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Samenvatting Proefschrift 

Koolstof komt voor in verscheidene allotropen die elk interessante medische, 

wetenschappelijke en industriële toepassingen hebben. Met name de door Kroto, Smalley en 

Curl (1985) respectievelijk Sumio Iijima (1991) ontdekte fullerenen en koolstof nanobuisjes 

hebben wereldwijd de aandacht van veel onderzoeksgroepen getrokken. Het begrijpen van 

de chemische en fysische eigenschappen van deze koolstof nanostructuren is cruciaal voor 

de ontwikkeling van toepassingen zoals de synthese van biomarkers, de constructie van 

efficiënte organische zonnecellen en de ontwikkeling van materiaal met verhoogde 

weerstand tegen thermische vervorming, chemische corrosie en mechanische belasting. 

Hiervan uitgaande richt dit proefschrift zich op de uitgebreide, quantumcomputationele 

beschrijving van de chemische functionalisering van (endohedrale) fullerenen en koolstof 

nanobuisjes en ladingsoverdrachtsprocessen die in deze verbindingen kunnen plaatsvinden. 

Door het hier beschreven systematische onderzoek wordt een beter inzicht verkregen van de 

betekenis van eerder behaalde maar voorheen onvolledig begrepen experimentele gegevens.  

Het onderhavige manuscript omvat zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden moleculaire 

structuren en de chemische functionalisering van (endohedrale) fullerenen en nanobuisjes 

besproken. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gepresenteerd van op de quantummechanica 

gebaseerde theorieën evenals van rekenmethoden die worden gebruikt in het proefschrift. 

Tevens wordt het elektronen-overdrachtsprobleem geïntroduceerd. Hoofdstuk 3 geeft een 

overzicht van de doelstellingen van de verschillende deelprojecten die vervolgens in de 

hoofdstukken 4, 5 en 6 besproken worden. Deze resultaten zijn eveneens in de vorm van 

publicaties in wetenschappelijke tijdschriften verschenen. 

Hoofdstuk 4 behandelt de studie van de cycloadditie reacties op koolstof nanostructuren. Het 

belangrijkste onderwerp van deze studie is de chemo- en regio-selectiviteit van de Bingel-

Hirsch-additie van dimethylbroommalonaat aan endohedrale metallofullerenen La@C2v-C82. 

Dit is een speciale casestudie, vanwege de para-magnetische natuur en het grote aantal niet-

equivalente koolstofatomen in de kooi. Vervolgens worden de (2+2) en (4+2) cycloaddities 

onderzocht van benzyn aan het fullereen C60 alsmede aan een reeks zig-zag single-walled 

koolstof nanobuisjes die in diameter verschillen. Deze gedetailleerde analyses dienen een 

beter begrip van de experimenteel waargenomen veranderingen in de reactiviteit van de (2+2) 

en (4+2) cycloaddities als functie van de diameter en de chiraliteit van de koolstof 

nanostructuur.  

Hoofdstuk 5 behandelt de mogelijke toepassingen van het fullereen C60 bij door 

overgangsmetaalcomplexen gekatalyseerde chemische reacties. De eerste studie omvat de 

quantum-gebaseerde ontwikkeling van een Suzuki-Miyaura-achtig reactie-mechanisme voor 

de arylering van C60 met behulp van organoboorverbindingen. Deze reactie wordt in de 

aanwezigheid van water gekatalyseerd door een rhodium complex en leidt tot een gearyleerd 



hydrofullereen. Vervolgens wordt het katalytische vermogen geanalyseerd van een 

ruthenium complex bij de metathese van alkenen, in dit geval etheen. Het betreffende 

ruthenium complex is gekoppeld aan N-heterocyclische carbenen met een C60-groep. Hierbij 

wordt aangetoond dat de C60-groepen een verbetering van het katalytisch vermogen 

teweegbrengen.  

In Hoofdstuk 6 worden ladingsoverdrachtsprocessen voor een fullereen kleurstof-

gesensibiliseerde zonnecel bestudeerd, waarbij het trifenylamine-C60 donor–acceptor 

conjugaat als referentiesysteem dient. Niet-adiabatische snelheden van foto-geïnduceerde 

ladingsoverdrachtsreacties worden bepaald door middel van een nauwkeurige beschrijving 

van excitonen met uiteenlopend ladingsoverdrachtskarakter (dat wil zeggen: geen, partieel, 

sterk). De juiste inschatting van elektronenoverdrachtsparameters op basis van 

quantumchemische berekeningen leidt tot een doelgerichter ontwerp van efficiëntere 

zonnecellen.  

Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de resultaten uit de drie voorgaande hoofstukken. 

Tenslotte richt zich hoofdstuk 8 op de hoofddoelen die in dit onderzoek bereikt zijn en werkt 

de hoogtepunten uit met betrekking tot de chemische functionalisering van koolstof 

nanostructuren en hun toepassingsmogelijkheden in de winning en omzetting van energie uit 

zonlicht.  

 

 

 

 

 


