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Hoofdstuk 1.   
Inleiding: wat is nanoscience? 
1.1 Introductie 
Nanoscience en nanotechnologie houden zich bezig met het maken, onderzoeken en 
toepassen van deeltjes en structuren met afmetingen kleiner dan ca. 100 nanometer = 0,1 
micrometer. Het kan hierbij gaan om nanodeeltjes (bijvoorbeeld gebruikt in leds en bij 
katalyse), nanosliertjes (zoals de beroemde nanobuisjes van koolstof) en nanolaagjes 
(bijvoorbeeld in zonnecellen). Daarmee is nanoscience een enorm divers vakgebied waar 
natuurkunde, scheikunde en biologie veel raakvlakken hebben. 

Nanoscience en nanotechnologie zijn in de mode en ontwikkelen zich razendsnel. 
Wetenschappers wijzen op onbegrensde mogelijkheden, van nog kleinere en snellere 
elektronica tot medicijnen die zelf hun weg in het lichaam vinden, terwijl sommige mensen 
vrezen voor een aanval op de aarde door allesetende nano-robots. Maar wat is 
nanoscience precies? En wat maakt nanomaterialen dan zo speciaal, en misschien wel 
gevaarlijk? Zal nanotechnologie inderdaad een flinke impact op ons dagelijks leven krijgen 
of is dit een overwaaiende hype? 

Hoofdstukvraag: Wat is nanoscience en waar gaat deze module over? 

Opgave 1-1 Filmopdracht ‘Nano, the next dimension’ 
Bekijk de film ‘Nano, the next dimension’ uit 2002. (Geproduceerd door EUX.TV 
www.eux.tv, online te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=eCpkq_AeX50.) Lees 
vooraf de onderstaande vragen en beantwoord deze tijdens of na het kijken.  
 
Een korte woordenlijst: 
a billionth  één miljardste 
vast   uitgebreid 
to endeavour to streven naar 
to probe  nauwkeurig onderzoeken  
perpendicular  loodrecht 

a. Hoe groot zijn de objecten die tot ‘nano’ worden gerekend? 
b. Hoe heet de ‘microscoop’ waarmee nanodeeltjes en zelfs atomen zichtbaar kunnen 

worden gemaakt? 
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c. Verklaar de woorden in de naam, die je bij b. hebt gegeven. 

Fullereen (de Buckyball) en nanobuisjes van koolstof zijn twee vormen waarin de niet-
ontleedbare stof koolstof (elementair koolstof) kan voorkomen. Ze zijn bekend geworden 
vanaf de jaren ’80 van de 20e eeuw. 

d. Welke twee vormen van elementair koolstof waren daarvoor al bekend? 
e. Wat zijn de drie interessante eigenschappen van de koolstof-nanobuisjes, die in deze 

video worden genoemd? 

De laatste jaren zijn de termen nanoscience en nanotechnologie steeds vaker gebruikt en 
steeds bekender geworden. Nano is groot!  

1.1.1 Nano is groot 

In Nederland is onder de naam NanoNed (www.nanoned.nl) een samenwerkingsverband 
tussen bedrijven, kennisinstituten en universiteiten opgericht, dat tussen 2003 en 2009 
een budget van 235 miljoen euro aan onderzoek binnen nanoscience en nanotechnologie 
besteedde. De Amerikaanse tegenhanger, het National Nanotechnology Initiative 
(www.nano.gov), startte in 2001 met een jaarbudget van 464 miljoen US Dollar en voor 
2012 bedraagt het jaarbudget al 2,1 miljard US Dollar (Bron: nano.gov/about-
nni/what/funding). Universiteiten en bedrijven besteden ook daarnaast nog geld aan 
nanoscience en nanotechnologie, zodat de totale hoeveelheid 'nanogeld' nog aanmerkelijk 
veel hoger ligt. 

De belangrijkste producten van natuurwetenschappelijk onderzoek zijn publicaties: 
boeken, maar vooral onderzoeksartikelen in talloze wetenschappelijke tijdschriften. In het 
onderstaande diagram is de groei in het aantal nanowetenschappelijke en 
nanotechnologische artikelen gedurende enkele decennia te zien. 
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Figuur 1. Het aantal 
wetenschappelijke publicaties in 
nanoscience en nanotechnologie per 
jaar 

Nano is dus groot! En, zoals je ziet in het diagram: nano is nog jong.  

1.1.2 Toepassingen van nanomaterialen, van de Oudheid tot nu 

Nanoscience is weliswaar een relatief nieuw onderzoeksgebied, maar het gebruik van 
nanomateriaal is veel ouder. Nanodeeltjes werden zelfs al in de oudheid gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld in deze Romeinse Lycurgusbeker uit de 4e eeuw na Christus.  

Uiteraard hadden de makers ervan geen wetenschappelijke verklaring voor het speciale 
gedrag van hun beker in licht. Maar ook in de wetenschapsgeschiedenis zijn veel 
onderdelen van de huidige nanowetenschap al veel langer herkenbaar dan die laatste 20 
jaar uit het bovenstaande diagram. 
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Figuur 2. De Lycurgusbeker. 

Links met lichtbron in de beker, de 
beker kleurt dan rood, rechts met 
lichtbron buiten, de beker ziet er 
dan groen uit. Deze bijzondere 
kleureigenschappen worden 
bepaald door nanodeeltjes van 
goud. Afbeeldingen van 
www.britishmuseum.org 

In deze module zul je verschillende moderne toepassingen van nanoscience tegenkomen. 
Daarover meer in de volgende paragraaf. Natuurlijk kunnen we niet alles behandelen, er is 
eenvoudigweg te veel! Bekijk bijvoorbeeld de Nanotechnologie Tijdlijn op Kennislink:  
http://www.kennislink.nl/publicaties/tijdlijn-nanotechnologie. 

Misschien heb je gehoord dat de Nobelprijs voor natuurkunde in 2010 is toegekend aan 
Andre Geim, de ontdekker van grafeen: een nanomateriaal van één atoom dik waarin 
koolstofatomen in een kippengaaspatroon zitten. Je kunt een interview met Geim lezen op 
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-vader-van-grafeen-1. 

1.2 Inhoud van de module 
Nanoscience is de wetenschap van nanomateriaal, materiaal met structuren kleiner dan 
een paar honderd nanometer. Technologie betekent letterlijk zoiets als ‘kennis van 
vaardigheden’ (vaardigheid, kunst, ambacht, vakmanschap). Wanneer nanomaterialen 
worden toegepast, bijvoorbeeld in gebruiksmaterialen en producten, spreekt men van 
nanotechnologie. 

1.2.1 Maken, gebruiken en onderzoeken 

We zullen zien dat nanoscience en nanotechnologie altijd hand in hand gaan. Om 
nanomaterialen te kunnen gebruiken, moet je ze kunnen maken, en om te begrijpen hoe 
je ze (beter) kunt maken, moet je ze onderzoeken. Ook in deze module zal je de drie 
aspecten Maken, Gebruiken en Onderzoeken tegenkomen. 

 

 

Maken 

Hoe worden 
nanomaterialen  

met de gewenste 
eigenschappen 

gemaakt? 

                   nanoscience en 

nanotechnologie 

Gebruiken 

Hoe worden 
nanomaterialen 
gebruikt? 

 

 

Onderzoeken 

Hoe worden de eigenschappen van 
nanomaterialen onderzocht? 
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De module bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin verschillende aspecten van 
nanoscience aan de orde komen. Het gaat altijd over het maken, gebruiken en/of 
onderzoeken van nanomaterialen.  

Hoofdvraag van de module:  
Hoe worden nanomaterialen gemaakt, gebruikt en onderzocht? 

Hieronder staat van elk hoofdstuk in de module waar het over gaat. NB: Waarschijnlijk 
worden niet alle hoofdstukken behandeld in de klas. 

Nanomedicijn zet zichzelf in elkaar 

Door slim gebruik te maken van de bindingen binnen en tussen 
moleculen kunnen complexe supramoleculaire structuren worden 
gemaakt. In Hoofdstuk 2leer je over een nanomedicijn dat zichzelf 
in elkaar zet.  

Leds in alle kleuren 

Led-lampen zijn tegenwoordig in steeds meer kleuren verkrijgbaar, en met een steeds 
grotere lichtopbrengst. Hoe werkt een led-lamp en hoe wordt nanoscience daarin 
toegepast? In Hoofdstuk 3leer je wat kwantumdots zijn en wat ze te maken hebben met  
led-lampen in alle kleuren.  

 

Figuur 3. Kwantumdots 
van verschillende grootte 
fluoresceren in 
verschillende kleuren 

Moderne microscopie 

Voor het zichtbaar maken van nanoscience is een gewone lichtmicroscoop niet sterk 
genoeg. In Hoofdstuk 4maak je kennis met nieuwe technieken om toch op nanoschaal te 
kijken. Een voorbeeld is de scanning tunneling micrsocoop (STM) die gebruik maakt van de 
kwantumeigenschappen van elektronen, en waarmee je zelfs losse atomen kunt zien.  
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Figuur 4. STM-
afbeeldingen.  

Vlnr: koperatoom op een 
zilveroppervlak; het 
oppervlak van silicium;  
bouwen van een ring van 
ijzeratomen op 
koperoppervlak met 
behulp van een STM.  

Katalyse: grote fabrieken met kleine deeltjes 

Nanodeeltjes worden gebruikt in de chemische industrie voor de katalyse van allerlei 
processen. In Hoofdstuk 5leer je meer over de bouw en werking van katalysatoren. 

 

  

 

Figuur 5. Links: 
schematische voorstelling 
van katalysator van 
nanodeeltjes op een 
poreuze drager. 

Rechts: beeld van 
elektronenmicroscoop van 
nikkel-deeltjes op een 
drager van silica. 

Metselen met atomen: snellere computers dankzij ALD 

Voor snellere computers zijn steeds kleinere elektronische componenten (zoals 
transistoren en condensatoren) nodig. ALD is een methode om met zeer grote precisie 
nanometerdunne laagjes te maken. Waarom is zo grote precisie nodig, en hoe doe je dat? 
Dat leer je in Hoofdstuk 6 

 

Figuur 6. Schematische 
vergelijking tussen de 
groeisnelheid en 
materiaalkwaliteit van 
dunne lagen gemaakt 
door middel van 
chemische opdampen 
(CVD) en atomaire 
laagdepositie (ALD). 

1.2.2 Keuzeonderwerpen  

De keuzeonderwerpen gaan over (mogelijke) toepassingen van nanoscience en 
nanotechnologie. Met de kennis die je in de module opdoet als basis kun je diverse 
bronnen (boeken, internet, tijdschriften) over jouw onderwerp lezen en begrijpen. Je werkt 
in groepjes van 3 aan dit onderwerp.  

De Keuzeopdracht  
Zoek informatie over de toepassing die je gekozen heb. Beantwoord daarmee de volgende 
vragen:  

a. Toepassing: Wat houdt de toepassing precies in?  
b. Basisprincipes: Welke nano-eigenschappen zijn van belang voor deze toepassing?  

 6
 
n
 

   60 nm  

actieve site  

Å-nm 
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c. Uitvoerbaarheid: Hoe uitvoerbaar is de toepassing? Is het nog een droom, of staat 
het al in de winkel? Of iets er tussenin? 

d. Risico’s: Wat zijn risico’s van deze toepassing?  
e. Ethische bezwaren: Kunnen er ethische bezwaren gemaakt worden tegen deze 

toepassing? Welke?  

Zet je belangrijkste bevindingen op een duidelijke poster waarmee je aan je klasgenoten je 
onderwerp kunt uitleggen. Verdeel taken, maar zorg dat ieder groepslid aan het 
beantwoorden van elk van deze vragen bijdraagt.  

Hieronder staan een aantal keuzeonderwerpen beschreven. Overleg je keuze met 
je docent.  

Nanodeeltjes als additieven 

Vanwege de toenemende aandacht voor 
nanodeeltjes zijn er steeds meer producten 
waaraan nanodeeltjes worden toegevoegd. Vaak 
wordt dit prominent op de verpakking vermeld. In 
het geval van zonnebrandcrèmes is er de 
mogelijkheid om de UV absorberende ZnO of TiO2 
kristalletjes te vervangen door nanokristallen. Nu 
zitten er in de crèmes microkristallijne deeltjes 
die niet alleen UV-straling absorberen, maar ook 
UV-straling en wit licht verstooien. Door de 
verstrooiing krijgt de crème de witte kleur. Vervanging door nanodeeltjes die geen licht 
verstrooien geeft een transparante crème die lijkt op zonnebrandolie maar wel ZnO of TiO2 
bevat.  

De vraag is echter of deze nanodeeltjes als toevoeging ongevaarlijk zijn en ook of ze 
dezelfde bescherming bieden tegen UV-stralen.  

Bij Hoofdstuk 3Kwantumdots 

Meer informatie op: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=714.php 

Zelfreinigende ramen 

Het aanbrengen van nanocoatings (dunne lagen van nanodeeltjes) kan bijzondere 
eigenschappen toevoegen aan een product. Een coating van nanodeeltjes van TiO2 heeft 
twee functies: het zorgt ervoor dat vuil minder goed hecht en de ramen schoonspoelen. 
Het vuil dat toch op het raam blijft plakken kan door 
de fotokatalytische werking van TiO2 worden 
afgebroken, vooral onder absorptie van UV-straling.  

Het doel van dit onderwerp is inzicht te geven in de 
werking van de zelfreinigende ramen, wat de rol is 
van "nano" bij deze toepassing  en te begrijpen hoe 
goed de nanolaag werkt. Daarnaast is het interessant 
om na te gaan waar het nu al wordt toegepast (bijv. 
zonnecellen) en of er naast TiO2 andere materialen 
gebruikt kunnen worden.   
  

Bij Hoofdstuk 3Kwantumdots 
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Meer informatie op: http://nl.percenta.com/nanotechnologie-glascoating-ZR.php en 
http://www.pilkingtonselfcleaningglass.co.uk/how-it-works/ 

Nanoprobes voor medische beeldvorming 

In de medische wereld zijn nanodeeltjes niet alleen actueel 
vanwege de mogelijk schadelijke eigenschappen voor de 
gezondheid van bepaalde nanodeeltjes. Nanodeeltjes 
worden ook steeds meer onderzocht vanwege nieuwe 
mogelijkheden voor medische beeldvorming. Nanodeeltjes 
dringen makkelijk door in het lichaam en er kunnen labels 
aangehangen worden om nanodeeltjes op de gewenste 
plaats in het lichaam te laten binden.  Lichtgevende 
nanodeeltjes (bijv. kwantumdots)  worden gebruikt om 
processen in het lichaam te volgen, zelfs op het nivo van 
een enkel biomolecuul. Goudnanodeeltjes worden steeds populairder en kunnen naast 
beeldvorming ook gebruikt worden voor therapeutische doeleinden. Magnetische 
nanodeeltjes kunnen het contrast van MRI-scans verhogen. De mogelijkheden lijken 
onbeperkt en het aantal publicaties in de wetenschappelijke literatuur neemt snel toe.  

Selecteer voor dit keuzeonderwerp 1 of 2 typen van nanodeeltjes die veelbelovend zijn 
voor medische beeldvorming. Beschrijf de werking en geef aan welke unieke, 
nanogerelateerde eigenschappen van de nanoprobes verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing en mogelijk ook welke gevaren er kleven aan deze nieuwe klasse van 
materialen. 

Bij Hoofdstuk 3Kwantumdots 

Meer informatie op:  
http://www.rathenau.nl/uploads/tx_tferathenau/Achtergrondnotitie_werkbezoek_16_april_
2010_-_Rathenau_Instituut_01.pdf 

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-nano-tech-opmars-in-de-medische-wereld/  

E-ink 

Elektronische inkt is een enige jaren geleden 
ontwikkeld om energiezuinige displays te 
maken. De display werkt als een boek: er 
wordt geen licht uitgezonden maar in zwart, 
wit en grijstinten kunnen tekst en afbeeldingen 
worden weergegeven en deze zijn zichtbaar in 
het licht. Anders dan een boek kunnen de 
afbeeldingen voortdurend ververst worden in 
de display en wordt een e-reader verkregen. 
De technologie achter e-ink is gebaseerd op een colloïdale oplossing van tegengesteld 
geladen (+ en -) zwarte en witte nanodeeltjes.  

Ga bij dit keuzeonderwerp na hoe e-ink werkt en wat de toekomst is van deze toepassing 
van nanodeeltjes.  

Bij Hoofdstuk 3Kwantumdots 

Meer informatie op:  http://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink 
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Kijken naar het kleinste: Röntgenmicroscoop ziet moleculen aan het werk 

Atomen op de voet volgen tijdens hun onderonsjes lukt nog net niet, maar Utrechtse 
scheikundigen komen een heel eind in de richting. Met een speciale röntgenmicroscoop 
bekijken ze wat er gebeurt als een katalysator koolmonoxide en waterstof samenvoegt tot 
lange koolwaterstofketens.  

Als je iets wilt verbeteren, is het wel handig als je weet hoe het nú werkt. Dat geldt ook 
voor katalysatoren, de werkpaarden van de chemische industrie. Deze stoffen of 
combinaties van stoffen versnellen reacties zonder er zelf aan deel te nemen. Nou ja, in 
ieder geval zitten ze na de reactie weer hetzelfde in elkaar als ervoor. Maar wat doen ze in 
de tussentijd? Niemand heeft het ooit gezien. Losse atomen en moleculen zijn natuurlijk 
ook veel te klein om met zichtbaar licht te bestuderen. Met sommige 
elektronenmicroscopen kan dat tegenwoordig wel, maar die hebben weer het nadeel dat ze 
alleen beelden kunnen maken in een vacuüm, zonder gas dus. Daar heb je weinig aan als 
je een katalysator wilt bekijken terwijl die bemiddelt bij reacties tussen gassen.  

Op je poster leg je uit hoe je met een röntgenmicroscoop naar een katalysator in actie 
kunt kijken. Waarom kan het daarmee wel en niet met andere microscopen? Wat kun je 
dan precies zien? Wat voor onderzoeksvragen kun je met deze techniek beantwoorden? 

Bij Hoofdstuk 4: Kijken naar nanostructuren 

Meer informatie op:   
http://www.anorg.chem.uu.nl/people/staff/FrankdeGroot/naturepress.htm 

Vloeibare brandstoffen uit kolen en gas. 

De dreigende tekorten aan brandstoffen, met name olie, hebben ervoor gezorgd dat er 
veel onderzoek gedaan wordt naar alternatieven. Een van de mogelijkheden is de Fischer-
Tropsch synthese. Hierbij wordt CO en H2 (synthese gas) omgezet met een katalysator 
naar alkanen en alkenen. Het synthese gas kan verkregen worden uit kolen- of 
biomassavergassing of uit methaan met een process wat ‘steamreforming’ heet. De 
Fischer-Tropsch synthese kan uitgevoerd worden met Co katalysatoren (zoals Shell bv 
doet) en met Fe katalysatoren (zoals bv Sasol doet).  

De vraag aan jullie is om uit te leggen wat het verschil is tussen het gebruik van Fe en Co 
katalysatoren. Graag zou ik ook een advies lezen in de poster over wat naar jullie mening 
het beste is. 

Bij Hoofdstuk 5Grote fabrieken, kleine deeltjes: katalyse met nanomaterialen 

Als achtergrond kun je bijvoorbeeld kijken op: www.fischer-tropsch.org en op Wikipedia. 

Katalytische productie van brandstoffen uit suiker. 

Als samenleving moeten we zuinig zijn op de bronnen die de aarde ons geeft. Daarom 
wordt er veel onderzoek gedaan naar hernieuwbare grondstoffen. Een mogelijke optie is 
het gebruik van biomassa. Een van de methoden is om een deel van de biomassa, we gaan 
hier voor het gemak uit van suikers, om te zetten naar alkanen (brandstoffen) of 
waterstof. Dit proces wordt waterige reforming genoemd (aqueous phase reforming). Om 
dat te doen zijn er verschillende katalytische stappen nodig.   

Aan jullie de vraag welke katalytische stappen er zijn bij waterige reforming, welke 
katalysatoren worden hiervoor gebruikt en, de belangrijkste vraag: wat moet er volgens 
jullie nog aan onderzoek plaatsvinden in dit veld? 
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Bij Hoofdstuk 5Grote fabrieken, kleine deeltjes: katalyse met nanomaterialen 

Voor startinformatie kun je kijken op www.virent.com, de website van een bedrijf dat dit 
commercieel probeert te doen. 

Als wetenschappelijk startpunt kun je kijken in:  

• R.D. Cortright, R.R. Davda, J.A. Dumesic, Nature, 2002, 418, 964. 
• G.W. Huber, J.W. Shabaker, J.A. Dumesic, Science 2003, 300, 2075. 

De gevaren van nanodeeltjes in nieuwe dieselmotoren 

Lage-emissiedieselmotoren stoten 
nanodeeltjes uit die veel schadelijk zijn voor 
de gezondheid dan de donkere uitlaatgassen 
geproduceerd door oudere dieselmotoren 
(foto).  

Nanodeeltjes uit nieuwere dieselmotoren zijn 
5-20 nm groot  en dringen dieper door in 
longweefsel dan nanodeeltjes in uitlaatgassen 
van oudere motoren. Dit heeft mogelijk 
consequenties voor de manier waarop de 
veiligheid van (nano-) deeltjes en fijnstof 
wordt gedefinieerd. Er worden een aantal 
schadelijke effecten toegeschreven aan nanodeeltjes uit dieseluitlaatgassen, zoals ‘colony 
collapse disorder’ bij bijen. 

Zoek voor deze opdracht uit welke gevaren er van nanodeeltjes in dieseluitlaatgassen 
bekend zijn. Andere vragen die je kunt onderzoeken: Hoe komen de nanodeeltjes in het 
gas? Zijn er manieren om ze er uit te filteren? Of om te voorkomen dat ze ontstaan? 
Moeten we terug naar de ouderwetse diesels? 
Bij Hoofdstuk 5Grote fabrieken, kleine deeltjes: katalyse met nanomaterialen 
Meer informatie vind je  op:  
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2008/March/04030802.asp 
http://www.bitsofscience.org/diesel-nanoparticles-bee-ccd-3625/ 

De wet van Moore: ALD voor transistoren 

De befaamde wet van Gordon E. Moore geeft aan wat de snelheid is van de ontwikkeling in 
steeds nieuwere en snellere microprocessoren van computers. Eén van de aspecten die 
bijdraagt aan deze trend is het feit dat de transistoren op de microprocessor alsmaar 
kleiner worden en inmiddels met dimensies van enkele nanometers gemaakt kunnen 
worden. Hierdoor passen er steeds meer transistoren per oppervlakte van de processor en 
daardoor krijgt de computer uiteindelijk meer rekenkracht. 

De vraag aan jullie is nu om uit te leggen: 

• Hoe werkt een (MOS-FET) transistor eigenlijk?  
• Waarom is de aangroeimethode atomaire laagdepositie (ALD) essentieel in de 

fabricatie van deze minuscule transistoren?  
• Hoe kan de keuze voor steeds andere materialen voor het “gate oxide” van de 

transistor de wet van Moore in stand houden? 
Bij Hoofdstuk 6  
Als achtergrond kun je kijken op http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_layer_deposition en 
zoeken naar informatie over de metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOS-
FET). 
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ALD voor fotonische kristallen 

Fotonische kristallen hebben een belangrijke toepassing als optische golfgeleider voor 
supersnelle schakelingen waarin fotonen (i.p.v. elektronen) gebruikt worden om signalen 
binnen computers te versturen. Dit soort kristallen bestaan uit een periodieke structuur 
(zoals bijvoorbeeld de opal structure of 
inverse opal structure) van materialen met 
verschillende brekingsindexen, waardoor 
fotonen als het ware “gestuurd” kunnen 
worden. 

Zoek uit op welke principe een fotonisch 
kristal (photonic crystal) gebaseerd is. 
Bespreek daarnaast de fabricage van inverse 
opal structures (zie figuur) en geef aan op 
welke manier atomaire laagdepositie gebruikt 
kan worden om dit in dit soort structuren extra lagen aan te brengen en zo de 
eigenschappen van het fotonische kristal te beïnvloeden.  

Bij Hoofdstuk 6  

Zie ook: http://www.kennislink.nl/publicaties/licht-tot-stilstand-in-fotonisch-kristal 

1.3 Effecten van kleine afmetingen 
Hoe klein zijn nanodeeltjes eigenlijk, en waarom hebben nanomaterialen bijzondere 
eigenschappen? Daarover gaat deze paragraaf.  

1.3.1 Afmetingen en dimensies 

Het voorvoegsel nano– komt in de natuurwetenschappen en daarbuiten veelvuldig voor. 
Het is afkomstig van het Griekse woord ς(nanos), dat dwerg betekent. ‘Nano’ 
wordt gebruikt om aan te geven dat iets klein is (denk ook aan de iPod nano). In de 
wetenschap heeft ‘nano–’ de betekenis van één miljardste, ofwel 10–9. Je komt het tegen 
in eenheden zoals nanogram (ng), nanomol (nmol) of nanojoule (nJ). In deze module is 
vooral het voorvoegsel nano– in de eenheid nanometer (nm) van belang.  

Je kent al een aantal voorvoegsels voor kleine hoeveelheden, zoals milli– (een duizendste, 
10–3, symbool m) en micro– (één miljoenste, 10–6, symbool μ). Een overzicht voor lengte-
eenheden zie je hieronder. 

 

Figuur 7. Een overzicht van lengte-eenheden en voorbeelden van objecten met die 
afmetingen. Met elk streepje naar links wordt de lengte 10 keer zo klein. 
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Een mogelijke definitie van Nanoscience is: de wetenschap over structuren met afmetingen 
tussen de 1 en 1000 nm. Het gaat er in deze definitie om dat minimaal één van de drie 
dimensies in het gebied van 1 tot 1000 nm ligt. De andere dimensies kunnen een veel 
grotere afmeting hebben.  

De hierboven gegeven definitie van nanoscience is zeker niet spijkerhard. De grenzen aan 
de hierboven genoemde afmetingen worden soms ruimer (1 nm tot > 1000 nm) of juist 
smaller (1 tot 100 nm) genomen. 

Figuur 8. Enkele voorbeelden van nanostructuren en hun dimensionaliteit. Vlnr: 0-D 
nanodeeltje van goud (www.chem.umn.edu), 1-D nanowire Co/Cu, dikte 30 nm (Liu et al., 
Phys. Rev. B, 1995), 2-D nanomembraan van Si3N4 (dikte 100 nm, www.2spi.com), 3-D 
stuifmeelkorrel van Ipomoea Purpurea, (diameter ca. 1∙105 nm) 

Een deeltje dat in alle richtingen ‘nano’ is, noemen we een nanodeeltje. Soms wordt 
gezegd: een 0D of ‘nuldimensionaal’ deeltje. Is een structuur in één richting groot, dan 
spreekt men over een nanodraad of een nanobuis (nanowire, nanotube), voorbeelden van 
1D-structuren. Wanneer het gaat om een nanofilm of nano-oppervlak is de dikte ‘nano’, 
maar de lengte en breedte zijn groter. In de nanoscience wordt dit een 2D-nanostructuur 
genoemd. Voorwerpen die in alle richtingen groter dan ‘nano’ zijn, noemen we dan 
driedimensionaal (3D). De aanduiding 0D/1D/2D/3D wordt de dimensionaliteit van een 
deeltje of een structuur genoemd. Nanodeeltjes en nanostructuren worden ook aangeduid 
met de algemene term nanomaterialen. 'Gewoon' 3D-materiaal wordt ook wel 
bulkmateriaal genoemd.  

Opgave 1-2 Dimensionaliteit van nanodeeltjes 
Wat is de dimensionaliteit van de volgende goud-deeltjes: 

a. bolvormig 500 nm Au-deeltje?   
b. bolvormig 4 nm Au-nanodeeltje?   
c. 400 nm lang Au-nanostaafje met een diameter van 4 nm?   
d. 2 nm dik filmlaagje van Au op een plat substraat? 

Opgave 1-3 Oppervlak en bulk 
Veel interessante verschijnselen in nanoscience hebben te maken met het relatief grote 
oppervlak van nanodeeltjes.  
Het deel van het materiaal dat niet aan het oppervlak zit, noemen we de ‘bulk’. Geef van 
elk nanodeeltje hieronder aan hoeveel atomen er aan het oppervlak zitten, en hoeveel in 
de bulk. 

      

  

 
0D 

 

1D 

 

2D 

 

3D 
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a. Een kubus van 10 atomen breed 
b. Een kubus van 100 atomen breed 
c. Een kubus van 1000 atomen breed 
d. Een vierkant plakje van 10 atomen dik en 1000 breed 
e. Een balkje van 10 atomen dik en 10.000 lang 

Opgave 1-4 Hoe klein is groot genoeg? 
Losse atomen en moleculen hebben niet dezelfde eigenschappen als ‘macroscopisch’ 
materiaal. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur: dat is zoiets als de gemiddelde snelheid 
van de deeltjes in een stof. Een los deeltje heeft wel een snelheid maar geen temperatuur. 
Bespreek deze opdracht in de klas met je klasgenoten en docent. 

a. Bedenk nog meer van zulke ‘macro-eigenschappen’ die losse atomen en moleculen niet 
hebben, maar macroscopisch materiaal wel.  

b. Hoeveel atomen of moleculen moet je bij elkaar stoppen om die macro-eigenschappen 
te krijgen denk je? Hangt dat nog af van de eigenschap waar je naar kijkt? 

Opgave 1-5 Stollen en smelten 
Als je een vaste stof (bijvoorbeeld goud, zie ook tekst verderop) tot een steeds fijner 
poeder maalt, veranderen allerlei eigenschappen, zoals bijvoorbeeld het smeltpunt. Maar 
hoe klein kunnen de korreltjes zijn zodat je nog verschil tussen ‘vast’ en ‘vloeibaar’ kunt 
maken?  

a. Stel je hebt de ‘korreltjes’ zo klein gemaakt dat ze niet groter zijn dan de goudatomen 
zelf. Kun je dan het verschil zien tussen vast en vloeibaar? 

b. Hoeveel atomen moet een korreltje groot zijn om dat verschil te kunnen zien denk je? 
Waarom? Ben je het eens met je klasgenoten hierover? 

1.3.2 Het oppervlak van nanomaterialen 

Een van de belangrijke eigenschappen van nanomaterialen, is dat ze een relatief groot 
oppervlak hebben. Hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de verhouding oppervlak/inhoud 
wordt. Anders gezegd: het percentage oppervlakteatomen is in een klein deeltje groter dan 
in een groot deeltje. Daarom spelen de oppervlakteatomen een veel grotere rol bij de 
eigenschappen van nanodeeltjes, dan bij 'bulkmateriaal'. 

 
macroscopisch deeltje 

 

 

nanodeeltje 

Figuur 9. Schematische 
vergelijking van een 
macroscopisch en een 
nanodeeltje. 

Bij een macroscopisch deeltje 
zitten vrijwel alle atomen in de 
'bulk', maar bij een nanodeeltje 
zitten er relatief veel atomen 
aan het oppervlak.  

Opgave 1-6 Oppervlak en inhoud van bol, kubus en cylinder 
Gegeven zijn een bol met straal R en een kubus met ribbe R. 

a. Geef voor de bol de wiskundige formules voor de inhoud en het oppervlak. 
b. Dezelfde opgave als a), maar nu voor de kubus. 
c. Laat zien dat de verhouding oppervlakte-inhoud voor de bol gelijk is aan 3/R en voor 

de kubus aan 6/R. 
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Gegeven is een cilinder met lengte L en twee cirkelvormige zijvlakken met straal R.  

d. Geef een formule voor de verhouding oppervlakte-inhoud van deze cilinder met daarin 
L en R. 

Opgave 1-7 Kubussen delen 
Een kubus met ribbe R wordt opgesneden in 27 kubusjes (3 ×  3 ×  3). 

a. Wat gebeurt er met de totale inhoud? 
b. Bereken met welke factor het totale oppervlak toeneemt. 
c. Dezelfde opgave als b), maar nu voor N kubusjes. 

Opgave 1-8 Een waterstofauto 
Je hoort veel verhalen over een toekomstige “waterstofeconomie”. Men bedoelt hiermee 
dat naar verwachting waterstofgas als brandstof een belangrijke rol zal gaan spelen. Op 
korte termijn denkt men er vooral over om auto’s op waterstofgas te laten gaan rijden, in 
plaats van op benzine 

a. Wat zouden de voordelen zijn van het rijden op waterstofgas in plaats van benzine? 
Kun je ook problemen bedenken? 

Een optie om het waterstofgas op een veilige en compacte manier mee te kunnen nemen 
in een auto, is om een metaal zoals magnesium (Mg) in de tank te stoppen. Tijdens het 
tanken van waterstof wordt dan MgH2 gevormd. Wanneer je rijdt wordt het materiaal iets 
opgewarmd waardoor weer H2 vrijkomt.  

b. Zou je het magnesium het liefst als een groot blok in de tank willen hebben of als 
nanomateriaal? En waarom? 

c. Welke methode(n) kun je gebruiken om nanodeeltjes van magnesium te maken? 

Stel dat je per dag ongeveer 4.5 kg waterstofgas (molgewicht 2.0 g/mol) verbruikt met je 
auto (daarmee kun je ongeveer 50 km rijden). Het gas is echter niet geheel zuiver: het 
bevat 0.001% zuurstof. 

d. Met hoeveel mol zuurstof komt het magnesium in je tank per dag in aanraking? 

Een van de problemen met metallisch magnesium is dat het gemakkelijk oxideert: zodra 
zuurstof aanwezig is wordt MgO gevormd. Je tank bevat 20 kg magnesium. Neem aan dat 
zodra aan de buitenkant van het metallisch magnesium een laag van 1 nm MgO is 
gevormd, het waterstof niet meer tot het magnesium kan doordringen. 

e. Hoeveel mol zuurstof heb je nodig om aan de buitenkant een laag van 1 nm MgO te 
vormen als het Mg als een groot, kubusvormig blok aanwezig is? 

f. Hoelang kun je rijden totdat je gaan waterstof meer kunt opslaan in je magnesium? 
g. Hoelang zou je kunnen blijven rijden als je, in plaats van één groot blok, de tank hebt 

gevuld met Mg-nanodeeltjes van 1 nm groot? 

Benodigde gegevens: 
Molgewichten: H2: 2.0 g/mol, Mg: 24.3 g/mol, MgO: 40.3 g/mol 
Dichtheden: Mg: 1.74 g/cm3, MgO: 3.6 g/cm3 

1.3.3 Oppervlakken en grensvlakenergie 

De bouwstenen van vaste stoffen en vloeistoffen (atomen, moleculen of ionen) worden bij 
elkaar gehouden door bindende krachten. Afhankelijk van de stof gaat het onder meer om 
vanderwaalskrachten (genoemd naar de Nederlander Johannes Diderik van der Waals), 
ionbindingen in kristallen, waterstofbruggen. Net zoals bij covalente bindingen binnen 
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moleculen, hebben ook deze bindingen een bepaalde bindingsenergie. Die energie moet je 
toevoegen om de deeltjes van elkaar los te maken. 

Omdat het begrip ‘oppervlak’ eigenlijk altijd wordt gebruikt als grens tussen lucht (een 
gas) en een vaste/vloeibare stof, is het vaak iets nauwkeuriger om de term grensvlak te 
gebruiken, bijvoorbeeld bij de grens tussen twee niet-mengbare vloeistoffen (zoals water 
en olie) of bij de grens tussen een vloeistof en een vaste stof (bijvoorbeeld water en glas). 

Wat is nu het verschil tussen de moleculen aan het grensvlak van een stof en de moleculen 
in het midden van een stof (we zeggen ook vaak: ‘in de bulk’)?  

Voor het gemak doen we alsof de moleculen als kubussen opgestapeld zijn (in een 
zogenaamd 'kubisch rooster', zie Figuur 10). Een kubus heeft zes zijvlakken, dus een 
molecuul in een kubisch rooster heeft ook zes naaste buren. Omdat elke binding gedeeld 
wordt door twee naburige moleculen, is er bij het vormen van het rooster dus voor elk 
molecuul 'in de bulk' 6/2=3 keer de bindingsenergie vrijgekomen. 

Een molecuul aan het oppervlak heeft geen zes, maar slechts vijf naaste buren. Aan het 
oppervlak is dus minder energie vrijgekomen bij het vormen van de naaste-buurcontacten, 
namelijk 5/2 keer de bindingsenergie. Je zou ook kunnen zeggen, dat bulkmoleculen 
minder energie over hebben dan oppervlaktemoleculen. Bulkmoleculen hebben immers 
meer energie hebben afgegeven bij het vormen van hun naaste-buurcontacten. 

Ook als de moleculen niet in een kubusrooster zitten, blijft gelden dat bulkmoleculen meer 
naaste-buurcontacten hebben dan moleculen aan het grensvlak.  

Wat dit betekent voor het grensvlak kun je op verschillende manieren formuleren: 

1. een deeltje (molecuul, atoom of ion) aan het grensvlak van een stof heeft een hogere 
energie-inhoud dan een deeltje in het binnenste (in de bulk) van een stof; 

2. het kost energie om een bulkdeeltje naar het grensvlak te brengen, want er moeten 
meer naaste-buurcontacten worden verbroken dan dat er worden gevormd; 

3. wanneer het grensvlak tussen stoffen wordt vergroot, kost dit energie, die de  
grensvlakenergie genoemd wordt. 

 

Figuur 10. Naaste-buurcontacten voor 
bulkmoleculen en oppervlaktemoleculen in 
een kubisch rooster.  

Een atoom in de bulk heeft zes naaste 
buren, een atoom aan het oppervlak heeft 
er vijf. 

Opgave 1-9 Effecten van grensvlakenergie 
Gebruik het begrip grensvlakenergie en bovenstaande zinnen 1-3 om het volgende uit te 
leggen. 

a. Deeltjes aan een grensvlak reageren gemakkelijker dan deeltjes in de bulk 
b. Smelten en verdampen kost energie 

De grensvlakenergie hangt af van de grootte van het grensvlak, en natuurlijk ook van de 
stof. In vloeibaar hexaan heersen bijvoorbeeld zwakkere VanderWaalsbindingen dan in 
vloeibaar water, dus de grensvlakenergie van hexaan is lager dan die van water. In een 
formule zeggen we: 
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 AU grensvlak ⋅= γ , ofwel:  
A

U grensvlak=γ  

met: 

Ugrensvlak de grensvlakenergie (ten opzichte van de bulkmoleculen), in J 

γ de grensvlakspanning, in J m–2 of in de daarmee gelijkwaardige eenheid N m–1 

A de grootte van het grensvlak, in m2 

De waarde van γ hangt af van de twee stoffen waartussen het grensvlak heerst. 
Getalwaarden van γ voor stoffen die in tabellenboeken staan, zijn meestal gegeven voor 
het grensvlak van de betreffende stof tegen lucht, of tegen hun eigen zuivere damp. Ook 
vaste-stofgrensvlakken hebben een grensvlakspanning. 

Tabel 1 Grensvlakspanningen voor enkele zuivere stoffen bij 293 K. 

vloeistof γ (mN m–1) 

hexaan 18,4 

heptaan 20,4 

octaan 21,8 

ethanol (alcohol) 22,7 

water 72,8 

kwik 484,0 

Opgave 1-10 Grensvlakenergie en kookpunt 
a. Wat voor verband verwacht je tussen de grensvlakenergie van vloeistoffen en hun 

kookpunt? 
b. Zoek van de stoffen in Tabel 1 de kookpunten op. Klopt je verwachting?  

1.3.4 Effecten van de grensvlakenergie van nanomateriaal 

Omdat nanomaterialen een relatief groot oppervlak hebben, zijn de effecten van 
grensvlakenergie erg belangrijk.  

Smeltpuntsdaling 

In de grafiek hiernaast staat het 
smeltpunt van bulkgoud (TMB) en 
het smeltpunt van bolvormige 
nanodeeltjes van goud (TM) 
uitgezet tegen de diameter van 
de deeltjes. 

Er blijkt niet sprake te zijn van 
één smeltpunt van goud (dat 
dan gelijk zou moeten zijn aan 
TMB), maar het smeltpunt van 
goud is afhankelijk van de 

 

Figuur 11. De smeltpuntsdaling van nanogoud  
Bron: en.wikipedia.org/wiki/Melting_point_depression 
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grootte van de gouddeeltjes!  

Opgave 1-11 Smeltpuntsdaling 
a Kun je begrijpen dat het smeltpunt daalt bij steeds kleinere deeltjes? 
b Fijngemalen ijs smelt ook gemakkelijker dan een massief blok. Is dat hetzelfde effect? 

Instabiliteit van nanodeeltjes 

Omdat de grensvlakenergie evenredig is met de grootte van het oppervlak hebben 
nanodeeltjes de neiging hun oppervlak te verkleinen. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. 

Als vloeibare nanodeeltjes elkaar tegenkomen, vloeien ze samen tot één grotere druppel. 
Dit noemen we coalescentie. 

Als vaste nanodeeltjes elkaar tegenkomen, klonteren ze samen tot een groepje. Dit 
noemen we aggregatie. 

Vaste nanodeeltjes van verschillend formaat 
veranderen langzaam van grootte. Zonder 
kennis van grensvlakenergie zou je 
misschien verwachten dat de deeltjes even 
groot zouden worden. Het tegenovergestelde 
gebeurt: het grootste deeltje groeit aan 
('rijpt') en de kleinste deeltjes worden 
kleiner. Dit heet veroudering of 
Ostwaldrijping. 

Het is vaak ongewenst dat vele kleine 
deeltjes samengaan tot grotere deeltjes. Als 
de kleine waterdruppeltjes in mayonaise 
samenvloeien, gaat de mayonaise schiften. 
Kwantumdots (zie Hoofdstuk 3) met een 
bepaalde kleur zouden bij een 
grootteverandering ook van kleur 
veranderen.  

Gelukkig zijn er manieren bekend om de bovenstaande processen te voorkomen of 
tenminste te vertragen. Het is bijvoorbeeld bij nanodeeltjes van zouten mogelijk om een 
extra hoeveelheid van één ionsoort aan het oppervlak te laten hechten. De deeltjes krijgen 
daardoor allemaal een negatieve lading, of worden juist allemaal positief geladen. Het 
gevolg is, dat de deeltjes elkaar al op een relatief grote afstand afstoten en dat de 
VanderWaalskrachten (die alleen op een relatief korte afstand werken) geen kans krijgen 
om te zorgen voor het samengaan van de deeltjes. 

Opgave 1-12 De winst van coalescentie 
Bij coalescentie smelten nanodruppeltjes samen tot een grotere druppel.  
De energie van een grensvlak wordt gegeven door U = γ A. 

a. Schrijf de totale grensvlakenergie op van twee bolvormige druppels met straal R. 
b. Als deze twee druppels samensmelten, hoe groot is dan de straal van de nieuwe (ook 

bolvormige) druppel? 
c. Schrijf de grensvlakenergie op van de nieuwe druppel. Is die groter of kleiner dan de 

energie die je bij onderdeel a vond? 

 

Figuur 12. Coalescentie, aggregatie en 
veroudering van nanodeeltjes. 
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d. Het samensmelten van druppels heet coalescentie en vindt ‘vanzelf’ plaats. Kun je dat 
begrijpen uit het energieverschil? 

Opgave 1-13 De winst van aggregatie 
Bij aggregatie klonteren vaste nanodeeltjes aan elkaar.  

a. Wat gebeurt er dan met het totale buitenoppervlak?  
b. Wat gebeurt er dus met de grensvlakenergie?  

Opgave 1-14 De winst van Ostwaldrijping 
Bij Ostwaldrijping gaat er massa van kleinere vaste nanodeeltjes naar grotere deeltjes.  

a. Bereken de oppervlakte en inhoud van twee bolvormige nanodeeltjes met straal R = 
20 nm. 

b. Als het ene deeltje is gekrompen tot het straal r = 10 nm heeft (doordat atomen of 
moleculen ‘overstappen’ naar het andere deeltje), hoe groot is dat andere deeltje dan 
geworden? (De totale inhoud van de twee deeltjes moet dus gelijk blijven!) 

c. Wat is de totale oppervlakte van de twee nieuwe deeltjes? Is die groter of kleiner dan 
de oppervlakte uit onderdeel a? 

d. Wat gebeurt er dus met de grensvlakenergie bij Ostwaldrijping? 

 

2. Supramoleculaire nanostructuren 
Het maken van nanomaterialen kan op twee manieren plaatsvinden: ofwel door materiaal 
steeds kleiner te maken, ofwel door het 'van de grond af' op te bouwen.  

In 1987 wonnen drie wetenschappers de 
Nobelprijs voor de scheikunde voor hun 
pionierswerk binnen de supramoleculaire 
chemie. Eén van hen, Jean-Marie Lehn, 
schrijft hier in 1995 het volgende over: 

Chemie is de wetenschap der materie en van 
haar transformaties, en van het leven in 
haar hoogste uitdrukkingsvorm. […] Sinds 
meer dan 150 jaar, vanaf de synthese van 
ureum door Friedrich Wöhler in 1828, heeft 
de moleculaire chemie een immense 
hoeveelheid zeer verfijnde en krachtige 
methoden ontwikkeld voor het samenstellen 
van steeds complexere moleculaire 
structuren, door het precies en 
gecontroleerd maken en breken van 
covalente bindingen tussen atomen. […] De 
moleculaire chemie heeft aldus zijn macht 
over de covalente binding bewerkstelligd. 
Het moment is aangebroken om hetzelfde te 
doen voor de niet-covalente krachten tussen 
moleculen. Voorbij de moleculaire chemie, 
die is gebaseerd op de covalente binding, 
ligt de supramoleculaire chemie, die het 
beheersen van de bindingen tussen 
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De ene manier is ‘top-down: een ‘grote’ 
hoeveelheid materiaal steeds 
nauwkeuriger vorm geven, door het 
gebruik van steeds nauwkeuriger 
instrumenten en processen (lasers, het 
etsen van materialen, enzovoort). In dit 
geval worden de resulterende producten steeds kleiner: miniaturisering.  

De andere manier is de ‘bottom-up’-benadering. Hierbij worden nanostructuren stap 
voor stap opgebouwd uit de bouwstenen atomen, moleculen, en/of ionen. Omdat deze 
deeltjesgroeperingen groter zijn dan moleculen, noemen we dit wel supramoleculaire 
chemie. 

In dit hoofdstuk maak je kennis met de groepering van atomen, moleculen, en ionen, en 
onderzoek je hun eigenschappen en de diverse bindingen die bij hun ontstaan een rol 
spelen. Dit alles aan de hand van een medische toepassing: een supramoleculair 
nanodeeltje, die, als een explosieve mijn, een kankercel kan opblazen.  

De centrale vragen van dit hoofdstuk: 

Maken: Hoe kun je nanostructuren zichzelf laten opbouwen? 
Gebruiken: Welke toepassingen zijn er voor zelfsamenstellende nanodeeltjes? 

2.1 De nano-mijn: een supramoleculair nanodeeltje als medicijn 
In maart 2010 verscheen het volgende artikel in het Chemisch2Weekblad. (Auteur: Arjen 
Dijkgraaf, url: http://www.c2w.nl/nano-mijn-blaast-eerste-tumor-op.83346.lynkx) 
 

Nano-mijn blaast eerste tumor op 

Tumoren bestoken met holle nanodeeltjes vol ‘small interfering RNA’  
(siRNA) dat ter plekke de productie van een enzym saboteert, blijkt echt 
te werken. Onderzoekers van het California Institute of Technology  
hebben voor het eerst een ‘proof of concept’ kunnen leveren tijdens  
een klinische test, zo melden ze op de webste van Nature. 
 
 

Het idee achter siRNA is dat het het messenger-RNA doorknipt. Messenger-RNA brengt de 
genetische code voor een eiwit over van het DNA naar een ribosoom. Met dit doorknippen 
kun je in principe selectief de productie van elk ongewenst eiwit blokkeren. In vitro en bij 
rondwormpjes (C. elegans) werkt dat uitstekend. Maar bij mensen blijkt het een stuk 
lastiger, onder meer omdat het immuunsysteem siRNA snel opruimt. 

In Californië hebben ze nu een nieuw type nanodeeltje uitgeprobeerd, dat momenteel 
wordt ontwikkeld door Calando Pharmaceuticals in Pasadena. Deze deeltjes (merknaam 
Rondel) bestaan voornamelijk uit een polymeer op basis van cyclodextrine dat zichzelf 
automatisch rond het siRNA wikkelt. Het zo ontstane hydrofobe bolletje wordt omhuld met 
polyethyleenglycolmoleculen (PEG) waar aan één eind een adamantaangroep aan hangt. 
Een deel van die PEG-moleculen wordt dan aan het andere uiteinde nog voorzien van een 
'doelzoekende' groep die zich specifiek aan een membraanreceptor van tumorcellen bindt.  

Deze nanodeeltjes kun je gewoon in de bloedbaan injecteren. Ze hopen zich vanzelf op in 
de tumor, worden daar door endocytose de cellen ingezogen. De cel breekt het nanodeeltje 
af waardoor het ‘explodeert’ en de siRNA vrijkomt.  

moleculen als doel heeft. 

Bron: Supramolecular Chemistry: Concepts 
and Perspectives, Jean-Marie Lehn, VCH, 
1995, pp. 1-2, eigen vertaling. 
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De klinische test betrof patiënten met een melanoom en nanodeeltjes gevuld met  siRNA 
dat de productie verhindert van subunit 2 van ribonucleotide reductase. Dat enzym 
katalyseert de omzetting van ribonucleosides in deoxyribonucleosides en is  essentieel voor 
de synthese van DNA. Eerder is klinisch bewezen dat het een bruikbare 'target' voor 
kankerbestrijding is. 

Het was een fase 1-test die primair de veiligheid van de behandeling moest aantonen. 
Maar hij toonde tevens aan dat het principe werkt. In het tumorweefsel hoopten zich 
inderdaad nanodeeltjes op, in een concentratie die afhankelijk bleek van de toegediende 
dosis. En bij de patiënt die de hoogste dosis had gekregen, kon messenger-RNA worden 
aangetoond dat precies zo was doorgeknipt als je zou verwachten. 

De onderzoekers zijn de eersten om toe te geven dat ze nog een heel eind van 
grootschalige toepassing af zitten. Maar zoals projectleider Mark Davis zegt: “It is a very 
exciting time”.  

Opgave 2-1: Vragen bij artikel Nano-mijn blaast eerste tumor op 
In het artikel worden diverse bouwstenen genoemd: cyclodextrinepolymeer (CDP), small 
interfering RNA (siRNA), polyethyleenglycol (PEG), een adamantaangroep (AD) en een 
‘doelzoekende groep’ die we afkorten tot Tf (van transferrine).  
a. Maak op basis van de informatie in het artikel een schematische tekening van het 

nanodeeltje. Voorzie elke bouwsteen in je tekening van de bijbehorende afkorting. 
b. Wat zijn denk je de functies van de verschillende bouwstenen? 
c. Maak een lijstje van de verschillende bindingen tussen de bouwstenen. Wat voor soort 

bindingen zijn dat, denk je?  

Het maken van het nanodeeltje gaat als volgt in zijn werk: het siRNA wordt gemengd met 
een CDP/PEG-AD/Tf-PEG-AD-mengsel, en de gewenste nanodeeltjes ontstaan spontaan! 
De spontane vorming van supramoleculaire (nano)deeltjes noemt men zelfassemblage 
ofwel self-assembly. 

 

Figuur 13. Het samenstellen van het nanodeeltje met siRNA 
(afbeelding naar Davis M.E. et al., Mol. Pharm. (2009), pp. 659-668) 

Hoe zit de nano-mijn precies in elkaar? En hoe kan het dat hij zichzelf in elkaar zet? In 
deze paragraaf gaan we de mijn van binnen naar buiten bestuderen. 

2.2 Krachten binnen moleculen (intramoleculair) 
Voor het begrijpen van zelfassemblerende nanomaterialen is het belangrijk om de krachten 
tussen de samenstellende deeltjes (atomen, moleculen en/of ionen) te kennen. We 
beginnen met intramoleculaire krachten, dat wil zeggen: de krachten binnenin een 
molecuul (intra (Lat.) = binnen). Moleculen kunnen bestaan doordat er bindende krachten 
tussen de samenstellende atomen heersen. Die zorgen voor de bekende atoombinding, ook 
wel covalente binding genoemd. 

Apolaire en polaire atoombindingen 

In atoombindingen zorgt een bindend elektronenpaar (dus twee elektronen) ervoor, dat 
atomen aan elkaar vast zitten. Zoals bekend komen ook meervoudige atoombindingen 
voor (dubbel, drievoudig, …). Wanneer de twee elektronen in het paar zich ´eerlijk´ over 

23 

 



 Blik op de nanowereld 

 

de twee betrokken atomen uitspreiden, spreekt men over een apolaire atoombinding. De 
atoombinding kan echter ook polair zijn. In het geval van een twee-atomig molecuul 
bevinden de elektronen zich dan meer in de buurt van het ene atoom dan van het andere. 
De oorzaak hiervan is, dat de twee atomen een verschillende elektronegativiteit bezitten: 
ze hebben een verschillende neiging om elektronen naar zich toe te trekken. De 
atoomsoort fluor heeft de hoogste elektronegativiteit, gevolgd door zuurstof. De 
elektronegativiteit van elke atoomsoort is in tabellenboeken (bijvoorbeeld in Binas) te 
vinden.  

Het atoom met de hoogste elektronegativiteit zal de bindende elektronen wat sterker 
aantrekken. Het gevolg is, dat dit atoom dus een beetje negatief geladen zal zijn en dat 
duiden we aan met δ– . Het andere atoom krijgt daardoor een even grote licht positieve 
lading: δ+. Het symbool δ (delta) geeft aan dat het om een klein beetje gaat.  Het 
elektronenpaar is niet geheel door één van de atomen opgenomen (dan zouden er ionen 
met de lading 1– en 1+ zijn ontstaan).. 

H H H Cl

δ δ

  

Figuur 14. Een apolaire atoombinding (links, in H2)  
en een polaire atoombinding (rechts, in HCl) 

In de praktijk noemen we een atoombinding alleen polair, wanneer het verschil in 
elektronegativiteit niet al te klein is. Een C–H-binding is strikt genomen polair, maar dit is 
nauwelijks merkbaar en een C–H-binding wordt dan ook een apolaire atoombinding 
genoemd. Bekende polaire atoombindingen zijn O–H, N–H en C=O/C–O. 

2.3 Krachten tussen moleculen (intermoleculair) 
Er bestaan ook krachten tussen moleculen onderling, de zogenaamde intermoleculaire 
krachten (inter (Lat.) = tussen). Deze krachten zorgen voor de samenhang van stoffen. 
Hun sterkte  wordt meestal niet uitgedrukt als kracht (in Newton), maar in een andere 
grootheid: de energie 𝑈 die vrijkomt als deeltjes aan elkaar gaan zitten ten gevolge van de 
aantrekkingskracht. Het gaat dus om een energieverschil (“na – voor”), wat tot uitdrukking 
komt in de (hoofdletter-delta)notatie: ∆𝑈. 

Net als bij reacties of fase-overgangen geldt: een negatieve waarde van ∆𝑈 betekent, dat 
er energie vrijkomt (energie-afgifte naar buiten). Dit is het geval, als er een 
aantrekkingskracht tussen deeltjes heerst. Dan is spontane vorming van nanodeeltjes 
mogelijk. Afstotende krachten gaan dus gepaard met ∆𝑈 > 0 en wijst op het uiteenvallen 
van nanodeeltjes. 

Of moleculen elkaar aantrekken of juist afstoten, wordt bepaald door de eigenschappen 
van de moleculen. Of supramoleculaire nanodeeltjes zich spontaan vormen (self-assembly) 
hangt dus af van de beschikbare moleculen. De belangrijkste moleculaire eigenschap voor 
krachten tussen moleculen is het zogenaamde dipoolmoment van een molecuul. 

2.3.1 Dipoolmoleculen en het dipoolmoment 

Moleculen zoals H–F of H–Cl hebben een positieve en een negatieve elektrische pool (al 
zijn de ladingen slechts partieel: δ+ en δ–). We noemen dergelijke moleculen 
dipoolmoleculen of kortweg dipolen. Natuurlijk moet er wel een verschil zijn tussen een 
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molecuul H–F en een molecuul H–Cl, omdat de lading δ– op een F-atoom groter zal zijn 
dan op een Cl-atoom. Dat verschil is er ook: elk dipoolmolecuul heeft een dipoolmoment 
(symbool 𝜇 [mu]) met een richting en een grootte. De grootte geeft aan hoe polair het 
molecuul is. De waarde van het dipoolmoment van een molecuul is te vinden in 
tabellenboeken. Ook ingewikkelder moleculen (met drie of meer atomen) zijn te voorzien 
van zo’n dipoolmoment. Daarbij spelen twee eigenschappen een rol: 

1. welke polaire atoombindingen zijn er in het molecuul aanwezig? 
2. hoe groot zijn en welke richting hebben deze polaire atoombindingen (hun ruimtelijke 

stand)?  

 

 

 

 

Figuur 15. Het dipoolmoment van een watermolecuul en van een molecuul koolstofdioxide 

In een molecuul water (H2O) staan de twee atoombindingen onder een hoek van circa 
105°. Een buurmolecuul zal zo’n watermolecuul – vanaf de afstand tussen de moleculen 
bezien – als een elektrische dipool voelen. In een molecuul koolstofdioxide (CO2) staan de 
zuurstofatomen recht tegenover elkaar (de bindingshoek is dan 180°). Vanaf een 
intermoleculaire afstand bezien zal dit CO2-molecuul daarom niet als een elektrische dipool 
worden gevoeld door de buurmoleculen. Dit is terug te zien in de waarden van het 
dipoolmoment in tabellenboeken: voor een watermolecuul is het dipoolmoment niet gelijk 
aan 0, voor een CO2-molecuul wel. 

2.3.2 Vanderwaalsbindingen  

Het zal geen verrassing zijn, dat dipoolmoleculen elkaar steviger aantrekken dan 
moleculen zonder dipoolmoment. Een goede manier om intermoleculaire wisselwerkingen 
te vergelijken, is te kijken naar de kookpunten van stoffen. De kooktemperatuur geeft 
immers een indruk van de (gemiddelde) kinetische energie van de moleculen die 
voldoende is om de moleculen uit elkaar te laten gaan (‘aantrekkingskrachten tussen 
moleculen te overwinnen‘). Hoe  groter de intermoleculaire krachten, hoe hoger die 
gemiddelde kinetische energie en dus de temperatuur moet zijn. CO2 is bij 
kamertemperatuur een gas (kookpunt lager dan kamertemperatuur) en water een vloeistof 
(kookpunt hoger dan kamertemperatuur). Dit is het gevolg van de verschillen tussen een 
CO2-molecuul en een H2O-molecuul: de één is geen dipoolmolecuul, de ander wel. Hieraan 
is goed te zien: het samenspel van atoombindingen binnenin een molecuul 
(intramoleculair) bepaalt dus ook de aantrekkingskrachten tussen moleculen 
(intermoleculair). 

Een andere manier om intermoleculaire krachten te vergelijken, is via de bijbehorende 
waarde van ∆𝑈. Er bestaan drie typen intermoleculaire bindingen, en voor alle drie geldt 
dat ∆𝑈 ∝ −1/𝑟6 . Deze bindingen worden samen Vanderwaalsbindingen genoemd. Ze zijn in 
Tabel 2 op een rij gezet. 

Tabel 2: Overzicht van typen Vanderwaalsbindingen. ∝ betekent ‘is evenredig met’ 

δ+ δ+ 

2δ– 

het dipoolmoment van een  

molecuul H2O  is niet 0 

2δ+ δ– 

het dipoolmoment van een  

molecuul CO2 is 0   

δ– 
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type 
VanderWaalsbinding 

beschreven 
door 

deelnemende 
moleculen 

energie-effect ΔU 

dipool-dipoolbinding  
of 
Keesominteractie 

Keesom, 1912 twee dipoolmoleculen 

6
21

r
U µµ

−∝∆  

dipool-geïnduceerde 
dipoolbinding 
of  
Debye-interactie 

Debye, 1920 een dipoolmolecuul  
en  
een molecuul met 
dipoolmoment = 0 

6
21

r
U αµ

−∝∆  

dispersie-interactie 
of 
Londoninteractie 

London, 1930 twee moleculen met 
dipoolmoment = 0 6

21

r
U αα

−∝∆  

 

In de formules staat μi voor het 
dipoolmoment van molecuul i en 
staat αi voor de zogenaamde 
polariseerbaarheid van molecuul i. 
Wanneer een molecuul sterker 
polariseerbaar is, kan dit molecuul 
gemakkelijker een tijdelijk 
dipoolmoment (een geïnduceerd 
dipoolmoment) krijgen onder 
invloed van een ander molecuul. r 
is steeds de afstand tussen de 
moleculen. 

Opgave 2-2 Vergelijking van de drie Vanderwaalsbindingen 
De drie Vanderwaalsbindingen (‘Keesom’, ‘Debye’ en ‘London’) dragen samen bij aan de 
totale aantrekkingskracht tussen twee moleculen, en dus aan de totale interactie-energie 
∆𝑈𝑡𝑜𝑡. Welke bijdrage is nu het grootst? 
d. Leg uit dat voor benzeen (C6H6, molecuul is volledig vlak) geen Keesom- en geen 

Debye-interacties verwacht mogen worden. 
 
We vergelijken nu twee stoffen: fenol (benzenol, C6H5OH) en tolueen (methylbenzeen, 
C6H5CH3). 
b. Zoek de kookpunten van fenol en tolueen op (in K). 
c. Bouw met een molecuuldoos de structuren van beide stoffen en maak hiervan 

ruimtelijke tekeningen. 
 Gegeven:  
 - de benzeenring is vlak; 
 - de bindingshoek COH in fenol is ongeveer 109°; 
 - de bindingshoeken rondom het C-atoom in de methylgroep is ongeveer 109°. 
 
De polariseerbaarheid 𝛼 van een fenolmolecuul bedraagt 11,60. Van een molecuul tolueen 
bedraagt deze 11,80 (in dezelfde eenheid).  
d. Wat verwacht je voor de Londoninteracties in zuiver fenol versus die in zuiver tolueen? 
e. Waarom mag je niet zomaar aannemen, dat de Debye-interacties in zuiver fenol gelijk 

zijn aan die in zuiver tolueen? 

Polariseerbaarheid 
Wanneer een molecuul beter polariseerbaar is, kan 
dit molecuul gemakkelijker een tijdelijk 
dipoolmoment (een zogenaamd geïnduceerd 
dipoolmoment) krijgen onder invloed van een ander 
molecuul. Dit tijdelijke dipoolmoment ontstaat 
doordat elektronen van hun plaats te duwen zijn; 
dit is bijvoorbeeld een bekend verschijnsel bij de 
buitenste (en dus minder sterk aan de atoomkern 
gebonden) elektronen van grotere atomen.  
Ook niet-dipoolmoleculen kunnen (goed of minder 
goed) polariseerbaar zijn. De polariseerbaarheid 
van atomen en moleculen zijn getabelleerd in 
boeken of on line bronnen. 
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Het dipoolmoment 𝜇 van fenol bedraagt 1,55 en dat van tolueen bedraagt 0,43 (beide in 
dezelfde eenheid). 
f. Had je dit verschil verwacht? Leg uit met behulp van je antwoord op vraag 0. 
g. Mag je de drie bijdragen (‘Keesom’, ‘Debye’ en ‘London’) aan ∆𝑈𝑡𝑜𝑡 vergelijken, door de 

formules in Tabel 1 in te vullen? Leg uit waarom wel/niet. 
 
Procentueel (!) zijn de drie bijdragen aan ∆𝑈𝑡𝑜𝑡 voor beide stoffen als volgt verdeeld: 
 

 Procentuele bijdrage (%) aan ∆𝑼𝒕𝒐𝒕 
Stof Keesominteractie Debye-interactie Londoninteractie 
Fenol 14,5 8,6 76,9 
Toluene 0,1 0,9 99,0 

 
h. Verklaar de verschillen tussen de percentages genoemd bij de ‘Keesom’- en ‘Debye’-

bijdrage. 
 
(bron gegevens: Principles of Colloid and Surface Chemistry, P.C. Hiemenz & R. 
Rajagopalan, 3e editie (1997)) 
Het is niet ongebruikelijk dat de term Vanderwaalsbinding of Vanderwaalskracht wordt 
gebruikt, wanneer alleen de Londoninteracties worden bedoeld. Voor deze London-
interacties geldt: hoe groter het aantal elektronen en het contactoppervlak, des te sterker 
is de onderlinge kracht. Daarom zullen grotere moleculen (groter contactoppervlak, meer 
elektronen) elkaar onderling sterker aantrekken dan kleinere moleculen. Ook de 
molecuulmassa is een goede maat voor de Vanderwaalskrachten: zwaardere atomen (met 
meer elektronen) dragen immers bij aan een hogere molecuulmassa. Daarom zie je als 
vuistregel in scheikundeboeken: “Grotere/zwaardere moleculen ervaren sterkere 
Vanderwaalskrachten." Een eenvoudige kookpuntvergelijking tussen niet-dipoolmoleculen 
laat dit al zien: CH4-moleculen laten elkaar al los bij 112 K (kookpunt), maar moleculen 
C6H14 doen dat pas bij 342 K. Bij stoffen met dipoolmoleculen is deze vergelijking niet 
helemaal eerlijk: daar zijn immers Keesom- en Debye-interacties te verwachten, met 
duidelijke effecten op het (smelt- en) kookpunt. Toch zien we ook bij dipoolmoleculen 
(zoals fenol in de voorgaande opgave): de Londoninteracties vormen de belangrijkste 
bijdrage aan de totale aantrekkingskracht tussen de moleculen.  

Aantrekking tussen moleculen en ionen: de ion-dipoolbinding 

 

Ook ionen en moleculen trekken elkaar aan. 
Ook nu geldt, dat een dipoolmolecuul een 
ion sterker aantrekt dan een niet-dipool-
molecuul. Een dipoolmolecuul zal zich met 
zijn negatieve zijde naar een positief ion 
richten. Een negatief ion zal juist worden 
aangetrokken door de positieve zijde van 
een dipoolmolecuul. In water worden ionen 
daarom op een voorspelbare manier 
gehydrateerd (voorzien van een 
waterlaagje). In Figuur 16 is de hydratatie 
van een chloride-ion weergegeven.  

Figuur 16. De hydratatie van een chloride-ion 

Cl– δ+ 

δ+ 

2δ– 

δ+ 

δ+ 

2δ– 

δ+ 
δ+ 

2δ– 

δ+ δ+ 

2δ– 
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2.3.3 De waterstofbrug 

Bij polaire atoombindingen met een waterstofatoom kan een bijzondere 
aantrekkingskracht optreden. Een waterstofatoom is een erg klein atoom en daardoor kan 
het andere molecuul erg dichtbij het waterstofhoudende molecuul komen. De 
aantrekkingskracht kan daardoor sterker zijn dan bij een ‘gewone’ dipool-dipoolbinding. 
Het is dan wel nodig, dat het H-atoom voldoende δ+ geladen is. Dat is het geval, als dit 
atoom vastzit aan een N-atoom, een O-atoom of een F-atoom (deze atomen hebben een 
voldoende hoge elektronegativiteit). Ook moet het andere 
molecuul een atoom met voldoende (δ–)-lading hebben. Opnieuw 
komen de atomen N, O en F in aanmerking, mits deze een lading 
δ– bezitten. 

De binding tussen de Hδ+ en het δ– atoom noemen we een 
waterstofbrug of een H-brug. 

We onderscheiden de H-brugdonor (deze bevat het Hδ+) :  
• een –OH-groep (in een alcohol, in water, etcetera) 
• een –NH-groep (kan ook –NH2 zijn) 
• HF 
en een H-brugacceptor: 
• een O-atoom met de lading δ– (kan bijvoorbeeld ook in een –OH-groep zijn) 
• een N-atoom met de lading δ– (kan bijvoorbeeld ook in een –NH2-groep zijn) 
• een F-atoom (kan bijvoorbeeld ook in HF zitten) 

Ook tussen een ion en een molecuul kan een waterstofbrug optreden. De sterkst bekende 
waterstofbrug bevindt zich tussen het F–-ion en een HF-molecuul. (Het resultaat is feitelijk 
één deeltje, dat kan worden opgevat als een ion HF2

–)  

Opgave 2-3 Waterstofbruggen 
Ga na of tussen de volgende moleculen H-bruggen kunnen worden gevormd: 

a. Twee watermoleculen 
b. Een watermolecuul en een ammoniakmolecuul (NH3) 
c. Een watermolecuul en een zuurstofmolecuul (O2) 
d. Een watermolecuul en een molecuul aceton (zie rechts) 
e. Twee moleculen aceton 
f. Twee moleculen propaan 

 
Opgave 2-4 Bindingen in zuivere stoffen 
Welke krachten kunnen tussen de moleculen in de volgende zuivere stoffen optreden? 
Gebruik zo nodig de Binastabel met dipoolmomenten. 
a. octaan (octa = 8) 
b. ethaan 
c. waterstofchloride 
d. tetrachloormethaan 
e. ammoniak (NH3) 
f. ethoxyethaan (triviale naam: ether) (H3C–CH2–O–CH2–CH3) 
 
Opgave 2-5 Kookpunten 
a. Leg uit waarom het kookpunt van octaan hoger ligt dan het kookpunt van ethaan. 

H
O

H

HO

H

H-brug

δ

δ

δ

+

-

-

 

C

O

H3C CH3
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b. Leg uit waarom water (molecuulmassa 18,0 u) bij kamertemperatuur een vloeistof is 
en methaan (molecuulmassa 16,0 u ofwel praktisch gelijk) bij diezelfde temperatuur 
een gas is. 

 
Opgave 2-6 Schema 
Maak een schema met de bindingstypen die je tegen kunt komen in verschillende zuivere 
stoffen. Neem de volgende termen in je schema op: 
Vanderwaalsbinding, zout, intermoleculaire binding, waterstofbrug, polaire atoombinding, 
Keesominteractie, metaal, apolaire atoombinding, moleculaire stof, covalente binding, 
intramoleculaire binding, Londoninteractie, ionbinding, metaalbinding, Debye-interactie. 
 

Ter vergelijking: een covalente binding (atoombinding) heeft een vormingsenergie van 
ongeveer –200 tot –800 kJ mol–1 en is dus veel sterker dan de bovenstaande interacties. 
Voor waterstofbruggen in vloeibaar water geldt ΔU ≈ –20 kJ mol–1. 

 

Tabel 3 overzicht van verschillende intermoleculaire interacties en hun vormingsenergie 
ΔU. ∝ betekent ‘is evenredig met’ 

naam interactie voorbeeld ordegrootte ΔU  (kJ mol–1) 

ionbinding (ion-ion-
binding) 

Na+l– –40 tot –400 

Waterstofbrug 
H

O

H

2δ-

δ+
δ+

H
O

H

2δ-
δ+

δ+

waterstofbrug

 

–4 tot –40 (sterker is 
mogelijk, tot –155) 

ion-dipoolbinding Cl–(H2O)n –4 tot –40 

Londoninteractie 
(dispersie) 

CH4⋯CH4 –4 tot –40 

Keesominteractie 
(dipool-dipool) 

SO2⋯SO2 –0,4 tot –4 

Debye-interactie (dipool-
geïnduceerde dipool) 

HCl⋯C6H6 –0,4 tot –4 

2.3.4 De kern van de nano-mijn 

Terug naar de nano-mijn uit het artikel: het hart daarvan wordt gevormd door de 
medicinale stof: het siRNA. Om het siRNA heen zit een bolletje van cyclodextrinepolymeer, 
ofwel CDP. 

Opgave 2-7: De binding tussen siRNA en CDP 
Wikipedia geeft de volgende informatie over siRNA: Small interfering RNA (siRNA), 
sometimes known as short interfering RNA or silencing RNA, is a class of double-stranded 
RNA molecules, 20-25 nucleotides in length, that play a variety of roles in biology. 
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RNA behoort tot de nucleïnezuren. Eén van de bouwstenen van RNA is ribose. 
a. Welke andere bouwstenen tref je aan in RNA? 
b. Teken schematisch een stukje (enkelstrengs) RNA. 
siRNA is dubbelstrengs RNA. 
c. Welke delen van het RNA vormen de buitenkant van de dubbele streng? Wat gebeurt 

er met deze buitenkant bij (voldoende) hoge pH? 
Het cyclodextrinepolymeer (CDP) in het nanodeeltje heeft de volgende chemische 
structuur: 

 

Hierin geldt X ≈ 5. 
Het siRNA bindt aan de ‘middenketen’ van het CDP het deel tussen de ringstructuren in het 
CDP: 
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d. Welke soorten bindingen (niet-covalent) kunnen optreden tussen siRNA en CDP? 
e. Welke daarvan is het sterkst? Zie hierboven of in je scheikundeboek(en). 
De sterkte van bindingen wordt dikwijls uitgedrukt in het energie-effect bij het vormen van 
de binding: ∆𝑈 (eenheid bijvoorbeeld J, of J per mol). Voor Vanderwaalsbindingen kan 
worden bewezen dat ∆U omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de deeltjes tot de 
zesde macht: ∆UVDW ∝ –1/r6 . Voor de ionbinding geldt ∆Uion-ion ∝ –1/r . 
f. Wat gebeurt er met de waarden van ∆UVDW en ∆Uion-ion als r twee keer zo groot wordt? 
g. Wat gebeurt er met ∆U als r → 0 ? 
h. Bedenk welke onderlinge tegenwerking twee deeltjes ondervinden als de onderlinge 

afstand zeer klein wordt.De korst van de nano-mijn 

2.4 Practicum calciumalginaat en gecontroleerde stofafgifte 
2.4.1 Inleiding 

Alginezuur is een polymeer dat uit algen kan worden gewonnen. De structuur ervan is 
hieronder weergegeven. 
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Natriumalginaat is het natriumzout van alginezuur; de 
negatieve ionen (alginaationen) worden gevormd door 
ionisatie van de carbonzuurgroepen (–COOH). 
Wanneer een CaCl2-oplossing wordt gemengd met een 
oplossing van natriumalginaat, wordt een zelf-
assemblerend, gelachtig materiaal gevormd. Dit 
materiaal kan in zijn poriën moleculen van andere 
stoffen bevatten. Deze stoffen kunnen vanuit het 
materiaal diffunderen. 
Dit systeem is op te vatten als een simulatie van een 
slow-release-preparaat van een medicinale stof. 

 
 (afbeelding: Wood C.G., J. Chem. Ed. 1974 

(7)) 

benodigdheden 

- natriumalginaatoplossing (dag voordat oplossing nodig is maken; 2 massa-% 
natriumalginaat (2 g/100 mL), goed roeren, voeg per liter alginaatoplossing 1,34 
mmol coccine (rode kleurstof, 78 mg/100 mL) toe, goed roeren, geheel laten staat 
zodat luchtbellen verdwijnen) 

− 0,15 M CaCl2-oplossing 
− 2 bekerglazen (250 mL) 
− bekerglas (400 mL) 
− maatcilinder (200 mL) 
− statief met mannetje en klem 
− 2 spuitjes (10 mL) 
− theezeefje 

− spuitfles met gedestilleerd water 
− keukenpapier/filtreerpapier 
− spectrofotometer (VIS) 
− cuvetten 
− glazen roerstaaf of magneetroerder/roervlo 
− stopwatch 

2.4.2 uitvoering deel I) maken alginaatbolletjes 

• schenk in een bekerglas van 200 mL ongeveer 150 mL CaCl2-oplossing. Voeg een klein 
spatelpuntje kleurstof (dezelfde als in de bolletjes) toe en roer goed. (De kleurstof in 
de CaCl2-oplossing zorgt ervoor dat de diffusie van de kleurstof uit de bolletjes niet 
meteen op gang komt). 

• zet een spuit met de druppelopening naar beneden in een klem aan een statief. Zorg 
dat de spuit op een hoogte van ongeveer 50-60 cm zit. 

• zet onder de spuit het bekerglas met de gekleurde CaCl2-oplossing. 
• vul de spuit met ongeveer 10 mL gekleurde natriumalginaatoplossing 
• (alternatief: laat van een hoogte van 15-20 cm boven de oplossing met de spuit 

druppels gekleurde natriumalginaatoplossing in de gekleurde CaCl2-oplossing vallen; 
rustig druppels er steeds uit ‘spuiten’) 

• laat de hele spuit leegdruppelen. 
• neem een leeg bekerglas en leg er een theezeefje op. 
• giet de inhoud van het bekerglas met de bolletjes door het zeefje. 
• spoel de bolletjes met een klein beetje gedestilleerd water af. 
• leg de bolletjes op ‘keukenpapier’/filtreerpaper en droog ze een beetje af. 
Opgave 2-7 Vragen bij deel I 
a. Teken een fragment (met daarin twee ringen) van het polymere alginaation, het 

zuurrestion van alginezuur. 
b. Leg met een tekening uit, hoe een Ca2+-ion kan zorgen voor de self-assembly van de 

poly-anionketens (de ‘poly-negatieve-ion-ketens’). 
De interactie-energie behorend bij een binding tussen twee ionen wordt gegeven door de 
uitdrukking 

∆𝑈 ∝ −
𝑞1𝑞2
𝑟  

met  𝑞1 en 𝑞2 de ladingen van de ionen en 𝑟 hun onderlinge afstand. 
c. Geeft deze formule een verklaring voor de verschillen tussen natriumalginaat en 

calciumalginaat? Leg uit. 
d. Welke rol van de pH mag worden verwacht bij de self-assembly van calciumalginaat? 

Leg je antwoord uit. 
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2.4.3 optioneel: uitvoering deel II) meten van het vrijkomen van de kleurstof 

• weeg 3 gram gekleurde alginaatbolletjes af. 
• stel op de spectrofotometer de juiste golflengte in voor de kleurstof. 
• laat de lamp voldoende opwarmen voor je de spectrofotometer gaat gebruiken. 
• vul een cuvet met gedemineraliseerd water en zet de absorptie (extinctie 𝐸) voor deze 

meting op 0 (op sommige meters betekent dat: de transmissie T op 1, dan wel op 100 
% zetten). 
Noteer dit als de meetwaarde voor de meting op t = 0 s. 

• breng 200 mL gedemineraliseerd water in het hoge bekerglas. 
• breng de gekleurde natriumalginaatbolletjes in het bekerglas. 
• start de stopwatch op het moment dat de bolletjes in het water worden gedaan. 
• roer regelmatig (roerstaaf of magneetroerder) en rustig de inhoud van het bekerglas. 
• haal steeds na 1 minuut met een 10 mL-spuitje ongeveer 5 mL oplossing uit het 

bekerglas en breng dit in een cuvet; spuit het restant terug in het bekerglas. 
• meet de absorptie (laat paar seconden stabiliseren voor je meet) en noteer deze. Als 

de meter de transmissie meet: noteer de transmissie T (waarde tussen 0 en 1, dan wel 
tussen 0% en 100%) 

• giet na de meting de cuvetvloeistof terug in het bekerglas. 
Opgave 2-8 Vragen bij deel II 
a. Welke factoren beïnvloeden de diffusiesnelheid van een stof? [tip: wet van Fick] 
De extinctie 𝐸 is recht evenredig met de concentratie van de kleurstof. 
b. [zonodig] reken de transmissie 𝑇 (tussen 0 en 1, dus percentages eerst delen door 

100) om naar de extinctie 𝐸 via de formule 𝐸 = − log𝑇.  
c. Zet in een diagram de waarden van 𝐸 uit tegen de tijd. Trek zo goed mogelijk een 

vloeiende lijn door de punten. 
d. Verklaar het verloop van de lijn, mede met behulp van je antwoord op vraag a. 

2.5 De korst van de nano-mijn: hydrofobe binding en host-guest-
chemie 
De vorming van de nano-mijn uit het artikel aan het begin van het hoofdstuk kon globaal 
als volgt worden weergegeven: 

 

Inmiddels hebben we gezien dat het siRNA het binnenste van de nano-mijn vormt, met 
daaromheen het cyclodextrinepolymeer (CDP). De overgebleven moleculen zijn PEG-AD en 
Tf-PEG-AD: deze vormen als het ware een ‘luchtige’ korst rondom deze kern. Hoe zijn 
PEG-AD en Tf-PEG-AD gebonden aan het CDP? Het antwoord luidt: door het samenspel 
van allerlei niet-covalente bindingen, die in paragraaf Error! Reference source not 
found. aan de orde zijn geweest.  

2.5.1 Het hydrofoob effect en de hydrofobe binding 

Om een beeld te krijgen van dat samenspel nemen we een simpel voorbeeld: het mengen 
van water (H2O) en hexaan (C6H14). Om deze stoffen te mengen, moeten er de volgende 
dingen gebeuren: 

1. de intermoleculaire bindingen tussen de watermoleculen moeten worden verbroken; 
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2. de intermoleculaire bindingen tussen de hexaanmoleculen moeten worden verbroken; 

3. er worden nieuwe intermoleculaire bindingen tussen de watermoleculen en de 
hexaanmoleculen gevormd. 

Tussen watermoleculen heersen sterke bindingen: uiteraard Londoninteracties, maar ook 
dipool-dipoolinteracties (Keesom) en waterstofbruggen. Ook hexaanmoleculen trekken 
elkaar aan, maar in die stof zijn alleen maar Londoninteracties tussen de moleculen 
aanwezig. Ook tussen watermoleculen en hexaanmoleculen zullen aantrekkingskrachten 
voorkomen: London- en Debye-interacties. Hexaan heeft echter geen waterstofatoom met 
de lading δ+ en ook geen enkel atoom met de lading δ–. Hexaanmoleculen kunnen dus 
nooit waterstofbruggen vormen, ook niet met de waterstofbrugdonor H2O. 

Kijken we naar de totale energieverandering bij het mengen van hexaan en water, dan zou 
je het volgende kunnen zeggen (de nummers verwijzen naar de gebeurtenissen 
hierboven): 

UUUUmengen 321 ∆+∆+∆=∆  

en voor de bijdragen van proces 1, 2 en 3 geldt: 

U1∆ en U2∆ > 0  (endotherm: het verbreken van deze bindingen kost energie) 

U3∆ < 0  (exotherm: de vorming van deze bindingen levert energie op) 

Het is niet raar om te veronderstellen, dat de energiewinst ∆3U niet opweegt tegen de 
energie-investeringen ∆1U en ∆2U. Hoe sterker de binding, des te groter de energieprijs, 
dus met name ∆1U zal wel groot zijn, omdat het relatief veel energie kost om de 
waterstofbruggen in water te verbreken. Voor het totaaleffect verwachten we daarom, dat 
∆mengenU > 0 en dat het mengen geen energiewinst op zal leveren. In de praktijk zien we 
dan ook, dat hexaan en water niet mengen, maar als twee lagen op elkaar blijven staan. 

Als de nieuwe contacten tussen de twee stoffen wél veel energie opleveren, dan is de 
waarde van ∆3U sterker negatief. Dat zie je bijvoorbeeld bij het mengen van water en 
ethanol (C2H5OH). Ethanolmoleculen kunnen ook met watermoleculen sterke interacties 
aangaan, namelijk waterstofbruggen. Het gevolg is, dat ethanol en water in alle 
verhoudingen mengbaar zijn. 

Stoffen die goed met water mengen (zoals ethanol) worden hydrofiel (ύδωρ (Gr.) = water 
en φιλος (Gr.) = liefde) genoemd. Stoffen die slecht of in het geheel niet met water 
mengen (zoals hexaan), noemt men hydrofoob (φόβος (Gr.) = vrees). Ook kom je de 
termen polaire stof en apolaire stof tegen. Een polaire stof bestaat uit dipoolmoleculen. 
Dipoolmoleculen zullen sterkere interacties met watermoleculen aangaan. Voor apolaire 
stoffen (met niet-dipoolmoleculen) geldt dat niet. Daarom kunnen polaire stoffen hydrofiel 
zijn, maar zijn apolaire stoffen altijd hydrofoob. 

Het ervaringsverschijnsel dat hydrofobe stoffen slecht of in het geheel niet met water 
mengen, wordt het hydrofoob effect genoemd. Hydrofobe stoffen zullen in water dus niet 
snel uit elkaar worden gedreven. Het lijkt dus net, of de hydrofobe stoffen elkaar 
aantrekken. Dat is ook zo, maar deze aantrekkingskracht is op zich niet sterker dan tussen 
een hydrofiele en een hydrofobe stof. Omdat hydrofiele stoffen elkaar wél sterker 
aantrekken, krijgen de hydrofobe stoffen geen kans om te mengen met deze hydrofiele 
stoffen. Deze binding wordt soms wel de hydrofobe binding genoemd. Een (mogelijk 
veronderstelde) extra aantrekkingskracht tussen hydrofobe stoffen (apolaire moleculen) is 
echter schijn!  
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Voor de onderlinge mengbaarheid van stoffen geldt  
aldus een eenvoudige vuistregel: 

soort zoekt soort 

• Hydrofiele stoffen mengen goed met hydrofiele stoffen. 
• Hydrofobe stoffen mengen goed met hydrofobe stoffen. 
• Hydrofiele en hydrofobe stoffen mengen onderling niet (of slecht). 

 

 

2.5.2 De korst van de nano-mijn  

De bouwstenen die we nog onder de loep moeten nemen, zijn de moleculen polyethyleen-
glycol (PEG), adamantaan (AD) en een doelzoekende groep (hier een transferrinegroep, 
afgekort Tf). In het artikel is te lezen, dat deze onderling gekoppeld zijn via een covalente 
binding, oftewel een atoombinding. Het is daarom niet meer juist om te spreken over losse 
moleculen PEG, AD en Tf; juister is het om te spreken over een molecuul PEG-AD 
respectievelijk een molecuul Tf-PEG-AD. 

Adamantaan komt voor als zelfstandig molecuul met de volgende structuur: 

CH

CH2
CH

CH2

CH
CH2

CH2 CH2
CH

CH2

 

Figuur 17. De molecuulstructuur van adamantaan (links volledig uitgetekend, rechts 
schematisch) 

Polyethyleenglycol (PEG, ook bekend als polyethyleenoxide, PEO) is een polymeer met –
CH2CH2O– als repeterende eenheid. Het PEG-AD-molecuul heeft de structuur die je in 
Figuur 138 ziet. 

 

CH2 CH2 O

n  

PEG/PEO 

NH

O

n(OCH2CH2)H3C NH

O

PEG

 

Figuur 138. Links de molecuulstructuur van PEG, midden en rechts die van PEG-AD 

 

Opgave 2-9: de korst van de nano-mijn en host-guest-chemie 
Het cyclodextrinepolymeer (CDP) in de kern van de nano-mijn heeft de volgende 
chemische structuur: 
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Figuur 19. Het cyclodextrinepolymeer (CDP) 
 
De ringstructuren in het polymeer bestaan ook als losse ringvormige moleculen: 
(α-)cyclodextrine. 
 
a. Zoek (in boeken of op Internet) informatie over de holte van cyclodextrine. 
b. Beschrijf op welke wijze PEG-AD en Tf-PEG-AD aan de kern van de nano-mijn hechten. 

Gebruik in je uitleg de molecuulstructuren van de interacterende moleculen. 
c. De binding van vraag b. wordt aangeduid met de term host-guest-chemie. Leg uit 

waarom deze term wordt gebruikt. 
d. Wie/wat is hier de host en wie/wat de guest? 
e. Waarom is een nauwe pasvorm gunstig bij host-guest-chemie? Leg je antwoord uit 

met behulp van Tabel 1. 
f. Op welke plaats in een molecuul PEG-AD kun je de koppeling van de Tf-groep 

verwachten? 

 

 

3. Kwantumdots 
Kwantumdots zijn korreltjes van een paar nanometer groot met bijzondere eigenschappen. 
Ze worden onder meer gebruikt in de nieuwste ledlampen waar ze voor aangenaam 
gekleurd licht zorgen.  

Zoals veel nanomaterialen hebben kwantumdots merkwaardige eigenschappen die te 
danken zijn aan hun kleine afmetingen. In dit hoofdstuk gebruiken we kwantummodellen 
om die eigenschappen te verklaren. 

Onderzoeken: wat zijn kwantumdots en hoe kun je hun eigenschappen begrijpen?  

Gebruiken: welke toepassingen zijn er voor kwantumdots? 

3.1 Inleiding: de ledlamp 
Een gloeilamp geeft aangenaam wit licht maar met een zeer laag rendement. Om het 
energieverbruik van verlichting terug te dringen, stelt de EU per 1 september 2012 eisen 
aan het rendement van lampen (zie bv. http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_nl.htm). 
Aan die eisen zal de gewone gloeilamp niet kunnen voldoen. Er zijn allerlei alternatieven 
op de markt voor de gewone gloeilamp, zoals de halogeenlamp, tl-buis en spaarlamp. Deze 
hebben elk hun eigen voor- en nadelen qua energiegebruik, aanschafkosten, kleur van het 
licht en vorm van de lamp.  
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Opgave 3-1 Lampen 
Zoek voor de volgende typen lampen uit hoe ze werken, wat voor licht ze geven, wat ze 
kosten: 1. Gloeilamp; 2. Halogeenlamp; 3. Tl-buis; 4. spaarlamp 

3.1.1 Een led-lamp met aangename kleur  

De laatste jaren is ook de ledlamp in opkomst. Lees hierover dit recente artikel: 

Schemerlamp LED – Bennie Mols 

Het Amerikaanse bedrijf QD Vision brengt een lichtgevend filter op de markt dat blauw 
ledlicht omzet in sfeervol wit licht. Dit licht lijkt veel beter op het vertrouwde gloeilamplicht 
dan conventioneel wit ledlicht, dat kil overkomt. Het lichtgevend filter ziet eruit als een 
zeshoekig plaatje en wordt binnenkort door het eveneens Amerikaanse bedrijf Nexxus 
geïntegreerd met een ledlamp verkocht. Deze Quantum led biedt een alternatief voor de 
met fosforen gecoate witte led’s die vele andere fabrikanten al op de markt brengen. 

De truc van het lichtgevend filter zit in kleine klompjes halfgeleiderkristal, zogeheten 
quantumdots. Deze quantumdots zetten de ene kleur licht met grote efficiëntie om in de 
andere (fotoluminescentie). Hun diameter bepaalt welke kleur ze uitzenden. Hoe groter de 
quantumdot, hoe minder energierijk en roder het uitgezonden licht. Het grote voordeel van 
quantumdots is dat ze elke kleur uit het zichtbare lichtspectrum kunnen uitzenden. 

QD Vision, een spin-off van het Massachusetts Institute of Technology, maakt 
quantumdots van cadmiumselenide, met een omhulsel van zinksulfide. Een quantumdot 
van twee nanometer zendt bij aanstraling blauw licht uit, een van vier nanometer groen 
licht en een van zes nanometer rood licht (een nanometer is een miljoenste millimeter). 
Cadmiumselenide geeft momenteel de meest efficiënte lichtomzetting, maar bevat helaas 
wel het schadelijke cadmium. Cadmiumvrije quantumdots die dezelfde efficiëntie halen, 
zijn echter in aantocht. Indiumfosfide is daarvoor een goede kandidaat. 

QD Visions lichtgevende filter bestaat uit twee dunne glasplaatjes met daar tussenin de 
quantumdots, een milligram in totaal. De truc is om quantumdots van verschillende 
afmetingen met elkaar te combineren en zo verschillende kleuren licht met elkaar te 
mengen. Laat blauw ledlicht – het meest energierijke zichtbare licht – op de quantumdots 
vallen en ze zenden bij elkaar genomen wit licht uit met een veel rijkere kleurschakering 
dan dat van conventioneel wit ledlicht. 

(…) 

Nanowetenschapper Erik Bakkers, voormalig onderzoeker bij Philips en sinds een paar 
maanden universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven, noemt deze oplossing voor het 
kleurprobleem van conventioneel wit ledlicht elegant. “Bij bestaand wit ledlicht, valt blauw 
ledlicht op fosforiserende materialen, die piekjes van geelachtig licht aan het blauwe 
ledlicht toevoegen. Het resultaat is dan een kil soort wit licht. Met quantumdots hebben ze 
een heleboel piekjes aan het kleurspectrum toegevoegd en zo benaderen ze het 
kleurspectrum van zonlicht beter” 

QD Vision claimt dat zijn quantumdots minder licht verloren laten gaan dan een coating 
van fosforen, maar het geeft geen cijfers over de efficiëntie. Bakkers vermoedt dat het 
zo’n negentig procent kan zijn. Dan zou dus slechts tien procent van de energie verloren 
gaan.  

(…) 
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Quantumdots voor de lichtmarkt zijn in opkomst. Een tweede ontwikkeling is om 
quantumdots te maken, die, gevoed door elektriciteit, zelf als een led licht gaan geven 
(elektroluminescentie in plaats van fotoluminescentie). Helaas halen elektroluminescente 
quantumdots nu nog slechts een energie-efficiëntie van vijftien procent. “Dat is leuk 
academisch onderzoek, maar ik geloof niet dat je daarmee een efficiënte led kunt maken”, 
zegt Erik Bakkers. “Wel kun je elektroluminescente quantumdots goed gebruiken voor het 
maken van displays. Conventionele LCD-schermen, waarin bronlicht op een kristalfilter 
schijnt, laten maar zo’n vijftien procent van het licht door. Een scherm dat het licht niet 
filter, maar zelf de juiste kleuren uitzendt, zou veel efficiënter kunnen zijn.” 

(…) 

Bron: Wetenschap NRC Handelsblad zaterdag 27 maart & zondag 28 maart 2010, zie ook 
http://benniemols.blogspot.com/2010/03/quantumdots-scheppen-sfeervol-wit-led.html. 

Op http://www.youtube.com/watch?v=VjznErmcLnU zie je de schermerlamp led in actie.  

Opgave 3-2: Artikel Schemerlamp-led 
a. Noteer de belangrijkste natuurkundige begrippen die in het artikel voorkomen. Geef 

aan welke begrippen je kent en welke niet.  
b. In het artikel wordt gesproken over fotoluminescentie: de ene kleur licht wordt 

omgezet in een andere kleur. Ken je andere voorbeelden van fotoluminescentie? Kun 
je uitleggen hoe fotoluminescentie in principe werkt?  

c. In het artikel staat dat een kwantumdot licht met 
een bepaalde kleur kan omzetten in een andere 
kleur. Hierbij spelen de afmetingen van de 
kwantumdot een doorslaggevende rol, en niet het 
materiaal waarvan de kwantumdot is gemaakt. 
Ken je andere voorbeelden waarbij de 
eigenschappen van een stof bepaald worden door 
de afmetingen en niet door het soort materiaal? 

3.1.2 Kwantumdots in de schemerlamp-led 

In de schemerlamp-led spelen kwantumdots een hoofdrol bij het maken van de juiste kleur 
licht. Een kwantumdot is een structuur die in alle drie de dimensies nanoafmetingen heeft. 
Het is dus een 'nuldimensionaal' deeltje (zie Hoofdstuk 1) of nanodeeltje.  

Een kwantumdot heeft de bijzondere eigenschap dat de elektrische en optische 
eigenschappen instelbaar zijn door de afmetingen van het deeltje te veranderen. Dat is 
duidelijk te zien in Figuur 3. Daarin worden verschillende suspensies met kwantumdots van 
CdTe bestraald met UV-licht en zenden vervolgens zichtbaar licht uit. Elk van de potjes 
bevat een suspensie met kwantumdots van een bepaalde afmeting. De kleur van het 
uitgezonden licht hangt af van de grootte van de kwantumdots. De kwantumdots zijn 
schematisch weergegeven als cirkels met verschillende diameter en de kleur van het 
uitgezonden licht. Ze zien er dus niet echt zo uit!  

De schemerlamp-led.  
Bron: QD Vision 
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Figuur 14. Het verband tussen de grootte van CdTe-kwantumdots en hun fluorescentie 
(afbeelding in gewijzigde vorm afkomstig uit het proefschrift ‘Fundamentals and 
Applications of Semiconductor Nanocrystals’, R. Koole, Universiteit Utrecht, 2008, p. 15) 

Kwantumdots zijn ontdekt in het begin van de jaren tachtig van de 20e eeuw. Sindsdien is 
veel onderzoek gedaan aan kwantumdots. Er wordt verwacht dat kwantumdots binnen een 
paar jaar commercieel toegepast zullen worden, bijvoorbeeld in computers, medische 
technologie, zonnecellen en lampen (zie bijvoorbeeld 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot). QD Vision en Nexxus brengen nu dus als een 
van de eersten een toepassing van kwantumdots op de markt. In dit hoofdstuk zullen we 
hun schemerlamp-led gebruiken om te begrijpen wat een kwantumdot is en wat er zo 
handig aan is.  

Wat moet je weten om te begrijpen hoe de schemerlamp-led werkt? De schemerlamp led 
bestaat uit twee componenten:  

1. een component om licht te maken; hier een led die elektriciteit omzet in blauw licht;  
2. een component om licht met een bepaalde kleur om te zetten in een gewenste kleur; 

hier een filter van kwantumdots dat blauw licht omzet in wit licht.  

Het speciale van de schemerlamp-led zit 'm in de tweede component: de kwantumdots, en 
daar gaan we ons in de volgende paragrafen op richten. Kunnen we de eigenschappen van 
kwantumdots te begrijpen, in het bijzonder hoe het komt dat bij kwantumdots de kleur 
van het uitgezonden licht afhankelijk is van de grootte van de kwantumdots? We 
gebruiken hiervoor onze kennis over atomen en moleculen, en we beginnen met een 
herhaling van hoe het atoommodel van Bohr atoomspectra verklaart.  

3.1.3 Atoomspectra en het atoommodel van Bohr 

Een gas bestaat uit losse atomen of moleculen die zich onafhankelijk van elkaar bewegen. 
Een warm ijl gas zendt licht uit met alleen bepaalde kleuren: het spectrum van zo’n gas 
(de intensiteit als functie van de golflengte) is een lijnenspectrum. Een koel gas waar licht 
op valt absorbeert juist alleen bepaalde kleuren en laat de overige door: dit 
absorptiespectrum is ook een lijnenspectrum. In Figuur 15 zie je een voorbeeld. 
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Figuur 15. Een voorbeeld van een emissie- en absorptiespectrum 
Bron: http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/absorption.html 

De natuurkundige Niels Bohr heeft in 1913 zijn atoommodel opgesteld om te verklaren 
waarom de atomen in een gas licht uitzenden en opnemen volgens zo'n lijnenspectrum. De 
belangrijkste onderdelen van dat model zijn: 

• het centrum van een atoom is de positief 
geladen kern; 

• elektronen bewegen in banen om de 
atoomkern; 

• hoe verder van de kern, des te meer energie 
heeft het elektron; 

• elektronen kunnen niet op willekeurige 
afstand van de kern bewegen: alleen 
elektronenbanen op precies bepaalde 
afstanden van de kern zijn 'toegestaan'. Er is 
een binnenste baan: dichter bij de kern kan 
een elektron niet komen. 

De elektronenbanen zitten als schillen om de kern, 
en worden daarom ook wel elektronenschillen 
genoemd. Hoe groter de schil, hoe meer 
elektronen erin passen: in schil nummer n 
(gerekend vanaf de atoomkern) passen er 2n2. Zie Figuur 16. 

Wat betekent dit voor de interactie van atomen met licht? 

Als een atoom licht absorbeert, wordt de geabsorbeerde energie door een elektron 
gebruikt om naar een hogere baan te springen. Omdat niet alle banen zijn toegestaan, kan 
de energie alleen in specifieke hoeveelheden worden opgenomen. Omgekeerd komt er een 
'pakketje' energie vrij wanneer een elektron van een baan met veel energie terugvalt naar 
een baan met minder energie. Deze pakketjes energie zijn de fotonen waar het licht uit 
bestaat.  

De energie van het foton is dus gelijk aan de energiewinst of -verlies van het elektron. De 
fotonenergie hangt samen met de frequentie (en dus de kleur) van het licht, volgens E=hf. 
Dus de energieniveaus in het atoom, of preciezer: de verschillen tussen de niveaus, 
bepalen het spectrum van het opgenomen of uitgezonden licht. 

Efoton = ∆E = Ehoog – Elaag 

Efoton = hf = hc/λ 

Hier is h de constante van Planck. Omdat het telkens gaat om de energiesprong van één 
elektron, is de grootte van die energiesprong erg klein. Daarom wordt de waarde van 

 

Figuur 16. Schematische weergave 
van het atoommodel van Bohr 
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ΔEelektron vaak uitgedrukt in de eenheid elektronvolt (eV). Er geldt dat 1 eV = 1,6022 ∙ 10–

19 J. 

In dit atoommodel kan de energie van de elektronen alleen in afgepaste hoeveelheden toe- 
en afnemen. Dit verschijnsel wordt kwantisatie genoemd. De energiepakketjes worden ook 
wel kwanta (of quanta) genoemd. 

Opgave 3-3: Energieniveauschema van een atoom 
Een bepaald soort atomen die vanuit de grondtoestand fotonen met een energie van 6,7 
eV hebben geabsorbeerd, kunnen vanuit die aangeslagen toestand zowel fotonen 
absorberen met een energie van 1,0 eV als fotonen emitteren met een energie van 1,3 eV. 
Het ionisatieniveau van deze atomen is 10,4 eV.  

a. Teken het energieniveauschema   

Op één van de atomen valt een foton met energie van 1,5 eV.  

b. Leg uit of dit foton geabsorbeerd kan worden.   

Wat er gebeurt na absorptie van een foton 

Wanneer een foton op een atoom valt (of een molecuul, ion, etc.), wordt het niet altijd 
geabsorbeerd. Het doorlaten van fotonen noemen we transmissie. 

Als het deeltje een foton heeft geabsorbeerd, is de energie ervan toegenomen. Het deeltje 
bevindt zich dan in een zogenoemde aangeslagen toestand. Meestal zal het deeltje na 
korte of wat langere tijd de extra energie weer afgeven en terugkeren naar de toestand 
met zo laag mogelijke energie, de grondtoestand. Dit kan op verschillende manieren: 

afgifte van warmte aan de omgeving (dit gebeurt meestal);  
afgifte van straling: dit heet emissie1. Emissie kan op verschillende manieren gebeuren: 
-  als het deeltje in 1 stap terugvalt naar de oude toestand heeft het uitgezonden 
foton dezelfde energie als het geabsorbeerde foton.  
- als het deeltje in meerdere stappen terugvalt, zendt het fotonen met een kleinere 
frequentie uit; dit heet fluorescentie.  
- als de emissie in 1 of meerdere stappen langzaam gaat heet dit fosforescentie (dit 
kan minuten of zelfs uren duren nádat de oorspronkelijke lichtbron is uitgeschakeld).  

Er zijn ook andere vervolgopties: het aangeslagen deeltje zendt geen energie uit maar 
gaat daadwerkelijk iets anders doen, bijvoorbeeld het aangeslagen deeltje gaat een 
chemische reactie aan. Omdat deze reactie plaatsvindt onder invloed van licht heet dit een 
fotochemische reactie. Een voorbeeld is fotolyse (ontleding onder invloed van licht). 

Kwantumdots en het atoommodel van Bohr 

Helpt het atoommodel van Bohr nu om het uitzenden van licht door kwantumdots te 
begrijpen?  

Opgave 3-4: Luminescentie door losse atomen en kwantumdots  
De kwantumdots uit de schemerlamp-led absorberen licht en zenden daarna een andere 
kleur licht uit. Een atoom kan hetzelfde doen. 

1 Wanneer de uitgezonden straling zichtbaar is, kom je ook wel de term luminescentie tegen (lumen (Lat.) = licht). 
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a. Waarvan hangt de kleur van het uitgezonden licht af in het geval van het atoommodel 
van Bohr? 

b. Waarvan hangt de kleur van het uitgezonden licht af in het geval van de kwantumdots 
in de schemerlamp-led? 

De conclusie is dat het atoommodel van Bohr niet genoeg is om de eigenschappen van de 
kwantumdots te verklaren. 

3.2 Kwantummodellen  
Vanaf het begin van de 20e eeuw is gebleken dat kleine deeltjes zoals atomen en 
moleculen zich niet houden aan de natuurwetten die voor grotere voorwerpen gelden. Om 
zulke kleine deeltjes te beschrijven is een andere theorie nodig: de kwantummechanica. 
Hier heb je misschien over geleerd in bijvoorbeeld de module Kwantumstructuur van de 
materie. In deze paragraaf worden een aantal belangrijke ideeën van deze theorie kort 
behandeld. 

We bekijken eerst een eenvoudig kwantummodel voor elektronen die zitten 'opgesloten' in 
bijvoorbeeld een atoom of een molecuul: het 'deeltje in een doosje'. Dit model is niet erg 
realistisch, maar je kunt er wel berekeningen mee doen. 

Daarna kijken we naar meer realistische kwantummodellen die de elektronen in atomen, 
en moleculen beschrijven. Deze modellen zijn moeilijker om mee te rekenen, maar ze 
geven ook betere verklaringen van de eigenschappen van kwantumdots.   

3.2.1 Een eenvoudig kwantummodel: het deeltje in een doosje 

In de kwantummechanica worden deeltjes (en ook licht) beschreven met zowel gewone 
'deeltjeseigenschappen' zoals massa en plaats, als 'golfeigenschappen' zoals golflengte. 
Een deeltje wordt beschreven met een bijbehorende golffunctie Ψ.  

De golffunctie strekt zich uit over (een deel van) de ruimte en 
verandert in de loop van de tijd. Hoe groter de amplitude van de 
golffunctie in een bepaald gebied, hoe groter de kans om het 
deeltje daar aan te treffen. Bovendien kun je uit de golffunctie 
ook de energie van het deeltje bepalen, en de impuls p=mv van 
het deeltje haal je uit de golflengte via p=h/λ (waar h de 
constante van Planck is.  

Een belangrijk gevolg is dat deeltjes in de kwantummechanica 
geen precieze banen beschrijven zoals bijvoorbeeld knikkers dat 
doen: ze hebben (net als gewone golven) geen precieze plaats. 
Een ander gevolg is dat bepaalde grootheden, zoals de energie 
van een elektron in een atoom, alleen nog discrete waarden 
aannemen.  

Hoewel het beeld van een atoom heel anders is, volgen de 
discrete energieniveaus van het atoommodel van Bohr direct uit 
de kwantummechanica!  

Berekeningen in de kwantummechanica zijn vaak wiskundig complex. Het deeltje-in-een-
doos is een model voor een deeltje dat vrij kan bewegen in een doos met ondoordringbare 
wanden. Dit model is wiskundig eenvoudig en exact oplosbaar. Het wordt gebruikt als 
benadering voor het gedrag van bijvoorbeeld een elektron in een atoom of molecuul. 
Uitgangspunten voor het model zijn: 

• de totale energie van het deeltje is constant; 

 

Figuur 17. de 
golffuncties van een 
deeltje in een doosje 
voor n=1, 2 en 3 
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• de potentiële energie van het deeltje is constant binnen de doos (Epot = constant); 

hieruit volgt dat de bewegingsenergie Ek = ½mv2 van het deeltje ook constant is. 

• de golffunctie moet passen in de doos, op de wand is Ψ=0; 

hieruit volgt dat de golflengte λ = h/p moet passen bij de lengte van de doos L: 2L = nλn. 

Met deze aannames voor een deeltje in een 1-dimensionale doos kan men afleiden dat de 
golffunctie en de energie worden gegeven door:  
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Hierin is x is de plaats van het deeltje in de doos, L de lengte van de doos en m de massa 
van het deeltje. Het getal n kan elke positieve waarde hebben. In Figuur 17 zie je de 
eerste drie golffuncties getekend. De amplitude A wordt zo bepaald dat de kans om het 
deeltje in de doos aan te treffen 1 is. Er zijn soortgelijke formules voor een 3-dimensionale 
doos. 

NB: je hoeft de golffunctie en de energieniveaus niet zelf te kunnen afleiden! In de 
opgaven moet je wel kunnen rekenen met de energieniveaus. 

De volgende twee opgaven tonen hoe je met het deeltje in een doos de orde van grootte 
van de kleur van moleculen kunt berekenen.  

Opgave 3-5: De energieniveaus van een kleurstofmolecuul (1)  
Een belangrijke groep kleurstoffen bestaat uit organische moleculen die een lange keten 
koolstofatomen met dubbele bindingen bevatten. In Figuur staat het structuurschema van 
een serie van dergelijke moleculen. De serie ontstaat door voor k de waarden 0,1,2,... in 
te vullen, waardoor het middenstuk steeds langer wordt. De relevante lengte van de keten 
loopt van het stikstofatoom links tot het stikstofatoom rechts. Voor het berekenen van de 
energieniveaus voor de π-elektronen van het kleurstofmolecuul wordt het model van een 
deeltje in een 1-dimensionale doos gebruikt. In het kortste molecuul uit de serie, met k = 
0, is de lengte van de keten in het middenstuk ℓ= 0,9 nm en er zijn zes π-elektronen. 

  

a. Bereken de energie van de eerste vier energieniveaus.  

Als het molecuul zich als geheel in zijn laagste energietoestand bevindt, zijn de onderste 
drie energieniveaus volledig bezet. 

Figuur 24. Een molecuul met een lange koolstofketen. Bron: P.L. Lijnse, 
Kwantummechanica, Aula-paperback, Het Spectrum, 1981. 
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b. Leg dit uit.  

Als er licht op het molecuul valt kan een elektron uit dit derde niveau naar het vierde 
worden getild. 

c. Bereken het energieverschil tussen het derde en het vierde niveau.  

Volgens de waarnemingen absorbeert deze stof licht met een langste golflengte van 420 
nm.  

d. Bereken met welk energieverschil dit overeen komt. 

Opgave 3-6: De energieniveaus van een kleurstofmolecuul (2)  
(vervolg op de vorige opgave) In de tabel staan achtereenvolgens l: het aantal C2H2 
groepen in het midden van de keten, N: het aantal π-elektronen in de keten, L: De 
effectieve lengte van de keten, hf (berekend): de berekende fotonenergie, hf (gemeten): 
de waargenomen fotonenergie, en tenslotte de kleur van de kleurstof. 

l N L (nm) hf (eV, berekend) hf (eV, gemeten) kleur 

0 6 0.9 3.25 2.95 Geel 

1 8 1.2 2.35 2.25 Rood 

2 10 1.5 1.84 1.91 blauw 

3 12 1.8 1.51 1.63 groen 

4 14 2.1 1.28 1.43 -  

5 16 2.4 1.11 1.24 -  

a. Leg uit hoe de gegeven absorptiefrequenties de kleur van deze kleurstoffen kunnen 
verklaren.  

b. Leg uit waarom er voor de kleurstoffen met k = 4 en k = 5 geen kleur vermeld staat.  

Het deeltje in een doosje is natuurlijk maar een eenvoudig model voor moleculen, en de 
voorspellingen voor de kleur van het geabsorbeerde licht zijn dan ook niet perfect.  

Opgave 3-7: Chlorofyl 
In Figuur is de lichtabsorptie van de twee 
stoffen chlorofyl a en chlorofyl b in 
bladgroenkorrels weergegeven.  

a. Hoe kun je aan de vorm van de grafiek 
zien dat dit niet een deeltje in een doosje 
is? 

Chlorofyl a heeft absorptiemaxima bij λ = 430 
nm en λ = 665 nm. 

b. Bereken de frequenties die bij deze twee 
golflengtes behoren. 

Er valt wit licht op een blad met daarin 
bladgroenkorrels. 

Figuur 25. Absorptie van chlorofyl a en b. Bron: 
http://en.wikipedia.org/wiki 
/File:Chlorophyll_ab_spectra.png 
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c. Leg met behulp van het bovenstaande diagram uit, welke kleur het geabsorbeerde licht 
heeft. 

d. Verklaar waarom de onderzochte bladeren een groene kleur hebben. 

Kwantumdots en het deeltje in een doosje 

Kun je met het deeltje-in-een-doos model begrijpen hoe een kwantumdot werkt?  

De suspensies met CdTe kwantumdots uit Figuur 3 zenden licht uit als er je er met UV-licht 
op schijnt, en de kleur van het uitgezonden licht hangt af van de grootte van de 
kwantumdot. In de volgende opgave pas je het deeltje in een doos toe op een 
kwantumdots waar UV-licht op valt. 

Opgave 3-8: De kleur van CdTe-kwantumdots volgens het deeltje-in-een-doos 
model 
In deze opgave onderzoek je of je het deeltje-in-een-doos model kunt toepassen op het 
uitzenden van licht door een kwantumdot. De kleur die het licht uitzendt hangt af van de 
grootte van de kwantumdot. Blijkbaar zitten buitenste elektronen niet vast aan de Cd- en 
Te-atomen, maar hebben ze een grotere bewegingsvrijheid. Neem aan dat een elektron 
vrij kan bewegen in de hele kwantumdot. Neem ook aan dat na absorptie van het UV-licht 
zo’n elektron niet meer in de grondtoestand maar in een hogere toestand zit. 

a. Hoeveel dimensies kies je voor het deeltje-in-een-doos model? Leg uit. 
b. Bereken de energie van een elektron in de grondtoestand en in de eerste drie 

aangeslagen toestanden. 
c. Zendt een kwantumdot van 2 nm zichtbaar licht uit? Zo ja, welke kleur? 
d. En een kwantumdot van 6 mm? 
e. Wat voor kennis levert het deeltje-in-een-doos model op over deze kwantumdots? 

Met het deeltje-in-een-doos model kun je twee dingen begrijpen van lichtgevende 
kwantumdots. Ten eerste dat ze (vooral) één specifieke kleur licht uitstralen, en bovendien 
dat die kleur afhangt van de grootte van de kwantumdot.  

Met het model kan je echter niet precies de golflengte van het uitgezonden licht 
berekenen, maar alleen de orde van grootte. Dat is niet zo verwonderlijk, want het deeltje 
in een doosje is een wel erg eenvoudig model voor een kwantumdot. In het vervolg gaan 
we op zoek naar een kwantummodel dat beter verklaart hoe de elektronen in een 
kwantumdot zich gedragen. 

3.2.2 Een beter kwantummodel: orbitalen 

Een beter kwantummodel van atomen maakt gebruik van zogenaamde orbitalen. Een 
orbitaal is het gebied waarbinnen een elektron in een atoom zich hoogstwaarschijnlijk 
bevindt. Deze vreemde definitie is nodig omdat elektronen in de kwantumtheorie niet altijd 
een precieze plaats hebben. Ze bewegen dan ook niet netjes over cirkelvormige banen, 
zoals in het atoommodel van Bohr. 

De kwantumtheorie vertelt wel hoe groot de kans is om een elektron op een bepaalde 
plaats te vinden. Die kansen kun je voorstellen door een stippenpatroon, zoals in Figuur 
18: hoe dichter de stippen op elkaar zitten, hoe groter de kans het deeltje daar te vinden.  

Het gebied waarbinnen het elektron zich bevindt met een waarschijnlijkheid van 95% 
noemt men dan de orbitaal. (Het precieze percentage in deze definitie varieert tussen 90 
en 99%, maar voor de vorm van de orbitaal doet dat er niet veel toe.) 
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Figuur 18. Het stippenpatroon van 
enkele golffuncties.  

Hoe dichter de stippen op elkaar 
zitten, hoe groter de kans dat je het 
elektron daar aantreft. 

Het gebied waar de stippen zitten, is 
de orbitaal. 

Omdat een orbitaal 3-dimensionaal is, 
moet je de figuren in gedachten om de 
z-as ronddraaien. 

Naar: dictaat Algemene en Fysische 
Chemie (2000), Lab. voor Fysische 
Chemie en Kolloïdkunde, Wageningen 
Universiteit.  

De orbitalen van atomen worden genummerd met een cijfer en een letter. Het cijfer geeft 
de grootte van het orbitaal aan, en de letter de vorm. Deze letters zijn historisch bepaald, 
er zit weinig logica in. De meest voorkomende zijn: s voor een bolvormige orbitaal (zoals 
hierboven bij ψ1 en ψ2), en p voor een haltervormige orbitaal (zoals hierboven bij ψ3). Er 
bestaan ook d-orbitalen en f-orbitalen, die een nog aparter vorm hebben. In elk orbitaal 
kunnen zich maximaal twee elektronen bevinden (dat volgt uit de wiskunde van de 
kwantummechanica en wordt het Pauliprincipe genoemd). 

Je kunt de orbitalen met hetzelfde nummer enigszins vergelijken met de elektronenschillen 
uit het model van Bohr. Hoe groter het nummer: 

• hoe hoger de energie, 
• hoe groter de orbitalen, dus hoe verder het elektron (gemiddeld) van de kern zit, 
• hoe meer orbitalen, dus hoe meer plek er is voor elektronen. 

Het belangrijke verschil is wel dat de elektronen in de orbitalen geen nette baantjes om de 
kern draaien, maar binnen hun orbitaal min of meer 'overal tegelijk zijn'.  

Een overzicht van een aantal orbitalen van het waterstofatoom vind je in Figuur 19.  

 

Er is per energieniveau altijd precies één s-orbitaal, en (vanaf niveau 2) zijn er telkens drie 
p-orbitalen, die loodrecht op elkaar staan en wel worden aangeduid met px, py en pz.  

E    Figuur 197: Energieniveauschema 
voor enkele orbitalen van het 
waterstofatoom. 

De energieniveaus zijn zo gekozen 
dat de energie van een elektron dat 
net vrij is van het (geïoniseerde) 
atoom 0 eV is. 

-1,51 eV 3s 3p 3p 3p 3d 3d 3d 3d 

-3,4 eV 2s 2p 2p 2p  

 

-13,6 eV 

 

1s 
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Figuur 20. Drie p-orbitalen met dezelfde energie, maar verschillende ruimtelijke oriëntatie. 
Van links naar rechts: px, py en pz. 

x

y

z

x

y

z

 

Figuur 21. Twee p-orbitalen met dezelfde ruimtelijke oriëntatie maar verschillende energie. 
Links 2px, rechts 3px. 

Voor atomen met meerdere elektronen is de situatie ingewikkelder, omdat alle elektronen 
ook op elkaar invloed hebben. Exacte oplossingen zijn dat niet meer te geven, maar er zijn 
wel goede benaderingen. De orbitalen blijven qua vorm min of meer hetzelfde, maar de 
energieniveaus veranderen wel.  

De elektronen bevinden zich normaal gesproken in zo laag mogelijke orbitalen, maar ook 
nu passen er slechts twee elektronen in elk orbitaal. De verdeling van de elektronen vind 
je door de orbitalen van lage naar hoge energie op te vullen tot alle elektronen van het 
atoom een plekje hebben (dit heet het zogenaamde aufbauprincipe). Deze 
elektronenverdeling wordt de elektronenconfiguratie van een atoom genoemd. 

Opgave 3-9 Elektronenconfiguratie 
De elektronenconfiguratie van een bepaald (ongeladen) atoom wordt weergegeven als 
1s22s1. Dit betekent: er zitten 2 elektronen in orbitaal 1s, en 1 elektron in orbitaal 2s. 

a. Om welke atoomsoort gaat het? 
b. Dezelfde vraag, maar dan voor 1s22s22p4. 

Opgave 3-10 Atoomorbitalen 
a. Hoeveel orbitalen zijn er minimaal bezet in een koperatoom? 
b. Waarom zou in vraag a het woord ‘minimaal’ staan? 

3.2.3 Molecuulorbitalen 

In een molecuul delen de atomen een of meer elektronen met elkaar. De buitenste 
atoomorbitalen overlappen en vormen samen nieuwe, grotere molecuulorbitalen. Dit is een 
vorm van interferentie, zoals je dat kent van gewone golven. Om interferentie te 
beschrijven, kan je de oorspronkelijke golven bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. 
Officieel noemt men dit een lineaire combinatie van functies. 

Om de bindingselektronen in een molecuul te beschrijven combineert men de 
atoomorbitalen (afgekort: de AO’s) tot moleculaire orbitalen (MO’s). Deze theorie wordt 

46 

 



Blik op de nanowereld 

daarom de LCAO-MO-theorie genoemd (een Linear Combination of Atomic Orbitals levert 
immers de Molecular Orbitals op), of kortweg de MO-theorie.  

Binnen de MO-theorie gelden de volgende regels: 

• je krijgt altijd evenveel MO’s als het aantal AO’s dat je eerst had; 
• een MO kan (net als een AO) maximaal twee elektronen bevatten; 
• de energieën van de MO’s zijn te berekenen uit de energieën van de AO’s.  

De berekening van de energieniveaus is ingewikkeld maar altijd blijkt dat één MO een 
lager energieniveau en de andere MO een hoger energieniveau heeft, in vergelijking met 
de AO-energieën.  

In Figuur 22 zijn twee zogenaamde MO-diagrammen getekend: voor H2 en voor (het niet 
bestaande, hypothetische) He2. Links en rechts staan de energieniveaus van de AO’s van 
de losse atomen, en in het midden die van de MO’s. Elk elektron is weergegeven met een 
rode stip en is volgens het aufbauprincipe in de MO’s geplaatst. 

In het geval van waterstof heeft het molecuul minder energie dan de twee losse atomen. 
Immers, beide elektronen zitten in het molecuulorbitaal met een lagere energie dan de 
oorspronkelijke (1s-)atoomorbitalen. Het levert dus energie op als de twee elektronen van 
hun 1s verhuizen naar het laagste MO. Deze orbitaal wordt daarom een bindend orbitaal 
genoemd. 

In het geval van Helium zijn er per atoom twee elektronen, die allebei in het 1s orbitaal 
zitten. Bij de vorming van een molecuul verhuizen er twee elektronen naar het bindende 
orbitaal, maar de andere twee komen in het MO met een veel hogere energie terecht. 
Netto levert het dus geen energiewinst op om een molecuul He2 te vormen, het molecuul 
zal dan ook net zo snel weer uit elkaar vallen als het ontstaan is. De orbitalen met hoge 
energie worden wel antibindende orbitalen genoemd, omdat ze de binding tegenwerken. 

 

Figuur 22. MO-diagrammen voor H2 en het hypothetische He2. 
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Voor atomen met elektronen in meerdere schillen, of beter gezegd hogere orbitalen, hoef 
je alleen de hoogste AO’s (met het grootste cijfer) te gebruiken. De elektronen daarin 
heten de valentie-elektronen van het atoom. De dieper gelegen elektronen (dieper gelegen 
golffuncties) kunnen niet dicht genoeg bij het andere atoom komen om te mengen met 
AO’s van het andere atoom. 

Voor grotere moleculen (met meer dan twee atomen) worden de MO’s ook ingewikkelder: 
de MO’s kunnen zich dan over alle atomen van het molecuul uitspreiden. 

Opgave 3-11: Orbitalen bekijken 
Op "The Orbitron" http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ vind je veel verschillende 
afbeeldingen van orbitalen, van atomen en moleculen. De moeite waard om een kijkje te 
nemen. 

a. Zoek de twee molecuulorbitalen van waterstof op in het menu links. Welke is bindend 
en welke antibindend? 

Opgave 3-12: Fotodissociatie 
Bekijk het MO-diagram van waterstof in Figuur 22.   

a. Wat kan er gebeuren met een elektron in het waterstofmolecuul als er licht op het 
molecuul valt met een fotonenergie E=hf die gelijk is aan het energieverschil tussen de 
twee MO's? 

b. Wat kan er dan gebeuren met het molecuul als geheel? Leg je antwoord uit aan de 
hand van het diagram. 

3.3 De energieniveaus in vaste stoffen: bandentheorie 
Een kwantumdeeltje is geen molecuul maar een brokje van een vaste stof, en wel een 
halfgeleider. Halfgeleiders zijn stoffen die – het woord zegt het al – niet zo goed geleiden 
als geleiders, maar wel beter dan isolatoren. In halfgeleiders kunnen elektronen kennelijk 
wel door het materiaal reizen, maar niet zo gemakkelijk als de elektronen in bijvoorbeeld 
een metaal. 

3.3.1 Energiebanden 

We gaan de MO-theorie uit de vorige paragraaf gebruiken om dit te verklaren. We bekijken 
een stuk vaste stof, dat bestaat uit heel veel atomen, alsof het één groot molecuul is. Dat 
wil zeggen: we gaan de AO’s van de valentie-elektronen van een groot aantal atomen 
combineren tot MO’s. Net als bij moleculen levert ook hier het mengen van een bepaald 
aantal AO’s evenveel MO’s op, en is er in elk MO plaats voor twee elektronen. De MO’s 
strekken zich ook nu over het gehele ‘molecuul’ uit (dus over alle atomen die deelnemen). 
In Figuur 23 staat dit schematisch weergegeven voor 1, 2, 4, en N atomen met s- en p-
orbitalen in hun buitenste elektronenschil.  

Als je in de figuur de energieniveaus van kleine en grotere moleculen vergelijkt, vallen een 
aantal dingen op:  

• hoe meer atomen, hoe meer orbitalen (dit wisten we al); 
• alle MO's hebben verschillende energieniveaus; 
• hoe meer MO's, hoe dichter de energieniveaus bij elkaar komen te liggen. 

Het gevolg hiervan is dat bij een voldoende groot aantal atomen de energieniveaus zo 
dicht bij elkaar liggen dat zogenaamde energiebanden ontstaan, waarbinnen vrijwel alle 
energieniveaus zijn toegestaan. De MO’s worden, net zoals bij atomen of bij kleinere 
moleculen, volgens het aufbauprincipe van onderaf opgevuld met de valentie-elektronen. 
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Figuur 23. De MO-theorie toegepast op veel atomen laat het ontstaan van energiebanden 
zien. (afbeelding naar Physical Chemistry, P.W. Atkins, 5th Edition, 1997) 

De onderste band wordt ook wel de valentieband (Eng.: valence band) genoemd, omdat de 
valentie-elektronen zich in toestanden in deze energieband bevinden. De bovenste band 
wordt ook wel aangeduid met de term geleidingsband (Eng.: conduction band), want de 
elektronen in deze band kunnen zich vrij door de stof bewegen en zo zorgen voor 
elektrische geleiding.  

In Figuur 23 zie je dat de twee energiebanden gescheiden zijn door een gat: een 
energiegebied waar geen orbitalen zitten. Dit gat heet de bandgap (in het Nederlands ook 
wel bandafstand of energiekloof). Deze bandgap geeft de verklaring voor het verschillend 
gedrag van geleiders, halfgeleiders en isolatoren. Zie ook Figuur 24. 

Geleiders: Er is overlap tussen de banden of de onderste band is niet geheel vol  

De ‘bovenste’ elektronen kunnen in beide gevallen met een klein beetje extra energie naar 
een hoger gelegen MO toe. 

MO’s die geheel vol zijn (twee elektronen per MO) kunnen geen extra elektron herbergen, 
tenzij een ander elektron van MO wil ruilen. De elektronen blijven dan netto ‘op hun plek’ 
en er kan netto geen elektrische stroom lopen. 

Nadat een elektron (gemakkelijk) in een onbezette MO terecht is gekomen, kan dit 
elektron zich over het gehele atoomkristal verspreiden. Er kan dan netto wél elektrische 
stroom lopen. 

Isolatoren: Er is een grote bandgap tussen de banden  

Elektronen in de onderste band kunnen niet zomaar naar de bovenste band, maar hebben 
daar veel energie voor nodig. Daardoor is het niet of nauwelijks mogelijk om in deze stof 
netto elektrische stroom te laten lopen. 

Halfgeleiders: Er is een niet zo grote bandgap tussen de banden.  
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Deze stoffen geleiden beter stroom dan de isolatoren, maar minder goed dan metalen. 
Vaste stoffen waarbij dit optreedt, noemen we halfgeleiders. Een bekend voorbeeld van 
een halfgeleider is de stof silicium (Si(s)). 

Als de temperatuur van een 
halfgeleider stijgt, zullen meer 
elektronen de overstap naar de 
bovenste band kunnen maken. De 
elektrische geleiding van 
halfgeleiders verbetert dus bij 
hogere temperatuur, anders 
gezegd: de elektrische weerstand 
(R, in Ω) van een halfgeleider 
daalt bij hogere temperatuur. 

Metalen krijgen juist een hogere 
weerstand (slechtere geleiding) bij 
een hogere temperatuur. Men 
verklaart dit door een ander 
effect: bij hogere temperaturen 
trillen de atoomkernen ook harder 
en is het voor de elektronen in een 
metaalkristal moeilijker om zich te 

verplaatsen. Kennelijk is dit effect bij een halfgeleider minder belangrijk dan de meer 
gemakkelijke overstap naar de geleidingsband van de elektronen. 

3.3.2 Absorptie van licht 

In de vorige paragraaf heb je gezien dat de absorptie van licht door een atoom gepaard 
gaat met het promoveren van een elektron naar een hogere elektronenschil. Net zo 
springen bij de absorptie van licht door een molecuul of vaste stof elektronen van een 
lagere naar een hogere MO.  

Het wordt nu interessant om voor de drie genoemde vaste-stoftypen te onderzoeken, welk 
soort elektromagnetische straling wordt geabsorbeerd. De voorwaarde voor absorptie 
luidde volgens het vorige hoofdstuk: 

λ

c
h

elektron
ΔE =  

 

Figuur 24: De energiebanden van verschillende 
soorten stoffen verklaren hun eigenschappen. 

Tabel 4: Enkele halfgeleiders met 
hun bandgaps bij T = 300 K 

halfgeleider ΔE bandgap (eV) 

Si 1,1 

CdSe 1,73 

CdTe 1,49 
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Voor geleiders geldt, dat elektronen vrij eenvoudig 
(dat wil zeggen: met een kleine toevoeging aan 
energie) in hogere niveaus terecht konden komen, 
waardoor elektronentransport en dus elektrische 
geleiding kan plaatsvinden. Hiervoor geldt dat de 
minimale waarde van ΔEelektron klein is.  

Isolatoren hebben een relatief grote minimale waarde van ΔEelektron, namelijk de breedte 
van de bandgap tussen de valentieband en de geleidingsband, en de omvang ervan 
verhindert de eenvoudige overgang van elektronen en dus ook elektronentransport 
(geleiding). Een voorbeeld is de isolator diamant (C(s)), met een bandgap van 5,50 eV. 
Dat betekent, dat diamant alleen licht kan absorberen als λ ≤ 225 nm. Dit is ultraviolet 
(UV-) licht. 

Halfgeleiders hebben ook een bandgap, maar die is kleiner dan die van isolatoren. De 
grens tussen isolatoren en halfgeleiders wordt vaak bij een bandgap van 3 eV gelegd 
(maar ook weleens bij 4 eV). Misschien wel de bekendste halfgeleider is silicium (Si), met 
een bandgap van 1,11 eV. Andere bekende halfgeleiders zijn cadmiumselenide (CdSe), 
loodselenide (PbSe), indiumfosfide (InP) en zinkoxide (ZnO). 

Opgave 3-13: De bandgap van geleiders, halfgeleiders en isolatoren 
Een energieniveauschema is een schema waarin alle mogelijke toestanden van de 
elektronen in een bepaalde stof staan getekend, op volgorde van energieniveau. Je kunt 
zo’n schema van een los atoom maken, of van een molecuul, maar ook van een 
macroscopisch stuk stof.  

a. Teken naast elkaar de energieniveauschema’s van een geleider, een halfgeleider en 
een isolator. Zet er de volgende termen bij: geleidingsband, valentieband, 
bandafstand. 

b. Geef aan welke toestanden bezet zijn met elektronen en welke niet. 
c. Teken wat er gebeurt als een elektron in de stof een foton absorbeert.  
d. Waaraan moet de energie van het foton voldoen om geabsorbeerd te worden? 

3.3.3 De bandgap van een kwantumdot 

Terug naar de kwantumdots uit de schemerlamp-led, die licht absorberen en een andere 
kleur uitzenden, afhankelijk van de grootte van de dot zelf. Kunnen we dit nu begrijpen?  

In het artikeltje uit paragraaf 3.1.1 staat dat de kwantumdots uit de schemerlamp-led 
gemaakt zijn van halfgeleidermateriaal. De bandgap van dat materiaal zou moeten 
bepalen met welk energieverschil elektronen terugvallen en dus welke kleuren licht de 
kwantumdot kan uitzenden. Maar bij een kwantumdot zijn die optische eigenschappen 
(ook) afhankelijk van de grootte van het deeltje. 

Om dit te verklaren kijken we nogmaals naar de bandgap in vaste stoffen. Die ontstond uit 
het maken van moleculaire orbitalen van heel veel atomen (zie Figuur 25). Wanneer we nu 
het aantal atomen in een brokje vaste stof steeds kleiner maken (maar nog wel zo groot 
houden dat er erg veel energieniveaus zijn), dan komen de banden steeds verder uit 
elkaar te liggen, de bandgap wordt dus groter. We bewegen daarbij een (klein) stukje naar 
links in de figuur.  

PbSe 0,27 

InP 1,35 

ZnO 3,37 
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Figuur 25. Verandering in de bandenstructuur als een deeltje kleiner wordt 

De waarden voor de bandgap in Tabel 4 gelden dus alleen voor heel grote waarden van 
het aantal atomen N: het gaat dan om materiaal dat zich gedraagt als ‘de grote massa’, 
bulkmateriaal. Voor niet-bulkmateriaal gelden andere waarden voor het energieverschil 
van de bandgap, en zoals je ziet in Figuur 25: hoe kleiner het deeltje, hoe groter de 
bandgap.  

Hiermee zijn we aangekomen bij de merkwaardige grootte-afhankelijkheid van 
eigenschappen van kwantumdots. De grootte van het deeltje bepaalt de grootte van de 
bandgap, en daarmee welke golflengtes licht er geabsorbeerd en geëmitteerd kunnen 
worden. 

Opgave 3-14 Kwantumdots van verschillende materialen 
We bekijken de volgende twee materialen: 

• CdSe: halfgeleidermateriaal met een band-gap van 1.8 eV. Daardoor absorbeert het 
licht met golflengte korter van 689 nm (in feite het hele UV gebied). 

• SiO2 (silica, beter bekend als het mineraal kwarts): isolatormateriaal met een band-
gap van 7 eV. Daardoor absorbeert het licht met golflengte korter dan 180 nm (d.w.z. 
het hele nabije-UV- en zichtbare spectraalgebied wordt doorgelaten).  

Neem aan dat je suspensies hebt van 5 nm nanokristallen van deze materialen in water. 
Verwacht je dat de optische eigenschappen (bijv. de absorptie van licht) van zulke 
suspensies duidelijk verschillen van de eigenschappen van macroscopische kristallen van 
hetzelfde materiaal? Geef een uitleg bij je antwoord.  

Opgave 3-15 De bandgap van fluorescerende CdTe-kwantumdots 
Bekijk de figuur met de energieniveauschema’s en de foto van de fluorescerende CdTe-
kwantumdots (Figuur 14 op p.38 van deze reader). De kwantumdots worden beschenen 
met ultraviolet licht en zenden daarna zichtbaar licht uit. De kleur van het uitgezonden 
licht hangt af van de grootte van de deeltjes 

ΔE 
als N ↓, dan ΔE ↑ 

energie 

aantal 
atomen 

1 2 4 N (veel) 

s-orbitaal in 
valentieschil 

p-orbitalen in 
valentieschil 

p-band 

s-band 
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a. Teken in het schema wat er gebeurt bij de absorptie en fluorescentie. 

Volgens de figuur wordt de bandgap (bandafstand) ∆E groter als het aantal deeltjes N 
afneemt. 

b. Wat betekent dat voor de energie van de fotonen die worden uitgezonden bij 
fluorescentie? 

c. Klopt dat met de foto van de kwantumdots? 
d. Bepaal de bandafstand van de kwantumdots in de foto. 

Voor de diameters van de dots kun je de volgende waarden gebruiken: 2,7; 3,3; 4,0; 4,5 
en 6,0 nm. 

e. Maak een grafiek van de bandafstand tegen de diameter van de deeltjes. Als de grafiek 
niet lineair is, probeer een lineaire grafiek te vinden door ∆E uit te zetten tegen een 
macht van d (bijvoorbeeld d2, 1/d, √d). 

f. Bepaal uit je grafiek het verband tussen ∆E en d. (Je krijgt dus een vergelijking als ∆E 
= a + b.(macht van d) met a en b getallen.)  

Als je de deeltjes groot genoeg maakt, zijn het geen kwantumdots meer maar gewoon 
kleine brokjes ‘macroscopisch’ materiaal. 

g. Wat is volgens de definities in hoofdstuk 1 een redelijke grens voor de afmetingen van 
een kwantumdot?  

h. Welke waarde krijg je (met behulp van je grafiek) voor de bandafstand van een deeltje 
met die afmetingen?  

i. Zoek in Tabel 4 de bandafstand van CdTe op en controleer je antwoord. 

Opgave 3-16 QD Vision: lichtgevend filter 
Met behulp van je kennis van de bandgap van kwantumdots kun je nu begrijpen hoe het 
lichtgevend filter van QD Vision blauw led-licht omzet in sfeervol wit licht (zie blz. 35). 

Lees nogmaals het artikel over de schemerlamp-led aan het begin van dit hoofdstuk. 
a. Leg uit hoe het lichtgevend filter uit blauw licht sfeervol wit licht maakt. 
b. Er wordt in het artikel nog een manier genoemd om met kwantumdots licht te maken: 

elektroluminescentie. Kun je uitleggen hoe dat werkt? 

Opgave 3-17 De schemerlamp-led 
De schemerlamp-led bestaat uit twee delen: een led die blauw licht maakt en een 
lichtgevend filter dat blauw licht omzet in wit licht. We hebben het nog niet gehad over de 
werking van leds. Een light-emitting-diode (led) zet elektriciteit direct om in licht. Een led 
is een halfgeleider; de kleur van het licht dat de led uitzendt hangt af van de bandgap van 
de halfgeleider. 
c. Zoek uit hoe het een led werkt. 

3.4 Tot slot 
In dit hoofdstuk heb je geleerd hoe het komt dat de eigenschappen van kwantumdots 
afhankelijk zijn van hun grootte. Kwantumdots zijn kleine deeltjes van halfgeleidend 
materiaal, en de bandgap, de energiesprong tussen de twee banden met energieniveaus 
van de elektronen, is afhankelijk van de grootte van het deeltje. 

Dankzij deze afhankelijkheid kun je kwantumdots maken met eigenschappen 'op 
bestelling'. 
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Meer toepassingen van kwantumdots 

Het lichtgevend filter is maar een van de toepassingen van kwantumdots waar aan 
gewerkt wordt. Andere toepassingen worden verwacht op de volgende gebieden: 

• Displays    
• Leds   
• Medische beeldvorming 
• Medicijnen 
• Thermoelectrics  
• Telecommunicatie 
• Elektronische inkt  
• Zonnecellen 

Opgave 3-18 Keuzeopdracht: toepassingen van kwantumdots 
Zoek bij een van de bovengenoemde toepassingen uit hoe kwantumdots daarin gebruikt 
kunnen spelen en wat het voordeel is dat ze bieden. 
Schrijf een kort artikeltje (zoals dat in paragraaf 3.1.1) over deze toepassing, waarin je 
uitlegt wat de rol van kwantumdots in de toepassing is en welke voordelen deze nieuwe 
techniek heeft boven de oude. 

Opgave 3-19 Practicum: maak en onderzoeken van nano-zonnecellen 
Bij Man Solar (http://www.mansolar.nl/) kun je zelfbouwpakketten voor zogenaamde 
Grätzel-zonnecellen kopen. In deze zonnecellen worden (plantaardige) kleurstofmoleculen 
gebruikt om elektronen uit te los te maken.  

a. Bouw met behulp van een pakket en/of een handleiding op internet een aantal 
zonnecellen. Je kunt variëren met de gebruikte kleurstof (thee, vruchtensap…) 

b. Is er verschil in de prestaties tussen de zonnecellen met verschillende kleurstoffen? 
Welke golflengtes licht worden vooral geabsorbeerd door de kleurstof? Kun je dat 
meten? Voorspellen? Verklaren?  

c. Leg uit hoe de zonnecel werkt. Waar zijn de nanodeeltjes titaniumdioxide voor nodig? 
Is het belangrijk dat het echt nanodeeltjes zijn? 

4. Kijken naar nanostructuren 
De belangrijkste reden dat nanowetenschap pas een recente ontwikkeling is dat tot zo’n 30 
jaar geleden objecten op nanoschaal bijna niet zichtbaar te maken waren. Er was dan ook 
vrijwel niets bekend over de interne structuur van nanodeeltjes. 

Denk bijvoorbeeld aan glas-in-loodramen. De kleuren die je ziet zijn het gevolg van grote 
aantallen gouden nanodeeltjes, maar de losse deeltjes zijn niet zichtbaar.  De 
middeleeuwse glaskunstenaars waren eigenlijk bezig met nanotechnologie, maar zonder 
dat ze op nanometerschaal konden zien wat ze deden.  

Waarom konden we nanodeeltjes eerder niet zichtbaar maken, en hoe kunnen we dat nu 
wel? Daarover gaat dit hoofdstuk. 

Onderzoeken: Welke technieken zijn er om nanostructuren te bekijken? 

4.1 Microscopie: grenzen aan het kijken met licht 
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De standaardmanier om de microscopische wereld zichtbaar te maken is de microscoop 
gebaseerd op zichtbaar licht. Het blijkt dat, hoe goed je de lenzen ook maakt, de kleinste 
details die lichtmicroscopen kunnen laten zien ongeveer 500 nanometer groot zijn. Er 
moeten nieuwe technieken aan te pas komen om 
nog kleinere details, die van belang zijn in de 
nanoscience, te zien. 

4.1.1 De diffractielimiet 

Bij een lichtmicroscoop wordt een voorwerp 
beschenen door een lamp, vaak vanaf de 
onderkant. Het voorwerp laat het licht gedeeltelijk 
door (maar delen van het voorwerp zullen het licht 
ook niet rechtdoor laten vanwege absorptie, 
terugkaatsing, afbuiging). De lichtstralen worden 
via één of meer lenzen afgebeeld op een vlak (een 
scherm, of het menselijk netvlies). Bij gebruik van 
de juiste lenzen en de juiste instellingen is het 
beeld scherp en groter dan het origineel. 

Zo lang het voorwerp dat je afbeeldt groot genoeg 
is, kun je de wetten van de klassieke ‘geometrische 
optica’  gebruiken, waarin lichtstralen netjes 
rechtdoor gaan en volgens de wet van Snel breken 
op oppervlakken. (Figuur 34 en Figuur 35) 

Maar als je naar erg kleine voorwerpen gaat kijken, 
waarvan de afmetingen in de buurt van de 
golflengte van het licht komen, dan gaat het 
golfkarakter van het licht een rol spelen: de 
lichtgolven buigen om kleine obstakels heen, die dus niet afgebeeld worden. 

Gevolg is dat er een minimum zit aan de afstand tussen twee punten A en B in het 
voorwerp, die in het gevormde beeld nog als twee afzonderlijke punten A’ en B’ kunnen 
worden gezien. Als de afstand tussen A en B kleiner is, vormen deze één vlek in het beeld, 
ook als het beeld verder scherp is gesteld. Deze minimale afstand AB wordt de resolutie R 
van de microscoop genoemd en hangt dus af van de golflengte van het gebruikte licht. De 
grens aan de resolutie wordt ook wel aangeduid als de diffractielimiet.  

De diffractielimiet wordt gegeven door: 

R = λ/C 

met: 

R de resolutie, in m   

λ golflengte van het gebruikte licht, in m 

C een constante (zonder eenheid) 

De resolutie R is dus evenredig met de golflengte λ van het gebruikte licht. De constante C 
heeft voor een ideale lens een waarde van ongeveer 2, zodat als vuistregel geldt, dat R ≈ 
λ/2 . Het gevolg hiervan is van belang: bij gebruik van zichtbaar licht is de maximale 
resolutie van een lichtmicroscoop de helft van de golflengte van ongeveer 500 nm, dus 
ongeveer 250 nm. Met andere woorden: je kunt met een lichtmicroscoop nooit punten 
onderscheiden, die dichter bij elkaar liggen dan ongeveer 250 nm. Cellen zijn meestal 

Figuur 27. De werking van een lens volgens de 
geometrische optica: lichtstralen gaan rechtdoor 
en breken op oppervlakken. 

Figuur 27. Licht buigt om kleine voorwerpen heen 
en vormt een diffractiepatroon van concentrische 
cirkels. Als twee punten te dicht bij elkaar komen, 
overlappen de cirkels en zie je maar één 
beeldpunt. 
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enkele μm groot, dus kunnen met een lichtmicroscoop worden gezien. Omdat nanodeeltjes 
veelal kleiner zijn dan 200 nm, zijn die met een lichtmicroscoop niet zichtbaar. 

Opgave 4-1 De diffractielimiet  
De resolutie van een lens kan nooit beter zijn dan R = λ/C, met λ de golflente van het licht 
en C een constante. 

a. Wat is beter, een lens met C=1,2 of met C= 1,5? 
b. Wanneer is de resolutie beter, bij gebruik van rood licht of blauw licht? 

4.1.2 Voorbij de diffractielimiet 

Hoe kunnen we nu toch kijken naar nanodeeltjes? Er zijn drie oplossingen om de resolutie 
van een microscoop te verbeteren tot onder de diffractielimiet van een paar honderd 
nanometer. 

De eerste mogelijkheid is het verkleinen van de golflengte van de gebruikte straling, 
immers een kleinere golflengte betekent een betere resolutie. Als je elektromagnetische 
straling met een golflengte van onder de 1 nanometer gebruikt, kan je de resolutie ook op 
deze waarde krijgen. Je gebruikt dan röntgenstraling in plaats van zichtbaar licht. 

De tweede mogelijkheid is om in plaats van fotonen gebruik te maken van andere deeltjes 
om een object zichtbaar te maken. Het gebruik van elektronen in de elektronenmicroscoop 
is hierbij de meest gebruikte techniek. Elektronen hebben weliswaar ook een golfkarakter, 
maar de golflengte en dus de diffractielimiet is veel kleiner dan die van zichtbaar licht.  

De derde optie is om een techniek te gebruiken waarbij de formule voor de diffractielimiet 
niet geldt. Dat kan door de afstand van de microscoop tot het te meten object te 
verkleinen tot minder dan de golflengte van het gebruikte licht: de zogenoemde nabije-
veldtechnieken (Engels: near field methods). Met deze technieken waarbij de microscoop 
als het ware het oppervlak aftast, kun je een oppervlak bekijken met een plaatsresolutie 
beter dan 1 nanometer: je kan hiermee zelfs losse atomen zien!  

In de rest van dit hoofdstuk maak je nader kennis met deze drie technieken, de 
röntgenmicroscoop, de elektronenmicroscoop en nabije-veldtechnieken: hoe werkt het, en 
wat kun je ermee zien? 

4.2 De röntgenmicroscoop 
Röntgenstraling heeft een golflengte van ongeveer 1 nm, dus volgens de diffractielimiet is 
de maximale resolutie van een röntgenmicroscoop zo'n 0,5 nm. In de praktijk is deze 
resolutie nog niet haalbaar omdat de lenzen, spiegels etc. voor röntgenstraling 
(zogenaamde röntgenoptica) niet zo goed zijn. De huidige röntgenmicroscopen hebben 
daarom een plaatsresolutie van ongeveer 10 tot 30 nm. Dat is veel beter dan een 
lichtmicroscoop.  

4.2.1 Röntgenstraling uit een deeltjesversneller 

Om een röntgenmicroscoop te gebruiken heb je een bron van röntgenstraling nodig. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, die allemaal gebruik maken van het feit dat versnellende 
geladen deeltjes elektromagnetische straling uitzenden.  

De krachtigste bronnen van röntgenstraling vind je in grote ringvormige deeltjesversnellers 
of synchrotrons. In zo'n versneller worden elektronen door magnetische velden in een 
cirkelvormige baan gehouden. Doordat de elektronen met bijna de lichtsnelheid bewegen is 
de uitgezonden straling heel energierijk.  
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Figuur 28. Schematische 
tekening van een 
synchrotron.  

De deeltjes worden eerst 
versneld in een lineaire 
versneller (Linac), dan 
verder versneld in de 
Booster synchrotron, en 
vervolgens opgeslagen in de 
opslagring. 

De röntgenstraling wordt 
uitgezonden in de richting 
van de bewegende deeltjes 
(dus rakend aan de cirkel). 

De elektronen zenden straling uit als ze versneld worden. Dat gebeurt bij de magneten die 
de elektronenbundel de bocht om sturen. Maar er kunnen ook extra magneten worden 
geplaatst die maken dat de elektronen gaan wiebelen of slalommen als ze er tussendoor 
vliegen. Deze wigglers en undulators zorgen voor bundels röntgenstraling waarvan de 
fotonenergie (en dus de golflengte) heel precies bepaald kan worden. 

 

Figuur 29. De opstelling van 
een experiment met de 
röntgenstraling uit het 
synchrotron. De straling 
komt rechtsboven in de 
figuur uit de ring, en wordt 
eerst met lenzen, spiegels, 
etc. tot een 'nette' bundel 
gemaakt in de kamer met 
optica.  

In de volgende ruimte staat 
het experiment zelf: een 
sample wordt beschenen 
door het röntgenlicht en 
bekeken door de 
microscoop.  

In de controlekamer 
worden de beelden 
verwerkt en 
geïnterpreteerd.  

Er zijn wereldwijd een handvol synchrotrons die speciaal gebruikt worden voor het 
opwekken van röntgenstraling (en andere elektromagnetische straling) voor 
wetenschappelijke experimenten. Een voorbeeld is de Advanced Light Source in Berkeley, 
VS. Op de website http://www.als.lbl.gov/ vind je er meer informatie over. 

4.2.2 Voordelen van röntgenmicroscopie 

Een belangrijk voordeel van röntgenmicroscopie is dat de metingen onder normale druk en 
temperatuur kunnen worden uitgevoerd (dit is niet het geval bij elektronenmicroscopen). 
Je kunt dus kijken naar allerlei chemische processen onder normale omstandigheden. 
Grotere nanodeeltjes kunnen met de 10 nm resolutie heel mooi worden afgebeeld onder 
reactieomstandigheden. 
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Bovendien kun je de chemische samenstelling van het monster bestuderen door te kijken 
naar het röntgenabsorptiespectrum. Een voorbeeld zie je in Figuur 30, dat een katalysator 
laat zien van het Fischer-Tropsch proces dat wordt gebruikt voor de omzetting van 
biomassa in brandstof (zie ook Hoofdstuk 5). Het ijzeroxide-nanodeeltje (oranje in de 
figuur) zit in een dragermateriaal van silica (wit). Het onderste plaatje laat het nanodeeltje 
zien tijdens de reductie tot metallisch ijzer. De chemische toestand (oxide of metaal) wordt 
bepaald uit de röntgenabsorptiespectra die op ieder pixel (aangegeven met een zwart 
vierkantje) worden gemeten. 

 
Figuur 30. Het gebruik van röntgenspectromicroscopie in de analyse van de transformatie 
van nanodeeltjes ijzeroxide tot ijzer. Uit de spectra (links) wordt de figuur chemisch 
ingekleurd. Bron: de Smit et al. Nature 456, 222 (2008). 

Opgave 4-2: Röntgenspectromicroscopie 
Voor deze opgave moet je Figuur 30 in kleur kunnen zien.  
Bekijk zo nodig de reader op de computer of de originele figuur op internet:  
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7219/fig_tab/nature07516_F2.html. 

a. In de grafieken links laat de doorgetrokken lijn de absorptie van röntgenstraling zien in 
de aangegeven pixel. Op de horizontale as staat de energie van de röntgenfotonen. 
Welke eenheid hoort erbij? 

b. Welke kleur wordt er ingetekend op de plek waar puur Fe0 aanwezig is?  

Hoe vind je nu uit het gemeten absorptiespectrum de samenstelling van een stof? Door het 
te vergelijken met de spectra van de afzonderlijke stoffen. Bekijk als voorbeeld 
onderstaande grafiek van de spectra van twee (fictieve) stoffen. In de rechter grafiek staat 
het spectrum van een mengsel van stof A en B. Om de gegevens hanteerbaar te houden is 
de absorptie weergegeven voor slechts 16 frequentiegebiedjes. 
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Figuur 31. De absorptiespectra van stof A en B en een mengsel van A en B. Gegevens staan 
in Tabel 5. 

c. Van welke stof zit er meer in het mengsel, A of B? (Hoe) kun je dat aan de grafiek 
zien? En (hoe) aan de gegevens in de tabel? 

d. Gebruik de gegevens uit Tabel 5 om de verhouding tussen stof A en B te bepalen.  
e. In de tabel staat ook de absorptie van een mengsel dat gemaakt is door aan het 

mengsel uit onderdeel d. nog een stof C toe te voegen. Zoek uit welke stof C dat is. 

Tabel 5: De absorptie van enkele (fictieve) stoffen en mengsels.  

frequentie-
gebied 

stof A stof B stof C1 stof C2 stof C3 mengsel 
A/B 

mengsel 
A/B/C 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,4 1,2 

3 3,1 2,5 1,0 1,9 1,3 3,0 2,3 

4 5,0 4,0 1,1 2,5 1,5 4,8 3,5 

5 6,0 4,3 3,5 2,7 1,6 5,7 4,0 

6 4,8 4,0 5,0 2,9 1,7 4,6 3,5 

7 3,0 3,4 6,0 2,8 1,9 3,1 2,6 

8 1,2 1,6 6,2 2,6 2,1 1,3 1,6 

9 1,0 1,2 6,5 2,0 2,3 1,0 1,5 

10 0,9 1,3 6,0 1,0 2,6 1,0 1,6 

11 1,0 5,8 3,0 1,0 2,8 2,0 2,3 

12 1,1 6,6 1,0 2,0 3,2 2,2 2,6 

13 1,6 5,4 0,8 3,0 1,2 2,4 1,9 

14 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,4 1,2 

15 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,9 1,5 

16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.3 De elektronenmicroscoop 
In plaats van elektromagnetische straling, in de vorm van licht of röntgenstraling, kun je 
ook elektronen gebruiken voor microscopie. Zoals bij een lichtmicroscoop het licht door het 
object heen schijnt, zo wordt bij een transmissie elektronenmicroscoop (TEM) een heel 
smalle bundel elektronen met hoge snelheid door een dun monster gestuurd.  

Elektronen zijn geladen deeltjes en dus heel precies te manipuleren met elektrische en 
magnetische velden. Die velden spelen dan de rol van de lenzen in een lichtmicroscoop. 
Het is mogelijk om met behulp van die elektromagnetische lenzen een elektronenbundel te 
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concentreren tot een diameter van 0,1 nm. Voor een TEM moeten de elektronen een 
energie van 100.000 eV of meer hebben. 

Opgave 4-3: De elektronen in een TEM 
a. Bereken de snelheid van elektronen die een kinetische energie van 100.000 eV 

hebben.  
b. Waarom is er zo'n hoge energie nodig, denk je? 

Opgave 4-4 Elektromagnetische lens  
Elektronen kun je niet met een 'gewone' lens afbuigen. Toch zitten er ook in een 
elektronenmicroscoop lenzen die zorgen voor een nette, gefocuste bundel: 
elektromagnetische lenzen.  

a. Zoek op internet naar plaatjes van de werking van een elektromagnetische lens. 
(Bijvoorbeeld op http://www.matter.org.uk/tem/lenses/electromagnetic_lenses.htm en 
http://www.microscopy.ethz.ch/lens.htm) 

b. Stel je hebt een evenwijdige bundel elektronen en je wilt die focussen met behulp van 
een magnetisch veld. In welke richting moet dat veld dan wijzen? (Maak een 
tekening.) 

TEM wordt op twee manieren gebruikt: ofwel er wordt in één keer een complete 'foto' 
gemaakt (dit noemt men volledig veld), ofwel de elektronenbundel beweegt over het 
voorwerp en je meet op ieder punt de transmissie (dit heet Scanning TEM, kortweg STEM). 
De beste TEMs bereiken momenteel een resolutie van circa 0,1 nm en kunnen daarmee 
afzonderlijke atomen zichtbaar maken. 

Figuur 32. TEM-afbeelding van het Humane 
Papilloma Virus  

(National Health Institutes, VS, 1986; bron: 
Wikimedia Commons) 

Figuur 33. TEM-afbeelding van magnetische 
nanodeeltjes (5 tot 15 nm) van Fe2O3  

(VWO-profielwerkstuk, Universiteit Utrecht / 
K.S.G. De Breul Zeist, 2009) 

4.3.1 TEM spectromicroscopie 

TEM geeft plaatjes van materialen met een hoge resolutie, maar het beeld blijft beperkt tot 
een zwart-wit beeld van de transmissie. Net zoals bij de röntgenmicroscoop kan je extra 
informatie over de chemische samenstelling van het monster toevoegen aan de plaatjes. 
In het geval van een elektronenmicroscoop kijk je daarvoor naar het energieverlies van de 
elektronen die door het materiaal heen komen. Dit heet het Elektron Energy Loss 
Spectrum (EELS).  

In Figuur 34 zie je linksboven het kale TEM-plaatje. De vier grafieken in het onderste deel 
van de figuur laten zien hoeveel energie de elektronen verliezen als gevolg van 
verschillende elementen in het monster. Door deze grafieken te vergelijken met de energie 
van de elektronen die door het monster heen kwamen, kun je afzonderlijke plaatjes maken 
voor elk element. Deze plaatjes worden samengevoegd (met elk een verschillende kleur) 
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met als resultaat het plaatje rechtsboven in de figuur. Je ziet de kern van CdSe, omringd 
door SiO2 en daarbuiten het organische omhulsel met onder meer het element 
Gadolinium. 

 

Figuur 34. Met behulp van EELS spectroscopie kan een TEM-plaatje per element worden 
ingekleurd. Bron: Van Schooneveld et al. Nature Nanotechnology 5, 538 (2010) 

Opgave 4-5 Elektronen en fotonen vergeleken 
In een elektronenmicroscoop kijk je met elektronen in plaats van met licht. Bij een 
lichtmicroscoop is de resolutie op zijn best gelijk aan R = λ/2. 

a. Zichtbaar licht heeft een golflengte van ongeveer 400-800 nm. Wat is dus de beste 
resolutie van een lichtmicroscoop? 

Volgens de kwantumtheorie kun je aan deeltjes zoals elektronen ook een golflengte 
toekennen, namelijk λ = h/p met h de constante van Planck en p=mv de impuls van het 
elektron. 

b. Hoe snel moet een elektron bewegen om een golflengte te hebben die gelijk is aan die 
van blauw licht? 
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c. De elektronen in de bundel moeten een energie van tenminste 100.000eV hebben om 
door het monster heen te komen. Hoe snel bewegen de elektronen dan? 

d. Volgens de tekst halen de beste TEMs een resolutie van ongeveer 0,1 nm. Geldt voor 
een TEM dezelfde formule voor de resolutie als voor een lichtmicroscoop? 

4.3.2 Oppervlakte elektronenmicroscopen 

In plaats van de elektronenbundel door het monster heen te sturen, en te kijken wat er 
doorheen komt, kun je ook kijken naar de terugkaatsing. Vergelijk het met een 
kopieerapparaat: een lichtbundel strijkt over het oppervlak van het papier, afhankelijk van 
de kleur op het papier wordt er meer of minder licht teruggekaatst. In een Surface 
Elektronen Microscoop (SEM) wordt een monster beschoten met een gefocusseerde 
elektronenbundel. Een elektron uit de bundel kan een of meer andere elektronen uit een 
atoom stoten, of zelf teruggekaatst worden. De elektronen worden waargenomen door een 
detector. De resolutie van een SEM is momenteel ongeveer 2 nm, veel lager dan de 0,1 
nm van een TEM. Met SEM krijgt men echter wel mooie plaatjes van het oppervlak. 

4.4 Tastende microscopen: SNOM, STM en AFM 
In de microscopen die we tot nu toe bekeken, werden deeltjes op hoge snelheid door het 
te bekijken object heen geschoten. Er is ook een andere manier om met hoge resolutie een 
oppervlak te bekijken: op zo klein mogelijke afstand aftasten. Deze technieken worden wel  
nabije-veldtechnieken genoemd, omdat de microscoop het elektromagnetische veld vlakbij 
het oppervlak meet. Met deze scanning-technieken bekijk je alleen het oppervlak, je kan 
er niet mee in een materiaal kijken. Er zijn verschillende typen tastende microscopen. Drie 
ervan komen in deze paragraaf aan bod. 

4.4.1 SNOM: tasten met licht 

De SNOM-microscopen tasten het oppervlak af met licht. Het principe is het volgende: vlak 
bij het oppervlak heeft de gereflecteerde straling nog geen kans gehad uit te waaieren. 
Vang je de straling daar al op, dan wordt de resolutie van het beeld niet bepaald door de 
diffractielimiet (en daarmee door de golflengte van de gebruikte straling) maar alleen door 
de grootte van de detector en de afstand ervan tot het oppervlak. De techniek wordt 
Scanning Near-field Optical Microscopy (afgekort tot SNOM of NSOM) genoemd. 

 

Figuur 35. De resolutie van het beeld van een NSOM wordt beter bij afnemende afstand tot 
het monster. Bron: Dr. Hans U. Danzebrink, www.nahfeldmikroskopie.de. 
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In de figuur hierboven is te zien hoe een plakje silicium met een 20 nm hoge structuur 
erop gezien wordt door een SNOM microscoop. Bij een afstand van 300 nm zie je een vlek 
met wel wat structuur, en hoe kleiner de afstand hoe beter leesbaar de letters worden. Bij 
10 nm is het beeld superscherp. Het is dus belangrijk om zo dicht mogelijk het oppervlak 
te naderen, en hoe dichter bij, hoe beter de resolutie. 

Natuurlijk heeft ook een SNOM beperkingen. Te dicht bij het oppervlak is het erg moeilijk 
om nog een signaal te meten: het is gewoon te donker.  

4.4.2 De Scanning Tunneling Microscoop (STM) 

Historisch de eerste en de belangrijkste techniek van tastende microscopie is Scanning 
Tunneling Microscopie (STM). In een STM wordt een (half-)geleidend oppervlak afgetast 
met een metalen tip op een afstand van minder 0,2 nm. Tussen het oppervlak en de tip 
staat een elektrische spanning. 

Sommige elektronen in het materiaal kunnen vrij bewegen (het is immers een (half-) 
geleider), maar aan het oppervlak worden ze teruggekaatst als licht tegen een spiegel. 
Toch is er een kleine kans dat een elektron overspringt van het materiaal naar de tip van 
de microscoop, door het laagje vacuüm daartussen. De elektrische stroom die zo ontstaat, 
is het signaal dat de STM meet.  

De kans dat een elektron door het laagje vacuüm tunnelt en in de tip van de STM belandt, 
is klein, maar precies uit te rekenen en hangt af van de afstand tussen het oppervlak en de 
tip.  De grootte van deze kans bepaalt de grootte van het elektrische stroompje dat zo 
gaat lopen, die wordt gegeven door: 

I ~ e-κz , 

waar z de afstand tussen tip en oppervlak is, en κ ≈ 2,2 Å-1  een constante.  

 

Figuur 36. Schematische 
voorstelling van de twee 
manieren waarop een STM 
gebruikt wordt. 

Links: constante stroom, 
de tip volgt het oppervlak 
van het monster. 

Rechts: constante hoogte, 
de stroom hangt af van de 
afstand tot het oppervlak. 

Er zijn twee manieren waarop een STM gebruikt kan worden om een plaatje te maken van 
een oppervlak (zie Figuur 36). Als het materiaal heel vlak is kun je de tip van de STM op 
een constante hoogte over het oppervlak heen bewegen en overal de tunnelstroom meten. 
Uit de grootte van de stroom bereken je dan de afstand tot het oppervlak. Voor minder 
vlakke materialen beweeg je de tip zo over het oppervlak dat de stroom constant blijft, en 
meet je de positie van de tip.  

Met een STM kunnen hele mooie plaatjes gemaakt worden, zie de voorbeelden hieronder. 
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Figuur 37. STM-afbeeldingen.  
Links: koperatoom op zilveroppervlak (http://www.rhk-tech.com/results/Co-on-Ag.php); 
Midden: Oppervlak van silicium, je ziet de honingraatstructuur waarin de atomen zitten. 
(http://www.rhk-tech.com/results/LHe-Si.php);  
Rechts: Een STM kan ook gebruikt worden voor het manipuleren van losse atomen op een 
oppervlak. Hier vier stadia in het bouwen van een ring van ijzeratomen op een oppervlak 
van koper met behulp van een STM. 
(http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/images/stm16.jpg) 

Tunneling 

De STM maakt gebruik van een kwantumeffect: tunneling. Door dit effect kunnen 
kwantumdeeltjes zoals elektronen door een barrière heen die eigenlijk ondoordringbaar is, 
alsof een bal met te weinig snelheid om over een heuveltje te rollen er dan maar een 
tunnel doorheen graaft.  

In de figuur hieronder staat schematisch weergegeven hoe dat werkt. Kwantumdeeltjes 
hebben geen precieze plaats, maar lijken op meer plaatsen tegelijk te zijn. In de 
linkerplaatjes zie je daarom het kwantumdeeltje als een cirkel. In de rechterplaatjes stelt 
de golfberg de kans voor om het deeltje op verschillende plaatsen te vinden: waar de golf 
hoger is, is die kans groter. De grijze balk is de barrière: de potentiële energie is daar 
hoger dan de energie van het deeltje. In het geval van de STM is dat het stukje vacuüm 
tussen oppervlak en tip.   
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Figuur 38. Tunneling van een kwantum-deeltje door een barrière. 

1. Een kwantumdeeltje nadert de barrière. 

2. Een deel van de golf dringt door de barrière heen. 

3. De golf splitst in twee delen: het grootste deel kaatst terug en de rest gaat aan de 
andere kant van de barrière verder. 

Opgave 4-6: De tunnelstroom in een STM 
a. Als de STM wordt gebruikt in de de 'constante stroom' modus, en de stroom wordt 

kleiner, welke kant moet de tip dan op bewegen? 
b. Als de STM wordt gebruikt in de 'constante hoogte' modus, en de afstand tussen tip en 

oppervlak toeneemt met 1 Å = 0,1 nm, hoe verandert de tunnelstroom dan? 

Opgave 4-7: Afbeeldingen van STM 
Hoe komen de STM-afbeeldingen aan hun kleuren?  

 

 

Figuur 39. Orbitalen zichtbaar 
maken met een STM. 

Links de opstelling van het 
molecuul op een oppervlak. Rechts 
de gemeten (boven) en berekende 
(onder) orbitalen van 
naftalocyanine.  

Bron: Liljeroth et al. Science 317, 
1203 (2007). 

Behalve oppervlakken van geleiders en halfgeleiders kun je ook structuren van losse grote 
moleculen bekijken met een STM. Daarvoor wordt op een metaaloppervlak een isolerend 
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laag aangebracht, waarop de te onderzoeken moleculen worden geadsorbeerd. Door de 
spanning tussen tip en oppervlak te variëren kunnen verschillende orbitalen van het 
molecuul zichtbaar worden gemaakt. In Figuur 39 zie je de hoogste bezette orbitaal 
(HOMO) en de laagste onbezette orbitaal (LUMO) van het naftalocyanine molecuul. 

4.4.3 De AFM microscoop 

De afgelopen jaren is een heel scala aan nabij-veld microscopen ontwikkeld. Naast de STM 
en de SNOM zijn de Atomic Force Microscopen (AFM) erg populair. In een AFM wordt niet 
de tunnelstroom maar de vanderWaalskracht op de tip gemeten. Het grote voordeel is dat 
er geen stroom hoeft te lopen en dus dat ook isolerende materialen kunnen worden 
bekeken.  

4.5 Tot slot 
Opgave 4-8: Microscopen vergelijken 
a. Maak een tabel waarin de verschillende microscopen waar je nu kennis mee hebt 

gemaakt worden vergeleken.  
b. Geef van elk type de belangrijkste eigenschappen: maximale resolutie, extra 

mogelijkheden, benodigde randvoorwaarden. Welke onderwerpen lenen zich bijzonder 
goed voor bestudering met deze microscoop? 

c. Zoek een mooi voorbeeld van een afbeelding gemaakt met de microscoop. 
d. Eventueel kun je nog extra informatie verzamelen, bijvoorbeeld: hoeveel kosten ze? 

Hoe groot is het apparaat zelf, is het gemakkelijk te bedienen? Wanneer is het 
uitgevonden? Wat zijn grote verschillen tussen de eerste en de nieuwste versies? 

Je kan deze opdracht in een groepje doen, en de verschillende microscopen onder elkaar 
verdelen. Maak dan bijvoorbeeld een poster waarop je alle informatie overzichtelijk kwijt 
kunt. 

5. Grote fabrieken, kleine deeltjes: katalyse met 
nanomaterialen 
Katalysatoren zijn van groot belang in de chemische industrie, maar ook bijvoorbeeld in de 
biologie. Een katalysator is een stof die een reactie die normaal gesproken moeilijk 
verloopt, versnelt, of een reactie die niet kan verlopen mogelijk maakt. De katalysator 
wordt in dit proces niet verbruikt en is dus na afloop weer beschikbaar.  

Katalyse wordt al eeuwen gebruikt en is onmisbaar voor allerlei (productie)processen. 
Maar wat heeft het met nanoscience te maken? De hoofdstukvraag: 

Gebruiken: hoe worden nanomaterialen gebruikt bij katalyse? 
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5.1 Belang van katalyse  

 

Figuur 40. Kleine deeltjes, grote fabrieken, veel geld... (Met dank aan Petra de Jongh) 

Dankzij de brede toepassing zijn de maatschappelijke en financiële belangen van katalyse 
enorm. Wereldwijd wordt er ongeveer 12 miljard dollar aan besteed, en de opbrengst van 
het gebruik van katalysatoren is zo'n 3600 miljard dollar per jaar. Daarbij zorgen 
katalysatoren voor efficiëntere productie van chemicaliën, zowel wat betreft kosten en 
energie als bijproducten en afval. 

Bovendien is er steeds meer interesse voor gekatalyseerde processen voor schonere 
energie, zoals vloeibare brandstof die uit gas of biomassa wordt gemaakt, en de productie 
en opslag van waterstofgas voor brandstofcellen. 

5.1.1 Voorbeeld: Fischer-Tropschsynthese 

De moderne wereld heeft veel behoefte aan brandstof, en vooral aan vloeibare 
brandstoffen zoals benzine en kerosine. Behalve uit aardolie zijn deze brandstoffen ook uit 
andere bronnen te maken: uit aardgas, kolen en biomassa. 

De processen die hiervoor nodig zijn worden GTL (gas to liquid), CTL (coal to liquid), en 
BTL (biomass to liquid) genoemd. Hierbij wordt het Fischer-Tropschproces gebruikt, dat in 
1923 werd uitgevonden in Duitsland (een land arm aan olie, maar rijk aan kolen). Het is 
ook in de hedendaagse chemie, nu aardolie steeds duurder en schaarser wordt, een 
belangrijk proces.  

Om van aardgas vloeibare brandstof te maken, wordt het methaan eerst verbrand tot CO 
en H2: 

2CH4 + O2  2CO + 4H2 

Het mengsel van CO en waterstofgas wordt synthesegas genoemd. (Bij de processen 
vanuit kolen en biomassa zijn er andere reacties die ook synthesegas opleveren.) In de 
volgende stap worden uit het synthesegas langere koolwaterstoffen gevormd via de 
Fischer-Tropsch synthese:  
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n(CO + 2H2)  (CH2)n + H2O 

Deze reactie vindt plaats bij hoge druk en een temperatuur van 200-300°C, en in 
aanwezigheid van een katalysator. 

Opgave 5-1: Vloeibare brandstoffen 
Waarom is het Fischer-Tropschproces zo belangrijk: wat zijn de voordelen van vloeibare 
brandstoffen boven brandstoffen in de vorm van gassen en vaste stoffen? 

5.2 Wat doet een katalysator? 
Een katalysator vergemakkelijkt het verloop van een reactie, door de activeringsenergie, 
de energie die nodig is om de reactie op gang te krijgen, te verlagen.  

5.2.1 Activeringsenergie 

 

 

Figuur 41. Voorbeeld van een 
energieverloop van een reactie met 
(rood) en zonder (zwart) 
katalysator.  

Met katalysator verloopt de reactie 
anders, en met een lagere 
activeringsenergie.  

Bron: 
http://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/1/15/ 
CatalysisScheme.png 

Met katalysator verloopt de reactie via een tussenstap waarin de reactanten een 
verbinding aangaan met de katalysator. In die tussenstap wordt bijvoorbeeld de onderlinge 
oriëntatie van reagerende stoffen gunstiger. Een schematische voorstelling van het 
energieverloop van de reactie met en zonder katalysator zie je in Figuur 41. 

De activeringsenergie van een reactie kun je bepalen uit de reactiesnelheid bij 
verschillende temperaturen. Voor de reactiesnelheid r geldt de formule 

RT
Ea

ker
−

= . 

Hierin is k een constante die afhangt van de reactie, en R is de bekende gasconstante 
R=8,3144 J/mol K. Voor een gegeven reactie neemt de reactiesnelheid dus toe als T groter 
wordt. Hoe snel de afname gaat, hangt af van de grootte van de activeringsenergie Ea.  

In Figuur 420 zijn de reactiesnelheden van de vorming van CO en CO2 uit de verbranding 
van methaan weergegeven voor verschillende temperaturen. Hieruit zijn de 
activeringsenergieën te bepalen. 
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Figuur 420. De reactiesnelheid van de 
vorming van CO en CO2 bij verschillende 
temperaturen.  

Uit deze figuur is de activeringsenergie 
voor deze reacties te bepalen. (Zie 
Opgave 5-2: Activeringsenergie 
bepalen) 

Bron: proefschrift A.G. Steghuis 
(Universiteit Twente) 

Opgave 5-2: Activeringsenergie bepalen 
a. Neem de logaritme van de vergelijking voor de reactiesnelheid en laat zien dat de 

grafiek van ln(r) tegen 1000/T een dalende rechte lijn moet zijn. 
b. Waar in de grafiek in Figuur 42 kun je de activeringsenergie aflezen? Heb je daarvoor 

de waarden van k en/of R nodig? 

De activeringsenergie die nodig is om een reacties op gang te laten komen, heeft te maken 
met de bindingen die moeten worden verbroken voordat er nieuwe bindingen gevormd 
kunnen worden. Het verbreken van bindingen kost energie: de bindingsenergie. Dit is de 
verklaring voor het niet spontaan optreden van reacties als de oxidatie van CO: 2CO + O2 
 2CO2, ook al heeft de eindtoestand minder energie dan de begintoestand.  

Tabel 6: Energie van een aantal veel voorkomende bindingen 

binding bindingsenergie 
(kJ per mol) 

bindingsenergie 
(eV) 

H-H 436 4,52 

O=O 498 5,16 

N≡N 945 9,79 

N=O 631 6,54 

C-C 347 3,60 

C-H 413 4,28 

Een katalysator kan de activeringsenergie van een reactie verlagen door een alternatieve 
route van de reactie aan te bieden. Zie bijvoorbeeld Figuur 43.  
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Figuur 43. Katalyse aan een 
oppervlak. Naar een figuur uit 
Concepts of modern cataylsis and 
kinetics, Chorkendorff en 
Niemantsverdriet. 

Stap 1: adsorptie van CO en O2 aan 
het oppervlak, de binding in het 
O2-molecuul breekt.  

Stap 2: reactie tussen CO en O aan 
het oppervlak.   

Stap 3: desorptie van CO2 van het 
oppervlak.  

5.2.2 Bindingen verzwakken 

Om te begrijpen hoe komt het dat de bindingen van een geadsorbeerd molecuul zwakker 
zijn, kijken we eerst naar de bindingen zelf. In Figuur 44 zie je vier MO-diagrammen voor 
verschillende twee-atomige moleculen. In een MO-diagram worden de energieniveaus van 
de buitenste elektronen in een molecuul vergeleken met de energieniveaus van de 
elektronen in de losse atomen. (Meer uitleg staat in Hoofdstuk 3) Er zijn molecuulorbitalen 
met een lagere energie dan de orbitalen van de losse atomen, de bindende orbitalen, en 
orbitalen met een hogere energie, antibindende orbitalen. 

 

Figuur 44. MO-diagrammen voor H2, He2, N2 en O2. De rode stippen stellen de elektronen in 
de buitenste orbitalen voor. 

De bindingsenergie van een molecuul is het verschil tussen de energie van het molecuul en 
die van de twee losse atomen, oftewel de energie van de elektronen in de 
molecuulorbitalen min de energie van die elektronen in de atoomorbitalen.  
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In het geval van Helium is die bindingsenergie nul: de energie van het molecuul is even 
groot als de energie van de twee losse atomen. Vandaar dat Helium geen moleculen 
vormt. Stikstof en zuurstof vormen allebei moleculen, maar bij zuurstof zitten er twee 
elektronen in een antibindend orbitaal, en die binding is dus minder stevig. Het gevolg is 
dat zuurstofmoleculen gemakkelijker reageren dan stikstofmoleculen. 

Een binding zwakker maken kan in principe op twee manieren: ofwel een elektron in een 
antibindend orbitaal erbij, ofwel een elektron uit een bindend orbitaal eruit. Adsorbeert het 
molecuul aan het oppervlak van een katalysator die gemakkelijk elektronen afstaat of juist 
opneemt, dan kan dat leiden tot een verzwakte binding in het molecuul.  

Opgave 5-3: Bindingen verzwakken 
a. Leg uit hoe "een elektron in een antibindend orbitaal erbij" de binding zwakker maakt.  
b. Leg uit hoe "een elektron uit een bindend orbitaal eruit" de binding zwakker maakt. 

Na de reactie aan het oppervlak van de katalysator moeten de reactieproducten weer 
loslaten van het oppervlak. Zo kunnen ze afgevoerd worden en maken ze plaats voor 
nieuwe reactanten. Dit zorgt voor twee tegenstrijdige eisen aan de adsorptie-energie van 
het oppervlak. Voor een sterke adsorptie moet die energie groot zijn. Maar voor een 
gemakkelijke desorptie, het loslaten van de reactieproducten van het oppervlak, moet de 
energie juist klein zijn. In Figuur 45 zie je hoe een optimale adsorptiesterkte leidt tot een 
maximale reactiesnelheid. 

 

Figuur 45. Activiteit (aantal 
omzettingen per seconde) en 
adsorptie-energie van verschillende 
katalysatoren voor N2 + 3H2  2NH3 
vergeleken met die van Ru.  

Bron: C.J.H. Jacobsen, J.K. Norskøv, 
et al., JACS 123 (2001) 8404. 

Opgave 5-4: Water ontleden 
Is het mogelijk om met een katalysator spontaan water te ontleden in waterstof en 
zuurstof? Zo ja hoe dan, zo nee wat is er dan nog meer nodig? 

Opgave 5-5: Stikstof en zuurstof 
a. Waarom is het moeilijker om een N2 molecuul te activeren dan om een O2 molecuul te 

activeren? Gebruik MO plaatjes om dit te laten zien.  
b. Hoe kan een katalysator hierbij helpen? 

Zie de gegevens in Figuur 44. 

5.3 Katalysatoren van nanomateriaal 
In de voorbeelden tot nu toe vindt de gekatalyseerde reactie steeds plaats aan het 
oppervlak van de katalysator. Dit wordt wel heterogene katalyse genoemd, omdat 
reactanten en katalysator zich in verschillende fasen bevinden. 

Er bestaat ook homogene katalyse, waarbij de katalysator zich in dezelfde fase bevindt als 
de reagerende stoffen. Het zijn bijvoorbeeld allemaal gassen, of de katalysator en de 
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reagerende stoffen zijn alle opgelost in dezelfde vloeistof. Een speciaal geval is de 
zogenaamde biokatalyse, katalyse door enzymen.  

In het geval van heterogene katalyse is de katalysator meestal vast en zijn de reagerende 
stoffen gasvormig of vloeibaar. De reagerende stoffen stromen langs de katalysator, 
reageren aan het oppervlak ervan en de reactieproducten stromen verder. 

Heterogene katalysatoren brengen enkele belangrijke voordelen met zich mee. Ten eerste 
is de katalysator gemakkelijk van de andere stoffen te scheiden. Verder zijn veel vaste 
katalysatoren bestand tegen de hoge temperaturen die voor de reacties nodig kunnen zijn.  

Een belangrijk nadeel is dat de reactie 
met de katalysator alleen aan het 
oppervlak van de vaste stof plaatsvindt. 
Dat betekent dat maar een kleine 
hoeveelheid reagerende stoffen tegelijk 
met de katalysator in aanraking is. En 
ook dat maar een klein deel van de 
katalysator gebruikt wordt. Dus: hoe 
groter het oppervlak van het 
katalysatormateriaal, hoe beter. Dit 
belang van een groot oppervlak is de 
reden dat nanoscience zo belangrijk is 
voor katalyse. 

Er zijn twee manieren om met behulp van 'nanomaterialen' een katalysator met een groot 
oppervlak te maken: ofwel de katalysator wordt in de vorm van nanodeeltjes op een 
dragermateriaal vastgezet, ofwel de katalysator bestaat zelf uit 'nanoporeus' materiaal.  

5.3.1 Nanodeeltjes op een drager  

Als het katalysatormateriaal duur is, of moeilijk te maken, dan worden kleine 
katalysatordeeltjes op een dragermateriaal (Eng.: een support) aangebracht. Het 
dragermateriaal is bij voorkeur poreus, zodat het een groot oppervlak heeft. Een ander 
voordeel van de drager is dat de katalysator zo veel stabieler is dan wanneer je losse 
nanodeeltjes zou gebruiken, die last hebben van Ostwaldrijping en aggregatie (zie 
paragraaf 1.3.4). 

Het beschikbare oppervlak van de drager plus katalytische deeltjes kan wel 100 – 1000 m2 
per gram zijn! Hierdoor is er veel plaats voor de reagerende stoffen om zich aan de 
katalysator te hechten (te adsorberen). Bovendien zijn stoffen in heel kleine deeltjes 
(kleiner dan ca. 2 nm) door kwantumeffecten extra reactief. Dit alles beïnvloedt de 

Tabel 7:  
Classificatie van heterogene katalysatoren 

type reactie: - zuur/base 
- redox 

vorm: - nanodeeltjes op een drager 
- nanoporeus materiaal 

samenstelling: - metaal(legering) 
- oxide 
- sulfide 

 

Figuur 46. Afmetingen van 
een katalysator van 
nanodeeltjes op een poreuze 
drager.  

Bron: Krijn de Jong, 
gepubliceerd in “Synthesis of 
solid catalysts” Wiley, ed K.P. 
de Jong. 
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activiteit van de katalysator, het aantal omzettingen per tijdseenheid. 

Als er sprake is van gasvormige reactanten, zullen deze in nanoporiën eerder condenseren 
dan op vlakke oppervlakken. Dit effect heet capillaircondensatie. Ook dit bevordert de 
adsorptie en dus de activiteit. 

Veelgebruikte dragers zijn silica (SiO2) en alumina (Al2O3), omdat deze goedkoop en in 
poreuze vorm zijn te produceren. De katalytische metalen zijn vaak overgangsmetalen, 
zoals Fe, Ni en Co, edelmetalen als Pt, Pd en Au, of verbindingen van deze atoomsoorten. 

Voorbeeld: de driewegkatalysator 

In de uitlaat van moderne auto's zorgt de zogenaamde driewegkatalysator voor het 
zuiveren van de uitlaatgassen, door drie reacties te katalyseren, namelijk de (verdere) 
verbranding van niet-verbrande koolwaterstoffen CxHy en CO naar CO2 en de reductie van 
NOx naar N2.  

De uitlaatgassen stromen door een millimeter-dunne kanaaltjes in een keramisch blok. Op 
de wanden van de kanaaltjes zijn op een drager-coating de katalysatoren in de vorm van 
nanodeeltjes aangebracht. De gebruikte katalysatoren moeten bijzonder effectief zijn, 
want de gassen zijn er hooguit een halve seconde mee in contact! 

Opgave 5-6: Afmetingen en oppervlak 
a. Wat zijn de voordelen van een katalysator met kleine afmetingen? 
b. Waarom moet het dragermateriaal bij voorkeur een groot oppervlak hebben?  
c. Hoe klein moeten deeltjes zijn om een oppervlak van 100 m2 per gram te hebben? 

Maak een schatting met behulp van je antwoord op Opgave 1-6 Oppervlak en inhoud 
van bol, kubus en cylinder.  

5.3.2 Zeolieten 

Zeolieten zijn poreuze mineralen gebaseerd op SiO2 waarbij elk silicium-atoom omringd is 
door 4 zuurstofatomen. Een deel van de Si4+ wordt vervangen door Al3+ en het 
ladingstekort dat zo ontstaat wordt aangevuld door positieve ionen zoals Na+, K+, H+, Ca2+ 

of Mg2+ als tegen-ionen in te bouwen. Het resultaat heet dan bijvoorbeeld natrium-
aluminiumsilicaat. Zie Figuur 47. Door de microporeuze structuur met regelmatige, 
nanometergrote holtes en buizen, heeft een zeoliet een enorm oppervlak. Er bestaan 
tientallen verschillende natuurlijke en kunstmatige zeolieten, die in allerlei toepassingen 
worden gebruikt, van kattengrit tot wasverzachter. 

Wanneer H+-ionen worden gebruikt als positief tegen-ion, dan ontstaan er zure OH-
groepen in het zeoliet. Zo'n zeoliet is dus een vast zuur, en kan daarom als katalysator 
werken. De eigenschappen van het zeoliet zijn afhankelijk de verhouding tussen het aantal 
Si- en Al-atomen.  
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Figuur 47. De samenstelling van een zeoliet, en de microporeuze structuur. Met dank aan 
Petra de Jongh. 

Zeolieten worden onder andere als katalysator gebruikt bij het 'kraken' van aardolie en bij 
isomerisatie van koolwaterstoffen. 

Opgave 5-7 Zeolieten 
Afhankelijk van de soort zeoliet kunnen de poriën variëren tussen de 0.5 en 2.0 nm. Stel je 
hebt een zeoliet waarin alle poriën exact even groot zijn. 

a. Zoek (bijv. met behulp van internet) op, hoe zeolieten worden gemaakt.  
b. Verklaar aan de hand van deze syntheseroute dat alle poriën in een zeoliet even groot 

kunnen zijn. 

Binnenin de poriën van zeolieten zitten zure OH-groepen die gebruikt kunnen worden als 
katalysator voor chemische reacties. 

c. Waarom is de uniforme poriegrootte zeer handig bij de katalyse van chemische 
reacties?  

d. Verzin een voorbeeldreactie en geef aan hoe de selectiviteit van deze reactie zou 
kunnen worden beïnvloed door zeoliet-katalyse. 

5.4 Een katalysator op maat 
Een goede katalysator moet de juiste reactie versnellen, en die zo veel mogelijk. Hoe goed 
een katalysator dat doet, noemen we de activiteit en selectiviteit. De kunst is om de 
eigenschappen die van invloed zijn op de activiteit en selectiviteit van een katalysator 
proberen zo goed mogelijk af te stellen. 

5.4.1 Activiteit en selectiviteit 

De activiteit van een katalysator geeft aan hoe snel de reactie verloopt. Hoe groter de 
activiteit, hoe beter de reactie wordt versneld. De selectiviteit van een katalysator geeft 
aan in hoeverre de katalysator alleen de gewenste reactie versnelt. Aan een katalysator 
die bijvoorbeeld ook allerlei reacties tussen het bedoelde eindproduct en de 
uitgangsstoffen versnelt, heb je niet zoveel. 

De activiteit kun je definiëren als (concentratie reactanten aan het eind)/(concentratie 
reactanten aan het begin). Soms wordt de activiteit aangegeven per gram katalysator of 
per reactorvolume, of per katalyseplaats (actieve site). In dat laatste geval noemen we het 
ook wel turnover frequency  
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TOF = (Aantal mol omgezet per seconde)/(Aantal mol katalyseplaatsen).  

De selectiviteit van een katalysator wordt gedefinieerd als de concentratie van gewenste 
reactieproducten gedeeld door de concentratie van alle reactieproducten. Een perfect 
selectieve katalysator heeft dus selectiviteit 1. 

Activiteit en selectiviteit van een katalysator hangen natuurlijk af van de gebruikte stoffen, 
maar ook van de vorm en grootte van de actieve groepen, het dragermateriaal, externe 
krachten etc. Bij een katalysator in de vorm van nanodeeltjes op een support is de grootte 
van de nanodeeltjes ook erg belangrijk. Uit Hoofdstuk 3weet je dat de energiebanden en 
de bandgap van een materiaal voor heel kleine deeltjes afhankelijk zijn van de grootte van 
de deeltjes.   

  

Figuur 48. Nanodeeltjes van kobalt worden gebruikt als katalysator bij een Fischer-
Tropsch-proces. 

Links: een TEM-afbeelding van de kobaltdeeltjes op de drager, een koolstof nanobuis.  

Rechts: De katalytische activiteit van nanodeeltjes kobalt is sterk afhankelijk van hun 
grootte. 

Bron: JACS 128 (2006) 3956. 

Opgave 5-8: De eenheid van TOF 
Laat zien dat de eenheid van TOF 1/sec is. 

Opgave 5-9: Fischer-Tropsch  
In de Fischer Tropsch reaktie worden CO en H2 omgezet in alkanen en alkenen bv: 
(2n+1)H2 + nCO → CnH(2n+2) + nH2O 
Een van de moeilijke stappen in deze reactie is het activeren van CO. Hiervoor is een 
metaal katalysator nodig. Vaak worden hier nanodeeltjes van Fe of Ni op een drager voor 
gebruikt. 
Het synthesegas (H2/CO) kan bv. verkregen worden door methaan (CH4) met stoom te 
laten reageren. 

a. Een alternatief voor de Fischer-Tropsch reactie zou de directe koppeling van methaan 
zijn naar hogere koolwaterstoffen zijn. Toch is dat niet erg succesvol. Bedenk een 
reden waarom die reactie (methaan koppeling) niet succesvol is. 

b. CO is erg moeilijk te activeren in de gasfase; op een oppervlak van een katalysator 
gaat dat echter makkelijker. Waarom is dat?  

Gegeven: C: 2s22p2 O:2s2p4 (vraag gebaseerd op Chorkendorff en Niemantsverdriet 
"Concepts of modern catalysis and kinetics") 
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c. Waarom zou voor de Fischer-Tropsch reactie vaak Fe en Ni gebruikt worden en niet bv 
Ti of Cu? 

Een van de belangrijkste katalysatoren voor de Fischer-Tropsch synthese is kobalt. Figuur 
48 laat de relatie zien tussen Co deeltjesgrootte en hun activiteit. 

d. Zoek op hoe zulke kobalt nanodeeltjes gemaakt kunnen worden die geschikt zijn om in 
dit proces te gebruiken. 

e. Wat zou een probleem kunnen zijn als je deze nanodeeltjes voor langere tijd gebruikt? 
Hoe zou je dit probleem kunnen verhelpen? 

f. Vanaf 6 nm blijkt dat de activiteit ongeveer afneemt met 1/r. Had je dat verwacht? 
Waarom/waarom niet? 

Opgave 5-10 Palladium als katalysator 
Palladium wordt gebruikt als katalysator bij hydrogenering van koolwaterstoffen.  
We bekijken drie kubusvormige kristallen palladium. Blok I en II hebben een grootte van 
respectievelijk  5x5x5 nm en 10x10x10 nm. Een derde, vergelijkbaar kristal heeft een 
grootte van 1000x1000x1000 nm. 

a. Leg uit welk van de drie kristalgroottes de hoogste katalytische activiteit per gram zou 
vertonen bij de hydrogenering van koolwaterstoffen. 

Je kunt hydrogenering als volgt weergeven: 
 R1 - CH = CH – R2   +   H2   →  R1 – CH2 – CH2 – R2     
waarbij R1 en R2 staan voor de rest van het molecuul, meestal koolwaterstofketens. 
Het reactorvat waarin de hydrogenering plaatsvindt wordt gevuld met 500 gram 
palladiumkristallen. Stel dat er per vierkante nanometer één hydrogenering per uur plaats 
vindt. In het reactorvat gaat één liter ruwe aardolie, met 1013 dubbele bindingen die 
gehydrogeneerd moeten worden.  

b. Hoe lang duurt de hydrogenatie bij de drie verschillende kristalgroottes? 

Gegevens: dichtheid van palladium = 12 ∙ 103 kg m-3 

6. Precisie op de nanometer 
Zonder dat je het wellicht beseft is een enorm scala aan technologische toepassingen 
gebaseerd op de eigenschappen van ultradunne lagen. Denk bijvoorbeeld aan 
ontspiegeling van brillenglazen, water- en vuilafstotende lagen op autoruiten, anti-
reflectiecoating op zonnecellen om meer licht in te vangen, maar ook aan de complexiteit 
van de microchip in de computer waarin miljarden elektrische componenten per vierkante 
centimeter geplaatst zijn.  
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Figuur 49. Algemene voorbeelden waar ultradunne lagen (indirect) een belangrijke 
spelen. Met de klok mee: het beeldscherm en de microprocessor van de computer, 
toekomstige flexibele displays, hoogrendement zonnecellen, efficiënte led 
verlichting, water- en vuilafstotende lagen op futuristische auto’s, en toekomstige 
transistors die gebruik maken van koolstofnanobuisjes. 

In dit hoofdstuk bekijken we waarom ultradunne lagen (minder dan zo'n 100 nm dik) zo 
belangrijk zijn voor snelle computers, en hoe je zulke lagen kunt maken. Bovendien 
bekijken we een techniek waarmee je de dikte en andere eigenschappen van die lagen 
heel precies kunt beheersen. 

Gebruiken: Welke rol spelen ultradunne lagen in de nieuwste computers? 
Maken: Hoe worden de eigenschappen van zulke lagen gecontroleerd? 

6.1 Inleiding: toepassingen van ultradunne lagen 
De ultradunne lagen in dit hoofdstuk hebben een dikte van minder dan ongeveer 100 
nanometer. Ter vergelijking: een menselijk haar is slechts 80 µm dik, dus deze lagen zijn 
minstens 800 keer dunner dan een haar. Omdat bij dunnere lagen de verhouding tussen 
het oppervlak van de laag en het volume steeds groter wordt, spelen de oppervlakte-
eigenschappen een erg belangrijke rol bij de toepassing van ultradunne lagen. 

In het bijzonder behandelen we de methode "atomaire laagdepositie" (ALD) omdat 
daarmee zelfs controle over laagdikte en eigenschappen op het atomaire niveau behaald 
kan worden. Dit komt er op neer dat de laagdikte gecontroleerd kan worden op ongeveer 
0,1 nm, dat wil dus zeggen met precisie op de nanometer!  

De noodzaak van de ALD methode zullen we illustreren aan de hand van de 
microprocessor van de computer en we zullen bespreken wat de vereisten (en afmetingen) 
zijn van de hedendaagse transistors en condensators die daarin verwerkt worden.  

We zullen daarnaast bespreken wat de unieke eigenschappen van de ALD methode zijn en 
hoe het principe werkt. Je zult zien dat dit soort onderzoek naar nanometer-dikke lagen 
veel raakvlakken heeft tussen natuurkunde, scheikunde en biologie. Door gebruik te 
maken van specifieke chemische reacties die slechts plaatsvinden aan een oppervlak (= 
oppervlaktechemie), kunnen dunne lagen gemaakt worden die bepaalde fysische 
eigenschappen hebben (= oppervlaktefysica). Daarnaast heeft de soort van chemische 
reactie dat van belang is voor de ALD methode veel raakvlakken met chemische reacties 
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die voorkomen in de natuur (biologie), zoals de specifieke reacties van antigenen in het 
afweersysteem of de specifieke reacties relevant bij vorming van DNA moleculen.  

Opgave 6-1: Ultradunne lagen 
In de inleiding worden voorbeelden gegeven van de toepassing van ultradunne lagen. 

a. Waarom is het van belang dat in deze toepassingen juist ultradunne lagen worden 
gebruikt? 

b. Kun je wellicht andere voorbeelden van ultradunne lagen bedenken of opzoeken op 
internet? 

c. Wat zijn denk je de moeilijkheden bij het fabriceren en toepassen van dit soort 
extreem dunne lagen? 

d. De methode atomaire laagdepositie claimt een controle te leveren op het niveau van 
0.1 nm. Zoek op wat de typische afmetingen van een atoom zijn. Wat zegt dat over 
deze methode? 

Opgave 6-2: Oppervlak/volume verhouding 
In de tekst wordt gezegd dat de oppervlak/volume verhouding enorm toeneemt wanneer 
de lagen steeds dunner gemaakt worden. Schat daarom deze verhouding af voor de 
volgende voorbeelden: 

a. Vergelijk een olifant en een muis 
b. Een langebaan zwembad (25 m bij 50 m) van 3 m diep.  
c. Een 1 µm dunne antispiegelingscoating over een oppervlak van 1 dm2  

6.2 Technologische vooruitgang van computers 
Een microprocessor van een computer bestaat tegenwoordig uit miljarden elektronische 
componenten (zoals condensatoren, weerstanden, transistors) die onderling verbonden 
worden door een complex netwerk van geleidende kanalen. Het fabriceren van een enkele 
microprocessor is een aaneenschakeling van veel verschillende productiestappen. Hierin 
wordt de processor als het ware laag voor laag opgebouwd en worden de verschillende 
componenten op de juiste plek aangebracht en elektrisch met elkaar verbonden. 

De transistor schakelaar speelt een essentiële rol in de microprocessor, omdat deze 
gebruikt kan worden om wel of geen elektrische stroom door te laten. Met een transistor 
kunnen dus de binaire toestanden “1” (= wel stroom) en “0” (= geen stroom) gedefinieerd 
worden, wat weer aan de basis ligt van de computerlogica. Vaak wordt de complexiteit of 
rekenkracht van een microprocessor daarom gerelateerd aan de hoeveelheid transistors. 
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Figuur 50. De ontwikkeling van de microprocessor weergegeven in het aantal transistors 
per microprocessor. Een van de oprichters van Intel Corporation, Gordon E. Moore, voorzag 
in 1965 dat de transistordichtheid op de microprocessor ongeveer elke 20 maanden 
verdubbelde. Sindsdien wordt deze (schijnbare) wetmatigheid gebruikt als richtlijn voor 
de snelheid van de ontwikkeling van nieuwe microprocessoren. 

De grote doorbraak in de computerindustrie kwam met de realisatie dat meerdere 
transistors geïntegreerd konden worden in stukken silicium in plaats van het “handmatig” 
verbinden van losse transistors. De eerste microprocessor van Intel, de 4004 uit 1971, 
bestond uit 2300 transistors en was net zo krachtig als een van de eerste computers, de 
30 ton (!) wegende Eniac waarin 19.000 radiobuizen werden gebruikt. Door de transistors 
te fabriceren in silicium konden bovendien complexe geïntegreerde circuits ontworpen 
worden. De transistordichtheid per oppervlakte-eenheid ging snel omhoog door het 
verkleinen van de afmetingen van de transistors en daarmee nam de rekenkracht van de 
computer enorm toe. Dit proces van miniaturisatie staat aan de wieg van de Wet van 
Moore (Figuur 50). De typische afmeting van een hedendaagse transistor is nog maar 50 
nm! En deze afmeting zal alleen maar kleiner worden in microprocessors van toekomstige 
(nog snellere en nog krachtigere) computers. 

Opgave 6-3: Logaritmische schaal 
In Figuur 50 wordt voor de schaalindeling van de verticale as een logaritmische schaal 
gebruikt. 

a. Hoe zie je aan de verticale as dat er 10× zoveel transistors gemaakt zijn?  
b. De markeringstreepjes op de verticale as zijn niet gelijk verdeeld. Welke waarden 

horen bij deze streepjes in het bereik 103-104? En welke in het bereik 108-109?  
c. Wat is er dus bijzonder aan de logaritmische schaalverdeling ten opzichte van de 

normale schaalverdeling (zoals gebruikt op de horizontale as)? 
d. Teken een rechte lijn door de punten in de grafiek en bepaal de helling. Klopt dit met 

de beroemde observering van Gordon E. Moore, die tegenwoordig bekend staat als “De 
wet van Moore”? 

Opgave 6-4: Aantal transistors in de microprocessor 
Het aantal elektrische componenten in een microprocessor is haast onvoorstelbaar groot. 
Aan de hand van de gegevens in Figuur 50 kun je iets meer gevoel krijgen voor het 
enorme aantal transistors in een microprocessor. 
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a. Waarom wordt de Wet van Moore gespecificeerd naar het aantal transistors in de 
microprocessor en bijvoorbeeld niet naar het aantal weerstanden? 

De eerste microprocessor van Intel, de 4004 zoals weergegeven linksonder in Figuur 50, 
had een afmeting van 3×4=12 mm2.  

b. Schat hoe groot een hedendaagse microprocessor zou zijn, wanneer de afmetingen 
van de transistor sinds 1971 niet kleiner zouden zijn geworden. 

c. Stel dat een transistor 1 cm lang is en dat alle transistors van de 8-CORE XEAN NEHALEM 
achter elkaar zouden staan. Hoe lang zou dat lint van transistors dan zijn en met welke 
afstand is dat goed te vergelijken? 

6.2.1 Probleem van miniaturisatie 

Het alsmaar kleiner maken van de elektronische componenten in de microprocessor zorgt 
voor veel uitdagingen wat betreft de fabricatie van de microchip. De componenten worden 
zo klein dat je gaat merken dat het materiaal uit gestapelde laagjes van atomen bestaat. 
Het wordt belangrijk dat die laagjes overal even dik zijn: een atoom meer of minder maakt 
al verschil.  

Opgave 6-5: Een atoomlaag extra 
Bij het gebruik van ultradunne lagen wordt de laagdikte vaak gerelateerd aan het aantal 
atoomlagen. Heeft een atoomlaag extra al effect op de dikte van zo'n laag?  
 
Bereken de relatieve verandering in dikte als 1 atoomlaag extra wordt toegevoegd aan de 
volgende lagen. Neem aan dat een atoomlaag ongeveer 3 Å dik is, waarbij geldt dat 1 Å (= 
Ångström) = 0.1 nm. Hoeveel procent dikker wordt dan… 

a. een houten tafelblad van 5 cm dik? 
b. een anti-reflectiecoating van 100 nm dik? 
c. een dunne laag aluminiumoxide (Al2O3) van 5 nm? 
d. een SiO2 gate-oxide-laag van 1.2 nm? 

Aan de hand van twee belangrijke componenten, de transistor en de condensator, 
onderzoeken we welke eigenschappen van de dunne lagen van belang zijn. 

6.2.2 Computergeheugen: extreem conformele groei noodzakelijk 

Een effect van miniaturisatie is dat het oppervlak van de elektronische componenten 
steeds kleiner wordt. De consequentie hiervan kan geïllustreerd worden aan de hand van 
condensatoren die gebruikt worden voor computergeheugen. De hoeveelheid lading op de 
condensator is een maat voor hoe lang het geheugen actief is, voordat het weer ververst 
moet worden (omdat de lading langzaam weglekt). Hoe groter het oppervlak van de 
condensator, hoe meer lading er op past en dus hoe beter het computergeheugen.  

De capaciteit van een condensator wordt gegeven door 

Tabel 8:  
De diëlektrische constante van enkele 
materialen die als isolerende laag in een 
condensator of als gate oxide in een 
transistor gebruikt kunnen worden. 
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d
AkC 0ε=   (6-1) 

Waarin ε0 de permittiviteit van het vacuüm, k 
de diëlektrische constante van de isolerende 
laag, A de oppervlakte van de condensator, en 
d de dikte van de isolerende laag zijn.  

Wanneer de afmetingen van de condensator 
steeds kleiner worden en het oppervlak dus 
afneemt, zou de capaciteit van de condensator 
ongewenst afnemen. Om dit te voorkomen 
wordt de condensator in een soort harmonicastructuur gevouwen (zie Figuur 51). De 
ruimte die de condensator inneemt aan het oppervlak blijft dus klein, maar het effectieve 
oppervlak van de condensator neemt enorm toe.  

 

Figuur 51. Het verschil 
tussen het effectieve 
oppervlak van een vlakke 
condensator en een 
condensator opgevouwen in 
een 3D structuur. 

Hierbij is het wel nodig dat de verschillende lagen erg dun zijn. Bovendien moeten ze 
netjes het oppervlak van de harmonicastructuur volgen, en overal even dik zijn, zonder 
gaten of verdikkingen. Dit wordt de conformaliteit van de lagen genoemd. De 
conformaliteit moet perfect zijn, zodat de dikte en eigenschappen van de lagen op 
verschillende plekken in de condensator exact gelijk zijn. 

I. De voortgang van de miniaturisatie vereist een methode waarmee de 
nanometer dikke lagen met perfecte conformaliteit worden aangebracht. 

Opgave 6-6 Opgevouwen condensator 
Het effectieve oppervlak van een vlakke en opgevouwen condensator verschilt enorm. We 
gaan dit vergelijken voor de condensatoren weergegeven in Figuur 51 en zullen de 
toename van het effectieve oppervlak gaan berekenen 

a. De vlakke condensator heeft afmetingen: breedte = 20 µm en lengte = 10µm. Als de 
isolerende laag bestaat uit 10 nm hafniumoxide (HfO2), wat is dan de capaciteit van de 
condensator? 

b. De opgevouwen condensator heeft dezelfde afmetingen als de vlakke condensator, 
maar heeft daarnaast 100 sleuven van elk 100 nm breed en 500 nm diep. Wat is het 
totale oppervlak van deze condensator? (Verwaarloos hierbij de dikte van de 
laagstructuur.) 

c. Wat is de capaciteit van de opgevouwen condensator met dezelfde isolerende laag als 
in onderdeel a? 

d. Alhoewel de hoeveelheid oppervlak die beide condensatoren innemen gelijk is, wat is 
dus de toename in capaciteit? 

Opgave 6-7 De capaciteit van condensatoren 
Gebruik vergelijking   (6-1) en de informatie in Tabel 8. Ter informatie: de permittiviteit 
van het vacuüm is ε0 = 8,85419.10-12 Fm-1  

Materiaal Diëlektrische constante 

SiO2 3.9 

Al2O3 9 

HfO2 25 

TiO2 85 

SrTiO3 >100 
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a. Wat is de eenheid van de diëlektrische constante k? 
b. Wat is de capaciteit van een condensator met oppervlakte 1 cm2 als de isolerende laag 

gemaakt is van Al2O3 met een laagdikte van 3 nm? 
c. We willen de Al2O3 laag vervangen door SrTiO3, maar wel dezelfde capaciteit 

behouden. Hoe dik moeten we dan de SrTiO3 laag maken? 
d. We verkleinen nu de laagdikte van het SrTiO3 tot 3 nm, wat wordt de capaciteit van de 

condensator?  

6.2.3 Transistor: controle over de dikte van het gate-oxide 

De miniaturisatie van de verschillende elektronische componenten houdt een keer op: de 
afmetingen kunnen niet kleiner worden dan de grootte van een atoom. Je kunt immers 
niet een gesloten atoomlaag maken die dunner is dan een atoom zelf. Bovendien zullen de 
eigenschappen van een laagje van één atoom dik waarschijnlijk niet voldoen aan de 
specificaties voor de elektronische component. We zullen het effect van de miniaturisatie 
op de eigenschappen en functioneren van de transistor iets meer in detail gaan bekijken.  

De werking van de transistor schakelaar 

De werking van de transistor als schakelaar wordt geïllustreerd in onderstaande figuur. 
Een transistor bestaat uit drie afzonderlijke elektrische contacten: de gate, drain en 
source. De drain en source contacten zijn verbonden met een halfgeleider. Het gate 
contact is echter gescheiden van de andere contacten door een isolator, het zogenaamde 
gate-oxide. De essentie zit nu in het verschil tussen een halfgeleider en een isolator; 
soms kan een halfgeleider geleidende eigenschappen krijgen (en ontstaat er daardoor een 
gesloten stroomkring), terwijl een isolator in principe nooit geleidend wordt. 

 

Wanneer de transistor in een stroomkring wordt opgenomen en de drain wordt 
aangesloten op de positieve pool en de source op de negatieve pool, dan loopt er geen 
stroom omdat er geen vrije elektronen beschikbaar zijn in de halfgeleider. De elektrische 
stroomkring is dus onderbroken en de schakelaar staat open.  

Wanneer de gate nu ook wordt aangesloten op een positieve pool, wordt het gate contact 
positief geladen (immers door de isolatorlaag kunnen we de gate als condensator 
beschouwen). Als gevolg daarvan zal positieve lading worden afgestoten in de halfgeleider, 
terwijl negatieve lading wordt aangetrokken; er ontstaat het zogenaamde conduction 
channel met ophoping van vrije elektronen. Deze vrije elektronen kunnen nu van drain 
naar source contact gaan stromen en dat maakt dat de stroomkring gesloten is. Oftewel de 
schakelaar staat dicht.  
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Met andere woorden met de spanning over de gate kan de transistor schakelaar open of 
dicht gezet worden, waarbij de grootte van de spanning de stroomsterkte in de 
stroomkring beïnvloedt.  

Opgave 6-8 Applet over transistors 
Probeer de animatie over de werking van de transistor op http://www-
g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html 

In een transistor kan de elektrische stroom geschakeld of versterkt worden tussen twee 
contacten door het wel of niet aanleggen van een spanning op het “gate” contact. 
Belangrijk voor het verloop van het verhaal is dat het gate contact elektrisch geïsoleerd is 
van de rest van de stroomschakeling door een isolerende laag, het zogenaamde gate 
oxide. Daardoor kan de transistor gedeeltelijk worden opgevat als een condensator met 
capaciteit C = ε0kA/d, met in dit geval k de diëlektrische constante van het oxide, A de 
oppervlakte van de transistor, en d de dikte van het oxide.  

  

Figuur 52. De ontwikkeling van de 
transistor; de metal-oxide-
semiconductor field-effect 
transistor (MOSFET). 

Links: de allereerste transistor 
werd handmatig in elkaar 
gesoldeerd.  

Rechts: de transistor met een 
afmeting < 45 nm in Dual Core 
Processors. 

Nu we een idee hebben hoe de transistor werkt, kunnen we terugkomen op één van de 
consequenties van de miniaturisatie. Door de verkleining van de transistor wordt het 
oppervlakte A verkleind, waardoor de capaciteit ongewenst zou afnemen naarmate de 
transistors kleiner worden (zie vergelijking   (6-1)). Om een afname van capaciteit te 
voorkomen wordt daarom de dikte d van het gate oxide steeds kleiner gemaakt. Deze 
aanpak is heel erg lang goed gegaan, totdat het gate oxide nog maar enkele atomen dik 
was (ongeveer 1.2 nm ≈ 4 atoomlagen SiO2). Het gate oxide werd nu zó dun dat er 
lekstromen gingen lopen van het gate contact naar het source of drain contact en daardoor 
werkte de transistor niet meer goed.  

De oplossing van dit probleem zit ook verscholen in vergelijking   (6-1): de diëlektrische 
constante k van het materiaal dat gebruikt wordt voor het gate oxide. Door het gate oxide 
te maken van een materiaal met een hogere diëlektrische constante kan immers dezelfde 
capaciteit behaald worden, maar dan wel door gebruik te maken van een iets dikker gate 
oxide (dat nog steeds slechts enkele nanometers dik is!). En dat dikker gate oxide heeft 
juist weer (haast) verwaarloosbare lekstromen, waardoor de verkleinde transistor wel goed 
functioneert. Dat betekent dat de miniaturisatie van de transistor voortgezet kan worden 
door materialen te gebruiken met een steeds grotere diëlektrische constante k (Tabel 8).  

Er is echter één grote maar: het conventionele SiO2 gate oxide kon vrij gemakkelijk 
gemaakt worden door de toplaag van de gebruikte silicium halfgeleider gecontroleerd te 
laten oxideren. Willen we een ander materiaal gaan gebruiken dat een grotere 
diëlektrische constante, dan moet dat op een andere manier op de halfgeleider 
aangebracht worden. Bovendien moet dat met een methode gebeuren waarbij zowel de 
dikte als de materiaalkwaliteit van deze nanometer-dikke laag extreem goed gecontroleerd 
kunnen worden. 
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II. De voortgang van de miniaturisatie vereist extreem gecontroleerde aangroei 
van materialen met een hoge diëlektrische constante k. 

6.2.4 Technieken om nanometerdunne lagen te fabriceren 

Voor het aanbrengen van ultradunne lagen op een oppervlak zijn verschillende technieken 
ontwikkeld. We bespreken hieronder twee methodes. Ten eerste de veelgebruikte methode 
chemisch opdampen, en ten tweede de nieuwere methode atomaire laagdepositie. Bij 
beide methodes wordt de ondergrond waar de laag op moet komen in een reactorvat 
geplaatst onder vacuüm. Dit is om te voorkomen dat er verontreinigingen in de laag 
worden ingebouwd. Dan wordt een kleine hoeveelheid gas het reactorvat ingelaten. Het 
gas reageert aan het oppervlak en vormt zo een laag.  

Controle over laagdikte en materiaalkwaliteit 

Globaal kan er een onderscheid tussen de technieken gemaakt worden aan de hand van de 
groeisnelheid (=depositiesnelheid) van de laag en de kwaliteit van het verkregen 
materiaal. In Figuur 53 word dit onderscheid schematisch (en overdreven) weergegeven 
door het deponeren van een dunne laag voor te stellen als het metselen van een muurtje. 
Het metselen van het muurtje komt nu overeen met een "reactie" tussen de stenen 
(=atoomsoort 1) en het cement (=atoomsoort 2) 

 

Figuur 53. Schematische 
vergelijking tussen de 
groeisnelheid en 
materiaalkwaliteit van 
dunne lagen aangegroeid 
met chemische opdampen 
(CVD) en atomaire 
laagdepositie (ALD).  

Chemisch opdampen (ook wel chemical vapor deposition (CVD)) kun je vergelijken met 
'metselen' door de stenen en het cement tegelijkertijd op het oppervlak te storten. 
Hierdoor groeit de muur erg snel, maar de stenen zullen niet echt netjes stapelen en 
wellicht zullen lege ruimtes in de muur ingebouwd worden.  

Chemisch opdampen gaat betrekkelijk snel (> 500 nm/min) en is daarom geschikt voor 
toepassingen waar lagen met een dikte van 50 – 1000 nm gemaakt worden. Door de 
concentraties van de verschillende gassen aan te passen kun je de kwaliteit en 
samenstelling van de laag beïnvloeden.  

Het netste muurtje krijg je echter door de stenen en het cement niet tegelijkertijd aan te 
bieden, maar door eerst één laag stenen en vervolgens één laag cement aan te brengen en 
dat steeds te blijven afwisselen. Dat wordt wel sequentiële (afwisselende) dosering 
genoemd. Met deze methode krijg je een muurtje van uitstekende kwaliteit, zonder lege 
ruimtes, maar de muur groeit wel erg langzaam. Deze methode wordt atomaire 
laagdepositie (ALD) genoemd en is ontwikkeld voor toepassingen waar de kwaliteit van de 
laag belangrijker is dan de groeisnelheid. Bovendien wordt ALD alleen gebruikt voor 
toepassingen waarbij de uiteindelijke laagdikte slechts enkele nanometers is, zodat de lage 
groeisnelheid (< 1 nm/min) geen probleem is. 

Controle over conformaliteit  
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Naast het verschil in groeisnelheid en materiaalkwaliteit is er nog een fundamenteel 
verschil tussen de depositiemethodes CVD en ALD: de conformaliteit van de aangebrachte 
lagen. Conform wil zeggen: van dezelfde vorm. Heeft de laag overal dezelfde dikte, en 
volgt hij precies het oppervlak eronder? Dan is de conformaliteit groot.  

Bij CVD is de groeisnelheid evenredig met het aantal deeltjes dat per seconde op het 
oppervlakte aankomt, de zogenaamde deeltjesflux. Wanneer er nu een laag in een 3-
dimensionale structuur aangebracht wordt met CVD, dan is de flux van deeltjes aan de 
bovenkant van de structuur veel groter dan onderin. Daardoor is de groeisnelheid van de 
laag bovenin groter dan onderin en slibt de structuur als het ware dicht. Doordat de 
groeisnelheid afhankelijk is van de deeltjesflux, is de conformaliteit van de laag 
aangebracht met CVD dus erg slecht (zie Figuur 54, links).  

Bij ALD worden de reactanten afwisselend op het oppervlak losgelaten, en zij adsorberen 
laag voor laag aan het oppervlak. In de analogie met het muurtje metselen worden eerst 
overal op het oppervlak, dus ook in de 'vouwen' van de harmonicastructuur, een laag 
stenen aangebracht. Vervolgens wordt over het hele oppervlak één laag cement gelegd, 
als dat klaar is weer een laag stenen, etc. De essentie van ALD is dat de groeisnelheid niet 
afhankelijk is van de deeltjesflux, maar bepaald wordt door het aantal lagen dat een voor 
een wordt aangebracht. Het gevolg is dat de conformaliteit van de laag uitstekend is (zie 
Figuur 54, rechts). 

 

Figuur 54. Verschil in de conformaliteit 
van de aangebrachte lagen in een 
structuur.  

Bij CVD is de groeisnelheid evenredig 
met de deeltjesflux (= het aantal en de 
richting van de deeltjes die aankomen). 
Daardoor groeit de laag bovenin de 
structuur veel harder dan onderin en is 
er geen sprake van conformele groei.  

Bij ALD wordt de groeisnelheid juist 
onafhankelijk van de flux en is er wel 
sprake van perfecte conformaliteit. 

Opgave 6-9 Keuze voor CVD of ALD 
Beargumenteer welke depositiemethode (CVD of ALD) je zou kiezen in de volgende 
gevallen. Maak een afweging tussen groeisnelheid, controle over laagdikte en 
materiaalkwaliteit, en gewenste conformaliteit: 

a. Het aanbrengen van een nanometer dik laagje gate-oxide in de allernieuwste 
transistor. 

b. Een beschermende coating op cameralenzen van 1 micrometer dik. 
c. De verschillende lagen van de condensator opgevouwen in harmonicastructuur. 

6.3 Atomaire laagdepositie – het mechanisme  
In deze paragraaf gaan we bespreken hoe in de praktijk met ALD nanometerdunne lagen 
gegroeid kunnen worden, waarbij de laagdikte en materiaalkwaliteit gecontroleerd kunnen 
worden op het atomaire niveau én ook de lagen conformeel aangebracht worden. Al deze 
eigenschappen van ALD volgen uit het gebruik van zogenaamde "zelfgelimiteerde 
oppervlaktereacties". 

Zelfgelimiteerde oppervlaktereacties zijn reacties aan een oppervlak die vanzelf stoppen 
als er geen functionele groepen meer op het oppervlak aanwezig zijn. Je kunt je dergelijke 
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oppervlaktereacties voorstellen zoals in Figuur 55: wanneer alle beschikbare plekken op 
het oppervlak bezet zijn, kan er niets meer op het oppervlak landen en is de reactie klaar. 
Dit soort reacties tussen specifieke oppervlaktegroepen staat ook aan de basis van de 
reacties tussen genen en antigenen. 

 

Figuur 55. Een schematische voorstelling van zelfgelimiteerde oppervlaktereacties 

Doe Het Zelf: zelfgelimiteerde oppervlaktereacties 

Experiment: Wil je thuis het principe van atomaire laagdepositie demonstreren voor 
familie en vrienden… en een extra lekkere boterham uit naam van de wetenschap 
verdienen? 

Materiaal: een boterham, hagelslag en boter/margarine. 

Besmeer een boterham met een laagje boter. 
Demonstreer dat de hoeveelheid hagelslag die blijft plakken op de boterham onafhankelijk 
wordt van hoeveel hagelslag die je op de boterham gooit. 
Toon aan dat extra lagen hagelslag pas kunnen worden toegevoegd nadat op het 
oppervlak eerst een nieuwe laag boter is aangebracht.  

Vraag:  

Is het hagelslagexperiment een goed voorbeeld van het principe van atomaire 
laagdepositie?  
In welke opzichten wel, in welke niet?  
Kun je zelf een ander/beter voorbeeld bedenken? 

6.3.1 Het principe van ALD: zelfgelimiteerde oppervlaktechemie 

De essentie van atomaire laagdepositie volgt uit het slim gebruik van twee (of meerdere) 
zelfgelimiteerde oppervlaktereacties, die samen een zogenaamde ALD cyclus vormen. In 
elke oppervlaktereactie vindt een chemische reactie plaats tussen gasvormige moleculen 
(precursor of reactant) en chemische oppervlaktegroepen (zoals OH* en NH2*)2, waardoor 
er atomaire laag gegroeid wordt met bepaald fysische eigenschappen.  

In Figuur 56 wordt het principe van ALD schematisch geïllustreerd aan de hand van het 
ALD proces van aluminiumoxide (Al2O3) waarin trimethylaluminium (Al[CH3]3) gebruikt 
wordt als precursormolecuul en water (H2O) gebruikt wordt als reactantmolecuul.  

2 De asterisk (*) geeft aan dat het een oppervlaktegroep is. 
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Figuur 56. De essentie van atomaire laagdepositie is de herhaalde opeenvolging van twee 
zelfgelimiteerde oppervlaktereacties, waarin per ALD cyclus een atomaire laag wordt 
opgedampt. 

In de eerste chemische reactie adsorberen precursormoleculen vanuit de gasfase op de 
aanwezige oppervlaktegroepen en worden er gasvormige reactieproducten gevormd (zie 
Figuur 56a). De adsorptiereactie stopt vanzelf wanneer alle oppervlaktegroepen 
gereageerd hebben (zie Figuur 5664b), omdat de precursormoleculen zo gekozen zijn dat 
ze niet met andere precursormoleculen of de reactieproducten kunnen reageren. 
Vervolgens wordt het overschot aan precursormoleculen en de gevormde reactieproducten 
afgepompt en blijft er een monolaag geadsorbeerde precursor aan het oppervlak zitten. 
Voor het specifieke geval van Al2O3 wordt de eerste reactievergelijking nu gegeven door: 

* *
3 3 3 2 4Al[CH ] (g)  OH (s) AlOAl[CH ] (s)  CH (g)+ → +  

In de tweede reactie gebeurt eigenlijk hetzelfde als in de eerste reactie, maar dan met 
reactantmoleculen (zie 64c). Het oppervlak wordt nu blootgesteld aan deze gasvormige 
reactant en deze zal door een chemische reactie met de aanwezige oppervlaktegroepen 
adsorberen. Hierbij worden wederom gasvormige reactieproducten gevormd, die samen 
met het overschot aan reactant afgepompt worden wanneer de reactie verzadigd is (zie 
Figuur 56d). Essentieel is ook hier weer dat de reactantmoleculen zo gekozen worden dat 
ze niet met andere reactantmoleculen of de reactieproducten reageren. Voor het ALD 
proces van Al2O3 wordt de tweede reactievergelijking gegeven door: 

* *
3 2 4Al[CH ] (g)  H O (g) AlOH (s)  CH (g)+ → +  

De combinatie van deze twee oppervlaktereactie zorgt er dus voor dat er per ALD cyclus 
één atomaire laag Al2O3 opgedampt wordt volgens de totale reactievergelijking: 

3 3 2 2 3 42 Al[CH ]  (g)  3 H O (g) Al O  (s)  6 CH  (g)+ → +  

Nadat beide reacties zijn uitgevoerd in de ALD cyclus is er dus precies één nieuwe 
atomaire laag Al2O3 aangebracht op het oppervlak, zoals te zien is door Figuur 56d te 
vergelijken met Figuur 56a. Omdat de oppervlaktegroepen die na de reactantstap aan het 
oppervlak zitten weer reactief zijn met de precursormoleculen, kun je de lag verder 
opbouwen door de cyclus te herhalen. 

Bovendien blijkt hieruit dat de hoeveelheid opgedampt materiaal bepaald wordt door het 
aantal oppervlaktegroepen dat aanwezig is. De hoeveelheid precursor- en 
reactantmoleculen die op het oppervlak aankomt per tijdseenheid, de zogenaamde flux, 
speelt geen rol meer wanneer de reacties verzadigd zijn. Dit vormt de essentie van ALD: 
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De groei in ALD wordt gelimiteerd door de hoeveelheid oppervlaktegroepen  
èn wordt onafhankelijk van de flux van precursor of reactant moleculen 

Opgave 6-10 Essentie van ALD 
Kun je uitleggen waarom er in de essentie van ALD staat dat de reactie “…wordt 
onafhankelijk van de flux…” en niet “…is onafhankelijk van de flux…”? 

Opgave 6-11 Vereisten voor precursor en reactant 
a. Waarom mag de precursor niet met andere precursormoleculen reageren? 
b. Aan welke eisen moeten de precursor- en reactantmoleculen nog meer voldoen?  
c. Waarom?  

Opgave 6-12: De groei van een ALD-laag voorspellen 
In deze opgave ga je voorspellen hoe de groei van een laag bij ALD afhangt van de 
hoeveelheid precursor die je gebruikt.  

Neem aan dat de reactie van de reactant volledig is en dat de maximale groei per ALD 
cyclus gelijk is aan 1 Å (=0.1 nm). 

1. Hoeveel verwacht je dat de laag groeit per ALD-cyclus bij de verschillende 
hoeveelheden precursor-moleculen? De dosering is 100% als je precies genoeg 
precursor-moleculen gebruikt voor verzadiging van de reactie. De verwachte groei 
voor dosering 100% is al ingetekend, teken zelf de andere punten.  

 Precursor 
dosering 

 

A = 0 % 

B = 50 % 

C = 95 % 

D = 100 % 

E = 150 % 

F = 200 % 

2. Teken nu de grafieken van de laagdikte als functie van het aantal cycli bij de 
verschillende precursor doseringen. Voor dosering D=100% is de grafiek al gegeven. 
Deze grafieken worden de verwachte karakteristieke ALD groeicurven genoemd. 

Precursor dosering 

 

A = 0 % 

B = 50 % 

C = 95 % 

D = 100 % 

E = 150 % 
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F = 200 % 

 

3. In de figuur hieronder is de dwarsdoorsnede van een sleuf getekend, waarin met ALD 
een dunne laag wordt aangebracht. Teken de vorm die de aangegroeide laag krijgt bij 
verschillende doseringen van de precursor. Hint: de deeltjesflux hangt af van de plek 
in de sleuf. 

 
 

6.3.2 Eigenschappen van het ALD proces 

Doordat in ALD afzonderlijke zelfgelimiteerde oppervlaktereacties gebruikt worden, heeft 
het de eigenschappen van de groeimethode de nodig zijn voor de miniaturisatie (zie par. 
6.2): 

 Controle over de laagdikte op het atomaire niveau 

 Controle over de materiaalkwaliteit 

 Perfecte conformaliteit van de aangebrachte lagen 

Door de juiste keuze van precursor- en reactantmoleculen kunnen verschillende materialen 
gegroeid worden. Van heel veel elementen is een ALD proces beschikbaar om het pure 
element (bijv. Al, Si, Pt), het geoxideerde (bijv. Al2O3, PtO2, SiO2) en genitrideerde 
element (Bijv. AlN, Si3N4) te groeien. Daarnaast is het ook mogelijk om materialen te 
groeien die bestaan uit drie (of meer) soorten elementen door meerdere ALD processen te 
combineren.  

Veel verschillende factoren maken het vinden van een goed werkend ALD proces moeilijk 
en vaak werken de gevonden processen alleen onder bepaalde goed gecontroleerde 
condities en in een vacuümreactor.  

Ten eerste is de temperatuur van het substraat waarop de laag wordt aangebracht van 
belang. Is de oppervlaktetemperatuur te hoog, dan valt de precursor (of reactant) 
spontaan uiteen op het oppervlak. Als de resulterende moleculen dan kunnen reageren 
met de precursor die al op het oppervlak zit, stopt de reactie niet meer vanzelf. Is de 
oppervlaktetemperatuur echter te laag, dan is er te weinig thermische energie om de 
reactie op gang te krijgen. Bovendien moet de temperatuur zo zijn dat adsorptiereacties 
van zowel de precursor als de reactant goed verlopen.  
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Ten tweede moet de reactie tussen precursor en reactant volledig zijn, zodat alleen de 
gewenste elementen in de uiteindelijke laag terecht komen en alle andere elementen in 
stabiele reactieproducten verdwijnen. In het geval van Al2O3 wil je geen koolstof- of 
waterstofatomen uit de precursor en reactant in de laag krijgen en in dit geval is de 
vorming van stabiel CH4 als reactieproduct een belangrijk aspect. 

Ten derde moet de precursor stabiel zijn in de gasfase maar ook reactief met een 
specifieke oppervlaktegroep van de reactant. Deze twee vereisten zijn vaak moeilijk te 
combineren.  

Al met al is het onderzoek naar de mogelijkheden van de ALD techniek nog steeds in volle 
gang en worden steeds betere en nieuwe processen ontwikkeld. In de volgende paragraaf 
zullen we bekijken wat de stappen zijn om te bepalen of een groeiproces verloopt volgens 
het ALD principe.  

Opgave 6-13 Eigenschappen van ALD 
a. Kun je uitleggen waarom het gebruik van afzonderlijke zelfgelimiteerde 

oppervlaktereacties inderdaad ervoor zorgt dat de bovenstaande eigenschappen van 
ALD gegarandeerd zijn?  

b. Voor welke van de eigenschappen van ALD is het essentieel dat beide 
oppervlaktereacties volledig gescheiden worden?  

c. Waarom is het zo belangrijk om het ALD proces in een vacuümreactor uit te voeren? 

6.4 Werkt het echt? ALD groei van Al2O3 
In deze paragraaf bekijken we metingen aan laagjes Al2O3 die met ALD zijn gemaakt om te 
onderzoeken of de methode echt zo goed werkt als beloofd. Voor het bepalen van 
eigenschappen van de laag zoals de dikte, massadichtheid, chemische samenstelling, 
elektrische weerstand, brekingsindex, en diëlektrische constante, zijn allerlei zeer 
gevoelige oppervlaktetechnieken nodig. Een deel van deze technieken heb je al leren 
kennen in Hoofdstuk 4 

We laten hier de resultaten zien waaruit blijkt dat er sprake is van zelfgelimiteerde 
oppervlaktechemie, dat de laagdikte gecontroleerd kan worden op het atomaire niveau en 
dat de ALD lagen conformeel groeien.  

6.4.1 Bewijs van zelfgelimiteerde oppervlaktechemie 

De zelfgelimiteerde oppervlaktechemie ligt aan de basis van alle eigenschappen die bij de 
ALD groei horen. Aan de hand van de reactievergelijkingen in §6.3.1 hebben we een 
kandidaatproces beschikbaar waarbij Al[CH3]3 als precursor en H2O als reactant gebruikt 
worden, maar hoe kun je nu experimenteel bepalen dat de oppervlaktereacties inderdaad 
verzadigen? En hoe je weet welke dosering van precursor en reactant voldoende is om 
verzadigde reacties te verkrijgen? Moet je daarvoor tellen (of berekenen) hoeveel 
adsorptieplaatsen er op het oppervlak zijn en dan precies zoveel precursor- of 
reactantmoleculen doseren? 

Het antwoord op deze vragen is eenvoudiger dan je wellicht denkt. De truc zit er in om te 
bepalen hoeveel nanometer Al2O3 per ALD cyclus aangroeit bij verschillende doseringen 
van precursor en reactant. Vanaf een bepaalde optimale dosering van precursor en 
reactant neemt de groei per cyclus niet meer toe: dan zijn de oppervlaktereacties in het 
ALD proces verzadigd. 

Dit principe staat geïllustreerd in Figuur 57, waar de hoeveelheid Al2O3 aangroei per ALD 
cyclus bepaald is voor verschillende doseringstijden van de precursor en reactant. Duidelijk 
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is te zien dat de hoeveelheid Al2O3 per cyclus constant wordt voor precursor 
doseringstijden groter dan 10 ms. Voor de reactant is te zien dat de aangroei per ALD 
cyclus begint af te vlakken voor dosering boven 10 ms en helemaal afvlakt boven 50 ms. 
Blijkbaar verzadigt de H2O-reactie wel, maar gaat dit iets minder snel of gemakkelijk dan 
bij de precursor. 

NB: De zogenaamde “groeisnelheid” in ALD (zie Figuur 53) wordt vaak niet uitgedrukt in 
de eenheid [nm/s], maar juist in de eenheid [nm/cyclus] om extra te benadrukken dat het 
een zelfgelimiteerd proces is.  

Zonder dat het nodig is om precies te weten hoeveel precursor en reactant moleculen er 
gedoseerd worden, kunnen we aan de hand van de curven in Figuur 57 toch een optimale 
dosering bepalen voor het specifieke ALD systeem dat gebruikt wordt. In de praktijk is het 
uiteraard wel belangrijk om de tijdsduur van de ALD cyclus zo kort mogelijk te maken, 
zodat zo snel mogelijk een laag van een bepaalde dikte met ALD aangebracht kan worden. 
Daarnaast wil je natuurlijk zo weinig mogelijk precursor en reactant verspillen en gebruik 
je de optimale dosering, want al wat extra gedoseerd wordt doet niet mee in de 
oppervlaktereacties! 

 

Figuur 57. De Al2O3 aangroei per ALD cyclus voor verschillende Al[CH3]3 precursor en 
H2O reactant doseringstijden. Omdat zowel precursor als reactant gassen zijn, wordt 
de dosering gerelateerd aan de tijd dat de doseringsventielen open staan. 

De datapunten geven de experimenteel bepaalde waarden weer, de lijnen geven het 
verwachte verzadigingsgedrag.  

Opgave 6-14. Zelfgelimiteerde oppervlaktechemie 
a. Waarom denk je dat het belangrijk is bij de variatie van precursordosering ervoor te 

zorgen dat de reactantdosering verzadigend is? 
b. In Figuur 57 is te zien dat voor de precursor bij doseringstijden kleiner dan 10 ms de 

aangroei per cyclus wel afhangt van de dosering. Is dit eenvoudig te begrijpen? 
c. Wat zijn de optimale doseringstijden voor dit ALD proces en wat is de maximale groei 

per ALD cyclus? 
d. Voldoet de gevonden groeicurve aan de voorspelling voor ALD gedrag in onderdeel a 

van Opgave 6-12: De groei van een ALD-laag  

6.4.2  Bewijs van controle op het atomaire niveau 

In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat het ALD proces van Al2O3 inderdaad 
gebruikt maakt zelfgelimiteerde oppervlaktereacties door te kijken naar de Al2O3 aangroei 
per ALD cyclus. Maar hoe kun je eigenlijk bepalen hoeveel nanometer Al2O3 er per ALD 
cyclus aangebracht wordt? Eigenlijk heel eenvoudig, dankzij de eigenschappen van het 
ALD proces. 
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We verwachten dat er voor een bepaalde dosering van precursor en reactant een 
constante hoeveelheid Al2O3 per ALD cyclus aangebracht wordt. Bepaal nu de laagdikte als 
functie van het aantal ALD cycli dat is uitgevoerd, en zet de gegevens in een grafiek: je 
krijgt iets als Figuur 58. De helling van de grafiek geeft de hoeveelheid Al2O3 aangegroeid 
per ALD cyclus. 

 

Figuur 58. De laagdikte van het Al2O3 als 
functie van het aantal uitgevoerde ALD-cycli. 

 

Een belangrijk aspect wat tot nu toe niet behandeld is, is dat er bij een ALD niet exact één 
atomaire monolaag per cyclus gedeponeerd wordt, maar juist iets minder. Daar wordt niet 
mee bedoeld dat er halve atomen aangebracht worden, maar dat er gemiddeld genomen 
een aantal ALD cycli uitgevoerd moeten worden om het aantal atomen aan te brengen dat 
samen één monolaag vormt.  

Een van de redenen hiervoor wordt veroorzaakt door een effect dat sterische hinder wordt 
genoemd en dat gerelateerd kan worden aan de grootte van het precursormolecuul (zie de 
opgave hierboven). Bekijk nogmaals Figuur 56 a en b. Nadat het precursormolecuul 
geadsorbeerd is op het oppervlak, wordt het oppervlak bedekt met CH3-groepen die nog 
aan het aluminium vastzitten. Sterische hinder houdt nu in dat door de grootte van deze 
CH3-groepen een deel van de nog beschikbare adsorptieplaatsen afgeschermd wordt. Door 
deze afschermende werking is de reactie feitelijk niet verzadigd per ALD cyclus, maar zijn 
een aantal adsorptieplekken onbereikbaar geworden voor de precursormoleculen. Dat 
resulteert erin dat er dus enkele ALD cycli uitgevoerd moeten worden om exact één 
atoomlaag aan te brengen. 

Opgave 6-15 Controle op het atomaire niveau 
a. Bepaal de helling van de grafiek in Figuur 58. Waaruit blijkt dat er een constante 

hoeveelheid Al2O3 per cyclus aangebracht wordt? Komt de gevonden waarde en 
eenheid overeen met de data in Figuur 57? 

b. Voldoet de toename in laagdikte als functie van het aantal ALD cycli aan de 
voorspelling voor ALD gedrag in onderdeel b van Opgave 6-12: De groei van een ALD-
laag ? 

c. Waaruit blijkt dat er ongeveer een atoomlaag per cyclus wordt gedeponeerd? 
d. Kun je in eigen woorden uitleggen wat sterische hinder is? Maak een schets van de 

situatie voor Al2O3 en gebruik dat bij de adsorptie van Al[CH3]3 twee CH3-groepen aan 
het oppervlakte blijven zitten. 
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6.4.3 Bewijs van conformaliteit 

De andere kenmerkende eigenschap van de ALD lagen is dat ze extreem conformeel de 
structuur van het oppervlak volgen. Zeker wanneer de dosering van de precursor en 
reactant moleculen voldoende is om de reacties op elke plek van het oppervlak van het 
substraat te verzadigen, dan krijg je in principe de conformaliteit cadeau. De manier om de 
conformaliteit aan te tonen is door met een elektronenmicroscop naar het preparaat te 
kijken.  

In Figuur 59 is een dwarsdoorsnede van de bovenkant van een condensator (een structuur 
zoals in Figuur 51) bekeken met een elektronenmicroscoop (transmission electron 
microscope (TEM)). In de structuur is in dit geval een stapeling van isolerend Al2O3 (lichte 
lagen) en geleidende TiN elektroden (donkere lagen) met ALD aangebracht. Duidelijk te 
zien is hoe alle lagen perfect het oppervlak volgen, ondanks dat de sleuven geen perfect 
rechte wanden hebben. In meer detail is te zien dat de conformaliteit van het ALD Al2O3 
process beter is dan die van het ALD TiN process, omdat de dikte van het TiN onder in de 
trench (~30 nm) net iets minder is dan bovenop de trench (~40 nm). 

 

Figuur 59. De 
conformaliteit van 10 
nm Al2O3 en 40 nm TiN 
aangebracht met ALD in 
een driedimensionale 
sleufstructuur (trench) 
van 1.5 µm breed en 25 
µm diep. De dikte van 
de lagen is bepaald met 
TEM microscopie.  

a) het bovenoppervlak,  

b) de tophoek van de 
sleuf,  

c) het onderste deel van 
de sleuf, en  

d) onderkant van de 
sleuf.  

De resolutie van de 
microscoop is enorm, 
zoals te zien in de 
schaalbalken.  

Bron: D. Hoogeland et 
al., ECS Transactions 
25, 389 (2009). 

6.5 Tot slot 
Atomaire laagdepositie (ALD) is één van de vele technieken die gebruikt worden bij de 
productie van ultradunne lagen, zoals bijvoorbeeld toegepast bij het fabriceren van 
transistors en condensatoren in de complexe structuur van de microprocessor van de 
computer. In dit hoofdstuk heb je geleerd:  

• het principe is van ALD: aan de hand van slim gekozen oppervlaktereacties worden 
extreem dunne lagen atomaire laag voor atomaire laag opgebouwd.  

• een bijzondere eigenschap van ALD: de aangebrachte lagen volgen de structuur van 
het oppervlak heel precies (dit wordt de conformaliteit van de laag genoemd).  

93 

 



 Blik op de nanowereld 

 

Dit betekent dat ALD precisie op de nanometer levert, wat een 
noodzakelijk onderdeel is in de technologische vooruitgang van 
computers. De microprocessors van de computer die je nu thuis gebruikt 
zijn waarschijnlijk deels met ALD gefabriceerd.  
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