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Samenvatting 

 

In dit proefschrift richten we ons op de structuur, structurele dynamica, en energie-relaxatie 

van watermoleculen aan het lucht/water-oppervlak met behulp van tijdsopgeloste som-

frequentie generatie (TR-SFG) spectroscopie. Grensvlakken met water zijn overal aanwezig 

en spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven: 70% van onze planeet is bedekt met 

water, waarbij het water/lucht-grensvlak ontstaat; olie op water is een bekend voorbeeld van 

een vloeistof/water-oppervlak, en in batterijen is het grensvlak tussen elektroden en 

elektrolyten een vaste stof/water-oppervlak. Inzichten in de mechanismen van de chemische 

reacties en fysische processen die plaatsvinden aan deze grensvlakken kunnen worden 

verkregen door de moleculaire structuur en dynamica van deze grensvlakken te bestuderen. 

Het lucht/water-oppervlak is een van de eenvoudigste grensvlakken met water en dient als 

model voor hydrofobe grensvlakken. 

Oppervlakte-gevoelige vibratiespectroscopie is een niet-invasieve manier om de 

moleculaire eigenschappen van het lucht/water-oppervlak te onderzoeken, gebruikmakend 

van de gebroken symmetrie aan het oppervlak. De vibratiefrequentie van de watermoleculen 

hangt sterk af van interacties met de omringende moleculen. De vibratie spectra bevatten 

daarom informatie over de moleculaire structuren in de gecondenseerde fase, en aan het 

oppervlak. Zo is de frequentie van de water OH strek vibratie lager bij een sterkere 

waterstofbrug, zodat de frequentie en lijnvorm van deze vibratie kan worden gebruikt om de 

microscopische structuren rond de watermoleculen op te helderen. De uitdaging is om het 

vibratiespectrum te meten van specifiek die watermoleculen, die zich op het grensvlak 

bevinden. 

De oppervlakte-gevoelige vibratiespectroscopie die we hier voorstellen is som-

frequentie generatie (SFG) spectroscopie. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is SFG 

spectroscopie een even-orde niet-lineaire spectroscopie, wiens selectieregels leiden tot de 

onderdrukking van het signaal van isotrope media zoals het bulkwater. Tijdens SFG 

spectroscopie overlappen een infrarode (IR) en een zichtbare (VIS) laserpulsen in tijd en 

ruimte op het grensvlak om een signaal te genereren waarvan de frequentie de som van de IR 

en VIS pulsfrequenties is. Als de IR frequentie resoneert met de moleculaire vibraties zal het 

SFG signaal versterkt worden, waardoor het vibratiespectrum van specifiek de 

oppervlaktemoleculen kan worden gemeten. De SFG spectra geven ons dus informatie over 
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de waterstructuren op het grensvlak, door de centrale frequenties en lijnbreedtes van de 

vibrationele overgangen. 

De lijnbreedte van de O-H stretch spectra heeft in principe twee bijdragen: Ten eerste 

kunnen quasi-statische verschillen in de lokale omgeving van de OH-groepen inhomogene 

verbreding veroorzaken. Ten tweede ontstaan uit dynamische tijdsafhankelijke veranderingen 

in de instantane trillingsfrequentie homogene verbredingseffecten, als gevolg van 

verschillende processen: structurele herschikkingen leiden tot variaties in de waterstof 

bindingssterkte; anharmonische koppeling aan thermisch geëxciteerde laagfrequente vibraties 

(zoals de waterstofbrug vibratie); intermoleculaire dipool-dipool koppeling kan leiden tot 

energieoverdracht tussen OH groepen met net iets andere frequentie, en tenslotte draagt de 

eindige energie levensduur van de vibratie bij tot de lijnbreedte. Het is niet mogelijk de 

omvang van deze afzonderlijke bijdragen aan de lijnbreedte te bepalen met conventionele 

eendimensionale SFG spectroscopie. Hogere orde, tijdsopgeloste technieken, daarentegen, 

kunnen homogene verbreding onderscheiden van inhomogene verbreding. Door de 

grensvlak-moleculen met een resonante IR pomppuls vibrationeel aan te slaan en het 

populatie verval met het SFG signaal te meten, kunnen we de levensduur van deze 

moleculaire vibraties onthullen. De polarisatie-opgeloste techniek stelt ons in staat de 

reoriëntatie (d.w.z. structuurdynamica) en vibrationele relaxatie van watermoleculen af te 

leiden, terwijl de tweedimensionale (2D) techniek de spectrale diffusie en energie koppeling 

tussen verschillende moleculen toont. De experimentele opstellingen behorende bij deze 

technieken worden beschreven in hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de reoriëntatie beweging van niet-waterstof-gebonden 

'vrije' (ook wel 'dangling') OH-groepen die wijzen in de richting van de gasfase. Vibrationele 

excitatie van de vrije OH verbindingen langs een specifieke polarisatie-as veroorzaakt een 

tijdelijke anisotropie van de verdeling van OH-groepen aan het oppervlak. Het verval van 

deze anisotropie wordt veroorzaakt door zowel de reroriëntatie alsook vibratie-relaxatie van 

geëxciteerde vrije OH-groepen. Met behulp van tijds- en polarisatie-opgeloste SFG 

spectroscopie in combinatie met MD simulaties, hebben we een in-plane diffusiviteit 

gevonden van D = 0.32 rad
2
/ps, terwijl de out-of-plane diffusiviteit D = 0.36 rad

2
/ps 

bedraagt, hetgeen ~ 3 keer sneller dan de waterstofgebrugde OH-groepen in bulkwater. 

Bovendien verloopt de reroriëntatie beweging van het oppervlaktewater via een diffusief 

proces, in tegenstelling tot de bulk, waar reroriëntatie van water moleculen volgens discrete 

sprongetjes plaatsvindt. Wij tonen ook aan dat de vibratie relaxatie van de vrije OH-groepen 
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plaatsvindt met een tijdconstante van ~ 800 fs, hetgeen trager is dan de H-gebonden OH-

groepen in bulkwater. 

Het mechanisme van deze vibrationele relaxatie is onderzocht in hoofdstuk 4. De 

dissipatie van de overtollige energie van een vrije OH kan plaatsvinden door de reoriëntatie 

van de vrije OH naar de bulk fase, waardoor een waterstofbrug gevormd wordt (dit process 

noemen we ‘REOR’), of via intramoleculaire energie koppeling van de vrije OH naar de 

waterstof OH binnen hetzelfde watermolecuul (‘IET’). In beide gevallen kunnen de 

resulterende waterstof-gebonden OH-groepen hun overtollige trillingsenergie snel kwijt. IR-

pomp/SFG-probe metingen van zowel de vrije OH van H2O aan het lucht/ H2O grensvlak en 

van HOD aan het lucht/H2O:D2O mengsel grensvlak laten zien dat REOR voor 1/3 aan deze 

energie relaxatie bijdraagt, terwijl 2/3 het gevolg is van IET. Het twee-kleuren tijdsopgeloste 

experiment geeft ons de mogelijkheid de tijdschalen te bepalen van de voorwaartse (van vrije 

OH tot H-gebonden OH) en achterwaartse (van H-gebonden OH tot vrije OH) processen van 

IET en REOR – deze processen vinden alle typisch op ~ 1ps tijdschaal plaats. In dit 

hoofdstuk ontrafelen we ook de factoren die de spectrale lijnvorm van de vrije OH-groepen 

aan het lucht/water-grensvlak bepalen. 

Oppervlaktewater bestaat uit vrije OH-groepen en waterstofgebrugde OH-groepen. 

De waterstofgebrugde OH-groepen aan het oppervlak vertonen een infrarode respons 

vergelijkbaar met die van bulkwater. Hoewel deze OH-groepen een soortgelijke spectrale 

respons vertonen als bulkwater, is hun structuur en dynamiek duidelijk verschillend. Dit 

wordt aangetoond in hoofdstuk 5, waar we de spectrale diffusie en vibratie relaxatie van de 

waterstofgebrugde OH-groepen van grensvlak-watermoleculen bestuderen met behulp van 

fasegevoelige 2D-SFG spectroscopie. De gemeten 2D spectra tonen aan dat de spectrale 

diffusie van de sterk waterstofgebrugde OH-groepen (< 3400 cm
-1

) gebeurt op een tijdschaal 

van ~ 280 fs, ongeveer anderhalf keer langzamer dan in bulkwater. Zwak waterstofgebrugde 

OH-groepen die bijdragen aan de spectra bij 3500 cm
-1

 (gedeeltelijk veroorzaakt door 

waterstofgebrugde OH groepen die onderdeel zijn van hetzelfde water molecuul als de vrije 

OH groep) vertonen een langzamere dynamiek als gevolg van de ontkoppeling van de intra-

/intermoleculaire energie overdracht. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de onderbreking 

van het waterstofbrugnetwerk aan het water-lucht grensvlak de waterdynamiek vertraagt 

vergeleken met bulk water.  

In hoofdstuk 6 gebruiken we TR-SFG experimenten om de voortplanting van de 

schokgolf, gegenereerd aan het lucht/water-grensvlak, naar de bulk fase te onderzoeken. We 
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bestuderen grensvlakken van verschillende lucht/waterige natriumhalogenide oplossingen 

waarbij de halogeen-ionen verschillende oppervlakte-activiteiten vertonen. Het SFG veld dat 

van het lucht/vloeistof-grensvlak afstraalt richting detector, interfereert daar met het veld dat 

richting bulk uitgestraald is, maar dat gedeeltelijk wordt gereflecteerd aan het door de IR-

pump veroorzaakte schokgolffront. Omdat het schokgolffront propageert, neemt de effectieve 

weglengte van de gereflecteerde bundel toe met de tijd. Dit leidt tot tijds-afhankelijke 

interferentie van de SFG signalen (de signalen raken respectievelijk in en uit fase). De 

periode van de intensiteitsschommelingen verschaffen informatie over de snelheid van de 

propagatie van de schokgolven in de vloeistof. Onze resultaten tonen aan dat de akoestische 

snelheden van verschillende natriumhalogenide oplossingen vergelijkbaar zijn, hoewel de 

faseverschuivingen van de oscillaties verschillend zijn. De verschillende faseverschuiving 

van de trilling wordt toegeschreven aan de verschillen in de elektrische-quadrupool en 

magnetische-dipool bijdragen van de bulkfase van verschillende natriumhalogenide 

oplossingen. 

Samengevat hebben wij de dynamiek van oppervlaktewater bij het lucht/water-

grensvlak bestudeerd. We laten zien dat de structuurdynamica, de ultrasnelle vibrationele 

energieoverdracht en spectrale diffusie van de OH strek vibratie aan het oppervlak duidelijk 

verschilt van die in de bulk; de rotatiebeweging is 3 keer sneller dan in de bulk. De energie 

relaxatie wordt gedomineerd door de rotatie dynamiek en de trillingsenergie overdracht van 

de vrije OH-groep naar de H-gebonden OH-groepen van een watermolecuul met een vrije 

OH-groep. Deze inzichten zijn mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe tijd-

opgeloste oppervlak-specifieke spectroscopische technieken. 

 


