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Ar2NH Diphenylamine 

ArNH2 Aniline 
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DPPH 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl  

PANI Polyaniline 

Phoz Phenoxazine 
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dụng thông dụng sẽ được viết bằng tiếng Việt; còn các thuật ngữ khoa học chưa có 

các cụm thuật ngữ tiếng Việt tương đương, sẽ được viết nguyên tên tiếng Anh của 

cụm thuật ngữ đó để dễ dàng tra cứu các tài liệu trên các tạp chí quốc tế. 

Tên hợp chất hóa học 

Sử dụng thống nhất tên theo quy định của IUPAC và viết bằng tiếng Anh thay 

vì dịch sang tiếng Việt (ví dụ: viết nitrogen thay vì ni-tơ). 
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MỞ ĐẦU 
 

Vật liệu polymer khi tiếp xúc môi trường khí quyển với sự có mặt đồng thời 

oxy, nước, ánh sáng và nhiệt sẽ bị giảm chất lượng, giảm độ bền và các tính chất lí, 

hóa hay cơ học sẽ bị ảnh hưởng. Điều này được lí giải là do quá trình oxy hóa hình 

thành từ những tác động của môi trường lên vật liệu, cụ thể ở đây là các phản ứng 

dây chuyền có mặt các gốc tự do. Vì vậy, làm chậm quá trình suy thoái vật liệu do 

quá trình oxy hóa là mối quan tâm lớn trong cả hai khía cạnh học thuật và kinh tế.     

 Nhằm bảo vệ vật liệu khỏi bị suy thoái do quá trình oxy hóa, các nhà khoa học 

đã nghiên cứu và đề xuất đưa các chất chống oxy hóa vào vật liệu cần bảo vệ với hàm 

lượng phù hợp [14], [15], [66], [88], [106], [154]. Vai trò chính của các chất chống 

oxy hóa là chấm dứt chuỗi phản ứng hoặc ngăn chặn các phản ứng oxy hóa xảy ra 

trong các hợp chất hữu cơ. Sự hiểu biết thấu đáo về cơ chế làm việc của chất chống 

oxy hóa có tầm quan trọng trong việc bảo vệ các hợp chất hữu cơ khỏi các quá trình 

thoái hóa. Do đó, vấn đề chọn hoặc thiết kế các chất chống oxy hóa hiệu quả cho vật 

liệu vẫn là thách thức cho cả nhà hóa học thực nghiệm và lí thuyết.  

 Đi cùng với sự phát triển của hóa học hữu cơ, hóa học các hợp chất vòng thơm 

từ lâu đã được chú trọng nghiên cứu và tìm thấy nhiều ứng dụng trong khoa học, kĩ 

thuật, cũng như trong đời sống. Đặc biệt hơn, chúng được biết đến là những chất 

chống oxy hóa tiềm năng đã được sử dụng hiệu quả trong lĩnh vực y học [102], thực 

phẩm [105] hay công nghiệp [186]. Gần đây, các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen 

thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu do khả năng chống oxy hóa 

hiệu quả trong việc dập tắt các gốc tự do [14], [16], [88], [154]. Nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới cũng tập trung vào hoạt tính chống oxy 

hóa của các hợp chất này [95], [123], [141], [181]. Các amine thơm được sử dụng là 

những chất ổn định vật liệu polymer, chất dẻo, sản phẩm dầu mỏ, chúng đóng vai trò 

như các chất chống oxy hóa ở dạng hindered phenol, copolymer của 2,6-

ditertiarybutyl-4-vinyl phenol. Các chất chống oxy hóa phối hợp với các polymer có 

hai liên kết đôi C=C và các polyolefins, kết quả cho thấy sự ổn định của các polymer 

này được cải thiện đáng kể [181]. Bên cạnh đó, nhiều chất ổn định ánh sáng cho 

polymer, chất dẻo hay sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ amine như di-tert-alkyl 
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amine, nitroxide đã được nhiều người biết đến nhờ tính hiệu quả của nó - là chất 

chống oxy hóa có thể điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình sử dụng hay sản xuất [88]. 

Các amine thơm đã được công nhận là các chất chống tia UV và tăng độ bền cho cao 

su [39], [118]. 

Rõ ràng các mối quan hệ giữa cấu trúc, tính chất nhiệt động học và khả năng 

chống oxy hóa của các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen nói chung và các amine 

thơm nói riêng được quan tâm nhiều từ quan điểm lí thuyết cũng như thực tế. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu một cách hệ thống để tìm ra các quy luật và cơ chế cụ thể cho 

từng chất oxy hóa vẫn luôn là một câu hỏi mở cho từng chất cụ thể, vẫn còn là một 

trong những vấn đề cần tiếp tục thực hiện. Vì vậy, mục tiêu của Luận án là thông qua 

việc nghiên cứu các tính chất nhiệt động học liên quan đến cơ chế phản ứng dập tắt 

gốc tự do để có thể thiết kế các chất chống oxy hóa hiệu quả có nguồn gốc từ các 

amine, sử dụng làm chất ổn định cho vật liệu polymer.  

Đối với lĩnh vực này, việc nghiên cứu bằng hóa học lượng tử và phương pháp 

hóa tính toán sẽ có nhiều triển vọng tạo ra những kết quả mới đảm bảo tính chính 

xác, tính khoa học, logic trong cách luận giải và có tính thực tế khi đề xuất một chất 

chống oxy hóa mới. Với một số lượng lớn các công bố khoa học liên quan gần đây, 

có thể khẳng định rằng việc áp dụng các phương pháp tính toán trong hóa lượng tử 

đã trở thành công cụ đắc lực cho nghiên cứu hóa học. Hiện nay, cùng với sự tiến bộ 

của khoa học công nghệ, nhiều phần mềm tính toán hóa học lượng tử ra đời đã trở 

thành một công cụ hữu ích trong việc nghiên cứu về cấu trúc phân tử, khả năng phản 

ứng, các thông số động học, cơ chế phản ứng, các thông tin về phổ. 

Với những lí do đó chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu trong Luận án tiến sĩ 

này là: “Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả 

năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán”.  
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Mục tiêu của Luận án 

- Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các hợp chất vòng thơm chứa liên 

kết N  ̶H bằng phương pháp hóa tính toán;  

- Thiết kế các chất chống oxy hóa hiệu quả cho việc ổn định vật liệu polymer 

dựa trên các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen. 

Đối tượng và nhiệm vụ của Luận án 

- Khảo sát các phương pháp tính toán có độ tin cậy cần thiết để xác định thông 

số nhiệt động học; 

- Dựa trên quan điểm nhiệt động học và động hóa học, nghiên cứu cấu trúc, 

ảnh hưởng của các nhóm thế đẩy electron (Electron Donating Group – EDG), nhóm 

thế hút electron (Electron Withdrawing Group – EWG), nhóm thế halogen đến các 

tính chất nhiệt động học và khả năng chống oxy hóa của các dẫn xuất từ các hợp chất 

vòng thơm: aniline, diphenylamine, polyaniline;  

- Thiết kế các dẫn xuất vòng thơm chứa liên kết N ̶ H có khả năng chống oxy 

hóa tốt: + Các hợp chất dị vòng phenoxazine và phenothiazine; 

  + Các dẫn xuất của diphenylamine; 

  + Các hợp chất nano lai fulleren-polyaniline. 

Ý nghĩa khoa học của Luận án 

Triển khai một hướng nghiên cứu mới phù hợp với xu thế chung trên thế giới 

cũng như các điều kiện của Việt Nam, tìm kiếm chất chống oxy hóa hiệu quả và thân 

thiện với môi trường bằng phương pháp hóa tính toán. Bên cạnh đó, các kết quả của 

Luận án còn có vai trò đóng góp vào việc định hướng cho quá trình tổng hợp các chất 

chống oxy hóa từ dẫn xuất của hợp chất vòng thơm, đáp ứng được yêu cầu nghiên 

cứu và hướng tới việc ứng dụng trong thực tiễn. 

Những đóng góp mới của Luận án 

- Nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chống oxy hóa và ảnh hưởng của các 

nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất vòng thơm chứa liên kết 

NH (một vòng thơm – aniline;  hai vòng thơm – diphenylamine; đa vòng thơm – 

polyaniline) thông qua các cơ chế: chuyển nguyên tử hydrogen (HAT) hay chuyển 

đồng thời proton và electron nhưng theo hai hướng khác nhau (PCET); cơ chế chuyển 
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electron - chuyển proton (SET-PT) và cơ chế mất proton - chuyển electron (SPLET). 

Trong đó, ảnh hưởng của các nhóm thế đẩy electron theo cơ chế HAT và SET-PT được 

đánh giá là tạo nên chất chống oxy hóa tốt hơn các nhóm thế hút electron và nhóm thế 

halogen, theo quan điểm nhiệt động học.  

- Đánh giá cơ chế của phản ứng dập tắt gốc tự do theo quan điểm nhiệt động học và 

động học dựa trên hai cơ chế HAT và PCET, theo đó cơ chế PCET được đánh giá là có 

tốc độ phản ứng nhanh hơn tốc độ xảy ra trong cơ chế HAT. 

- Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa tiềm năng từ các dẫn xuất vòng thơm 

chứa liên kết NH bằng phương pháp hóa tính toán. Cụ thể: 

+ Các hợp chất dị vòng phenoxazine và phenothiazine; 

+ Các dẫn xuất của diphenylamine; 

+ Các hợp chất nano lai fulleren-polyaniline. 

Những đóng góp mới của Luận án đã được công bố trên các tạp chí Quốc tế 

uy tín trong danh mục ISI cũng như trên các tạp chí Quốc gia uy tín: 

- Tạp chí ACS Omega, 2020, DOI: 10.1021/acsomega.0c04144.  

- Tạp chí RSC Advances, 2020, DOI: 10.1039/d0ra00903b . 

- Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(6), 679-691. 

- Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry, 2020, xx, xxx-xxx. 

- Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology, 2020, xx, xxx-xxx. 

- Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018, tập số 127, số 1B, Tr. 5-18. 

- Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2020, xx, xx-xx.  

Cấu trúc của Luận án  

- Mở đầu  

- Chương 1: Tổng quan về hệ chất nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ CHẤT NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HỢP CHẤT CHỐNG OXY HÓA 

1.1.1. Gốc tự do, sự oxy hóa và các chất chống oxy hóa 

Gốc tự do (free radical) là một mảnh nguyên tử hay nhóm nguyên tử có một 

electron độc thân. Electron này rất linh động, không ổn định, luôn có xu hướng kết 

hợp với một electron tự do của một nguyên tử hay phân tử khác khi tiếp xúc để tạo 

thành liên kết, hoặc tạo ra hàng loạt gốc tự do mới [113]. Các gốc tự do tấn công vào 

các đại phân tử quan trọng dẫn đến phá vỡ cấu trúc phân tử. Phản ứng giữa gốc tự do 

với các phân tử có vai trò quan trọng trong sinh học như lipid, protein và 

deoxyribonucleic acid (DNA) được xem là các phản ứng oxy hóa có thể phá hủy 

màng lipid, tế bào protein và nucleic acid, gây nên các bệnh tật trong cơ thể con người 

[4]. Gốc tự do đóng vai trò là tác nhân oxy hóa tấn công vào mạch chính của các 

polymer, cắt đứt mạch polymer làm vật liệu mềm và yếu đi [132]. Sự tự oxy hóa của 

hydrocarbon, kiểu mẫu của phản ứng chuỗi gốc tự do sẽ làm giảm tuổi thọ của các 

sinh vật sống, chất dẻo, cao su và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ [28]. Ngoài 

ra, phản ứng của gốc tự do cùng các tác nhân trong không khí cũng gây ảnh hưởng 

không nhỏ tới chất lượng các vật liệu như nhựa, kim loại hay cao su [175]. Chính vì 

vậy, vấn đề cần quan tâm là phải vô hiệu hóa các gốc tự do. 

Chiến lược quan trọng nhất trong việc làm chậm quá trình phản ứng của các 

gốc tự do là nhờ sự can thiệp của các chất chống oxy hóa theo cách bắt giữ gốc tự do 

(radical trapping antioxidant - RTA). Chất chống oxy hóa là những chất ức chế sự 

oxy hóa của phân tử khác, phá vỡ chuỗi phản ứng dây chuyền bằng cách loại bỏ các 

gốc tự do và làm kết thúc chuỗi phản ứng oxy hóa, được hiểu theo nghĩa rộng là các 

hợp chất làm chậm quá trình tự oxy hóa. Trong quá trình phản ứng, chúng sẽ làm 

chậm, dừng quá trình tự oxy hóa hoặc dập tắt gốc tự do, phá vỡ chuỗi phản ứng gốc 

tự do, làm hạn chế tốc độ lan truyền của phản ứng bằng cách: phản ứng với gốc tự do 

để cho ra các sản phẩm không chứa gốc tự do hoặc các gốc tự do không có tính oxy 

hóa [107]. 
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1.1.2. Vai trò chất chống oxy hóa 

Vấn đề nghiên cứu các hợp chất oxy hóa và chống oxy hóa ngày nay thường 

được chú trọng vì vai trò của nó đối với khoa học và thực tiễn. Rất nhiều lĩnh vực 

đang quan tâm nghiên cứu đến các hợp chất này bao gồm y học, dược phẩm, thực 

phẩm, xây dựng hay công nghiệp vật liệu. 

Trong lĩnh vực y học, có thể nói, chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng 

trong việc ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của mầm bệnh, đặc biệt là các bệnh 

về tim mạch, rối loạn chức năng phổi, thận hay thậm chí là ung thư bởi vì chất chống 

oxy hóa có khả năng ổn định hoặc ngừng hoạt động của các gốc tự do trước khi chúng 

tấn công các tế bào. Do vậy, chất chống oxy hóa là cực kỳ quan trọng để duy trì sức 

khỏe và bảo vệ tốt nhất cho các tế bào trong cơ thể [153]. 

Trong lĩnh vực hóa thực phẩm, chất chống oxy hóa có vai trò trì hoãn quá trình 

oxy hóa chất béo trong thực phẩm [170]. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa tự nhiên 

tồn tại trong thực vật điển hình như các hợp chất polyphenol - được tìm thấy chủ yếu 

trong các loại trái cây, rau, ngũ cốc chứa đựng rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của 

con người [143]. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các vật liệu tổng hợp và vật liệu có nguồn gốc 

từ dầu mỏ như dầu mỡ bôi trơn động cơ, cao su, nhiên liệu và các chất dẻo khi tiếp 

xúc môi trường khí quyển với sự có mặt đồng thời oxy, nước, ánh sáng và nhiệt 

thường xảy ra các phản ứng dây chuyền có mặt các gốc tự do làm suy giảm các tính 

chất hóa học, lí học và cơ học của vật liệu. Các nghiên cứu để bảo vệ chúng khỏi bị 

suy thoái do bị oxy hóa là thêm các chất chống oxy hóa với hàm lượng phù hợp, vì 

vai trò chính của nó là chấm dứt chuỗi phản ứng oxy hóa hoặc ngăn chặn, dập tắt các 

phản ứng gốc tự do xảy ra trong các hợp chất hữu cơ [89].  

Gần đây có nhiều sự quan tâm đến các chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ 

các hợp chất phenol, các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen (N) có chức năng như 

những chất chống oxy hóa hiệu quả trong việc dập tắt các gốc tự do, đã được ứng 

dụng vào thực tiễn và tạo bước đột phá trong công nghiệp vật liệu dầu mỏ [13]. Một 

số nghiên cứu đã đánh giá rằng các hợp chất chứa nitrogen có khả năng trở thành 

những chất chống oxy hóa tốt, trong nhiều lĩnh vực như y học [48], [80], [90], [128], 
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thực phẩm [124], [183] hay công nghiệp [100], [171], [197]. Có thể nói, việc tìm ra 

các hợp chất mới hay các dẫn xuất từ các hợp chất chứa nguyên tố nitrogen làm tăng 

khả năng chống oxy hóa luôn là chủ đề được các nhà nghiên cứu thực nghiệm và lí 

thuyết quan tâm [78], [127], [173]. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ HỢP CHẤT VÒNG THƠM CHỨA NITROGEN CÓ 

TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA  

1.2.1. Các chất chống oxy hóa họ amine thơm đặc trưng 

Chúng tôi tập trung nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các hợp chất 

amine thơm, với vai trò là các chất bắt gốc tự do. Chúng làm chậm tốc độ phát triển 

mạch bằng cách phản ứng với các gốc tự do peroxyl (ROO•) tham gia trong phản ứng 

dây chuyền, trong khi đó chất chống oxy hóa ngăn ngừa sẽ làm giảm tốc độ khơi mào 

phản ứng tự oxy hóa [87].  

Thông thường, các amine thơm bậc hai là các chất chống oxy hóa hiệu quả 

trong việc ngăn ngừa các quá trình tự oxy hóa của các hợp chất hữu cơ. Một chất 

chống oxy hóa hiệu quả (lấy ví dụ là aniline – ArNH2) phải chuyển nguyên tử H trong 

liên kết N  ̶H đến gốc tự do ROO• để hình thành nên ROOH và một gốc tự do mới 

(ArṄH), sau đó gốc tự do mới này nhanh chóng kết hợp với ROO• thứ hai tạo ra các 

sản phẩm không chứa electron độc thân. Như vậy, một chất chống oxy hóa hiệu quả 

phải dập tắt gốc tự do ROO• bất cứ lúc nào nó bắt gặp và yêu cầu gốc tự do tạo ra từ 

amine thơm không tiếp tục tham gia chuỗi phản ứng dây chuyền. Thêm vào đó, gốc 

tự do hình thành từ amine thơm hoặc phản ứng với gốc tự do ROO thứ hai hoặc tham 

gia vào “chu trình xúc tác” để thực hiện việc dập tắt nhiều gốc tự do khác [42], [196].  

Có một số hợp chất hóa học có thể hoạt động như các chất chống oxy hóa theo 

cơ chế bắt gốc tự do. Cơ chế này lại phân chia thành nhóm phụ như: nhóm chuyển 

nguyên tử hydrogen hoặc cho electron đến gốc peroxyl, hydroxyl; nhóm nhận nguyên 

tử hydrogen hoặc nhận electron từ gốc tự do tại vị trí carbon [158]. Nhóm thứ nhất 

bao gồm các hợp chất phenol hay arylamine, nhóm thứ hai bao gồm các gốc phenoxyl, 

nitroxyl bền và các hợp chất quinonoid [12], [182]. Sau đây là một vài ví dụ:  

4,4'-dioctyldiphenylamine (DDPA) (Hình 1.1) là ví dụ về RTA thuộc họ amine 

thơm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa học. Hoạt tính chống oxy hóa của 
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DDPA đã được nghiên cứu một cách hệ thống bởi nhiều tác giả khác nhau, nó được xem 

là chất chuẩn cho quá trình đánh giá khả năng chống oxy hóa [187] [21]. 

 

Hình 1.1. Chất chuẩn chống oxy hóa kiểu dập tắt gốc tự do thuộc họ amine  

Hiện nay, các chất chống oxy hóa sử dụng cho polymer trên cơ sở các dẫn xuất 

của amine nói chung và các amine thơm nói riêng có những tính chất tuyệt vời [181]. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học về một vài dẫn xuất amine thơm được cho là các 

chất chống oxy hóa hiệu quả đối với polymer như sau: 

Dạng gramine và dạng dẫn xuất amine của pyrazole được đề xuất bởi Schulz 

và cộng sự (Hình 1.2) là những chất chống oxy hóa chứa nitrogen hiệu quả. Các hợp 

chất này hoạt động theo cơ chế dập tắt phản ứng chuỗi bằng nhiều giai đoạn. Có thể 

nhận thấy rằng hiệu quả chống oxy hóa của các hợp chất amine phụ thuộc vào số 

nguyên tử nitrogen trong vòng cũng như các vị trí khác nhau [157]. Ngoài ra, còn phụ 

thuộc vào gốc R, R1, R2 vì đó có thể là hydrogen, alkyl hay phenyl. 

 

Hình 1.2. Các chất chống oxy hóa chứa nitrogen  

a) dạng gramine và b) dẫn xuất amine của pyrazole  

Pratt và cộng sự đã tổng kết về mặt động học, cơ chế cũng như các phương 

pháp xác định hiệu quả của các chất chống oxy hóa theo cơ chế dập tắt gốc tự do và 
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cho thấy các hợp chất amine thơm (Hình 1.3) đã được áp dụng làm chất chống oxy 

hóa trong cao su, chất dẻo và dầu nhớt [177]. 

 

Hình 1.3. Các chất chống oxy hóa họ amine thơm đặc trưng  

1.2.2. Các hệ chất họ amine thơm được nghiên cứu trong Luận án 

1.2.2.1. Hệ chất aniline  

Aniline – viết tắt là ArNH2 (Hình 1.4) là hợp chất hữu cơ với công thức phân 

tử C6H5NH2. Đây là một trong những amine thơm đơn giản nhất và quan trọng nhất, 

ứng dụng chủ yếu của nó là sản xuất polyure (PU).  

Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường, aniline là một chất lỏng không màu, 

có mùi sốc, để lâu trong không khí bị oxy hóa biến thành màu vàng rồi nâu đen. Khối 

lượng riêng là 1,023 g/mL, nhiệt độ nóng chảy là ‒6,3°C, nhiệt độ sôi là 184,13°C. 

Aniline không tan trong nước (trừ khi đun sôi) nhưng các dung môi như cồn, xăng, 

dầu ăn lại dễ dàng hòa tan aniline. Mặt khác, aniline là chất dễ cháy và có thể thâm 

nhập vào cơ thể qua màng nhầy, qua da hoặc đường hô hấp.  
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Hình 1.4. Công thức cấu tạo aniline 

Phân tử aniline hình thành từ sự liên kết của một nhóm phenyl (–C6H5) và một 

nhóm amino (–NH2), giữa chúng có ảnh hưởng qua lại với nhau. Tính chất hóa học 

của aniline tập trung chủ yếu ở nhóm –NH2. Vòng thơm hút electron từ nhóm –NH2 

làm mật độ điện tích âm trên nguyên tử nitrogen giảm mạnh, do vậy nguyên tử 

nitrogen trong aniline có cặp electron chưa liên kết nhưng tính bazơ của aniline thể 

hiện rất yếu. Khi nhóm –NH2 liên kết với vòng thơm, hiệu ứng liên hợp đã làm mật 

độ electron trên vòng thơm tăng lên, đặc biệt ở vị trí ortho và para do đó khả năng 

tham gia phản ứng thế nucleophin của aniline dễ dàng hơn so với benzene [66]. Ngoài 

ra do hiệu ứng cảm ứng mà vị trí nhóm para của aniline được hoạt hóa nên cũng có 

khả năng tham gia phản ứng polymer hóa.  

1.2.2.2. Hệ chất diphenylamine  

Ar2NH là chất rắn không màu, bao gồm một nhóm amine liên kết với hai nhóm 

phenyl. Diphenylamine - viết tắt là Ar2NH (Hình 1.5) là hợp chất hữu cơ có công 

thức phân tử (C6H5)2NH. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Công thức cấu tạo diphenylamine 

Vấn đề nghiên cứu hệ vòng thơm chứa nitrogen được nghiên cứu rộng rãi để 

đánh giá giá trị năng lượng phân li liên kết N–H (Bond Dissociation Enthalpy – BDE). 
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Việc thay hai nguyên tử hydrogen của phân tử NH3 bằng hai vòng thơm sẽ làm giảm 

giá trị BDE(N−H), đồng thời làm tăng khả năng chống oxy hóa so với hệ một vòng.  

Các kết quả thực nghiệm đã chứng tỏ một vài hệ Ar2NH có hoạt tính tốt trong vai trò 

dập tắt gốc tự do. Hiệu quả bắt gốc tự do của chúng dựa trên sự cân bằng của động 

học chuyển nguyên tử hydrogen nhanh và ổn định đối với sự oxy hóa một electron 

bởi các peroxidic [19], [42], [50], [65], [72], [76], [88], [98], [119], [159], [166], 

[168], [196]. Trong Luận án này, Ar2NH và dẫn xuất của chúng là đối tượng nghiên 

cứu của chúng tôi. 

1.2.2.3. Hệ chất polyaniline  

Polyaniline – viết tắt là PANI được tổng hợp từ các monomer aniline (C6H7N). 

Trong số polymer có hệ electron π liên hợp, PANI là polymer do con người tạo ra 

sớm nhất, vào năm 1962 [40]. PANI là các chất rắn màu đen, không có nhiệt độ nóng 

chảy xác định, khó hòa tan trong các dung môi; độ dẫn điện tốt, có tính chất quang 

và hoạt tính xúc tác. Phương pháp tổng hợp dễ dàng, mức độ ổn định tốt trong môi 

trường có oxy hoặc nước. Các dạng cấu trúc của PANI được diễn tả trên Hình 1.6. 

 

a) dạng tổng quát 

 

b) dạng cấu trúc hai hợp phần chính benzenoid và quinoid 

Hình 1.6. Cấu trúc của polyaniline  

PANI được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn như vật liệu cảm biến hay chất 

bảo vệ ăn mòn kim loại [52], [85], [160]. PANI hình thành dựa trên phenylen có nhóm 

–NH– ở hai bên của vòng phenylen. Các nhóm –NH– có thể trải qua quá trình oxy 

hóa, cho phép PANI tồn tại trong trạng thái oxy hóa liên tục. Cấu trúc chính của PANI 
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bao gồm hai loại phân đoạn: dạng khử là amine benzenoid và dạng oxy hóa imine 

quinoid. Tỉ lệ thay đổi của các đơn vị benzenoid và quinoid dẫn đến trạng thái oxy 

hóa khác nhau hoặc các dạng PANI. Hình 1.7 mô tả PANI được tổng hợp bởi quá 

trình hóa học hoặc điện hóa của aniline trong dung môi nước hoặc dung môi khác 

[18], [23], [142], [198]. Quá trình trùng hợp của aniline cũng đã được thực hiện với 

sự xúc tác của các enzym, plasma, chiếu xạ siêu âm của các monomer aniline [23]. 

Tuy nhiên, tổng hợp hóa học là kĩ thuật được ưu tiên [136]. PANI cũng có thể tổng 

hợp bằng cách dùng chất oxy hóa trùng hợp như (NH4)2S2O8, K2S2O8… do vậy trạng 

thái của PANI còn phụ thuộc vào pH của môi trường. 

 

Hình 1.7. Sự chuyển hóa của hai dạng khử và oxy hóa của PANI 

PANI tồn tại ở một số trạng thái oxy hóa khác nhau, tùy thuộc vào giá trị của 

y từ 0 đến 1. Những trạng thái khác nhau của PANI được giới thiệu như sau: 

- Dạng khử hoàn toàn leucoemeraldine (LE) (y = 0),  

- Dạng oxy hóa hoàn toàn pernigraniline (PN) (y = 1), 

- Dạng khử 50% và oxy hóa 50% emeraldine (EM) (y = 0,5),  

- Dạng trung gian giữa leucoemeraldine và emeraldine là prontoemeraldine (PE) (y 

= 0,25), 

- Dạng trung gian giữa emeraldine và pernigrailine là nigraniline (y = 0,75) [33].  

Thông thường, PANI được chia làm ba dạng cơ bản (Hình 1.8), gồm có: 

leucoemeraldine, emeraldine và pernigraniline. Dạng emeraldine ổn định về môi 

trường và không trải qua bất kì thay đổi nào trong cấu trúc hóa học trong thời gian bảo 

quản sử dụng [136]. 
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Hình 1.8. Ba dạng cơ bản của PANI 

Dạng emeraldine là chất cách điện, nhưng khi chuyển thành muối emeraldine 

sẽ trở nên dẫn điện, thông qua sự proton hóa (doping) (Hình 1.9). Mặt khác, dạng muối 

emeraldine cũng có thể được chuyển đổi trở lại emeraldine ban đầu sau khi kết hợp với 

một bazơ (dedoping).  

 

Hình 1.9. Quá trình chuyển đổi giữa emeraldine và muối emeraldine 

Khó khăn chủ yếu trong việc xử lí và sử dụng PANI là tính tan của chúng. Có 

nhiều loại chất pha tạp có thể sử dụng với PANI, trong đó hydrochloric acid (HCl) là 

một trong những chất pha tạp thông dụng nhất. Tuy vậy, sản phẩm tạo ra vẫn khó hòa 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_viVN853VN853&q=hydrochloric+acid&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuqPnux6TsAhU0w4sBHWDlAfIQkeECKAB6BAgnECk
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tan trong các dung môi, tính dẫn điện chịu tác động mạnh của độ ẩm và nhiệt. Chỉ có 

camphor sulfonic acid – CSA mới là loại mang lại hiệu quả cao nhất, nhưng đáng tiếc 

rằng CSA lại có giá thành khá cao và vì thế những nhà nghiên cứu đã phát triển một 

phương pháp khác nhằm vẫn duy trì được độ dẫn cao nhưng giảm đến mức tối thiểu 

việc sử dụng CSA. Những màng polymer phải trải qua quá trình pha tạp – khử pha 

tạp – pha tạp lại. Đầu tiên là pha tạp với CSA, sau đó pha tạp với những acid thông 

thường như HCl, HClO4, H2SO4 và H3PO4. Bên cạnh đó, dodexylbenzen sulfonic acid 

– DBSA cũng là một chất pha tạp khá thông dụng. 

1.2.3. Các hợp chất dị vòng thơm được định hướng thiết kế trong Luận án 

Hợp chất dị vòng là hợp chất hữu cơ mạch vòng, trong vòng đó, ngoài nguyên 

tố carbon còn có một hay nhiều các loại nguyên tố khác. Hợp chất dị vòng được chia 

làm hai loại chính: dị vòng thơm và dị vòng không thơm. Mỗi loại đều có một đặc 

điểm, tính chất và ứng dụng riêng. Nếu nghiên cứu và vận dụng tốt những đặc điểm 

đó, sẽ có những đóng góp không nhỏ cho nhiều lĩnh vực như y học, môi trường, thực 

phẩm hay vận tải, công nghệ v.v.. Trong vô số các hợp chất dị vòng, chúng tôi nhận 

thấy những hợp chất dị vòng thơm chứa nguyên tố nitrogen là khá phổ biến trong tự 

nhiên và gần gũi với đời sống, đặc biệt có ứng dụng rất lớn cho ngành công nghiệp 

như pyridine, quinoline, pyrazine, acridine. Điều đó hướng chúng tôi đặt ra một giả 

thiết đó là khả năng chống oxy hóa của những hợp chất dị vòng thơm này đối với vật 

liệu như thế nào. Chúng tôi tiến hành thiết kế các hợp chất dị vòng thơm và đánh giá 

khả năng chống oxy hóa của chúng theo các cơ chế.  

1.2.3.1. Phenoxazine và phenothiazine 

Phenoxazine (viết tắt là Phoz) là hợp chất dị vòng thơm có công thức phân tử 

C12H9NO, bao gồm một oxazine kết hợp 2 vòng benzene. Phenothiazine (Phtz) có 

cấu tạo tương tự Phoz nhưng thay nguyên tử oxygen bằng nguyên tử sulfur. Cấu trúc 

của hai phân tử được mô tả trên Hình 1.10. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quinoline
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pyrazine
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acridine&action=edit&redlink=1
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Hình 1.10. Công thức cấu tạo của phenoxazine và phenothiazine 

Phenoxazine và phenothiazine cùng với các dẫn xuất của nó được coi là các 

chất tiềm năng để có thể tham gia vào hệ thống các chất chống oxy hóa hiệu quả. Dựa 

trên các đặc tính hóa học và sinh học, Phoz và Phtz đã được sử dụng rộng rãi như các 

tác nhân hóa trị liệu, đồng thời là chất chỉ thị oxy hóa khử [58], [111]. Phenoxazine 

và phenothiazine cũng là tác nhân chống oxy hóa, khả năng của chúng tương tự như 

trolox về việc ngăn chặn quá trình oxy hóa acid linoleic [58]. Những nghiên cứu gần 

đây của các nhà khoa học liên quan đến hai hợp chất này đang rất được quan tâm bởi 

giá trị BDE(N−H) tương đối nhỏ, tức là quá trình tách hay chuyển nguyên tử H đến 

gốc tự do thuận lợi làm tăng hoạt tính chống oxy hóa [50]. Vấn đề nghiên cứu làm 

tăng hoạt tính chống oxy hóa của Phoz và Phtz cũng đang là đề tài được nhiều nhà 

khoa học quan tâm. Việc gắn các nhóm thế đẩy và hút electron vào vòng có ảnh 

hưởng đến hằng số ức chế tốc độ Kinh (Inhibition rate constant) cũng như thay đổi giá 

trị BDE(NH). Phenoxazine được đánh giá có vai trò chống oxy hóa tốt cả theo cơ 

chế chuyển nguyên tử hydrogen và chuyển electron. Phenothiazine được đánh giá cao 

cho cơ chế dập tắt gốc tự do trong công nghiệp dầu mỏ [112]. Trên cơ sở đó, chúng 

tôi thiết kế các chất chống oxy hóa là các dẫn xuất từ phenoxazine và phenothiazine. 

1.2.3.2. Dẫn xuất diphenylamine 

Để ngăn chặn các sản phẩm và hóa chất như dầu mỏ, chất dẻo hay nhiên liệu 

khỏi quá trình tự oxy hóa, một trong những giải pháp được áp dụng là bổ sung các 

chất chống oxy hóa phù hợp với vai trò phá vỡ chuỗi phản ứng gốc tự do, thực hiện 

theo các cơ chế như chuyển gốc peroxyl thành các hợp chất ít hoạt động hơn [86]. 

Các dẫn xuất diphenylamine được coi là chất chống oxy hóa dập dắt gốc tự do hiệu 
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quả và thường được sử dụng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ [96]. Để thiết 

kế các dẫn xuất diphenylamine, cách đơn giản là gắn thêm các nhóm thay thế cho 

những nguyên tử hydrogen trên vòng thơm. Ngoài ra, để tăng khả năng chống oxy 

hóa của các dẫn xuất Ar2NH còn có những phương án tối ưu là thêm nguyên tử 

nitrogen vào vòng thơm. Việc thêm nguyên tử nitrogen vào các vòng thơm cũng đã 

được kiểm chứng bằng nghiên cứu thực nghiệm, kết quả cho thấy giá trị BDE(N−H) 

giảm và quá trình chuyển nguyên tử hydrogen đến gốc tự do tăng [72]. Valgimigli và 

các cộng sự đã đề xuất thêm các nguyên tử nitrogen ở các vị trí meta của cả các vòng 

phenolic và các nhóm đẩy electron mạnh như N(CH3)2 ở các vị trí para [177]. Điều 

này làm cho các dẫn xuất mới từ Ar2NH có năng lượng ion hóa (IE) giảm không đáng 

kể, sẽ ổn định và khó bị tự oxy hóa trong môi trường giàu oxy, nhưng vẫn có khả 

năng phản ứng dập tắt gốc tự do cao bởi năng lượng liên kết N ̶ H thay đổi không 

đáng kể so với diphenylamine do đó khả năng tách hydrogen trong phản ứng HAT 

vẫn hiệu quả. 

1.2.3.3. Hợp chất nano lai fulleren-polyanilne 

Ngày nay, vật liệu nano lai được hình thành giữa polymer cùng với vật liệu 

nano carbon đã và đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu từ thực nghiệm cũng 

như lí thuyết vì vai trò quan trọng của nó trong việc phát triển khoa học và công nghệ 

[63], [185], [191], [192]. 

Gần đây, hoạt động chống oxy hóa của polyaniline đã thu hút sự quan tâm 

đáng kể trong y sinh học các ứng dụng. Polyaniline có thể được kết hợp với các vật 

liệu nano carbon như fulleren [67], [155], ống nano carbon [20] và graphene [51], 

[184]. Trong số đó, fullerene đã thu hút nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực ứng dụng 

y học, sinh học hay khoa học vật liệu [68], [126], [130], [200] do đặc tính vật lí hấp 

dẫn của nó. Trong thực tế, fullerene được coi là 'bọt biển gốc' để bẫy nhiều gốc tự do 

trên mỗi phân tử [99], [129]. Chức năng của fullerene là tốt, được biết đến như một 

cách xứng đáng để phát triển dựa trên fullerene mới vật liệu nano. Thực tế, các phản 

ứng cộng nucleophin giữa amine thơm và fullerene bằng cách sử dụng không dung 

môi pha khí là một trong những cách tiếp cận chức năng hóa được sử dụng rộng rãi 
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nhất vì kĩ thuật này giúp ngăn chặn nhiễm bẩn bởi các tạp chất và dung môi hữu cơ, 

đó là quan trọng đối với các ứng dụng y sinh [152]. 

1.3. CƠ CHẾ CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC HỢP CHẤT HỌ AMINE THƠM  

1.3.1. Cơ chế chuyển nguyên tử hydrogen (Hydrogen Atom Transfer - HAT) 

Các hợp chất chống oxy hóa nói chung và các hợp chất chống oxy hóa họ 

amine thơm nói riêng đều hoạt động theo cơ chế HAT. Theo cơ chế này, chất chống 

oxy hóa họ amine thơm, đại diện là aniline (ArNH2), sẽ khống chế các gốc tự do như 

gốc peroxyl (ROO•), hydroxyl (HO•) bằng cách chuyển một nguyên tử hydrogen của 

nhóm NH2 trong ArNH2 sang gốc tự do: 

ArNH2 + ROO• → ArṄH + ROOH                                                     (1.1) 

ROO• + ArṄH → sản phẩm không chứa gốc tự do                             (1.2) 

Gốc tự do ArṄH tạo thành có thể phản ứng với gốc tự do khác bằng những 

phản ứng khác nhau tạo ra các sản phẩm khác nhau và không có gốc tự do. Sự phát 

triển liên tục như vậy sẽ tạo ra một chuỗi các phản ứng. Cơ chế HAT phù hợp với 

kiểu phân cắt đồng li của liên kết N−H trong hợp chất amine thơm. Hiệu quả phản 

ứng của cơ chế này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển nguyên tử hydrogen của amine 

và được quyết định bởi năng lượng phân li liên kết N−H (Bond Dissociation Enthalpy 

- BDE) [14], được xác định bằng phương trình:  

BDE(N−H) = Hf(ArṄH) + Hf(H•)  Hf(ArNH2)                         (1.3)  

trong đó: Hf(ArṄH), Hf(H•), Hf(ArNH2) lần lượt là enthalpy của gốc tự do ArṄH, H• 

và ArNH2 [14]. 

Năng lượng phân li liên kết thể hiện độ bền nhiệt động của liên kết NH trong 

hợp chất amine thơm. Giá trị BDE càng thấp thì liên kết N−H càng dễ bị cắt đứt và 

nguyên tử hydrogen dễ dàng chuyển đến kết hợp với gốc tự do, điều này đóng vai trò 

rất quan trọng trong các phản ứng chống oxy hóa [125]. 

1.3.2. Cơ chế chuyển một electron - chuyển proton (Single Electron Transfer - 

Proton Transfer (SET-PT)) 

 Cơ chế SET-PT gồm hai quá trình, quá trình thứ nhất một electron từ ArNH2 

chuyển sang gốc tự do và quá trình thứ hai là chuyển một proton.  

ROO• + ArNH2 → ROO- + ArṄH2
+ → ROOH + ArṄH                 (1.4) 
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Cơ chế SET-PT được quyết định thông qua khả năng chuyển electron, đặc 

trưng bởi năng lượng ion hóa (Ionization Energy - IE). Trong quá trình thứ hai của 

cơ chế này, liên kết N−H phân cắt theo kiểu dị li và được xác định bằng năng lượng 

phân tách proton (Proton Dissociation Enthalpy - PDE). Để đánh giá được mức độ 

chống oxy hóa của hợp chất ArNH2 theo cơ chế SET-PT phải tính IE cho tất cả các 

hợp chất. Các giá trị IE, PDE được xác định theo phương trình: 

IE = Hf(ArṄH2
+) + Hf(e-) – Hf(ArNH2)                                 (1.5) 

PDE = Hf(ArṄH) + Hf(H+) – Hf(ArṄH2
+)                             (1.6) 

1.3.3. Cơ chế mất proton, chuyển electron (Sequential Proton Loss Electron 

Transfer - SPLET) 

Cơ chế SPLET cũng gồm hai bước: đầu tiên là một proton bị mất, tiếp theo là 

sự chuyển electron [56], [109], [199]. 

- Quá trình mất proton H+ của hợp chất ArNH2 để tạo thành anion, giai đoạn này được 

đặc trưng bởi giá trị ái lực proton (Proton Affinity - PA): 

                ArNH2 → ArNH− + H+                                                  (1.7) 

- Tiếp theo là diễn ra sự dịch chuyển electron, giai đoạn này đặc trưng bằng năng 

lượng chuyển electron (Electron Transfer Enthalpy - ETE):  

     ArNH− + ROO• → ArṄH + ROO−                                                    (1.8) 

     ROO− + H+ → ROOH                                                     (1.9) 

Các thông số nhiệt động PA và ETE được tính theo phương trình: 

PA = Hf(ArNH−) + Hf(H+) – Hf(ArNH2)                              (1.10) 

ETE = Hf(ArṄH) + Hf(e−) − Hf(ArNH−)                               (1.11) 

Enthalpy tổng của hệ ở điều kiện chuẩn (298,15 K, 1 atm) được xác định 

theo phương trình: 

Hf = E0 + ZPE + Htrans  + Hrot + Hvib + RT                           (1.12) 

trong đó: E0 là tổng enthalpy của hệ, ZPE là năng lượng dao động của hệ ở điểm 

không; Htrans, Hrot, Hvib tương ứng là enthalpy dịch chuyển tịnh tiến, enthalpy quay, 

enthalpy dao động trong hệ. 

Sơ đồ tổng quát về các cơ chế chống oxy hóa của hợp chất amine thơm được 

trình bày ở Hình 1.11. 
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Hình 1.11. Sơ đồ các cơ chế chống oxy hóa  

1.3.4. Cơ chế chuyển proton, chuyển electron trong phản ứng  

 Trong phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen, có thể thực hiện theo cơ chế 

HAT như đã mô tả ở Mục 1.3.1, tuy nhiên còn có thể mô tả theo cơ chế PCET. Cơ 

chế PCET mô tả một phản ứng hóa học liên quan đến quá trình chuyển một electron 

(ET) và một proton (PT) [189]. Nếu phản ứng liên quan đến sự chuyển dịch phối hợp 

đồng thời của một electron và một proton thường được gọi là chuyển đồng thời proton 

- electron (Proton Coupled Electron Transfer – PCET) [188].  

  

Hình 1.12. Sơ đồ các quá trình trong cơ chế PCET 

1.4. PHƯƠNG TRÌNH HAMMETT 
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Phương trình Hammett trong hóa học hữu cơ mô tả mối quan hệ tuyến tính 

của năng lượng tự do với sự có mặt của tốc độ phản ứng và hằng số cân bằng cho 

nhiều phản ứng liên quan đến các dẫn xuất benzoic acid với các nhóm thế tại vị trí 

meta và para hình thành nên hai tham số là hằng số thế và hằng số phản ứng [94], 

[122]. Phương trình này được đề xuất bởi Hammett bằng các quan sát định tính trong 

một ấn phẩm năm 1935 [73] và được phát triển, công bố vào năm 1937 [74].  

Lấy ý tưởng từ hai phản ứng bất kì của hai hợp chất thơm chỉ khác nhau về 

loại nhóm thế sẽ làm thay đổi tỉ lệ của năng lượng tự do và năng lượng tự do hoạt 

hóa. Phương trình cơ bản có dạng:  

log
K

K0

=  σρ  

trong đó: K là hằng số cân bằng của phản ứng cân bằng đã biết với nhóm thế R;  

                K0 là khi R=H,  

                σ là hằng số thế, phụ thuộc vào nhóm thế R  

                ρ là hằng số phản ứng, phụ thuộc vào loại phản ứng mà không phụ thuộc 

vào nhóm thế tham gia. 

Phương trình cũng áp dụng cho tốc độ phản ứng k của chuỗi các phản ứng là 

dẫn xuất benzene với các nhóm thế khác nhau, có dạng: 

log
𝑘

𝑘0

=  σρ 

trong phương trình này k0 là tốc độ phản ứng của tác chất ban đầu không chứa nhóm 

thế và k là tốc độ phản ứng của tác chất có chứa nhóm thế. 

Đồ thị của log(K/K0) cho một cân bằng nhất định so với log(k/k0) cho một tốc 

độ phản ứng nhất định với sự thay đổi những nhóm thế khác nhau sẽ cho một đường 

thẳng. 

1.4.1. Hằng số thế Hammett 

Điểm khởi đầu cho việc thu thập các hằng số thế là một cân bằng hóa học trong 

đó hằng số nhóm thế và hằng số phản ứng được gán bằng giá trị 1 từ sự ion 

hóa  benzoic acid trong nước ở 25°C. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%91_c%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_benzoic&action=edit&redlink=1
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Hình 1.13. Sự phân li của benzoic acid 

Xác định được hằng số nhóm thế ở vị trí para, kí hiệu là 𝜎𝑝: khi R và R’ là 

hydrogen, xác định được giá trị K0, từ đó chuỗi các hằng số K được xác định trên 

cùng quá trình ion hóa như Hình 1.13 với sự xuất hiện các nhóm thế ở vị trí para. Ví 

dụ khi R = NH2, R’ = H xuất hiện quá trình ion hóa của p-aminobenzoic, khi R = OH, 

R’ = H xuất hiện quá trình ion hóa của p-hydroxybenzoic. Trong phương trình 

Hammett, khi R là các nhóm thế NH2, OCH3, OC2H5, N(CH3)2, CH3, F, Br, Cl, I, NO2 

và CN thì 𝜌 có giá trị bằng 1. Từ đó tính được giá trị 𝜎 ở vị trí para. 

 Lặp lại quy trình với nhóm thế ở vị trí meta sẽ tạo ra hằng số nhóm thế meta, 

kí hiệu là 𝜎𝑚. Quá trình này không bao gồm các nhóm thế ở vị trí ortho vì sẽ tạo ra 

các hiệu ứng không gian. 

1.4.2. Hằng số Hammett biến đổi 

Phương trình Hammett và các dạng biến đổi của nó được xem là một trong 

những phương tiện được sử dụng để nghiên cứu và giải thích cơ chế các phản ứng 

hữu cơ. Khi khảo sát ảnh hưởng của các nhóm thế đến các thông số nhiệt động BDE, 

IE, PA điều quan trọng là tìm được mối quan hệ tuyến tính giữa chúng với hằng số 

Hammett. Theo cấu trúc thực tế của các phân tử nên các đại lượng sẽ được đặc trưng 

bởi các thông số khác nhau. Các nhóm thế khi gắn vào vị trí para của vòng thơm tạo 

ra hiệu ứng liên hợp vì lẽ đó, đối với giá trị BDE và IE hằng số Hammett được áp 

dụng để so sánh là hằng số biến đổi 𝜎𝑝
+ thay vì các hằng số 𝜎𝑝 thông thường [29]. 

Anion được làm bền chủ yếu nhờ sự ổn định cộng hưởng của nhóm thế trực tiếp với 

mật độ điện tích âm tập trung trên nguyên tử nitrogen nên sử dụng hằng số biến đổi 

𝜎𝑝
− để so sánh với đại lượng PA [30]. 
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1.5. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG HÓA HỌC TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN 

CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA HỢP CHẤT AMINE THƠM 

1.5.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Nghiên cứu về các chất chống oxy hóa theo kiểu dập tắt gốc tự do là một trong 

những chủ đề được các nhà nghiên cứu ở Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, lĩnh vực 

nghiên cứu hóa lí thuyết bằng phương pháp tính toán chỉ mới phát triển ở Việt Nam 

trong những năm gần đây, do vậy số công trình nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa 

của các hợp chất amine thơm bằng phương pháp hóa tính toán còn rất hạn chế. Hầu hết 

đều sử dụng 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) và 2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic) acid (ABTS+) như là các chỉ số để xác định khả 

năng chống oxy hóa của các chiết xuất tự nhiên từ lá, rễ và hoa [34], [139], [178], 

[195]. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, chỉ một vài nghiên cứu sử dụng các amine 

thơm như là các chất chống tia UV và tăng độ cứng cho cao su đã được công bố [39], 

[118]. Tuy nhiên, số bài báo liên quan đến các chất chống oxy hóa dựa trên các amine 

thơm đang còn ít, các nghiên cứu chưa có tính hệ thống. 

1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

 Các loại chất chống oxy hóa hiệu quả đã được nghiên cứu và phát triển trong 

nhiều năm qua, được sử dụng trong dầu động cơ, dầu hộp số tự động, dầu bánh răng, 

dầu thủy lực, dầu máy nén và dầu làm việc trong môi trường kim loại. Nhiều nghiên 

cứu đã khẳng định rằng các amine thơm có những tính chất chống oxy hóa tuyệt vời 

và các nhà khoa học đã có những nghiên cứu từ rất sớm với các chất chống oxy hóa 

dạng dẫn xuất amine thơm.  

- Năm 1997, Zhu đã tính toán giá trị năng lượng phân tách nguyên tử hydrogen từ 

dẫn xuất của amine trong dung môi DMSO với độ chính xác tương đối cao [207]. 

- Năm 1999, Lucarini và cộng sự đã tính giá trị BDE(NH) của một số amine bằng 

phương pháp phổ cộng hưởng thuận từ electron (Electron Paramagnetic Resonance 

 EPR). Kết quả cho thấy một số amine có giá trị BDE thấp so với α-tocopherol (78,3 

kcal.mol1), phản ứng của chúng với các gốc alkyl, alkoxyl và peroxyl có hằng số tốc 

độ lớn, cho thấy các amine có hoạt tính tốt trong việc chống quá trình tự oxy hóa và 

sự polymer hóa [115]. 
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- Năm 2012, Najafi và cộng sự đã sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ (Density 

Functional Theory – DFT) B3LYP để nghiên cứu ảnh hưởng của các nhóm thế tới 

giá trị enthalpy của các cơ chế chống oxy hóa đối với các dẫn xuất của Indole-3-

Carbinol (1H-Indol-3-ylmethanol) trong pha khí và dung môi nước. Kết quả cho thấy 

các nhóm thế hút electron làm giảm giá trị BDE, còn các nhóm thế đẩy electron thì 

ngược lại [131].  

- Năm 2014, khả năng chống oxy hóa của hợp chất deoxybenzoins được nghiên cứu 

bởi Xue và cộng sự bằng phương pháp DFT thông qua ba cơ chế HAT, SET-PT và 

SPLET. Tác giả đề nghị rằng cơ chế HAT ưu tiên giải thích khả năng chống oxy hóa 

của hợp chất deoxybenzoins trong pha khí, còn cơ chế SPLET thì được sử dụng trong 

dung môi phân cực [193]. 

- Năm 2015, Denisov và Denisova đã viết bài tổng quan, thống kê giá trị BDE(NH) 

của 108 dẫn xuất amine thơm bằng bốn phương pháp khác nhau bao gồm CHE 

(Chemical Equilibrium with a stable radical), MIP (Kinetic Method of Intersecting 

Parabolas), PAC (Method of Photoacoustic Calorimetry) và AOP (Acidity-oxidation 

Potential). Trên cơ sở đó tác giả so sánh các phương pháp, phân tích ảnh hưởng các 

nhóm thế tại vị trí của vòng thơm và bản chất nhóm thế đến sự thay đổi giá trị BDE 

[36]. 

Hiện nay mối quan tâm về khả năng chống oxy hóa của các hợp chất chứa 

nitrogen ngày càng nhiều, số bài báo khoa học về các hợp chất này tăng đáng kể từ 

năm 2006 đến 2016 [144], [159], [177], [179], [208]. Điều này được giải thích bởi sự 

quan trọng của các hợp chất chống oxy hóa trên cơ sở các amine thơm trong công 

nghệ cũng như trong công nghiệp. Trong các phương pháp nghiên cứu, thì việc nghiên 

cứu tiến hành bằng các phương pháp thực nghiệm đòi hỏi nhiều thời gian và thực sự 

chưa có lợi về mặt kinh tế. Với lí do đó, nhiều nghiên cứu bằng phương pháp hóa tính 

toán cho hóa học lượng tử cùng sự hỗ trợ của các phần mềm tính toán hiện đại đã 

giúp việc tính toán nhanh và độ chính xác cao hơn.  

 

 

 



24 

 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Khảo sát các phương pháp tính toán có độ tin cậy cần thiết để xác định thông số 

nhiệt động gồm BDE (N–H), IE, PA, PDE và ETE; 

- Khảo sát vị trí ảnh hưởng của các nhóm thế; 

- Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của các hợp chất vòng thơm chứa 

nitrogen trên quan điểm nhiệt động học và động hóa học các hệ sau: 

+ Các hợp chất một vòng thơm – aniline; 

+ Các hợp chất hai vòng thơm – diphenylamine;   

   + Các hợp chất đa vòng thơm – polyaniline. 

- Thiết kế các dẫn xuất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa của các 

hệ sau: 

+ Các hợp chất dị vòng phenoxazine và phenothiazine; 

+ Các dẫn xuất của diphenylamine; 

+ Các hợp chất nano lai fulleren-polyaniline. 

2.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

2.2.1. Cơ sở phương pháp tính toán hóa lượng tử - phương trình Schrödinger 

Trong hóa lượng tử, trạng thái biến đổi lượng tử của các hạt được mô tả bằng 

hàm sóng (Ψ) theo tọa độ các hạt. Sự biến đổi trạng thái vi mô của một hệ lượng tử 

được mô tả bởi phương trình Schrödinger. Phương trình Schrödinger có nhiều dạng 

khác nhau, tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau của hệ vật lí. Ở dạng tổng quát, sự 

biến đổi trạng thái vi mô của hệ lượng tử phụ thuộc vào không gian và thời gian được 

mô tả bằng phương trình sau [156]:  

               iħ
∂Ψ

∂t
= ĤΨ(r,t)                                             (2.1)                                       

trong đó: Ψ(r,t) là hàm sóng mô tả trạng thái của hệ theo tọa độ (r) và thời gian (t), Ĥ 

là toán tử Hamilton của hệ.  

Trong trường hợp hệ ở trạng thái dừng, giả sử hệ lượng tử ở vào một trường 

thế U không phụ thuộc thời gian, chỉ phụ thuộc vào tọa độ Û = U(r), thì Ĥ không phụ 

thuộc vào thời gian. Lúc đó Ĥ chỉ tác động lên phần phụ thuộc tọa độ của hàm Ψ(r,t) 
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nên hàm Ψ(r,t) có thể được tách làm hai phần: Ψ(r,t) = Ψ(r)F(t). Vì hệ lượng tử được 

xem như là một hệ ổn định theo thời gian nên hàm sóng và năng lượng của hệ được 

xác định bởi phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian có dạng:  

Ĥ Ψ(r) = EΨ(r)                                                                  (2.2) 

Trong phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian của hệ lượng tử, 

toán tử Hamilton bao gồm toán tử động năng T và toán tử thế năng V cho tất cả các 

hạt (hạt nhân và electron). Toán tử Ĥ dùng cho hệ bao gồm M hạt nhân và N electron 

được viết dưới dạng:  

-Ĥ = ∑
1

2

N
i=1 ∇i

2 − ∑
1

2MA
∇A

2M
A=1 − ∑ ∑

ZA

riA

M
A=1

N
i=1 + ∑ ∑

1

rij

N
j>1

N
i=1 + ∑ ∑

ZAZB

rAB
  M

B>𝐴
M
A=1      (2.3) 

ở đây A, B biểu thị cho số hạt nhân (M), còn i, j biểu thị cho số electron của hệ 

(NZA, ZB - Điện tích của các hạt nhân A, B  

rij        - Khoảng cách giữa các electron thứ i và thứ j 

riA       - Khoảng cách giữa các electron thứ i và hạt nhân A 

rAB      - Khoảng cách giữa hạt nhân A và B 

Do khối lượng electron nhỏ hơn hàng nghìn lần so với khối lượng hạt nhân 

nên có thể coi các hạt nhân là đứng yên. Một cách gần đúng trong tính toán hóa 

lượng tử người ta xem động năng của các hạt nhân bị triệt tiêu và thế năng đẩy 

giữa các hạt nhân là một hằng số. Vì vậy, thực chất toán tử Ĥ ở đây là toán tử 

Hamilton áp dụng cho electron – Ĥel. 

Ĥel = − ∑
1

2

N
i=1 ∇i

2 − ∑ ∑
ZA

riA

M
A=1

N
i=1 + ∑ ∑

1

rij

N
j>1

N
i=1                                           (2.4) 

Ở đây: ∑
1

2

N
i=1 ∇i

2 là thành phần động năng (Telectron) của các electron  

∑ ∑
ZA

riA

M
A=1

N
i=1   là thành phần thế năng hút electron – hạt nhân (Velectron-nhân)  

∑ ∑
1

rij

N
j>1

N
i=1    là thành phần thế năng đẩy electron – electron (Velectron-electron) 

Ψ là hàm số theo tọa độ của tất cả các hạt nhân và electron, mô tả trạng thái 

của toàn bộ hệ: Ψ = Ψ(r1, r2,……., rn, R1, R2,……, Rn) với ri và Ri tương ứng là tọa 

độ của các electron và hạt nhân [151].  
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Ngoại trừ những hệ một electron − một hạt nhân, phương trình Schrödinger 

cho hệ nhiều electron không thể giải một cách chính xác vì không thể xác định được 

toán tử thế năng đẩy giữa electron và electron. 

2.2.2. Bộ hàm cơ cở  

Để giải phương trình Schrödinger, điều quan trọng là phải hiệu chỉnh phương 

pháp tính toán và bên cạnh đó là cách chọn bộ hàm cơ sở cho hệ nghiên cứu. Bộ hàm 

cơ sở là biểu diễn toán học của các orbital trong hệ. Các orbital phân tử (Molecular 

Orbital - MO) trong hệ được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của một tập hợp 

xác định gồm các hàm đơn electron, gọi là các hàm cơ sở. Các hàm cơ sở thường được 

đặt trên các nhân nguyên tử và có những nét tương tự như các orbital nguyên tử (Atomic 

Orbital - AO) nhưng có tính tổng quát hơn. Các bộ hàm cơ sở có thể là một tập hợp bất 

kỳ các hàm đã được định nghĩa một cách thích hợp. Nếu bộ hàm cơ sở gồm n hàm cơ 

sở Ψ1, Ψ2, Ψ3… Ψn thì một MO Ψi có dạng:  

Ψi = c1iΨ1 + c2iΨ2 +…. + cniΨn                                 (2.5) 

trong đó: cμi là hệ số khai triển orbital phân tử ( = 1, 2, 3… n), Ψμ là các hàm cơ sở 

chuẩn hóa. 

Biểu thức (2.5) được gọi là biểu thức tổ hợp tuyến tính các orbital nguyên tử 

(Linear Combination of Atomic Orbital – LCAO). Tập các AO được gọi là bộ hàm 

cơ sở được sử dụng trong hóa lượng tử. Về nguyên tắc, số AO tham gia tổ hợp càng 

lớn thì sự gần đúng càng tốt, việc miêu tả electron trong hệ càng gần với thực tế nhưng 

việc tính toán gặp khó khăn. 

2.2.2.1. Phân loại bộ hàm cơ sở 

Bộ hàm cơ sở được chia làm ba loại: 

- Bộ hàm cơ sở tối thiểu (minimal basis sets): bao gồm tất cả các orbital vỏ trong và 

orbital vỏ hóa trị; 

- Bộ hàm cơ sở hóa trị (valence basis sets): chỉ có các orbital vỏ hóa trị; 

- Bộ hàm cơ sở mở rộng (extended basis sets): là tập cơ sở tối thiểu bao gồm thêm 

các orbital của lớp vỏ bên ngoài vỏ hóa trị (orbital ảo – virtual orbital). 

Thông thường, mỗi hàm cơ sở có thể biểu diễn thành hai phần: phần góc Y(,) 

và phần bán kính R(r):   
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(r,,) = R(r).Y(,)                                                    (2.6) 

Tùy theo cách biểu diễn toán học của phần bán kính ta có các loại AO cơ sở 

khác nhau. Có hai loại AO cơ sở thường gặp là AO kiểu Slater (Slater Type Orbitals 

- STO) và AO kiểu Gauss (Gaussian Type Orbitals - GTO) [41]: 

Mỗi loại AO đều có những ưu, nhược điểm riêng. Hàm STO có những tính 

toán chính xác hơn hàm GTO về các đặc trưng định tính của orbital phân tử I nhưng 

gặp nhiều khó khăn khi tính toán vì số lượng tích phân hai electron. Trong khi đó, 

dùng hàm GTO thì việc tính tích phân hai electron lại dễ dàng tuy nhiên kém chính 

xác hơn [35]. Vì vậy, trong thực tế, thay cho việc sử dụng trực tiếp các STO và GTO, 

người ta có hai cách khác nhau để bộ hàm cơ sở tốt hơn: 

- Tổ hợp tuyến tính các hàm Gauss thu được các hàm cơ sở kiểu STO – nG. Đây là 

hàm cơ sở tối giản phổ biến nhất, với n là một số nguyên (n = 2÷6). Giá trị n này đại 

diện cho số lượng hàm nguyên thủy Gauss bao gồm một hàm cơ sở duy nhất. Thực   

tế n > 3, kết quả rất ít thay đổi so với n = 3, do đó bộ hàm STO3G được sử dụng 

rộng rãi nhất và cũng là bộ cơ sở cực tiểu. 

- Tổ hợp tuyến tính các hàm Gauss ban đầu (Primitive Gaussian Type Orbital - 

PGTO) thì được bộ hàm Gauss rút gọn CGF (Constracted Gaussian Functions). [2] 

Hàng chục bộ hàm cơ sở quỹ đạo kiểu Gauss đã được đề cập đến trong các tài 

liệu [91]. Các bộ hàm cơ sở thường có thứ bậc với kích thước ngày càng tăng được 

đưa ra một cách có kiểm soát để thu được các giải pháp chính xác hơn, nhưng thời 

gian tính toán khó khăn hơn. Các tập cơ sở nhỏ nhất được gọi là tập cơ sở tối thiểu. 

Trong đó, trên mỗi nguyên tử trong phân tử, một hàm cơ sở duy nhất được sử dụng 

cho mỗi quỹ đạo trong phép tính Hartree – Fock trên nguyên tử tự do. Ví dụ, nguyên 

tử lithium có tập cơ sở tối thiểu là 2s, lần lượt các nguyên tử trong chu kì thứ hai của 

bảng hệ thống tuần hoàn (từ lithium đến neon) sẽ có một bộ cơ sở gồm hai hàm s và 

ba hàm p. 

Bộ cơ sở tối thiểu gần chính xác đối với nguyên tử ở pha khí. Ở cấp độ tiếp 

theo, các hàm bổ sung được thêm vào để mô tả sự phân cực của mật độ electron 

nguyên tử trong phân tử. Chúng được gọi là các hàm phân cực. Ví dụ, bộ cơ sở tối 

thiểu cho hydrogen là một hàm xấp xỉ với quỹ đạo nguyên tử 1s thì bộ cơ sở phân 
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cực đơn giản thường có hai hàm s và một hàm p. Điều này làm tăng thêm tính linh 

hoạt cho bộ cơ sở và rất quan trọng để mô hình hóa liên kết hóa học vì các liên kết 

thường phân cực. Tương tự, các hàm loại d có thể được thêm vào bộ cơ sở với các 

orbital hóa trị p và các hàm f được thêm vào bộ cơ sở với các orbital d. 

2.2.2.2. Cách kí hiệu các bộ hàm cơ sở 

Mỗi bộ hàm cơ sở có thể thêm hàm phân cực, khuếch tán hoặc cả hai.  

- Hàm phân cực là các hàm có momen góc lớn hơn cho nguyên tử nặng hoặc nguyên 

tử H, được đưa thêm vào bộ cơ sở hóa trị tách để có thể làm biến đổi hình dạng các 

orbital. 

- Hàm khuếch tán: là những hàm orbital có kích thước lớn, mô tả các orbital có không 

gian lớn hơn. Bộ cơ sở có hàm khuếch tán quan trọng với các hệ có electron ở xa hạt 

nhân như các phân tử có cặp electron riêng, các anion, các  hệ ở trạng thái kích thích, 

hệ có thế ion hoá thấp, hệ tương tác yếu. 

Hàm khuếch tán thường là hàm s và hàm p đặt trước chữ G, kí hiệu bằng dấu 

“+” hoặc “++”, dấu “+” thứ nhất  thể hiện việc thêm một bộ hàm khuếch tán s và p 

trên các nguyên tử nặng, dấu “+” thứ hai chỉ ra việc thêm hàm khuếch tán s cho 

nguyên tử hydrogen. Hàm phân cực thường được chỉ ra sau chữ G, kí hiệu bằng chữ 

p hoặc d thường hoặc dấu “*”, “**” và được đặt trong dấu ngoặc đơn [92]. 

2.2.2.3. Bộ hàm cơ sở kiểu Pople 

Bộ hàm cơ sở kiểu Pople là bộ cơ sở hóa trị phân chia được đề xuất bởi nhóm 

nghiên cứu của Pople thường là được kí hiệu là X-YZG [41]. Trong trường hợp này, 

X đại diện cho số Gaussian nguyên thủy bao gồm hàm cơ sở quỹ đạo hạt nhân nguyên 

tử. Y và Z chỉ ra rằng các AO hóa trị bao gồm hai hàm cơ bản, AO thứ nhất bao gồm 

tổ hợp tuyến tính của các hàm Gaussian nguyên thủy Y, tổ hợp còn lại bao gồm tổ 

hợp tuyến tính của các hàm Gaussian nguyên thủy Z. Sự hiện diện của hai số sau dấu 

gạch nối ngụ ý rằng tập cơ sở này là tập cơ sở zeta có hóa trị kép. Bộ cơ sở zeta với 

hóa trị ba, bốn cũng được sử dụng, được kí hiệu là X-YZWG, X-YZWVG. Dưới đây 

là danh sách các bộ cơ sở hóa trị thường được sử dụng: 3-21G, 3-21G(d), 3-21G(d,p), 

3-21+G, 3-21++G, 3-21+G(d), 3-21+G(d,p), 4-21G, 4-31G, 6-21G, 6-31G(d), 6-

31+G(d), 6-31++G(d), 6-31++G(d,p), 6-311++G(2d,2p), 6-311++G(3df,3p),… 
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2.2.3. Cấu hình electron và trạng thái của hệ 

 Sự phân bố các electron trong orbital của hệ lượng tử được gọi là cấu hình 

electron. Có thể phân loại/phân biệt cấu hình electron như sau: 

- Cấu hình vỏ đóng (closed shell): là cấu hình có 2n electron chiếm n orbital ở trạng 

thái cơ bản, không có electron độc thân. 

- Cấu hình vỏ mở (open shell): là cấu hình có số electron  lớn hơn số electron  ở 

trạng thái cơ bản hoặc ngược lại. 

2.2.4. Phương pháp lí thuyết phiếm hàm mật độ  

2.2.4.1. Giới thiệu các phương pháp DFT thường sử dụng 

Lí thuyết phiếm hàm mật độ đã trở thành phương pháp lí thuyết được sử dụng 

rộng rãi nhất để mô phỏng tính chất của các phân tử hữu cơ và vô cơ, là lí thuyết cơ 

học lượng tử dựa trên mật độ electron ρ(r) = |ψ(r)|2 thay vì hàm sóng ψ(r) để tính 

năng lượng của hệ [9]. Sử dụng lí thuyết này, các thuộc tính của một hệ thống nhiều 

electron có thể được xác định bằng cách sử dụng các hàm, mà trong trường hợp này 

mật độ electron chỉ phụ thuộc vào ba biến tọa độ không gian, không phụ thuộc vào 

số electron trong hệ. DFT là một trong những phương pháp phổ biến nhất và linh hoạt 

đối với bộ môn vật lí tính toán và hóa học tính toán. 

Mỗi một phương pháp DFT là sự kết hợp thích ứng giữa các dạng cụ thể của 

phiếm hàm trao đổi và phiếm hàm tương quan. Một số phương pháp DFT thường 

được quan tâm:  

- Các phương pháp DFT thuần khiết:  

+ Phương pháp B-LYP: là sự kết hợp của hàm trao đổi hiệu chỉnh gradient phổ biến 

do Becke đề xuất vào năm 1988 (được gọi là phiếm hàm B88) và hàm tương quan 

hiệu chỉnh gradient LYP của Lee – Yang – Parr (được gọi là phiếm hàm tương quan 

LYP) [103]. 

+ Phương pháp B-P86: sử dụng phiếm hàm hiệu chỉnh B đối với năng lượng trao đổi 

LSDA và Perdew đã đề nghị hàm tương quan hiệu chỉnh quan trọng là Perdew 86 là 

phiếm hàm hiệu chỉnh gradient cho phiếm hàm LSDA, kí hiệu P86 [2], [9]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_(mathematics)&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhieyAFtedXm4L3ZAK7Ra7qUkw9gZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_physics&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh4fqnUD6dOhOEgZ2h_QMmXpk1rPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_chemistry&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh_v8ZQ5sU34pmmv71MrVsHT8SOZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_chemistry&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh_v8ZQ5sU34pmmv71MrVsHT8SOZw
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- Các phương pháp DFT hỗn hợp: Các phiếm hàm hỗn hợp được tạo ra từ sự kết hợp 

tuyến tính của phép tính Hartree – Fock, phép tính cục bộ và phép tính trao đổi hiệu 

chỉnh gradient.  

+ Phiếm hàm Half−and−Half: năng lượng trao đổi HF góp một nửa vào năng 

lượng trao đổi – tương quan LSDA, góp một nửa vào phiếm hàm trao đổi – tương 

quan. 

+ Phiếm hàm B3: là phiếm hàm ba thông số của Becke. 

+ Phương pháp B3LYP là phương pháp hỗn hợp chứa phiếm hàm hỗn hợp B3, 

trong đó phiếm hàm tương quan GGA là phiếm hàm LYP. 

+ Phương pháp B3P86 chứa phiếm hàm hỗn hợp B3, trong đó phiếm hàm 

tương quan GGA là phiếm hàm P86. 

Cho đến trước năm 2010, phương pháp hỗn hợp B3LYP và B3P86 là hai trong 

những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất cho các phép tính phân tử vì cho kết 

quả tính toán khá chính xác trên một phạm vi rộng các hợp chất, đặc biệt là đối với 

các hợp chất hữu cơ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều phiếm hàm mật độ 

mới đã được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu [120]. Trong đó đã đề cập đến một 

phiếm hàm mật độ được đề xuất bởi nhóm của giáo sư Truhlar, trường đại học 

Minnesota (Hoa Kì), gọi là phiếm hàm Minnesota (M). Đây là một phiếm hàm lai 

tương quan - trao đổi meta mới, “a new hybrid meta exchange - correlation 

functional”. Hiện nay đã có nhiều hàm gọi là M05-2X, M06-2X, M08-2X được đánh 

giá cho kết quả tốt hơn khi tính toán dự đoán các thông số nhiệt hóa học, động hóa 

học (TD). 

2.2.4.2. Phiếm hàm mật độ Minnesota  

Trong lí thuyết DFT, phiếm hàm mật độ Minnesota là một nhóm các hàm năng 

lượng tương quan - trao đổi với mức độ chính xác cao. Phương pháp này đã được 

nhiều nhóm nghiên cứu ứng dụng để tính toán các thông số nhiệt động học, xây dựng 

bề mặt thế năng của một số phản ứng cho cả trong pha khí và tính chất vật lí của trạng 

thái chất rắn [81]. Có thể  kết luận rằng các phiếm hàm mật độ Minnesota được ứng 

dụng rộng rãi trong hóa học tính toán để tính toán các đại lượng liên quan đến năng 

lượng [26]. 
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Trong họ hàm Minnesota gồm có các hàm lai Minnesota 05 [201], 06 [203], 

08 [205], 11 [146], 12 [145] và 15 [77]. Hàm lai Minnesota đầu tiên được đề xuất vào 

năm 2005 bao gồm: 

M05: Hàm lai toàn cục (Global hybrid functional) với 28% hàm trao đổi HF. 

M05-2X: Hàm lai toàn cục với 56% hàm trao đổi HF. 

Phiếm hàm M05 phù hợp với nhiều đối tượng, có thể là kim loại, có thể là phi 

kim, chỉ ngoại trừ kim loại chuyển tiếp, M05-2X là phương pháp chỉ sử dụng cho phi 

kim [202]. Trong việc nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các hợp chất phenol, 

polyphenol hay các hợp chất amine thơm, phương pháp M05-2X kết hợp với nhiều 

bộ hàm cơ sở đã được áp dụng và kết quả đã chứng minh các thông số nhiệt động, 

động học liên quan đến khả năng chống oxy hóa tương phù hợp với các xu hướng 

trong thực nghiệm [101], [172], [174].  

Trong luận án này, phương pháp M05-2X kết hợp với bộ hàm cơ sở hóa trị 6-

311++G(d,p) được sử dụng để thử nghiệm và khảo sát một phương pháp mới trong 

phương pháp hóa tính toán về khả năng chống oxy hóa của các chất hữu cơ họ amine 

thơm. 

2.2.5. Phương pháp ONIOM 

Phương pháp ONIOM là phương pháp tích hợp được phát triển bởi giáo sư 

Morokuma và cộng sự [1]. Phương pháp này dùng để tính toán năng lượng, tối ưu 

hóa cấu trúc hình học, dự đoán tần số dao động, đặc điểm điện tích và từ trường của 

các phân tử có kích thước lớn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau bao gồm 

phản ứng enzyme, cơ chế phản ứng của các hợp chất hữu cơ, ảnh hưởng các nhóm 

thế, phản ứng của các hợp chất cơ kim, phản ứng ở bề mặt các tinh thể.  

 Hệ nghiên cứu trong phương pháp ONIOM được chia thành 2 hoặc 3 lớp tương 

ứng với các mức cao (High), trung bình (Medium) và thấp (Low). Mô hình ONIOM 

2 lớp bao gồm lớp mức cao và thấp. 

+ Lớp mức cao (High layer) tương ứng với vùng phản ứng nơi xảy ra quá trình hình 

thành liên kết hoặc phá vỡ liên kết được tính toán bằng các phương pháp hóa lượng 

tử cho kết quả có độ chính xác cao. 
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+ Lớp mức thấp (low layer) bao gồm toàn bộ phần còn lại của hệ phản ứng trong mô 

hình ONIOM 2 lớp. Sự tính toán trong vùng này tương ứng với sự ảnh hưởng của 

môi trường lên trung tâm phản ứng của hệ.  

+ Lớp trung bình (medium layer) xuất hiện trong mô hình ONIOM 3 lớp. Lớp này 

cho phép mô tả sự ảnh hưởng điện tích của môi trường phân tử lên lớp cao. Sự kết 

hợp lớp trung bình và lớp thấp được gọi là hệ mô hình trung gian (Intermediate Model 

System). Toàn bộ phân tử được gọi là hệ thực (Real System). 

Bằng cách chia như vậy, phương pháp tính sẽ nhanh hơn nhưng kết quả và độ 

chính xác của phương pháp tương đương với các phương pháp lí thuyết cao nên đòi 

hỏi cần có hệ thống máy tính với cấu hình mạnh cũng như thời gian tính toán lâu hơn. 

2.3. CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN  

2.3.1. Phần mềm Gaussian 09 

Gaussian là một trong những phần mềm thông dụng nhất để tính toán hóa 

lượng tử hiện nay. Phần mềm này có hầu hết các phương pháp tính từ bán thực nghiệm 

đến ab-initio và lí thuyết phiếm hàm mật độ [3], [57]. Phần mềm này luôn được cập 

nhật, nghiên cứu và phát triển bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt trong đó 

có Pople là người đã đoạt giải Nobel hóa học vào năm 1998 với những đóng góp to 

lớn về việc nghiên cứu phương pháp tính toán trong hóa học lượng tử. 

Trên cơ sở những định luật cơ bản của cơ học lượng tử, Gaussian tính toán 

năng lượng, cấu trúc phân tử và tần số dao động của hệ thống phân tử, cùng với rất 

nhiều những tính chất khác của phân tử. Phần mềm Gaussian có thể được dùng để 

nghiên cứu các phân tử và các phản ứng dưới các điều kiện khác nhau, bao gồm cả 

những hình thái bền và những hợp chất rất khó hoặc không thể quan sát được bằng 

thực nghiệm như là cấu trúc chuyển tiếp và những trạng thái trung gian có thời gian 

tồn tại rất ngắn.  

Phần mềm Gaussian ra đời đầu tiên vào năm 1970 với phiên bản Gaussian 70. 

Sau đó, liên tục được cập nhật và hoàn thiện với các phiên bản Gaussian 76, Gaussian 

80, Gaussian 82, Gaussian 86, Gaussian 88, Gaussian 90, Gaussian 92, Gaussian 94, 

Gaussian 98, Gaussian 03 và Gaussian 09. Phần mềm Gaussian 09W được cập nhật 

và được bổ sung thêm nhiều tính năng mới so với phiên bản trước như: cải thiện và 
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mở rộng tính năng của phương pháp solvat hóa theo mô hình phân cực liên tục PCM, 

cho phép xác định được nhiều thuộc tính phân tử trong dung môi, khảo sát ảnh hưởng 

của nhiệt độ, áp suất, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, tăng cường khả 

năng dò tìm trạng thái chuyển tiếp. Các bộ hàm cơ sở cũng rất phong phú cho phép 

người sử dụng dễ dàng chọn phương án tính toán phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu 

[55]. 

2.3.2. Phần mềm Gaussview  

Gaussview (phiên bản 5) là phần mềm hỗ trợ cho phần mềm Gaussian 09 trong 

việc xây dựng và hiển thị cấu trúc ban đầu cũng như hiển thị các kết quả tính toán 

của Gaussian dưới dạng đồ họa (như các cấu trúc phân tử ban đầu, các cấu trúc phân 

tử đã được tối ưu hóa, kiểu dao động, phổ, hệ số orbital phân tử, mật  độ electron, 

điện tích) [82]. Nhờ đó, việc kiểm tra các kết quả tính toán trở nên đơn giản và dễ 

dàng hơn. 

2.3.3. Phần mềm Eyringpy 

 Trong điều kiện tiến hành thực nghiệm khó khăn như trong môi trường khí 

quyển, đốt cháy hay phân hủy thì quá trình đo các hằng số tốc độ phản ứng tương đối 

phức tạp và đôi khi khó thực hiện, vì vậy các tính toán động học bằng phương pháp 

lượng tử được ứng dụng rộng rãi. Đến nay có nhiều phần mềm tính toán động học 

như Variflex [93], [206], Mutiwell [22], [167], Polyrate [163] hay MSMC [43]. Tuy 

nhiên với các tính động học trong nghiên cứu khả năng dập tắt các gốc tự do, phần 

mềm Eyringpy [44], [45] được sử dụng trong Luận án này. Đây là phần mềm tính 

toán động học và hằng số tốc độ cho các phản ứng trong pha khí và dung môi với 

giao diện và cách thức sử dụng khá đơn giản và dễ sử dụng. Các tính toán hằng số 

tốc độ bao gồm hai bước: đầu tiên là tính toán cấu trúc electron của các điểm dừng 

(bao gồm chất phản ứng, trạng thái chuyển tiếp và sản phẩm) bằng phần mềm 

Gaussian 09 xuất ra các file có phần tên mở rộng (*.out hoặc *.log), tiếp theo là tính 

toán hằng số tốc độ của phản ứng đó [60], [97]. Do vậy, độ chính xác của phương 

pháp ảnh hưởng đồng thời bởi cấu trúc electron ban đầu và lí thuyết động học [45]. 

 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TRONG LUẬN ÁN  
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2.4.1. Tính toán năng lượng điểm đơn (single point energy)  

Tính toán năng lượng điểm đơn là dự đoán năng lượng và những thuộc tính 

liên quan với một phân tử với cấu trúc hình học xác định. Sở dĩ ta sử dụng thuật ngữ 

điểm đơn vì tính toán này được thực hiện tại một điểm duy nhất, cố định trên bề mặt 

thế năng (với các thông số hình học cấu trúc đã tối ưu). Năng lượng điểm đơn là tổng 

năng lượng electron và năng lượng đẩy hạt nhân của phân tử tại một cấu hình hạt 

nhân cụ thể. Tuy nhiên, những dự đoán năng lượng chính xác và đầy đủ đòi hỏi phải 

hiệu chỉnh năng lượng dao động điểm không (Zero Point Energy − ZPE) hoặc biến 

thiên enthalpy (Thermal Correction to Enthalpy − TCE) hoặc biến thiên năng lượng 

tự do Gibbs (Thermal Correction to Gibbs Free Energy − TCGFE), các giá trị này 

được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa tổng năng lượng của các sản phẩm và tổng 

năng lượng các chất phản ứng tại nhiệt độ 298,15K.  

Độ chính xác của kết quả phụ thuộc nhiều vào cấu trúc hợp lí của phân tử. 

Việc tính năng lượng điểm đơn được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau, cơ bản 

gồm những mục đích như sau: 

- Để đạt được thông tin cơ bản về phân tử 

- Để kiểm tra tính phù hợp của một phân tử sử dụng cho điểm bắt đầu của quá trình 

tối ưu hóa 

- Để tính toán những giá trị gần đúng chính xác nhất của năng lượng và những thuộc 

tính khác đối với một hình học được tối ưu hóa tại mức lí thuyết thấp hơn. 

- Khi cần so sánh độ bền của các cấu dạng khác nhau hoặc phân tử khác nhau. 

2.4.2. Tối ưu hóa cấu trúc (geometry optimization) 

Cấu trúc ban đầu được xây dựng và hiển thị bằng phần mềm Gaussview. Việc 

tối ưu hóa cấu trúc phân tử và tính tần số dao động được thực hiện bằng phương pháp 

phiếm hàm mật độ (chủ yếu B3LYP và M05-2X) tại các bộ hàm cơ sở phù hợp với 

từ hai từ khóa “Opt” và “Freq”. Kết quả tính sẽ được kiểm tra thông qua việc phân 

tích cấu trúc hình học và các tần số dao động. Các cấu dạng bền (có năng lượng cực 

tiểu) có đặc điểm là không có tần số âm.  

 Một quá trình tối ưu hoàn thành khi nó đạt những chuẩn hội tụ xác định. Bốn 

chuẩn hội tụ được sử dụng mặc định trong phần mềm Gaussian [55]: 
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1. Lực phải bằng không (zero). Giá trị lớn nhất của lực phải nằm dưới giá trị 

giới hạn mặc định 0,00045. 

2. Căn bậc 2 của trị trung bình của bình phương của lực phải là không (zero) 

(ngưỡng đánh giá 0,0003). 

3. Độ lệch tính toán cho bước kế tiếp phải nhỏ hơn 0,0018. 

4. Căn bậc 2 trị trung bình của bình phương của độ lệch đối với bước kế tiếp 

nhỏ hơn 0,0012. 

Chú ý: Sự thay đổi năng lượng giữa điểm hiện tại và điểm kế tiếp không được 

sử dụng là chuẩn hội tụ vì những bước nhỏ gần cực tiểu thường mang lại sự thay đổi 

nhỏ trong năng lượng. 

Sử dụng phần mềm Gaussian 09 để tối ưu hóa cấu trúc các chất liên quan trong 

Luận án bằng phương pháp phiếm hàm mật độ M05-2X với bộ hàm cơ sở phù hợp 

tại 6-311++G(d,p). Tuy nhiên, cần chú ý là trong một số hệ nghiên cứu do có số lượng 

nguyên tử trong cấu trúc lớn, để đảm bảo thời gian tính toán cũng như phù hợp mới 

công suất của máy tính, các phương pháp phiếm hàm mật độ với các bộ hàm cơ sở 

thích hợp hơn sẽ được sử dụng (chi tiết được mô tả tại Chương 3). 

2.4.3. Xác định trạng thái chuyển tiếp và hàng rào năng lượng 

2.4.3.1. Xác định trạng thái chuyển tiếp 

Để xác định trạng thái chuyển tiếp, chúng tôi xây dựng cấu trúc giả định ban 

đầu của trạng thái chuyển tiếp và thực hiện bằng phương pháp phiếm hàm mật độ với 

việc sử dụng đồng thời những từ khóa “opt=(ts, calcfc, noeigen) và “freq” trong input 

file. Từ khóa “ts” để tối ưu tìm trạng thái chuyển tiếp, từ khóa “calcfc” dùng để tính 

hằng số lực ban đầu, từ khóa “noeigen” giúp cho việc tối ưu tìm trạng thái chuyển tiếp 

tự hội tụ để đưa đến một trạng thái chuyển tiếp đáng tin cậy, từ khóa “freq” được dùng 

để tính toán tần số dao động bắt đầu với cấu trúc tối ưu của trạng thái chuyển tiếp. Tất 

nhiên, cấu trúc bắt đầu để tìm trạng thái chuyển tiếp càng thích hợp thì việc đạt đến 

trạng thái chuyển tiếp càng nhanh.  

Khi khẳng định trạng thái chuyển tiếp tìm được là trạng thái chuyển tiếp mong 

muốn thì tiến hành tính hàng rào năng lượng của phản ứng. Hàng rào năng lượng và 
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năng lượng của một phản ứng có thể được tính toán dựa vào năng lượng của các chất 

phản ứng, sản phẩm và trạng thái chuyển tiếp (biểu thức 2.7, 2.8 và 2.9 và Hình 2.1).  

∆Er = Echuyển tiếp - Echất phản ứng                                                              (2.7)                                                 

∆Hphản ứng = Hchất sản phẩm - Hchất phản ứng                                             (2.8) 

∆Gphản ứng = Gchất sản phẩm - Gchất phản ứng                                             (2.9) 

 

Hình 2.1. Giản đồ năng lượng phản ứng 

2.4.3.2. Bề mặt thế năng (Potential Energy Surface – PES) 

 Để xét trạng thái cấu trúc hệ phân tử hay các phản ứng nhiệt động, trong hoá 

học lượng tử, người ta thường xây dựng bề mặt thế năng của một hệ. 
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Hình 2.2. Bề mặt thế năng của phản ứng 

Bề mặt thế năng có thể mô tả thay đổi năng lượng toàn bộ của hệ; cụ thể là nó 

cho biết cách thức năng lượng của một hệ thay đổi khi có thay đổi nhỏ trong cấu trúc 

hệ. Đây là quan hệ toán học gắn với cấu trúc phân tử. Ở bề mặt thế năng, ta có thể 

xác định các điểm dừng trên bề mặt (chính là đạo hàm bậc nhất tại toạ độ triệt tiêu). 

Chỉ có một điểm dừng có nghĩa bao gồm các cực tiểu (toàn phần và cục bộ), cực đại 

(toàn phần và cục bộ), điểm yên ngựa (Hình 2.2). 

Trạng thái chuyển tiếp có năng lượng cao nhất nằm giữa hai cực tiểu. Để xác 

nhận đường phản ứng thực sự đi qua trạng thái chuyển tiếp và nối liền hai cấu trúc có 

năng lượng cực tiểu là chất phản ứng và sản phẩm, chúng tôi tiến hành tính tọa độ phản 

ứng nội (Intrinsic Reaction Coordinate - IRC) xuất phát từ  điểm yên ngựa (điểm  ứng 

với trạng thái chuyển tiếp) cũng được tính ở cùng mức lí thuyết. Trong một số trường 

hợp cần tăng số điểm trên IRC và tăng bước nhảy cho IRC nhằm tiếp cận sát cực tiểu 

hơn. Từ khóa “maxpoints” nhằm xác định số điểm và “stepsize” là bước nhảy trên 

đường phản ứng. Ví dụ, tính IRC với maxpoints = 10 và stepsize = 10 có nghĩa là số 

điểm tính ở mỗi bên từ trạng thái chuyển tiếp hướng về phía chất phản ứng và sản 

phẩm là 10 điểm, tổng số điểm trên đường IRC sẽ là 21 điểm (1 điểm ứng với trạng 

thái chuyển tiếp). Khoảng cách giữa hai điểm là 10 đơn vị của 0,01 amu-1/2 bohr tức 

là 0,1 amu-1/2 bohr [2]. Dựa vào PES, chúng ta có thể xác định toạ độ phản ứng nội, 

đó là điểm yên ngựa di chuyển xuống điểm cực tiểu. Vì vậy, khi xác định trạng thái 



38 

 

chuyển tiếp, chúng ta cần kiểm tra lại bằng cách xác định toạ độ phản ứng nội nhằm 

khẳng định chính xác trạng thái chuyển tiếp. 

2.4.4. Tính các thông số nhiệt động học 

Dựa trên ba cơ chế chính được dùng để đánh giá khả năng chống oxy hóa là 

HAT, SET-PT và SPLET, các đại lượng vật lí tương ứng là BDE, IE, PA, PDE và 

ETE sẽ được tính toán trong pha khí theo công thức 1.3, 1.5, 1.6, 1.10 và 1.11 ở 

Chương 1.  

2.4.5. Tính các thông số động lực học các phản ứng hóa học 

Dựa trên bề mặt thế năng, các thông số động học trong pha khí được xác định 

thông qua phần mềm Eyringpy [44], [45]. Một số thông số động lực học liên quan tới 

nghiên cứu được tính toán như sau: 

Hằng số tốc độ (k) được tính toán dễ dàng theo lí thuyết trạng thái chuyển tiếp 

thông thường (TST), và ở các điều kiện tiêu chuẩn theo phương trình: 

                        𝑘 = 𝜎𝜅
𝑘𝐵𝑇

ℎ
𝑒−(Δ𝐺#)/𝑅𝑇                                     (2.10) 

trong đó, σ là số phản ứng đối xứng biểu thị các con đường phản ứng khác nhau nhưng 

tương đương có thể xảy ra [53], [148], kB là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ, h là 

hằng số Planck, R là hằng số khí, ΔG là năng lượng tự do hoạt hóa và  là sự hiệu 

chỉnh hiệu ứng đường hầm (tunneling correction) được tính toán thông qua rào cản 

Wigner [190] và Eckart [47]. 

 Năng lượng tự do hoạt hóa ΔG# ở điều kiện tiêu chuẩn, nồng độ C0 = 1M được 

tính theo công thức: 

                                 ΔG#, 1M = ΔG#, 1atm  − RT ln(C0Vm)                       (2.11) 

trong đó, ΔG#, 1atm  là năng lượng tự do hoạt hóa ở áp suất tiêu chuẩn P0 = 1atm, Vm 

là thể tích mol thu được từ định luật khí lí tưởng PV = nRT [45]. 

2.4.6. Quy ước kí hiệu các đại lượng sử dụng tính toán trong Luận án 

ΔH: Biến thiên enthalpy phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn 298,15K. 

ΔG: Biến thiên năng lượng tự do ở điều kiện tiêu chuẩn 298,15K. 

ΔG# : Năng lượng tự do hoạt hóa ở điều kiện tiêu chuẩn 298,15K. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Nghiên cứu khả năng chống lại sự oxy hóa trong quá trình lão quá của cơ thể 

người, quá trình bảo quản chất lượng cho thực phẩm hay quá trình chống ăn mòn 

trong vật liệu đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học. Các hợp chất 

chứa nitrogen có vai trò quan trọng trong quá trình chống oxy hóa. Trên cơ sở đó, 

chúng tôi tập trung nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các dẫn xuất hình thành 

từ những hợp chất chứa nguyên tố nitrogen, cũng như tìm ra các hợp chất mới có khả 

năng chống oxy hóa tốt hơn. Việc nghiên cứu hệ các hợp chất vòng thơm chứa 

nitrogen được bắt đầu từ quá trình khảo sát và tìm ra các kết quả sơ bộ cho hợp chất 

chứa một vòng thơm, đó được xem một bước đệm để nghiên cứu rộng rãi hợp chất 

chứa hai hay nhiều vòng thơm về khả năng chống oxy hóa. 

3.1. KHẢO SÁT ĐỘ TIN CẬY CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Khảo sát phương pháp tính trên một số hợp chất chứa nitrogen 

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, trong các phương pháp của phiếm hàm 

mật độ thì phương pháp M05-2X được đánh giá tổng thể là phù hợp để xem xét các 

thông số nhiệt động và động học với độ chính xác tương đối cao [202-204]. Vì vậy, 

chúng tôi lựa chọn phương pháp M05-2X với bộ hàm cơ sở 6-311++G(d,p) để tính 

toán cho các đối tượng cần khảo sát.  

Tuy nhiên, để khẳng định lại độ chính xác của phương pháp, chúng tôi tính 

toán các giá trị nhiệt động bao gồm BDE(N–H), IE và PA của một vài hợp chất chứa 

liên kết N–H và so sánh với hai phương pháp phổ biến là B3-LYP và B3-P86, đồng 

thời đối chiếu với dữ liệu thực nghiệm có sẵn. Tập hợp 9 chất được khảo sát bao gồm 

NH3, C6H5NH2 và các dẫn xuất của chúng với sự có mặt của F (đại diện cho nhóm 

thế halogen), CH3 (đại diện cho nhóm thế đẩy electron – EDG) và CN (đại diện cho 

nhóm thế hút electron – EWG) được mô tả trong Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Các thông số nhiệt động tính toán tại phương pháp M05-2X/6-

311++G(d,p) và giá trị thực nghiệm của một vài hợp chất chứa liên kết NH  

Hợp chất BDE(NH)a IE PA 

 Tính toán Thực 

nghiệmb 

Tính toán Thực 

nghiệmc 

Tính toán Thực 

nghiệmc 

NH3 107,3 (0,9) 108,2 ± 0,3 234,3 (2,1) 232,2 ± 0,5 404,3 (0,9) 403,4 ± 1,2 

CH3NH2 99,2 (2,4) 101,6 ± 2,0 207,1 (3,3) 205,2 ± 2,3 402,9 (0,9) 402 ± 2,6  

(CH3)2NH 93,7 (0,4) 94,1 190,3 (0,3) 190 ± 1,8 394,9 (0,2) 395,1 ± 2,0 

NH2CN 99,9 (0,2) 99,0 244,2 (1,2) 245,4 345,0 (4,2) 349,2 ± 2,9 

C6H5NH2 95,0 (2,7/5,3) 92,3/89,7 177,2 (0,7) 178,0 ± 0,05 366,1 (2,1) 368,0 ± 0,3 

4F-C6H4NH2 93,9 (5,1) 88,8 179,2 (3,2) 182,2 ± 2,3 362,8 (1,4) 364,2 ± 2,1 

4Me- C6H4NH2 93,1 (5,6) 87,5 170,6 (0,6) 170,0 ± 0,5 366,1 (0,8) 366,9 ± 2,1 

4CN- C6H4NH2 98,1 (2,0) 95,2 195,0 (3,2) 199,2 ± 0,9 351,2 (2,5) 348,7 ± 2,1 

(C6H5)2NH 88,5 (1,3) 87,2 168,3 (2,5) 165,8  0,3 349,4 (0,5) 350,9 ± 1,3 

BDE = 2,6 kcal.mol1; IE = 2,4 kcal.mol1; PA = 1,9 kcal.mol1 

Đơn vị tính: kcal.mol1 

Dữ liệu trong ngoặc đơn là độ lệch giữa giá trị thực nghiệm và tính toán 

a Giới hạn vỏ đóng (RO) cho các gốc tự do được áp dụng để tính toán BDE 

b Dữ liệu lấy từ TLTK [117] 

c Dữ liệu lấy từ TLTK [108] 

Chúng tôi cũng đã tính độ lệch chuẩn () cho các thông số nhiệt động và giá 

trị thu được cụ thể như sau: BDE = 2,6 kcal.mol1; IE = 2,4 kcal.mol1; PA = 1,9 

kcal.mol1. Với những kết quả này chúng tôi tin tưởng rằng phương pháp M05-2X/6-

311++G(d,p) là phù hợp cho những khảo sát tiếp theo vì những sai số của các thông 

số nhiệt động nằm trong khoảng ± 2,0 kcal.mol1. Ở mức tính toán cao hơn, kết quả 

không có sự thay đổi nhiều nên chúng tôi dừng lại ở bộ hàm cơ sở này để thuận lợi 

cho thời gian tính toán và khảo sát. 

3.1.2. So sánh với các phương pháp khác 

 Năm 2015, Poliak cùng các cộng sự, trong một nghiên cứu, đã sử dụng phương 

pháp B3LYP/6-311++G(d,p) để tính các thông số nhiệt động của diphenylamine và 

đã đưa ra được kết quả tốt [147]. Trên cơ sở đó, chúng tôi tính giá trị BDE(NH) của 
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Ar2NH tại phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) – phương pháp được lựa chọn để 

nghiên cứu trong luận án và phương pháp B3P86/6-311++G(d,p) – một phương pháp 

phổ biến trong số các phương pháp phiếm hàm mật độ. Kết quả tính toán của các 

phương pháp cũng như các giá trị có từ nghiên cứu của Poliak và giá trị thực nghiệm 

được trình bày trong Bảng 3.2.  

Bảng 3.2. So sánh giá trị BDE(NH) của 4Y-Ar2NH tính toán theo phương pháp 

M05-2X với một số phương pháp phổ biến  

Nhóm 

thế 

(Y) 

BDE(NH) (đơn vị kcal.mol1) 

Kết quả tính toán Giá trị tham khảo 

M05-2X a B3P86a B3LYPa UB3LYPb 
Giá trị thực 

nghiệmc 

H 88,0 (0,6)d 87,9 (1,4) 85,6 (1,8) 81,5 87,4 

F 87,1 86,7 84,6 80,5  

Cl 87,6 87,2 85,0 81,0  

CH3 87,7 (0,8) 86,4 (0,4) 84,7 (2,2) 80,5 86,9 

OCH3 85,7 (0,1) 85,0 (0,3) 82,9 (2,7) 79,1 85,6 

NH2 84,2 82,9 81,4 77,7  

N(CH3)2 83,6 82,7 80,7 77,2  

CF3 89,4 89,1 86,8 82,7  

CN 89,5  88,2 86,8 82,7  

NO2 90,2 (1,1) 89,8 (1,6) 87,6 (1,1) 83,4 89,1 

a Các phương pháp tính ở phương pháp vỏ đóng RO với bộ hàm 6-311++G(d,p); 

b Giá trị lấy từ tài liệu tham khảo [147]  

c Giá trị thực nghiệm lấy từ tài liệu tham khảo [117]. 

d Giá trị trong ngoặc đơn là BDE(tính toán)  BDE(thực nghiệm) 
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So sánh dữ liệu trong Bảng 3.2 có thể nhận thấy rằng giá trị BDE(NH) tính ở 

phương pháp ROB3LYP/6-311++G(d,p) có độ lệch so với giá thực nghiệm trong 

khoảng từ 1,1 đến 2,7 kcal.mol1; phương pháp ROB3P86/6-311++G(d,p) có độ 

lệch với giá thực nghiệm trong khoảng từ 0,3 đến 1,6 kcal.mol1. Tuy nhiên, khi áp 

dụng phương pháp vỏ đóng ROM05-2X/6-311++G(d,p) để tính cho các gốc tự do, giá 

trị BDE(NH) nhận được gần với giá trị thực nghiệm hơn. Ví dụ, trong trường hợp Y 

là H, CH3, OCH3 và NO2, sự khác biệt so với các giá trị thực nghiệm tương ứng chỉ 

khoảng 0,6; 0,8; 0,1 và 1,1 kcal.mol1. Mặc dù số lượng các đối tượng được so sánh 

với dữ liệu thực nghiệm là chưa nhiều, nhưng chúng tôi tính toán được giá trị độ lệch 

bình phương trung bình (RMSD) đối với phương pháp ROM05-2X/6-311++G(d,p) là 

0,74, tốt hơn so với giá trị 2,10 tính cho phương pháp ROB3LYP/6-311++G(d,p) và 

1,11 tính cho phương pháp ROB3P86/6-311++G(d,p) tương ứng.  

3.1.3. Tiểu kết Mục 3.1 

Phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) đã được khảo sát sơ bộ và so sánh với 

dữ liệu thực nghiệm cũng như với các phương pháp phổ biến, chúng tôi tin tưởng rằng, 

phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) có độ tin cậy cao khi xác định các thông số nhiệt 

động. Do đó, phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) được sử dụng để tính toán cho 

toàn bộ các hệ chất nghiên cứu trong Luận án (trừ hợp chất nano lai  fullerene – 

polyaniline, sẽ được trình bày chi tiết ở Mục 3.7). 

3.2. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC DẪN XUẤT 

ANILINE 

Như chúng ta đã biết, việc thay thế một nguyên tử trong phân tử bằng một 

nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử khác thường gây ra những thay đổi đáng kể 

trong tính chất lí, hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nó. Trong Luận án này, 

nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu từ hợp chất vòng thơm chứa nitrogen đơn giản nhất 

là aniline (ArNH2). Ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của 

ArNH2 qua các thông số nhiệt động, các thông số cấu trúc phân tử và qua phản ứng 

với các gốc tự do sẽ được khảo sát. 
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3.2.1. Cơ chế chuyển nguyên tử hydrogen trong hệ ArNH2 

3.2.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của nhóm thế tại các vị trí meta và para 

Độ bền của liên kết N–H đã được đề cập đến ở phần mở đầu, nó đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình chuyển nguyên tử hydrogen đến gốc tự do. Do đó, bằng 

phương pháp tính toán lượng tử, chúng tôi tập trung khảo sát ảnh hưởng các nhóm 

thế đến quá trình phân li liên kết N–H trong phân tử aniline và các dẫn xuất của chúng. 

Các nhóm thế được gắn vào các vị trí khác nhau trên vòng thơm để khảo sát. 

Theo các kết quả nghiên cứu đã công bố [133], [134], các nhóm thế tại vị trí 

ortho trên vòng benzene ảnh hưởng đến năng lượng phân li liên kết là không đáng kể 

và quy luật ảnh hưởng là phức tạp [134]. Tuy nhiên, nhóm thế tại vị trí meta (vị trí số 

3 hoặc số 5) và vị trí para (vị trí số 4) có ảnh hưởng đáng kể và cần quan tâm nghiên 

cứu (Hình 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Aniline và kí hiệu các nhóm thế tại vị trí a) meta và b) para 

Thực hiện tính toán bằng phương pháp M05-2X với bộ hàm cơ sở 6-

311++G(d,p), kết quả giá trị BDE(NH) được tổng hợp trong Bảng 3.3 và đối chiếu 

với thực nghiệm sẵn có. Sự thay đổi giá trị BDE(NH) của các dẫn xuất được mô tả 

trên Hình 3.2. 
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Hình 3.2. Sự thay đổi giá trị BDE(NH) của 4Y-ArNH2 so với ArNH2  

tại các mức lí thuyết ROM05-2X/6-311++G(d,p) 

Dựa vào dữ liệu tính toán ở Hình 3.2, có thể nhận thấy rằng tại vị trí para các 

nhóm thế làm thay đổi năng lượng phân li liên kết nhiều hơn so với vị trí meta. Các 

nhóm thế khi gắn vào vị trí meta sẽ hình thành nên các dẫn xuất chỉ có chiều hướng 

làm tăng giá trị BDE(NH) so với chất ArNH2 ban đầu. Tuy nhiên, khi các nhóm thế 

được chuyển vào vị trí para, giá trị BDE thay đổi đáng kể với các loại nhóm thế khác 

nhau (Bảng 3.3 và Hình 3.2). Cụ thể, khi nhóm thế là halogen hoặc các nhóm đẩy 

electron làm giảm đáng kể giá trị BDE(NH), nhóm đẩy electron càng mạnh thì giảm 

càng nhiều, ngược lại, các nhóm thế hút electron làm giá trị BDE(NH) tăng lên. Ví 

dụ, nhóm thế N(CH3)2 làm giá trị BDE giảm 7,1 kcal.mol1; nhóm thế NO2 làm giá 

trị BDE tăng 4,4 kcal.mol1 so với chất ban đầu. Khả năng chuyển H đến gốc tự do 

phụ thuộc vào năng lượng phân li liên kết, vì vậy giá trị BDE(NH) càng nhỏ chứng 

tỏ khả năng chuyển H càng dễ dàng đồng nghĩa với khả năng chống oxy hóa càng 

tăng. 
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Bảng 3.3. Giá trị BDE(NH) của aniline và các dẫn xuất chứa một nhóm thế tại vị 

trí meta và para 

Nhóm 

thế 

(Y) 

BDE(NH) (đơn vị kcal.mol1) 

meta para 

M05-

2X(a) 

ROM05-

2X(a) 

Thực 

nghiệm(b) 

M05-

2X 

ROM05-

2X 

Thực 

nghiệm(b) 

H 91,0 94,6 (0,0) 89,7 91,0 94,6 (0,0) 89,7 

F 92,5 96,1 (1,5)  90,0 93,5 ( ̶ 1,1) 88,8 

Cl 92,4 96,0 (1,4) 92,6 90,8 94,3 ( ̶ 0,3) 92,4 

CH3 90,8 94,4 ( ̶ 0,2)  89,6 93,1 ( ̶ 1,5) 87,5 

OCH3 92,4 95,9 (1,3) 93,9 87,4 90,6 ( ̶ 4,0) 87,2 

NH2 91,3 94,8 (0,2)  85,3 88,5 ( ̶ 6,1) 86,0 

N(CH3)2 91,2 94,7 (0,1)  84,6 87,5 ( ̶ 7,1)  

CF3 93,2 96,8 (2,2)  93,9 97,6 (3,0) 96,5 

CN 93,2 96,9 (2,3) 94,1 93,8 97,6 (3,0) 95,2 

NO2 93,7 97,4 (2,8)  95,3 99,0 (4,4) 96,7 

a M05-2X và ROM05-2X: kí hiệu tương ứng với phương pháp vỏ mở và vỏ đóng 

tại bộ hàm cơ sở 6-311++G(d,p) 

b Giá trị tham khảo từ tài liệu [117] 

Dữ liệu trong ngoặc đơn: BDE (dẫn xuất)  BDE (ArNH2)  

Năm 2002, Song và cộng sự đã sử dụng phương pháp UB3LYP/6-

311++G(d,p)//UB3LYP/6-31+G(d) và ROMP2/6-311++G(d,p)//UB3LYP/6-

31+G(d) nghiên cứu về năng lượng phân li liên kết trong aniline khi gắn các nhóm 

thế khác nhau vào vị trí para (4YC6H4NHX) [161]. Các kết quả chỉ ra rằng, khi 

Y là các halogen hoặc các EDG cho giá trị BDE nhỏ hơn khi Y là H; ngược lại, khi 

Y là các EWG sẽ cho giá trị BDE cao hơn. Cũng thời gian đó, nhóm nghiên cứu của 
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Pratt đã có những nghiên cứu trên các đối tượng amine thơm và cũng đưa ra những 

kết luận tương tự [150]. Bằng phương pháp B3LYP, nhóm chúng tôi đã có một khảo 

sát cho giá trị BDE của liên kết XH trên vòng thơm [135]. Quy luật về ảnh hưởng 

của nhóm thế đến giá trị BDE có thể tóm tắt như sau: các EDG làm giảm giá trị 

BDE(XH), tức là làm yếu liên kết XH và quá trình chuyển nguyên tử H đến gốc tự 

do dễ dàng, rõ ràng là có khả năng chống oxy hóa tốt. Ngược lại, các EWG làm giá 

trị BDE(XH) tăng lên được đánh giá không tốt cho khả năng chuyển nguyên tử 

hydrogen đến dập tắt các gốc tự do cũng như khả năng chống oxy hóa.   

Như vậy, có thể nhận thấy trong kết quả tính toán của chúng tôi, các nhóm thế 

tại vị trí para đã cho kết quả phù hợp hơn so với vị trí meta về quy luật ảnh hưởng 

của các nhóm thế. 

3.2.1.2. Sự tương quan giữa năng lượng phân li liên kết và hằng số thế Hammett 

Như đã kết luận ở Mục 3.2.1.1, ảnh hưởng của các nhóm thế tại vị trí meta đến 

giá trị BDE là không đáng kể so với vị trí para nên trong những nghiên cứu tiếp theo, 

chúng tôi chỉ tập trung xét ảnh hưởng của các nhóm thế tại vị trí para, kí hiệu là 4Y-

ArNH2. Để khẳng định thêm, chúng tôi mô tả trên Hình 3.3 giản đồ tương quan giữa 

BDE(N ̶ H) với hằng số Hammett 𝜎𝑝
+ 

được tính toán bởi Hansch, Leo và Taft [75]. Giá 

trị hằng số Hammett tại vị trí para được liệt kê trong phụ lục Bảng P1.  

 

Hình 3.3. Giản đồ tương quan giữa giá trị BDE(N−H) và hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ 
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Phương trình tương quan giữa giá trị BDE và hằng số 𝜎𝑝
+ là:  

BDE(N−H) = 0,215 𝜎𝑝
+  20,283; R2 = 0,981                                  (3.1) 

Hệ số R2 trong trường hợp này là 0,981, điều đó cho thấy có sự tương quan tốt 

giữa giá trị BDE(N−H) của 4Y-ArNH2 đối với hằng số thế Hammett 𝜎𝑝
+.  

3.2.2. Cơ chế chuyển electron − chuyển proton trong hệ ArNH2 

Khi thảo luận về cơ chế SET−PT thì giá trị năng lượng ion hóa là một thông 

số quan trọng cần được xem xét. Kết quả giá trị IE tính toán tại phương pháp M05-

2X/6-311++G(d,p) được trình bày trong Bảng 3.4. 

Kết quả tính toán từ Bảng 3.4 cho thấy giá trị IE của aniline tính theo phương 

pháp M05-2X/6-311++G(d,p) có độ lệch so với thực nghiệm lớn nhất cũng chỉ bằng 

0,18 eV hay 4,14 kcal.mol1. Điều này cho thấy giá trị IE tính ở mức lí thuyết chúng 

tôi đang khảo sát cho kết quả gần với giá trị thực nghiệm. 

Bảng 3.4. Giá trị IE của aniline và các dẫn xuất 4Y-ArNH2 

Y 
IE  

(eV) 

Thực 

nghiệm 

IE 

(kcal.mol1) 

PDE 

(kcal.mol1) 

IE + PDE 

(kcal.mol1) 

H 
7,8 

(0,08)a 

7,72 ± 

0,002 
179,8 227,4 407,2 

F 7,8  181,0 224,7 405,7 

Cl 7,8  180,1 226,3 406,4 

CH3 7,5 (−0,1) 7,60 ± 0,1 172,6 232,8 405,4 

OCH3 7,1 (0,18) 6,92 164,7 238,1 402,8 

NH2 6,7 (0,17) 6,87 ± 0,05 155,6 245,0 400,6 

N(CH3)2 6,5  149,0 251,0 400,0 

CF3 8,4  192,8 217,4 410,2 

CN 8,4  193,7 216,4 410,1 

NO2 8,7  199,6 212,1 411,7 
a Giá trị trong ngoặc đơn là chênh lệch giữa giá trị thực nghiệm và tính toán 

 

Ảnh hưởng của các nhóm thế đến giá trị IE được đánh giá như sau: các EDG 

mạnh như N(CH3)2 hay NH2 làm giảm đáng kể giá trị IE, ngược lại các EWG làm giá 

trị IE tăng lên so với chất ban đầu, các halogen chưa có sự ảnh hưởng rõ rệt. Giá trị IE 

càng thấp, khả năng chuyển electron càng dễ nên hoạt tính chống oxy hóa càng mạnh 

[25]. Từ đó,  khả năng chống oxy hóa của các nhóm thế được sắp xếp như sau: N(CH3)2 
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> NH2 > OCH3 > CH3 > H   F  Cl  > CN  CF3 > NO2. Mối tương quan giữa giá 

trị IE với giá trị BDE và hằng số Hammett được thể hiện qua Hình 3.4. 

 

Hình 3.4. Giản đồ tương quan giữa giá trị IE  

với a) hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ và b) giá trị BDE(N−H) 

Phương trình tương quan giữa giá trị IE của 4Y-ArNH2 với hằng số 𝜎𝑝
+ là:  

IE = 19,683 𝜎𝑝
+  180,810; R2 = 0,988.                                          (3.2) 

Phương trình tương quan giữa giá trị IE với giá trị BDE của 4Y-ArNH2 là:  

IE = 4,261 BDE  222,02; R2 = 0,987.                                           (3.3) 

Hệ số R2 trong mối tương quan giữa IE với hằng số thế Hammett là 0,988 

chứng tỏ sự tương quan rất tốt đối với hằng số thế Hammett. Cũng từ phương trình 

tương quan (3.3) có thể nhận thấy mối tương quan tốt giữa IE và BDE(N−H) với giá 

trị R2 xấp xỉ  0,987.  

Các giá trị năng lượng phân li proton (PDE) của các ion dương gốc tự do 

(ArNH2
 ∙+) hình thành trong bước thứ 2 của cơ chế SET−PT được tổng hợp trong Bảng 

3.4 cho thấy ảnh hưởng của các nhóm thế EDG đã làm tăng giá trị PDE và các nhóm 

thế EWG đã giảm xuống mạnh giá trị này. 

Khả năng chống oxy hóa được xác định dựa vào tổng enthalpy của các quá trình 

nhiệt động trong từng cơ chế dập tắt gốc tự do cụ thể [11]. Trong cơ chế SET−PT, giá 

trị này gồm IE và PDE (Bảng 3.4). Kết quả thu được cho thấy các EDG có tổng 

enthalpy thấp nhất, nhóm đẩy electron càng mạnh thì giá trị tổng càng nhỏ; ngược lại 

các EWG lại làm tăng tổng enthalpy so với chất ArNH2 ban đầu. Như vậy có thể thấy, 

Commented [TT1]:  

Commented [TT2]:  



49 

 

các EDG được đánh giá là có khả năng chống oxy hóa tốt (như kết luận đã rút ra với 

giá trị BDE).  

3.2.3. Cơ chế mất proton − chuyển electron trong hệ ArNH2 

Quá trình oxy hóa theo cơ chế SPLET trải qua bước đầu tiên là mất proton tạo 

thành anion – đây là quá trình quan trọng được đánh giá qua thông số nhiệt động PA. 

Những hợp chất nghiên cứu nếu hình thành nên anion có giá trị PA càng thấp thì khả 

năng chống oxy hóa càng cao [165]. Giá trị PA của anion hình thành từ các dẫn xuất 

4Y-ArNH2 được trình bày ở Bảng 3.5.  

Tại vị trí para các EDG làm tăng giá trị PA, ví dụ NH2 và N(CH3)2 làm tăng 

PA từ 3,4 đến 4,4 kcal.mol1; ngược lại các EWG làm giảm mạnh PA, giá trị thay đổi 

từ 14,2 kcal.mol1 (CF3) đến 25,6 kcal.mol1 (NO2); ngoài ra, các halogen cũng giảm 

đáng kể giá trị PA từ 2,3 đến 6,4 kcal.mol1. 

Bảng 3.5. Thông số nhiệt động và thông số cấu trúc đặc trưng của các anion hình 

thành theo cơ chế SPLET 

Y PA (kcal.mol1) ∆PA d(C1–N) (Å) ETE (kcal.mol1) 

H 365,2  1,32431 38,8 

F 362,9  1,32713 40,1 

Cl 358,8  1,32182 44,9 

CH3 366,2  1,32603 36,5 

OCH3 366,5  1,32633 33,9 

NH2 368,6  1,32649 29,7 

N(CH3)2 369,6  1,32733 32,0 

CF3 351,0  1,31353 56,0 

CN 346,2  1,31070 60,6 

NO2 339,6  1,30429 68,8 

∆PA= PA(YArNH)  PA(ArNH) 

Sự giảm giá trị PA là do sự có mặt các EWG đã làm giải tỏa điện tích trên 

nguyên tử nitrogen làm cho anion ổn định hơn, ngược lại mật độ điện tích trên nguyên 

tử nitrogen tăng lên bởi các EDG nên giá trị PA tăng. Như vậy, các EDG được đánh 
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giá là tạo nên chất chống oxy tốt theo cơ chế HAT. Tuy nhiên, theo cơ chế SPLET, 

các EWG lại được đánh giá là nhóm tạo nên chất chống oxy hóa mạnh. So sánh giá 

trị BDE(NH) với giá trị PA ta thấy sự biến đổi không cùng xu hướng. Điều này được 

giải thích do giá trị PA là năng lượng phân tách dị li, còn giá trị BDE(NH) là năng 

lượng phân tách đồng li liên kết NH.  

Để làm rõ ảnh hưởng của nhóm thế đến giá trị PA có thể dựa vào giản đồ tương 

quan với hằng số thế Hammett (Hình 3.5). Ở đây, anion được làm bền chủ yếu nhờ 

sự cộng hưởng của nhóm thế trực tiếp với điện tích âm trên nguyên tử nitrogen nên 

chúng tôi sử dụng giá trị hằng số thế 𝜎𝑝
−.    

 

Hình 3.5. Giản đồ tương quan giữa giá trị PA của các anion với hằng số 

Hammett 𝝈𝒑
−  

Phương trình tương quan giữa giá trị PA với hằng số thế Hammett 𝜎𝑝
− là: 

PA = –0,051𝜎𝑝
− – 18,71; R2 = 0,969                                                 (3.4) 

Phương trình (3.4) đã cho thấy sự tương quan tốt giữa hằng số thế 𝜎𝑝
− và thông 

số PA tại vị trí para với giá trị R2 là 0,969. 

Bản chất của các nhóm thế sẽ ảnh hưởng đến thông số cấu trúc các anion, 

được đánh giá thông qua độ dài liên kết C1N được đưa ra trong Bảng 3.5 (vì độ 
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chệnh lệch khoảng cách giữa các liên kết là không nhiều, nên chúng tôi lấy chính xác 

5 số thập phân sau dấu phẩy).  

Từ Bảng 3.5 có thể nhận xét rằng các EDG làm tăng và các EWG làm giảm 

chiều dài liên kết C1N. Điều này được giải thích do các nhóm hút electron tạo nên 

sự liên hợp trực tiếp với electron 𝜋 trên nguyên tử nitrogen và tạo hệ liên hợp cho 

vòng thơm nên làm cho liên kết C1N ngắn lại; các EDG làm giải tỏa mật độ electron 

trên nguyên tử nitrogen nên làm tăng chiều dài liên kết của C1N. 

Để đánh giá tổng thể khả năng chống oxy hóa theo cơ chế SPLET, chúng tôi 

xét giai đoạn thứ hai – quá trình chuyển electron. Trong pha khí, các giá trị ETE luôn 

luôn thấp hơn các giá trị của IE. Điều này cho thấy quá trình chuyển một electron từ 

dạng ion âm thì sẽ được ưu tiên hơn so với dạng phân tử trung hòa ban đầu, đây cũng 

là nhận xét phù hợp với các kết quả nghiên cứu khác [5-8].  

3.2.4. Động học của phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO• trong hệ ArNH2  

3.2.4.1. Bề mặt thế năng (PES) của phản ứng CH3OO• + 4Y-ArNH2 

Tại vị trí para, các EDG làm giảm mạnh BDE(NH) nên khả năng chống oxy 

hóa theo cơ chế HAT là phù hợp. Giá trị BDE(NH) liên quan trực tiếp đến quá trình 

chuyển nguyên tử hydrogen để hình thành gốc tự do và quá trình phản ứng này lại có 

thể xảy ra theo nhiều cơ chế khác nhau. Chúng tôi khảo sát phản ứng theo hai cơ chế 

HAT và PCET. Với sự có mặt của các nhóm thế tại vị trí para, chúng tôi xây dựng 

bề mặt thế năng của phản ứng giữa các dẫn xuất 4Y-ArNH2 với CH3OO để làm rõ 

cơ chế phản ứng dập tắt gốc tự do. 

 Một cách tổng quát, phản ứng này bao gồm 3 bước cơ bản: đầu tiên hình thành 

trạng thái trung gian 1 (RC), tiếp theo phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen đi qua 

trạng thái chuyển tiếp (TS) và cuối cùng là hình thành sản phẩm gốc tự do từ trạng 

thái trung gian 2 (PC) mà không đi qua trạng thái chuyển tiếp nào. Trong trạng thái 

trung gian RC và PC, các liên kết hydro hình thành giữa hợp chất 4Y-ArNH2 với gốc 

tự do CH3OO• và giữa gốc tự do 4Y-ArṄH với CH3OOH. Cấu trúc hình học của các 

trạng thái trung gian và trạng thái chuyển tiếp của 4Y-ArNH2 với gốc tự do CH3OO•  

theo cơ chế HAT và PCET được mô tả ở phụ lục (Hình P1). 
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Để đánh giá mức độ tối ưu của cấu trúc hình học trong trạng thái chuyển tiếp 

TS theo hai cơ chế HAT và PCET, chúng tôi khảo sát các tham số chiều dài liên kết 

NH, kí hiệu là d(NH), chiều dài liên kết O1H, kí hiệu là d(O1H) trong cấu trúc 

của trạng thái chuyển tiếp TS và đưa ra trong Bảng 3.6. Trạng thái chuyển tiếp TS 

được lựa chọn để khảo sát vì đây là bước chuyển tiếp quan trọng nhất cho việc hình 

thành sản phẩm trong phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen từ chất nền đến gốc tự 

do CH3OO•.  

Bảng 3.6. Thông số cấu trúc của trạng thái TS trong các hợp chất hình thành từ 

phản ứng CH3OO• + 4Y-ArNH2 

Y 
HAT PCET 

d(NH), Å d(HO1), Å d(NH), Å d(HO1), Å 

H 1,18800 1,25310 1,21700 1,22490 

F 1,18425 1,25870 1,21047 1,23150 

Cl 1,19086 1,25042 1,21968 1,22149 

CH3 1,17268 1,27548 1,20166 1,24348 

OCH3 1,14772 1,31543 1,17865 1,27605 

NH2 1,12423 1,35965 1,15157 1,31799 

CF3 1,22050 1,21331 1,24551 1,19291 

CN 1,23002 1,21241 1,24767 1,19095 

NO2 1,23674 1,19620 1,26023 1,17815 

Sự tương quan của các tham số cấu trúc với hằng số thế Hammett được thể 

hiện trên Hình 3.6. 
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Hình 3.6. Mối quan hệ giữa các thông số cấu trúc trong trạng thái chuyển tiếp TS 

với hằng số 𝝈𝒑
+  

Các phương trình tuyến tính giữa khoảng cách của NH, O1H của trạng thái 

chuyển tiếp TS được biểu thị như sau:  

d(NH)HAT = 0,054𝜎𝑝
+ + 1,190; R² = 0,992                            (3.5) 

d(NH)PCET = 0,050𝜎𝑝
+ + 1,216; R² = 0,996                  (3.6) 

d(O1H)HAT = 0,075𝜎𝑝
+ + 1,257; R² = 0,995                  (3.7) 

d(O1H)PCET = 0,064𝜎𝑝
+ + 1,229; R² = 0,993                  (3.8) 

Các phương trình tuyến tính cho thấy các hệ số tương quan R2 đạt giá trị cao 

(từ 0,992 đến 0,996). Điều này có nghĩa là mối quan hệ tuyến tính giữa khoảng cách 

NH và HO1 so với hằng số Hammett 𝜎𝑝
+ tại vị trí para của dẫn xuất aniline khi có 

một nhóm thế là rất tốt. 

Sau khi đã kiểm tra cấu trúc tối ưu của quá trình phản ứng, giá trị enthalpy 

tương đối (H) của trạng thái RC, PC, TS và P so với chất phản ứng ban đầu (R) 

được tính toán và cho trong Bảng 3.7, bề mặt thế năng của phản ứng được mô tả trong 

phụ lục (Hình P2). 

Bảng 3.7. Giá trị H của các trạng thái RC, TS, PC và P trong phản ứng giữa 

CH3OO• và 4Y-ArNH2 theo hai cơ chế 

Y 
HRC, kcal.mol1 HTS, kcal.mol1 

HPC, 

kcal.mol1 HP, 

kcal.mol1 
HAT PCET HAT PCET HAT& PCET 

H 2,4 5,1 13,0 10,2 (2,8)* 1,4 10,7 

F 2,7 4,8 12,1 9,4 (2,7) 0,2 9,6 

Cl 3,6 5,2 12,7 10,0 (2,7) 1,1 10,4 

CH3 3,5 5,3 11,5 8,2 (0,3) 0,4 9,2 

OCH3 0,9 3,9 9,5 6,6 (2,9) 3,8 6,7 

NH2 2,1 5,5 7,8 5,0 (2,8) 6,6 4,6 

N(CH3)2 1,7 5,3 6,8 4,7 (2,1) 5,9 3,6 

CF3 3,3 5,2 15,4 12,7 (2,7) 5,1 13,7 

CN 3,6 5,0 15,6 12,8 (2,5) 5,2 13,7 
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NO2 4,0 4,9 16,7 13,9 (2,8) 6,9 15,1 

* giá trị trong ngoặc đơn: sự chênh lệch trạng thái chuyển tiếp TS của hai cơ chế 

HAT và PCET  

Trong Bảng 3.7, các trạng thái RC được đưa ra có enthalpy tương đối âm hơn 

so với chất phản ứng ban đầu khoảng 0,9 đến 4,0 kcal.mol1 theo cơ chế HAT và từ 

3,9 đến 5,5 kcal.mol1 theo cơ chế PCET. Enthalpy của trạng thái chuyển tiếp cao 

hơn so với các chất trung gian. Theo cơ chế HAT, các EDG đã tham gia phản ứng tạo 

ra các PC bền hơn RC (có giá trị enthalpy âm hơn), cơ chế PCET cũng có hướng phản 

ứng tương tự nhưng độ chênh lệch không nhiều. Enthalpy phản ứng cho thấy phản 

ứng tạo sản phẩm P của EDG là thuận lợi về mặt nhiệt động với giá trị hiệu ứng nhiệt 

bé và giá trị này càng thấp thì giá trị BDE(NH) của dẫn xuất aniline càng nhỏ hay 

khả năng dập tắt gốc tự do càng thuận lợi, chứng tỏ khả năng chống oxy hóa càng 

cao.  

Kết quả thu được trong Bảng 3.7 cho thấy các hàng rào năng lượng ở trạng 

thái chuyển tiếp TS theo cơ chế HAT cao hơn các hàng rào năng lượng tương ứng 

trong cơ chế PCET và vẫn tùy thuộc vào bản chất nhóm thế, giá trị enthalpy thay đổi 

trong khoảng từ 0,3 đến 2,9 kcal.mol1. Điều này có thể khẳng định cơ chế PCET 

được coi là thuận lợi hơn cơ chế HAT theo quan điểm động học. Theo cơ chế này, 

các EDG vẫn được xem là các nhóm tạo nên chất chống oxy hóa lí tưởng vì giá trị 

enthalpy tương đối của trạng thái TS giảm đáng kể so với aniline ban đầu (nhóm đẩy 

electron mạnh nhất trong các chất khảo sát là N(CH3)2 cho giá trị TS giảm 5,5 

kcal.mol1 so với aniline). 

3.2.4.2. Hằng số tốc độ của phản ứng CH3OO• + 4Y-ArNH2 theo hai cơ chế HAT 

và PCET 

Lí thuyết động học hóa học đã trở thành một công cụ hữu ích để đánh giá các 

cơ chế của phản ứng hóa học thông qua hằng số tốc độ của các quá trình trong phản 

ứng [32]. Dựa trên giá trị enthalpy trong từng giai đoạn của phản ứng, chúng tôi tính 

toán hằng số tốc độ (k) và năng lượng tự do hoạt hóa ∆G# trong pha khí tại nhiệt độ 

298,15K và trình bày trong Bảng 3.8. 
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Theo quan điểm động học, phản ứng thuận lợi khi giá trị ∆G# càng nhỏ, ngược 

lại để khả năng chuyển nguyên tử H đến gốc tự do dễ dàng khi giá trị k càng lớn. Đối 

với aniline, giá trị k và ∆G# được tính toán theo cơ chế HAT lần lượt là 1,32×101 

(L.mol1.s1) và 20,7 kcal.mol1, theo cơ chế PCET lần lượt là 7,22×101 (L.mol1.s1) 

và 18,4 kcal.mol1. Với các dẫn xuất 4Y-ArNH2, giá trị hằng số tốc độ tăng lên bởi 

ảnh hưởng của các EDG trong cả 2 cơ chế, trong đó cơ chế PCET có sự thay đổi rõ 

ràng hơn (tăng hơn 104 lần đối với EDG mạnh như NH2). Phản ứng động học của các 

dẫn xuất chứa các EDG cũng xảy ra thuận lợi hơn so với các nhóm thế khác và ArNH2 

bởi giá trị ∆G# nhỏ hơn.  

Bảng 3.8. Giá trị năng lượng tự do hoạt hóa và hằng số tốc độ của phản ứng 

CH3OO• + 4Y-ArNH2 theo hai cơ chế  

Y HAT PCET 

∆G# 

(kcal.mol1) 

k  

(L.mol1.s1) 

Γ% ∆G# 

(kcal.mol1) 

k  

(L.mol1.s1) 

Γ%(*) 

H 20,7 1,32 × 101 15,49 18,4 7,22 × 101 84,51 

F 19,7 5,30 × 101 12,61 17,4 3,67 × 102 87,39 

Cl 19,8 6,62 × 101 26,19 17,9 1,87 × 102 73,81 

CH3 19,3 7,22 × 101 22,64 17,5 2,47 × 102 77,36 

OCH3 17,0 5,60 × 102 7,19 14,8 7,22 × 103 92,81 

NH2 15,7 1,99 × 103 4,69 13,1 4,03 × 104 95,31 

CF3 23,0 6,02 × 101 23,26 20,7 1,99 × 100 76,74 

CN 23,1 8,43 × 102 2,89 20,5 2,83 × 100 97,11 

NO2 24,1 1,02 × 101 21,52 21,5 3,73 × 101 78,48 

(*) Γ% = 
𝑘𝑃𝐶𝐸𝑇

𝑘𝑃𝐶𝐸𝑇 + 𝑘𝐻𝐴𝑇
 

Khả năng xảy ra phản ứng theo cơ chế PCET hay HAT được so sánh bằng tỉ 

lệ giữa các hằng số tốc độ, kí hiệu là Γ%. Giá trị Γ% trong Bảng 3.8 đã chỉ ra rằng 

phản ứng CH3OO• + 4Y-ArNH2 có xu hướng xảy ra theo cơ chế PCET nhiều hơn cơ 

chế HAT. Trường hợp khi Y là các EDG khả năng phản ứng theo cơ chế PCET chiếm 

hơn 95%; khi Y là các EWD, cơ chế PCET vẫn thuận lợi hơn cơ chế HAT nhưng tỉ 
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lệ không cao như các EDG và halogen (nhóm hút electron mạnh nhất là NO2 chỉ tạo 

nên sự chênh lệch khoảng 78,48%). 

Theo định luật năng lượng, các phản ứng có giá trị biến thiên năng lượng tự 

do (G) âm sẽ tự xảy ra và được ưu tiên lựa chọn tính toán động học. Tuy nhiên, các 

phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen trong phân tử 4Y-ArNH2 tới CH3OO về mặt 

nhiệt động học không tự xảy ra vì có giá trị G phản ứng dương (xem Bảng P2), 

trong đó nhóm thế NH2 và N(CH3)2 có giá trị G phản ứng dương ít nhất, lần lượt là 

4,8 và 4,3 kcal.mol1). Nhưng cần nhấn mạnh rằng, trong thực tế nếu có tác nhân 

phản ứng bên ngoài như ánh sáng hay nhiệt độ môi trường thì các phản ứng có giá trị 

năng lượng tự do dương cũng có thể xảy ra khi năng lượng kích thích đủ lớn làm cho 

khả năng chuyển nguyên tử hydrogen của các dẫn xuất aniline tới gốc tự do CH3OO 

sẽ thuận lợi hơn về mặt nhiệt động học.  

3.2.5. Tiểu kết Mục 3.2 

Sau khi nghiên cứu và đánh giá khả năng chống oxy hóa của hợp chất một 

vòng thơm là aniline theo phương pháp M05-2X tại bộ hàm cơ sở 6-311++G(d,p), 

chúng tôi rút ra được những kết luận sau: 

- Về ảnh hưởng vị trí các nhóm thế: vị trí para cho ảnh hưởng tốt hơn so với các nhóm 

thế gắn vào vị trí meta. 

- Tại vị trí para chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của nhóm thế tới các thông số nhiệt 

động và kết quả cho thấy: nhóm thế đẩy electron làm giảm giá trị năng lượng phân li 

liên kết NH và năng lượng ion hóa của aniline nên được đánh giá là có khả năng 

chống oxy hóa tốt theo cơ chế HAT và SET-PT. Hai thông số nhiệt động này có sự 

tương quan tốt với nhau thông qua phương trình tương quan tuyến tính (với hệ số R2 

= 0,968) và tương quan tốt với hằng số thế Hammett (hệ số R2 = 0,981 và 0,984 lần 

lượt cho hai giá trị BDE và IE). Ảnh hưởng của nhóm thế hút electron đối với khả 

năng chống oxy hóa được đánh giá tốt theo cơ chế SPLET vì tạo ra các hợp chất có 

giá trị PA thấp.  

- Đã khảo sát cơ chế phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO của hệ nghiên cứu theo hai 

cơ chế HAT và PCET thông qua giản đồ PES và tính toán các giá trị hằng số tốc độ 
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phản ứng. Theo đó, dựa vào enthalpy của các chất trung gian và trạng thái chuyển 

tiếp, dựa vào tỉ lệ các hằng số tốc độ trong phản ứng động học chúng tôi kết luận được 

cơ chế PCET diễn ra thuận lợi hơn cơ chế HAT theo quan điểm động học. Theo cơ 

chế PCET, các nhóm đẩy electron vẫn có khả năng chống oxy hóa tốt hơn các nhóm 

hút electron và halogen (phù hợp với kết luận đã khảo sát về mặt nhiệt động học). 

3.3. KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA DẪN XUẤT DIPHENYLAMINE 

Diphenylamine (Ar2NH) và các dẫn xuất của nó được nghiên cứu là một 

trong những chất chống oxy hóa hiệu quả, sử dụng phổ biến trong công nghiệp vật 

liệu, polime hay cao su [19], [88], [159]. Cấu trúc phân tử của Ar2NH và vị trí các 

nhóm thế được đưa ra trên Hình 3.7. Theo nghiên cứu ở Mục 3.2, ảnh hưởng của 

nhóm thế ở vị trí meta là không đáng kể nên chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của các 

nhóm thế đến các thông số nhiệt động và động học của Ar2NH tại vị trí số 4 – vị trí 

para (4Y-Ar2NH).  

 

Hình 3.7. Dẫn xuất của diphenylamine tại vị trí para (4Y-Ar2NH)  

3.3.1. Ảnh hưởng của nhóm thế tại vị trí para đến các thông số nhiệt động 

3.3.1.1. Năng lượng phân li liên kết BDE – cơ chế HAT 

Sự ảnh hưởng của các nhóm thế đến giá trị BDE(NH) của 4Y-Ar2NH tại 

phương pháp vỏ đóng ROM05-2X/6-311++G(d,p) được mô tả trên Hình 3.8, giá trị 

chi tiết BDE được liệt kê trong Bảng P3.  

Hình 3.8 cho thấy rõ sự thay đổi của các giá trị BDE(NH) phụ thuộc vào bản 

chất của các nhóm thế. Cụ thể, các EDG tại vị trí para đã làm giảm giá trị BDE(NH), 
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nhưng với các EWG thì giá trị BDE(NH) tăng lên. Ví dụ, các nhóm đẩy electron 

mạnh như NH2 và N(CH3)2 làm giảm giá trị BDE(NH) lần lượt là 3,8 và 4,4 

kcal.mol1. Ngược lại, NO2 là một trong những nhóm hút electron mạnh làm tăng giá 

trị BDE(NH) lên tới 2,0 kcal.mol1. Các nhóm thế là halogen như F và Cl chỉ làm 

giảm BDE trong khoảng 1,0 kcal.mol1.  

 

Hình 3.8. Sự thay đổi giá trị BDE(NH) của 4Y-Ar2NH so với Ar2NH 

3.3.1.2. Các thông số nhiệt động theo cơ chế SET-PT và SPLET 

Chúng tôi khảo sát các thông số quan trọng trong 2 cơ chế SET-PT và SPLET 

là IE, PA, ETE, PDE của dẫn xuất 4Y-Ar2NH.   

Kết quả tính toán từ Bảng 3.9 cho thấy các nhóm thế có ảnh hưởng đến thông 

số nhiệt động của chất nền và các dẫn xuất. Đối với các EDG giá trị IE giảm mạnh so 

với Ar2NH, cụ thể với nhóm đẩy electron mạnh nhất là N(CH3)2 làm giảm 22,6 

kcal.mol1. Ngược lại, các EWG làm giá trị IE tăng lên, tăng nhiều nhất là 13,8 

kcal.mol1 đối với nhóm NO2. Các nhóm thế halogen (F và Cl) ảnh hưởng không đáng 

kể đến đại lượng IE. Như vậy, ảnh hưởng của các EDG đã tạo ra giá trị IE lí tưởng nhất 

đối với khả năng chống oxy hóa theo cơ chế SET-PT.  
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Đối với giá trị PA, các EDG làm tăng giá trị PA nhưng không đáng kể, độ lệch 

chỉ từ 1,0 đến 3,8 kcal.mol1. Nhóm có sự thay đổi rõ rệt là EWG, chúng làm giảm 

mạnh giá trị PA so với chất ban đầu, giá trị chênh lệch lớn nhất là 19,2 kcal.mol1 của 

nhóm NO2; các halogen cũng làm giảm giá trị PA, mạnh nhất là F với 5,3 kcal.mol1. 

Như vậy, các EWG được đánh giá là nhóm tạo nên chất chống oxy hóa tốt 

theo cơ chế SPLET. Các nhóm thế ảnh hưởng đến giá trị PDE và ETE theo quy luật 

ngược với giá trị IE và PA nhưng vẫn đảm bảo định luật Hess là tổng giá trị IE + PDE 

= ETE + PA.  

Bảng 3.9. Giá trị IE, PA, ETE, PDE của 4Y-Ar2NH 

Y 
4Y-Ar2NH 

IE  PA  IE + PDE ETE + PA 

H 168,3 349,5 399,1 (230,8)a 399,1 (49,6)b 

F 170,1 346,6 398,1 (228,0) 398,1 (51,5) 

Cl 170,3 344,2 398,7 (228,4) 398,7 (54,5) 

CH3 164,0 350,5 398,2 (234,2) 398,2 (47,7) 

OCH3 159,0 351,4 396,7 (237,7) 396,7 (45,3) 

NH2 151,6 353,3 395,3 (243,7) 395,3 (42,0) 

N(CH3)2 145,7 350,9 394,9 (249,2) 394,9 (44,0) 

CF3 177,3 338,6 400,1 (223,1) 400,1 (61,5) 

CN 179,3 334,9 400,5 (221,2) 400,5 (65,6) 

NO2 182,1 330,3 401,2 (219,1) 401,2 (70,9) 

a Giá trị trong dấu ngoặc đơn là giá trị PDE 

b Giá trị trong dấu ngoặc đơn là giá trị ETE 

Đơn vị tính: kcal.mol1 

3.3.2. Động học của phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO• trong hệ Ar2NH  

3.3.2.1. Bề mặt thế năng của phản ứng CH3OO• + 4Y-Ar2NH  

Trong phần này, quá trình chuyển nguyên tử hydrogen theo cơ chế HAT 

và PCET đều được nghiên cứu dựa mô hình phản ứng với gốc tự do CH3OO. 

Phản ứng xảy ra được biểu diễn theo phương trình: 
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4Y-Ar2NH + CH3OO
  4Y-Ar2Ṅ + CH3OOH                            (3.9) 

Tất cả các hợp chất phản ứng, các phức chất trung gian và trạng thái chuyển 

tiếp hình thành từ phương trình phản ứng (3.9) được tối ưu hóa và tính toán tần số 

dao động cho các các liên kết tại phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) [61]. Ngoài 

ra, do sự hình thành các phức chất RC, PC cũng như TS, các tương tác hóa học yếu 

có một phần đóng vào năng lượng của hệ. Do đó, để chính xác hơn khi tính toán, 

chúng tôi sử dụng hiệu chỉnh khuếch tán GD3 [69] cho toàn bộ hệ nghiên cứu (được 

kí hiệu là M05-2X-GD3). Giá trị enthalpy tương đối của trạng thái trung gian RC, 

PC, trạng thái chuyển tiếp TS và sản phẩm P so với chất phản ứng ban đầu được tính 

toán và cho trong Bảng 3.10.  

Bảng 3.10. Giá trị H của các trạng thái RC, TS, PC và P  

trong phản ứng CH3OO• + 4Y-Ar2NH theo hai cơ chế 

Y 
HRC HTS HPC 

HP 
HAT PCET HAT PCET HAT& PCET 

H 4,3 6,7 8,1 5,0 (3,1) 6,7 2,9 

F N/Aa 6,6 8,4 4,4 (4,0) 7,6 2,0 

Cl N/A 6,8 8,7 5,0 (3,7) 6,9 2,6 

CH3 N/A 6,7 8,2 4,2 (4,0) 7,9 2,0 

OCH3 N/A 6,7 4,9 2,6 (2,3) 9,8 0,7 

NH2 N/A 6,6 3,7 1,5 (2,2) 11,6 0,8 

N(CH3)2 N/A 6,6 3,3 0,9 (2,4) 12,4 1,2 

CF3 5,5 7,1 9,6 7,0 (2,6) 4,8 4,3 

CN 5,4 6,8 9,9 7,4 (2,5) 4,5 4,3 

NO2 5,5 7,4 10,4 8,4 (2,0) 3,6 5,1 

Phương pháp tính: M05-2X-GD3/6-311++G(d,p), đơn vị: kcal.mol1; 

Giá trị trong ngoặc đơn là sự chênh lệch trạng thái chuyển tiếp TS của hai cơ chế 

HAT và PCET; 
aN/A là cấu trúc của RC không tồn tại. 

Trong Bảng 3.10, giá trị enthalpy tương đối của các RC so với chất ban đầu 

thấp hơn khoảng 6,6 đến 7,4 kcal.mol1 theo cơ chế PCET và từ 4,3 đến 5,5 

kcal.mol1 theo cơ chế HAT chứng tỏ các trạng thái trung gian tạo thành bền hơn so 

với chất ban đầu. Một lần nữa lưu ý rằng cấu trúc RC tương ứng trong cơ chế HAT 
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chỉ tồn tại khi Y = H, CF3, CN, NO2 (các EWG) và không tồn tại khi Y = F, Cl, EDG. 

Điều này chứng tỏ rằng các nguyên tử halogen và các nhóm đẩy electron thay đổi 

đáng kể hướng phản ứng. Một khi chất chống oxy hóa và gốc peroxyl di chuyển đến 

gần nhau, hình thành RC theo kiểu PCET sẽ có xu hướng dễ xảy ra hơn với sự chuyển 

động của proton H+, còn electron vẫn diễn ra đồng thời theo hai hướng. 

Các nhóm thế có ảnh hưởng đến giai đoạn chuyển tiếp của phản ứng như sau: 

các EDG làm giảm enthalpy, ngược lại các EWG làm tăng enthalpy so với trước phản 

ứng. Quan sát này khá phù hợp với sự ảnh hưởng của các nhóm thế đến giá trị 

BDE(NH) đã khảo sát ở Mục 3.2.1. Kết quả thu được trong Bảng 3.10 cũng cho 

thấy các hàng rào năng lượng ở trạng thái chuyển tiếp TS theo cơ chế HAT cao hơn 

các hàng rào năng lượng tương ứng trong cơ chế PCET và tùy thuộc vào bản chất 

nhóm thế, giá trị enthalpy thay đổi trong khoảng từ 2,0 đến 4,0 kcal.mol1. Điều này 

có thể khẳng định cơ chế PCET được coi là thuận lợi hơn cơ chế HAT theo quan điểm 

động học. 

Các đường phản ứng cho cả hai cơ chế được biểu diễn trên Hình 3.9, trong đó 

các EDG bao gồm CH3, OCH3, NH2, N(CH3)2; các EWD cụ thể là CF3, CN, NO2 và 

các nhóm halogen X tương ứng với nguyên tử F và Cl.  

 

Hình 3.9. Bề mặt thế năng của phản ứng 4Y-Ar2NH và CH3OO ở mức lí thuyết 

M05-2X/6-311++G(d,p) 

(đường nét liền: cơ chế PCET, đường nét đứt: cơ chế HAT) 
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Hình 3.9 cho thấy xu hướng phản ứng này được tìm thấy cho tất cả các nhóm 

thế trong cả cơ chế HAT và PCET, ngoại trừ Y = X và EDG trong cơ chế HAT (đường 

nét đứt màu xanh), không đi qua trạng thái trung gian 1RC, điều này cũng đã được 

giải thích ở trên. Sau khi vượt qua hàng rào năng lượng ở trạng thái TS, các cấu trúc 

PC được hình thành, cho thấy nguyên tử hydrogen trong chất chống oxy hóa đã 

chuyển hoàn toàn sang CH3OO. Các cấu trúc của PC liên quan đến từng nhóm thế là 

giống nhau cho cả HAT và PCET và có enthalpy tương đối thay đổi theo tính chất 

của nhóm thế. Ví dụ: khi EDG là NH2 giá trị tính toán là 11,6 kcal.mol1 sẽ âm hơn 

so với Y = H (6,7 kcal.mol1), nhưng đối với NO2, một đại diện cho EWG thì cho 

giá trị ít âm hơn (3,6 kcal.mol1). Cuối cùng, các sản phẩm P được hình thành với 

enthalpy của phản ứng trong khoảng từ 0,7 đến 5,1 kcal.mol1. Với NH2 và N(CH3)2 

giá trị enthalpy nhỏ hơn 0,0 kcal.mol1, tức là phản ứng đã tự xảy ra.  

3.3.2.2. So sánh hằng số tốc độ của phản ứng 4Y-Ar2NH + CH3OO theo hai cơ 

chế HAT và PCET 

 Bề mặt thế năng là một khảo sát quan trọng để đánh giá khả năng chống oxy 

hóa của Ar2NH. Tuy nhiên, việc xác định giá trị hằng số tốc độ phản ứng cũng là 

bước không thể thiếu trong phần nghiên cứu này. Do đó để có cái nhìn tổng quát ảnh 

hưởng của nhóm thế đến tốc độ phản ứng, việc tính toán hằng số tốc độ phản ứng cho 

toàn bộ các dẫn xuất 4Y-Ar2NH + CH3OO theo hai cơ chế HAT và PCET là cần 

thiết. 

Dựa trên dữ liệu tính toán các giá trị enthalpy tại M05-2X-GD3/6-

311++G(d,p) đã được đưa ra trong Bảng 3.10 và các đường phản ứng ở Hình 3.9, 

chúng tôi đã tính toán giá trị ∆G# và k tại 298,15K cho phản ứng của tất cả các dẫn 

xuất 4Y-Ar2NH với CH3OO theo cả hai cơ chế bằng phần mềm Eyringpy [44], [45] 

và tập hợp dữ liệu trong Bảng 3.11. 

Dựa vào số liệu nhận được ở Bảng 3.11, đối với diphenylamine (Y = H), giá 

trị k được tính cho cả hai cơ chế HAT và PCET lần lượt là 1,63 × 102 và 8,43 × 103 

(L.mol1.s1). Ảnh hưởng của các nhóm thế đến giá trị k trên các dẫn xuất là khá rõ 

ràng. Các EDG làm tăng đáng kể giá trị hằng số tốc độ và sự có mặt của các EWG đã 
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làm giảm giá trị k. Điều này một lần nữa khẳng định các EDG có ảnh hưởng rất tốt 

đến khả năng chống oxy hóa của Ar2NH theo cả hai cơ chế.  

Bảng 3.11. Giá trị ∆G# và hằng số tốc độ của phản ứng CH3OO• + 4Y-Ar2NH theo 

HAT và PCET  

Y HAT PCET 

∆G# 

(kcal.

mol1) 

k  

(L.mol1.s1) 

Γ% ∆G# 

(kcal.

mol1) 

k  (L.mol1.s1) 

Γ % 

Ha,b 19,9 1,63 × 102 1,89 15,8 8,43 × 103 99,11 

F 17,8 4,40 × 102 0,72 14,4 6,02 × 104 98,54 

Cl 18,1 3,13 × 102 1,46 15,3 2,11 × 104 99,59 

CH3 18,0 3,25 × 102 0,41 14,1 7,83 × 104 96,70 

OCH3 14,6 5,54 × 103 3,30 12,9 1,63 × 105 96,00 

NH2 13,6 1,26 × 104 3,74 11,9 3,25 × 105 96,26 

N(CH3)2 13,0 2,05 × 104 1,96 11,0 1,02 × 106 98,04 

CF3 19,0 1,26 × 103 10,45 16,4 1,08 × 104 89,55 

CN 19,1 1,26 × 103 28,00 17,3 3,25 × 103 72,00 

NO2 19,7 5,96 × 102 33,11 18,2 1,20 × 103 66,89 

Khả năng chuyển nguyên tử H của 4Y-Ar2NH tới CH3OO thông qua cơ chế 

PCET chiếm ưu thế so với cơ chế HAT vì giá trị kPCET lớn hơn giá trị kHAT 100 lần. 

Các tỉ lệ hằng số tốc độ Γ% được chỉ ra trong Bảng 3.11 cũng cho thấy rằng khi Y = 

H, X và EDG (khả năng phản ứng theo cơ chế PCET chiếm trên 96%); khi Y là các 

EWD cơ chế PCET vẫn thuận lợi hơn, tỉ lệ Γ% giảm từ 89,55% (CF3) đến 66,89% 

(NO2). 

Giá trị biến thiên năng lượng tự do của các phản ứng chuyển nguyên tử H từ 

4Y-Ar2NH tới CH3OO được cho trong Bảng P4 đã cho thấy rằng phản ứng tự xảy ra 

đối với các EDG mạnh như là NH2 và N(CH3)2 (G < 0), các nhóm còn lại đều có 

(G > 0) nên phản ứng không tự xảy ra. Tuy nhiên, nếu có tác nhân phản ứng bên 

ngoài thì khả năng chuyển nguyên tử H của 4Y-Ar2NH tới CH3OO vẫn thuận lợi. 

3.3.3. Sự tương quan của các thông số nhiệt động, cấu trúc và động học với hằng 

số thế Hammett 

Commented [TT3]: Ghi quy ước 298 
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Trong phần này, chúng tôi tập trung khảo sát ảnh hưởng của các nhóm thế đến 

khả năng phản ứng thông qua mối quan hệ với hằng số Hammett. Xét sự tương quan 

của các thông số nhiệt động bao gồm BDE(NH), IE, PA; các tham số cấu trúc thể 

hiện trong sự thay đổi độ dài liên kết NH, liên kết OH; các hàng rào năng lượng 

của tất cả các trạng thái chuyển tiếp trong cả cơ chế HAT và PCET của 4Y-Ar2NH. 

3.3.3.1. Sự tương quan giữa các thông số nhiệt động của 4Y-Ar2NH với hằng số 

Hammett  

Để tìm quy luật ảnh hưởng của nhóm thế đến các thông số nhiệt động tại vị trí 

para, chúng tôi xây dựng giản đồ tương quan giữa BDE(N ̶ H), IE với thông số 𝜎𝑝
+; 

giữa PA với thông số 𝜎𝑝
−. Kết quả tính toán được tập hợp ở Bảng 3.12 và biểu diễn 

trên Hình 3.10 và Hình 3.11. 

 

Hình 3.10. Giản đồ tương quan giữa hằng số Hammett 𝝈𝒑
− với giá trị PA của các 

anion trong hợp chất 4Y-Ar2NH 

               

 

 

a) 
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   b) 

 

Hình 3.11. Giá trị tương quan giữa hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ với a) giá trị BDE(NH) 

và b) giá trị IE của hợp chất 4Y-Ar2NH 

 

Bảng 3.12. Giá trị các thông số nhiệt động của 4Y-Ar2NH  
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Y BDE(NH), kcal.mol1 IE, kcal.mol1 PA, kcal.mol1 

H 88,0 168,3 349,5 

F 87,1 170,1 346,6 

Cl 87,6 170,3 344,2 

CH3 87,7 164,0 350,5 

OCH3 85,7 159,0 351,4 

NH2 84,2 151,6 353,3 

N(CH3)2 83,6 145,7 350,9 

CF3 89,4 177,3 338,6 

CN 89,5 179,3 334,9 

NO2 90,2 182,1 330,3 

Giá trị các thông số nhiệt động BDE(NH), IE và PA được tính toán và đưa 

ra ở Bảng 3.12 cùng với mối tương quan tuyến tính thể hiện trên Hình 3.10 và Hình 

3.11 cho thấy giữa các thông số nhiệt động và các hằng số thế có mối tương quan tốt 

vì hệ số R2 là 0,972 (đối với BDE), 0,993 (đối với IE) và 0,968 (đối với PA). Phương 

trình tương quan giữa các thông số nhiệt động với hằng số Hammett được mô tả như 

sau:  

BDE(NH) =  2,606 𝜎𝑝
+ + 87,819; R2 = 0,972                                            (3.10) 

IE = 14,11𝜎𝑝
+  + 169,58; R² = 0,993                                                            (3.11) 

PA = 14,295𝜎𝑝
− + 348,42; R² = 0,968                                                        (3.12) 

3.3.3.2. Sự tương quan giữa các tham số cấu trúc trong trạng thái chuyển tiếp TS 

với thông số Hammett 

Trạng thái chuyển tiếp TS là một bước quan trọng của phản ứng với gốc tự do. 

Thông qua cấu trúc của trạng thái chuyển tiếp TS của cả hai cơ chế HAT và PCET 

đã được tối ưu hóa được mô tả trên Hình 3.12, chúng tôi khảo sát các tham số cấu 

trúc là d(NH), d(O1H) (độ dài liên kết NH, O1H). Bên cạnh đó giá trị enthalpy 

tương đối của trạng thái TS cũng được tính toán. Các giá trị được tập hợp trong Bảng 

3.13. 
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a) Cấu trúc của trạng thái chuyển 

tiếp TS theo cơ chế HAT 

b) Cấu trúc của trạng thái chuyển tiếp TS 

theo cơ chế PCET 

Hình 3.12. Hai cấu trúc hình học đã được tối ưu hóa của trạng thái chuyển tiếp TS 

theo hai cơ chế a) HAT và b) PCET 

Bảng 3.13. Giá trị H và thông số cấu trúc của trạng thái TS trong các hợp chất 

được hình thành từ phản ứng CH3OO• + 4Y-Ar2NH 

Y 

HAT PCET 

d(NH), 

Å 

d(O1H), 

Å 

HTS, 

kcal.mol1 

d(NH), 

Å 

d(O1H), 

Å 

HTS, 

kcal.mol1 

H 1,15946 1,29438 8,1 1,18371 1,26573 5,0 

F 1,15625 1,29904 8,4 1,17927 1,27156 4,4 

Cl 1,16172 1,29085 8,7 1,18576 1,26392 5,0 

CH3 1,15100 1,30905 8,2 1,17325 1,28195 4,2 

OCH3 1,12173 1,35858 4,9 1,15412 1,31238 2,6 

NH2 1,10636 1,39097 3,7 1,13097 1,35383 1,5 

N(CH3)2 1,09600 1,41639 3,3 1,11998 1,37809 0,9 

CF3 1,17885 1,26497 9,6 1,20473 1,23902 7,0 

CN 1,18281 1,26034 9,9 1,20739 1,23685 7,4 

NO2 1,18962 1,25075 10,4 1,21503 1,22745 8,4 

Các phương trình tuyến tính được biểu thị như sau: 

d(NH)HAT = 0,038𝜎𝑝
+ + 1,158; R² = 0,991                            (3.13)  
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d(NH)PCET = 0,038𝜎𝑝
+ + 1,183; R² = 0,998                  (3.14) 

d(O1H)HAT = 0,067𝜎𝑝
+ + 1,300;  R² = 0,989                  (3.15) 

d(O1H)PCET = 0,060𝜎𝑝
+ + 1,271; R² = 0,989                            (3.16)  

Các kết quả thu được từ các phương trình tuyến tính cho thấy các hệ số tương 

quan R2 đạt giá trị từ 0,989 đến 0,998. Điều này có nghĩa là giữa các khoảng cách 

NH và O1H có mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ với hằng số Hammett 𝜎𝑝
+ tại vị trí 

para của dẫn xuất diphenylamine một nhóm thế. 

3.3.3.3. Sự tương quan giữa các hàng rào năng lượng TS trong cơ chế HAT và 

PCET của 4Y-Ar2NH với hằng số Hammett 

Một điều khá lí thú là chúng tôi cũng đã tìm được mối quan hệ tuyến tính giữa 

các hàng rào năng lượng của trạng thái chuyển tiếp TS với các hằng số Hammett 𝜎𝑝
+. 

Kết luận này là một cơ sở hữu ích để đánh giá khả năng phản ứng chống oxy hóa của 

các dẫn xuất diphenylamine. Mối quan hệ này được trình bày trên Hình 3.13 cùng 

các phương trình tuyến tính như sau:  

HAT: TSHAT= 3,023𝜎𝑝
+  + 8,122; R² = 0,9568                            (3.17)  

PCET: TSPCET = 2,912𝜎𝑝
+ + 5,220; R² = 0,9624                             (3.18) 
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Hình 3.13. Giản đồ tương quan giữa các hàng rào năng lượng của trạng thái chuyển 

tiếp TS với hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ 

3.3.4. Tiểu kết Mục 3.3 

Trên cơ sở tính toán theo phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) chúng tôi đã 

tìm ra quy luật ảnh hưởng của các nhóm thế tới giá trị năng lượng phân li liên kết 

NH trong 4Y-Ar2NH. Giá trị này giảm không đáng kể khi Y là các nhóm thế halogen 

nhưng giảm mạnh khi Y là các nhóm đẩy electron, giá trị giảm tối đa là 4,9 

kcal.mol1 (N(CH3)2), ngược lại, giá trị năng lượng phân li liên kết tăng khi Y là các 

nhóm hút electron.  

Ngoài ra, mối tương quan tuyến tính của các thông số nhiệt động như : năng 

lượng phân li liên kết, năng lượng ion hóa và ái lực proton cũng như các tham số cấu 

trúc trong hàng rào năng lượng của tất cả trạng thái chuyển tiếp trong hai cơ chế  HAT 

và PCET của 4Y-Ar2NH cũng đã được khảo sát với hệ số R2 luôn lớn hơn 0,95. 

3.4. KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA DẪN XUẤT POLYANILINE 

Như đã trình bày trong Chương 1, polyaniline (PANI) có hai dạng chủ yếu là 

leucoemeraldine và emeraldine. Trong Luận án này chúng tôi sẽ khảo sát khả năng 

chống oxy hóa cho hai dạng trên với mô hình n = 1 và n = 2. 

3.4.1. Khảo sát các thông số nhiệt động của PANI ở dạng leucoemeraldine và 

emeraldine với n = 1 

Chúng tôi tiến hành tính toán các thông số nhiệt động bao gồm BDE(NH), 

IE và PA, kết quả được trình bày ở Bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Các thông số nhiệt động (đơn vị kcal.mol1) của PANI ở dạng 

leucoemeraldine và emeraldine với n = 1  

Hợp chất Liên kết BDE(NH) PA  IE 

Leucoemeraldine N1H 79,2 345,4 
129,5 

N2H 77,2 343,2 

Emeraldine N1H 80,3 340,2 
139,8 

N2H 77,7 328,5 
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Kết quả trong Bảng 3.14 cho thấy giá trị tính toán BDE của liên kết N2H 

thấp hơn tại liên kết N1H khoảng 2,0 (leucoemeraldine) và 2,6 (emeraldine) 

kcal.mol1. Điều này được giải thích là do khi phân li nguyên tử H tại N2, mật độ 

electron của gốc tự do được giải tỏa mạnh hơn vì hệ thống liên hợp 𝜋 nằm cả hai 

phía của vị trí gốc tự do này. Trong khi đó, khi có sự phân li tại N1, hệ liên hợp 𝜋 

chỉ phân bố về một phía bên phải, và các hệ liên hợp 𝜋 nằm ở xa sẽ có tác động nhỏ 

hơn khi được phân bố đều cả hai bên gốc tự do vừa được hình thành. Trong cả hai 

hợp chất nghiên cứu giá trị BDE tại N2H gần xấp xỉ như nhau và thấp hơn giá trị 

BDE(NH) = 87,2 kcal.mol1 của diphenylamine [117] - một chất bắt gốc tự do hiệu 

quả [76], [164]. Bên cạnh đó, giá trị ái lực proton - PA của dạng leucoemeraldine 

cao hơn so với dạng emeraldine khoảng 12,0 – 18,0 kcal.mol1. Do đó, khả năng 

phân li thành anion của dạng emeraldine dễ xảy ra hơn so với dạng leucoemeraldine. 

Đối với leucoemeraldine cả hai vị trí N1−H, N2H đều cho giá trị PA chênh lệch 

không đáng kể (2,2 kcal.mol1), chứng tỏ khả năng cho proton tại các vị trí N trong 

phân tử leucoemeraldine được xem là như nhau. Đối với emeraldine, vị trí khó phân 

li H+ được xác định là N1−H vì PA tại vị trí này lớn hơn so với vị trí còn lại là 11,0 

kcal.mol1. Điều này chứng tỏ khả năng tách H+ tại vị trí N2−H dễ hơn so với vị trí 

N1−H. Theo cơ chế SPLET, những hợp chất nghiên cứu có giá trị PA càng thấp thì 

sẽ có khả năng chống oxy hóa càng cao [138], do đó hợp chất emeraldine được đánh 

giá khả năng chống oxy hóa thông qua việc tách H+ tại N2 là tốt hơn so với vị trí N1 

cũng như so với leucoemeraldine. Mặt khác, số liệu từ Bảng 3.14 cũng đã chỉ ra giá 

trị IE của leucoemeraldine thấp hơn emeraldine, độ chênh lệch là 10,3 kcal.mol1 

chứng tỏ khả năng chống oxy hóa của leucoemeraldine tốt hơn emeraldine theo cơ 

chế chuyển electron (SETPT) [138].  

3.4.2. Khảo sát các thông số nhiệt động của PANI ở dạng leucoemeraldine và 

emeraldine với n = 2 

Tương tự như các khảo sát với dạng leucoemeraldine và emeraldine với n = 

1, chúng tôi tính toán cho n = 2 và kết quả được chỉ ra trong Bảng 3.15. 
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Bảng 3.15. Các thông số nhiệt động (đơn vị kcal.mol1) của PANI ở dạng 

leucoemeraldine và emeraldine với n = 2 

Hợp chất Liên kết BDE(NH) PA  IE 

Leucoemeraldine 

N1H 79,9 344,5 

 

116,8 

 

N2H 78,0 341,3 

N3H 77,6 340,4 

N4H 77,6 340,1 

Emeraldine 

N1H 81,1 335,4 

128,1 
N2H 77,9 325,8 

N5H 78,0 324,5 

N6H 78,7 325,0 

Kết quả nhận được trong Bảng 3.15 cho thấy giá trị BDE(NH) tại các vị trí 

khác nhau sẽ có giá trị khác nhau, leucoemeraldine có giá trị BDE(NH) tính toán 

nhỏ hơn 80,0 kcal.mol1; giá trị thấp nhất tại vị trí N3 và N4. Bên cạnh đó, emeraldine 

có giá trị BDE(NH) từ 78,0 đến 81,1 kcal.mol1; giá trị thấp nhất tại vị trí N2. Tuy 

nhiên, có thể nhấn mạnh rằng sự sai lệch khoảng 1–2 kcal.mol1 trong trường hợp này 

là không đáng kể và khả năng chuyển H tại các vị trí liên kết N−H là gần tương tự 

nhau. Giá trị BDE(NH) tại các vị trí của leucoemeraldine thấp hơn emeraldine, 

chứng tỏ khả năng chống oxy hóa của leucoemeraldine tốt hơn emeraldine. 

Tại vị trí N1H, giá trị PA lớn hơn so với các vị trí còn lại, do đó đây là vị trí 

khó phân li H+ nhất trong tất cả các vị trí chứa liên kết NH cho cả hai dạng của 

PANI. Ví dụ trong dạng leucoemeraldine, sự khác nhau giữa vị trí N1 và các vị trí 

còn lại khoảng 4,0 kcal.mol1, tuy nhiên trong emeraldine, sự khác biệt lên đến 9,0 

kcal.mol1; các vị trí khác thì không lệch nhau nhiều. 

Số liệu từ Bảng 3.15 cũng cho thấy: giá trị IE của leucoemeraldine thấp hơn 

emeraldine, độ chênh lệch là 11,3 kcal.mol1; một lần nữa lại khẳng định khả năng 

chống oxy hóa của leucoemeraldine tốt hơn emeraldine (tương tự thông số BDE). 

3.4.3. Bề mặt thế năng và động học của phản ứng giữa PANI với HOO 
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. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng, cơ chế SPLET thường được xem xét và ưu tiên 

trong các dung môi phân cực như nước, ở đó quá trình tách proton được ưu tiên thông  

qua quá trình solvats hóa (hydrat hóa với dung môi nước) [61]. Mặt khác, với các gốc 

tự do dạng ROO cơ chế SETPT hầu như xảy ra rất chậm và có đóng góp không đáng 

kể đối trong pha khí hoặc dung môi không phân cực [59], [62]. Trong khi đó, cơ chế 

HAT dễ xảy ra trong pha khí và cả trong dung môi phân cực cũng như không phân 

cực vì giá trị năng lượng tự do của phản ứng bắt gốc tự do (ví dụ ROO hay DPPH) 

thường âm hơn [61], [180]. Chính vì vậy, ở phần nghiên cứu về bề mặt thế năng của 

phản ứng với gốc tự do HOO và động học dưới đây, chúng tôi chỉ tập trung nghiên 

cứu cơ chế HAT. Để hiểu rõ hơn cơ chế HAT, chúng tôi xây dựng giản đồ năng lượng 

từ phản ứng của leucoemeraldine và emeraldine với gốc tự do HOO• để có cái nhìn 

rõ hơn về khả năng chống oxy hóa của PANI (với n = 1). 

Phản ứng bao gồm 3 bước cơ bản RC, TS, PC tương tự các phản ứng với gốc 

tự do đã nghiên cứu ở Mục 3.2, Mục 3.3. Trong trạng thái trung gian RC và PC, các 

liên kết hydro hình thành giữa hợp chất PANI với gốc tự do HOO• và giữa gốc tự do 

với HOOH. Bề mặt thế năng của phản ứng được xét tại cả hai vị trí N1H và N2H 

cho cả hai dạng leucoemeraldine và emeraldine. Giá trị enthalpy tương đối (H) của 

các trạng thái RC, TS, PC và P trong phản ứng giữa leucoemeraldine và emeraldine 

với gốc tự do xét tại cả hai vị trí N1H và N2H được tính toán trong Bảng 3.16 và 

mô tả trên Hình 3.14.  

Bảng 3.16. Giá trị enthalpy tương đối của các trạng thái trong phản ứng giữa 

leucoemeraldine và emeraldine (n = 1) với gốc tự do HOO• 

Y 

HRC, 

kcal.mol1 

HTS, kcal.mol1 HPC, 

kcal.mol1 

HP, 

kcal.mol1 

Leuco Emer Leuco Emer Leuco Emer Leuco Emer 

N1H 3,4  2,7  13,4  6,2  

N2H 4,0  3,8  16,0  8,1  
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Hình 3.14. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa leucoemeraldine, emeraldine với 

gốc tự do HOO•  

Bảng 3.16 và Hình 3.14 cho thấy rằng: 

Đối với leucoemeraldine 

- Chất trung gian RC và PC ở cả 2 vị trí N–H đều có enthalpy tương đối thấp hơn so 

với chất phản ứng khoảng 3,4 – 16,0 kcal.mol1, điều này chứng tỏ các chất trung 

gian hình thành bền hơn so với chất ban đầu. Trạng thái trung gian PC có enthalpy 

âm hơn so với RC, cho thấy liên kết giữa gốc tự do HOO• với nguyên tử H trước khi 

tạo thành sản phẩm bền hơn so với trạng thái PANI ban đầu.   

- Giá trị enthalpy của các trạng thái chuyển tiếp TS(N1), TS(N2) có giá trị lần lượt là 

–2,7 và –3,8 kcal.mol1. Giá trị enthalpy này cao hơn enthalpy của các RC và đa số 

thấp hơn enthalpy của chất ban đầu. Điều này chứng tỏ các RC, PC và TS tạo 

thành thuận lợi về mặt nhiệt động. 

- Sản phẩm tạo thành (gốc tự do) có enthalpy tương đối thấp hơn so với chất 

phản ứng khoảng 6,2 – 8,1 kcal.mol1. Điều này chứng tỏ gốc tự do được tạo thành 

bền hơn và ít có khả năng phản ứng hơn gốc tự do HOO•. 

Tương tự với leucocemeraldine, quan sát bề mặt thế năng của phản ứng giữa 

HOO với emeraldine có thể nhận thấy: 
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- Phản ứng tạo thành sản phẩm bền hơn so với trạng thái PANI ban đầu.   

- Các trạng thái trung gian và trạng thái chuyển tiếp tạo thành thuận lợi về 

mặt nhiệt động. 

- Sản phẩm tạo thành (gốc tự do) có enthalpy tương đối thấp hơn so với chất 

phản ứng, chứng tỏ gốc tự do được tạo thành bền hơn và ít có khả năng phản ứng hơn 

gốc tự do HOO•. 

Với các dữ liệu tính toán nhận được, các phản ứng trên hoàn toàn thuận lợi về 

mặt nhiệt động và hi vọng quá trình bắt gốc tự do theo cơ chế HAT sẽ xảy ra với tốc 

độ phản ứng tương đối lớn. Từ những so sánh trên, chúng tôi thấy rằng rõ ràng 

BDE(N–H) có ảnh hưởng mạnh để quá trình chuyển H trong các hợp chất PANI (n = 

1) và cơ chế HAT trong các PANI được đánh giá tương đối thuận lợi, là nguyên nhân 

làm tăng khả năng chống oxy hóa của các hợp chất polyaniline. 

3.4.4. Động học của phản ứng giữa leucocemeraldine và emeraldine với gốc tự do 

HOO  

 Để làm rõ động học của phản ứng đang xét, chúng tôi tiến hành tính toán hằng 

số tốc độ phản ứng chuyển nguyên tử H tại hai vị trí N1−H và N2−H bằng phần mềm 

Eyringpy 1.02, các kết quả tính toán về năng lượng tự do hoạt hóa ∆G#, hằng số tốc 

độ được tóm tắt trên Hình 3.15 và Bảng 3.17. 

 

Hình 3.15. Năng lượng tự do hoạt hóa của PANI với gốc tự do HOO  trong pha khí 

theo nhiệt độ từ 100 – 600 K 
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Hình 3.15 cho thấy giá trị ∆G# tăng theo nhiệt độ phản ứng và tại 298,15K giá 

trị này là 5,3 đến 7,3 kcal.mol1 (giá trị trong Bảng P8) chứng tỏ phản ứng có thể xảy 

ra ở điều kiện tiêu chuẩn.  

Hằng số tốc độ của phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen tại liên kết N1−H 

và N2−H trong leucoemeraldine và emeraldine (n = 1) tới gốc tự do HOO được đưa 

ra trong Bảng 3.17. Giá trị k cho phản ứng của các PANI theo cơ chế HAT với n = 

1, tại 298,15K là tương đối lớn, cụ thể là: 

- Leucocemeraldine tại liên kết N1−H: k = 2,71  107; tại N2−H: k = 8,43  108 

L.mol1.s1.  

- Emeraldine tại N1−H:  k = 2,71  107; tại N2−H: k = 1,44  108 L.mol1.s1. 

So sánh với các chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh như trolox và 

glutathione  (giá trị k từ 107 đến 108 L.mol1.s1 [37], [38]) thì các PANI được đánh 

giá là các chất chống oxy hóa mạnh theo cơ chế HAT. 

Bảng 3.17.  Giá trị hằng số tốc độ k (L.mol1.s1) của phản ứng giữa 

leucoemeraldine và emeraldine (n = 1) với HOO 

Nhiệt độ (K) 

k (L.mol1.s1) 

Leucocemeraldine Emeraldine 

N1−H N2−H N1−H N2−H 

100 1,26 x 1010 3,67 x 1010 1,26 x 1010 1,44 x 1012 

200 9,63 x 107 1,69 x 1010 9,63 x 107 1,08 x 109 

298,15 2,71 x 107 8,43 x 108 2,71 x 107 1,44 x 108 

300 2,65 x 107 7,83 x 108 2,65 x 107 1,38 x 108 

400 1,75 x 107 2,17 x 108 1,75 x 107 6,02 x 107 

500 1,57 x 107 1,14 x 108 1,57 x 107 4,45 x 107 

600 1,57 x 107 7,83 x 107 1,57 x 107 3,91 x 107 

3.4.5. Tiểu kết Mục 3.4 

 Qua các nghiên cứu đối với polyaniline, chúng tôi thu nhận được: 

 Các mô hình polyaniline với số đơn vị cấu trúc n = 1 và n = 2 đã được khảo 

sát về cấu trúc hình học, thông số nhiệt động gồm năng lượng phân li liên kết, năng 
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lượng ion hóa và ái lực proton. Giá trị năng lượng phân li liên kết N−H thấp hơn 

80,0 kcal.mol1 là yếu tố quan trọng cho khả năng chuyển H đến gốc tự do. 

 Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của polyaniline theo 3 cơ chế HAT, SET-

PT và SPLET với số đơn vị cấu trúc n = 1 và n = 2 cho thấy các polyaniline có hoạt 

tính chống oxy hóa ưu tiên theo cơ chế HAT, trong đó năng lượng phân li liên kết 

BDE(N−H) là đại lượng quan trọng.  

+ Khi n = 1, giá trị BDE nhỏ nhất là 77,2 và 77,8 kcal.mol1 lần lượt cho dạng 

leucoemeraldine và emeraldine,  

+ Khi n = 2 giá trị này là 77,6 và 77,9 kcal.mol1. 

Đã làm rõ cơ chế HAT thông qua phản ứng chuyển nguyên tử H đến gốc tự 

do HOO của leucoemeraldine và emeraldine (n = 1). Cụ thể cho thấy hàng rào năng 

lượng là tương đối thấp. Năng lượng tự do hoạt hóa từ 5,3 kcal.mol1 đến 6,3 

kcal.mol1 chứng tỏ phản ứng xảy ra dễ dàng. 

- Hằng số tốc độ của phản ứng có giá trị từ 9,03 × 107 đến 6,02 × 108 L.mol1.s1 

đã cho thấy các phản ứng chuyển H là thuận lợi và khẳng định PANI là các chất chống 

oxy hóa mạnh. 

3.5. THIẾT KẾ CÁC DẪN XUẤT DỊ VÒNG THƠM TỪ PHENOXAZINE VÀ 

PHENOTHIAZINE CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP HÓA TÍNH TOÁN  

 Hiện nay, các chất chống oxy hóa được sử dụng cho các polyme bao gồm các 

dẫn xuất của phenol, của amine và đặc biệt là các chất chống oxy hóa dựa trên các 

amine thơm có đặc tính chống oxy hóa tuyệt vời. Trên cơ sở các đối tượng đã nghiên 

cứu, chúng tôi thiết kế các hợp vòng thơm chứa liên kết N ̶ H có khả năng chống oxy 

hóa bằng phương pháp hóa tính toán. 

Chúng tôi thiết kế các chất chống oxy hóa là các dẫn xuất từ Phoz, Phtz bằng 

cách thêm các nhóm thế đính vào các vị trí 3 và 7 (tương đương vị trí para so với liên 

kết NH) của vòng thơm (Hình 3.16) để tạo ra chất có khả năng chống oxy hóa tốt 

hơn.  
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a) b) 

Hình 3.16. Cấu trúc phân tử của các dẫn xuất a) 3,7-diY-Phoz và b) 3,7-diY-Phtz 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục làm rõ ảnh hưởng của các nhóm thế đến 

giá trị năng lượng phân li liên kết (NH) theo cơ chế HAT, các thông số nhiệt động khác 

như IE và PA theo cơ chế SET-PT và SPLET cũng được xem xét, tất cả tính theo phương 

pháp M05-2X/6-311++G(d,p). Một câu hỏi khác được đặt ra là các yếu tố về mặt động 

học sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi thực hiện phản ứng 

động học của Phoz, Phtz cùng các dẫn xuất của chúng với gốc tự do, kiểm tra bề mặt thế 

năng và tính các hằng sô động học khi phản ứng xảy ra. 

3.5.1. Ảnh hưởng của nhóm thế tại vị trí para đến các thông số nhiệt động  

Nối tiếp kết quả nghiên cứu ở những mục trước, chúng tôi tiến hành tối ưu và 

xác định các giá trị BDE(NH), IE và PA của các dẫn xuất chứa hai nhóm thế tại vị 

trí para của Phoz và Phtz bằng phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p). Kết quả được 

trình bày trong Bảng 3.18, những dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin cần thiết giúp 

chúng tôi đánh giá sơ bộ khả năng chống oxy hóa và đặc biệt làm rõ tác dụng nhiệt 

động học của các nhóm thế đến hệ chất được nghiên cứu. Dữ liệu trong Bảng 3.18 

được chúng tôi khảo sát đã cho thấy: 

- Trong pha khí giá trị tính toán BDE(NH) của Phoz và Phtz lần lượt là 76,7 

và 80,6 kcal.mol1.  

- Trong dung môi benzene, giá trị BDE(NH) của Phoz đã được kiểm chứng 

và có giá trị là 77,6; giá trị BDE(NH) của Phtz là 81,7 kcal.mol1. Đối với dẫn xuất 

3,7-diY-Phtz, khi Y là các nhóm Cl, OCH3, NO2 kết quả tính toán lần lượt là 81,6; 

77,3 và 85,3 kcal.mol1. So với giá trị thực nghiệm được công bố trong nghiên cứu 

của Lucarini và cộng sự [114], giá trị này chênh lệch chỉ từ 0,9 (Phoz) đến 1,1 (Phtz) 

kcal.mol1, các dẫn xuất khác cũng có độ lệch nhỏ hơn 1,9 kcal.mol1.  
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Bảng 3.18.  Thông số nhiệt động (kcal.mol1) của các dẫn xuất Phoz và Phtz 

Y 
Phoz Phtz 

BDE(NH) IE PA BDE(NH) IE PA 

H 
76,7a 

(0,0) 

159,8 

(0,0) 

343,8 

(0,0) 

80,6b 

(0,0) 

158,4f 

(0,0) 

345,1 

(0,0) 

F 
75,3 

(1,4) 

165,3 

(5,5) 

338,2 

(5,6) 

79,2 

(1,4) 

164,6 

(6,2) 

339,4 

(5,7) 

Cl 
76,2 

(0,5) 

165,3 

(5,5) 

333,8 

(10,0) 

80,1c 

(0,5) 

164,6 

(6,2) 

335,5 

(9,6) 

CH3 
75,2 

(1,5) 

153,2 

(6,6) 

345,7 

(1,9) 

78,9 

(1,7) 

152,5 

(5,9) 

347,3 

(2,2) 

OCH3 
72,9d 

(3,8) 

148,3 

(11,5) 

346,9 

(3,1) 

76,5d 

(4,1) 

148,8 

(9,6) 

347,8 

(2,7) 

NH2 
70,7 

(6,0) 

138,8 

(21,0) 

350,7 

(6,9) 

75,0 

(5,6) 

140,3 

(18,1) 

351,8 

(6,7) 

CF3 79,3 

(2,6) 

176,9 

(17,1) 

323,8 

(20,0) 

82,5 

(1,9) 

174,2 

(14,8) 

325,6 

(19,5) 

CN 
79,4 

(2,7) 

181,3 

(21,5) 

317,2 

(26,6) 

82,3 

(1,7) 

178,6 

(20,2) 

319,1 

(26,0) 

NO2 
80,4 

(3,7) 

186,0 

(26,2) 

310,7 

(33,1) 

 83,2e 

(2,6) 

182,5 

(24,1) 

313,1 

(32,0) 

Trong dung môi benzene:  

a77,6;  b 81,7;  c81,6;  d77,3;  e85,3 kcal.mol1 theo tính toán  

 a77,2  0,3; b79,3  0,3;  c79,8  0,3, d 76,3  0,4, e81,6  1,0 kcal.mol1 từ TLTK 

[115] 

Trong dung môi DMSO:   

a79,5;  b83,7 kcal.mol1 theo tính toán; a79,7;  b82,3 kcal.mol1 từ TLTK [24] 

f155,4  1,6 kcal.mol1 (6,73  1,6 eV), 158,4 kcal.mol1 (6,87eV) tư TLTK [24] 

Dữ liệu trong ngoặc đơn là sự chênh lệch thông số nhiệt động của các dẫn xuất so 

với chất ban đầu. 

- Trong dung môi DMSO, kết quả tính toán giá trị BDE(NH) của Phoz là 

79,5 và Phtz là 83,7 kcal.mol1, những giá trị này đều khá gần với các giá trị tương 
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ứng của Bordwell và cộng sự [24]. Điều này một lần nữa khẳng định độ tin cậy của 

phương pháp mà chúng tôi đã đề xuất. 

Sự thay đổi tính chất của hệ nghiên cứu phụ thuộc vào bản chất của các nhóm 

thế. Các EDG làm giảm giá trị BDE(NH), trong đó NH2 làm giảm giá trị BDE nhiều 

nhất là 6,0 kcal.mol1 (Phoz) và 5,6 kcal.mol1 (Phtz). Các halogen như F và Cl làm 

giảm giá trị BDE(NH) trong khoảng 1,4 kcal.mol1. Ngược lại, giá trị này tăng lên 

khi nhóm thế là EWG. Sự gia tăng rõ rệt nhất xảy ra khi Y = NO2. Ví dụ, đối với 3,7-

diNO2-Phoz giá trị chênh lệch được tính toán là 3,7 kcal.mol1. 

Ảnh hưởng của các nhóm thế tới giá trị PA của các anion tương ứng có nguồn 

gốc từ các dẫn xuất Phoz và Phtz hoàn toàn trái ngược với những ảnh hưởng đã khảo 

sát với giá trị BDE và IE. Các EDG làm tăng giá trị PA từ 1,9 đến 6,9 kcal.mol1 cho 

cả Phoz và Phtz. Trong khi đó, các EWG mạnh làm giảm đáng kể giá trị PA; giá trị 

chênh lệch lên tới 33,1 kcal.mol1. Các halogen F và Cl có ảnh hưởng tương tự các 

EWG, giá trị cụ thể đã được tổng hợp trong Bảng 3.18. Các giá trị trong Bảng 3.18 

cho thấy các EWG và halogen đính vào vị trí 3,7 của vòng benzene tạo nên các dẫn 

xuất của Phoz và Phtz được đánh giá là chất chống oxy hóa tốt theo cơ chế SPLET. 

3.5.2. Mối tương quan giữa các thông số nhiệt động và hằng số thế Hammett 

 Thiết lập giản đồ tương quan giữa thông số BDE và IE với hằng số Hammett 

𝜎𝑝
+, được biểu diễn trên Hình 3.17. Hằng số thế 𝜎𝑝

− được sử dụng để so sánh với thông 

số PA thông qua giản đồ tương quan ở Hình 3.18. Tất cả các mối tương quan được 

tìm thấy là rất tốt với hệ số R2 đều lớn hơn 0,947, trong đó giá trị BDE có sự tương 

quan tốt nhất với R2 > 0,982. Phương trình tương quan giữa BDE (N–H), IE và PA 

với hằng số Hammett được biểu diễn như sau: 

Đối với năng lượng phân li liên kết: 

Phoz: BDE(NH)  = 4,546𝜎𝑝
++ 76,380, R2 = 0,982                                     (3.19) 

Phtz: BDE(NH) = 3,953𝜎𝑝
+ + 79,939; R2 = 0,983                                      (3.20) 

Đối với năng lượng ion hóa: 

Phoz: IE  = 22,180𝜎𝑝
++ 164,593; R2 = 0,958                                                 (3.21) 

Phtz: IE  = 19,749𝜎𝑝
+ + 163,24; R2 = 0,947                                                   (3.22) 
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Hình 3.17. Giản đồ tương quan giữa hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ với giá trị a) BDE(NH) 

và b) IE của hợp chất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Giản đồ tương quan giữa hằng số Hammett 𝝈𝒑
− với giá trị PA của các 

anion trong hợp chất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz 

Đối với ái lực proton: 

Phoz: PA = 24,977𝜎𝑝
− + 341,471; R2 = 0,960                                          (3.23) 

Phtz: PA = 24,227𝜎𝑝
−+ 342,808; R2 = 0,958                                               (3.24) 

 

3.5.3.  Ảnh hưởng của nhóm thế đến động học của phản ứng dập tắt gốc tự do 

(HOO•) trong hệ Phoz và Phtz  
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3.5.3.1. Dự đoán khả năng xảy ra phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen từ dẫn 

xuất Phoz và Phtz đến HOO 

 Để hỗ trợ các tính toán tiếp theo đối với phản ứng động học của quá trình 

chuyển nguyên tử hydrogen từ các dẫn xuất Phoz và Phtz tới gốc tự do HOO trong 

pha khí chúng tôi tính toán giá trị biến thiên năng lượng tự do của phản ứng.  

Bảng 3.19. Giá trị biến thiên năng lượng tự do của các phản ứng giữa HOO với các 

dẫn xuất Phoz và Phtz 

 Phoz Phtz 

Y G, kcal.mol1 (G) G, kcal.mol1 (G) 

H 10,0  ,  

F 11,3  ,  

Cl 10,8    

CH3 11,7  ,  

OCH3 14,7  ,  

NH2 15,7  ,  

CF3 7,8  ,  

CN 8,0  ,  

NO2 5,8  ,  

Các kết quả được trình bày trong Bảng 3.19 đều cho thấy rằng tất cả các giá 

trị G tính toán đều nhỏ hơn 0, chứng tỏ các phản ứng đều tự xảy ra. Ảnh hưởng của 

nhóm thế đến khả năng tự xảy ra phản ứng cũng rõ ràng. Các EDG càng mạnh cho 

giá trị G càng âm; ngược lại các EWG càng làm cho giá trị G ít âm chứng tỏ khả 

năng ảnh hưởng của các EDG là tốt hơn so với EWG. Với khả năng tự phản ứng được 

tốt nên trong phần tiếp theo tất cả các nhóm thế đều được thiết lập bề mặt thế năng 

và tính toán kết quả động học của phản ứng.  

 

3.5.3.2. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa các dẫn xuất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-

Phtz với HOO• 
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Cơ chế của phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen từ chất chống oxy hóa sang 

gốc tự do được phân tích bằng bề mặt thế năng của phản ứng giữa các các dẫn xuất 

Phoz và Phtz với gốc tự do HOO• (Hình 3.16) để có cái nhìn rõ hơn về khả năng 

chống oxy hóa của chúng. Giá trị enthalpy tương đối của các trạng thái trong phản 

ứng được tính toán và liệt kê trong Bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Giá trị H (đơn vị kcal.mol1) của các trạng thái của phản ứng giữa các 

dẫn xuất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO• trong pha khí 

Y 
3,7-diY-Phoz + HOO 3,7-diY-Phtz + HOO 

HRC HTS HPC HP HRC HTS HPC HP 

H 8,1 0,6 20,1 9,9 3,5 3,8 16,3 5,9 

F 4,7 0,0 20,9 11,3 4,0 3,1 17,3 7,3 

Cl 4,8 0,4 19,9 10,5 4,1 3,7 16,3 6,4 

CH3 5,3 0,3 22,4 11,3 4,1 2,5 18,3 7,6 

OCH3 8,4 1,8 22,4 13,6 8,6 1,3 20,5 10,0 

NH2 8,7 2,6 27,0 15,8 8,8 0,2 23 11,5 

CF3 4,9 2,8 16,1 7,4 5,4 5,5 13,2 4,0 

CN 4,8 3,3 15,5 6,9 5,1 5,7 13,0 4,2 

NO2 5,5 3,9 14,4 6,2 5,4 6,4 11,7 3,2 

 Quan sát Hình 3.19 và Bảng 3.20 có thể thấy được ảnh hưởng của các nhóm 

thế tới quá trình phản ứng. Đối với trạng thái trung gian RC hình thành đầu tiên, ảnh 

hưởng của nhóm thế là chưa rõ ràng, giá trị năng lượng phản ứng chỉ có những thay 

đổi nhỏ. Ngược lại, sự ảnh hưởng của nhóm thế so với chất nền ban đầu ở trạng thái 

TS, PC và P là phù hợp với sự thay đổi của giá trị BDE(N–H), IE đã trình bày và kết 

luận ở Mục 3.5.1. Các EDG làm giảm enthalpy phản ứng, ngược lại các EWG làm 

tăng; các nhóm thế halogen có ảnh hưởng không đáng kể, thay đổi lớn nhất cũng chỉ 

1,0 kcal.mol1.   
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

b) 

Hình 3.19. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa a) 3,7-diY-Phoz và b) 3,7-diY-Phtz 

với gốc tự do HOO• 
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Dựa trên dữ liệu được trình bày trong Bảng 3.20, đồ thị khảo sát mối tương 

quan giữa các giá trị enthalpy tương đối của trạng thái TS và PC với hằng số Hammett 

𝜎𝑝
+ cũng được khảo sát trên Hình 3.20.  

a) 

 b) 

Hình 3.20. Giản đồ tương quan giữa hằng số Hammett 𝝈𝒑
+ với giá trị a) TS và b) PC 

trong phản ứng của các dẫn xuất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO• 
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 Rõ ràng, năng lượng tương đối của chất phản ứng tạo ra sản phẩm P sẽ có mối 

tương quan tuyến tính với hằng số Hammett, vì nó hoạt động tương tự các giá trị 

BDE. Các phương trình tuyến tính giữa hằng số Hammett với năng lượng tương đối 

của trạng thái chuyển tiếp và năng lượng tương đối của trạng thái trung gian PC của 

các chất phản ứng được biểu diễn trên Hình 3.20 đã cho thấy giữa chúng có mối tương 

quan tốt với hệ số R2 lớn hơn 0,949.  

3.5.3.3. Hằng số tốc độ của phản ứng giữa 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO• 

Cơ chế chống oxy hóa thuận lợi nhất đã được đề nghị cho quá trình chuyển 

nguyên tử hydrogen tới gốc tự do trong cả pha khí và dung môi không phân cực [104], 

[110], [162]. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu tập trung vào phản ứng động học xảy ra theo 

cơ chế HAT trong pha khí và dung môi không phân cực benzene. 

Dựa trên bề mặt thế năng được mô tả trên Hình 3.20 (a, b), chúng tôi tính toán 

giá trị hiệu chỉnh hiệu ứng đường hầm () và hằng số tốc độ phản ứng trong pha khí 

(kkhí), giá trị ∆G# tại phương pháp M05-2X-GD3/6-311++G(d,p). Các giá trị tập hợp 

trong Bảng 3.21 được tính toán tại nhiệt độ 298,15K. 

Bảng 3.21. Giá trị năng lượng tự do hoạt hóa và hằng số tốc độ ứng giữa 3,7-diY-

Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO trong pha khí  

Y 

Phoz + HOO Phtz + HOO 

G# 

(kcal.mol1) 
  kkhí (M1s1) 

G# 

(kcal.mol1) 
  kkhí (M1s1) 

H 9,5 11,9 8,43 × 106 11,7 27,1 4,33 × 105 

F 8,8 6,3 4,11 × 107 11,3 19,6 6,62 × 105 

Cl 9,2 10,2 1,20 × 107 12,2 36,7 2,53 × 105 

CH3 8,7 4,9 1,26 × 107 10,1 12,5 3,07 × 106 

OCH3 6,2 3,6 7,28 × 108 9,6 8,6 5,63 × 106 

NH2 5,9 2,3 1,39 × 109    8,1 6,8 5,49 × 107 

CF3 11,8 48,6 7,22 × 105 12,8 244,1 7,28 × 105 

CN 11,0 76,8 3,97 × 106 13,7 427,6 4,97 × 105 

NO2 13,2 167,2 2,17 × 105 14,2 973,1 2,65 × 105 

Đại lượng không thể thiếu khi nghiên cứu về phản ứng động học đó là hằng số 

tốc độ phản ứng. Những giá trị từ Bảng 3.21 cho thấy hằng số tốc độ trong quá trình 
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chuyển nguyên tử hydrogen từ các dẫn xuất Phoz tới gốc tự do HOO• nằm trong 

khoảng từ 2,17  105 đến 1,39  109 M1s1 cao hơn các giá trị hằng số tốc độ đối với 

các dẫn xuất của Phtz (có giá trị từ 2,65  105 đến 5,49  107 M1s1) khoảng 100 lần. 

Ảnh hưởng của các nhóm thế đến hằng số tốc độ, có thể thấy rằng các EDG làm cho 

tốc độ phản ứng diễn ra nhanh hơn so với các EWG trong khoảng từ 102 đến 103. Tuy 

nhiên, với nhóm hút electron mạnh nhất là NO2 giá trị kkhí  vẫn lớn hơn 105 M1s1, 

điều đó cho thấy ảnh hưởng của các nhóm thế tới khả năng phản ứng là rất tốt và các 

dẫn xuất Phoz và Phtz đều được đánh giá là chất chống oxy hóa tiềm năng, hiệu quả, 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, giá trị ∆G# của các dẫn xuất Phoz nằm trong khoảng 5,9 đến 

13,2 kcal.mol1 nhỏ hơn giá trị ∆G# của các dẫn xuất Phtz (trong khoảng 8,1 đến 14,2 

kcal.mol1). Với các số liệu nhận được, nhận thấy rằng khả năng phản ứng của các 

dẫn xuất Phoz với gốc tự do vẫn thuận lợi hơn các dẫn xuất Phtz.  

3.5.4. Ảnh hưởng của dung môi đến động học của phản ứng chuyển nguyên tử 

hydrogen giữa các dẫn xuất Phoz và Phtz với HOO•.  

Cả Phoz và Phtz và các dẫn xuất của chúng đều hòa tan được trong dung môi 

benzene. Trong hầu hết mọi trường hợp, các dẫn xuất này được đề xuất sử dụng như 

một chất chống oxy hóa hoặc chất phụ gia trong môi trường không phân cực [50], 

[58], [149], [194] vì vậy chúng tôi nỗ lực làm rõ sự ảnh hưởng của dung môi benzene 

- một trong những dung môi không phân cực điển hình đến các động học của các 

phản ứng giữa chúng với gốc tự do HOO• thông qua cơ chế HAT. 

Mức lí thuyết sử dụng để xây dựng bề mặt thế năng cho các phản ứng của Phoz 

và Phtz với gốc tự do HOO• trong dung môi benzene vẫn là M05-2X/6-311++G(d,p). 

Giá trị năng lượng tương đối của các trạng thái liên quan tới bề mặt thế năng của phản 

ứng được tính toán và liệt kê ở Bảng 3.22.  

Dữ liệu thu được chỉ ra rằng, hàng rào TS trong dung môi benzene có năng 

lượng cao hơn, dẫn đến hằng số tốc độ thấp hơn so với pha khí. 

Bảng 3.22. Giá trị enthalpy tương đối của phản ứng giữa 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-

Phtz với HOO• trong dung môi benzene  

Y 3,7-diY-Phoz + HOO 3,7-diY-Phtz + HOO 
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HRC HTS HPC HP HRC HTS HPC HP 

H 5,3 3,2 17,9 9,2 1,7 6,5 13,8 5,0 

F 5,1 2,8 18,4 10,2 2,4 6,1 14,5 6,1 

Cl 5,3 3,4 17,2 9,2 2,4 6,9 13,3 5,0 

CH3 3,3 2,1 20,4 10,8 2,3 5,1 16,0 7,0 

OCH3 5,7 0,5 22,2 13,1 5,6 3,9 18,1 9,4 

NH2 6,1 0,5 25,4 15,7 5,9 2,1 21,1 11.3 

CF3 2,8 5,9 13,3 5,9 3,1 8,8 10,2 2,5 

CN 2,4 7,0 12,2 4,9 5,4 9,3 9,7 2,4 

NO2 3,1 7,6 11,0 4,2 2,9 10,2 8,3 1,3 

Xu hướng ảnh hưởng của nhóm thế đến sự thay đổi của các trạng thái RC, TS, 

PC và P tương tự như trong pha khí. Giữa hằng số Hammett và năng lượng tương đối 

của các trạng thái TS và PC trong dung môi benzene cũng có mối quan hệ tuyến tính 

tốt được thể hiện qua đồ thị ở phụ lục Hình P3, với hệ số R2 đều lớn hơn 0,95. 

Trong dung môi benzene, về mặt động học, chúng tôi cũng xác định giá trị k 

(kbenzen) và giá trị ∆G# bằng phần mềm Eyringpy [44], [45]. Các giá trị được tập hợp 

trong Bảng 3.23, tính toán tại nhiệt độ 298,15K. 

Rõ ràng, các EDG mạnh đã làm tăng giá trị hằng số tốc độ trong các phản ứng 

chuyển nguyên tử hydrogen theo dữ liệu ở Bảng 3.23. Giá trị kbenzene thấp hơn 10  

1000 lần so với giá trị tính toán được ở pha khí, trong đó hằng số tốc độ đối với các 

EWG có giá trị giảm nhiều nhất trong cả Phoz và Phtz, các EDG mạnh làm tăng hằng 

số tốc độ trong các phản ứng chuyển H tới gốc tự do, dữ liệu chi tiết được liệt kê 

trong Bảng P5.  

 

Bảng 3.23. Giá trị ∆G# và kbenzen giữa 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO  

trong dung môi benzene  

Y Phoz + HOO Phtz + HOO 
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∆G# (kcal.mol1) kbenzene  (M1.s1) ∆G# (kcal.mol1) kbenzene (M1.s1) 

H 10,8 8,6 × 105 14,4 5,4 × 103 

F 11,6 1,4 × 105 14,3 4,5 × 103 

Cl 12,2 8,8 × 104 15,4 1,5 × 103 

CH3 11,1 2,4 × 105 12,6 4,7 × 104 

OCH3 8,5 1,3 × 107 12,2 6,2 × 104 

NH2 8,1 1,7 × 107 11,9 7,8 × 104 

CF3 14,9 4,6 × 103 16,1 3,5 × 103 

CN 14,6 1,3 × 104 17,4 7,2 × 102 

NO2 16,9 6,4 × 102 18,0 6,4 × 102 

Trên cơ sở đó ảnh hưởng của các nhóm thế tới giá trị k chúng tôi lựa chọn các 

dẫn xuất của Phoz và Phtz được tạo thành từ hai EDG mạnh nhất là NH2 và OCH3 để 

đánh giá phản ứng chuyển nguyên tử hydrogen của các dẫn xuất Phoz và Phtz trong 

dung môi benzene và so sánh với các chất chống oxy hóa hiệu quả, dữ liệu chi tiết 

được liệt kê trong Bảng 3.24, trong đó k/ktltk là tỉ lệ của hằng số tốc độ phản ứng của 

các hợp chất được nghiên cứu với các chất chống oxy hóa dùng để so sánh. 

Trong dung môi không phân cực, khả năng chuyển nguyên tử hydrogen đến 

gốc HOO của Phoz với hai nhóm thế EDG mạnh nhất là NH2 và OCH3 ở vị trí 3,7 

của vòng thơm được tìm thấy giá trị cao hơn so với giá trị của các hợp chất chống 

oxy hóa tham chiếu. 

 

Bảng 3.24. So sánh hằng số tốc độ của phản ứng HAT của các dẫn xuất Phoz, Phtz 

với các chất chống oxy hóa điển hình 

Kí hiệu 

Phản ứng với 

HOO 

kbenzene kA/ktltk
 kB/ktltk kC/ktltk kD/ktltk 
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Phoz: 

A (Y = OCH3) 

B (Y = NH2) 

A 1,3 × 107 - - - - 

B 1,7 × 107 - - - - 

Phtz: 

C (Y = OCH3) 

D (Y = NH2) 

C 6,2 × 104 - - - - 

D 7,8 × 104 - - - - 

Các hợp chất 

chống oxy hóa 

để tham khảo 

 

Trolox 3,4 × 103 3823 5000 18,0 23,0 

Ascorbic acid 5,7 × 103 2277 2977 11,0 14,0 

-tocopherol 1,6 × 105 ~82 106 ~0,4 ~0,5 

Dopamine 8,2 × 105 ~16 ~21 ~0,08 ~0,1 

Dữ liệu được tính toán cho thấy khi Y = NH2, hằng số tốc độ lên đến 1,7×107 

M1.s1 nhanh hơn 5000 lần so với Trolox [17], 2977 lần so với ascorbic acid [17], 

106 lần so với -tocophenol [137] và 21 lần so với dopamine [137]. Hằng số tốc độ 

trong phản ứng của 3,7-diY-Phtz + HOO, khi Y = NH2 và OCH3 nhanh hơn 11 đến 

23 lần so với ascorbic acid và trolox nhưng chậm hơn một chút so với -tocopherol 

và dopamine. Trên cơ sở phân tích này, các dẫn xuất của Phoz và Phtz được tạo thành 

từ các EDG mạnh như NH2 và OCH3 có thể được xem là những chất chống oxy hóa 

tiềm năng trong dung môi không phân cực. Và cũng một lần nữa khẳng định hoạt tính 

chống oxy hóa của các dẫn xuất Phoz tốt hơn so với các dẫn xuất Phtz. 

3.5.5. Tương quan giữa giá trị logk với hằng số Hammett 

Hiện nay vấn đề được quan tâm xem xét là liệu có tồn tại bất kì mối quan hệ 

nào giữa các hằng số Hammett (𝜎𝑝
+) với hằng số tốc độ phản ứng của Phoz và Phtz 

với HOO hay không. Dựa trên nguyên tắc Evans-Polanyi [49],[31], giá trị logk được 

tính đến thay vì các hằng số tốc độ k. Bảng P5 cũng đã cung cấp giá trị logk, mối 

tương quan giữa hằng số 𝜎𝑝
+ và giá trị logk được thể hiện trên đồ thị Hình 3.21.  

Trong các dẫn xuất của hợp chất Phoz, giữa hai đại lượng logk và 𝜎𝑝
+ được 

phát hiện có mối tương quan tốt được trong cả pha khí và benzene với hệ số R2 lần 
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lượt là 0,896 và 0,892. Tuy nhiên, trong các hợp chất của Phtz giá trị R2 tương ứng 

chỉ là 0,783 và 0,823 tương ứng với pha khí và dung môi benzene. 

  

(a) 

 

b) 

Hình 3.21. Giản đồ tương quan giữa giá trị logk của a) Phoz, b) Phtz với hằng số 

Hammet 𝝈𝒑
+ 

3.5.6. Tiểu kết Mục 3.5 

 Sử dụng phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) chúng tôi đã thiết kế được một 

hệ chất chống oxy hóa lí tưởng với các thông số năng lượng phân li liên kết, năng 

lượng ion hóa và ái lực proton phù hợp với thực nghiệm và có mối tương quan tuyến 

tính chặt chẽ với hằng số thế Hammett. 
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  Cơ chế dập tắt gốc tự do của dẫn xuất Phoz và Phtz thông qua quá trình chuyển 

nguyên tử hydrogen trong pha khí được đánh giá bằng các tính toán nhiệt động học 

và động học. Động học của phản ứng với gốc tự do HOO được nghiên cứu dựa trên 

bề mặt thế năng và các hằng số tốc độ. Hằng số tốc độ cho cả hai hệ chất Phoz và 

Phtz được nghiên cứu đều lớn hơn giá trị hằng số tốc độ giới hạn là 105 M1s1, khẳng 

định rằng các dẫn xuất Phoz và Phtz được tạo thành đều là những chất hợp chất đầy 

hứa hẹn cho nhóm chất chống oxy hóa theo cơ chế HAT trong pha khí, trong đó khả 

năng chống oxy hóa của Phoz được đánh giá tốt hơn Phtz. Bên cạnh đó, dựa trên 

nguyên lí Evans-Polanyi các mối tương quan tuyến tính chặt chẽ được phát hiện giữa 

các tham số biến đổi logk với hằng số Hammet. Kết quả này là hữu ích để ước tính 

sơ bộ khả năng phản ứng chống oxy hóa của một dẫn xuất mới.  

3.6. THIẾT KẾ CÁC DẪN XUẤT DIPHENYLAMINE 

 Khả năng chống oxy hóa của Ar2NH đã được thảo luận ở Mục 3.3 trong Luận 

án này, với nỗ lực làm tăng hoạt động bắt gốc của các chất chống oxy hóa chứa vòng 

thơm này, các nhóm đẩy electron đã được gắn vào vị trí para. Tuy nhiên, chủ đề về 

một chất chống oxy hóa bắt gốc tự do “lí tưởng” vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của 

các nhà nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu trong các phần trước trong Luận án 

đã cho thấy nếu kết hợp các nhóm thế vào vị trí của các vòng thơm diphenylamine 

một cách hợp lí cũng là một cách hữu hiệu để tăng hoạt tính chống oxy hóa. Trong 

quá trình thiết kế các hợp chất mới, chúng tôi đề xuất đưa nguyên tố nitrogen vào 

vòng benzene và nhóm đẩy electron mạnh tại vị trí para theo kết quả nghiên cứu của 

Valgimigli và các cộng sự [177]. Mặt khác, nhóm N(CH3)2 là một nhóm đẩy electron 

mạnh làm cho mật độ electron tại vòng thơm tăng lên, dẫn đến khả năng bị oxy hóa 

trong môi trường giàu oxy sẽ nhanh chóng xảy ra. Để hạn chế điều này, chúng tôi đề 

xuất bổ sung thêm nhóm CF3 - một nhóm hút electron mạnh do có độ âm điện cao, 

điều này sẽ hạn chế được quá trình oxy hóa trong môi trường giàu oxy.  

 Trên quan điểm đó, các hợp chất chúng tôi thiết kế là những dẫn xuất 

diphenylamine có nguyên tử nitrogen được đưa vào vòng thơm và các nhóm chức 

N(CH3)2, CF3 thay thế các vị trí nguyên tử hydrogen trên vòng thơm. Hình 3.22 mô 
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tả cụ thể các dẫn xuất, trong đó hợp chất IVa đến IVc tương tự nhau và sự khác biệt 

chỉ là ở các vị trí nhóm thế. 

 

Hình 3.22. Tập hợp các dẫn xuất diphenylamine nghiên cứu 

3.6.1. Ảnh hưởng của N, CF3, N(CH3)2 đến giá trị BDE (N ̶ H) và IE của các dẫn 

xuất mới được thiết kế từ Ar2NH 

Cơ chế chuyển nguyên tử hydrogen (HAT) và chuyển một electron (SET) là 

cơ chế chính của quá trình chống oxy hóa. Trong cơ chế HAT, tốc độ phản ứng chủ 

yếu phụ thuộc vào khả năng chuyển nguyên tử hydrogen tới gốc peroxyl và phụ thuộc 

vào đại lượng BDE(N ̶ H). Cơ chế SET chủ yếu được kiểm soát bởi các giá trị IE. Do 

đó, ảnh hưởng đồng thời của các nhóm thế này đến giá trị BDE và IE cần được xem 

xét. Kết quả tính toán lượng tử cho hai đại lượng BDE và IE bằng phương pháp M05-

2X/6-311++G(d,p) thể hiện trong Bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Giá trị BDE(N ̶ H), IE (đơn vị kcal.mol ̶ 1) của các hợp chất nghiên cứu 

Hợp chất BDE(NH) IE PA 

Ar2NH 85,3 168,3 {165,8}[84]  349,5 

I 84,9 (–0,4) 193,6 (25,3)  350,8 (–20,2) 
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II 79,5 (–5,8)  135,8 (–32,5) 350,9 (1,3) 

III 76,7 (–8,6) 152,8 (–15,5) 342,0 (–7,5) 

IVa 78,9 (–6,4) 156,8 (–11,5) 325,2 (–24,3) 

IVb 79,3 (–6,0) 157,0 (–11,3) 337,9 (–11,6) 

IVc 78,3 (–7,0) 158,2 (–10,1) 331,8 (–17,7) 

- Dữ liệu trong ngoặc đơn là sự khác biệt giữa các giá trị BDE, IE và PA của các 

hợp chất được nghiên cứu so với Ar2NH;  

- Dữ liệu trong ngoặc nhọn từ TLTK [84] 

Giá trị BDE (N ̶ H) và IE được đưa ra trong Bảng 3.25 đã chỉ ra rằng việc kết 

hợp nguyên tử nitrogen cùng các nhóm thế có tính đẩy electron hay hút electron như 

CF3, N(CH3)2 vào các vòng benzene của Ar2NH đã làm thay đổi cả giá trị BDE(N ̶ 

H) và IE của các dẫn xuất. Hợp chất với các nguyên tử nitrogen ở vị trí số 3 và số 5 

của vòng thơm (hợp chất I) có sự thay đổi giá trị BDE không nhiều (0,4 kcal.mol ̶ 1) 

nhưng giá trị IE lại tăng đáng kể (25,3 kcal.mol ̶ 1). Các dẫn xuất còn lại đều có giá 

trị BDE và IE giảm so với Ar2NH ban đầu. Trong đó, hợp chất với nhóm N(CH3)2 

gắn trên các vị trí para của vòng thơm (hợp chất II) có giá trị BDE giảm ít nhất và 

giá trị IE giảm nhiều nhất so với các dẫn xuất còn lại. Hợp chất III với ảnh hưởng của 

nguyên tử nitrogen ở vị trí số 3 và số 5 của vòng thơm cùng nhóm đẩy electron mạnh 

N(CH3)2 ở vị trí para làm giá trị BDE và IE giảm nhiều hơn so với hợp chất chịu ảnh 

hưởng của cả nhóm đẩy electron (N(CH3)2) và nhóm hút electron (CF3) (hợp chất 

IV). Rõ ràng khi kết hợp nhóm N(CH3)2 ở vị trí para đã tạo ra sự thay đổi tốt cho khả 

năng chống oxy hóa do giá trị BDE (N–H) giảm đáng kể. Tuy nhiên, sự có mặt của 

các nguyên tử nitrogen trên vòng thơm đã làm tăng mật độ electron trong hệ liên hợp 

dẫn đến khả năng cho electron dễ dàng hay vô tình đã khiến các dẫn xuất trở thành 

chất oxy hóa trong môi trường giàu oxy. Vì vậy cần gắn thêm các nhóm thế hút 

electron để giảm sự phân bố mật độ electron trên vòng thơm (cấu trúc của các hợp 

chất IV). Các kết quả cũng cho thấy rằng các hợp chất IVa, IVb và IVc làm giá trị 

BDE (N–H) nhưng giá trị IE giảm ít hơn so với hợp chất II và III, tạo nên các dẫn 

xuất có khả năng chống oxy hóa ổn định trong môi trường giàu oxy. 

3.6.2. Phản ứng của các dẫn xuất Ar2NH với gốc tự do CH3OO 
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Để hiểu rõ hơn về quá trình chuyển nguyên tử hydrogen, chúng tôi xây dựng 

bề mặt thế năng và tính toán hằng số tốc độ cho phản ứng giữa gốc tự do CH3OO• với 

một trong các hợp chất IV theo phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) [61]. Hằng số 

tốc độ cho các quá trình chuyển nguyên tử hydrogen tại liên kết N–H cũng được tính 

toán ở mức lí thuyết tương tự bằng cách sử dụng lí thuyết trạng thái chuyển tiếp thông 

thường (TST). Ba cấu trúc của hợp chất IV khác nhau về vị trí của các nhóm thế 

nhưng về cơ bản giống nhau về bản chất, chúng tôi lựa chọn cấu trúc IVc để thực 

hiện phản ứng với gốc tự do CH3OO vì cấu trúc này cho giá trị IE có độ chênh lệch 

nhỏ hơn so với hai cấu trúc IVa và IVb. Bên cạnh đó, phản ứng giữa Ar2NH với gốc 

tự do CH3OO được sử dụng để so sánh.  

 

Hình 3.23. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa Ar2NH  

và hợp chất IVc với gốc tự do CH3OO 

Hình 3.23 mô tả quá trình phản ứng và cho thấy mỗi phản ứng theo cơ chế 

HAT đều hình thành phức chất RC sau đó đi qua trạng thái TS, tiếp theo đó hình 

thành phức chất PC và cuối cùng tạo ra sản phẩm P. Dựa trên các bề mặt thế năng 

này, thấy rằng năng lượng trong trạng thái chuyển tiếp TS–IVc (1,8 kcal.mol ̶ 1) thấp 

hơn năng lượng trong trạng thái TS–Ar2NH (8,1 kcal.mol ̶ 1), điều này phù hợp với 

sự thay đổi của giá trị BDE trong nghiên cứu nhiệt động học. Vì vậy, quá trình chuyển 
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nguyên tử hydrogen đến gốc tự do CH3OO của hợp chất IVc dễ dàng hơn so với 

Ar2NH. 

Động học của phản ứng được tính toán bằng phần mềm Eringpy và kết quả giá 

trị năng lượng tự do phản ứng, năng lượng tự do hoạt hóa tại 298,15K trong pha khí 

được đưa ra trong Bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Giá trị G và ∆G# của phản ứng giữa Ar2NH và IVc với CH3OO.  

Phản ứng G (kcal.mol ̶ 1) ∆G# (kcal.mol ̶ 1) k (M1s1) 

Ar2NH + CH3OO 2,9 19,9  1,63  102    

IVc  + CH3OO 3,2     12,7     9,63 104    

BHT  + CH3OO 5,3   14,5 1,51 104    

BHT - butylated hydroxytoluene: là chất chống oxy hóa điển hình 

Dữ liệu từ Bảng 3.26 cho thấy phản ứng của CH3OO với hợp chất IVc là thuận 

lợi hơn do năng lượng tự do hoạt hóa thấp hơn khoảng 4,2 kcal.mol ̶ 1 so với phản 

ứng của Ar2NH. Giá trị G của phản ứng của IVc âm (3,2 kcal.mol ̶ 1) khẳng định 

phản ứng tự xảy ra, trong khi phản ứng của Ar2NH muốn xảy ra phản ứng cần có điều 

kiện hỗ trợ như ánh sáng hay xúc tác nhẹ (G > 0). So sánh với chất chống oxy hóa 

điển hình BHT có giá trị hằng số tốc độ k = 1,51 × 104 M1s1, trong khi đó hằng số 

tốc độ k của phản ứng giữa IVc với CH3OO là 9,63 ×104 M1s1, cao hơn BHT gần 

6 lần. Do đó, hợp chất IVc được coi là một chất chống oxy hóa tiềm năng được chúng 

tôi đề nghị sử dụng trong các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. 

3.6.3. Tiểu kết Mục 3.6 

Ảnh hưởng của N, CF3 và N(CH3)2 đến giá trị năng lượng phân li liên kết và 

năng lượng ion hóa của các dẫn xuất mới từ Ar2NH đã được kiểm tra bằng phương 

pháp M05-2X/6-311++G(d,p). Bằng cách thêm N và CF3 ở vị trí meta và N(CH3)2 ở 

các vị trí para của cả hai vòng thơm, chúng tôi thiết lập các hợp chất mới ổn định hơn 

trong các phản ứng chuyển hydrogen trong môi trường giàu oxy do các giá trị năng 

lượng phân li liên kết và năng lượng ion hóa thấp hơn Ar2NH ban đầu. Sự thay thế 

này cũng được khẳng định thông qua phản ứng giữa các hợp chất được nghiên cứu 

với gốc tự do CH3OO  theo cơ chế HAT. Trong số các hợp chất được nghiên cứu, 
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IVc là một trong những hợp chất chống oxy hóa tiềm năng nhất với hằng số tốc độ là 

9,63 104 M1s1 trong pha khí. 

3.7. THIẾT KẾ CÁC HỢP CHẤT NANO LAI FULLEREN-POLYANILINE 

Để thiết kế một hợp chất nano lai có khả năng chống oxy hóa hiệu quả, chúng 

tôi sử dụng một polymer đã khảo sát trong Luận án và có khả năng chống oxy hóa được 

đánh giá tốt là polyaniline (PANI) kết hợp với fullerene – một vật liệu nano carbon. 

Cho đến nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa riêng cho 

polyaniline [66], [83] và fullerene [176]. Tuy nhiên, một nghiên cứu chính xác về khả 

năng chống oxy hóa của hợp chất lai polyaniline – fullerene vẫn chưa được tìm thấy. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục hướng đến khả năng chống oxy hóa của 

polyaniline – fullerene dựa trên các cơ chế chuyển nguyên tử hydrogen và chuyển 

electron. 

Đối với các hệ phân tử lớn có nhiều nguyên tử như dẫn xuất fullerene, để phù 

hợp mới công suất máy tính và giảm thời gian thực hiện trong các tính toán xác định 

thông số nhiệt động cũng như xây dựng bề mặt thế năng của các cơ chế phản ứng liên 

quan, chúng tôi sử dụng phương pháp ONIOM do Morokuma và đồng nghiệp đã đề 

xuất [116]. Thực tế cũng cho thấy rằng nhiều nghiên cứu trước đây đã áp dụng phương 

pháp ONIOM để đánh giá các phản ứng hóa học liên quan đến fullerene [54], [140], 

[169]. Để có được mô tả chính xác về năng lượng cho nghiên cứu phản ứng chức 

năng hóa fullerene, hiệu chỉnh phân tán theo kinh nghiệm GD3 của Grimme [70] 

cũng được tích hợp trong phương pháp ONIOM gọi là ONIOM-GD3. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi tập trung đồng thời tới các thông số nhiệt động quan trọng và cơ 

chế phản ứng của fullerene với hai dạng polyaniline, qua đó đánh giá khả năng chống 

oxy hóa của vật liệu nano lai polyaniline – fullerene bằng phương pháp ONIOM-GD3 

và các phương pháp lí thuyết phiếm hàm hàm mật độ (DFT), chúng tôi lựa chọn 

phương pháp B3LYP/6-31G(d) để tối ưu hóa cấu trúc và tính toán năng lượng điểm 

đơn tại mức lí thuyết 6-311++G(d,p).   

3.7.1. Khả năng chống oxy hóa theo các cơ chế trong hệ polyaniline – fullerene 

Theo cấu trúc của hợp chất nano lai đã trình bày: polyaniline được biết đến là chất 

chống oxy hóa phá vỡ gốc tự do hiệu quả [66], [88] và fullerene tồn tại một hệ electron 
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𝜋 liên hợp [46]. Do đó, chúng tôi sử dụng cả hai cơ chế HAT và SET để phân tích khả 

năng dập tắt gốc tự do cũng như dự đoán sản phẩm của phản ứng giữa fullerene (C60) 

với leucoemeraldine (L) và emeraldine (E). Các cấu trúc của các nano lai được kí hiệu 

lần lượt là C60-L1, C60-L2, C60-E1 và C60-E2 và mô tả trên Hình 3.24. 

 

Hình 3.24. Các cấu trúc của C60-E1, C60-E2, C60-L1 và C60-L2 

3.7.1.1. Cơ chế chuyển nguyên tử hydrogen trong hệ polyaniline – fullerene  

Các thông số nhiệt động đặc trưng cho khả năng chống oxy hóa là BDE, IE và 

EA của các hợp chất nghiên cứu đã được tính toán tại phương pháp B3LYP/6-

311++G(d,p)//B3LYP/6-31G(d). Bên cạnh đó, các hiệu chỉnh về độ phân tán của 

Grimme [70] đã được đưa vào để đánh giá ảnh hưởng của tương tác phân tán đến các 

thông số nhiệt động. Kết quả cho thấy trong Bảng P.6 và P.7, độ lệch giữa BDE, IE 

và EA được tính toán ở mức B3LYP-GD3 và B3LYP là rất nhỏ (<1,0 kcal.mol1) 

chứng tỏ ảnh hưởng của tương tác phân tán đối với các thông số nhiệt động là không 

rõ ràng. Do đó, chúng tôi tính toán giá trị các thông số nhiệt động tại mức lí thuyết 

B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6- 31G(d). Bảng 3.27 là giá trị năng lượng phân li 

các liên kết N–H trong polyaniline và trong hợp chất nano lai.  

Bảng 3.27. Giá trị BDE (N–H) trong polyaniline và trong hợp chất nano lai.   
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Hợp chất BDE(N–H), kcal.mol1 Hợp chất BDE(N–H), kcal.mol1 

PANI-L C60-E2 

N1–H 85,09 N1–H 90,88 

N2–H 78,04 C60-L1 

N3–H 78,10 N1–H 81,85 

N4–H 79,92 N2–H 78,14 

PANI-E N3–H 78,31 

N1–H 86,83 N4–H 80,21 

N2–H 78,66 C60-L2 

C60-E1 N1–H 89,78 

N1–H 83,86 N3–H 79,75 

N2–H 78,93 N4–H 81,14 

Bảng 3.27 cho thấy sự khác biệt của giá trị BDE(N–H) giữa polyaniline 

(PANI-L, PANI-E) và vật liệu nano lai polyaniline – fullerene (C60-L1, C60-L2, 

C60-E1, C60-E2) là không đáng kể (< 2,0 kcal.mol1). Kết quả này chỉ ra rằng khả 

năng chống oxy hóa của các vật liệu nano lai theo cơ chế HAT không có sự khác biệt 

rõ ràng so với polyaniline và thay đổi của thông số BDE(N–H) trong polyaniline cũng 

như fullerene là không đáng kể. 

3.7.1.2. Cơ chế chuyển electron - SET trong hệ polyaniline – fullerene 

Cơ chế này liên quan đến quá trình cho, nhận electron. Do đó, khi thảo luận 

về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất theo cơ chế SET, thì giá trị năng lượng 

ion hóa (IE) và ái lực electron (EA) là các thông số nhiệt động quan trọng cần được 

xem xét [121]. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị IE càng thấp thì sự chuyển 

electron càng dễ dàng, trong khi đó giá trị EA càng cao thì khả năng nhận electron 

càng dễ. Trong khảo sát này, các giá trị IE và EA được tính bằng trạng thái đoạn nhiệt 

sử dụng cùng một phương pháp tính toán là B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6- 

31G(d) và kết quả thu được trong Bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Giá trị IE và EA tính theo phương pháp B3LYP/6-

311++G(d,p)//B3LYP/6- 31G(d) 
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Hợp chất 
Thông số nhiệt động 

IE (kcal.mol1) EA (kcal.mol1) 

PANI-L 130,36 0,58 

PANI-E 140,74 45,62 

C60-L1 130,98 65,10 

C60-L2 133,97 61,74 

C60-E1 140,56 66,46 

C60-E2 143,84 65,18 

Bảng 3.28 cho thấy giá trị IE của vật liệu nano lai (130,98–143,84 kcal.mol1) 

lớn hơn các polyaniline (130,36–140,74 kcal.mol1). Điều này cho thấy rằng các vật 

liệu nano lai hầu như không chuyển electron so với polyaniline ban đầu. Mặt khác, 

giá trị EA của các vật liệu cao hơn nhiều so với các polyaniline (trung bình khoảng 

29,83 kcal.mol1). Điều này chứng tỏ các dẫn xuất fullerene rất khó cho electron 

nhưng ngược lại sự nhận electron thì dễ dàng hơn so với hợp chất ban đầu. Hiện tượng 

này xảy ra là vì phân tử fullerene có ái lực electron rất cao [10]. Có thể kết luận rằng 

quá trình nhận electron là cơ chế chính quyết định hoạt động chống oxy hóa của 

polyaniline – fullerene. 

3.7.1.3. Phân tích orbital phân tử 

Các đại lượng liên quan để thực hiện phân tích orbital phân tử của các chất 

phản ứng được mô tả trên Hình 3.25. Đây là các thông số quan trọng vì chúng ảnh 

hưởng tới hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất đã nghiên cứu. Orbital phân tử 

bị chiếm cao nhất (HOMO) của polyaniline – fullerene chủ yếu được phân bố trong 

polyaniline, trong khi đó, orbital phân tử chưa bị chiếm thấp nhất (LUMO) được phân 

bố trong fullerene. 
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Hình 3.25. Năng lượng HOMO, LUMO trong các hợp chất nghiên cứu 

Theo lí thuyết vân đạo biên phân tử (Frontier Molecular Orbital), năng lượng 

của HOMO và LUMO được xem như là một thước đo định lượng về sự cho, nhận 

electron và đánh giá khả năng chống oxy hóa của các chất. Năng lượng của HOMO 

cao tương ứng với khả năng cho electron dễ dàng, ngược lại năng lượng của LUMO 

thấp thì khả năng nhận electron mạnh hơn. Hình 3.25 cùng các giá trị năng lượng 

HOMO tăng theo thứ tự sau: C60-E2 < C60-E1 < PANI-E < C60-L2 < C60-L1 < 

PANI-L, bên cạnh đó năng lượng LUMO giảm dần theo thứ tự sau: PANI-L > PANI-
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E > C60-L2 > C60-L1 > C60-E2 > C60-E1. Như vậy, sự thay đổi về năng lượng của 

các HOMO, LUMO có xu hướng giống sự thay đổi của IE và EA.  

Một thông số quan trọng khác cũng khá quan trọng cho các hợp chất được 

khảo sát là mức chênh lệch năng lượng HOMO – LUMO (Egap). Với giá trị Egap 

thấp, việc chuyển electron dễ dàng hơn và khả năng chống oxy hóa mạnh hơn [27]. 

Giá trị Egap trong vật liệu nano lai polyaniline – fullerene được đưa ra dưới dạng phổ 

mật độ trạng thái DOS (densisty of states) cho trên Hình 3.26.  

 

Hình 3.26. Phổ DOS của fullerene, polyaniline và vật liệu nano lai polyaniline-

fullerene 
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Những mô tả trên Hình 3.26 cho thấy rằng giá trị Egap của vật liệu lai C60-L 

thấp nhất, khẳng định đây là chất có khả năng chống oxy hóa mạnh nhất trong các 

hợp chất nghiên cứu. 

3.7.2. Phản ứng giữa fullerene và polyaniline tính toán bằng phương pháp 

ONIOM 

Dựa trên phản ứng thực nghiệm sẵn có [116], chúng tôi mô phỏng lại cơ chế 

phản ứng giữa aniline và fullerene trên Hình 3.27 đồng thời nghiên cứu chi tiết hơn 

thông qua phương pháp ONIOM-GD3. Sau đó nghiên cứu một cách hệ thống các quá 

trình phản ứng có thể xảy ra giữa polyaniline ở dạng emeraldine (E) và 

leucoemeraldine (L) (Hình 3.28).  

 

Hình 3.27. Phản ứng giữa fullerene và aniline cùng các sản phẩm có thể tạo thành 

 

 

 

Hình 3.28. Các con đường phản ứng có thể xảy ra giữa fullerene với  

emeraldine và leucoemeraldine. 
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Để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất cho phản ứng, chúng tôi tập trung khảo sát 

bề mặt thế năng cũng từ đó tìm hiểu, làm rõ cơ chế của phản ứng.  

Bảng 3.29. Thông số cấu trúc của trạng thái TS và P của phản ứng giữa aniline và 

fullerene tính tại ONIOM-GD3 (B3LYP/631G(d):PM6) và B3LYP-GD3/6-31+G(d) 

Trạng thái 

fullerene 

Liên 

kết 

Phương pháp 
Độ lệch của 

hai phương 

pháp(a) 

ONIOM-GD3 

(B3LYP/6-

31G(d):PM6) 

B3LYP-GD3/ 

6-31+G(d) 

TS(5,6) 

C1–C2 1,401(b) 1,396 (1,401)(c) 
–0,005 

(0,000) 

C2–C3 
1,458 1,454 (1,458) 

–0,004 

(0,000) 

C1–C2 1,486 1,483 –0,003 

C2–C3 1,610 1,582 –0,028 

C2–C6 1,529 1,525 –0,004 

C2–N 1,580 1,608 0,028 

TS(6,6) 

C1–C2 1,574 1,555 –0,019 

C1–C4 1,523 1,521 –0,002 

C1–C5 1,525 1,523 –0,002 

C1–N 1,582 1,590 0,008 

P(5,6) 

C1–C2 1,537 1,527 –0,010 

C2–C3 1,640 1,624 –0,016 

C2–C6 1,547 1,543 –0,004 

C2–N 1,467 1,473 0,006 

P(6,6) 

C1–C2 1,627 1,601 –0,026 

C1–C5 1,544 1,544 0,000 

C1–C4 1,556 1,553 –0,003 

C1–N 1,465 1,472 0,007 

(a) giá trị ONIOM-GD3 (B3LYP/6-31G(d):PM6) – giá trị B3LYP-GD3/6-31+G(d) 

Commented [TT4]:  

Commented [TT5]:  
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(b) đơn vị Å 

(c) giá trị từ tài liệu tham khảo [202] 

Độ tin cậy của phương pháp ONIOM-GD3 (B3LYP/6-31G(d):PM6) sử dụng 

cho phản ứng giữa fullerene và aniline trong nghiên cứu này được kiểm tra bằng cách 

so sánh các giá trị thông số cấu trúc của trạng thái chuyển tiếp cùng sản phẩm đã được 

tối ưu hóa bằng phương pháp ONIOM-GD3 với các giá trị được tính toán bằng 

phương pháp B3LYP-GD3/6-31+G(d). Kết quả được thể hiện trong Bảng 3.29.  

Có thể thấy trong Bảng 3.29, khoảng cách các liên kết trong cấu trúc của 

fullerene được tối ưu hóa khi sử dụng phương pháp ONIOM-GD3 (B3LYP/6-

31G(d):PM6) có kết quả tốt so với dữ liệu thực nghiệm. 

Trong cấu trúc TS(5,6) khoảng cách giữa liên kết C1–C2 và C2–C3 tính toán 

được có giá trị lần lượt là 1,401 và 1,458 Å bằng đúng giá trị được kiểm chứng ở thực 

nghiệm [79]. Dữ liệu tính toán thông số cấu trúc của các trạng thái chuyển tiếp và sản 

phẩm ở mức lí thuyết ONIOM-GD3 (B3LYP/6-31G(d):PM6) so với B3LYP-GD3/6-

31+G(d) có độ lệch rất nhỏ, chỉ trong khoảng từ –0,028 đến 0,028 Å. Điều đó có thể 

thấy rằng các giá trị tính toán thu được trong mô hình ONIOM-GD3 được đề xuất rất 

phù hợp với dữ liệu được tính toán bằng phương pháp B3LYP-GD3/6-31+G(d) tương 

ứng. Do đó, phương pháp ONIOM-GD3 được xem là một phương pháp đáng tin cậy 

để sử dụng trong nghiên cứu này. 

Phản ứng giữa fullerene và aniline thông qua bề mặt thế năng được mô tả trên 

Hình 3.29. 

Đầu tiên, phản ứng giữa fullerene và aniline hình thành một chất trung gian 

RC với năng lượng liên kết thấp hơn chất phản ứng ban đầu là 4,0 kcal.mol1. Kết 

quả này cho thấy trạng thái trung gian tạo thành bền hơn so với các phản ứng ban 

đầu. Mỗi sản phẩm hình thành sẽ đi qua một trạng thái TS.  

Thông qua các đường phản ứng được mô tả trong bề mặt thế năng ở Hình 3.29 

thấy rằng sự hình thành sản phẩm P(6,6) qua trạng thái chuyển tiếp TS(6,6) là thuận lợi 

hơn sản phẩm P(5,6), vì có giá trị năng lượng thấp hơn 11,3 kcal.mol1 so với trạng thái 

TS(5,6). Con đường tạo thành sản phẩm P(5,6) là khó khăn hơn vì cần cung cấp một 

năng lượng lớn để có thể xảy ra va chạm có hiệu quả cho việc hình thành sản phẩm. 
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Từ đó có thể rút ra kết luận rằng quá trình tạo thành sản phẩm sẽ ưu tiên xảy ra ở vị 

trí liên kết (6,6) và con đường phản ứng đi qua trạng thái chuyển tiếp TS(6,6) là tự xảy 

ra và thuận lợi về mặt nhiệt động (G =  ̶ 4,9 kcal.mol1 < 0).  Kết luận này cũng rất 

phù hợp với từ dữ liệu thực nghiệm sẵn có [116] trong phản ứng của aniline và 

fullerene. 

 

Hình 3.29. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa fullerene và aniline. 

Kết quả tính toán ở trên cho thấy phản ứng giữa fullerene và aniline ưu tiên 

xảy ra ở liên kết (6,6). Do đó trong bề mặt thế năng của phản ứng giữa fullerene và 

polyaniline (PANI), chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu phản ứng đóng vòng xảy ra ở 

liên kết (6,6). Hình 3.30 mô tả giản đồ năng lượng của phản ứng giữa fullerene với 

hai dạng cấu trúc của PANI là leucoemeraldine (PANI-L) và emeraldine (PANI-E). 

Hình 3.30 cho thấy rằng tất cả các phản ứng của fullerene với hai dạng của polyaniline 
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có khuynh hướng khá giống nhau. Đầu tiên, tạo thành các trạng thái trung gian RC-

C60-L1, RC-C60-L2, RC-C60-E1 và RC-C60-E2 có năng lượng thấp hơn so với các chất 

phản ứng tương ứng là −4,8; −4,3; −3,7 và −3,6 kcal.mol1. Điều này chứng tỏ rằng 

trạng thái trung gian tạo thành bền hơn so với chất tham gian phản ứng. Hàng rào 

năng lượng tương ứng với các trạng thái chuyển tiếp TS-C60-L1, TS-C60- L2, TS-

C60-E1 và TS-C60-E2 có giá trị lần lượt là 35,0; 35,43; 35,8 và 38,5 kcal.mol1. Năng 

lượng tương đối của các phức chất sản phẩm P-C60- L1, P-C60-L2, P-C60-E1 và P-

C60-E2 so với chất phản ứng có giá trị lần lượt là: −4,8; −4,2; −3,7 và −1,3 kcal.mol1. 

Kết quả này cho thấy: các sản phẩm P-C60-E1, P-C60-L1 và P-C60-L2 được hình 

thành chủ yếu, theo quan điểm nhiệt động lực học. 

 

Hình 3.30. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa fullerene và hai dạng polyaniline. 

3.7.3. Tiểu kết Mục 3.7 

Một số kết luận sau khi khảo sát các đặc tính của vật liệu nano lai polyaniline 

– fullerene có thể được rút ra như sau: 
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- Hoạt động chống oxy hóa của vật liệu polyaniline – fullerene được đánh giá thông 

qua hai cơ chế HAT và SET cùng các thông số liên quan là BDE, IE và EA nhận thấy 

rằng cơ chế được ưa chuộng là cơ chế nhận electron (thông qua cơ chế SET). 

- Bề mặt thế năng của phản ứng giữa fulleren và polyaniline (PANI) đã được phân 

tích thông qua phương pháp ONIOM. Kết quả thu được cho thấy rằng các sản phẩm 

P-C60-E1 và P-C60-L1, P-C60-L2 được hình thành chủ yếu. 
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NHỮNG KẾT LUẬN CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 

Trong luận án này, khả năng chống oxy hóa của các hợp chất vòng thơm chứa 

nguyên tử nitrogen bằng phương pháp hóa tính toán đã được nghiên cứu một cách hệ 

thống. Thông qua đó, chúng tôi đã thiết kế các hợp chất chống oxy hóa trên nền amine 

thơm được đánh giá hiệu quả khi sử dụng trong các vật liệu polymer. Luận án có các 

kết luận chính như sau: 

1. Đã chứng minh được phương pháp M05-2X/6-311++G(d,p) là phương pháp 

cho kết quả tin cậy từ sự phân tích và so sánh giữa giá trị các thông số nhiệt động 

theo tính toán và giá trị thực nghiệm và so sánh với dữ liệu thực nghiệm. Kết quả thu 

được có tính chính xác với độ lệch chuẩn (𝜎) không vượt quá 2,6. 

2. Đã đánh giá được ảnh hưởng nhóm thế tại các vị trí para trên vòng thơm 

của các hệ aniline, diphenylamine, phenoxazine và phenothiazine đến các thông số 

nhiệt động học như năng lượng phân li liên kết, năng lượng ion hóa và ái lực proton 

của chúng. Cụ thể các nhóm đẩy electron làm giảm giá trị năng lượng phân li liên kết 

và năng lượng ion hóa nhưng tăng giá trị ái lực proton, trong khi đó các nhóm hút 

electron có ảnh hưởng ngược lại. Đối với các nhóm thế halogen như F, Cl thì ảnh 

hưởng không đáng kể đến các giá trị này.    

3. Đã nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của aniline, diphenylamine cùng 

các dẫn xuất của chúng tại vị trí para thông qua các đại lượng nhiệt động liên quan 

đến 3 cơ chế HAT, SET-PT và SPLET. Khả năng chống oxy hóa được đánh giá tốt 

theo cơ chế HAT và SET-PT khi gắn thêm các nhóm thế đẩy electron vì chúng làm 

giảm giá trị năng lượng phân li của liên kết N−H và năng lượng ion hóa, đồng thời 

đã xác định đượng có mối quan hệ tuyến tính của các giá trị năng lượng phân li liên 

kết và năng lượng ion hóa với hằng số Hammett có hệ số R2 lớn hơn 0,95. Khả năng 

chống oxy hóa được đánh giá tốt theo cơ chế SPLET khi gắn các nhóm thế hút 

electron vì tạo ra các hợp chất có giá trị ái lực proton thấp.  

 4. Đã nghiên cứu bề mặt thế năng của phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO của 

các dẫn xuất aniline và diphenylamine trong pha khí theo hai cơ chế HAT và PCET. 

Các tính toán động học xác định giá trị hằng số tốc độ phản ứng trong từng cơ chế 

cũng đã khẳng định cơ chế PCET diễn ra thuận lợi hơn cơ chế HAT. Theo cơ chế 

Commented [A6]: Vật liệu gì? 
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HAT và PCET, các nhóm thế đẩy electron làm tăng tốc độ phản ứng so với các nhóm 

thế hút electron và halogen. Cụ thể trong hệ 4Y-ArNH2 tốc độ phản ứng lớn nhất khi 

nhóm thế Y = NH2 là 1,99 × 103 M1s1 (theo cơ chế HAT) và 4,03 × 104 M1s1 (theo 

cơ chế PCET). Đối với hệ 4Y-Ar2NH các nhóm thế đẩy electron mạnh như NH2 và 

N(CH3)2 giá trị hằng số tốc độ phản ứng từ 1,26 × 104 M1s1 đến 2,05 × 104 

M1s1theo cơ chế HAT và 1,00 × 104 đến 3,14 × 106 M1s1 theo cơ chế PCET. 

 5. Đã thiết kế và đánh giá khả năng chống oxy hóa của một số dẫn xuất từ 

phenoxazine và phenothiazine, các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen. Trên cơ sở kết 

quả tính toán nhận được, khả năng chống oxy hóa cũng thuận lợi theo cơ chế HAT 

về cả hai mặt nhiệt động và động học. Cụ thể: 

- Các dẫn xuất  3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz một hệ chất chống oxy hóa hiệu quả. 

Động học của phản ứng với gốc tự do HOO• được nghiên cứu dựa trên bề mặt thế 

năng và các hằng số tốc độ. Hằng số tốc độ cho cả hai hệ chất Phoz và Phtz được 

nghiên cứu đều lớn hơn giá trị hằng số tốc độ giới hạn là 105 M1s1, khẳng định rằng 

cả các dẫn xuất Phoz và Phtz được tạo thành đều là những chất hợp chất đầy hứa hẹn 

cho nhóm chất chống oxy hóa theo cơ chế HAT trong pha khí và trong dung môi 

benzene. Thêm vào đó, dựa trên nguyên lí Evans-Polanyi mối tương quan tuyến tính 

chặt chẽ đã được tìm thấy giữa giá trị logk với hằng số Hammet. 

- Thiết kế hệ các dẫn xuất mới từ Ar2NH bằng cách đưa đưa N vào hai vòng benzene 

và thay thế CF3 ở vị trí meta và N(CH3)2 ở các vị trí para của cả hai vòng thơm, tạo 

nên các hợp chất mới ổn định trong môi trường giàu oxy và hiệu quả trong việc bắt 

gốc tự do. Các giá trị tính toán động học giữa các chất được nghiên cứu với gốc tự do 

CH3OO  theo cơ chế HAT xác định hệ chất IV là những hợp chất chống oxy hóa tiềm 

năng với hằng số tốc độ phản ứng là 9,63 x 104 M1s1 trong pha khí. 

6. Đã thiết kế họ vật liệu nano lai polyaniline – fullerene có khả năng chống 

oxy hóa hiệu quả. Hoạt động chống oxy hóa của vật liệu polyaniline – fullerene được 

đánh giá thông qua hai cơ chế HAT và SET cùng các thông số liên quan là BDE, IE 

và EA nhận thấy rằng cơ chế được ưa chuộng là cơ chế nhận electron (thông qua cơ 

chế SET). Ngoài ra cơ chế phản ứng tạo ra họ vật liệu polyaniline – fullerene cũng 
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được xác định bằng phương pháp ONIOM. Kết quả cho thấy rằng các sản phẩm P-

C60-E1 và P-C60-L1, P-C60-L2 được hình thành chủ yếu. 

 

KIẾN NGHỊ 

Những kết quả đạt được trong Luận án đã mở ra những định hướng nghiên 

cứu triển vọng có thể tiếp cận trong thời gian đến để Luận án này hoàn chỉnh. Cụ thể: 

1. Tiếp tục nghiên cứu về mặt nhiệt, động hóa học khả năng chống oxy hóa 

của các hợp chất polyaniline. 

2. Tiến hành nghiên cứu, đánh giá khả năng chống oxy hóa của các hợp chất 

vòng thơm chứa nitrogen trong các hệ dung môi khác nhau. 

3. Kết hợp phương pháp lí thuyết với thực nghiệm để đánh giá và làm rõ hoạt 

tính và cơ chế chống oxy hóa của các hợp chất trong vật liệu polymer, cao su, xăng 

dầu. Trên cơ sở đó có thể thiết kế và tổng hợp các hợp chất mới có khả năng chống 

oxy hóa hiệu quả và có khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất.  
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P1 

 

PHỤ LỤC 

Bảng P1. Giá trị hằng số Hammett tại vị trí para 

 

Nhóm thế (Y) 𝑝
+

 𝑝
− 

H 0,0 0,0 

F 0,07 0,03 

Cl 0,11 0,19 

CH3 0,31 0,17 

OCH3 0,78 0,26 

NH2 1,3 0,15 

N(CH3)2 1,7 0,12 

CF3 0,61 0,65 

CN 0,66 1,00 

NO2 0,79 1,27 

 

 

 

Bảng P2. Biến thiên năng lượng tự do (G) của phản ứng CH3OO• + 4Y-ArNH2 

Y G (kcal.mol1) Y G (kcal.mol1) 

H 10,7 NH2 4,8 

F 9,7 N(CH3)2 4,3 

Cl 10,4 CF3 13,3 

CH3 10,3 CN 13,7 

OCH3 6,8 NO2 14,9 

 

  



P2 

 

 

Bảng P3. BDE = BDE(4Y-Ar2NH)  BDE(Ar2NH) 

Nhóm thế  

(Y) 

BDE(NH) (kcal.mol ̶ 1) Nhóm thế  

(Y) 

BDE(NH) (kcal.mol ̶ 1) 

ROM05-2X/6-311++G(d,p) ROM05-2X/6-311++G(d,p) 

H 0,0 NH2 3,8 

F 0,9 N(CH3)2 4,4 

Cl 0,4 CF3 1,4 

CH3 0,3 CN 1,5 

OCH3 2,3 NO2 2,2 

 

 

Bảng P4. Biến thiên năng lượng tự do (G) của phản ứng CH3OO• + 4Y-Ar2NH 

Y G (kcal.mol1) Y G (kcal.mol1) 

H 4,0 NH2 0,5 

F 2,5 N(CH3)2 1,2 

Cl 3,3 CF3 4,4 

CH3 2,1 CN 4,6 

OCH3 1,3 NO2 5,3 

 

  



P3 

 

 

Bảng P5. Hằng số tốc độ trong dung môi benzene và pha khí 

Y 

Phoz Phtz 

logk 𝑘𝑔𝑎𝑠

𝑘𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑒
(Phoz) 

logk 𝑘𝑔𝑎𝑠

𝑘𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑒
(Phtz) 

Pha khí Benzene Pha khí Benzene 

H 6,925828 5,934498 9,80233 5,636487896 3,73239376 80,1852 

F 7,613842 5,146128 293,571 5,820857989 3,653212514 147,111 

Cl 7,079181 4,944483 136,364 5,403120521 3,176091259 168,667 

CH3 7,100371 5,380211 52,5 6,487138375 4,672097858 65,3191 

OCH3 8,820858 7,113943 50,9231 6,750508395 4,792391689 90,8065 

NH2 9,143015 7,230449 81,7647 7,773786445 4,892094603 761,538 

CF3 5,858537 3,662758 156,957 5,862131379 3,544068044 208 

CN 6,598791 4,113943 305,385 5,696356389 2,857332496 690,278 

NO2 5,33646 2,80618 339,063 5,423245874 2,806179974 414,063 
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Bảng P6. Giá trị BDE tính toán ở mức B3LYP-GD3 và B3LYP 

Hợp chất 

BDE(NH) (kcal,mol1) Hợp chất BDE(NH) (kcal,mol1) 

B3LY

P 

B3LYP

-GD3 
Độ lệcha  

B3LY

P 

B3LYP

-GD3 
Độ lệcha 

PANI-L  C60-L2  

N1H 85,09 85,56 0,47 N1H 89,78 90,48 0,70 

N2H 78,04 78,86 0,82 N3H 79,75 80,34 0,59 

N3H 78,10 78,92 0,82 N4H 81,14 81,73 0,59 

N4H 79,92 80,62 0,70 C60-E1    

PANI-E  N1H 83,86 84,78 0,92 

N1H 86,83 87,28 0,45 N2H 78,93 79,79 0,86 

N2H 78,66 79,44 0,78 C60-E2  

C60-L1  N1H 90,88 91,48 0,60 

N1H 81,85 82,83 0,98 aGiá trị (B3LYP-GD3/6-

311++G(d,p)//B3LYP-GD3/6-31G(d)) – 

giá trị (B3LYP/6-

311++G(d,p)//B3LYP/6-31G(d) 

N2H 78,14 79,00 0,86 

N3H 78,31 79,19 0,88 

N4H 80,21 80,98 0,77 
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Bảng P7. Giá trị IE và EA tính toán ở mức B3LYP-GD3 và B3LYP 

Hợp chất 

IE (kcal,mol1) EA (kcal,mol1) 

B3LYP 

B3LYP-

GD3 

Độ lệcha 

B3LYP 

B3LYP-

GD3 

Độ lệcha 

PANI-L 130,36 130,46 0,10 0,58 0,56 -0,02 

PANI-E 140,74 140,83 0,09 45,62 45,54 -0,08 

C60-L1 130,98 131,22 0,24 65,10 65,06 -0,04 

C60-L2 133,97 133,77 -0,20 61,74 61,93 0,19 

C60-E1 140,56 140,7 0,14 66,46 66,33 -0,13 

C60-E2 143,84 143,8 -0,04 65,18 65,11 -0,07 

aGiá trị (B3LYP-GD3/6-311++G(d,p)//B3LYP-GD3/6-31G(d)) – giá trị (B3LYP/6-

311++G(d,p)//B3LYP/6-31G(d) 
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Bảng P8. Năng lượng tự do hoạt hóa trong phản ứng của PANI theo nhiệt độ 

Nhiệt độ 

(K) 

G‡ (kcal/mol) 

Leucocemeraldine Emeraldine 

 N1−H  N2−H N1−H N2−H 

100 -0,4 -1,0 1,0 0,1 

120 0,2 -0,4 1,7 0,7 

140 0,8 0,3 2,3 1,4 

160 1,4 0,9 3,0 2,0 

180 2,1 1,6 3,6 2,7 

200 2,7 2,2 4,2 3,3 

220 3,3 2,8 4,9 3,9 

240 3,9 3,5 5,5 4,5 

260 4,5 4,1 6,1 5,2 

280 5,1 4,7 6,8 5,8 

298,15 5,6 5,3 7,3 6,3 

300 5,7 5,3 7,4 6,4 

320 6,2 6,0 8,0 7,0 

340 6,8 6,6 8,6 7,6 

360 7,4 7,2 9,2 8,2 

380 8,0 7,8 9,8 8,8 

400 8,6 8,4 10,4 9,4 

420 9,1 9,0 11,0 10,0 

440 9,7 9,6 11,6 10,6 

460 10,3 10,2 12,2 11,1 

480 10,8 10,8 12,8 11,7 

500 11,4 11,4 13,3 12,3 

520 11,9 12,0 13,9 12,9 

540 12,5 12,5 14,5 13,4 

560 13,0 13,1 15,1 14,0 

580 13,6 13,7 15,6 14,6 

600 14,1 14,3 16,2 15,1 
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Hình P1. Cấu trúc trạng thái trung gian, trạng thái chuyển tiếp của phản ứng 

ArNH2 với CH3OO• theo hai cơ chế HAT và PCET 
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a) 

  

 

 

 

 

 

b) 

Hình P2. Bề mặt thế năng của phản ứng 4Y-ArNH2 và CH3OO theo cơ chế a) HAT  

và b) PCET 

 



P9 

 

a) 

b) 

 

Hình P3. Mối tương quan giữa hằng số thế Hammett với giá trị a) TS và b) PC trong 

phản ứng của 3,7-diY-Phoz, 3,7-diY-Phtz với HOO• trong dung môi benzene 

trong dung môi benzene 


