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Samenvatting 

 
In een eerste hoofdstuk wordt intelligent textiel beschreven. Er wordt aandacht gegeven aan 

verschillende soorten elektrisch geleidende materialen, aan de transistor en aan het dipcoaten. 

In het tweede hoofdstuk worden gebruikte materialen en karakterisatietechnieken beschreven. 

Het derde hoofdstuk handelt over de experimenten, resultaten en conclusies.  
 

Het doel van het werk is de aanzet geven voor de ontwikkeling van een textielmateriaal met 

transistor eigenschappen. Er werd gebruik gemaakt van polyestervezels, polyamidevezels en 

polyesterbandjes als textielmateriaal. 
 

Op het textielmateriaal wordt een geleidende koperlaag door middel van een reductiereactie 

aangebracht. Hierbij wordt het textielmateriaal vooraf geschikt gemaakt voor het aanbrengen 

van de koperlaag door het aanbrengen van een polypyrrolcoating. Bij alle textielmaterialen is 

de bekomen polypyrrolcoating van goede kwaliteit indien het textielmateriaal vooraf aan het 

coaten met polypyrrol in een oplossing van 2 molL
-1

 NaOH bij 80°C gereinigd wordt. Bij 

PES-vezels met diameter van 80 µm is de coating met koper van matige tot goede kwaliteit en 

iets meer dan de helft van de vezels zijn volledig geleidend. Voor PA-vezels met een diameter 

van 50 µm is een volledige geleiding van de kopercoating een uitzondering. Voor de 

PES-bandjes wordt een kopercoating van goede kwaliteit verkregen die over de hele lengte 

geleidend is. De activatie met de palladiumoplossing laat toe voldoende activatiepunten te 

vormen bij de bandjes, bij de dunne vezels is het aantal activatiepunten kleiner.  
 

Voor de isolerende laag die op de koperlaag wordt aangebracht, wordt polyimide gekozen. 

Polyimide wordt met behulp van dipcoaten aangebracht. Bij polyesterbandjes die gecoat 

werden met koper werden goede resultaten bij het dipcoaten met polyimide bekomen met een 

oplossing met concentratie van 15 % PI in DMF en met een snelheid van 50 mm/min. Die 

concentratie en snelheid resulteren in een goed isolerende en homogene laag polyimide die 

weinig gaten in het midden en geen bolvormige structuren op de rand van het bandje vertoont.  

 

Trefwoorden : transistor, polypyrrolcoating, kopercoating, dipcoating, polyimide. 
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Abstract�This article describes the start of the development of 

a thin film transistor made out of textile material. A gate is 

made out of a copper coating on a polyester tape and an 

insulating layer out of polyimide is coated on the copper coating. 
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I. INTRODUCTION 

 

The time that textiles were only used to protect the people 

from environmental conditions is long gone. Textile material 

has become intelligent, this means that the textile can sense 

the environment and act on the changing conditions. For the 

moment most of the intelligent parts are miniaturized 

electrical devices. In order to have a truly intelligent textile 

material all the components should be made out of textiles 

and have the same properties as the classical textile material. 

One of these devices is a transistor that can function as an 

electrical switch or an amplifier.  

II. COMPOSITION OF A THIN FILM TRANSITOR 

 

 

Figure II.1: Schematic composition of a thin film transistor  

 

A thin film transistor has different layers. The first layer 

should be a conductive layer and is called the gate. This can 

be accomplished by using a conductive material or by coating 

a non conductive material with a conductive layer. The latter 

has the advantage that the properties of the starting material 

are still maintained while the surface is conductive. On top of 

the gate an insulating layer is applied. The next layer is a 

semi-conductive layer and on top of that layer the source and 

drain electrodes are applied. [1] 

                                                        

 

III. CREATING THE GATE  

A. Coating with Polypyrrole 

 

The starting material is a polyester tape. This material is 

cleaned in a 2 molL-1 NaOH solution at a temperature of 80°C 

for 45 minutes. After this cleaning procedure the polypyrrole 

polymerization takes places at a temperature of 5°C for 

2 hours. The chemicals used are pyrrole (0,02 molL-1), 

benzenesulfonicacid (0,007 molL-1) and iron(III)chloride 

(0,047 molL-1). This coating is necessary because the coating 

with copper can not take place on the polyester tape. [2] 

 

B. Coating with copper 

 

After the polypyrrole coating a cleaning step with distilled 

water is carried out. The surface needs to be activated with a 

SnCl2-PdCl2 solution. This creates active sites for the growth 

of the copper layer. The contamination with tin stabilized 

ions is excluded by adding a cleaning procedure with 10% 

HCl. The copper is formed by a reduction reaction: 

 

Cu2+ + 2HCHO + 4OH- → Cu + H2 + 2H2O + 2HCOO- 

 

A post treatment is carried out with a citric acid and sodium 

hypophosfite solution.[2] 

 

IV. CREATING THE INSULATING LAYER  

 

The insulating layer is added on the copper coating by 

using a dipcoating process. The dipcoater of the department 

of inorganic and physical chemistry was used for these 

experiments. The insulating layer is made out of polyimide. 

This is soluble in dimethylformamide (DMF). The copper 

coating is first cleaned with methanol. Then it is submerged 

in the solution of PI in DMF and it is withdrawn out of the 

solution at a constant speed to create the layer. 

 

Figure IV.1: dipcoating process 



The polyimide was dissolved in DMF at various 

concentrations and various speeds of withdrawing were 

tested. The concentration and speed influence the thickness of 

the insulating layer. A higher concentration gives a thicker 

layer and also a higher speed results in a thicker layer. 

 

 
12,5 

mm/min 
25 

mm/min 
50 

mm/min 
75 

Mm/min 
100  

mm/min 

10% Conductive conductive 
1,83 

conductive 
4,08 10,05 

12,5% 
2,59 

Conductive 
5,98 6,78 27.51 50,08 

15% 40,49 44,30 46,53 63,64 67,20 

17,5% 49,97 53,72 69,66 82,65 92,26 

20% 64,59 74,36 
Delami-
nation 

Delami-
nation 

Delami-
nation 

Table 1 Thickness of the insulating layer in µm at various speeds 

and concentrations. 

Apparently the layer should have a thickness of at least 

4µm to have insulating properties. To have such a thickness 

the concentration of PI in DMF has to be at least 10 %. Lower 

concentrations give no insulating properties. If the 

concentration is too high, than the layer is less stable and 

delaminations can form a problem.  

 

 

Figure IV.2 Cross-section of PES-tape+ PPy + Cu + PI 

 

In the figure IV.2, it is shown that the layer isn’t totally 

homogeneous. At the edges the thickness is lower compared 

to the thickness at the middle of the tape. At the middle part 

of the tape holes are observed. At the edges at certain speeds 

and concentrations some bubbles were formed. An overview 

is given in table 2. 

 

 
Structure in the 

middle 
Structure at the edges 

10 % 
Increasing speed, 

smaller holes 
Bubbles 

12,5 % 
Increasing speed, 

smaller holes 
Bubbles 

14 % 
Increasing speed, 

less holes 

12.5-25 mm/min:  

no bubbles 

50-75-100 mm/min: 

bubbles 

15 % Few holes No bubbles 

17,5 % Many small holes No bubbles 

20 % Many small holes No bubbles 

Table 2 Structure of the PI coating seen with SEM 

SEM analysis show that higher concentrations give better 

visual results but are more stiff since the layer is thicker. 

 

  

Figure IV.3: Structure at concentration of 14% with speed of 

50 mm/min (left middle, right edge) 

 

  

Figure IV.4: Structure at concentration of 15 % with speed of 

50 mm/min (left middle, right edge) 

 

Evaluation with the light microscope shows that 

concentrations of 17,5 % and 20 % have an inhomogeneous 

layer. With a concentration of 15 %, homogeneous layers 

were formed with speeds 12,5-25-50 mm/min. With lower 

concentrations the layer was good at every speed. 

 

The optimum for the dipcoating of the copper coated 

polyester tape is with a concentration of 15 % PI in DMF at a 

speed of 50 mm/min, since this is the fastest technique that 

results in few holes, no bubbles and a homogeneous layer. 

 

V. CONCLUSIONS 

 

In this paper a conducting Cu-layer and an insulating 

PI-layer were deposited on a polyester tape. The substrate was 

cleaned before being coated with polypyrrole. The polypyrolle 

coating was activated in order to add a copper layer on it by a 

reduction reaction. Further on the copper coating a layer of 

polyimide is deposited using dipcoating. The concentration of 

the polyimide solution and the speed were optimized in order 

to obtain a suitable insulating layer. 
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Tabel van afkortingen en symbolen 
 

 

 

BSA Benzeensulfonzuur 

Cu Koper 

DMF Dimethylformamide 

E Elektrisch veld 

FET Veld effect transistor 

I Stroom 

ID Stroom over de drainelektode 

IG Stroom over de gate 

M molair (mol/l) 

PA polyamide 

PES polyester 

PI polyimide 

PPy polypyrol 

R Weerstand 

TFT Dunne film transistor 

U Spanning 

VD Spanning over de drainelektrode 

VG Spanning over de gate 

µm micrometer =10
-6

 m 
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1. Algemeen 

 

1.1. Intelligent textiel  

 

1.1.1. Definitie  

 

In de loop van de jaren heeft textiel heel wat nieuwe functies gekregen, de tijd dat textiel 

enkel als bescherming diende tegen de weersomstandigheden is al lang voorbij. Naast de 

technische en functionele textielmaterialen zijn de intelligente textielmaterialen de laatste 

ontwikkeling. Textiel is als het ware intelligent geworden, maar wat wil dit nu precies 

zeggen? De essentie van intelligentie is dat het de omgeving kan waarnemen en op die 

waarnemingen kan reageren. Deze stimulerende factoren kunnen verschillende oorzaken 

hebben zoals temperatuur, licht, vochtigheid, elektriciteit, kracht, druk, chemicaliën of 

magnetisme. Geavanceerde materialen zoals ademende, vuurresistente of ultrasterke vezels 

zijn volgens deze definitie niet intelligent, hoe hoogtechnologisch ze ook mogen zijn. De 

eerste intelligente materialen zijn ontdekt in de jaren ’60 namelijk de vormgeheugen 

materialen. In de jaren ’70 ontstonden de intelligente polymeergelen. Pas op het einde van de 

jaren ‘90 werden intelligente materialen geïntroduceerd in textiel.  

 

De intelligente textielmaterialen kunnen in drie klassen onderverdeeld worden namelijk de 

passieve, de actieve en de zeer intelligente materialen. De passieve textielmaterialen kunnen 

alleen de omgeving waarnemen, dit zijn de sensors. De actieve materialen kunnen deze 

stimuli waarnemen en kunnen er ook naar reageren, dit zijn sensors en actuators. De zeer 

intelligente textielmaterialen kunnen waarnemen, reageren en hun gedrag aanpassen aan de 

omstandigheden. Er moet ten minste een sensor en een actuator aanwezig zijn voor men kan 

spreken van een intelligent materiaal, dit kan aangevuld worden met een stuureenheid die de 

actuator aanstuurt op basis van de signalen van de sensor (zie 1.1.3). Een verandering van 

omgevingscondities kan ervoor zorgen dat het materiaal verandert van vorm, kleur of 

structuur. Deze intelligente materialen worden geïncorporeerd in de textielstructuur door 

verschillende technologieën, zoals spinnen, extrusie, weven, breien, non-woven, vlechten, 
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naaien, coaten, lamineren en printen. Het resulterende textiel zal zelfregulerende 

eigenschappen hebben op basis van de veranderingen die plaatsvinden in de omgeving. De 

studie van intelligente textielmaterialen begint bij de studie van intelligente materialen. In een 

tweede fase moet onderzocht worden hoe die materialen in een textiel verwerkt kunnen 

worden. Het is duidelijk dat het intelligente karakter van het textiel op verschillende niveaus 

kan geïntroduceerd worden. Het kan voorkomen bij de vezels, een coating kan aangelegd 

worden, andere garens kunnen toegevoegd worden aan het textielmateriaal en het is zelfs 

mogelijk om onafhankelijke toestellen te integreren in het textiel.  

 

De bouwstenen van textielmateriaal zijn vezels of filamenten. Deze komen in heel veel 

verschillende varianten voor, elk met hun eigenschappen. Men kan dus vezels of filamenten 

kiezen met die eigenschappen die belangrijk zijn voor de toepassing. Ontelbare combinaties 

van deze bronmaterialen zorgen voor een grote waaier aan textielmaterialen.  

 

Kledij kan gebruikt worden om biomedische parameters te meten. Hierbij kan contact 

gemaakt worden met een groot deel van het lichaam zonder dat de persoon die het draagt er 

veel last van ondervindt. Het is een vertrouwd materiaal en kan snel geproduceerd worden 

voor een lage prijs. Het is ook mogelijk om over lange termijn bepaalde lichaamsfuncties te 

volgen zonder dat er enige hinder ondervonden wordt. Alhoewel intelligent textiel in vele 

sectoren kan toegepast worden is de medische sector de belangrijkste, hier is de controle en 

van bepaalde lichaamsfuncties vaak van levensbelang. Voordelen van die technologieën 

gekoppeld aan die van textiel zorgen ervoor dat traditionele passieve kledij kan omgezet 

worden in actieve textielsystemen die zorgen voor een grotere situatie-inschatting, 

communicatie en informatie. [1,2,3] 

 

1.1.2. Evolutie van intelligent textiel  

 

De eerste generatie van intelligent textiel gebruikt conventionele materialen en componenten 

en probeert deze te integreren in een textielontwerp, hier wordt elektronica ingepast in kledij. 

Een eerste voorbeeld was de ICD+ lijn op het einde van de jaren ’90 door een samenwerking 

van Levi’s en Philips. Het is een jas met geïntegreerde microfoon, oortelefoon, 

afstandsbediening en MP3-speler. Indien men de jas wil wassen, is het noodzakelijk alle 

componenten en de bedrading te verwijderen.  
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(a) (b) (c) 

Figuur 1.1.1: ICD+ lijn jas (a), communicatiesysteem (b) microfoon en luidsprekers (c) [6] 

 

Volledig succes kan maar bereikt worden als de sensoren en alle gerelateerde componenten 

volledig omgezet worden tot textielmateriaal. Dit is een grote uitdaging omdat er niet alleen 

moet gezorgd worden voor de technische functies maar ook dat het gebruik en onderhoud kan 

gebeuren zoals bij een traditioneel textiel. Zoals de meeste toestellen moeten de signalen 

omgezet worden in elektrische signalen. Geleidende materialen zullen een belangrijke rol 

spelen in de intelligente textielmaterialen. 

 

Een voorbeeld hiervan is het Intellitex pak, het is een prototype dat ontwikkeld werd door een 

Vlaamse samenwerking van verschillende universiteiten en bedrijven. Het is een biomedisch 

pak bedoeld voor het lange termijn monitoren van de hartslag en ademhaling van kinderen. In 

plaats van te werken met metaalplaatjes, gebruikt het pak geleidend textielmateriaal als 

elektrode. Om de hartslag en zelfs een ECG te meten, werden de Textrodes ontwikkeld. Deze 

hebben een gebreide structuur en zijn gemaakt uit roestvaste staalvezels van Bekintex. Er 

wordt geen elektrogel gebruikt om huidirritatie te vermijden. Dit zorgt ervoor dat er langdurig 

kan gemeten worden zonder negatieve impact op het contact met de huid. Aangezien het voor 

kinderen werd ontwikkeld, werd een mooi ontwerp gekozen, zodat ze het willen dragen. De 

Textrodes maken onmiddellijk contact met de huid. De textielstructuur is een belangrijke 

parameter. Indien de structuur verandert, wordt een ander contact met het huidoppervlak 

verkregen. Fijnere structuren met uitpuilende vezels zullen zich makkelijker aanpassen aan 

het heterogeen huidoppervlak, hierdoor is het contact intenser. Het is zo dat een groter contact 

met de huid een lager comfort geeft, zodat een optimum moet gevonden worden. Een 

gebreide structuur biedt als voordeel dat het kan rekken. Elasticiteit is een eigenschap die 

noodzakelijk is voor het goede passen van het pak, bijvoorbeeld rond de thorax.  
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Om een ECG te meten werd een drie-elektrode configuratie gebruikt. Twee elektroden 

werden geplaatst op horizontale lijn op de thorax en de derde werd als referentie-elektrode 

geplaatst op het lagere deel van de buik. [2,3,4] 

 

 

Figuur 1.2: Intellitex pak [4] 

 

1.1.3. Verschillende componenten in intelligent textiel  

 

1.1.3.1. Inleiding 

 

In de vorige paragraaf werd uitgelegd dat een textielmateriaal kan gebruikt worden als sensor. 

Buiten deze sensorfunctie kan het textielmateriaal onderstaande functies hebben: 

o Sensor 

o Actuator 

o Energiebron/ energiegeneratie/ energieopslag 

o Gegevensverwerking 

o Communicatie/ connectiviteit 

o Verbinding van de bovenstaande componenten 

 

Een intelligent textiel hoeft niet noodzakelijk alle functies te hebben (zie 1.1.1), enkel de 

sensor en de actuator kunnen volstaan. Voor een volledig geïntegreerd textielsysteem zijn ook 

een energiesysteem en een gegevensverwerking nodig en is communicatie met de 

buitenwereld van belang. Bijkomende uitdagingen vormen het energieverbruik en de 
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betrouwbaarheid van het systeem. Al deze componenten moeten met elkaar verbonden 

worden. [2,5] 

 

Figuur 1.3: Componenten in intelligent textiel 

 

1.1.3.2. Sensor 

 

Een intelligent textiel met een sensorfunctie kan veranderingen in de omgeving waarnemen. 

Het voelt het te meten object of medium en geeft een signaal door dat afhankelijk is van de 

gemeten waarde. Dit signaal wordt meestal onder de vorm van een elektrisch signaal 

doorgegeven. Het is dus logisch dat geleidende materialen een belangrijke rol gaan spelen. 

Er zijn verschillende soorten bestaande sensors. Voorbeelden van gemeten waarden zijn 

positie, snelheid, temperatuur, vochtigheid, druk en stroom. Voor intelligent textiel zijn de 

verplaatsings- en druksensoren op dit moment de belangrijkste. [2,5] 

 

1.1.3.3. Actuator 

 

De functie van de actuator is om te reageren volgens een signaal dat komt van de sensor of 

van de eenheid voor gegevensverwerking. Het type van reactie kan onder de vorm van 

beweging, geluid, warmte of het vrijgeven van bepaalde stoffen zijn. 

 

Drie types van actuators zijn chemisch, thermisch en mechanisch. Een voorbeeld van een 

chemische actuator is een materiaal dat specifieke stoffen kan vrijlaten zoals huidverzorgende 

producten. Deze structuren kunnen chemisch gebonden worden aan een polymeervezel of in 

bepaalde containers geplaatst worden die geïntegreerd zijn in een vezel of op die vezel als een 
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coating liggen. Thermische actuators zijn bijvoorbeeld verwarmend textielmateriaal. In het 

veld van intelligent textiel heeft onderzoek geleid tot mechanische actuators in de vorm van 

artificiële spieren. Elektrisch actief polymeer heeft de eigenschap om zich te kunnen gedragen 

zoals een spier, dit wil zeggen contractie onder invloed van een elektrisch veld. Een ander 

voorbeeld van een mechanische actuator zijn de vormgeheugen materialen. Deze materialen 

veranderen van vorm bij een bepaalde temperatuur. Bijvoorbeeld heeft Grado Zero Espace 

een kreukvrij hemd met de naam ‘Oricalco’ op de markt gebracht uit Nitinolweefels dat bij 

verwarming terug de oorspronkelijke vorm krijgt. [2,5,6] 

 

 

Figuur 1.4: hemd met vormgeheugen[6] 

 

1.1.3.4. Energiebron/ energiegeneratie/ energieopslag 

 

De componenten die geïntegreerd zijn in intelligent textiel worden geactiveerd door energie 

die door energiebronnen geleverd wordt. Indien intelligent textiel als een alleenstaande 

eenheid wil werken is het nodig om energie te leveren en ook om energie op te slaan. 

Batterijen worden momenteel gebruikt om de nodige elektrische energie te leveren voor het 

activeren van de componenten. Deze batterijen zijn zo geëvolueerd dat ze zeer klein en licht 

gemaakt kunnen worden voor een hoge opgeslagen energie en dat ze herlaadbaar zijn. Er 

bestaan er zelfs die mechanisch flexibel en wasbaar zijn.  

 

Een alternatief voor de batterij kan zonne-energie zijn of de warmte die geproduceerd wordt 

door het menselijk lichaam. Deze soorten energie zijn veel praktischer dan te moeten werken 

met een batterij omdat de nodige energie al voorhanden is. Een flexibele zonnecel is al 

commercieel verkrijgbaar namelijk Poliflex van Varta [5,7] 
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1.1.3.5. Gegevensverwerking 

 

Een gegevensverwerkingseenheid uit textielmateriaal is in volle evolutie. Elektronische 

toestellen zijn nog altijd noodzakelijk omdat textiel in het algemeen geen verwerkende 

eigenschappen heeft. Nu zijn er al projecten die geleid hebben tot de applicatie van 

computerverwerking op vezels. [5] 

 

1.1.3.6. Communicatie/ connectiviteit  

 

Elektronische componenten moeten verbonden worden om een veelzijdig interactief systeem 

te creëren. Draden, kabels en connectoren zijn veelgebruikte fysische inrichtingen om 

elektronica aan elkaar te koppelen. Verder kan communicatie gerealiseerd worden door 

optische vezels of geleidende vezels. Communicatie is nodig binnen de componenten van het 

intelligent materiaal, tussen de componenten van het intelligent materiaal en van de drager 

van het kledingstuk naar het kledingstuk en omgekeerd. Draadloze technologie heeft ervoor 

gezorgd dat het niet noodzakelijk is om grote processors en opslagmedia op het kledingstuk 

zelf te incorporeren. Specifiek in een medische omgeving is communicatie op een afstand 

belangrijk om de nodige hulp onmiddellijk te kunnen leveren.[3,5] 

 

Flexibele antennes kunnen geïntegreerd worden in intelligent textiel. De Microstrip Patch 

antenne is het meest geschikt om uit textielmateriaal gemaakt te worden omdat ze compact en 

vlak is. Ze bestaat uit verschillende lagen. De bovenste laag is een metalen patch die straling 

uitzendt, onder die laag is er een diëlektrisch substraat, de onderste laag is een geleidend 

grondvlak. Ze zijn compact, licht, onopvallend en kunnen goedkoop geproduceerd worden. 

[4] 

 

Figuur 1.5: Microstrip Patch Antenne [4] 
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Philips Lumalive is een nieuw medium om emoties en boodschappen door te geven. Er wordt 

gebruikt gemaakt van kleurrijke dynamische animaties op textielproducten zoals 

kledingstukken. Het is flexibel en voelt zoals gewoon textielmateriaal. Het standaard 

Lumalive display paneel is gebaseerd op 14x14 RGB LED’s op een dun en flexibel substraat, 

iedere pixel bevat een anorganische RGB LED. Het paneel is bedekt met een waterdichte 

bescherming. De standaard controleunit bevat een enkele chip systeem processor en een 

FLASH geheugen voor het opslaan van 10 minuten animaties. Het bevat een heroplaadbare 

Li-ionenbatterij en een USB-interface, waardoor communicatie met een standaardcomputer 

mogelijk is. Het systeem heeft een herlaadbare batterij die voor 3 tot 4 uur kan werken. [8] 

 

Figuur 1.6: Lumalive [8] 

 

1.2. Elektrisch geleidende materialen  

 

1.2.1. Definitie van elektrische geleidbaarheid 

 

Geleiders kunnen elektrische stroom geleiden. Elektrische geleiding is de beweging van 

elektrisch geladen deeltjes door een transmissie medium. De beweging kan een elektrische 

stroom vormen als reactie op een elektrisch veld. Het onderliggende mechanisme van deze 

beweging hangt af van het materiaal.  

 

In figuur 1.7 is de elektronenopvulling van een bepaald materiaal getoond. Tussen de gevulde 

banden, waar de elektronen zich bevinden en de ongevulde banden is er een “bandgap”.  

 

De “bandgap” is het energieverschil tussen de top van de valentieband en bodem van de 

conductieband. Elektronen die genoeg thermische energie hebben om geëxciteerd te worden 
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tot aan de conductieband zorgen voor geleiding. De grootte van die ruimte geeft aan of men te 

maken heeft met een geleider, een isolator of een halfgeleider. [2] 

 

 

Figuur 1.7: Schematische voorstelling van de elektronenopvulling 

 

1.2.1.1. Elektrische geleiders 

 

Metalen zijn goede geleiders omdat de valentie-energieband niet volledig gevuld is. In 

afwezigheid van een elektrisch veld zijn er elektronen die zich in alle richtingen verplaatsten 

met vele verschillende snelheden. Als een elektrisch veld wordt aangelegd, ontwikkelt zich 

een klein onevenwicht en de mobiele elektronen stromen. Elektronen in deze band kunnen 

versneld worden door het veld omdat er veel of dichte ongevulde plaatsten zijn in de band. 

 

Elektrische geleiding kan door twee soorten ladingen voorkomen namelijk elektronen of 

ionen, en het gebeurt als deze geladen deeltjes bewegen door een elektrisch veld. Wanneer er 

een spanning U aangelegd wordt tussen twee punten op een materiaal ontstaat er een 

elektrisch veld E. Elektrisch geladen deeltjes in het materiaal zullen een elektrostatische 

kracht ondervinden in de richting van het elektrisch veld met een grootte van het product van 

hun lading en het elektrisch veld. Als de ladingen vrij kunnen bewegen zorgt de kracht voor 

een drift door het materiaal en een stroom I. 

De wet van Ohm geeft weer dat door een geleider de stroom en de spanning door de 

weerstand R verbonden zijn. 
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U=R I 

 

De weerstand kan volumetrisch weergegeven worden als een homogeen materiaal 

beschikbaar is. In dit geval is de eenheid ohm.m. Weerstand is een algemene fysische 

eigenschap van een materiaal. 

 

 

 

 Met ρv  volumetrische weerstand 

  R weerstand (ohm) 

  S Oppervlakte van (m
2
) 

  L Lengte (m) 

 

Materialen met een weerstand lager dan 1000 ohm.cm worden geclassificeerd als geleidend. 

[2,10] 

 

1.2.1.2. Elektrische halfgeleiders  

 

Een halfgeleider is een materiaal met een weerstand tussen 10
3
 en 10

9
 ohm.cm. Bij een 

bepaalde temperatuur kunnen de elektronen thermisch geëxciteerd worden van de 

valentieband tot de conductieband. Het deel van de elektronen dat op die manier kan 

geëxciteerd worden hangt af van de temperatuur en de grootte van de bandgap of het 

energieverschil tussen deze banden. De excitatie van deze elektronen naar de conductieband 

zorgt ervoor dat er positief geladen holten zijn in de valentieband, die ook elektriciteit kunnen 

geleiden. De geleiding ligt wel veel lager dan die van een geleider zodat men te maken heeft 

met een halfgeleider. Onzuiverheden hebben een grote invloed op de geleidende 

eigenschappen. Donor (n-type) onzuiverheden zorgen ervoor dat er extra valentie-elektronen 

zijn met een energie die niet zo ver verwijderd is van die van de conductieband, zodat die 

makkelijk thermische geëxciteerd worden naar de conductieband. Acceptor (p-type) 

onzuiverheden vangen elektronen van de valentieband op en zorgen voor de makkelijker 

vorming van positieve holen. Bij de meeste polymeren is het energieverschil te groot en is het 

materiaal ook een isolator. Bij polymeren met π-geconjugeerde banden is dit energieverschil 

veel kleiner zodat deze halfgeleider eigenschappen hebben. [2] 

ρv= R S 

L 
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1.2.1.3. Elektrische isolator 

 

Een elektrisch isolerend materiaal heeft een weerstand die groter is dan 10
9
 ohm.cm. Een 

vaste stof met gevulde banden is een isolator, het energieverschil tussen de conductieband en 

de valentieband is te groot om thermisch overbrugd te worden. De meeste polymeren hebben 

isolerende eigenschappen. [2] 

 

1.2.1.4. Voorbeelden van weerstandswaarden 

 

Materiaal Volumetrisch weerstand (ohm.cm) 

Zilver 1.63 10
-6

 

Koper 1.72 10
-6

 

Roestvrij staal 72 10
-6

 

Koolstof 2.2 10
-4

 tot 10 10
-3

 

PANI (panion 
TM

) 10
-3

 

PA geladen met nanopartikels 6.5 10
-4

 

PPy [11] 5.10
-3

-10
5
 

Tabel 1-1: vergelijking van de volumetrische weerstand van verschillende materialen [2,11] 

 

 

Figuur 1.8: Conductiviteit (in ΩΩΩΩ 
-1

cm
-1

) van verschillende materialen [9] 
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1.2.2. Elektrisch geleidende vezels en garens 

 

1.2.2.1. Oorspronkelijke geleidende vezels 

 

Geleidende vezels zijn vezels die stroom kunnen geleiden zonder er iets aan toe te voegen, 

voorbeelden hiervan zijn de metaalvezels en de intrinsiek geleidende polymeren.  

 

a. Metaalvezels 

 

Voor textieltoepassingen moeten de vezels makkelijk vervormd kunnen worden en na deze 

vervorming moeten de vezels terug op hun oorspronkelijke plaats kunnen zitten. Metaalvezels 

die gebruikt worden in textielmateriaal moeten een fijne diameter hebben om de flexibiliteit te 

behouden van het kledingstuk. Diameters van 1-80 µm worden het meest gebruikt (ter 

vergelijking menselijk haar 70-100 µm). De meest gebruikte metaalvezels zijn gemaakt uit 

roestvast staal.  

 

Figuur 1.9: vezels uit roestvrij staal (Bekaert) 

 

De metaalvezels worden bijvoorbeeld geproduceerd door “bundle drawing” of “shaving”. Bij 

“bundle drawing” worden verschillende metalen draden aan elkaar gebundeld en worden dan 

samen gerokken. Indien een enkele draad gebruikt zou worden zou die draad breken. Het 

materiaal waar de bundel vezels in gebracht wordt is chemisch minder stabiel en het kan 

verwijderd worden door oplossen van het systeem in een zuur bad. Het proces geeft 

individuele vezels van een diameter van 4 tot 25 µm. Dit proces is zeer duur door de grote 

productietijd.  
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Figuur 1.10: voorstelling van het bundelrekproces [Bekintex] 

 

Bij het scheerproces wordt een dunne laag afgescheerd. De metaalfolie is gewikkeld op een 

houder en een scherp voorwerp zorgt ervoor dat er verschillende vezels tegelijkertijd 

geproduceerd worden. De vezels hebben een rechthoekige doorsnede, ze zijn wel dikker dan 

de vezels geproduceerd door het bundelrekproces.  

 

 

Figuur 1.11: Scheren [Bekintex] 

 

Een andere methode om metaalvezels te produceren is die via directe extrusie uit de smelt. De 

viscositeit van metalen in de smelt is ongeveer 100 keer lagen dan die van polymeren. Het kan 

dus gebeuren dat de smelt heel makkelijk breekt en in plaats van vezels dat alleen druppels 

gevormd worden.  

 

Het nadeel van metaalvezels is dat ze bros zijn waardoor ze in een omgeving waar flexibiliteit 

belangrijk is makkelijk breken. Metaalvezels zijn ook behoorlijk zwaarder dan conventionele 
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textielvezels en het maken van een homogene “blend” is dan ook een grote uitdaging. 

[1,2,5,12] 

 

b. Intrinsiek geleidende polymeren 

 

Intrinsiek geleidende polymeren hebben een geconjugeerde structuur, dit wil zeggen dat ze 

afwisselend enkele en dubbele bindingen hebben tussen de koolstofatomen. Ze zijn onstabiel 

en hebben slechte mechanische eigenschappen. Ze zijn moeilijk oplosbaar in een solvent en 

hebben geen smeltpunt of ander verwekend gedrag. Polypyrrol (PPy), polyaniline (PANI), 

Pentaceen, polythiofeen zijn voorbeelden van geleidende polymeren die gebruikt worden in 

de textielindustrie. De ruimte tussen de valentieband en de conductieband is zo hoog (>3eV) 

dat ze meestal moeten gedopeerd worden om geleidend te worden. Geleidende polymeren 

kunnen elektrochemisch geproduceerd worden in vezel- of filmvorm maar ze zijn zeer bros en 

daardoor voor de meeste toepassingen niet geschikt. [2,9,13] 

 

1.2.2.2. Speciaal behandelde vezels  

 

De meeste polymeren zijn niet geleidend maar kunnen door een bepaalde behandeling 

geleidend gemaakt worden, een geleidende functie wordt er op aangebracht.  

 

a. Behandelen met geleidend poeder 

 

Gewone isolerende synthetische vezels kunnen geleidend gemaakt worden door het toevoegen 

van een geleidend poeder (koolstof, zilver, goud) in de polymeersmelt. Na extrusie bekomt 

met dan een geleidend materiaal. Koolstof wordt veel gebruikt maar heeft als nadeel dat de 

kleur zwart is. De fysische eigenschappen van de vezels kunnen veranderd worden door het 

toevoegen van een relatief hoge concentratie aan geleidend poeder dat noodzakelijk is om 

geleiding te verkrijgen. De vezels hebben een polymeer basis die gecoëxtrudeerd is met een 

polymeer dat geladen is met koolstof, deze groep wordt ook de synthetische metalen 

genoemd. [2,5] 
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b. Doperen 

 

Deze geleidbaarheid kan ook bereikt worden door de vezels te doperen met anorganische of 

metallische deeltjes, galvanische stoffen of metaalzouten zoals kopersulfide en koperjodide. 

[2] 

 

c. Coating 

 

Geleiding kan ook bereikt worden door te werken met een coating op de vezel. Het voordeel 

van een coating is dat het kan gebruikt worden op verschillende substraten en dat de 

geleidbaarheid goed kan worden zonder grote verandering van de eigenschappen van het 

materiaal zoals dichtheid en flexibiliteit. Enkel de buitenste laag is geleidend maar dit is niet 

nefast voor de toepassingen.[2] 

 

c.1. Coating met geleidende polymeren 

 

Verschillende textielmaterialen kunnen gecoat worden met geleidende polymeren zoals 

polypyrrol, polythiofeen, polyaniline en hun derivaten. De methodes om deze laag aan te 

brengen verschillen en worden hierna opgesomd. 

 

− Bulk oxidatieve chemische polymerisatie 

Een eerste methode is om de oplossing van een geleidend polymeer op het oppervlak van een 

textielmateriaal te leggen en het verdampen van het solvent. Niet alleen zijn er problemen met 

de uniformiteit van de coating op het oppervlak, de belangrijkste uitdaging is de beperkte 

oplosbaarheid van de geleidende polymeren in de meest gebruikte solventen. Een chemische 

modificatie moet ervoor zorgen dat de oplosbaarheid groter wordt. Bijvoorbeeld, de 

introductie van een alkylgroep op de 3-positie van het pyrrolmonomeer of van een alkoxy 

groep op de ortho-positie van het aniline monomeer. Na polymerisatie zijn deze stoffen meer 

oplosbaar in organische solventen. De verandering van de moleculaire structuur geeft wel een 

drastische daling van de geleidbaarheid. [14] 
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− Elektropolymerisatie 

Elektropolymerisatie van de monomeren bij de elektrodes in een waterige of organische 

oplossing kan enkel toegepast worden op geleidende oppervlakken, het is dus mogelijk om op 

die manier een coating te verkrijgen maar niet om een niet geleidende vezel geleidend te 

maken. [14] 

 

− Chemische polymerisatie in de bulk 

Chemische polymerisatie door relatief sterke oxiderende middelen zoals ammonium 

peroxydisulfaat, ijzerionen, permanganaat of waterstofperoxide. Deze stoffen zijn in staat om 

de monomeren te oxideren in de geschikte oplossing, dit geeft een chemisch actief kation 

radicaal. De kationradicalen zullen reageren met de monomeermolecules en uiteindelijk 

leiden tot polymerisatie. Chemische polymerisatie vindt plaats in de bulk van de oplossing en 

de resulterende polymeren worden geprecipiteerd als onoplosbare vaste stoffen. Een deel van 

het geleidend polymeer dat gevormd is door chemische polymerisatie kan zich spontaan 

afzetten op het oppervlak van verschillende materialen. Het geleidend polymeer kan zich dus 

op twee plaatsen vormen. Voor een coating is de afzetting aan het oppervlak belangrijk en 

moet de afzetting in bulk beperkt blijven. Door de parameters als concentratie van de 

componenten en reactietemperatuur te veranderen en eventueel een oppervlaktebehandeling 

kan het percentage afgezet aan het oppervlak vergroot worden. [14] 

 

− Chemische polymerisatie aan het oppervlak 

De chemische polymerisatie kan ook onmiddellijk aan het oppervlak plaatsvinden. In dit 

geval is het te coaten oppervlak aangerijkt met een monomeer of een oxiderend reagens. Een 

groot voordeel van dit proces is dat de polymerisatiereactie exclusief op het oppervlak 

plaatsvindt waar de bulkpolymerisatie uitgesloten wordt. Voor sommige polymeermaterialen 

kan het oppervlak verrijkt worden door een monomeer uit een oplossing. De verrijking met 

een oxidans kan door een ionentransportmechanisme of door de depositie van een 

onoplosbare laag van het oxidans. Het nadeel van dit proces is dat het aantal materialen dat 

kan gecoat worden beperkt is tot de materialen die kunnen aangerijkt worden met een 

monomeer of een oxidans. [14] 
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c.2. Coating met metalen 

 

Metaalcoatings geven goed geleidende vezels maar de adhesie tussen het metaal en de vezel 

en de corrosieweerstand kunnen problemen geven.  

 

Men kan op verschillende manieren een metaalcoating aanleggen, namelijk door 

elektrochemische processen die ook galvanische genoemd worden en via elektroloze 

depositie. 

 

Galvanische coatings geven vezels met een relatief hoge geleidbaarheid maar kunnen enkel 

toegepast worden op geleidende substraten zodat deze coatings beperkte toepassingen hebben. 

Verder vereisen galvanische coatings een duur en complex proces waardoor ze niet veelvuldig 

gebruikt worden in de textielindustrie.  

 

Een grote variëteit aan vezels kan gecoat worden met metaalzouten zonder een stroom of 

spanning aan te leggen. Metaalzoutcoatings hebben een hogere elektrische weerstand dan die 

van metalen en deze wordt nog groter na wassen. Alternatieve methodes kunnen deze 

beperkingen verbeteren en de metaalcoating beter maken. [2,14,15] 

 

c.3. Coating met isolerende lagen 

 

Soms is het noodzakelijk om geleidende materialen te coaten met een isolerende laag. Een 

voorbeeld daarvan is een polymeerlaag op een metaal leggen om oxidatie te voorkomen [16]. 

Voor de werking van een transistor is het bijvoorbeeld ook noodzakelijk om de geleidende 

gate te coaten met een isolerende laag (zie 1.2.3.2).  
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1.3. Textielgebaseerde elektronische systemen 

 

1.3.1. Inleiding 

 

Een elektronisch circuit is bedoeld om elektrische elementen te verbinden om een functioneel 

systeem te vormen. Enkele voorbeelden van elektrische elementen zijn sensoren, actuators, 

transistoren en energiebronnen (zie 1.1.3.1). Elektrotextiel heeft een enorm potentieel om een 

nieuwe generatie van flexibele en comfortabele multifunctionele textielstructuren te creëren 

voor vele elektrische en elektronische systemen. In vele gevallen zijn nu sensoren en andere 

elektronische systemen gebouwd of geïncorporeerd op de textielgebaseerde structuren met de 

gebruikte technologieën, het zijn dus verkleinde gewone elektrische systemen. De nieuwe 

trend is om nieuwe technologieën, materialen en systemen te ontwikkelen om weefsel 

gebaseerd elektrische toestellen en systemen te ontwikkelen. Een weefselgebaseerd elektrisch 

circuit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van intelligent textiel. 

Een elektrische schakelaar kan verwezenlijkt worden door een transistor en dit is een zeer 

belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van geïntegreerde circuits. De mogelijkheid om 

transistoren uit textielmateriaal te maken zou ervoor zorgen dat de fabricage van 

geïntegreerde circuits op flexibele textielsubstraten mogelijk is. Dit is een kritische 

component voor de evolutie van een volledig geïntegreerd elektronisch textiel met 

transistoren en geïntegreerde circuits, sensoren en andere elektronische toestellen. [2,9] 

  

1.3.2. De transistor 

 

1.3.2.1. Wat is een transistor? 

 

Een transistor is een elektronische inrichting die halfgeleidermateriaal bevat. 

Halfgeleidermateriaal kan ingedeeld worden in halfgeleidermateriaal van het p-type of van het 

n-type. Een n-type halfgeleidermateriaal bevat donormateriaal waardoor het 

halfgeleidermateriaal vrije elektronen bevat. Een p-type halfgeleidermateriaal bevat 
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acceptormateriaal waardoor het halfgeleidermateriaal vrije gaten kan vormen om elektronen 

te accepteren. 

 

Klassiek halfgeleidermateriaal voor een transistor bestaat meestal uit silicium of germanium. 

Door bepaalde onzuiverheden aan silicium toe te voegen kan halfgeleidermateriaal bekomen 

worden van het p-type of van het n-type. Tevens wordt organisch halfgeleidermateriaal in 

transistoren aangewend, welk halfgeleidermateriaal meestal van het p-type is.  

 

a.1. Bipolaire transistor 

 

Een eerste groep transistoren bestaat uit bipolaire transistoren die opgebouwd worden uit een 

aaneenschakeling van drie verschillende delen of lagen halfgeleidermateriaal, waarbij 

afwisselend halfgeleidermateriaal van het p-type of van het n-type wordt opgesteld. Indien 

halfgeleidermateriaal van het p-type, het n-type en het p-type achtereenvolgens wordt 

opgesteld spreekt men van een PNP transistor. Indien halfgeleidermateriaal van het n-type, 

het p-type en het n-type achtereenvolgens wordt opgesteld spreekt men van een NPN 

transistor. Het middelste deel wordt verbonden met een geleider namelijk de basis, het ene 

buitenste deel met de geleidende emitter en het andere buitenste deel met de geleidende 

collector. De werking van een bipolaire transistor berust op het feit dat het middelste deel 

gevormd wordt door een heel dunne laag, zodat elektronen of vrije gaten de dunne laag 

kunnen passeren. Hierdoor kan een stroom vloeien tussen de emitter en de collector, indien er 

een stroom vloeit tussen de basis en de emitter. Een bipolaire transistor is minder geschikt om 

aangebracht te worden op textielmateriaal. [17] 

 

a.2. Veldeffect transistor 

 

Een volgende groep transistoren bestaat uit veldeffect transistoren. Een veldeffect transistor, 

ook field effect transistor of FET genaamd, kan aangewend worden als schakelaar of als 

versterker, maar is tevens geschikt om als gecontroleerde stroombron op basis van een 

spanning te fungeren. Tot de groep van veldeffect transistoren behoren de dunne film 

transistoren. Een dunne film transistor, ook thin film transistor of TFT genaamd, kan als 
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halfgeleidermateriaal organisch materiaal bevatten. In dit geval spreekt men van een 

organische dunne film veldeffect transistor of in het kort een organische dunne film transistor. 

 

Een dergelijke transistor is geschikt om aangebracht te worden op een drager zoals een 

textieldraad of ander textielmateriaal. Hierbij kan een organisch halfgeleidermateriaal 

gebruikt worden, bijvoorbeeld een organisch halfgeleidermateriaal van het p-type.  

 

Aan de hand van volgende schematische voorstelling wordt de werking van een dunne film 

veldeffect transistor nader uitgelegd. 

 

gate

Isolator

Halfgeleider

source drain

 

Figuur 1.12: Schematische voorstelling van een dunne film veldeffect transistor [18] 

 

 

De voorgestelde veldeffect transistor bevat een geleider die fungeert als “gate” en die op een 

drager is aangebracht. Op die geleider wordt een isolator aangebracht. Op die isolator wordt 

een halfgeleider aangebracht. Op de halfgeleider worden twee geleiders aangebracht, die 

respectievelijk fungeren als “source” en “drain”.  

 

De voorgestelde transistor behoort tot het “bottom gate – top contact” type, hetgeen betekent 

dat de “gate” onderaan is opgesteld, de “drain” en de “source” bovenaan en de isolator tussen 

de “gate” en de halfgeleider. Voor de werking is het van belang dat de “gate” door de isolator 

elektrisch wordt geïsoleerd van de halfgeleider, de “source” en de “drain”. De “source” en de 

“drain” dienen elektrisch in contact te zijn met de halfgeleider en dienen van elkaar 

gescheiden te zijn zodat alleen stroom doorheen de halfgeleider tussen beide kan stromen.  
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De werking van zo een transistor is als volgt. Indien er een bepaalde spanning aanwezig is ter 

hoogte van de “gate”, dan zal er een stroom vloeien tussen de “drain” en de “source” indien er 

een spanning aangelegd wordt tussen de “drain” en de “source”. Bij een kleine spanning 

tussen de “drain” en de “source” werkt de halfgeleider als een weerstand en vloeit een stroom 

doorheen de halfgeleider evenredig met de spanning tussen de “drain” en de “source”. Indien 

de stroom vergroot zal er verzadiging in de halfgeleider optreden waardoor de stroom niet 

meer evenredig zal stijgen met de spanning tussen de “drain” en de “source”. Indien de 

spanning tussen de “drain” en de “source” nog vergroot, zal er volledige verzadiging in de 

halfgeleider optreden en zal de stroom niet meer stijgen bij stijgende spanning tussen de 

“drain” en de “source”. 

 

Indien de spanning ter hoogte van de “gate” gewijzigd wordt, dan zal de stroom die vloeit 

doorheen de halfgeleider zich anders verhouden in functie van de spanning tussen de “drain” 

en de “source”.  

 

Figuur 1.13 stelt enkele verlopen voor van de stroom ID doorheen de halfgeleider via de 

“drain” en de “source” in functie van de spanning VD tussen de “drain” en de “source”, bij 

verschillende waarden van de spanning VG ter hoogte van de “gate”. De aangegeven waarden 

voor de spanningen kunnen gekozen worden bij een halfgeleider van het p-type, waar de 

geleiding door het halfgeleidermateriaal hoofdzakelijk door gaten wordt bepaald.  

 

Figuur 1.13: Verband tussen de VD en ID bij waarden van VG [18] 

 

De transistor werkt als weerstand in het gebied waar de stroom ID lineair stijgt met VD, dit is 

zo bij een bepaalde spanning VG en bij lage spanning VD. Bij een bepaalde spanning VG 

neemt vanaf een bepaalde waarde van VD de stroom ID echter niet meer lineair toe met VD en 
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treedt er gedeeltelijke verzadiging op. Indien VD nog stijgt, zal er uiteindelijk volledige 

verzading optreden en zal de stroom ID niet meer toenemen bij toenemende spanning VD. In 

dit geval kan de stroom alleen nog gewijzigd worden door de spanning VG te wijzigen.  

  

In geval van een p-type halfgeleider zal de stroom ID toenemen indien een meer negatieve 

spanning voor VG wordt ingesteld. Daarom is een veldeffect transistor geschikt om als door 

spanning gecontroleerde stroombron te dienen, met andere woorden een toestel dat in functie 

van de spanning VG ter hoogte van de “gate” toelaat een stroom ID doorheen de halfgeleider 

via de “drain” en de “source” te sturen.  

 

Bij een dergelijke dunne film veldeffect transistor valt op te merken dat door de aanwezigheid 

van de isolator er ter hoogte van de “gate” geen stroom vloeit, waardoor deze ook een 

“insulated gate field effect transistor” wordt genoemd. 

 

Bij een bepaalde waarde van de spanning VG zal er nagenoeg geen stroom ID vloeien bij 

eender welke spanning VD. Dit wordt ook “cut off” toestand van de transistor genoemd. Zoals 

zichtbaar in de figuur 1.14 begint de stroom ID bij een bepaalde spanning VD pas te stijgen 

vanaf een bepaalde spanning VG. 

 

 

Figuur 1.14: Invloed van VG op ID bij constante VD [18] 

 

Indien VD echter zeer groot wordt gekozen kan er doorslag van de transistor ontstaan, hetgeen 

ook “breakdown” wordt genoemd. In dit geval is de spanning VD zo groot dat de isolator 

doorslaat. Om doorslag te vermijden is een goede isolator belangrijk. 
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Bij een dunne film veldeffect transistor is het ook mogelijk de “source” en de “drain” tussen 

de isolator en de halfgeleider op te stellen terwijl de “gate” door de isolator geïsoleerd wordt 

van de “source”, de “drain” en de halfgeleider. Dan spreekt men van een “bottom gate – 

bottom contact” type.  

 

Figuur 1.15: Schematische voorstelling transistor met bottom gate- bottom contact [18] 

 

De werking van een dergelijke dunne film transistor is gelijkaardig aan die van het “bottom 

gate – top contact” type. Beide alternatieven van de plaats van de halfgeleider zijn mogelijk 

voor de beoogde transistor in dit eindwerk, daar zowel de “gate” als de “isolator” die 

behandeld worden in dit eindwerk identiek kunnen uitgevoerd worden. 

 

Bij een textieldraad die rond is, kan een dunne film transistor aangebracht worden door de 

“gate” cilindrisch omheen de textieldraad aan te brengen en vervolgens de isolator cilindrisch 

omheen de “gate” aan te brengen. Vervolgens kan men de halfgeleider en de “source” en de 

“drain” aanbrengen. Dit kan door de halfgeleider omheen de isolator aan te brengen en dan 

vervolgens de “source” en de “drain” op de halfgeleider aan te brengen. Eveneens kunnen de 

“source” en de “drain” op de isolator aangebracht worden en kan vervolgens een halfgeleider 

omheen de isolator, de “source” en de “drain” aangebracht worden.  

 

 

 

 

 

 

gate

Isolator

source drain

halfgeleider 
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Figuur 1.16: Schematische voorstelling transistor op vezelsubstraat 

 

Dit kan ook toegepast worden op een bandjesstructuur zoals bij de volgende schematisch 

gedeeltelijke uitsnijding getoond. 

 

 

Figuur 1.17: Schematische voorstelling dunne film transistor met bandje als substraat  

(gedeeltelijke uitsnijding) 

 

Indien men de halfgeleider op een gelijkaardige wijze als in dit eindwerk wil aanbrengen, lijkt 

het echter meest aangewezen de halfgeleider op de isolator aan te brengen en vervolgens de 

“source” en de “drain” boven op de halfgeleider aan te brengen. [18, 19, 20] 

 

1.3.2.2. Transistor in textielmateriaal 

 

Een transistor die kan geïntegreerd worden in textielmateriaal moet zeer flexibel zijn en 

duurzaam om niet alleen gedragen te kunnen worden maar ook om verschillende wascycli te 

substraat 
Geleidende laag / Gate 

Isolerende laag 

halfgeleiderlaag 

Drain Source 
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kunnen doorstaan, dus moeten alle componenten aan die eigenschappen voldoen. De gate is 

een geleider, dit kan op verschillende manieren bekomen worden (zie 1.2.2) [9]. 

 

1.4. Het proces dipcoaten 

 

Dipcoaten is een fysische methode om dunne lagen af te zetten. De gebruikte dipcoater staat 

in de vakgroep anorganische en fysische chemie in de stofvrije kamer. 

Het dipcoatingproces kan onderverdeeld worden in verschillende stappen. Men vertrekt van 

een vloeistof waarin zich het af te zetten materiaal bevindt of een precursor daarvan. Het 

substraat wordt ondergedompeld in deze vloeistof en daarna naar boven gehesen. Een deel 

van de vloeistof blijft aan het substraat hangen. Het oplosmiddel begint te verdampen en wat 

overblijft, is een laag van de opgeloste stof. Het drogen moet voldoende lang plaatsvinden om 

al het oplosmiddel te verwijderen.  

 

Figuur 1.18: Stappen van het dipcoating proces [22] 
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De dipcoater is opgesteld op een trillingsvrije tafel om ervoor te zorgen dat het oppervlak 

ongestoord is, zodat de homogeniteit van de dikte constant is bij elke depositie. Een 

computergestuurde arm beweegt het staal in en uit de oplossing om het naar boven hijsen 

gecontroleerd te kunnen laten verlopen. Stof moet tijdens dit proces vermeden worden en de 

dipcoater wordt dan ook opgesteld in een stofvrije kamer.  

 [21, 22, 23] 

 

 

 

 

Figuur 1.19: Dipcoater (links) en schematische voorstelling van de dipcoater (rechts)  

 

De bevochtiging is een belangrijke parameter in het dipcoatingproces. De vorming van 

druppels moet uitgesloten worden. Druppels kunnen gevormd worden wanneer een vaste stof 

en een vloeistof in contact komen met elkaar en de adhesiekrachten kleiner zijn dan de 

cohesiekrachten. Voor een goede coating moet de vloeistof een dunne film vormen op het 

oppervlak, dit gebeurt als de adhesiekrachten groter worden dan die van cohesie. De vloeistof 

wil zijn oppervlakte beperken zodat het geen vlakke film wil vormen maar eerder een boogje 

wil vormen. De contacthoek beschrijft de graad van bevochtiging, deze hoek θ is 

weergegeven in figuur 1.20. 

Bij slechte bevochtiging zijn de cohesiekrachten groter dan de adhesiekrachten en vormt er 

zich een druppel, de vloeistof wil zo weinig mogelijk contact maken met het oppervlak. De 

contacthoek is groter dan 90°. Bij goede bevochtiging is er een groter contactoppervlak 

zichtbaar, hier is de contacthoek kleiner dan 90°. [24] 
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Figuur 1.20: contacthoek bij slechte bevochtiging (links), matige bevochtiging (midden) en goede 

bevochtiging (rechts) 

 

Vooraleer met het coaten kan gestart worden is er voor de meeste substraten een speciale 

reinigingsmethode voorhanden die ervoor zorgt dat de contacthoek kleiner wordt. Deze 

reiniging zorgt ervoor dat op het substraat zich geen druppels vormen maar een mooie 

homogene laag. 

 

De dikte van de film en de afstroomlijnen worden door zes krachten beïnvloed: 

- De viscositeitweerstand van de vloeistof die opwaarts werkt bij het 

verwijderen van het substraat. 

- De zwaartekracht 

- De oppervlaktespanning aan de wigvormige meniscus 

- De oppervlaktespanningsgradient ten gevolge van verdamping 

- De inertiekracht van de bindingslaag beginnend aan de afzetregio 

- Adhesiekrachten van de vloeistof aan het oppervlak van het substraat.  

 

De dikte van de laag (h) wordt beïnvloed door verschillende parameters en de vergelijking 

van Landau-Levich geeft de voorspelde dikte weer. [23] 

   

    h=  0.94  (η v)
2/3

      

               (γLV)
1/6

 (ρ g)
1/2

 

 

η viscositeit van de oplossing 

v  snelheid van omhoog hijsen 

g  gravitatieconstante 

ρ  dichtheid van de oplossing 

γLV oppervlaktespanning tussen de vloeistof- en de gasfase 

 



  28 

In volgende figuur wordt het proces van dipcoaten schematisch voorgesteld. 

 

 

Figuur 1.21: Schematische voorstelling verwijderen van het substraat  

 

1.5. Doel van het werk 

 

Het doel van het werk is de aanzet geven voor de ontwikkeling van een textielmateriaal met 

transistor eigenschappen. Er werd als gate een geleidende koperlaag gekozen die aangebracht 

wordt op een textielmateriaal. Hierbij wordt het textielmateriaal vooraf geschikt gemaakt voor 

het aanbrengen van de koperlaag door middel van een polypyrrolcoating. Voor de isolerende 

laag die op de koperlaag wordt aangebracht werd polyimide gekozen. De polyimidelaag wordt 

met behulp van het dipcoatingproces aangebracht.   
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2. Gebruikte materialen en karakterisatietechnieken 

 

2.1. Substraatmateriaal 

 

Om een transistor te maken uit textielmateriaal worden verschillende beginmaterialen 

gebruikt. De eigenschappen waar het beginmateriaal aan moet voldoen zijn flexibiliteit en 

voldoende sterkte, dit om te kunnen geïncorporeerd worden als transistor in een 

textielmateriaal. Er werd gekozen voor synthetische vezels omdat die kunnen geproduceerd 

worden met constante eigenschappen zoals dikte en in grote hoeveelheden. Meer specifiek 

werd gekozen voor polyamidevezel (PA) en polyestervezel (PES) omdat die geschikte 

eigenschappen hebben zoals voldoende sterk en voldoende chemisch resistent zijn. [25] 

 

Het PES-monofilament heeft een diameter van 80 µm, het polyamide 6 monofilament heeft 

een diameter van 50 µm. Polyester werd ook getest in een andere vorm namelijk 

polyestertape, dit bandje had een breedte van 1 mm en een dikte van 40 µm . 

 

Voor de dipcoating van de isolerende laag werd ook gebruik gemaakt van koperdraad van 

Goodfellow met een zuiverheid van 99,9 %, de geteste diameters waren 0,04 mm en 1 mm. 

Een geschikte reinigingsmethode voor het koper en enkele preliminaire testen gebeurde met 

behulp van koperfolie van goodfellow met een zuiverheid van 99,9 % en een dikte van 

0,05 mm. 

 

2.2. Houdermateriaal 

 

Voor het coatingproces is het noodzakelijk dat het contact over het hele staal gelijk is. Het 

substraatmateriaal wordt daarom best in gestrekte vorm gecoat. Hierdoor werd onderstaande 

opstelling gebruikt voor de polypyrrolcoating en de kopercoating. In een houder uit PVC 

werden gaten gemaakt om pipetpunten in te klemmen waar de vezels en de bandjes op 

gepositioneerd worden. De houder met vezels/bandjes werd vervolgens in een bad uit PVC 

gebracht waarin de coatingsvloeistof zich bevond. 
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2.3. Gebruikte chemicaliën 

 

Alle chemicaliën zijn afkomstig van Sigma-Aldrich tenzij anders vermeld.  

 

Voor de wasstap werd natriumhydroxide gebruikt uit een oplossing van 50 % in water, 

waterstofchloride werd uit een oplossing van 37 % in water gebruikt. Het poeder Na2CO3 had 

een zuiverheid van 98 %.  

 

De polypyrrolcoating maakt gebruik van benzeensulfonzuurhydraat (BSA) met een zuiverheid 

van 97 % (C6H6O3S), ijzer(III)chloride hexahydraat met een zuiverheid van meer dan 98 % 

(Fe3Cl.6H20), en pyrrol met een zuiverheid van 98 % (C4H4NH). 

 

De chemicaliën bij de verschillende stappen van de kopercoating zijn: tin(II)chloride- 

dihydraat met een zuiverheid van 98 %, palladium(II) chloride met een zuiverheid van 

99,9 %, waterstofchloride uit een 37 % oplossing in water, formaldehyde uit een 37 % 

oplossing in water, natriumhydroxide uit een 50 % oplossing, koper(III)sulfaat pentahydraat 

met een zuiverheid van meer dan 98 % en kalium natrium tartraat tetrahydraat met een 

zuiverheid van 99 %, deze stof wordt vaak Rochellezout genoemd.  

 

Voor de nabehandeling werd gebruik gemaakt van citroenzuur monohydraat met een 

zuiverheid van meer dan 99 % en natrium hypophosphite monohydrate met een zuiverheid 

van meer dan 99 % (Fluka). 

 

Voor de polyimidecoating werd methanol gebruikt met een zuiverheid van meer dan 99,8 % 

(Fluka). Polyimide resin (100 %) werd aangekocht bij AlfaAesan en Dimethylformamide 

(DMF) bij Normapur.  

 

Om de dikte van de coatinglaag te bepalen moeten de staaltjes ingebed worden. Dit werd op 

twee verschillende manieren uitgevoerd (zie 2.4.1). Voor de methode met polijsten na 

inbedding werd gebruikt gemaakt van “Techno Vit 4000 voor metallografisch onderzoek” en 

dit werd aangekocht bij Kulzer Heraeus. Techno Vit 4000 bevat 2 vloeistoffen en een poeder. 

Het is een snelhardend, driecomponent hars gebaseerd op gemodificeerd polyester in de vorm 

van poeder en vloeistof. Het poeder is dibenzoylperoxide, de eerste vloeistof methyl 
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methacrylaat 2-(2H-benzothiazol-2-4) 4-methylphenol en de tweede vloeistof 

methylmethacrylaat en styreen. De samenstelling is twee volume-eenheden van het poeder en 

de eerste vloeistof en één volume eenheid van de tweede vloeistof. 

 

In de tweede methode maakt men gebruik van snijden via een microtoom na inbedden en hier 

werd “Historesin Embedding Kit” van de firma Leica gebruikt. De activator van deze 

inbeddingsmethode was dibenzolperoxide. De basisvloeistof was (2-hydroxylethyl)-

methacrylaat. De verharder bevat dimethylsulfoxide. Er werd 50 ml van een vloeistof 

vermengd met 0,5 g van de activator. Dit mengsel werd in een verhouding van 12/1 gemengd 

met de verharder. Een kleurstof namelijk basacryl zwart werd toegevoegd om een beter 

contrast te hebben.  

 

Voor cyclische voltametrie werd een buffertablet aangekocht bij Fluka dat bestaat uit 

Natrium/kalium fosfaat/chloride. 

 

2.4. Gebruikte karakterisatietechnieken 

 

2.4.1. Dikte van de coating bepalen 

 

Om de dikte van de coating te meten moet er een dwarsdoorsnede genomen worden. Bij 

gewoon doorknippen of snijden treedt er vervorming op, daarom is het noodzakelijk om het 

monster in een matrix in te bedden.  

De eerste methode om dit te doen is om het gecoate bandje in te bedden in “Techno vit 4000” 

(zie 2.3). Tijdens de polymerisatiereactie wordt de vloeibare oplossing hard, er werd 24 uur 

gewacht om zeker te zijn dat de reactie volledig afgelopen was. Daarna werd er gepolijst. Dit 

is noodzakelijk om de dwarsdoorsnede te kunnen zien met de lichtmicroscoop. Het polijsten 

werd gedaan met behulp van schuurpapier met verschillende ruwheden. Er werd gestart met 

het ruwste papier namelijk 220 om de grootste oneffenheden weg te werken. Er werd dan met 

steeds minder ruw papier gewerkt om het oppervlak zo glad mogelijk te krijgen namelijk met 

500-800-1000-2400. Na het polijsten is het niet mogelijk deze dwarsdoorsnede te 

onderzoeken met de SEM, aangezien deze microscoop de oneffenheden van het materiaal 
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weergeeft en deze door het polijsten weggewerkt worden. De verschillende lagen werden dus 

niet waargenomen. Met de lichtmicroscoop kunnen de lagen wel onderzocht worden. 

Met behulp van de Lucia G. software wordt dan de dikte van de lagen bepaald. De schaal 

wordt ingesteld door de gebruikte lens te selecteren. Op het computerscherm is de rand van de 

coating zichtbaar en dit wordt door middel van evenwijdige rechten geselecteerd, de afstand 

tussen deze rechten is dan ook de dikte van de coating. Deze dikte werd voor ieder staal 

vijftien keer bepaald en hiervan werd het gemiddelde bepaald. 

 

Een alternatieve manier om het staal in te bedden werd uitgevoerd met behulp historesin hars 

van de firma Leica (zie 2.3). De reactie gaat een volledige dag door en daarna kan het staal uit 

de houder gehaald worden.  

Om het staal onder de microscoop te kunnen bekijken moet het oppervlak glad gemaakt 

worden, dit gebeurt door een scherp mes het oppervlak te laten snijden via een microtoom. 

Om het snijden te vergemakkelijken worden eerst de randen van het staal wat afgeschuurd 

door middel van een slijpschijf om een kleiner oppervlak te moeten snijden. Daarna worden er 

met behulp van de microtoom dunne schillen afgesneden, dit wordt gedaan tot er een goede 

dwarsdoorsnede bekomen wordt die dan zichtbaar is onder de microscoop. Ook hier wordt de 

Lucia G. software gebruikt om de dikte van de lagen te bepalen. 

 

2.4.2. Vierpuntsweerstandsmeting 

 

Een vierpuntsweerstandmeting maakt gebruik van vier contactpunten op een rij aangebracht. 

Deze contactpunten worden met behulp van zilverpasta vastgemaakt aan een dunne Cu-draad, 

deze pasta is nodig om geen beschadiging op de dunne laag te verkrijgen. Tussen de buitenste 

contactpunten wordt een kleine stroom gestuurd in de orde van grootte van 10 mA. Het 

potentiaalverschil wordt gemeten tussen de binnenste contactpunten. Er moet rekening 

gehouden worden met de optredende contactpotentiaal en de afstand tussen de punten. De 

contactweerstand is zeer belangrijk voor lage weerstanden aangezien de contactweerstand dan 

in de grootte orde van de te meten weerstand ligt. De weerstand kan dan met behulp van de 

wet van Ohm bepaald worden. [10,26] 
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2.4.3. Cyclische voltametrie 

Cyclische voltametrie is een potentiodynamische elektrochemische meting. Een schematische 

voorstelling van de gebruikte proefopzet wordt gegeven in figuur 2.1. De referentie-elektrode 

is een verzadigde Zilver/Zilverchloride elektrode. De tegenelektrodes zijn gemaakt uit platina. 

De werkelektrode is de gecoate textielvezel. Deze elektrodes zijn ondergedompeld in een 

fosfaatbuffer van pH=7 van Fluka.  

 

Figuur 2.1: Schematische voorstelling proefopzet 

 

Bij cyclische voltametrie wordt de spanning over de werkelektrode lineair gevarieerd in 

functie van de tijd. De spanning wordt gevarieerd tussen E1 en E2 waar E2 een meer positieve 

potentiaal is voor de oxidatiereactie of een meer negatieve potentiaal voor de reductie (-E2).  

Bij cyclische voltametrie wordt de stroom ten opzichte van de veranderende spanning 

gemeten en uitgezet in een grafiek. Een belangrijke parameter bij deze karakterisatie methode 

is de scanrate (V/s) deze is zichtbaar op onderstaande grafiek als de helling. 
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Figuur 2.2: Verandering van de spanning in functie van de tijd 

 

Cyclische voltametrie is een gekende karakterisatiemethode en meer uitleg kan 

teruggevonden worden in de literatuur. [27, 28, 29] 
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3. Resultaten en bespreking 

 

3.1. Inleiding 

 

Om een transistor te maken uit textielmateriaal zijn verschillende beginmaterialen gebruikt. 

De eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen zijn flexibiliteit en voldoende sterkte 

om te kunnen geïncorporeerd worden als transistor in een textielmateriaal. De vezels en het 

bandje zijn erg fijn, hierdoor kunnen ze gemakkelijk geïncorporeerd worden in een intelligent 

textielmateriaal. De gate wordt gemaakt uit een vezel of bandje waar er een koperlaag op 

afgezet werd. Voor de kopercoating kan plaatsvinden, moet er eerst een polypyrrollaag 

aangebracht worden. De isolerende laag werd bekomen door het dipcoatingproces.  

 

3.2. Polypyrrolcoating  

 

3.2.1. De voorbereidende wasstap 

 

De optimalisatie van de wasstap werd enkel uitgevoerd op de PES-vezel en PA-vezel. Voor 

het PES-bandje werd de optimale wasstap van de vezels gebruikt en dit gaf de gewenste 

resultaten. 

 

Vooraf aan de polypyrrolcoating is het noodzakelijk om de vezels en de bandjes te ontdoen 

van alle vuil en stofdeeltjes die tijdens het productieproces en daarna op het textiel terecht 

gekomen zijn. Het is logisch dat als de coating over deze deeltjes gebeurt een homogeen 

oppervlak niet mogelijk is. Dit werd ook door experimenten bevestigd, indien de wasstap 

overgeslagen werd bekwam men geen polypyrrolcoating. Er was echter wel een grijze kleur 

waar te nemen indien het textielmateriaal uit de coatingsvloeistof gehaald werd maar zelfs 

met voorzichtig afspoelen met gedestilleerd water werd de laag er zo afgespoeld. De 

polypyrrolcoating werd met intervallen van 30 minuten gecontroleerd en telkens werd een 

PES-vezel en een PA-vezel uit de oplossing genomen en afgespoeld met gedestilleerd water, 

de rest van de vezels bleef in de oplossing. Na 6 uur was er nog altijd geen coating. De 
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hechting van de polypyrrolcoating was dus volledig ondermaats en dit toont aan dat reinigen 

van de vezel absoluut noodzakelijk is.  

 

De wasstap werd uitgevoerd in een basisch en zuur milieu om contaminatie van het oppervlak 

met vreemde deeltjes te vermijden.  

  

De eerste reinigingsmethode was die van 0,208 molL
-1 

HCl in methanol bij kamertemperatuur 

gedurende 30 min. Ook hier werd nadien geen polypyrrolcoating bekomen, de kans bestaat 

dat de vezels door het zuur aangetast worden en de reactie werd voor kortere tijdstippen 

uitgevoerd, namelijk 20, 10 en 5 minuten.  

De concentratie werd ook verminderd namelijk 0,104 molL
-1 

en 0,052 molL
-1 

en ook bij deze 

concentraties werden verschillende tijdstippen geprobeerd. Er werd geen coating bekomen bij 

verschillende tijdstippen en concentraties van HCl. 

 

De tweede reinigingsoplossing was die van 20 g/l Na2CO3 bij een temperatuur van 100°C. Het 

was niet mogelijk om de vezels op de vezelhouder te wassen aangezien het bad niet bestand is 

tegen hoge temperaturen omdat het begint te lekken. De vezels werden op een pipetpunt 

gewikkeld en in de warme oplossing gelaten gedurende 1 uur. Hier was de nadien 

aangebrachte polypyrrolcoating matig tot goed. De vezels ondervonden een zeer grote krimp 

en de temperatuur werd beperkt tot 80°C, dit had geen invloed op de polypyrrolcoating. De 

reactietijd werd ook verminderd maar dit gaf slechtere resultaten, het is dus noodzakelijk om 

een uur te reinigen. 

 

De volgende oplossing die geprobeerd werd, was met 2 molL
-1 

NaOH bij kamertemperatuur 

voor 30 minuten. Er was duidelijk een grote verbetering ten opzichte van de wasstap met HCl 

maar de polypyrrolcoating was slechter dan bij de wasstap met Na2CO3. Er waren nog altijd 

stukken uit de coating maar op sommige plaatsen was er de donkere kleur te zien van PPy. De 

wasstap minder lang (10-20 min) laten doorgaan gaf slechtere resultaten en langere reactietijd 

toonde geen verandering (50 min). De vereiste homogeniteit werd nog altijd niet bereikt. 

 

De optimale reinigingsmethode was met 2 molL
-1 

NaOH bij 80°C met een reactietijd van 45 

minuten. Dit gaf bij de latere polypyrrolcoating een praktisch volledige bedekking van de 

vezel met PPy, op de uiteinden waar de vezel de houder raakt wordt geen coating verkregen, 
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maar deze op de vezel ertussen is van goede kwaliteit. Deze methode werd ook gebruikt voor 

het reinigen van PES-bandjes, ook hier was de polypyrrolcoating van goede kwaliteit. 

Na deze wasstap werd het staal met gedestilleerd water afgespoeld en gedroogd door middel 

van een haardroger gedurende enkele minuten. 

 

3.2.2. Polypyrrolcoating 

 

3.2.2.1. De polymerisatiereactie  

 

De polypyrrolcoating is de eerste coating die op het substraat moet komen om een koperlaag 

te bekomen. Indien de polypyrrollaag ontbreekt of van slechte kwaliteit is, kan er niet gecoat 

worden met koper. De polypyrrolcoating werd bereikt door chemische polymerisatie in de 

nabijheid van de vezel of het bandje. De polymerisatiereactie kan doorgaan door de 

blootstelling aan een oxiderend reagens. Door de lage oxidatiepotentiaal van pyrrol kunnen 

verschillende oxiderende reagentia gebruikt worden om de initiatiereactie uit te lokken. Eén 

van deze oxiderende zouten is FeCl3. Deze stof werd gebruikt aangezien ze een dubbele 

functie heeft, namelijk als oxidans en als doperend reagens. Het transitiemetaalion is een 

elektronenacceptor, daardoor oxideert het π-elektronen systeem van de pyrrolring bij de 

initiatiestap.  

 

De initiatiestap bestaat uit de oxidatie van het monomeer in radicale kationen, die reageren tot 

een dimeer volgens onderstaand reactieschema. Verlies van een elektron geeft een radicaal 

kation. 

 

Combinatie van 2 radicale kationen geeft een dikation 
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Deprotonatie geeft het dimeer. 

 

 

 

Het proces zet zich verder met de oxidatie van het dimeer met vorming van trimeer, 

tetrameer,…, oligomeer en uiteindelijk het polymeer. 

 

De oligomeren en de polymeren zijn onoplosbaar in de polymerisatieoplossing en worden 

afgezet op het oppervlak. Uiteindelijk vormt zich het polymeer polypyrrol, dit is een 

halfgeleider. 

 

Het type monomeer hier pyrrol en het anion, concentratie en synthesevariabelen zoals tijd, 

agitatie en opeenvolging van blootstelling aan de chemicaliën hebben een effect op de 

elektrische, morfologische en mechanische eigenschappen en hebben ook een invloed op de 

stabiliteit van het materiaal. [30, 31, 32] 

 

3.2.2.2. De polymerisatie in de praktijk 

 

In de literatuur werd gevonden dat voor de polypyrrolcoating van para-aramidevezels, de 

vezels eerst voor 1 uur in een oplossing van enkel pyrrol gehouden werden, hierna werd de 

oplossing met BSA en Fe3Cl toegevoegd. Na 1 uur werd al een reactie waargenomen. [32] 

 

Een pyrroloplossing van 0,04 molL
-1

 in gedestilleerd water werd in contact gebracht met de 

vezels en de bandjes. In tegenstelling tot coaten van polyaramidevezels is het niet 

noodzakelijk om te wachten tot de pyrroloplossing in het textielmateriaal is binnengedrongen. 

Er werd dan ook onmiddellijk een oxiderend reagens namelijk FeCl3 in een concentratie van 

0,094 molL
-1

 en benzeensulfonzuur (BSA) met concentratie van 0,014 molL
-1

 aan 
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toegevoegd. Het volume hiervan was even groot als die van de pyrroloplossing. De 

concentraties in de uiteindelijke oplossing zijn dus de helft van de waarden hierboven.[32] 

 

Dit werd experimenteel vastgesteld aangezien er geen verschillen waren tussen de vezels die 

eerst apart in de pyrroloplossing ondergedompeld waren en de vezels die onmiddellijk de 

BSA en Fe3Cl toegevoegd kregen. Het gebruik van fijn materiaal is waarschijnlijk de reden 

waarom er niet gewacht moet worden tot pyrrol in het textielmateriaal is gedrongen.  

 

De PPy-oplossing in combinatie met FeCl3 en BSA initieert de polymerisatiereactie aan het 

oppervlak van het substraat. In het begin heeft de oplossing een oranje kleur en na ongeveer 

een kwartier begint de oplossing grijsgroen te worden, die oplossing wordt steeds donkerder. 

Na iets meer dan 2 uur begint zich een laag te vormen op het vloeistofoppervlak. Na 150 tot 

180 minuten is de polypyrrolcoating optimaal op de vezels. Bij de bandjes duurt de coating 

maar 120 tot 150 minuten. Deze tijdstippen voor de polypyrrolcoating zorgden voor een 

optimale kopercoating, bij lagere reactietijden zag de polypyrrolcoating er al goed uit maar de 

kopercoating was van slechtere kwaliteit. De dikte van de laag hangt af van de reactietijd. Bij 

lage reactietijd ontstaat een dunnere laag en een dalende oppervlaktebedekking, de reactie te 

lang laten doorgaan heeft geen effect want er zijn geen significante verschillen meer.  

 

De vezels krijgen de beste coating als ze in gestrekte vorm in de oplossing gebracht worden, 

er werd ook geprobeerd om losse vezels te coaten maar dit gaf niet de gewenste resultaten. Op 

de contactpunten van de vezel of het bandje met de houder werd een slechte coating 

vastgesteld. 

 

De reactie gaat door bij een temperatuur van 5°C, deze temperatuur wordt bereikt door de 

reactie te laten doorgaan in thermisch contact met het waterbad, er is geen uitwisseling van 

materiaal. Bij grotere reactietemperatuur worden bijproducten gevormd die ervoor zorgen dat 

de continuïteit en voltooiing van de polymerisatiereactie worden beperkt, er wordt een coating 

met een veel lagere hechting aan het textielmateriaal verkregen. Dit werd ook experimenteel 

vastgesteld bij een polymerisatiereactie bij 10°C, hier verliep de polymerisatie veel sneller. 

Na amper 30 minuten had er zich een laag gevormd op het vloeistofoppervlak en na 45 

minuten zag de vezel er goed gecoat uit maar bij afspoelen met gedestilleerd water was de 

coating verdwenen. Bij lagere temperatuur verloopt de polymerisatiereactie trager, na vier uur 

werd nog altijd geen volledige polymerisatie vastgesteld bij een temperatuur van 2°C. 
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Na de polymerisatie werden de PES-vezel, PA-vezel en PES-bandje voldoende lang 

afgespoeld met gedestilleerd water tot de niet vastgehechte polypyrrol volledig afgespoeld is. 

Het gecoate materiaal werd gedroogd door middel van een haardroger en pas de volgende dag 

gebruikt voor de kopercoating, direct coaten met koper gaf slechtere resultaten (zie 3.3.1.1). 

3.2.2.3. Beoordeling van de polypyrrolcoating 

 

De PPy-coating was van goede tot zeer goede kwaliteit na optimalisatie van de wasstap. 

 

 

Figuur 3.1: : PES monofilament  

 (vergroting 2500x) 

 

 

Figuur 3.2: : PA6 monofilament  

(vergroting 2500x) 

 

 

Figuur 3.3: PET + PPy (vergroting 2000x) 

 

 

Figuur 3.4: PA6 + PPy (vergroting 5000x) 
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Het substraatmateriaal is zeer vlak, het is dus een zeer homogeen materiaal om een laag op af 

te zetten.  

 

De polypyrrolcoating is van goede kwaliteit en zorgt voor een iets ruwer oppervlak in 

vergelijking met het startmateriaal, algemeen kan er nog altijd gesproken worden van een vlak 

materiaal. 

 

 

Figuur 3.5: PES-bandje (vergroting 150x) 

bovenaanzicht 

 

 

Figuur 3.6: PES-bandje + PPy (vergroting 5000x) 

bovenaanzicht 

 

 

Het oorspronkelijke bandje heeft een vlakke structuur, na coating met polypyrrol is er niet 

veel te zien met de SEM. Dit wil zeggen dat het oppervlak zeer vlak is, dit toont aan dat de 

coating van zeer goede kwaliteit is.  

 

3.3. Kopercoating  

 

De chemische afzetting van koper gebeurt in verschillende stappen. Om polyester of 

polyamide te coaten met koper (Cu) is het noodzakelijk om eerst een polypyrrolcoating aan te 

brengen. Indien de polypyrrolcoating van slechte kwaliteit is, is het niet mogelijk om een 

goede koperafzetting uit te voeren. 
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3.3.1. De reacties 

 

3.3.1.1. Reinigen van de vezel met polypyrrollaag 

 

Na de polypyrrolcoating is het noodzakelijk om te wachten met de kopercoating (zie 3.2.2.2), 

hierdoor is deze wasstap noodzakelijk. Om verontreiniging van het met polypyrrol gecoate 

oppervlak te vermijden worden de bandjes of de vezels gewassen, er moet er wel voor 

gezorgd worden dat de wasstap de polypyrrolcoating niet aantast. Met 2 molL
-1

 NaOH werd 

de vezel gereinigd, dit gaf echter grote beschadiging van de polypyrrollaag, zelfs bij een 

beperkte tijd van 5 min. Er werd gekozen om enkel met gedestilleerd water te reinigen, een 

reiniging die minder grondig is maar ook geen beschadiging van de polypyrrolcoating geeft. 

Experimenteel werd vastgesteld dat deze reiniging voldoende is voor de kopercoating omdat 

de te verwijderen deeltjes makkelijk verwijderd kunnen worden. 

 

3.3.1.2. Activatie en sensivatie  

 

Vooraleer de koperlaag kan worden aangebracht werd een SnCl2–PdCl2-oplossing gebruikt 

om het polypyrrol oppervlak te activeren. 

 

Het oppervlak wordt geactiveerd door de chemisorptie van palladium, deze stof creëert een 

actieve site voor de groei van de koperlaag. Directe chemisorptie van palladium op polymeren 

is niet mogelijk in de meeste gevallen, daarom wordt het oppervlak eerste gesensiteerd met 

een tin component. De gecreëerde ‘zaad’ laag van tincenters initiëren de chemisorptie van 

palladium, dat op zijn beurt gebruikt wordt als ‘zaad’ laag voor de elektroloze depositie van 

koper.  

De polypyrrollaag moet de vezel volledig bedekken want die laag is een beter oppervlak voor 

de activatie van palladium. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de N-centra in de 

pyrrolstructuur dienen als een acceptor voor de groei van de koperlaag. Stikstof heeft 

namelijk een hoge affiniteit voor metalen zoals koper. 
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Figuur 3.7: Voorstelling van de palladium centra 

 

De gebruikte oplossing werd gemaakt door 1 gram PdCl2 op te lossen in een 60 ml 

HCl-oplossing van 37 % voor een periode van 6 tot 12 uur. Dan wordt er 22 gram SnCl2 aan 

toegevoegd en gedestilleerd water tot men 1 liter verkrijgt. Na 3 tot 6 uur wachten is de 

oplossing klaar voor gebruik. Het textielmateriaal met polypyrrollaag wordt 10 minuten 

ondergedompeld in deze oplossing. Hierna werd het substraat gewassen met gedestilleerd 

water. Na deze behandeling wordt het substraat 5 tot 10 minuten gedroogd met een haardroger 

op de laagste stand.[32,33] 

 

3.3.1.3. Versnelling 

 

Het bekomen textielmateriaal werd ondergedompeld in een 10 % waterstofchloride (HCl) 

oplossing voor 1 tot 5 minuten, dit is nodig om de contaminatie met de tingestabiliseerde 

ionen te verwijderen en dus om de katalytisch actieve palladiumkernen bloot te stellen. Hierna 

werd terug afgespoeld met gedestilleerd water om contaminatie met HCl uit te sluiten.[32, 33] 
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3.3.1.4. Koperafzetting 

 

Als de voorbereidende stappen zijn achter de rug zijn, kan begonnen worden aan de 

kopercoating via een reductiereactie. 

 

Cu
2+

 + 2HCHO + 4OH
-
 → Cu + H2 + 2H2O + 2HCOO

-
 

 

Formaldehyde (HCHO) zorgt voor de reductie van Cu(II) naar metallisch Cu, 

natriumhydroxide (NaOH) zorgt voor de activatie van formaldehyde. Er wordt ook 

Rochellezout aan toegevoegd om de reactie van Cu(II) naar koperhydroxide (CuOH) te 

vermijden.  

 

Formaldehyde geeft aanleiding tot onderstaande reacties 

 

HCHO +2 OH
-
 → HCOO

-
 + 2H2O + 2e

-
 

Deze reactie vindt plaats op palladium 

 

HCHO + H2O → HCOOH + 2H
+
 + 2e

-
 

2HCHO + 4OH
-
 → 2HCOO

-
 + H2 + 2H2O + 2e

-
 

Deze reactie vindt plaats op koper 

 

Deze reductiereactie namelijk die van Cu
2+

 naar metallisch koper zorgt ervoor dat er koper 

wordt afgezet. 

 

Cu
2+

 + 2HCHO + 4OH
-
 → Cu + H2 + 2H2O + 2HCOO

-
 

 

De optimale formaldehydeconcentratie van 0,154 molL
-1 

zorgt voor de best geleidende 

koperlaag. De optimale CuSO4-concentratie is 0,04 molL
-1

, die van Rochellezout 

0,177 molL
-1 

en bij NaOH is 0,165 molL
-1 

het optimum. 

 

Er is opgemerkt dat een slechte polypyrrollaag automatisch een slechte koperlaag geeft, op 

plaatsen waar de PPy-laag niet homogeen is, wordt geen koperlaag verkregen. Dit komt 

doordat de activatie met palladium beter op polypyrrol plaatsvindt.  
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Tijdens de kopercoating moet het vloeistofoppervlak in constante beweging zijn, indien dit 

niet gebeurt, kunnen eventuele gasbellen op het substraat zorgen dat er op die plaats geen 

coating komt. Het bewegen zorgt er ook voor dat de laag heel wat gladder wordt.  

 

Na de behandeling moeten de met koper gecoate polyestervezels/bandjes gewassen worden 

met gedestilleerd water en gedroogd worden. Om oxidatie te voorkomen moeten ze volledig 

droog zijn. [15, 32] 

 

3.3.1.5. Nabehandeling 

 

Een nabehandeling met citroenzuur en natriumhypofosfiet zorgt voor een grotere glans van 

het koper. Van beide producten werd 10 g/l gebruikt.  

Hierna moet het textielmateriaal terug gereinigd worden met gedestilleerd water en 

zorgvuldig gedroogd worden om oxidatie uit te sluiten. Er moet voor tenminste 20 minuten 

gedroogd worden met een haardroger. Na enkele dagen werd al een oxidatiereactie 

waargenomen indien er maar 15 minuten gedroogd werd en na twee weken was de koperlaag 

volledig verdwenen. Indien voldoende gedroogd werd, werd ook een lichte oxidatie 

vastgesteld maar na 3 maanden was het staal nog altijd geleidend en was de koperlaag nog 

overal zichtbaar.[32] 

 

3.3.2. Kopercoating op vezelmateriaal 

 

De reductiereactie in 3.3.4 moet minimum 4 minuten en maximum 10 minuten doorgaan om 

een gladde en goed geleidende laag te bekomen. Het textielmateriaal werd visueel beoordeeld 

of het wel of niet uit de oplossing mocht, aangezien de reactietijd niet iedere keer dezelfde 

was. Bij kortere reactietijden is nog niet het volledige oppervlak bedekt en bij langere 

reactietijden wordt de hechting minder. De koperreactie is autokatalytisch, wat betekent dat 

de koperlagen op elkaar afgezet worden. Hoe meer koperlagen er zijn, hoe groter de kans dat 

er luchtbellen zitten tussen de lagen en dit zorgt voor een lagere adhesie. Deze verminderde 

hechting zorgde ervoor dat bij het afspoelen met gedestilleerd water de coating verdween. 

Experimenteel werd ook vastgesteld dat de kopercoating op sommige plaatsen sneller begint. 
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Vanaf deze punten breidt de koperlaag zich uit over het ganse staal. Indien het coatingproces 

te lang doorgaat ontstaat op die startpunten delaminatie omdat de laag te dik wordt. Indien het 

coaten niet lang genoeg doorgaat wordt er op de latere punten geen geleidende laag verkregen 

en op de startpunten wordt wel een geleidende laag verkregen. Om over het ganse staal een 

geleidende coating te krijgen moet een optimum van tijd gevonden worden. Deze tijd is niet 

iedere keer hetzelfde en is afhankelijk van hoe vlug de vezel begint met de coating. Bij 

verschillende vezels in hetzelfde bad kan het zijn dat de ene volledig geleidend is en de 

andere nog niet. Het is dus moeilijk om een volledig goede coating te bekomen.  

 

De PES-vezel scoort hier duidelijk beter dan de PA-vezel maar perfect is de coating niet. Bij 

weerstandsmetingen van de vezel met behulp van een ohmmeter wordt niet over de gehele 

lengte geleiding vastgesteld. Sommige stukken zijn goed maar die zijn niet met het blote oog 

te onderscheiden van de slechte stukken. De stukken met slechte polypyrrolcoating zijn wel te 

onderscheiden. Voor het aanbrengen van de isolerende coating op de kopercoating is het 

visueel niet mogelijk te bepalen of met een geleidend deel gewerkt wordt. Daarom werd bij de 

vervolgens door dipcoating aan te brengen isolerende laag eerst gewerkt met een koperdraad 

om die effecten uit te sluiten (zie 3.4.3). Er moet wel opgemerkt worden dat ongeveer de helft 

van de vezels wel volledig geleidend waren bij de PES-vezel, bij de PA-vezels werden weinig 

tot geen volledig geleidende vezels bekomen. De niet volledig geleidende vezels waren wel 

geleidend op bepaalde plaatsen. 

 

Volledige karakterisatie van de kopercoating op vezels was niet mogelijk aangezien de 

coating niet regelmatig was en reproduceerbare resultaten dus niet bekomen konden worden.  

 

Wat kan de oorzaak zijn van deze fluctuerende weerstand? Analyse met de SEM werd 

uitgevoerd om de laag van naderbij te bekijken.  

 

SEM beelden van de geleidende delen tonen een homogene coating. Het oppervlak is niet zo 

vlak meer zoals bij de ongecoate textielvezel maar er is wel een praktisch volledige 

bedekking. Dit is de typische coating structuur van een metaal met een zekere 

oppervlakteruwheid.  

 



  47 

 

Figuur 3.8: PES + PPy + Cu (vergroting 2000x) 

 

 

Figuur 3.9:PES + PPy + Cu (vergroting 8000x) 

 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de kopercoating niet perfect is, is het gebruik van 

fijne vezels. Koper heeft een kristalrooster en heeft het moeilijk om zich op een oppervlak 

met grote kromming af te zetten. Ook bij het ontbreken van een coating op 1 punt wordt geen 

geleiding meer verkregen aangezien dit punt bij de fijne vezel, bijna het volledige oppervlak 

bevat. Aangezien de coating ook niet op elke plaats tegelijk begint en het aantal startpunten 

beperkt blijft door het kleine oppervlak is de kans groot dat een bepaalde plaats te laat begint 

met de coating. 

 

De verklaring dat de PES-vezel betere resultaten geeft is misschien dat zijn diameter van 

80 µm groter is dan die van de PA6 met 50 µm. Het soort materiaal kan ook een effect 

hebben, maar aangezien er in het labo geen PES-microvezels en PA6-microvezel van dezelfde 

diameter aanwezig waren werd de invloed van vezeltype niet getest. 

 

3.3.3. Kopercoating op polyesterbandjes 

 

3.3.3.1. Visuele beoordeling 

 

Aangezien vezelmateriaal met een kleine diameter geen reproduceerbare resultaten gaven 

werd een ander startmateriaal gebruikt namelijk PES-bandjes met een breedte van 1 mm en 

dikte van 40µm. Er werd polyester gekozen omdat dit materiaal bij de vezels de beste 
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kopercoating gaf. Aangezien bandjes een vlakke structuur hebben wordt aangenomen dat de 

koperafzetting hier ook makkelijker zal gaan. 

 

De PES-vezel en PES-bandjes ondergingen een kopercoating in hetzelfde bad om de 

verschillen tussen de textielvorm aan te tonen. Terwijl de PES-vezel er goed gecoat uitzag 

met koper waren niet alle vezels over de ganse lengte geleidend. De PES-bandjes hadden een 

prachtige koperglans en waren over de ganse lengte geleidend met uitzondering van de 

uiteinden waar het bandje contact had gemaakt met de houder. Net zoals bij de vezelvorm 

werden bij het bandje startpunten verkregen waarbij de kopercoating begon. In tegenstelling 

tot bij de vezelvorm was het tijdsvenster waar overal een goede coating bekomen werd veel 

groter waardoor het ganse staal geleidend kon gemaakt worden. Dit komt doordat er meer 

startpunten zijn waardoor het tijdsverschil tussen het begin van de coating op een startpunt en 

op het laatste punt veel kleiner is.  

 

Met het blote oog zijn de coatings heel duidelijk en zijn ze homogeen. De PPy-coating is 

zwart en de Cu-coating is koperkleurig met een glans die zichtbaar is op figuur 3.10. 

 

 

Figuur 3.10: links PES-bandje, midden PPy-coating, rechts Cu-coating 

 

Het polyesterbandje werd onder de lichtmicroscoop onderzocht om de verschillen op het 

oppervlak te zien na de verschillende coatings. De kopercoating is van goede kwaliteit en het 

volledige oppervlak is bedekt. 
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Figuur 3.11: PES-bandje + PPy-coating + Cu-coating onder de lichtmicroscoop (reflectie) 

groene balk = 500 µm 

 

In SEM-foto’s zijn de koperkristallen zichtbaar, we hebben te maken met een kopercoating 

met volledige bedekking. 

 

 

Figuur 3.12: PES-bandje + PPy-coating + Cu-

coating (vergroting 1000x) 

 

Figuur 3.13: PS-bandje + PPy-coating + Cu-

coating 

 (vergroting 5000x) 

 

3.3.3.2. Weerstand  

 

De kopercoating zag er zeer glanzend uit en indien bij de kopercoatingstap veelvuldig met de 

vloeistof geschud werd, ontstonden er geen gaten in het substraat. Bij meting van de weestand 

met een ohmmeter werd duidelijk dat we te maken hadden met een zeer goeie geleider. Een 

exacte waarde van de weestand bepalen is niet mogelijk met deze techniek maar de waarde 

wordt geschat op minder dan 0,1 Ω/cm. Een staal van 45 dagen oud werd getest via een 
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vierpuntsweerstandsmeting en hier werd een waarde van 1 Ω/cm bekomen. Op dit staal werd 

een lichte oxidatie vastgesteld maar de weerstandswaarde ligt nog altijd in het gebied van de 

geleiders.  

 

3.3.3.3. Cyclische voltametrie op het PES-bandje met kopercoating 

 

Eerst werd cyclische voltametrie toegepast op koperdraad met een diameter van 0,04 mm. 

Hierna werd het polyesterbandje met kopercoating aan hetzelfde experiment onderworpen.  

 

Figuur 3.14: Cyclische voltametrie op koperdraad en PES-bandje met kopercoating 

 

De grijze curve toont het elektrochemische verloop van de stroom in functie van de spanning 

bij de zuivere koperdraad bij de vierde cyclus, hier zijn de pieken aangeduid met A1, A2, C1 

en C2. Op deze grafiek zijn de typische anode en kathodepieken waargenomen. Dit 

experiment wordt gestart bij een potentiaal van -0,3 V en de scan verloopt eerst naar een meer 

negatieve spanning. De startpotentiaal werd gekozen op -0,3 V omdat bij deze potentiaal de 

reductiereactie nog net niet begonnen is. Bij de eerste cyclus van de dunne koperdraad waren 

de vier verschillende pieken niet duidelijk zichtbaar. De kathodische pieken ontbraken wat 
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aantoont dat er bij de koperdraad geen oxidatie optreedt. Aangezien de pieken in de eerste 

cyclus niet erg duidelijk waren, werd de vierde piek vergeleken met het PES-bandje met 

kopercoating. Materiaal dat gecoat is met koper bevat na enkele weken al een dunne 

oxidatielaag, hierdoor waren de kathodische pieken al aanwezig bij de eerste cyclus. De 

volgende cyclus vertoonde geen pieken meer aangezien de dunne coatingslaag al na de eerste 

cyclus volledig verdwenen was. 

Door te beginnen met de negatieve scan, wordt eerst een kathodische reactie verkregen en de 

dunne CuO-laag die op de kopercoating aanwezig kan zijn, wordt gereduceerd. Bij de vierde 

scan bij de dunne koperdraad is er ook al een geoxideerde laag aanwezig door de vorige cycli. 

Een eerste piek bij ongeveer -0,54 V toont de reductie van CuO naar Cu2O, op de grafiek 

wordt dit aangeduid met C1.  

 

CuO<-> Cu2O 

 

Op dit punt wordt nog niet alle CuO gereduceerd en het overblijvende CuO wordt 

gereduceerd tot Cu bij een potentaal van -0,63 V aangeduid met C2. Op dit punt wordt ook 

Cu2O gereduceerd tot metallisch koper. 

CuO <-> Cu
2+

 

Cu2O <-> Cu
2+

 

 

De kathodische reactie stopt en de anodische reactie begint bij een potentiaal vanaf 0,04 V. 

De eerste anodische piek geeft de oxidatie van metallisch koper weer tot Cu2O namelijk A1 

dus bij 0,16 V.  

 

2 Cu + H2O <-> Cu2O + 2H
+
 + 2 e

-
 

 

Bij een tweede anodische piek namelijk A2 bij 0,46 V zijn twee oxidatiereacties mogelijk. Het 

overgebleven metallisch koper wordt geoxideerd tot CuO en de Cu2O wordt geoxideerd tot 

CuO. 

   

Cu + H2O <-> CuO + 2 H
+
 + 2

 
e

- 

Cu2O + H2O <-> 2 CuO + 2 H
+
 + 2

 
e

- 
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Dezelfde reacties gebeuren ook bij het PES-bandje met kopercoating. De pieken werden 

verschoven naar een andere potentiaal en een andere intensiteit. De verschillen in intensiteit 

kunnen veroorzaakt worden door het verschil in oppervlakte en de verschillen in potentiaal 

kunnen het gevolg zijn van het iets heterogener oppervlak, de vlakke geometrie en de 

mogelijke beschadigingen op bepaalde plaatsen van de kopercoating. 

 
 

Er is ook een piekverschuiving waarneembaar. De pieken zijn weergegeven in figuur 3.14 

door A1
’, A2

’, C1
’ en C2

’ en de waarden ervan in volgende tabel. 

 

A1 0,16 V A1
’
 0,23 V 

A2 0,46 V A2
’
 0,99 V 

C1 -0,54 C1
’
 0,70 V 

C2 -0,63 C2
’
 -0,87 V 

Tabel 3-1: Overzicht van de piekverschuivingen 

 

Aangezien de pieken bij de eerste cyclus niet gelijkaardig zijn is deze methode niet geschikt 

om de oppervlaktebedekking te bepalen.[34] 

 

3.4. Isolerende coating 

 

3.4.1. Inleiding 

 

Om een goede coating te bekomen is het noodzakelijk om het staal in een gestrekte vorm 

onder te dompelen. Dit kan bereikt worden door een gewichtje aan het uiteinde van het te 

coaten substraat te hangen. Dit gewichtje kan een papierklem zijn of een bolletje uit roestvast 

staal waar er een opening ingebracht is waartussen het substraat kan geklemd worden. Indien 

er gewerkt wordt met een niet gestrekt staal dan vormen delaminaties een probleem . 

 

Er zijn verschillende redenen voor het gebruik van zuiver kopermateriaal bij het dipcoating 

proces. Ten eerste werd een koperdraad gebruikt met de bedoeling om een isolerende laag te 

produceren en zeker te zijn dat de isolerende eigenschappen voortkomen uit de polyimidelaag 

en niet uit een slechte koperlaag. Aangekocht koper is ook een veel homogener materiaal dan 
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de gesynthetiseerde bandjes met kopercoating, dus kan er veel beter vergeleken worden 

aangezien het startmateriaal altijd hetzelfde is.  

 

3.4.2. Voorbereidende stappen 

 

Om een goede isolerende laag te bekomen op het substraatmateriaal werd gekozen voor 

polyimide (PI), dit polymeer heeft een grote elektrische weerstand. Voor het proces dipcoaten 

is het essentieel om een geschikt oplosmiddel te zoeken voor PI. PI is oplosbaar in 

dimethylformamide (DMF).[35] 

 

Om te beginnen met dipcoaten is een goeie bevochtiging nodig. Dit werd getest aan de hand 

van volgende opstelling.  

 

Figuur 3.15: Opstelling voor het meten van de contacthoek 

 

Men laat een druppel van de coatingsvloeistof vallen op het substraat en de camera registreert 

dit. Op de foto kan dan de grootte van de contacthoek bepaald worden. Voor deze methode is 

het noodzakelijk om over een vlak substaat te beschikken en een oppervlak dat voldoende 

groot is om een druppel op te laten vallen. De polyesterbandjes met kopercoating kunnen niet 

gebruikt worden omdat ze te dun zijn. 

Er werd daarom gebruikt gemaakt van koperfolie om toch een idee van de bevochtiging te 

krijgen en een geschikte reinigingsprocedure te kunnen opstellen.  

 

Op de koperfolie werd een druppel van de oplossing van 7 % PI in DMF gelegd en werd de 

contacthoek gemeten, men bekwam een hoek van ongeveer 45°. Dit is veel te hoog om te 

kunnen dipcoaten. 

Drie reinigingsstappen werden getest, namelijk de oxidatie, met C2HCl3 en ontvetting met 

methanol. 
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1) De oxidatie van de koperfolie met H2O2:HCOOH= 1:1 bij een temperatuur van 45° bleek 

niet geschikt aangezien het koper hierin oplost. 

 

2) De koperfolie werd 5 min ondergedompeld in C2HCl3, daarna werd er een druppel van 7 % 

PI in DMF op de folie gelegd, de bekomen contacthoek is ongeveer 30°. Deze contacthoek is 

gedefinieerd in 1.4.  

 

3) De laatste methode was een ontvetting met methanol (CH3OH). Terug werd er een druppel 

coatingsvloeistof op het substraat gelegd en de bekomen contacthoek was 20°. Er werd 

besloten deze laatste methode toe te passen bij het reinigen van de Cu-substraten. 

 

 

Figuur 3.16: ongereinigd 

 

Figuur 3.17: gereinigd met 

C2HCl3 

 

Figuur 3.18: gereinigd met 

CH3OH 

 

Op basis van deze testen concluderen we dat voor Cu-folie ontvetten in methanol voldoende 

is om bevochtiging van het substraat oppervlak mogelijk te maken. 

3.4.3. Preliminaire experimenten op koperfolie 

 

De eerste testen werden gedaan op koperfolie met een dikte van 0,05 mm die minimum 5 

minuten werd ondergedompeld in methanol. Na de reiniging werd de koperfolie 

ondergedompeld in gedestilleerd water en eventjes aan de lucht gedroogd. Deze methode gaf 

slechte resultaten omdat er bij coaten nog sporen van water aanwezig waren. Polyimide is 

immers onoplosbaar in water en onderdompeling van het staal met het beetje water gaf 

aanleiding tot de vorming van lichtgele slierten in de coatingsvloeistof. Deze slierten werden 

opgenomen door de koperfolie en gaven een heterogene slechte coating. 

Het blijkt noodzakelijk om watervrij te werken eventueel kan het staal ook ondergedompeld 

worden in DMF voor het coaten. 
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Het experiment werd herhaald maar nu werden de staaltjes gedurende minimum 5 minuten 

gedroogd aan de lucht. De koperfolies en de koperdraad werden gecoat met de zelfde 

oplossingen. Na dipcoating werden ze bij kamertemperatuur gedroogd in de stofvrije ruimte. 

Er werd gewerkt met verschillende snelheden namelijk 1 mm/min en 5 mm/min en bij 

verschillende concentraties namelijk 3.3 % en 7 % PI in DMF. 

 

 

Figuur 3.19: Koperfolie onder de lichtmicroscoop 

 

De ongecoate koperfolie bevat evenwijdige strepen  

 

 

Figuur 3.20:dipcoaten in DMF + 7 % PI bij een 

snelheid van 1 mm/min 

 

Figuur 3.21:dipcoaten in DMF + 7 % PI bij een 

snelheid van 5 mm/min 

 

Figuur 3.22:dipcoaten in DMF + 3,3 % PI bij een 

snelheid van 1 mm/min 

 

Figuur 3.23:dipcoaten in DMF + 3,3 % PI bij 

een snelheid van 5 mm/min 
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Bij een snelheid van 1 mm/min is de coating minder goed dan bij een snelheid van 5 mm/min. 

Bij een concentratie van 3,3 % ziet de coating er homogener uit. 

 

Uit de eerste testen werd geleerd dat het belangrijk is om watervrij te werken. De koperfolie 

werd voor minstens 5 minuten ondergedompeld in methanol en daarna afgespoeld met DMF, 

dit om contaminatie met methanol te vermijden. Er werd gewerkt met oplossingen van 2 % en 

4 % PI in DMF bij een snelheid van 1 mm/min en 5 mm/min. Na dipcoating werden ze bij 

kamertemperatuur gedroogd in de stofvrije ruimte. 

 

Observatie met de lichtmicroscoop van de coatings uitgaande van de 2 % en 4 % oplossingen 

tonen aan dat deze coatings homogeen zijn. Er was geen verschil zichtbaar tussen de 

verschillende concentraties en snelheden. 

 

 

 

De foto’s van de coatings uitgaande van 2 % en 4 % oplossing, werden met de SEM 

verkregen met een vergroting van 2000x. Hier is wel een duidelijk verschil zichtbaar. De 

SEM geeft hoogteverschillen weer, hoe vlakker het substraat is, hoe minder er te zien is. 

 

Na dipcoating met PI zijn de strepen uit de oorspronkelijke koperfolie heel wat minder 

geworden wat aangeeft dat het oppervlak veel homogener is geworden en de 

hoogteverschillen kleiner worden. Bij een snelheid van 1 mm/min en bij een concentratie van 

4 % wordt de mooiste laag verkregen, dit is niet noodzakelijk de meest isolerende laag maar is 

wel de meest homogene laag. De grenslaag van deze snelheid gaf een duidelijk verschil tussen 

het gecoate en het niet gecoate oppervlak, dit was ook zichtbaar bij de andere snelheden en 

concentraties maar het contrast was minder duidelijk. 

Bij een hogere snelheid werden ook bellen waargenomen waar dit niet het geval was bij de 

snelheid van 1 mm/min.  

 

Figuur 3.24: koperfolie gecoat met 2 % PI in DMF met snelheid van 15mm/min 
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Figuur 3.25: Vergelijking van de PI-laag bekomen met verschillende concentraties en snelheden 

(vergroting 2000x) a) koperfolie ongecoat , b) koperfolie na dipcoaten in 2 % PI in DMF met een 

snelheid van 1 mm/min, c) koperfolie na dipcoaten in 2 % PI in DMF met een snelheid van 

5 mm/min, d) koperfolie na dipcoaten in 4 % PI in DMF met een snelheid van 1 mm/min, 

e) koperfolie na dipcoaten in 4 % PI in DMF met een snelheid van 1 mm/min (grenslaag tussen 

gecoat en niet gecoat deel van het substraat), f) koperfolie na dipcoaten in 4 % PI in DMF met een 

snelheid van 5 mm/min 

 

3.4.4. Testen op koperdraad 

 

3.4.4.1. Dipcoating bij 2 %-4 % PI in DMF  

 

De testen werden ook op koperdraad uitgevoerd om te zien of de coating met PI ook mogelijk 

was op een ronde vezelvorm, de koperdraad werd gereinigd voor minstens 5 minuten met 

methanol en werd daarna afgespoeld in DMF. Er werd gewerkt met een oplossing van 4 % PI 

in DMF bij een snelheid van 5 mm/min. De vezels werden bij kamertemperatuur gedroogd in 

de stofvrije kamer. 

 

a b c 

d e f 
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Figuur 3.26: ongecoate koperdraad 

 

Figuur 3.27: koperdraad na coating met 4 % PI in 

DMF met een snelheid van 5 mm/min 

 

 

Er wordt vastgesteld dat na coating met PI het oppervlak ruwer wordt, dit is het omgekeerde 

van bij de koperfolie waar het gladder werd. Dit is geen tegenstrijdigheid omdat de koperfolie 

als beginmateriaal op zich al erg ruw was en de koperdraad een zeer glad oppervlak heeft. Na 

coating werd de draad ruwer en werd de oorspronkelijk ruwe folie gladder. 

 

 

Figuur 3.28: polyimidelaag bij een vergroting van 8000x 

 

Bij een grotere vergroting wordt duidelijk dat de draad volledig bedekt is met isolerend 

polymeer.  

 

Delaminaties vormen wel een probleem bij de dipcoating. Hier kan de dikte van de coating 

geschat worden. Met behulp van de SEM werd de dikte van de losgekomen laag geschat, deze 

is in dezelfde orde van grootte van de dikte van de coating. Er wordt geschat dat de dikte hier 

rond de 100 nm ligt.  
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Figuur 3.29: Delaminaties van de polyimidecoating 

 

Deze delaminaties kwamen niet veelvuldig voor waardoor de schade waarschijnlijk niet door 

het coatingproces zelf werd aangebracht maar eerder door de onvoorzichtige behandeling na 

het coaten bij het vervoer. Er werden drie monsters getest en op één van de drie vormden zich 

delaminaties.  

 

Polyimide is een isolator dus indien de laag van goede kwaliteit is moet er een grote 

weerstand gevonden worden. Met behulp van een ohmmeter werd bepaald dat de weerstand 

minder dan 1 ohm bedraagt, de exacte waarde meten bij lage weerstanden is niet mogelijk met 

deze techniek. Er kan een vierpuntsweerstandsmeting gedaan worden maar aangezien het 

gecoate kopermateriaal nog altijd een goede geleider was, werd dit niet gedaan. 

De laag is te dun om goede isolerende eigenschappen te hebben. Er is wel een verschil met de 

ongecoate koperdraad die een perfecte geleider is maar de weerstand van de gecoate 

isolatielaag is veel te laag. De laag zag er dus goed uit maar isolerende eigenschappen waren 

er nog niet. Bij dipcoaten kan de dikte vergroot worden door de snelheid of de concentratie te 

wijzigen dit werd dan ook gedaan in 3.4.4.2. 

 

3.4.4.2. Coating bij een hogere concentratie (6 %-12 % PI DMF) 

 

Een koperdraad met diameter 0,04 mm werd gecoat met een polyimideoplossing van 6 %, 

8 %, 10 % en 12 % in DMF. De snelheden varieerden van 5-20 mm/min. De weerstand werd 

gemeten met behulp van een ohmmeter en er werd terug een zeer lage weerstand gemeten. 

Tussen de verschillende concentraties was er geen merkbaar verschil. Met hogere snelheid 

werd er een iets grotere weerstandswaarde bekomen. De laag was met het blote oog niet te 
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zien aangezien de vezel erg fijn is en de laag die erop ligt maar een klein kleurverschil heeft 

met de koperkleur. Polyimide heeft een lichtgele kleur maar bij een dunne laag lijkt dit 

transparant.  

 

Aangezien het niet mogelijk is om de verschillende snelheden en concentraties te vergelijken 

werd een koperdraad met diameter van 1 mm gecoat, daar visuele analyse hier makkelijker is. 

De concentraties van de oplossingen waren 5 %, 7,5 % en 10 % en 12,5 % PI in DMF. Ze 

werden ondergedompeld met een snelheid van 10-15-20-25 mm/min. Ook hier was de 

weerstand heel laag. Een vierpuntsweerstandsmeting van de koperdraad gecoat in 7,5 % PI in 

DMF met een snelheid van 15 mm/min gaf een gemiddelde van 0,095 ohm/cm.  

 

Deze hogere concentratie zorgt voor een zeer kleine toename van de weerstand in vergelijking 

met zuiver Cu. De weerstand is lager dan 1Ω, het materiaal is dus nog altijd een goede 

geleider terwijl het doel is om een isolator te bekomen. 

 

Visueel werden hier echter wel verschillen vastgesteld namelijk dat de hogere concentratie 

een dikkere laag gaf, wat zichtbaar was door het waarnemen van de typische lichtgele kleur 

van polyimide.  

 

Figuur 3.30: vergelijking van de laag bij 5 % PI in DMF (boven) en 10 % PI in DMF (onder) beiden bij 

een snelheid van 20 mm/min 

 

Aangezien we met een koperdraad werken met een diameter van 1 mm was het makkelijker 

om dit visueel te beoordelen. Aangezien de dikte van de laag groter lijkt te worden bij hogere 

concentratie werd dan ook de concentratie verder verhoogd in 3.4.4.3. 



  61 

 

3.4.4.3. Bereiken van een isolerende coating  

 

De koperdraad met diameter 1 mm werd terug getest bij hogere concentraties. Er werden 

concentraties gebruikt van 13,3 % - 15 % - 17,5 % en 20 % PI in DMF, de snelheden 

varieerde van 5 mm/min tot 120 mm/min namelijk: 5-10-15-20-40-60-80-100-120 mm/min. 

De stalen hebben een lichtgele kleur die duidelijker wordt bij hogere concentraties en 

snelheden. Bij een concentratie van 13,3 % en een snelheid van 60 mm/min is voor het eerst 

de coating volledig isolerend, bij lagere snelheid blijft het geleidend. Dit werd gemeten met 

een ohmmeter waar een weerstandswaarde van oneindig bekomen werd. 

Bij een concentratie van 15 % zijn er isolerende eigenschappen vanaf 15 mm/min, bij een 

concentratie van 17,5 % is dit vanaf 10 mm/min. Iedere geteste snelheid bij een concentratie 

van 20 % gaf isolerend materiaal. Delaminaties kwamen niet voor. 

 

Figuur 3.31: vergelijking van de laag bij 5mm/min (boven) en 60 mm/min (onder) beiden bij een 

concentratie van 13,3 % PI in DMF 

 

De laag wordt dikker bij hogere concentratie en hogere snelheid. Op figuur 3.32 worden de 

concentraties vergeleken bij een snelheid van 100 mm/min. Bij een concentratie van 20 % 

wordt een duidelijk dikkere laag bekomen dan bij de rest. Bij een concentratie van 13,3 % 

wordt een duidelijk dunnere laag bekomen aangezien de polyimidekleur hier niet zo duidelijk 

is.  
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Figuur 3.32: Invloed van de concentratie bij een snelheid van 100 mm/min 

(van boven naar onder concentratie 13,3 % - 15 % - 17,5 % - 20 %) 

 

De invloed van de snelheid op de dikte werd ook waargenomen. In figuur 3.33 is dit 

zichtbaar.  

 

Figuur 3.33: vergelijking van de snelheid bij 15 % PI in DMF 

 (van boven naar onder snelheid van 5-10-15-20-40-60-80-100 mm/min) 

 

geleidend 

isolerend 
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3.4.5. Testen op vezels met kopercoating 

 

Aangezien de kopercoating op vezelmateriaal niet optimaal was, werd geen volledige 

karakterisatie gedaan op dit substraatmateriaal. Om een idee te krijgen of het dipcoatingproces 

mogelijk was bij vezelvorm werd gedipcoat bij een concentratie van 4 % PI in DMF en een 

snelheid van 5 mm/min. De gekopercoate PES-vezel en PA-vezel was geleidend over de hele 

lengte waarover gedipcoat werd. Dit werd bekomen door de geleidende stukken te selecteren 

uit de Cu-gecoate vezels. 

 

Er is niet zoveel verschil zichtbaar tussen de kopercoating en de polyimidecoating onder de 

SEM. Een glad oppervlak wordt behouden.  

 

Figuur 3.34: PES-vezel + 4 % PI met een snelheid van 5 mm/min (vergroting 8000x) 

 

Zelfs bij een vergroting van 5000x was een relatief vlak oppervlak zichtbaar. Dezelfde 

coating werd ook uitgeprobeerd op een gekopercoate vezel van slechte kwaliteit, hier was er 

delaminatie zichtbaar.  

 

Het dipcoatingproces is dus mogelijk bij een vezel met een goede kopercoating. Er wordt een 

isolerende laag bekomen bij een koperdraad, deze heeft een analoge geometrie als de vezel. In 

principe is het dus mogelijk om een gekopercoate PES-vezel of PA-vezel te coaten met een 

isolerende PI-laag via het dipcoatingproces zoals bij een koperdraad. 
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3.4.6. Isolerende coating op PES-bandje met kopercoating 

 

3.4.6.1. weerstand 

 

Zoals uit 3.4.3 blijkt is een hoge concentratie noodzakelijk om een isolerende laag te 

verkrijgen, dit was ook bij de gekopercoate bandjes vastgesteld. Bij een concentratie van 

10 % werden verschillende snelheden getest namelijk 12,5-25-50-75-100-170 mm/min. De 

laag was bij lage snelheden te dun om isolerende eigenschappen te krijgen. Lagere 

concentraties van PI in DMF werden daardoor niet meer getest aangezien uit vorige testen bij 

koperdraad bleek dat een lagere concentratie aanleiding gaf tot een nog dunnere laag. Hogere 

concentraties van PI in DMF namelijk 12,5 % - 14 % - 15 % - 17,5 % - 20 % gaven 

aanleiding tot isolerende lagen bij lagere snelheden.  

 

 10 % 12,5 % 14 % 15 % 17 % 20 % 

12,5 

mm/min 
Geleidend Geleidend Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend 

25 mm/min Geleidend Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend 
Soms 

delaminatie 

50 mm/min Geleidend Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend Delaminatie 

75 mm/min Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend Delaminatie 

100 

mm/min 
Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend Isolerend Delaminatie 

170 

mm/min 
Delaminatie Delaminatie Delaminatie Delaminatie Delaminatie Delaminatie 

Tabel 3-2: Overzicht van de weerstand bij verschillende concentraties en snelheden 

 

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat een hogere concentratie bij lagere snelheden al 

aanleiding geeft tot isolerende dikkere lagen. De kans op delaminatie neemt ook toe bij 

hogere concentraties en snelheden. Bij een snelheid van 170 mm/min werd er delaminatie 

waargenomen bij iedere concentratie. 
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3.4.6.2. Analyse via SEM 

 

In de lijst van de figuren 1 tot 18 (in bijlage) zijn SEM foto’s bij vergroting 5000x en foto’s 

met de lichtmicroscoop weergegeven voor concentraties van PI in DMF van 10 % - 12,5 % - 

14 % - 15 % - 17,5 % - 20 %, hierbij werd telkens het midden (zie figuur 2-5-8-11-14-17 in 

bijlage) en de rand (zie figuur 3-6-9-12-15-18 in bijlage) van het substraat weergegeven. In 

het midden van ieder substraat werden gaten in de film waargenomen met een grootte tot 15 

µm. In tegenstelling met het midden bevat de rand die bedekt is met een dunnere laag PI geen 

echte gatenstructuur maar een zeer gladde laag waar er bij bepaalde concentraties en 

snelheden bolvormige structuren op het oppervlak liggen. Bij lagere concentratie zoals 4 % PI 

in DMF werd geen gaatjesstructuur waargenomen zoals in 3.4.4.1. Er is vastgesteld dat de 

gaten ontstaan bij dikkere lagen. 

 

In figuur 3.35 is duidelijk een andere structuur te zien aan de rand dan in het midden. 

 

Figuur 3.35: overzicht bandje bij 14 % PI in DMF  

met snelheid van 100 mm/min (vergroting 200x) 

 

Bij een concentratie van 10 % werd waargenomen dat een grotere snelheid, kleinere gaatjes 

gaf in het midden, het aantal gaatjes steeg ook. De rand bevat veel bolletjes die opgemerkt 

worden bij iedere snelheid. (figuur 2-3 in bijlage) 

 

Bij een concentratie van 12,5 % werd waargenomen dat een grotere snelheid, kleinere gaatjes 

gaf in het midden. Bij een snelheid van 100 mm/min werden er opmerkelijk minder gaatjes 
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waargenomen. De rand bevat veel bolvormige structuren die waargenomen worden bij ieder 

snelheid. (figuur 5-6 in bijlage) 

Bij een concentratie van 14 % werd waargenomen dat een grotere snelheid minder gaatjes gaf 

in het midden. Tot een snelheid van 25 mm/min werden geen bolvormige structuren 

waargenomen op de rand. (figuur 8-9 in bijlage) 

 

Bij een concentratie van 15 % werden er weinig gaatjes waargenomen ter vergelijking met 

vorige concentratie. De rand is ook zeer homogeen en bevat bijna geen bolvormige structuren. 

(figuur 11-12 in bijlage) 

Bij een concentratie van 17,5 % (figuur 14-15 in bijlage) en 20 % (figuur 17-18 in bijlage) 

werden veel kleine gaatjes waargenomen, de rand is zeer homogeen en bevat weinig tot geen 

bolvormige structuren. 

 

Concentratie Structuur in het midden Structuur op de rand 

10 % Grotere snelheid kleinere gaatjes Iedere snelheid geeft aanleiding tot 

bolvormige structuren aan de rand 

12,5 % Grotere snelheid kleinere gaatjes Iedere snelheid geeft aanleiding tot 

bolvormige structuren aan de rand 

14 % Grotere snelheid minder gaatjes Vanaf 50 mm/min bolvormige 

structuren aan de rand 

15 % Weinig gaatjes Geen bolvormige structuren 

17,5 % Vele kleine gaatjes Geen bolvormige structuren 

20 % Vele kleine gaatjes Geen bolvormige structuren 

Tabel 3-3: Overzicht van het oppervlak na dipcoaten 

 

3.4.6.3. Analyse via de lichtmicroscoop 

 

Bij lage concentratie wordt een homogeen vlak oppervlak verkregen, dit is zo tot en met 14 % 

PI in DMF (figuur 1-4-7 in bijlage). 

  

Bij een concentratie van 15 % PI in DMF wordt bij stijgende snelheden een minder glad 

oppervlak verkregen. Tot en met een snelheid van 50 mm/min werd een homogene laag 
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waargenomen, bij hogere snelheden wordt een soort extra slierten verkregen (figuur 10 in 

bijlage). 

 

Bij concentraties van 17,5 % en 20 % was de laag niet zo homogeen. (figuur 13-16 in bijlage) 

 

3.4.6.4. Diktemeting 

 

Om de dikte te bepalen werd een dwarsdoorsnede genomen van het staal. In figuur 3.36 werd 

links de inbedding in “Technovit 4000” waarna het substraat gepolijst werd weergegeven en 

rechts de inbedding met historesin en waarna het substraat werd gesneden. Beide staaltjes 

werden gecoat met 15 % PI in DMF en met een snelheid van 50 mm/min. De polyimidelaag is 

duidelijk zichtbaar en kan gemeten worden. Aan de rand is de coating duidelijk minder dik, 

dit is een randeffect voor de beoogde toepassing. 

 

 

 

 

 Figuur 3.36: dwarsdoorsnede van 15 % PI in DMF met een snelheid van 50 mm/min  

  Links: inbedden + polijsten, Rechts: inbedden + snijden 

 (groene balk= 500 µm)  

 

De diktes werden gemeten op het vlakke middenstuk, beide methodes van inbedden leiden tot 

dezelfde resultaten. Het inbedden met historesin en daarna snijden geeft een duidelijker 

zichtbare PI-laag.  

 

Bij stijgende snelheid en concentratie is een groter wordende dikte te zien. Bij te hoge 

concentratie is het niet meer mogelijk om de dikte te bepalen aangezien delaminatie een groot 

probleem vormt.  
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 12,5 mm/min 25 mm/min 50 mm/min 75 mm/min 100 mm/min 

10 % geleidend geleidend 
1,83 ± 1,22 

(geleidend) 
4,08 ± 1,69 10,05 ± 1,91 

12,5 % 

2,59 ± 1,39 

(geleidend) 
5,98 ± 2,56 6,78 ± 2,94 27,51 ± 3,64 50,08 ± 3,53 

15 % 40,49 ± 3,35 44,30 ± 3,39 46,53 ± 3,14 63,64 ± 3,07 67,20 ± 3,85 

17,50 % 49,97 ± 3,06 53,72 ± 3,58 69,66 ± 4,12 82,65 ± 4,07 92,26 ± 4,26 

20 % 64,59 ± 4,65 74,36 ± 4,32 delaminatie delaminatie delaminatie 

Tabel 3-4:diktebepaling van de polyimidelaag (dikte in µµµµm) 

 

De dunste laag die nog elektrisch isolerend is 4,08 µm dik en werd bekomen bij een 

concentratie van 10 % PI in DMF en een snelheid van 75 mm/min. Bij dunnere lagen wordt 

geen isolerende werking verkregen.  
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4.  Belangrijkste resultaten en suggesties voor verder 

onderzoek 

 

In dit onderzoek werden 2 coatings afgezet op een polymeervezel of bandje. Ten eerste werd 

een geleidende Cu-coating aangebracht via elektroloze depositie. Daarbovenop werd een 

isolerende PI-laag aangebracht via dipcoaten. Bij deze processen bleek de opeenvolging van 

voorbehandeling wassen en spoelen van groot belang. Het bleek noodzakelijk het 

textielmateriaal voor te bereiden op de kopercoating via een polypyrrolcoating. 

 

De wasstap voor men aan het coaten met polypyrrol begint is essentieel voor het verkrijgen 

van een goede coating. Een oplossing van 2 molL
-1

 NaOH bij 80°C gaf zeer goede resultaten. 

 

De polypyrrolcoating staat op punt voor polyamidevezels, polyestervezels en 

polyesterbandjes. De polyesterbandjes hebben voldoende aan een coating van 120 minuten tot 

150 minuten terwijl de vezels maar vanaf 150 minuten voldoende gecoat zijn. 

  

Voor de kopercoating werd opgemerkt dat een vlakke structuur veel beter te coaten is dan een 

cilindervormige vezelstructuur. Bij PES-vezels met diameter 80 µm is de coating van matige 

tot goede kwaliteit. Optimalisatie is dan ook noodzakelijk om een op die manier gecoate vezel 

als gate voor een transistor te laten functioneren. Er werden goede resultaten bereikt maar 

deze waren niet altijd reproduceerbaar. 

 

De PES-bandjes hadden een kopercoating van goede kwaliteit. De activatie met de 

palladiumoplossing stelt bij een bandjesstructuur geen probleem en voldoende activatiepunten 

worden gevormd. De coating is over de hele lengte geleidend en indien er voldoende 

gedroogd wordt, dan vormt oxidatie geen probleem. 

 

Voor PA-vezels met diameter 50 µm is er nog bijkomend onderzoek nodig aangezien de 

kwaliteit van de kopercoating het niveau van de PES-vezels niet haalt. Het probleem stelt zich 

bij de activatie met de palladiumoplossing. De concentratie en reactietijden moeten hier nog 

geoptimaliseerd worden. 
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Bij het dipcoaten van een koperdraad met PI werd waargenomen dat bij een concentratie van 

13,3 % en een snelheid van 60 mm/min een isolerende laag kan gevormd worden. Bij de 

gekopercoate polyesterbandjes was dit 10 % en een snelheid van 75 mm/min. Bij 14 % was 

de laag isolerend bij snelheden vanaf 12,5 mm/min. Dit verschil kan verklaard worden door 

de andere structuur van het substraatmateriaal. De koperdraad is zeer vlak terwijl de bandjes 

met kopercoating heel wat ruwer waren. Er is ook een verschil tussen de ronde en de vlakke 

vorm. De isolerende coating op vezelmateriaal met een kopercoating dient ook nog verder 

onderzocht worden, de snelheden en concentraties zullen waarschijnlijk in dezelfde orde van 

grootte liggen van die van koperdraad en van de PES-bandjes met kopercoating. 

 

Bij de polyesterbandjes die gecoat werden met koper en met PI gaf de concentratie van 15 % 

PI in DMF de beste resultaten. De PI-laag was bij voldoende lage snelheid homogeen en op 

de rand werden geen speciale structuren opgemerkt. Bij deze concentratie is de snelheid van 

50 mm/min het optimum aangezien de snelheid van productie hier relatief hoog is en de 

resultaten nog altijd goed waren. Een hogere snelheid van coaten zorgt voor een sneller 

productieproces. Aangezien de isolerende laag nog bedekt moet worden met halfgeleider en 

met de source- en de drainelektrode is homogeniteit zeer belangrijk. 

 

Bij de dwarsdoorsnede werd opgemerkt dat de isolerende laag een randeffect vertoont In 

principe vormt dit geen probleem als het halfgeleidermateriaal en de source- en drainelektrode 

geïsoleerd zijn van de gate. 

 

Om de randeffecten uit te sluiten kan er gewerkt worden met een cilindervorm. Aangezien de 

kopercoating hier nog niet reproduceerbaar is moet hier nog verder onderzoek gedaan worden. 

Ik stel voor om de kopercoating uit te voeren op een vezel met een iets grotere diameter maar 

toch nog voldoende klein om te incorporeren in een textielmateriaal. Indien toch met zo dunne 

vezels gewerkt wordt, moet de kopercoating geoptimaliseerd worden. 

 

Om een transistor te bekomen dient op de polyimidelaag nog een halfgeleiderlaag en een 

source- en drainelektrode aangebracht te worden.  
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Appendix 

 

In volgende figuren werd telkens een PES-bandje met kopercoating aan een dipcoatingproces 

onderworpen. Er werd gewerkt met concentraties van 10 % PI in DMF (figuur 1-2-3), 12,5 % 

PI in DMF (figuur 4-5-6), 14 % PI in DMF (figuur 7-8-9), 15 % PI in DMF (figuur  

10-11-12), 17,5 % PI in DMF (figuur 13-14-15) en 20 % PI in DMF (figuur 16-17-18). De 

groene balk bij de foto’s met de lichtmicroscoop stelt 500 µm voor. 

 

12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 1: Analyse van de dipcoating met 10 % PI in DMF onder de lichtmicroscoop 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

Figuur 2: 10 % PI in DMF midden bij vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

Figuur 3: 10 % PI in DMF rand bij vergroting 5000x 
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100 mm/min 

 

Figuur 4: 12,5 % PI in DMF lichtmicroscoop 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 5: 12,5 % PI in DMF midden bij vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 6: 12,5 % PI in DMF rand bij vergroting 5000x 
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12,5mm/min 

 

25 mm/min 

 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

 

100 mm/min 

 

Figuur 7: Analyse via de lichtmicroscoop van de polyimidelaag na dipcoaten met 14 % PI in DMF 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 8: SEM beelden van 14 % PI in DMF (bij vergroting 5000x) 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min  

 

100 mm/min 

 

Figuur 9: Rand bij dipcoating bij 14 % PI in DMF (vergroting 5000x) 
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100 mm/min 

 

Figuur 10: 15 % PI in DMF analyse met lichtmicroscoop 
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25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 11: 15 % PI in DMF midden bij vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 12: 15 % PI in DMF rand bij vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 13: Analyse via de lichtmicroscoop van de polyimidelaag na dipcoaten met 17,5 % PI in DMF 
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25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 14: 17,5 % PI in DMF midden vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

 

50 mm/min 

 

75 mm/min 

 

100 mm/min 

 

Figuur 15: 17,5 % PI in DMF rand vergroting 5000x 
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12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

Figuur 16 : Analyse via de lichtmicroscoop van de polyimidelaag na dipcoaten met 20 % PI in DMF 

 

12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

Figuur 17: 20 % PI in DMF midden bij vergroting 5000x 

 

12,5 mm/min 

 

25 mm/min 

Figuur 18: 20 % PI in DMF rand bij vergroting 5000x 

 

 


