindhoven bijvoorbeeld vond men dat er
aan de huidige generatie computergeheugens nog
wel wat valt te verbeteren. Die zijn óf goedkoop
maar langzaam (de harde schijf in een computer) óf
snel maar vrij duur (de flash-geheugens en DRAM-
geheugenchips).

Een computergeheugen moet kunnen schakelen
tussen ‘aan’ en ‘uit’ – tussen de digitale equivalen-
ten ‘1’ en ‘0’ – en je moet bovendien de stand van
de schakeling kunnen uitlezen. De Eindhovense
onderzoekers hebben bedacht dat je elektrisch zou
kunnen schakelen door het geleidingsvermogen
van een polymeer te veranderen van een gedoopte
naar een niet gedoopte structuur. Daartoe maakten
zij een schakeling met twee lagen, één met een
geleidende polymeer en één met een halfgeleidende
polymeer. In de geleider zaten opgeloste ionen. De
onderzoekers hoopten dat deze ionen onder
invloed van elektrische spanning zouden overgaan
van de geleider naar de halfgeleider, die op zijn
beurt geleidend zou worden. Wanneer ze de span-
ning er weer afhaalden zouden de ionen weer terug-
gaan. Het apparaatje werkte, al bleek de ionen-the-
orie niet te kloppen. Daarom zoekt men momenteel
uit waardoor het wél werkt. Als het lukt zo’n snelle
polymere schakeling te maken, zou dat mogelijk de
opmaat betekenen naar een heel klein, goedkoop en
makkelijk te fabriceren geheugen. |

PLASTIC GEHEUGEN

Mooi wit licht bestaat uit een mengsel van

alle kleuren, dus ook blauw licht. Net als

bij beeldschermen is het grootste pro-

bleem bij de ontwikkeling van een kunst-

stof lamp om een efficiënte lichtbron van

een polymeer te maken die mooi blauw

licht geeft en ook nog eens lang meegaat. 

Om blauw licht te krijgen heb je een

relatief groot energieverschil nodig tus-

sen de aangeslagen toestand en grondtoe-

stand. Er bestaan twee verschillende vor-

men van de aangeslagen toestand: een 

triplet-toestand die leidt tot fosforescentie

en een singlet-toestand die leidt tot fluores-

centie. Tot nu toe wordt alleen fluorescen-

tie gebruikt voor het uitzenden van licht

in polymere LED’s. Daardoor gaat veel

energie verloren. Door fosforescerend

materiaal in een lichtgevende polymeer

aan te brengen is het mogelijk alle opge-

slagen energie te gebruiken om licht op te

wekken. De energie van zo’n triplet-emit-

ter moet dan wel worden afgestemd op

het materiaal waarin het is opgelost, de

gastheer of host. Zo niet, dan gaat de

energie verloren en zendt het materiaal

geen licht uit.

JUISTE KOPPELING

Samen met onder andere TNO werkt

Philips aan de ontwikkeling van zo'n

efficiënte blauwe triplet emitter én een

geschikte host. Daartoe synthetiseren

TNO-onderzoekers nieuwe hostmolecu-

len, waarna Philips-onderzoekers kijken

naar de fysische eigenschappen. Ook

onderzoeken zij hoe je kunt zorgen dat de

triplet-energie van de emitter en de ener-

gieniveaus van de host goed op elkaar

passen. Een mogelijkheid daarvoor is het

aanpassen van het hostmolecuul. In

recente publicaties laten de onderzoekers

zien dat een geschikte host, een carba-

zool, nauwkeurig af te stemmen is door

twee of drie carbazoolmoleculen op ver-

schillende manieren aan elkaar te koppe-

len. Bij een parakoppeling is de triplet-

energie laag, terwijl meta-gekoppelde car-

bazoolpolymeren een hoge triplet-energie

geven. Deze laatste vorm is geschikt voor

het uitzenden van blauw licht. Ook een

copolymeer van een carbazool en een oxa-

diazool blijkt geschikt als host voor een

blauwe triplet-emitter. |

Polymere zonnecel van 5x5 centimeter op een 
plooibaar substraat.

GEVEN EN NEMEN

Deze twee materialen worden
gemengd en gebruikt in de zoge-
naamde ‘bulk heterojunctie’ zon-
necel. PCBM is een afgeleide van

het ‘voetbalmolecuul' fullereen.

Het klinkt vreemd, maar een plastic zonnecel verschilt niet zo heel veel van een plastic LED.
Ze werken tegengesteld maar de chemie is vergelijkbaar. Een zonnecel neemt licht op en zet

het om in elektriciteit, een polyLED neemt stroom op en zet het om in licht.
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Meer weten
AANBEVOLEN LITERATUUR
- J.J.M. Halls, R.H. Friend, Chapter 9, Organic Photovoltaic Devices.

- Electrical Conductivity in Doped Polyacetylene, C. K. Chiang,

C. R. Fincher, Jr., Y. W. Park, A. J. Heeger, H. Shirakawa, E. J.

Louis, S. C. Gau, and Alan G. MacDiarmid, Phys. Rev. Lett. 39

(1977) 1098

- Artikel Nobelprijs chemie 2000, downloaden via:

http://nobelprize.org/chemistry/laureates/2000/chemadv.pdf

AANBEVOLEN WEBSITES
- Nobelprijs Chemie 2000:

http://nobelprize.org/chemistry/laureates/2000/public.html

- Alle Philips informatie alfabetisch gerangschikt: 

www.research.philips.com/technologies

- Wikipedia, encyclopedie voor en door webgebruikers:

http://en.wikipedia.org/wiki/OLED en

http://en.wikipedia.org/wiki/Conducting_polymers

- The Economist, achtergrondartikelen over OLED’s, zonnecel-

len, etc: www.economist.com 

VOOR OP SCHOOL
1. Geef de reactievergelijking voor het ontstaan van polyacetyleen. 

2. De koolstofatomen in polyacetyleen zijn sp
2
-gehybridiseerd.

Leg uit welke rol de zogenaamde p-orbitalen hebben bij de

geleiding van elektrische stroom in dit polymeer.

3. Zoek de structuurformules van etheen, van caroteen (wortelen)

en van lycopeen (tomaten). De λmax van (kleurloos) etheen is

171 nm, die van β-caroteen 497 nm en van lycopeen 505 nm.

Kortere golflengte betekent hogere energie. Verklaar de

(kleur)verschillen aan de hand van de golflengte uit het

UV/VIS-spectrum en het geconjugeerde systeem. 

4. Termen als geleidingsband, valentieband en isolator leiden

naar afbeeldingen van energiediagrammen (zie pagina 5).

Leg uit hoe geleiding van elektrische stroom gebeurt door

een ‘elektronengat’.

5. Geleidingsband en valentieband heten bij geleidende poly-

meren LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) en

HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital). Leg uit dat

geleidende polymeren gebruik maken van elektronen in

aangeslagen toestand (ground state, excited state).

6. Licht toe aan de hand van de energieafstand tussen de

HOMO en de LUMO dat polyacetyleen een halfgeleider is.

Tip: vergelijk met geleidende en halfgeleidende metalen.

7. Door ‘dopen’ neemt het geleidingsvermogen van geleidende

polymeren toe. Dopen gebeurt onder andere met jood (I2).

Leg uit waardoor de geleiding verbetert.

8. Geleidende polymeren in verf voorkomen roestvorming.

Geef aan waardoor het geleidende vermogen van het poly-

meer extra bescherming biedt tegen oxidatie. Raadpleeg

zonodig Binas 48 met standaard elektrodepotentialen.

9. De metalige glans van polyacetyleen deed Shirakawa denken

aan mogelijke geleidbaarheid van polyacetyleen. Wat heeft

metaalglans met geleiding te maken? Tip: zoek onder foto-

elektrisch effect.

10. Polymeren die blauw licht uitzenden zijn minder stabiel dan

polymeren die rood licht uitzenden. Bedenk wat de oorzaak

van versnelde afbraak van polymeren door blauw licht kan zijn.
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GELEIDENDE POLYMEREN
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Een polyimide folie is een geleidende kunststof die een elektronische
chip flexibel maakt.
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