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Samenvatting 
 

Dit proefschrift behandelt theoretisch onderzoek aan verscheidene reacties en 

reactanten uit de Fenton reactie, uitgevoerd door middel van DFT berekeningen en 

Car-Parrinello simulaties. De Fenton reactie is een zeer elegante en 

milieuvriendelijke manier om organische stoffen te oxideren met behulp van Fe2+ 

(ijzer) ionen en watestofperoxide (H2O2) in water. Alhoewel deze reactie al bekend 

is sinds het einde van de 19e eeuw, is het mechanisme van de reactie nog steeds niet 

geheel bekend. Over dit mechanisme is derhalve al zeer lang een heftig debat 

gaande. 

Fenton’s reagens is een tamelijk krachtige maar onspecifieke oxidatie-

katalysator, die voornamelijk wordt toegepast voor het zuiveren van afvalstromen, 

naast verscheidene andere industriële toepassingen. Verbeterde kennis van het 

mechanisme van de Fenton reactie zal wellicht de deur openen voor de ontwikkeling 

van nieuwe katalysatoren die gebaseerd zijn op Fenton’s reagens. Nieuwe 

katalysatoren die eveneens krachtig en milieuvriendelijk zijn maar hopelijk ook 

geschikt voor meer specifieke oxidaties. 

In Hoofdstuk 1 bespreken we de discussie over het mechanisme van de Fenton 

reactie. Deze discussie is altijd erg gefocusseerd geweest op de vraag of het actieve 

deeltje nu OH• is of FeO2+. Daarbij zijn vaak ook andere oxidanten dan H2O2 (zoals 

HOCl, ROOH en ROOR) en andere oplosmiddelen dan water meegenomen in de 

discussie, ervan uitgaande dat de chemie gelijk zou zijn voor al deze systemen. Wij 

benadrukken echter dat het mechanisme hoogstwaarschijnlijk verschillend is in 

verschillende systemen en dat het mechanisme af zou kunnen hangen van vele 

variabelen, zoals de gebruikte reactanten én hun concentraties, het oplosmiddel, de 

aanwezigheid van zuurstof, de aanwezigheid van licht en nog andere variabelen. 

Hierdoor wordt uiteindelijk bepaald of het actieve deeltje in de reactie nu OH• is of 

FeO2+, of in sommige gevallen wellicht beide. Voor het mengsel van Fe2+ en 

waterstofperoxide in water hebben simulaties van Ensing en anderen aangetoond dat 

het actieve deeltje FeO2+ is en dat OH• slechts voor zeer korte tijd wordt gevormd 

en gebonden blijft aan het reactieve centrum. 

In ons onderzoek hebben we (1) het gedrag van OH• in water bestudeerd en met 

name of OH• kan diffunderen via een Grotthuss diffusie mechanisme; (2) het 

mechanisme van de reactie van FeO2+ met methanol; (3) het effect van water op de 

reactiviteit van FeO2+ en (4) het effect van liganden op de reactiviteit van FeO2+, 

waarbij het laatste vooral gericht is op de verschillende effecten van equatoriale en 

axiale liganden. 

 

Voorafgaand aan de berekeningen worden enkele technische aspecten voor de 

simulaties besproken in Hoofdstuk 2. Ten eerste bespreken we de Car-Parrinello 

methode en een recent debat over de optimale waarden voor de fictieve massa en de 

tijdstap in deze methode. We tonen aan dat lagere waarden dan gebruikelijk voor de 

fictieve massa betere resultaten geven en dat desondanks grote tijdstappen gebruikt 

kunnen worden. Ten tweede bespreken we de Projector Augmented wave (PAW) 



methode, nodig voor een goede beschrijving van de ijzer ionen. We leggen kort de 

theorie én de zwakke kanten van deze methode uit en we introduceren nieuwe sets 

van PAW projectoren die we hebben geoptimaliseerd om acceptabele resultaten te 

geven voor ons type systemen. Tenslotte geven we een afleiding voor de viriaal 

formule die gebruikt wordt om de druk te berekenen in moleculaire simulaties. We 

laten daarbij zien dat deze formule niet geschikt is voor ”extended” systemen in 

combinatie met niet paar-additieve modellen. Helaas betekent dit dat we de druk in 

onze simulaties niet hebben kunnen controleren. 

 

Hoofdstuk 3 behandelt het gedrag van OH• radicalen in waterige oplossing. We 

hebben ontdekt dat –tenminste wanneer de BLYP functionaal wordt gebruikt voor 

de simulaties– het OH• radicaal een zuurstof–zuurstof “drie-elektron-binding” vormt 

met een van de omringende water moleculen. Deze drie-elektron-binding houdt het 

ongepaarde elektron van het OH• bezet en blokkeert daardoor de afgifte van 

waterstof atomen van omringende water moleculen aan het OH• radicaal. Hierdoor 

wordt versnelde diffusie van OH• radicalen door middel van een Grotthuss 

mechanisme onmogelijk gemaakt. 

Alhoewel het overheersende karakter van de drie-elektron-binding 

waarschijnllijk wordt overschat door de BLYP functionaal, bevestigen simulaties 

met gecorrigeerde modellen dat er geen waterstof bruggen worden gevormd met het 

ongepaarde elektron en dat er slechts zeer trage Grotthuss diffusie optreedt bij OH• 

radicalen. 

 

In de Hoofdstukken 4, 5 en 6 hebben we tenslotte de FeO2+ complexen 

bestudeerd. Hoofdstuk 4 behandelt de oxidatie van methanol naar formaldehyde 

door [FeO(H2O)5]2+, zowel in de gasfase als in waterige oplossing. We hebben 

hierbij ontdekt dat FeO2+ specifiek op de C–H binding aanvalt en een H• atoom 

abstraheert. Vervolgens verloopt de rest van de reactie spontaan waarbij het OH 

waterstof atoom van methanol ook naar het ijzer complex overstapt. Opvallend 

genoeg is de reactiebarrière in de gasfase slechts 2 kJ/mol, terwijl in oplossing een 

vrije energie barrière van 50 kJ/mol werd gevonden. Een dergelijk groot 

oplosmiddel effect was eerder ook al gevonden voor de oxidatie van methaan naar 

methanol. 

In Hoofdstuk 5 is dit opvallende oplosmiddel effect verder bestudeerd door 

middel van een elektronenstructuur analyse. Het blijkt dat FeO2+ extreem electrofiel 

is vanwege een zeer laag gelegen 3σ*↑ LUMO. Doordat C–H bindingen enigszins 

hoger in energie zijn dan deze 3σ*↑ LUMO van FeO2+, treedt er een grote 

ladingsdonatie op vanuit de C–H binding waardoor de C–H binding geactiveerd 

wordt. In waterige oplossing echter, verschuiven de orbitalen omhoog in energie en 

verandert het verschil tussen de FeO2+ en C–H orbitalen. Hierdoor verandert het 

karakter van de interactie en wordt het grote oplosmiddel effect verklaard. Dit type 

oplosmiddel effect is zeer ongebruikelijk en opent mogelijkheden om de reactiviteit 

van FeO2+ te beïnvloeden. 



In Hoofdstuk 6 hebben we verder onderzocht hoe de reactiviteit van FeO2+ 

complexen kan worden beïnvloed via de 3σ*↑ orbitaal. In dit hoofdstuk is het effect 

van liganden onderzocht en verklaard door hun effect op de 3σ*↑ orbitaal. We 

benadrukken dat de 3σ*↑ orbitaal alleen de bepalende orbitaal is wanneer het 

systeem in een hoge spin toestand is, en die wordt bereikt wanneer de equatoriale 

liganden slechts zwakke σ-donerende eigenschappen hebben. Als eenmaal een hoge 

spin (S = 2) is gewaarborgd door een juiste keuze van equatoriale liganden kan de 

reactiviteit worden geregeld door het axiale ligand te variëren. Hierbij zorgen sterk 

σ-donerende liganden op de axiale positie voor een destabilisatie van de 3σ*↑ 

orbitaal en daardoor een verlaagde reactiviteit. Zwak σ-donerende liganden of een 

lege axiale positie daarentegen verhogen de reactiviteit van het FeO2+ complex. 

Zodoende hebben we dus een methode gevonden om de reactiviteit van S = 2 FeO2+ 

complexen te regelen, zowel door middel van oplosmiddelen als door middel van 

liganden. De hoop is dat hierdoor de ontwikkeling versneld zal worden van nieuwe 

industriële katalysatoren die gebaseerd zijn op FeO2+ complexen. 


