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Samenvatting 

Grafeen is een twee-dimensionaal koolstofnetwerk met een hoge mechanische sterkte en 

uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid. De elektronen in grafeen hebben een 

hoge mobiliteit en het wordt beschouwd als een semi-metaal materiaal. De elektronendichtheid 

van grafeen kan worden verhoogd of verlaagd door het invoegen van onzuiverheden. Eén van 

de belangrijkste voordelen van grafeen is dat de eigenschappen verandert kunnen worden door 

middel van chemische reacties. Gemodificeerd grafeen heeft vele mogelijke sensor 

toepassingen in allerlei applicaties. Functionele moleculen kunnen al dan niet covalent aan het 

oppervlak van grafeen worden gebonden met behulp van (elektro-) chemische methoden. Naast 

de genoemde eigenschappen is ook de chemische stabiliteit van grafeen een voordeel in 

chemisch agressieve omgevingen. In dit onderzoek hebben we de eigenschappen van grafeen 

gebruikt om sensoren te ontwikkelen waarmee de pH en opgeloste zuurstof gemeten kan 

worden in met name fermentatievloeistoffen. We hebben aangetoond dat de kleine referentie-

loze, chemiresistieve, vaste-stof sensoren gebruikt kunnen worden voor het in de tijd volgen 

van veranderingen in de pH en de concentratie opgeloste zuurstof in kleine, 3D-geprinte, 

bioreactoren. 

In dit proefschrift is grafeen chemisch gesynthetiseerd door grafiet onder zure omstandigheden 

te oxideren tot grafietoxide en vervolgens om te vormen tot grafeenoxide. In het onderzoek is 

dit grafeenoxide gebruikt als basismateriaal om het volgens verschillende methoden te 

reduceren tot grafeen en daardoor het geleidende netwerk te herstellen. We gebruikten zowel 

elektrochemische als hydrothermische methoden om grafeen te produceren. Bij de reductie van 

grafeenoxide tot grafeen worden niet alle functionele zuurstof bevattende groepen verwijderd. 

Een aantal functionele groepen blijven over en deze defecte locaties in het grafeen zijn de 

aangrijpingspunten voor de functionele modificatie. 
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We hebben een referentie-loze, chemiresistieve, vaste-stof pH-sensor ontwikkeld voor het real-

time meten van de verzuring van de fermentatievloeistof tijdens de groei van Lactococcus lactis 

in minireactoren (hoofdstuk 3). Het grafeen werd geproduceerd uit grafiet door middel van 

elektrochemische reductie. Het elektrochemisch gereduceerde grafeen oxide (ERGO) werd 

gefunctionaliseerd met polyaniline, een stof waarvan de mate van geleidbaarheid afhankelijk is 

van de pH (ERGO-PA). De polyaniline functionalisatie werd uitgevoerd door middel van 

elektro-oxidatie. Het ERGO-PA is vervolgens elektrochemisch gekarakteriseerd. We hebben 

aangetoond dat potentiometrische pH metingen met ERGO-PA succesvol kunnen worden 

uitgevoerd. Eén van de belangrijkste resultaten van dit werk was dat het ERGO-PA niet als 

zodanig kon worden gebruikt in een fermentatieproces. Het bleek dat het noodzakelijk was om 

het sensorgebied af te schermen met een Nafion coating om de pH van de fermentatievloeistof 

te meten. De meest voor de hand liggende verklaring voor de noodzaak van de Nafion coating 

is dat er waarschijnlijk veranderingen optreden in de concentratie van redox-actieve 

componenten in de fermentatievloeistof. Deze veranderingen zijn waarschijnlijk van invloed 

op de geleidbaarheid van het ERGO-PA. Nafion vormt een kation-selectief membraan bovenop 

het ERGO-PA waardoor alleen protonen kunnen diffunderen naar de selectieve laag van de 

sensor en niet de storende redox-actieve componenten in het fermentatiemedium. 

Als alternatief voor de elektrochemische reductie van grafeenoxide hebben we ook een 

hydrothermische methode gebruikt om grafeenoxide te reduceren (HRGO) (hoofdstuk 4). De 

hydrothermische behandeling is één van de meest groene methoden voor de reductie van 

grafeenoxide. Zonder verdere modificatie was het HRGO geschikt om potentiometrische en 

chemiresistieve pH-sensoren te construeren. De elektrochemische eigenschappen van het 

HRGO werden bestudeerd met behulp van cyclovoltammetrie (CV). We ontdekten dat op het 

oppervlak van het HRGO elektrochemisch actieve, quinon-achtige, oxiderende functionele 
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groepen aanwezig waren. Met behulp van CV hebben we aangetoond dat de omkeerbare 

redoxpieken in de voltamogrammen een pH-afhankelijke verschuiving lieten zien in het gebied 

van pH 2 - 8 als gevolg van de aanwezigheid van quinon / hydroquinon-achtige verbindingen. 

In tegenstelling tot HRGO bleek uit CV van ERGO dat de quasi-omkeerbare redoxpieken een 

lagere intensiteit hadden in de voltammogrammen. Daardoor is ERGO minder geschikt om 

zonder functionalisatie als pH sensor te dienen. Deze studie bevestigde dat de pH-afhankelijke 

geleidbaarheid van HRGO veroorzaakt wordt door elektrochemisch actieve, quinon-achtige, 

oxiderende functionele groepen.  

In fermentatie experimenten zijn de pH en de concentratie opgeloste zuurstof belangrijke 

procesparameters om in de tijd te volgen. Om de opgeloste zuurstofconcentratie (OZ) in 

standaard fermentoren te meten (> 250 ml) zijn zuurstofelektroden commercieel verkrijgbaar. 

De werking van de zuurstofelektroden is gebaseerd op elektro-katalytische oxidatie van platina 

(Clark-type) of gebaseerd op de uitdoving van de fluorescentie van een specifiek molecuul in 

aanwezigheid van zuurstof. Echter, net als pH-elektroden, zijn de commercieel verkrijgbare 

zuurstof-elektroden vrij groot en relatief duur om toe te passen in een high-throughput multi-

fermentor systeem. In geminiaturiseerde toepassingen hebben Clark-type elektroden en 

fluorescentie-gebaseerde sensoren nadelen zoals hun grootte, prijs en in het geval van 

fluorescentie, het gebruik van speciale detectoren waarin de fluorescerende sensor moleculen 

goed uitgelijnd moeten zijn met de glasvezels die het aan- en afvoerende licht transporteren. In 

hoofdstuk 5 hebben we een nieuwe methode onderzocht om de concentratie van opgeloste 

zuurstof in een fermentatiemedium te meten. De werking van de sensor hebben we aangetoond 

door de OZ te meten tijdens de groei van de obligaat aerobe actinomyceet Amycalotopsis 

methanolica in een geminiaturiseerde 3D-geprinte bioreactor. De zuurstofsensor werd gemaakt 

door grafeenoxide te doteren (=voorzien) met stikstof- en booratomen (N,B-HRGO) onder 

reducerende hydrothermische omstandigheden. Na het doteren werd het N,B-HRGO 
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gekarakteriseerd door middel van Röntgenstraling foto-elektron spectroscopie (XPS). In een 

aantal experimenten hebben we de N,B-HRGO sensor vergeleken met een conventionele 

commerciële Clark-type zuurstof-elektrode die via elektrochemische amperometrische detectie 

werd uitgelezen. Met de N,B-HRGO sensor bleek het mogelijk om de OZ te meten in een 

fermentatiemedium zonder dat een verdere bescherming van het sensoroppervlak noodzakelijk 

was. Het sensoroppervlak van een Clark-type zuurstofelektrode wordt beschermd door een 

zuurstof-diffundeerbare Teflon- of siliconenmembraan. 

De mini-bioreactoren die werden gebruikt in hoofdstuk 3-5 zijn nog vrij groot (30-50 ml) en 

kunnen eenvoudig verder worden verkleind door de 3D-modellen aan te passen aan de gewenste 

grootte. In plaats van het wijzigen van de gehele reactoren, ontwikkelden we ook een 3D-

geprinte deksel op commerciële 24-well microtiterplaten. De deksel bevat uitsparingen voor 

pH, OZ en biomassa sensoren. De biomassa werd gemeten met twee polymethylmethacrylaat 

(PMMA) -glasvezels gekoppeld aan respectievelijk een LED (645 nm) en een fototransistor om 

de troebelheid van de fermentatievloeistof te meten tussen de LED en de fototransistor. 

De sensoren bevinden zich in de bioreactordeksel en kunnen worden gebruikt om de pH en OZ 

te meten in 3 ml fermentatievloeistof. Daarnaast was de pH-sensor voorzien van een klein 

verwarmingselement en een temperatuursensor om de fermentatievloeistof op een constante 

temperatuur te houden. Een opstelling met vier parallelle bioreactoren werd gebruikt om de pH, 

OZ, temperatuur en biomassa te meten. 

Toekomstperspectief 

Een bioreactorplatform met geïntegreerde sensoren voor het in de tijd meten van de pH, OZ, 

biomassa en de temperatuur tijdens een fermentatieproces werd ontwikkeld in dit onderzoek. 

Alhoewel de pH-sensor een goede gevoeligheid heeft in het gebied van pH 4-9 kan boven pH 

9 niet goed worden gemeten vanwege de isolerende eigenschappen van polyaniline. Tevens zijn 

de gefunctionaliseerde polyaniline moleculen op lange termijn niet heel erg stabiel en deze 
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zullen verder moeten worden geoptimaliseerd. Om de gevoeligheid en stabiliteit van de pH 

elektroden te verbeteren moeten er nieuwe moleculen worden gevonden waarmee de pH boven 

pH 9 en lager dan pH 4 kan worden gemeten en voldoende stabiel zijn op de lange termijn. 

Deze nieuwe moleculen kunnen worden gevormd via elektro-oxidatie van gereduceerd 

grafeenoxide waardoor pH gevoelige zuurstof bevattende moleculen worden gevormd. Door 

het aanleggen van een potentiaal hoger dan 1,0 V gedurende een aantal cycli wordt gereduceerd 

grafeenoxide geoxideerd. Ook kunnen pH-gevoelige moleculen aan het oppervlak van grafeen 

worden gebonden door middel van elektro-oxidatie van amineverbindingen tot functionele 

azoverbindingen (-N = N-). De mogelijke (bio)vervuiling van de Nafion coating op de pH-

sensor kan ook de gevoeligheid beïnvloeden tijdens langdurig gebruik. De aanwezigheid van 

de Nafion coating is onvermijdelijk, maar de dikte en samenstelling van de coating kan worden 

geoptimaliseerd om een betere gevoeligheid en langdurige stabiliteit te verkrijgen. 

De bevochtigingsproblemen van het N,B-HRGO oppervlak moeten worden onderzocht om een 

snellere response van de elektrode te verkrijgen. In het huidige productieproces is het 

noodzakelijk om de elektrode langer dan 24 uur in een elektrolytoplossing te plaatsen om een 

redelijke respons en gevoeligheid te verkrijgen. Des te langer de elektrode wordt bewaard in 

het elektrolyt des te beter is de gevoeligheid. We veronderstellen dat als de bevochtiging van 

het N,B-HRGO elektrodeoppervlak wordt verbeterd ook de gevoeligheid toeneemt. 

De huidige studies waren vooral gericht op het meten van de pH en opgeloste zuurstof tijdens 

de fermentatieprocessen. Om een voldoende hoge OZ niveau te handhaven in een fermentor 

moet het beluchtings- en mengsysteem ook worden geïntegreerd in het ontwerp van de 

bioreactor. In een continue fermentatie is het ook noodzakelijk dat de pH kan worden 

gereguleerd. Daarvoor moet ook het regel- en doseersysteem verder worden ontwikkeld voor 

het toevoegen van zuur of base oplossingen om een ingestelde pH waarde te handhaven. In een 

chemostaat of continu culture reactor is ook een mogelijkheid nodig voor het aanvoeren van 
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vers en het afvoeren van gebruikt fermentatiemedium. Deze doseersystemen moeten worden 

geïntegreerd in het high-throughput fermentatieplatform zonder dat gebruikersvriendelijkheid 

afneemt. De vloeistofleidingen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de ontwerpen van de 

3D-geprinte bioreactoren. Het moeilijkste is echter om de vloeistoffen nauwkeurig te doseren 

in elke fermentor van het high-throughput systeem op een kosteneffectieve manier te realiseren. 

Het toevoegen van kleine hoeveelheden vloeistoffen aan een microreactor kan bijvoorbeeld 

door met piëzo-technologie flexibele slangetjes in te drukken en de vloeistoffen via kleine 

eenrichtingsweg-kleppen te verplaatsen. Een meer traditionele manier van aanvoer van 

vloeistoffen zou gerealiseerd kunnen worden met een kleine stappenmotor die een mini-

injectiespuit, gevuld met fermentatievloeistof, aandrijven. In vervolgonderzoek zal moeten 

blijken op welke wijze de toevoer van vloeistoffen het eenvoudigst en kosteneffectief kan 

worden ontwikkeld. De geometrie en vormgeving van het platform met de sensoren, bedrading 

en aan- en afvoerende vloeistofstromen wordt een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp van 

een gebruikersvriendelijk fermentatie screeningssysteem. 
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