
VU Research Portal

Cation affinities throughout the periodic table

Boughlala, Z.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Boughlala, Z. (2020). Cation affinities throughout the periodic table. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/b0598332-bdfa-4df3-8bb3-4c16afe14346


 

 115 
 

Lekensamenvatting 

 In onderhavig, op kwantumchemische computermodellering gebaseerd onderzoek 

wordt het concept van kationaffiniteiten verder ontwikkeld aan de hand van 

bindingsanalyses en computationele toepassingen. De kationaffiniteit van een molecuul is 

een maat voor de kracht waarmee het molecuul een bepaald kation kan binden. Om precies 

te zijn, is de kationaffiniteit gedefinieerd als de energie of enthalpie die je nodig hebt om 

een bepaald, positief geladen deeltje (dat is het kation) af te splitsen van het molecuul, dat 

in dit verband ook Lewis-base wordt genoemd. Het begrijpen en kunnen voorspellen van 

kationaffiniteiten is belangrijk, omdat het binden of overdragen van kationen over de 

volledige breedte van de scheikunde en biochemie voorkomt, zoals bijvoorbeeld in 

substitutie- en eliminatiereacties (belangrijk bij de synthese van nieuwe materialen en 

geneesmiddelen) of in de natrium-kaliumpomp in celmembranen (belangrijk voor de 

werking van o.a. zenuwen en spieren). Een beter begrip van deze en andere scheikundige 

zaken speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven; denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen 

en voeding (farmaceutische en voedselindustrie), energieopslag en materialen (energie-, 

auto- en elektronica-industrie) of gewoon de werking van je eigen lichaam dat in wezen een 

grote biochemische fabriek is. 

 In ons onderzoek hebben we de affiniteit van een enorme verscheidenheid aan Lewis-

basen, dwars door het hele periodieke systeem der elementen heen, voor een vijftal 

alkalikationen onder de loep genomen, te weten, het lithium-, natrium-, kalium-, rubidium- 

en cesium-kation. Deze alkalikation-affiniteiten (of AMCA's, van Engels alkali metal cation 

affinity) werden kwantumchemische berekend, geanalyseerd en vergeleken met de 

corresponderende proton affiniteiten die al eerder waren onderzocht en beter werden 

begrepen. Een van de resultaten uit ons onderzoek is dat alkalikation-affiniteiten beduidend 

zwakker zijn dan protonaffiniteiten. Met andere woorden, het kost veel minder energie om 
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een alkalimetaal kation los te krijgen van een bepaalde Lewis-base dan een proton. Dit was 

op zich al bekend, maar nooit eerder is zo'n brede set aan consistente gegevens met 

betrekking tot deze kationaffiniteiten verkregen als in dit werk. Hierdoor kunnen alle trends 

voor het eerst betrouwbaar over de gehele linie in kaart gebracht worden. Maar nog 

belangrijker zijn de inzichten in de oorsprong van deze trends. De oorzaak, waarom 

alkalikationen zwakker aan Lewis-basen binden dan het proton, blijkt tweeledig te zijn. De 

binding wordt net als bij het proton veroorzaakt door elektrostatische aantrekking tussen 

Lewis-base en kation en door een donor–acceptor orbitaalwisselwerking tussen het orbitaal 

van het eenzame-elektronenpaar op de base en de onbezette ns atoomorbitaal (AO) van het 

kation. Bij alkalikationen is dit ns AO diffuser en ligt het bij een hogere, ongunstigere 

energie dan het 1s AO van het proton, waardoor het minder goed kan wisselwerken met de 

eenzame elektronen van de Lewis-base. Bovendien hebben alkalikationen gevulde 

subvalentie- en core-schillen die tot Pauli-afstoting met de elektronen van de base leiden. 

Dit alles veroorzaakt een verzwakking van de alkalikation-affiniteit ten opzichte van de 

protonaffiniteit. En deze verzwakking wordt sterker, naar mate we met zwaardere 

alkalikationen te maken hebben.  

 Al met al zijn er in dit werk interessante en relevante nieuwe inzichten en gegevens 

verkregen. Tegelijk maakt dit ook duidelijk dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Er zijn 

namelijk tal van andere moleculaire fragmenten die een rol spelen in chemische processen.  

Te denken valt hierbij aan meervoudig positief geladen kationen, anionen (d.w.z. negatief 

geladen deeltjes zoals hydride en halogenide ionen), maar ook neutrale moleculen zoals 

bijvoorbeeld waterstof, stikstof en koolstofdioxide. Ook hiervoor zou een brede 

kwantumchemische verkenning van trends moeten worden uitgevoerd, verbonden met 

gedetailleerde analyses van de onderliggende bindingsmechanismen. Kortom, er is genoeg 

werk aan de winkel! 

  


