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Samenvatting   
 

Lange tijd werd gedacht dat pure koolstof slechts in twee allotropen (vormen) voor 
kon komen. De eerste allotroop is bekend als grafiet en bestaat uit ‘losse’ lagen 
koolstof. De tweede allotroop is diamant, dat uit een drie dimensionaal netwerk van 
koolstof atomen bestaat. In de jaren tachtig (1985) werd echter een derde allotroop 
ontdekt, de zogenaamde fullerenen (zie figuur 1). Fullerenen zijn moleculen die 
enkel en alleen uit koolstof bestaan en een gesloten bal vormen. Deze sferische 
structuur bestaat uit hexagons (zeshoeken) en pentagons (vijfhoeken). Elk 
fullereen bestaat per definitie uit 12 pentagons omdat een bal bestaande uit n 
hexagons anders niet gesloten kan worden (theorema van Euler). Bovendien moet 
elk pentagon vanwege energetische redenen omringd worden door hexagons 
(Isolated Pentagon Rule). De kleinste bal die aan deze condities voldoet is C60. Dit 
molecuul, bestaande uit zestig koolstof atomen, vormt een perfecte voetbal 
structuur. C60 wordt ook wel Buckminster Fullereen genoemd naar de architect 
Richard Buckminster Fuller die geodetische koepels ontwierp. Naast C60 zijn ook 
grotere fullerenen mogelijk. Meest bekend en voorkomend zijn C70 en C84. De 
eigenschappen van deze fullerenen verschillen onderling sterk waardoor hun 
toepassingsgebieden kunnen variëren. 

 

Fig. 1: Koolstof allotropen. Van links naar rechts: diamant, grafiet en fullereen. 

 

Fullerenen hebben enkele unieke eigenschappen waardoor ze geschikt zijn voor 
vele toepassingen variërend van medicijnen tot organische elektronica. Fullerenen 
hebben de uitzonderlijke eigenschap dat ze erg goed elektronen kunnen 
accepteren en geleiden. Het zijn voornamelijk deze eigenschappen van fullerenen 
die de interesse van wetenschappers hebben getrokken. Fullerenen worden 
tegenwoordig vooral gebruikt in organische zonnecellen, transistoren en 
holografische materialen. Omdat fullerenen erg slecht oplosbaar zijn worden ze 
over het algemeen eerst gemodificeerd voor ze gebruikt kunnen worden. 

Dit proefschrift beschrijft de toepassing van fullerenen in verschillende takken van 
organische elektronica. Door middel van chemische modificatie van het fullereen is 
geprobeerd de eigenschappen van het fullereen zodanig aan te passen dat het 
beter geschikt wordt voor een bepaalde applicatie.  
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In zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 worden nieuwe fullerenen gepresenteerd voor 
gebruik in organische zonnecellen. Organische zonnecellen bestaan uit twee 
componenten: een lichtabsorberend polymeer dat tevens positieve lading kan 
geleiden en fullerenen die elektronen accepteren en vervolgens geleiden. Een 
organische zonnecel werkt als volgt: een polymeer absorbeert zonlicht. Door de 
energie van dit zonlicht wordt een elektron van het polymeer in een aangeslagen 
toestand (hogere energetische toestand) gebracht. Als er nu een goed 
elektronaccepterend materiaal (fullereen) in de buurt is kan dit elektron hiernaar 
overspringen. Er blijft nu een ‘gat’ of positieve lading over op het polymeer terwijl 
het elektronaccepterende materiaal nu een negatieve lading heeft. Beide ladingen 
zijn nu van elkaar gescheiden. Als er elektrodes op het materiaal zijn aangesloten 
kan de positieve lading naar de ene elektrode reizen terwijl de negatieve lading 
naar de andere elektrode kan reizen (zie figuur 2). We hebben nu stroom 
opgewekt! Grote voordelen van organische zonnecellen zijn bijvoorbeeld: 
goedkope productie, flexibiliteit van het materiaal en milieuvriendelijke productie. 

 

Fig. 2: Werking van een zonnecel. Licht wordt geabsorbeerd door het polymeer 
waardoor een exciton (gebonden + en – lading) gevormd wordt. Daar waar het 
fullereen en polymeer grenzen, vindt ladingscheiding plaats. De ladingen bewegen 
vervolgens naar de elektrodes en zo wordt stroom opgewekt. 

 

De hoeveelheid licht dat geabsorbeerd wordt is van essentieel belang voor de 
efficiëntie van de zonnecel. Normaal gesproken absorberen de fullerenen niet veel 
zonlicht. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe een chemisch gemodificeerd groter 



 

 

  215 

 

 

 

 

  

fullereen C84 (zie figuur 3) gebruikt kan worden om meer licht te absorberen. 
Alhoewel er inderdaad meer licht geabsorbeerd wordt als het C84 derivaat gebruikt 
wordt in plaats van het vergelijkbare C60 derivaat, werkt de zonnecel toch een stuk 
minder. Dit komt omdat de spanning van de zonnecel dramatisch lager is 
geworden. Bovendien lijkt het erop dat de geleiding van positieve lading door het 
polymeer niet toeneemt als het gemengd wordt met het fullereen, waar dat wel het 
geval is als het vergelijkbare C60 derivaat gebruikt wordt. 

In hoofdstuk drie wordt de synthese beschreven van een serie fullerenen 
gebaseerd op C60, waarbij geprobeerd is de elektronen-accepterende 
eigenschappen van het fullereen te veranderen. Dit is gedaan door elektron- 
zuigende en -stuwende groepen op het fullereen te zetten (zie figuur 3). We zijn 
erin geslaagd kleine veranderingen te bewerkstelligen. Het effect van deze 
veranderingen op de werking van het fullereen in organische zonnecellen is 
bestudeerd. De resultaten van de zonnecellen gaven aan dat het voltage van de 
zonnecel afhankelijk is van het elektronen accepterend vermogen van de 
fullerenen. Hoe slechter het fullereen elektronen accepteert hoe hoger het voltage 
van de zonnecel. 

 

 

Fig. 3: Links: standaard gefunctionaliseerd C60, midden: C60 molecuul met 
elektronen zuigende of stuwende groep (R), rechts: gefunctionaliseerd C84 
molecuul. 

 

Een belangrijke andere toepassing van fullerenen is als halfgeleider in transistoren. 
Transistoren worden veelvuldig gebruikt in elektronica en zijn als het ware een 
soort schakelaars die onder bepaalde omstandigheden wel geleiden en onder 
andere omstandigheden niet. De voordelen van organische transistoren zijn, 
wederom, goedkope productiekosten en flexibiliteit van het materiaal. Normaal 
gesproken geleiden transistoren of alleen elektronen of alleen positieve ladingen. 
Fullerenen kunnen echter beide ladingen geleiden (ambipolair) en zijn daarom zeer 
interessant voor gebruik in transistoren. Het grootste probleem van bekende, uit 
fullerenen gemaakte, transistoren is dat ze niet stabiel zijn aan de lucht. In 
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hoofdstuk vier worden twee verschillende pogingen beschreven om, aan de lucht 
stabiele, transistoren te maken uit fullerenen. De eerste manier maakt gebruik van 
het in hoofdstuk 2 beschreven C84 derivaat. De geladen vorm van dit molecuul is 
dermate stabiel dat het geen redoxreacties aangaat met water en zuurstof. We 
laten hier de eerste ‘ambipolaire’ organische transistoren zien die lucht– en 
lichtstabiel zijn. De tweede manier om luchtstabiliteit te genereren is het 
introduceren van fluoratomen in het molecuul. Fluoratomen zijn namelijk water- 
afstotend. De synthese van een aantal fluor bevattende fullerenen wordt 
beschreven. De met deze fullerenen gefabriceerde transistoren bleken echter niet 
luchtstabiel te zijn.  

De laatste toepassing van fullerenen die in dit proefschrift onderzocht is, is in 
hologrammen. Holografische technieken kunnen gebruikt worden voor medische 
diagnosen. De huid is namelijk transparant voor licht van bepaalde golflengtes 
(infrarood). Dit licht kan door deeltjes onder de huid teruggekaatst worden. Licht 
dat slechts een keer gereflecteerd wordt kan gebruikt worden om informatie over 
het weefsel te verkrijgen. Dit licht moet echter wel gedetecteerd worden. Dit is 
mogelijk met behulp van hologrammen (zie figuur 4). Het holografische film 
materiaal bestaat uit drie componenten: een polymeer (matrix) dat licht absorbeert 
en positieve lading geleidt, niet lineair optische chromoforen die zich oriënteren 
naar een elektrisch veld, en zogenaamde sensitizers (fullerenen) die negatieve 
ladingen vasthouden. Als een laserbundel samenkomt met het licht dat terugkomt 
van het weefsel wordt een interferentiepatroon gevormd, wat wil zeggen dat beide 
lichtbundels elkaar versterken of uitdoven. Daar waar versterking van het licht 
optreedt worden in het holografische materiaal ladingen gevormd in het polymeer. 
De sensiziters (fullerenen) nemen (net als in zonnecellen) de negatieve lading op. 
Omdat er heel weinig sensitizers zijn kunnen de negatieve ladingen niet verder 
bewegen. De positieve ladingen kunnen wel bewegen door het polymeer. Door 
deze ‘scheiding’ van positieve en negatieve lading wordt een elektrisch veld 
gevormd. De chromoforen richten zich naar dit veld. Zodra dit gebeurt, verandert 
de brekingsindex van het materiaal. Dit betekent dat licht dat op het materiaal valt 
anders weerkaatst wordt dan voorheen. Deze verandering kan gedetecteerd 
worden en levert zo een beeld op van het weefsel dat zich op een bepaalde diepte 
bevindt. Het maken, lezen en wissen van een dergelijk hologram kan zo snel dat 
ze met videosnelheid na elkaar uitgelezen kunnen worden! In hoofdstuk 5 wordt 
bestudeerd wat de invloed van het elektron accepterende vermogen van fullerenen 
is op de snelheid van de opbouw van het hologram. We laten hier zien dat hoe 
beter het fullereen elektronen opneemt hoe sneller (tot 4x) het hologram gevormd 
wordt. Daarnaast laten we een tweede manier om holografische materialen te 
maken zien. In plaats van een polymere matrix die positieve ladingen geleidt 
kunnen fullerenen gebruikt kunnen worden als matrix die negatieve ladingen 
geleidt. Zowel de synthese van speciale fullerenen voor dit doeleinde als de 
holografische testen worden beschreven in dit hoofdstuk. 
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Fig. 4: Set-up holographic detection method. A laser beam is split in a ‘reference’ 
beam and an ‘object’ beam. Light, which is reflected by the sample, interacts with 
the ‘reference’ beam. A hologram is now ‘written’, which is read out by a ‘read’ 
beam and subsequently erased with another laser beam. A CCD camera provides 
video imaging of the repeating process. 

The final two chapters of this thesis are of more fundamental nature, without 
looking at a direct application. 

 

In chapter six, a method is described to place functional 
groups on a fullerene in a conjugated manner. In other 
words, a functional group is connected to the fullerene 
sphere by an alternating pathway of single and double 
bonds (see figure 5). This new method offers unique 
opportunities to influence the electronic properties of the 
fullerene in a more direct way than ever before. 

In the concluding chapter seven, the synthesis of giant 
pearl-necklace structures is shown. By polymerizing 
fullerenes, containing two ester moieties, with  α,ω-
alcohols, giant ring structures are formed (see figure 6). 

 

Fig. 5: Conjugated fullerene compound. In bold the pathway of alternating single 
and double bonds between the functional group and the fullerene is shown. 
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Fig. 4: Set-up holografische detectiemethode. Een laser straal wordt gesplitst in 
een ‘referentie’ straal en een ‘object’ straal. Het licht dat terug komt van het 
biologische materiaal komt samen met de ‘referentiestraal’. Nu wordt het hologram 
‘geschreven’, dat wordt uitgelezen door de ‘leesstraal’ en vervolgens gewist met 
weer een laserstraal. Een CCD camera zorgt voor videobeeld van het herhalend 
proces. 

De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift zijn meer fundamenteel gericht 
zonder dat er een direct toepassing onderzocht is. 

 

In hoofdstuk zes wordt de eerste methode beschreven om 
functionele groepen aan fullerenen te zetten op een 
geconjugeerde manier. Dit betekent dat een functionele 
groep via opeenvolgende enkele en dubbele bindingen 
aan het fullereen gebonden is (zie figuur 5). Deze nieuwe 
methode biedt de mogelijkheid om de elektronische 
eigenschappen van fullerenen nog directer te beïnvloeden 
dan voorheen mogelijk was. 

Als laatste wordt in hoofdstuk zeven de synthese van grote 
parelkettingstructuren beschreven. Door fullerenen, 
gefunctionaliseerd met twee estergroepen, te 
polymeriseren met α,ω-alkoholen worden grote 
ringstructuren gevormd (zie figuur 6). 

Fig. 5: Geconjugeerde fullereenverbinding. Dikgedrukt is aangegeven hoe de sfeer 
en de functionele groep via afwisselende dubbele en enkele bindingen verbonden 
zijn. 
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We laten met behulp van massaspectrometrie zien dat er ringstructuren gevormd 
worden bestaande uit wel 18 fullerenen. Deze structuren zijn de eerste echte 
voorbeelden van parelkettingstructuren. 

 

Fig. 6: Voorbeelden van parelkettingstructuren met n=1,2,3. 

 

 




