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In samenwerking met OCAS – een joint venture tussen het Vlaams Gewest en ArcelorMittal, o.a. actief in R&D rond 

staal. 

 

Gesmolten metalen condenseren als een 

geordend kristal. Gesmolten glas 

condenseert in een amorfe toestand. Sinds 

een halve eeuw is geweten dat ook metalen 

in amorfe vorm te maken zijn: amorfe 

metalen of metallische glazen. Dit kan door 

ze zo snel af te koelen dat voor de atomen 

de tijd ontbreekt om een regelmatige 

ordening op te zoeken. Daarvoor zijn 

afkoeltempo’s van 106 K/s nodig, wat alleen 

maar kan gehaald worden met 

productietechnieken die draden, linten of 

dunne lagen opleveren. 

Sinds ongeveer 1990 zijn metaallegeringen ontdekt die in een amorfe toestand condenseren bij een veel 

lager afkoeltempo (101-103 K/s). Zulke afkoeltempo’s kunnen gehaald worden bij het gieten in metalen 

matrijzen, zodat nu ook metallische glazen met een dikte van meerdere millimeters kunnen worden 

gemaakt. Dit zijn metallische glazen in bulkvorm (‘bulk metallic glasses’ of BMG). Een BMG bestaat 

typisch uit een relatief groot aantal elementen (4 of meer) met sterk van elkaar verschillende atomaire 

groottes. Er bestaan complexe kristalstructuren die voor een dergelijke collectie atomen een gunstige 

ordening bieden, maar de atomen moeten over grote afstanden migreren om precies op de goede 

plaats in dit kristalrooster terecht te komen. Tenzij de afkoeling heel traag gebeurt, is de smelt vast 

geworden vooraleer de kristallijne fase bereikt werd. 

BMG’s hebben een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Omdat ze amorf zijn, zijn ze isotroop. Ze 

vertonen geen dislocaties, korrelgrenzen of precipitaten, die bij kristallijne metalen de sterkte en vooral 

de elasticiteit beperken. BMG’s combineren op die manier de elasticiteit van polymeren met een sterkte 

die groter is dan die van staal (zie figuur). 

 

Figuur overgenomen uit Materials Today,  

maart 2004, p. 39 



Vuistregels bij het ontwikkelen van nieuwe BMG’s zijn: 

 combineer veel elementen (minstens 3, vaak meer) 

 zorg dat de atomaire stralen minstens 12% van mekaar verschillen 

 zorg dat ze een negatieve mengingsenthalpie hebben. 

 

Aan het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM) van de UGent wordt in samenwerking met OCAS 

nagedacht over computationele manieren om glasvorming in metaallegeringen te voorspellen: kunnen 

we op basis van kwantumfysische berekeningen voor vaste stoffen voorspellen of een legering van een 

gegeven aantal elementen al dan niet glasvorming kan vertonen? Een dergelijk berekenbaar criterium 

dat voldoende voorspellende kracht heeft, zou de moeizame experimentele zoektocht naar nieuwe 

glasvormers beduidend kunnen versnellen. Dit is het onderwerp geweest van twee recente 

masterthessisen (2009-2010 en 2011-2012).  

Doelstelling Op basis van de voorgaande thesissen over dit onderwerp hebben we een goed zicht op 

hoe we bepaalde grootheden in legeringen kunnen berekenen (o.a. de mengingsenthalpie). De 

voorgestelde criteria voor glasvorming zijn getest op binaire modelsystemen. Om te weten te komen of 

deze criteria in de praktijk daadwerkelijk nuttig zijn, moeten ze getoetst worden aan het gedrag van 

legeringen met drie of meer elementen. Dit wordt het onderwerp van deze masterthesis. 

Geïnteresseerde studenten hebben de kans om voorafgaand aan dit thesisonderzoek een stage bij OCAS 

in Zwijnaarde uit te voeren. 
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