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Samenvatting g 

Hett onderzoek, beschreven in dit proefschrift, is gericht op de invloed van licht 

opp de reactiviteit van gasfase ionen en in het bijzonder op de gemakkelijkere 

overdrachtt van een proton van geprotoneerd naftaleen of het radicaalkation van 

indeenn naar referentie basen. De hoofdprobleemstelling was om de verschillen 

inn reactiviteit te kunnen vaststellen en deze tevens te kwantificeren. 

Dee instrumenten en kinetische schema's, die voor het uitvoeren, resp. 

verwerkenn van de resultaten van de experimenten zijn toegepast, zijn in 

hoofdstukk 2 beschreven. De hoofdstukken 3 en 4 tonen aan, dat het mogelijk is 

omm de verschillen in reactiviteit van geëxciteerde gasfase ionen ten opzichte van 

hunn grondtoestand te meten m.b.v. de bracketing methode, die tot nu toe slechts 

gebruiktt is voor het bepalen van thermodynamische grootheden, zoals gasfase 

protonaffmiteitenn van deeltjes in de grondtoestand. Uit de resultaten van de 

bracketingg experimenten kan worden geconcludeerd, dat de protonoverdracht 

vann geprotoneerd naftaleen, geëxciteerd door licht van 488 nm (2.54 eV), naar 

eenn base 60 kJ/mol endotherm kan zijn. Dit komt overeen met de bracketing 

resultatenn van het d.m.v. licht van 514.5 nm (2.41) eV geëxciteerde indeen 

radicaalkation,, waarbij de protonoverdracht naar een base 48 kJ/mol endotherm 

kann zijn. 

Inn hoodstuk 5 is een methode uitgewerkt en toegepast om de verhouding van de 

botsingsrelaxatiekonstantee en de protonoverdrachtskonstante van het d.m.v. 

lichtt van 514.5 nm (2.41 eV) geëxciteerde indeen radicaalkation te bepalen, die 

onderr de toegepaste experimentele omstandigheden ongeveer 10 of 100 blijkt te 

zijn.. Dit betekent, dat relaxatie naar de grondtoestand 10 of 100 keer sneller is 

dann protonoverdracht. In de discussie in hoofdstuk 5 is benadrukt, dat bij de 

aannamee van een statistische verdeling van de geabsorbeerde energie over de 
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aanwezigee inwendige vrijheidsgraden de waargenomen beschikbare energie 

voorr de protonoverdracht (0.5-0.6 eV) niet onredelijk is. 

Uitt hoofdstuk 5 en de epiloog in hoofdstuk 6 kan geconcludeerd worden, dat er 

meerr informatie nodig is om de mechanismen, die een rol spelen in de 

protonoverdrachtsreactiee vanuit een vibrationeel geexciteerde grondtoestand, te 

kunnenn verklaren. Met name spectroscopische gegevens, bepaling en 

benoemingg van de geexciteerde toestanden in de ionen en hun levensduren, 

beschrijvingg van de relaxatie- en mogelijk andere reactiepaden zouden hiervoor 

nodigg zijn. Helaas zijn dergelijke gegevens momenteel (nog) niet beschikbaar 

voorr zeer vele gasfase ionen, waarvan de chemie in de grondtoestand 

bestudeerdd is. 

96 6 


