
Het infraroodspectrum 
van geprotoneerd 
buckminsterfullereen

Jaren geleden voorspelde Nobelprijswinnaar Harry Kroto dat het iconische, door 
hem ontdekte molecuul buckminsterfullereen (C60) in de ruimte veel zou voorkomen, 
en dan vooral in geprotoneerde vorm. Onderzoekers van het FELIX-Laboratorium zijn 
er nu voor het eerst in geslaagd een infraroodspectrum te meten voor dit illustere 
ion, C60H

+.
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 I
n 1985 ontdekten Kroto, Smalley en 
Curl buckminsterfullereen [1], de mo
leculaire voetbal, bestaande uit zestig 
symmetrisch identieke koolstofato

men (C60). In 1996 ontvingen zij hier
voor de Nobelprijs voor de Scheikunde. 
Al vanaf de eerste dag is er veelvuldig 
gespeculeerd over het voorkomen van dit 
uiterst stabiele molecuul in de interstel
laire ruimte. Toch duurde het tot 2010 
voordat definitief spectroscopisch bewijs 
aantoonde dat C60 en C70 inderdaad voor
komen in interstellaire wolken van gas en 
stof [2]. Nog later werd ook de geïoni
seerde variant, C60

+, geïdentificeerd op 
basis van enkele elektronische overgan
gen in het nabije infrarood [3]. 
Lang daarvoor had Harry Kroto – naast 
molecuulspectroscopist ook astronoom 
– gesuggereerd dat C60 in de ruimte 
waarschijnlijk het meest voorkomt in 
geprotoneerde vorm, dus als C60H+ [4]. 
Gasvormig C60 heeft immers een relatief 
hoge protonaffiniteit (vergelijkbaar met 
ammoniak) en er zijn in de ruimte veel 
protonen voorhanden. Toch is deze vorm 
van C60 tot op de dag van vandaag nog 
niet gedetecteerd in de ruimte, omdat 
er geen referentiespectra voor zijn. 
Quantumchemische berekeningen kun
nen zo’n irspectrum voorspellen, maar 
verschillende theoretische modellen 
(zoals verschillende dichtheidsfunctio
nalen en verschillende basissets) geven 
dusdanig verschillende spectra dat op 
basis hiervan geen betrouwbare astrono
mische identificatie kan worden gedaan. 
Een experimenteel spectrum is in die 
zin ook een belangrijke benchmark voor 
de theoretische modellen. In dit artikel 
leggen we uit waarom het zo lastig is een 
experimenteel (infrarood)spectrum van 
C60H+ op te nemen en hoe wij hier toch in 
geslaagd zijn [5].

Infraroodionspectroscopie (iris)
Gasvormige ionen zijn in het laborato
rium weliswaar eenvoudig te produce
ren, bijvoorbeeld in massaspectrometers 
of plasma’s, maar hun absorptiespectra 
zijn niet zo eenvoudig te meten. In een 
massaspectrometer kunnen de ionen 
op basis van de verhouding tussen hun 
massa en lading worden geselecteerd, 
zodat het te bestuderen sample goed ge
definieerd is. De dichtheid van die ionen 
is door hun onderlinge Coulombafsto

ting echter zo laag (n << 106 cm3), dat de 
intensiteitsafname van een invallende 
lichtbundel onmeetbaar klein is. In een 
plasma kan weliswaar een veel hogere 
ionendichtheid bereikt worden, omdat 
dit als geheel neutraal is, maar is mas
saselectie weer niet mogelijk, zodat een 
plasma meestal een vrij ongedefinieerde 
‘soep’ is.
Door een massaspectrometer te kop
pelen aan een in frequentie afstembare 
laser kan men in plaats van een absorp
tiespectrum een fotodissociatiespectrum 
opnemen [6]. Hierbij worden de ionen 
eerst op massa geselecteerd en vervol
gens met de laser bestraald. Frequentie
afhankelijke lichtabsorptie induceert 
dissociatie van het moleculaire ion en 
wordt in de massaspectrometer waarge
nomen als het verschijnen van pieken bij 
lagere massa. Door een hele serie massa
spectra op te nemen terwijl de laserfre
quentie verstemd wordt, kan een (infra
rood)spectrum gereconstrueerd worden. 
Om vibrationele spectra op te nemen 
is hiervoor een laser nodig die breed 
afstembaar is in het infrarood. Omdat 
de absorptie van een enkel irfoton niet 
leidt tot dissociatie van het molecuul 
moet bovendien multifotonabsorptie 
geïnduceerd worden en hiervoor is een 
laser met hoog vermogen nodig. De 
vrijeelektronenlaser FELIX combineert 
een hoge pulsenergie met een breed 
afstembereik.
Omdat iris gebaseerd is op multi
fotondissociatie, kan men zich terecht 
afvragen of een irisspectrum wel lijkt op 
een conventioneel absorptiespectrum. 
Toch is dit in verreweg de meeste geval
len wel zo [6]. Tijdens het relatief trage 
multifotonabsorptieproces (μs) raakt de 
energie in het systeem volledig gerando
miseerd over alle vibrationele vrijheids
graden (pstijdschaal). Het dissociatie
kanaal is daarom niet afhankelijk van de 
specifieke normaalvibratie die werd aan
geslagen; de irgeïnduceerde dissociatie 
is vergelijkbaar met thermische dissoci
atie, maar dan golflengteafhankelijk.

Toepassing op 
geprotoneerd C60
In ons experiment wordt C60H+ gepro
duceerd in een ionenbron die specifiek 
geschikt is voor apolaire moleculen. De 
ionen worden vervolgens opgeslagen in 
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Figuur 1. Experimentele massaspectra. a) Isotoopverdeling zoals 
geproduceerd door de ionenbron; de blauwe verticale stippellij-
nen geven de theoretische verdeling aan voor een 65/35-mengsel 
van C60H

+ en C60
+. b) Massa-isolatie van de 721-piek. c) Ir-foto-

dissociatie leidt tot verlies van één massa-eenheid; dit kan alleen 
corresponderen met een H-atoom en kan dus alleen afkomstig 
zijn van C60H

+ en niet van 13C12C59
+.
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b) c)
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Figuur 2. Het ir-spectrum van C60H
+ gemeten met iris (boven) 

vergeleken met het spectrum van neutraal C60 (onder). De hoge 
symmetrie van C60 zorgt ervoor dat de meeste overgangen verbo-
den zijn zodat het spectrum erg ‘saai’ is. Protonering zorgt voor 
een fikse verlaging van de symmetrie, waardoor alle vibrationele 
overgangen toegestaan zijn.
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Figuur 3. De molecuulsymmetrie van 
C60H

+ is Cs. Deze puntgroep kent slechts 
één symmetrie-element: een spiegelvlak. 
Volgens de selectieregels zijn alle vibratio-
nele modi toegestaan. 
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Figuur 4. Het experimentele ir-spectrum van C60H
+ (in rood) vergeleken met het astrono-

mische emissiespectrum van object SMC-16. De blauwe stippellijnen geven de posities 
van de vier banden van neutraal C60 weer. 
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de ionenval van een massaspectrome
ter. Naast C60H+ produceert de bron 
ook het radicaal cation (C60

+) en dit 
levert het massaspectrum in figuur 1a 
op, waarin de isotoopverdelingen van 
C60H+ en C60

+ gesuperponeerd zijn [5]. 
In de ionenval kunnen de ionen met 
massa 721 geïsoleerd worden (zie fi
guur 1b), maar we moeten ons hierbij 
wel realiseren dat deze piek uit zowel 
12C60H+ als 13C12C59

+ionen bestaat; het 
kleine massaverschil van 0,0045 u tus
sen deze twee ionen is namelijk niet 
oplosbaar in onze massaspectrometer.
Men zou kunnen vrezen dat het 
irfotodissociatiespectrum dat we 
opnemen van de massa721piek 
bestaat uit een superpositie van de 
spectra van deze twee ionen, maar dat 
is niet het geval. We nemen waar dat 
irgeïnduceerde dissociatie alleen leidt 
tot een fragment van massa 720 (zie 
figuur 1c). Dit fragment kan alleen 
geproduceerd worden doordat C60H+ 
een neutraal Hatoom verliest. De 
13C12C59

+isotopoloog ondergaat dus 
geen fragmentatie onder de condities 
van ons experiment en als dat wel het 
geval zou zijn, zou dat in ieder geval 
niet kunnen leiden tot fragmenten bij 
massa 720. Door de frequentieafhan
kelijke dissociatie naar het massa
720ion te monitoren meten we dus 
selectief het irspectrum van C60H+ en 
niet van 13C12C59

+.

Ir-spectrum van C60H+

Met onze irismethode is zo voor 
het eerst het vibrationele spectrum 
van C60H+ gemeten, zie figuur 2. 
Wat onmiddellijk opvalt, is dat dit 
spectrum heel anders is dan het wel
bekende spectrum van het neutrale 
C60molecuul. Door de hoge sym
metrie van C60 (puntgroep Ih), zijn 
de selectieregels onverbiddelijk: van 
de 174 fundamentele vibrationele 
overgangen zijn er maar twaalf toege
staan die elk ook nog eens drie keer 
ontaard zijn, waardoor er slechts vier 
absorptiebanden te zien zijn in het 
irspectrum van C60.
Protonering van C60 leidt vanwege de 
symmetrie maar tot één isomeer voor 
C60H+, tenminste als we protone
ring aan de binnenkant van de kooi 
uitsluiten. Het is vrij eenvoudig in te 

zien dat protonering de symmetrie 
van het systeem sterk verlaagt. Van 
de vele spiegel en rotatiesymmetrie
elementen in C60 blijft slechts één 
element over in C60H+: een spiegel
vlak dat gedefinieerd wordt door 
het proton en een van de originele 
vijfvoudige rotatieassen, zie figuur 3. 
Hierdoor behoort C60H+ tot de punt
groep Cs, waarin alle fundamentele 
vibrationele overgangen toegestaan 
zijn. Een zeer rijk irspectrum is het 
gevolg.

Astrofysische implicaties
De hamvraag blijft: komt er inder
daad zo veel C60H+ voor in interstel
laire omgevingen zoals Harry Kroto 
voorspelde? Met het spectrum uit 
figuur 2 komen we een stap verder 
naar een antwoord op die vraag. Het is 
niet onlogisch te veronderstellen dat 
C60H+ voorkomt in de buurt van C60 
[7]. We hebben ons spectrum over het 
emissiespectrum van SMC16 gelegd, 
een object in de Kleine Magelhaense 
Wolk waarin voor het eerst neutraal 
C60 werd gedetecteerd [2]. (Emis
siespectra zijn veel gevoeliger dan 
absorptiespectra omdat ze tegen een 
nulachtergrond gemeten worden.) 
In figuur 4 zijn de posities van de vier 
absorptiebanden in het C60spectrum 
met de blauwe stippellijnen aange
geven. Die komen inderdaad overeen 
met emissiebanden in het spectrum 
van SMC16. 
Vooral het spectrale gebied tussen 
6,0 en 9,5 μm is interessant. Behalve 
de twee C60banden is hier nog veel 
meer emissie te zien in het spectrum 
van SMC16. In dit gebied heeft C60H+ 
veel infraroodbanden die samenhan
gen met de vele CCstrekvibraties in 
het molecuul en ons laboratorium
spectrum past netjes onder het 
astronomische spectrum. Sommige 
banden, zoals de doubletvormige 
band rond 6,6 μm of de scherpe piek 
bij 8,2 μm lijken heel precies overeen 
te komen. Ook in de rest van het 
spectrum vallen de banden in het 
laboratoriumspectrum samen met 
emissieintensiteit in het astronomi
sche spectrum. 
Het laboratoriumspectrum kan echter 
niet alle interstellaire emissiebanden 

verklaren. Dit is toe te schrijven aan 
de aanwezigheid van andere com
ponenten; zo is bekend dat de brede 
emissieband rond 10,5  12,5 μm ver
oorzaakt wordt door siliciumcarbide 
en de scherpe piek bij 12,8 μm door 
Ne+. Aan de andere kant concluderen 
we dat de banden tussen 6 en 9 μm 
wel degelijk grotendeels door C60H+ 
verklaarbaar zijn. Wel is het zo dat 
er naast C60 en C60H+ ook nog andere 
componenten aanwezig moeten zijn 
om het volledige emissiespectrum in 
dit golflengtebereik te verklaren. Een 
mogelijke kandidaat is het radicaal 
cation van C60, waarvoor nog geen 
goed experimenteel irspectrum in 
volledige isolatie beschikbaar is. 
Een andere interessante kandidaat 
is C70H+, waarvoor we momenteel 
een spectrum opnemen. Omdat in 
C70 niet langer alle koolstofatomen 
symmetrisch identiek zijn, kunnen er 
meerdere isomere vormen van C70H+ 
voorkomen.
Dankzij dit samenspel van spectro
scopische metingen, astronomische 
waarnemingen en ook theoretische 
modellering komen we steeds meer te 
weten over de chemische samenstel
ling van interstellaire wolken waaruit 
sterren en planeten gevormd worden. 
Ook kan de aan of afwezigheid van 
bepaalde moleculaire verbindingen 
gebruikt worden als probe om de 
lokale omstandigheden te bepalen, 
zoals temperatuur, dichtheden, stra
lingsintensiteit et cetera.
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