
De fysica van 
glasvorming

Het vervaardigen van glas heeft de mensheid al duizenden jaren onder de knie. 
Glasvorming geldt echter binnen de theoretische natuurkunde nog steeds als een 
van de grootste onopgeloste problemen van onze tijd. Welke complexe fysica zit 
verscholen in zo’n alledaags materiaal?
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 G
lazen zijn amorfe vaste stoffen, dat 
wil zeggen dat ze zich gedragen 
als een vaste stof, maar ze hebben 
een wanordelijke, vloeistofachtige 

structuur. Experimenteel is het proces van 
glasvorming vrij eenvoudig: men neemt 
een vloeistof en koelt deze snel af tot onder 
het smeltpunt (zodanig snel dat kristallisa-
tie wordt vermeden). Tijdens deze onder-
koeling wordt de viscositeit van de vloeistof 
steeds hoger; de temperatuur waarbij de 
vloeistof praktisch niet meer kan stromen 
(viscositeit η ≥ 1012 Pa · s) is gedefinieerd 
als de glasovergang. In principe kan dit 
proces optreden in vrijwel ieder denkbaar 
materiaal. Naast de bekende silicaatglazen 
uit ons dagelijks leven (ruiten, drinkgla-
zen, et cetera) komen we amorfe vaste 
stoffen bijvoorbeeld ook tegen in plastics, 
farmaceutische middelen, keramische 
materialen en colloïdale suspensies. Er zijn 
zelfs aanwijzingen dat levende cellen een 
glasovergang kunnen ondergaan.
Ook al weten we al duizenden jaren hoe we 
een glas moeten maken, de theoretische 
verklaring voor glasvorming is nog allesbe-
halve helder. Wat is het probleem? Terwijl 
de viscositeit tijdens onderkoeling met 
meer dan vijftien(!) ordes van grootte toe-
neemt, blijft de structuur van het materiaal 
nagenoeg gelijk. Met andere woorden, de 
atomaire rangschikking in een glas of on-
derkoelde vloeistof is op het oog nauwelijks 
te onderscheiden van die in een normale 
vloeistof, maar de dynamische eigenschap-
pen – zoals de viscositeit – zijn spectaculair 
anders (figuur 1). De glasovergang is dan 
ook een zeer onconventionele faseover-
gang die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
kristallisatie, niet gepaard lijkt te gaan met 
significante structurele veranderingen. Een 
verklaring voor deze mysterieuze structuur-
dynamicarelatie zou niet alleen grote 
implicaties hebben voor de fundamentele 
fysica en materiaalkunde, maar ook voor 
andere vakgebieden waarin aspecten van 
glasachtige dynamica zich manifesteren 
(bijvoorbeeld bij eiwitvouwing, celmigratie 
en machine learning). Dit alles maakt glas, 
als “probably the simplest example of the truly 
complex” [1], nu al decennialang een van de 
grootste wetenschappelijke mysteries van 
de natuurkunde.

Mode coupling-theorie
De theoretische studie van de glasovergang 
kent een levendige geschiedenis. Samen-

gevat in de woorden van Harvard profes-
sor David Weitz [1]: “There are more theories 
of the glass transition than there are theorists 
who propose them”. Binnen het brede scala 
aan theoretische benaderingen neemt de 
zogenaamde mode coupling-theorie (MCT) 
een unieke plaats in. Deze theorie, ontwik-
keld in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
door Wolfgang Götze en medewerkers, is 
namelijk als enige volledig gebaseerd op 
first principles, dat wil zeggen dat de theorie 
geen fenomenologische aannames maakt 
[2,3]. Kortgezegd tracht MCT de micro-
scopische dynamica van een glasvormend 
materiaal te voorspellen puur op basis van 
zeer subtiele, doch waarneembare veran-
deringen in de structuur. Als maat voor 
de dynamica wordt daarbij de intermediate 
scattering function F(k,t) gebruikt – een Fou-
riergetransformeerde tweedeeltjescorrela-
tiefunctie die de correlatie tussen deeltjes 
in zowel de ruimte (golfgetal k) als de tijd 
(t) weergeeft. Uit deze correlatiefunctie 
kan men onder andere de viscositeit halen, 
maar ook meer gedetailleerde informatie 
over de relaxatiedynamica. De structuur van 
het materiaal, daarentegen, wordt meestal 
uitgedrukt in de statische structuurfactor 
S(k). Deze functie is feitelijk de tijdsonaf-
hankelijke versie van F(k,t) en geeft inzicht 
in de ruimtelijke paarcorrelaties op alle mo-
gelijke lengteschalen (k = 0, ..., ∞). De grote 
vraag die MCT probeert te beantwoorden 
is hoe tijdens onderkoeling de minieme 
veranderingen in S(k) samenhangen met 
gigantische verschillen in F(k,t).
Het startpunt van MCT is helder: men 
begint met de exacte bewegingsvergelij-
king voor F(k,t). Als we deze vergelijking 
exact zouden kunnen oplossen, zou het in 
één klap mogelijk worden om het com-
plexe gedrag van onderkoelde vloeistoffen 
volledig te voorspellen. Het is aardig om 
op te merken dat die exacte bewegings-
vergelijking lijkt op die van een gedempte 
harmonische oscillator, met het verschil 
dat de dempingscoëfficiënt nu een expliciet 
tijdsafhankelijke functie M(k,t) is. Deze 
memory function speelt een uiterst belang-
rijke rol in de dynamica: hoe groter M(k,t), 
hoe glasachtiger het materiaal. Helaas is 
uitgerekend de functie M(k,t) onbekend 
en daarmee wordt het probleem van de 
glasovergang verplaatst naar de vraag hoe 
de memory function het beste benaderd 
kan worden. MCT lost dat probleem 
in twee stappen op: allereerst blijkt dat 
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De structuur en dynamica van glasvormende materialen kan worden gemeten 
in verstrooiingsexperimenten en simulaties. De statische structuurfactor S(k) 
is een maat voor de gemiddelde structuur: een hoge piek in S(k) impliceert een 
hoge waarschijnlijkheid om twee deeltjes te vinden bij de corresponderende 
inverse lengteschaal k. De intermediate scattering function F (k,t) meet dyna-
mische (tijdsafhankelijke) correlaties in de deeltjesposities. Kortgezegd geeft 
de tijdschaal waarop F (k,t) vervalt naar nul aan hoe snel de deeltjes ‘vergeten’ 
waar ze een tijdje geleden hebben gezeten. De lange-tijdslimiet van F (k,t) is 
tevens een ordeparameter voor de glasovergang: wanneer F (k,t) eindig blijft 
voor t → ∞ (of in elk geval gedurende de lengte van het experiment), zitten de 
deeltjes lang vast op één plek, en kunnen we het materiaal dus beschouwen als 
een vaste stof.

STRUCTUUR EN DYNAMICA

Figuur 1. Structuur en dynamica in glasvormende materialen [2]. De structuur ver-
andert nauwelijks tijdens onderkoeling; het grootste zichbare verschil is een lichte 
toename in de eerste piek van S(k) (correspondend met de naaste-buurafstand 
van deeltjes). De dynamica wordt echter ordes van grootte trager, zoals te zien is 
in het tijdsafhankelijke gedrag van F (k,t) linksonder. Bij de glasovergangstempe-
ratuur (Tg) blijft F (k,t) eindig over alle meetbare tijdschalen. 

M(k,t) voornamelijk wordt bepaald 
door een (eveneens onbekende) functie 
F2 (q,|k - q|, t), die de tijdsafhankelijke 
posities van vier deeltjes tegelijk corre-
leert. In feite is dit dus een hogere-orde 
versie van F(k,t). MCT maakt vervol-
gens de ad hoc aanname dat F2 ≈ F (q,t)
F (|k - q|, t). Deze laatste stap is welis-
waar een ongecontroleerde benadering, 
maar levert een bijzonder praktisch 
resultaat op: de bewegingsvergelijking 
voor F (k,t) wordt hiermee een nume-
riek oplosbaar, zelfconsistent probleem 
(dat wil zeggen dat de microscopische 
dynamica bij een bepaald golfgetal k 
wordt bepaald door de dynamica bij 
andere golfgetallen q en |k - q|; vandaar 
ook de naam mode coupling). Ten slotte 
moet alleen nog de structuur van het 
betreffende materiaal (in de vorm van 
S(k)) als input worden aangeleverd om 
tot concrete dynamische voorspellingen 
te komen bij een gegeven temperatuur.
Ondanks MCT’s ongecontroleerde 
benadering blijkt de theorie verras-
send succesvol te zijn in het kwalitatief 
beschrijven van glasachtige dynamica 
[2]. In de eerste plaats is het opmerke-
lijk te noemen dat MCT überhaupt een 
dynamische glasovergang kan voor-
spellen, enkel en alleen op basis van de 
structuur; de statische structuurfactoren 
S(k) van een vloeistof en glas vertonen 
immers slechts minieme verschillen! De 
MCT-vergelijking geeft hiervoor boven-
dien een fysische verklaring in termen 
van het kooieffect. Kortgezegd betekent 
dit dat, naarmate de temperatuur dich-
ter bij de glasovergang komt, de deeltjes 
in het materiaal steeds meer gevangen 
worden in een tijdelijk kooitje van om-
ringende deeltjes (veroorzaakt door een 
iets hogere piek in S(k) bij golfgetal k*, 
waarbij k* correspondeert met de (inver-
se) naaste-buurafstand). Een deeltje kan 
dan alleen nog bewegen als ten minste 
één van z’n buren even opzij gaat, maar 
dat zit op zijn beurt ook weer opgeslo-
ten in een lokaal kooitje. Dit resulteert 
in een niet-lineair feedbackmechanisme 
over alle lengteschalen. Wiskundig 
komt dit kooieffect tot uitdrukking via 
de memory function: een iets hogere 
S(k*) leidt namelijk tot een iets grotere 
M(k*,t); hierdoor wordt de dynamica 
van F(k*,t) iets sterker gedempd en 
gedraagt het materiaal zich dus iets 
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glasachtiger bij golfgetal k*. Vervolgens 
maakt deze vertraagde F (k*,t), via de 
koppeling met andere modes, ook de 
memory functions M(q,t) bij alle andere 
golfgetallen q iets groter, waardoor 
iedere F (q,t) ook tragere dynamica 
gaat vertonen. Ten slotte koppelen al 
deze vertraagde F (q,t)’s weer samen tot 
nieuwe, nóg grotere memory functions, 
en zo komt uiteindelijk de collec-
tieve dynamica volledig tot stilstand. 
Daarnaast voorspelt MCT verschillende 
(verre van triviale) schalingsrelaties voor 
F(k,t) in het onderkoelde regime die in 
uitstekende overeenstemming zijn met 
experiment en biedt de theorie onder 
andere een verklaring voor bijzondere 
re-entrant glasovergangen in complexe 
colloïdsystemen.
Niettemin kent MCT ook een aantal 
grote gebreken. Zo is de voorspelde 
dynamica voor F (k,t) vrijwel nooit 
kwantitatief accuraat en ligt de voorspel-
de glasovergang meestal ver boven de 
experimentele overgangstemperatuur. 
Ook lukt het de theorie niet om empi-
rische verschillen in de fragiliteit – een 
maat voor de temperatuursafhankelijk-
heid van de viscositeit – te verklaren: 
MCT voorspelt altijd dat de viscositeit 
superexponentieel toeneemt tijdens on-
derkoeling, maar in de praktijk blijken 
veel glasvormende materialen exponen-
tieel of zelfs subexponentieel gedrag te 
vertonen. Ten slotte faalt de theorie in 
het beschrijven van andere complexe 
fenomenen die vaak worden waargeno-
men in onderkoelde vloeistoffen, zoals 
de ontkoppeling van de diffusieconstan-
te en de viscositeit (schending van de 
Stokes-Einsteinrelatie) en dynamische 
heterogeniteit – het spontaan opduiken 
en verdwijnen van clusters van bewe-
gende deeltjes. Kortom, er is nog volop 
ruimte voor verbetering.

Naar een exacte 
first principles-theorie
Bijna twintig jaar na de oorspronkelijke 
formulering van MCT heeft Grzegorz 
Szamel in 2003 als eerste een first 
principles-correctie op MCT voorgesteld 
die de theorie rigoreus kan verbeteren 
[4]. Het idee is als volgt: in plaats van 
de onbekende vierdeeltjescorrelatie-
functie F2 (q,|k - q|, t) in M(k,t) ad hoc 
te benaderen, kan men voor F2 zélf 

ook een exacte bewegingsvergelijking 
afleiden. Het blijkt dat die vergelijking 
weer een nieuwe onbekende memory 
function bevat, M2 (q,|k - q|, t), die nu 
wordt gedomineerd door zesdeeltjes-
correlatiefuncties. Ook daar kan men 
weer een exacte bewegingsvergelijking 
voor opstellen (met een M3 die achtdeel-
tjescorrelaties bevat), zodat er uiteinde-
lijk een hiërarchie van vele gekoppelde 
vergelijkingen ontstaat (figuur 2). De 
ongecontroleerde benadering die nodig 
is om er een oplosbaar, zelfconsistent 
geheel van te maken, kan dan feite-
lijk onder controle gebracht worden, 
namelijk door deze systematisch uit te 
stellen tot het allerlaatste niveau. Deze 
hiërarchische aanpak staat bekend als 
gegeneraliseerde mode coupling-theo-
rie (GMCT).
Hoewel het numeriek oplossen van de 
hogere-orde GMCT-vergelijkingen geen 
gemakkelijke klus is (de eerste dyna-
mische berekeningen lieten twaalf jaar 
op zich wachten [5]), zijn de resultaten 
hoopvol. Alle GMCT-studies van de af-
gelopen jaren laten namelijk zien dat de 
voorspellingen voor F (k,t) en de locatie 
van de glasovergang – voor een gegeven 
input-structuur S(k) – nauwkeuriger 
worden naarmate er meer niveaus in 
de hiërarchie worden meegenomen 
(figuur 2). Daarnaast zijn de succesvolle 
schalingsrelaties van MCT volledig 
behouden in GMCT, maar worden de 
voorspelde schalingsexponenten kwan-
titatief beter met toenemende orde [6]. 
Ook laten versimpelde GMCT-modellen 
[7] zien dat de theorie, in tegenstelling 
tot standaard-MCT, in staat is om (sub)
exponentiële groei van de viscositeit 
te voorspellen; hiermee biedt GMCT 
mogelijk de allereerste first principles-
basis voor het empirische fenomeen van 
fragiliteit. Toekomstig werk moet uitwij-
zen of GMCT, door de inherente koppe-
ling van veeldeeltjescorrelaties, ook een 
goede verklaring kan geven voor ander 
onbegrepen gedrag in onderkoelde 
vloeistoffen, zoals de emergentie van 
dynamische heterogeniteit en afwijkin-
gen van de Stokes-Einsteinrelatie. In elk 
geval lijkt GMCT vooralsnog, als enige 
systematisch corrigeerbare first princi-
ples-theorie, veelbelovend te zijn om de 
mysterieuze structuur-dynamicarelatie 
in glasvormende materialen verder op te 

helderen.

Van natuurkunde 
naar biologie
Naast de voortdurende zoektocht naar 
een fundamentele theorie van glas-
vorming, is de laatste jaren ook een 
opmerkelijk nieuw soort glas ontdekt: 
de levende cel [8]. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat het cytoplasma van bacteriën ten 
tijde van een voedselcrisis kan schakelen 
van vloeibare naar glasachtige dynamica 
(inclusief een toename in de viscositeit 
met vele ordes van grootte en dynami-
sche heterogeniteit), waarmee de trans-
portprocessen in de cel tijdelijk worden 
opgeschort. Zodra het metabolisme 
weer op gang komt, wordt het cytoplas-
ma ook weer vloeibaarder. Meercellige 
beerdiertjes – de allersterkste bikkels in 
het universum – ondergaan een soortge-
lijke, reversibele glasovergang wanneer 
ze dreigen uit te drogen. Het is aanne-
melijk dat cellen zulke glasovergangen 
gebruiken als een effectieve overlevings-
strategie: de biologische klok wordt in 
de ‘glasfase’ immers stilgezet, terwijl 
de delicate structuur binnen in de cel 
vrijwel perfect behouden blijft. Hiermee 
is het de biologie ogenschijnlijk gelukt 
om op een slimme manier gebruik te 
maken van een van de meest complexe 
fenomenen uit de fysica! 
Ook op intercellulair niveau verto-
nen cellen veel overeenkomsten met 
onderkoelde vloeistoffen. Bewegende 
cellen in dichte epitheellagen kunnen 
bijvoorbeeld dramatisch afremmen met 
minieme veranderingen in de (wanor-
delijke) celstructuur. Er is steeds meer 
bewijs dat deze glasachtige dynamica in 
celweefsels ook een biologische functie 
heeft. Bij processen als wondgenezing 
en embryo-ontwikkeling, maar ook 
bij ziektes als astma en kankermeta-
stase, zien we vaak abrupte overgangen 
tussen een vloeibare fase – waarbij 
cellen collectief migreren over relatief 
grote afstanden – en een stationaire 
fase – waarbij de cellen, net als atomen 
in een glas, langdurig vastzitten op 
één plek. Ook hierbij blijken fenome-
nen die we kennen uit de dynamica 
van onderkoelde vloeistoffen, zoals 
dynamische heterogeniteit en fragiliteit, 
op te treden. Een interessant verschil 
daarbij is echter dat cellen, in tegenstel-
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ling tot conventionele glasvormende 
vloeistoffen, hun glasachtige dynamica 
ook actief kunnen aanpassen via hun 
metabolische activiteit. De levende cel 
is hiermee een perfect voorbeeld van 
een actief glasvormend materiaal dat 
de ‘evenwichtsdynamica’ van onder-
koelde vloeistoffen combineert met de 
niet-evenwichtsfysica van een actief, 
dissipatief systeem [8].
Het recente inzicht dat glasvorming 
ook voorkomt in levende cellen en – in 
algemenere zin – in actieve systemen, 
vraagt natuurlijk ook weer om nieuwe 
theorie. De afgelopen jaren zijn er al 
verschillende actieve versies van MCT 
op de markt gekomen die trachten deze 
complexe niet-evenwichtsdynamica te 
beschrijven op basis van first principles 
[2,8]. Uiteraard zijn deze theorieën, net 
als conventionele MCT, niet exact, en 
het is daarom een mooie uitdaging om 
ook hier verbeterde benaderingen zoals 
GMCT te gaan toepassen. Met de ont-
wikkeling van een nauwkeurige theorie 
voor actieve glazen komen er veel inte-
ressante vragen binnen handbereik: hoe 
verandert de structuur, de dynamica en 
de structuur-dynamicarelatie wanneer 
een materiaal actief wordt? In welke 
mate kan actieve glasvorming beschre-
ven worden met effectieve evenwichts-
dynamica? Hoe kan activiteit gebruikt 
worden om de locatie van de glasover-
gang te verschuiven? En kan de statisti-
sche fysica van (actieve) vloeistoffen ook 
het gedrag van levende cellen verklaren? 
Kortom, de theoretische natuurkunde 
van glasvorming heeft ongetwijfeld nog 
een mooie toekomst.
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GMCT beschrijft de tijdsafhankelijke dynamica van glasvormende materialen in 
termen van 2n-deeltjescorrelatiefuncties F

n
 (k1, …, k

n
, t). Elke correlatiefunctie 

moet voldoen aan een integro-differentiaalvergelijking 

F̈n(k1, . . . , kn, t) + ⌦2
nFn(k1, . . . , kn, t) +

Z t

0

d⌧Mn(k1, . . . , kn, t ⌧)Ḟn(k1, . . . , kn, ⌧) = 0

met gegeven randvoorwaarden Fn(k1, ..., kn, 0) = Sn(k1, ..., kn) (de statische 
structuurfuncties) en Ḟn(k1, . . . , kn, 0) = 0.

De memory function heeft de vorm:

Mn(k1, . . . , kn, t)

Z
dqV (q, k1, . . . , kn)Fn+1(q, k1, . . . , kn, t).

Merk op dat deze laatste uitdrukking de functie F
n+1 bevat, waardoor alle bewe-

gingsvergelijkingen hiërarchisch gekoppeld zijn; de integraal over q koppelt bo-
vendien alle mogelijke (inverse) lengteschalen in het systeem. In conventionele 
MCT wordt dit stelsel van vergelijkingen gesloten door de benadering F2 ~ F1 F1, 
maar in GMCT kan zo’n zelfconsistente benadering uitgesteld worden tot een 
willekeurig (en in principe oneindig diep) hiërarchisch niveau. 

GEGENERALISEERDE MODE COUPLING-THEORIE

Figuur 2. Schematische weergave van GMCT [2]. Hoe meer niveaus worden mee-
genomen in de GMCT-hiërarchie, hoe nauwkeuriger de voorspellingen voor F (k,t). 
De getoonde data zijn voor een glasvormend materiaal bestaande uit quasi-harde 
bollen [5]. 
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