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Samenvatting. 

'Bestudeerd is de oxidatie van Cysteïne met 
molekulaire zuurstof onder invloed van koper-ionen; 
natronloog (0,25 N.) fungeert als oplosmiddel. 

De oxiüatiesnelheid van Cysteïne,gemeten middels 
een zuurstofopnamesnelheid,blijkt bij gegeven P0 en 
T slechts bepaald te worden door de koper(!!)- 2 

concentrE.tie. 

E.S.R. "rapid-mixing" metingen in kombinatie 
met (E.S.R.) Spin Trap experimenten ontkennen het 
bestaan van thiylradikalen in het katalytisch proces. 

-· Wel wordt een kopercystefne komplex waarge
nomen.Dit komplex kan op bevredigende wijze 

beschreven worden met een (vlak)vierkant
omringing van het centrale koper(II)-ion. 
Cystefne fungeert als bidentaatligande; de 
binding met het centraal-ion komt tot stand 
via de stikstof van de aminogroep en <ie 

-· eindstandige zwavel. 
Kennelijk vindt de elektronenoverdracht en de produkt
vorming plaats in de koördinatiesfeer van het 
metaalior: .• 

Gepostuleerd wordt een intermediair komplex,dat 
meerdere koper-ionen bevat. 
Dergelijke komplexen,waarin,de valentietoestand van 
het metaalion niet vast ligt,worden verondersteld op 
te treder:. in enzymatische processen. 
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1 Inleid~ng. 

1.1 Historisch overzicht. 

Thiolen( RSH ) kunnen geoxideerd worden tot 
disulfiden (of zelfs tot sulfenzuren ). 
Molekulaire zuurstof kan hierbij,althans onder 
bepaalde omstandigheden,fungeren als oxidator. 

De oxidatiesnelheid van mercaptanen met molekulaire 
zuurstof wordt versneld door metaalionen. 1) 

T.Wallace2 ) poneerde,op basis van kinetische 
metingen,een reaktiemechanisme voor de blanke-oxidatie 
(d.w.z. zonder M~+-ionen),waarbij vrije thiylradikalen 
een belangrijke rol spelen : 

in basj.sch milieu: RSH + OH- --+ RS- + H20 

RS- + 02 --. RS • + o-
2 

RS- + o-
2 ...... Rs· + o2-

2 
2 Rs· --+ RSSR 

2-Het gevormde o2 gaat,via waterstofperoxide-vorming, 
over iL 1/2 02 • 

De door metaalionen gekatal~seerde oxidatie zou dan 
beschreven kunnen worden als3 : 

RSH + OH- --+ RS- + H20 

RS- + M~+ --+ Rs· + M~n-1 )+ 

--+ RSSR 

Het .M~n-1 )+ wordt met behulp van zuurstof gereoxideerd 



n+ 
tot Me • 
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Radikaalvorming wordt snelheidsbepalend verondersteld 
in het reaktiemechanisme" 

Swann en Trimm1) nemen daarentegen,wederom op basis 
van kinetische metingen,voor de katalytische oxidatie 
een mechanisme zonder vrije radikalen aan; elektronen
overdraebt en produktvorming vinden plaats in de 
coördinatiesfeer van het metaalion. 

1.2 Doel~ aanpak~ dit onderzoek. 

Getrac~ht zal worden inzicht te verkrijgen in het 
mechaniBme van de door metaalionen gekatalyseerde 
oxidatiE=~ van mercaptanen; met name zal getracht worden 
een antwoord te geven op de vraag of wij bij deze 
katalytische oxidatie te maken hebben met een 
vrij-radikalen- ,dan wel een "ionogeen"-mechanisme. 

Elektronenspinresonantie (E.S.Ro) is een uitermate 
geschikte methodiek voor de detektie van radikaJ:.l
intermediairen; met name met behulp van 
E.S.R. 1'ast Flow metingen (hoofdstuk 2) en Spin Trap 
experimenten (hoofdstuk .3) kan informatie verkregen 
worden over de rol van (eventueel) aanwezige 
thiylraè.ikalen. 

Daarna.ast zullen spektrafotometrische en kinetische 
metinger. verricht worden. (hoofdstuk 5) 

Bestudeerd zal worden het katalytisch systeem 
koper(II)-Cystefne in sterk alkalisch milieu;de keuze 
van Cysteïne wordt in hoofdzaak bepaald door praktische 
overwegin~en.De katalytische aktiviteit van Cu(II) is 
bekend2 '3J. 
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2 Fast Flow experimenten. 

2.1.1 Inleiding. 

Met behulp van E.S.R. Fast Flow experimenten 

kunnen vrije radikalen in oplossing bestudeerd 
wordenL~, 5 , 6 ). 

De radikalen worden,tijdens deze experimenten,langs 

chemische weg gegenereerd door de reaktiekompanenten 

in een mengkamer bij elkaar te brengen. 

Het reaktiemengsel stuurt men vervolgens door de 

E.S.R.-cavity.(Bijlage I.1) 

2.1.2 Apparatuur. 

Met de in bijla~e 1.1 beschreven doorstro6mapuaratuur 

kunnen flowsnelheden van 0,1 tot 4,0 ml/sec bereikt 

worden. 

Turbulente stroming,welke noodzakelijk is vcor volledige 

menging,wordt in dit meetgebied waargenomen. 

Het optreden van turbulentie wordt bepaald met de 

methode van Borg7)~ bij menging,in de flowcel,van een 

oplossing van broomfenolblauw(geel bij Ph=2) met een 

verdunde loog-·oplossing, verschijnt onmiddellijk de 

karakteristieke blauwe kleur(voor Ph> 4,6) van de 

indikator. 

Het "dode 11 volume(=volume van de mengkamer) van de 

gebruikte flowcel (Varian acessoire; E-249) bedraagt 2, 5,1' l. 
Dit resulteert voor de twee extreme flowsnelheden in 
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een "dode" tijd van 25 msec respektievelijk 0,6 msec. 

De E.S.R. metingen worden verricht met behulp van een 
Varian E-15,X-band spektrometer met een 100 Kc 
magneetveld modulatie. 

Alvorens de E.S.R. "rapid mixing" techniek toe te 
passen op het katalytisch systeem koper(II)-Cystefne, 
is het noodzakelijk de faktoren aan te geven,welke van 
invloed zijn op de eventuele detekteerbaarheid van de 
Cystefneradikalen. 
Aan de hand van een reaktie,waarvan bekend is,dat hij 
via een vrij radikaalmechanisme verloopt,zullen deze 
parameters nader gepreciseerd worden. 

Een reaktie,waarbij vrlJe radikalen optreden,is 
de oxidatie van Cysteïne (HS-CH2-CH(NH2 )-CCOH) met 

Cerium(IV) in zuur milieu. 
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2.2 Fast Flow experimenten ~ ~ systeem Ce(IV)-Cystefne. 

2.2.1 Metingen en resultaten. 

De oxidatie van Cystefne(CySH) met Ce(IV),in zuur 
milieu,verloopt via vrije Cys•-radikalen4 ): 

Ce(IV) + CySH -+ Ce(III) + Cys• + H+ 

Deze Cys•-radikalen konden door ons gedetekteerd 
worden.(Bijlage I.2) 
Naast het CyS"-signaal (triplet met aH=9,5 Gauss en 
een g-waarde van 2,011) werd een singulet (g~2,003) 
waargenomen,dat toegeschreven zou kunnen worden aan het 
additieprodukt van opgeloste o2 en het vrije Cystefne
radikaal: CySO~ • 

2.2.2 Faktorel! die de radikaalconcentratie in~ 
E.S.R.-~!avity bepalen. 

De Cyste!neradikalen die bij de oxidatie v&n CySH 
met Ce(IV) gegenereerd worden volgens 

Ce(IV) + CySH ~ Ce(III) + Cys• + H+ 

kunnen langs twee wegen verdwijnen : 

(2 .2 .2 .2) 2 CyS" ~ CySSCy 

I I 

(2.2.2o3) 
k . 
~ produkt 

( X kan hierbij zijn : oplosmiddel(H20) 
opgeloste zuurstof.) 

' 
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Wolf en Kertesz4 ) vinden met "stopped-flow" experi
menten een eerste orde in de afname van de Cys·
concentratie. 
Op grond hiervan nemen wij,als verdwijnreaktie van 
de CySQ-radikalen, reaktie (2.2.2.3) aan. 

Wij kunnen voor de stationnaire toestand een 
uitdrukking afleiden voor de gemiddelde Cys•-concen
tratie in de E.S.R.-cavity. 
We veronderstellen hierbij,dat de beginconcentratie 
van Cyste.fne ( (CySH) 0 ) veel groter is dan de (Ce(IV)) 0 !) 
Deze aanname lijkt ons reêel;de analogie tussen het 
systeem Ce(IV)/CySH en het katalytisch systeem 
Cu(II)/CySH (waarvoor immers geldt:(Cu(II))0 << (CySH) 0 ) 

is dan evident. 

Dan geldt: 

I t I 

met : k 2 (X) = k2 • 

Voor de afname van de (Ce(IV)) vinden we 

d(Ce(IV)) = -k1 (CySH) 0 (Ce(IV)) ,hetgeen 
dt 

na integratie geeft 

(2.2.2.:>) (Ce(IV)) =(Ce(IV)) 0 .exp(-k1 (CySH)0 .t) • 

Uit substitutie van (2.2.2.5) in (2.2.2.4) volgt : 

(2 .2 .2 .6) (CyS • )=~· (CySH{J(Ce (IV))). exp (-k1 (CySH)0 • t) • 
k~ 

•)Een afleiding voor de (Cys•) zonder deze aanname 
staat vermeld in bijlage 1.3. 
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Nu wordt de gemiddelde radikaalconcentratie in de 
cavity gegeven door: 

(Cy8') = dt ,waarbij t 1 en t 2 

de tijdstippen zijn,waarop de vloeistofstroom de 
meetcel binnenstroomt,respektievelijk verlaat; de (Cys•) 

wordt gegeven door (2.2.2.6). 

We vinden: 

(2.2.2.7) 

In (2.;2.2.7) worden t 1 en t 2 ,tenslotte,gegev('m 
door de relaties: 

t.1 =_Ia_ ,vd = "dode" volume, 

~ ~ = debiet, 

t2 =_Ia+Vc_ ,vc = cel volume. 

0 

De gemiddelde radikaalconcentratie in de meetcel 
wordt dus bepaald door: 
- de reaktiesnelheidskonstanten van de vormings- en 

verdwijnreaktie van de radikalen; 
-de beginconcentraties van de reagentia; 
-de flowsnelheid(debiet); 
- de celdimensies. 
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Opmerkingen: 

- Voor de Fast Flow metingen wordt een Varian vloeistof
cel gebruikt met waarden voor Vd en Vc van 
respektievelijk: 2,5~ 1 en 0,15 ml. 

-Bij : - (Ce(IV))
0
=4.10-3mol/l en (CySH) 0=5~1o-2mol/l; 

- debiet ~ =1,5 ml/sec ; 
I 

- waarden voor k1 en k2 van respektievelijk 
1 -1 -1 9,1 -1 4) 4 .mol .sec en sec , 

bedraagt volgens (2.2.2.?) de (CyS 1
) : 10-4 mol/1. 

Deze concentratie levert,wat E.S.R. betreft,een 
goed detekteerbaar signaal,in overeensteffiming met 
het experiment. 

2.3 ~ ~ experimenten ~ ~ systeem Cu(II)-Cystefne. 

2. 3.1 Enkele ()pmerkingen vooraf. 

In het mechanisme voor de katalytische oxidatie 
van thiolen onder invloed van metaalionen wordt de 
vorming van thiylradikalen als snelheidsbepalende 
stap verondersteld.(Hoofdstuk 1,Inleiding) 

Gemeten wordt een zuurstofopnamesnelheid. 

Onder de aanname,dat het veronderstelde mechanisme 
juist is,kunnen we afleiden : 

- d02 = k1 (CyS-)(Cu(II)) 
dt 

( - d02 =zuurstofopnamesnelheid) 
dt 
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Bij een Cu(II)-concentratie van 1,32.10-4 mol/1 en 
een CyS--concentratie van 4,35.10-2 mol/1 bedraagt 

de zuurstofopnamesnelheid 1,5.10-5 mol/l.sec.(zie hoofd

stuk 5) 
Met (2.3.1.1) vinden we voor de reaktiesnelheids

-1 -1 konstante k1 : k1 :::: 2, 5 l.mol • sec • 
Ter vergelijking: de door Wolf en Kertesz4 ) bepaalde 

waarde voor de k1 van de oxidatie van Cyste:fne met 
Cerium(IV) bedraagt: k1 = 4 l.mol-1 .sec-1 • 

Deze k1-waarde,en de veronderstelling dat de 
Cyste:fne:::-adikalen ook nu volgens een eerste orde 
reaktie(met een k; van de grootte-orde van 10 sec-1) 

verdwijnen,voorspelt ons,bij toepassing van vergelijking 

(2.2.2.7),en met een geschikte keuze van (Cu(II))
0

, 

(CySH)
0 

en het debiet 0,een goed detekteerbare 
radikaalconcentratie. 

Opmerk:.ng: 
De detekteerbaarheid van radikaal-intermediairen wordt 

niet alleen bepaald door de concentratie van deze radi
kalen in de E.s.R.-cavity.De levensduur van de paramag

netische deeltjes is eveneens van belang. 
De ingestraalde resonantie frequentie bedraagt bij 

E.S.R.:9.109HzoDit resulteert in een korrelatiétijd 
:{% 10-10 sec .Bij een levensduur 7 die van dezelfde grootte 

is(of kleiner) als dezeX ,zijn de Zeeman-niveau's van 
het paramagnetische deeltje niet meer bepaald;het deeltje 
kan niet gedetekteerd worden. 

De (gemiddelde)levensduur van radikalen 

sta tionna.ire toestand)T: (R • ~s/d(R •) 
d . . lh . d dt ver WlJnsne e1 • 

is: (voor de 
d(R•) is de 
dt 

Voor het systeem Cu(II)-CySH geldt in de "steady-staten: 

vormingssnelheid=verdwijnsnelheid=-d02 .Met waarden voor 

d -4 -5 I dt . . 1 k e -d02 van 10 -10 mol l.sec ,en een m1n1maa dete -
teer%~re concentratie van 10-7mol/l,concluderen wij,dat 

slechts de concentratie bepalend is voor (eventuele) 
detektie. 
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2.3.2 Metingen ~ resultaten. 

Fast Flow experimenten,uitgevoerd met Cu(II)
oplossingen(PH=13,4) in combinatie met Cyste!ne-oplos
singen(PH eveneens 13,4) geven aanleiding tot de 
vorming van één E.S.R.-signaal.(zie bijlage I.4.a t/m 
I.5.b ) 

Geen 9.ndere 
bij variabele 

signalen konden gedetekteerd worden 
(Cu(II)) ,(CySH) en 0 : 

0 0 4 
- (Cu(II))

0
=(1-50).10- mol/1 

- (CySH)
0 

=(5-50).10-3 mol/1 

- 0 =0,1 - 4 ml/sec. 
Slechts de intensiteit van het waargenomen signaal 
was afhankelijk van de drie voornoemde variabelen. 

Opmerkingen: 

- Bij flowexperimenten met een (Cu(II))
0 

tot 5.10-4mol/l 
wordt het koper(II) in de vorm van Cuso4 .5H2o 
gebruikt. 
Bij hogere concentraties van het metaalion voegen 
we Cu(II) als koper(II)dihistidine toe.Het histidine 
vormt met Cu(II) een stabiel komplex;hoge koperconcen
traties veroorzaken dan -ondanks het sterk basisch 
milieu- geen neerslag van koperoxiden. 

- De invloed van histidine op het waargenomen 
EQS.R.-signaal is nihil : noch de plaats van het 
signaal(g-waarde),noch de vorm ervan verandert door 
toevoeging van histidine.(vergelijk bijlage I.4.a/b 
met bijlage Io5.a/b ) 

- Zuurstof blijkt evenmin een invloed te hebben op het 
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E.S.R.-spektrum. 
Worden flowmetingen verricht aan zuurstofvrij 
gemaakte Cu(II)- en CySH-oplossingen,dan kan wederom 
het signaal zoals weergegeven in de bijlagen I.4.a/b en 
I.5.a/b gemeten worden. 
Leiden we vervolgens zuurstof door de Cu(II)-oplossing 
(niet door de CySH-oplossing,in verband met de dan 
optredende auto-oxidatie),dan wordt geen verandering 
van het signaal waargenomen,zowel wat betreft de 
plaats(g-waarde) en vorm,alsmede de intensiteit. 

- De intensiteit van het E.S.R-signaal neemt snel af 
bij uitzetten van de flow;dit vindt plaats zowel bij 
zuurstofvrije,als bij de met o2 verzadigde oplossingen. 
Met de in 2.1o2 beschreven apparatuur is het echter 
niet mogelijk de afname van het. signaal in de tijd 
te volgen. 

In hoofdstuk 4 zal aangetoond worden,dat het waargeno
men E.S.R.-signaal afkomstig is van een kemplex met 
Cu(II) als centraal ion en CyS--molekulen als liganden, 
en dus(en dit met nadruk) niet veroorzaakt wordt door 
een vrij radikaal. 

Voor de katalytische oxidatie betekent dit,dat kemplex
vorming tussen koper(II) en Cystefne de eerste stap in 
het reakti.emechanisme is,voorafgaande aan (eventuele) 
radikaal vorming. 
Het betekent tevens,dat de uitdrukking voor de 
gemiddelde CyS"-concentratie (vergelijking (2.2.2.7)) 
voor het katalytisch systeem geen geldigheid meer heeft. 
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2.3.3 De invloed ~ het koper(II)cyste!ne komplex QE de 
concentratie ~ de Cyste!neradikalen. 

In 2.3.2 hebben we laten zien,dat kamplexvorming 
tussen Gu(II) en CyS--molekulen voorafgaat aan 
radikaal vorming. 

Op grond hiervan,komen wij tot het volgende,gemodi
ficeerde mechanisme van de katalytische oxidatie: 

(2. 3. 3. ~~) c11 cc s-) u y x ~ c1 Cc s-) u Y x-1 + cys· 

(2.3.3.3) 2 cys• ~ CySSCy 

I I 

(2.3.3.L~) cys· + z ~produkt 

Nemen we,in eerste benadering,reaktie (2.3.3.4) als 
verdwijr~eaktie van de Cys•-radikalen aan,dan kunnen, 
op volkomen analoge wijze als beschreven in 2.2.2 
(en onder de voorwaarde:(CySH) 0~ (Cu(II))

0
) wederom 

uitdrukkingen afgeleid worden voor de (CyS 15
) én voor 

rc~I(cys-J;J in de E.S.R.-cavity : 

(CyS 1 )=_j__(Q~) 0 .(exp(-k0 (Cys-~ 1 )-exp(-k0 (cyS-)6t2 ) ) 
I 

t2-t1 k2 

(2.3.3.5) 

en : 

Vergelijking (2.3.3.6) mogen we ook als volgt 
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formuleren: de verhouding van de reaktiesnelheids-
t 

konstanten k1 en k2 bepaalt,of er,naast het E.S.R.-
signaal van het kopercystefne komplex,radikalen 
e;edetekteerd kunnen worden. 

In 2.3.2 hebben we vermeld,dat het enige signaal dat 
gedetekteerd kan worden,afkomstig is van het 
kopercystefne komplex;het oorspronkelijke koper(II)
signaal(zowel bij CuS04 als bij het Cu(hist) 2 ) is 
volledig verdwenen. 
Aan de hand van dit gegeven kunnen we een schatting 
maken van k

0 
• 

Immers: 
d(Cu(II)) = k

0
(Cu(II)).(CySH)x 

dt 

d(Cu(II)) = (Cu(II))
0 

Dit betekent voor een gemiddelde flowtijd van 5.10-2 sec: 

k
0 

=....-2.;;.0 __ 
(CySH)x 

,hetgeen (voor x=2) 

resulteert in een k -waarde ( (CySH) = 5.10-2 mol/1) die 
0 4 2 -2 ° -1 .. (minimaal) van de orde 10 1 .mol .sec moet ZlJn. 

Het betekent tevens,dat we de zuurstofopnamesnelheid 
weer bepaald mogen veronderstellen door (2.3.3.2): 

- d02 = k1 (c~I(CyS-)x) 
dt 

Dit rsulteert in een k1-waarde van de grootte :~,1-1,0 ) 
-1 sec • 

II 
; de gemiddelde (Cu (CyS-)x) in de 

E.S.R.-cavity is van dezelfde grootte-orde als 
de(Cu(II~) 0 • 
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I 1 
Met een k2 ~ 10 sec- (zie 2.2o2) voorspelt 

vergelijking (2.3.3o6),bij (Cu(II)) = 2,5.10-3 mol/1, ons 
0 

tenslotte een radikaalconcentratie,die met EoS.R. goed 
detekteerbaar is 

(CyS 1
) = 10-4 -10-5 mol/1 

Dit is echter in tegenspraak met het experiment 

Bij aanname van (2.3.3.3) als verdwijnreaktie, 
berekenen we voor de "steady-state" concentratie van 
de CyS 0 -radikalen 

Voor radikaal-dimerisatie raakties kan de snelheids-
k 109 10 -1 
onstant~ k2 van de grootte zijn : - 10 l.mol • 

-1 8) sec · • 
Dit geeft aanleiding tot een radikaalconcentratie,welke 
beneden de detektiegrens van de E.s.R.-spektrometer 
ligt. ( ~ 10-7 mol/1) 

Samenvatting ~ conclusies 

Met de Fa.st Flow techniek is 't ons niet gelukt 
Cys•-radikalen in het katalytisch systeem Cu(II)-CySH 
aan te tonen. 
Dit hoeft echter geenszins te impliceren,dat deze 
radikalen niet in het reaktiemechanisme van de kataly
tische oxidatie zouden voorkomen. 

Zoals in 2.3.3 is aangetoond,wordt de radikaalconcen-
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tratie (en daarmee dus de detekteer1m.arheid van de 

radikalen) in sterke mate bepaald door de snelheids

konstanten van de optredende reakties. 

I 

Met name de k2 (of k2 ) van de verdwijnreaktie van de 

Cystefneradikalen kan van dien aard zijn,dat de 

gemiddelde radikaalconcentratie in de E.S.R.-cavity 

te klein is om met ~eze methodiek gedetekteerd te 

worcl.en. 

Voor detektie is concentratie-verhoging noodzakelijk. 

Dit laatste kan bereikt worden door een verdwijnreaktie 
' te kiez,Jn Jle t (~en kleinere k2 • 

Spin Trapping is h4frvoor een geschikte methodiek. 

(hoofdstuk 3) 
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3.1.1 Inleiding. 

Bij gebruik van een "rapid-mixing" flowsysteem 
kunnen vrije radikalen rechtstreeks met behulp van 
E.S.R.-spektroskópie bestudeerd worden. 

Een indirekte detektiemethode is Spin Trapping9, 10 , 11 ). 

Bij deze techniek worden bepaalde diamagnatische 
verbindingen toegevoegd aan een reagerend systeem om 
zeer reaktieve radikalen (paramagnetisch) te "vangen" 

R + X • --+ Spin-addukt 

Deze methodiek is uiteraard alleen toepasbaar,indien 
het gevormde spin-addukt stabieler is dan het 
oorspronkelijke radikaal. 

3.1.2 Soorten Spin Traps. 

Vaak gE~bruikte Spin Traps zijn : 
nitroso-alkanen9, 11 )((3.1.2.1)) en nitronen9' 11 )((3.1.2.2)). 

Beide gaan bij "trapping" van xo over in stabiele 
nitroxide-radikalen,volgens: 

(3.1.2.1) 

(3.1.2.2) 

R-N=O + xo ~ R-N-X 
•I 
0 

~2 
+ x• ~ R1-N-C-RÄ 

•J I :J 
0 x 

,respektievelijk 
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Nu heeft 14N een kernspin I=1. 
Dientengevolge worden de E.S.R.-spektra van nitroxiden 
steeds gekarakteriseerd door,ofwel drie equidistante 
lijnen van gelijke intensiteit,ofwel(bij interaktie 
van het ongepaarde elektron met andere kernspins) door 
drie gelijke groepen van lijnen. 

De grootte van deze opsplitsing is afhankelijk van 
conjugatieve en induktieve effekten van de substituenten 
R én X ; de g-waarde van het radikaal wordt eveneens 
bepaald door de aard van deze substituenteno 

3.2 Toepassing ~ de E.S.R.-Spin Trapping techniek in 
het katalytisch systeem koper(II)-Cystefne. 

3.2.1 Gebruikte Spin Traps. 

Als Sp:Ln Traps zijn door ons gebruikt: 
11) ~~) t-nitrosobutaan (t-BuNO) en nitromethaan·~ (MeN02 ). 

Bij "trapping" van thiylradikalen gaat t-BuNO over in: 

9H3 
CH3- ? - N=O + Rs• 

cn
3 

~ t-Bu -N;o 
I 
SR 

(I) 

Het E.S.R.-spektrum van (I) bestaat uit 3 equidistante 
lijnen van gelijke intensiteit.(Natuurlijke 32s heeft 
geen kernspin.) 

Het t-BuNO wordt in de vorm van het dimeer gebruikt11 ). 

In oplossing is het dimeer nagenoeg volledig gedisso-
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0 
t 

t-Bu -N=N- t-Bu 
+ 
0 
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~ 2 t-BuNO 

De bereiding van t-BuNO(in dimeervorm) geschiedde 
volgens lit. 13). 
t-BuNO is stabiel in basisch milieu;isomerisatie tot 
het overeenkomstige oxime treedt niet op. 11 ) 
In oplossing is t-BuNO echter wel lichtgevoelig9, 10 , 11 )~ 

t-BuNO ~ t-Bu• + NO 

Het gevormde t-Bu• wordt ingevangen door overmaat t-BuNO, 
waarbij het stabiele di-tert-butylni troxi·de radikaal 
ontstaato(zie ook 3.2.2) 

Opmerking: 
- Voor de Spin Trap metingen met t-BuNO aan het systeem 

Cu(II)-Cyste!ne betekent dit,dat de experimenten 
uitgevoerd dienen te worden onder uitsluiting van 
lichto 

Nitromethaan gaat in basisch milieu over in anionvorm12 )Q 

Trapping van thiylradikalen vindt als volgt plaats: 

Q 

CH2=N02 + Rs• --+ RS-CH2-N02 (II) 

Het EoS.R.-spektrum van (II) bestaat uit een "triplet" 
van tripletso 

Het gebruikte nitromethaan was een produkt van de 

fa.Merck. 
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Nitromethaan(in anionvorm) kan zwavelradikalen 
"trappen" 12 ) ; t-BuNO is hiertoe eveneens in staat. 

(zie 3.2 .• 2) 

3.2.2 Trapping van thiylradikalen met t-nitrosobutaan. 

Bij U.V.-bestraling van mercaptanen worden 
thiylradikalen gegenereerd. 14) 

Oplossingen van verschillende mercaptanen(t.w. n-BuSH, 
t-BuSH en thiophenol) in ethanol(abs.) werden tot 
vloeibare stikstof-temperatuur afgekoeld. 
U.V.-bestraling aan de aldus ontstane vaste fase 
resulteerde in de vorming van thiylradikale~,zoals met 
E.S.R. aangetoond kon worden. 

Opmerking: 

- Voor de experimentele opzet van deze bestralings
experimenten,verwijzen wij hierbij naar het 
afstudeerverslag van A.Edelbroek15). 
ne gemeten spektra zijn volkomen identiek aan die, 
verkregen bij bestraling van de zuivere komponenten. 
(zie voornoemd afstudeerverslag) 

Daarent;egen resulteerden "in situ" bestralingsexperi
menten in de vloeibare fase(d.w.z. de oplossing van 
RSH in Et;oh bij kamertemperatuur) niet in enig 
detekteerbaar E.S.R.-signaal. 

De aanwezigheid van t-nitrosobutaan gaf echter wél 
aanleiding tot de vorming van E.S.R.-signalen tijdens 
"in situ" bestraling in de vloeibare fase.(zie bijlage 
II.1 t/m II.4) 
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De spektra bevatten naast het signaal van het 

di-tert-butylnitroxide (zie 3.2.1) - met aN:z-'16,0 G. ; 
g=2,0064 ;vergelijk bijlage 11.1 met 11.2 t/~ 11.4) -

een equidistant 3-lijnensignaal met intensiteitsverhouding 
1:1:1., 

De g-wa.arde en de grootte van de hyperfijnsplitsing 
van laatstgenoemde signaal worden weergegeven in 
onderstaande tabel. 

RSH g aN(Gauss) 

n-BuSH 2,0073 18,0 

t-·BuSH 2,0067 15,5 

thiophenol 2,0068 16,9 

De hoge g-waarde van het spin-addukt ten opzicr.~.te van 
de g-waarde van het di-tert-butylnitroxide wijst op 

de aanwezigheid van een atoom met een hoog atoomgetal: S • 

De verschillen in aN~waarde kunnen dan toegescriTeven 
worden aan een verschil in elektrondonerend karakter 

van de n-Bu-, t-Bu-, en de phenylgroep welke gebonden 
zijn aan zwavel. 

Dit verschil resulteert in een sterkere of minder sterke 
elektrondelokalisatie.Dit laatste geeft op zijn beurt 
weer aanleiding tot verschillen in spindichtheid ter 
plaatse van de stikstof,en daarmede dus in de grootte 
van de fijnsplitsing. 

Opmerkingen: 
- Tijdens de "in situ" UoV.,-bestraling verschijnt in 

eerste instantie het signaal van het spin-addukt van 
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RS• en t-BuNO ;de intensiteit neemt toe tot een 
maximale waarde en blijft vervolgens,gedurende bepaalde 

tijd(afhankelijk van de beginconcentratie) constant. 
Tegelijkertijd verschijnt het spektrum van het 
di-tert-butylnitroxide. 

- Bij uitzetten van de straling neemt het signaa.l ,afkomstig 
van het ·t-Bu-N(SR):..o -radikaal,snel in intensiteit af. 
Dit bete~ent,dat wij Spin Trap metingen tijd9ns de 
katalyti:sche oxidatie van mercaptanen dienen te 
verrichten in een dynamisch systeem,waarin da Rs•-radi
kalen kontinu gegenereerd worden. 

Samenvatti~ ~ conclusies: 

Het t-ni 1ïrosobutaan moet in staat geacht worden 
thiylradikalen te "vangen". 

De spin-addukten tu.ssen RS • en t-BuNO zijn goed 
met E.S.Ro meetbaar tijdens het "in situ" genereren van 
de radikalen. 
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Spin Xrap metingen ~ ~ systeem Cu(II)-Gysteïne. 

3.2.3o1 Enkele opmerkingen. 

De in 3.2.2 beschreven Spin Trap experimënten 
hebben aangetoond,dat de spin-adnukten van Rs• en 
t-BuNO slechts gemeten kunnen worden in ~en dynamisch 
systeem waarin de thiylradikalen kontinu gegenereerd 
worden. 

Indüm de snelheid van de katalytische oxidatie 
zodanig geregeld wordt,dat de snelheid van de 
(veronderstelde) radikaalvorming ((dRS./dt)v ) minstens 
zo groot is als de (dRS./dt)v bij U.V.-bestraling, 
mogen wij,bij gelijke (t-BuNO) ,eveneens detekteerbare 
spin-addukten verwachten. 

Duidelijk is,dat de keuze van het meetsysteem 
bepaald wordt door voornoemde overwegingen. 
Een reeirculatiesysteem,waarbij het reaktiemene;sel 
via een E.S.R.-vloeistofcel in de cavity weer 
teruggebracht wordt naar het reaktievat ,kan aFu1 de 
gestelde voorwaarden voldoen. -Uiteraard is 't hierbij 
niet nodig gebruik te maken van de 11 rapid-mixing"cel.-

Bij è_e gecombineerde bestralinga - Spin Trap experi
menten zijn de spin-addukten van Rs· en t-BuNO na 
een bestralingsduur van 30-45 min. verdwenen.(bij een 
(RSH)=10-2 mol/l en (t-BuN0)=5.10-3 mol/1.) 
Stellen we,dat in dit tijdsinterval het oorspronkelijke 
RSH volledig verbruikt is,dan vinden we voor de 
gemiddelde (dRS./dt)v een (maximale) waarde van de 
grootte-orde: 

(dRS'?dt)v~ 5.10-6 mol/l.sec 
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Op basis van het gemodificeerde reaktiemechanisme 
van de katalytische oxidatie van CySH met Cu(II) (zie 
2. 3. 3) ,,kunnen we afleiden voor de vormingssnelheid 
van de Cys•-radikalen : 

- d02 
dt 

Nu vüorspellen kinetische metingen(hoofdstuk 5) ons 
bij eer_ (Cu(II))

0 
= '10-4mol/l reeds een zuurstof

opnamesnelheid van "''10-5 mol/1. sec. 

Aan à.e voorwaarde,dat de (dCys•jdt)v van de kataly
reaktie (minimaal) van dezelfde grootte dient te zijn 
als de vormingssnelheid bij U.V.-bestraling,kan,door 
geschik.te keuze van (Cu(II)) 

0 
, voldaan worden. 

3.2.3.2 Metingen ~ resultaten. 

De metingen worden verricht onder de volgende 
condities: 

- De rondpompsnelheid bedroeg,., 3 ml/sec ;dit resulteer
de in een totale recirculatietijd van~10 sec. 
Het reaktiemengsel bereikte de E.S.R.-meetcel 
binnen 3 sec. 

- De concentraties van koper(II) en Cystefne waren 
respektievelijk: '10-4 mol/1 en 5.'1o-2mol/l (I), 

Óf: '10-3 mol/1 en 4.'1o-4mol/l (II) 

(I) leidde tot een reaktieduur voor de omzetting 
van CySH van,., 20 min. Voor (II) was deze tijd,.., '12 min. 
Beide tijden zijn ruim voldoende om eventuele 
E.S.R.-signalen te detekteren. 
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-De concentratie van de Spin Trap was steeds:5.10-3 
mol/:. ( t-BuNO). 

-2 Bij fsebruik van MeNo2 bedroeg deze: 10 mol/1. 

- Zuurstof wordt kontinu door de oplossing(PH=13,4) 
gelej_d~~ 

De blanko-metingen(d.w.z. zonder Spin Trap) resul
teerden in de vorming van hetzelfde E.S.R.-signaal 
zoals reeds gevonden bij de Fast Flow experimenteno 
De inte!nsiteit van dit signaal bleef gedurende de 
reaktie konstant; op het einde neemt 't snel in 
intensiteit af. 
Het oorspronkelijke Cu(II)-signaal verschijnt dan 
weer,alhoewel geringer in intensiteit•). 

Blijkbaar wordt het kopercyste:f.ne komplex,als gevolg 
van reoxidatie van C~ ,kontinu gegenereerd. 

Opmerking: 
Het optreden van dit komplex laat tevens zien,dat aan 
de voorwaarde van kontinue vorming van (veronderstelde) 
Cys•-radikalen in de E.S.Ro-vloeistofcel voldaan 
wordt. 

Werden vervolgens de benodigde hoeveelheden Spin 
••) Trap aan het reaktiemengsel toegevoegd ,dan gaf dit 

geen aanleiding tot de vorming van E.S.Ro-signalen 
afkomstig van spin-addukten van Cys•-radikalen en de 
Spin Trap. 

•)Kinetische metingen(hoofdstuk 5) geven een verklaring 
voor dit verschijnsel. 

••) Toevoeging van de Spin Trap geschiedde steeds direkt 
nà de toevoeging van de gewenste hoeveelheid CySH 
aan de Cu(II)-oplossingo 
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Opmerkingen: 

- Toevoeging van de Spin Trap resulteerde niet in 
een verandering van het koper(II)cyste!ne signaal. 

- Het t-BuNO gaf echter wel aanleiding tot de 
vorming van een (zwak) equidistant 3-lijnensignaal 
met intensiteitsverhouding 1:1:1. 
Op grond van de g-waarde en de grootte van de 
splitsingskonstante moet dit signaal toegeschreven 
worden aan het di-tert-butylnitroxide. 

- Bij §;ebruik van MeN02 verschijnt tegen het einde 
van de katalytische reaktie een (niet gefdentifi
ceerël) 15-lijnensignaal. 
Hetzelfde signaal wordt echter ook waargenomen bij 
toevoeging van MeN02 aan een Cu(II)-oplossing ! 

Tijdens de katalytische oxidatie is dit signaal 
niet aanwezig; blijkbaar reageert Cu(II) preferent 
met CySH. 

3.2.3.3 Samenvatting en conclusies. 

Spin Trap experimenten hebben niet geresulteerd in 
de detektie van Cys•-radikalen die verondersteld 
worden op te treden tijdens de door Cu(II) gekataly
seerde oxidatie van Cystefne. 

De ~ebruikte Spin Traps moeten evenwel in staat 
geacht worden onder de experimenteercondities - zoals 
beschreven in 3.2.3.2 - met Cys•-radikalen detekteer
bare spin-addukten te vormen. 

Het ontbreken van radikaalsignalen tijdens de 
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Fast Flow experimenten kon toegeschreven worden 
aan een te geringe radikaalconcentratie in de E.S.R.
cavity. 
Deze belommering in de radikaaldetektie wordt echter 
door de Bpin Trap metingen opgeheven;desondanks 
kunnen geen radikalen gemeten worden. 

VoornoElmde overwegingen geven aanleiding tot de 
veronderstelling,dat de beschrijving van de katalytische 
oxidatie middels een vrij radikalen-mechanisme,aan 
ernstige twijfels onderworpen moet worden. 

Re~ler lijkt 't ,mede op basis van het koper(II)
cyste!ne komplex,te kiezen voor een mechanisme,waarin 
(door "koppeling" van twee(of meer) van zulke komplexen) 
de noodzakelijke elektronenoverdracht en produkt
vorming plaats vinden in de ko6rdinatiesfeer van de 
koperionen. 

Aan de hand van U.V.- en Vis-spektroskopie ~n 
kinetische metingen (hoofdstuk 5) zal getracht worden 
verdere informatie te verkrijgen over de funktie van 
het kopercyste!ne kamplex in het mechanisme van de 
katalytische oxidatie van CySH. 
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4 Het Koper(II)cyste!ne komplex. 

De spektra,verkregen bij de Fast Flow experimenten 
en Spin rrap metingen,worden gekarakteriseerd door een 
viertal lijnen. 
De aanwezigheid van CySH geeft aanleiding tot het 
optreden van een extra fijnsplitsing.(zie bijlage I.4.a 
t/m I.5 •. b) 

De voornoemde 4 lijnen Z1Jn afkomstig van koper(II). 
Het Cu(II)-ion bezit namenlijk een ongepaard elektron; 
interaktie van dit elektron met de kernspin van 
koper (Im3/2),resulteert in een 4-lijnensignaal met 
intensiteitsverhouding 1:1:1:1 • 

De lijnbreedte van ellc van de koperlijnen is echter 
verschiL_end.(zie bijlage I.4.a t/m I.5.b) 

Voor paramagnetische ionen in oplossing kan dit 
verschil in lijnbreedte verklaard worden met bel~lp 
van "tumbling" van een mikrokristallijne eenheLlscel16). 

De variatie in de lijnbreedte uit zich da::;. als 
een toename in de amplitude bij toenemend ~agneet
veld H

0 
• 

De aanwezigheid van CySH resulteert in een extra 
fijnstruktuur van 5 lijnen. 

Omdat de koper(II)lijnen smaller zijn bij hogere H , 
0 

komt deze fijnstruktuur duidelijker tot uitdrukking 
in het hoog-veld gedeelte van het spektrum. 

Twee equivalente 14N-kernen (I=1) geven aanleiding 
tot een hyperrijnstruktuur van 5 lijnen : 
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E.S.R.-lijn: 

Interaktie met 1 14N-kern: 

Twee equivalente 14N-kernen: 

De intensiteitsverhouding bedraagt: 1:2:3:2:1 • 

De werkelijke intensiteitsverhouding in de spektra 
kan echter,als gevolg van "poer resolution" van 
de kompo:n.enten,moeilijk bepaald worden.(zie bijlage 

Io4ob en Io5.b) 

Meer informatie over de struktuur van dit koper
cyste!ne kemplex kan verkregen worden door E.S.R.
metingen te verrichten aan de polykristallijne fase. 

Daartoe werden tijdens de katalytische oxidatie van 
CySH met Cu(II) ,met behulp van een spuit,monsters 
getrokken; deze werden overgebracht in E.S.,R-·ouisjes en 
daarna mBteen in vloeibare stikstof ingevroren. 

De meettemperatuur(E.S.R.) bedroeg steeds 88 °K.,•) 
Metingnn werden verricht aan de systemen: 

CuS04/CySH ( (Cu(II)) 
0

=2 .1o-'+mol/l ;PH=13 ,4) 
en Cu(his) 2/CySH ((Cu(II))

0
= 10-3 mol/l;PH=13,4) 

De begin<:oncentratie van CySH was in beide gevallen: 
10-1 '1 mol1 • 

De gemeten spektra worden weergegeven in bijlage III.1 

en III.2 • 

Opmerkingen: 
- Steeds worden,onafhankelijk van het tijdstip waarop 

het monster tijdens de reaktie getrokken wordt,de 

*)voor een beschrijving van de experimentele opzet,ver
wijzen wij hierbij naar het afstudeerverslag van 
A.Edelbroek.15) 
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spektra gemeten zoals weergegeven in bijlage 111.1 en 
111.2 • 

- Op het einde van de reaktie verschijnt wederom het 
oorspronkelijke Cu(II)-signaal,alhoewel geringer in 
intensiteit. 

- Histidine heeft geen wezenlijke invloed op de 
E.S.R.-spektra.(vergelijk bijlage 111.1 met bijlage 
111.2 ;het verschil in intensiteit wordt veroorzaakt 
door (Cu(II))

0 
) 

De voornoemde fenomenen rechtvaardigen de konklusie, 
dat het EoSoR.-signaal ook nu weer afkomstig is van het 
kopercyste~ne komplex. 

Het spektrum van het kopercystefne komplex kan beschre
ven worden met een axiaal-symmetrische Spinhamiltoniaan : 

De eerste twee termen vertegenwoordigen de Zeemaninterak
tie met an:Lsotropie in de g-waarde ( g...L en g11 ) • 
De hyperfi~jninteraktie (met anisotropie in de spli tsings
konstante A) wordt in de laatste twee termen tot 
uitdrukking gebracht. 

Op basis van (I) verwachten wij twee lijnen,gecentreerd 
bij gh en g~ ; iedere lijn dient,als gevolg van de 
interaktie met de kernspin van Cu( ),opgesplitst te zijn 
in vier equidistante lijnen. 
Dit wordt duidelijk waargenomen bij de gH -absorptie;drie 
van de vier komponenten zijn hier zichtbaar;de vierde 
wordt overlapt door de g..L -piek, welke niet is opgesplitst. 
Dit laatste houdt verband met het feit,dat de A..L voor 
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koperkom)lexen in het algemeen veel kleiner is dan 
de A// 17 .• 

Theoretische beschouwingen over de intensiteits
funktie Bn de lijnvorm van E.S.R.-signalen van 
polykristallijn of glasachtig materiaal,hebben aange
toond,dat voor bepaalde waarden van g,A en MI 
"extra al>sorpties" kunnen optreden. 18 , 19) 

Dit versehijnsel is met name bij tal van koperkomplexen 
waargenomen17, 19). 

De absarpties bij g=2,02 (bijlage III.1) en g=1,95 
(bijlage III.1 en III.2) kunnen hier eveneens aan 
toegeschreven worden. 

In tegenstelling met de spektra van de vloeibare 
fase,worèlt de 14N-opsplitsing nu niet waargenomen. 
"Exchange broadening" ligt wellicht ten grondslag 
aan het verdwijnen van deze fijnstruktuur. 20 ) 

In ondE~rstaande tabel worden, tot slot ,de grootte 
van de rEüevante magnetische parameters van het koper
cyste!ne komplex vermeld. 

Grootheid Waarde 

go 2,076 

gl/ 2,14 
g. 2,04 a) 

'.J. 

A
0

(Cu) 86,5 G. 
A4, (Cu) 190,5 G. 
A_[ (Cu) 34,5 G. b) 

A
0

(N) 10,5 G. 

a: De waELrde van g..L is berekend m.bov. g
0

=1/3(g11 + 2~; 

de (geschatte)waarde uit het spektrum bedraagt 2,03. 
b: ~is hierbij bepaald volgens: A0=1/3(A~ + 2~). 
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Samenvattend mogen we stellen,dat E.S.R.-axperimenten 
de aanwezigheid van een koper(II)cystefne k:omplex 
aantonen. 
De CyS--liganden zijn via stikstof gebonden aan het 
Cu(II)-ion. 
Het komplex vertoont axiale symmetrie. 

Opmerkingen: 
- De jui::~theid van de in de literatuur21 ) geponeerde 

komplexen Cu2 (CySH) en cu2 (CySH) 2 moet op grond 
van onze E.S.R.-resultaten verworpen worden. 

- Zeer recent zijn in de literatuur enkele(stabiele) 
komplexen bekend van metaalionen (Co(II),Zn(II),Ni(II)) 
met CySH22 ) •).Het Cystefne fungeert hierbij steeds 
als bidentaat-ligande ; de binding met het centraal
ion komt tot stand,enerzijds via de stikstof van de 
aminogroep en anderzijds via,hetzij de zuurstof van 
de carboxylgroep,hetzij de eindstandige zwavel. 
De komplexen kunnen middels S-bruggen aaneengeschakeld 
worden tot "polymeermolekulen" 

-....... 
S _N 

--Mé 
" S· -,N --

~ 

S N =-S-CH2-fH-COO-
NH':) 

t:.. 

Bij hoge PH overheerst echter de "monomeer"-vorm22 ); 
de binding tussen de CyS--liganden en het metaalion 
vindt dan plaats via N en 0 • 

Het gegeven,dat Cystefne kan f~geren als bidentaat-

•)struktuurbepaling van deze komplexen geschiedde m.b.v. 
titratie-metingen en U.V.- en Vis.-spektroskopie. 
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ligande,en het feit,dat Cu(II) zal streven naar een 
vlakvierkantomringing,doen een struktuur voor het 

kopercyste!ne komplex veronderstellen,waarbij Cu(II) 
gebonden is aan slechts twee CyS--liganden. 

De waargenomen interaktie van twee 14N-kernen met 
Cu(II) bevestigt deze veronderstelling. 

Op grond van de hoge PH (13,4) van de oplossing én 
het ontbreken van extra E.S.R.-kopersignalen mogen we 
stellen,clat dit koperdicystefne komplex geen. deel 
zal zijn van een "polymeermolekuul" o 

Dat de binding tussen Cu(II) en CyS- via Nen S tot 
stand komt,en niet via N en O,zal in onderstaande 
aangetoond worden. 

- Het feit,dat Cu(II) als "katalysator" fungeert in de 
oxidatie van CySH met molekulaire zuurstof,doet 
Cu(II) ~ S -koördinatie vermoeden;de noodzakelijke 
elektronenoverdracht kan dan makkelijk plaatsvinden. 
( S ~ Cu ~ o2 ) 

- Vis.-spektroskopie (hoofdstuk 5) toont aan,dat het 
kopercyste!ne koinplex 3 absarpties bezit;de absorptie
banden liggen bij: 16.700 cm-1 ,23.000 cm-1 en 
28.200 cm-1 • 

De elektronenkonfiguratie van het vrije Cu(II)-ion 
is als volgt: 1s22s22p63d9 ;deze toestand maakt dsp2-
hybridisatie zeer waarschijnlijk. 
De kristalveldtheorie leert verder,dat Cu(II) zal 
streven naar een vlakvierkantomringing. 
Het optreden van 3 absorptiebanden bevestigt de 
vlakvierkantomringing van Cu(II). 19, 23) 

Tetragonale verstoring - uitrekking langs de z-as -
van een okta~derstruktuur kan eveneens aanleiding 
geven tot 3 Vis.-overgangen;de struktuur is echter 
bij sterke verstoring,goed te beschrijven met vlak
vierkantomringing; zie figuur 4.1 • 
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Figuur 4.1:Kristalveldsplitsing van de d-orbivals. 

·--
d 2 2 x -y 

.... 

(1) (2) 
--- ---r=;""\-- ----~ 

\.3) . (4) 

(1):vrij Cu(II)-ion; (2):okta~deromringing; 

(3):oktaêder met tetragonale verstoring; 
(4):vlakvierkant. 

In onderstaande tabel worden de g
0
-waarden van enkele 

Cu(II)bidentaatkomplexen weergegeven;deze komplexen 
bezitten een vlakvierkantstruktuur17, 19);de binding 
tussen hE~t Cu(II)-ion en de liganden geschiedt via 
N en 0. 
Tevens is,ter vergelijking,de g -waarde van het 

0 "') 
koper(rr:•cysteine kemplex vermeld. · 

Kemplex go 

Cu(Il)-bis-diphenylcarbazide 2,12 
Cu(II)-bis-salicylamide 2,12 

Cu(Il)-bis-salicylaldoxime 2,11 

Cu(Il)cyste!ne 2,076 
I 

Opmerking:: 
De gebruikte Cuso4- (okta~drisch) en Cu(hist) 2-oplossingen 
(vlakvierkant) resulteren in een Cu(II)-signaal met een 
g0-waarde van respektievelijk 2,13 en 2,12. 

"')E.S.R.-gegevens van Cu-zwavel komplexen zijn bij ons 
weten nog niet bekend in de literatuur. 
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Het re:ln.tief p;rote verHehil in g -waarde van enerzijds 
0 

het kopercystefne komplex,en anderzijds de overige, 
in de tabel vermelde komplexen,wijst op het optreden 
van Cu~ -koördinatie. 

Door Abragam en Pryce24) zijn - voor tetragonaal 

verstoorde okta~derstruktuur en vlakvierkantomringing -
vergelijkingen afgeleid die het verband tussen enerzijds 

de g# - en g~ -komponenten van de g-tensor en,anderzijds 
de grootte van de kristalveldsplitsing weergeven : 

(4.'1) gh' = 2('1 + 4À ) 
At 

(4.2) g~ = 2('1 + ~) 
6~ 

À is hierbij de spin-baankoppelingskonstante; A 1 en ó 4 
het energieverschil tussen dx2-y2 en dxy ,respektieve
lijk d 2 2 end ,d .(zie figuur 4.'1) x -y xz yz 
Vergelijkingen (4.'1) en (4.2) zijn afgeleid ondsr aanna-

me van een zuivere ionogene binding tussen hat 

centraal-ion en de liganden. 

Voor het kopercystefne kemplex hebben de relevante 
parameters de volgende waarde: g,.,=2, '14 , g ,=2 ,04 en 
. '1 24) ~ ~ À (Cu) =E-29 cm- • 

-'1 -'1 Dit resulteert in: 61 .~47.000 cm en 6~ ·~ 4'1.500 cm ; 
deze waarden verschillen echter aanzienlijk met de 
experimenteel bepaalde. 

Deze verschillen worden veroorzaakt door het covalente 
karakter van de metaal~ligande -binding.'19) 

Kivelson en Neiman25) hebben voor koperkomplexen met 

vlakvierkantstruktuur een uitdrukking afgeleid,waarmee 
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het percentage covalente binding bepaald ka~ worden. 
De graad van covalentie wordt uitgedrukt in een parame-

2 2 
ter x ;·~ =1 stelt een zuiver ionogene binding 

i. voor ; ot. =0 ,5 betekent een volledig covalente binding. 
De waarde van :>C~ wordt berekend op basis van de Cu(II)
fijnsplitsing in het E.S.R.-spektrum : 

(4.3) ·~~ == -A;j/P + (g4 -2) + 3/7(g_L -2) + 0,04 

Hierbij is P de co~ffici~nt van de hyperfijnsplitsing; 
voor Cu(II) is P =0,035 cm-1 •24) 

Met behulp van (4.3) berekenen we voor het kopercystefne 
.J 

komplex : ·:li( =0, 7 • 

Samenvatting ~ conclusie: 

E.S.R.-experimenten en Vis.-spektroskopie hebben de 
aanwezigheid van een koper(II)cyste.fne komplex aangetoond. 

Dit komplex bezit een axiale symmetrie,en bevat twee 
CyS--liganden welke via de stikstof van de aminogroep 
gebonden zijn aan Cu(II). 

Vis.-spektroskopie leert,dat het komplex op bevredigende 
wijze beschreven kan worden met een vlakvierkantomringing 
van het centraal-ion. 

Op grond van de g
0
-waarde en het katalytisch gedrag van 

Cu(II) concluderen wij,dat Cu~ -koördinatie zeer 
waarschijnlijk is. 

Het bidentaat-ligande gedrag van CySH is bekend. 
Dit geheel van gegevens wijst op het optreden van een 

(vlakvierkant) Cu(II)-dicyste!ne komplex,waarbij Cyste!ne 
via N en S aan het Cu(II)-ion gebonden is e 
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5 Kinetische ~ spektrafotometrische metingen ~_g het 
systeem Gu(II)-CySH. 

5.1 Inleiding. 

De oxidatiesnelheid van Cyste!ne wordt gemeten 
middels een zuurstofopnamesnelheid (d02/dt). 

Nagegaan zal worden,wat de 
(CySH)

0 
en de temperatuur op 

hoeveelheid opgenomen o2 is. 

invloed van de (Cu(II)) , 
0 

de d02/dt én de totale 

De metingen worden verricht onder konstante 
zuurstofdruk( 1 atm.) 
Als oplosmiddel fungeert een 0,25N-NaOH-oplossing. 

5.2 Apparatuur. 

De apparatuur waarmee de kinetische metingen 
verricht worden,is schematisch weergegeven in. bijlage 
IV.1 • 

De werkwijze is steeds als volgt: 
- Toevoeging van de gewenste hoeveelheid Cu(II) (als 

CuS04 ) en loog; 
- De gehele apparatuur wordt ge~vakueerd en,vervolgens, 

gevuld met zuivere zuurstof; 
- Met behulp van de niveaubollen en de U-manometer 

wordt de druk in het reaktiesysteem gelijk gemaakt 
aan de buitendruk; 

- Middels een recirculatiepomp wordt o2 door de oplos-
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sing geleid (ter voorkoming van diffusielimitering); 
Wanneer het systeem tot evenwicht is gekomen (d.w.zo 
wanneer de gewenste druk en temperatuur zich inge
steld hebben) wordt,op t=O,Cystefne -opgelost in H2o
toegevoegd. 
Deze toevoeging vindt plaats binnen 5 sec. 
Het totale volume van het reaktiemengsel bedraagt 
nu 210 ml. 

Consumptie van 02 resulteert in een verlaging van de 
P0 in het reaktiesysteem ; door verschuiving van de 
ni~eaubo:len kan echter deze druk weer gelijk gemaakt 
worden aan de buitendruk. 
Het aldus ontstane niveauverschil van de vloeistof in 
de (gas)buret t.o.v. de oorspronkelijke stand,is dan 
een maat voor de hoeveelheid opgenomen 02 
Deze hoeveelheid berekenen we met de (ideale) gaswet 
van Boyle : 

p - p 
= atm opl • A V ;hierbij is: 

R.T 

no = hoeveelheid opgenomen 02 (in mol.) 
2 

AV =verandering van het volume (in ml.) 

Patm = buitendruk (in mmHg) 

P = dampspanning van het oplosmiddel(in mm Hg) opl 
R = gaskonstante(in ml.mm Hg/mol.°K) 

T = absolute temperatuur (in °K) 
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5.3 Experimenten. 

5.3.1 ~ invloed ~ de (Cu(II))
0 
~ de (CySH)

0 
QE de 

zuurstof·-opnamesnelheido 

150 

100 

50 

De zuurstofopnamesnelheid wordt,bij vaste (CySH)
0

, 

gemeten als funktie van de (Cu(II))
0

• 

In onderstaande figuur zijn de resultaten van deze 
experimenten grafisch weergegeveno 
Hierbij dient opgemerkt te worden,dat het percentage 
omgezet GySH berekend is ten opzichte van de bruto
reaktie 

Figuur 5.3.1.1 :a) (1):(Cu(II))
0
=1,32.10-4mol/l; 

(2):(Cu(II))
0
=5,27.10-5mol/1;(3):2,64.10-5;(4):1,06.10-5. 

20 30 

a:(CySH) =7,57.10-3 mol/1. 
() 0 

Temperatuur:24,5 C 

(4) 

Tijd(min) 

6o 

De in bovenstaande figuur gegeven curven worden geka-
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rakteriseerd door de volgende fenomenen: 
- Steeds wordt een omzetting groter dan 100% gevonden; 
- Bij een omzetting van r- 130% wordt een (vrij plotse-

linge) verandering in de conversiesnelheid van het 
Cystelne waargenomen.*)Hiermee gepaard gaande,vindt 
een kleurverandering(roodbruin ~ lichtgroen) van 
het reaktiemengsel plaats. 
(De kleur van de oplossing vóór toevoeging van CySH 
is lichtblauw;toevoeging van CySH resulteert in de 
vorming van de reeds genoemde roodbruine kleur.) 

- Na een conversie van ~130% vindt nog zuurstofopname 
••) plaats. 

In een experiment met (Cu(II))
0
=1,32.10-4mol/l en 

(CySH) =7,57.10-3mol/l ,bleek deze zuurstofopname 
0 

door te gaan,totdat een hoeveelheid o2 verbruikt is, 
die ovt~reenkomt met volledige oxidatie tot sulfanzuur 
volgens de bruto-reaktie: 

Duykers3) vindt,bij de katalytische oxidatie van 
n-BuSH mE~t Cu(II) ,eveneens bij een omzetti:1g van ..... 130% 
een (plotselinge) verandering in de conversiesnelheid 
van het mercaptaan: tot een omzettingsgraad van ~130% 
vindt kermelijk oxidatie tot disulfide en sulfonyl
oxide plaats volgens: 

3 CySH + 02 --+ CySSCy + CySOH + H2o 

De langzame dooroxidatie wordt veroorzaakt door 
hydrolyse van het disulfide. 

•)Blijkbaar vindt nu een andere "overalln reaktie plaats. 
••) Cu(II) is hierbij eveneens katalytisch aktief. 
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Uit de helling van het (rechte) deel van de conver
siecurve (tot ..., 100C;6 omzetting) kan een "steady-state "
conversiesnelheid (en zuurstofopnamesnelheid) bepaald 
worden. 
Deze waarden staan vermeld in onderstaande tabel. 

a) Tabel 5.3.1.1: 

(Gu (II)) 
0 

( 10-5mol/l) 

1,06 

2,64 

5,27 

13,2 

(d02/dt)
8
s(10-5mol/l.sec) 

0,07 

0,22 

0,50 

1,43 

a: (CySH)
0

=7,57.10-3mol/l;Temperatuur:24,5 °C. 

De waarden van (d02/dt)
8

s z~Jn in figuur 5.3.1.2 
grafisch als funktie van de (Cu(II))

0 
uitgezet. 

Figuur 5.3.1.2: 

2 4 6 8 10 
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De vorm van de in figuur 5.3.1.2 gegeven curve doet 
een orde van de (d02/dt)ss ten opzichte van de 
(Cu(II))

0 
veronderstellen die groter is dan één. 

Dezelfde serie kinetische metingen werden verricht 
met (CySH)

0
= 4,35.10-2 mol/1 i.p.v. 7,57.10-3 mol/1. 

De conversiecurven worden weergegeven in bijlage IV.2 • 
De curven verschillen niet wezenlijk met die welke 
weergegeven zijn in figuur 5.3.1.1 • 
Ook nu wordt een verandering van de conversiesnelheid 
van CySH waargenomen bij een omzetting van ~130%. 
De waarden van de (d02/dt)ss - wederom bepaald uit 
de helling van het rechte stuk van de conversiecurve -
zijn,voor de verschillende (Cu(II))

0 
vermeld in 

tabel 5.3.1.2 • 
In deze tabel is tevens opgenomen de waarde van de 
zuurstofopnamesnelheid voor de blanke-reaktie (d.w.z. 
(Cu(II))

0
=0 ). 

Tabel 5.3.1.2:a) 

(Cu(II))
0

(1o-5mol/l) (d02/dt)ss(1o-5mol/l.sec) 

0 0,008 b) 

1,06 0,07 b) 

2,60 0,22 
6,60 0,65 

10,5 1,17 
13,2 1,37 
15,8 1,87 
18,5 2,10 

a:(CySH)
0
=4,35.10-2mol/l;Temperatuur:24,5 °C. 

b:De katalytische aktiviteit van Cu(II) is duide
lijk;een (Cu(II)) van slechts 10-5mol/l ver
hoogt de oxidatiesnelheid met een fakt~or 10. 
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In fir;uur 5.3.1.3 zijn de waarden van de 
(dü2/dt) (uit tabel 5.3.1.2) wederom e;rafisch als 

ss 
funktie van de (Cu(II))

0 
uizgezet. 

Ter vergelijking worden in deze figuur tevens de 
waarden van de zuurstofopnamesnelheden bij (CySH)

0
= 

7,57.10-3mol/l weergegeven. 

Figuur 5.3.1.3: 

2,0 

1,0 

2 4 6 8 10 

~ :(CySH)
0
=4,35.1ü-2 ol/1 

o :(CySH)
0

=7,57.10-3 ol/1 

105(cu(II))
0 

20 

Aan de hand van de in bovenstaande figuur geg~ven 
curve kurmen een tweetal konklusies getrokken worden: 

- De (CySH)
0 

heeft geen invloed op de zuurstofopname
snelheid.(Uiteraard wel op de totale hoeveelheid 
opgenomen o2 ) 
De (schijnbare) nulde-orde van de (d02/dt)ss ten 
opzichte van de (CySH)

0 
zou verklaard kurmen worden 

door het feit,dat (CySH)
0 

)) (Cu(II))
0 

- De invloed van de (Cu(II))
0 

is duidelijkoDe vorm van 
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de curve wijst op een niet-lineaire afhankelijkheid 
tussen de (d02/dt)ss en de(Cu(II))

0 
; de orde van de 

zuurstofopnamesnelheid ten opzichte van de (Cu(II))
0 

is grote~ dan ~~n : 

(
dO)\ = k (Cu(II) )~ 
dt 

2
}ss 

met n ")' 1 • 

De log(d02/dt)ss moet dan een lineaire funktie zijn 
van de log(Cu(II))

0 
;dit wordt inderdaad gevonden. 

(zie bijlage IV.3) 
De waarde van de orden bedraagt :1,20. 

De Fast Flow experimenten (hoofdstuk 2) hebben 
aangetoo:nd,dat Cu( ) verdwijnt bij toevoeging van CySH; 
het E.S •. R.-signaal afkomstig van het koperdicystefne 
kemplex neemt immers snel in intensiteit af bij 
uitzetten van de flow,terwijl geen ander Cu(II)-signaal 
verschijnt. 
Dit gegeven doet een mechanisme veronderstellen,dat, 
sterk vereenvoudigd,als volgt weergegeven kan worden: 

(I) Koper(II) + CySH~komplexvorming~ Cu(I) +produkt 

(II) Koper(I) + Zuurstof~ Koper(II) 

Is (II) snelheidsbepalend (d.w.z. k2<<k1 ,k
0

) dan zouden 
we voor de (d02/dt)

88 
een eerste orde (eventueel tweede 

orde :2Cu(I) + o2 --+ 2Cu(II) + o~-) ten opzichte van 
de koperconcentratie verwachten. 
Indien (I) snelheidsbepalend is,wordt de orde bepaalt 
door de stoechiometrie van de reakties met k

0 
en k1 . 

Voor het geval,dat noch (I),noch ( ) uitgesproken 
snelheidsbepalend is,bepaalt deze stoechiometrie mede 
de orde van de zuurstofopnamesnelheid ten opzichte van 
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de (Cu(II))
0

• 

In dit laatste geval zal temperatuurverandering 
waarschijnlijk aanleiding geven tot een verandering 

in de orde van de (d02/dt)ss t.o.v. de(Cu(II))
0

• 

Informatie over de verhouding Cu(II)/CyS- in de 
verdwijnreaktie van het koper(II) kan verkregen worden 
door (relatieve) E.S.R.-concentratiemetingen te 
verrichten. 
Aan een zuurstofvrije Cu(II)-oplossing (PH=~3,4) ~ordt 
een hoeveelheid CySH (in zuivere vorm) toegevoegd ); 
een intensiteitsarname van het E.S.R.-koper(II)signaal 
wordt waargenomen. 

Het koper(II)signaal is verdwenen bij een 
Cu(II)/CySH -verhouding van 3:5.(Een dergelijke verhou
ding is ook uit de literatuur bekend. 26 ) ) 
Deze verhouding zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
een "charge-transfer" komplex,waarin naast Cu(I) (2) 
nog~ormeel) Cu(II) aanwezig is;bij de vorming van één 
produktmolekuul moeten immers (gezien de noodzakelijke 
elektronenoverdracht) steeds 2 Cu(II)-ionen betrokken 
zijn. 
De aanwezigheid van een dergelijk komplex zou met 
behulp van U.V.- en Vis-spektroskopie aangetoond kunnen 
worden. 

Hiertoe wordt de voor kinetische metingen gebruikte 
apparatu~J.r uitgebreid met een variabele doorstroomcel; 
het reaktiemengsel wordt met behulp van een vloeistof
pomp gerecirculeerd. 

**) De gemeten U.V.- en Vis-spektra zijn weergegeven 

"')De metingen worden verricht m.b.v. een recirculatie
systeem zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

**) De gebruikte spektrometer was een Unicam S.P.BOO. 
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bijlage IV.4 en IV.5 en kunnen als volgt geinterpre
teerd worden: 

- Vis.-spektra: 
Tijden:3 de katalytische oxidatie zijn een drietal 
absorp~iebanden aanwezig.(zie bijlage IV.4 ;het 
spektrum wordt vergeleken met dat van de uitgangs
steffen CuS04 én CySH in 0,25N NaOH) 
Deze banden kunnen toegeschreven worden aan het 
koperd:Lcyste!ne komplex. 
Aan de U.V.-kant van het spektrum is na toevoeging 
van CySH een sterke absorptie aanwezig; deze blijft -
ook na een conversie van ,...130% - in intensiteit 
toenemen.(zie: interpretatie U.V.-spektra) 
De drie absorptiebanden van het koperdicyste!nekomplex 
zijn na een omzettingsgraad van ,..,130% verdwenen. 

- U.V.-spektra: 
Toevoeging van CySH resulteert in een brede absorptie 
(band) die vrijwel het gehele U.V.gebied beslaat. 
Na een conversie van .-v 130% verschijnt het spektrum 
zoals weergegeven in bijlage IV.5 ;de intdns ait 
neemt toe in de tijd. 
Waar deze absorptie aan toegeschreven dient te worden 
is echter niet duidelijk. 
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5.3.2 De invloed ~ de temperatuur QQ de zuurstofopname
snelheid. 

De zuurstofopnamesnelheid wordt,bij een (CySH) = 
-~ 0 

7,57.10 / mol/1 gemeten als funktie van de te~peratuur 
met (Cu(II)) als parameter. 

0 

De conversiecurven worden weergegeven in figuur 

5.3.1.1 (temperatuur is 24,5 °e) ,bijlage IV.6 (tempera
tuur is ~·1 °e) en bij lage IV. 7 (temperatuur is 37 °e) 

Steeds wordt bij een omzetting van ~ 130% een 
verandering van de conversiesnelheid (en zuurstofopname
snelheid) waargenomen. 
Uit de helling van het rechte stuk van de conversie

curve kan wederom een (d02/dt)ss bepaald worden;deze 
waarden staan vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 5.3.2.1: 

r------------------------~~~·---------------------------
(Cu(II)) (10-5mol/l) 

0 

1,06 

2,64 

u·27 ,92 
,2 

(dO /dt) (10-5mol/l.sec) -- - _2 -- -ss- -------.. ·---- -- ·--
24,5 °e 31,0 °C 37,0 Ge 

---+ 

0,07 0,095 'o, 12 
0,22 ·o,27 • 0,29 

' 

0,50 0,55 ; 0,73 
0 80a) 0,92 1,13 
' 

1,43 
i 

a: Bepaald uit figuliT 5.3.1.3 

In bijlage IV.3 ZlJn deze waarden grafisch uitgezet; 
de curven vertonen (althans in dit temperatuurgebied) 
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geen si~nifikante verschillen in helling. 

Opmerkin~: 

Met behulp van de gegevens,vermeld in tabel 5.3.2.1 
kan de aktiveringsenergie van de zuurstofopnamesnelheid 

bepaald worden.(zie bijlage IV.8) 

Voor deze grootheid wordt een (gemiddelde) waarde 

gevonden van : 5,6 Kcal/mol. 
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6 Slotbeschouwing. 

· 6.1 Reaktiemechanisme ~de katalytische oxidatie van 
Cystefne. 

Zoals wij reeds in de Inleiding(hoofdstuk 1) vermeld 
hebben zijn er in de literatuur met betnkking tot de 

katalytische oxidatie van thiolen,een tweetal 
essentieel verschillende mechanismen geponeerd. 
Enerzijds een mechanisme waarbij vrije thiylradikalen 
een belangrijke rol spelen,en anderzijds een reaktie
schema waarbij de noodzakelijke elektronenoverdracht 
en de produktvorming verondersteld worden plaats te 
vinden in de koBrdinatiesfeer van het centraal-ion. 

E.S.R.-Fast Flow experimenten en Spin Trap metingen 
hebben niet geresulteerd in de detektie van enig 
radikaalsignaal; wel is de aanwezigheid van een 
koperdicysteine kamplex waargenomen. 

Voornoemde gegevens maken een ffionogeen 11 ILechanisme 

zeer waarschijnlijk. 

Op basis van het koperdicystefne kamplex alleen,zou 
een reaktieschema opgesteld kunnen worden,dat er 
als volgt uitziet: 

~ (2 Cu(I)+2CyS-) +CySSCy 

(6.1.3) 2 Cu(I) + 02 ~ 2 Cu(II) + 0~-

(6.1.4) 
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De kinetische metingen bevestigen dit echter 
geenszin:3. 

Met name de '130% -conversie kan aan de hand van 
voornoemd schema niet verklaard worden. 
Bovendien zouden wij volgens (6.'1.'1) en (6.'1.2) een 

waarde voor de Gu(II)/CySH -verhouding - waarbij het 
E.S.R. kopersignaal verdwijnt - verwachten van 
de grootte 1:2 • 

De experimenteel bepaalde verhouding (3/5) doet het 
optreden van een van (6.1.2) verschillende reaktie 
veronderstellen,waarbij mogelijkerwijs een nieuw 
komplex gevormd wordt met een analoge strukt·u.ur als 
de polynukleairekomplexen zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

Dergelijke Cu-(di)sulfide klusters zijn,met name 
in de biochemie,bekend27). 
De valentietoestand van het metaalion ligt hierbij 
niet vast: 

SR 

Mered__,. l 
SR 

SR 
/ 

..-.+ Me • 
-0-~ SR 

Het verdwijnen van het E.S.R. kopersignaal zou 
hierdoor veroorzaakt kunnen worden 

Het is echter (nog) niet duidelijk op welke wijze 
dit komplex opgebouwd is;evenmin staat met zekerheid 

vast op welke plaats in het mechanisme o2 "ingebouwd" 
dient te worden.(Alhoewel de orde van de zuurstofopname
snelheid t.o.v. (Cu(II)) zou kunnen wijzen op: 

2 Cu315cyS + 02 ~ ••• ; 

(d02/dt)=k(Cu) 6/5 =k(Cu) 1 ' 2 ) 



-54-

fi.2 Suggesties voor verder onderzoek. 

- Radikaal of ionogeen mechanisme. 

Nagegaan zou kunnen worden of het "ionogene" oxidatie

mechan~srne van CySH van toepassing is op thiolen 

in het algemeen.Met name de funktie van dé NH2-groep 

(goede komplexvormer) dient onderzocht te worden. 

Bestudering van de oxidatiekatalyse van CySH in zuur 

milieu (NH2-groep geblokkeerd),en een vergelijkend 

onderzoek (in basisch milieu) met mercaptanen zonder 

deze arnino-groep,kunnen hierover uitsluits2l geven. 

- Produktanalyse. 

Het zou aanbeveling verdienen goede analysemethoden 

te ontwikkelen voor de bepaling van Cu(I) en oxidatie

produktJen van thiolen. 

- Fast F=_ow apparatuur. 

De gebruikte apparatuur voor de Fast Flow experimenten 

zou verbeterd kunnen worden om de afname van ret 

koperd~cystefne -signaal in de tijd te volgen;immers 

dan kan rechtstreeks informatie verkregen worden 

over de wijze waarop het kopercystefne kamplex 

wegreageert. 
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Apparatuur voor Fast Flow experimenten. 
E.S.R.-spektrum van het CyS"-radikaal. 
Bepaling van de radikaalconcentratie in 
de E.S.R.-cavity. 
E.S.R.-spektra bij Fast Flow experimenten 
met CuS04/CySH. 
E.S.R.-spektra bij Fast Flow experimenten 
met Gu(hist) 2/CySH. 

E.S.R.-spektrum van het di-tert-butylnitroxide. 
E.S.R.-spektrum van het spin-addukt van 
n-Bus· en t-BuNO. 
E.S.R.-spektrum van het spin-addukt van 
t-Bus· en t-BuNO. 
E.S.R.-spektrum van het spin-addukt van 
~-s· en t-BuNO. 

E.S.R.-spektrum van het kopercystefne komplex 
.bij 88°K. (CuS04 ). 

:~.s.H.-spektrum van het kopercystefne kc~plex 
~ij 88°K (Cu(Hist) 2 ). 

Apparatuur voor de.kinetische metingen. 

Genversiecurven met (CySH) =4,35.'ïü-2mol/l. 
0 

:Je log(d02/dt) s funktie van log(CU:(II)) • ss 0 

Yis.-spektra. 
U.V.-spektra. 
Conversiecurven bij 31°C. 
Conversiecurven bij 37°C. 
Bepaling van de aktiveringsenergie. 
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Bijlage l!l.= Bepaling van de radikaalconcentratïie in cte 

E.S.R.-cavity. 

Volgens vergelijking (2.2.2.'1) geldt: 

~(Ce(IV)) = -k1 (Ce(IV))(CySH)= d(CySH) 
dt dt 

We stellen: (Ce(IV)) =Y(t) 

(CySH) =X(t) 
Dus: i=-k1.X.Y = f 
Verder geldt: x - xo 

y =X -
Suhstitutie van (2) in (-1) 

. 

= y - y 

x + y 
0 0 

geeft: 

x = -k1 .X(X -X 

('1) 

0 ,waaruit volgt: 

• (2) 

0 
+Y ) 

0 
(3) 

Vergelijking (~)) kunnen we,met beginvoorwaarde X(t=O)=X , 
0 

oplossen: 

X(t) -- x rx - Y 
-o~o-o-~-------

(4) 

X - Y .exp( k~(X -Y ).t) 
0 0 I 0 0 

Op analoge wijze vinden we voor Y : 

Y ( t ) =: Y ry - X -o~o-o...__ ___ _ (5) 

Y
0 

- X
0

.exp( k1 (Y
0
-X

0
).t) 

Voor de "steady-state 11 concentratie van de CyS"-radikalen 
c;elctt: 

(CyS •) =: k-:~-· (Ce (IV)) (CySH) 
I 

k2 

(CyS") = ~1 _.X(t).Y(t) 
k' 2 

(6) 
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Voor de r;emidcelde (Cy:·::;•) in de f<:.;;.H.-cavity vinden wc: 

t~ 

J.~cys• )dt 
j 1dt 

. t:, 

(7) 

t 1 en t 2 zijn hierbij de tijdstippen waarop de vloei of-

stroom de meetc binnenstroomt,respektievelijk verlaat. 
Substitutie van (4),(5) en (6) in (7) eft: 

2 . X .Y .(X- Y ) ~ 
0 0 0 0 

~ J -dt 
(X -Y exp(k1 (Y -X )t))(Y -X exp(k1 (X -Y )t)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Noem:exp(k1(X -Y )t) = P , na enig rekenwerk vinden we dan : 
0 0 

(CyS •) 
(8) 

De integratie in (8) vindt plaats tussen de grenzeil: 
P1=exp(k1 (X

0
-Y

0
)t1) (benedengrens) en P2=exp(k1 (X

0
-Y

0
)t2 ) 

(bovengrens). 
We vinden tenslotte: 

1 ) (9) 
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Rijl8.e;e I.4.a: 

E.SR..- f'eKt~k.M. YAii C.zSOf-o//"ssi"{f 
j" •./,IJ J. [c;.,7i}: l·IIJ-+A'h,tjf'. 

-+ 

sof. • r t 

f.J..f.-~~JI;f~tH !i~E#.f liut F/o/V 1'14/i'J H&f: ~JÇ.:: ./·1/J-f_",Kjl'/· 
fjslfl. ~·lo·-' /}11~ / 1 = .~ ""~~~. 
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n· 'l -.- 4 b L:l.J-ae;e l. • • : 

~"f- Y#/z, J't.l:i 1'11/t liEr E.J."·.sJIÁ'I.tlll-t {l"z,IH.T Ji9.rJ F/t>IIY 
ltGtt!f 1'11/-: /(i.z_j •2·/D- 1,-/1?111~ .Î fjsfl::: .1"-IIJ.JA~f/1' i ~ =.l-~e-. 
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Bijl:1ge I.5.b. 

H. 
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I 

\ 

~- 114/.; f>l6KE1t Y/Jit liEt E. .f!I/-J')'EÁ'I/lttte tf_JJeN.t &st F/o;t HEil'J' l'fl(: 

['V(,(lsl).t] = 4"-to-J,.",~tJt ,; {tSI(J= S:lo·" """,1/1' .,; p::~ t.r ./111(/,,, · 
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Bijlage IV.6 ~ rv.z: 

tro (IJ 1 
% (DifiiH.SiE ,jSII (a) 

-----(~) 

ff)D 

.1'D 

(lt.) : /e;.~ .~ ?,9l./IJ-r HJ;#/. 

(r) : k.rJ. :a .l;.lf. /()·~--.,elft'. 

I '" 

(~) : f&.'J" = J,if.IIJ-r 4111-'fr. 

(«) : {&. '% : .{ 61 ./()- r tnlll'/~ 

{C) 
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