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Samenvatting 
 
 

De buitengewone fysisch-chemische eigenschappen en het grote specifieke 

oppervlak van 2D materialen maken een overvloed aan applicaties mogelijk; ze 

kunnen gebruikt worden als platform voor de integratie van verschillende eenheden, 

clusters, moleculen of nanomaterialen in hybriden, wat kan leiden tot composieten 

met nieuwe en verbeterde eigenschappen. Anderzijds is de mate van controle over 

de architectuur, dikte en functionaliteit van de gevormde nanostructuren van groot 

belang voor het bereiden van laag-bij-laag hybride films.  

Het doel van dit proefschrift concentreert zich op de ontwikkeling en het 

bestuderen van nieuwe laag-dimensionale films en hybrides gebaseerd op gelaagde 

nanomaterialen, zoals grafeen en germanaan, geassembleerd met behulp van de 

Langmuir-Blodgett (LB) techniek. 

De Langmuir-Blodgett techniek is een veelbelovende methode voor laag-bij-laag 

formatie van dunne films met een gevarieerde laag-compositie (organische of/en 

anorganische nanostructuren). Deze bottom-up aanpak maakt precieze controle over 

de dikte van de gedeponeerde film mogelijk, evenals homogene depositie over grote 

oppervlakken met een hoge graad van structurele orde. In de afgelopen jaren zijn 

veel studies gepubliceerd over de assemblage van grafeen en verschillende 

bouwblokken met behulp van de LB methode, om hybride dunne films met 

verbeterde opto-elektronische en mechanische eigenschappen te produceren. 

Dergelijke enkellaagse of multilaagse systemen kunnen toegepast worden in een 

verscheidenheid van gebieden, zoals elektronica, zonnecellen en sensoren, zoals 

beschreven in Hoofdstuk 2. 

Veel van de onderzoeksinspanningen naar grafeen richten zich op zijn nut in de 

ontwikkeling van nieuwe hybride nanostructuren die geschikt zijn voor applicaties in 

gasopslag, heterogene katalyse, gas/vloeistof separatie, nanosensoren en 

biomedicijnen. In Hoofdstuk 3 wordt een bottom-up aanpak beschreven die 

zelfassemblage combineert met de Langmuir-Schaefer (LS) depositietechniek, om 

op grafeen gebaseerde gelaagde hybride materialen te vormen die 

fullereenmoleculen in de tussenlaagruimtes bevatten. Zoals blijkt uit 



	

	 142	

geleidingsmetingen verlaagt de aanwezigheid van C60 in de tussenlaagruimtes de 

weerstand van het hybride materiaal vergeleken met de zuivere organisch 

gefunctionaliseerde grafeen matrix. Deze grafeen/fullereen hybride zou perfect 

gebruikt kunnen worden in dunne film transistoren, supercondensatoren of dienst 

doen als transparante elektrodes. 

Gemotiveerd door het voorgaande werk is verder onderzoek verricht naar de op 

grafeen gebaseerde hybride dunne films gefabriceerd met dezelfde bottom-up 

aanpak, echter bevatten deze films fullereenderivaten in de tussenlaagruimtes; dit is 

beschreven in Hoofdstuk 4. Deze fullereenderivaten zijn fullerols (C60(OH)24) en 

broomfullereen (C60Br24) die geïntegreerd zijn in grafeenoxide (GO) lagen door de 

combinatie van de Langmuir-Schaefer techniek met respectievelijk één en twee 

zelfassemblage stappen. De hybride dunne lagen zijn gekarakteriseerd door 

verscheidene technieken om de aanwezigheid van de fullereenderivaten tussen de 

GO lagen aan te tonen. Verder hebben bevochtigbaarheidsexperimenten 

aangetoond dat het ODA-GO-C60(OH)24 hybride systeem een meer hydrofoob 

karakter vertoont dan ODA-GO-HEX-C60Br24, wat suggereert dat de hydrofobiciteit 

niet afhangt van de functionele groepen van ongerepte nanomaterialen, maar van de 

morfologie van het hybride systeem. Deze nieuwe op fullereen gebaseerde hybride 

films zijn mogelijk kandidaten voor applicaties in fotovoltaïsche systemen, sensoren 

of opto-elektronische apparatuur, evenals in fotokatalyse en medicijnafgifte.  

In Hoofdstuk 5 wordt voor het eerst een nieuwe klasse beschreven van hoog 

geordend hydrofiel luminescerend intercaleerde koolstof kwantum punten (C-dot) in 

grafeenoxide structuren; het materiaal werd geproduceerd door de Langmuir-

Schaefer methode met zelfassemblage te combineren. De precieze dikte controle 

gecombineerd met homogene depositie maakt de LS techniek ideaal voor het 

voorkomen van aggregatie van koolstofgebaseerde nanostructuren, zoals fullereen 

of koolstof kwantum punten in hybride systemen. C-dots met een gemiddelde 

diameter van 4 nm werden geproduceerd door microgolf-geassisteerde pyrolyse; 

een geschikte methode vanwege zijn lage kosten, simpliciteit en efficiëntie. De 

transparantie van de hybride multilagen bestaande uit C-dots ingeklemd tussen 

grafeenoxide, kon gecontroleerd worden door het aanpassen van het aantal 

gedeponeerde lagen. De hoge kwaliteit fotoluminescentie met nauwe emissies van  
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C-dots is behouden in deze multilaag-films. Deze nieuwe hybride systemen zijn 

geschikt voor applicaties zoals nanoprobes, opto-elektronische apparatuur, 

transparante elektrodes en medicijnafgifte. 

Germanaan (GeH), het germanium grafeen-analoog, heeft onlangs veel aandacht 

getrokken vanwege zijn hoge mobiliteit, bandkloof groter dan nul en opto-

elektronische eigenschappen. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe germanaan 

werd geproduceerd door een nieuwe synthetische aanpak gebaseerd op 

topotactische deïntercalatie van β-CaGe2 in waterige HF oplossing. De gefolieerde 

germanaan nanovellen kunnen geassembleerd worden in gedeponeerde monolaag 

films met verschillende pakkingsdichtheid gebruikmakend van de Langmuir-Schaefer 

methode. De dekkingsgraad, uniformiteit en de enkellaagse niveau controle van de 

assemblage werd bevestigd met π-Α isothermen en AFM metingen. De 

antimicrobiële activiteit van germanaan in een waterige dispersie en in 

monolaagvorm werd voor het eerst onderzocht. Uit onze resultaten bleek een 

antimicrobiële werking van germanaan voor Gram-negatieve en Gram-positieve 

bacteriën, met een uitstekende activiteit tegen de Brevibacterium bacteriestammen. 

De monolagen die door de Langmuir-Schaefer techniek worden geproduceerd, 

zouden in de toekomst kunnen worden toegepast als zeer efficiënte antimicrobiële 

oppervlakken in ziekenhuizen en in de voedingsindustrie. 

 
 




