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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

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. Việc 

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.  

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. Do đó, vấn đề chọn hoặc thiết kế các chất chống oxy hóa 

hiệu quả có tầm quan trọng trong việc bảo vệ vật liệu khỏi các quá 

trình suy giảm tính chất.  

Cùng với sự phát triển của các hợp chất hữu cơ, các hợp chất 

thơm cũng được tập trung nghiên cứu và có nhiều ứng dụng trong khoa 

học, công nghệ và trong đời sống. Đặc biệt chúng được biết đến như 

là các hợp chất chống oxy hóa tiềm năng sử dụng hiệu quả trong lĩnh 

vực y học, thực phẩm và công nghiệp. 

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. Các amine thơm được sử 

dụng là những chất chống oxy hóa nhằm ổn định vật liệu polymer, 

chất dẻo, sản phẩm dầu mỏ cho thấy sự ổn định của các polymer này 

được cải thiện đáng kể. 

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. 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.  
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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 và có tính thực 

tế khi đề xuất một chất chống oxy hóa mới.  

Từ những vấn đề phân tích ở trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có 

khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán” với các 

mục tiêu: 

- 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. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Từ các mục tiêu nêu trên, luận án đã được tiến hành nghiên cứu 

theo bốn nội dung chính sau: 

- 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 ở vị trí meta và para. 

- 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. 

 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Tối ưu hóa cấu trúc và tính năng lượng điểm đơn  

3.2. Tính toán các thông số nhiệt động học 
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4. 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. Các kết quả 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 nước. 

5. 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 nitrogen: i) một vòng thơm: aniline, ii) hai vòng thơm-

diphenylamin, and iii)  nhiều vòng thơm: polyaniline  thông qua các cơ 

chế HAT, PCET, SET-PT và 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 động lực 

học qua 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 nitrogen bằng phương pháp hóa tính toán gồm phenoxazine 

và phenothiazine; các dẫn xuất của diphenylamine và các hợp chất 

nano lai fulleren-polyaniline. 

6. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

- Mở đầu  

- Chương 1: Tổng quan về hệ chất nghiên cứu  

- Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu  

- Chương 3: Kết quả và thảo luận  

- Những kết luận chính của Luận án và kiến nghị  

- Danh mục các công trình liên quan đến Luận án  

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ CHẤT NGHIÊN CỨU 
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1.1. Tổng quan về hợp chất chống oxy hóa 

1.2. Tổng quan về hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có tác dụng 

chống oxy hóa  

1.3. Cơ chế chống oxy hóa của các hợp chất họ amine thơm 

1.4. Phương trình Hammett 

1.5. Tình hình ứng dụng hóa học tính toán trong nghiên cứu khả 

năng chống oxy hóa của hợp chất amine thơm 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Khảo sát phương pháp tính toán các thông số nhiệt động gồm năng 

lượng phân li liên kết N–H, năng lượng ion hóa và ái lực proton, 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 

của: aniline, diphenylamine và polyaniline. 

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

oxy hóa. 

2.2. Tổng quan về phương pháp tính 

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

Schrödinger  

2.2.2. Bộ hàm cơ cở  

2.2.3. Cấu hình electron và trạng thái của hệ 

2.2.4. Phương pháp lí thuyết phiếm hàm mật độ 

Lí thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) 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. 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. Trong 

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


5 

luận án này, chúng tôi sử dụng phiếm hàm mật độ Minnesota (M05-

2X), là một phiếm hàm lai tương quan - trao đổi meta mới kết hợp với 

bộ hàm cơ sở hóa trị 6-311++G(d,p) để thử nghiệm và khảo sát khả 

năng chống oxy hóa của các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen. 

2.2.5. Phương pháp ONIOM 

Phương pháp ONIOM là phương pháp tích hợp cơ học phân tử 

và orbital phân tử với N lớp (Our own N-layered Integrated 

molecular Orbital and molecular Mechanics), 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 một lớp mức cao và một lớp mức thấp. 

Trong Luận án này chúng tôi sử dụng phương pháp ONIOM 2 lớp để 

áp dụng cho hợp chất nano lai fullerene – polyaniline. 

2.3. Các phần mềm tính toán 

2.3.1. Phần mềm Gaussian 09 

Gaussian là một trong những phần mềm hiệu quả nhất để tính 

toán hóa lượng tử. Phần mềm này có hầu hết các phương pháp tính từ 

bán thực nghiệm đến ab-initio và lí thuyết phiếm hàm mật độ. 

2.3.2. Phần mềm Gaussview  

Gaussview (phiên bản 5 hoặc 6) là phần mềm hỗ trợ cho phần 

mềm Gaussian 09 trong việc xây dựng cấu trúc ban đầu. Ngoài ra, 

Gaussview còn được dùng để 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...). Nhờ đó, việc kiểm tra các kết 

quả tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. 

2.3.3. Phần mềm Eyringpy 

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) 

2.4.2. Tối ưu hóa cấu trúc (geometry optimization) 

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

2.4.4. Tính các thông số nhiệt động học  

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

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

án 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát tính chính xác của phương pháp nghiên cứu 

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 này được sử dụng để tính toán cho toàn bộ các hệ chất nghiên 

cứu trong Luận án (trừ hợp chất nano lai polyaniline – fullerene, sẽ 

được trình bày ở Mục 3.7 của Luận án). 

3.2. Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của aniline (C6H5NH2) 

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nhóm thế tại các vị trí meta và para 

Tại vị trí para các nhóm thế làm thay đổi năng lượng phân li liên 

kết (BDE) 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 aniline (kí hiệu: ArNH2) ban đầu. Nhưng 

khi các nhóm thế được chuyển vào vị trí para, kết quả ảnh hưởng được 

định lượng rõ ràng cho từng loại. Cụ thể, khi nhóm thế là halogen (X) 

hoặc các nhóm đẩy electron (EDG) làm giảm đáng kể giá trị 

BDE(NH), nhóm đẩy electron càng mạnh thì giảm càng nhiều giá trị 

BDE(NH), ngược lại, các nhóm thế hút electron (EWG) làm giá trị 

BDE tăng lên. Có thể nhận thấy trong kết quả tính toán của chúng tôi, 

các nhóm thế tại vị trí para sẽ cho kết quả phù hợp hơn với quy luật 

ảnh hưởng của các nhóm thế. 

3.2.2. Năng lượng ion hóa (IE) của các dẫn xuất ArNH2 chứa một 

nhóm thế 
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Đối với ảnh hưởng của các nhóm thế, các nhóm EDG mạnh 

như N(CH3)2 hay NH2 làm giảm đáng kể giá trị IE, ngược lại các nhóm 

EWG làm giá trị IE tăng lên so với chất ban đầu, các halogen chưa có 

sự ảnh hưởng rõ rệt. Nhóm thế làm giảm giá trị IE, tức là khả năng 

chống oxy hóa tăng lên. Thứ tự cho khả năng chống oxy hóa của các 

nhóm thế được sắp xếp như sau: N(CH3)2 > NH2 > OCH3 > CH3 > H 

  F  Cl  > CN  CF3 > NO2. 

3.2.3. Động học của phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO• trong hệ 

ArNH2  

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. 

Chiều cao của 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 lực học. Theo cơ chế này, các nhóm EDG vẫn được xem là 

các nhóm tạo nên chất chống oxy hóa lí tưởng vì giá trị TS giảm đáng 

kể so với aniline ban đầu. 

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. Đối với aniline, giá trị k và 

∆G được tính toán theo cơ chế HAT lần lượt là 13,2 (L.mol1.s1) và 

20,7 kcal.mol1, theo cơ chế PCET lần lượt là 72,2 (L.mol1.s1) và 

18,4 kcal.mol1. Với các dẫn xuất 4Y-ArNH2, giá trị k tăng lên bởi ảnh 

hưởng của các nhóm EDG trong cả 2 cơ chế, trong đó cơ chế PCET 

có sự thay đổi rõ ràng hơn (tăng hơn 104 lần đối khi EDG là NH2).  

Phản ứng động học của các dẫn xuất chứa nhóm EDG cũng 

xảy ra thuận lợi hơn so với các nhóm thế khác và ArNH2 bởi giá trị 

∆G nhỏ hơn. Giá trị Γ% (braching ratio) đã chỉ ra rằng phản ứng 
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CH3OO• + 4Y-ArNH2 có xu hướng xảy ra theo cơ chế PCET nhiều 

hơn cơ chế HAT. Trường hợp khi Y là các nhóm EDG khả năng phản 

ứng theo cơ chế PCET chiếm hơn 95%; khi Y là các nhóm EWD, cơ 

chế PCET vẫn thuận lợi hơn cơ chế HAT nhưng tỉ lệ không cao như 

các nhóm EDG và halogen (nhóm hút electron mạnh nhất là NO2 chỉ 

tạo nên sự chênh lệch khoảng 78,48%). 

3.2.4. Tiểu kết 

 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. 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.  

 Theo cơ chế PCET, các nhóm đẩy electron vẫn có khả năng 

chống oxy hóa tốt hơn các nhóm hút electron và halogen theo quan 

điểm động học. 

3.3. Khả năng chống oxy hóa của dẫn xuất diphenylamine 

 Công thức phân tử: (C6H5)2NH 

Kí hiệu: Ar2NH, các dẫn xuất tại vị trí para: 4Y-Ar2NH  

 Công thức cấu tạo:  

 

 

 

 

Hình 1. Công thức cấu tạo của diphenylamine 

3.3.1. Ảnh hưởng của nhóm thế tại vị trí para đến các thông số nhiệt 

động 

Các EDG tại vị trí para đã làm giảm giá trị BDE(NH), 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 4,4 và 4,9 kcal.mol1. Ngược lại, NO2 là một trong những 



9 

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.  

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. 

Xét 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 nhóm EWG được đánh giá là nhóm tạo nên chất 

chống oxy hóa tốt theo cơ chế SPLET. 

3.3.2. Động học của phản ứng dập tắt gốc tự do CH3OO• trong hệ 

Ar2NH  

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 hệ số tỉ lệ phân nhánh (Γ%: tỉ 

số giữa hằng số tốc độ theo cơ chế PCET so với hằng số tốc độ tổng) 

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). 

3.3.3. Tiểu kết 

Giá trị năng lượng phân li liên kết NH trong 4Y-Ar2NH 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 
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(N(CH3)2), ngược lại, giá trị năng lượng phân li liên kết tăng khi Y là 

các nhóm hút electron.  

Khả năng chuyển nguyên tử H của 4Y-Ar2NH tới CH3OO 

thông qua cơ chế PCET chiếm ưu thế so với cơ chế HAT.  

3.4. Khả năng chống oxy hóa của dẫn xuất polyaniline (PANI) 

 
  Hình 2. Dạng leucoemeraldine và emeraldine của PANI  

3.4.1. Khảo sát giá trị các thông số nhiệt động của PANI ở dạng 

leucoemeraldine và emeraldine với n = 1 

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. 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 - một chất 

bắt gốc tự do hiệu quả.  

Giá trị 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 



11 

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, 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.  

3.4.2. Bề mặt thế năng và động học của phản ứng giữa PANI với 

HOO 

Đối với leucoemeraldine 

- Hợp chất trung gian RC và PC ở cả 2 vị trí N–H đều có năng lượng 

tương đối thấp hơn so với chất phản ứng khoảng 3,4 – 16,0 kcal.mol1. 

Các trạng thái chuyển tiếp TS(N1), TS(N2) có giá trị lần lượt là –2,7 

và –3,8 kcal.mol1, giá trị năng lượng này cao hơn các RC và đa số 

thấp hơn chất ban đầu. Chứng tỏ các RC, PC và TS tạo thành thuận 

lợi về mặt nhiệt động.                                                                    

- Sản phẩm tạo thành có năng lượng 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•. 

Đối với leucoemeraldine 

Quan sát bề mặt thế năng của phản ứng giữa HOO với 

emeraldine thấy được: Phản ứng tạo thành sản phẩm bền hơn so với 

trạng thái PANI ban đầu vì có năng lượng tương đối thấp hơn so với 

chất phản ứng. Phản ứng hình thành nên các Int và TS thuận lợi về 

mặt nhiệt động, chứng tỏ gốc tự do được tạo thành bền hơn và ít có 

khả năng phản ứng hơn gốc tự do HOO•. 

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 
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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. 

 
Hình 3. Công thức cấu tạo của phenoxazine và phenothiazine 

3.5.1. Ảnh hưởng của nhóm thế tại vị trí para đến các thông số 

nhiệt động 

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 nhóm 

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. Các dẫn xuất của Phoz và Phtz  tạo thành khi EWG 

và halogen đính vào vị trí 3,7 của vòng benzene được đánh giá là chất 

chống oxy hóa tốt theo cơ chế SPLET. 

3.5.2.  Ảnh hưởng của nhóm thế đến động học của phản ứng dập 

tắt gốc tự do (HOO•) trong Phoz, Phtz  

3.5.2.1. Dự đoán khả năng xảy ra phản ứng trong quá trình chuyển 

hydro của các dẫn xuất Phoz, Phtz tới HOO 
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Kết quả tính toán năng lượng tự do Gibbs cho thấy rằng tất cả 

các phản ứng đều tự xảy ra vì năng lượng tự do Gibbs có giá trị âm. 

Do đó trong các tính toán tiếp theo, tất cả các nhóm thế đều được đưa 

vào tính toán để xây dựng bề mặt thế năng và dự đoán hằng số tốc độ 

phản ứng cũng như đánh giá ảnh hưởng của nhóm thế đến động học 

phản ứng.  

3.5.2.2. Bề mặt thế năng của phản ứng giữa các dẫn xuất 3,7-diY-

Phoz và 3,7-diY-Phtz với HOO• 

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.  

3.5.2.3. Hằng số tốc độ của phản ứng giữa 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-

Phtz với HOO• 

Hằng số tốc độ trong quá trình 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  (tính trong pha khí) 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. Bên cạnh đó, 

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 



14 

8,1 đến 14,2 kcal.mol1). Với các số liệu đó, nhận thấy rằng khả năng 

phản ứng của các dẫn xuất Phoz với gốc tự do vẫn thuận lợi hơn các 

dẫn xuất Phtz.  

3.5.2.4. Ảnh hưởng của dung môi đến động học của phản ứng 

chuyển nguyên tử hydrogen giữa các dẫn xuất Phoz và Phtz với 

HOO• 

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 cho 

thấy các EDG mạnh đã làm tăng giá trị hằng số tốc độ trong các phản 

ứng chuyển nguyên tử hydrogen. 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. 

3.6. Thiết kế các dẫn xuất diphenylamine 

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. Tuy nhiên, 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. Các hợp chất thiết kế được trình bày trên 

Hình 4.    
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Hình 4. 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 

Giá trị BDE (N ̶ H) và IE của các dẫn xuất diphenylamine 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 
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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 hợp chất IV 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 

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 hợp chất IV theo phương pháp 

M05-2X/6-311++G(d,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 nguyên tử hydrogen đến gốc tự do CH3OO của hợp chất 

IVc dễ dàng hơn so với Ar2NH. 

So sánh giá trị hằng số tốc độ 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. 

3.7. 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. 

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 
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dụng phương pháp ONIOM do Morokuma và đồng nghiệp đã đề xuất. 

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 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 

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. 

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), 

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. Có thể kết 

luận rằng, quá trình nhận electron là cơ chế chính quyết định hoạt động 

chống oxy hóa của polyaniline – fullerene. 

3.7.2. Phản ứng giữa fullerene và polyaniline tính toán bằng 

phương pháp ONIOM 
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Dựa trên phản ứng thực nghiệm sẵn có, chúng tôi mô phỏng 

lại cơ chế phản ứng giữa aniline và fullerene 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). 

Các dữ liệu tính toán cho thấy 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. 

Thông qua các đường phản ứng được mô tả trong bề mặt thế 

năng 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. 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 trong phản ứng của aniline và fullerene. 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). 

Tất cả các phản ứng của fullerene với hai dạng của polyaniline có 

khuynh hướng khá giống nhau, 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 và năng lượng tương đối của các phức chất 

sản phẩm 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. 

 

 

 

NHỮNG KẾT LUẬN CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 
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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. 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. 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. 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. Khả năng chống 

oxy hóa được đánh giá tốt theo cơ chế SPLET khi gắn các nhóm thế 

hút electron. 

 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. Giá trị hằng số tốc độ phản ứng đã 

khẳng định cơ chế PCET diễn ra thuận lợi hơn cơ chế HAT.  

 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: 
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- Các dẫn xuất 3,7-diY-Phoz và 3,7-diY-Phtz là hệ chất chống oxy hóa 

hiệu quả. 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.  

- Thiết kế hệ các dẫn xuất mới từ Ar2NH bằng cách đưa N vào hai 

vòng benzene, 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.  

6. Đã thiết kế họ vật liệu nano lai polyaniline – fullerene có 

khả năng chống oxy hóa hiệu quả theo cơ chế nhận electron. Ngoài ra 

cơ chế phản ứng tạo ra họ vật liệu polyaniline – fullerene cũng 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.  

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN 

LUẬN ÁN 
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INTRODUCTION 

When polymer materials are exposed to atmospheric 

environment in the simultaneous presence of oxygen, water, light, and 

heat,  their quality is deteriorated, then their durability is gradually 

reduced and their physical, chemical or mechanical properties are 

affected. Therefore, slowing down material degradation due to 

oxidation is of great concern in both academic and economic aspects. 

A thorough understanding of the working mechanism of 

antioxidants is important in protecting organic compounds from 

degenerative processes. 

The main role of antioxidants is to terminate the chain reaction 

or prevent oxidation reactions to occur in the organic compounds. 

Therefore, the matter of choosing or designing effective antioxidants 

for protecting materials remains a challenge for both the experimental 

and theoretical chemists. 

Along with the development of organic chemistry, aromatic 

compounds has long been focused on research and found many 

applications in science, technology, as well as in life. More especially, 

they are known as the potential antioxidants that have been used 

effectively in the medical, food and industrial fields. Recently, 

nitrogen-containing aromatic compounds have attracted much 

attention from researchers due to their effective antioxidant ability in 

suppressing free radicals. Many scientific studies in our country and 

in the world have also focused on the antioxidant activity of these 

compounds. Aromatic amines are used as the stabilizers for polymers, 

plastics, and petroleum products. 

It is clear that the relationships between the structure, 

thermodynamic properties, and antioxidant activity of nitrogen-

containing aromatic compounds in general and aromatic amines in 

particular are of great interest from theoretical as well as practical 

perspectives. However, systematical researching to find the specific 

rules and mechanisms for each antioxidant is still an open question for 

each specific substance, remaining one of the issues to be discovered. 

Therefore, the objective of the dissertationis through the study of 

thermodynamic properties related to the free radical extinguishing 

reaction mechanisms to design the effective antioxidants derived from 

amines, used as a stabilizer for polymer materials. 
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In this field, research by quantum chemistry and computational 

methodology will have many prospects to create new results that 

ensure the accuracy, science, and logic of interpretation and realism 

in order to propose a new antioxidant. With a large number of relevant 

scientific publications recently, it can be confirmed that the 

application of computational methods in quantum chemistry has 

become a powerful tool for chemical research. 

From the above analysis problems, we have carried out the 

topic: "Study and design the nitrogen-containing aromatic 

compounds with effective antioxidant ability by computational 

method" with the following objectives: 

- Research on the antioxidant ability of aromatic ring 

compounds containing NH bonds by computational chemical 

calculations; 

- Design of effective antioxidants for polymer material 

stabilization based on nitrogen-containing aromatic compounds.  

2. RESEARCH CONTENT 

From the above objectives, the dissertation has been carried out 

according to four main contents as the followings: 

- Examining the reliable computational chemical methods to 

determine thermodynamic parameters including BDE(N–H), IE, PA, 

PDE, and ETE; 

- Investigating the substituents' influence at the meta and para 

positions; 

- Studying the structure and antioxidant ability of nitrogen-containing 

aromatic compounds from the point of view of thermodynamics and 

kinetics chemistry of the following systems: 

+ Mono-aromatic compounds – aniline; 

+ Bis-aromatic compounds – diphenylamine; 

+ Polycyclic aromatic compounds – polyanilines. 

- Designing the nitrogen-containing aromatic derivatives with highly 

effective antioxidant ability, as follows: 

+ Phenoxazine and phenothiazine heterocyclic compounds; 

+ Diphenylamine derivatives; 

+ Fullleren-polyaniline hybrid nano compounds.  

3. RESEARCH METHODS 
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3.1. Structural optimization and single point energy calculations 

3.2. Thermodynamic parameters calculations. 

4. SCIENTIFICDISSERTATION SIGNIFICANCE 

Deploying a new research direction is suitable to the general 

trend in the world as well as the conditions of Vietnam. The obtained 

results of this dissertationhave a role inthe orientation for the synthesis 

of antioxidants from derivatives of aromatic compounds, satisfying 

the research requirements and towards applications in Vietnam. 

5. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION 

- To systematically study the antioxidant ability and the effects of 

substituents on the antioxidant ability of some nitrogen-containing 

aromatic compounds, including i) mono aromatic ring: aniline; ii) two 

aromatic rings: diphenylamine; and iii) poly-aromatic rings: 

polyaniline through the following mechanisms: HAT/PCET; SETPT, 

and SPLET mechanism. The influence of the electron donating groups 

by HAT and SET-PT mechanisms is evaluated to find the better 

antioxidant than the electron withdrawing and halogen groups according 

to thermodynamic point of view. 

- To evaluate the mechanisms of the free radical quenching reaction from a 

dynamic point of view through HAT/PCET mechanisms, whereby the 

PCET mechanism is evaluated to take place a faster reaction rate than the 

occurring rate in the HAT mechanism. 

- To design the potential antioxidant compounds from nitrogen-

containing aromatic derivatives including phenoxazine, 

phenothiazine; diphenylamine derivatives, and fulleren-polyaniline 

hybrid nano compounds by computational chemical methods. 

6. DISSERTATION STRUCTURE 

- Introduction 

- Chapter 1: Overview of research system 

- Chapter 2: Content and research method 

- Chapter 3: Results and discussion 

-Conclusions  

- Scientific publications relating to the dissertation 

- References 

- Appendix 

CHAPTER 1. OVERVIEW OF RESEARCH SYSTEM 
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1.1. Overview of antioxidant compounds 

1.2. Overview of nitrogen-containing aromatic compounds with 

highly effective antioxidant ability 

1.3. Antioxidant mechanisms of aromatic amines 

1.4. Hammett's equation 

1.5. Application of computational chemistry in the study of the 

antioxidant ability of nitrogen-containing aromatic 

compounds 

CHAPTER 2. CONTENT AND RESEACH METHOD 

2.1. Research content 
- Investigation of the suitable computational method for accurate 

predicting the thermodynamic parameters including N–H bond 

dissociation energy (BDE), ionization energy (IE), and proton affinity 

(PA) then evaluating the influence positions of substituent groups. 

- Study on the structure and antioxidant ability of N-containing 

aromatic compounds of aniline, diphenylamine, and polyaniline based 

on the thermodynamic and chemical point of view.  

- Design of nitrogen-containing aromatic derivatives with effective 

antioxidant ability. 

2.2. Overview of computational methods 

2.2.1. Basic of quantum chemical calculation method - 

Schrödinger's equation 

2.2.2. The basis sets 

2.2.3. Electron configuration and state of the system 

2.2.4. Theoretical method of density functional theory 
Density Functional Theory (DFT) has gradually become the 

most widely used as an effective theoretical method for simulating the 

properties of organic and inorganic molecules, the theory of quantum 

mechanics based on electron density ρ(r) = |ψ(r)|2 instead of the wave 

function ψ(r) to calculate the energy of the system. Using this theory, 

the properties of a multi-electron system can be determined using 

functions, in which case the electron density depends only on three 

spatial coordinate variables, not on the number of electrons in the 

system. DFT is one of the most popular methods and flexibility for 

physical and chemical researches. 

Each DFT method is a suitable combination between the 

specific forms of the exchange function and the correlation function. 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=vi&tl=en&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dvi%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.com.vn%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Computational_physics%26xid%3D17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214%26usg%3DALkJrhh4fqnUD6dOhOEgZ2h_QMmXpk1rPA
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In this dissertation, we use the Minnesota density functional (M05-

2X), which is a new correlation future functional – new meta exchange 

combined with the basis set of 6-311++G(d,p) for testing and 

investigating the antioxidant ability of nitrogen-containing aromatic 

compounds. 

2.2.5. ONIOM method 
ONIOM method is used to calculate energy, optimize 

geometrical structure, predict vibrational frequencies, charge and 

magnetic characteristics of large molecules in many different research 

fields including enzyme reaction, the reaction mechanism of organic 

compounds, the effect of substituents, and, the reaction on the surface 

of the crystals. A compound in ONIOM method is divided into two or 

three classes corresponding to the high (High), medium (Medium), 

and low (Low) level. The 2-layer ONIOM model consists of one high 

and one low level. In this dissertation, we used 2-layer ONIOM 

method to apply for fullerene-polyaniline hybrid nanoparticles. 

2.3. Computational softwares 

2.3.1. Gaussian 09 software 
Gaussian is one of the most efficient software for quantum 

chemistry calculations. The software covers most of the methods from 

semi-experimental to ab-initio and density functional theory. 

2.3.2. Gaussview software 
Gaussview (version 5 or 6) is the support software for the 

Gaussian 09 software in the initial construction of the studied 

compound. Gaussview is also used to visualize the calculated results 

from the output files of Gaussian calculations.  

2.3.3. Eyringpy software 

2.4. Research methods used in the dissertation 

2.4.1. Single point energy calculation 

2.4.2. Geometry optimization 

2.4.3. Determination of transitions and energy barriers 

2.4.4. Calculation of the thermodynamic parameters 

2.4.5. Calculation of the kinetic parameters of chemical reactions 

2.4.6. Conventions of notation of quantities used in the dissertation 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. Investigation of the accuracy of the research methodology 
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The M05-2X/6-311++G(d,p) method has been preliminary 

investigated and compared with the availably experimental data as well 

as with the results obtained from popular methods. On the basis of this 

analysis we believe, M05-2X/6-311++G(d,p) method is accurate to 

determine the thermodynamic parameters. Therefore, this method is 

used to calculate for all the research systems in the dissertation (except 

for polyaniline-fullerene hybrid nano compounds, which will be 

presented in Section 3.7). 

3.2. Research on the antioxidant potential of aniline (C6H5NH2) 

3.2.1. Investigation of the effect of substituents at meta and para 

positions  
At the para position, the substituents change the bonding 

dissociation energy (BDE) more than at the meta position. Substitution 

groups when attached to the meta position will form the derivatives 

that only tend to increase the BDE(NH) values compared to the 

parent one (ArNH2). But when the substituents are placed at the para 

position, the resulting effects are clearly quantified for each type. 

Specifically, when the substituent group is halogen (X) or electron 

donating groups (EDG), they significantly reduce the BDE(NH) 

value, the stronger the electron withdrawing group (EWG), the more 

the BDE(NH) value. In contrast, the electron withdrawing groups 

(EWG) causes the BDE value to increase. Based on our calculation 

results, it can be seen that the substituent groups at the para position 

of ArNH2 will give more consistent results with the influence rule of 

the substituent groups. 

3.2.2. The ionization energy (IE) of the ArNH2 derivatives 

containing one substituent group 
For the effect of substituent groups, strong EDGs such as 

N(CH3)2 or NH2 significantly reduce IE value, whereas EWGs cause 

IE value to increase when compared to the original substance, 

halogens do not have a clear effect. Substitution group reduces IE 

value that  indicates the antioxidant capacity increases. The order for 

the antioxidant ability is arranged as follows: N(CH3)2 > NH2 > OCH3 

> CH3 > H   F  Cl  > CN  CF3 > NO2. 

3.2.3. Kinetics of CH3OO• free radical scavenging in ArNH2 

system 
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We investigated the mentioned reactions by HAT and PCET 

mechanism. With the presence of the substituent at the para position, 

the potential energy surface of the reaction of 4Y-ArNH2 and CH3OO 

was established to clarify the mechanism of the free radical 

scavenging reactions. 

The energy barrier at the transition state (TS) for HAT 

mechanism is higher than the corresponding one for PCET mechanism 

and still depends on the nature of the substituent group. The enthalpy 

values are changed in the range from 0.3 to 2.9 kcal.mol1. This can 

confirm that the PCET mechanism is considered to be more favorable 

than the HAT mechanism from the thermodynamic point of view. 

Under this mechanism, the EDG is still considered as the ideal group 

to form the effective antioxidants because the energy values of TS are 

significantly reduced as compared with the parent aniline. 

Based on the enthalpy in each step of the reaction, rate 

constant (k) and Gibbs free energy of activation (∆G# ) were calculated 

in gas phase at 298.15K. For aniline, value k and ∆G calculated 

according to the HAT mechanism are 13.2 L.mol1.s1 and 20.7 

kcal.mol1, respectively. For the PCET mechanism, those values are 

72.2 L.mol1.s1 and 18.4 kcal.mol1, respectively. With 4Y-ArNH2 

derivatives, the rate constant is increased by the influence of EDGs in 

both mechanisms, in which the PCET mechanism has a clearer change 

(increased more than 104 times with a strong EDG of NH2). The 

reaction kinetics of the EDG containing derivatives also occur 

favorable than other substituents and ArNH2 by value ∆G  smaller. 

The branching ratio value (Γ%) that the reaction of CH3OO• + 4Y-

ArNH2 tends to occur according to PCET mechanism more than HAT. 

When Y is the EDG, the ability to react by PCET mechanism accounts 

for more than 95%; and when Y is the EWG, the PCET mechanism is 

still more advantageous than the HAT, but the reaction rate is not as 

high as the EDG and halogen groups (the strongest EWG which is NO2 

makes a difference of 78.48%). 

3.3. Antioxidant ability of diphenylamine derivatives 

Formula: (C6H5)2NH 

Denoted as: Ar2NH, substituted derivatives at para position: 4Y-

Ar2NH  
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Structural formula (Figure 1):  

 

 

 

 

 

Figure 1. Molecular structure of diphenylamine 

3.3.1. Effect of substituents at para position on thermodynamic 

parameters 

At the para position, EDGs reduce the BDE(NH) values and 

EWGs increase the BDE(NH) ones. For example, strong EDGs such 

as NH2 and N(CH3)2 reduce the BDE(NH) value by 4.4 and 4.9 

kcal.mol1, respectively. In contrast, NO2
,
 one of the strong EWG, 

increases the BDE(NH) value up to 2.0 kcal.mol1.  The halogen 

groups such as F and Cl slightly reduce the BDE with the amount of 

1.0 kcal.mol1. 

The substituents influence the thermodynamic parameters of 

the substrate and the derivatives. For EDGs, IE value are strongly 

decreased in comparison to Ar2NH, especially the strongest EDG of 

N(CH3)2 can reduce this value to 22.6 kcal.mol1. In contrast, EWGs 

increase IE values. The largest one is of 3.8 kcal.mol1 for NO2 group. 

Halogen substituents (F and Cl) have a negligible effect on the IE 

value. Thus, the effect of EDGs creates the most ideal IE value for the 

antioxidant ability by the SET-PT mechanism. 

For PA value, the EDG increases the PA value but not 

significantly, the deviation is only from 1.0 to 3.8 kcal.mol1.The group 

with a clear change is the EWG, they significantly reduce the PA value 

compared to the original substance, the maximum value difference was 

19.2 kcal.mol1 of the NO2 group; halogens also reduce the PA value in 

which the most effect is found for F with the decrease of 5.3 kcal.mol1. 

Thus, the EWG is evaluated and considered as the substituent 

group that creates the good antioxidants according to the SPLET 

mechanism. 

3.3.2. Kinetics of CH3OO• free radical quenching reaction in 

Ar2NH system 
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H atom transfer ability of the 4Y-Ar2NH to CH3OO• through 

mechanisms is predominated by PCET than HAT mechanism because 

the kPCET values are greater than the kHAT ones by 100 times. The 

branching ratios (Γ%) when Y = H, X and EDG under the PCET 

mechanism are over 96%;However, when Y is the EWG, PCET 

mechanism is still found to be favorable, Γ% values decrease from 

89.55% (CF3) to 66.89% (NO2). 

3.4. Antioxidant ability of polyaniline derivatives 

 
  Figure 2. Leucoemeraldine and emeraldine form of PANI  

3.4.1. Investigation of thermodynamic parameters of PANI in 

leucoemeraldine and emeraldine form with n=1 

The calculated BDE values for the N2H bond are smaller 

than those at the N1H bond about 2.0 kcal.mol1 (leucoemeraldine) 

and 2.6 kcal.mol1 (emeraldine). This can be explained that when the 

dissociation of the H atom at N2 occurs, electron density is strongly 

delocalized because the -conjugation system is found on both sides 

of this free radical. Whereas when the dissociation at N1, the -

conjugate system is distributed only to the right side. In both studied 

compounds, BDE(N2H) values are approximately equal and lower 

than the BDE(NH) value of 87.2 kcal.mol1of diphenylamine – an 

effective compound for free radical scavenging. 

 The proton affinity values (PA) calculated for anion species 

derived from leucoemeraldine are higher than those from emeraldine, 

ranging from 12.0 to 18.0 kcal.mol1. Therefore, the dissociation of 

emeraldine to form the corresponding anion is more likely than the 

dissociation of leucoemeraldine. For leucoemeraldine. The 

difference between PA values for both positions N1H and N2H is 

negligible (only 2.2 kcal.mol1), which demonstrates that the ability 
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to eliminate proton at both N-positions in leucoemeraldine is the 

same. For emeraldine, a position to difficultly dissociate H+ is found 

at the N1H bond because the calculated PA at this position is larger 

than that at the N2H bond with the amount of 11.0 kcal.mol1. This 

proves that the ability to dissociate H+ at the N2H position is easier 

than at the N1H position. According to the SPLET mechanism, the 

lower the PA value of the research compounds, the higher the 

antioxidant ability. Thus, emeraldine compound is suggested as the 

better antioxidant as compared with leucoemeraldine and the proton 

(H+) cleavage in emeraldine at the N2bond is more favored than at 

N1H. 

3.4.2. Potential and kinetic surfaces of the reaction between PANI 

and HOO• 
For leucoemeraldine: 

- The intermediate RC and PC in both NH positions have relatively 

lower energy than the reactant (R) about 3.4–16.0 kcal.mol1, 

indicating that RC and PC are more stable than R. The PC intermediate 

state has more negative energy than RC, showing the bond between 

the free radical HOO• with H atom before forming the product is more 

stable than that in the initial PANI state. 

- The transition states TS(N1), TS(N2) are valued 2.7 and –3.8 

kcal.mol1, respectively with respected to the reactants. These energy 

values are higher than ones of the RC’s and almost are lower than 

those of the starting substances. This indicated that the RC, PC and TS 

are more thermodynamic advantages. 

- The resulting product has a relatively lower energy than the reactant 

about 6.2 – 8.1 kcal.mol1. This proves that the formed free radicals 

are more stable and less reactive than the HOO• free radicals. 

For emeraldine: 

Observing the potential energy surface of the reaction between 

HOO• and emeraldine shows that the reaction to produce the product, 

which  is more stable than the initial PANI because its energy is 

realively lower than that of the reactant. The reactions to form 

Intermediate (Int) and transition state (TS) are thermodynamically 

favorable, proving that the formed free radical is more stable and less 

reactive than HOO•. 
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3.5. Design of aromatic heterocyclic derivatives from phenoxazine 

and phenothiazine with antioxidant ability by calculated chemical 

method 
Phenoxazine (PhozNH) is a heterocyclic compound with a 

molecular formula of C12H9NO, including an oxazine fused with two 

benzene rings. Phenothiazine (PhtzNH) has a similar structure to 

phenoxazine but the oxygen (O) atom is now replaced by a sulfur (S) 

atom (Figure 3). 

N
H

X

1

2

3

456
7

8 10

9

YY
X = O:  PhozNH

X = S:  PhtzNH

Y = H, F, Cl, CH3, OCH3, NH2, CF3, CN, NO2  
Figure 3. Molecular structures of phenoxazine, phenothiazine and 

their 3,7-disubstituted derivatives considered. 

3.5.1. Effect of substituents at para position on thermodynamic 

parameters 

The EDG reduces the BDE(NH) value, in which NH2 reduces 

the BDE value by 6.0 kcal.mol1 (Phoz) and 5.6 kcal.mol1 (Phtz). 

Halogens such as F and Cl reduce the BDE(NH) value to about 1.4 

kcal.mol1. Conversely, this value increases when the substituent is the 

EWG. The most pronounced increase occurs when Y = NO2. For 

example, for 3,7-diNO2-Phoz the calculated difference is 3.7 

kcal.mol1. 

The effects of substituent groups on the PA value of the 

corresponding anions derived from Phoz and Phtz derivatives are 

completely opposite to the effects on the BDE and IE values. The EDG 

groups increase the PA value from 1.9 to 6.9 kcal.mol1 for both Phoz 

and Phtz. Meanwhile, the strong EWG significantly reduces the PA 

value; the difference is up to 33.1 kcal.mol1. Both halogens F and Cl 

have the same effect as EWG. The derivatives of Phoz and Phtz which 

are formed when EWG and halogen are attached to position 3.7 of 

benzene ring are considered as good antioxidant by SPLET 

mechanism. 
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3.5.2. Substituents effect on the kinetic behaviors of hydrogen 

atomic transfer reactions between the studied compounds with 

HOO• in the gas phase 
3.5.2.1. Evaluation of hydrogen atom transfer reaction Gibbs 

energies between the studied compounds with the free radical HOO• 

in the gas phase 

Calculated results of Gibbs energy indicate that all relevant 

reactions are characterized by negative Gibbs energies of reaction. 

Therefore, in the next section, all substituents are taken into account 

for establishing the potential energy profiles, and then predicting the 

rate constants as well as the substituent effect on the kinetic behavior. 

3.5.2.2. Potential energy surface of reaction between 3,7-diY-Phoz 

and 3,7-diY-Phtz with HOO• 

Effect of substituents on the reaction process: for RC state, the 

effect of substituents is not clear. The value of reactive energy has only 

small changes. In contrast, when compared with the initial reactants, 

the influence of the substituent group in TS, PC and P states is 

consistent with the change of BDE(N–H) and IE values. The EDG 

reduces the reaction enthalpy, whereas the EWG increases this value. 

Halogen group has an insignificant effect; the largest change is only 

1.0 kcal.mol1. 

3.5.2.3. Rate constant of reaction between 3,7-diY-Phoz and 3,7-diY-

Phtz with HOO• 

The rate constants for the HOO scavenging of the PhozNH 

derivatives in the gas phase are in the range of 2.17105 to 1.39109 

M1s1, which are 100 times higher than those for Phtz derivatives 

(from 2.65105 to5.49107 M1s1). It is clearly that EDG makes the 

velocity of the reactions faster with the amount from 102 to103 times 

in comparison with EWG. 

The obtained results also indicate that with the strongest EWD 

group such as the NO2, the rate constant of the H-abstraction reactions 

with peroxyl radical in the gas phase are still larger than 105 M1s1. 

The high values of kEck in HAT reactions with HOO suggest that both 
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PhozNH and PhtzNH systems can be considered as potential 

antioxidants. 

3.5.2.4. Solvent effect on the kinetic behaviors of hydrogen atomic 

transfer reactions between the studied compounds with HOO• 

In benzene, for kinetic calculations, we predicted k value 

(kbenzen) and ∆G# by Eyringpy. The results indictae that the strong 

EDGs increase the rate constants in H- atom transfer reactions. The 

kbenzene values are 10  1000 times lower than those in the gas phase, 

in which, the rate constants when the subtituent is the EWG are 

considerably decreased for both Phoz và Phtz, and the strong EDGs 

increase the k values in the HAT reactions. 

3.6. Design of diphenylamine derivatives 

One of the ways to maximize the reactive diphenylamines is to 

add nitrogens into the rings. We suggested adding nitrogen atoms into 

aromatic ring and electron donating groups at the para position. 

However (NCH3)2 is a strong EDG, leading the electron density of 

aromatic ring increases. This makes the diphenylamine derivatives 

become less stable under rich autoxidation conditions (O2). To prevent 

this, we suggested adding CF3, a high electronegativity substituent, at 

the meta position of the ring. 

Based on the parent Ar2NH, the proposed diphenylamine 

derivatives consisting N, CF3, and NMe2 functional groups were 

designed and shown in Figure 4. Among them, the compounds IVa to 

IVc are similar and the difference is only at the sites of substitution. 

 

Figure 4. A set of studied diphenylamines 

3.6.1. Effect of N, CF3, N(CH3)2 on BDE(N ̶ H) and IE values of 

newly designed derivatives from Ar2NH 
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Hydrogen atom transfer (HAT) and single electron transfer 

(SET) mechanisms are the main mechanisms for all antioxidants. The 

reactivity of the HAT mechanism depends on BDE of the hydrogen 

donating bond to the peroxyl radical, and the latter one is mainly 

controlled by IE values. Hence, the simultaneous effect of these 

substituents on BDE and IE should be taken into consideration. 

The incorporation of each of the N, CF3, and NMe2 substituents 

into the aryl rings of the diarylamine has changed in both the 

calculated BDE(N−H) and IE. Calculated BDE(NH) and IE values 

indicating that nitrogen atoms at the 3- and 5-positions of the aryl 

rings (compound I) has a negligible effect on BDE (2.1 kcal.mol1), 

but significant increase in IE value (22.9 kcal.mol1). With nitrogen 

atoms at the 3- and 5-positions and strong electron-donating groups 

(NMe2) at the para positions (compound III) remarkably decrease in 

BDE (–8.7 kcal.mol1) and slightly decrease in IE (–0.5 kcal.mol1). 

The smallest decrease in IE was predicted for compound II with 

NMe2 on the para phenolic rings (–10 kcal.mol1), which was 

accompanied by a significant decrease in the BDE of –8.0 kcal.mol. 

It is clear that incorporation of N and CF3 at the meta and NMe2 at the 

para sites strikes the best compromise between maximally increasing 

the IE while minimally decreasing the N−H BDE. The results suggest 

that the IVa, IVb and IVc compounds are being known as good RTAs 

and stable in an oxygen-rich environment. 

3.6.2. Reaction of Ar2NH derivatives with CH3OO•radical 

In this part, to better understand the H donation process, the 

potential energy surface (PES) was calculated for the reaction 

between CH3OO radical with the diphenylamine (Ar2NH) and the 

compound IVc at the M05-2X/6-311++G(d,p) method that has been 

highly recommended for kinetic calculations. Rate constants for 

hydrogen atom transfer processes at the N–H bond were also 

computed at the same level of theory using the conventional 
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transition state theory (TST). Based on these PES’s, it is found that 

the barrier energy of TS-IVc (7.9 kcal.mol1) is lower than one of 

TS–Ar2NH (11.9 kcal.mol1), in a good agreement with the trend of 

the BDE value in the thermodynamic study. Therefore, the process of 

transferring H to CH3OO of compound IVc is easier than that in the 

parent diphenylamine. Analyzing the data from Table 2 shows that 

the reaction of CH3OO with the compound IVc is favorable due to 

the lower activation Gibbs free energies at 12.7 kcal.mol1 and the 

almost negative values of Gibbs energies (3.2 kcal.mol1). 

Compared with the typical antioxidant butylated hydroxytoluene –

BHT (k = 1.51104 M1s1), the CH3OO scavenging rate of IVc (k = 

9.63104 M1s1) is nearly 6 times higher. Therefore, the compound 

IVc is considered as a potential antioxidant used in the petroleum-

derived products. 

3.7. Design of fulleren-polyaniline hybrid nano compounds 
To design a fulleren-polyaniline hybrid nano compound with 

effective antioxidant ability, we used the polyaniline (PANI) of which  

antioxidant ability was evaluated good in this dissertation, to combine 

with carbon nanomaterials such as fullerene. 

For the large molecular systems such as fullerene derivatives, 

in order to determine accurately the reaction mechanism of fullerene 

functionalization, the ONIOM method developed by Morokuma and 

coworkers is one of the suitable choices. In fact, numerous previous 

studies applied the two-layered ONIOM approach for the investigation 

of chemical reactions involving fullerene. To get an accurate 

description of the energy profile for the study of the reaction of 

fullerene functionalization, the GD3 empirical dispersion correction, 

according to Grimme, was also taken into account in the ONIOM 

approach (ONIOM-GD3). For the large molecular systems such as 

fullerene derivatives, in order to determine accurately the reaction 

mechanism of fullerene functionalization, the ONIOM method 

developed by Morokuma and coworkers is one of the suitable choices. 

In fact, numerous previous studies applied the two-layered ONIOM 
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approach for the investigation of chemical reactions involving 

fullerene. To get an accurate description of the energy profile for the 

study of the reaction of fullerene functionalization, the GD3 empirical 

dispersion correction, according to Grimme, was also taken into 

account in the ONIOM approach (ONIOM-GD3). In this study, we 

focus on studying the mechanism for the reaction of fullerene with the 

two forms of polyaniline as well as to evaluate the antioxidant ability 

of polyaniline–fullerene hybrid nanomaterials using the ONIOM-GD3 

(B3LYP/6-31G(d):PM6) and hybrid density functional theory (DFT) 

methods. 

3.7.1. Antioxidant ability by mechanisms in the polyaniline - 

fullerene system 
The difference of BDE(N–H)s between the polyanilines 

(PANI-L, PANI-E) and the polyaniline–fullerene hybrid 

nanomaterials (C60-L1, C60-L2, C60-E1) was insignificant (<2 

kcal.mol1). This result leads to a suggestion that the antioxidant 

activity of the hybrid materials following the HAT mechanism may 

not be higher than that of the polyanilines. Thus, the effects of the 

fullerene on the BDE(N–H)s as well as the hydrogen abstraction of 

PANI-L or PANI-E have been unnoticeable.  

It is generally observed that the lower the IE value, the easier 

the electron transfer, and the higher the EA value represents the 

stronger electron acceptor capacity. In this study, the IEs and EAs 

were calculated in adiabatic states using the same calculating method. 

It was found that the IE values of the materials (130.98–143.84 

kcal.mol1) were larger than those of the polyanilines (130.36–140.74 

kcal.mol1). This suggests that the polyaniline–fullerene hybrid 

nanomaterials hardly transferred an electron compared with the initial 

polyanilines. However, it is worth noticing that the EAs of the 

materials were significantly higher than those of the polyanilines 

(averaged about 29.83 kcal.mol1). Thus, the accepting-electron 

process seems to be the main mechanism responsible for the 

antioxidant activity of the polyaniline–fullerenes. 

3.7.2. The reaction between fullerene and polyaniline calculated 

by ONIOM method 

Based on the available experimental reactions, we simulated 

the reaction mechanism between the polyaniline and the fullerene and 
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studied in more detail through the ONIOM-GD3 method, then 

systematically studied the processes. A possible reaction between 

polyaniline in the emeraldine form (E) and leucoemeraldine (L). 

The reliability of the ONIOM-GD3 (B3LYP/6-31G(d):PM6) 

method used for the fullerene-aniline reaction in this study was 

checked by comparing structural parameter values of the state. The 

same product transition state was optimized by ONIOM-GD3 method 

with values calculated by the method B3LYP-GD3/6-31+G(d). The 

calculated data show that the bonding distance in the structure of 

fullerene is optimized using ONIOM-GD3(B3LYP/6-31G(d):PM6) 

method with good results compared to real experimental data. 

Through the reaction lines described in the potential surface, 

it is found that the formation of product P(6,6)  through the transition 

state TS(6,6)  is more favorable than product P(5,6), because the energy 

value is 11.3 kcal.mol1 lower than the TS(5,6) state. The path to product 

formation P(5,6)  is more difficult because a large amount of energy is 

required in order for an effective collision tooccur to form the product. 

From there it can be concluded that the process of product formation 

will preferably occur at the linkage position (6,6) and the reaction path 

through the TS transition state (6,6) is self-occurring and 

thermodynamically advantageous (G = −4.9 kcal.mol1 < 0). This 

conclusion is also very consistent from the experimental data available 

in the reaction of aniline and fullerene.  Applications between 

fullerene and aniline occurred at the link preferentially (6,6). 

Therefore, in the potential surface of the reaction between fullerene 

and polyaniline (PANI), we only focus on the cyclic closing reaction 

occurring at the bond (6,6). TS in all fields of fullerene reactions with 

two types of polyaniline tends to be quite similar, intermediate state 

forming a substance more durable than the response time. The energy 

barrier corresponding to the transitions TS-C60-L1, TS-C60-L2, TS-

C60-E1 and TS-C60-E2 is 35,0; 35,43; 35,8 and 38,5 kcal.mol1, 

respectively. The relative energies of the product complexes P-C60-

L1, P-C60-L2, P-C60-E1 and P-C60-E2 compared with the reagent 

are: −4.8; −4.2; −3.7 and −1.3 kcal.mol1, respectively. This result 

shows: the product P-C60-E1, P-C60-C60-L1 and L2 P-primarily 

formed, in view of thermodynamics. 
 

CONCLUSIONS 
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In this dissertation, the antioxidant ability of aromatic 

compounds containing nitrogen atoms by computational method has 

been systematically studied. Through this, we designed aromatic 

amine-based antioxidant compounds that are evaluated for their 

effectiveness when used in polymer materials. The dissertation has the 

following main conclusions: 

1. Have proven that the M05-2X/6-311++G(d,p) method 

hasreliable results based onthe analysis and comparison between 

calculated thermodynamic parameters experimental data. The 

obtained results are accurate with standard deviation (σ) not exceeding 

2.6. 

2. Have evaluated the effect of substituent group at para 

positions on aromatic ring of aniline, diphenylamine, phenoxazine and 

phenothiazine systems on thermodynamic parameters such as binding 

dissociation energy, ionization energy and affinity of their protons. 

Specifically, the electron repulsion groups reduce the value of the 

binding dissociation and ionization energy but increase the proton 

affinity value, while the electron attraction groups have the opposite 

effect. For halogen substituent groups such as F, Cl, these values are 

negligible. 

3. Have researched the antioxidant ability of aniline, 

diphenylamine and their derivatives at para position through 

thermodynamic quantities related to 3 mechanisms of HAT, SET-PT 

and SPLET. The antioxidant capacity is evaluated well by HAT and 

SET-PT mechanism when adding electron repulsion groups because 

they reduce dissociation energy value of N−H bond and ionization 

energy, and have determined the linear relationship of the bound 

dissociation energy and ionization energy with Hammett constant with 

R2 coefficient greater than 0.95. Antioxidant ability is evaluated well 

by the SPLET mechanism when attaching electron attraction potential 

groups because it creates compounds with low proton affinity value. 

4. The potential surface of CH3OO• free radical quenching 

reaction of aniline and diphenylamine derivatives in the gas phase has 

been studied by HAT and PCET. Kinetic calculations determining the 

constant value of the reaction rate in each mechanism also confirmed 

that the PCET mechanism takes place more favorably than the HAT 

mechanism. According to the HAT and PCET mechanism, the 

electron repulsion groups increase the reaction rate compared to the 
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electron and halogen potential groups. Specifically in the 4Y-ArNH2 

system, the maximum reaction rate when the substituent Y = NH2 is 

1,99×103 M1s1 (according to the HAT mechanism) and 4,03×104 

M1s1 (PCET mechanism). For the 4Y-Ar2NH system, strong electron 

repulsion groups such as NH2 and N(CH3)2 constant values of the 

reaction rate from 1,26 × 104 M1s1 to 2.05 × 104 M1s1 according to 

the HAT mechanism and 1.00 × 104 to 3.14 × 106 M1s1 according to 

the PCET mechanism. 

5. Have designed and evaluate the antioxidant capacity of some 

derivatives from phenoxazine and phenothiazines, nitrogen-

containing aromatic ring compounds. On the basis of the calculated 

results, the antioxidant capacity is also advantageous under the HAT 

mechanism in both thermodynamic and dynamic aspects. Specifically: 

- In the present theoretical study, the bond dissociation energies 

(BDE), ionization energies (IE) and proton affinities (PA) values of 

the PhozNH and PhtzNH derivatives were calculated by using density 

functional theory with the M05-2X functional in conjunction with the 

6-311++G(d,p) basis set. Application of restricted open-shell 

formalism for radical species produces more reliable BDE values, as 

compared to experiment. The radical scavenging of both PhozNH and 

phtzNH derivatives via hydrogen atom transfer process in the gas 

phase were evaluated by thermodynamic and kinetic calculations. The 

kinetic behaviors in the HAT reactions with the free radical HOO were 

studied based on the potential energy profiles and kinetic rate 

constants. 

- The effect of N, CF3, and NMe2 on the BDE and IE of diphenylamine 

has been examined using the B3P86/6-311G and PM6 methods. By 

adding N and CF3 at the meta and NMe2 at the para sites of both 

aromatic rings, we established the novel compounds that are much 

more stable to electron-transfer reactions to O2 due to higher inherent 

IEs, but which remain highly reactive to hydro atom transfer reactions 

since they still possess relatively low N−H BDEs. This substitution 

also causes the reaction between these studied compounds to be more 

favored via the HAT mechanism. Among the studied compounds, IVc 

is one of the most potential antioxidants, with the rate constants 

of9.63104 M1s1 in gas phase. 
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6. Potential energy surfaces of the reactions between fullerene 

and polyanilines (PANI) were analyzed via the ONIOM method. The 

obtained results suggest that P-C60-E1 and P-C60-L1 products were 

predominantly formed. Evaluating the antioxidant activity of 

polyaniline–fullerene materials using these thermoparameters (BDE, 

IE, and EA) established the HAT and SET mechanism and it is found 

that the favored mechanism is the electron-accepting one. In addition 

to the calculated HOMO, LUMO, DOS, and FEDAM; the results 

show that C60-L has the strongest antioxidant activity among the new 

polyaniline–fullerene materials. 
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