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Samenvatting

M
oleculair waterstof is het meest voorkomende molecuul in de ruimte,
en ook één van de meest belangrijke moleculen. H2 maakt de

weg vrij voor een groot en complex netwerk aan chemische reacties, en
bovendien draagt het bij aan het koelen van gaswolken zodat ze een ster
kunnen vormen. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH’s)
kunnen bijdragen aan de vorming van waterstofmoleculen in de ruimte.
In de ruimte is heel veel waterstof, 90% van alle atomen in de ruimte is
een waterstofatoom. Om een waterstofmolecuul te vormen moeten twee
losse H-atomen gecombineerd worden. Dit is echter makkelijker gezegd
dan gedaan.

Dat H2 zo lastig te vormen is ligt aan het feit dat de energie die
vrijkomt bij de reactie tussen twee waterstofatomen nergens heen kan.
Daardoor wordt het zojuist gevormde H2 molecuul meteen weer uit elkaar
getrokken. Er is dus een mechanisme nodig om de reactie-energie af te
voeren, en de meest voor de hand liggende manier is een botsing tussen
drie waterstofatomen. Twee atomen kunnen dan een H2 molecuul vormen
en het derde atoom neemt een deel van de vrijgekomen energie op. Echter,
de dichtheden in de ruimte zijn dusdanig laag dat dit mechanisme niet de
waargenomen reactiesnelheden kan verklaren.

Andere routes gebruiken een proton of een elektron om de reactie-
energie af te voeren, maar ook die routes blijken niet afdoende om de
observaties te verklaren. Uiteindelijk is er een verklaring gevonden in de
vorm van interstellair stof.
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Figure S1 – De linker afbeelding is een opname van het Sombrero-melkwegstelsel met
de Hubble Space Telescope. Interstellair stof is zichtbaar als donkere banden die sterlicht
absorberen. Op de rechter afbeelding is een stofdeeltje uit de ruimte te zien dat met een
U2-vliegtuig is ingevangen. Dit stofdeeltje is ongeveer 10 micrometer in diameter. Beide
afbeeldingen zijn afkomstig van NASA.

Interstellair stof bestaat uit kleine korreltjes van silicaten (zand) en
amorf koolstof, en doordat het zichtbaar licht absorbeert is het te zien
in foto’s van melkwegstelsels als donkere plekken en banden, zoals is te
zien in Figuur S1. Deze stofkorrels spelen een belangrijke rol bij tal
van astrochemische processen, waaronder dus de vorming van moleculair
waterstof. Deze chemische invloed is mogelijk doordat waterstofatomen
zich aan de stofkorrels hechten door middel van een vanderwaalsbinding
(fysisorptie) of een covalente binding (chemisorptie).

De covalent gebonden waterstofatomen zitten vast op één plek, terwijl
de door een vanderwaalsbinding gebonden waterstofatomen vrij kunnen be-
wegen over het oppervlak van een stofdeeltje. Er bestaan twee mechanismen
waarop deze atomen kunnen reageren tot H2: het Langmuir-Hinshelwood-
mechanisme (LH-mechanisme) en het Eley-Rideal-mechanisme (ER-mecha-
nisme).

In de LH-route beweegt een vanderwaalsgebonden waterstofatoom over
het oppervlak van het stofdeeltje en komt een ander waterstofatoom tegen,
waarna beide atomen samen H2 vormen. Een deel van de bij de reactie
vrijgekomen energie kan gebruikt worden om het zojuist gevormde molecuul
in de gasfase te lanceren.

Bij het ER-mechanisme botst een waterstofatoom uit de gasfase met
een aan het oppervlak gebonden atoom, zodat beide atomen reageren tot
H2. Ook hierbij kan een deel van de reactie-energie gebruikt worden om
het molecuul van het stofdeeltje los te laten komen.
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Deze mechanismen om H2 te vormen zijn door middel van zowel
berekeningen als experimenten bestudeerd, en hiermee kan het grootste
gedeelte van de astronomisch geobserveerde vorming van H2 verklaard
worden. Echter, er zijn bepaalde typen gaswolken waar een jonge, felle ster
zoveel straling produceert dat het alle processen in die gaswolken domineert.
Deze gaswolken heten ook wel photodissociation regions (PDR’s) en in deze
PDR’s verhit de straling het gas en stof tot dusdanig hoge temperaturen
dat bijna alle waterstofatomen van de stofdeeltjes verdampen. Alleen de
covalent gebonden waterstofatomen zitten dan nog aan het oppervlak vast,
waardoor de mogelijkheid tot het vormen van H2 drastisch afneemt.

Uit waarnemingen met telescopen is echter gebleken dat in deze PDR’s
de snelheid van H2 vorming net zo hoog is als in de koudere gaswolken.
Dit wijst erop dat er in PDR’s een alternatieve manier zou moeten zijn om
H2 te vormen, en één van de meest veelbelovende hypotheses is dat PAH’s
bijdragen aan de vorming van H2.

PAH’s zijn grote moleculen die bestaan uit meerdere gefuseerde benzeen-
ringen, zoals is te zien in Figuur S2. Het bestaan van deze koolstofmoleculen
in de ruimte is afgeleid uit het voorkomen van hun brede emissiebanden in
infraroodspectra van verscheidene bronnen. In een beroemd experiment
in de jaren ’80 is een interstellair infraroodspectrum vergeleken met een
infraroodspectrum van de uitlaatgassen van een auto. Een belangrijke
component van deze uitlaatgassen zijn roetdeeltjes die voornamelijk uit
PAH’s bestaan, en de twee spectra vertonen dan ook opmerkelijke geli-
jkenissen. PAHs zijn door het grote aandeel van dubbele bindingen erg
stabiel en daardoor ook beter bestand tegen de barre omstandigheden die
in de interstellaire ruimte heersen.

Uit meer recente waarnemingen blijkt dat de snelheid waarmee H2

gevormd wordt samenhangt met de intensiteit van de emissie door PAH’s.
Dit suggereert dat PAH’s een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming
van H2, hetgeen later verder onderbouwd is door zowel berekeningen als
experimenten. Om te kunnen begrijpen hoe PAH’s kunnen bijdragen aan
de vorming van H2 is bijvoorbeeld onderzocht hoe PAH’s reageren met
waterstofatomen. Experimenten met een dunne laag PAH’s op een vast
oppervlak hebben laten zien dat deze waterstofatomen binden met de PAH
moleculen. Als er daarna nog meer waterstofatomen beschikbaar zijn in de
gasfase, kunnen zij ook reageren met de reeds gebonden waterstofatomen en
op die manier H2 vormen. Berekeningen door middel van density functional
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Figure S2 – Een schematische weergave van verschillende PAHs. Het kleinste PAH
heet naftaleen (C10H8, linker afbeelding) en bestaat uit twee benzeenringen. Coroneen
(C24H12, middelste afbeelding) is met zeven benzeenringen iets groter, dit is het
molecuul dat wordt gebruikt in de experimenten voor dit proefschrift. Grafeen (rechter
afbeelding) is het grootst mogelijke PAH, aangezien het theoretisch uit een oneindig
aantal benzeenringen bestaat.

theory (DFT) hebben ook uitgewezen wat de bindingsenergieën en barrières
zijn die bepalend zijn voor het verlopen van dit proces.

In dit proefschrift is er op verschillende manieren bijgedragen aan een
beter begrip van de vorming van H2 door PAH’s. Aangezien PAH’s een
grote klasse van moleculen zijn, hebben we één PAH molecuul gebruikt
voor de experimenten en berekeningen, te weten coroneen (C24H12).
Coroneen bestaat uit zeven benzeenringen en is zeer symmetrisch, hetgeen
berekeningen eenvoudiger maakt. Daarnaast is het één van de grootste
PAHs die nog goed hanteerbaar zijn in een experimentele omgeving, en is
het groot genoeg om relevant te zijn voor het ISM. In de experimenten in
dit proefschrift is gebruik gemaakt van gëıoniseerd coroneen in plaats van
neutraal coroneen. Gëıoniseerd coroneen draagt een elektrische lading en
kan daardoor worden ingevangen in een Paul ionenval, dit in tegenstelling
tot het neutrale molecuul. Het coroneen wordt bij de experimenten in dit
proefschrift gëıoniseerd door een oplossing van zilvernitraat toe te voegen
aan een verzadigde oplossing van coroneen.

Een belangrijke vraag is hoe PAH’s kunnen reageren met water-
stofatomen om H2 te vormen. Om dit te kunnen beantwoorden hebben
we gëıoniseerd coroneen ingevangen en blootgesteld aan atomair waterstof.
Gëıoniseerd coroneen hebben we door middel van electrospray gëıntro-
duceerd in de experimentele opstelling, waarna er met een ionentrechter
en een quadrupool ionengeleider een nauwe bundel van wordt gemaakt.
Deze bundel wordt door een massafilter gezuiverd van verontreinigingen,
waarna de zuivere coroneenbundel in de Paul ionenval gëınjecteerd wordt
en vervolgens afgekoeld met een puls helium. Terwijl de ionen in de trap
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ingevangen zijn, worden zij blootgesteld aan atomair waterstof afkomstig
uit een plasmabron die boven de val gemonteerd is. Na blootstelling wordt
de samenstelling van de trapinhoud geanalyseerd door middel van vluchttijd
massaspectrometrie.

In het geval van zuiver coroneen is er in het massaspectrum een
duidelijke piek zichtbaar bij de massa 300, wat exact de massa is van het
standaard coroneen molecuul. Verder zijn er kleine pieken zichtbaar bij de
massa’s 301 en 302. Ook deze pieken zijn van regulier coroneen, waarbij één
respectievelijk twee koolstof-12 atomen zijn vervangen door koolstof-13.

Als het coroneen vervolgens wordt blootgesteld aan atomair water-
stof, verschijnen er massapieken die enkele eenheden hoger liggen, en
verdwijnen de originele coroneenpieken. Dit duidt op het toevoegen van
waterstofatomen aan het coroneen. Verder is duidelijk zichtbaar dat de
oneven massapieken het massaspectrum domineren, hetgeen wijst op het
bestaan van barrières voor iedere tweede hydrogenatiestap. Het eerste
waterstofatoom kan ongehinderd reageren met een coroneen-kation, maar
als hier vervolgens een tweede waterstofatoom mee reageert, moet het
eerst die barrière overwinnen. Het product hiervan kan weer ongehinderd
reageren met een derde waterstofatoom, enz. Door deze alternerende
barrières is het lastig om een coroneen-kation met een even aantal
waterstofatomen te vormen, en als het eenmaal gevormd is reageert het zeer
snel weer weg. Dit zorgt voor de dominantie van de oneven massapieken
in de massaspectra, en dit effect is al zichtbaar na blootstelling aan
waterstofatomen voor enkele seconden.

Er is nog een tweede effect, maar dat is pas zichtbaar na blootstelling
aan waterstofatomen voor ongeveer een minuut. Er zijn drie oneven pieken
die dominanter zijn dan de andere oneven pieken, en deze zijn de pieken
bij massa’s 305, 311, en 317. Uit berekeningen met density functional

theory (DFT) aan deze moleculen blijkt dat een coroneen-kation met 5
(massa 305), 11 (massa 311), of 17 (massa 317) extra waterstofatomen
een hogere bindingsenergie heeft, en dat de barrière voor de additie
van een extra waterstofatoom nog hoger is dan voor andere aantallen
waterstofatomen. De verhoogde barrières en bindingsenergieën zorgen
ervoor dat deze moleculen minder snel weg reageren terwijl ze wel snel
gevormd worden, waardoor ze uiteindelijk de massaspectra domineren.

Naast waterstof is er in de ruimte ook UV-licht dat met het coroneen kan
reageren, en dit kan meerdere resultaten hebben. Ten eerste is er het proces
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van foto-ionisatie, waarbij een foton wordt geabsorbeerd en een elektron
wordt verwijderd uit het molecuul, waardoor het molecuul een (extra)
positieve lading krijgt. Daarnaast is het mogelijk dat het molecuul door het
absorberen van een foton in een aangeslagen toestand raakt, waarna het één
of meerdere waterstofatomen verliest. Als laatste is het ook mogelijk dat
beide effecten tegelijkertijd optreden, waarbij een molecuul ontstaat dat een
(extra) positieve lading heeft en waterstofatomen mist. In dit proefschrift
hebben we onderzocht hoe de balans tussen deze processen verandert als
er een extra waterstofatoom aan het molecuul wordt vastgeplakt. Hiervoor
hebben we de opstelling die in de hoofdstukken 3 en 4 is gebruikt naar
Berlijn vervoerd om daar de UV-straling van het BESSY-II synchrotron
door onze opstelling te leiden en zodoende coroneen aan deze straling bloot
te stellen. Het blijkt dat bij regulier coroneen de absorptie van een foton
voornamelijk leidt tot ionisatie, en in mindere mate tot het verlies van
twee waterstofatomen. Is er echter een waterstofatoom aan het molecuul
bevestigd, dan zal dit extra atoom bijna altijd weer verwijderd worden. Als
de energie van het foton hoog genoeg is, gaat dit gepaard met ionisatie van
het molecuul.

Als bekend is hoe de verschillende processen waaraan coroneen bloot-
staat zich gedragen, is het van belang om te weten welke invloed zij hebben
op astronomische schaal. Daarvoor heb ik een simulatie gemaakt van een
PDR, het type gaswolk dat hierboven beschreven is. In deze simulatie
wordt gebruik gemaakt van een chemisch netwerk dat ook de processen
veroorzaakt door straling meeneemt in de berekeningen. Eén van de
belangrijkste uitkomsten van deze simulatie is de reactiesnelheid voor de
vorming van H2 op de verschillende plekken in de gaswolk. Verder is gekeken
naar de diepte in de wolk waar de overgang van atomair naar moleculair
waterstof plaatsvindt.

De simulatie is uitgevoerd voor PDR’s met een groot bereik in zowel
stralingsintensiteit als gasdichtheid, en voor iedere PDR is de simulatie
twee keer gedaan: één keer met PAH’s inbegrepen, en een keer zonder
de aanwezigheid van PAH’s. Vervolgens is gekeken hoe de diepte van de
overgang van atomair naar moleculair waterstof verandert als PAH’s wel
of geen rol spelen in de vorming van H2. Het blijkt dat PAH’s een grote
invloed hebben op waar de overgang van atomair naar moleculair waterstof
plaatsvindt. Doordat PAH’s bij hogere temperaturen H2 vormen, vindt ook
de overgang bij hogere temperaturen plaats, en dus op minder grote diepte
in de PDR. Ook hebben we de uitkomsten van de simulaties vergeleken
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met observaties van de vormingssnelheid van H2 in diverse PDR’s. In deze
vergelijking zien we dat de vorming van H2 door PAHs noodzakelijk is om
de observaties te kunnen verklaren, enkel vorming van H2 op interstellair
stof schiet tekort.

Samenvattend, in dit proefschrift heb ik onderzocht hoe waterstofatomen
zich hechten aan een geladen PAH molecuul. Vervolgens heb ik bestudeerd
hoe het absorptiegedrag van dit molecuul verandert zodra er een waterstofa-
toom aan gebonden wordt. De uitkomsten hiervan heb ik gëımplementeerd
in een numerieke simulatie van een PDR, en de resultaten zijn vergeleken
met astronomische waarnemingen.




