
Fullereen 
Formule 

C60  
 

Naam 1/C60/c1-2-5-6-3(1) 8-12-10-4(1)9-11-7 (2)17-21-13(5)23-24-14(6) 22-18(8)28-
20(12)30-26- 16(10)15(9)25-29- 19(11)27(17)37- 41-31(21)33(23)43- 44-
34(24)32(22)42- 38(28)48-40(30) 46-36(26)35(25)45- 39(29)47(37)55- 
49(41)51(43)57-52 (44)50(42)56(48)59- 54(46)53(45)58 (55)60(57)59 
Of fullereen 

Element Koolstofvorm zoals grafiet en diamant 
Ongeveer 20 stabiele fullereenvormen zijn gekend groter dan theoretisch mogelijk 
(tussen 60 en 96 koolstofatomen) 

 



eigenschapp
en 

Molecule waarvan nooit gedacht dat het bestond in een natuurlijke vorm.  
Is het grootste molecule ontdekt in de ruimte. 
Bestaat uit 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken 
Is een bruinzwart poeder met een metallische schijn, oplosbaar in organische 
solventen (tolueen). Beperkt reactief en dan vooral in de kooistructuur. Diameter 
van 700 pm 
 

geschiedenis 1970 Eiji Isawa voorspelde theoretisch het bestaan van fullereen 

  
1985 Robert E Curl, Harold W  Kroto en Richard Smalley publiceerden een eerste 
artikel over fullereen en kregen in 1996 de Nobelprijs 

 
2010 Via de Spitzer telescoop werd fullereen voor het eerst gevonden in de ruimte 

,in het Tc-1 nebula  
1985  

 

 

 



bereiding 1985 Een roterende grafiet schijf werd bestraald met een laser in een He-
atmosfeer en onder een druk van 10 bar wat weinig efficiënt bleek 
1990 Wolfgang Krätschmer en Donald Huffman ontwikkelden een nieuw proces; 
met de evaporatie van grafiet en onder verminderde druk in een argon atmosfeer 

werd roet gevormd bestaande uit 15% fullereen  

 
De chemische synthese is mogelijk maar nog niet efficiënt 

Voorkomen C60 en C70 kunnen gevonden worden in shungiet en fulguriet. Shungiet is een 
zwarte steen met veel koolstof. 

 



Fulguriet heeft een tubulaire structuur, gevormd door het aansteken van stroken 

steen.  

Vormen Carbon nanotubes: cilindrisch fullereen is chemisch zeer inert, is sterk flexibel, een 
goede elektrische geleiding en is weerstandig aan hoge temperatuur 

 
Nano vormen zijn sferische deeltjes opgebouwd uit meerdere lagen 

Toepassinge
n  

Reagens in meerdere chemische processen 

 
Mogelijke medische toepassingen: antibacterieel effect bij kankerbehandeling 



 
Bereiding van nieuwe materialen in de nanotechnologie 
In elektronica: opslaan van atomen in de C-kooi 

Film  https://www.youtube.com/watch?v=19nzPt62UPg  
https://www.youtube.com/watch?v=bZ8vj1i5u6U  
 
https://www.youtube.com/watch?v=t_CLhp7MaK4  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qqx1AAXmqh4  
 
Miniserie fullereen 
https://www.youtube.com/watch?v=l3lRDG1HAmA  
https://www.youtube.com/watch?v=Z8h6yhvBZII  
https://www.youtube.com/watch?v=B4VTfgaKLAM&list=PL5tSvMxGnkdT31yF-
lrA7veCjMHOiUP4O&index=8  
https://www.youtube.com/watch?v=xUUVTiVHjLw  
https://www.youtube.com/watch?v=bzdTRlw2Gng  
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