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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân 

tử để nghiên cứu khả năng hấp thụ của 14 hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt lên bề 

mặt kim loại sắt. Các thông số lượng tử như EHOMO và ELUMO được tính toán và thảo luận để đánh 

giá khả năng ức chế ăn mòn của các hợp chất xanthone. Mô phỏng Monte Carlo được ứng dụng 

để tìm cấu hình hấp thụ bền nhất của các hợp chất ức chế ăn mòn trên bề mặt Fe(110). Năng 

lượng hấp thụ từ kết quả tính Monte Carlo của các hợp chất xanthone lên bề mặt của sắt trong cả 

pha khí và dung môi nước giảm theo thứ tự sau: 14 > 7 > 2 > 6> 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 

8 > 3 > 4. Hợp chất 14 là chất có tiềm năng ức chế ăn mòn hiệu quả nhất trong các hợp chất 

xanthone. 
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tử. 

Abstract: 

In this article, quantum chemistry and molecular dynamic simulation methods are employed on 

14 xanthone compounds extracted from garcinia mangostana in order to study their absorption 

effectiveness on iron surface. Quantum chemical parameters such as EHOMO and ELUMO have 

been calculated and discussed in detail to evaluate their inhibiting effectiveness. Adsorption 

energies and interaction configurations of xanthones on Fe(110) are obtained using the Monte 

Carlo simulations. The adsorption strength from the outputs of Monte Carlo simulations of the 

studied molecules on Fe(110) surface in vacuum and in the presence of water follow the trend: 

14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. Moreover, compound 14 is the best 

corrosion inhibitor among 14 xanthones extracted from garcinia mangostana. 
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