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Abstract 
Flexibele displays, zoals ‘Liquid Crystal Display’ (LCD)- contactlenzen, zijn opgebouwd uit 

verschillende organische, flexibele en transparante lagen. Eén van deze lagen is een geleidend 

polymeer om elektrische verbindingen in het display te realiseren. Het doel van de thesis is na te 

gaan hoe laserablatie als techniek kan aangewend worden om een patroon van geleidend polymeer 

(met hoge resolutie) te creëren op een polymeersubstraat. Met UV-laserablatie moet een selectieve 

verwijdering van dit geleidend polymeer worden gerealiseerd zonder het polymeersubstraat te 

beschadigen. Het geleidend polymeer PEDOT:PSS (Poly(3,4-ethyleendioxythiofeen): 

Polystyreensulfonzuur) werd gespincoat met een dikte van 110 nm op drie geselecteerde 

polymeersubstraten: polyethyleentereftalaat (PET), polymethylmethacrylaat (PMMA) en 

cellulosetriacetaat (TAC). PEDOT:PSS werd selectief geableerd met een KrF excimerlaser (248 nm). De 

geableerde structuren werden gekarakteriseerd met behulp van een microscoop, een optische 

profielmeter, SEM, weerstandsmetingen en XPS (chemische samenstelling van het oppervlak). 

Selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op een PET-substraat bleek niet succesvol wegens de hoge 

absorptie-eigenschappen van PET. Met PMMA als substraat zijn goede resultaten verkregen: hoge 

resoluties, goede ablatiediepten, goede isolatie van/tussen de verschillende structuren, geringe 

degradatie van het substraat. Met TAC als basissubstraat werden gelijkaardige resultaten verkregen 

als bij PMMA maar over een breder bereik van laserparameters. De bevindingen van deze studie 

demonstreren de mogelijkheid om een selectieve verwijdering van een polymeer op een ander 

polymeer te realiseren met UV-laserablatie. Aangezien de gebruikte polymeersubstraten niet ideaal 

zijn als contactlensmateriaal zal hieromtrent nog verder onderzoek verricht moeten worden. 
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Extended abstract 

Introduction  
The demand of electronics by consumers grows continuously. Because of high competition, 

companies try to develop and deliver increasingly more and unique products. Along with this 

evolution, domains such as health care gain advantages out of these developments. One of the 

domains in electronics, where research is progressing, is the use of thin organic polymers in the 

packaging and as active layers in electronics. If these organic polymers have flexible and transparent 

properties, flexible displays such as Liquid-crystal-display (LCD) contact lenses can be developed [1]. 

Conductive organic polymers are necessary in order to create an electrical conductive pattern to 

drive these displays. Indium-tin-oxide is commonly used as a transparent conductor, but due to its 

brittle nature it is not suitable for the integration in flexible displays [2]. An interesting alternative is 

poly(3,4-ethylene dioxythiophene):poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS), which is an electrical 

conductive polymer with transparent and flexible properties. 

Scientific goals 
The main goal is to achieve an electrical conductive pattern in this polymer for the production of 

LCD-contact lenses. In this contact lens, PEDOT:PSS is present on a flexible substrate. The challenge is 

to pattern PEDOT:PSS on this substrate. Researchers have investigated the patterning of PEDOT:PSS 

on a polymer substrate with UV-photolithography and inkjet printing. However, several problems 

occurred: low resolutions were obtained, no suitable solvents were found and the process takes a 

high number of steps [3]. An alternative is UV-laser ablation. The technical goal is to deposit 

PEDOT:PSS on a polymer substrate and pattern PEDOT:PSS by removing PEDOT:PSS selectively with 

UV- laser ablation. Since 1985 a lot of research has been performed to pattern polymers with 

ultraviolet lasers [4]. Selective removal of indium-tin-oxide (ITO) on inorganic materials is also 

examined as well as the removal of the ITO layer on polymer materials [5]. To the best of our 

knowledge, selective removal of a thin polymer layer on polymer materials with UV-laser ablation 

has not been investigated. 

Patterns in the conductive material must be ablated with high quality: the patterns must have good 

edge definition, limited damage to the substrate and no residues may remain on the surface. This is 

important for the correct operation of the electrical circuit (no leakage current) and the structure of 

the flexible displays. 

Strategy 
In a first stage a suitable polymer substrate should be selected which has ideal properties to be used 

as contact lens material. Secondly the laser should be selected to establish selective removal of 

PEDOT:PSS. Next PEDOT:PSS is deposited on the polymer substrate and selectively removed with UV-

laser ablation without damaging the substrate. These ablated structures in PEDOT:PSS should be 

evaluated by using microscopy, optical profilometry, scanning electron microscopy (SEM), resistance 

measurements and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyzes. To realize selective ablation the 

laser parameters during ablation must meet following conditions: 

‘threshold fluence’ of PEDOT:PSS  < Laser fluence < ‘threshold fluence’ of the polymer substrate 
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Fluence (mJ/cm²) is the energy density of the laser and ‘threshold fluence’ is the minimum required 

fluence to start ablation of the material. To obtain selective removal the absorption of the UV-light 

for the conductive polymer should be maximum however for the substrate the absorption should be 

minimum. 

 

Figure 1: Selective ablation with UV-laser ablation 

Materials and methods 
PEDOT:PSS is spin-coated on top of the selected substrates with a thickness of 110 nm. After 

deposition of PEDOT:PSS, lines and rectangles were ablated in the PEDOT:PSS-film with a KrF excimer 

nanosecond pulsed laser with a wavelength of 248 nm. After ablation these lines are characterized. 

All experiments where performed in cleanroom environment except the ablation itself. 

Results and discussions 
The nanosecond KrF-excimer laser (248 nm) is used to ablate the structures since PEDOT:PSS absorbs 

UV-light at 248 nm strongly.  

Polymer properties 

Polyethylene terephthalate (PET), polymethylmethacrylate (PMMA) and celluloses triacetate (TAC) 

were selected as polymer substrates. Al three polymers show transparent and flexible properties, 

however they do not have suitable properties to be used as contact lens material due to low oxygen 

permeability. After characterization of the substrates following conclusions were made: 

- The measured UV- transmission spectra show that PET absorbs the largest amount of UV-

light at 248 nm from the three selected polymers. 

 

- The roughness of PMMA, measured with optical profilometry, is high (88 ± 2 nm) relatively to 

the film thickness of PEDOT:PSS (110 nm). After spin-coating this roughness does not 

decrease (90 ± 1 nm). The influence of the roughness on the ablation could not be 

determined by the performed experiments. 

 

- The ‘threshold fluence’ of the substrates were determined at 248 nm and are displayed in 

table 1. 

Table 1: ‘threshold fluence’s from the polymer substrates 

 PET PMMA TAC PEDOT:PSS 

‘threshold fluence’  (mJ/cm²) 28 ± 1 252 ± 35 313 ± 21 < 150 

 

 

UV-light Conductive 

polymer 

Polymer substrate 
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Ablation experiments and characterization  

To realize a selective ablation, lines and rectangles were ablated in PEDOT:PSS on the substrates with 

varying laser parameters (fluence and number of pulses per location). Afterwards these structures 

were analyzed to evaluate the quality of the ablation process. In a first stage, the quality was 

investigated with optical profilometry (depth measurements), optical microscopy and SEM-analyses. 

Findings out of these experiments are: 

   

- When ablating PEDOT:PSS on PET, the PET substrate starts to ablate immediately, leading to 

visual damages and a decrease in optical transparancy. The laser energy is stable from 

75mJ/cm² while the ‘threshold fluence’ of PET is 28 mJ/cm². The threshold doesn’t meet with 

the condition described in the strategy, hence selective ablation of PEDOT:PSS is not 

successful. 

 

- Selective ablation of PEDOT:PSS on PMMA show better results, high resolutions of the 

structures were obtained and a few ideal crater depths were measured (close to 110 nm).  

 

- The best results were achieved by selectively removing PEDOT:PSS from TAC. TAC show 

similar results as PMMA. More ideal crater depths in the PEDOT:PSS- film over a larger range 

of laser parameters were observed.  

 

- When ablating rectangle structures the uniformity of the crater surface is lower. The 

uniformity decreases because the overlap of the lines that is needed to create these 

patterns. 

 

To illustrate these findings, some results are shown after selective ablation of PEDOT:PSS on TAC:  

 

In graph 1 the ablation depths are plotted against the fluence for different number of pulses per 

location (legend at the right of the graphic). Some depths approach 110 nm (indicated by the 

continuous line). Negative values are caused by accumulation of TAC due to several ablation 

mechanisms. 

 

In figure 2 some images are displayed: In (A) a microscope picture shows an ablated line structure 

with remaining PEDOT:PSS residues. By increasing the number of pulses per location the lines show 

higher resolutions (B). In (C) a SEM image displays the edge of the ablated line.  
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Graph 1: Depths of lines in PEDOT:PSS on TAC (for different number of pulses) 

 

 

Figure 2: Micoscopic pictures (A,B) and SEM-image (C, tilt 45°) from lines in PEDOT:PSS on TAC. 

Xps-analyses 

To evaluate the chemical composition of the crater surface the atomic concentration of oxygen, 

carbon and sulfur at the surface of the ablated structures were measured through XPS-analyses 

(Table 2): 

- The presence of sulfur indicates whether there is still PEDOT:PSS left on these surfaces. A 

decrease in the percentages was observed for the selective ablation of PEDOT:PSS on TAC 

and PMMA. When ablation depths of 110 nm were approached on high quality structures, 

sulfur percentages around 1,5% were measured (PEDOT:PSS has an atomic percentage of 5,9 

± 0,3 at% for sulfur on its surface). This indicates some PEDOT:PSS residues or sulfur 

derivatives remain on the surfaces. 

 

- In graph 1 some depths reached more than 110 nm without degradation of the ablated 

surface, analyzed by using both microscopic techniques. It was found that the ratio between 

oxygen and carbon atoms on the surfaces of the ablated structures (S (at%)< detection limit) 

is decreased compared to the ratio on the surface of the blanc substrate. This means that at 

greater higher ablation depths (> 110 nm) surface degradation of the substrate takes place. 
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Table 2: Results XPS-analysis on the ablated lines in PEDOT:PSS-PMMA (n=3, spotsize  50 µm x 50 µm , dl = detection 
limit, * accumulation) 

Fluence 
(mJ/cm²) 

# 
pulses 

depth 
(nm) 

Surface 
Quality 

C (at%) O (at%) Si (at%) S (at%) 

100 4 158 ± 8 PEDOT:PSS 
residues 

63,6 ± 0.9  29,3 ± 0,5 4,0 ± 0,3 3,2 ± 0,0 

100 8 166 ± 5 High 66,2 ± 1.9 28,0 ± 1,4 4,1 ± 0,5 1,7 ± 0,5 

100 13 230 ± 26 High 68,2 ± 0.2 27,0 ± 0,4 3,4 ± 0,6 1,4 ± 0,1 

150 3 180 ± 12 High 65,2 ± 1.0 28,7 ± 0,6 4,9 ± 0,8 1,3 ± 0,1 

200 17 310 ± 16 High,  
High depth 

74,1 ± 0.6 23,6 ± 0,6 2,0 ± 0,4 0,3 ± 0,2 

300 17 195 ± 18* degradation 78,5 ± 0.3 21,2 ± 0.2 ≤ dl ≤ dl 

 

Resistivity measurements were performed to investigate whether the lines are electrical isolated. 

Isolation was realized even at relatively high sulfur concentrations (Table 3). 

Table 3: Resistivity measurements 

Polymer substrate Fluence (mJ/cm²) Number of 
pulse 

S (atom %) 
(n=3) 

Resistivity (MΩ) 

PMMA 100 4 3,2 ± 0,0 Isolation  
TAC 100 8 1,7 ± 0,3 Isolation 
PET 75 1 0,0 ± 0,0 Isolation 

 

Conclusions and future scope 
The ablation of PEDOT:PSS on PET-substrates is not successful. PET absorbs UV-light strongly at a 

wavelength of 248 nm. In future research it could be interesting to ablate PEDOT:PSS on PET by use 

of a Nd:YAG laser (355 nm). The absorption of PET at 355 nm is lower, but PEDOT:PSS also absorbs 

less UV-light at this wavelength. Out of all three substrates, selective ablation of PEDOT:PSS on TAC 

showed the best results: high quality lines can be ablated and correct ablation depths were reached 

at certain laser parameters. However limited damage of the surface was observed and sulfur 

containing organic residues or sulfur containing PEDOT:PSS remain on the surface. 

When ablating line structures the uniformity of the surface is high, however when ablating other 

structures such as rectangles this uniformity decreases because an overlap between lines is needed 

to create these patterns. At this overlap the ablation depths are higher. In further research this 

uniformity could be increased by lowering this overlap. More complex structures could be ablated 

and additional resistivity measurements could be performed towards the realization of electrical 

circuits. 
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The used polymer substrates aren’t suitable as contact lens materials. In further research a polymer 

should be found which has better properties towards this application. This polymer should also have 

a high ‘threshold fluence’ to realize a selective ablation of PEDOT:PSS.  

For final integration of UV-laser ablation in the production of LCD-contact lenses future investigation 

is needed. In general, the results of the removal of PEDOT:PSS on TAC with UV-laser ablation are very 

promising. These findings demonstrate the possibilities to selectively remove a thin polymer layer on 

other polymer layers. 
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1 Doel en Inleiding 
Het doel van de thesis is om een selectieve verwijdering te realiseren van een dunne polymeerlaag 

op een ander polymeer met UV-laserablatie. De laserablatie van dunne polymeerlagen kan 

geïntegreerd worden in de productie van “liquid-crystal-display“-contactlenzen (LCD-contactlenzen).  

1.1 Flexibele displays 
De vraag naar elektronica door de consument blijft toenemen en door de hoge concurrentiestrijd 

willen bedrijven steeds meer unieke producten ontwikkelen om zich te kunnen onderscheiden. Niet 

alleen de consument maar ook bijvoorbeeld de gezondheidszorg haalt voordeel uit deze evolutie. 

Eén domein binnen de elektronica waar veel vooruitgang wordt geboekt is het integreren van 

elektronische circuits in dunne organische filmen. Als deze organische filmen flexibel zijn, kunnen 

flexibele displays zoals bijvoorbeeld LCD-contactlenzen ontwikkeld worden [1].  

1.2 Technische doelstellingen 
De LCD-contactlens bestaat uit verschillende organische materialen. Eén van deze materialen is een 

geleidend, transparant en flexibel polymeer. In deze thesis is één geleidend polymeer aangewend 

namelijk PEDOT:PSS ((Poly(3,4-ethyleendioxythiofeen): polystyreensulfonzuur). Dit polymeer moet in 

een bepaald patroon aanwezig zijn om de verschillende ‘liquid crystal’- cellen in de contactlens 

elektrisch aan te sturen.  

Het geleidend patroon in deze contactlens is aanwezig op een polymeersubstraat. De grote uitdaging 

is om in het productieproces dit geleidend materiaal in een patroon aan te brengen op het 

polymeersubstraat. Er zijn al studies beschikbaar waarbij PEDOT:PSS in patroon wordt aangebracht 

op een polymeersubstraat met UV-fotolithografische technieken. Bij deze techniek zijn echter nog 

veel problemen zoals: de lage resolutie, de zoektocht naar geschikte solventen en het hoog aantal 

processtappen [3]. Een mogelijk alternatief is UV-laserablatie. UV-laserablatie zou niet enkel in de 

“reel to reel”-productie van LCD-contactlenzen kunnen geïntegreerd worden maar ook in de 

productie van andere flexibele displays. De technische uitdaging is om een uniforme depositie te 

verwezenlijken van het geleidend materiaal op het polymeersubstraat en vervolgens met UV-

laserablatie selectief het geleidend materiaal te verwijderen.  

1.3 Wetenschappelijke doelstellingen 
Laserablatie is een techniek waarbij het laserlicht interageert met een materiaal waarbij vervolgens 

verwijdering van dit materiaal (ablatie) optreedt. Sinds 1985 is er veel onderzoek verricht naar de 

laserablatie van polymeren door middel van UV-lasers [4]. Selectieve verwijdering van een 

geleidende materialen zoals indium- tin-oxide (ITO) op andere anorganisch materialen is ook al 

onderzocht geweest net zoals de verwijdering van ITO-laag op polymerenmaterialen [4]. Selectieve 

verwijdering van een dunne polymeer-laag op een ander polymeermateriaal met UV-laserablatie 

kende echter nog weinig onderzoek. 

In het geleidend materiaal moeten patronen geableerd worden met hoge kwaliteit: de patronen 

moeten goed afgelijnd zijn, er mag geen schade zijn aan het onderliggend substraat en er mogen 

geen residuen achter blijft in de patronen. Dit is belangrijk voor het functioneren van het elektrisch 

circuit (geen lekstromen) en de opbouw van de flexibele displays.  
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1.4 Structuur van de thesis 
In het eerstvolgende hoofdstuk wordt de strategie toegelicht om de vernoemde doelstellingen te 

bereiken. Vervolgens wordt in een literatuurstudie de wetenschappelijke achtergrond beschreven 

van het onderwerp. Hoofdstuk 4 beschrijft de gebruikte materialen en procedures tijdens de 

uitgevoerde experimenten. In een laatste hoofdstuk zullen de verschillende resultaten worden 

weergegeven en besproken gevolgd door een conclusie. 
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2 Strategie  
Er moet een selectieve verwijdering worden gerealiseerd van een dunne geleidende polymeerlaag op 

een polymeersubstraat door middel van UV-laserablatie. Dit wordt schematisch geïllustreerd in 

figuur 2.1.  

 

Figuur 2.1: Schematische weergave van de selectieve verwijdering 

De strategie om dit doel te bereiken bestaat uit drie stappen namelijk de selectie, optimalisatie en 

karakterisatie (Figuur 2.2). Er wordt een selectie gemaakt van het polymeersubstraat, het geleidend 

polymeer en de laser (selectie). Vervolgens wordt door laserparameters te variëren gestreefd naar 

een goede verwijdering van het geleidende polymeer (optimalisatie). Daarna wordt deze 

verwijdering met karakterisatietechnieken geëvalueerd (karakterisatie).  

 

Figuur 2.2: Volgorde van de strategie  

2.1 Selectie  
Het polymeersubstraat, geleidend polymeer en de laser moeten aan een aantal voorwaarden 

voldoen om een elektrisch circuit te kunnen vervaardigen in een LCD-contactlens. Een selectie wordt 

gemaakt op deze voorwaarden (Figuur 2.3). 

 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de selectie 

 

 

UV-licht Geleidend 
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- Het polymeersubstraat moet eigenschappen bezitten zodat het geschikt is als lensmateriaal. 

- Het geleidend polymeer moet de elektrische stroom voldoende geleiden voor de LCD en de 

geschikte eigenschappen hebben om te kunnen integreren in een contactlens.  

- De selectie van de laser is belangrijk om een goede verwijdering te verwezenlijken.  

De verschillende voorwaarden en de selectie worden beschreven in hoofdstuk ‘resultaten’.  

2.2 Optimalisatie laserparameters 
Als doelstelling werd geformuleerd dat tijdens de selectieve verwijdering het polymeersubstraat niet 

beschadigd mag worden. Het geleidend polymeer moet om dit te realiseren het laserlicht maximaal 

absorberen en het polymeersubstraat minimaal. De energiehoeveelheid van de laser speelt een 

belangrijke rol bij de specifieke verwijdering. De energiedensiteit of fluence van de laser moet aan de 

volgende voorwaarde voldoen: 

Fth (intrinsiek geleidend polymeer) < Laser fluence < Fth (polymeersubstraat) 

Fth is de ‘threshold fluence’. Dit is de minimum hoeveelheid energie die nodig is om een materiaal te 

verwijderen. De laserenergie moet dus kleiner zijn dan de ‘threshold fluence’ van het 

polymeersubstraat zodat deze niet verwijderd wordt en groter zijn dan de ‘threshold fluence’ van het 

geleidend polymeer zodat deze wel verwijderd wordt. De laserparameters moeten hiervoor 

geoptimaliseerd worden. Bij deze optimalisatie worden lijnpatronen geableerd zoals in figuur 2.4 .  

 

Figuur 2.4: Een geableerd lijnpatroon  
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2.3 Karakterisatie van de geableerde structuren 
Na laserablatie moeten de verkregen patronen gekarakteriseerd worden. Bij deze karakterisatie 

moeten volgende vragen beantwoord worden: 

- Welke diepte is er bereikt? 

- Is het geleidende polymeer verwijderd? 

- Is er schade aan het onderliggend polymeer? 

- Blijven er residuen achter in de geableerde patronen? 

- Zijn de patronen voldoende afgelijnd? 

- Hoe is de morfologie, topografie en ruwheid aan het geableerde oppervlak? 

In figuur 2.5 worden alle karakterisatiemethodes weergegeven. Deze zijn genummerd en worden 

geduid onder de figuur. 

 

Figuur 2.5: Schema van de karakterisatietechnieken 
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 Met een optische microscoop wordt een eerste beeld gemaakt van de geableerde structuren 

om een algemene beoordeling uit te voeren.  

 De dieptes van de gevormde patronen worden met een optische profilometer opgemeten.  

 Met deze optische profilometer kunnen ook de ruwheden aan het oppervlak worden bepaald. 

De ruwheid voor en na ablatie wordt vergeleken. 

 Met een rasterelektronenmicroscoop (SEM) kan vervolgens de topografie en morfologie van 

de geableerde structuren in beeld worden gebracht. Met deze beelden wordt beoordeeld of er al dan 

niet schade is aan het onderliggend substraat en of de structuren goed zijn afgelijnd. 

 Finaal moet chemisch worden aangetoond of er nog geleidend polymeer aanwezig is op het 

polymeersubstraat. Dit wordt bepaald met X-Ray foto elektronspectroscopie (XPS). Bij XPS is echter 

de spotgrootte groter dan de breedte van een geableerde lijn. Er wordt een rechthoekige structuur 

(Figuur 2.6) geableerd die groter is dan de spotgrootte van de XPS. De laserparameters moeten bij dit 

patroon ook geoptimaliseerd worden en met voorgaande karakterisaties geanalyseerd worden.  

 

Figuur 2.6: Rechthoekig geableerd patroon 

2.4 UV-VIS Transmissiespectra 
UV-VIS transmissiespectra van de basispolymeren zullen worden opgemeten om de verkregen 

resultaten uit de optimalisatie te kunnen verklaren. 

2.5 Geleidbaarheid 
Het geleidend materiaal moet een goede elektrische aansturing van de LCD-contactlens verzekeren. 

Isolatie van de patronen moet dus voldaan zijn zodat geen lekstromen ontstaan via de geableerde 

structuren. Hiervoor zullen weerstandsmetingen worden uitgevoerd op geïsoleerde vlakken. 
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3 Literatuurstudie 

3.1 Introductie 
De literatuurstudie omvat de wetenschappelijke achtergrond van het onderwerp van deze thesis. In 

een eerste sectie zullen twee flexibele display-technologieën beschreven worden. Daaropvolgend 

zullen verschillende materialen toegelicht worden die worden aangewend in de ontwikkeling van 

deze flexibele displays. Vervolgens zullen verschillende deponeer en patterneer technieken voor 

geleidende polymeren geëxpliceerd worden met aansluitend meer informatie over UV-laserablatie. 

Twee analysemethodieken worden beschreven die in het onderzoek zijn toegepast. Ten laatste 

wordt de huidige stand van zaken omtrent laserablatie omschreven. 

3.2 Flexibele displays 
Eén domein binnen de elektronica waar veel vooruitgang wordt geboekt is het inbouwen van 

elektronische circuits in dunne organische filmen. Deze organische filmen kunnen flexibel zijn. 

Flexibiliteit is het omgekeerde van de stijfheid of weerstand tegen (elastisch) buiging. Zo kunnen 

flexibele displays als smart contact lenses en Organic-light-emitting diodes (OLED’s) ontwikkeld 

worden. In deze sectie worden deze twee specifieke applicaties gedetailleerd besproken [6].  

3.2.1 Liquid Crystal Display – Contactlenzen  

3.2.1.1 Contactlenzen 

Contactlenzen worden al decennia lang gedragen, voornamelijk om het zicht te corrigeren als 

alternatief voor de bril. De eerste contactlenzen werden uit glas vervaardigd maar deze lenzen 

hebben verschillende nadelen. Een contactlens moet namelijk voldoen aan een aantal 

eigenschappen: het moet optisch transparant zijn, het mag niet dubbelbrekend, het moet 

biocompatibel zijn met het oog en een bepaalde flexibiliteit hebben. Biocompatibel met het oog 

omvat een aantal voorwaarden zoals: een hoge zuurstof permeabiliteit, lage aantrekking van vetten 

of proteïnen en een hoge bevochtigingsgraad. Een glazen contactlens biedt geen zuurstof 

permeabiliteit, heeft geen zuurstofpermeabiliteit is zwaar en niet flexibel. Nadien werden 

contactlenzen ontwikkeld uit PMMA (polymethylmethacrylaat). Een vooruitgang hierbij is dat deze 

minder zwaar zijn [1]. Maar PMMA en glas zijn beiden niet zuurstof permeabel. Er werden vervolgens 

lenzen ontwikkeld die stijf zijn maar toch zuurstof permeabel de RGP (rigid gas permeable) 

contactlenzen die kunnen bestaan uit CAB (cellulose acetaat butyraat). Door de stijfheid zijn RGB 

doorgaans oncomfortabel aangezien de vorm van het hoornvlies niet overeenkomt met deze van de 

contactlens. Daarom zijn er na de harde contactlenzen ook zachte ontwikkeld. Deze bestaan uit 

hydrogels zoals het polymeer HEMA (hydroethylmethacrylaat) [7, 8].  
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3.2.1.2 Smart-contactlenzen 

Smart-contactlenzen zijn contactlenzen waarin actieve elektronische componenten aanwezig zijn om 

extra functionaliteiten toe te voegen aan de lens (Figuur 3.1). Zij vinden hun toepassing in drie grote 

domeinen: Biomedische toepassingen, actieve zichtcorrecties en ‘Augmented Reality’ [1].  

 

Figuur 3.1: Smart contact lens 

Een eerste biomedische toepassing is het meten van de oogdruk. In deze contactlenzen zijn 

rekstrookjes aanwezig die bij vervorming van de ooglens een wijzigingen van de weerstand 

veroorzaken in het aanwezige elektrische circuit veroorzaken. De oogdruk is een belangrijke 

parameter om de oogziekte glaucoma te monitoren [9]. Dit is een oogziekte waarbij het zicht 

geleidelijk aan en onomkeerbaar verdwijnt. Een tweede biomedische toepassing is het meten van 

het glucosegehalte in traanvocht om diabetes te monitoren. Hierbij is in de contactlens een sensor 

aanwezig op basis van glucose-oxidase[10]. Een radiofrequente antenne stuurt de informatie door 

naar een ontvanger in beide applicaties.  

Actieve zichtcorrecties kunnen voordelig zijn voor personen die bijvoorbeeld leiden aan oogziektes 

zoals coloboma (deels ontbreken van de iris vanaf de geboorte) of aniridie (deels of volledig 

ontbreken van de iris door een ziekte). De iris regelt de hoeveelheid licht die binnenvalt in het oog. 

Bij deze ziektes is deze regeling verstoord. In contactlenzen worden dan visuele ringen ingebouwd 

die het licht meer of minder binnenlaten. De ringen variëren actief in transparantie.[1] 

Het laatste toepassingsdomein dat hier vermeld wordt is Augmented Reality (AR) [11]. AR is een 

technologie waarbij de gebruiker de werkelijke wereld ziet waaraan virtuele objecten zijn 

toegevoegd. Bij contactlenzen met AR-technologie worden displays in de contactlens geïntegreerd. 

Een voordeel hiervan is dat het beeld zeer dicht aan het oog is weergegeven en de virtuele beelden 

beter geïntegreerd zijn in de werkelijke wereld dan bijvoorbeeld op een bril (google glass). Deze 

displays kunnen gerealiseerd worden met LED’s (light – emitting diodes) of LC’s (liquid crystal’s).  

3.2.1.3 Liquid crystal displays –contactlens 

Liquid crystal displays (LCD’s) zijn displays op basis van liquid crystals of vloeibare kristallen. ‘Liquid 

crystals’ zijn moleculen die in vloeibare fase bij een welbepaalde temperatuur een oriëntatie 

vertonen. Deze vloeibare fases worden ook wel mesofases genoemd en zijn een overgang tussen de 

vaste (anisotrope) toestand en vloeibare, isotrope toestand. Er zijn meerdere mesofases of 

oriëntaties van de moleculen mogelijk in de vloeibare fase. In figuur 3.2 zijn verschillende fases 

weergegeven van een vloeibaar kristallijn materiaal in functie van de temperatuur. Er zijn twee 

mesofases weergegeven namelijk de smectische en nematische fase. De meest gebruikte fase voor 

LCD’s is de nematische fase. 
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In LCD’s wordt gebruik gemaakt van chirale nematische vloeibare kristallen. Dit zijn moleculen die 

een helische kristalstructuur vormen in de nematische fase. Deze kristallen hebben de eigenschap de 

polarisatierichting van gepolariseerd licht te draaien onder een bepaalde hoek. Deze draaihoek is 

afhankelijk van de concentratie van de chirale moleculen in de oplossing, afgelegde lengte van het 

gepolariseerde licht doorheen de oplossing en type moleculen in de oplossing. 

 

Figuur 3.2: Verschillende fases van een Liquid Crystal 

LCD werkt volgens volgend principe en wordt weergegeven in figuur 3.3. Een polarisator polariseert 

het invallende licht in een bepaalde richting. De vloeibare kistallen draaien het gepolariseerd licht 

onder een hoek van 90°. Vervolgens is een tweede polarisator (analysator) aanwezig die licht 

polariseert maar loodrecht op de richting van de eerste polarisator. De analysator laat het 

gepolariseerde licht volledig door. De vloeibare kristallen bevinden zich tussen twee elektrodes. 

Wanneer een spanning wordt aangelegd tussen deze elektrodes verandert de kristalstructuur van 

een helix naar een vlakke structuur, parallel aan het elektrisch veld. Hierdoor wordt het 

gepolariseerde licht niet meer gedraaid. Het licht wordt niet verder doorgelaten. De 

polarisatierichting van het licht staat namelijk loodrecht op de polarisatierichting van de analysator, 

de display wordt donker. In off-state van de elektrodes wordt het licht doorgelaten, in on-state niet.  

  

Figuur 3.3: Schematische weergave van een LCD in on- en off-state 
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Aangezien contactlenzen zeer compact zijn is het niet eenvoudig polarisatoren te hanteren wegens 

de beperkte ruimte. Een andere techniek is Guest-host LCD waarbij aan de vloeibare kristallen 

andere moleculen worden toegevoegd. Deze moleculen polariseren het licht waardoor polarisatoren 

overbodig zijn. De lengte van de LC-laag kan ook worden ingekort. Er wordt hier niet verder ingegaan 

op de werking van deze LCD’s. 

Om de moleculen te verdraaien parallel aan het elektrisch veld zijn er in de LCD elektrodes aanwezig. 

Deze elektrodes bestaan doorgaans uit Indium Tin Oxide (ITO), een transparant en geleidend 

materiaal. Dit materiaal is transparant om het gepolariseerde licht door te laten. Een nadeel is dat 

ITO een bros materiaal is en is dus niet geschikt voor flexibele contactlenzen. Bijgevolg wordt er 

gezocht naar een alternatief materiaal voor ITO dat flexibel, transparant en geleidend is. 

In figuur 3.4 is een schematische afbeelding weergegeven van de verschillende lagen in een LCD-

contactlens. In het contactlens materiaal is een LCD-cel aanwezig. De cel wordt omgeven door een 

flexibel substraat, waarin zich vloeibare kristallen bevinden. De vloeibare kistallen zijn langs beide 

zijden omgeven door het transparant en geleidend materiaal om een schakeling tussen on- en off-

state mogelijk te maken. Dit geleidend materiaal is aanwezig in een bepaald patroon. Mogelijks 

worden ook andere elektrische componenten geïntegreerd in de contactlens zoals bijvoorbeeld een 

aandrijfchip zoals figuur 3.5 [1].  

 

Figuur 3.4: Een schematische weergave van een LCD-contactlens [1] 

In figuur 3.5 is een prototype van een LCD-contactlens weergegeven in off (links) en on-state (rechts).  

 

Figuur 3.5: Prototype van LCD-contactlens in een on- en of- state [1] 
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3.2.2 Flexibele OLED 

Een Light-emitting diode (LED) is een halfgeleidercomponent die licht uitzendt. OLED’s (organische 

LED’s) zijn LED’s waarbij een aantal lagen van de component zijn vervaardigd uit organische 

materialen. Als alle lagen van de OLED flexibel zijn creëert dit de mogelijkheid om flexibele displays 

te maken. Dit kan verwezenlijkt worden door lagen in de LED te vervangen door flexibele organische 

materialen zoals specifieke polymeren.  

 

 
Figuur 3.6: flexibele OLED 

 

De algemene structuur (Figuur 3.7) van een flexibele OLED bestaat uit: Een substraat (polymeren), 

een anode, een Hole injection layer (HIL), een Light emitting polymer (LEP) en een kathode. 

 

Figuur 3.7: Schematische structuuropbouw van een OLED 

Op het basissubstraat worden alle lagen opgebouwd. Dit substraat bestaat bijvoorbeeld uit een PET 

(polyethyleentereftalaat) of PEN (polyethyleennaftalaat) folie zodat het substraat flexibel en 

voldoende transparant is (1). LEP (light emitting polymer) is een geleidend polymeer dat via 

elektroluminescentie licht uitstraalt. Het LEP bezit een LUMO – band (lowest unoccupied moleculair 

orbital) en HOMO-band (highest occupied moleculair orbital) als energiebanden. De LEP en HIL zijn 

omgeven door twee elektrodes. Als een spanning wordt aangelegd over de elektrodes dan staat de 

kathode elektronen af aan het LEP die in de LUMO-band van het materiaal worden geleid 

(geforceerd). Het LEP zendt licht uit als deze elektronen in de LUMO- band overgaan naar de HOMO-

band (3). De fotonenergieën van het licht dat wordt uitgezonden is gelijk aan het verschil in energie 

van beide banden. De golflengtes van het uitgezonden licht komt overeen met golflengtes uit het 

zichtbare gebied. Om een overgang te realiseren van elektronen naar de HOMO band dient er een 

tekort aan elektronen te zijn in deze band. De anode onttrekt elektronen uit het HIL (hole injection 

layer) zo ontstaan er positieve gaten (4). Vervolgens brengt de HIL de positieve gaten in de LEP (5). 

[12-14] 
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Op figuur 3.8 is een extra verduidelijking weergegeven met de overgang van een elektron van de 

LUMO naar de HOMO laag. 

 

Figuur 3.8: Elektronenovergang van LUMO naar HOMO energieband 

De HIL is doorgaans vervaardigd uit ITO (indium tin-oxide) omwille van de transparante en 

geleidende eigenschappen. Zoals reeds vermeld is dit materiaal bros en dus niet geschikt voor 

flexibele OLED’s. In sectie 3.3 worden verschillende flexibele, transparante en geleidende materialen 

vergeleken. Voor- en nadelen van deze materialen naar integratie in flexibele displays worden 

afgewogen.  
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3.3 Geleidende, flexibele en transparante materialen 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat transparante, flexibele en elektrisch geleidend 

materialen noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en productie van flexibele displays. Momenteel 

wordt dus intensief onderzoek gevoerd naar deze materialen [3]. Elektrische geleidbaarheid en de 

verschillende materialen worden besproken. 

3.3.1 Elektrische geleibaarheid 

Elektrische geleiding ontstaat wanneer er verplaatsing is van ladingsdragers. Deze ladingsdragers 

kunnen elektronen, ionen of positieve gaten zijn. Positieve gaten zijn locaties waar elektronen 

ontbreken in de octetstructuur. Materialen kunnen op basis van hun geleidbaarheid worden 

onderverdeeld in drie klassen: geleiders, halfgeleiders en isolatoren. In deze materialen kunnen 

elektronen verschillende energieniveaus bezetten. Als deze energieniveaus (van meerdere atomen) 

minutieus verschillen in energie dan wordt er gesproken van een energieband zoals de 

geleidingsband en de valentieband. Het energieverschil tussen beide banden bepaalt tot welke klasse 

het materiaal behoort. Bij absorptie van een hoeveelheid energie kunnen elektronen overgaan van 

de valentie- naar de geleidingsband. Als deze overgang kan plaatsvinden geleidt het materiaal de 

elektrische stroom omdat er verplaatsing is van elektronen in de geleidingsband en positieve gaten in 

de valentieband. Bij geleiders is er een overlap aanwezig tussen beide energiebanden. Een isolator is 

een materiaal waarbij het energieverschil tussen de banden te groot is om een elektronovergang te 

realiseren bij kamertemperatuur. Bij halfgeleiders is dit afhankelijk van de omstandigheden 

(temperatuur, dopering etc.).  

 

Figuur 3.9: Band gap tussen valentieband (zwart) en geleidingsband (wit) van een geleider (a), een halfgeleider (b) en een 
isolator (c). 
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3.3.2 Materialen 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van transparante en geleidende materialen. Deze 

materialen worden in deze sectie kort omschreven en de voor- en nadelen worden besproken. 

Tabel 3.1: Overzicht van geleidende, flexibele en transparante materialen onderverdeeld in klassen [3] 

Materiaal klasse Materiaal Elektrische 
geleidbaarheid (S/cm) 

Toepassing 

Transparent 
conductive oxides  

Indium-tin-oxide > 10³  ‘Flat panel displays’, 
fotocellen 

floride- doped tin oxide > 10³ 

aluminium-doped zinc 
oxide 

> 10³ 

Intrinsiek 
geleidende 
polymeren 

PEDOT  1-2  Elektrodes van LED’s 
en fotocellen 

PEDOT:PSS  10³ 

Koolstof allotropen carbon nanotubes >10³ Zonne cellen 

Grafiet  ≤ 5 x 10²  

Ionengels  Ionic liquid polymer gels ≤ 3 x 10 -² Sensoren en displays 

 

3.3.2.1 Indium-tin-oxide 

ITO behoort tot de klasse van de transparante en geleidende oxides (TCO’s). Het is een kristallijn 

materiaal dat uit twee oxides bestaat: Indiumoxide (In2O3) en tinoxide (SnO2). Deze oxides zijn in een 

bepaalde verhouding aanwezig in het materiaal [3, 15].  

Indium-tin-oxide (ITO) is één van de meest gebruikte materialen in applicaties zoals LCD’s, OLED’s, 

sensoren en zonnecellen. Dit materiaal is in deze applicaties aanwezig als een dunne laag. De dunne 

laag kan met verschillende technieken worden gedeponeerd op een substraat: Chemical vapour 

deposition (CVD), Sputtering, evaporatie etc.. In elektronica is het geleidend materiaal doorgaans 

aanwezig in een bepaald patroon om de aanwezige componenten van stroom te voorzien. Om een 

bepaald patroon te maken (patterneren) in de dunne laag kunnen technieken als fotolithografie, 

etsen en laserablatie aangewend worden [16]. Deponeer- en patterneer technieken worden 

besproken in sectie 3.4. 

Zowel de optische eigenschappen als de geleidbaarheid van ITO zijn sterk afhankelijk van: de ratio 

tussen beide oxides, deponeer methodes en patterneermethode [16, 17]. De geleidbaarheid van ITO 

als dunne laag is groter dan 10³ S/cm [3]. In figuur 3.10 is de transmissie en reflectie van 

elektromagnetische straling van een dunne ITO laag weergegeven. 
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Figuur 3.10: Transmissie (T) en reflectie (R) van Elektromagnetische straling op een dunne ITO laag [17] 

Voordelen van ITO zijn:  

- De goede elektrische geleidbaarheid en optische eigenschappen. 

- Het is een materiaal waar al veel informatie over beschikbaar is.[5] 

De nadelen zijn: 

- ITO is bros en voor flexibele displays is dit een vereiste. 

- Een stijgende kostprijs wegens de afnemende beschikbaarheid. [3, 15] 

3.3.2.2 Ionic Liquid polymers 

‘Ionic Liquid polymers’ (IL’s) zijn materialen die behoren tot de klasse van de ionengels. Het zijn 

vloeibare (kamer temperatuur) polymeerzouten. IL’s kunnen direct in een patroon worden 

aangebracht op een substraat met behulp van ‘inkjet- printing’. Er zijn beschikbare procedures om dit 

met ‘inkjet-printing’ te realiseren [3]. 

Een eerste methode is het aanbrengen van een gelling-agent op het substraat alvorens de IL’s te 

deponeren. Wanneer de IL’s geprint worden op specifieke locaties zullen deze opzwellen door de 

gelling agent. Het nadeel aan deze methode is dat overgebleven gelling-agent in een volgende stap 

moet verwijderd worden. Een andere methode is het deponeren van niet- vluchtige en laag-viskeuze 

monomeren die vervolgens met UV-curing worden gepolymeriseerd (radicalair) tot IL’s [3].  

Voordelen van IL deponatie met inkjet-printing (2de methode) zijn: de goede chemische en fysische 

stabiliteit, ‘Inkjet-printing’ als ‘low-cost’ patterneermethode, de weinige productiestappen etc. . 

3.3.2.3 Grafiet 

Grafiet behoort tot de koolstof allotropen. Het bestaat uit hexagonale koolstofverbindingen waarvan 

vele lagen op elkaar gestapeld zijn. Een dunne grafietlaag is flexibel en transparant. Grafiet heeft een 

relatief hoge elektrische weerstand maar als grafiet als een mono-atomaire laag aanwezig is daalt 

deze weerstand [18]. Deze mono-atomaire laag wordt ook wel grafeen genoemd.  

De productie van een mono-atomaire laag kan volgens verschillende methodes gerealiseerd worden.  

Eén van de productiemethodes is ‘chemical vapour deposition’. Hierbij reageren vluchtige 

koolwaterstoffen zoals methaan en acetyleen op een reactief metaalsubstraat (bijvoorbeeld nikkel) 

tot een grafeenlaag. Daarna wordt deze laag overgebracht op een substraat geschikt voor flexibele 
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displays. Als het metaalsubstraat in een bepaald patroon aanwezig is, blijft het gepatterneerde 

grafeenlaag over op het flexibel substraat. 

Een voordeel van grafeen is de grote geleidbaarheid. Het grootste nadeel zijn de vele productie 

stappen. [18] 

 

 

Figuur 3.11: Structuur van ( a) grafeen  b) grafiet 

3.3.2.4 Carbonnanotubes 

Carbon nanotubes (CNT’s) behoren net zoals grafiet tot de allotropen van koolstof. CNT’s kunnen als 

het ware voorgesteld worden als opgerolde grafietlagen tot een holle buis. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen single walled CNT’s (SWCNT’s) waarbij de holle buis uit één koolstoflaag bestaat en 

multiple walled CNT’s (MWCTN’s) bestaande uit meerdere koolstoflagen. Dunne filmen van SWCNT’s 

zijn het meest geschikt voor flexibele displays. Deze allotrope vorm van koolstof heeft een aantal 

goede eigenschappen: hoge geleidbaarheid, warmte resistentie, transparantie en goede mechanisch 

eigenschappen.  

SWCNT’s kunnen op een gelijkaardige manier geproduceerd worden als grafiet. Met CVD kunnen 

koolwaterstoffen geevaporeerd worden en reageren aan een ijzer-katalysator tot nanotubes. Ook 

andere methodes zijn beschreven maar voorgaande techniek is het meest geschikt voor productie 

omwille van bijvoorbeeld de lage kosten en naar opschaling toe [19].  

3.3.2.5 Intrinsiek geleidende polymeren 

Polymeren zijn doorgaans isolatoren maar er zijn types van polymeren die wel een bepaalde 

geleidbaarheid vertonen. Dit zijn de intrinsiek geleidende polymeren en worden onderverdeeld in 

vier klassen [20]:  

- Geleidend gevulde polymeren, waarbij in het polymeer geleidende deeltjes aanwezig zijn 

(bijvoorbeeld metallische deeltjes). 

- Polymeren met ladingsoverdracht, waar organische metaalcomplexen gevormd worden 

zodat er ladingsoverdracht is tussen acceptor en donor zouten.  

- Ionisch geleidende polymeren  

- Geconjugeerde geleidende polymeren.  

Enkel de geconjugeerde polymeren worden verder besproken. Geconjugeerde polymeren bezitten 

een intrinsieke geleiding wegens de delocalisatie van pi-elektronen over de volledige 

macromoleculaire keten. De afwisseling van dubbele en enkele bindingen resulteert in een overlap 

van de p-orbitalen [20-22]. 
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In de volgende tabel is er een lijst weergegeven met verschillende geconjugeerde polymeren en 

daarbij hun geleidbaarheid. Deze zijn gesitueerd tussen een geleider (koper) en een isolator (glas). 

 
Tabel 3.2: Materialen en geleidbaarheid 

Materiaal Structuur       Geleidbaarheid ( 
𝑆

𝑚
) 

Koper -  6x107 [23] 

Polyacethyleen 
 

107 [23] 

Poly(p-fenyleen-
vinyleen)  

 

3-5x 105 [20] 

PEDOT:PSS 

 

105 [21] 

Poly(para-fenyleen) 

 

104 - 105 [20] 

Polythiofenen 

 

103-105 [20] 

Glas  - 10-8 [23] 

 

De intrinsieke geleiding van geconjugeerde polymeren is nog beduidend lager ten opzichte van 

metallische geleiders (polyacetyleen 10-3 (S/m) en koper 6x107  (S/m) [23] ). Een doorbraak in 1977 

was het doperen van polyacetyleen waardoor de geleidbaarheid significant toenam van 10-3 naar 107 

(S/m) [23]. Er is sindsdien een enorme vooruitgang geboekt in het verhogen van de geleidbaarheid 

van dergelijke polymeren. 

PEDOT:PSS is ook een intrinsiek geleidend polymeer dat behoort tot de geconjugeerde polymeren. 

Het polymeer is ook transparant, geleidend en flexibel en zal hier verder omschreven worden. 

3.3.2.6 PEDOT en PEDOT:PSS 

PEDOT (Poly(3,4-ethylenedioxythiofeen) is een intrinsiek geleidend polymeer. Een dunne film van 

PEDOT is niet alleen geleidend maar ook transparant en flexibel. Mede door deze eigenschappen is 

PEDOT een interessant polymeer voor toepassingen als OLED’s en LCD contact lenzen.  

Eigenschappen 

Geleidbaarheid 

Om de geleidbaarheid te verhogen kan PEDOT gedopeerd worden met positieve ladingen. Doperen 

verloopt hierbij via een oxidatieve reactie. Elektronen worden hierbij uit het pi-systeem (van de 

conjugatie) verwijderd. Verplaatsing van de ontstane positieve ladingen over de PEDOT- eenheid 

veroorzaakt de verhoogde geleiding.[2, 21, 24] 
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Transparantie 

PEDOT vertoont een absorptiemaximum rond 610 nm, door een pi-pi* energietransitie. PEDOT heeft 

daarom een blauwe kleur. Als PEDOT gedopeerd is neemt de afstand tussen valentieband en 

geleidingsband af en verplaatst het absorptiemaximum naar grotere golflengten (naar infrarood toe). 

Er blijft een blauwe schijn aanwezig in het PEDOT-materiaal. In figuur 3.12 het absorptiespectrum 

weergegeven van PEDOT (volle lijn) en gedopeerd PEDOT (gestippelde lijn). [25] 

 

Figuur 3.12: (volle lijn) absorptiespectrum van PEDOT, (stippellijn) absorptiespectrum geoxideerd PEDOT [25] 

Structuur 

PEDOT wordt meestal gecombineerd met het polymeer PSS (polystyreensulfonzuur) aangezien 

PEDOT niet water oplosbaar is. Deze combinatie wordt PEDOT:PSS genoemd. PEDOT:PSS kan als een 

waterige oplossing gedeponeerd worden op een substraat. [24] Nadien wordt het water verdampt 

door verhitting en blijft een dunne laag van PEDOT:PSS over. Deponeermethodes worden in sectie 

3.4 beschreven. Aangezien PEDOT na dopatie positief geladen is, dient PSS ook als tegen ion. PSS 

bezit namelijk negatieve ladingen door de aanwezige sulfonaat-groepen. Afhankelijk van de pH 

varieert het aantal negatieve ladingen [21, 24]. Door ionaire krachten ontstaat er een complex tussen 

beide polymeren [21].  

 

Figuur 3.13: Structuurformule van PEDOT:PSS [26] 

PEDOT zijn geen lange polymeren maar oligomeren. Meerdere PEDOT moleculen kunnen dus 

complexeren met één PSS molecule. De verhouding waarin beide polymeren aanwezig speelt een rol 

in de geleidbaarheid en oplosbaarheid van het complex. Als de verhouding van PEDOT op PSS 

afneemt daalt de geleidbaarheid en stijgt de oplosbaarheid in water. Naargelang de toepassing wordt 

een ideale verhouding gekozen [12].  
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3.4 Deponeren en patterneren 
Eén van de stappen in het productieproces van flexibele displays is het aanbrengen van het intrinsiek 

geleidend polymeer. Geleidend materiaal is in elektronica doorgaans aanwezig in een bepaald 

patroon. Zoals reeds vermeld is dit patroon noodzakelijk om bepaalde componenten elektrisch te 

verbinden. Dit patroon kan gecreëerd worden door het polymeer direct als een patroon te 

deponeren of door het polymeer eerst te deponeren en nadien selectief te verwijderen. 

3.4.1 Deponeren 

Vooraleer de methodes worden besproken om een patroon aan te brengen worden een aantal 

technieken beschreven om het polymeer over een bepaald oppervlak te deponeren. Voor depositie 

wordt het intrinsiek geleidend polymeer opgelost in een solvent. Spin-, spray- en dipcoating zijn 

deponeermethodes op kleine schaal. Slot-die, knife-over-edge en meniscus coating zijn roll-to-roll 

technieken. Verlies van materiaal tijdens het deponeren, uniforme dikte en inktviscositeit zijn 

belangrijke factoren voor de keuze van een welbepaalde techniek. 

3.4.1.1 Depositie op kleine schaal 

Spincoating 

Spincoating is een techniek dat veel wordt gebruikt op kleine schaal [27]. Het principe werkt als volgt: 

Een substraat wordt op de spin-coater horizontaal gemonteerd. Vervolgens wordt een bepaalde 

hoeveelheid van het opgeloste materiaal gedeponeerd in het midden van het substraat. De spin-

coater start met roteren. Door de radiale versnelling verspreidt de oplossing als een dunne laag over 

het substraat. In de laatste stap wordt het geheel verhit zodat het oplosmiddel verdampt. Zo blijft er 

een laag met uniform dikte van het materiaal over. De spinsnelheid en spinversnelling bepalen de 

dikte van de dunne laag indien voldoende materiaal is aangebracht. Een nadeel bij deze techniek is 

dat veel materiaal verloren gaat.  

 

Figuur 3.14: Schematische weergave van de stappen tijdens spincoating 

Spraycoating 

Spraycoating is een techniek waarbij het opgeloste polymeer doorheen een ‘nozzle’ wordt geduwd 

waardoor een aerosol wordt gevormd. Het aerosol bedekt vervolgens het substraat. Dit aerosol kan 

eventueel met behulp een draaggas of elektrostatische oplading gericht worden naar het substraat. 

Als laatste wordt het substraat verhit. Vorming van een aerosol en het bereiken van een uniforme 

dikte is bij deze techniek niet evident.  
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Dipcoating 

Bij dipcoating wordt het substraat verticaal in een bad van de oplossing gebracht. Vervolgens wordt 

met een bepaalde snelheid het substraat terug verticaal uit het bad getrokken. Ook hier wordt het 

substraat verhit om het oplosmiddel te verdampen. De adhesie eigenschappen, snelheid en 

viscositeit tijdens de verwijdering van het substraat uit het bad bepaalt de dikte van de aangebrachte 

laag [28].  

 

Figuur 3.15: Schematisch verloop ‘Dipcoating’- techniek 

3.4.1.2 ‘Roll-to roll’ technieken 

‘Slot-die coating’, ‘knife-over-edge’ en ‘meniscuscoating’ zijn methodes om een dunne laag intrinsiek 

geleidend polymeer aan te brengen op een substraat in een roll-to-roll proces [28]. ‘Knifer-ove-edge’ 

coating is een techniek waarbij de oplossing op een rol wordt gedeponeerd waarbij een verticale mes 

de oplossing deels tegenhoudt. Het mes bevindt zich op een bepaalde afstand van de rol, deze 

afstand bepaald de dikte van de film. ‘Meniscuscoating’ opereert gelijkaardig maar een tweede rol 

vervangt het mes. Bij ‘slot-die coating’ beweegt het substraat terwijl een ‘nozzle’ op dezelfde locatie 

blijft en gecontroleerd de inkt deponeert. In figuur 3.16 worden de drie technieken geschetst.  

 

Figuur 3.16: Roll-to-roll deponeertechnieken [28] 
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3.4.2 Patterneren 

Patterneren is het maken van een patroon in een materiaal. Dit kan door het materiaal te 

verwijderen of te deponeren (aanbrengen) op specifieke locaties. 

Patterneren is een techniek die frequent wordt aangewend in de elektronica om geïntegreerde 

circuits (IC) te vervaardigen. IC’s zijn elektronische circuits waarbij verschillende elektronische 

componenten (transistors, weerstanden..) met elkaar in verbinding staan. Elektrische verbindingen 

zijn hierbij in een bepaald patroon aanwezig.  

In organische elektronica, zoals flexibele displays en liquid crystal lens displays, kunnen geleidende 

polymeren aangewend worden. In wat volgt zullen een aantal methodes worden besproken en 

vergeleken om geleidende polymeren te patterneren.  

3.4.2.1 Inkjet-printing 

‘Inkjet-printing’ is een patterneermethode waarbij materiaal op specifieke locaties gedeponeerd 

wordt. Bij ‘inkjet-printing’ beweegt een mondstuk of ‘nozzle’ over het substraat en lost deze inkt 

waar nodig. [29] 

De uitdaging bij deze techniek is de ontwikkeling van de inkt. In organische elektronica kan deze inkt 

bijvoorbeeld een intrinsiek geleidend polymeer zijn. Eigenschappen als viscositeit, 

oppervlaktespanning, oppervlakte-energie, enzovoort moeten aan bepaalde eisen voldoen om een 

goede spreiding te verkrijgen van de inkt zodat een hoge resolutie bereikt wordt. Niet alleen de 

spreiding van de inkt maar ook het juiste type polymeer is een belangrijke factor. In elektronica zijn 

veel elektrische componenten aanwezig waardoor het aantal stappen in het productieproces hoog 

ligt. Om het aantal stappen te reduceren, wordt er gezocht naar een polymeer dat in meerdere van 

de aanwezige componenten toepasbaar is. Een polymeer hiervoor is PEDOT:PSS. Een andere 

mogelijkheid is om een blend van polymeren te gebruiken [30].  

3.4.2.2 UV-fotolithografie  

UV-fotolithografie is een techniek waarbij het materiaal op specifieke locaties wordt verwijderd. Bij 

deze techniek wordt een fotoresist aangewend dat interageerd met ultravioletlicht. Dit kan positief 

of negatief fotoresist materiaal zijn. Gedurende belichting met UV-licht lost positief fotoresist 

materiaal op in bepaalde solventen. Negatief fotoresist materiaal hardt uit of wordt onoplosbaar 

tijdens deze belichting.  
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Figuur 3.17: Schematisch verloop UV-fotolithografie 

De methode vertrekt vanuit een stack van opeenvolgende lagen die weergegeven wordt in figuur 

3.17. Deze stack bestaat uit een substraat met daarboven het te patterneren materiaal, vervolgens 

de fotoresist en als laatste een masker (1). Het masker wordt belicht met UV-licht en laat het licht op 

specifieke plaatsen door (2). Het onderliggende fotoresist zal oplossen (positief) of uitharden 

(negatief) op die specifieke locaties. De fotoresist is nu gepatterneerd. De overgebleven vloeibare 

fotoresist wordt met een geschikt solvent verwijderd (3). Om het onderliggende materiaal te 

patterneren worden etstechnieken of andere methoden gehanteerd. In een laatste stap wordt het 

fotoresist materiaal verwijderd (stripping) (4).  

Nadelen aan deze techniek zijn: het gebruik van andere producten zoals solventen en het fotoresist, 

de vele stappen, de beperkte resolutie door diffractie van licht doorheen het masker, de verschillen 

in chemische identiteiten van de verschillende lagen in de stack etc. .  

Voordelen zijn dat deze techniek goed beheerst is (nog niet voor organische materialen) en kan 

worden geïntegreerd in een roll-to-roll productie [31].  

3.4.2.3 Laserablatie 

Laser bewerkingstechnieken zijn in drie grote categorieën onderverdeeld: 

- Bij lassen worden twee materiaaldelen aan elkaar versmolten door verhitting met een laser. 

- Snijden: de laser snijdt bij deze techniek volledig doorheen het materiaal. 

- Laserablatie berust op het absorberen van laserenergie door het materiaal waardoor het kan 

verwijderd worden (op specifieke locaties). 

Laserablatie is net als UV-lithografie een techniek waar het materiaal op specifieke locaties 

verwijderd wordt. Polymeren kunnen met laserablatie gepatterneerd worden. Als het polymeer het 

licht van een UV-laser absorbeert, kan er verwijdering van het materiaal optreden. Indien 

verwijdering optreedt, wordt dit UV-laserablatie genoemd. Indien er verwijdering plaatsvindt blijft er 

een krater over in het polymeer. Door de laser of het substraat te verplaatsen gedurende de ablatie 

kan het polymeer gepatterneerd worden. 

In figuur 3.18 wordt de opstelling van de UV-laser weergegeven. Als het UV-licht de laser verlaat zal 

deze door een attenuator gaan. De attenuator regelt de energie van het laserlicht zonder het 

energieprofiel te vervormen. Vervolgens gaat het licht door een masker. Het masker bepaalt het 
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profiel van het licht, waaronder de grootte en vorm van de puls. Het licht zal na het masker met een 

spiegel worden gereflecteerd naar een lens. Deze lens focusseert het laserlicht op het te ableren 

monster. Dit monster bevindt zich op een werkbank. Tijdens het patterneren kan de laser of de 

werkbank worden verplaatst om het patroon aan te brengen. Tijdens laserablatie ontsnappen 

verschillende fragmenten aan het oppervlak. Er wordt een plaatselijke afzuiging voorzien om terugval 

van deze fragmenten op het sample te reduceren. [16, 32, 33] 

 

Figuur 3.18: Laseropstelling [1] 

De voordelen bij deze methode zijn: mogelijkheid tot integratie in een roll-to-roll proces, de hoge 

resoluties en het beperkt aantal stappen. 

Tabel 3.3 Vergelijkende tabel van de beschreven depositiemethodes 

Methode  Voordelen Nadelen Resolutie  

UV-fotolithografie - Ver staande technologie - diffractie 
- solvent 

100 nm [31] 
 
 

Ink-jet printing - Roll-to-roll 
 

-  Ontwikkeling inkt  20 - 50 µm [29] 

UV-laser ablatie - Hoge resolutie 
- Roll-to-roll 

- Nog veel onderzoek nodig 10-20 µm [34] 
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3.5 UV-Laserablatie 
Met UV-laserablatie is het mogelijk om polymeren lokaal te ableren. Tijdens bestraling van een 

polymeer met een UV-laser treden door interactie allerlei fenomenen op. Dit kan leiden tot de lokale 

verwijdering van het polymeer. Om een goede verwijdering te realiseren moeten de mechanismen 

die optreden tijdens ablatie goed gekend zijn. Door de (laser) parameters te variëren kunnen de 

mechanismen beïnvloed worden tijdens ablatieproces.  

3.5.1 Ablatie mechanismen 

Ablatiemechanismen zijn fenomenen die zich tijdens de ablatie voordoen. Deze fenomenen treden 

op indien het polymeer de UV-stralen absorbeert.  

De fotonen van de laser veroorzaken bij absorptie een excitatie van de moleculen naar een hoger 

energie niveau. Daarna zijn er verschillende wijzen waarop de ablatie zich kan voortzetten. 

Fotochemische en fotothermische reacties spelen hierbij een belangrijke rol. Uit deze reacties 

ontstaan kleinere molecuulfragmenten die gepaard gaan met een druktoename. Dit speelt ook een 

rol tijdens ablatie. 

3.5.1.1 Fotochemisch 

Indien een polymeer wordt bestraald door een UV-laser kunnen moleculen fotonen absorberen. De 

absorptie is uiteraard afhankelijk van het type polymeer. Zoals reeds vermeld exciteren de moleculen 

na absorptie. Als de fotonenergie gelijk of groter is aan de bindingsenergie tussen atomen treedt er 

mogelijks dissociatie op. De bindingen worden hierbij gebroken. Er treedt fragmentatie op. De 

ontstane fragmenten hebben een zeer uiteenlopende samenstelling. Als een geabsorbeerde foton 

niet leidt tot dissociatie zal de fotonenergie onder andere de temperatuur van het polymeer doen 

toenemen. [4, 34, 35] 

Door de gevormde fragmenten neemt de druk in het materiaal toe. Deze druktoename kan 

vervolgens resulteren in een explosie waarbij het materiaal wegslingert. Hierbij treedt dus 

materiaalverwijdering op.  

3.5.1.2 Fotothermisch 

Wanneer de geabsorbeerde fotonenergie lager is dan de bindingsenergie zal een molecule overgaan 

naar een hoger vibrationele energieniveau. Bij terugkeer naar de grondtoestand zal de energie 

worden vrijgegeven in de vorm van warmte. De temperatuur stijgt in het materiaal waardoor indirect 

bindingen zullen breken. Er ontstaan vervolgens kleinere moleculen, het materiaal wordt viskeus en 

materiaal verdampt. [4, 34, 35] Net zoals bij de fotochemische reacties kan een drukopbouw ook 

leiden tot materiaalverwijdering. Maar de richting waarmee het materiaal verwijderd wordt verschilt. 

De fragmenten bewegen zich willekeurig voort bij fotothermische ablatie terwijl bij de fotochemische 

ablatie de fragmenten zich bewegen weg van het polymeeroppervlak [4].  

Een andere fotothermische reactie is depolymerisatie. Dit doet zich voor indien na absorptie de 

temperatuur zodanig toeneemt dat de plafondtemperatuur (ceiling temperatuur Tc) van het 

polymeer wordt overschreden. De evenwichtsreactie van polymerisatie zal in de richting liggen van 

de monomeren als de Tc wordt overschreden. Aangezien bij polycondensatie vluchtige moleculen 

ontsnappen uit het reactiemengsel is depolymerisatie hierbij onmogelijk.[4, 34, 36] 
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Figuur 3.19: Fotochemische (links) en fotothermisch (rechts) ablatie [4]. 

3.5.1.3 Tijdsfactoren tijdens de ablatiemechanismen 

De laser zelf zendt niet continue licht uit maar gepulseerd. De pulsduur heeft een invloed op 

mechanismen. Indien de pulsduur enkele nanoseconden bedraagt kunnen gevormde moleculen na 

breking nog eens defragmenteren omdat de tijd waarin een binding direct wordt gebroken in de orde 

van femto-pico seconden is. Fotothermische mechanismen duren enkele picoseconden, hoge 

temperaturen worden snel bereikt [34].  

Als de puls geen nanoseconden maar femto- en pico-seconden duurt treden ook andere 

ablatiemechanismen op. Hierbij treedt echter vorming van grotere fragmenten op en ontstaan 

kraters met lagere kwaliteit. 

3.5.1.4 Conclusie 

Gedurende het ablatieproces vinden beide mechanismen plaats. Fotochemische ablatie is het meest 

ideale mechanisme om een goede materiaalverwijdering te realiseren. Er worden kleinere 

fragmenten gevormd die minder op het oppervlak neerkomen. Er is dus minder reiniging nodig en 

het aantal stappen in een productieproces daalt. [37] De fotothermische mechanismen moeten 

worden beperkt. Zoals eerder aangegeven komen de fragmenten vrij in willekeurige richtingen en er 

ontstaat een smelt waardoor de resolutie van de gevormde krater daalt. Al deze mechanismen zijn 

complex en nog niet volledig begrepen. Met parameters als de golflengte, pulsduur enzovoort kan 

het ablatieproces gestuurd worden. 

 

Figuur 3.20: Schema van ablatiemodellen 
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Fotothermisch Fotochemisch 
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3.5.2 Fluence en ‘threshold fluence’ 

Gedurende ablatie ontstaat er een krater met een welbepaalde diepte in het polymeer. Deze diepte 

is afhankelijk van de energiedichtheid van de puls of fluence uitgedrukt in J/cm². De diepte die 

bereikt wordt bij een welbepaalde fluence is dus afhankelijk van de verschillende 

ablatiemechanismen. Er treedt niet bij iedere fluence ablatie op. Er is een minimale hoeveelheid 

energie nodig om verwijdering van materiaal te verwezenlijken. Deze minimum hoeveelheid wordt 

de ‘threshold fluence’ (Fth) genoemd. [35, 37] 

3.5.3 Laserparameters en polymeereigenschappen 

Om een goede verwijdering te realiseren van de dunne polymeerlaag moeten de geschikte 

parameters van de laser gekozen worden. Deze laserparameters moeten afgestemd worden op de 

polymeerkarakteristieken.  

3.5.3.1 Golflengte 

De laser straalt licht uit met een welbepaalde golflengte. Deze golflengte is afhankelijk van het type 

laser. In tabel 3.4 worden drie lasertypes weergegeven met overeenkomstige golflengte. De 

fotonenergie bij deze golflengte is ook uitgezet, volgens E = h*ν. De drie lasers hebben een pulsduur 

in ordegrootte van nanoseconden. 

Tabel 3.4: Nanoseconde lasers [5] 

Type Excimer KrF Nd:YAG CO2 

Golflengte (nm) 248  355  10600  
Energie (eV) 4,90 1,16 0,12 
Pulsduur  (ns) 3-7 30 70 

 

Om een goede verwijdering te verkrijgen volgens fotochemische ablatie moet de fotonenergie dus 

overeenkomen met de dissociatie-energie van de aanwezige verbindingen in het polymeer. In tabel 

3.5 is per chemische verbinding een dissociatie-energie weergegeven.  

Tabel 3.5: Dissociatie-energieën van verbindingen [5] 

Type verbinding C-C C=C C-H C-S 

Energie (eV) 3,62 6,40 4,30 4,96 

 

Uit beide tabellen kan geconcludeerd worden dat de fotonenergie van de excimerlaser overeenkomt 

met deze van de verbindingen in polymeren. Ablatie van polymeren verlopen dus goed met een 

excimerlaser.  

Voor een selectieve verwijdering dient het geleidend polymeer het laserlicht maximaal te absorberen 

en het substraat minimaal. Absorptiespectra kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.  
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3.5.3.2 Ablatiesnelheid 

De diepte die per puls bij een welbepaalde fluence wordt bereikt, wordt de ablatiesnelheid 

genoemd. De formule die deze parameter beschrijft is: 

𝑑 =  
1

𝛼𝑒𝑓𝑓
 𝑙𝑛( 

𝐹

𝐹𝑡ℎ
) 

F is de fluence, Fth is de ‘threshold fluence’ en αeff is de effectieve absorptie coëfficiënt. αeff is een 

parameter die afhankelijk is van de achterliggende ablatiemechanismen [34]. Let wel dat de 

ablatiesnelheid een parameter is die bepaald wordt in de bulk van het polymeer.  

De bepaling van de ablatiesnelheid kan via twee methodes verlopen: 

- De kraterdiepte opmeten na één puls met een bepaalde fluence; 

- Kraterdieptes uitzetten in functie van het aantal pulsen met een bepaalde fluence, de 

richtingscoëfficiënt is hierbij de ablatiesnelheid.  

Het resultaat van beide methodes is verschillend. Dit verschil kan mogelijks verklaard worden door 

incubatie. Incubatie is een fenomeen waarbij er niet onmiddellijk ablatie plaatsgrijpt maar pas na een 

aantal pulsen. De oorzaak hiervan is dat het polymeer het laserlicht slechts beperkt absorbeert. Na 

modificatie van het polymeer door de eerste pulsen ontstaan er molecuulfragmenten die het 

laserlicht meer absorberen en vervolgens dus wel ablatie plaatsgrijpt. 

In figuur 3.21 is de bepaling geschetst van de ablatie-snelheid volgens de tweede methode. De 

onderbroken lijn is de ablatie bij een hogere fluence dan bij de volle lijn. De richtingscoëfficiënt stijgt 

bij hogere fluence en dus neemt ook de ablatiesnelheid toe. Bij de volle lijn treedt pas na twintig 

pulsen ablatie op door de incubatie. 

 

Figuur 3.21: Bepaling van de ablatiesnelheid bij meerdere fluences [34] 

Uit voornoemde formule kan de ‘threshold fluence’ bepaald worden. Door de ablatiesnelheid uit te 

zetten in functie van de logaritmische fluence kan de threshold worden bepaalde in het snijpunt met 

de x-as. In figuur 3.22 is deze methode weergegeven voor PMMA. De curve van PMMA heeft een 

typische S-vorm. De ‘threshold fluence’ wordt aan het begin van de vorm bepaald. Bij het volgen van 

de curve vanaf ‘threshold fluence’ naar boven treedt eerst een vertraagde ablatie op die te verklaren 

is door de incubatie-eigenschappen van PMMA. Deze vertraagde ablatie gaat over in een lineair 

gedeelte waar de αeff bepaald wordt. Hierbij treedt de meest effectieve ablatie op. Bij nog hogere 

fluence daalt de ablatiesnelheid doordat er boven het polymeeroppervlak een pluim van vaste, 
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vloeibare en gasvormige producten ontstaat waardoor een deel van het laserlicht wordt 

tegengehouden.  

 

 

Figuur 3.22: ‘threshold fluence’ bepaling van PMMA [38] 

3.5.3.3 Absorptiecoëfficiënt 

Bij ablatie van polymeren zijn de absorptie-eigenschappen van het polymeer van belang zoals 

beschreven bij de golflengte van de laser. Om de absorptie eigenschappen van het polymeer te 

achterhalen wordt de (lineaire) absorptiecoëfficiënten (α in cm-1) opgemeten met ellipsometrische 

spectroscopie en uitgezet in functie van de golflengte. Vervolgens kan bij een golflengte (van de 

laser) de transmissie in functie van de dikte van het materiaal worden uitgezet, als de 

absorptiecoëfficiënt bij deze golflengte gekend is, met volgende formule: 

𝑇 =  𝑒−𝛼∗𝑑  

Met ‘d’ de dikte, T de transmissie. 

In figuur 3.23 wordt het functie verloop weergegeven, hoe hoger de absorptiecoëfficiënt hoe sterker 

de absorptie en dus ook hoe meer energie er op een kleiner volume wordt geabsorbeerd door het 

materiaal. De absorptiecoëfficiënt heeft dus een invloed op de ‘threshold fluence’ van het polymeer.  

 

Figuur 3.23: Absorptiecoëfficiënt in functie van dikte 

3.5.3.4 Energieprofiel van de laserstraal 

De vorm van de krater is afhankelijk van het energieprofiel van de laser. Het energieprofiel heeft 

doorgaans een Gaussiaans verloop volgens de diameter van de laserstraal. De energie of fluence is 

dus niet overal gelijk. De energie in het profiel die hoger is dan de ‘threshold fluence’ veroorzaakt 

ablatie. [35, 39] 
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De krater vertoont aan de rand materiaalophoping. De ophoping wordt ook wel de rim genoemd. 

Deze oppervlaktevervorming ontstaat door bestraling van het oppervlak met een fluence lager dan 

de ‘threshold fluence’ [35].  

Doorgaans worden maskers gebruikt om de energieprofiel van de laser te veranderen. Deze maskers 

zijn mogelijks niet rond maar vierkant waardoor het profiel van het laserlicht wordt gewijzigd 

waardoor de krater ook een andere vorm krijgt.  

3.5.3.5 Patterneerparameters  

De vermelde lasers zenden een gepulseerd licht uit. Deze pulsen worden met een bepaalde 

frequentie uitgezonden. Als tijdens ablatie de werkbank of de laser verplaatst wordt kan een patroon 

worden aangebracht in het polymeer. Om een aansluitend patroon te verkrijgen moeten de 

opeenvolgende pulsen elkaar overlappen. Door deze overlap wordt één locatie meerdere keren 

bestraald (meerdere pulsen per oppervlakte). Afhankelijk van de snelheid van de verplaatsing, 

pulsfrequentie en de grootte van spot kan deze overlap bepaald worden.  

Om een bepaald aantal pulsen per locatie te bereiken, kan de snelheid van de laser die hiervoor 

nodig is berekend worden aan de hand van volgende formule: 

𝑆𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 =  
𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘
 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 

 

3.6 Analyse technieken 

3.6.1 Scanning Electron Microscope 

Met elektronenmicroscopen kunnen beelden gemaakt worden die hogere resoluties hebben en 3D-

achtig zijn. Oppervlaktes kunnen worden onderzocht tot op micro- en nanometerschaal. Naast de 

vergroting en resolutie biedt elektronenmicroscopie ook andere functionaliteiten zoals bijvoorbeeld 

element analyses. 

Figuur 3.24: Energieprofiel (links), kraterdoorsnede (rechts) 
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3.6.1.1 Types  

Er zijn verschillende types elektronenmicroscopen. De twee belangrijkste types zijn ‘Transmission 

Electron Microscope’ (TEM) en ‘Scanning Electron Microsope’ (SEM).  

Zowel bij TEM als SEM interageert een elektronenbundel met het te onderzoeken monster waarbij 

na interactie verschillende types van signalen geproduceerd worden. Deze signalen zijn elektronen, 

x-rays, fotonen etc. . Het verschil tussen beide microscopen is de wijze van detectie van deze signalen 

en beeldvorming.  

Bij TEM worden de signalen gedetecteerd in transmissie. Het sample moet bijgevolg een zekere 

transparantie voor deze signalen hebben om een beeldvorming te verkrijgen. Met de 

elektronenbundel wordt één beeld gevormd van het oppervlak waarmee de bundel interageerd. Bij 

SEM worden de signalen gedetecteerd die achterwaarts uit het sample gereflecteerd worden. Tijdens 

de beeldvorming beweegt de elektronenbundel in een raster over het oppervlak, ook 

rasterelektronenmicroscoop genoemd. De elektronenbundel scant dus het oppervlak af.  

Om bij TEM een transparantie voor signalen te verkrijgen zijn dunne samples (100 nm) vereist 

hetgeen dus nadelig is voor de analyse van een geableerd oppervlak. Daarom wordt SEM geopteerd. 

In figuur 3.25 zijn de verschillende signalen weergegeven die na interactie van de elektronenbundel 

uit het sample vrijkomen en welke van deze signalen gedetecteerd worden door SEM of TEM. 

 

 

Figuur 3.25: Signalen geproduceerd en gedetecteerd door SEM en TEM na interactie met een elektronenbundel [40] 

Er zijn verschillende soorten SEM’s. Het grootste verschil tussen de verschillende types is de wijze 

waarop de elektronenbundel wordt vrijgesteld of het verschil in de elektronenkanon. Een eerste 

elektronenkanon is gebaseerd op thermo-ionische emissie. Hierbij wordt aan een filament (kathode) 

een negatief potentiaal aangelegd waardoor het filament opwarmt. Bij een bepaalde temperatuur 

stelt het filament elektronen vrij. Dit filament kan uit wolfraam of LaB6 bestaan en een temperatuur 

bereiken van respectievelijk 2700 K en 1800 K. Deze filamenten zijn relatief goedkoop maar de 

helderheid van de bekomen beelden en de levensduur zijn wel beperkt. Een ander type van een 

elektronenkanon is gebaseerd op ‘field emission’. Hierbij wordt een negatief potentiaal aangelegd 

over een wolfraamdraad die aan de voorzijde is gescherpt tot een punt. Er wordt een elektrisch veld 
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gecreëerd, geconcentreerd aan dit punt, waardoor het potentiaal wordt verlaagd en de elektronen 

worden vrijgesteld. 

3.6.1.2 Principe  

Zoals reeds vermeld wordt met een elektronenkanon (kathode) elektronen vrijgesteld. Vervolgens 

worden de elektronen versneld door een potentiaalverschil tussen de kathode (negatief potentiaal) 

en de daaropvolgende anode (0 V). Daarop volgt een lenzenstelsel die de vrijgestelde elektronen 

bundelt en focust op het sample. De elektronenbundel interageert vervolgens met het sample 

waarbij verschillende signalen geproduceerd worden. De elektronenbundel scant het oppervlak af. 

Detectoren detecteren de signalen, die vervolgens verwerkt worden tot beelden. Het monster wordt 

gemonteerd op een werkbank die zich kan verplaatsen in x- , y- en z-richting. De xy-richting dient om 

zich te kunnen oriënteren over het sample, de z-richting (werkafstand) om focus en resolutie te 

beïnvloeden. Daarnaast kan de werkbank ook onder een bepaalde hoek worden geplaatst (tilt). Er is 

ook een vacuüm aanwezig om de aanwezige storende elementen (waaronder O2 en N2) te 

verwijderen. 

3.6.1.3 Signalen uit het interactievolume 

Backscatter elektronen (BSE) en secundaire elektronen (SE) zijn twee signalen die geproduceerd 

worden uit het interactievolume. Na detectie van deze elektronen worden beelden gevormd die de 

topografie en compositie van het sample weergeven. 

BSE’s zijn elektronen uit de bundel die elastische botsingen ondergaan bij interactie met het sample 

en hierbij voldoende afbuiging vertonen om terug uit het sample te ontsnappen. SE’s elektronen zijn 

afkomstig uit de buitenste schil van atomen aanwezig in het sample. Deze elektronen worden 

vrijgesteld na inelatische botsing met de elektronenbundel en vervolgens ook aan het oppervlak 

ontsnappen. In figuur 3.26 is schematisch de verstrooiing weergegeven van de elektronenbundel na 

interactie met het monster. 

 

Figuur 3.26: Schematische weergave van ‘elektron scatter’ aan het sample oppervlak [40] 

Deze elektronen moeten vervolgens gedetecteerd worden met behulp van detectoren. Er worden 

verschillende beelden gevormd met BSE en SE. BSE bezitten namelijk een grotere hoeveelheid aan 

kinetische energie dan de SE. De energiedistributie van de BSE reikt van 0 eV tot maximaal de energie 

uit de elektronenbundel terwijl de energie van SE lager is dan 50 eV. BSE en SE worden met een 

verschillende detector gedetecteerd. De detectie verloopt op basis van de hoeveelheid kinetische 

energie en niet op basis van de oorsprong. Bij de detectie van SE worden dus ook BSE gedetecteerd 

waarvan de energie lager is dan 50 eV. Deze hoeveelheid energie is relatief laag en kan dus snel door 

interactie met de rest van de bulk geabsorbeerd worden. Met SE wordt dus vooral de topografie aan 

het oppervlak van het monster onderzocht. De diepte waaruit de elektronen ontsnappen ligt tussen 
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de 1 en 10 nm. De intensiteit van de vrijgekomen elektronen is grotendeels afhankelijk van de hoek 

waaronder de elektronenbundel op het oppervlak invalt. Door de verschillen in de intensiteiten 

wordt de topografie van het monster in beeld gebracht. De BSE bezitten een hogere kinetische 

energie dan de SE. Absorptie van de kinetische energie verloopt hierdoor trager. Bijgevolg kan de 

informatie afkomstig zijn uit dieper gelegen delen van het monster. De intensiteit van BSE is ook 

afhankelijk van de monsterdensiteit en het atoomnummer van de aanwezige atomen. 

Andere detectoren kunnen bijvoorbeeld X-rays waarnemen die na impact vrijkomen. Naast 

topografische analyses kunnen ook elementanalyses worden uitgevoerd. 

 

3.6.1.4 Charging 

Het aantal elektronen uit de bundel die aan het sample worden toegevoegd moet gelijk zijn aan het 

aantal elektronen die het sample verlaten. Het aantal elektronen is dus gelijk aan de som van de BSE, 

SE en de elektronen geabsorbeerd door het sample. Om deze laatste elektronen uit het sample te 

verwijderen moet het monster geaard worden. Zonder aarding laadt het sample negatief op en zal 

het sample nieuwe elektronen uit de bundel niet meer absorberen maar reflecteren en zal de 

detectie niet meer correct verlopen. Er ontstaat een potentiaalverschil tussen de aarding en de 

plaats waar de elektronen het monster binnengaan door de weerstand van het monster.  

De weerstand van niet geleidende materialen (waaronder polymeren) is hoog waardoor elektronen 

niet meer vloeiend via de aarding het monster verlaten en de potentiaalval toeneemt. De elektronen 

accumuleren en de beeldvorming wordt verstoord.  

‘Charging’ kan vermeden worden door een dunne metaallaag (1-20nm) aan te brengen op het te 

analyseren oppervlak. De depositie van een metaallaag met uniforme dikte wordt met technieken als 

vacuum evaporation coating en sputtering technieken verwezenlijkt [40].  

3.6.2 Optische profilometer 

Een profilometer is een analysetoestel dat hoogte verschillen, ruwheden etc. opmeet aan een 

oppervlak. Profilometers worden in twee grote groepen onderverdeeld: contact en non-contact 

profilometer. Bij een contact profilometer beweegt een stylus over het oppervlak. Door de verticale 

beweging van de stylus op te meten worden de variaties aan het oppervlak bepaald.  

Een non-contact profilometer is de optische profilometer. Deze fungeert op basis van de 

interferentie van licht. Op basis van interferenties een oppervlak onderzoeken kan door middel van 

een Mirau-interferometer die aanwezig is in de optische profilometer. De werking hiervan wordt 

schematische weergegeven in figuur 3.27. Wit licht valt in op een lens en wordt gericht(1). 

Vervolgens valt het licht in op een semi-transparante spiegel en splitst zich op (2). Het deel van het 

licht dat doorheen de semi-transparante spiegel gaat, reflecteert aan het monsteroppervlak (3). Het 

deel van het licht dat reflecteert aan de semi-transparante spiegel (2) reflecteert een tweede keer 

aan een referentie oppervlak (spiegel) (4). Beide lichtpaden zullen aan het semi-transparante spiegel 

samenkomen (5). De gereflecteerde straal aan de referentie spiegel zal aan de semi-transparante 

spiegel een derde keer reflecteren. De straal afkomstig van het monsteroppervlak wordt doorgelaten 

aan de semi-transparante spiegel. Wanneer beide stralen samenkomen zullen deze interfereren. 

Afhankelijk van het weglengteverschil zullen de stralen elkaar versterken of verzwakken. Zo wordt 

een interferentiepatroon gecreëerd. De weglengte van de lichtstraal varieert namelijk met de hoogte 
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van het oppervlak. Door middel van die interferentiepatronen kunnen de hoogteverschillen en 

ruwheden bepaald worden.  

 

Figuur 3.27: Schematische weergave Mirau-interferometer 
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3.7 State of the art  

3.7.1 Inleiding 

In deze sectie van de literatuurstudie wordt de actuele stand van zaken omtrent de ontwikkelingen in 

UV-laserablatie van polymeren uiteengezet. Hierbij vertrekken we vanuit de laserablatie van 

bulkpolymeren en hun toepassingen gevolgd door ablatie van dunne geleidende lagen op 

verschillende soorten substraten. Vervolgens wordt de ablatie van het intrinsiek geleidend polymeer 

PEDOT:PSS als bulkmateriaal kort aangehaald daarna als dunne laag op anorganische materialen.  

3.7.2 Polymeerablatie 

De UV-laserablatie van polymeren werd in de vorige sectie besproken waarbij de mechanismen en 

verschillende parameters omschreven werden. De eerste artikelen over UV-laserablatie van 

polymeren zijn reeds verschenen in 1985 [4]. Deze behandelen voornamelijk de fundamentele 

mechanismen die tijdens laserablatie van polymeren plaatsgrijpen zonder de toepasbaarheid in 

applicaties aan te halen. Deze mechanismen werden onderzocht door met ‘Time-of-flight ’- en ‘Laser-

induced fluorescence’-analyses de snelheid te bepalen van fragmenten in de pluim die ontstaat 

boven het polymeeroppervlak tijdens ablatie [38] (Figuur 3.28). 

 

Figuur 3.28: UV-laserablatie van PMMA met LIF (links) en TOF-MS (rechts) [38] 

In het laatste decennium is het onderzoek naar UV-laserablatie van polymeren voor high-end 

toepassingen sterk toegenomen. De reden hiervoor is dat sommige polymeren het UV-licht sterk 

absorberen waarbij vervolgens vooral fotochemische ablatieprocessen plaatsgrijpen en in mindere 

mate thermische processen. Door de fotochemische processen kunnen aan het polymeeroppervlak 

microstructuren geableerd worden [41, 42]. Een voorbeeld hiervan zijn microlenzen waarbij 

polycarbonaat geableerd wordt[43] (Figuur 3.29). UV-laserablatie van polymeren biedt verschillende 

mogelijkheden naar microstructuurvorming voor IC’s (geïntegreerde circuits) en andere elektronica. 

 

Figuur 3.29: SEM -foto microlens in polycarbonaat [43] 
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3.7.3 Ablatie van dunne geleidende lagen 

In elektronica, zoals displays, zijn de geleidende lagen aanwezig in een bepaald patroon om 

elektrische verbindingen te realiseren. Deze patronen worden gevormd door middel van selectieve 

verwijdering of depositie van het geleidende polymeer. Eén van de mogelijke technieken om een 

patroon te vormen is dus UV-laserablatie. Een materiaal dat in displays als geleidend materiaal wordt 

gebruikt is ITO (indium-tin-oxide) wegens zijn transparantie. ITO wordt normaal met lithografische 

technieken gepatterneerd maar om het aantal processtappen te reduceren en toxische stoffen te 

vermijden kan UV-laserablatie worden aangewend. Er is al onderzoek gevoerd naar de selectieve 

verwijdering van ITO met UV-laserablatie op glassubstraten in toepassingen als LCD’s, Flat Panel 

displays (FDP’s) en plasma display panels (PDP’s) (ref). Voor de productie van bijvoorbeeld flexibele 

OLED’s en flexibele organic photovoltaics (OPV) is een glassubstraat echter niet geschikt en wordt 

deze door een flexibel polymeerlaag zoals PET vervangen [5]. Selectieve verwijdering van ITO op een 

PET-substraat met UV-laserablatie vormt een uitdaging aangezien PET gevoel is aan UV-licht en het 

substraat niet beschadigd mag worden (Figuur 3.30). 

 

Figuur 3.30 met UV-laserablatie: Schematische weergave een selectieve verwijdering 

Om deze selectieve verwijdering te realiseren moet de laserenergie aan volgende voorwaarde 

voldoen: 

‘threshold fluence’ geleidende laag < Laser fluence < ‘threshold fluence’ substraat   

3.7.4 Ablatie van geleidende polymerenlagen 

ITO is zoals vermeld in sectie 3.3 een relatief bros materiaal. Het intrinsiek geleidend polymeer 

PEDOT:PSS is een goed alternatief. Bij selectieve verwijdering van PEDOT:PSS zijn de beschreven 

mechanismen van belang. Threshold fluences en ablatiesnelheden zijn al bepaald voor dikke 

PEDOT:PSS-lagen [39]. Een SEM-foto na patterneren van PEDOT:PSS is weergegeven in figuur 3.31. 

 

Figuur 3.31: UV-laserablatie van PEDOT:PSS [39] 

In applicaties zoals flexibele OLED’s en flexibele OPV kan PEDOT:PSS aanwezig zijn als een dunne laag 

op een substraat. Hierbij moet PEDOT:PSS selectief geableerd worden zonder het substraat te 

beschadigen. In de vernoemde toepassingen is er tussen het PEDOT:PSS en het substraat ook nog 

een barrière aanwezig tegen vocht- en zuurstofpenetratie. Deze barrière kan uit anorganisch 

materiaal (zoals SiN) of afwisselend uit anorganische en organisch materiaal bestaan. Er is al in 

beperkte mate onderzoek verricht naar de ablatie van PEDOT:PSS op anorganische lagen [32]. 

UV-licht 

substraat 

Geleidende laag 



36 
 

   

Figuur 3.32: Voorbeelden van selectieve verwijdering met barrière lagen [32] 

De literatuurstudie werd aangevangen met de beschrijving van smart-contactlenzen als toepassing 

van flexibele displays. Elektrodemateriaal om on- en off-state van de LC-cellen is ook hier aanwezig in 

een patroon. Dit elektrodemateriaal kan uit PEDOT:PSS bestaan en is aanwezig op een geschikt 

polymeersubstraat. Over patterneren van PEDOT:PSS op ander polymeermateriaal is bijna geen 

literatuur voorhanden. Algemener, de selectieve verwijdering met UV-laserablatie van dunne 

polymeerlagen op andere polymeerlagen vormt nog een grote uitdaging en studie naar deze 

techniek is gelimiteerd [1]. 
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4 Materialen en methodes 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk omvat de experimentele details van het onderzoek. De ablatie-experimenten worden 

uitgevoerd op een sample bestaande uit meerdere materiaallagen. In een eerste gedeelte wordt de 

procedure beschreven om deze opbouw te realiseren. In een tweede sectie wordt de laseropstelling 

toegelicht gevolgd door een beschrijving van de experimenten. De karakterisatietechnieken voor 

analyse van de geableerde structuren zullen omschreven worden waaronder de optische 

microscoop, de optische profilometer, de elektronenmicroscoop en de X-ray photoelectron 

spectrometer met de monsterpreparaties. Als laatste worden de experimenten toegelicht omtrent 

de transmissiespectra en de weerstandsmetingen. 

De experimenten werden uitgevoerd in cleanroom-omgeving zodat stofdeeltjes op de geleidende 

laag (PEDOT:PSS) en het basispolymeer vermeden worden. 

4.2 Opbouw van het sample 
In figuur 4.1 is schematisch de algemene opbouw weergegeven van het sample. De materialen en het 

opbouwproces van het sample komen hier aanbod. Alle ablatie-experimenten en de daaropvolgende 

karakterisaties werden uitgevoerd op deze gelaagde structuur. 

 

 
Figuur 4.1: Schematische weergave van de algemene opbouw van de lagen 

4.2.1 Materialen 

4.2.1.1 Glassubstraat 

De basis is een glassubstraat. De afmetingen van het glas bedragen 2 bij 2 inch (5,08 cm) en een dikte 

van 0,7 mm (White float glass ,Präzisions Glas & Optik).  

Het glas heeft als functie dat het geheel vlak is, hetgeen belangrijk is voor volgende stappen in het 

proces:  

- Het is een solide drager voor spincoating. 

- De laserstraal dient gefocust te blijven tijdens verplaatsing op PEDOT:PSS-laag. 

4.2.1.2 Wax 

Wax dient als kleefstof tussen het glas en het polymeersubstraat. De chemische samenstelling van 

deze waxen varieert en wordt niet altijd meegeven door de fabrikant. De waxen werden opgelost in 

een hoeveelheid solvent om deze door middel van spincoating te kunnen deponeren op het glas. Er 

werden drie verschillende waxen aangewend tijdens de experimenten: 

PEDOT:PSS (110 nm) 

Polymeersubstraat (50 -100 µm) 

Wax (2-10 µm) 

Glassubstraat (0,7 mm) 
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Mounting wax 80 

Mounting Wax 80 (MWH080,Electron Microscope Sciences) heeft een smelttemperatuur van 80°C. 

Deze wax kan worden opgelost in ethanol of aceton met respectievelijk een kookpunt van 78,5°C en 

56,1°C. Het oplosmiddel met het hoogste kookpunt wordt geprefereerd zodat de evaporatie (bij 

95°C) na depositie rustiger verloopt en een uniforme waxlaag kan bekomen worden [1].  

Quickstick TM 135 Temporary Mounting 

Quickstick (Quick-StickT 135, Electron Microscopy Sciences) is een thermoplastisch polymeer met 

een verwekingspunt van 71°C en een smeltpunt van 135°C en is oplosbaar in ethanol. 

BGL 7080 – STI 

BGL 7080 – STI (AI-technology) is een wax met een gebruikstemperatuur van 75° C en is oplosbaar in 

IPA. 

4.2.2 Polymeersubstraat 

Volgende drie polymeersubstraten werden aangewend: 

- PET-folie (polyethyleentereftalaat) (Melinex 401, DuPont-Teijin); 

- TAC-folie (tricelluloseacetaat ) (IPI); 

-  PMMA-folie (polymethylmethacrylaat) (Goodfellow). 

4.2.3 PEDOT:PSS – geleidend polymeer 

PEDOT:PSS (Orgacon TM S305 , Sigma-Aldrich) aangekocht als een waterige oplossing van 0,54% en 

heeft een oppervlakte weerstand die lager is dan 200 Ω/square (40 µm in oplossing). 

4.3 Experimentele procedure van de opbouw 
 Er zijn vier stappen in de procedure: 

1. Reinigingsprocedure 

2. Depositie van de wax 

3. Laminatie van de polymeersubstraten 

4. Depositie van PEDOT:PSS 

4.3.1 Reinigingsprocedures 

De stappen die werden doorlopen om het glassubstraat te reiniging worden weergegeven in tabel 

4.1. De reiniging van de folies volgt in tabel 4.2. 

Tabel 4.1: Processchema reiniging glassubstraat (KT= Kamertemperatuur; DI = gedeïoniseerd water; USA = ultrasoonbad, 
IPA = Isopropanol) 

Stap nr. stapomschrijving Chemicaliën Tijdsduur  

1 Reinigen RBS (detergent) 12-24 h 
2 Spoelen DI - 
3 Spoelen DI  - 
4 USA DI 5 min 
5 Spoelen DI - 
6 Spoelen IPA - 
7 Spoelen IPA - 
8 USA DI 5 min 
9 Drogen met N2 - - 
10 Ovendrogen bij 90°C  30 min 
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Tabel 4.2: Processchema reiniging polymeersubstraten bij kamertemperatuur (DI = gedeïoniseerd water; USA = 
ultrasoonbad, IPA = Isopropanol) 

Stap nr. Stapomschrijving Chemicaliën Tijdsduur (min) 

1 N2-blazen - - 
2 Spoelen DI - 
3 USA (PET) IPA  5 
 USA (PMMA) IPA 5 
 USA (TAC) Ethanol  1 
4 Spoelen DI - 
5 Drogen met N2 - - 

 

4.3.2 Spinnen van de wax en laminatie van de polymeersubstraten 

Na de reinigingsstappen werd de wax gesponnen op het glassubstraat en vervolgens de folie 

gelamineerd (Tabel 4.3).  

Tabel 4.3: Processchema van het spinnen van de wax en laminatie van de polymeersubstraten (rpm= rounds per minute) 

Stap nr. Stapomschrijving Chemicaliën Tijdsduur 
(min) 

Temperatuur (°C) Extra parameters 

1 Spinnen  Wax 0,5 KT 800 rpm, 800 rpm/s 
2 Hot plate - 1 95 - 
3 Handmatige laminatie - - 95 - 
4 Bijsnijden - - KT - 

 

Tabel 4.4: Waxen en oplossing voorbereiding 

Wax Mounting Wax 80 Quickstick wax BGL 7080 – STI 

Oplossing 2,5 g in 10 ml ethanol 1 g in 10 ml ethanol 1 g in 10 ml IPA 

 

Quickstick-wax werd voornamelijk gebruikt om de PMMA- en PET-substraten te lamineren. BGL 7080 

– STI werd aangewend om de TAC-substraten te lamineren. 

In stap 1 werd de opgeloste wax gesponnen (spinner Headway EC101) op het glassubstraat. Een 

uniforme waxlaag is belangrijk om luchtbellen onder het polymeersubstraat te vermijden tijdens het 

lamineerproces. De wax werd door middel van een micropipet (voorzien van een filter) gedeponeerd 

in het midden van de glassubstraat. 

De solventen werden in stap 2 verdampt door verwarming van het sample op een hete plaat 

(hotplate Stuart SD160). Het glassubstraat met de wax werd op een keramiekplaat gelegd alvorens 

deze op de hete plaat te positioneren.  

De laminatie in stap 3 wordt handmatig uitgevoerd met een rol. Er werd een teflonfolie gebruikt 

tussen rol en polymeersubstraat (vermijdt kleven). Gedurende het lamineren moeten luchtbellen 

tussen het substraat en het glas zoveel mogelijk vermeden worden. Na laminatie werd op de folie 

een tweede glasplaat gelegd, in een werkbank vastgedraaid en bijgesneden (vermijden van 

delaminatie). Nadien werd deze tweede glasplaat terug verwijderd.  
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4.3.3 Aanbrengen van PEDOT:PSS 

In een laatste stap werd op het substraat de PEDOT:PSS -laag aangebracht (Tabel 4.5) 

Tabel 4.5: Processchema aanbrengen van PEDOT:PSS 

Stap nr. Stapomschrijving Chemicaliën Tijdsduur 
(min) 

Temperatuur 
(°C) 

Aanvullende parameters 

1 Plasmabehandeling - 1 - 150 W (50%); 0,8 mbar 
2 Spinnen PEDOT:PSS 

(oplossing) 
0,5 KT 1000 rpm, 1000 rpm/s 

3 Hot plate - 5  95 - 
4 Spinnen PEDOT:PSS 

(oplossing) 
0,5 KT 1000 rpm, 1000 rpm/s 

5 Hot plate - 5  95 - 

 

In de eerste stap werd een plasmabehandeling uitgevoerd om de hydrofiliciteit van de folie te 

verhogen zodat een uniforme spreiding van PEDOT:PSS werd verzekerd. Direct (< 5min) na de 

plasmabehandeling werd PEDOT:PSS gesponnen. De tijdsduur tussen de stappen moet minimaal zijn 

om ‘hydrofobic recovery’ aan het oppervlak van de substraten zoveel mogelijk te beperken (afname 

hydrofiliciteit) [44]. 

Met een micropipet (1000 µL) werd de PEDOT:PSS-oplossing overgebracht op het substraat. De 

spinsnelheid en spinversnelling (2x 1000 rpm; 1000 rpm/s) werden reeds geoptimaliseerd [1]. 

4.4 UV-laser 

4.4.1 Algemene laserparameters 

De gebruikte laser is de KrF excimer-laser (248 nm) (ATLEX-200/300i ). Het is een nanosecondelaser 

waarvan de pulslengte varieert tussen 3 en 7 nm (Full width Half Maximum). De energie van een puls 

heeft een bereik van 1 mJ tot 20 mJ. Pulsfrequenties van 100Hz, 200 Hz of 300 Hz kunnen ingesteld 

worden. Een pulsfrequentie van 100 Hz werd geprefereerd, gebaseerd op voorgaand onderzoek [5]. 

Het gekozen masker heeft afmetingen van 2000 µm x 2000 µm en wordt 10 maal verkleind door de 

lens tot een oppervlakte van 200 µm x 200 µm. Deze afmetingen zijn een schatting, de werkelijke 

spotgrootte van de laserpuls moet na ablatie opgemeten worden.  

4.4.2 Lasersetup 

De laser set-up is weergegeven in figuur 4.2. Na emissie van de laserstraal wordt deze twee keer 

gereflecteerd aan twee opeenvolgende spiegels (1). Met een attenuator wordt de 

energiehoeveelheid geregeld (2). Na de attenuator (2) gaat de laserstraal doorheen het masker (3) en 

vervolgens wordt deze gereflecteerd aan een spiegel (4). De laserstraal gaat naar een lens (6) die in 

de z-richting kan bewegen om te focussen op het monster. De werkbank met het monster kan 

verplaatsen in de x- en y-richting (computergestuurd) (6). 
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Figuur 4.2: Schematische weergave van de lasersetup 

4.5 Ablatie-experimenten 
Ablatie-experimenten werden uitgevoerd om een ideale verwijdering van PEDOT:PSS te kunnen 

onderzoeken. De laser bestraalt het PEDOT:PSS zoals weergegeven in figuur 4.3.  

 

Figuur 4.3: Schematische weergave van de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op het sample met UV-laserablatie 

Bij de optimalisatie werden lijnstructuren geableerd met variërende laserparameters (fluence en 

aantal pulsen per locatie). Het design hiervan is weergegeven in figuur 4.4. De beginparameters zijn 

terug te vinden in tabel 4.6. 

De minimaal gekozen fluence is 75 mJ/cm², aangezien bij lagere waarden de energieën minder 

stabiel zijn. Hoger dan 300 mJ/cm² wordt een te diepe krater verwacht. Na laserablatie werden deze 

lijnen gekarakteriseerd. 

Een lijn wordt geableerd door de werkbank te verplaatsen in de x-richting aan een constante 

snelheid.  

Tabel 4.6: laserparameters bij de ablatie-experimenten 

Onderliggend Substraat Fluence (mJ/cm²) Pulsen per locatie 
(100 Hz) 

Snelheden (mm/s) 

PET 75; 100; 150; 250; 300 1; 2; 5; 10; 15; 20 25,0; 10,0; 4,0; 2,0; 1,3; 1,0 
PMMA 75; 100; 150; 250; 300 1; 2; 5; 10; 15; 20 25,0; 10,0; 4,0; 2,0; 1,3; 1,0 
TAC 75; 100; 150; 250; 300 1; 2; 5; 10; 15; 20 25,0; 10,0; 4,0; 2,0; 1,3; 1,0 

 

UV -licht 
200 µm 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Figuur 4.4: Design per fluence 

4.6 Analysemethodieken  

4.6.1 Optische microscoop 

Met de optische microscoop werden beelden gemaakt van de geableerde structuren. De spotgrootte 

van de laserpuls op het materiaal wordt ook met deze microscoop opgemeten. De schaal wordt op 

de figuren weergegeven. 

4.6.2 Optische profilometer 

De dieptes en oppervlakruwheden werden opgemeten met de optische non-contact profilometer 

(Wyko NT3300). De reflectie aan het oppervlak werd vergroot door een dunne goudlaag van 20 nm 

aan te brengen met ‘plasma-magnetron-sputter’ coating . Hiervoor werden de parameters ingesteld 

op 20 mA, 60 sec en 0,18 mbar. Bij de figuren, die gegenereerd werden door het softwareprogramma 

van de profilometer, worden de spotgroottes vermeld.  

De RMS–waarden (root means square) van de oppervlakteruwheden werden berekend met volgende 

formule: 

𝑅𝑀𝑆 =  √
∑ (𝑍𝑜𝑝𝑝−𝑍𝑖𝑛

𝑖=0 )²

𝑛
  

*Zopp is de gemiddelde hoogte over een bepaald oppervlak ; Zi is de hoogte in een punt; n= aantal 

gemeten punten. 

De vermelde dieptes en oppervlakteruwheden in de resultaten zijn een gemiddelde van drie 

meetwaarden waarbij de standaarddeviaties worden meegegeven.  

4.6.3 Scanning electron microscopy 

Elektronenmicroscopische analyses zijn uitgevoerd op een JEOL JSM-5600 instrument uitgerust met 

een wolfraamfilament. De beelden werden gegenereerd door de detectie van secundaire elektronen. 

De schaal zal worden weergegeven in de figuren. 

Een goudlaag van 20 nm werd gedeponeerd op het materiaal om oplading te vermijden. De monsters 

werden op een aluminiumhouder vastgemaakt met een dubbelzijdige carbontape. De carbontape 

dient naast de vasthechting ook om het monster te aarden.  

4.6.4 X-ray Photoelectron Spectrometry (XPS) 

Alle XPS-analyses werden uitgevoerd op een PHI 5000 Versaprobe 2 er werd hierbij gekalibreerd op 

de piek van C (1s) bij 285.0 eV (C-C binding). 

0,5 mm 

1 cm 
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4.7 UV-VIS transmissiespectra van de polymeersubstraten 
PET, PMMA en TAC 50 µm werden gelamineerd op een glassubstraat zoals beschreven in de 

opbouwprocedure. De transmissiespectra van de polymeersubstraten werden opgemeten met een 

LAMBDA 35 UV/VIS systeem van Perkin Elmer. Een scan van 200 nm tot 700 nm werd uitgevoerd met 

resolutie van 1 nm.  

4.8 Weerstandsmetingen 
De weerstanden werden opgemeten met een multimeter (Agilent U1241B). De weerstanden werden 

met een twee-puntsmeting opgemeten. Hierbij werd een vierkant geïsoleerd in het geleidend 

materiaal door middel van ablatie. De methode wordt geschematiseerd in figuur 4.5. De 

weerstandsmetingen werden ook uitgevoerd naast het vierkant waarbij de afstand tussen de sondes 

ook één centimeter bedroeg.  

 

Figuur 4.5: Schematische weergave van de weerstandsmeting  

  

5 mm 

5,2 mm 

Sonde 1 Sonde 2 

10 mm 

4 geableerde lijnen ter isolatie 
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5 Resultaten 

5.1 Introductie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de uitgevoerde experimenten. Allereerst wordt 

de selectie van de polymeersubstraten toegelicht met aansluitend een karakterisatie van deze 

substraten. Vervolgens wordt de keuze van het geleidend polymeer en de laser toegelicht. In de 

daaropvolgende secties worden de ablatie-experimenten beschreven waarbij aan de hand van 

optische profielmetingen, microscoopfoto’s en SEM-beelden de selectieve verwijdering wordt 

beoordeeld. De laatste secties omvatten de weerstandsmetingen en XPS-analyses. Finaal wordt er 

nog een samenvatting en een algemeen besluit geformuleerd. 

5.2  Polymeersubstraat 

5.2.1 Selectie van het polymeersubstraat 

Het polymeersubstraat moet bepaalde eigenschappen beschikken naar integratie in flexibele displays 

of meer specifiek de LCD-contactlenzen. Het polymeersubstraat moet dus geselecteerd worden op 

basis van criteria die hier worden opgelijst. 

Eigenschappen naar integratie in flexibele displays: 

- Het polymeersubstraat moet transparant zijn voor golflengten uit het UV-VIS gebied. 

- Het polymeersubstraat moet flexibel zijn. Dit is afhankelijk van de stijfheid van het polymeer. 

De stijfheid is namelijk de weerstand tegen flexibiliteit en neemt toe met zowel de Young 

modulus als de dikte van de film. 

Eigenschappen van het polymeer naar integratie in contactlenzen: 

- Het polymeer mag niet dubbelbrekend zijn voor licht, anders vervaagt het zicht van de 

drager. 

- De zuurstofpermeabiliteit moet hoog zijn.*  

- Het polymeer moet kleurloos zijn. 

Eigenschappen van het polymeer die voordelen kunnen bieden naar processing zijn: 

- Een hoge warmte resistentie;  

- Een hoge chemische resistentie; 

- Een hoge treksterkte; 

Bijkomende onderzoek factoren: 

- Beschikbaarheid van literatuur over de laserablatie van deze polymeren.  

- Beschikbaarheid van de polymeren. 

*De zuurstofpermeabiliteit wordt uitgedrukt in Dk/t met: ‘D’ de diffusiecoëfficiënt van zuurstof 

doorheen het materiaal, ‘k’ de oplosbaarheid van zuurstof in het materiaal en t de dikte van de film. 

De eenheid van Dk/t is doorgaans x10-13 cm² /(s *Pa). Deze moet minimum 20 Dk/t (dagelijks) of 50 

Dk/t (langere periodes) zijn voor contactlensmateriaal [45]. 

De polymeersubstraten, waaruit een selectie zal worden gemaakt, worden in tabel 5.1 weergegeven. 
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Tabel 5.1: Selectie substraatpolymeer. (rood (-); groen (+) ; Orange(±); grijs (x=informatie niet beschikbaar) 

Domein Eigenschappen PET PMMA TAC CAB SA FSA 

Flexibele displays Flexibiliteit + + + + + + 

 Transparantie + + + + + + 

Contactlens O2- 
permeabiliteit 
(Dk/t) [46] 

- 
0,03 

- 
0,1 

± 
0,5  

± 
5 

+ 
40 

+ 
100 

 Niet- 
dubbelbrekend 

- + + + + + 

 Kleurloos + + + + + + 

Processing Warmte 
resistentie 

+ 
115-170°C [47] 

± 
85°C [48] 

+ 
140°C [49] 

x x x 

 Chemische 
resistentie 

+ ± 
 

± 
 

x x x 

 Treksterkte + ± 
 

± 
 

x x x 

Onderzoek Literatuur 
beschikbaar 

+ ± 
 

- - - - 

 Beschikbaarheid + + + - - - 
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Uit de polymeersubstraten in tabel 1.1 werden er drie geselecteerd namelijk: PET 

(polyethyleentereftalaat), PMMA (polymethylmethacrylaat) en TAC (cellulosetriacetaat). Deze 

polymeersubstraten zijn transparant en flexibel en kunnen dus geïntegreerd worden in flexibele 

displays. Echter deze polymeren zijn niet geschikt als contactlensmateriaal wegens de lage 

zuurstofpermeabiliteit. De doorslaggevende factor om CAB (celluloseacetaatbutyraat), SA (silicone-

acrylaat) en FSA (fluorosiliconeacrylaat) uit te sluiten is de onbeschikbaarheid. Deze materialen 

konden niet worden aangeschaft in kleine hoeveelheden als onderzoeksmateriaal. Zelf maken van 

deze materialen zou te tijdrovend zijn. PET,PMMA en TAC worden hieronder verder omschreven. 

5.2.1.1 PET 

PET (Melinex 401) is een semi-kristallijn polymeer. De PET-folie is biaxaal georiënteerd waardoor 

deze transparant is ondanks de semi-kristalliniteit. De folie bezit goede eigenschappen om te 

processen: de folie heeft een hoge treksterkte (190-260 MPa), is temperatuur bestendigheid (115-

170°) en is chemische resistent [50]. PET is niet geschikt als contactlensmateriaal omdat de folie 

dubbelbrekend is en de zuurstofpermeabiliteit te laag is (0,03 Dk/t [46]). PET wordt, ondanks 

voorgaande nadelen, aangewend als materiaal in de onderzoeksgroep (CMST) voor de ontwikkeling 

van de smartcontactlenzen, voortbouwend op voorgaand onderzoek [1]. De laserablatie van bulk 

PET-materiaal werd al onderzocht, hierover is dus al informatie beschikbaar die nuttig kan zijn in dit 

onderzoek [1, 51]. 

5.2.1.2 PMMA 

PMMA (Goodfellow) is een amorf, transparant en kleurloos polymeer. De PMMA-folie is impact 

gemodificeerd door toevoegen van een kleine hoeveelheid aan elastomeren ter verhoging van de 

flexibiliteit. PMMA is niet dubbelbrekend maar bezit ook een te lage zuurstofpermeabiliteit (0,1 Dk/t 

[46]). Laserablatie van bulk PMMA is in de literatuur al uitvoerig behandeld [34]. Tot op heden is 

echter de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op PMMA nog niet onderzocht. 

5.2.1.3 TAC 

De TAC –folie heeft een hoge verwerkingstemperatuur (140°C) en een goede dimensionele stabiliteit 

[49]. TAC als polymeersubstraat voor de selectieve laserablatie van PEDOT:PSS is nog niet 

onderzocht. TAC bezit de hoogste zuurstofpermeabiliteit van de geselecteerde polymeersubstraten 

maar is laag ten opzichte van contactlensmaterialen als CAB, SA en FSA [46]. 

De polymeersubstraten zullen in volgende secties worden geanalyseerd op basis van 

oppervlakruwheid en UV-VIS- transmissiespectra. 

 

Figuur 5.1: Structuurformule van PET, PMMA en TAC (van links naar rechts) 
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5.2.2 Ruwheid van het polymeeroppervlak 

De oppervlakruwheden van de drie polymeersubstraten werden opgemeten met de optische 
profielmeter. De ruwheden worden uitgezet in tabel 5.2 met daarbij 2D-weergaves, gegenereerd 
door de profielmeter en SEM-beelden van het substraatoppervlak. De SEM-beelden geven de 
topografie weer aan het oppervlak van de folies. Uit deze waarden en beelden kan worden afgeleid 
dat de ruwheid aan het oppervlak van PMMA hoog is in vergelijking met TAC en PET. Dit is ook 
waargenomen met de SEM-beelden. Het verschil tussen TAC en PET is miniem. Deze waarden zullen 
vergeleken worden met de ruwheden na depositie van PEDOT:PSS. 
 
Tabel 5.2: Ruwheden aan de polymeeroppervlakken (n=3) (Spotgrootte 228 µm x 299 µm), 2-D weergaven met de 
optische profielmeter en SEM- beelden (tilt 45°) 

 RMS 
ruw-
heid 
(nm) 

Optische profielmeter  SEM  

PET 14 ± 2 

 

 

PMMA 88 ± 2  

 

 

TAC 13 ± 1 
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5.2.3 UV-VIS transmissiespectra van de basispolymeren 

De opgemeten transmissiepercentages zijn uitgezet in functie van de golflengten (200 – 700 nm) in 

grafiek 5.1. Het instrument waarmee de spectra werden opgemeten is vermeld in het hoofdstuk 

‘materialen en methodes’. Alle polymeerfolies hebben bij dit experiment een dikte van 50 µm. 

 

Grafiek 5.1: UV VIS transmissiespectra van de polymeersubstraten. 

Uit de grafiek kan worden afgeleid dat de drie basispolymeren vooral kortere golflengten uit het UV-

VIS gebied absorberen. PET absorbeert in dit golflengte gebied significant meer UV-licht in 

vergelijking met TAC en PMMA. 

Een gedetailleerde karakterisatie aan de hand van deze transmissiespectra is niet mogelijk aangezien 
vanaf een bepaalde golflengte de transmissie door de film 0 % is. Deze methode is niet ideaal voor 
dunne filmen aangezien de absorptie varieert met de filmdikte. In principe zouden de 
absorptiecoëfficiënten (cm-1) in functie van de golflente bepaald moeten worden aan de hand van 
spectroscopische ellipsometrie, maar deze techniek is niet voorhanden [53]. 
 
De transmissiespectra vormen een belangrijke uitgangsbasis om de resultaten van de laserablatie-
experimenten te verklaren. 
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5.3 Geleidend polymeer 

5.3.1 keuze van PEDOT:PSS als geleidend polymeer 

PEDOT:PSS is een alternatief voor het bros ITO-materiaal. PEDOT:PSS is een intrinsiek geleidend 

polymeer met flexibele en transparantie eigenschappen. Dit polymeer werd aangeschaft als een 

waterige oplossing. De oplossing kan met spincoating worden gedeponeerd op de 

polymeersubstraten. Deze techniek is goedkoop en eenvoudig uit te voeren op laboniveau.  

UV-laserablatie van PEDOT:PSS werd al onderzocht [39], er werd daarbij een hoge absorptie 

vastgesteld voor het UV-licht (sectie 5.4).  

 

Figuur 5.2: Structuur formule van PEDOT:PSS 

5.3.2 Depositie van PEDOT:PSS 

Als de waterige oplossing van PEDOT:PSS gesponnen wordt op de polymeersubstraten dan verspreidt 

deze oplossing zich ongelijk over het oppervlak wegens de hydrofobe eigenschap van de 

polymeersubstraten. De folies hebben de neiging om water af te stoten. Een plasmabehandeling 

werd uitgevoerd ter verlaging van de hydrofobe eigenschappen.  

De tijd tussen de plasmabehandeling en de depositie moet minimaal zijn om “hydrofobic recovery” 

te beperken. “Hydrofobic recovery” is een fenomeen waarbij de hydrofiliciteit van het oppervlak 

afneemt in functie van de tijd [44].  

De dikte van de PEDOT:PSS-film is 110 nm na depositie van de oplossing en verdamping van het 

water. Deze filmdikte wordt bekomen door twee keer een laag van de PEDOT:PSS-oplossing te 

spinnen met de parameters beschreven in ‘materialen en methodes’. De tweede keer moet geen 

plasmabehandeling worden uitgevoerd. Een dikte van 110 nm werd geprefereerd aangezien hierbij 

de laagste weerstand werd opgemeten (200 ohm/square). Deze filmdikte werd al eerder 

geoptimaliseerd [1].  
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5.3.3 Ruwheid van PEDOT:PSS op het polymeeroppervlak 

In tabel 5.3 worden de ruwheden aan het oppervlak na depositie van PEDOT:PSS op de 

polymeersubstraten uitgezet (opgemeten zoals in sectie 5.2.2).  

Tabel 5.3: Ruwheden van PEDOT:PSS op de polymeeroppervlakken, 2-D weergaven met de optische profielmeter en 
SEM- beelden. (profielmeter: Spotgrootte is 228 µm x 299 µm; SEM: tilt is 45°; RMS (n=3)) 

 RMS 
Ruw-
heid 
(nm) 

Optische profielmeter (x10) SEM (x5000) 

PEDOT:PSS-
PET 

24 ± 1 

  

PEDOT:PSS-
PMMA 

90 ± 1 

 

 

PEDOT:PSS-
TAC 

24 ± 1   

  

 

 

 

Met de resultaten uit tabel 5.3 en tabel 5.2 kunnen de ruwheden voor en na depositie van de 

PEDOT:PSS-film vergeleken worden (Tabel 5.4). 
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Tabel 5.4: Ruwheden opgemeten door middel van profielmetingen aan het oppervlak voor en na depositie van de 
PEDOT:PSS-film op de polymeersubstraten (n=3). 

 Voor depositie (nm) Na depositie (nm) 

PET 14 ± 2  24 ± 1 nm 
PMMA 88 ± 2  90 ± 1 nm 
TAC 13 ± 1  24 ± 1 nm 

 

Voor en na depositie van de PEDOT:PSS-film is de ruwheid aan het oppervlak ongeveer gelijk. 

PEDOT:PSS neemt dus tijdens depositie min of meer de ruwheid over van het polymeersubstraat. 

Welke gevolgen dit heeft is afhankelijk van de toepassing. De ruwheid kan bij LCD-contactlenzen een 

rol spelen aangezien de richting van de vloeibare kristallen mogelijks kan beïnvloed worden [1]. Met 

technieken als ‘Spray Coating’ of ‘Slot Die Coating’ is de uniformiteit van het oppervlak na depositie 

van PEDOT:PSS hoger [28]. Dit zijn echter duurdere technieken en niet beschikbaar voor dit 

onderzoek. 

5.4 Keuze van de laser 
Alvorens een keuze wordt gemaakt wordt kort informatie meegegeven over pulserende lasers. 

Pulserende lasers kunnen in verschillende categorieën onderverdeeld worden op basis van de 

pulsduur: Nano-,pico- en femtosecondelasers. De lasers zenden een gepulseerd monochromatisch 

licht uit met een welbepaalde pulsenergie, pulsduur en golflengte. Voorgaande parameters zijn 

belangrijk naar de keuze van de laser. 

Een nanosecondelaser werd geprefereerd boven de picoseconde- en femtosecondelasers. Er werd 

aangetoond dat deze lasers geschikt zijn voor polymeerablatie [38, 42]. Nanosecondelasers worden 

ook veel aangewend voor industriële toepassingen en zijn goedkoper dan pico- en 

femtosecondelasers [5].  

In de CMST-onderzoeksgroep zijn er drie nanosecondelasers ter beschikking en worden weergegeven 

in tabel 5.5 met enkele laserparameters.  

Tabel 5.5: Vergelijking van de beschikbare nanosecondelasers [5]. 

Type Excimer KrF Nd:YAG CO2 

Golflengte (nm) 248  355  10600  
Pulsenergie (mJ) 1-20 0,5 400 
Pulsduur (ns) 3-7 30 70 

 

Het absorptiespectrum van PEDOT:PSS is weergegeven in figuur 5.3. Uit dit absorptiespectrum wordt 

afgeleid dat PEDOT:PSS het licht van de KrF-excimer laser het sterkst zal absorberen. De KrF- excimer 

laser werd geprefereerd aangezien ook wordt verwacht dat bij deze golflengte PEDOT:PSS de laagste 

‘threshold fluence’ zal hebben. Zo wordt de kans verhoogt dat in volgende experimenten volgende 

voorwaarde voldaan zal zijn: 

Threshold fluence PEDOT:PSS < Laser fluence < Threshold fluence PMMA 
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Figuur 5.3: Absorptiespectrum van PEDOT:PSS met een doorlopende lijn bij 248 nm (KrF-excimerlaser) en 355 nm 
(Nd:YAG) [54]. 

5.5 Resultaten van de ablatie-experimenten 
Het doel van de volgende experimenten is om een selectieve verwijdering te realiseren van 

PEDOT:PSS op de verschillende polymeersubstraten. Hiervoor werden lijn- en rechthoekstructuren 

geableerd in PEDOT:PSS met verschillende laserparameters om te streven naar de voorwaarde: 

Threshold fluence PEDOT:PSS < Laser fluence < Threshold fluence PMMA 

De structuren worden vervolgens gekarakteriseerd met behulp van de optische profielmeter, de 

microscoop en de SEM om de verwijdering te beoordelen. Er wordt hierbij nagegaan wat de kwaliteit 

is van het geableerde oppervlak: (1) De dieptes worden opgemeten, (2) de schade aan het 

polymeeroppervlak wordt bepaald en (3) er wordt ook bepaald of er nog PEDOT:PSS residuen zijn en 

(4) hoe de aflijning is van aan de rand van de structuren. Alvorens over te gaan tot de 

resultatenbeschrijving worden eerst een aantal termen toegelicht.  

5.5.1 Toelichting ablatieresultaten 

De twee parameters die gevarieerd worden bij de experimenten zijn de fluence en het aantal pulsen 

per locatie: 

Fluence (energiedichtheid)  

De energiehoeveelheid van een puls kan geregeld worden met de attenuator. Tijdens het instellen 

van de fluence wordt een masker met afmetingen 290 µm x 290 µm gebruikt. De energiedichtheid 

van één puls kan met deze afmetingen en de ingestelde energiehoeveelheid bepaald worden (Tabel 

5.6). 

Tabel 5.6 Voorbeeldberekening van de fluence van één puls. 

Ingestelde pulsenergie Geschatte spotgrootte Geschatte oppervlakte Fluence  

0,225 mJ 290 µm 899 x10² µm² 250 mJ/cm² 
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De laserenergie wordt tijdens de optimalisatie-experimenten stelselmatig verhoogd om te bepalen 

bij welke fluence verwijdering van materiaal optreedt. De minimum energiedichtheid die ingesteld 

werd is 75 mJ/cm² aangezien lagere energiewaarden niet stabiel zijn. 

Bij iedere set van parameters worden afzonderlijke lijnen geableerd. De lijnstructuur wordt 

verkregen door de werkbank te verplaatsen in de x-richting aan een constante snelheid tijdens 

bestraling van het monster. 

De ‘threshold fluence’ van de polymeersubstraten (zonder PEDOT:PSS) werd bepaald (Tabel 5.7).  

 
Tabel 5.7: 'Threshold fluence' van de polymeersubstraten. 

Polymeer PET PMMA TAC 

Threshold fluence 
(mJ/cm²) 

28 ± 1 252 ± 35 313 ± 21 

 

Na laserablatie van lijnstructuren met verschillende laserparameters kunnen de kraterdieptes van 

deze lijnstructuren worden bepaald met de optische profielmeter. Aan de hand van volgende 

formule werd met de ‘threshold fluence’ bepaald van het polymeersubstraat. De volledige methode 

werd beschreven in ‘materialen en methoden’. 

𝑑 =  
1

𝛼𝑒𝑓𝑓
 𝑙𝑛( 

𝐹0

𝐹𝑡ℎ
) 

Aantal pulsen per locatie 

Het laserlicht pulseert aan een bepaalde frequentie waardoor tijdens verplaatsing een overlap wordt 

gecreëerd van de geableerde spots aan het polymeeroppervlak. Op figuur 5.4 zijn twee 

microscoopfoto’s weergegeven van geableerde lijnen. Op de linkse microscoopfoto zijn er 

afzonderlijk geableerde spots (1 puls per locatie) aanwezig in het polymeermateriaal. Bij een 

verhoging van de snelheid kan een overlap gerealiseerd worden. Op de rechtse microscoopfoto is er 

een lijnstructuur geableerd met een overlap van 50%, dit is gelijk aan 2 pulsen per locatie. 

 

Figuur 5.4: Snelheidsverhoging 

De snelheid die moet worden ingesteld om een bepaald aantal pulsen per locatie te bereiken wordt 

berekend aan de hand van volgende formule:  

𝑆𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 =  
𝑆𝑝𝑜𝑡𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘
 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 
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Om te vermijden dat bij 1 puls per locatie de spots elkaar toch zouden overlappen (door afwijkingen 

in de spotbreedte) werd in plaats van 20 mm/s (berekende snelheid) een snelheid van 25 mm/s 

aangehouden. 

Werkelijke spotgrootte 

De geschatte waarde van de spotbreedte en spothoogte is 200 µm, de werkelijke waarde wijkt 

echter af. In figuur 5.5 worden de werkelijke afmetingen opgemeten aan de hand van 

microscoopbeelden. 

 

Figuur 5.5: Bepaling van de werkelijke spotafmetingen met een microscoopfoto. 

De spotbreedte is 166 µm in plaats van 200 µm. Hierdoor zal het effectief aantal pulsen per locatie 

dus lager zijn (Figuur 5.5). Het aantal pulsen per locatie werd dus omgerekend en uitgezet in tabel 

5.8. 

Tabel 5.8 Aantal pulsen per locatie (afgerond). 

Snelheden 
(mm/s) 

25,0 10,0 4,0 2,0  1,3 1 

Pulsen per 
locatie 
 (200 µm) 

1 2 5 10 15 20 

Pulsen per 
locatie 
(166 µm) 

1 2 4 8 13 17 

 

Nota: er werden lijnstructuren geableerd aangezien bij start van de ablatie de laserenergie nog niet is 

gestabiliseerd. Indien stationair zou gepulseerd worden zullen de ablatiediepten dus afwijken en 

kunnen geen goede beoordelingen worden gemaakt. 

Ablatie van een rechthoekig patroon  

Tijdens de experimenten werden niet alleen lijnpatronen maar ook rechthoekpatronen geableerd 

(Figuur 5.7) om te achterhalen of het ook mogelijk is om andere structuren te ableren in PEDOT:PSS 

met een hoge resolutie. Andere structuren (dan lijnen) zijn namelijk noodzakelijk om bepaalde 

elektrische circuits te kunnen patterneren. Een rechthoek patroon wordt geableerd door 6 lijnen 
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onder elkaar te ableren. De lijnen worden telkens overlapt met de vorige (Figuur 5.6). Voor de lijnen 

werden dezelfde snelheden aangewend als hierboven, behalve bij 1 puls per locatie. In de X-richting 

werd bij 1 puls per locatie namelijk ook een overlap van 10% voorzien. 

 

Figuur 5.6: Design van de rechthoekstructuren 

 

Figuur 5.7: Microscoopfoto van een geableerde rechthoekstructuur in PEDOT:PSS op TAC 

 

5.5.2 UV-laserablatie van PEDOT:PSS op een PET-substraat 

5.5.2.1 Kwaliteitsbeoordeling van de lijnstructuren  

Beoordeling op basis van de diepte 

De diepte van de lijnstructuren worden uitgezet in functie van de fluence in grafiek 5.2. In de legende 

worden het aantal pulsen weergegeven. De kraterdieptes werden opgemeten met een optische 

profielmeter bij een spotgrootte van 448 x 589 µm. De dikte van de PEDOT:PSS-film (110 nm) wordt 

op de grafiek aangeduid met een doorlopende lijn.  

 

Grafiek 5.2: Dieptes van de lijnstructuren in PEDOT:PSS op PET in functie van de fluence. 
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Niet alle dieptes werden uitgezet om het overzicht in de grafiek te behouden (enkel de dieptes bij 

1,2, en 4 pulsen per locatie). Alle laserparameters werden vermeld in materialen en methodes. In 

figuur 5.8 wordt ter illustratie een diepte meting weergegeven met de optische profielmeter. 

Aan de hand van de grafiek kan al een eerste beoordeling worden gemaakt van de lijnstructuren. 

Uit de grafiek kan worden afgeleid dat alle opgemeten diepten groter zijn dan de filmdikte van 

PEDOT:PSS. De ablatiediepte na 1 puls per locatie bij een fluence van 75 mJ/cm² is 144 ±15 nm maar 

de filmdikte van PEDOT:PSS is 110 nm. Er is dus mogelijks al schade aan het PET-substraat bij de 

laagst ingestelde laserparameters. Verdere karakterisatie zal moeten uitwijzen wat de omvang is van 

deze schade. 

 

Figuur 5.8: Profielmeting PEDOT:PSS- PET (75 mJ/cm² ; 1 puls per locatie) 

 ‘Threshold fluence’ van PET 

PET heeft een ‘threshold fluence’ van 28 ± 1 mJ/cm² (n=3) en is bijzonder laag in vergelijking met de 

ingestelde laser energieën. Dit ligt aan de basis van de hoge ablatiediepten. 

 

Reproduceerbaarheid van de metingen 

De ablatie-experimenten zijn meermaals uitgevoerd op verschillende samples. De waarden van twee 

runs bij een fluence van 75 mJ/cm² worden in tabel 5.9 weergegeven. Ablatiedieptes tussen de runs 

verschillen aangezien de energiehoeveelheid niet exact gelijk is. De fluence aan de attenuator wordt 

namelijk handmatig ingesteld. Er werd een t-test (eenzijdig) uitgevoerd. Alle p-waarden zijn hoger 

dan 0,05, de twee onafhankelijke experimenten komen overeen. 

Tabel 5.9: Ablatiediepten van twee runs (n=3, fluence = 75mJ/cm²) 

Pulsen per 
locatie 

Ablatiediepte run 1 (nm) Ablatiediepte run 2 (nm) t-test (p>0,05) 

2                             219 ±   8 251 ± 19 0,06 
4                         432 ± 32 454 ± 32 0,27 
8                       1073 ± 16 1052 ± 55 0,33 
13                           1655 ± 57 1682 ± 15 0,29 
17                       2098 ± 32 2003 ± 72 0,11 
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Inspectie lijnstructuren met de optische microscoop 

Met de optische microscoop kan mogelijks achterhaald worden of er al dan niet schade is aan het 

polymeersubstraat. In figuur 5.9 zijn microscoopfoto’s van enkele lijnstructuren weergegeven. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de transparantie (visueel licht) van de lijnstructuren achteruit gaat bij 

een verhoging van het aantal pulsen per locatie (A en B, figuur 5.9). Bij een fluence van 75 mJ/cm² en 

1 puls per locatie is de visuele schade beperkt aan de PET-film (C, figuur 5.9). Een verdere toename 

van het aantal pulsen resulteert in visuele schade aan het oppervlak (D, figuur 5.9). De omvang van 

deze schade zal met SEM-beelden beoordeeld worden. 

 

Figuur 5.9: Optische microscoopfoto’s van lijnstructuren in PEDOT:PSS-PET geableerd met een fluence van 75 mJ/cm² en: 
in (A) 1,2 en 4 pulsen per locatie; in (B) 4,8,13, 17 pulsen per locatie; in (C) 1 puls per locatie (uitvergroot) en in (D) 4 
pulsen per locatie. 

  

A B 

C D 
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SEM-analyse lijnstructuren 

De topografie van de geableerde lijnstructuren wordt geanalyseerd aan de hand van het SEM-beeld 

in figuur 5.10. Op de afbeelding zijn twee structuren genummerd en worden onder de figuur geduid.  

 

Figuur 5.10: SEM-beelden van lijnstructuren in PEDOT:PSS op PET. Geableerd met laserparameters 75 mJ/cm² en 4 pulsen 
per locatie. 

1. ‘Noppen’-structuur 

Aan het geableerde oppervlak is er een soort ‘noppen’-structuur aanwezig. Deze morfologie is al veel 

onderzocht maar verklaringen waarom deze structuur zich vormt tijdens ablatie zijn niet éénduidig. 

Mogelijks verschilt de ablatiesnelheid van de amorfe-gebieden ten opzichte van de kristallijne 

gebieden [55]. Deze morfologie veroorzaakt de vermindering in de transparantie die werd 

vastgesteld met de microscoopfoto’s. De topografie is namelijk niet meer egaal, het licht breekt en 

reflecteert in verschillende richtingen. Mogelijks treden ook chemisch modificaties op aan het 

oppervlak die lokaal de absorptie van het visuele licht beïnvloedt.  

2. Aflijning van de randen 

Langs de randen van de geableerde structuren zijn er ophopingen of fragmenten aanwezig van de 

PEDOT:PSS-film welke nog gedeeltelijk vastgehecht zijn aan het oppervlak. 

5.5.2.2 UV-laserablatie van rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-PET 

De kwaliteit van de rechthoekstructuren in PEDOT:PSS wordt in deze sectie beoordeeld. Aangezien 

deze structuren werden geableerd door meerdere lijnstructuren te laten overlappen werd de diepte 

in beide richtingen opgemeten. Een aantal diepten opgemeten in de horizontale (X) en verticale (Y) 

richting worden in tabel 5.10 uitgezet samen met de diepte van de lijnstructuren (geableerd met 

dezelfde laserparameters). 

Tabel 5.10: Dieptes van lijnstructuren en rechthoekstructuren bij een fluence van 75 mJ/cm². 

Pulsen per locatie Diepte Lijnen (nm) Diepte rechthoek in X-
richting (nm) 

Diepte rechthoek in Y-
richting (nm) 

1 139 ± 10   85 ± 14 140 ± 42 
2 249 ± 38 202 ±   7 395 ± 19 
4 405 ± 35 477 ± 25 463 ± 10 

 

 

2 

1 

PEDOT:PSS  

PET  
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Er is een groot verschil tussen de ablatiedieptes in X- en Y-richting waardoor de uniformiteit aan het 

oppervlak laag is. De overlap in de Y-richting veroorzaakt een nog lagere transparantie op die locaties 

(Figuur 5.11, C). Ondanks de hoge kraterdieptes en de schade aan het polymeersubstraat is er nog 

PEDOT:PSS aanwezig (D) wat geen goed resultaat is om een selectieve verwijdering te bereiken met 

een hoge resolutie. 

In sectie 5.5.2.1 werd een microscoopfoto weergegeven van een structuur geableerd met een 

fluence van 75 mJ/cm² en 1 puls per locatie. Aan de hand van deze foto kon niet achterhaald worden 

of er al dan niet schade is berokkend aan het PET-substraat. Met het SEM-beeld in (D) wordt 

bevestigd dat dit wel het geval is. 

 

Figuur 5.11 Microscoopfoto’s en SEM-beelden (tilt 45°) van rechthoekpatronen in PEDOT:PSS op PET geableerd met 
laserparameters: 75 mJ/cm² met (A) 1 puls (B) 2 pulsen en (C) 4 pulsen per locatie, 75 mJ/cm² met (D) 1 puls en (E) 5 
pulsen per locatie. 

5.5.2.3 Conclusie laserablatie van PEDOT:PSS op PET 

Gezien de hoge absorptie-eigenschappen van het PET-substraat treedt verwijdering al op bij de 

laagst mogelijk fluence (75mJ/cm²) en 1 puls per locatie. De laser-fluence kan voldoen aan volgende 

voorwaarde:  

Threshold fluence van PEDOT:PSS < Laser-fluence < Threshold fluence van polymeersubstraat (28 ± 1 mJ/cm²) 

 

Kwaliteitsbeoordeling  

Een aantal dieptes van de lijnstructuren benaderen 110 nm (tabel 5.11). De visuele kwaliteit 

(microscoopfoto’s) van deze lijnstructuren zijn redelijk maar na beoordeling van de SEM-beelden 

blijkt er wel schade te zijn in het PET-materiaal. Lokaal vermindert de transparantie waardoor niet 

meer voldaan wordt aan een belangrijk criterium naar integratie in flexibele displays.  

A B C 

D E 
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Tabel 5.11: Geselecteerde laserparameters van de lijnstructuren. 

Fluence (mJ/cm²) Aantal pulsen per locatie Kraterdiepte (nm) (n=3) 

75 1 144 ± 15 nm 
100 1 149 ± 20 nm 

 

De kraterdieptes zijn opgemeten bij 1 puls per locatie, zonder overlap. Laserablatie wordt 

aangewend om bepaalde structuren te ableren, een overlap is dus noodzakelijk.  

Als rechthoeken geableerd worden dan is de kwaliteit nog lager. In beide richtingen verschillen de 

diepten sterk, hieruit kan geconcludeerd worden dat de uniformiteit laag is aan het oppervlak. 

De selectieve verwijdering van PEDOT:PSS met een golflengte van 248 nm is dus niet geslaagd. Met 

XPS-analyses zal nog een chemische beoordeling worden gemaakt aan het oppervlak van de 

structuren (sectie 5.8.2).  

5.5.3 UV-laserablatie van PEDOT:PSS op een PMMA-substraat 

5.5.3.1 Kwaliteitsbeoordeling van de lijnstructuren  

Beoordeling op basis van de diepte 

De dieptes van de lijnstructuren bij dit experiment worden uitgezet in functie van de fluence (Grafiek 

5.3). De filmdikte van PEDOT:PSS is met een doorlopende lijn aangegeven.  

 

Grafiek 5.3: Dieptes van de lijnstructuren in PEDOT:PSS op PMMA in functie van de fluence. 

Aan de hand van de grafiek kunnen al een aantal beoordelingen uitgevoerd naar de kwaliteit van de 

lijnstructuren: 
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 ‘Threshold fluence’ van PEDOT:PSS 

Met behulp van de grafiek kan het begin van de verwijdering van PEDOT:PSS worden bepaald. Een 

eerste significante verwijdering van PEDOT:PSS treedt op bij een fluence van 150 mJ/cm² (1 puls per 

locatie). De werkelijke verwijdering van PEDOT:PSS treedt al op bij lagere energiedichtheden. Het 

opmeten van deze kraterdieptes werd echter bemoeilijkt door hoge dieptevariaties aan de 

PEDOT:PSS-film (bij onvolledige verwijdering) in combinatie met de ruwheid van het PMMA-

oppervlak. Deze kraterdieptes werden dus gelijkgesteld aan 0 nm. Er kan dus worden verondersteld 

dat ‘threshold fluence’ van PEDOT:PSS lager is dan 150 mJ/cm². De ‘threshold fluence’ kan niet 

wiskundig bepaald worden aangezien de PEDOT:PSS-laag te dun is ten op zichtte van de hoge 

ablatiesnelheid. Waarden voor de ‘threshold fluence’ van PEDOT:PSS afkomstig uit de literatuur 

variëren tussen 50 en 150 mJ/cm² [54]. Deze waarden verschillen van artikel tot artikel aangezien de 

dikte van de PEDOT:PSS-film en het type substraat verschillen. Een goede vergelijking is niet mogelijk 

aangezien de verwijdering van PEDOT:PSS als dunne film op polymeersubstraten nog niet is 

onderzocht. Het substraat heeft namelijk een invloed op de ‘theshold fluence’. 

 

Ablatie PEDOT:PSS 

PEDOT:PSS wordt eerst verwijderd vooraleer beschadiging optreedt aan het PMMA in tegenstelling 

tot PET als polymeersubstraat. Een voorbeeld van een profielmeting (250 mJ/cm² ; 1 puls per locatie) 

wordt weergegeven in figuur 5.12. Hierbij werd een kraterdiepte van 107 nm opgemeten en verschilt 

dus nauwelijks met de filmdikte van PEDOT:PSS. De ruwheid is nadelig tijdens de meting aangezien 

moeilijk kan worden ingeschat waar de randen van de krater zich bevinden. De hoge ruwheid is ook 

aanwezig aan het geableerde oppervlak.  

 
Figuur 5.12: Optische profielmeting van de diepte (250 mJ/cm² ; 1 puls per locatie) 

Ablatie PMMA 

Alle diepten groter dan 110 nm impliceren dat er beschadiging optreedt aan het polymeersubstraat. 

Verdere karakterisatie zal moeten uitwijzen wat de impact is van deze schade. 

 

Incubatie fenomenen 

Een verhoging van 250 mJ/cm² naar 300 mJ/cm² bij 2 pulsen per locatie resulteert niet in een 

verhoging van de ablatiediepte maar een verlaging (Grafiek 5.3). Dit fenomeen is ook waar te nemen 

bij bijvoorbeeld 17 pulsen. Bij een verhoging van de fluence stijgt eerst de diepte waarna deze 

opnieuw daalt. Dit fenomeen wordt incubatie genoemd en wordt hier verder toegelicht. PMMA 

absorbeert in eerste instantie het laserlicht beperkt waardoor een minieme verwijdering optreedt 
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van PMMA. Bij toename van de laserenergie zal PMMA onder invloed van het licht lokaal chemisch 

modificeren. Er ontstaan kleine en vluchtige molecuul fragmenten in PMMA waardoor plaatselijk een 

ophoping ontstaat en de diepte afneemt. Indien de parameters verder zouden verhoogd worden dan 

wordt terug een toename verwacht van de diepte aangezien de ontstane molecuulfragmenten het 

laserlicht beter absorberen. 

 

Inspectie met de optische microscoop 

Als een diepte groter dan 110 nm wordt geableerd, treedt er in principe schade op aan het 

polymeersubstraat. Met de optische microscoop wordt nagegaan of dit visueel zichtbaar is (Figuur 

5.12). In eerste instantie kan aan de hand van microscoopfoto (A) worden verondersteld dat een 

verhoging van het aantal pulsen resulteert in een verlaging van de optische transparantie. Bij een 

grotere vergroting in (C) is de lijnstructuur echter transparant. In (C) is de lijn dus transparanter dan 

in (A). Als de focus van de microscoop verlegd wordt naar de achterzijde van de lijn is er namelijk een 

andere structuur waar te nemen (Figuur 5.14, links). Dit is gesmolten wax tussen het glassubstraat en 

het PMMA-substraat en verklaart dus de verminderde transparantie in (A). Onder invloed van het 

laserlicht is de wax gesmolten. De PMMA-folie heeft dus een bepaalde transparantie voor het UV-

licht bij 248 nm zoals reeds aangetoond is sectie 5.2.3.  

Het lijnpatroon afgebeeld is (C) heeft een ablatiediepte van 166 ± 44 nm wat impliceert dat er schade 

is aan het polymeersubstraat. Op de microscoopfoto is dit visueel niet waar te nemen. Andere 

lijnpatronen hebben ook grotere ablatiediepten zonder enige visuele schade. Deze lijnstructuren 

zullen met de SEM verder worden geëvalueerd.  

In (B) is een microscoopfoto weergegeven waarbij PEDOT:PSS nog niet volledig verwijderd is. Hierbij 

is duidelijk een kleurverschil waar te nemen. De PEDOT:PSS-folie bezit een lichtblauwe schijn en dit 

wordt versterkt bij ophoping van het PEDOT:PSS. Daardoor is in (A) deze lijn ook minder transparant. 

Worden de laserparameters nog verhoogt dan treedt visuele degradatie op in het PMMA-substraat 

(Figuur 5.14 , rechts). Dit wordt waargenomen bij een fluence van 250 mJ/cm² vanaf 17 pulsen per 

locatie en bij 300 mJ/cm² vanaf 8 pulsen.  



63 
 

 

Figuur 5.13: Optische microscoopfoto’s van lijnstructuren in PEDOT:PSS op PET geableerd met laserparameters: (A) 100 
mJ/cm² waarvan (B) met 4 pulsen (158 ±8 nm) en (C) 8 pulsen (166 ± 10 nm). 

 

Figuur 5.14: Smelten van de wax (300 mJ/cm² ; 13 pulsen per locatie)(links). Visuele degradatie van het PMMA-substraat 
(300 mJ/cm² ; 17 pulsen per locatie) (rechts).  

SEM-analyse 

Enkele SEM-beelden worden weergegeven in figuur 5.15 en worden hier beoordeeld. Bij onvolledige 

verwijdering van PEDOT:PSS zijn er ronde scheuren aanwezig in de film zoals in (A). De geableerde 

lijnstructuren in de PEDOT:PSS-film op PMMA zijn beter afgelijnd dan op het PET substraat. Er zijn 

geen grote ophopingen aanwezig aan de randen(B). Morfologie van de degradatie wordt in (C) in 

beeld gebracht.  

In (D) is een afbeelding weergegeven van het oppervlak van een lijnstructuur waarvan de diepte 

groter is dan 110 nm. Er is hier geen schade te zien aan het oppervlak. Deze topografie is 

waargenomen aan alle lijnstructuren met een diepte groter dan 110 nm tot grote morfologie wijzigen 

optreden zoals in (C). De verwijdering van PMMA veroorzaakt dus geen kwaliteitsachteruitgang van 

de lijnstructuren (voor visuele degradatie optreedt). In figuur 5.16 wordt ter vergelijking van de 

morfologie een SEM-beeld van een blanco PMMA –oppervlak weergegeven. De topografie is ruwer 

dan het beeld in (D, figuur 5.15) echter dit kan niet met zekerheid bevestigd worden met SEM-

beelden aangezien de beelden afhankelijk zijn van de focus, contrasten en helderheid. De 

morfologische verschillende tussen (C), (A) en figuur 5.16 zijn daarentegen wel duidelijk 

waarneembaar. 

B

C

a 

A
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Figuur 5.15: SEM-beelden laserablatie van PEDOT:PSS op PMMA : (A) 75 mJ/cm² en 17 pulsen per locatie (B) 150 mJ/cm² 
en 13 pulsen per locatie, (C) 300 mJ/cm² en 17 pulsen per locatie (D) 100 mJ/cm² en 8 pulsen per locatie. 

 

Figuur 5.16: SEM-beeld aan blanco PMMA (tilt 45°) 

5.5.3.2 UV-laserablatie van rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-PMMA 

De dieptes van de lijnen worden vergeleken met deze van de rechthoeken in tabel 5.12. In de Y-

richting zijn ook hier grotere dieptes opgemeten. De ablatiediepte van de overlap kan sterk 

verschillen met de rest van het geableerde oppervlak. Dit komt niet tot uiting uit in de gemeten 

waarden, aangezien dit gemiddelden zijn over een afstand van ongeveer 0,3 mm. De uniformiteit is 

dus niet optimaal wat mogelijks een ‘bottleneck’ is bij het ableren van andere structuren dan 

lijnstructuren. De verschillen in X- en Y-richting zijn niet zo groot als bij het PET-substraat. 

 

 

A 

C D

B



65 
 

Tabel 5.12: Dieptes van lijnstructuren en rechthoekstructuren bij een fluence van 100 mJ/cm². 

Pulsen per 
locatie 

Diepte lijnstructuren 
(nm) 

Diepte rechthoek 
structuren X (nm) 

Rechthoek 
structuren Y (nm)  

1 onmeetbaar onmeetbaar onmeetbaar 

2 5 ±   4 19 ± 21 38 ± 12 

4 158 ±   8 118 ± 33 142 ±   5 

8 166 ± 42 174 ± 13 176 ±   6 

13 230 ± 26 195 ± 18  212 ± 15 

17 283 ± 15 181 ± 22 224 ± 21 

 

Beoordeling van de uniformiteit 

Aan de hand van de afbeeldingen in figuur 5.17 wordt de kwaliteit van de rechthoekige structuren 

beoordeeld. Er werd getracht de uniformiteitsverschillen aan de overlap in beeld te brengen. In 

microscoopfoto (A) is er nog PEDOT:PSS aanwezig aan het oppervlak. Aan de overlap van de 

lijnstructuren zijn deze residuen niet meer visueel aanwezig. Dit toont nog eens de lage uniformiteit 

aan. Bij verhoging van het aantal pulsen of de energiedichtheid verdwijnt het PEDOT:PSS zoals in (B). 

De diepteverschillen konden met SEM-analyse niet in beeld worden gebracht wegens een te 

geleidelijke overgang naar de diepere locaties. 

Beoordeling van de aflijning 

De randen in de verticale richting zijn minder goed afgelijnd in vergelijking met de horizontale 

richting (C). Dit is te wijten aan de opbouw van de laserenergie bij de start van de ablatie. De 

geleidelijke verwijdering van PEDOT:PSS door de opbouw van laserenergie is in SEM-beeld (E) 

afgebeeld. In (D) wordt nog eens de degradatie in beeld gebracht.  
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Figuur 5.17: Microscoopfoto’s en SEM-beelden (tilt 45°) van de geableerde rechthoekstructuren: (A) 75 mJ/cm² en 13 
pulsen per locatie, (B-C) 100 mJ/cm² en 18 pulsen per locatie, (D) 300 mJ/cm² en 18 pulsen per locatie, (E) 100 mJ/cm² en 
18 pulsen per locatie. 

 

5.5.3.3 Laserparameterselectie 

Een aantal laserparameters werden geselecteerd waarbij uit voorgaande analyses goede resultaten 

werden verkregen. De laserparameters waarmee deze lijnstructuren werden geableerd worden in 

tabel 5.13 weergegeven.  

Tabel 5.13: Geselecteerde parameters voor de laserablatie van PEDOT:PSS op PMMA-substraat 

Fluence (mJ/cm²) Pulsen per locatie Bereikte ablatiediepten (nm) 

75 20 224 ± 34 
100 10 166 ± 22 
150   5 185 ±   6 
200   5 218 ± 12 

Ablatie van lijnstructuren met twee pulsen per locatie geeft doorgaans weinig uniforme lijnen en 

worden niet in de tabel uitgezet. De ablatiediepten zijn hoog maar de lijnstructuren bezitten wel een 

goede kwaliteit.  

 

 

 

A B C 

D E 
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5.5.3.4 Conclusie laserablatie van PEDOT:PSS op PMMA-substraat 

PMMA absorbeert het laserlicht minder dan PET, een selectieve verwijdering kan dus gerealiseerd 

worden als de laserparameters voldoen aan volgende voorwaarde: 

Threshold fluence PEDOT:PSS < Laser fluence < Threshold fluence PMMA 

Lager dan 150 mJ/cm² < laser-fluence < 252 ± 35 mJ/cm² 

Deze marge is miniem. Uit grafiek 5.3 blijkt namelijk dat na de verwijdering van PEDOT:PSS 

onmiddellijk verwijdering van PMMA optreedt. Het verschil tussen de ‘threshold fluence’ van beide 

polymeren is nog redelijk klein. 

De grotere kraterdieptes (> 110 nm) resulteren niet tot grote morfologie wijzigingen aan het 

oppervlak, in tegenstelling tot PEDOT:PSS op PET. De kwaliteit blijft behouden en de lijnen zijn goed 

afgelijnd. XPS- analyse zal moeten uitwijzen of er chemische modificaties optreden aan deze lijnen 

ondanks de goede kwaliteit. 

De uniformiteit van de geableerde rechthoekstructuren is laag wegens de overlap. Optimalisatie, 

door deze 10% overlap te laten afnemen, kan resulteren in een hogere uniformiteit van deze 

structuren. De aflijning in de verticale richting is minder dan in de horizontale richting wegens de 

opbouw van de laserenergie. 

De hoge ruwheid aan het PMMA oppervlak beïnvloedt mogelijks de ablatie van PEDOT:PSS maar dit 

kan op basis niet van de uitgevoerde experimenten en resultaten achterhaald worden. 
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5.5.4 UV-laserablatie van PEDOT:PSS op een TAC-substraat 

5.5.4.1 Kwaliteitsbeoordeling van de lijnstructuren  

Beoordeling op basis van de diepte 

In grafiek 5.1 worden de dieptes van de lijnstructuren in het PEDOT:PSS op het TAC-substraat 

uitgezet in functie van de fluence van de laser.  

 

Grafiek 5.4: Dieptes van de lijnstructuren in PEDOT:PSS op TAC in functie van de fluence. 

Uit deze grafiek worden een aantal conclusies getrokken. 

 

 ‘Threshold fluence’ PEDOT:PSS-film 

De ‘Threshold fluence’ van PEDOT:PSS is ook hier lager dan 150 mJ/cm².  

 

Ablatie PEDOT:PSS 

Een aantal waarden uit de grafiek zijn gelegen rond de 110 nm. Een voorbeeld van een profielmeting 

waarbij een diepte van 112 nm werd opgemeten, wordt weergegeven in figuur 5.18. Dit bevestigt dat 

de dikte van de PEDOT:PSS-film ongeveer 110 nm is en de spin-coatparameters correct zijn.  

 
Figuur 5.18: Optische profilometrie van een geableerde lijnstructuur in PEDOT:PSS - TAC (100 mJ/cm² , 13 pulsen per 
locatie, 112 nm ) 
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Incubatie fenomenen 

Bij een fluence van 250 mJ/cm² en 17 pulsen per locatie is een diepte van -102 ± 58 nm opgemeten. 

Deze waarde varieert sterk en is negatief. Negatieve waarden wijzen op een ophoping van materiaal 

aan de geableerde lijn.  

 

Reproduceerbaarheid 

Voorgaande metingen zijn meermaals uitgevoerd, de waarden van twee runs bij een fluence van 75 

mJ/cm² worden in tabel 5.14 weergegeven. De ablatiediepten verschillen niet significant tussen twee 

onafhankelijke experimenten.  

Tabel 5.14: Dieptes van lijnstructuren in PEDOT:PSS op TAC van twee runs (75 mJ/cm²). (* grote standaard afwijking door 
ophoping van PEDOT:PSS residuen.) 

Pulsen per locatie Ablatiediepte run 1 (nm) Ablatiediepte run 2 (nm) t-test (p>0,05) 

1 0 0 - 
2 0 0 - 
4 111 ±   5 78 ± 59*  0,22 
8 111 ±   1 103 ± 10       0,15 
13 118 ±   7 113 ±   3  0,20 
17 139 ± 11 134 ±   8 0,30 

Inspectie met de optische microscoop 

Uit voorgaande resultaten werd bij een fluence 100 mJ/cm² een aantal kraterdiepten opgemeten 

rond 110 nm. Een aantal microscoopfoto’s van deze lijnstructuren zijn afgebeeld in figuur 5.19 om de 

visuele kwaliteit te beoordelen. In afbeelding (B) zijn aan het oppervlak van de lijnstructuur nog 

residuen van PEDOT:PSS aanwezig bij een diepte van 78 ± 59 nm, terwijl in afbeelding (C) een 

lijnstructuur is weergegeven met een kraterdiepte van 113 ± 3 nm waarbij visueel geen PEDOT:PSS 

wordt waargenomen. De visuele kwaliteit van deze lijnen is hoog, ook bij grotere diepten (>110) 

totdat visuele degradatie optreedt.  

De oppervlakkwaliteit van de lijnstructuren gaat sterk achteruit bij een fluence van 250 mJ/cm² vanaf 

17 pulsen per locatie en bij een fluence van 300 mJ/cm² vanaf 13 pulsen per locatie (Figuur 5.20). 

Deze kwaliteitsachteruitgang start vanaf de incubatie; er vormt zich een soort ‘smelt’ aan het 

oppervlak.  

De verwijdering van PEDOT:PSS op het TAC-substraat wordt verder beoordeeld aan de hand van 

SEM-beelden. 
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Figuur 5.19: Microscoopfoto’s van de Laserablatie in PEDOT:PSS- TAC met laserparameters: (A) 100 mJ/cm² met in (B) 4 
pulsen per locatie en in (C) 13 pulsen per locatie. 

 

Figuur 5.20: laserablatie van PEDOT:PSS- TAC: Incubatie-fenomeen (300 mJ/cm² ; 17 pulsen ; -222 ± 89 nm) 

SEM-analyse 

De geableerde lijnstructuren in PEDOT:PSS op TAC zijn in het algemeen minder goed afgelijnd dan op 

PMMA (A, figuur 5.21). Bij een verhoging van de energiedichtheid verbetert de aflijning (B). De 

kraterdiepte neemt hierbij toe van 103 ± 10 nm naar 160 ± 11 nm. Deze verhoging leidt niet tot een 

kwaliteitsachteruitgang van de krater zoals bij PMMA. De ophoping en fragmenten van PEDOT:PSS 

die achterblijven bij een onvolledige verwijdering wordt in (C) afgebeeld. Deze structuurvorming is 

ook de reden van de slechtere aflijning. Afbeelding (D) is een detailbeeld van de incubatie. 

A B 

C 
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Figuur 5.21: SEM-beelden van geableerde lijnstructuren in PEDOT:PSS-TAC met laserparameters (tilt 45°): (A) 100 mJ/cm² 
en 8 pulsen per locatie (B) 300 mJ/cm² en 8 pulsen per locatie (C) 75 mJ/cm² en 13 pulsen per locatie (D) 300 mJ/cm² en 
17 pulsen per locatie. 

5.5.4.2 UV-laserablatie van rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-TAC 

In tabel 5.15 worden de ablatiedieptes van de lijnstructuur en rechthoekstructuren uitgezet. De 

rechthoeken hebben doorgaans een hogere gemiddelde ablatiediepte waarbij het verschil tussen X- 

en Y-richting miniem is. Een voorbeeld van een profielmeting wordt weergegeven in  

figuur 5.22. In de figuur is er een variatie aanwezig aan het krateroppervlak in de Y-richting wegens 

de overlap. Er zijn verhoogde pieken waargenomen bij de meting die erop wijzen dat de meting dus 

niet optimaal is; de resultaten wijken miniem af van de werkelijke diepten. De gemiddelde 

ablatiediepten zijn minder hoog in vergelijking met PEDOT:PSS-PMMA en geven dus over het 

algemeen betere resultaten. 

Tabel 5.15: Diepten van lijnstructuren en rechthoekstructuren in PEDOT:PSS in TAC bij een fluence van 100 mJ/cm² (n=3). 

Aantal pulsen per locatie Lijnstructuren 
(nm) 

Rechthoek X (nm) Rechthoek Y (nm)  

1 0 ±   0 0 ±   0 0 ±   0 

2 0 ±   0 16 ±   4 11 ±   0 

4 78 ± 59 122 ± 14 134 ± 11 

8 103 ± 10 128 ±   6 119 ±   6 

13 113 ±   3 133 ±   8 135 ±   2 

17 134 ±   8 136 ±   7 138 ±   7 

A B

C D 

TAC 

PEDOT:PSS 

TAC 

PEDOT:PSS 
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Figuur 5.22 Weergave profielmeting (200 mJ/cm² en 15 pulsen per locatie) 

De kwaliteit van de gevormde structuren wordt beoordeeld met microscoopfoto’s en SEM-beelden. 

Een aantal hiervan worden weergegeven in figuur 5.23. Bij een fluence van 100 mJ/cm² en 13 pulsen 

per locatie is er weinig schade aanwezig aan het oppervlak van de rechthoekpatroon (A en B). De 

kwaliteit van de randen in de verticale richting is ook lager dan in de horizontale richting zoals bij 

PMMA als substraat. Aan de randen zijn er namelijk gedeeltelijk vastgehechte residuen aanwezig van 

PEDOT:PSS (D). Onvolledige verwijdering van PEDOT:PSS wordt nog eens afgebeeld in (C). Hogere 

ablatiediepten (>110 nm) aan de overlap konden niet met de SEM in beeld gebracht worden. 
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Figuur 5.23: Microscoopbeelden en SEM-beelden (tilt 45°) van rechthoekstructuren: (A) 100 mJ/cm² en 13 pulsen per 
locatie, (B) Uitvergroting van (A) , (C) 100 mJ/cm² en 4 pulsen per locatie, (D) 100 mJ/cm² en 13 pulsen per locatie. 

5.5.4.3 Laserparameterselectie 

De geselecteerde laserparameters van de lijnstructuren bij deze experimenten worden weergegeven 

in tabel 5.13. Hieruit wordt afgeleid dat bij meerdere laserparameters een ablatiediepte rond 110 nm 

bereikt wordt. 

Tabel 5.16: Geselecteerde parameters van de lijnstructuren in PEDOT:PSS op TAC-substraat en overeenkomende bereikte 
ablatiediepten van de lijnstructuren. 

Fluence (mJ/cm²) Pulsen per locatie Bereikte ablatiediepten (nm) 
(n=3) 

75 17 107 ± 5 
100 8 103 ± 10 
100 13 113 ± 3 
150 4 134 ± 8 
200 4 116 ± 15 
200 4 134 ± 4 

 

Twee pulsen per locatie geven doorgaans weinig uniforme lijnen en werden dus niet in deze tabel 

uitgezet. 
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C D 
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5.5.4.4 Conclusie laserablatie van PEDOT:PSS op TAC 

De ‘threshold fluence’ van TAC is 313 ± 21 mJ/cm². Een selectieve verwijdering kan gerealiseerd 

worden als de laserparameters aan volgende voorwaarde voldaan: 

‘Threshold fluence’ (PEDOT:PSS) < Laser-fluence < ‘Threshold fluence’ (TAC) 

<100 mJ/cm² < laser-fluence < 313 ± 21 mJ/cm² 

Kwaliteitsbeoordeling 

De structuren hebben vanaf welbepaalde parameters een goede oppervlakkwaliteit. Door 

ophopingen en fragmenten van PEDOT:PSS is de kwaliteit aan de randen lager. De kwaliteit hiervan 

stijgt bij een verhoging van de energiedichtheid. De rechthoekpatronen zijn in het algemeen minder 

uniform. De laserparameters kunnen bij TAC als polymeersubstraat meer gevarieerd worden met 

behoud van een ablatiediepte rond de 110 nm. Het bereik waarbinnen de parameters kunnen 

worden gevarieerd is groter wegens de hogere ‘threshold fluence’ van TAC waardoor schade aan het 

TAC-substraat wordt uitgesteld.  

 

5.5.5 Vergelijking tussen de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op de verschillende 

polymeersubstraten. 

5.5.5.1 Lijnstructuren 

Vergelijking op basis van de fluence 

De ‘threshold fluence’ van de polymeersubstraten en PEDOT:PSS (op de verschillende 

polymeersubstraten) worden vergeleken in tabel 5.17. TAC bezit de grootste ‘threshold fluence’ van 

de polymeersubstraten bij een golflengte van 248 nm. Uit voorgaande resultaten kan geconcludeerd 

worden dat met TAC als polymeersubstraat de beste selectieve verwijdering van PEDOT:PSS werd 

gerealiseerd. De ‘threshold fluence’ blijkt dus inderdaad een cruciale factor te zijn. Deze bevindingen 

komen ook overeen met de lineaire absorptiecoëfficiënt van de polymeren uit de literatuur. Deze is 

niet gelijk aan de effectieve absorptiecoëfficiënt uit onderstaand formule omdat de effectieve 

absorptiecoëfficiënt informatie bezit over de ablatiemechanismen die plaatsgrijpen [34]. 

𝑑 =  
1

𝛼𝑒𝑓𝑓
 𝑙𝑛( 

𝐹0

𝐹𝑡ℎ
) 

Een aantal vragen blijven nog onbeantwoord zoals de invloed van de UV-VIS –absorptie op de 

‘threshold fluence’ en het verschil in de morfologie van het PEDOT:PSS bij onvolledige verwijdering 

op PMMA en TAC als polymeersubstraat. Deze vragen zullen getracht worden te beantwoorden met 

de hierna volgende vergelijkingen. 
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Tabel 5.17 ‘threshold fluence’ van de polymeren. 

 ‘threshold fluence’ 
PEDOT:PSS (mJ/cm²) 

‘threshold fluence’ 
polymeersubstraat (mJ/cm²) 

Lineaire 
absorptiecoëfficiënt 
bij 248 nm (cm-1) 

PEDOT:PSS- PET  < 75 (minimum fluence) 28 ± 1  16 x 104  [56] 
PEDOT:PSS- 
PMMA  

< 150 252 ± 35  200 [57] 

PEDOT:PSS- TAC  < 150 313 ± 21 50 [58]  

 

Vergelijking op basis van de UV-VIS- spectra 

De waarden uit tabel 5.17 kunnen vergeleken worden met de UV-VIS transmissiespectra in grafiek 

5.5. De spectra bevestigen de grote absorptie-eigenschappen van PET tegenover de andere 

polymeersubstraten. De absorptie van het UV-licht bij een golflengte van 248 nm kan niet goed 

vergeleken worden. De transmissie van het PET-substraat is bij deze golflengte namelijk 0%. De 

filmdikte is te dik om deze met de andere substraten te vergelijken (bij deze golflengte). Aangezien 

PET bij een verlaging van de golflengte eerder 0% transmissie bereikt dan PMMA en TAC wordt een 

veel grotere absorptie verwacht door PET bij een golflengte van 248 nm. PMMA absorbeert meer 

licht bij 248 nm dan TAC, hetgeen tegenstrijdig is met de berekende ‘threshold fluence ‘-en uit tabel 

5.17.  

 

Grafiek 5.5: UV-VIS- transmissiespectra van de drie substraatpolymeren waarop 248 nm (KrF-excimerlaser) is 
aangegeven. 

Verschillen in de degradatie tussen de polymeersubstraten 

Uit de SEM-analyses wordt geconcludeerd dat er een duidelijk verschil is tussen de degradaties van 

de verschillende polymeren. Tijdens laserablatie treden allerhande mechanismen op zoals besproken 

in de literatuurstudie. Twee mechanismen worden hierbij onderscheiden, namelijk de fotochemische 

en fotothermische mechanismen waarvan beiden een aandeel hebben tijdens ablatie. Deze 

invloeden worden hieronder besproken.  
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Figuur 5.24: SEM-beelden (45°) van degradatie in de lijnstructuren met links degradatie van PET (75 mJ/cm² ), 4 pulsen 
per locatie), in het midden degradatie van PMMA (300 mJ/cm² en 17 pulsen per locatie) en rechts TAC (300 mJ/cm² en 17 
pulsen per locatie) 

 

Fotothermische mechanismen 

Door de fotothermische mechanismen die plaatsvinden tijdens bestraling kan de temperatuur in het 

polymeer oplopen. De warmtecapaciteit en de thermische conductiviteit hebben mogelijks ook 

invloedt op de degradatieverschillen tussen de polymeren. Met TGA-analyses van de polymeren 

kunnen de thermische invloeden worden onderzocht. PMMA kan ook degraderen als de temperatuur 

toeneemt boven zijn plafondtemperatuur (Tc) waardoor depolymerisatie optreedt [34].  

Fotochemische mechanismen 

Afhankelijk van de functionele groepen treden onder invloed van het UV-licht ketenincisies op en 

worden dus molecuulfragmenten gevormd. De fotochemische reacties PMMA worden in figuur 5.25 

weergegeven. Na ketencisies treden allerhande reacties op waardoor kleine molecuulfragment 

ontstaan zoals bijvoorbeeld CO en CO2 . 

 

Figuur 5.25: fotochemische degradatie reacties van PMMA [34] 
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Invloeden tussen de twee lagen 

De ‘threshold fluence’ van PEDOT:PSS op de polymeersubstraten kan zoals reeds aangegeven niet 

bepaald worden. Deze is wel lager dan 150 mJ/cm². Mogelijks verschilt de ‘threshold fluence’ van 

PEDOT:PSS afhankelijk van het polymeersubstraat. De morfologie van de PEDOT:PSS residuen aan de 

geableerde oppervlakken verschilt namelijk sterk (Figuur 5.26). De PEDOT:PSS residuen blijven in 

grote fragmenten aan het TAC-oppervlak achter, terwijl aan het PMMA-oppervlak kleinere 

fragmenten achterblijven. Naast de golflengte, energie en pulsduur van de laser heeft het 

polymeersubstraat dus ook een invloed op de verwijdering van PEDOT:PSS. In figuur 5.26 zijn (A) en 

(B) beelden van PEDOT:PSS op PMMA, (C) en (D) van PEDOT:PSS op TAC. De parameters staan in de 

beschrijving van de figuur.  

 

Figuur 5.26: Vergelijking van PEDOT:PSS-residuen: (A) Microscoopfoto PEDOT:PSS-PMMA (75 mJ/cm² ; 10 pulsen) ; (B) 
SEM-beeld PEDOT:PSS-PMMA (100mJ/cm² ; 5 pulsen) ; (C) Microscoopfoto PEDOT:PSS-TAC (75 mJ/cm² ; 15 pulsen) ; (D) 
SEM-beeld PEDOT:PSS-TAC (75 mJ/cm² ; 20pulsen). 

Een aantal mogelijke invloeden worden hier besproken. 

PEDOT:PSS vertoont een hoge absorptie van het laserlicht bij een golflengte van 248 nm zoals 

besproken in sectie 5.4. Een grote hoeveelheid van het laserlicht wordt bij een filmdikte van 110 nm 

dus niet geabsorbeerd en zal gedeeltelijk geabsorbeerd worden door het polymeersubstraat (Figuur 

5.27, A). Een aantal mogelijke gevolgen van de absorptie door het polymeersubstraat voor de 

verwijdering van PEDOT:PSS worden geschetst aan de hand van de situaties in figuur 5.27. 

 

A B 

C D 
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Figuur 5.27: Invloeden tussen PEDOT:PSS en het polymeersubstraat 

In situatie (B) neemt de temperatuur toe van het onderliggende substraat. Door warmtegeleiding van 

het substraat naar de PEDOT:PSS-film bereikt de film een hogere temperatuur en neemt de 

thermische degradatie toe (ten opzichte van PEDOT:PSS met eenzelfde dikte op bijvoorbeeld een 

glassubstraat). Het is moeilijk te achterhalen of dit leidt tot een snellere verwijdering. Als de 

fotothermische mechanismen toenemen ten op zichtte van de fotochemische processen kan dit 

nadelig zijn voor een goede verwijdering. De tijdsduur is ook van belang; thermische geleiding is een 

traag proces in verhouding tot fotochemische reacties. 

Situatie (C) geeft schematisch een druktoename weer aan het polymeersubstraat. Als de laserenergie 

hoger is dan de ‘threshold fluence’ van de polymeersubstraten dan kunnen kleine 

molecuulfragmenten ontstaan die resulteren in een druktoename tussen de twee lagen. Deze 

druktoename kan een invloed hebben op de ‘threshold fluence’ van PEDOT:PSS. 

Omgekeerde fenomenen zijn ook mogelijk (Figuur 5.28). De druk kan tijdens pulsatie van de laser 

toenemen in de PEDOT:PSS-film, hetgeen een invloed kan hebben op het polymeersubstraat. Als het 

polymeersubstraat viskeus wordt aan het oppervlak door temperatuurtoename (absorptie laserlicht) 

dan kan het pulserende licht het polymeersubstraat indrukken. Grotere dieptes (> 110 nm) aan de 

geableerde structuren worden hierdoor bereikt zonder dat verwijdering optreedt. Dit zijn echter 

veronderstellingen uitgaande van voorgaande resultaten waarbij geen visuele schade werd 

waargenomen aan structuren met een diepte hoger dan 110 nm. Met XPS-analyse zal worden 

achterhaald of een verhoogde ablatiediepte (> 110 nm) zonder significante morfologie 

veranderingen, wijzigingen in de samenstelling van het ablatieoppervlak met zich meebrengt. 

 

Figuur 5.28: Druktoename in de PEDOT:PSS film tijdens ablatie. 

Adhesie tussen de polymeerlagen en de ruwheid van de oppervlakken kunnen mogelijks ook de 

selectieve verwijdering van PEDOT:PSS beïnvloeden. 
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Vergelijking van de diepten in functie van de effectieve energiedichtheid  

De dieptes in PEDOT:PSS op PMMA en TAC werden uitgezet in functie van de effectieve 

energiedichtheid in respectievelijk grafiek 5.6 en grafiek 5.7. De effectieve energiedichtheid is de 

fluence vermenigvuldigd met het aantal pulsen per locatie. Bij TAC als polymeersubstraat werden de 

waarden van incubatie weggelaten om de grafieken te kunnen vergelijken. Als beiden grafieken 

vergeleken worden dan is het energiebereik waarbij ablatiediepten werden opgemeten rond de 110 

nm bij TAC hoger dan bij PMMA. De selectieve verwijdering van TAC is op basis van de dieptes beter 

dan bij PMMA. 

 

Grafiek 5.6: Dieptes in functie van de effectieve fluence in PEDOT:PSS op TAC 

 

Grafiek 5.7: Dieptes in functie van de effectieve fluence in PEDOT:PSS op PMMA 

Vergelijking in kwaliteit 

In voorgaande secties werden een aantal parameters geselecteerd, in tabel 5.18 wordt de kwaliteit 

de geableerde lijnstructuren bij deze parameters nog een kort omschreven. Deze omschrijving is 

gebaseerd op de microscoopfoto’s en SEM-beelden.  
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Tabel 5.18: Summiere omschrijving van de kwaliteit aan de structuren van de geselecteerde parameters uit voorgaande 
secties 

 PEDOT:PSS - PET PEDOT:PSS - PMMA PEDOT:PSS - TAC 

Lijnstructuren Schade Goede kwaliteit Goede kwaliteit  
Rechthoekstructuren Schade Goede kwaliteit, Lage 

uniformiteit 
Goede kwaliteit , Lage 
uniformiteit 

5.5.6 Conclusies ablatie-experimenten 

Uit de ablatie experimenten en de karakterisatie kunnen volgende conclusies worden geformuleerd: 

- PET is niet geschikt als polymeersubstraat voor de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS 

aangezien dit substraat het laserlicht te sterk absorbeert bij 248 nm. 

 

- De verwijdering van PEDOT:PSS op PMMA verloopt beter; de ‘threshold fluence’ is namelijk 

groter. De geableerde structuren vertonen bij bepaalde laserparameters, die geselecteerd 

werden, een hoge resolutie: goede aflijning en geen schade aan het polymeersubstraat.  

 

- De verwijdering van PEDOT:PSS op TAC is het meest succesvol aangezien over een breder 

bereik van de effectieve energiedichtheid diepten werden opgemeten rond 110 nm. De 

kwaliteit van de structuren is ook hoog, maar de randen zijn minder goed afgeleid dan bij 

PMMA.  

- De degradatie van de polymeersubstraten en de morfologie van de PEDOT:PSS residuen op 

de polymeersubstraten verschillen. Verschillende en complexe mechanismen liggen aan de 

basis van deze verschillen. 

Een aantal vragen blijven echter nog onbeantwoord, namelijk:  

Als de diepte van een structuur hoger is dan 110 nm dan treedt in principe ablatie op van het 

polymeersubstraat. Met behulp van de microscoopfoto’s en de SEM-beelden zijn op het oppervlak 

van deze lijnstructuren geen morfologie wijzigingen vastgesteld. XPS-analyse zal moeten uitwijzen 

welke chemische modificaties er bij hogere ablatiediepten (>110 nm) plaatsvinden. 

5.6 Weerstandsmetingen 
Er werden enkele weerstandsmetingen uitgevoerd om te bepalen of er lekstromen kunnen ontstaan 

via de geableerde structuren. Hiervoor werd zoals beschreven in het hoofdstuk ‘materialen en 

methodes’ vier lijnen geableerd om een vierkant van PEDOT:PSS op het polymeersubstraat te 

isoleren. De parameters bij deze ablatie worden in tabel 5.19 gepresenteerd. De snelheid van de 

werkbank werd verschillend ingesteld voor de ablatie van de horizontale en verticale lijnstructuren 

wegens de asymmetrie van het masker. 

Tabel 5.19: Parameters voor weerstandsmetingen 

 PET PMMA TAC 

Fluence (mJ/cm²) 75 100 100  
Snelheid horizontaal (mm/s) 22,0 4,0 2,0 
Snelheid verticaal (mm/s) 24,0 4,4 2,2 
Pulsen per locatie 1 4 8 

Ablatiediepten (nm) 144 ± 15  158 ± 8  103 ± 10  

 



81 
 

De parameters werden zo gekozen opdat de diepten niet te groot zouden zijn ten opzichte van 110 

nm en de standaardafwijkingen minimaal is op deze kraterdiepten. Bij PET werd de laagste fluence 

en 1 puls per locatie geopteerd. Een overlap van 10% werd voorzien in beide richtingen.  

De opgemeten weerstanden worden in tabel 5.20 weergeven. 

Tabel 5.20: Resultaten van de weerstandsmetingen 

 PET PMMA TAC 

Meting op het vierkant > 100 MΩ > 100 MΩ > 100 MΩ 
Meting zonder isolatie 1107 ± 112 Ω 1265 ± 89 Ω 1375 ± 294 Ω 

 

De maximale weerstand die met de multimeter kon worden opgemeten werd bereikt (100 MΩ) bij de 

PEDOT:PSS-vierkanten. De geableerde lijnstructuren isoleren dus bij alle polymeersubstraten. 

De weerstand van de PEDOT:PSS-film op de verschillende polymeersubstraten is hoger dan 1000 Ω. 

De weerstand aan de PEDOT:PSS-film, opgemeten tijdens optimalisatie van de dikte, is 200 Ω/sq [1]. 

Deze opgemeten weerstandswaarden zijn dus hoger, aangezien de meetmethodes verschillen. Een 

tweepuntmeting is geen ideale meetmethode voor de ordegrootte van deze weerstanden aangezien 

de weerstand tussen de sondes en het oppervlak te groot is. In principe zou een vierpuntmetingen 

moeten worden uitgevoerd zoals tijdens het optimaliseren van de filmdikte.  

Bij een vierpuntmeting worden vier sondes gebruikt omwille van de hoge weerstanden aan de 

sondes. Twee sondes meten de potentiaal-val en de andere twee sondes geleiden de stroom 

doorheen PEDOT:PSS. In verder onderzoek zouden dus vierpuntmetingen kunnen worden uitgevoerd 

eventueel op andere isolatiepatronen om elektrische circuits te kunnen realiseren. 

In figuur 5.29 wordt ter illustratie de hoek van het geïsoleerde vierkant in PEDOT:PSS op TAC 

weergegeven aan de hand van een microscoopfoto. Residuen van PEDOT:PSS zijn nog aanwezig aan 

het ablatieoppervlak. Aangezien de weerstand hoog is, is er dus voldoende isolatie ondanks de 

residuen. In volgende sectie zullen de resultaten van de XPS-analyse vergeleken worden met deze 

bevindingen. 

 

Figuur 5.29: Weergave geïsoleerde oppervlak van PEDOT:PSS op het TAC-substraat. 

  

Sonde 1 Sonde 2 
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5.7 Selectie van laserparameter ter voorbereiding op de XPS-analyse 
In sectie 5.5 werden conclusies getrokken omtrent de verwijdering van PEDOT:PSS op basis van 

ablatiediepten, microscoopfoto’s en SEM-beelden. Met behulp van XPS-analyse zal de verwijdering 

chemisch beoordeeld worden. De lijnstructuren hiervoor werden geselecteerd op basis van de 

volgende kwaliteitscriteria: 

1. Residuen van PEDOT:PSS op het geableerde oppervlak; 

2. Een ablatiediepte rond de 110 nm werd opgemeten en een hoge visuele kwaliteit van het 

geableerde oppervlak werd vastgesteld; 

3. Een ablatiediepte hoger dan 110 nm werd opgemeten en een hoge visuele kwaliteit van het 

geableerde oppervlak werd vastgesteld; 

4. Visuele degradatie van het oppervlak werd vastgesteld. 

De bijbehorende laserparameters van de lijnstructuren zijn uitgezet in tabel 5.21. Voor deze 

verschillende situaties zal de chemische samenstelling geanalyseerd worden aan de oppervlakken.  

Tabel 5.21: Geselecteerde laser parameters voor XPS-analyse (NB = niet beschikbaar) 

PEDOT:PSS- PMMA 
Lijnstructuur Rechthoekstructuur 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

100 4 158 8 100 4 118 33 

100 8 166 5 100 8 174 13 

100 13 230 26 100 13 195 18 

150 3 180 12 150 3 132 4 

200 17 310 16 200 17 NB NB 

300 17 195 18 300 17 NB NB 

 

PEDOT:PSS- TAC 
Lijnstructuur Rechthoekstructuur 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

100 4 78 59 100 4 122 14 

100 8 103 10 100 8 128 6 

100 13 113 3 100 13 133 8 

200 3 109 2 150 4 116 15 

200 13 173 10 150 17 197 10 

300 17 -222 89 300 8 -114 42 

 

PEDOT:PSS- PET 
Lijnstructuur Rechthoekstructuur 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte (nm) Diepte stdv 
(nm) (n=3) 

75 1 140 42 75 1 139 10 

75 2 395 21 75 2 249 38 

75 4 463 10 75 4 405 35 
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5.8 Oppervlak analyses met XPS van de kraters na ablatie 
De resultaten van de XPS-analyse zullen hier worden besproken. Aan de hand van de opgemeten 

spectra figuur 5.30 kan de atomaire concentratie van de elementen op het oppervlak bepaald 

worden. De analysediepte van XPS metingen op polymeeroppervlakken is 5 tot 10 nm. Uit de pieken 

kan met integraalrekening bepaald worden in welke concentratie deze atomen aanwezig zijn aan het 

oppervlak. XPS- analyse heeft een detectielimiet waarbij een atoomconcentratie van 0.2 - 0,3 at% 

(afhankelijk van het element) kan opgemeten worden, lager berekende waarden uit de 

integraalrekening worden geëlimineerd.  

 

Figuur 5.30: XPS-spectrum opgemeten aan een rechthoekstructuur in PEDOT:PSS op PMMA (100 mJ/cm² en 4 pulsen per 
locatie) 

5.8.1 XPS-analyse aan de polymeeroppervlakken 

Allereerst werden XPS-spectra opgemeten en atoomconcentraties bepaald aan de oppervakken van 

de polymeersubstraten en PEDOT:PSS (tabel 5.22). Deze waardes kunnen dan in een volgende fase 

worden vergeleken met de geableerde oppervlakken.  

Tabel 5.22: Atoompercentages opgemeten door middel van XPS-analyse aan de polymeeroppervlakken. (n=3, 
spotrgrootte 50 µm x 50 µm) 

Polymeer C (at%) O (at%) O/C Si (at%) S (at%) 

PEDOT:PSS 67,0 ± 0,7 25,8 ± 0,4 0,39 ± 0,04 1,3 ± 0,3 5,9 ± 0,3 
PMMA 73,1 ± 0,6 27,0 ± 0,6 0,37± 0,03 - - 
TAC 59,9 ± 0,9 40,1 ± 0,9 0,67± 0,05 - - 
PET 69,9 ± 0,5 30,1 ± 0,5 0,43± 0,05 - - 
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De waarden uit tabel 5.22 worden vervolgens gecorreleerd aan de structuurformule. 

Aan het oppervlak van PEDOT:PSS werden volgende atomen aangetroffen: koolstof, zuurstof, silicium 

en zwavel. In figuur 5.31 is de structuurformule van PEDOT:PSS weergegeven. Het negatief geladen 

PSS heeft als tegen ion H+ of Na+ in een bepaalde verhouding [59, 60]. Nochtans werd in het XPS-

spectra geen natrium vastgesteld. Koolstof, zuurstof en zwavel zijn opgemeten in het spectrum net 

als silicium ondanks dat dit atoom niet voorkomt in de structuurformule. Er zijn mogelijks additieven, 

met silicium in de verbinding aan de waterige oplossing van PEDOT:PSS toegevoegd. PEDOT en PSS 

zijn in een bepaalde verhouding aanwezig, doorgaans is dit een verhouding van 1-4 tot 1-20 [12]. 

Deze verhouding werd echter niet vrijgegeven door de fabrikant [61]. De atoompercentages kunnen 

dus niet gelinkt worden aan de structuurformule. Onderzoek wijst uit dat het PPS gedeelte zich meer 

aan het oppervlak bevindt dan PEDOT waardoor de vergelijking met de structuurformule onmogelijk 

wordt [59]. 

 
Figuur 5.31: Structuurformule van PEDOT:PSS [59] 

 

Uit de XPS-spectra blijkt dat er koolstof- en zuurstofatomen aan het oppervlak van PET, PMMA en 

TAC aanwezig zijn. De atomaire koolstof-zuurstof verhouding in de structuurformule en de 

opgemeten verhouding met XPS-analyse worden uitgezet in tabel 5.21tabel 5.23. Rekening houdend 

met de meetnauwkeurigheid van XPS, kunnen geen significante verschillen worden waargenomen 

tussen de gemeten waarden en de theoretische waarden. Geringe verschillen kunnen eventueel 

toegeschreven worden aan de elastomeren aanwezig in de folie, waarvan de samenstelling niet is 

vrijgegeven [48].  

Tabel 5.23: Atomaire zuurstof-koolstof verhoudingen in de structuurformule en opgemeten met xps aan het oppervlak. 

Polymeersubstraat Atomaire koolstof/zuurstof verhouding in 
de structuurformule 

Atomaire O/C-verhouding 
opgemeten met XPS 

PMMA 0,40 0,37 ± 0,03 
TAC 0,67 0,67 ± 0,05 
PET 0,40 0,43 ± 0,05 
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Figuur 5.32: Van links naar rechts de structuurformules van PMMA, TAC en PET. 

5.8.2 XPS-analyse aan de lijnstructuren  

De resultaten van de XPS-analyse aan de lijnstructuren in PEDOT:PSS op PMMA, TAC en PET zijn 

uitgezet respectievelijk in tabel 5.24, tabel 5.25 en tabel 5.26. Bij iedere lijnstructuur wordt ook een 

korte omschrijving gegeven omtrent de oppervlakkwaliteit (beoordeeld door middel van microscoop 

foto’s en SEM-beelden).  

In figuur 5.33 werden de atoompercentages van zwavel uitgezet in functie van de effectieve 

energiedichtheid. Voor PMMA en TAC als polymeersubstraat dalen de atoompercentage van silicium 

in functie van de effectieve fluence. Deze daling is te wijten aan de ablatie van PEDOT:PSS. 

 

Figuur 5.33: zwavelpercentage aan de geableerde lijnstructuren PEDOT:PSS-PMMA, rood = detectie limiet bereikt. 
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Tabel 5.24: Resultaten XPS-analyse aan de lijnstructuren in PEDOT:PSS-PMMA (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm , dl = 
detectie limiet, *Incubatie) 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%) O (at%) Si (at%) S (at%) 

100 4 158 ± 8 residuen 
PEDOT:PSS 

63,6 ± 0.9  29,3 ± 0,5 4,0 ± 0,3 3,2 ± 0,0 

100 8 166 ± 5 hoog 66,2 ± 1.9 28,0 ± 1,4 4,1 ± 0,5 1,7 ± 0,5 

100 13 230 ± 26 hoog 68,2 ± 0.2 27,0 ± 0,4 3,4 ± 0,6 1,4 ± 0,1 

150 3 180 ± 12 hoog 65,2 ± 1.0 28,7 ± 0,6 4,9 ± 0,8 1,3 ± 0,1 

200 17 310 ± 16 hoog,  
grote diepte 

74,1 ± 0.6 23,6 ± 0,6 2,0 ± 0,4 0,3 ± 0,2 

300 17 195 ± 18* degradatie 78,5 ± 0.3 21,2 ± 0.2 ≤ dl ≤ dl 

 

Tabel 5.25: Resultaten XPS-analyse aan de lijnstructuren in PEDOT:PSS-TAC (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm). 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%) O (at%) 
 

Si (at%) 
 

S (at%) 
 

100 4 122 ± 14 PEDOT:PSS 
residuen 

62,9 ± 1,1 32,7 ± 1,5 1,8 ± 0,4 2,6 ± 0,2 

100 8 128 ± 6 mogelijke 
PEDOT:PSS 
residuen 

61,8 ± 2,3 32,9 ± 1,8 3,6 ± 0,8 1,7 ± 0,3 

100 13 133 ± 8 hoog 61,5 ± 1,7 34,3 ± 1,6 3,4 ± 0,2 0,8 ± 0,4 
150 4 113 ± 3 hoog 58,9 ± 0,9 36,1 ± 1,2 3,8 ± 0,5 1,2 ± 0,3 
150 17 197 ± 10 hoog,  

diepe krater 
60,9 ± 0,2 35,9 ± 0,2 2,4 ± 0,4 0,8 ± 0,0 

300 8 -222 ± 89 degradatie 61,0 ± 0,4 36,7 ± 0,3 1,9 ± 0,5 0,4 ± 0,3 

 

Tabel 5.26: Resultaten XPS-analyse aan de lijnstructuren in PEDOT:PSS-PET (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm, dl = 
detectie limiet). 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%) 
 

O (at%) 
 

Si (at%) 
 

S (at%) 

75 1 140 ± 42 Schade  74,2 ± 0,8 25,7 ± 0,8 ≤ dl ≤ dl 
75 2 395 ± 21 Schade 74,8 ± 0,6 25,1 ± 0,5 ≤ dl ≤ dl 
75 4 463 ± 10 Schade 77,4 ± 0,7 22,6 ± 0,6 ≤ dl ≤ dl 
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Aan de hand van tabel 5.24 en tabel 5.25 worden hier conclusies getrokken omtrent de situaties uit 

sectie 5.7: 

1. Residuen van PEDOT:PSS op het krater oppervlak  

Bij de lijnstructuur in PEDOT:PSS op PMMA met een diepte van 158 ± 8 nm (100 mJ/cm² en 4 pulsen 

per locatie) werd 3,2 at% zwavel opgemeten, afkomstig van de PEDOT:PSS residuen op het 

geableerde oppervlak. Bij een diepte van 122 ± 14 nm in PEDOT:PSS op TAC werd 2,6 at % zwavel 

opgemeten (100 mJ/cm² en 4 pulsen per locatie). 

2. Lijnstructuren met een ablatiediepte rond of net boven 110 nm en een hoge visuele kwaliteit 

aan het oppervlak. 

Bij ablatie van PEDOT:PSS op PMMA werden geen residuen van PEDOT:PSS meer waargenomen bij 

een diepte van 166 ± 5 nm (100 mJ/cm² en 8 pulsen per locatie). Nochtans werd 1,7 at% zwavel 

gemeten op het oppervlak van deze lijnstructuur. Ondanks de hoge kwaliteit van de lijnstructuur 

werd dus alsnog een atoomconcentratie van zwavel opgemeten boven de detectielimiet (5,9 at% 

zwavel aan het oppervlak van de PEDOT:PSS-film). Deze concentraties zijn echter geen directe 

indicatie voor de aanwezige hoeveelheid PEDOT:PSS aan het oppervlak. PEDOT:PSS kan namelijk 

volledig verwijderd zijn terwijl er toch nog zwavelverbindingen achterblijven aan het substraat [32]. 

Ook bij TAC als polymeersubstraat werd 1,5 at% zwavel opgemeten aan het oppervlak van de 

lijnstructuren met een diepte rond de 110 nm. 

3. Hoge kwaliteit van de lijnstructuren en hoge ablatiediepten 

De lijnstructuur in PEDOT:PSS op PMMA geableerd met een fluence van 200 mJ/cm² en 17 pulsen per 

vertoont een hoge oppervlakkwaliteit bij een kraterdiepte van 310 ± 16 nm. Deze grote diepte 

impliceert dat het PMMA –substraat al geableerd wordt met schade tot gevolg, zonder dat er visuele 

schade wordt vastgesteld met microscoopfoto’s en SEM-beelden. Dit valt af te leiden uit nu volgende 

chemische analyse. De atoomconcentratie van zwavel is gezakt tot net boven het detectielimiet (0,3 

at%). PEDOT:PSS is dus zo goed als volledig verwijderd. De atomaire zuurstof-koolstofverhouding aan 

het oppervlak van de lijnstructuur is lager (0,32) dan aan het oppervlak van de PMMA-folie (0,37). De 

atoomconcentratie van zuurstof is dus gedaald ten opzichte koolstof. Dit toont aan dat tijdens de 

degradatie van het PMMA-substraat molecuulfragmenten ontstaan zoals CO2, die het oppervlak 

verlaten. Er treedt dus wel degelijk schade op aan het polymeersubstraat ondanks dat dit niet werd 

waargenomen met de microscopische technieken. Dezelfde conclusies gelden voor TAC als 

polymeersubstraat. 

4. Visuele degradatie aan het geableerde oppervlak. 

In het geval van visuele degradatie (300 mJ/cm² en 17 pulsen per locatie) werd de detectielimiet 

bereikt voor de atoomconcentraties van zwavel en silicium. De atomaire zuurstof-koolstofverhouding 

is hierbij verder afgenomen tot 0,27 ± 0,01. 
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Silicium atoompercentages 

De atoompercentages van silicium zijn bij bepaalde metingen hoger dan de percentages aan het 

oppervlak van PEDOT:PSS (1,3 ± 0,3). De organische verbindingen worden dus eerder geableerd dan 

de anorganische omdat de eerst vermelde een lagere thermische stabiliteit hebben.  

PET als polymeersubstraat 

Er werd geconcludeerd dat de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op PET niet geslaagd is wegens 

de hoge absorptie eigenschappen van de PET-folie. Desondanks werden toch XPS-analyses 

uitgevoerd aan de geableerde oppervlakken. De atoompercentages van zwavel en silicium aan de 

lijnstructuren van PEDOT:PSS op PET bevinden zich onder de detectielimiet (tabel 5.26). 

 

5.8.3 XPS-analyse aan de rechthoekstructuren 

Dezelfde bevindingen kunnen worden afgeleid uit de resultaten van de XPS-analyse aan de 

rechthoekstructuren. Deze resultaten zijn uitgezet in tabel 5.27, tabel 5.28 en tabel 5.29. 

Een opvallend verschil is dat het atoompercentage van zwavel aan de rechthoekstructuur geableerd  

met 75 mJ/cm² en 1 puls per locatie in PEDOT:PSS op PET hoger is dan de detectielimiet ( 0,8 ± 0,5%) 

in tegenstelling tot de lijnstructuren. Dit wordt veroorzaakt doordat aan deze geableerde 

oppervlakken nog PEDOT:PSS-residuen aanwezig zijn, zoals reeds vermeld in sectie5.5.2 (Figuur 

5.34).  

 

Figuur 5.34: Resterend PEDOT:PSS - residu aan een geableerde rechthoekstructuur in PEDOT:PSS op PET (75 mJ/cm² , 1 
puls per locatie) 
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Tabel 5.27: Resultaten XPS-analyse aan de rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-PMMA (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm, 
dl = detectie limiet). 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%) O (at%) Si (at%) S (at%) 

100 4 118 ± 33 PEDOT:PSS 
residuen 

65,5 ± 1,6 27,8 ± 0,8 3,7 ± 0,5 3,1 ± 0,4 

100 8 174 ± 13 hoog 68,0 ± 0,8 26,2 ± 0,6 4,0 ± 0,3 1,7 ± 0,2 
100 13 195 ± 18 hoog 71,3 ± 1,5 24,8 ± 1,2 2,7 ± 0,5 1,1 ± 0,1 
150 4 132 ± 4 hoog 70,1 ± 1,3 25,7 ± 1,3 3,6 ± 0,3 0,7 ± 0,3 
200 17 NA hoog 74,7 ± 0,2 23,3 ± 0,0 1,8 ± 0,1 0,3 ± 0,0 
300 17 NA degradatie 78,9 ± 1,0 20,9 ± 0,9 0,2 ± 0,2 ≤ dl 

 

Tabel 5.28: Resultaten XPS-analyse aan de rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-TAC (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm, dl= 
detectie limiet). 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%)  O (at%) Si (at%) S (at%) 

100 4 122 ± 14 PEDOT:PSS 
residuen 

62,9 ± 1,1 32,7 ± 1,5 1,8 ± 0,4 2,6 ± 0,2 

100 5 128 ± 6 mogelijke 
PEDOT:PSS 
residuen 

61,8 ± 2,3 32,9 ± 1,8 3,6 ± 0,8 1,7 ± 0,3 

100 13 133 ± 8 hoog 61,5 ± 1,7 34,3 ± 1,6 3,4 ± 0,2 0,8 ± 0,4 
150 4 113 ± 3 hoog 58,9 ± 0,9 36,1 ± 1,2 3,8 ± 0,5 1,2 ± 0,3 
150 17 197 ± 10 hoog,  

diepe krater 
60,9 ± 0,2 35,9 ± 0,2 2,4 ± 0,4 0,8 ± 0,0 

300 8 NA degradatie 61,0 ± 0,4 36,7 ± 0,3 1,9 ± 0,5 0,4 ± 0,3 

 

Tabel 5.29: Resultaten XPS-analyse aan de rechthoekstructuren in PEDOT:PSS-PET (n=3, spotgrootte 50 µm x 50 µm, dl = 
detectie limiet). 

Fluence 
(mJ/cm²) 

Aantal 
pulsen 

Diepte 
(nm) 

Oppervlak- 
kwaliteit 

C (at%) O (at%) Si (at%) S (at%) 

75 1 139 ± 10 Schade 71,9 ± 0,7 27,0 ± 0,5 0,3 ± 0,3 0,8 ± 0,5 
75 2 249 ± 38 Schade 73,9 ± 1,1 25,9 ± 1,1 ≤ dl ≤ dl 
75 4 405 ± 35 Schade 76,7 ± 1,7 23,1 ± 1,7 ≤ dl ≤ dl 
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5.8.4 Resultaten XPS-analyse in vergelijking met de resultaten van de 

weerstandsmetingen 

De resultaten van de weerstandsmetingen uit sectie 5.6 worden vergeleken met de XPS resultaten 

(tabel 5.30). In dit experiment werd na ablatie op alle polymeersubstraten isolatie vastgesteld. Er 

wordt al isolatie verwezenlijkt bij 3,2 at% van zwavel van aan het oppervlak van de lijnstructuren. Er 

zijn dan ook nog visueel residuen van PEDOT:PSS aanwezig maar te gefragmenteerd om de 

elektrische stroom te geleiden. 

De geleidbaarheid van PEDOT:PSS is ongeveer 1200 Ω bij 5,9 at % zwavel op het oppervlak.  

Tabel 5.30: Vergelijking van de XPS - analyse met resultaten van de weerstandsmetingen (isolatie = weerstand > 100 MΩ) 

Polymeersubstraat Fluence (mJ/cm²) Aantal pulsen 
per locatie 

S (at %) Weerstand  

PMMA 100 4 3,2 ± 0,0 Isolatie 

TAC 100 8 1,7 ± 0,3 Isolatie 

PET 75 1 0,0 ± 0,0 Isolatie 

 

5.8.5 Conclusie 

De voornaamste conclusies omtrent de XPS-analyse worden hier kort samengevat. 

Voor PMMA en TAC als polymeersubstraat dalen de atoompercentages van silicium en zwavel in 

functie van de effectieve fluence door ablatie van PEDOT:PSS. 

Ondanks de hoge kwaliteit van de lijnstructuur met een diepte rond 110 nm werd alsnog een 

atoomconcentratie van zwavel opgemeten boven de detectielimiet aan het geableerde oppervlak. 

Indien de ablatiediepte impliceert dat er schade is aan het substraat (PMMA en TAC), ondanks dat dit 

niet werd waargenomen op de microscoopfoto’s of SEM-beelden, is het oppervlak wel degelijk 

chemisch gemodificeerd. Er kan worden gesteld dat er altijd een minieme schade wordt berokkend 

aan het polymeersubstraat ook bij structuren waar een diepte van 110 nm wordt opgemeten.  

De resultaten van de XPS-analyse aan het oppervlak van de lijnstructuren in vergelijking met de 

rechthoekstructuren zijn gelijklopend. Bij PET werd een verhoogde percentage aan zwavel 

opgemeten aan het oppervlak van een rechthoekstructuur (75 mJ/cm² en 1 puls per locatie). 

Isolatie treedt al op bij van 3,2 at% zwavel 
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Samenvatting en conclusie van de resultaten 

De resultatenbespreking vertrok vanuit de selectie van de polymeren en de laser. Uit deze selectie 

werden PET, PMMA en TAC gekozen als polymeersubstraten om alle experimenten op uit te voeren. 

Deze polymeersubstraten zijn echter niet geschikt als contactlensmateriaal wegens de lage 

zuurstofpermeabiliteit. Bovendien is PET dubbelbrekend voor licht. Desondanks bezitten deze 

polymeren flexibele en transparante eigenschappen en voldoen de polymeren aan de criteria voor de 

integratie in flexibele displays. Door deze eigenschappen en de geringe beschikbaarheid van 

contactlensmaterialen als SA, FSA en CAB werd finaal geopteerd voor PET, PMMA en TAC.  

Deze polymeren werden vervolgens gekarakteriseerd naar oppervlakruwheid en transmissiespectra. 

Hieruit bleek dat de ruwheid aan het polymeeroppervlak van PMMA (88 ± 2 nm) hoger is dan TAC (13 

± 1) en PET (14 ± 2). Na spincoating van PEDOT:PSS op de polymeersubstraten daalde deze ruwheid 

niet: PMMA (90 ± 1 nm),TAC (24 ± 1 nm) PET (24 ± 1 nm). Uit de UV-VIS transmissiespectra werd 

geconcludeerd dat PET het UV-VIS licht sterk absorbeert in vergelijking met TAC en PMMA. 

Een waterige oplossing van PEDOT: PSS werd aangewend aangezien deze met spincoating eenvoudig 

kan worden aangebracht op het polymeersubstraat. Na verdamping van water blijft een PEDOT:PSS-

film met een uniforme filmdikte achter (110 nm, maximale geleiding).  

Laserablatie-experimenten werden uitgevoerd met de nanoseconde KrF excimerlaser waarvan de 

golflengte 248 nm is. PEDOT:PSS absorbeert UV-licht met de golflengte 248 nm namelijk het 

sterkst/best? in vergelijking met de golflengte van de andere beschikbare nanosecondelasers. 

Na deze selecties werden alle laserablatie-experimenten toegelicht met volgende bevindingen: PET 

absorbeert het UV-VIS licht sterk bij 248 nm waardoor al snel werd geconcludeerd dat de selectieve 

verwijdering van PEDOT:PSS op PET niet succesvol is. Bij een fluence van 75 mJ/cm² en 1 puls per 

locatie werd al een diepte bereikt van 144 ± 15 en schade vastgesteld aan de hand van 

microscoopfoto’s en SEM-beelden. Deze bevindingen zijn conform met de UV-VIS transmissie 

spectrum van PET en de berekende ‘threshold fluence’ (28 ± 1 mJ/cm²). Betere resultaten werden 

verkregen  bij de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op PMMA. Het is mogelijk om structuren te 

ableren zonder visuele schade bij welbepaalde laserparameters. De aflijning van de lijnstructuren in 

PEDOT:PSS op PMMA was doorgaans beter dan op TAC als polymeersubstraat. De 

rechthoekstructuren vertoonden bij beide polymeersubstraten een verlaagde uniformiteit aan het 

oppervlak (door overlap) en een minder goede aflijning in de Y-richting (door toename van 

laserenergie bij aanvang van de ablatie). Bij TAC als polymeersubstraat werden in vergelijking met 

PMMA betere resultaten verkregen. Meerdere structuren (geableerd met verschillende 

laserparameters) bereikten ablatiediepten rond de 110 nm. Deze bevindingen komen overeen met 

de gestelde voorwaarde dat de laserfluence lager moet zijn dan de ‘theshold fluence’ van het 

polymeersubstraat en hoger dan de ‘theshold fluence’  van PEDOT:PSS (de ‘threshold fluence’ van 

TAC is 313 ± 2 en PMMA is 252 ± 35). De morfologie van de PEDOT:PSS-residuen aan de twee 

polymeren verschillen, het polymeersubstraat heeft dus een invloed op de ablatie van PEDOT:PSS. 

Mogelijk invloeden zijn: het verschil in thermische eigenschappen en degradatie reacties van de 

polymeersubstraten, temperatuur- en druktoename tussen PEDOT:PSS en het polymeersubstraat. 

Uit de XPS-analyse werd afgeleid dat: (1) Voor PMMA en TAC als polymeersubstraat de 

atoompercentage van silicium en zwavel dalen in functie van de effectieve fluence door ablatie van 
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PEDOT:PSS. (2) Aan het oppervlak van de lijnstructuren met een hoge kwaliteit en een ablatiediepte 

van 110 nm alsnog een concentratie aan zwavelatomen werd opgemeten aan het geableerde 

oppervlak boven de detectielimiet van de XPS-analyse. (3) Indien de ablatiediepte impliceert dat er 

schade is aan het substraat (PMMA en TAC) is het oppervlak wel degelijk chemisch gemodificeerd 

ondanks dat er geen schade werd waargenomen op de microscoopfoto’s of de SEM-beelden. Er zal 

altijd een geringe beschadiging plaatsvinden aan het polymeersubstraat bij verwijdering van 

PEDOT:PSS. 
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Slotbeschouwing 
Aan het begin van dit onderzoek werd een aantal technologische en wetenschappelijke 

doelstellingen vooropgesteld. Op technologisch vlak was het de uitdaging om een uniforme depositie 

van een geleidend polymeer te verwezenlijken op een polymeersubstraat om vervolgens met UV-

laserablatie selectief dit geleidend polymeer te verwijderen, zodat finaal een geleidend patroon kan 

gerealiseerd worden. UV-laserablatie zou dan als techniek kunnen geïntegreerd worden in de 

productie van LCD-contactlenzen. Op wetenschappelijk gebied was het interessant om de 

mogelijkheid te onderzoeken om selectief een dunne polymeer laag op een andere polymeer laag te 

verwijderen door middel van UV-laserablatie. De geableerde structuren moeten hierbij een hogere 

resolutie bezitten. Dit is namelijk belangrijk voor het correct functioneren van het elektrisch circuit 

en de opbouw van flexibele displays. 

Het onderzoek werd aangevangen met een selectie van een drietal polymeersubstraten gevolgd door 

een selectie van het geleidend polymeer en de UV-laser. In een tweede fase werd het geleidend 

polymeer aangebracht op de geselecteerde polymeersubstraten om vervolgens met parallelle 

experimenten de UV-laserablatie van dit geleidend materiaal te onderzoeken. Laserparameters 

werden hierbij gevarieerd om te kunnen voldoen aan volgende voorwaarde: ‘Threshold fluence’ 

(geleidend polymeer) < Laser fluence < ‘Threshold fluence’ (polymeersubstraat). De geableerde 

patronen werden een laatste fase gekarakteriseerd om te achterhalen in welke mate een selectieve 

verwijdering werd bereikt. 

De polymeersubstraten die tijdens de experimenten werden aangewend (PET, PMMA en TAC) zijn 

geen geschikte polymeren als contactlensmateriaal maar bezitten wel flexibele en transparante 

eigenschappen. Uit de resultaten van de experimenten naar een selectieve verwijdering van 

PEDOT:PSS op deze polymeersubstraten kunnen een aantal besluiten worden geformuleerd:  

- Uniforme depositie van PEDOT:PSS op de polymeersubstraten kan doormiddel van spincoating 

gerealiseerd worden. PMMA heeft een hoge oppervlakruwheid, die na depositie behouden 

bleef. Depositie technieken als spraycoating of slot-die-coating zouden een antwoord kunnen 

geven op dit probleem vooral naar ‘reel-to-reel’ productie. 

 

- UV-laserablatie van PEDOT:PSS op PET is niet succesvol met de KrF- excimerlaser. PET 

absorbeert het UV-licht bij een golflengte van 248 nm te sterk, de ‘threshold fluence’ is namelijk 

te laag waardoor tijdens ablatie visuele schade wordt waargenomen aan het PET-substraat. 

Door deze schade verminderd de visuele kwaliteit. Visuele kwaliteit is nochtans een belangrijke 

criteria voor de integratie in LCD-contactlenzen of andere flexibele displays opdat het licht niet 

wordt verstrooid in het materiaal. In verder onderzoek zou de ablatie van PEDOT:PSS op PET 

met een Nd:YAG nanosecondelaser (355 nm) interessant zijn aangezien PET deze golflengte 

minder absorbeert en dus een verhoogde ‘threshold fluence’ verwacht wordt.  

 

- De selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op PMMA en TAC is succesvol aangezien de 

‘threshold fluence’ hoger is. Bij bepaalde laserparameters kunnen structuren geableerd worden 

met hoge resoluties. Deze vaststelling werd gedaan op basis van microscoopfoto’s en SEM-

beelden. De opgemeten ablatiedieptes impliceren dat er schade wordt berokkend aan de 

polymeersubstraten. Met XPS-analyses werd dit chemisch bevestigd. De lijnstructuren in 

PEDOT:PSS op PMMA zijn beter afgelijnd. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat TAC 



94 
 

het meest geschikte substraat is, aangezien over een breder bereik van de laserenergie dieptes 

worden bereikt die de filmdikte benaderen van PEDOT:PSS.  

 

- Er zal altijd een geringe beschadiging plaatsvinden aan het polymeersubstraat bij verwijdering 

van PEDOT:PSS. Zolang eigenschappen als transparantie, niet- dubbelbrekend en 

zuurstofpermeabiliteit niet beïnvloed worden, is deze schade aanvaardbaar in het kader van het 

toepassingsgebied. PMMA en TAC bezitten geen zuurstofpermeabiliteit. Om de LCD- contactlens 

verder te kunnen ontwikkelen zal onderzoek naar een geschikt polymeersubstraat noodzakelijk 

zijn.  

 

- De lijnstructuren (geableerd bij welbepaalde prameters) in PEDOT:PSS op PMMA en TAC zijn van 

hoge resolutie op vlak van transparantie, goede aflijning en beperkte schade. Bovendien kan bij 

bepaalde laserparameters isolatie gerealiseerd worden. Dit opent mogelijkheden tot het 

verwezenlijken van elektrisch geleidende patronen maar hiervoor zal uitgebreider 

experimenteel werk moeten verricht worden. Andere structuren als de rechthoekstructuren zijn 

doorgaans minder uniform aan het oppervlak. Door parameters verder te optimaliseren zoals 

een verlaging van de overlap kan deze uniformiteit mogelijks verbeterd worden. 

Voor integratie van UV-laserablatie in de productie van LCD-contactlenzen is nog verder onderzoek 

nodig. De resultaten van de selectieve verwijdering van PEDOT:PSS op TAC door middel van 

laserablatie zijn veel belovend. Deze bevindingen demonstreren de mogelijkheid om met laserablatie 

een dunne polymeerlaag op andere polymeerlagen te verwijderen. 
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