Widma EPR po hodny h hydro hinonu
dr Krzysztof Kazimier zuk
Wydziaª Chemii UW

Cel ¢wi zenia
Celem ¢wi zenia jest zbadanie przebiegu reak ji po hodny h hydro hinonu przez pomiar sygnaªu i h
produktu przej± iowego, bd¡ ego wolnym rodnikiem. Pomiaru dokonuje si za pomo ¡ miniaturowego
spektrometru EPR Ben htop Mi ro-ESR o zakresie przemiatania pola magnety znego 1180-1262 gaussów
i

zstotliwo± i 3.5 GHz.

Ukªad hinon/hydro hinon
Hydro hinon (benzo-1,4-diol) poddany dziaªaniu utlenia zy mo»e ule
nia do

dwustopniowej reak ji utlenie-

hinonu (patrz rysunek 1). Reak ja ta jest wa»nym elementem rozmaity h me hanizmów biolo-

gi zny h, jest tak»e u»ywany jako skªadnik wywoªywa za fotogra znego. Etapem po±rednim jest rodnik
póª hinonowy, nadaj¡ y roztworowi »óªtaw¡ barw. W ±rodowisku zasadowym tworzy si stabilniejszy
jon rodnikowy (rysunek 2), o

harakterysty znej barwie

zerwonej. Po hodne hydro hinonu ró»ni¡ si

stabilno± i¡ oraz barw¡ rodników przej± iowy h.
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Rysunek 1: Dwustopniowa reak ja utleniania hydro-

Rysunek 2: Jon rodnikowy powstaj¡ y z rodnika
póª hinonowego w ±rodowisku zasadowym.

hinonu.

Wykonanie ¢wi zenia
1. Wª¡ z spektrometr przy iskiem na tylnej ± ian e urz¡dzenia
2. Po zaªadowaniu systemu wystartuj program

µESR

Control Software

3. Przygotuj 5ml 1M roztworu hydro hinonu w izopropanolu. Odmierz 1 ml do osobnego na zynia
(olki).
4. Przygotuj 1 ml izopropanolu w drugiej ol e.
5. Dodaj 20

µl

st»onego (10M) roztworu KOH do odmierzonego 1 ml izopropanolu. Napeªnij pro-

bówk EPR 150

µl

mieszaniny

6. W menu programu steruj¡ ego wpisz nazw próbki i komentarz
7. Zmie« tryb pra y (Run Type) na Baseline oraz li zb rejestra ji (Number of S ans) na 1.
8. Zmie« zakres przemiatania na 1180-1220 gaussów.
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9. Kliknij Start Sweep. Upewnij si, »e komora rezonansowa jest pusta i na i±nij OK.
10. Spektrometr dokona autokalibra ji. Po jej zako« zeniu wªó» próbk i na i±nij OK.
11. Zmierzone widmo zostanie zapisane w pliku linii bazowej .BAS
12. Zmie« tryb pra y na N Sweeps.
13. Zaini juj reak j utleniania przez dodanie 20

µl st»onego (10M) roztworu KOH do przygotowanego

w ze±niej roztworu hydro hinonu. Wymieszaj. Roztwór powinien przybra¢ barw »óªtaw¡.
14. Szybko przenie± 150

µl

mieszaniny reak yjnej do probówki EPR. Nie wkªadaj jej do spektrometru!

15. Kliknij Start sweep. Po zekaj a» spektrometr dokona autokalibra ji. Po jej zako« zeniu wªó»
próbk i kliknij OK
16. Po rejestra ji widma przeª¡ z na zakªadk Baseline Subtra tion. Skalibruj parametry linii bazowej.
Kliknij Save aby zapisa¢ dane.
17. Wyª¡ z op j autokalibra ji i rejestruj widmo

o ok. 90 sekund. Wykonaj 20 pomiarów.Zwró¢ uwag

na zmiany intensywno± i multipletu.
18. Jedno ze±nie obserwuj zmiany koloru pozostaªej mieszaniny reak yjnej
W miar mo»liwo± i nale»y powtórzy¢ pomiary dla inny h po hodny h hydro hinonu lub innego
rozpusz zalnika (np. metanolu)

Opra owanie wyników
Dla ka»dej substan ji:
1. Opisa¢ warunki rejestra ji widm i zinterpretowa¢ widma
2. Jaki h s hematów rozsz zepie« mo»emy si spodziewa¢ dla badanego rodnika? Które z ni h wida¢
w widmie? Co mówi¡ na temat struktury elektronowej?
3. Wyzna z staª¡ struktury nadsubtelnej i

zynnik Landego (g ). Na podstawie rela ji M Conella

wyzna z gsto±¢ prawdopodobie«stwa przebywania elektronu na atoma h wgla w pier± ieniu benzenowym.
4. Sporz¡d¹ wykres zale»no± i st»enia rodnika od

zasu. Skomentuj wyniki uwzgldniaj¡

mo»liwe

me hanizmy zaniku rodnika.

Wymagania
•

Elektronowy magnety zny moment dipolowy (spinowy i orbitalny),

zynnik g, wzór Landego

•

Reguªy wyboru dla przej±¢ EPR, warunek rezonansu

•

Sprz»enie spin elektronu - spin j¡dra: me hanizmy Fermiego i dipol-dipol

•

Struktura nadsubtelna sygnaªów EPR, rela ja M Connela

•

Budowa i dziaªanie spektrometru EPR

•

Rodzaje

•

Selektywno±¢ a

•

Przebieg reak ji utleniania hydro hinonu. Wpªyw pH.

entrów paramagnety zny h  zastosowania spektroskopii EPR
zuªo±¢ spektroskopii EPR. Rozkªad Boltzmanna.
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