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Tankoplastne organsko-anorganske 
strukture za elektronske komponente 

• Področje 2.09 – Elektronske komponente in tehnologije 
• Temeljni projekt 2011-2014 
• Projektna skupina: 
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- Institut Jožef Stefan, odsek F4 
- vodja doc. dr. Janez Kovač, Gregor Jakša, dr. 

Bojan Zajec, Tatjana Filipič, dr. Miran Mozetič 
 

- Univerza v Ljubljani, 
 Fakulteta za matematiko in fiziko 
- vodja prof. dr. Dean Cvetko, dr. Gregor Kladnik, 

dr. Gregor Bavdek 



Opis projekta 
• Razumevanje pojavov v organsko/anorganskih strukturah 
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• Materiali: 

o Vpliv vmesne organske plasti na prenos 
naboja in elektronske lastnosti 

o Morfološka rast organskih plasti na 
anorganskih podlagah 

o Termična stabilnost organskih plasti in 
elektronskih komponent 

o ftalocianini, ciklofani, silanske in 
karboksilne molekule, polimeri 

 
o substrati Si, SiO2, Au, Ag, Cu 
 (polprevodniki, elektrode) 



Aktivnosti pri projektu 
• Vpliv vmesne tanke organske plasti v organskih 

heterostrukturah (amino-karboksilne, π-sklopitve) 
• Študij transporta naboja v hibridnih plasteh preko 

praznih molekulskih orbital aromatskih molekul 
(paraciklofani z dvema vzporednima fenilnima 
obročema na podlagah iz Au) 
 

• Sistematična priprava in testiranje plasti 
aminosilanskih molekul APTMS, APRDMS in 
APREMS na Si podlagi kot senzorjev plinov 

• Študij interakcij med tankimi organskimi plastmi 
Cu-ftalocianinov in podlagami Au, Ag in Cu z 
namenom analize termične stabilnosti 

• Rast amorfne plasti SiC na meji C/Si z metodo 
mešanja z ionskim curkom 

• Vpeljava novih analiznih metod za karakterizacijo 
tankih organskih plasti 
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Vpliv geometrijskega in elektronskega ujemanja 
hibridnih stikov na izkoristek organskih 

fotovoltaičnih elementov 
Kladnik et al. Advanced Energy Materials 3:894 (2013) 

Meritev prenosa naboja v paraciklofanih s  
π-sklopljenimi aromatskimi obroči 

Kladnik et al. Nature Communications 3:1086 (2012) 



• Motivacija: pomen prenosa naboja v π-sklopljenih sistemih 
o npr. organska fotovoltaika in elektronika 

 
 
 
 
 
 
 

o cilj: povečanje izkoristka organskih elektronskih naprav 
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Meritev prenosa naboja v molekulah s  
π-sklopljenimi aromatskimi obroči 

Organske svetleče diode - OLED 



• Žarkovna linija ALOISA na sinhrotronu Elettra 
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Izvedba meritev 

• V okviru večletnega mednarodnega sodelovanja med skupinami 

Izvor rentgenskega sevanja 
sinhrotron Elettra pri Trstu 

Ljubljana, Slovenija New York, ZDA Trst, Italija 

   prof. dr. Latha Venkataraman  
   Arunabh Batra   
prof. dr. Dean Cvetko   dr. Héctor Vázquez   prof. dr. Alberto Morgante 
dr. Gregor Kladnik   dr. Colin Nuckolls   dr. Luca Floreano 
   dr. Jeffrey S. Meisner 



Modelski sistem π-π sklopitve: paraciklofani 

• ciklofani – benzenova obroča povezana z alifatskima verigama 
• [2,2]paraciklofan (22PCP) in [4,4]paraciklofan (44PCP) z 

različnima razdaljama med aromatskima obročema 
• Problem: kako določiti odvisnost jakosti π-sklopitve od 

razdalje med obročema? 
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„Core-hole clock“ metoda 

• Uporabljene spektroskopske metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rentgenska 
fotoemisija 

rentgenska 
absorpcija 

rentgenska resonančna 
fotoemisija 

• Kemijska sestava snovi 
• Jakost in vrsta kemijskih vezi 
• Zasedene mol. orbitale 

• Nezasedene mol. orbitale 
• Adsorpcijska geometrija 

(povprečni naklon molekul) 

• Dinamika nosilcev naboja 
na femtosekundni časovni 
skali 
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Rezultati 
• Z rentgensko fotoemisijo ter absorpcijo 

smo ugotovili podobno vezavo obeh 
PCP molekul na površino Au(111) 
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• Z resonančno rentgensko spektroskopijo 
smo izmerili večjo atenuacijo signala v 
22PCP zaradi hitrejšega prenosa naboja 
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• uporabimo poseben model za določitev časa prenosa naboja z zgornjega in 
spodnjega obroča – predpostavimo enak čas prenosa naboja s spodnjega 
obroča na substrat in da je sklopitev spodnjega obroča na podlago močnejša 
kot med obročema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• čas prenosa naboja z zgornjega obroča 22PCP je tako enak 2.3 fs, z zgornjega 
obroča 44PCP pa 50 fs → 20-kratna razlika med razdaljama 3.1 Å in 4.0 Å 



• rezultate dodatno potrjujejo 
teoretični (DFT) izračuni 

• večja razdalja med obročema 
v 44PCP povzroča šibkejšo 
sklopitev in zato počasnejši 
prenos naboja med obročema 
 
 
 
 
 
 

• rezultati skladni z objavljenimi 
izračuni prenosa naboja 

 J.Chem.Phys. 136:104701 (2012) 
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Zaključek 

44PCP 22PCP 

• objava rezultatov v reviji Nature 
Communications (2012) z visokim 
faktorjem vpliva 10.015 

• izmerili smo vpliv razdalje v π-sklopljenih 
sistemih na jakost sklopitve 

• pomembno pri izbiri materialov in dizajnu 
novih elektronskih naprav temelječih na 
organskih molekulah 



Drugi dosežki pri projektu 
• Prvič v Sloveniji je bila uvedena nova metoda masne spektroskopije 

površin ToF-SIMS za preiskavo tankih organskih plasti (2012 IJS) 
• Doktorska disertacija Gregor Kladnik (2012 FMF,mentor prof. Dean Cvetko) 
• Uspešno končan štiriletni EU FP7 projekt „PlasmaNice“ 15 evropskih 

partnerjev (uporaba atmosferske plazme za nanos tankih organskih plasti) 
• Uspešna podpora industrijskim partnerjem pri karakterizaciji organskih 

plasti na elektronsko-mehanskih izdelkih (Iskra MIS, Iskra Sistemi, Odelo, 
Danfoss Trata, Iskra Zaščite, ...) 

• Znanstvene publikacije in predstavitve na 
 domačih in mednarodnih konferencah 
 

 
• Zahvala 

– ARRS financiranje (projekt, MR Gregor Kladnik) 
– Sodelavcem pri projektu 
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Novi ToF-SIMS spektrometer na IJS 
za analizo tankih organskih plasti 
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Dodatek 
• femtokemija, femtofizika – 

femtosekundna časovna skala 10-15s 
• „core-hole“ clock metoda meritve 

ultrahitrega prenosa naboja 
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