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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat enerzijds over het bestuderen van chemische reacties 
viaa computer simulaties en anderzijds draagt het ook bij aan het verbeteren 
vann deze methodes. Het probleem van computer simulaties is dat deze 
overr het algemeen 'duur' zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de berekenin-
genn zeer lange rekentijden in beslag kunnen nemen. Zelfs op supercomput-
erss kan een naïeve implementatie van een scheikundige berekening jaren 
rekentijdd vergen. Dit is zeker het geval voor zogenaamde ab initio simu-
laties,, waarbij de krachten op iedere tijdstap via een quantum mechanische 
berekeningg worden verkregen. Ab initio moleculaire dynamica (MD) onder-
scheidtt zich hiermee van de standaard force-field MD simulaties, waarin de 
krachtenn op de nuclei of op de moleculen worden berekend via een em-
pirischee potentiaal. Dit is gewoonlijk een functie van de relatieve afstanden 
enn oriëntatie tussen atomen en moleculen. Er wordt hierbij vanuit gegaan 
datt de kracht op een deeltje (een atoom of een molecule) beschreven kan 
wordenn als de som van alle paar-interacties tussen dit deeltje en de an-
deree naburige deeltjes in het systeem. Deze force-fields worden gewoonlijk 
gevondenn door een standaard-functie te gebruiken met een paar vrije vari-
abelenn die dan weer gefit kunnen worden aan experimentele data of aan de 
uitkomstenn van theoretische berekeningen aan kleine moleculaire clusters. 
Nadatt deze empirische potentialen zijn ontwikkeld, worden alle krachten 
inn het systeem volledig gedetermineerd door de posities van de atomen en 
moleculen.. Dit heeft het voordeel dat, als deze empirische potentialen een-
maall  bekend zijn, er geen tijdrovende quantum mechanische berekeningen 
meerr hoeven worden uitgevoerd. De aanname dat de kracht afgeleid kan 
wordenn uit de onderlinge positie binnen paren van deeltjes, leidt meestal 
tott een vrij nauwkeurig resultaat. Er zijn echter situaties waarin dit minder 
hett geval is. Zo kan de onderlinge kracht tussen twee watermoleculen sterk 
beïnvloedd worden door de aanwezigheid van een derde watermolecule. Een 
nauwkeurigee beschrijving van water vereist derhalve ook complexere force-
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fields,fields, zoals polarizable force-fields en three-body potentials of zelfs four - body 
potentials.potentials. Ab initio methoden rekenen de krachten direct goed uit doordat 
zee gebaseerd zijn op een volledige berekening van de elektronenstructuur. 
Err moet echter wel een prijs voor betaald worden, aangezien ab initio MD 
aanzienlijkk duurder is dan force-field MD. Echter, als men het proces van een 
chemischee reactie wil bestuderen, is ab initio MD bijna altijd noodzakelijk, 
omdatt force-field MD hier meestal volledig faalt. Bij het vormen en breken 
vann chemische bindingen vinden er namelijk grote en plotselinge veran-
deringenn plaats in de elektronische structuur. Men kan derhalve onmogelijk 
aa priori voorspellen hoe de krachten tussen ionen veranderen gedurende 
ditt proces. Dit maakt het ontwerpen van accurate empirische potentialen, 
diee ook werken tijdens de daadwerkelijke scheikundige transformatie, een 
haastt onmogelijke taak. Daarnaast is de informatie over de elektronische 
toestandd ook zeer welkom, aangezien het zeer veel inzicht verschaft in het 
ontstaann van moleculaire bindingen. Tot voor kort was het echter niet goed 
mogelijkk complexe systemen aan te pakken met ab initio methoden vanwege 
tee grote computationele kosten. Alleen berekeningen aan reacties met een 
kleinn aantal moleculen in de gasfase behoorden daardoor tot de mogelijk-
heden.. De meeste chemische reacties, in de industrie, in de natuur en in 
laboratoriumexperimenten,, vinden echter niet plaats in de gasfase, maar in 
eenn oplosmiddel, zoals bijvoorbeeld water. Het is een bekend gegeven dat 
chemischee reacties geheel anders kunnen verlopen in oplossing dan in de 
gasfase,, maar voor een goede beschrijving van bijvoorbeeld vloeibaar wa-
terr zijn op zijn minst zo'n twintigtal watermoleculen vereist, hetgeen een 
zeerr zware berekening vergt. In 1985 kwam echter een doorbraak. Car en 
Parrinelloo bedachten een nieuw algoritme dat deze ab initio berekeningen 
velee malen deed versnellen. Dit bracht de mogelijkheid om veel grotere 
systemenn te bestuderen, waarin veel meer deeltjes interageren. De huidige 
techniekk is in staat om de dynamica van systemen met ongeveer 30 wa-
termoleculenn te simuleren over een tijdspanne van zo'n tien pico (=10-12) 
seconden.. Dit is net genoeg om chemische reacties in water goed te kunnen 
bestuderen. . 

Dee hoofdvraag van het proefschrift was dan ook het onderzoeken van 
hett effect van water als oplosmiddel op het chemische proces en in het bij-
zonderr op chemische processen met alcoholen. Water heeft een zeer unieke 
structuurr doordat het waterstofbruggen kan vormen. Het verkrijgt daar-
doorr een structuur die sterk doet denken aan een kristal. Het is een soort 
vann tetraëdrische netwerk waarbij ieder watermolecule gemiddeld met vier 
anderr watermoleculen verbonden is via een waterstofbrug. Alcohol heeft 
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dezelfdee eigenschap als water, aangezien het een hydroxylgroep heeft, waar-
doorr het ook in staat is om waterstofbruggen te vormen. Dit maakt dat de 
kleinee alcoholen uitstekend oplosbaar zijn in water. Naast de hydroxylgroep 
bestaann alcoholen echter nog uit een zogenaamde alkylgroep, die minder 
interactiee heeft met water en daarom ook wel hydrophoob genoemd wordt. 
Doorr deze tegenstrijdige haat-liefde verhouding tussen alcohol en water, 
hebbenn mengsels tussen alcoholen en water een grote wetenschappelijke 
belangstellingg verkregen. Naar gelang de alcoholconcentratie en het type 
alcohol,, bestaat er een grote verscheidenheid aan moleculaire structuren. In 
onss onderzoek hebben we gekeken naar zeer verdunde oplossingen van al-
coholen,, waarbij een enkel alcohol wordt omgeven door een zogenaamde 
oplosschill  van watermoleculen. De structuur van de eerste oplosschil van 
watermoleculenn rondom het alcohol is van cruciaal belang voor het bestud-
erenn van chemische reacties. Het initiëren van een reactie vereist namelijk 
vaakk een gehele herordening van de watermoleculen in deze oplosschil. 

Inn hoofdstuk 2 hebben we de structuur en de dynamica van deze oplo-
seigenschappenn voor het kleinste alcohol, het methanol molecule, bestudeerd. 
Uitt onze bevindingen blijk t dat het methanol molecule niet is staatt in om de 
typischee waterstructuur te veranderen. De hydroxylgroep van het methanol 
gedraagtt zich niet veel anders dan een watermolecule, doordat het water-
stofbruggenn kan maken met de naburige watermoleculen. De methylgroep 
blijk tt klein genoeg en wordt gemakkelijk opgenomen in de open ruimtes 
vann dit waterstofbrug-netwerk. 

Hoofdstukk 3 gaat over de oplossingsstructuur van ethanol en ethyleen. 
Aangezienn de hydratatie-reactie van ethyleen naar ethanol een belangrijk in-
dustrieell  proces is, kan dit hoofdstuk ook gezien worden als een belangrijke 
voorstudiee voor deze reactie. Al zijn ethanol en ethyleen een stuk groter dan 
methanol,, ook hier lijk t de waterstructuur nauwelijks te veranderen. Een 
belangrijkee conclusie is derhalve dat de tetraëdrische structuur heel flexibel 
iss en dat het water hydrophobe groepen gemakkelijk opneemt zonder sterk 
vann structuur te veranderen. Daarbij blijkt water een sterk polariserende in-
vloedd te hebben op de oplosmoleculen. Zelfs het neutrale ethyleen verkrijgt 
eenn aanzienlijk dipool moment, met zeldzame uitschieters van maar liefst 
11 Debye. Deze zeldzame uitschieters worden veroorzaakt door structuren 
waarbijj  meerdere watermoleculen samenwerken met als gevolg een zeer 
sterkee polariserende invloed op het ethyleenmolecule. 

Hoofdstukk 4 gaat vervolgens over hydratatie / dehydratatie- reactie tussen 
ethyleenn en ethanol. We gebruiken hier de methode van geconstrainde dy-
namicaa om de reactie te forceren. Hierdoor wordt het systeem als het ware 
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stapjee voor stapje over de reactie- barrière heen getild, terwijl ondertussen 
dee hoogte van deze barrière gemeten wordt. Een nadeel van deze methode 
iss dat de informatie over het spontane reactie-verloop gedeeltelijk verloren 
gaat.. Aangezien echter slechts een stukje van de reactie wordt geforceerd en 
sommigee delen van de reactie spontaan verlopen, kan er toch veel over het 
reactieprocess geconcludeerd worden. Zo vinden wij dat het reactieproces 
viaa het Adg3 mechanisme verloopt, waarbij twee bindingen tegelijkertijd 
gevormdd worden. De precieze vorming van een binding is ook niet altijd 
evenn duidelijk. Vaak wordt er een binding toegekend louter op basis van 
dee afstand tussen twee atomen. We laten hier zien dat dit niet altijd opgaat 
enn dat er structuren zijn van dicht op elkaar gesitueerde atomen waarbij 
err geen sprake is van een binding, terwijl tussen twee verder van elkaar 
verwijderdee atomen juist wel een binding blijkt te zijn. Specifieke analyse 
vann de elektronenstructuur door middel van zogenaamde Wannier analyse 
laatt dit zien. Bovendien blijken de gevonden waterstructuren, zoals ze zijn 
gevondenn in hoofdstuk 3, ook hier een zeer belangrijke invloed te hebben 
opp de spontane chemische processen die niet door onze constraint worden 
geforceerd. . 

Hoofdstukk 5 was eigenlijk een niet gepland stuk onderzoek en is dus 
eigenlijkk een typisch geval van spin-off. Omdat de constraint methode de 
reactiee toch op een onnatuurlijke wijze forceert, wilde ik de transition path 
samplingsampling methode toepassen, die meer natuurlijke reactie-paden genereert. 
Tijdenss de bestudering van de methode kwam ik echter op nieuwe ideeën, 
terr verbetering van deze methode. Dit hebben we vervolgens uitgewerkt tot 
eenn geheel nieuwe methode, die we tot transition interface sampling hebben 
gedoopt.. Deze methode blijkt , afhankelijk van het te bestuderen systeem, 
enkelee malen sneller te zijn dan het originele transition path sampling algo-
ritme. . 

Tenslottee laat hoofdstuk 6 de resultaten zien waarbij ab initio MD met 
transitiontransition interface sampling wordt gecombineerd om de directe (zonder kata-
lysator)) gasfase-hydratatie van ethyleen te bestuderen. De meeste berekenin-
genn aan deze reactie gaan er vanuit dat transition state theory een goede be-
naderingg voor deze reactie is. Dit houdt in dat er vanuit gegaan wordt 
datt bijna alle paden over het laagste punt van de barrière gaan, het zoge-
naamdee zadelpunt of de transitie-toestand. De reactie-paden die ik met de 
pathpath sampling methode heb gegenereerd zijn echter zeer verschillend van 
elkaar,, laten een zeer grilli g karakter zien en gaan zelden via de transitie-
toestandd naar de andere kant van de barrière. Hieruit volgt dat de in het 
verledenn berekende reactieconstanten voor dit systeem, die gebruik maak-
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tenn van deze transitie-toestand aanname, zeer twijfelachtig zijn. 
Concluderendd laat dit proefschrift zien dat de invloed van het oplosmid-

dell  op de chemische reactie zeer belangrijk is en dat zeldzame structuren, 
vann waterstofbrug-gebonden watermoleculen, een sterk polariserende in-
vloedd kunnen hebben, hetgeen een reactie sterk kan beïnvloeden. De nieuwe 
methodee van transition interface sampling verbetert de oude methode van 
transitiontransition path sampling aanzienlijk en kan helpen om deze reacties verder 
tee onderzoeken. 



eh...Sorryeh...Sorry ...maybe I missed it, 
...but...but what does this contribute 

toto the unification theory? 


