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Samenvatting

Infraroodspectra van sterk gebonden clusters: het ver-
leggen van de grenzen van actiespectroscopie

Stelt u zich een gouden ring voor. Die heeft de typische eigenschappen van
goud, bijvoorbeeld de gouden kleur en de mooie glans. Als de ring doormidden
gezaagd wordt, blijven deze eigenschappen hetzelfde: de ring heeft nog steeds
dezelfde kleur en blijft mooi glanzen, omdat goud niet oxideert (het is namelijk
een edelmetaal).a Maar wat zou er gebeuren als we de ring niet twee keer zo klein
maken, maar tien miljoen keer zo klein?

Om deze vraag te beantwoorden, moet een manier gevonden worden om
de eigenschappen van zulke kleine deeltjes, clusters niet groter dan een paar
nanometer, te bestuderen. Het lastige is, dat zulke kleine deeltjes in vacuüm
gemaakt moeten worden, zodat we effecten van de omgeving op de clusters uit
kunnen sluiten.

Er zijn verschillende natuurkundige methodes om toch de eigenschappen van
clusters te kunnen bestuderen. Veel van deze methodes gebruiken massaspectro-
metrie. Hierbij wordt op atomaire schaal de massa van de deeltjes bepaald, en
als die massa verandert is dat een teken dat een cluster is opgebroken, of dat een
deeltje (reactant) aan het cluster bindt.

Een van de eigenschappen van clusters die we willen kennen, is de struc-
tuur. Wij kijken hiervoor naar welke golflengtes infrarood (IR) licht geabsorbeerd
worden, het IR-spectrum. Dit spectrum is uniek voor een bepaalde structuur en
hierdoor zeer geschikt voor structuurbepaling.

Normaal wordt het IR-spectrum van een sample gemeten door het met een IR-
lamp te beschijnen en te meten in hoeverre elke golflengte geabsorbeerd wordt.
Echter, de clusters die we in dit proefschrift bestuderen, kunnen niet in een
voldoende hoge dichtheid gemaakt worden. De dichtheid is zo laag, dat de
hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt onmeetbaar klein is. Daarom moet het
spectrum op een andere manier gemeten worden.

In plaats van naar het licht, kijken we daarom naar de clusters zelf. Als een
cluster een lichtdeeltje (foton) absorbeert, kan het dit meteen weer uitzenden. Het
kan de energie van het foton ook vasthouden, waardoor zijn interne energie stijgt,
oftewel het wordt warmer. Als een cluster meerdere fotonen heeft geabsorbeerd,
zal het op gegeven moment de geabsorbeerde energie weer kwijt willen raken.
Het cluster kan deze overtollige energie op drie manieren kwijtraken.

a Misschien denkt u: “En het gewicht dan? Een halve ring is maar half zo zwaar.” Maar de
dichtheid blijft hetzelfde, het aantal goudatomen per volume is gelijk gebleven.
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Licht uitstralen Net zoals een cluster licht op kan nemen, kan het ook weer licht
uitzenden. Het cluster kan een of meerdere fotonen uitstralen, waarbij de
gezamenlijke energie van deze fotonen bepaalt hoever het cluster afkoelt.

Fragmentatie Een cluster kan uiteenvallen in twee of meer kleinere clusters of
atomen verliezen om energie kwijt te raken. Het verbreken van bindingen
tussen atomen kost namelijk energie.

Ionisatie De derde manier voor een cluster om energie kwijt te raken, is het
uitzenden van een elektron. Dit verandert de lading; als het cluster eerst
negatief geladen was, is het nu neutraal, en als het eerst neutraal was, is het
nu positief geladen.

Op welk van deze drie manieren het cluster afkoelt, wordt bepaald door
zijn eigenschappen en hoeveel energie het cluster over heeft. De combinatie met
massaspectrometrie zorgt dat we alleen fragmentatie en ionisatie kunnen zien en
zodoende zijn de verschillende methodes die we gebruiken hierop gebaseerd.

Door nu naar het verschijnen van clusterfragmenten of juist het verdwijnen
van het te bestuderen cluster te kijken terwijl de golflengte, en dus de energie
van de fotonen, wordt gevarieerd, kunnen we het IR-spectrum meten. Omdat
in deze techniek een “actie” nodig is om een absorptie te zien, noemen we deze
vorm van spectroscopie “actiespectroscopie”.

Het lastige van actiespectroscopie is dat een deeltje vrij veel fotonen moet
absorberen wil de “actie” zichtbaar zijn. We hebben dus een sterke lichtbron
nodig, die ook nog eens smalbandig licht in een breed golflengtegebied kan
leveren. Daarom gebruiken we een vrije-elektronenlaser, namelijk FELICE, de
“Free-Electron Laser for Intra-Cavity Experiments”. FELICE is een recente uit-
breiding van FELIX, ook een vrije-elektronenlaser, die al langer gebruikt wordt
voor actiespectroscopie.

FELIX, zoals elke normale laser, bestaat uit een cavity met een medium waarin
het licht wordt opgewekt. Om het medium bevinden zich een paar spiegels die
het licht steeds binnen deze cavity weerkaatsen, zodat het licht versterkt wordt.
In de meeste lasers laat een van de spiegels een klein deel van het licht door
zodat het buiten de laser gebruikt kan worden. Het overgrote deel van het licht
blijft dan binnen de cavity, dat maakt FELICE zo uniek: de experimenten bevin-
den zich, net als het medium, tussen de laserspiegels. Daardoor is de maximaal
haalbare hoeveelheid licht bij het experiment een factor 50 hoger dan bij FELIX.
Deze configuratie heeft als voorwaarde dat de clusters niet teveel licht mogen
absorberen, omdat ze dan de laser storen. De lage dichtheid (en dus absorptie)
van onze samples is juist de reden dat we actiespectroscopie doen en deze voor-
waarde vormt dus voor ons geen beperking. Met deze extra sterke laser hopen
we de grenzen van wat mogelijk is met actiespectroscopie op te rekken en we
bestuderen dus systemen die voorheen niet gemeten konden worden. Specifieke
vragen die we hopen te beantwoorden zijn:
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- Wat zijn de voorwaarden om het golflengtebereik van IR actiespectroscopie
uit te kunnen breiden naar langere golflengtes?

- Bij onderzoek aan overgangsmetaalclusters zijn eerder beperkingen gevon-
den. Kunnen we FELICE gebruiken om deze beperkingen op te heffen?

- Wat zijn de kleinste systemen die we kunnen onderzoeken met actiespec-
troscopie?

Als eerste echter willen we meer te weten komen over wat er met FELICE
precies mogelijk wordt in vergelijking met FELIX. Hiervoor bestuderen we in
hoofdstuk 4 wat er gebeurt als het voetbalvormige molekuul buckminsterfuller-
een (C60) meerdere fotonen absorbeert: multifoton excitatie. Eerder is al laten zien
dat FELIX in staat is om C60 te ioniseren.40 Bij bestudering van C60 met FELICE
zien we zes resonanties extra in het IR spectrum, alle zes combinaties van fun-
damentele vibraties. Een tweede gevolg van de hoge intensiteit van FELICE is
dat C60 niet alleen ioniseert, maar zoveel energie heeft dat het ook fragmenteert
door een of meerdere malen een C2 fragment te verliezen, soms tot wel 15 keer,
zodat we C30 overhouden. Door gebruik te maken van wat er in de literatuur
over gepubliceerd is, valt af te leiden dat meer dan 2000 fotonen geabsorbeerd
zijn.

De intensiteit van de laserpuls is niet op alle plaatsen even hoog, maar de
intensiteit is cilindrisch symmetrisch en het hoogst in het midden. Dit betekent
ook dat de C60-moleculen die door het midden van de puls komen, verder frag-
menteren dan de moleculen die slechts de rand van de laserbundel raken. Dit
hebben we zichtbaar gemaakt met plaatsafhankelijke detectie.

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, over het golflengtebereik van
IR actiespectroscopie, gebruiken we in hoofdstuk 5 FELICE om niobiumclusters
te ioniseren. Deze clusters hebben alle vibraties bij IR frequenties lager dan 350
cm−1. Gecombineerd met de hoge ionisatiepotentiaal (> 4.5 eV) en de lage ab-
sorptiewaarschijnlijkheid, maakt dit het lastig om de clusters voldoende fotonen
te laten absorberen in de korte tijd waarin de clusters door de laser bestraald wor-
den (< 10µs). Toch is het gelukt om met FELICE spectra te meten voor clusters
bestaande uit 5 tot 20 niobiumatomen.

Voordat FELICE beschikbaar was, zijn de spectra van deze niobiumclusters
ook al gemeten. Om de strikte voorwaarden die hierboven beschreven zijn te
omzeilen, is toen gebruik gemaakt van een trucje, de messenger-techniek. Hierbij
wordt aan de clusters een boodschapperatoom gehangen dat er niet zo sterk aan
gebonden is en dus makkelijker losgemaakt kan worden. Dit losmaken (dissoci-
ëren) kost maar een paar fotonen en was dus eerder wel mogelijk.

Als we de resultaten van beide studies met elkaar vergelijken, is het eerste wat
opvalt, dat in de spectra gemeten met FELICE alleen pieken zichtbaar zijn in het
250 - 350 cm−1 gebied, terwijl met de messenger-techniek ook pieken zichtbaar
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zijn beneden 250 cm−1. Ook uit quantumchemische berekeningen blijkt dat de
vibraties tot lagere frequenties moeten doorlopen. We hebben vastgesteld dat
het ontbreken van zichtbare resonanties bij frequenties lager dan 250 cm−1 komt
doordat er te weinig fotonen beschikbaar zijn, de fotonflux is te laag. Dat dit pas
bij lage frequenties, oftewel een lage fotonenergie, een probleem is, komt doordat
bij een lagere fotonenergie steeds meer fotonen geabsorbeerd moeten worden om
de drempelenergie benodigd voor een bepaalde actie te bereiken.

Voor niobiumclusters met 7 tot 12 atomen (Nbn, n = 7 − 12) is al eerder
vastgesteld welke structuur deze clusters hebben,53 maar nog niet voor Nb13.
Met de spectra die we nu tot onze beschikking hebben, willen we ook van dit
cluster de structuur bepalen. Om de structuur te bepalen, vergelijken we het
spectrum dat gemeten is met berekende spectra van verschillende mogelijke
structuren. Het vinden van deze isomeren is niet eenvoudig, maar met hulp van
speciale zoekmethodes, ontwikkeld door Tiffany Walsh, hebben we een aantal
veelbelovende structuren bestudeerd. Terwijl wij hiermee bezig waren, zijn er
nog een aantal isomeren gepubliceerd.130 De spectra van de beide sets structuren
hebben we vergeleken met ons experimentele spectrum. Het berekende spectrum
van de structuur met de laagste energie (dus de meest gunstige) komt overeen
met het spectrum dat we gemeten hebben en we kunnen dus deze structuur
toekennen.

Voor katalyse is het interessant om te weten hoe kleine moleculen, zoals kool-
stofmonoxide (CO), aan metalen binden. Dit is uitgebreid onderzocht voor ma-
croscopische metaaldeeltjes en het is bekend voor welke metalen CO intact blijft
en voor welke metalen de beide atomen C en O los van elkaar binden. Omdat
de eigenschappen van clusters niet per se hetzelfde zijn als van de bulk, zou
het kunnen dat de bindinseigenschappen van CO ook anders zijn. Om dit te
onderzoeken, moeten we dus meten of CO intact blijft of niet, en liefst ook nog
wat de structuur van het adsorptieproduct is. Eerder is dit wel geprobeerd, maar
de enige piek in het spectrum die sterk genoeg is om met FELIX te meten, is de
strekvibratie van CO. Als deze piek te zien is in het spectrum, weet je dat CO
intact blijft. Als deze piek niet te zien is, is het waarschijnlijk dat CO dissocieert
als het aan het metaal bindt, maar het zou ook kunnen dat de vibratie te zwak is
om te meten.

Daarom hebben we in hoofdstuk 6 FELICE gebruikt om spectra van NbnCO
(n = 3 − 8) clusters te meten. De techniek die we gebruiken werkt voor anionen,
kationen en neutrale clusters, we hebben dus alledrie de ladingstoestanden on-
derzocht van 350 tot 2200 cm−1 en het blijkt dat we alleen resonante absorptie
zien beneden 800 cm−1. Dit is niet het gebied waar we de CO strekvibratie ver-
wachten, dus op basis van deze resultaten is al te concluderen dat CO opbreekt
en als twee losse atomen aan het cluster bindt.

Om van de clusters die we gemeten hebben ook de structuren toe te ken-
nen vergelijken we net als voor niobiumclusters de experimentele spectra met
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berekende spectra van verschillende isomeren. Voor dit systeem hebben we de
structuren gezocht door te beginnen met structuren waar elk atoom op een wille-
keurige plek ligt en van daaruit te zoeken naar evenwichtsposities van de atomen.
Als we de beginposities van de atomen anders kiezen, komen we mogelijkerwijs
op een andere structuur uit en als we deze procedure maar vaak genoeg herhalen,
komen we alle mogelijkheden tegen. Van de beste structuren (die met de laagste
berekende energie) hebben we ook het spectrum berekend om te vergelijken met
de experimentele spectra en voor een aantal clusters hebben we een structuur
kunnen toekennen.

Uit deze berekeningen blijkt ook dat de structuren waarbij CO intact blijft als
het bindt, veel hoger in energie liggen dan de structuren waarbij C en O los van
elkaar aan het cluster binden. Dit is wederom een aanwijzing dat CO inderdaad
uit elkaar valt als het aan niobiumclusters bindt.

In het laatste hoofdstuk bekijken we nog een voorbeeld van een “moeilijk”
systeem, namelijk een systeem dat uit maar 4 atomen bestaat. Bij zulke kleine
systemen speelt het “anharmoniciteitsobstakel” een grote rol.
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Figuur 1: Een voorbeeld van vibrationele potentiaalputten. De grijze lijn geeft een
harmonische potentiaalput weer. Deze wordt vaak gebruikt als benade-
ring, maar is erg onnauwkeurig. De zwarte lijn laat een anharmonische
potentiaalput zien, de horizontale strepen geven de vibrationele ener-
gieniveaus weer en het is goed te zien dat deze steeds dichter bij elkaar
komen te liggen.

Om dit anharmoniciteitsobstakel te begrijpen, is het nodig te weten wat er
gebeurt als een cluster energie opneemt, ofwel geëxciteerd raakt door fotonen te
absorberen. Iedere vibratie heeft een karakteristieke frequentie die samenhangt
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met het verschil tussen twee energieniveaus. Als de energie van een foton over-
eenkomt met het verschil tussen twee energieniveaus, is het resonant. Als het
cluster nog koud is en het licht is resonant met een bepaalde vibratie, kan het
cluster energie opnemen in deze vibratie. Een vibrationele potentiaalput (zoals
te zien in figuur 1) is niet symmetrisch, over het algemeen kost het meer ener-
gie om twee atomen naar elkaar toe te duwen dan van elkaar weg te trekken
en dus is de potentiaal “anharmonisch”. Het gevolg hiervan is dat het energie-
verschil tussen twee vibrationele toestanden kleiner wordt naarmate het cluster
meer fotonen behorende bij deze vibratie geabsorbeerd heeft. Dit zou betekenen
dat maar een beperkte hoeveelheid fotonen geabsorbeerd kan worden totdat de
lichtfrequentie niet meer resonant is met de vibratiefrequentie. Gelukkig heeft
de natuur hier iets op gevonden, verschillende vibraties zijn namelijk aan elkaar
gekoppeld en kunnen dus de energie onderling uitwisselen. Door de energie die
is geabsorbeerd in de ene vibratie te verdelen over alle andere vibraties, kan de
eerste vibratie weer fotonen absorberen alsof hij nog koud is. Het probleem hier-
bij is dat er wel voldoende vibraties moeten zijn om de energie over te verdelen.
Omdat het aantal vibraties sterk afhangt van het aantal atomen in het deeltje is
het moeilijker om een kleiner deeltje te bestuderen met actiespectroscopie.

Als testsysteem hebben we gekozen voor een systeem dat bestaat uit een over-
gangsmetaalatoom (tantaal, wolfraam, platina of iridium), één koolstof- en twee
waterstofatomen. Deze systemen zijn al vaker onderzocht, omdat ze bij kamer-
temperatuur ontstaan uit de reactie van het overgangsmetaalion met methaan.
Er zijn twee structuren die dit ion kan hebben, eentje waarbij een CH2 fragment
aan het metaal zit, een carbeen, en eentje waarbij een CH fragment en een H
los van elkaar aan het metaal zitten, een hydridomethylidyn. Ondanks het vele
onderzoek dat aan deze systemen gedaan is, heeft nog niemand de structuur
experimenteel kunnen bepalen.

In hoofdstuk 7 laten we zien dat het met FELICE mogelijk is om de spectra voor
deze vier systemen te meten in het 500 - 3200 cm−1 gebied. Door de experimentele
spectra te vergelijken met berekende spectra voor de verschillende structuren
kunnen we voor ieder systeem een structuur toekennen. De deeltjes met tantaal,
wolfraam en platina vormen een carbeen, zoals verwacht werd. Voor iridium ligt
de situatie ingewikkelder, want energetisch gezien blijken allebei de structuren
mogelijk. In het spectrum zien we duidelijk de hydridomethylidyn structuur
terug, verrassend omdat tot nog toe niemand hiermee rekening gehouden heeft.

Uit dit proefschrift blijkt dat FELICE IR actiespectroscopie mogelijk maakt
voor systemen waarbij dat tot nu toe niet kon, ofwel vanwege een hoge ener-
giebarrière, ofwel door een lage absorptiewaarschijnlijkheid of door het kleine
aantal atomen. Bij het meten van de spectra van niobiumclusters stelden we vast
dat FELICE niet over het hele golflengtegebied voldoende fotonen produceert
om ionisatie mogelijk te maken. Door de hoeveelheid ionisatie als functie van
de hoeveelheid fotonen te bestuderen hebben we een wetmatigheid gevonden
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in hoeveel fotonen beschikbaar moeten zijn om actiespectroscopie voorbij deze
gevonden grens mogelijk te maken.

Zonder nog meer licht aan te bieden kunnen de grenzen verlegd worden door
de interactietijd tussen deeltjes en FELICE te vergroten. Een ionenval is hiervoor
de meest efficiënte methode, deze kan de interactietijd zo veel verlengen als
nodig door ionen te vangen. Ionenvallen zijn al in combinatie met FELIX gebruikt,
maar samen met FELICE kunnen ze een grote vooruitgang van de mogelijkheden
betekenen.

Onze interesse voor metaalclusters ligt in hun functie als modelsysteem voor
katalytische processen. In hoofdstuk 6 hebben we de adsorptie van een eerste
ligand bestudeerd. Dit onderzoek naar sterk gebonden systemen zouden we
kunnen uitbreiden naar andere systemen die kunnen helpen in het ontrafelen
van katalytische processen op moleculair niveau. Het zou bijvoorbeeld zeer in-
teressant zijn om een katalytische cyclus in de gasfase te kunnen bestuderen.
Door de zeer lage energiën van clusters in het type moleculaire bundel dat wij
gebruiken, is het wellicht mogelijk tussenproducten waar te nemen die onder
andere omstandigheden niet te zien zijn.
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