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Infångade elektroner - hur de bildas och försvinner i 3-metylpentan 

vid 77 K. 

En av de mest uppseendeväckande händelserna inom kortlivade molekylers 

kemi var upptäckten av den solvatiserade elektronen som ett viktigt 

kemiskt species. Det är unikt bl a från den synpunkten att den solva

tiserade elektronen deltar i reaktioner på endast ett sätt, nämligen 

genom att placera negativ laddning på sin reaktionspartner och därmed 

själv försvinna. (För en översikt av dess egenskaper se ref. 1). Fe

nomen som elektroninfångning, elektroners rörelse och reaktivitet, är 

av betydelse, inte bara för dagens strålningskemi och dess framsteg, 

utan också för fasta tillståndets fysik, där det kan ge en bättre för

ståelse för, hur elektroner beter sig i vissa polymera material, halv

ledare och även biologiska rreterial. 

I lösning är solvatiserade elektroner vanligen kortlivade på grund av 

den höga reaktiviteten med lösningsmedlet, föroreningar eller positi

va joner. Som exempel kan nämnas solvatiserade elektroner i rent vat

ten där halveringstiden bestämts till 2,3 x icf" s vid ruraterperatur.2 

Det finns också system där solvatiserade elektroner har lång livstid. 

Det första som studerades och mest välbekanta är alkalirrçtall-arnTtiniak-

systemet. Man kan säga att elektronerna där är stabila och rrånga ke

mister är idag väl förtrogna med den blå färg, som "dessa lösningar har. 

Intressant är, att solvatiserade elektroner både i vätskor och fasta 

glas, tycks vara blå, dvs absorberar ljus i det röda området."^ 



2 

Omfattande studier på kortlivade, solvatiserade elektroner har utförts 

med bl a pulsradiolys och picosekundspektroskopi. De flesta elektron-

studierna har dock gjorts i glas, dvs fasta amorfa lösningar vid låg 

temperatur, där livslängden hos de solvatiserade elektronerna har ökat. 

Solvatiserade elektroner, stabiliserade i glas, brukar kallas infånga

de elektroner. Med detta avses, att de är infångade i någon energimäs

sigt fördelaktig position, som brukar kallas fälla. 

Infångade elektroners bildning 

Infångade elektroner kan produceras av högenergetisk joniserande strål-

4 ning och genom fotojonisation med ljus. En nackdel med att använda hög

energetisk strålning är, att så många saker händer i det bestrålade sys-

stemet, att det kan vara svårt att dra riktiga och entydiga slutsatser 

angående de infångade elektronemas beteende. Vid fotojonisation däre

mot väljs energin på strålningen så låg, att endast något speciellt 

ljuskänsligt ämne i lösningen joniseras, och för övrigt är lösningen i 

det närmaste opåverkad. Inga radikalfragment bildas direkt vid fotojo

nisation som vid jonisation med högenergetisk strålning. 

Det system som valts i detta arbete är det opolära glaset av 3-metyl-

pentan OH3), i vilket är löst ett ljuskänsligt ämne, N,N,N,'N'-tetra-

metylparafenylendiamin (TMPD), vilket fotojoniserats vid våglängd om

kring 320 nm. 

BfP-glas fås genom att man sänker ner lösningen i flytande kväve (77 K). 

För att få glas måste i allrränhet lösningarna kylas snabbt, annars 
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Fig. 1 Fotojonisation av TMPD genom en tvåfotonprocess 
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hinner molekylerna ordna sig till ett kristallint tillstånd. 31^ är 

lätt att arbeta med, då det bildar glas vid 77 K även om kylningen 

sker ganska långsamt. Sänker man däremot temperaturen ytterligare till 

20 K spricker glaset, och förblir ej längre transparent. Ptilekylerna 
g 

i SIT-glaset vid 77 K, omorganiserar sig med tiden, dvs glaset åldras. 

Genom experiment har visats att i elektriska fält vid så låg fältstyr

ka som IO*4 V cm 1 kan molekylerna snabbt ordna om sig.'7 Nära en elek

tron är fältstyrkan betydligt större, varför teoretiskt stora möjlig

heter finns för molekylerna runt elektronen att ändra lägen. Densiteten 

för 31^ vid 298 K8a är 0,6609 g cm"3 och vid 77 K8b är den 0,88 g cm"3, 

alltså ungefär 30 % s törre i glaset. Viskositeten vid 77,5 K. är bestämd 
Q  P K  

till 2,2 x 1012 P. Glasomvandling6temperaturen för 3PP är ungefär 77 K. 

Sl^-glas är ett rrjukt glas. Ett annat vanligt använt glas i de här sam

manhangen är metyltetrahydrofuran, vars viskositet är omkring 8 tio-

10 potenser större (3,7 x 1020 P). Som jämförelse kan nämnas vissa typer 

av natriumsilikatglas (fönsterglas) som har ungefär sämre viskositet 

vid 500 K som 3PP-glas vid 77 K.11 

Jonisationen av TPPD har studerats ingående särskilt av Albreeht och 

12 hans medarbetare. De har visat att fotojonisation av TrPD i 3MP med 

ljus av våglängd ^ 318 nm ä r en tvåfotonprocess, där den andra fotonen 

absorberas av det lägsta triplettillståndet i molekylen (fig 1). Livs

längden på triplettillståndet är så lång, att sannolikheten för jonisa-

tion blir stor. Systemet TPPD-SMP är intressant inte bara ur "elektron

synpunkt" utan även fotokerrdskt. Trots att många undersökningar gjorts 

för att klargöra jonisationsprocessen finns fortfarande obesvarade 
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frågor. Man vet mycket litet om vad som i detalj sker vid Konisation

en, dvs efter triplettillståndet, T , och vad som sker vid och efter 

rekombinationen elektron-katjon. Finns kanske flera jonisationsvägar 

i det aktuella våglängdsområdet (^ ^ 318 nm) och finns kanske flera 

rekombinationsvägar? 

Renheten hos komponenterna vid experiment med infångade elektroner 

är mycket viktig, eftersom de lätt reagerar med gaser, vatten och and

ra föroreningar, t ex olefiner (omättade kolväten). Olefiner kan av

lägsnas genom att rren destillerar över aktiverad kiselgel. Lösta ga

ser kan tas bort genom upprepad kylning och.upptining i vakuum. Vat

ten kan avlägsnas genom att lösningen får komma i kontakt med en 

natriumspegel. Alla prover måste beredas i ett vakuumsystem och prov

rören förslutas genom att smältas igen. Reningsprocessens betydelse har 

visat sig bl a genom att vissa undersökningar som gjordes på ett ti

digt stadium, där man trodde att man studerade infångade elektroner, 

- " 13 visade sig senare vara ett studium av C02~jonen. Elektronerna hade 

reagerat med C02 som fanns sor förorening löst i provet. 

Detekteringsmetoder 

Infångade elektroner kan detekteras pa olika sätt. De vanligaste me

toderna är optisk absorption och elektronspinnresonans. Andra, retoder 

är luminiscensrrätningar, dvs man detekterar det ljus som utsänds vid 

rekombinationen mellan elektron-katjon. Även konduktometriska metoder 

och elektrisk rörlighet har använts. Nedan ges en kortfattad beskriv

ning av de metoder som använts i våra undereökningar. 
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Fig. 2 Energins beroende av magnetiska dipolmomentets (u) rikt

ning i förhållande till yttre magnetfältets (B) riktning. 

Fig. 3 Spinninpulsmomentvektbms olika riktningar i ett yttre 

magnetfält för en oparig elektron (S = 1/2) och för två 

opariga elektroner E S = 1) 
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1. Paramagnetisk detektering 

Elektromagnetisk strålning kan beskrivas som ett elektriskt och mag

netiskt fält som osci lierar vinkelrätt mot varandra och mot utbrednings

riktningen. I de flesta fall är det den elektriska komponenten som växel-

verkar med molekylerna. För att absorption av strålningen ska ske måste 

den elektriska komponenten stimulera en öscillerande elektrisk dipol i 

molekylen. På liknande sätt kan molekyler som innehåller magnetiska di

poler växelverka med den magnetiska komponenten av strålningen. Det mag

netiska dipolmomentet,y, definieras av uttrycket 

E = -]i'B =-y B cos 0, • 

där E är energin, B är magnetiska flödestätheten och 0 är vinkeln mellan 

v e k t o r n  y  o c h  v e k t o r n  B .  ( S e  f i g  2 ] •  

En klassisk beskrivning skulle tillåta vinkeln 0 att anta vilka värden 

som helst, men elektroner och kärnor följer kvantmekaniska lagar,: varför 

endast två värden på vinkeln blir tillåtna;för en elektron, ungefär 

O ' Q 35 15 och 144 45'. Fundamentala egenskaper hos elektronen är dess massa, 

laddning, spinnimpulsmoment och magnetiska moment. Spinnimpulsmomentet 

är känt som "spinn". Det är en vektor som brukar betecknas med symbolen S. 
i  h  o 

Tillåtna värden på denna vektor är [S ( S  + 1)] Fi, där S nu står för 

spinnkvanttalet. Komponenten av spinnirrpulsmornentet i yttre magnetfältets 

riktning begränsas till värdena Mgfi, där !\. kan anta heltalsvärden från 

-S till +.S. Om. vi betraktar en enda elektron är S = 1/2. Spinriimpulsmo-

mentvektom kan anta två riktningar, eftersom komponenten längs fältrikt

n i n g e n  m å s t e  v a r a  1 / 2  5  e l l e r  -  1 / 2  h  ( s å  f i g  3 ] .  



E 

E = -"i g/îB 

Fig. 4 Energins beroende av rragnetiska flödestätheten för en 

oparig elektrons olika spinntillstånd. 
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För system med två opariga elektroner är S =1 och spinnimpulsmoment-

vektorn kan anta tre riktningar, eftersom komponenterna längs yttre mag

n e t  f ä l t r i k t n i n g e n  a n t a r  vä r d e n a  -  n ,  0 ,  +  R  ( s e  f i g  3 ) .  

Mellan magnetiskt dipolmoment och spinnirrpulsmoment gäller sambandet 

VT - YMsR 

om man begränsar sig till komponenten i magnetfältriktningen. y är en 

proportionalitetskonstant kallad gyromagnetiska kvoten, y = - ge/2rnc, 

där e är elektronladdningen, m elektronmassan och c ljushastigheten. 

För elektronspinn har g värden nära 2, och för en fri elektron är 

gg = 2,00232. Om nran i stället för gyroiTBgnetiska kvoten inför g-värdet 

fås 

yz = - (ge/2mc)llgR = - gßl^; 

där B = eh/4nrrc kallas Bohrmagnetonen. 

Energin för "spinntillstånden" har då värdet E = - = - gßFy3. 

För en opari g elektron fås energiskillnaden mellan spinntillstånden 

AE = + gBB. 

Separationen AE ökar linjärt med yttre pålagda magnetfältet (fig 4). 

Beroende på i vilken kemisk omgivning elektronen befinner sig påverkas 

energitillstånden. Om t ex elektronen växelverkar med en proton, 



Fig. 5 Exempel på energidiagram för ett tripiettillstånd i 

ett yttre magnetfält i möjliga energiövergångar AM = 2 S  

och AM = 1 utmärkta. s 
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kommer varje energinivå att spaltas upp i två nivåer, beroende på att 

protonen också har spinn. Energinivåerna kan då uttryckas genom sam

banden 

E = ± ^gßB + | hAo  

E = ± ^gßB - ^hA0 

AQ beror på hur stor växelverkan är mellan elektronen och protonen och 

varierar således från fall till fall. Energierna för de två tillåtna 

övergångarna är 

AEj = gSB + ^hA0 

AE2 = gBB - ^bA0 

Avståndet mellan absorptionslinjema brukar kallas hyperfinkopplings-

konstant, betecknas a, och mäts oftast i gauss. Som e xempel kan nämnas 

att kopplingskonstanten i en metylradikal, CH^ , är 23,0 G. 

Tillstånd med två opariga elektroner kallas triplettillstånd. Detta 

kan fås vid elektronisk excitering, eller i vissa fall, är molekylen 

nsdan i grundtillståndet en triplett, och 'måste, då ha en degenererad 

energinivå, eftersom två opariga elektroner enligt Pauliprincipen ej 

kan befinna sig i sarrma orbital. Triplettillståndet har spinnkvantta-

let S = 1 och enligt ovan kan spinnirrpulsmomentvektom anta tre rikt

ningar i ett yttre magnetfält. Eftersom spinnen inte bara växelverkar 

med yttre magnetfältet utan också med varandra gäller inte längre att 

magnetiska momentet har en bestämd korrponent längs yttre magnetfält-

riktningen. Detta leder till att energi nivåerna kan förhålla sig som 

t ex i figur 5. Plöj liga- energiövergångar är AM .= 2 och AM = 1. Man 
~  S  ,  S  



X y X yx y 

Fig. 6a Ett spinnsystem i jämvikt - slumpmässig fas. 

Fig. 6b Ett spinnsystem, ej i jämvikt - fa.5k0here.ns. 
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kan alltså få absorption vid tre olika magnetfältstyrkor. (Hänsyn till 

hyperfinkoppling har.ej tagitsl. ESR-spektra av triplettillstånd år of

ta svåra att detektera beroende på det stora anisotropa fält, med vil

ket elektronerna påverkar Varandra och vilket leder till mycket kraftig 

linjebreddning. Övergången AMg = 2 är mindre anisotrop än de två andra, 

och därför lättast at.t detektera. 

Sannolikheten för övergång mellan olika spinntillstånd är bl a beroende 

på energitätheten hos den strålning som elektronerna utsätts för. När. 

man successivt ökar effekten på strålningen (mikrovågeffekten), ökar sig

nalstyrkan tills signalen börjar mättas. Plättning innebär, om vi begrän

sar oss till molekyler med ett oparigt spinn, att populationen av 

1 o 1 + 2~tillståndet har blivit lika stor som populationen i - -^-tillståndet. 

Man har alltså stört jämviktsfördelningen. Den process som återställer 

j ä m v i k t e n  k a l l a s  r e l a x a t i o n .  R e l a x a t i o n s  t i d  är  de n  t i d  d e t  t ar  f ör  «  6 3 %  

(1 - 1/e) av elektronerna att återgå till jämviktstillståndet. Man skil

jer på två relaxationsprocesser - spinn-gitter-relaxation (T ) och spinn-

spinn-relaxation (Ti. Om jämviktsfördelningen har störts genom att ener

gi tillförts avges denna som vibrationsenergi till omgivningen, "gittret" 

då järnvikten återställs. En lång T innebär då att signalen lätt mättas. 

Den andra processen återställer fördelningen av magnetisk energi bland 

olika spinnsystem. Vid jämvikt är provets spinn fördelade fullständigt 

slumpmässigt i förhållande till varandra, man säger att de har slumpmäs

sig fas, som visas i figur 6a. Gm e n puls mikrovågor ger spinnsystemet 

faskoherens som i figur 6 b återgår de till den slumpmässiga fördelningen 

med den karakteristiska spinn-spinn-relaxationstiden T2. När spinnen för

lorar faskoherensen ökar variationen av lokala magnetfält, som spinnen 

påverkar varandra med, och linjebredden på ESR-signalen ökar. Precis som 



GAU SS I SK 
lutning B _ JB^ - 2 2 
Lutning A A' 

LORENTZISK 
lutning B _ _ B ' _ , 
l u t n i n g  A  A ' ~  

Fig. 7 Identifikation av lorentzisk och gaussiska kurvor 

m e d  l u t n i n g s m e t o d e n  ( e n l i g t  r e f .  1 3 ] .  
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spinn-gitter-relaxationen krävde termisk jämvikt rred gittret, så krä

ver spinn-spinn-relaxationen slumpmässig spinn-spinn-växelverkan och 

därmed ökas linjebredden. När T2 är lång fås därför srrela absorptions-

linjer. 

Formen på ESR-linjerna kan vanligen beskrivas som lorentzisk eller 

gaussisk. Analytiska uttryck för dessa linjer, då de är normaliserade 

är 

Lorentzisk: 

Y = Y, r2 

max r2 + (B - B )2 
r 

där T är halva bredden på halva höjden, B är magnetiska flödestätheten 

och Br är flödestätheten för resonans i linjens centrum. 

Gaussisk: 

y = y exp 
-'max K 

(In 2KB - Br)2" 

där beteckningarna har sarrma betydelse som ovan. 

För att avgöra om man har gaussisk eller lorentzisk linjeform då man 

14 registrerat första derivatan, användes vanligen lutningsnnetoden (se 

fig 7). Lorentziska linjer observeras vanligen i lösningar där koncen

trationen av pararne gn et i s ka centra är liten. Sådana linjer sägs vara 

homogent breddade. Gaussisk linjeform uppkorrmer om man har en överlag

ring av många komponenter, dvs olika opariga elektroner i provet känner 
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av olika starka magnetfält. Den observerade linjen blir då en överlag

ring av ett stort antal olika korrponenter (spinnpaket) . Sådana linjer 

sägs vara inhomogent breddade. 

2. Luminiscensmätning 

Fastän luimniscensnrätning är en av de äldsta och mest etablerade tek

nikerna är den fortfarande ett av de mest aktiva undersökningsområdena 

i vetenskapen av idag. Redan 1565 observerade flonarder luminiscens från 

extraktet Lignium Nephiticiem i vatten. 

Exciterade molekyler kan avge energi genom utsändande av strålning el

ler strålningslöst genom att växelverka med omgivande molekyler. Utsänd 

strålning, luminiscens, kan vara fluorescens eller fosforescens. Fluore

scens utsänds då molekylen deexciteras med bibehållen multiplicitet, van

ligen övergång från första exciterade singlettnivån, till S^, .grund-

tillståndet. Fosforescens utsänds vid övergången från T , första tri-

plettnivån, till Sq, grundtillståndet. Övergången Tj -* So är en "för

bjuden" övergång, sannolikheten för den är liten, och livslängden på 

triplettillståndet blir därför ofta lång. Vid rumstemperatur är det få 

föreningar som fosforescerar, men fenomenet är vanligare vid så låg tem

peratur som 77 K. En sänkning av terrperaturen ökar sannolikheten för 

övergångar från exciterat singeltillstånd till metastabila triplettill-

stånd. Föreningar som fosforescerar, fluorescerar vanligen också, och 

mätapparaturen måste därför kunna skilja dem åt. Detta görs genom att 

tiden mellan excitation och detektering kan varieras eftersom livsläng

den på fosforescensen är längre. För att kunna excitera och detektera 
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samtidigt har man oftast detektom vinkelrätt i förhållande till excita-

tionskällan. 

Frågeställningar 

När detta arbete startades fanns trånga frågeställningar man sökte svar 

på. Somliga har under arbetets gång blivit besvarade av andra och vi 

själva har bidragit till bättre förståelse för vissa av fenomenen. Genom

gående är dock att inga generella svar har givits utan frågorna har be

svarats för vissa specifika system och för andra är det fortfarande 

oklart hur det förhåller sig. 

Några av de frågeställningar man sökt svar på är: 

Finns fällorna före elektronproduktionen eller "gräver elektronen 

sin egen grop"? 

Hur ser fällorna ut? 

Är alla fällor lika "djupa"? 

Kan elektronerna förflytta sig mellan olika fällor och i så 

fall hur? 

Genom kvantmekanisk tunneleffekt? 

Hur stort är avståndet katjon-elektron? 

Rekombinerar katjon-elektron slumpmässigt eller rekombinerar 

elektronen med moderjonen? 

Hur åstadkorrmes re kombi natio nen - genom extra energi som lyfter 

elektronen ur fällan, eller genom kvantmekanisk tunnling? 
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Översikt över viktiga experimentella resultat. 

1. Optiska metoder. 

Elektroner infångade i organiska glas eller alkaliska glas av vatten 

ger breda O 3 eV) absorptionslinjer i det synliga eller det nära IR-om-

o 15 i —i rådet. Fblära absorptionskoefficienten är stor (exv 3X101* M cm i 3MP 

16 vid 1600 nm) vilket är en förutsättning för detektering av de srrå 

halter det rör sig om. Halva bredden på halva höjden varierar från 

^0,5 eV för kolväten upp till ̂ 2 eV för vissa alkoholer. Spektra har 

långa svansar på högenergisidan och kortare svansar på lågenergisidan. 

Dessa spektra har tolkats som en övergång från ett bundet grundtillstånd 

till ett bundet exciterat tillstånd, vilket ej förklarar de längre svan

sarna i spektret på högenergisidan. Dessa kan ses som en övergång från 

ett bundet grundtillstånd till ett ledningsband ("conduction state") som 

15 17 18 leder till jonisation. ' ' Bredden, dvs svansen både på låg- och hög-

energisidan kan ses som en mer eller mindre "ordnad fälla". 

För att bestämma tröskelvärdet för ledningsbandet har man enklast gjort 

så att man observerat hur elektronsignalen blekts bort av olika vågläng-

19 der. Infångade elektroner i glas av metyltetrahydrofuran kan exciteras 

20 ur fällan till ledningsbandet via en tvåfotonprocess. Även en enfoton-

process är möjlig om kortare våglängd på det blekande ljuset används. 

•• » 21 Aven glas av 3-metylhexan uppför sig på samma sätt. Vid enfotonproces-

sen har man funnit, att den är oberoende av temperaturen mellan 4 K och 

77 K, medan däremot tvåfotonprocessen visar ett svagt terperaturberoende. 
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+ katjon 

Fig. 8 Energidiagram för elektronfällor på olika avstånd (r] 

från katjonen och möjliga optiska övergångar. 
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Av detta kan slutsatsen dras, att terrperaturberoendet är associerat 

med populationen av ett intermediärt tillstånd. Terrperaturen påver

kar däremot ej övergången till ledningsbandet. När infångade elektro

ner bildas från TMPD i metyltetrahydrofuran kan dessa elektroner ej 

15 blekas via en tvåfotonprocess. Denna skillnad mellan infångade elek

troner bildade genom y-bestrålning eller fotojonisation kan kopplas 

till de olika katjon-elektron-avstånd som fås vid de olika produktions

sätten. Vid fotojonisation påverkas elektronen mer av katjonens poten

tialfält. 

Energinivådiagrarrmet för t ex metyltetrahydrofuran har förklarats med 

20 hjälp av vätelika orbitaler 1s, 2p och 2s. En alternativ förklaring 

22 
har givits av Albrecht i systemet TTPD - 31^ vid 77 K. Han har anta

git två fällor på olika avstånd från katjonen och att elektronen befin

ner sig i katjonens potentialfält. En foton kan excitera elektronen från 

fälla A till fälla B, ytterligare en foton kan excitera från B till led

ningsbandet [E ) (se figur 8). Denna modell skulle experimentellt ej vi-c 

sa tvåfotonkaraktär i de fall då optisk blekning av elektronen i fälla 

A huvudsakligen ledde till rekorrbination av elektronen med katjonen. Den

na modell skiljer sig från den, där vätelika orbitaler används, genom 

att elektronpotentialen påverkas märkbart av katjonen. 

Genom b lekningsexperiment med IR-ljus i kolväteglas har visats att en 

infångad elektron kan frigöras ur fällan och fångas i nya fällor flera 

gånger innan den slutligen rekombinerar med en katjon eller reagprar med 

23 någonting annat. 
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I glas av högre alkoholer har erhållits en viss finstruktur i spektret 

vilket tolkats som att det finns två typer av fällor i dessa alkoholer, 

en typ där OH-grupperna är vända mot elektronen och en annan där CH-

15 grupperna är närrrest. Deutererar man vissa polära lösningsmedel fås 

24 o ett blåskift i spektret. Någon tillfredsställande förklaring har ej 

givits, möjligen beror det på en skillnad i vibrationsanplitud för 0D-

gruppen och GH-gruppen. OD-gruppen skulle kunna komma litet närrrare 

elektronen och på så sätt stabilisera den bättre i fällan. 

För att förklara spektrets form i SIT-glas vid 77 K har Lugo och Dela-

hay semiempiriskt anpassat en gaussisk funktion för en övergång mellan 

två bundna tillstånd (bound-bound) plus en funktion härledd från en vä-

teliknande modell för en övergång från ett bundet till ett ledningstill-

18 stånd (bound-continuuml. Även andra liknande modeller har föreslagits 

15 för att förklara absorptionskurvornas utseende. En modell där hela 

absorptionen leder till joniserat tillstånd (bound-continuuml, stärrmer 

25 bra i ammoniak och vatten-lösning men inte i t ex etanolglas vid 77 K. 

I dessa experiment harman ofta haft radikalspektra i sarrma område. Ffen 

har då varit tvungen att bleka bort elektronerna, för att utröna vad 

som finns bakom i spektret. Denna metod är ej helt tillförlitlig efter

som, som vi också observerat, vid elektronbildning och rekorrbination 

bildas radikaler, som energimässigt ej skulle bildas, om inte någon ener

giöverföringsmekanism finns i systemet. Sker energiöverföringen vid blek

ningen korrigeras då för species, som ej var närvarande tidigare. 
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Eftersom det optiska absorptionsspektret bygger på att någonting exci

teras, kan man endast detektera de elektroner som befinner sig i ett 

sådant tillstånd att excitering är möjlig. Elektroner som eventuellt 

redan befinner sig i ett exciterat bundet tillstånd eller i lednings

tillståndet undgår detektering. 

Fotojonisation av TMPD i SlT-glas med polariserat ljus har visat att 

22 många av de bildade elektronerna rekorrbinerar med sin moderjon. Ge

nom att bilda elektronerna med vertikalt polariserat ljus och fotobleka 

dem med en stor del katjoner närvarande, som bildats genom horisontellt 

polariserat ljus, fås luminiscens som huvudsakligen är vertikalt polari

serad. 

Experiment i etanol vid 4,2 K har visat att de elektroner som bildas och 

fångas i de grundaste fällorna, vid denna terrperatur, återfinns i dju-

26 pare fällor om temperaturen höjs till 77 K. Om e lektroninfångaren 

toluen finns närvarande vid 4,2 K reagerar denna med de elektroner som 

återfanns i de grundaste fällorna då infangare ej var närvarande. Genom 

y-bestrålning vid 77 K av en matris bestående av en blandning av SPT3 och 

n-C3H7OH fås två typer av fällor som visar absorption vid två olika våg

längder. Genom att höja terrperaturen till 90 K har iakttagits att de in

fångade elektronerna i grundaste fällorna förs över till de djupare och 

27 absorptionen sker nu vid en våglängd. 

Åldring av glaset, dvs tiden mellan glasbildning och elektronproduktion 

påverkar livslängden på de infångade elektronerna. Bland andra Troung 
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och Bernas har studerat-detta fenomen för olika system bl a TFPD i SfP 

och funnit att åldring påverkar de infångade elektronerna så, att den 

jonisationsenergi som behövs för att lyfta dem ur fällan blir högre än 

för "nytt" glas.^ 

Rekombinationsmekanismen för de infångade elektronerna har diskuterats 

flitigt och olika mekanismer föreslagits. I dag anser de flesta, att 

den sker genom någon tunnlingsmekanism. För detta talar de mätningar 

som utförts vid olika temperatur, och där man ej sett att rekorrbina-

tionshastigheten ändrats. Men bilden är fortfarande mycket oklar, efter

som vissa system visat terrperaturberoende. Som exempel på svårigheten 

att dra slutsatser, kan nämnas y-bestrålad 2-metyltetrahydrofuran som : 

i temperature mrs det 92,2 - 95,0 K visar en aktiveringsenergi på 0,0 eV, 

29 men då temperaturen sänks minskar aktiveringsenergin och blir noll. 

Redan 1942 visade Lewis och Lipkin att aromatiska aminer som fotojoni-

seras av UV-strålning i organiska glas vid låg temperatur ger stabila 

30 katjoner och infångade elektroner. Luminiscens fås vid rekombination-

en elektron-katjon. Luminiscensspektret består både av fluorescens och 

o 25 fosforescens från aminen. Systemet TFPD-SPP har studerats mycket in- , 

o 22 gående av Albrecht och hans medarbetare» Luminiscenscentret är i det

ta fall ett exciterat singlett-(S_ ) respektive triplettillstånd CTjD 

hos TWPD (jfr fig 1). Viss försiktighet vid tolkning av resultat från 

luminiscensexperiment måste iakttagas eftersom inte alla elektroner re-

kombinerar under utsändande av ljus. Enligt Bagdasar'yan är det endast 

en liten del av de infångade elektronerna som sänder ut ljus vid rekom-

3? binationen. 
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Även y-bestrålat alkanglas sänder ut ljus då de infångade elektronerna 

32 33 rekorrfainerar spontant eller exciterats med ljus. ' ' Luminiscens 

måste bedömas som en mycket osäker metod för detektering av elektroner 

i y-bestrêlade system eftersom det där finns så många andra exciterade 

tillstånd som kan leda till luminiscens vid deexcitationen. Dessutom 

kan rekorrbinationen elektron-katjon även i detta fall ske utan att det 

leder till luminiscens varför kunskap om någon hel elektronpopulation 

på detta sätt kan förloras. 

2. Pararnagnetiska metoder 

ESR-spektrum på infångade elektroner består av endast en linje utan 

hyperfinstruktur. Detta visar att växelverkan med omgivande molekyler 

är svag. g-faktom i 3IT är 2,002 - 2,003,uPPsa^s ^ vilket kan 

jämföras med det teoretiska värdet för en fri elektron som är 2,0023. 

Man har funnit att linjebredden hos ESR-signalen i glas vid 77 K_ v äxer 

med ökande polaritet hos lösningsmedelsmolekylerna vilket visar större 

35 växelverkan med omgivande molekyler då deras polaritet ökar. De in

fångade elektronemas ringa växelverkan med omgivningen syns även på 

relaxationstiderna (se uppsats II) då dessa är långa jämfört med mot

svarande tider för radikaler. Denna egenskap gör, att ESR-signalen mät

tas vid mycket låg effekt och signalstyrkan blir svag. Låga koncentra

tioner blir därför svåra att detektera. Små halter av störande radika

ler får liten inverkan på signalen eftersom radikaler mättas vid mycket 

högre effekten Tien efter långa bestrålningstider blir det ändå ên fak

tor att ta hänsyn till. 
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Koncentrationen av infångade elektroner har bestämts med ESR-mätningar. 

Vi har i våra experiment mätt upp 0,6 rrfl i 1,54 rrfl TPPD i 31^ vid 

77 K,(uppsats II. Vid y-bestrålad 3PP har halten 0,58 rnM v id en dos 

36 på 1,6 Mrad redovisats. I mer polära lösningsmedel har man fått hög

re halter, t ex 0,73x10~2 M vid en dos på 10,9 Mrad i etanol.37 Vid 

fotojonisation fås en homogen fördelning av elektronerna i glaset, vil

ket oftast ej är fallet vid produktion med högenergetisk strålning. Då 

fås s.k. spur, det vill säga områden med högre koncentration än omgiv-

38 ningens. Avståndet kat jon-elektron kan beräknas ur sådana rrëtningar 

där elektronerna är homogent fördelade, dvs vid fotojonisation eller 

vid så stor dos högenergetisk strålning att olika "spur" flyter ihop. 

Som exenrpel kan närmas katjon-elektronavstånd som beräknats till 15 -

27 75 Â, beroende på dosen i y-bestrålad 31^ vid 77 K. Fördelningen har 

o 39 också bestämts med hjälp av elektroninfångare på så sätt att halten 

infångare varierats och man har tittat på hur elektronkoncentrationen 

påverkats. 

Bestämning av relaxationstidema Tj och T2 ger information om den mag

netiska kopplingen mellan olika spinn och mellan infångade elektroner 

och deras omgivning. Sådana bestämningar har gjorts både för elektroner 

39 40 bildade genom fotojonisation och sådana bildade genom Y-bestnålning. 

Inga större skillnader i relaxationstidema för dessa olika typer av 

produktionssätt har visats. Ett koncentipationsberoende hos T2 för Y-be-

strålade system har påvisats sådant att relaxationstiden T2 minskar då . 

36 spinntätheten ökar dvs då halten infångade elektroner ökar. 
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Genom spinn-eko-studier har Kevan och hans rredarbetare kunnat bestäm

ma hur många molekyler som befinner sig i närmaste "skalet" runt elek

tronen i vissa system. I t ex 2-metyltetrahydrofuran41 finns tre mole

kyler syrrmetriskt ordnade kring elektronen, och avståndet är 3,4 Â till 

närmaste väteatom. I etanol4^ finns fyra molekyler tetraedriskt ordnade 

runt elektronen. Kortaste avståndet till en väteatom är 2,2 Â. 

Egna resultat 

Ned hjälp av ESR har elektronhaltens tidsberoende studerats både under 

belysning och mörker (uppsats II. Flera Ijus-rrörkerperioder har följts, 

då provet hållits fruset hela tiden. En kinetisk analys av bildning och 

avklingning under första och andra ljusperioden har visat att hastighets

konstanten för bildning av de infångade elektronerna är större under 

andra ljusperioden. Detta har tolkats så, att de fällor som bildats un

der första ljusperioden till viss del kvarstår sedan elektronen lämnat 

fällan, och därför fångas elektronerna lättare under ljusperiod två, då 

ett större antal "mer färdiga fällor" finns. Elektronemas avklingnings-

hastighet under första och andra ljusperioden har också bestämts men nå

gon definitiv skillnad har ej kunnat påvisas. Hastighetskonstanterna 

varierar ganska kraftigt mellan experimenten, mest troligt beroende på 

skillnader i ljusintensitet. Några försök att kontrollera ljusintensi

teten har ej gjorts i dessa experiment. Att ljusintensiteten påverkar 

avklingningen har dessa experiment ej definitivt visat, ren så är antag

ligen fallet, eftersom hastighetskonstanten för avklingning är större 

under belysning än under mörker. 
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Bildningen av elektroner och katjoner, TMPD* är ej den enda process 

som sker vid belysningen av systemet TPPD-SIT. Vi har vid den kine-

tiska analysen korrigerat för att TPfD försvinner via någon process 

som vi ej känner (uppsats I]. Efter längre tids belysning har visats 

(uppsats IV) att också tripletthalten av ITPD avtar med tiden och att 

förhållandet elektronhalt/tripletthalt är konstant. 

Någon åldring av glaset har ej kunnat registreras, sannolikt beroende 

på att glaset ej förvarats någon längre tid, innan elektronproduktion

en startats. Den omorganisation som skett i glaset har ägt rum i sam

band med elektronproduktionen under första ljusperioden och är ej de-

tekterbar med ESR. 

Elektronavklingningen under mörker har följts efter flera ljusperioder. 

Någon skillnad i hastighetskonstanterna har ej påvisats (uppsats I och 

III). Elektronavklingningen under mörker kan mycket väl beskrivas med 

en surtma av två exponentialfunktioner om de snabbaste processerna under 

första minuten uteslutes (uppsats I och III) . Detta visar att elektron

avklingningen kan beskrivas med två första ordningens reaktioner vars 

hastighetskonstanter är 0,6 ± 0,2 min 1 och 0,11 ± 0,02 min"1 under rå

dande betingelser. Förhållandet elektroner som avklingar snabbare till 

elektroner som avklingar långsarrmare har bestämts till 0,37 ± 0,08 (upp

sats III), och är ej beroende på hur många gånger provet belysts. För

delningen mellan vad vi kan kalla djupa och grunda fällor är alltså ej 

beroende på hur många gånger provet belyses. 

Preliminära experiment med en elektroninfångare (monoklorbensen) när

varande visar att avklingningshastigheten för de infångade elektronerna 

påverkas. Två olika tolkningsmöjligheter har diskuterats (uppsats III). 
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Spinn-gitterrelaxationstidema för de elektroner som avklingar med de 

två olika hastighetskonstanterna har jämförts (uppsats II) med hjälp 

av mättnadsmätningar med ESR. Någon skillnad i relaxationstidema har 

ej kunnat påvisas, varför fällorna sannolikt ser likadana ut. Det är 

tydligen någon annan faktor än fällstrukturen som ger de olika av-

klingningshastigheterna. En möjlighet är olika elektron-katjonavstånd, 

en annan är olika mekanismer för rekorrbinationen. 

Flera rekombinationsvägar borde kunna leda till olika exciterade till

stånd hos TTPD, varför rekombinationsluminiscensen från elektron-katjon 

undersöktes. Både fluorescensen (386 nm) och fosforescensen (474 nm) 

studerades under elektronavklingningen i mörker (uppsats III) . Såväl 

fluorescensen som fosforescensen visade sig bero av de två hastighets

konstanter som bestämts i ESR-experimenten, där totalhalten infångade 

elektroner detekterades. Bidraget från den långsamrare respektive snab

bare populationen överensstämde i både fluorescensen och fosforescensen 

med bidraget som erhölls vid ESR-mätningama. Experimenten gav ej någon

ting som indikerar, att de olika hastighetskonstantema är en följd av 

olika rekorrbinationsmekanism. Att olika rekombinationshastighet skulle 

bero på olika energitillstånd i likadana fällor, verkar osannolikt om 

infångade elektroner följer likartade fysikaliska lagar som atomer och 

molekyler. Slutsatsen blir sålunda att de olika hastighetskonstantema 

är en följd av olika elektron-katjonavstånd. 

Den kinetiska modell som legat till grund för tolkningen av de experi

mentella resultaten i denna undersökning har .givit möjlighet att for

mulera "vägar" i Tl^D-systemet både för elektronernas bildning genom 
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fotojonisation och deras avklingning genom rekombination. Mätningarna 

har visat, att förloppen i systemet huvudsakligen styrs av hastighets-

konstanterna för elektronernas infångning i och avklingning ur fällor

na. De mätmetoder som använts har ej kunnat ge någon direkt kunskap 

om energitillstånden i TMPD o ch deras livslängder. Detta gäller särskilt 

de tillstånd som närmast föregår jonisationen och som närmast följer 

efter rekorrbinationen (T och S i fig 1 i uppsats I). Sannolikt kan m q 6 

dessa frågor endast lösas genom att de nu använda mätmetoderna korrplpt-

teras med snabb teknik, t ex picosekundspektroskopi. Man kan då förvän

ta sig att även kunna få ökad kunskap om de snabba avklingningsförlop-

pen för elektronerna (se uppsats III). 

Om jag sammanfattningsvis återgår till de frågeställningar som nämn

des tidigare, kan idag något uttömmande svar ej ges på någon av dessa. 

Finns fällorna eller "gräver elektronen sin egen grop"? 

Snabba mätmetoder har visat, att elektronernas spektrum ändras mycket 

snabbt i början för att därefter stabilisera sig. Detta kan tolkas som 

att en grund fälla finns, som djupnar när elektronen fastnar, dvs mole

kylerna runt elektronen omorganiseras. Detta stämmer med våra experi

mentella resultat, där hastighetskonstanten blir större under andra 

ljusperioden. 

Hur ser fällorna ut? 

Denna fråga har besvarats bara för några enstaka system genom spinn-

ekomätningar. 
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Är alla fällor lika djupa? 

De flesta experimenten och beräkningarna, så även våra, indikerar att 

alla fällor ser konfigurativt likadana ut i system bestående av ett 

slags lösningsmedelsmolekyler, utom i lösningar av långa molekyler som 

vissa alkoholer. 

Kan elektronerna förflytta sig mellan olika fällor och i så fall 

hur? 

Detta är fortfarande oklart. Flera experiment pekar åt det hållet, men 

ej alla. Hur förflyttningen sker diskuteras fortfarande flitigt. Tunn-

ling föreslås i de fall då extra energi ej tillförs. 

Hur stort är avståndet katjon-elektron? 

Avståndet har bestämts i ganska många system. 

Rekombinerar katjon-elektron slumpmässigt? 

Att katjon-elektron rekombinationen sker med moderjonen har visats gälla 

en stor del av elektronerna för vissa fotojoniserade system. 

Hur åstadkommer rekcrmbinationen? 

Hur rekombinationen sker när extra energi ej tillförs anser jag fort

farande vara en öppen fråga även om rrånga anser att kvantmekanisk tunn-

ling är förklaringen. 

En tillfredsställande modell för infångade elektroner i organiska glas 

måste ta hänsyn till energinivåer, möjliga energiovergångar,oscillator-

styrkan för övergångarna och spinntätheten hos närliggande molekyler. 
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En tillfredsställande rrodell måste också visa att grundtillståndet 

är stabilt både energimässigt och kon-figurativt. Dessutom måste lin

jeformen hos det optiska spektret tillfredsställande förklaras. Ännu 

har man ej funnit någon så allmängiltig modell, att dessa villkor upp

fylls både för polära och opolära glas och som gäller då tryck och tem

peratur ändras. 

Tack till medhjälpare 

Jag vill framföra mitt vanra tack till Professor Per-Olof Kinell för 

hans stora engagemang i detta arbete, alla värdefulla synpunkter, så

väl positiva som kritiska. Särskilt värdefullt har, varit bidragen till 

den matematiska behandlingen av det experimentella materialet. 

Jag vill också rikta ett mycket varmt tack till Eva Vikström för hennes 

tålmodiga och utomordentligt noggranna och skickliga experimentella ar-

bete. 

Ett tack också till Thure Bäckström och;Roland Lundström, vare hjälp med 

apparaturen, varit mycket värdefull. 

Ett hjärtligt tack till Ingegerd Högström för utskriften av denna av

handling och till Michael Sharp för granskning av språket i uppsatserna. 
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Surmiary 

This thesis is a surrmary of the most irrportant results in the field 

of trapped electrons in organic glasses at low terrperature and some 

new results obtained in the present investigation reported in four 

papers. The main results in these papers are as follows. 

Trapped electrons produced by photoionization of tetramethyl-p-

phenylenediamine (TMPD) in 3-Methylpentane OPP) glass at 77 K are in

vestigated by electron spin resonance and by measurements of lumine

scence. The production and decay of trapped electrons are kinetically 

analyzed by a sirrple model where consideration has been taken to obser

ved destruction of TITD molecules. Several light periods are investi

gated and the results discussed in terms of the trap structure. Two po

pulations of trapped electrons are found decaying in the dark with two 

different rate constants. 

The spin-lattice relaxation times for these two populations are deter

mined and corrpared. No difference between the two populations was found 

indicating the same trap structure. 

The recombination luminescence in the dark was examinated and the two 

rate constants from the ESR experiments could be identified. 

The photoionization of TMPD i s a two-photon process where the triplet 

state of TMPD is an intermediate. The time dependence of the triplet 
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state concentration is followed by ESR simultaneously with the trapped 

electron concentration. The results were analyzed according to the kine

tic model discussed earlier. 

The detection methods ESR and luminiscence measurements are shortly 

described. 



"Felet med världen är att ds durrrre 

är så tvärsäkra på allting - och 

de kloka så fulla av tvivsl." 

Bertrand Russel. 


