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Summary

The present era is one of decreasing dimensions. Imaging using light
has gone beyond the diffraction limit leading to the replacement of
microscopy by nanoscopy, laser technology is now able to probe elec-
tronic motion by the development of attosecond technology, and at
a technological level devices have passed from macroscopic to micro-
scopic and are now being tailored at a molecular level. An important
consequence of decreasing spatial dimensions is that we have reached
a regime where properties can no longer be related or derived from
the properties of the bulk. Also, spatial structure at these -often
molecular- dimensions is of dominant influence on physical and chem-
ical properties. A case in point are metal-based nanoclusters. We al-
ways think of gold as one the most superior inert materials, but when
we pass from the bulk to nanoclusters it turns out to have astound-
ing catalytic activities. Detailed studies of metal nanoclusters are
therefore of increasing relevance in many research areas, astronomy
and catalysis being two of them that are of particular interest in the
present thesis.

The work presented in this thesis aims at: a) providing funda-
mental knowledge on the interactions of simple ligands with metal
clusters relevant to astronomical and (bio-) catalytical processes, b)
providing a benchmark that can be used to test current and future
DFT methods developed to study these or related systems. We are
particularly interested in interactions of water molecules with these
nanoclusters to gain an insight into their binding mechanisms and to
understand to what extent such clusters can be employed to dissociate
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Summary

water at ambient temperature. To this purpose, we studied astronom-
ically relevant metal clusters (Fe, FeS, AlO) as well as metal clusters
that are catalytically important (MnO and Co) with techniques that
allow us to determine the spatial structure of the cluster, but also
possible dissociation processes that may occur on these clusters.

We observed in these studies that water associated with different
kinds of clusters may dissociate at ambient temperature. The levels
to which this dissociation occurs is of great importance to catalytic
and astrochemical models. On the catalytic side, an impressive ex-
ample of the influence of cluster size is found for iron clusters where
we conclude that activation of water is very much dependent on the
size of the cluster. This is important as it tells us how to design
optimum catalysts for water dissociation. Water is shown to dissoci-
ate as well on manganese oxide clusters, which is a prerequisite for
water splitting by such clusters. In the astronomical context, this
means that metal particles may create an environment that catalyses
particular reactions, which in turn can lead to the formation of more
complex molecules even on the surface of the clusters. More generally,
the data obtained from these studies are important when comparing
laboratory IR data to astronomical spectra. A general summary of
the scientific work described in this thesis is given here below.

Chapter 2 focuses on the production of clusters using a laser ab-
lation source, which was constructed and characterized at the initial
stage of the research. Particular attention is given to the factors that
are of critical influence on the performance of this source and how
these translate in cluster characteristics. This chapter furthermore
provides a detailed description of the spectrometer and laser equip-
ment that has been employed for the study of the produced clusters.
The second part of the chapter addresses the experimental tech-
nique (Infrared Multiphoton Dissociation (IR-MPD) Spectroscopy)
that was used to record the vibrational fingerprint spectra of these
clusters.

In Chapter 3 we study the interactions of cationic cobalt clusters
with water molecules in the gas phase in the size range of Co +

n −H2O
(n=6-20). Here, we aim to elucidate how theory deals with this type
of interactions. In particular, we test whether water is dissociatively
or molecularly bound to the clusters and how the water-ligand bond
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is described with the current level of theory. We address the vi-
brations of the water-cluster bond down into the far-infrared region
of the spectra (200–600 cm−1) where clear resonances are observed
which evolve quite regularly with cluster size. Compared with DFT
calculations at different levels of theory, we observe that the calcu-
lated spectra are accurate for the localized water bending mode near
1600 cm−1, but appear to fail in the low-frequency range irrespect-
ive of the employed computational method. This suggests that the
coupling strength between water-cluster motions and internal cluster
vibrations is likely to be overestimated in the calculation or that the
shape of the potential well of the Co–H2O bond is very anharmonic
for these systems.

Using the same methodology, we study the nature of water ad-
sorption on free iron clusters in Chapter 4. Water is believed to
dissociate upon adsorption on bulk iron surfaces, but it is not clear
whether this also happens on the surface of clusters. Our studies
find evidence for molecular binding of water to iron clusters by the
presence of a band at frequencies characteristic for the water bend-
ing vibration. At the far-IR region of the spectra (200–650 cm−1),
however, our results show strong indications as well that at the same
time partial dissociation of water can also occur . This is evidenced
by the presence of a band at 530 cm−1 which cannot be assigned to
any of the modes predicted for molecularly bound water, but which
very well agrees with a band predicted for partially dissociated water.
Secondly, calculating the first and second transition states involving
the transition from molecular to a partially and to a fully dissoci-
ated water yielded a barrier of 0.32 eV and 0.73 eV with respect to
the reactant, respectively. With such barriers and considering the
ambient conditions at which such reactions are carried out, partial
dissociation is indeed likely to occur, while a full dissociation will be
inhibited. The results obtained for the iron clusters also shed further
light on the results obtained for the cobalt clusters, and indicate that
also for these clusters a partial water dissociation is likely to occur.

The oxygen evolving complex of the biological photosystem II,
present in green plants, algae and cyano bacteriae, is formed by in-
organic CaMn4O5 clusters. In Chapter 5, we mimic this process by
studying two model systems (Mn2O2(H2O) +

n and Mn4O4(H2O) +
n ).
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The combination of IR spectroscopy and DFT calculations provides
evidence for the dissociation of the O-H bond of water through hy-
droxylation of Mn-O-Mn µ-oxo bridges. Dissociation of water occurs
in all systems studied starting from the first adsorbed water molecule
and continues until all available µ-oxo-bridges are hydroxylated. The
subsequent addition of water leads to water bound molecularly on the
surface of the clusters forming hydrogen-bridge-bound H3O2 units in-
volving the hydroxylated µ-oxo-bridges. In the case of Mn4O4(H2O) +

n

we further find evidence that the adsorption of water molecules in-
duces significant structural and dimensionality transformations of the
cluster core changing from an open-cuboidal-like cluster structure for
n ≥ 3 to a closed cuboidal structure for n ≥ 6.

In Chapter 6, we investigate cationic aluminum oxide clusters
of different sizes and stoichiometries. One of the primary aims of
these studies is to determine what the smallest stable aluminum oxide
building blocks are. The current production technique of cationic alu-
minum oxide clusters favors species containing a substantially higher
number of O than Al atoms. Irradiation by IR light is shown to lead
to wavelength-dependent fragmentation of O-rich clusters into lower
O-containing clusters. Strong similarities in the spectral dependence
of the fragmentation of each cluster size allows us to identify several
families of formed species. From the spectral signatures, and espe-
cially the presence of bands close to the molecular oxygen stretching
vibration near 1500 cm−1, we conclude that the species consist of
a relatively stable AlmO +

n core which is complexed with molecular
oxygen. We further evaluate whether the IR spectra of systems with
oxygen as a ligand are comparable with the same systems with helium
as a ligand. We find that both tagging methods provide similar res-
ults with a redshift observed for oxygen-tagged systems, which arises
from the relatively larger perturbation by the oxygen molecule. The
IR spectra of Al3O

+
4 , Al4O

+
8 , and Al4O

+
7 clusters are compared with

computed linear absorption spectra of structures found in the liter-
ature. In general it is found that the lowest energy structures of the
computed clusters consist of alternating Al and O atoms and a two-
fold coordinated oxygen atoms. These clusters show preference for a
four-, six- and eight-membered ring in their lowest energy form.

In an astronomical context, gas-phase Al2O3 clusters are expected
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to be formed close to stars such as red giants, where temperatures and
pressures are favorable for gas-phase condensation. Such clusters can
grow into larger particles whose optical properties are of bulk Al2O3.
Depending on the conditions of formation of the larger particles, in
particular the temperature and grain formation timescale, their lattice
structure can be crystalline (κ-, α- or γ-alumina) or amorphous. The
infrared data obtained from the red giant star W Hya show clear
indication of a broad band near 11 µm (910 cm−1) which is attributed
to amorphous alumina particles. However, the Al2O3 is observed
under conditions that imply a crystalline lattice structure of the bulk
material. A solution to this problem is that the emission band that
is observed at 11 µm could be due to clusters rather than larger
grains. Previous studies show that large neutral gas-phase Al2O3

clusters have a spectral signature similar to that of bulk amorphous
alumina, and a physical structure similar to γ-alumina. One possible
way to reconcile the observed spectral properties of the particles near
the surface of W Hya with laboratory data would be to assume that
these are in fact large gas-phase clusters of Al2O3. Such clusters are
dynamically well coupled to the gas, and because of their small size
and low opacity do not experience a significant radiation pressure
exerted by stellar photons.

In Chapter 7 we try to address the the formation mechanism
of solid iron sulfide (FeS) in the interstellar medium (ISM) through
gasphase laboratory studies. Solid FeS is important in the ISM be-
cause it constitutes the main source of sulfur in our solar system.
The percentage of sulfur in the gas phase in diffuse clouds is sub-
stantially higher than that found in molecular clouds, suggesting an
efficient chemical pathway capable of converting most of the sulfur
from the gas phase to other S containing compounds, such as solid
FeS. Evidence for the presence of solid FeS in interstellar dust was
recently found by Westphal and coworkers, who analyzed a sample
of seven dust particles that are probably of interstellar origin, cap-
tured by the Stardust mission. In three of these dust grains, FeS was
detected. Although little can be said about the abundance of solid
FeS in interstellar space, it does show that our understanding of the
cycle of sulfur in interstellar space is still incomplete. In Chapter 7,
we produce and study FeS clusters in a laser ablation source using a
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target sample made from pyrite. Clusters with sufficient intensities
for spectroscopic experiments are generated. In the second part of
this chapter, we show preliminary results of spectroscopic IR studies
on cationic Fe4S

+
4 −H2O clusters.
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Samenvatting

Onze tijd is er een van krimpende afmetingen. Het maken van beelden
met licht is tot onder de diffractielimiet ontwikkeld waardoor micro-
scopie door nanoscopie wordt vervangen, lasertechnologie is in staat
de elektronische bewegingen tot op de attoseconde nauwkeurig te
volgen en devices zijn tot op het moleculaire niveau te construeren.
Een belangrijke consequentie van deze verkleining is dat een schaal
is bereikt waarop materiaaleigenschappen niet langer dezelfde zijn
als die van de vastestof. De ruimtelijke structuur van devices van
dergelijke - vaak moleculaire - afmetingen is van beslissende invloed
op hun fysische en chemische eigenschappen. Een goed voorbeeld
hiervoor vormen metalen nanoclusters. Goud wordt altijd gezien als
het meest inerte materiaal verkrijgbaar, maar in de vorm van nano-
clusters blijkt het over een verbluffend hoge katalytische activiteit
te beschikken. Gedetailleerde studies van metalen nanoclusters zijn
derhalve van toenemend belang in vele takken van onderzoek; in dit
proefschrift ligt de nadruk op hun relevantie voor de astronomie en
katalyse.

Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven heeft de vol-
gende doelstellingen: a) het vergroten van fundamentele kennis over
de interacties tussen simpele liganden en metaalclusters die relev-
ant zijn voor astronomische of (bio-)katalytische processen, b) het
opzetten van een set referentiedata waartegen dichtheidsfunctionaal-
theorie (DFT) methoden gecalibreerd kunnen worden. We zijn in het
bijzonder gëınteresseerd in de wisselwerking tussen watermoleculen en
deze clusters om een beter begrip te krijgen van hun bindingsmech-
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anismen en om het potentieel van de clusters als katalysator in de
watersplitsingsreactie bij kamertemperatuur te doorgronden. Om dit
te doen bestudeerden wij clusters van zowel astronomisch (Fe, FeS en
AlO) als katalytisch (MnO en Co) relevante materialen met spectro-
scopische technieken die inzicht geven in hun ruimtelijke structuren,
maar ook in mogelijke dissocietiereacties die kunnen plaatsvinden.

In dit onderzoek vonden wij dat watermoleculen gebonden aan
clusters van verschillende materialen dissociëren bij kamertemper-
atuur. De mate waarin dit gebeurt is van groot belang voor kata-
lytische en astronomische modellen. Voor ijzerclusters vonden we een
duidelijk voorbeeld voor de invloed van clustergrootte op de mate
van activatie van watermoleculen. Dit is van belang omdat het een
aanwijzing geeft voor het optimale ontwerp van katalysatoren voor
de watersplitsingsreactie. Ook op mangaanoxideclusters dissocieert
water, een belangrijke stap in de watersplitsingsreactie. Vanuit het
astronomische gezichtspunt betekenen deze observaties dat metalen
deeltjes een omgeving kunnen vormen waarin bepaalde reacties gekata-
lyseerd worden, wat tot de vorming van complexe(re) moleculen op
hun oppervlak kan leiden. Meer algemeen leveren de beschreven spec-
troscopische experimenten referentiedata voor astronomische waarnem-
ingen. Een samenvatting van het werk in dit proefschrift wordt hier
gegeven.

In Hoofdstuk 2 worden productie van clusters in een laserver-
dampingsbron, die in de beginfase van het onderzoek is geconstrueerd
en gekarakteriseerd beschreven. Speciale aandacht is er voor de factoren
die een doorslaggevende invloed hebben op de goede werking van de
bron en hoe die zich vertalen in eigenschappen van de geproduceerde
clusterdistributies. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een gedetailleerde
beschrijving van de massaspectrometrische en laserinstrumentatie die
zijn gebruikt voor de karakterisatie van de geproduceerde clusters.
Het tweede gedeelte van het hoofdstuk behandelt de spectroscopis-
che techniek IR multiple photon dissociatie spectroscopie, waarmee
de vibrationele spectra van de clusters zijn opgenomen.

In Hoofdstuk 3 bestuderen we de interactie tussen kationische co-
balt clusters met water moleculen Co +

n −H2O in de gasfase variërend
in grootte van n=6-20. Ons doel hierbij is te bepalen hoe accur-
aat de theoretische methoden dit type interactie beschrijven, waarbij
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we specifiek testen of water dissociatief of moleculair bindt aan de
clusters. Hiertoe beschouwen we de vibraties waarin de cobalt-water
binding een rol speelt tot in het ver-infrarood spectrale gebied (200-
600 cm−1), waar de waargenomen resonanties een geleidelijke, maar
duidelijke evolutie met clustergrootte laten zien. Als we de experi-
mentele data vergelijken met theoretische voorspellingen zien we dat
deze laatste zeer accuraat zijn voor de sterk gelokaliseerde buigings-
vibratie van water, maar dat ze bij lage frequenties - ongeacht de
gebruikte methode - niet goed werken. Dit suggereert dat de ster-
kte van de koppeling tussen relatieve bewegingen van het water ten
opzichte van het cluster en de vibraties binnen het cluster wordt over-
schat in de theoretische beschrijving. Een alternatieve verklaring is
dat het potentiaaloppervlak van de Co–H2O binding sterk anharmon-
isch is voor deze systemen.

Dezelfde methoden worden in Hoofdstuk 4 gebruikt om de ad-
sorptie van watermoleculen op ijzerclusters te bestuderen. Bij adsorp-
tie van water op uitgestrekte ijzeroppervlakken wordt algeheel aan-
genomen dat het watermolecuul dissocieert, maar het is niet duidelijk
of dit ook voor clusteroppervlakken geldt. In onze studies vinden
we overtuigend bewijs voor moleculaire adsorptie in de vorm van een
resonantie op de voor water karakteristieke frequenties van de buigvi-
braties. In het ver-infrarode spectrale gebied (200–650 cm−1) vinden
we tegelijkertijd sterke aanwijzingen dat dissociatie soms ook plaats-
vindt. Deze aanwijzingen bestaan uit een sterke absorptieband bij
530 cm−1 die niet kan worden toegekend aan een vibratie van mo-
leculair geadsorbeerde structuren, maar juist wel aan een structuur
met gedissocieerd water. Een berekening van het potentiaaloppervlak
van de adsorptie- en dissociatiereactie van water op een clusters levert
energiebarrièrres van 0.32 eV en 0.73 eV voor respectievelijk partiële
en gehele dissociatie van water. Dergelijke barrires maken een partiële
dissociatie bij kamertemperatuur, waarbij de experimenten zijn uit-
gevoerd mogelijk, terwijl gehele dissociatie niet erg waarschijnlijk is.
Deze resultaten duiden er tevens op dat een partiële dissociatie ook
in beschouwing zal moeten worden genomen.

Het oxygen-evolving complex, het hart van het biologische fotosys-
teem II waar in groene planten, algen en cyano bacterieën de splitsin-
greactie van water onder invloed van zonlicht plaatsvindt, wordt ge-
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vormd door een inorganisch CaMn4O5 cluster. In Hoofdstuk 5
bootsen we deze reactie na door water te laten adsorberen op twee
modelsystemen (Mn2O

+
2 en Mn4O

+
4 ). De combinatie van infrarood-

spectroscopie en berekeningen met DFT geven aan dat dissociatie
van water gebeurt door middel van hydroxylatie van Mn-O-Mn µ-oxo
bruggen in het cluster. Dissociatie vindt plaats in elk bestudeerd
systeem vanaf het eerste geadsorbeerde watermolecuul totdat elke
beschikbare Mn-O-Mn µ-oxo brug is gehydroxyleerd. Verdere water-
moleculen die adsorberen blijven intact en vormen H3O2 groepen met
de eerder gehydroxyleerde µ-oxo bruggen. Voor het specifieke geval
van Mn4O4(H2O) +

n vinden we dat de adsorpties van watermoleculen
structuurveranderingen in het voorheen tweedimensionale cluster in-
duceren waarbij het verandert in een open kubusstructuur voor n ≥
3 tot een gesloten kubusstructuur voor n ≥ 6.

In Hoofdstuk 6 bestuderen we de aluminiumoxideclusters van
verschillende groottes en composities. Een belangrijk doel van deze
studie is uit te vinden wat de kleinste stabiele bouwstenen voor bulk
aluminiumoxide zijn. Met de gebruikte productietechniek worden
vooral clusters bestaand uit meer zuurstof- dan aluminiumatomen
gevormd. Bestraling met infraroodlicht leidt tot een fragmentatie
van zuurstofrijke in zuurstofarme clusters die golflengteafhankelijk is.
Sterke overeenkomsten tussen verschillende clustergroottes in de spec-
trale afhankelijkheid van de fragmentatie duiden op het bestaan van
’families’ van clusters. Uit de spectrale karakteristieken, met name de
aanwezigheid van banden in de buurt van 1500 cm−1, de frequentie
van de strekvibratie van moleculair zuurstof, concluderen we dat de
clusters bestaan uit een relatief stabiele clusterkern waarop zuurstof-
moleculen zijn geadsorbeerd. Als we de spectra van aluminiumoxide-
clusters gemeten in dit experiment, waar verlies van een zuurstofmole-
cuul de ’boodschapper’ van een resonantie is, vergelijken met eerder
gemeten spectra waar een helium atoom deze boodschapperfunctie
heeft constateren we dat de spectra sterk op elkaar lijken, met een
kleine roodverschuiving voor de met zuurstof als boodschapper ge-
meten spectra. Deze roodverschuiving wordt toegekend aan de iets
grotere verstoring van het cluster door de binding met het zuurstof-
molecuul. De hier gemeten spectra voor Al3O

+
4 , Al4O

+
8 , en Al4O

+
7

clusters worden vergeleken met berekende absorptiespectra voor eer-
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der gepubliceerde structuren. De structuren met de laagst berekende
energie bestaan allemaal uit een vier- zes- of achtvoudige ringstruc-
tuur met alternerend aluminium- en zuurstofatomen.

Deze clusters zijn astronomisch van belang omdat verwacht wordt
dat ze worden gevormd in de omgeving van bijvoorbeeld rode re-
uzen, waar temperaturen en drukken dusdanig zijn dat condensa-
tie vanuit de gasfase voor kan komen. Deze clusters kunnen uit-
groeien tot grotere deeltjes waarvan de optische eigenschappen die
van bulk Al2O3 zijn. Afhankelijk van de omstandigheden waaron-
der deze grotere deeltjes gevormd zijn, met name de temperatuur en
de typische aggregatietijd, kunnen de deeltjes kristallijn (κ-, α- of
γ-alumina) of amorf zijn. Infraroodwaarnemingen van de rode reus
W Hya geven duidelijke aanwijzingen voor een brede band vlakbij
11 µm (910 cm−1) die wordt toegekend aan amorfe aluminadeeltjes,
terwijl de omstandigheden rond deze ster de vorming van kristallijne
deeltjes juist zouden bevoordelen. Een mogelijke verklaring voor deze
discrepantie zou eruit kunnen bestaan dat de emissie afkomstig is van
clusters in plaats van de grotere deeltjes. Eerdere studies hebben aan-
getoond dat Al2O3 clusters spectrale eigenschappen hebben die sterk
lijken op die van amorfe aluminadeeltjes, maar met een structuur die
meer weg heeft van γ-alumina. Om de waarnemingen in overeenstem-
ming te brengen met laboratoriumdata zou de emissie kunnen worden
toegekend aan grote Al2O3 clusters. Zulke clusters zijn dynamisch
goed met het aanwezige gas gekoppeld, terwijl ze door hun geringe
afmetingen en hun hoge transparantie maar een geringe stralingsdruk
door stellaire fotonen ondervinden.

Tenslotte bestuderen we in Hoofdstuk 7 de vorming van ijzersulf-
ide (FeS) deeltjes in het interstellaire medium (ISM) door middel van
gasfase laboratoriumexperimenten. Vast FeS is een belangrijke stof
in het ISM omdat het de belangrijkste bron van zwavel is in ons zon-
nestelsel. De relatieve abundantie van atomair zwavel in de gasfase is
substantieel hoger in diffuse wolken dan in moleculaire wolken in het
ISM, wat duidt op een efficiënte chemisch route voor de opslag van
atomair zwavel in zwavelhoudende stoffen, zoals vast FeS. Onlangs
zijn sterke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van FeS in
interstellair stof door Westphal en zijn medewerkers: in drie op de
zeven stofdeeltjes verkregen uit de Stardustmissie en waarschijnlijk
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afkomstig van buiten ons zonnestelsel, vonden zij sporen van FeS. In
de experimenten vormen we FeS clusters door laserverdamping van
een pyrietstaaf. De hoeveelheid gevormde clusters is voldoende voor
een spectrale karakterisatie en een eerste IR spectrum van kationische
Fe4S

+
4 clusters gecomplexeerd met een watermolecuul wordt gepres-

enteerd.
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