
Chemische 
Feitelijkheden

Koolstof is zo'n gewoon en vertrouwd element dat 
je haast zou vergeten hoe bijzonder het is. We eten 
het dagelijks, ademen het uit en voeren het aan de 

auto, de planten en de huisdieren. Als onderdeel van DNA 
bepaalt het onze eigenschappen. We kunnen ermee lezen 
en schrijven, als het ware. Maar waarom koolstof? Er zijn 
meer dan honderd elementen bekend. Koolstof is niet het 
lichtste, zwaarste of meest overvloedige op aarde of in het 
universum. Eerder een middenmoter. Het kan een binding 
aangaan met vier buren, maar ook daarin is het niet uniek. 
Het bestaat in diverse vormen, waarvan grafiet en diamant 
de bekendste zijn. Maar ook andere elementen hebben 
verschillende verschijningsvormen. Wel vormt koolstof de 
grootste verscheidenheid aan moleculen in combinatie met 
andere elementen, van heel kleine zoals koolstofmonoxide 
tot enorm grote zoals DNA en andere polymeren. Er zijn 
miljoenen koolstofverbindingen bekend, waarvan het over-

grote deel organisch is. Cruciaal voor het vormen van deze 
complexe bindingen is de manier waarop de elektronen 
de kern van een koolstofatoom omringen. Het resultaat is 
bijvoorbeeld een bijzonder materiaal als grafeen, een plat 
molecuul van slechts één atoom dik. Theoretici geloofden 
dat grafeen niet in werkelijkheid kon bestaan, maar twee 
Russische onderzoekers bewezen het tegendeel – onder 
andere op hun lab in Nijmegen. Ze wonnen er in 2010 de 
Nobelprijs mee. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Zo gewoon dat het bijzonder is. Waar komen 

we koolstof allemaal tegen?
• De Basis: Hoe komt koolstof aan zijn bijzondere 

eigenschappen? Elektronen zijn de sleutel.
• De Diepte: Grafeen kon niet bestaan, dacht men. Nu het er is 

blijkt het niet alleen een leuk maar ook nog nuttig materiaal. |

Zeldzaam gewoon materiaal

KoolstofKoolstof
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De Context Bijzondere eigenschappen

De Basis een hoofdrol voor elektronen

De Diepte stof voor een nobelprijs
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Koolstof is essentieel voor het leven op aarde. Maar zo overvloedig is koolstof 
niet op onze planeet. Wat is er dan wel zo bijzonder aan dit element?
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Afgelopen december stuurde ruim-
tevaartorganisatie NASA groot 
nieuws de wereld in. NASA-onder-

zoekers hadden de eerste planeet buiten 
ons zonnestelsel gevonden waarop veel 
koolstof te vinden is. Planeet WASP-12b is 
gloeiend heet, in doorsnee twintig keer zo 
groot als de aarde en ruim duizend licht-
jaar van de aarde verwijderd. Weinig kans 
dus op een kopie van onze planeet. Toch 
winden de Amerikaanse wetenschappers 
zich erover op. Er zou wel eens diamant, 
grafiet, methaan of koolstofmonoxide 
kunnen zijn, allemaal verbindingen met 
het element koolstof. Op onze planeet is 
koolstof naast water een van de bouwste-
nen van leven. Misschien op een andere 
planeet ook? 

ZeldZaam

Koolstof is 'ontdekt' door de eerste 
mens die een stuk houtskool uit het 

vuur haalde. Deze prehistorische uitvin-
der maakte daarmee rotstekeningen en 
beschilderde er zijn aardewerk potten 
mee. Andere zuivere vormen van kool-
stof, zoals diamant en grafiet, zijn pas 

later ontdekt. Diamant is bekend sinds 
onze jaartelling en grafiet is zelfs pas in 
de achttiende eeuw als materiaal herkend. 
De Duitse mineraloog Abraham Werner 
vernoemde het naar het Griekse woord 
voor 'schrijven' (grapho), aangezien gra-
fiet in potloden werd gebruikt. Pas in de 
vorige eeuw ontdekten wetenschappers 
meer vormen van koolstof, zoals fullere-
nen en grafeen.

Tegenwoordig kennen we de koolstof-
kringloop, kunnen we met koolstof date-
ren en gebruiken we koolstofvezels van-
wege hun sterkte. Hoewel het element 

onmisbaar is voor leven, is koolstof op 
aarde niet zo overvloedig aanwezig als je 
zou denken. Het universum bestaat voor 
0,5 procent uit het element C. Het staat 
met zo'n 0,02 tot 0,2 gewichtsprocent (de 
precieze getallen zijn afhankelijk van de 
gebruikte meetmethode) pas rond plaats 
vijftien tot twintig in de lijst van elemen-
ten die veel voorkomen in de aardkorst. 
Slechts 0,003 procent van alle materie in 
oceanen is koolstof.

Jaarlijks stuurt de wereldbevolking ruim 
8 miljard ton koolstof de atmosfeer in. 
Nederlanders zijn verantwoordelijk voor 
zo'n 50 miljoen ton daarvan. Er is op 
aarde 45.000 miljard ton koolstof aanwe-
zig, becijferde NASA. Daarvan zit 7.000 
miljard ton in levende organismen en 
38.000 miljard ton in de oceanen als 
sediment of opgelost CO2 en in levend 
materiaal.

Kringloop

We eten het element koolstof dage-
lijks, zo’n driehonderd gram per 

dag in de vorm van koolhydraten, vetten, 
eiwitten en andere voedingsstoffen. We 
stoten vervolgens een deel weer uit bij het 
ademen. En natuurlijk verbruiken we tij-
dens onze activiteiten veel koolstof in de 
vorm van brandstof en we gebruiken het 
in verpakkingen en kleding. We zijn dan 
ook deel van de koolstofcyclus, cruciaal 
voor het ecosysteem van de aarde. 

Planten absorberen koolstofdioxide en 
gebruiken de energie uit zonlicht om 
hiermee suikermoleculen te bouwen. Dit 
proces heet fotosynthese. De ingebouwde 
koolstof komt weer vrij als de plant dood-
gaat of wordt opgegeten door een dier 
of mens. Die zet de suikers en andere 
moleculen weer om in CO2, waarmee 
de cyclus compleet is. Wordt de plant 
begraven onder de grond, dan duurt het 
langer voordat de koolstof weer vrijkomt. 
Koolstof kan miljoenen jaren in de bodem 

een element
met bijzondere eigenschappen

Dat zoiets alledaags zo bijzonder kan zijn.

land
(planten en grond)

2.000 PgC
fossiele brandstof

(kolen, olie en gas)
5.000 PgC

oceanen
(oppevlakte lagen)

800 PgC

oceanen
(opgelost organisch en 
anorganisch koolstof 
in de diepere lagen)

38.000 PgC

atmosfeer
2.000 PgC (+ 3 PgC/jr)

118 - 119 PgC/jr

120 PgC/jr

97 PgC/jr100 PgC/jr

6,5 PgC/jr

(petagram (Pg) is 1015 gram, 
ofwel een miljard ton)

Waar zit de koolstof op aarde?

Bron: NASA
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zijn opgeslagen in de vorm van steenkool, 
olie of gas. De grote reserves fossiele 
brandstof zijn dus eveneens deel van de 
koolstofcyclus. Nu de mens die voorra-
den in snel tempo opmaakt, komen ook 
CO2 en andere broeikasgassen versneld 
in de atmosfeer terecht. Planten nemen 
de extra hoeveelheden kooldioxide niet 
meer op, waardoor het evenwicht tussen 
opname en afgifte uit balans raakt. 

Zand

Het element koolstof is niet alleen in 
zuivere vorm belangrijk. Het blijkt 

van alle 118 elementen het meest geschikt 
om complexe verbindingen aan te gaan 
met andere elementen: vier atomen per 

koolstofatoom. Zo’n ander atoom kan 
eveneens koolstof zijn, of een ander ele-
ment. Van 84 elementen is bekend dat 
ze een verbinding met koolstof kunnen 
aangaan. 

Veruit de meeste koolstofverbindingen 
vallen in de klasse organische stoffen: ver-
bindingen die in ieder geval bestaan uit 
koolstof, waterstof en naar keuze zuurstof, 
stikstof, zwavel of fosfor. Daarvan zijn er 
naar schatting meer dan tien miljoen 
bekend. Koolstof kan complexe verbindin-
gen vormen: lange ketens, of ringen die 
stabiel genoeg zijn om te blijven bestaan 
onder de condities die op aarde heersen. 
Maar dat kunnen andere elementen ook 
– bijvoorbeeld fosfor, zwavel, silicium en 
stikstof. Wat koolstof echter uniek maakt, 
is de verscheidenheid aan verbindingen 
die de atomen kunnen aangaan. De ver-
klaring daarvoor ligt in de omringing van 
de koolstofkern door de elektronen die de 
bindingen aangaan. Deze kunnen zich op 
veel manieren rangschikken (zie De Basis 
over hybridiseren), en zijn dus beschik-
baar voor allerlei typen bindingen.

Silicium lijkt nog het meest op koolstof. 
Dat komt doordat de omringing van elek-
tronen om de kernen van beide elemen-
ten erg veel op elkaar lijkt. Silicium staat 
in het Periodiek Systeem der Elementen 
dan ook recht onder koolstof. Toch zijn 
er grote verschillen. Die hebben te maken 
met de manier waarop de elektronen om 
de kern zijn gerangschikt. De binding 
tussen silicium en andere elementen is 
daardoor heel anders dan die tussen kool-
stof en andere elementen. Het beste voor-
beeld is de vergelijking tussen het gas 
CO2 en de vaste stof SiO2. Het silicium-
equivalent van het koolstofdioxide dat wij 
uitademen is dus zand!         |

Een bijzondere vorm van diamant is lons-
daleïet (naar de ontdekker Kathleen 

Lonsdale). Het kristalrooster is hexagonaal in 
plaats van kubisch zoals dat van diamant. Het 
materiaal is bruingeel van kleur. Het natuur-
lijke materiaal is iets zachter dan diamant, 
waarschijnlijk door onzuiverheden, maar een 
experiment met een stuk zuiver lonsdaleïet 
wees uit dat het anderhalf keer harder is 
dan diamant. Diamant ontstaat wanneer een 
meteoriet met grafiet inslaat op de aarde. Zo’n 
inslag veroorzaakt plaatselijk de hoge druk en 
temperatuur die nodig zijn voor de vorming 
van diamant: 45-60 kilobar en 900-1300 °C.   |

Bijzonder hard diamant

1905 Adolf von baeyer industriële organische chemie

1912 Victor Grignard, paul sabatier synthese van koolstofverbindingen 
met het Grignard reagens

1937 norman haworth, paul Karrer synthese van koolhydraten en 
vitamine C

1950 otto Diels, Kurt Alder synthese van diënen.

1953 hermann staudinger polymeerchemie

1960 Willard frank libby Koolstofdatering 

1963 Karl Ziegler, Giulio natta polymeerchemie

1965 robert b. Woodward synthese van complexe organische 
moleculen

1975 john Cornforth, Vladimir prelog stereochemie van organische 
molekulen en reacties

1990 elias james Corey theorie en methoden in de 
organische chemie

1994 George A. olah Carbokation chemie

1996 robert f. Curl jr., sir harold W. 
Kroto, richard e. smalley

ontdekking van fullerenen

2000 Alan heeger, Alan G. 
macDiarmid, hideki shirakawa

ontdekking van geleidende 
polymeren

2001 William s. Knowles, ryoji 
noyori, K. barry sharpless

Chirale hydrogenering en 
oxidatiereacties

2010 richard f. heck, ei-ichi 
negishi, Akira suzuki

palladium-gekatalyseerde koppelingen 
in de organische synthese

2010 Andre Geim, Konstantin 
novoselov

ontdekking van grafeen

noBelprijzen voor koolstofchemie

toepassingen

geneesmiddel meestal norit genoemd; absorptiemid-
del bestaande uit fijn verdeelde, actieve 
kool. het absorbeert giftige stoffen in 
de maag, en voert ze af via de darm.

luchtzuivering Actieve kool zuivert lucht door adsorptie 
van bijvoorbeeld kwik, dioxines en poly-
chloorbifenylen (pCbs).

ontkleuring Actieve kool ontkleurt doordat het sterk 
aan kleurstoffen bindt.

inkt printerinkt bevat zeer fijn verdeeld kool-
stof. toner in een laserprinter is kool-
stofpoeder vermengd met polymeer.

potloodpunten potlood is een mengsel van grafiet met 
een bindmiddel van klei.

smeermiddel Grafiet smeert bijvoorbeeld sloten 
zonder een kleverige vetlaag achter te 
laten.

batterijen Zink-koolstofbatterijen hebben als positieve 
elektrode een koolstofstaafje. mangaan(iV)-
oxide gemengd met koolstofpoeder voor 
betere geleiding fungeert als oxidator.

koolstof- 
datering

De verhouding tussen de twee isotopen 
van koolstof, namelijk 12C en 14C, ver-
raadt de ouderdom van bijvoorbeeld 
een archeologische vondst. 

gewicht een van de definities voor een kilo is: 
1000/12 mol van het isotoop 12C (een 
mol is 6.02*1023 moleculen).
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Van alle elementen vormt koolstof de meeste en meest gevarieerde verbindingen. 
Daar moet een goede reden voor zijn. elektronen blijken een essentiële rol te spelen.
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aantal zaken op. De elektronegativiteit, de 
mate waarin een atoom elektronen aan-
trekt, van de twee atomen is verschillend, 
waardoor de bindingen tussen silicium 
en andere elementen een heel ander 
karakter krijgen. De binding tussen sili-
cium en koolstof is bijvoorbeeld langer en 
zwakker dan die tussen twee koolstofato-
men. Die tussen silicium en zuurstof is 
daarentegen veel sterker en korter dan die 
tussen koolstof en zuurstof. Dat verklaart 
de opmerkelijke verschillen tussen de 
stoffen CO2 en SiO2. Ten slotte kan ook 
silicium hybrides vormen, maar niet in 
zo'n grote verscheidenheid als koolstof.

andere manier

De hybridisatie van orbitalen ligt ten 
grondslag aan de verschillende vor-

men van koolstof die we kennen. Koolstof 
kent diverse verschijningsvormen, ofte-
wel allotropen (van het griekse woord 
voor 'andere manier'). De vier belang-
rijkste zijn grafiet, diamant, fullereen 
en grafeen. Soms wordt amorf koolstof 
(houtskool of actieve kool) ook genoemd 
als aparte vorm. Daarnaast zijn er zeld-
zame vormen, bijvoorbeeld lonsdaleïet en 
carboniet.

Koolstof kan om te beginnen vier 
bindingen aangaan. Daarin is het 
niet uniek; silicium, germanium, 

tin en lood staan in dezelfde groep in het 
periodiek systeem en kunnen dus verge-
lijkbare bindingen aangaan met andere 
elementen. Een verschil is dat koolstof 
het kleinste atoom is in het rijtje, kleiner 
dan grote broer silicium. Dat bepaalt een 
deel van de eigenschappen van koolstof, 
maar niet alle. Stikstof en zuurstof zijn 
bijvoorbeeld ook klein. 

BijZondere Banen

Om de bijzondere bindingseigen-
schappen van koolstof beter te kun-

nen begrijpen, moeten we kijken naar de 
deeltjes die de bindingen aangaan – de 
elektronen – en naar de begrensde banen 
– orbitalen – waarin die om de kern kun-
nen bewegen. Koolstof heeft zes elektro-
nen rond zijn kern, waarvan er normaal 
gesproken twee voor binding beschikbaar 

zijn. Maar hoe kan koolstof vier bindingen 
aangaan? Dat komt doordat de elektronen 
zich herschikken op het moment dat een 
binding wordt gevormd. Verschillende 
soorten orbitalen – s en p – rangschikken 
zich in een tetraëdrische vorm [zie kader 
gemengde bindingen]. In elke punt van 
de tetraëder bevindt zich een elektron dat 
beschikbaar is voor binding met bijvoor-
beeld een H-atoom in het molecuul CH4. 
Dit levert energie op. Verbindingen van 
koolstof met vier andere elementen zijn 
daarom erg stabiel. 

Maar er is nog meer aan de hand met 
de orbitalen van koolstof. Een andere 
combinatie van orbitalen levert een zoge-
heten sp2-hybride op. De binding tussen 
twee sp2-gehybridiseerde koolstofatomen 
is een dubbele binding, zoals in etheen. 
Evenzo kan een sp-hybride gevormd wor-
den. Die levert met een ander sp-gehybri-
diseerd koolstofatoom een drievoudige 
binding op, zoals in acetyleen. Ook ande-
re elementen, zoals boor, stikstof en zuur-
stof, vormen bindingen met elektronen 
in gehybridiseerde orbitalen. De meeste 
beperken zich tot sp3-hybrides. Sommige, 
zoals stikstof, kunnen in een enkel geval 
ook sp2-hybrides vormen, bijvoorbeeld 
stikstof in de pyridinering. 

mengvormen

De hybrides staan aan de basis van de 
grote verscheidenheid aan bijzon-

dere structuren die koolstof kan vormen. 
Denk aan het ringvormige benzeen, poly-
meren zoals polyethyleen en biomolecu-
len zoals DNA en eiwitten. De sp2-hybri-
disatie is ook de verklaring achter veel 
van de bijzondere eigenschappen van de 
koolstofvorm grafeen, waarover meer in 
De Diepte.

Vergelijk je koolstof en silicium met 
elkaar, twee elementen die op het eerste 
gezicht veel op elkaar lijken, dan valt een 

een hoofdrol
 voor elektronen

Kaliumatoom in C60 fullereen.

Nieuwe materialen roepen vaak een 
schrikreactie op: zijn ze niet gevaar-

lijk? Grafeen en zijn broer fullereen bevin-
den zich waarschijnlijk in tamelijk grote 
hoeveelheden in de atmosfeer, relativeert 
hoogleraar Jan Kees Maan uit Nijmegen. 
“In roet zitten buckyballen, nanobuisjes en 
naar ik aanneem ook grafeen. Buckyballen 
en nanobuisjes zijn enkel gevaarlijk door 
hun omvang, net als ander fijn stof. Ik 
verwacht niet dat het met grafeen anders 
zal blijken te zijn.” Chinese onderzoekers 
gebruikten een laagje grafeenoxide (grafeen 
dat heeft gereageerd met zuurstof) om de 
schadelijke bacterie Escherichia coli de nek 
om te draaien. Ze vermelden helaas niet 
waarom de bacterie het loodje legt.           |

giftig grafeen
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niet mogelijk was om een monolaag gra-
fiet stabiel te maken, aangezien het direct 
zou opkrullen tot bolletjes of buisjes. Pas 
in 2004 bewezen Andre Geim en Kostya 
Novoselov dat dat wel kan (zie De Diepte). 
Grafeen is dus zeer verwant aan fullere-
nen en nanobuisjes.         |

ChemisChe feitelijKheDen  |  eDitie 65  |  nummer 274 K o o l s t o f

Grafiet is een zachte substantie, met een 
relatieve hardheid van 1.5 op de schaal 
van Mohs. Het bestaat uit lagen van zes-
hoeken met koolstof op de hoekpunten, 
die op elkaar gestapeld zijn zodat een 
verbinding met een hexagonale structuur 
ontstaat. De koolstofatomen zijn sp2-
gehybridiseerd, waaruit volgt dat er vrije 
elektronen zijn in p-orbitalen loodrecht 
op het grafietvlak (π-electronen). Die zor-
gen voor de goede geleiding in grafiet. De 
smerende werking – een andere bekende 
eigenschap van grafiet – berust niet, zoals 
vaak wordt aangenomen, op het over 
elkaar schuiven van de laagjes. De sme-
rende werking treedt in vacuum namelijk 
niet op. Men denkt nu dat er een laagje 
lucht of vocht tussen de lagen nodig is. 

Diamant is het hardste natuurlijke 
materiaal dat we kennen, met een hard-
heid van 10 op de schaal van Mohs. De 
koolstofatomen zijn sp3-gehybridiseerd, 
zodat ze door  vier directe buren in een 
tetraëder worden omringd. Dit zorgt voor 
een driedimensionaal, rigide netwerk 
van covalente bindingen, met de hoge 
hardheid als resultaat. Er zijn geen vrije 
π-elektronen, dus de geleiding van dia-
mant is zeer slecht. Diamant is natuurlijk 
bekend als sieraad. Het materiaal wordt 
vanwege zijn hardheid gebruikt in de 
industrie om te boren, slijpen, snijden en 
polijsten. Daarnaast heeft het een hoge 
thermische geleidbaarheid en elektrische 
weerstand. Daarmee kan het de vervanger 
worden van silicium in computerchips. 
Doordat het warmte zo goed geleidt, biedt 

het een oplossing voor het probleem van 
warmteafvoer in steeds kleinere chips. 

UltradUn graFiet

De derde allotrope vorm van kool-
stof is fullereen. De bekendste vorm 

daarvan is de buckyball. Dit voetbalvormi-
ge molecuul werd in 1985 voor het eerst 
gemaakt door Robert Curl, Harold Kroto 
and Richard Smalley, die er in 1996 een 
Nobelprijs voor kregen. Buckyballen en 
de daarmee verwante koolstofnanobuisjes 
bestaan uit platte structuren van vijf- en 
zesringen. Het oermolecuul buckmin-
sterfullereen (C60) is een voetbal, pre-
ciezer gezegd een afgeknotte icosaëder, 
gemaakt van twintig zesringen en twaalf 
vijfringen. De diameter van C60 is 0,71 
nm.

Diverse fullerenen blijken interessante 
eigenschappen te hebben. Net als in gra-
fiet zijn de koolstofatomen in deze vorm 
sp2-gehybridiseerd, waardoor de vrije 
elektronen voor geleiding kunnen zor-
gen. Zo zijn de koolstofnanobuisjes goede 
geleiders voor toepassingen in batterijen, 
transistoren en zonnecellen. 

In de holle structuur van een buckyball 
kunnen andere stoffen worden verpakt, 
bijvoorbeeld een metaalatoom, en sinds 
kort ook kleine moleculen zoals ammo-
niak.

Het pas ontdekte grafeen, een vierde 
allotrope vorm van koolstof, is niets 
anders dan een enkel laagje grafiet: 
in feite het allerdunste laagje potlood-
schraapsel. Lang werd gedacht dat het 

een koolstofatoom is omringd door zes elek-
tronen waarvan vier valentie-elektronen die 

beschikbaar zijn voor binding. in de grondtoestand 
bevinden zich er twee in het binnenste 1s orbitaal 
en twee in het daaromheen gelegen 2s-orbitaal.  
De laatste twee bevinden zich in het 2p-orbitaal.  
Daarvan zijn er drie: een px, py en pz. twee daarvan 
zijn dus bezet met ieder één elektron. 

Deze basisorbitalen kunnen zich herschikken. in het 
geval van koolstof blijkt het energie op te leveren als 
een van de elektronen in het 2s-orbitaal naar een 
2p-orbitaal verhuist. er vormt zich dan een com-
binatie van s- en drie p-orbitalen die sp3-hybride 
wordt genoemd (rechts). Daarvan zijn er vier, die 
zich rangschikken in een tetraëdrische vorm.

het combineren van een 2s-orbitaal met twee 
2p-orbitalen levert een sp2-hybride op (links). het 
overige pz-orbitaal (in rood) is bezet met een vrij 
elektron. Dat gaat een π-binding aan: de dubbele 
binding in etheen. 
op dezelfde manier kan een sp-hybride ontstaan 
van een 2s- met een p-orbitaal, waarbij twee p-orbi-
talen overblijven. twee sp-gehybridiseerde koolstof-
atomen vormen dus een drievoudige binding; een 
σ- en twee π-bindingen.             |

1s 2s 2px 2py 2pz

gemengde Bindingenkoolstof in soorten en maten

grafeen

buckyball

nanotube

grafiet
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slechts zelden leidt een ontdekking binnen enkele jaren tot een nobelprijs. 
Het overkwam de makers van grafeen; twee russische natuurkundigen 

met koolstof als lievelingsmateriaal. Maar pas als we het materiaal in grote 
hoeveelheden kunnen maken, komen toepassingen in zicht.

stof voor een

 nobelprijs
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Grote uitvindingen beginnen vaak 
met een eenvoudige ingeving. 
Fysicus Andre Geim en zijn col-

lega Kostya Novoselov zochten naar een 
manier om heel dunne laagjes grafiet 
te maken. Ze plakten in hun lab in 
Manchester een stukje plakband op een 
laag grafiet, trokken het los en plakten het 
vervolgens op een stuk silicium. Dat leg-
den zij onder de elektronenmicroscoop. 
Wat bleek? Sommige van de schilfers op 
het silicium waren slechts één koolstofa-
toom dik. Zo maakten zij als eersten in de 
wereld grafeen, een materiaal dat tot dan 

toe enkel bestond op papier. Onderzoekers 
hadden zich jarenlang het hoofd gebro-
ken over een manier om zo'n monolaag 
grafiet te maken. Natuurlijk behelsde het 
werkelijke experiment wel wat meer, zoals 
blijkt uit de wetenschappelijke publicatie 
van de ontdekking. Maar plakband is nog 
niet zo'n gek hulpmiddel, als je bedenkt 
dat onderzoekers het al jaren gebruiken 
om oppervlakken netjes mee schoon te 
maken voor metingen.

Theoretici waren er intussen van over-
tuigd dat een monolaag van welk mate-
riaal dan ook instabiel zou zijn en direct 

zou opkrullen tot een rolletje of bol. 
Vergelijk het met een grote poster die een 
tijd lang opgerold heeft gezeten en die je 
vervolgens plat op tafel wilt leggen. De 
Russen Geim en Novoselov, die ook aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen onder-
zoek deden aan grafeen, bewezen op deze 
bedrieglijk simpele wijze het ongelijk 
van de theoretici. Sindsdien stortte de 
academische wereld zich op het materiaal 
en zijn er duizenden wetenschappelijke 
publicaties over verschenen. De Russen 
ontvingen in 2010 de Nobelprijs voor de 
fysica voor hun vinding.

Kampioen in alles

Grafeen is een bijzonder materiaal. 
Het is de dunste stof in het univer-

sum. Dunner  materiaal dan één atoom-
laag bestaat niet. Het is de sterkste stof 
ooit gemeten, zo’n honderd keer sterker 
dan roestvast staal. Grafeen is ondoor-
laatbaar voor gas en tegelijkertijd bros en 
buigzaam. Het is chemisch inert, dat wil 
zeggen dat je het bij kamertemperatuur 
eindeloos op een plakbandje kunt laten 
zitten zonder dat het reageert met bijvoor-
beeld zuurstof uit de lucht.

Grafeen geleidt stroom tien keer beter 
dan koper. Er zijn wel materialen die 
veel beter geleiden, maar die doen dat bij 
extreem lage temperaturen van enkele 
graden Kelvin. Grafeen doet het al bij 
kamertemperatuur. Het materiaal kan 
stroomdichtheden aan die zes ordes gro-
ter zijn dan die van koper. 

Grafeen is alleen grafeen als het een 
monolaag betreft. Twee lagen op elkaar 
geeft een materiaal dat nog wel veel van 
de eigenschappen van grafeen bezit, maar 

met de punt van een Atomic 
force microscope (Afm) kun-

nen wetenschappers op nanome-
terschaal een oppervlak ‘bekijken’. 
met diezelfde kleine tip kun je gra-
feenmanipuleren. het is mogelijk 
om stukjes grafeen van slechts tien 
nanometer groot uit een groter vel 
te snijden. op die manier zou je de 
kleinste elektronische schakelingen 
ooit kunnen uitsnijden. ook zijn 
zulke kleine stukjes grafeen mis-
schien geschikt om heel kleine sen-
soren te maken.
onderzoekers in nijmegen werken 

aan deze minisensoren. het idee is om één zogeheten gastheermolecuul, bijvoorbeeld een antilichaam, 
op het grafeenoppervlak te bevestigen. Daaraan kan precies één gastmolecuul binden, bijvoorbeeld een 
antigeen. Door de binding veranderen de eigenschappen van het grafeen een klein beetje. omdat grafeen 
erg goed geleidt, kun je die verandering heel nauwkeurig meten. 
Delftse onderzoekers slaagden erin minuscule gaatjes in een laag grafeen aan te brengen en daar DnA 
moleculen doorheen te sturen. een dipje in de stroomsterkte signaleerde het passeren van DnA door het 
oppervlak. in principe kun je hiermee een streng DnA base voor base aflezen, claimen de Delftenaren.  |

knippen en plakken op nanoschaal
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een andere elektronische structuur heeft. 
De elektronen kunnen immers niet alleen 
in het platte vlak bewegen, maar ook naar 
de volgende laag. Vanaf drie of meer 
lagen lijken de eigenschappen meer op 
die van grafiet. 

eleKtronen gaan als het licht

De extreem goede geleiding is voor 
fysici het interessantste aspect van 

grafeen, zowel voor het bewijzen van 
allerlei theoretische voorspellingen, als 
voor de mogelijke toepassingen in de 
elektronica. De oorsprong van de extreme 
geleiding van grafeen is een sterk theore-
tisch verhaal. Net als bij andere vormen 
van koolstof spelen de niet gehybridiseer-
de p-orbitalen een grote rol. Die steken 
boven en onder het vlak van de koolstofa-

tomen uit en overlappen. Daarbij vormen 
ze π-orbitalen: net als in etheen, maar dan 
onafgebroken over een groot vlak. In dit 
enorme orbitaal zitten de vrije π-elektro-
nen die niet direct bij de binding tussen 
de koolstofatomen in het rooster betrok-
ken zijn. Ze kunnen zich vrij bewegen. 

Deze elektronen blijken zich te gedra-
gen als deeltjes zonder massa, net als 
fotonen (lichtdeeltjes). Fotonen bewegen 
zich altijd voort met de lichtsnelheid. 
Hun snelheid is dus niet afhankelijk van 
de hoeveelheid energie die ze bezitten. 
Het is heel bijzonder dat elektronen in 
een vaste stof zich nu ook zo blijken te 
gedragen. Doordat de snelheid van de 
elektronen in grafeen niet afhangt van de 
energie, zijn de deeltjes erg mobiel (want 
ze lijken net als fotonen ‘massaloos’). Dat 
resulteert in een extreem hoge geleiding.

Het meest bijzondere dat in het 
Nijmeegse lab is gemeten is het zogehe-
ten kwantum-Halleffect bij kamertempe-
ratuur. Daarmee kan de standaardwaarde 
voor de elektrische weerstand nauwkeu-
rig worden bepaald tot op twaalf cijfers 
achter de komma. Voor die meting moet 
een materiaal normaal gesproken gekoeld 
worden tot vlakbij het absolute nulpunt, 
maar grafeen vertoont de eigenschap al 
bij kamertemperatuur. Dit is belangrijk, 
bijvoorbeeld voor het bepalen van stan-
daarden of voor de constructie van een 
nieuwe precisie-Ohmmeter.

meer dan een speeltje

Hoewel het materiaal tot nu toe voor-
al een leuk speeltje voor fysici leek, 

zijn toepassingen al dichtbij. Samsung 
maakte afgelopen zomer in samenwer-
king met Japanse en Koreaanse onderzoe-
kers een groot flexibel beeldscherm waar-
in de elektrodelaag uit grafeen bestaat 
in plaats van uit indium-tin-oxide (ITO). 
De onderzoekers drukten het grafeen 
op een vel polyester. Het grote voordeel 
is de perfecte transparantie. De huidige 
laag laat slechts 30 procent van het licht 
door, een grafeenlaag zo'n 97 procent. 
Daardoor worden beelden helderder en is 
er minder stroom nodig.

Grafeen is in principe geschikt als ver-
vanger van silicium in elektronica, bij-
voorbeeld als transistor. Overigens is het 
niet zo waarschijnlijk dat er grafeentran-
sistoren zullen worden gemaakt. Grafeen 
geleidt namelijk te goed. Een transistor 
moet geheel aan- en uitgeschakeld kun-
nen worden met behulp van de maximale 
(uit) en de minimale (aan) weerstand. Een 
transistor van grafeen kan niet helemaal 
‘uit’. Er blijven altijd elektronen mobiel. 

Een belangrijker toepassing ligt mis-
schien in hoge temperatuur-elektronica: 
grafeen is namelijk tot zo'n 800 °C sta-
biel. Silicium moet je daarentegen koelen 
als het warmer wordt dan 50 °C. Dat 
probleem kun je wel oplossen door bij-
voorbeeld het oppervlak te modificeren 
met waterstof of zuurstof, maar dat lijkt 
voorlopig wat omslachtig. Wel interessant 
is overigens dat het aan grafeen gebon-
den waterstof bij 450 °C weer desorbeert. 
Hiermee lijkt het een mogelijke kandi-
daat voor waterstofopslag.         |

polymeerdrager

grafeen op koperfolie koper etsen

grafeen op
polymeerdrager

doelsubstraat
grafeen op doel

vrijgekomen
polymeerdrager

potloodschraapsel op je televisie

Konstantin Novoselov en Andre Geim 
(rechts) ontvingen in 2010 de Nobelprijs voor 

natuurkunde voor hun onderzoek naar grafeen.

Het dunste stukje potloodslijpsel ooit 
Een Scanning Electron Microscope opname van 

grafeen met een simulatie van de atomen. Grafeen 
blijkt alleen stabiel als er bobbels in het oppervlak 

zitten zoals bij een verkreukeld stuk papier.

het feit dat grootschalige productie van grafeen nog niet mogelijk is, staat toepassingen in de weg. 
tot nu toe maken wetenschappers met de plakbandmethode slechts stukjes van enkele micrometers 

voor onderzoeksdoeleinden. Afgelopen zomer slaagden japanse en Zuid-Koreaanse onderzoekers voor 
het eerst in de zogeheten roll-to-roll-productie van een grafeenfilm. 
Door middel van opdampen (chemical vapor deposition) brachten zij grafeen op een koperfolie, die ze 
bedekten met een laag plakkerig polymeer. Daarna etsten zij het koper weg. Vervolgens plakten ze de 
overgebleven laag op een stevige, flexibele ondergrond van polyethyleen (pet). het andere polymeer 
werd vervolgens verwijderd. het maken van een elektrodefilm voor beeldschermen vereiste vier van deze 
lagen op elkaar. De grafeenelektrodes bleken betere elektrische eigenschappen te hebben dan andere 
materialen, zo meldden de onderzoekers: ze hebben een lage weerstand, ze laten meer licht door voor 
een helderder beeld en zijn sterker, waardoor ze langer meegaan. 
Dit is een dure methode omdat er relatief veel drager (koper) voor nodig is. Die moet je naderhand recy-
clen. bovendien is het oppervlak van de drager nooit perfect vlak en schoon, waardoor er imperfecties in 
de grafeenlaag komen. Dat is voor onderzoeksdoeleinden weliswaar funest, maar voor een beeldscherm 
waarschijnlijk geen ramp.                 |
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voor op sChool
 1. Hoeveel gram koolstof bevat een mens van 70 kilogram?
 2. Geef in een schema de koolstofcyclus van de mens weer.
 3. Krijtrotsen in Engeland en Frankrijk zijn ontstaan uit sedi-

ment. Uit welk zout bestaan de krijtrotsen? Wat hebben 
krijtrotsen met schoolkrijt te maken?

 4. Op welke manier is de aanwezigheid van koolstof en kool-
stofverbindingen in het heelal vastgesteld?

 5. Een deel van de koolstof uit ons voedsel ademen we uit als 
koolstofdioxide. Noem twee andere wegen waarmee we kool-
stof kwijtraken?

 6. Zoek op het web het fasendiagram van koolstof. Markeer het 
gebied waarin diamant stabiel is. Diamant is niet stabiel bij 
aardse omstandigheden. Waardoor blijven diamanten toch 
eeuwen bestaan?

 7. Diamant kent sterke covalente bindingen in drie richtingen. 
Grafiet en grafeen kennen covalente bindingen binnen de 
laag. Welke krachten spelen een rol tussen de lagen van 
grafiet?

 8. Elektronen in de π-banen van grafeen gedragen zich als 
fotonen. Raadpleeg het web en geef een zo nauwkeurige 
beschrijving van een elektron waarmee je laat zien dat een 
elektron zich ook als ’foton’ kan gedragen.

 9. Hoe werkt de Atomic Force Microscoop?
 10. Op afbeeldingen van een AFM staan atomen en moleculen 

weergegeven.Wat zijn beperkingen van deze afbeeldingen?
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