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Tóm tắt: 

NaBz (natri benzoat) có hai dạng đa hình (monoclinic và triclinic), được sử dụng rất phổ biến 
trong bảo quản thực phẩm và trong y học. Các đặc trưng về hình thái phân tử, sự phân bố điện 
tích, phổ IR và Raman, các đặc tính nhiệt động của NaBz và FMO (orbital biên phân tử) của 
anion benzoat được phân tích bằng thực nghiệm và tính toán lượng tử (DFT/B3LYP/6 
311G++(d,p)). Từ những phân tích đó,  chúng tôi đã giải thích được tại sao chiều dài liên kết ion 
O-Na bị kéo dài ra trong pha rắn của NaBz; giải thích được tại sao NaBz được sử dụng để làm 
chất bảo quản thay cho acid benzoic và làm tá dược trơn; gán được các kiểu dao động cho những 
đỉnh phổ thực nghiệm đặc trưng; giải thích cơ chế phản ứng của nó với glycin trong việc điều trị 
rối loạn chu kỳ urê ở người.  
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Abstract: 

NaBz (natri benzoate) which has two polymorphisms (monoclinic and triclinic), is widely used 
in food preservation and in medicine. The NaBz’s characteristics about molecule geometry, 
charge distribution, IR and Raman spectroscopy, thermodynamical properties and anion 
benzoate’s FMO (Frotier Molecular Orbitals) are analyzed by experiment and quantum 
computing (DFT/B3LYP/6-311G++(d,p)). From these analyses, we explain why O-Na bonding 
is extended in solid phase of NaBz, why NaBz is used in preserving food and in medicine more 
than acid benzoic and is widely used as a lubricant excipient. We also assign vibrational modes 
to experimental featured peaks in IR and Raman spectrum and explain operating mechanism of 
NaBz with glycine in treating urea cycle disorders in humans.   
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