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Samenvatting

Naar betrouwbaar modelleren van aangeslagen toestanden van
uraniumverbindingen

De theoretische voorspelling van elektronische spektra van uraniumhoudende com-
plexen blijft een behoorlijke uitdaging voor de kwantumchemie omdat het tegelij-
kertijd een nauwkeurige behandeling vereist van zowel correlatie als relativistische
effecten. Alhoewel betrouwbare elektronische excitatieenergieën verkregen kunnen
worden met gecorreleerde golffunctiemethodes die rekening houden met relativis-
tische effecten, blijven de toepassingen ervan beperkt tot kleine systeemgrootten
die kleine modelcomplexen omvatten waarbij de volledige liganden worden gene-
geerd. Omvangrijke complexen die interessant zijn voor de verwerking van nucleair
afval of in katalyse kunnen alleen worden onderzocht met dichtheidsfuntionaalthe-
orie (DFT) waarvan het Kohn-Sham formalisme de meest gangbare uitwerking
is. Omdat in Kohn-Sham DFT de exacte uitwissel-correlatie functionaal onbe-
kend blijft, hangt de nauwkeurigheid van een DFT berekening sterk af van de
gekozen benaderingen ervan en voor welke klasse van moleculen of eigenschappen
de dichtheidsfunctionaal is ontworpen. Echter, de huidige beschikbare benaderde
uitwissel-correlatie functionalen bevatten geen zware elementen zoals actiniden in
hun parametrisatiesets, waardoor de beschrijving van actinidehoudende verbin-
dingen met DFT tot ernstige tekortkomingen zou kunnen leiden. Daarom zou
een grondige kennis over de werking van DFT voor zulke complexen wenselijk
zijn, met name omdat actiniden actieve f-orbitalen hebben met een geheel eigen
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chemisch karakter, die geen rol spelen in lichtere elementen waarvoor de normale
dichtheidsfunctionalen geoptimaliseerd zijn. Alhoewel DFT al dan niet met tijdsaf-
hankelijke extensie (TD-DFT) de voorkeursaanpak is wanneer grote moleculen en
hun eigenschappen onderzocht moeten worden, heeft een systematische studie van
de aangeslagen toestanden van uraniumverbindingen met verscheidene benaderde
uitwissel-correlatie functionalen nog niet plaatsgevonden. Dit roept de vraag op
over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de excitatie-energieën verkregen
met TD-DFT. Om op een systematische manier tot een eerste inzicht te komen
in de werking van TD-DFT hebben we geleidelijk een geschikte referentieset van
kleine tot middelgrote modelcomplexen gedefinieerd die essentiële bouwstenen van
uraniumhoudende complexen representeren en interessante elektronische kenmer-
ken hebben. We hebben de excitatiespectra van deze referentiemoleculen langs de
meetlat gelegd van uiterst nauwkeurige ab initio gegevens, verkregen met CASPT2,
CR-EOMCCSD(T) of IHFSCC-SD.

Als een voorbereidende studie (hoofdstuk 9) kozen we drie kleine, isoelectroni-
sche uraniumhoudende modelcomplexen als uitgangsreferentieset: UO2+

2 , NUO+

en NUN. Deze keuze was doelbewust omdat al deze complexen bouwstenen repre-
senteren die men aantreft in grotere uraniumhoudende complexen die bijvoorbeeld
van belang zijn voor het verweken van nucleair afval. De nauwkeurigheid van
verscheidene klassen van uitwissel-correlatie energiefunctionalen, namelijk van de
klasse lokaal (LDA), gradiënt gecorrigeerd (PBE en BLYP), meta-GGA (M06-L),
hybride (B3LYP en PBE0), meta-hybride (M06 en M06-2X), bereik-gescheiden
hybride (CAM-B3LYP) en modelpotentiaal (SAOP), is onderzocht door spinvrije
verticale excitatie-energieën verkregen met tijdsafhankelijke DFT te vergelijken
met referentiegegevens verkregen met de CASPT2 en IHFSCC-SD methodes. Het
blijkt dat alleen de BPE0, M06 en CAM-B3LYP functionalen kwalitatief de refe-
rentiedata kunnen reproduceren, terwijl de overige onderzochte functionalen fouten
tot op 1.5 eV maken voor de overgangsenergieën. Met name slaagt CAM-B3LYP
er het beste in om de excitatie-energieën te reproduceren van onze kleine referen-
tieset, en verslaat in dit geval zelfs CASPT2. Tevens hebben we kunnen vaststellen
dat de ZORA Hamiltoniaan correct de spinvrije excitatie-energieën reproduceert
van de DC Hamiltoniaan.

In een vervolgstudie (hoofdstuk 10) hebben we de testset uitgebreid met het
[UO2Cl4]2− complex dat een goede representant is van de Cs2UO2Cl4 basiseenheid
van de gehele kristalstructuur die experimenteel is onderzocht met elektronspectro-
scopie. Vanwege de gedemonstreerde superioriteit voor de isoelektronische testset,
pasten wij de CAM-B3LYP functionaal toe om het elektronische spectrum van
[UO2Cl4]2− te onderzoeken onder invloed van spin-baan-koppeling. Het met de
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lange-dracht gescheiden uitwissel-correlatie functionaal CAM-B3LYP berekende
spectrum vertoont een goede overeenkomst met het experimenteel waargenomen
adiabatische elektronische spectrum. Met name CAM-B3LYPSs grotere hoeveel-
heid van exacte uitwisselinteractie op grote interelektronische afstanden bevordert
het correct vinden van hoger gelegen met ladingsoverdracht gepaard gaande aan-
geslagen toestanden in het elektronische spectrum. Het is vermeldenswaardig dat
zulke overgansenergieën moeilijk te verkrijgen zijn met standaard golffunctieme-
thodes.

In hoofdstuk 11 breidden we de referentieset verder uit met het CUO mole-
kuul dat eveneens isoelektronisch is met UO2+

2 , NUO+ en NUN. Het bijzondere
aan CUO is de grotere gevoeligheid voor een verandering in de grondtoestand
in vergelijking tot de andere drieatomige moleculen. Experimenteel wordt een
grote roodverschuiving waargenomen in de U–O en U–C strekvibraties wanneer
de edelgasmatrix wordt veranderd van neon naar argon, krypton of xenon. Deze
karakteristieke roodverschuiving werd toegeschreven aan een verandering in de
grondtoestand van het CUO molecuul veroorzaakt door de interactie ervan met de
matrix van edelgas. Om deze hypothese te verifiëren hebben we de elektronische
structuur en de laag liggende aangeslagen toestanden geanalyseerd van zowel het
kale CUO molekuul als het CUO als onderdeel van de verschillend edelgasomge-
vingen.

Voor het vrije CUO molecuul laat een vergelijking met IHFSCC-SD referen-
tiedata grote fouten zien in de verticale spinvrije excitaties die verkregen zijn met
TD-DFT berekeningen met de PBE0 uitwissel-correlatie functionaal. Een gedetail-
leerde analyse van de fout toont aan dat er een significante triplet-instabiliteitfout
is, die gerelateerd is aan de gebruikte hoeveelheid exacte uitwisselenergie in de
uitwissel-correlatie functionaal. Een grotere fractie van de exacte uitwisselenergie-
term correspondeert met meer uitgesproken tripletinstabiliteiten.

Als kooimodellen voor het CUO molecuul omringd door een edelgasmatrix heb-
ben we CUONg4 systemen beschouwd, met Ng één van de edelgassen Ne, Ar, Kr of
Xe. Om de edelgasomgeving te modelleren hebben we het totale systeem verdeeld
in een bevroren-dichtheid-inkapseling-benadering waar CUO het actieve systeem is
en de dichtheid van de vier edelgasatomen bevroren blijft. We hebben ook de wer-
king van verschillende kinetische dichtheidsfunctionalen onderzocht, om precies te
zijn deze: Thomas-Fermi, NDSD, PW91K en tot slot PW91K-CJCORR. Een ana-
lyse van de geïntegreerde fouten in de dichtheden en de valentie moleculaire orbi-
talen toont aan dat geen van de huidige beschikbare kinetische energiefunctionalen
nauwkeurige inkapselpotentialen levert voor de onderzochte systemen, met uitzon-
dering van de PW91K functionaal, die resulteert in acceptabele inkapselpotentialen
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voor de CUONe4 en CUOAr4 edelgaskooien. De inkapselpotentiaal verkregen met
de PW91K kinetische energiefunctionaal hebben we ingezet in golffunctietheorie-
in-DFT berekeningen gebruik makende van de IHFSCC-SD methode voor de CUO
kern, ingekapseld in de Ng4 potentiaal van de DFT berekeningen. In tegenstel-
ling tot wat door het experiment werd gesuggereerd, laten onze berekeningen geen
grondtoestandverandering zien wanneer de kooi van edelgas veranderd wordt van
neon naar argon.

De resultaten en inzichten verkregen met de bovengenoemde referentiestu-
die voor kleine en middelgrote complexen konden vervolgens worden aangewend
om zeer efficiënt de excitatiespectra van twee grote uranium bevattende verbin-
dingen te bestuderen, namelijk de UO2(saldien) en [UO2(saldien)]− complexen
(hoofdstuk 12). Voor het gesloten-schil UO2(saldien) systeem pasten wij de CR-
EOMCCSD(T) methode toe als referentieberekening om de nauwkeurigheid te
schatten van verticale spinvrije excitatie-energieën die verkregen zijn met TD-DFT
berekeningen gebruik makende van de CAM-B3LYP functionaal die de beste bleek
voor de kleine moleculen in de referentieset. Met name werd de hoeveelheid exacte
uitwisselenergie in CAM-B3LYP aangepast voor de lange afstand om de DFT
en gekoppelde cluster resultaten te laten overeenkomen. Deze geoptimaliseerde
uitwissel-correlatie functionaal, gemaakt om de referentie excitatie-energieën te
fitten, zetten we vervolgens in om het elektronische spectrum van het open-schil
[UO2(saldien)]− complex te bestuderen waarvoor ook experimentele gegevens be-
schikbaar zijn. Onze aangepaste TD-DFT berekeningen reproduceren kwalitatief
de experimentele overgangsenergieën, inclusief hun intensiteiten.

Gebaseerd op zowel de referentiestudies als de analyse van de excitatiespectra
voor realistische uraniumcomplexen kunnen algemene conclusies worden getrok-
ken. In het bijzonder is het mogelijk om kwalitatief correcte elektronische spectra
te verkrijgen voor uraniumhoudende complexen binnen het TD-DFT kader met ge-
bruikmaking van de CAM-B3LYP functionaal onder de voorwaarde dat het UO2+
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deel ervan de structureel karakteristieke eenheid is van de onderzochte stof. Boven-
dien geeft de CAM-B3LYP functionaal ons toegang tot hoger liggende aangeslagen
toestanden met een ladingsoverdracht karakter, die anders maar moeilijk te verkrij-
gen zijn met een op golffuncties gebaseerde aanpak. We hebben ook aangetoond
dat het beschouwen van viercomponentige Hamiltonianen niet van groot belang
is, omdat de laag liggende overgangsenergieën van uraniumhoudende complexen
al goed door tweecomponentige Hamiltonianen gerepresenteerd worden, zoals bij-
voorbeeld de ZORA Hamiltoniaan. Echter hebben we ook aangetoond dat nieuwe
uitwissel-correlatie functionalen ontworpen moeten worden om verschillende soor-
ten uranium bevattende moleculen te beschrijven, en tegelijkertijd betrouwbare
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excitatie-energieën te leveren. Onze studies verschaffen dieper inzicht en belang-
rijke informatie voor de verdere ontwikkeling van zulke functionalen.
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