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Samenvatting 

De structurele veelzijdigheid van koolstofallotropen biedt vele 

mogelijkheden voor gebruik in verscheidene toepassingen, zowel als zuiver 

materiaal en als bouwblok in hybride materialen. Enkelwandige 

koolstofnanobuizen (Engels: single-walled carbon nanotubes, SWCNTs), 

koolstofnanovezels (Engels: carbon nanofibers, CNFs) en grafeen kunnen 

dienen om de fysische en chemische eigenschappen van op koolstof 

gebaseerde hybride architecturen en apparaten aan te passen. Deze 

hybride functionele systemen zijn mogelijk de drijvende kracht voor de 

technologie van de toekomst. Echter, om dit werkelijkheid te laten worden 

is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de synergie en optimalizatie 

van verscheidene gerelateerde synthesetechnieken en –routes. 

Het onderzoekswerk in dit proefschrift heeft de focus gehad op (a) de 

synthese van uitgelijnde en niet-uitgelijnde SWCNTs teneinde hun optische 

en foto-geïnduceerde mechanismes van ladingsoverdracht te bestuderen 

en daardoor de intertube-interacties van optoelektronische toepassingen te 

begrijpen. Verder is (b) succesvolle synthese, karakterisatie en ontwerp van 

hybride functionele materialen gebaseerd op CNFs en grafeen bereikt. We 

hebben drie technieken gebruikt voor de ontwikkeling van deze hybride 

systemen, chemische dampdepositie (Engels: chemical vapour deposition, 

CVD), hydrothermische oplossingsverwerking en dunne-lagendepositie. De 

eigenschappen van deze hybride systemen zijn systematisch bestudeerd 

voor mogelijk gebruik in verschillende toepassingen. 

In hoofdstuk 3 hebben wij de integratie beschreven van CNFs met verticaal 

uitgelijnde InAs-nanodraden, gegroeid met molecuulbundelepitaxie op een 

InAs-substraat. De CNFs zijn gemaakt met CVD, waarbij C2H2 als precursor is 

gebruikt. Met deze methode hadden wij uitstekende controle over de 

positie, het patroon, de stabiliteit en de orientatie van de CNFs, en konden 

wij aantonen dat de verbindingen van twee aangrenzende InAs-nanodraden 

met CNFs bereikt kon worden door middel van het aanpassen van de 

experimentele parameters, zonder daarbij het originele netwerk van 
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uitsluitend nanodraden te vernietigen. Bovenop dit alles is een hoger 

groeitempo behaald door ijzer als katalysator te gebruiken. 

Hoofdstuk 4 doet verslag van de synthese van verticaal uitgelijnde en niet-

uitgelijnde SWCNTs en van de foto-geïnduceerde mechanismes van 

ladingsoverdracht in deze structuren. De nanobuizen zijn gegroeid op 

Al2O3/SiO2/Si- en TiN/Si-substraten door middel van CVD, met ijzer als 

katalysator en C2H2 als precursor. Door middel van tijdsopgeloste 

reflectiviteitsmetingen, met een pompenergie die quasiresonant is met de 

tweede Van Hove-singulariteit van halfgeleidende buizen, is een positief 

teken van de transiente reflectiviteit gedetecteerd in niet-uitgelijnde 

nanobuizen. Daarentegen werd in uitgelijnde nanobuizen een negatief 

teken gevonden. Deze ontdekking laat zien dat in niet-uitgelijnde 

nanobuizen de sterkere intertube-interacties de formatie van kortlevende 

vrije-ladingdragers in halfgeleidende buizen bevordert en beantwoordt 

hiermee een aloude vraag. Een gedetaileerde analyse van de spectrale 

respons van de transiente reflectiviteit laat zien dat de vrije dragers in de 

foto-geëxciteerde staat van halfgeleidende buizen in ongeveer 400 fs naar 

de metallische buizen bewegen. Deze waarneming geeft een denkrichting 

aan opkomende technologiën die gebruik maken van intertube- en 

intratube-geleiding. 

De optische respons van verticaal uitgelijnde SWCNTs is het onderwerp van 

hoofdstuk 5. Gebundelde nanobuizen zijn gesynthetiseerd op Al2O3/SiO2/Si-

substraten met behulp van CVD. De Ramanspectra laten zien dat de 

diameter van deze nanobuizen reikt tussen de 0,9 en 1,55 nm. 

Monochromatische transiente reflectiviteitsmetingen zijn uitgevoerd op 

deze buizen en vergeleken met reeds gepubliceerde resultaten over niet-

uitgelijnde nanobuizen. Het negatieve teken van de optische respons voor 

uitgelijnde buizen doet vermoeden dat het vrije-ladingdragerkarakter 

aangetoond voor niet-uitgelijnde bundels uitsluitend wordt veroorzaakt 

door de intertube-interacties geprefeerd door de buiging van de buis en 

niet door structuurfouten of door de schikking van de nanobuizen in de 

vorm van bundels. Dit resultaat is mede bevestigd door de aanwezigheid 
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van niet-lineaire excitonische effecten in de transiente respons van de 

uitgelijnde bundels. 

In hoofdstuk 6 rapporteerden wij over de synthese van hoogwaardige, pure 

ZnO-nanobuizen en gereduceerde grafeenoxide-ZnO (rGo-ZnO)-hybride 

nanostructuren in een éénstaps-proces bij lage temperaturen (90°C). De 

door ons gebruikte hydrothermische oplossingsverwerking bleek een 

makkelijke en kosteneffectieve methode om rGo-ZnO-hybride interfaces te 

ontwerpen. De fabricatie van hybride architecturen, in de vorm van dunne 

lagen, op goedkope en flexibele substraten zoals plastic is ook mogelijk met 

deze techniek. Tevens hebben we kunnen aantonen dat de interface-

eigenschappen aangepast konden worden als het werd verhit. Raman- en 

röntgenfoto-elektronen-spectroscopie laten zien dat het rGO-ZnO-interface 

zelfs wordt hersteld, door middel van onthechting van functionele groepen. 

Dit biedt mogelijkheden om specifieke interface-eigenschappen te 

ontwerpen die de prestaties van hybride materialen verbeteren.  

Hoofdstuk 7 was gericht op de synthese en karakterisatie van dunne lagen 

van GO-TiO2-nanocomposieten als elektronentransportlaag in perovskiete 

zonneceltoepassingen. De GO- en TiO2-nanodeeltjes zijn respectievelijk 

gesynthetiseerd met een aangepaste Hummer-methode en met 

hydrothermische verwerking. De dunne lagen van GO-TiO2-

nanocomposieten met wisselende GO-gewichtspercentages zijn 

geproduceerd met spincoating op ITO-substraten. Het complete 

morfologie- en structuuronderzoek liet een ohms contact zien van de GO-

TiO2-dunnelagen met het ITO-substraat. Thermisch opwarmen tot een 

temperatuur van 400°C liet de transmissie van de lagen stijgen voor 

zichtbaar licht, wat het wellicht geschikt maakt als effectief 

elektronentransportlagen-materiaal. 

Concluderend kunnen we stellen dat dit werk over de synthese en het 

ontwerp van de volgende generatie op koolstof gebaseerde hybride 

functionele materialen als een goed beginpunt kan worden gezien en dat 

dit in de toekomst kan worden uitgebreid door de gepresenteerde 
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materialen aan te passen om specifieke eigenschappen te krijgen die 

gewenst zijn voor bepaalde toepassingen. 
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