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Fysis ch-chemici ontdekken opmerkelij ke stapeling nanobolletj es

Utrecht maakt stapelgek lffistal
Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

UTRECHT De sinaasappels van de
groenteboer zullen er niet snel an-
ders door komen te liggen, maar
Utrechtse onderz oekers hebben
ontdekt dat de natuurbollen
soms spontaan liever in een exo
tisch patroon stapelt dan in de
overbekende fruitpiramides als
opdemarkt.

In het blad Notu re Mateials laten de on-
derzoekers clusters van tot wel hon-
derdduizend kleinere nanobolletjes
van kobalt-ijzeroxide zien met een zo-
geheten isocahedrische ordening. Dat
is een onregelmatige kristalvorm,
waarvan de basiseenheid zo driehoe-
kige kanten heeft,30 ribben en 12 pun-
ten. De supradeeltjes worden gemaak
door ze in druppeltjes vloeistof op te
sluiten.

Bijzonder aan de gevonden orde-

ning is dat die symmetrisch is in vijf
richtingen, terwijl wiskundig vaststaat
dat met zoiets nooit een ruimte hele-
maal is op te vullen. Pas als er meer dan
honderdduizend bolletjes bij elkaar
worden gepakt, blijk de gangbare pi-
ramidestapeling de voorkeur te krij-
gen. Iedere volgende laag bollen ligt
daarbij in de kuiltjes van die eronder.

Al in1611 schreeffohannes Kepler dat
die stapeling de efficientste is die erbe-
staat. Bewijzen bleek echter een ander
verhaal; pas vorige maand bewees de
Amerikaanse wiskundige Thomas
Hales dit definitief, zij het met een
grootschalige inzet van computer-
kracht.

Dat de natuur in het Utrechtse su-
pradeeltje toch voor exotische stape-
lingen kiest is een rechtstreeks gevolg
van de bolvorm die het als geheel opge
legd wordt, zegt hoofdauteur
Marjolein Dijkstra van het Debye Insti-
tuut in Utrecht.'De begrensde druppel
legtvoorwaarden op aan de stapeling,
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3Zo'n lristalvorm
kan mlsschlen lelden
tot zonnecellen die
meer licht opnemen'

die voor sommige nanobolleties mis-
schien ongelukkig uitpak, maar voor
het geheel toch aantoonbaar gunstiger
is.' Dekristalvorm is alleen bekendvan
bolletlesstapelingen die elkaar aan-
trekken; dat is hier niet hetgeval.

De vreemde Utrechtse clusters van
veletienduizendenof honderdduizen-
den nanobolletjes werden al drie jaar
geleden in hetUtrechtse laboratorium
van Alfons van Blaaderen gemaakt.
Daarbij bleek ook dat de lcistalvorm af-
hangtvan degroottevan de druppel.

Sindsdien hebben de onderzoekers
naar een verklaring gezocht voor de

opmerkelijke kristalvorm, voorname-
lijk via computersimulaties.

Echt fundamenteel is die verklaring
er ook nu nog niet, zegt de Neder-
landse vaste-stoftheoreticus Daan
Frenkel in Cambridge.'Maar hun simu-
Iaties laten zien dat de mate van orde-
ningvan het geheel, de entropie, inder-
daad de gunstigste is. Gunstiger dan de
Keplerstapeling. Mooi werk.'

Dat doet, benadrukthij, niets af aan
deklassieke,meestefficiEnte stapeling.
lEr niks mis met Kepler, maar dat is wis-
kunde. Dit is de natuur.' Ook de
Utrechtse oud-hoogleraar $sische che-
mie Henk Lekkerkerker benadrukt dat.
'Entropie wint het altijd.'

Volgens de Utrechtse onderzoeks-
groep biedt de vondst zicht op interes-
sante toepassingen. Door de onge-
wone kristalvorm hebben materialen
met zulke supradeeltj es waarschiinlij k
biizondere optische eigenschappen.
'Denk aan coatings voor zonnecellen,
die extra licht invangen', zegt Dijkstra.


