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Samenvatting 

Het element koolstof heeft het vermogen om een verscheidenheid van 

allotropen te vormen. Deze allotropen verschillen in de manier waarop de 

atomen met elkaar binden en zichzelf rangschikken in een structuur. De 

verschillende structuren leiden tot andere chemische en fysische eigenschappen 

van elk allotroop. Gepaste functionalisering van deze structuren door middel 

van een overvloed aan mogelijke chemische reacties leidt tot de creatie van 

nieuwe materialen met verbeterde eigenschappen en maakt ze bruikbaar voor 

meerdere applicaties. Het doel van dit proefschrift was het synthetiseren en 

ontwikkelen van nieuwe hybride functionele materialen op basis van grafiet en 

fullerenen, en om hun eigenschappen te bestuderen en hun gebruik in diverse 

toepassingen op basis van deze eigenschappen.  

Hoofdstuk 3 vormt een overzicht van verscheidene theoretische en 

experimentele studies over de interacties van polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s) met grafeen lagen. In deze studies zijn inspanningen 

gemaakt om de rol van PAK’s te verhelderen in de ontwikkeling van nieuwe 

composieten voor vele toepassingen in elektronische, detectie en biomedische 

apparatuur. PAK’s en metabolieten hiervan zijn mutageen en carcinogeen, 

hierdoor is het merendeel van de studies gericht op het elimineren van de 

toxiciteit van PAK’s met behulp van nanomaterialen gebaseerd op bijvoorbeeld 

grafeen.  

In hoofdstuk 4 presenteren we de eerste succesvolle chemische oxidatie van 

buckminsterfullereen (C60) op basis van de bekende Staudenmaier methode, 

waarbij de zogenoemde geoxideerde fullerenen worden gevormd. Deze 

gemakkelijke reproduceerbare benadering creëert functionele zuurstof groepen, 

zoals epoxy- en hydroxylgroepen, aan het oppervlak van fullereen. Dit maakt 

het materiaal zeer oplosbaar in polaire oplosmiddelen zoals water. Een 

belangrijk voordeel van deze methode is de aanwezigheid van de epoxygroepen 

die verdere functionalisatie toestaat. In dit proefschrift werden geoxideerde 

fullerenen gemodificeerd met een primaire alifatisch amine (octadecylamine), 
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daardoor werd een nieuw fullereenderivaat gegenereerd. Het hydrofiele 

karakter van deze materialen maakt ze mogelijk ideaal voor een overvloed aan 

toepassingen, bijvoorbeeld in de medische chemie en biochemie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de chemische oxidatie van koolstof nanoschijven 

(oxCND’s), die industrieel werden geproduceerd via het zogenoemde Kværner 

Carbon Black & H2 procédé. De gemakkelijke, veelzijdige en reproduceerbare 

oxidatie was gebaseerd op de methode van Staudenmaier. Het resultaat van de 

oxidatiebehandeling was ten eerste de scheiding van de koolstof nanoschijven 

van de gemengde nanoschijven/nanokegels/roet uitgangsmateriaal en ten 

tweede de bevestiging van zuurstofhoudende functionele groepen (epoxy-, 

hydroxyl- en carboxylgroepen) aan het oppervlak, dit verhoogt de 

oplosbaarheid in polaire oplosmiddelen (bijv. water). Het verkregen materiaal 

werd gekarakteriseerd door vele karakterisatie technieken, die de succesvolle 

oxidatie bevestigde en informatie verschafte over de morfologie. Het 

onderzoek naar hun potentieel voor biotoepassingen toont aan dat geoxideerde 

nanoschijven kunnen optreden als cytotoxisch middel en als ondersteuning 

voor nanobiokatalytische systemen.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de intercalatie van Ibuprofen, een niet-steroïde anti-

flammatoir geneesmiddel, in grafiet oxide en twee derivaten daarvan, namelijk 

gesulfoneerde en gecarboxyleerde grafeen oxide. Het doel van dit project was 

om de werkzaamheid van deze drie nanomaterialen te bestuderen als 

afgiftesysteem van Ibuprofen. De adsorptie van het geneesmiddel in koolstof 

dragers is gekwantificeerd en de afgifte van Ibuprofen in gesimuleerd maag- en 

darmsap bepaald. De resultaten tonen aan dat de afgifte in maagsap 

geleidelijker plaats vindt dan in darmsap. Dit is veelbelovend voor het 

potentieel van nanomaterialen om bijwerkingen van geneesmiddelen in de 

maag te elimineren. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht weer van vier gepubliceerde studies. Hier 

beschrijven we in meer detail de elektrische geleiding als functie van 

temperatuur van verschillende fullereenderivaten. Voor dit doel zijn 

polygebromeerde fullerenen (C60Br6), polygehydroxyleerde fullerenen 
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[C60(OH)24] en natrium fullereen zout (C60O24Na24) gesynthetiseerd en 

bestudeerd.  
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