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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Thế giới bước vào kỷ nguyên mới nhờ tiến bộ nhanh chóng 

của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tất cả các lĩnh 

vực. Có thể nói, cho ñến nay không một ai còn nghi ngờ về vai trò to 

lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT trong mọi l ĩnh vực của ñời 

sống. Sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của hoá học lượng tử  

(HHLT) vào hoá học hữu cơ (HHHC) ñem lại cho HHHC cơ sở lý 

thuyết vững vàng, tạo ñiều kiện cho HHHC phát triển mạnh mẽ, ngày 

càng có nhiều ứng dụng sâu rộng trong khoa học công nghệ và ñời 

sống. Trong lĩnh vực giảng dạy hoá học, nhờ có hoá học lượng tử 

(HHLT) mà HHHC có ñược bản chất, quy luật và ñịnh lượng. 

Các phần mềm như Chemwin, Chemoffice, Chemdraw, 

HyperChem, Gaussian… không chỉ ñược dùng ñể ứng dụng rộng rãi 

trong dạy - học Hoá học mà còn có thể vận dụng tính toán, giải thích 

các quy luật trên cơ sở thực nghiệm, nghiên cứu cơ chế các phản ứng 

từ ñơn giản ñến phức tạp, ñặc biệt là ñối với l ĩnh vực Hoá học hữu 

cơ. 

Sự phát triển ña dạng của các phần mềm máy tính phục vụ 

trong việc tính toán hoá học lượng tử như Gaussian, PC Gammes, 

HyperChem, Mopac, Reacdyn,... ñã và ñang giúp cho việc nghiên 

cứu hoá học nói chung và hoá học hữu cơ nói riêng ñược mở rộng 

hơn, giúp chúng ta ngày càng có ñược nhiều thông tin về cơ chế phản 

ứng, các thông số về nhiệt ñộng học, ñộng học, thông số về bề mặt 
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thế năng, tọa ñộ phản ứng thực, tọa ñộ ñộng lực phản ứng,…  Hơn 

nữa, dựa trên cơ sở HHLT và việc ứng dụng các phần mềm tính toán 

chuyên dụng trên các ñại lượng về ñộ cứng, ñộ mềm, tính thơm của 

phân tử, cũng như phổ IR, phổ NMR,… cũng ñược xác ñịnh. Vì vậy, 

khai thác khả năng ứng dụng của các phần mềm ñã ñề cập vào nghiên 

cứu cơ sở lý thuyết hoá học nói chung và hoá học hữu cơ nói riêng 

vẫn ñang rất cần thiết. 

 Các quy luật phản ứng thế vào một số hợp chất hữu cơ và ñặc 

biệt  là cơ chế của một số phản ứng cộng electrophin vào phân tử 

anken ñược sử dụng nhiều trong giảng dạy hoá học hữu cơ. Các 

nghiên cứu khoa học ñã chỉ ra ñược hướng phản ứng thế, cơ chế một 

số phản ứng cộng electrophin vào phân tử anken. Tuy nhiên cho ñến 

nay, có khá nhiều dữ liệu ñã công bố giúp giải thích và làm rõ thêm 

những quy luật trên. Các phần mềm ñược sử dụng trong tính toán 

HHLT ngoài việc xác ñịnh cấu trúc và ñưa ra các tham số HHLT còn 

làm sáng tỏ nhiều cơ chế của phản ứng hoá học, giải thích ñúng ñắn 

các quy luật hoá học, kiểm tra kết quả nhận ñược từ thực nghiệm. 

Hơn thế nữa, HHLT còn thực hiện một số nghiên cứu mà thực 

nghiệm không thể làm ñược như dự ñoán một số kết quả, khảo sát 

các hợp chất chuyển tiếp, các hợp chất trung gian có thời gian tồn tại 

ngắn. 

 Với những lí do trên, chúng tôi chọn ñề tài khoa học 

“Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học 

hữu cơ”. 
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Trong phạm vi ñề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu ứng 

dụng của hai phần mềm hoá học lượng tử chuyên dụng ñó là 

HyperChem và Gaussian vào biểu diễn các công thức phân tử, khảo 

sát khả năng phản ứng thế electropin, tính toán các thông số nhiệt 

ñộng, ñộng học, xác ñịnh cơ chế của một số phản ứng hóa học hữu 

cơ. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Vẽ và biểu diễn các công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ 

trong không gian 2D và 3D. 

- Khảo sát lý thuyết quy luật thế electrophin của các hợp chất hữu cơ. 

- Xác ñịnh các thông số lượng tử, thông số hoá lý, cơ chế phản ứng 

và chiều hướng xảy ra của một số phản ứng hoá học hữu cơ.  

- Phân tích kết quả và rút ra kết luận về quy luật biến ñổi một số tính 

chất của dãy chất nghiên cứu. Bổ sung một số thông tin cần thiết mà 

thực nghiệm chưa cung cấp ñược. 

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Các công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ thuộc nhóm 

cacbohiñrat, aminoaxit và protein. 

- Cơ chế một số phản ứng cộng electrophin của HX (với X là F, Cl, 

Br) và H2X (với X là O, S, Se) vào hiñrocacbon không no. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

           Sử dụng phần mềm Hyperchem và Gaussian ñể nghiên cứu về 

cơ sở của ñề tài, bao gồm: 

- Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết liên quan ñến ñề tài về hoá học hữu 

cơ, hoá học lượng tử. 
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- Chương trình tính, phương pháp tính và tiến trình nghiên cứu dựa 

trên các phương pháp gần ñúng và các bộ hàm thích hợp. 

Sử dụng phần mềm Gaussian 03 với các phương pháp tính 

như HF, MP2, và bộ hàm cơ sở phù hợp ñể cựu tiểu hoá năng lượng, 

tối ưu hoá các cấu trúc monome và phức. Để thu ñược các giá trị 

năng lượng tốt hơn từ các cấu trúc ñã ñược tối ưu, chúng tôi ñã sử 

dụng các bộ hàm cơ sở lớn hơn như 6-311++g(d,p), aug-cc-pVDZ. 

Năng lượng tương tác ñược hiệu chỉnh bởi năng lượng ñiểm không 

(ZPE). 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Áp dụng các phương pháp gần ñúng HHLT ñể khảo sát ñối 

tượng nghiên cứu, chúng tôi ñã giải quyết ñược các vấn ñề sau: 

- Chọn hệ chất nghiên cứu, chọn phương pháp tính và bộ hàm cơ sở 

phù hợp với hệ chất nghiên cứu trong việc sử dụng phần mềm 

Hyperchem, Gausssian.  

- Xác ñịnh các tham số lượng tử cho hệ chất nghiên cứu như: hình 

học phân tử, sự phân bố mật ñộ ñiện tích, năng lượng cho hệ chất 

nghiên cứu, các thông số nhiệt ñộng, ñộng học của một phản ứng. 

- Kết hợp với một số lý thuyết khác tìm ra các thông số lượng tử cho 

hệ chất, ñồng thời giải thích cơ chế các phản ứng ñưa ra dựa trên số 

liệu ñã tính ñược. 

- Thảo luận kết quả tính ñể ñưa ra hướng thế electrophin và cơ chế 

của một số phản ứng cộng electrophin vào phân tử anken. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 
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Luận văn gồm các phần mở ñầu, nội dung, kết luận, tài liệu 

tham khảo và phụ lục. Phần nội dung chính gồm 3 chương: 

     Chương 1:  Tổng quan về cơ sở lý thuyết hoá học lượng tử 

Chương 2: Hệ chất nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 
HOÁ HỌC LƯỢNG TỬ 

1.1. Phương trình schroñinger   

1.1.1.Toán tử Hamilton 

1.1.2. Hàm sóng của hệ nhiều electron 

1.1.3. Phương trình Schrödinger 

1.2. Cấu hình và trạng thái hệ nhiều electron. Bộ hàm cơ sở 

1.2.1. Cấu hình và trạng thái hệ nhiều electron 

1.2.2. Bộ hàm cơ sở 

1.3. Các phương pháp tính trong hóa học lượng tử 

1.3.1.  Phương pháp bán kinh nghiệm semi-empirical 

1.3.2. Phương pháp tính từ ñầu ab-initio 

1.3.2.1. Phương pháp trường tự hợp Hartree-Fock (Hartree-Fock 

Self Consistent Field) và phương trình Roothaan 

1.3.2.2. Phương pháp nhiễu loạn 

1.3.2.3. Phương pháp tương tác cấu hình (Configuration Interaction, 

CI) 

1.3.2.4. Phương pháp chùm tương tác (Coupled Cluster, CC) 

1.3.3. Thuyết phiếm hàm mật ñộ (Density Functional Theory, 

DFT) 

CHƯƠNG 2:  HỆ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 
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2.1. Tổng quan về hệ nghiên cứu 

2.1.1. Giới thiệu chung 

Bằng phương pháp thực nghiệm, Benson và Bose ñã chứng 

minh ñược phản ứng cộng hợp giữa HX (X= F, Cl, Br, I) và propen 

(CH3CHCH2) trong pha khí cũng tuân theo quy tắc Markovnikov như 

trong pha dung dịch. Ngoài ra, Benson và Bose ñã ñưa ra nhận ñịnh về 
sự tồn tại của cặp ion liên kết chặt chẽ với nhau trong pha khí ở trạng 

thái chuyển tiếp duy nhất của phản ứng. Giả thiết này ñược củng cố 

thêm khi Schultz và Houle chứng minh ñược rằng không có sự tồn tại 

ñộc lập của các cacbocation ankyl bên cạnh các anion ở trạng thái 

khí. Dựa trên cơ sở của hóa học tính toán, một vài nghiên cứu lý 

thuyết liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp ñến phản ứng giữa 

hidrohalogenua HX (X=F, Cl, Br) và propen trong pha khí cũng ñã 

ñược thực hiện. Nhìn chung, những nghiên cứu này khá ña dạng về 

phương pháp và cách tiếp cận. Tuy nhiên, phần lớn sử dụng phương 

pháp bán kinh nghiệm hoặc phương pháp có ñộ tin cậy chưa cao. 

Hơn nữa, các tác giả thường chỉ tập trung vào việc khảo sát phản ứng 

của một hidrohalogenua với anken, và cũng chưa có nghiên cứu nào 

tính toán cụ thể các thông số nhiệt ñộng và ñộng học của phản ứng 

một cách ñầy ñủ và chi tiết. Chính vì vậy, nghiên cứu hiện tại của 

chúng tôi nhằm: 

- Khảo sát chi tiết hơn cơ chế phản ứng cộng của các HX (X là F, Cl, 

Br) và H2X (X là O, S, Se) khác nhau với propen ở mức lý thuyết 

cao. 

- So sánh khả năng cộng hợp vào anken giữa các HX, H2X. 

- Đồng thời tính toán cụ thể các thông số nhiệt ñộng và ñộng học của 

phản ứng nhằm bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu. Bên cạnh ñó, nghiên 
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cứu cũng sử dụng phương pháp tiếp cận phản ứng mới như lý thuyết 

AIM ñể làm sáng tỏ thêm quá trình phản ứng. 

  Ngoài ra, trong phạm vi ñề tài chúng tôi cũng trình bày cách 

biểu diễn một số công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ ñơn giản ñến 

phức tạp thuộc các nhóm hợp chất hữu cơ cacbohiñrat, amino axit ... 

và tính toán mật ñộ ñiện tích một số hợp chất hữu cơ ñể xác ñịnh quy 

luật phản ứng thế  bằng cách sử dụng phần mềm Hyperchem. 

2.1.2. Cơ chế phản ứng cộng AE    
2.1.2.1. Sự hình thành phức π   

2.1.2.2. Hướng cộng – Quy tắc Markovnhikov – Zaitxev - Wagner 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phần mềm Hyperchem 

2.2.1.1. Giới thiệu cách sử dụng phần mềm Hyperchem 
2.2.1.2. Bắt ñầu làm việc với Hyperchem 

2.2.1.3. Các thao tác trên HyperChem 

2.2.2. Phần mềm Gaussian 03 

2.2.2.1. Giới thiệu về phần mềm Gaussian 

2.2.2.2. Tiến trình nghiên cứu 

2.2.2.3. Xác ñịnh cơ chế 

2.2.2.4. Tính các ñại lượng nhiệt ñộng học và ñộng học 

CHƯƠNG 3:  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Sử dụng phần mềm hyperchem trong việc xây dựng cấu trúc 

và biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ 

3.1.1. Cấu trúc các hợp chất hữu cơ thuộc nhóm cacbohiñrat 

3.1.1.1. Monosaccarit    

3.1.1.2. Đisaccarit                                                     

3.1.1.3. Polysaccarit 

3.1.1.4.Cấu trúc các hợp chất hữu cơ thuộc nhóm aminoaxit 
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* Cấu trúc phân tử của một số aminoaxit 

* Cấu trúc phân tử protein 

3.1.2. Sử dụng phần mềm Hyperchem trong việc tính toán và giải 

thích quy luật thế của một số phân tử HCHC 

* Cách tính toán mật ñộ ñiện tích trên các nguyên tử trong phân tử 

một số HCHC bằng phần mềm Hyperchem 

3.1.2.1. Tính toán mật ñộ ñiện tích trên nguyên tử N của các hợp chất 

nhóm amin  

Ví dụ 1: CH3NH2, C6H5NH2, CH3CH2NH2. 

Theo phương pháp PM3 cho ta kết quả như sau: 

Phân tử CH3NH2 CH3CH2NH2 NH3 C6H5NH2 

Điện tích 

N 

-0,029 -0,037 +0,007 +0,051 

Mọi yếu tố làm tăng mật ñộ electron ở nguyên tử nitơ trong 

phân tử amin làm cho tính bazơ của amin tăng lên. 

Ví dụ 2: Xét các amin có bậc khác nhau: NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, 

(CH3)3N.  

Theo phương pháp PM3 cho ta kết quả như sau: 

Phân tử NH3 CH3NH2 (CH3)2NH (CH3)3N 

Điện tích 

N 

+0,007 -0,029 -0,055 -0,072 

Theo lý thuyết với dãy hidrocacbon no, cacbon có bậc cao thì hiệu 

ứng +I càng lớn vậy ñộ mạnh của các bazơ ñược sắp xếp như sau:

 (CH3)3N > (CH3)2NH > CH3NH2 > NH3. 

 Ví dụ 3: Xét một dãy amin khác: (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, 

C6H5NH2, (C6H5)2NH, (C6H5)3N. 

 Kết quả tính toán bằng MP3 cho thấy: 
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Phân 

tử 

(CH3)2NH CH3NH2 NH3 C6H5NH2 (C6H5)2NH (C6H5)3N 

Điện 

tích 

N 

-0,055 -0,029 +0,007 +0,051 +0,56 +0,233 

Ta thấy kết quả tính toán bằng MP3 khá chính xác.  

Ví dụ 4: Xét sự ảnh hưởng qua lại của nhóm thế ñối với vòng và của 

vòng ñối với nhóm thế trong phân tử anilin. 

Phân tử NH3 C6H5NH2 

Điện tích N +0,007 +0,051 

Vòng benzen làm giảm mật ñộ ñiện tích trên nguyên tử nitơ, tính 

bazơ của anilin nhỏ hơn amoniac. 

3.1.2.2. Tính toán mật ñộ ñiện tích của một số hợp chất hữu cơ khác 

* Sự phân bố ñiện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân benzen của 

dẫn xuất một lần thế có gắn nhóm thế loại 1 

Dùng phần mềm Hyperchem, tiến hành khảo sát các phân tử 

về sự phân bố ñiện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân benzen của 

dẫn xuất một lần thế có gắn nhóm thế loại 1 kết quả thu ñược như 

sau: 
Sự phân bố ñiện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân 

benzen 

S

T

T 

Nhóm 

thế X 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 -CH3 -0,074 -0,103 -0,098 -0,109 -0,097 -0,105 

2 -C2H5 -0,068 -0,107 -0,097 -0,110 -0,096 -0,112 

3 -NH2 -0,028 -0,191 -0,050 -0,169 -0,050 -0,191 

4 -NHCH3 -0,065 -0,145 -0,072 -0,135 -0,074 -0,147 
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5 -OH -0,099 -0,197 -0,058 -0,144 -0,063 -0,144 

Nhận xét: 

  + Điện tích trên các nguyên tử cacbon ở vị trí C2, C4, C6 âm 

hơn so với vị trí  C3, C5 do ñó tác nhân electrophin ưu tiên tấn 

công vào các vị trí này. Điều này hoàn toàn phù hợp với những 

kết luận theo lý thuyết về quy luật thế của vòng benzen. 

  + Điện tích của C1 ở liên kết C-X  thuộc nhân benzen có giá 

trị lớn hơn so với ñiện tích của các nguyên tử C còn lại trên vòng 

từ ñó cho thấy khả năng thay thế X thuộc liên kết C-X bằng tác 

nhân electrophin khó hơn nhiều so với sự thay thế H thuộc liên 

kết C-H của nhân. Thực tế sự thế electrophin không thể xảy ra tại 

liên kết C-X. 

* Sự phân bố ñiện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân 

benzen của dẫn  xuất một lần thế có gắn nhóm thế loại 2: 

Sự phân bố ñiện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân 

benzen 

S

T

T 

Nhóm thế 

X 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 -COOH -0,126 -0,041 -0,121 -0,066 -0,119 -0,043 

2 -COOCH3 -0,129 -0,044 -0,121 -0,069 -0,119 -0,045 

3 -CHO -0,201 -0,034 -0,119 -0,070 -0,119 -0,056 

4 -NO2 -0,410 -0,007 -0,124 -0,039 -0,124 -0,007 

5 -CONH2 -0,128 -0,041 -0,113 -0,077 -0,111 -0,079 

        + Điện tích trên các nguyên tử cacbon ở vị trí C3, C5 âm hơn  

ñiện tích ở các vị trí  C2, C4, C6 do ñó tác nhân electrophin ưu tiên tấn 
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công vào các vị trí C3, C5 . Điều này hoàn toàn phù hợp với những 

kết luận theo lý thuyết về quy luật thế của vòng benzen.       

3.2. Sử dụng phần mềm gaussian 03 trong hoá học hữu cơ 

3.2.1. Hệ phản ứng CH2=CHCH3 với HX (trong ñó X là F, Cl, Br) 

3.2.1.1.  Đường IRC của hệ phản ứng CH2=CHCH3 với HX  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Mô phỏng ñường IRC của hai hướng phản ứng I và II ứng 

với mỗi cặp tương tác giữa HX và CH2=CHCH3. 

3.2.1.2. Hình học của các tiểu phân trên ñường phản ứng 

Kết quả tối ưu hình học các trạng thái có mặt trên ñường phản ứng 

của HX và  CH2=CHCH3 (trong ñó X lần lượt là F, Cl, Br) ñược biểu 

diễn trong hình 3.2; 3.3 và 3.4. Ngoài ra, hình học topo (STP) của các 

ñiểm tới hạn liên kết (ñiểm màu ñỏ) thông qua phân tích AIM cũng 

ñược mô tả trong hình 3.2; 3.3 và 3.4 ñể kiểm tra sự hình thành cũng 

như sự cắt ñứt liên kết trong các trạng thái phản ứng.  
* Hình học của các trạng thái phản ứng  giữa HF và 

CH2=CHCH3 
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Phức π chung (Cπ) STP của Cπ 

 

TSI 

 

 

 

 
                    TSII 

 



15 

STP của TSI STP của TSII  

 

 

                                 SPI 

 

 
STP của SPI  

 

                  

              SPII 

 
 

STP của SPII 

Hình 3.2: Hình học thực và hình học topo của các tiểu phân trên 

ñường phản ứng giữa HF và CH2=CHCH3 

3.2.1.3. Độ dài liên kết của các tiểu phân trên ñường phản ứng 

Kết quả thu ñược về ñộ dài liên kết của các tiểu phân trên 

ñường phản ứng khi sử dụng phần mền Gausian 03 và ñược xem 

bằng phần mềm Gauview ñược trình bày ở bảng 3.1. 

Thông qua số liệu ở bảng 3.1, có thể thấy ñộ dài của HX 

trong các phức Cπ tăng rất ít so với ban ñầu (khoảng 0,01Å); khoảng 

cách giữa nguyên tử H1 (H trong HX) và Cp (C trong CH2) ngắn hơn 
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giữa H1 và Cc (C trong CH) ở tất cả các phức, ñồng thời tăng dần khi 

ñi từ HF ñến HBr.  

Ngoài ra, hiệu số tần số dao ñộng hồng ngoại (IR) của HX 

trong phức Cπ và monome tương ứng ban ñầu (∆ν) âm với mức ñộ 

âm giảm dần từ HF ñến HBr với các giá trị thu ñược lần lượt là: ∆ν = 

- 236,5 cm-1,  ∆ν = - 134,3 cm-1,  ∆ν = -129,6 cm-1. Nhìn chung, ñối 

với tất cả các TS ñộ dài liên kết HX trong TSc nhỏ hơn so với TSp 

trong tất cả các cặp tương tác. Khoảng cách H1-Cc và H1-Cp dài nhất 

trong trường hợp HF và ngắn nhất trong trường hợp HBr ñối với cả 

hai TSc và TSp. Tuy nhiên, khoảng cách X-Cc, X-Cp lớn nhất ñối 

với trường hợp HBr và nhỏ nhất ñối với trường hợp HF. Hơn nữa, từ 

các số liệu thu ñược ở bảng 3.1, ñộ dài HX dài hơn, khoảng cách H1-

Cc ngắn hơn, H1-Cp dài hơn và Cc-Cp cũng dài hơn trong TS so với 

trong Cπ. Tóm lại, những kết quả này minh chứng rằng có sự cắt ñứt 

và hình thành liên kết ñể tạo sản phẩm SPc và SPp. Đối với mỗi 

phức của HX với propen thì khoảng cách H1-Cc nhỏ hơn H1-Cp nên 

có thể dự ñoán khả năng tạo sản phẩm SPc ưu tiên hơn sản phẩm 

SPp. 
3.2.1.4. Phân tích AIM của các trạng thái trên ñường phản ứng 

Số liệu thu ñược từ phân tích AIM (Atoms in Molecule) cho 

thấy trong các phức Cπ, giá trị mật ñộ electron ρ(r) và Laplacian 

∇
2(ρ(r) tại các BCP (Bond Critical Point) của tương tác π···H-X nằm 

trong khoảng 0,032−0,053 au và 0,013−0,019 au tương ứng, trong ñó 

cả hai giá trị ρ(r) và ∇2(ρ(r) ñều có xu hướng giảm dần theo thứ tự từ 

HF ñến HBr. Trị số ∇2(ρ(r) tại BCP của các liên kết HX trong các 

phức Cπ ñều có trị số âm (nằm trong khoảng từ -2,946 ñến -0,466 
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au), chứng tỏ rằng các liên kết này thuộc liên kết cộng hóa trị.Trong 

khi ñó, tương tác π···H-X dựa trên lý thuyết về AIM [9] có thể ñược 

xem là tương tác yếu không cộng hóa trị vì trị số mật ñộ electron ρ(r) 

rất nhỏ và trị ∇2(ρ(r)>0 trong cả ba cặp tương tác.  

 

 
Hình 3.5: Hình học topo các ñiểm tới hạn liên kết BCP (ñỏ) trong 

các phức Cπ  
Đối với trường hợp các TS, sự tiếp xúc H1···Cc và H1···Cp ñều 

có trị ρ(r) khá dương (0,170−0,198 au) và ∇
2(ρ(r) < 0 (từ -0,393 ñến 

-0,528 au). Độ chênh lệch giữa trị ρ(r) ∇2(ρ(r) trong các phức TSc và 

TSp ñều không khác nhau nhiều. Như vậy, liên kết cộng hóa trị ñã 

ñược hình thành ñối với các sự tiếp xúc này trong các TS khảo sát. 

Trái lại, với ρ(r) nhỏ (0,068−0,227 au) và ∇2(ρ(r)> 0 (0,047−0,109 
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au) chứng tỏ các liên kết HX lúc này là những tương tác yếu không 

cộng hóa trị, dần dần sẽ bị cắt ñứt hoàn toàn ñể hình thành sản phẩm. 

3.2.1.5. Các giá trị nhiệt ñộng - ñộng học của các phản ứng và cơ 

chế phản ứng 

Kết quả tính ñược liệt kê ở bảng 3.2 và sơ ñồ mô tả cơ chế 

phản ứng ñược trình bày ở hình 3.2, 3.3 và 3.4. Số liệu thu ñược ở 

bảng 3.2 cho thấy, cả ba ñại lượng nhiệt ñộng của phản ứng là năng 

lượng tương tác hiệu chỉnh ZPE (∆Er), nhiệt tạo thành (∆Hr) và năng 

lượng tự do (∆Gr) của phản ứng ñều nhận giá trị âm, ngoại trừ trường 

hợp ∆Gr trong phức CH3CHCH2···HF(II) có trị số dương. Hơn nữa, 

các giá trị của ∆Er, ∆Hr và ∆Gr theo hướng phản ứng I ñều âm 

hơn so với hướng II trong tất cả các trường hợp và có xu hướng âm 

dần từ dẫn xuất HF ñến HBr. Điều này có nghĩa là sản phẩm tạo 

thành theo hướng I ưu tiên hơn theo hướng II về mặt nhiệt ñộng. 

Năng lượng tự do hoạt hóa của quá trình tạo phức Cπ (∆G#π) có giá 

trị dương, nằm trong khoảng từ 2,3 ñến 3,9 kcal/mol và có xu hướng 

tăng dần theo trình tự từ HF ñến HBr. Hằng số tốc ñộ tạo phức Cπ 

(k1) có giá trị rất lớn, trong khoảng từ 0,87.1010 ñến 12,3.1010
 

cm3.mol-1.s-1, và giảm dần từ HF ñến HBr. Bên cạnh ñó, năng lượng 

tương tác của quá trình tạo phức Cπ (∆Eπ) cũng có giá trị âm và có 

xu hướng giảm dần mức ñộ âm cũng theo trình tự như của k1. Do 

vậy, phản ứng tạo phức Cπ sẽ xảy ra rất nhanh, và tốc ñộ tạo phức Cπ 

cũng giảm dần theo thứ tự trên. 
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Bảng 3.2: Các giá trị nhiệt ñộng (kcal/mol) và ñộng học của các phản 

ứng (cm3.mol-1.s-1) 

 

Phương 
pháp 

∆Χ HF(I) HF(II) HCl(I) HCl(II) HBr(I)  HBr(II) 

∆Er -11,354 -6,380 -19,091 -15,334 -
20,135 

-16,928 

∆Hr -12,875 -7,917 
-20,521 -16,765 

-
21,467 

-18,262 

∆Gr 
-2,404 2,398 -9,755 -6,227 

-
10,670 

-7,710 

∆Eπ 
 

-4,378 -4,378 -3,993 -3,993 -2,846 
-2,846 

∆G#π 
 

2,322 2,322 2,748 2,748 3,892 
3,892 

∆E# 

 46,342 53,104 39,792 46,592 35,036 
41,691 

∆G# 

 
55,227 61,764 48,736 55,273 43,978 

50,369 

k1.10-

10 
12,308 12,308 5,990 5,990 0,868 

0,868 

 
 
 
 

MP2/ 
aug-cc-
pVDZ 

k2.1020 1,94.10-
8 

3,11.10-
13 

1,94.10-
3 

1,79.10-
8 

3,45 
7,07.10-

5 

Thực 
nghiệm  

∆E#
exp     44,0 50,5   34,5 41,3 

   28,8 34,5 

Kết quả ở bảng 3.2 cũng cho thấy, năng lượng hoạt hóa và 

năng lượng tự do hoạt hóa của quá trình tạo phức TS (∆E# và ∆G#) 

theo hướng I nhỏ hơn so với hướng II ứng với mỗi cặp tương tác, và 

có xu hướng giảm dần mức ñộ dương theo trình tự từ HF ñến HBr. 

Điều này dẫn tới kết quả là tốc ñộ tạo phức TSc sẽ nhanh hơn phức 
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TSp và có xu hướng tăng dần khi ñi từ phức chứa HF ñến phức chứa 

HBr. Mặt khác, k2 - hằng số tốc ñộ của quá trình tạo phức TS bé hơn 

rất nhiều so với k1, nằm trong khoảng từ 3,1.10-33 ñến 3,5.10-20 

cm3.mol-1.s-1. Chính vì vậy, có thể kết luận rằng tốc ñộ của cả phản 

ứng ñược quyết ñịnh bởi tốc ñộ của quá trình tạo phức TS, và do ñó 

với cùng một anken là propen thì tốc ñộ phản ứng theo hướng I lớn 

hơn so với hướng II và có xu hướng tăng dần theo trình tự HF ñến 

HCl và ñến HBr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Sơ ñồ cơ chế phản ứng cộng HX (X=F, Cl, Br) vào 

CH2=CHCH3 

3.2.1.6. Nhận xét chung về phản ứng cộng hợp HX (trong ñó X là F, 

Cl, Br) vào CH2 = CHCH3 

Phản ứng cộng hợp HX (X là F, Cl, Br) vào propen xảy ra 

theo hai hướng khác nhau: hướng tạo sản phẩm Markovnikov (hướng 

I) và hướng tạo sản phẩm anti-Markovnikov (hướng II). Các thông số 

nhiệt ñộng và ñộng học của phản ứng ñều nói lên mức ñộ ưu tiên của 

hướng I ñối với hướng II ở cả ba cặp tương tác. Tốc ñộ phản ứng phụ 

thuộc vào tốc ñộ của quá trình tạo phức chất hoạt ñộng (TS). Trong 
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ba tác nhân cộng hợp vào propen là HF, HCl và HBr thì mức ñộ tạo 

phức π bền, sản phẩm bền cũng như tốc ñộ phản ứng ñối với trường 

hợp HBr là lớn nhất, còn thấp nhất là HF. Cả hai hướng phản ứng (I 

và II) ñều hình thành chung phức π. Khác với trong dung dịch, quá 

trình phản ứng cộng hợp HX (X là F, Cl, Br) vào propen trong pha 

khí không có sự tạo thành cacbocation riêng rẽ. 
3.2.2. Hệ phản ứng CH2=CHCH3 với H2X (trong ñó X là O, S, Se) 

3.2.2.1  Đường IRC và hình học của các trạng thái có mặt trên 

ñường phản ứng 

Phân tử CH2=CHCH3 có cấu tạo bất ñối xứng và do ñó có tới 

hai ñường IRC ứng với mỗi cặp tương tác giữa H2X và CH2=CHCH3 

(hình 3.7). Kết quả tính toán ST, IRC và tối ưu hình học các trạng 

thái cho thấy, mỗi cặp monome khi tiếp xúc với nhau sẽ hình thành 

nên một phức π chung (Cπ), qua hai hàng  rào năng lượng ứng hai 

trạng thái chuyển tiếp có cấu trúc khác nhau (TSI và TSII ) và cuối 

cùng hình thành nên hai sản phẩm riêng biệt (SPI và SPII ). Như vậy, 

phản ứng cộng H2X (X là O, S, Se) vào propen trong pha khí cũng 

tương tự như phản ứng cộng HY (Y là F, Cl, Br) vào propen trong 

cùng pha, ñều không hình thành cacbocation trung gian [11].  

22 

      Hình 3.7: Đường IRC ứng với mỗi cặp tương tác  giữa 

CH3CHCH2 và H2O, H2S, H2Se 

3.2.2.2 Hình học của các tiểu phân trên ñường phản ứng 

Kết quả tối ưu hình học các trạng thái chuyển tiếp chính - 

phụ và hình học các sản phẩm chính và phụ giữa phản ứng 

CH2=CHCH3 với H2X (trong ñó X là O, S, Se) có mặt trên ñường 

phản ứng ñược biểu diễn trong hình 3.8, 3.9 và 3.10.  

3.2.2.3. Độ dài của một số liên kết của các trạng thái có mặt trên 

ñường phản ứng 

3.2.2.4. Các giá trị nhiệt ñộng – ñộng học của các phản ứng và sơ ñồ 

cơ chế phản ứng trong pha khí 

Bảng 3.4: Các giá trị nhiệt ñộng (kcal/mol) và ñộng học của các phản 

ứng (cm3.mol-1.s-1) 

 H2O(I) H2O(II) H2S(I) H2S(II) H2Se(I) H2Se(II) 

∆Er -11,800 -7,402 -20,727 -17,801 -23,232 -20,489 

∆Hr -13,304 -8,906 -22,005 -19,126 -24,369 -21,688 

∆Gr -2,226 1,979 -10,668 -7,896 -13,057 -10,459 

∆Eπ -2,969 -2,969 -2,652 -2,652 -2,999 -2,999 

∆G#π 4,005 4,005 4,351 4,351 4,293 4,293 

∆E# 
50,463 55,997 44,354 50,873 37,964 46,387 

∆G# 60,072 65,321 54,224 60,448 48,007 56,141 

k1.E
-10 

0,717 0,717 0,400 0,400 0,441 
0,441 

k2 5,411E
-32 

7,644E
-36 

1,052E
-27 

2,868E
-32 

3,823E
-23 

4,1374E
-29 
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* Sơ ñồ cơ chế phản ứng H2X (X=O, S, Se) vào CH2=CHCH3 
       

 
 

Hình 3.11: Sơ ñồ cơ chế phản ứng H2X (X=O, S, Se) vào 
CH2=CHCH3 

3.2.2.5. Nhận xét về phản ứng cộng hợp H2X (X= O, S, Se) vào 

CH2=CHCH3 

     Phản ứng cộng hợp H2X (X = O, S, Se) vào CH2=CHCH3 xảy ra 

theo hai hướng khác nhau: hướng tạo sản phẩm Markovnikov (hướng 

I) và hướng tạo sản phẩm anti – Markovnikov (hướng II). Các thông 

số nhiệt ñộng và ñộng học của phản ứng ñều nói lên mức ñộ ưu tiên 

cho việc tạo sản phẩm Markovnikov ñối với cả ba cặp tương tác. Tốc 

ñộ toàn bộ phản ứng phụ thuộc vào tốc ñộ của quá trình tạo phức chất 

hoạt ñộng (TS).Trong ba tác nhân cộng hợp vào CH2=CHCH3 là 

24 

H2O, H2S và H2Se thì tốc ñộ phản ứng theo hướng I ñối với trường 

hợp H2Se là lớn nhất, còn thấp nhất là H2O.    Có tất cả bốn trung tâm 

phản ứng ứng với mỗi cặp tương tác, trong ñó cả hai hướng phản ứng 

I và II ñều có chung một phức π và mỗi hướng chỉ có duy nhất một 

trạng thái chuyển tiếp (TS), không có sự tạo thành nên tiểu phân 

trung gian là cacbocation riêng rẽ trong phản ứng ở trạng thái khí. 

 



25 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

Sử dụng phần mềm Hyperchem: 

1. Đã minh họa hình ảnh của các phân tử ñường, tinh bột, 

xenlulozơ, cấu trúc của các aminoaxit, protein, chỉ ra các liên kết 

trong các phân tử ñó. Từ ñó bổ sung dữ liệu lý thuyết cho việc so 

sánh cấu trúc, tính chất của các phân tử tinh bột và xenlulozơ. 

2. So sánh tính bazơ của một số amin, tính toán mật ñộ ñiện tích 

của các hợp chất hữu cơ có vòng thơm. Giải thích thứ tự sắp xếp 

bằng các loại hiệu ứng. 

Sử dụng phần mềm Gaussian: 

3. Tìm ñược các trạng thái của phản ứng nhằm mô tả trực quan 

hơn cơ chế phản ứng.  

4. Tính toán ñược các ñại lượng nhiệt ñộng như ∆H, ∆G, ∆S 

cũng như các ñại lượng ñộng học Ea, hằng số tốc ñộ k… cho các 

phản ứng hóa học. Phân tích ñược mối quan hệ giữa các ñại lượng 

nhiệt ñộng ñã tính toán với cơ chế của các phản ứng. 

5. Khảo sát lý thuyết phản ứng cộng electrophin của các HX (X = 

F, Cl, Br) hoặc H2Y (Y = O, S, Se) vào phân tử propen. Cơ chế của 

phản ứng cộng electrophin của các HX hoặc H2Y vào phân tử 

CH2=CHCH3 nhìn chung ñều xảy ra tương tự nhau. Kết quả tính toán 

cho thấy: 

- Phản ứng cộng hợp HX  hoặc  H2Y vào propen  xảy ra theo hai 

hướng khác nhau: hướng tạo sản phẩm Markovnikov (hướng I) và 

hướng tạo sản phẩm anti – Markovnikov (hướng II).  
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- Các thông số nhiệt ñộng và ñộng học của phản ứng ñều nói lên mức 

ñộ ưu tiên cho việc tạo sản phẩm Markovnikov ñối với cả mỗi cặp 

tương tác.  

- Tốc ñộ toàn bộ phản ứng phụ thuộc vào tốc ñộ của quá trình tạo 

phức chất hoạt ñộng (TS). 

- Trong ba tác nhân cộng hợp vào propen là HF, HCl và HBr thì mức 

ñộ tạo phức π bền, sản phẩm bền cũng như tốc ñộ phản ứng ñối với 

trường hợp  HBr  là lớn nhất, còn thấp nhất là HF.  

- Trong ba tác nhân cộng hợp vào propen là H2O, H2S và H2Se thì tốc 

ñộ phản ứng theo hướng I ñối với trường hợp H2Se là lớn nhất, còn 

thấp nhất là H2O. 

- Mỗi cặp monome khi tiếp xúc với nhau sẽ hình thành nên một phức 

π chung (Cπ), qua hai hàng rào năng lượng ứng hai trạng thái chuyển 

tiếp có cấu trúc khác nhau (TSI và TSII ) và cuối cùng hình thành nên 

hai sản phẩm riêng biệt (SPI và SPII ). 

          Kiến nghị 

Đề tài có thể phát triển mở rộng theo hướng ứng dụng các phần 

mềm chuyên dụng với các mức lý thuyết cao ñể tính toán, khảo sát: 

1. Cấu trúc, ñộ bền của các phức chất trạng thái chuyển tiếp 

với thời gian tồn tại ngắn, từ ñó ñề nghị các cơ chế phản ứng hóa học. 

2. Bản chất liêt kết hóa học và tương tác giữa các chất. 

3. Sử dụng số liệu tính toán lý thuyết ñể dự ñoán kết quả thực 

nghiệm. Kết hợp thực nghiệm ñể kiểm chứng lý thuyết. 
 

 


