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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

AO Atomic Orbital Orbital nguyên tử 

DFT Density functional theory Lý thuyết phiếm hàm mật độ 

B3LYP Becke, 3-parameter, Lee – Yang 

- Parr 

Phương pháp phiếm hàm 

mật độ 3 thông số của Becke 

IE Ionization energy Năng lượng ion hóa 

EA Electron Affinity Ái lực electron 

LUMO 
Lowest unoccupied molecular 

orbital 

Orbital không bị chiếm thấp 

nhất 

HOMO 
Highest occupied molecular 

orbital 

Orbital bị chiếm cao nhất 

MO Molecular Orbital Orbital phân tử 

MD 
Molecular dynamic 

Mô phỏng động lực học 

phân tử 

SEM Scanning electron microscope  Kính hiển vi electron quét 

EIS 
Electrochemical impedance 

spectroscopy 

Phổ tổng trở điện hóa 

WE Working electrode Điện cực làm việc 

PDP Potentiodynamic polarization Sự phân cực thế động 

RE Reference electrode Điện cực so sánh 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU  

Ký hiệu Tên gọi 

χ Ái lực electron tuyệt đối (độ âm điện) 

ω Chỉ số ái lực electron 

ε Chỉ số ái nhân 

ΔEL–H Độ chênh lệch mức năng lượng HOMO và LUMO 

η Hardness: Độ cứng phân tử 

S Softness: Độ mềm phân tử 

EHOMO Năng lượng orbital bị chiếm chỗ cao nhất 

ELUMO Năng lượng orbital không bị chiếm chỗ thấp nhất 

ΔN Tỷ số electron trao đổi 
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B  Hằng số Stern-Geary  

a  Hệ số Tafel anốt  

c  Hệ số Tafel catốt  

C  Nồng độ ức chế  

Ψ(x,t) Hàm sóng 

CPE Phần tử hằng số để thay thế điện dung lớp điện kép (Cdl)
 

f  Tần số  

∆Ghp
0   Năng lượng tự do hấp phụ  

H  Hiệu quả ức chế 

∆Hhp
0  Enthalpy hấp phụ tiêu chuẩn  

L  Cuộn cảm  

ic  Mật độ dòng ăn mòn  

Khp  Hằng số cân bằng của quá trình hấp phụ  

M  Nồng độ mol  

n  Hằng số ngoại suy của CPE 

R  Hằng số khí lý tưởng (8,3143 J/mol. K) 

Rp  Điện trở phân cực  

Rct  Điện trở chuyển điện tích  

R2  Hệ số xác định 

Sads
0  Entropi hấp phụ tiêu chuẩn  

T  Nhiệt độ  

θ  Độ che phủ bề mặt 

S  Diện tích  

AMP Ampicillin 

AMO Amoxicillin 

CLO Cloxacillin 

DICLO Dicloxacillin 
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NGUỒN GỐC TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT VÀ LÁ SA KÊ LÊN BỀ MẶT KIM 

LOẠI SẮT (Fe) ........................................................................................................ 52 

 Cấu tạo và thành phần .................................................................................. 52 

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các các dẫn xuất Altilisin có nguồn 

gốc từ lá sa kê ........................................................................................................... 53 

3.1.2.1. Kết quả tính toán lượng tử ........................................................................ 53 

3.1.2.2. Kết quả phương pháp mô phỏng Monte Carlo ....................................... 59 

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dẫn xuất xanthone có nguồn gốc 

từ vỏ măng cụt ......................................................................................................... 62 

3.1.3.1. Kết quả tính toán lượng tử ........................................................................ 62 

3.1.3.2. Kết quả phương pháp mô phỏng Monte Carlo ....................................... 71 

 Nhận xét ......................................................................................................... 74 
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Trang 

Bảng 3.1. Các thông số hóa lượng tử tính trong pha khí và pha nước bằng các phương 

pháp B3LYP/6–311G(d,p) của các dẫn xuất altilisin, (đơn vị: eV) .......................... 55 

Bảng 3.2. Các giá trị PA và B dạng proton hóa của các dẫn xuất Altilisin tính ở mức 

lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: kcal/mol). ................................................... 57 

Bảng 3.3. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa của các dẫn xuất Altilisin 

trong pha khí và pha nước, sử dụng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: eV).

 ................................................................................................................................... 59 

Bảng 3.4. Năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất altilisin nghiên cứu lên bề mặt 

Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo (kcal/mol). ............................................... 60 

Bảng 3.5. Các thông số hóa lượng tử dạng trung hòa của các dẫn xuất xanthone tính 

trong pha khí và nước, bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (Đơn vị: eV) ....... 65 

Bảng 3.6. Các giá trị PA và B dạng proton hóa của các dẫn xuất xanthone (đơn vị: 

kcal/mol).................................................................................................................... 66 

Bảng 3.7. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa các dẫn xuất Xanthone tính 

trong pha khí và nước bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: eV) ......... 70 

Bảng 3.8. Năng lượng hấp phụ của các xanthone nghiên cứu lên bề mặt Fe(110) sử 

dụng mô phỏng Monte Carlo (kcal/mol). .................................................................. 72 

Bảng 3.9. Thông số hóa lượng tử tính của các dẫn xuất thiophene dạng trung hòa 

bằng phương pháp B3LYP/6-311G(d,p), (đơn vị: eV) ............................................. 78 

Bảng 3.10. Các giá trị PA và B của các dạng proton hóa của các dẫn xuất thiophene 

nghiên cứu (Đơn vị kcal/mol). .................................................................................. 79 

Bảng 3.11. Thông số hóa lượng tử tính của các dẫn xuất thiophene dạng  proton hóa 

trong pha khí và dung môi nước bằng phương pháp B3LYP/6-311G(d,p), (Đơn vị: 

eV) ............................................................................................................................. 81 

Bảng 3.12. Năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất thiophene  lên bề mặt Fe(110) sử 

dụng mô phỏng Monte Carlo (đơn vị: kcal/mol). ..................................................... 82 

Bảng 3.13. Các giá trị ái lực proton (PA) và độ bazơ (B) của CLOX và DICLOX 

được tính toán ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p). ............................................. 87 

Bảng 3.14. Các thông số nhiệt động của của CLOX và DICLOX được tính toán trong 

pha khí và pha nước, ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p) (eV) ........................... 89 



 

 

x 

 

Bảng 3.15. Năng lượng hấp phụ của cấu hình bền nhất trên bề mặt Fe(110) của CLOX 

và DICLOX ở trạng thái trung hòa và proton hóa. ................................................... 90 

Bảng 3.16. Các thông số hóa lượng tử tính trong pha khí bằng phương pháp 

B3LYP/6–31+G(d,p) của các AMP, AMO (Đơn vị: eV). ........................................ 92 

Bảng 3.17. Các giá trị ái lực proton (PA) và độ bazơ (B) của AMP và AMO được 

tính toán ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p), (đơn vị: kcal/mol) ........................ 93 

Bảng 3.18. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa của các hợp chất trong 

pha khí và pha nước, sử dụng phương pháp B3LYP/6-31+G(d,p) (eV) .................. 95 

Bảng 3.19. Năng lượng hấp phụ của cấu hình bền nhất trên bề mặt Fe(110) của AMP, 

AMO ở trạng thái trung hòa và proton hóa ............................................................... 96 

Bảng 3.20. Năng lượng tương tác và năng lượng liên kết của AMP, AMO, trên bề 

mặt Fe (110) (kcal.mol1) .......................................................................................... 97 

Bảng 3.21. Kết quả ngoại suy Tafel của quá trình ăn mòn thép trong dung dịch HCl 1 

M khi không có và có chất ức chế AMP và AMO ở các nồng độ khác nhau trong một 

giờ ở 25 oC............................................................................................................... 100 

Bảng 3.22. Thông số của quá trình ăn mòn đối với thép trong dung dịch HCl 1 M khi 

không có và khi có chất ức chế AMP ở các nồng độ khác nhau mô phỏng từ phổ IES.

 ................................................................................................................................. 102 

Bảng 3.23. Thông số của quá trình ăn mòn đối với thép trong dung dịch HCl 1 M khi 

không có và khi có chất ức chế AMO ở các nồng độ khác nhau mô phỏng từ phổ IES.

 ................................................................................................................................. 104 

Bảng 3.24. Hiệu quả ức chế của thép trong dung dịch HCl 1 M khi không có mặt và 

có mặt chất ức chế AMO và AMP ở các nồng độ khác nhau sau 24 giờ ngâm mẫu ở 

25 °C ........................................................................................................................ 105 

Bảng 3.25. Các thông số phép đo phân cực của thép trong dung dịch HCl 1,0 M khi 

có và không có AMP ở các nồng độ khác nhau sau một giờ ngâm ở 25, 35, 45, 55 C.

 ................................................................................................................................. 106 

Bảng 3.26. Hằng số cân bằng hấp phụ-nhả hấp phụ Khp và năng lượng tự do hấp phụ 

ΔGhp được tính theo thuyết hấp phụ Langmuir. ...................................................... 111 

Bảng 3.27. Thông số nhiệt động 
o
hpH và 

o
hpS của quá trình hấp phụ AMP lên bề 

mặt sắt trong dung dịch HCl 1,0 M ở các nhiệt độ khác nhau ................................ 113 

 

  



 

 

xi 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 

Trang 

Hình 1.1. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế anốt............................. 12 

Hình 1.2. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế catốt. ........................... 13 

Hình 1.3. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế hỗn hợp. ..................... 14 

Hình 1.4. Đường cong phân cực đo bằng phương pháp thế động. ........................... 36 

Hình 1.5. Đồ thị xác định điện trở phân cực. ........................................................... 37 

Hình 1.6. Mạch tương đương của một bình điện hóa. .............................................. 39 

Hình 1.7. Sơ đồ biểu diễn tổng trở trên mặt phẳng phức. ........................................ 40 

Hình 1.8. Biểu diễn tổng trở theo kiểu giản đồ Bode. .............................................. 41 

Hình 1.9. Sơ đồ khối kính hiển vi điện tử quét (SEM). ........................................... 42 

 

Hình 2.1. Máy đo đường cong phân cực. ................................................................. 47 

Hình 2.2. Điện cực làm việc. .................................................................................... 48 

 

Hình 3.1. Các dẫn xuất altilisin có nguồn gốc từ lá sa kê ........................................ 52 

Hình 3.2. Các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt. ............................. 53 

Hình 3.3. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của dẫn xuất 

Altilisin ở dạng trung hòa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) 

(isovalue = 0,05). ....................................................................................................... 54 

Hình 3.4. Cấu hình tối ưu, hình dạng orbital HOMO–LUMO dạng proton hóa của 

AH, AI và AJ trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6-311G(d,p) (iso value 

=0,02). ....................................................................................................................... 58 

Hình 3.5. Các kiểu tương tác hấp phụ bền nhất của các dẫn xuất AH, AI và AJ lên bề 

mặt Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. ................................... 61 

Hình 3.6. Cấu trúc hình học tối ưu và hình dạng orbital HOMO-LUMO các dẫn xuất 

xanthone (dạng trung hòa) tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (isovalue = 

0,02)........................................................................................................................... 64 

Hình 3.7. Cấu trúc hình học tối ưu và hình dạng orbital HOMO-LUMO các dẫn xuất 

Xanthone (dạng proton hóa) tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (isovalue = 

0,02)........................................................................................................................... 70 

Hình 3.8. Các kiểu tương tác hấp phụ bền nhất của 14 hợp chất xanthone lên bề mặt Fe(110) 

sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. ............................................................... 73 



 

 

xii 

 

Hình 3.9. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của năm dẫn xuất thiophene nghiên 

cứu. ............................................................................................................................ 75 

Hình 3.10. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của năm dẫn xuất thiophene 

(isovalue = 0,02). ....................................................................................................... 76 

Hình 3.11. Cấu hình tối ưu, hình dạng orbital HOMO–LUMO, của các dạng proton 

hóa bền trong pha khí của các dẫn xuất thiophene (isovalue = 0,02). ...................... 80 

Hình 3.12. Các dạng tương tác hấp phụ bền nhất của các dẫn xuất lên bề mặt Fe(110) 

sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. ........................................................ 84 

Hình 3.13. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của các hợp chất kháng sinh. .. 86 

Hình 3.14. Cấu trúc hình tối ưu và orbital biên của CLOX và DICLOX ở trạng thái 

trung hòa và proton hóa ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d,p) trong pha khí. ........ 88 

Hình 3.15. Cấu hình năng lượng thấp nhất của dạng trung tính và proton hóa của 

CLOX và DICLOX hấp phụ trên Fe (110). .............................................................. 90 

Hình 3.16. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của các 

chất ức chế ở dạng trung hòa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–31+G(d,p).

 ................................................................................................................................... 91 

Hình 3.17. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của các 

chất ức chế ở dạng proton hóa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–

31+G(d,p). ................................................................................................................. 94 

Hình 3.18. Cấu hình năng lượng thấp nhất của dạng trung tính và proton hóa của 

AMP và AMO hấp phụ trên Fe (110). ...................................................................... 96 

Hình 3.19. Cấu hình của AMP và AMP (dạng trung tính và proton hóa) hấp phụ trên 

Fe (110) trong dung dịch HCl 1M. ........................................................................... 97 

Hình 3.20.  Đường cong phân cực của thép ngâm trong một giờ tại 25 °C trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt chất ức chế AMP ở các nồng độ khác nhau.

 ................................................................................................................................... 98 

Hình 3.21.  Đường cong phân cực của thép ngâm trong một giờ tại 25 °C trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặtvà có mặt chất ức chế AMO ở các nồng độ khác nhau.

 ................................................................................................................................... 99 

Hình 3.22. Phổ Nyquist (a) và sơ đồ mạch tương đương (b) của hệ thép trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt AMP với nồng độ khác nhau sau một giờ 

ngâm ở 25 °C. .......................................................................................................... 102 



 

 

xiii 

 

Hình 3.23. Phổ Nyquist (a) và sơ đồ mạch tương đương (b) của hệ thép trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt AMO với nồng độ khác nhau sau một giờ 

ngâm ở 25 °C. .......................................................................................................... 103 

Hình 3.24. Sự phụ thuộc hiệu quả ức chế ăn mòn thép trong HCl 1 M theo nhiệt độ 

và nồng độ AMP. .................................................................................................... 106 

Hình 3.25. Ảnh SEM bề mặt mẫu thép trước thí nghiệm (a), thép trong HCl 1 M (b), 

thép trong HCl 1 M +100 mg/L AMP (c) và thép trong HCl 1 M +100 mg/L AMO 

(d) sau 6 giờ ngâm mẫu ở 25 C. ............................................................................ 108 

Hình 3.26. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của AMP được xây dựng theo thuyết hấp phụ 

Langmuir đối với thép trong axit HCl 1M ở các nhiệt độ khác nhau. .................... 109 

Hình 3.27. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của AMP được xây dựng theo thuyết hấp phụ 

Temkin đối với thép trong axit HCl 1 M ở các nhiệt độ khác nhau. ...................... 110 

Hình 3.28. Quan hệ giữa ln(Khp) và 1/T của AMP trong dung dịch HCl 1,0 M ở các 

nhiệt độ khác nhau sau một giờ ngâm. .................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ăn mòn kim loại là một trong các nguyên nhân chính gây nên sự hư hỏng các 

cấu kiện bằng kim loại trong các công trình hay thiết bị, đặc biệt trong các lĩnh vực 

hay quá trình sản xuất có sử dụng các dung dịch axit, cụ thể như quá trình tẩy gỉ bằng 

axit, tẩy cặn, hóa chất tẩy rửa, chế biến và sản xuất quặng, axit hóa giếng dầu [80]…. 

Thép cacbon là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong nhiều 

ngành công nghiệp do dễ chế tạo và giá thành chi phí xây dựng hay chế tạo hợp lý. 

Trong quá trình sử dụng, thép cacbon sẽ dễ bị ăn mòn khi tương tác với môi trường 

không khí ẩm hay với dung dịch, đặc biệt dung dịch làm việc là dung dịch axit có 

nồng độ cao và ở nhiệt độ cao, điều này dẫn đến sự phá hủy vật liệu không thể tránh 

được do ăn mòn vật liệu dưới các điều kiện cụ thể. Do đó, việc nghiên cứu các biện 

pháp ngăn chặn sự ăn mòn kim loại là một nhiệm vụ cấp thiết. 

Hiện nay, nhiều biện pháp đã được nghiên cứu và áp dụng nhằm giảm thiểu 

tác động của ăn mòn kim loại. Trong số các biện pháp chống ăn mòn đang được sử 

dụng, phương pháp sử dụng chất ức chế ăn mòn thân thiện với môi trường là một 

trong những phương pháp đem lại hiệu quả cao và kinh tế [39, 45, 77, 90, 96, 126]. 

Việc hạn chế quá trình ăn mòn có thể thông qua biện pháp tăng sự phân cực anốt hoặc 

catốt, giảm sự di chuyển hoặc khuếch tán của các ion lên bề mặt kim loại, tăng điện 

trở của bề mặt kim loại…. 

Trong đề tài luận án này, ức chế ăn mòn bằng các hợp chất hữu cơ là nội dung 

được đề cập chính trong phương pháp tiếp cận. Trên nguyên tắc chung, để quá trình 

ức chế tốt, các hợp chất hữu cơ sử dụng cần phải hấp phụ tốt trên bề mặt kim loại. 

Thông thường, các hợp chất vòng thơm chứa các dị nguyên tố như O, N, S và P sẽ 

được quan tâm nghiên cứu do chính các dị tố này là các nguyên tố giàu electron và 

chúng dễ dàng hấp phụ trên bề mặt kim loại thông qua quá trình tạo liên kết cho nhận 

electron với các nguyên tử kim loại [17, 35, 52, 100]. Ngoài các dị tố thì vòng thơm 

cũng là một yếu tố quan trọng đóng góp làm tăng cường vào quá trình hấp phụ, chính 

hệ thống electron  sẽ làm tăng tương tác tĩnh điện giữa các chất ức chế và bề mặt 

kim loại [87]. Trên cơ sở phân tích đã nêu, các hợp chất có chứa các dị tố và electron 

 sẽ là một trong các đối tượng cần được quan tâm khi nghiên cứu các chất ức chế ăn 
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mòn kim loại. Bên cạnh đó, việc sử dụng các hợp chất có tác động ô nhiễm thấp đến 

môi trường cũng là một tiêu chí cần được đặt ra khi nghiên cứu các chất ức chế ăn 

mòn kim loại. 

Ở các nước có đa dạng sinh học cao như Việt Nam, có thể tìm được nhiều 

nguồn sản phẩm thiên nhiên có tiềm năng để làm chất ức chế ăn mòn. Đồng thời kết 

hợp giữa thực nghiệm và hóa học tính toán là một xu hướng hiện đại, thu hút được sự 

quan tâm lớn của cộng đồng khoa học ở thời điểm hiện tại.  

Chính vì vậy, nghiên cứu sử dụng các chất thân thiện với môi trường để chống 

ăn mòn kim loại là hướng tiếp cận mang tính cấp thiết và phù hợp với xu hướng thế 

giới. Xuất phát từ thực trạng và nhu cầu trong lĩnh vực nghiên cứu chống ăn mòn kim 

loại, chúng tôi chọn đề tài  “Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một 

số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp hóa tính toán kết hợp với thực nghiệm”.  

Nhiệm vụ của luận án 

- Nghiên cứu khả năng hấp phụ và xác định chất có tiềm năng ức chế ăn mòn 

hiệu quả của các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên (lá sa kê và vỏ măng cụt) 

bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động lực học phân tử. 

- Nghiên cứu lý thuyết sự ảnh hưởng của nhóm thế đến khả năng ức chế ăn 

mòn của các dẫn xuất thiophene. 

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn thép của 

các hợp chất kháng sinh (cloxacillin, dicloxacillin, ampicillin, amoxicillin) kết hợp 

phương pháp lý thuyết và thực nghiệm. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Luận án đã thu được một số kết quả mới như sau: 

- Đã nghiên cứu và đánh giá khả năng hấp phụ của các 3 dẫn xuất altilisin có 

nguồn gốc từ lá sa kê và 14 hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt thông 

qua các thông số lượng tử và mô phỏng động lực học phân tử. Kết quả đã cho thấy 

rằng hợp chất altilisin H (AH) và tovophyllin A (14) là những chất ức chế ăn mòn 

tiềm năng. 

- Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất chứa nhóm đẩy electron (2–

thenylthiol (TT),  2–pentylthiophene (PT) và 2–methylthiophene–3–thiol (MTT)) có 
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khả năng ức chế tốt hơn so với các hơp chất chứa nhóm hút electron (2–

acetylthiophene (AT) và 2–formylthiophene (FT)). Trật tự về hoạt tính ức chế ăn mòn 

của các dẫn xuất thiophene được sắp sếp như sau: TT > MTT > PT > AT > FT. 

- Đã tính toán các thông số hóa lượng tử đặc trưng cho khả năng tương tác của 

cloxacillin (CLOX) và dicloxacillin (DICLOX) lên bề mặt kim loại như: EHOMO, 

ELUMO, chênh lệch năng lượng (ΔEL–H), độ cứng phân tử (η), độ mềm phân tử (S). 

Ngoài ra, mô phỏng Monte Carlo cũng được thực hiện. Kết quả thu được cho thấy 

tiềm năng ứng dụng của CLOX và DICLOX làm chất ức chế ăn mòn hiệu quả và thân 

thiện với môi trường. 

- Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, gồm phương pháp DFT, phương 

pháp mô phỏng Monte Carlo (MC) và mô phỏng động lực học phân tử (MD) kết hợp 

với các phương pháp thực nghiệm (phương pháp tổn hao khối lượng, đường cong 

phân cực, tổng trở và SEM) được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa cấu trúc và 

hiệu quả ức chế ăn mòn kim loại sắt của ampicillin (AMP) và amoxicillin (AMO). 

Kết quả cho thấy AMO có hoạt tính ức chế ăn mòn tốt hơn so với AMP, điều này có 

nghĩa là nhóm OH trong hợp chất AMO đóng góp vai trò quan trọng trong tăng cường 

hoạt tính chống ăn mòn của hợp chất kháng sinh. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĂN MÒN KIM LOẠI 

 Khái niệm về ăn mòn kim loại 

Ăn mòn kim loại là hiện tượng ăn mòn và phá hủy dần dần bề mặt của các vật 

liệu kim loại hoặc hợp kim dưới tác dụng của các hợp chất hóa học hay các dạng ion 

của nó có trong môi trường sử dụng cùng với sự tham gia của các yếu tố khác như 

nhiệt độ, độ ẩm... [1, 6, 8, 67, 134]. Khi bị ăn mòn, các đặc tính hóa lý của kim loại 

dần dần bị thay đổi, như tính bền cơ lý, tính dẫn điện, dẫn nhiệt…[2, 6, 8]. 

Tổn thất do sự ăn mòn kim loại rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế 

quốc dân. Trong nhiều trường hợp, ăn mòn có thể trở thành những yếu tố ngăn cản 

sự thành công của các công nghệ mới. Ăn mòn kim loại đã và đang gây ra nhiều hậu 

quả đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Sự ăn mòn kim loại đối với kết cấu sắt thép 

trong các công trình xây dựng hay công trình kiến trúc  làm cho các công trình này bị 

hư hại nghiêm trọng, suy giảm chất lượng đồng thời làm mất đi vẻ mỹ quan. Trong 

lĩnh vực giao thông, ăn mòn kim loại còn gây ra nhiều tác động xấu đối với các 

phương tiện giao thông vận tải như xe cộ, máy bay, tàu thủy… Việc bảo vệ và chống 

ăn mòn kim loại, hợp kim nhất thiết phải được được tiến hành thường xuyên, đồng 

bộ cho các công trình xây dựng bằng kim loại nói chung và thép nói riêng khi đã đưa 

vào sử dụng.  

 Phân loại ăn mòn 

Ăn mòn kim loại là quá trình tương tác hóa – lý phức tạp, xảy ra với nhiều loại 

vật liệu kim loại khác nhau trong những môi trường xâm thực đa dạng, luôn thay đổi 

và thường là không thể kiểm soát được. Có nhiều cách phân loại ăn mòn kim loại: 

phân loại theo bản chất quá trình ăn mòn, phân loại theo đặc trưng phá hủy bề mặt 

kim loại, phân loại theo môi trường ăn mòn [67, 134]. Theo bản chất quá trình, ăn 

mòn thường được chia thành hai loại:  

1.1.2.1. Ăn mòn hóa học 

Ăn mòn hoá học là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do kim loại phản ứng 

với các chất khí (O2, Cl2…) và hơi nước (h) ở nhiệt độ cao, kim loại chuyển thành 

ion dương và dịch chuyển vào trong môi trường hoặc kết hợp với các anion có trong 
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môi trường tạo ra sản phẩm là các hợp chất bền [79]. Khi nhiệt độ càng cao thì tốc độ 

ăn mòn càng lớn và trong quá trình không phát sinh dòng điện. 

2Fe + 3Cl2
toC
→  2FeCl3 (1.1) 

3 Fe + 2 O2

toC
→  FeO.Fe2O

3
 (1.2) 

 3Fe + 4H2O(h)
toC
→  2Fe3O4+ H2 (1.3) 

 Bản chất của ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá khử, trong đó các electron 

của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất oxy hóa trong môi trường. 

1.1.2.2. Ăn mòn điện hoá  

Ăn mòn điện hoá là quá trình phá huỷ kim loại tự diễn biến khi kim loại tiếp 

xúc với dung dịch điện li làm phát sinh dòng điện giữa vùng anốt và vùng catốt. 

Bản chất của ăn mòn điện hoá là một quá trình oxi hoá khử xảy ra trên bề mặt 

giới hạn hai pha: kim loại/dung dịch điện li. Khi đó kim loại bị hoà tan ở vùng anốt 

kèm theo phản ứng giải phóng H2 hoặc tiêu thụ O2 ở vùng catốt, đồng thời sinh ra 

dòng điện tạo thành một pin điện khép kín. 

So với ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa xảy ra nhanh hơn và không yêu cầu 

nhiệt độ cao. Do đó, chống ăn mòn kim loại chủ yếu là chống các quá trình ăn mòn 

điện hóa. 

Để ăn mòn điện hóa xảy ra, ba yếu tố cần thiết là: dung dịch điện ly, anốt và 

catốt. 

Anốt và catốt chính là hai khu vực có sự chênh lệch thế  trên vật liệu, cho phép 

dòng điện chạy qua. 

Phản ứng anốt (quá trình oxi hoá): là khu vực mà tại đó kim loại bị ăn mòn 

hay kim loại bị hòa tan; kim loại chuyển thành ion và tách khỏi bề mặt đi vào dung 

dịch và để lại electron trên bề mặt kim loại. Điều này làm cho bề mặt kim loại dư điện 

tích âm.   

                               M → Mn+ + ne (1.4) 

Các electron ở vùng anốt được chuyển dần đến vùng catốt.  

Phản ứng catốt (quá trình khử): là nơi xảy ra sự tiêu thụ electron bởi các tác 

nhân oxi hóa. Quá trình này cần phải có một chất oxi hóa để nhận electron từ kim loại 
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(hay từ điện cực anốt). Các chất oxi hóa là những chất có trong môi trường, thường 

là O2, Cl2, NxOy, H2O(h)... 

                               Ox + ne  → Sản phẩm  (1.5) 

Các quá trình catốt thường gặp: 

2H+  + 2e → H2 (môi trường axit không có oxi) (1.6) 

O2 + 4H+ + 4e → 2H2O (môi trường axit có oxi) (1.7) 

H2O   + 2e → H2 + 2OH (môi trường trung tính không có oxi) (1.8) 

O2  + 2H2O + 4e → 4OH  (môi trường trung tính có oxi) (1.9) 

Cl2 + 2e → 2Cl (môi trường khác) (1.10) 

 Tác hại của ăn mòn kim loại 

Ăn mòn kim loại gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của các công trình sử 

dụng thép và ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế đến các nhà sản xuất và cung cấp 

sản phẩm và dịch vụ do phát sinh do chi phí chống ăn mòn kim loại. Kết quả là những 

người tiêu dùng cuối cùng phải gánh chịu các chi phí này. Theo báo cáo của NACE 

(The National Association of Corrosion Engineers) tại hội thảo về giải pháp kiểm 

soát ăn mòn trong công nghiệp tổ chức tại Việt Nam năm 2019, thiệt hại kinh tế do 

ăn mòn tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Ở Mỹ là 6,2% GDP, Trung Quốc: 3,34% 

GDP, Nhật Bản: 1,88% GDP. Hầu hết thiệt hại này là do ăn mòn sắt và thép. Khi tiếp 

xúc với hơi ẩm và oxy, sắt sẽ phản ứng, tạo ra ôxít tương ứng. Ôxít không bám chặt 

vào bề mặt kim loại, bong tróc, gây ăn mòn lỗ. Ăn mòn lỗ trên diện rộng làm cho kết 

cấu kim loại bị yếu và phân rã, gây hư hỏng. 

Có thể nói điều nguy hiểm nhất là ăn mòn xảy ra ở các công trình lớn như nhà 

máy điện, hệ thống cột điện, các trạm viễn thông, đường ống dẫn khí, giàn khoan 

trong ngành dầu khí hoặc nhà máy xử lý hóa chất, nhà máy quặng. Nhà máy có thể 

phải đóng cửa do ăn mòn kim loại, dịch vụ viễn thông bị gián đoạn. Trên đây chỉ là 

một trong nhiều yếu tố tiềm tàng gây hậu quả trực tiếp và gián tiếp do ăn mòn kim 

loại gây ra. 

Các thiệt hại về kinh tế do ăn mòn kim loại gây ra có thể là: thay thế thiết bị 

mới, tăng hệ số ăn toàn để dự phòng ăn mòn, dừng vận hành thiết bị vì hư hỏng do 
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ăn mòn, gián đoạn dịch vụ, nhiễm bẩn sản phẩm, tổn thất sản phẩm có giá trị cao do 

bình chứa sản phẩm bị ăn mòn... 

Các hậu quả về mặt xã hội gồm: hư hỏng bất ngờ có thể gây ra cháy, nổ, rò rỉ 

khí độc và sập công trình. 

Về sức khỏe: ô nhiễm do sản phẩm tạo ra từ thiết bị bị ăn mòn. 

Gây cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong đó có các kim loại và 

nhiên liệu sử dụng để sản xuất kim loại. 

 Khái quát về thép 

1.1.4.1. Khái niệm  

Thép là hợp kim của sắt (Fe) với cacbon (C) từ 0,02 đến 2,14% theo khối 

lượng và một số nguyên tố hoá học khác (Mn, Cr, Ni…) [8, 12, 14]. 

Số lượng khác nhau của các nguyên tố và tỷ lệ của chúng trong thép nhằm 

mục đích kiểm soát các mục tiêu chất lượng như: độ cứng, độ đàn hồi, tính dễ uốn và 

sức bền kéo đứt. Hàm lượng các nguyên tố khác nhau tạo ra loại thép khác nhau. 

1.1.4.2. Phân loại thép 

Thép có hai thành phần chính là sắt và cacbon. Tuy nhiên, nếu như hàm lượng 

các chất này thay đổi thì sẽ có những vật liệu thép mang tính chất khác nhau. Trong 

phạm vi luận án này, hai loại thép cacbon và thép hợp kim sẽ được quan tâm giới 

thiệu. 

1.1.4.3. Thép cacbon 

Đây là loại thép thường gặp trên thị trường. Thành phần ảnh hưởng chính của 

loại thép này chính là cacbon. Hàm lượng cacbon trong thép không được vượt quá 

1,8%. Nếu hàm lượng cacbon vượt quá quy định sẽ làm thay đổi tính chất của thép. 

Trong thép cacbon có chứa một lượng nhỏ silic, mangan, phốt pho và lưu huỳnh. Nhờ 

các chất này mà thép không hợp kim có được tính bền cao hơn rất nhiều. 

 

1.1.4.4. Thép hợp kim 

Ngoài hai nguyên liệu chính là sắt và cacbon thì để sản xuất thép hợp kim 

thường sử dụng thêm các nguyên liệu khác như crom (Cr), niken (Ni), vanadi (V), 

chì (Pb), mô lip đen (Mo), cô ban (Co) và tungsten (W). Thông thường, các nguyên 
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liệu này sẽ được thêm vào trong quá trình nung chảy để sản xuất thép. Việc thêm các 

nguyên tố này vào thép sẽ giúp cho thép có độ bền cao hơn, khả năng chịu nhiệt, khả 

năng chống bị ăn mòn tốt hơn. 

Vì vậy, thép hợp kim thường được ưu tiên sử dụng để chế tạo thành các sản 

phẩm phục vụ cuộc sống. Bên cạnh đó cũng có thể sử dụng thép hợp kim để sản xuất 

các sản phẩm độ cứng cao. 

 Sự ăn mòn thép cacbon và thép hợp kim. 

1.1.5.1. Ăn mòn thép cacbon thấp 

Trong không khí khô, thép chỉ bị ăn mòn hóa học ở nhiệt độ cao. 

Trong không khí ẩm ở nhiệt độ thường, trên bề mặt thép có màng nước, quá 

trình ăn mòn xảy ra theo cơ chế điện hoá: 

Phản ứng anốt: 

Fe + HOH   FeOH+  + H+ + 2e. (1.11) 

FeOH+ + HOH  FeOOH + 2H+ + 2e. (1.12) 

Phản ứng này khống chế sự ăn mòn thép trong khí quyển. 

Phản ứng catốt: 

 FeOOH + e  Fe3O4 + H2O + OH- (1.13) 

Tiếp theo: Fe3O4 + O2 + H2O  3FeOOH. (1.14) 

Trong không khí, FeOH+ và OH tác dụng với oxi và nước tạo thành hydroxit, 

oxit sắt (II) và oxit sắt (III) và chúng tạo thành lớp rỉ sắt. Theo thời gian, rỉ sắt phát 

triển thành các lớp xốp và làm giảm tốc độ ăn mòn thép. Nếu trong không khí có tạp 

chất, ví dụ: Cl ở vùng ven biển, sự hấp thụ Cl của các lớp rỉ làm thay đổi hình thái 

lớp rỉ, đôi khi làm tăng tốc độ ăn mòn thép [37]. 

Trong môi trường axit, tốc độ ăn mòn thép phụ thuộc vào phản ứng catốt và 

thép bị ăn mòn đáng kể nếu không được bảo vệ  

1.1.5.2. Ăn mòn thép hợp kim thấp 

Thép hợp kim thấp gồm sắt và một lượng nhỏ khoảng dưới 2% các nguyên tố 

hợp kim Cu, Ni, Cr, P có độ bền chống ăn mòn cao đối với môi trường ăn mòn khí 

quyển. 
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Trên bề mặt của thép hợp kim thấp tạo ra lớp oxit Fe3O4 có cấu trúc sít chặt 

ngăn cản sự tác động của môi trường làm giảm quá trình ăn mòn tiếp theo. Lớp bảo 

vệ này bền trong môi trường khí quyển hay khi thay đổi thời tiết. Thép này được gọi 

là “thép thời tiết” và được dùng rộng rãi trong công nghiệp. 

Khi có mặt ion Cl trong các vùng khí hậu biển và ven biển hoặc khi nhúng 

vào nước, lớp oxit này không bền vững. Trong điều kiện khí hậu biển thường sử dụng 

thép hợp kim hoá chứa các nguyên tố Al, Cr, hoặc Mo. 

Thép hợp kim thấp nhạy cảm với hiện tượng ăn mòn nứt khi tiếp xúc với các 

môi trường chứa các ion NO3
, OH, và NH3 lỏng. 

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI 

Nhằm mục đích nâng cao tuổi thọ các cấu kiện, các công trình và thiết bị có ý 

nghĩa khoa học và đặc biệt đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Các biện pháp bảo vệ 

ăn mòn kim loại đã được trình bày trong các tài liệu [4, 6, 8, 67] đã và đang được áp 

dụng hiện nay, cụ thể có thể mô tả tóm tắt  dưới đây. 

 Cách li với môi trường 

Dùng những chất bền với môi trường phủ lên bề mặt kim loại. Đó là: 

- Các loại sơn chống gỉ, vecni, dầu mỡ, tráng men, phủ hợp chất polime hữu cơ 

- Mạ một số kim loại bền như crom, niken, đồng, kẽm, thiếc lên bề mặt kim loại 

cần bảo vệ. 

- Phương pháp bọc lót composite (FRP- Fibeglass Reinfored Plastic), bọc lót 

cao su và bọc lót bằng hỗn hợp Faolit là những biện pháp đang được sử dụng nhiều 

nhất vì có độ chống ăn mòn cao, dễ thi công, giá thành thấp đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Trong ngành sản xuất hóa chất, ngành phân bón thì 98% các công trình chống 

ăn mòn là sử dụng các phương pháp này. 

 Lựa chọn vật liệu phù hợp 

Hiện nay có rất nhiều loại vật liệu với các tính chất và khả năng bền khác nhau 

trong các môi trường làm việc khác nhau mà tùy theo môi trường làm việc sẽ có sự 

lựa chọn loại vật liệu tối ưu. Chế tạo những hợp kim không gỉ trong môi trường không 

khí, môi trường hoá chất. Những hợp kim không gỉ thường đắt tiền, vì vậy sử dụng 
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chúng còn hạn chế như: Thép không gỉ, đồng và các hợp kim đồng, niken và hợp kim 

nicken, titan và hợp kim titan.... 

 Sử dụng chất chống ăn mòn 

Chất chống ăn mòn hay chất ức chế ăn mòn là một hợp chất dùng để trộn vào 

một chất lỏng hoặc chất khí, làm giảm tốc độ ăn mòn của một vật liệu, thường là một 

kim loại hoặc hợp kim [57]. Hiệu quả của một chất ức chế ăn mòn phụ thuộc vào 

thành phần chất lỏng, lượng nước, và chế độ dòng chảy. Một cơ chế chung để ức chế 

sự ăn mòn bao gồm sự hình thành một lớp bao phủ, thường là một lớp thụ động, ngăn 

cản sự xâm nhập của chất ăn mòn vào kim loại. Các phương pháp xử lý vĩnh viễn 

như mạ crôm thường không được coi là chất ức chế. Thay vào đó, chất ức chế ăn mòn 

là các phụ gia thêm vào chất lỏng bọc quanh kim loại hoặc đối tượng cần bảo vệ. 

Việc bảo vệ sắt bằng bitum và hắc ín đã được thực hiện bởi người Roman cổ sử 

dụng để bảo vệ kim loại được đánh dấu vào nửa cuối thế kỷ 19 [134]. Chất chống ăn 

mòn rất phổ biến trong công nghiệp, và cũng được tìm thấy trong các sản phẩm bán 

sẵn, thường ở dạng phun kết hợp với chất bôi trơn và đôi khi là dầu thâm nhập. 

Chất chống ăn mòn làm bề mặt kim loại trở nên thụ động (trơ) đối với môi 

trường ăn mòn. Ngày nay các nhà sản xuất đã chế tạo được hàng trăm chất chống ăn 

mòn khác nhau, chúng được dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hoá chất. 

 Dùng phương pháp điện hóa 

 Nguyên tắc: dịch chuyển thế về phía âm nằm trong miền thế loại trừ ăn mòn 

bằng phân cực bởi dòng ngoài hoặc tự phân cực của sự khép kín pin ăn mòn (anốt hy 

sinh). Hoặc có thể tạo lớp thụ động trên mặt kim loại bằng sự phân cực anốt.  

Nối kim loại cần bảo vệ với một tấm kim loại khác có tính khử mạnh hơn. Ví 

dụ, để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần chìm trong nước 

biển) 1 tấm kẽm. Khi tàu hoạt động, tấm kẽm bị ăn mòn dần, vỏ tàu được bảo vệ. Sau 

một thời gian tấm kẽm khác sẽ thay thế. 

Tuy nhiên, để việc chống ăn mòn đạt hiệu quả cao chúng ta phải khảo sát kỹ các 

hoá chất trong môi trường tiếp xúc của kim loại, điều kiện nhiệt độ, áp suất... rồi mới 

có thể đưa ra phương án xử lý tối ưu. 
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 Sử dụng chất ức chế ăn mòn kim loại 

Chất ức chế ăn mòn kim loại là chất chống lại sự ăn mòn khi được thêm vào 

môi trường mà kim loại làm việc với nồng độ nhỏ sẽ có tác dụng giảm đáng kể tốc 

độ ăn mòn [4, 67, 89, 133, 134]. 

Các ngành công nghiệp sử dụng ức chế chống ăn mòn kim loại nhiều là: công 

nghiệp khai thác khí và dầu, lọc dầu, sản xuất hoá chất, công nghiệp nặng, xử lý nước, 

giao thông vận tải, vỏ tàu, cầu đường. Một lượng chất ức chế dù nhỏ cũng thay đổi 

đáng kể tốc độ ăn mòn của thép. Sự ức chế ăn mòn là thuận nghịch và một hàm lượng 

tối thiểu của hợp chất ức chế phải có mặt để duy trì màng bề mặt ức chế. Sự lưu thông 

tốt và không có một vùng ứ đọng nào trong dung dịch là rất cần thiết để duy trì nồng 

độ chất ức chế. Đôi khi chất ức chế còn được sử dụng kết hợp dạng hỗn hợp hai hay 

nhiều chất ức chế để tăng hiệu quả bảo vệ. Chất ức chế thường dễ ứng dụng và có thể 

ứng dụng liên tục khá thuận lợi. Một số yếu tố như giá cả, lượng, độ an toàn với môi 

trường, quan trọng nhất là dễ ứng dụng cần xem xét khi lựa chọn một chất ức chế. 

 Phân loại chất ức chế 

Theo các tài liệu tham khảo [134, 138], chất ức chế ăn mòn có thể được chia 

thành các loại sau: 

Chất ức chế bay hơi 

Loại chất ức chế này còn được gọi là chất ức chế pha hơi, dùng khi ăn mòn xảy 

ra trong môi trường khí. Các phân tử chất ức chế ở pha hơi tiếp xúc với bề mặt kim 

loại và xảy ra quá trình hấp phụ. Do có hơi nước nên có thể xảy ra sự thủy phân và 

tạo thành các ion bảo vệ. Các chất ức chế pha hơi thường dùng là các amin, các nitrit 

ức chế bảo vệ kim loại đen. 

Chất ức chế thụ động (chất ức chế anốt) 

Chất ức chế anốt là chất làm tăng sự phân cực anốt do chúng phản ứng với các 

ion kim loại bị ăn mòn tạo ra các sản phẩm hoặc là các muối ít tan che phủ vùng anốt 

làm giảm tốc độ ăn mòn hoặc là tạo màng thụ động đưa kim loại vào trạng thái thụ 

động [34, 74]. Đường cong phân cực của kim loại khi có chất ức chế anốt thể hiện 

trên Hình 1.1. 
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Hình 1.1. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế anốt. 

Chất ức chế anốt thường được sử dụng trong các dung dịch gần trung tính, khi 

đó có tạo thành các sản phẩm ăn mòn ít tan như oxít, hydroxít hoặc muối. Chất ức 

chế sẽ tạo thành hoặc thúc đẩy sự tạo thành một lớp màng thụ động ức chế phản ứng 

anốt hòa tan kim loại. Do đó, chất ức chế anốt còn được gọi là chất ức chế thụ động. 

Có hai loại chất ức chế thụ động: chất có tính oxy hóa như cromat (CrO4
), nitrit 

(NO2
), nitrat (NO3

) thụ động bề mặt thép khi không có mặt oxy và chất không oxy 

hóa như natri benzoat, polyphotphat, natri cinamat, tungstenat, molybdat, cần phải có 

mặt oxy để thụ động thép. 

Chất ức chế kết tủa 

Những chất ức chế này thường có khả năng tạo màng như silacat, photphat. 

Chúng có hiệu quả trên các khối anốt và khối catốt do kết tủa trên bề mặt kim loại tạo 

thành lớp bảo vệ. Nước cứng rất giàu ion Mg2+ và Ca2+ và kết tủa ở dạng muối trong 

điều kiện cụ thể. Khi những muối này kết tủa trên bề mặt kim loại, ví dụ như tại catốt, 

nơi có pH cao hơn, chúng thiết lập một lớp bảo vệ trên kim loại. Kiểu tạo màng của 

chất ức chế thường chia hai lớp: Lớp thứ nhất có tác dụng ức chế quá trình ăn mòn 

mà không dừng lại hoàn toàn. Lớp thứ hai chấm dứt hoàn toàn sự tấn công của tác 

nhân ăn mòn. Tuy nhiên, hiệu quả của loại chất ức chế này thường phụ thuộc vào pH 
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và nồng độ bão hòa. Nồng độ bão hòa lại phụ thuộc vào thành phần và nhiệt độ của 

nước. 

Chất ức chế catốt  

Chất ức chế catốt là chất làm giảm tốc độ phản ứng catốt hoặc kết tủa có lựa 

chọn trên bề mặt catốt làm tăng điện trở bề mặt và hạn chế sự khuếch tán chất khử 

đến khu vực này. Theo đó, chất ức chế catốt có khả năng ức chế ăn mòn theo ba cơ 

chế sau đây [34, 74]. Đường cong phân cực của kim loại khi có chất ức chế anốt thể 

hiện trên Hình 1.2. 

 

Hình 1.2. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế catốt. 

i) Gây độc catốt: Trong trường hợp này, quá trình khử catốt bị cản trở, ví dụ: như 

cản trở sự tái kết hợp và thoát hydro, nhưng nó có thể gây giòn, nứt kim loại do hydro 

nguyên tử xâm nhập vào kim loại. Tiêu biểu của loại chất ức chế này là arsen và 

antimon 

ii) Kết tủa catốt: Các hợp chất như canxi, magie kết tủa dạng oxit hay hydroxit 

tạo thành lớp bảo vệ hoạt động như một lớp cản trên bề mặt kim loại. 

iii) Tiêu thụ oxy: Loại trừ oxy ra khỏi hệ thống để làm giảm ăn mòn. Các hợp chất 

này sẽ phản ứng với oxy trong hệ tạo thành sản phẩm. 

Chất ức chế hỗn hợp (mixed inhibitors)  



 

 

14 

 

Chất ức chế hỗn hợp là chất ức chế có tác dụng lên cả hai quá trình catốt và 

anốt, làm giảm tốc độ ăn mòn kim loại (Hình 1.3). 

 

Hình 1.3. Đường phân cực của kim loại khi có chất ức chế hỗn hợp. 

Mức độ hấp phụ và bao phủ bề mặt kim loại của chúng ảnh hưởng nhiều đến 

tính hiệu quả của các chất ức chế hữu cơ. Mức độ hấp phụ lại phụ thuộc vào cấu trúc 

của chất ức chế, điện tích bề mặt của kim loại và loại dung dịch ăn mòn. 

Các chất ức chế hỗn hợp bảo vệ kim loại theo ba cách: hấp phụ vật lý, hấp phụ 

hóa học và tạo màng. Hấp phụ vật lý (hoặc hấp phụ tĩnh điện) là sự tương tác tĩnh 

điện giữa chất ức chế và bề mặt kim loại. Khi bề mặt kim loại tích điện dương thì sự 

hấp phụ của các chất ức chế tích điện âm (anion) sẽ thuận lợi hơn. 

Các chất ức chế hấp phụ vật lý cho hiệu quả rất nhanh, nhưng chúng cũng dễ 

bị lấy đi khỏi bề mặt. Tăng nhiệt độ thường thúc đẩy sự giải hấp phụ các phân tử ức 

chế hấp phụ vật lý  

Sự ức chế hiệu quả nhất là hấp phụ hóa học trong đó có sự trao đổi điện tích 

hoặc truyền điện tích dẫn đến tạo liên kết giữa phân tử chất ức chế và bề mặt kim 

loại. Hấp phụ hóa học thường xảy ra chậm hơn hấp phụ vật lý. Khi nhiệt độ tăng, khả 

năng hấp phụ và ức chế đều tăng. 

Những chất ức chế hữu thường là các chất ức chế hỗn hợp. Hiệu quả của chất 

ức chế hữu cơ liên quan đến bề mặt mà chúng hấp phụ và che phủ bề mặt kim loại. 
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Sự hấp phụ phụ thuộc cấu trúc của chất ức chế, điện tích bề mặt kim loại và loại dung 

dịch điện ly. Sự hấp phụ xảy ra là sự tương tác của các electron  trong các hợp chất 

có liên kết  hay của các cặp electron tự do trong các hợp chất có chứa dị tố như N, 

S, O với các orbital d trống của kim loại [117, 125]. 

 Cơ chế hoạt động của chất ức chế 

Để đánh giá cơ chế hấp phụ là vật lý hay hóa học, có nhiều các quá trình khác 

nhau với các thông số khác nhau được xét đến như: năng lượng hoạt hóa Ea, pH, sự 

không đồng nhất của bề mặt, các mô hình hấp phụ (Langmuir, Temkin, Frumkin, 

Frendlich,...), enthalpy và thông số được xét đến nhiều như năng lượng tự do hấp phụ 

Ghp. Nếu Ghp > 20 kJ/mol thì xảy ra quá trình hấp phụ vật lý, còn nếu giá trị này 

< 40 kJ/mol thì quá trình hấp phụ hóa học. Nếu Ghp nằm trong khoảng 20 ÷ 40 

kJ/mol thì chất hấp phụ có thể hấp phụ vật lý và hóa học lên bề mặt kim loại [139]. 

Các hợp chất hữu cơ chứa dị vòng thơm với các dị tố O, N, S, P... và các dẫn 

xuất của chúng đang được nghiên cứu và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn. Đặc điểm 

cấu trúc của các hợp chất này là chúng chứa các cặp electron tự do thuộc các nguyên 

tố dị vòng và các electron 𝜋 của hệ liên hợp của dị vòng. Nhiều kết quả thực nghiệm 

và lý thuyết đã chỉ ra rằng, các hợp chất dị vòng của furan, pyrrole, thiophene... và 

các dẫn xuất của chúng có hiệu quả ức chế ăn mòn và thường xảy ra theo một trong 

những cơ chế sau đây: 

- Chất ức chế ăn mòn hấp phụ hóa học lên bề mặt kim loại và hình thành màng 

bảo vệ. Từ đó, nó ức chế ăn mòn kim loại hoặc bằng cách cản trở sự tấn công của các 

tác nhân ăn mòn, hoặc bằng cách kết hợp ion của chất ức chế ăn mòn lên bề mặt kim 

loại. 

- Chất ức chế ăn mòn kim loại hấp phụ hóa học lên lớp oxit trên bề mặt kim 

loại và bảo vệ nó, từ đó ngăn cản sự tấn công của các tác nhân ăn mòn 

- Chất ức chế ăn mòn phản ứng với các chất có tiềm năng ăn mòn trong môi 

trường, tạo thành phức chất sản phẩm. 

 Yêu cầu và lựa chọn chất ức chế 

Chất ức chế ăn mòn sử dụng không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng 

với lượng nhỏ nhưng cho hiệu quả ức chế cao, không gây độc hại hoặc ít độc hại đến 
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con người và môi trường, không làm thay đổi bản chất của kim loại và môi trường 

gây ăn mòn [89]. 

Việc đánh giá, lựa chọn chất ức chế cần quan tâm đến các vấn đề sau [74]. 

Tính kinh tế: Tính kinh tế đối với việc sử dụng chất ức chế ăn mòn là xác định 

lợi ích trong việc làm giảm chi phí hoạt động, ngừng hoạt động, kiểm tra, bảo dưỡng 

đối với việc sử dụng chất ức chế cho các vật liệu rẻ tiền so với sử dụng vật liệu bền 

ăn mòn mà không cần chất ức chế. Việc xem xét vấn đề kinh tế và các yếu tố tuổi thọ 

công trình cho phép lựa chọn vật liệu cũng như phương pháp chống ăn mòn.  

Vấn đề kỹ thuật: Để lựa chọn chất ức chế phù hợp và phương pháp áp dụng 

phù hợp nhằm giảm thiểu sự ăn mòn kim loại, trước hết cần hiểu rõ các thông số công 

nghệ của quá trình, điều kiện vận hành, điều kiện dung dịch (bản chất dung dịch, dòng 

chảy...) hay ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất và thành phần kim loại. Những nguyên 

nhân thường xuyên làm mất hiệu quả ức chế là làm tổn thất chất ức chế trước khi nó 

tiếp xúc với bề mặt kim loại, hoặc làm thay đổi môi trường so với phạm vi cho phép.  

Vấn đề môi trường: Với xu hướng hội nhập và phát triển bền vững, các nước 

trên thế giới trong đó có Việt Nam, đang tiến đến hạn chế và cấm sử dụng các hóa 

chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường. Do đó, tính sẵn có của nguyên liệu về khía 

cạnh thân thiện với môi trường ngày càng được quan tâm khi lựa chọn sử dụng hóa 

chất trong đó có chất ức chế ăn mòn. 

  Chất ức chế thân thiện với môi trường 

Theo một số tác giả [8, 66, 109, 111, 115, 118, 134, 138], chất ức chế thân 

thiện với môi trường (hay ức chế xanh) là những chất ức chế không chứa các kim loại 

nặng (Cr, As…), có thể có khả năng tự phân hủy và sản phẩm phân hủy của nó không 

gây ảnh hưởng đến môi trường và con người.  

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường và con người 

đã, đang và sẽ là mục tiêu lớn của các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước công 

nghiệp phát triển. Việc nghiên cứu chất ức chế xanh để chống ăn mòn cho kim loại 

và hợp kim đã được bắt đầu khoảng vài chục năm trở lại đây. Các hợp chất vô cơ như 

muối đất hiếm, các sản phẩm tự nhiên: chiết xuất cây trồng, tinh dầu, nhựa cây, các 

hợp chất hữu cơ tổng hợp có nguồn gốc thiên nhiên và các loại thuốc chữa bệnh đang 
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là sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề nghiên 

cứu chất ức chế thân thiện với môi trường. 

Chất ức chế thiên nhiên 

Các hợp chất được chiết xuất từ tự nhiên thường chứa các hợp chất hữu cơ như 

các amino axit, axit cacboxylic, alkaloid, pigment, protein, tannin....  

Nhờ khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, chi phí thấp và 

dễ kiếm nên các sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên đang được nghiên cứu ứng dụng làm 

các chất ức chế ăn mòn, thân thiện với môi trường cho nhiều kim loại và hợp kim để 

thay thế cho các hợp chất ức chế truyền thống độc hại, gây ung thư. Việc sử dụng các 

chất ức chế xanh trong xử lý bề mặt kim loại sẽ đáp ứng được xu hướng chung của 

thế giới trong việc góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững [26, 98, 109, 

123]. 

Chất ức chế trên cơ sở dược phẩm 

Một số nhà nghiên cứu còn sử dụng một số thuốc như penicilin, asafoetida, 

ziprasidone, curcumin, ceftazidime, esomeprazole, cefadroxil, lornoxicam và 

tenoxicam làm chất ức chế ăn mòn cho kim loại [31, 41, 50, 55, 69, 106, 116, 124, 

128]. 

Theo Eddy và các cộng sự, penicillin V kali và penicillin G có khả năng ức 

chế ăn mòn cho thép trong H2SO4. Hiệu quả ức chế tăng khi nồng độ penicillin tăng 

và giảm khi nhiệt độ tăng. Cơ chế ức chế ăn mòn của hai loại penicillin này là sự hấp 

phụ lên bề mặt thép. Quá trình hấp phụ penicillin V kali là tỏa nhiệt, tự phát; bản chất 

hấp phụ ở trung gian giữa hấp phụ vật lý và hóa học. Sự hấp phụ tuân theo quy luật 

Langmuir và Frumkin. Còn đối với penicillin G, sự hấp phụ của nó lên bề mặt thép 

là hấp phụ vật lý và tuân theo thuyết hấp phụ Langmuir [40, 41].  

Nội dung trong Mục 1.3 sẽ trình bày cụ thể về tình hình nghiên cứu và sử dụng 

các chất ức chế thiên nhiên cho kim loại trong môi trường axit tại Việt Nam và trên 

thế giới. 
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1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM 

LOẠI 

 Nghiên cứu trong nước 

Ở Việt Nam, nghiên cứu đầu tiên sử dụng các hợp chất tự nhiên làm chất ức 

chế ăn mòn được liệt kê ở đây là các hợp chất tanin được tách từ lá chè xanh [3]. 

Trong nghiên cứu này, tannin có trong lá chè xanh và polyphenol được chiết tách từ 

cây đước được sử dụng làm chất ức chế ăn mòn thép trong dung dịch NaCl 3,5% cũng 

như thử khả năng ứng dụng tạo màng bề mặt kim loại trước khi sơn phủ nhằm tăng 

tính năng chống ăn mòn của lớp sơn. Kết quả các dịch chiết có khả năng ức chế ăn 

mòn kim loại do sự hình thành màng ức chế trên bề mặt kim loại. 

Một công bố khác đã sử dụng vỏ quả họ cam để tách dịch chiết và thử nghiệm 

ức chế ăn mòn thép trong môi trường axit. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy các 

tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả họ cam Việt Nam có khả năng ức chế ăn mòn thép trong 

môi trường axit. Tinh dầu vỏ bưởi Năm Roi và tinh dầu vỏ cam (TDC) có hiệu quả 

ức chế trên 80%. Tinh dầu cam là chất ức chế hỗn hợp đối với ăn mòn thép trong HCl 

1M. Nồng độ ức chế tối ưu của TDC là 3 g/L, tương ứng với hiệu quả ức chế trên 

90%. Hiệu quả ức chế ăn mòn ổn định trong khoảng nhiệt độ 15 đến 45 °C và giảm 

nhẹ khi nhiệt độ tăng từ 55 đến 65 °C [5]. 

Năm 2012, công trình nghiên cứu khá hệ thống về khả năng ức chế ăn mòn 

thép trong môi trường axit dịch chiết cây chè Thái Nguyên và cây thuốc lá đã được 

Trương thị Thảo và cộng sự công bố [9]. Trong công trình này, khi nghiên cứu khả 

năng ức chế ăn mòn thép trong HCl 1 M bằng các chất ức chế thân thiện môi trường, 

các tác giả đã kết luận rằng cao chiết chè và thuốc lá trong nước có khả năng ức chế 

ăn mòn tốt hơn cao chiết thu được trong dung môi hữu cơ. Hai loại cao chiết này ức 

chế ăn mòn thép có hiệu quả cao trong các nồng độ axit khác nhau và tương đối ổn 

định theo thời gian. Nồng độ cao chiết tăng thì hiệu quả ức chế tăng. Hiệu quả ức chế 

ăn mòn trong HCl 1 M cao hơn trong HCl 0,01 M. Bên cạnh đó, các cặn phân đoạn 

tách từ cao chiết chè cũng được đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT38. Hiệu 

quả ức chế đạt trên 70% từ nồng độ 0,5 g/L trở lên và cũng khá ổn định theo thời 

gian. Ngoài ra, nhóm tác giả còn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ức chế ăn mòn 
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thép CT38 trong HCl của caffeine bằng các phương pháp khác nhau cho thấy caffein 

ức chế ăn mòn khá tốt cho kim loại này, hiệu quả đạt khoảng 80% từ nồng độ 1 g/L 

trở lên và ổn định theo thời gian. Nghiên cứu đã đề xuất cơ chế hoạt động của chất 

ức chế cao chiết chè-nước, caffeine là cơ chế hấp phụ. Tính toán thông số nhiệt động 

học đã chứng minh các quá trình hấp phụ này là tự diễn biến, tỏa nhiệt, hấp phụ vật 

lý và tuân theo thuyết hấp phụ Langmuir. Khi có sự hấp phụ của chất ức chế, năng 

lượng hoạt hóa quá trình ăn mòn tăng [9]. 

Năm 2011, nghiên cứu bán tổng hợp carboxyl methyl cellulose hòa tan từ 

celulose thân tre ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại đã được Nguyễn Thị 

Thùy Trang và cộng sự thực hiện. Kết quả cho thấy chất tổng hợp được từ celulose 

thân tre có tính ức chế ăn mòn kim loại. Với thời gian ngâm thép là 20 phút trong 

dung dịch carboxyl methyl cellulose 60 mg/L thì hiệu quả ức chế ăn mòn thép CT3 

trong dung dịch NaCl 3,5% là 51,25% . 

Nhóm nghiên cứu của Lê Xuân Quế (Viện kỹ thuật nhiệt đới) cũng đã tách các 

catechin chè Thái Nguyên và thử nghiệm khả năng ức chế ăn mòn thép trong môi 

trường axit. Với nồng độ thích hợp từ 0,5 g (chất khô)/L của nước chiết, cao chè, của 

từng chất EGCG và caffein đều có khả năng ức chế ăn mòn thép xây dựng Thái 

Nguyên đạt hiệu suất ức chế 95% với nồng độ 1 g/L (caffein, nước chiết, cao chè). 

Cơ chế ức chế của cafein là hấp phụ đồng đều lên catốt và anốt, của polyphenol 

(EGCG) là hấp phụ tạo màng rỗ xốp che chắn catốt nhiều hơn anốt, còn của nước 

chiết và cao chè là cơ chế hỗn hợp chấp phụ tạo màng che cả catốt và anốt, nhưng 

hiệu quả ức chế đối với catốt cao hơn. Ở nghiên cứu của mình, tác giả cũng đã lựa 

chọn được cao chè với nồng độ từ 1 g/L trở lên làm chất ức chế trong dung dịch tẩy 

gỉ thép sử dụng H2SO4 0,5 M. Các kết quả cho thấy chất ức chế này tương đương hỗn 

hợp cao chè/ anilin, và tốt hơn hỗn hợp cao chè/ NaNO2 do thời gian ức chế lâu hơn 

đến 10 giờ ngâm mẫu [84, 105]. 

 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Trên thế giới, việc sử dụng các hợp chất tự nhiên từ thực vật (phytochemical) 

cho mục đích ức chế ăn mòn được bắt đầu từ những năm 1930 [107] khi dịch chiết 

cây hoàng liên (Chelidonium majus) được sử dụng trong quá trình tẩy rửa bằng 
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H2SO4. Vào những năm 1960 [32, 82], tannin và các dẫn xuất của chúng được sử 

dụng để chống ăn mòn cho sắt, thép và các dụng cụ khác. Một số loại phụ gia khác 

cũng đã được sử dụng để chống ăn mòn có nguồn gốc từ nguồn động vật, hóa dầu, 

nhựa đường hay sản phẩm phụ 

Từ năm 1993, Chalchat và cộng sự đã báo cáo dầu của cây hương thảo 

Rosemary rất giàu 1,8-cineole, campho, bornyl acetat và một lượng lớn hydrocacbon 

[33]. Cùng thời gian, Kliskic đã nghiên cứu dùng dịch chiết cây hương thảo 

Rosmarinus officinalis L. làm chất ức chế ăn mòn hợp kim Al – Mg trong dung dịch 

Cl-
 và kết luận các catechin có trong dịch chiết cây này có hiệu quả ức chế ăn mòn 

đối với hợp kim sử dụng [35]. Sau đó, dịch chiết cây hương thảo đã tiếp tục được ứng 

dụng trong các nghiên cứu về ức chế ăn mòn thép trong dung dịch axit photphoric 

hay thép C38 trong dung dịch H2SO4 0,5 M vào những năm sau [25, 44]. 

Năm 2001, Abd El Rehim và cộng sự đã viết bài công bố khả năng ức chế ăn 

mòn của 4-(2-amino-5-methyl phenyl azo) antipyrine (AMPA) [15] với hai phương 

pháp được sử dụng là phương pháp trọng lượng và phương pháp phân cực thế động. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy AMPA là chất ức ăn mòn hỗn hợp, có khả năng ức chế 

ăn mòn đối với thép trong môi trường HCl 2 M và đạt hiệu quả ức chế đến 95,7% ở  

nồng độ chất ức chế 0,01 M ở 30 oC.Năm 2009, Saratha và cộng sự đã dùng dịch chiết 

từ lá cây giống cam quýt Citrus aurantifolia nghiên cứu làm chất ức chế ăn mòn cho 

thép trong HCl 1 M. Kết quả cho thấy dịch chiết này có khả năng ức chế tốt cho thép, 

nó có tác dụng như chất ức chế hỗn hợp và hiệu quả bảo vệ lên tới 97,5%. Quá trình 

hấp phụ của dịch chiết lên bề mặt kim loại tuân theo nhiều mô hình hấp phụ khác 

nhau như Langmuir, Temkin, Freundlich, Frumkin và Flory-Huggins. Cơ chế ức chế 

là sự hấp phụ các thành phần trong dịch chiết có chứa oxy [119]. 

Năm 2010, Obot và cộng sự [95] nghiên cứu hiệu quả ức chế ăn mòn của dịch 

chiết lá Ipomoea invulcrata trên nhôm. Đó là cây nho cảnh thông thường có hoa hình 

trái tim màu trắng hồng sáng hoặc tím đã có lịch sử sử dụng lâu đời làm cây cảnh ở 

trung tâm vùng nam Mexico. Cây này có thành phần chính là d-lysergic axít amin 

(LSA) và một lượng nhỏ các alkaloid khác như chanoclavin, elymochlavin, 

ergometrin, d-isolysergic axitamin. D-lysergic axít amin chứa N và O trong cấu trúc 
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trong liên kết  gây ra hiệu ứng ức chế ăn mòn tốt. Có thể chanoclavine, 

elymochlavin, ergometrin, d-isolysergic axít amin và các thành phần khác làm tăng 

sức mạnh của lớp phủ tạo thành giữa kim loại dịch chiết cũng làm tăng hiệu quả ức 

chế.  

Năm 2012, Loto và cộng sự đã viết một bài báo tổng hợp khả năng ức chế ăn 

mòn của thiourea, thiadiazole và các dẫn xuất của nó [81]. Quá trình tổng hợp và cơ 

chế ức chế ăn mòn của các hợp chất trên đã được làm sáng tỏ. Nhìn chung, hiệu quả ức 

chế tăng theo thứ tự của các hợp chất chứa các nguyên tố O < N < S < P. Các phân tử 

đồng thời chứa nitơ và lưu huỳnh trong cấu trúc của chúng có tầm quan trọng đặc biệt 

vì chúng tạo ra sự ức chế hiệu quả hơn so với các hợp chất chỉ chứa lưu huỳnh hoặc 

nitơ. Thiourea là một chất ức chế tốt cho nhôm, trong khi nó không có tác dụng lên 

kẽm và đẩy nhanh sự hòa tan Cd. Kết quả các hợp chất thiourea và thiadiazole dường 

như đáp ứng được các yêu cầu cơ bản cần được xem xét như là một thành phần của các 

công thức thân thiện với môi trường hơn: độc tính thấp và có khả năng ức chế ăn mòn 

kim loại [4]. 

Những chất ức chế ăn mòn nhận được nhiều sự quan tâm thường chứa các dị 

tố như N, S, O và các liên kết đôi, liên kết ba liên hợp hoặc vòng benzen trong cấu 

trúc phân tử của chúng được đánh giá cao về khả năng ức chế ăn mòn kim loại.   

Năm 2019, Singh và cộng sự nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn sắt của một 

số lại kháng sinh (cefdinir (200 mg/L), cefotaxime (500 mg/L) sodium (500 mg/L), 

doxycycline (500 mg/L), cefazolin (500 mg/L), streptomycin (500 mg/L)…) hết hạn 

sử dung trong dung dịch HCl 1,0 M. Kết quả cho thấy hiệu suất ức chế của các chất 

này > 88% [127]. 

Camacho và cộng sự [30] đã nghiên cứu các hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản, 

gồm fural, pyrrole, thiophene và selenophene. Kết quả cho thấy thiophene có tiềm 

năng để sử dụng làm chất ức chế ăn mòn với đặc tính là khả năng cho điện tử rất 

mạnh. 

Khaled và Mobarak [70] đã nghiên cứu về este methyl 2–thiophenecarboxylat. 

Cấu trúc điện tử, các thông số hóa lượng tử và tương tác giữa dẫn xuất thiophene với 

bề mặt kim loại đã được khảo sát. 
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Zhang và cộng sự [140] đã nghiên cứu về khả năng ức chế ăn mòn của 

imidazole, benzimidazole và các dẫn xuất của nó ở mức lý thuyết B3LYP/6–31G* 

(tương đương mức lý thuyết B3LYP/6-31G(d,p)). Các giá trị của thông số hóa lượng 

tử đã được tính ra, bao gồm EHOMO, ELUMO, độ chênh lệch mức năng lượng, điện 

tích phân bố, moment lưỡng cực và chỉ số tương tác phân tử (MCI). Theo các kết quả 

thu được, giá trị EHOMO là thông số hóa lượng tử quan trọng nhất được sử dụng để 

đánh giá chiều hướng ức chế ăn mòn của các chất. Giá trị EHOMO càng lớn, khả 

năng ức chế ăn mòn kim loại càng tăng 

Số lượng công trình nghiên cứu trên thế giới nhiều như trên chứng tỏ chất ức 

chế ăn mòn kim loại vẫn là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Các hợp chất chứa 

các dị tố thường cho hiệu quả ức chế ăn mòn kim loại cao. Bên cạnh đó, phương pháp 

đường cong phân cực và phổ tổng trở được sử dụng chủ yếu trong các nghiên cứu về 

các hợp chất ức chế ăn mòn kim loại. Chính vì vậy các hợp chất kháng sinh sẽ được 

lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu về khả năng ức chế ăn mòn thép trong luận án 

này. Việc kết hợp giữa các phương pháp thực nghiệm và lí thuyết đem lại những kết 

quả có độ tin cậy cao, vì vậy đây sẽ là hướng nghiên cứu được tiếp tục quan tâm khảo 

sát. 

1.4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Các phương pháp nghiên cứu tính toán lý thuyết 

Ngày nay, nhiều phương pháp mới được dùng để giải nhanh và chính xác 

phương trình Schrödinger vẫn đang được nghiên cứu và phát triển cả trong lý thuyết 

lẫn kỹ thuật lập trình. Trong chương này, những nguyên lý căn bản nhất về các 

phương pháp hóa tính toán sẽ được trình bày, trong đó tập trung vào sự ảnh hưởng 

của phương pháp tính và bộ hàm cơ sở lên độ chính xác của kết quả tính. Ngoài ra, 

cách tính các thông số hóa lượng tử và ý nghĩa của chúng đối với việc đánh giá khả 

năng ăn mòn cũng sẽ được giải thích. 

1.4.1.1. Tổng quan về phương trình Schrödinger 

Phương trình Schrödinger, được nhà vật lý người Áo Erwin Schrödinger đề 

nghị vào năm 1926, biểu diễn hàm sóng Ψ(x,t) phụ thuộc vào tọa độ của hạt và thời 

gian [121]. 
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i t m x
 (1.15) 

Phương trình (1.15) được gọi là phương trình Schrödinger phụ thuộc vào thời 

gian (time–dependent Schrödinger equation). Trong đó 1i   , m là khối lượng của 

hạt và V(x,t) là hàm thế năng của hệ, ħ (với ħ =h/2) là hằng số Plank thu gọn. 

Hàm sóng cung cấp mọi thông tin về hệ bao gồm trạng thái biến đổi của hệ. 

Hàm 
2

( x,t )  là hàm xác định xác suất tìm thấy hạt trong vùng tọa độ x. 

Hàm sóng Ψ(x,t) phụ thuộc vào hàm tọa độ và hàm thời gian. Do đó có thể 

viết hàm sóng bằng tích của hai hàm tọa độ và thời gian như sau: 

( , ) ( ) ( )  x t f t x  (1.16) 

Đạo hàm bậc 1 theo t và đạo hàm bậc 2 theo x phương trình (1.16) ta được các 

phương trình sau: 

( x,t ) df ( t )
( x )

t dt
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Thế các công thức (1.17), (1.18) vào phương trình (1.15) ta được 
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(1.19) 

Gọi E là hằng số tương đương không phụ thuộc vào 2 biến x và t. Tương đương 

với hàm bên trái của (1.19), ta có: 

( )

( )
 

df t iE
dt

f t
 (1.20) 

Nguyên hàm 2 vế của phương trình (1.20), ta được 

ln ( )
iEt

f t C    (1.21) 

Trong đó C là một hằng số tùy ý. Như vậy ta được 

/ /( )   C iEt iEtf t e e Ae  (1.22) 
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Trong đó A là hằng số được thay thế cho eC. Vì A có thể được xem như là một 

yếu tố trong hàm ψ(x), nghĩa là có thể xem như bội số của f(t) trong phương trình 

(1.16). Hằng số A có thể được được loại bỏ trong f(t). Vì vậy 

/( )  iEtf t e  (1.23) 

Thế (1.23) vào phương trình (1.19) ta được: 

2

2

( )
( , ) ( ) ( )


    

d x
V x t x E x

i dx
 (1.24) 

Phương trình (1.24) được gọi là phương trình Schrödinger không phụ thuộc 

vào thời gian (time–independent Schrödinger equation) của một hạt có khối lượng m 

chuyển động theo một chiều trong không gian (chiều x). Giá trị E trong công thức 

(1.24) được gọi là năng lượng của hệ. 

Theo công thức (1.16) và (1.23) ta có: 

/( , ) ( )iEtx t e x   (1.25) 

Phương trình của hàm sóng đã được xác định dựa vào phương trình (1.25). 

Tuy nhiên cần xác định hàm xác suất tìm thấy hạt trong không gian. Ta có xác suất 

tìm thấy hạt trong không gian được tính như sau: 

2
*     (1.26) 

Từ (1.25) và (1.26) ta có: 

2 2
( , ) ( )x t x   (1.27) 

Xác suất tìm thấy hạt trong vùng không gian giữa 2 tọa độ a và b được xác 

định như sau: 

2
Pr( )

b

a
dx a x b     (1.28) 

Trong đó Pr là xác suất tìm thấy hạt trong vùng không gian giữa 2 tọa độ a và 

b. Đối với hệ chỉ có 1 hạt, trong toàn bộ vùng không gian, xác suất tìm thấy hạt có 

giá trị bằng 1. Ta có: 

2
1dx




   (1.29) 

Nếu hàm Ψ thỏa mãn điều kiện (1.29), ta gọi đó là hàm sóng đã được chuẩn 

hóa. Theo công thức (1.27) và (1.29) ta cũng có được: 
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2
1dx




  (1.30) 

Giải phương trình Schrödinger 

Toán tử Hamilton (Hamiltonian operator) được nhà khoa học William 

Rowan Hamilton (1805–1865) thiết lập. Hàm số Hamilton theo trục x được viết như 

sau 

2

( )
2

 xp
H V x

m
  (1.31) 

Như vậy, toán tử Hamilton bao gồm toán tử thế năng và toán tử động năng: 

2

2
ˆ ˆ ˆ ( )

2
    

d
H T V V x

m dx
  (1.32) 

Như vậy, vế trái chính là năng lượng của hệ. Áp dụng toán tử Hamilton lên 

hàm sóng ψi ta có: 

ˆ  i iH E i   (1.33) 

Thế (1.32) vào công thức (1.33) ta được: 

2

22
i i i

d
V( x ) E

m dx

 
   
 

    (1.34) 

Phương trình (1.34) tương đương với phương trình (1.15), là phương trình 

Schrödinger không phụ thuộc vào thời gian. Áp dụng toán tử Hamilton vào hàm 

Ψ(x,t) theo công thức (1.16)t a có: 

/ˆ ˆ( , ) ( )  iEtH x t He x   (1.35) 

Toán tử Ĥ không chứa biến thời gian, do đó không tác động lên e–iEt/ħ, ta có: 

/ /ˆ ˆ( , ) ( ) ( ) ( , )       iEt iEtH x t He x Ee x E x t  

Ĥ E    

 

 (1.36) 

Trong không gian 3 chiều, cơ học cổ điển Hamilton được viết như sau: 

 2 2 21
( , , )

2
     x y zH T V p p p V x y z

m
  (1.37) 

Như vậy ta có toán tử Hamilton trong không gian 3 chiều là: 

2 2 2

2 2 2
ˆ ˆ ˆ ( , , )

2

   
       

   
H T V V x y z

m x y z
  (1.38) 
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Toán tử trong phương trình (1.38) được gọi là toán tử Laplace (Laplacian 

operator) 
2 : 

2 2 2
2

2 2 2

  
   

  x y z
  (1.39) 

Vì vậy, trong không gian 3 chiều, phương trình Schrödinger không phụ thuộc 

vào thời gian được viết là: 

2

2
      V E

m
  (1.40) 

Đối với hệ gồm n hạt, động năng của hệ được tính bằng tổng động năng của 

tất cả các hạt có trong hệ, nghĩa là: 

1 1 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2

1 1 1
( ) ( ) ... ( )

2 2 2
         

n n nx y z x y z x y z

n

T p p p p p p p p p
m m m

 

Toán tử động năng áp dụng cho n hạt được viết như sau 

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

ˆ ...
2 2

       
         

        n n n n

T
m x y z m x y z

 

2
2

1

ˆ
2

  
n

i

i i

T
m

  (1.41) 

2 2 2
2

2 2 2

  
   

  
i

i i ix y z
  (1.42) 

Hàm thế năng là hàm phụ thuộc vào 3n tọa độ của n hạt trong hệ: 

1 1 1( , , ,..., , , ) n n nV V x y z x y z   (1.43) 

Toán tử Hamilton đối áp dụng đối với hệ gồm n hạt trong không gian 3 chiều 

là: 

2
2

1

1

ˆ ( ,..., )
2

   
n

i n

i i

H V x z
m

  (1.44) 

Phương trình Schrödinger không phụ thuộc vào thời gian đối với hệ gồm n hạt 

trong không gian 3 chiều là: 

2
2

1

1

( ,..., )
2

 
      
 


n

i n

i i

V x z E
m

  (1.45) 
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Trong đó, hàm sóng không phụ thuộc vào thời gian ψ là hàm sóng của 3n tọa 

độ của n hạt có trong hệ. 

1.4.1.2. Lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory -DFT) 

Hàm sóng của một hệ với n electron sẽ phụ thuộc vào 3n biến không gian và 

n trạng thái spin. Sử dụng toán tử Hamilton để giải hệ gồm 1 hoặc 2 electron, kết quả 

nhận được rất tốt vì số lượng biến không gian tối đa bây giờ chỉ là 6. Đối với hệ chứa 

nhiều electron, số biến không gian sẽ tăng lên rất nhiều, do đó việc giải hàm sóng là 

rất phức tạp, tốn thời gian và kết quả không được chính xác. 

Lý thuyết phiếm hàm mật độ là lý thuyết sử dụng để mô tả các tính chất của 

hệ electron bằng cách sử dụng mật độ electron của toàn bộ hệ. Trong phương pháp 

DFT, số biến giảm chỉ còn 3 biến tọa độ không gian, thay vì 3n biến tọa độ như trong 

các phương pháp khác. Do đó, DFT là một phương pháp đang được sử dụng rộng rãi 

và thay thế cho các phương pháp khác nhằm tính toán các thông số và cấu trúc của 

các hệ electron. 

Các phiếm hàm hiệu chỉnh gradient: Phiếm hàm hiệu chỉnh gradient bao gồm 

giá trị của cả mật độ spin electron và gradient. Phiếm hàm trao đổi hiệu chỉnh gradient 

phổ biến là phiếm hàm do Becke đề xuất vào năm 1988, phiếm hàm tương quan hiệu 

chỉnh gradient được sử dụng rộng rãi là phiếm hàm LYP của Lee – Yang – Parr. Sự 

kết hợp của 2 dạng này tạo nên phương pháp B–LYP. Perdew cũng đề nghị một số 

phiếm hàm tương quan hiệu chỉnh quan trọng như Perdew 86 và Perdew–Wang 91. 

Các phiếm hàm lai: Phiếm hàm lai được định nghĩa là phiếm hàm trao đổi, là 

sự kết hợp tuyến tính của phép tính Hartree–Fock, phép tính cục bộ và phép tính trao 

đổi hiệu chỉnh gradient. Phiếm hàm trao đổi này sau đó kết hợp với phiếm hàm cục 

bộ và/hoặc phiếm hàm tương quan hiệu chỉnh gradient. Những phiếm hàm lai được 

biết nhiều nhất là phiếm hàm 3 tham biến của Becke: B3LYP và B3PW91. Phiếm 

hàm lai của Becke được xem là có tính ưu việt [4, 10]. 

Năm 2005, các hàm Minnesota đầu tiên được đưa ra bao gồm: M05 (phiếm 

hàm lai toàn phần với 28% phần trao đổi Hartree – Fock) [143] và M05–2X (phiếm 

hàm lai toàn phần với 56% phần trao đổi Hartree – Fock) [142]. Ngoài ra, các phiếm 

hàm này còn được bổ sung thêm 22 tham số thực nghiệm. Phiếm hàm M05 đã được 
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tham số hóa bao gồm cả kim loại và phi kim, trong khi M05–2X là phiếm hàm không 

cục bộ cao gấp đôi số lượng trao đổi không cục bộ (2X), điều mà chỉ được tham số 

hóa cho các phi kim. 

Trong luận án này, phương pháp B3LYP đã được sử dụng để tính toán các 

thông số nhiệt động học, nghiên cứu cấu trúc và thuộc tính electron của các chất hữu 

cơ.  

B3LYP của Becke, Lee, Yang và Parr [23, 78] là phương pháp phiếm hàm lai 

sử dụng ba thông số của Becke. Phiếm hàm này được Becke đề nghị vào năm 1993 

có dạng như sau:  

A×EX
Slater+(1-A) ×EX

HF+B×ΔEX
Becke+EC

VWN+C×ΔEC
non-local 

Trong đó A, B và C là các hằng số được xác định bởi Becke nhờ khớp với bộ 

dữ liệu phân tử G1. Có rất nhiều biến số trong phiếm hàm lai này. Phiếm hàm B3LYP 

sử dụng các quan hệ không định vị (non-local correlation) cho bởi phương trình LYP 

và phiếm hàm VWN III cho các tương quan định vị.  

Phiếm hàm trao đổi – tương quan bán thực nghiệm này chứa mật độ spin cục 

bộ (local‐spin‐density), gradient, và các đại lượng trao đổi chính xác được thử nghiệm 

dựa trên 56 giá trị năng lượng nguyên tử hóa, 42 thế ion hóa, 8 ái lực proton, và 10 

năng lượng nguyên tử của các hệ chu kỳ 1 và 2. Các phiếm hàm này cho kết quả tốt 

hơn hẳn các phiếm hàm khác với chỉ các hiệu chỉnh gradient, và khớp với các năng 

lượng nguyên tử hóa thực nghiệm với độ lệch tuyệt đối thấp khoảng 2,4 kcal/mol. 

1.4.1.3. Bộ hàm cơ sở 

Các phương pháp hóa tính toán (SCF, CI, DFT…) đều bắt đầu công việc tính 

toán bằng cách lựa chọn một hàm cơ sở 
r , là hàm được sử dụng để xác định các 

orbital phân tử MOs, 
r , như trong công thức: 

i ri ri
c   (1.46) 

Đối với DFT, MOs sử dụng được gọi là orbital Kohn–Sham 
KS

i , với: 

KS

i ri ri
c    (1.47) 
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Đối với phân tử có hai nguyên tử trở lên, quỹ đạo orbital nguyên tử AO có thể 

được xác định bằng một hoặc nhiều orbital Slater (Slater–type orbitals – STOs). Một 

hàm cơ sở STO đối với nguyên tử a có dạng như sau: 

1 arn m

a l a aNr e Y ( , )
      (1.48) 

Để tăng tốc độ tính toán các giá trị thông số của phân tử, Boys [28] đã đề xuất 

sử dụng hàm Gaussian (Gaussian–type functions – GTFs) thay thế cho STOs để sử 

dụng đối với orbital nguyên tử trong một hàm sóng LCAO. Một hàm tọa độ Gaussian 

(Cartesian Gausian) đối với nguyên tử b có dạng như sau: 

2

ijk
bri j k

b b bg Nx y z e





  (1.49) 

Trong đó i, j và k là các số tự nhiên, α là các hệ số mũ quỹ đạo (orbital 

exponent) mang giá trị dương, xb, yb, zb là tọa độ Descartes ứng với hạt nhân b và rb 

là khoảng cách đến hạt nhân b. Hằng số N trong phương trình (1.49) được xác định 

bằng công thức dưới đây: 

1 23 4
2 8

2 2 2

// i j k( ) i! j!k !
N

( i )!( j )!( k )!

   
    
   

 


  (1.50) 

Khi i + j + k = 0 (với i = j = k = 0), hàm Gaussian (GTF) được gọi là hàm 

Gausian kiểu s (s–type Gaussian). Hàm Gaussian kiểu s được tính bằng công thức 

dưới đây: 

2

3 4

000

2
b

/

r
g e

 
  
 




  (1.51) 

Khi i + j + k = 1, hàm Gaussian (GTF) được gọi là hàm Gausian kiểu p (p–

type Gaussian), bao gồm xb, yb và zb. Ví dụ, hàm yb (i = 0, j = 1, k = 0) được tính như 

sau: 

 
2

2

3 4

010

1 4
5

3

2
4

128
                =

b

y

b

/

r

d

/

r

g g ye

ye





  
    

   

 
 
 














 (1.52) 
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Khi i + j + k = 2, ta có 6 hàm Gaussian kiểu d (d–type Gaussian), bao gồm 

2

bx , 
2

by , 
2

bz , 
b bx y , 

b by z  và 
b bz x . Ta có thể kết hợp tuyến tính các hàm Gaussan với 

nhau (
b bx y , 

b by z  và 
b bz x , 

2 2

b bx y , 
2 23 b bz r ) để tương ứng với năm AOs của 3d; 

AO thứ 6 
2 2 2 2

b b b bx y z r    là tương đương với với hàm 3s. Tương tự, ta có 10 hàm 

Gaussian kiểu f (f–type Gaussian), và có thể kết hợp tuyến tính tạo ra 7 AOs 4f. 

Khi xét thuật ngữ bộ hàm cơ sở Gaussian (Gaussian–basis set), thay vì chỉ sử 

dụng một hàm cơ sở Gaussian. Hiện nay, người ta thường kết hợp tuyến tính một số 

hàm Gaussian để tạo thành hàm cơ sở. Sự kết hợp tuyến tính được xác định như sau: 

r ur u

u

d g   (1.53) 

Trong đó gu là các hàm tọa độ Gaussian tác động lên cùng 1 nguyên tử với 

cùng các giá trị i, j, k và chỉ khác hệ số α. Hệ số dur là những hằng số được giữ trong 

quá trình tính toán. Trong công thức (1.47), r được gọi là hàm Gaussian rút gọn 

(contraction Gausian–type functions – CGTFs) và gu được gọi là hàm Gaussian gốc 

(primitive function).  

Tất cả các tính toán sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT đều được thực 

hiện bằng phần mềm Gaussian 09W. 

Các tính toán sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ bao gồm những mục sau: 

Tối ưu hóa cấu trúc các phân tử trong các môi trường không khí và dung môi 

bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) bằng phương pháp B3LYP 

[23, 78] ở bộ hàm cơ sở 6–31G+(d,p). Theo nhiều nghiên cứu cùng loại trong lý 

thuyết, phương pháp và bộ hàm cơ sở này thích hợp để mô phỏng cấu trúc phân tử 

của hệ các nguyên tử C, H, S và O.  

Dựa trên kết quả về cấu trúc phân tử và các tính chất electron của các hợp chất 

nghiên cứu, tính toán các thông số hóa lượng tử đặc trưng cho hoạt tính và từ đó 

phỏng đoán hiệu quả ức chế ăn mòn. 

 Mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng động lực học phân tử 

Mô phỏng động học phân tử cổ điển (classical MD) thường sử dụng trường 

tương tác lấy kết quả từ các trường lực cổ điển (classical force fields). Các trường lực 
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cổ điển được xác định dựa vào các thông số từ thực nghiệm hoặc từ các tính toán của 

hóa học lượng tử. Các trường lực này có thể mở rộng đến quy mô thời gian là micro 

giây (μs). 

Mô hình hóa các cấu trúc ức chế ăn mòn thường xảy ra theo một trong những 

trường hợp phức tạp nhất, trong đó có thể kể đến các bề mặt phân cách như sau: giữa 

kim loại hoặc oxit kim loại với môi trường nước, giữa phân tử chất ức chế với bề mặt 

kim loại, giữa kim loại với oxit kim loại. Ưu điểm của phương pháp mô phỏng động 

học phân tử cổ điển là đưa ra các thông tin về các giá trị năng lượng của hệ bằng cách 

thống kê các trạng thái của hệ trong các khoảng thời gian μs.  

Các trường lực thường được sử dụng để nghiên cứu là trường lực phổ biến 

(universal force field – UFF), trường lực hóa trị đặc (consistent–valent force field – 

CVFF) và tối ưu hóa tiềm năng phân tử để mô phỏng theo thuyết nguyên tử 

(COMPASS). Trường UFF nghiên cứu trong trường tạo bởi sự tương tác của tất cả 

các nguyên tử với nhau. Trường CVFF là một trường lực hóa trị phổ biến. Trường 

lực COMPASS là một trường ab initio bởi vì tất cả các giá trị thông số hóa của nó 

đều xuất phát từ thông tin từ các phương pháp ab initio. Cả ba trường lực trên đều có 

thể áp dụng tốt đối với sự tương tác giữa phân tử chất hữu cơ và bề mặt kim loại. 

Mô phỏng MD có thể được sử dụng để mô phỏng quá trình hấp phụ của chất ức 

chế với các bề mặt Fe, Al hoặc các dạng oxit của chúng. Ví dụ, quá trình hấp phụ của 

phenol, methionine và azoline lên bề mặt Fe (110) đã được nghiên cứu bởi Kong và 

cộng sự [72]. 

 Thông số hóa lượng tử áp dụng trong dự đoán khả năng ức chế ăn mòn 

kim loại của các hợp chất hữu cơ 

1.4.3.1.  Orbital phân tử và năng lượng orbital phân tử 

Năng lượng orbital bị chiếm chỗ cao nhất (highest occupied molecular orbital- 

HOMO) và năng lượng orbital không bị chiếm chỗ thấp nhất (lowest unoccupied 

molecular orbital - LUMO) là hai trong số các thông số hóa lượng tử cơ bản và quan 

trọng nhất. Giá trị năng lượng HOMO (EHOMO) cho biết khả năng nhường electron 

của phân tử đến một phân tử khác có khả năng nhận electron. EHOMO càng lớn, phân 

tử càng dễ cho electron. Sự hấp phụ của chất ức chế ăn mòn lên bề mặt của kim loại 

xảy ra thông qua sự nhường electron giữa electron π thuộc hệ liên hợp của hợp chất 

dị vòng đến các orbital–d trống của nguyên tử kim loại [71]. 
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Ngược lại, năng lượng LUMO (ELUMO) lại cho biết khả năng nhận electron của 

phân tử từ một phân tử khác có khả năng nhường electron [38]. ELUMO càng bé, phân 

tử càng dễ nhận electron. 

Ngoài ra, hình dạng orbital HOMO, LUMO có thể được xác định trong quá 

trình xác định cấu trúc hình học và năng lượng của phân tử. Trong hình dạng HOMO, 

vùng không gian bao phủ nguyên tử (orbital HOMO) có kích thước càng lớn chứng 

tỏ năng lượng orbital HOMO tại vị trí đó có giá trị càng cao, và vì vậy, đây là các vị 

trí dễ nhường electron trong phân tử. Hình dạng LUMO biểu diễn năng lượng tương 

đối của các orbital chưa bị chiếm chỗ của phân tử. Các vị trí có kích thước orbital 

LUMO càng lớn, năng lượng orbital chưa bị chiếm chỗ tại đó càng bé, chứng tỏ đây 

là các vị trí dễ nhận electron trong phân tử. 

1.4.3.2. Độ cứng phân tử (η) và độ mềm phân tử (S) 

Độ cứng phân tử (absolute hardness - η) là đại lượng đặc trưng cho sự thay 

đổi thế hóa học (μ) trên sự thay đổi tổng số nguyên tử N [101]. Hợp chất có giá trị η 

càng lớn thì càng bền và khó tham gia các phản ứng hóa học. Ngược lại, độ mềm 

phân tử (global softness - S) là đại lượng đặc trưng cho sự phân cực của đám mây 

electron trong các hợp chất hóa học và là nghịch đảo của độ cứng [137]. Phân tử có 

giá trị S càng lớn thì càng phân cực và dễ tham gia các phản ứng hóa học. Các công 

thức từ 2.5 đến 2.8 dùng để tính toán η và S. 
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1.4.3.3. Các hàm Fukui 

Hàm Fukui được định nghĩa là sự thay đổi điện tích trên sự thay đổi tổng số 

electron [102, 136], mô tả mật độ electron trong một orbital từ đó đánh giá được khả 

năng phản ứng của vị trí đó là nucleophilic hay electrophilic được tính theo các công 

thức 2.14 đến 2.17. 

( )

( )
( )

 
  

 electron v r

r
f r

N
 (2.14) 

Trong đó ρ(r) là mật độ electron và 

N ( r )dr   (2.15) 

là tổng số electron trong hệ khảo sát. 

Hàm Fukui bao gồm hai hàm f+ và f-, được xác định như sau [36, 83]: 
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Hàm f+ là hàm được sử dụng để đánh giá khả năng nhận điện tích âm hay ái 

electron (electrophilic) của nguyên tử hay phân tử. Trong phân tử, các vị trí có giá trị 

f+ cao là các vị trí tích điện dương cao, do đó vị trí này có khả năng nhận electron từ 

các phần tử có thế đẩy electron như các electron tự do, các anion, các nguyên tử có 

độ âm điện cao, các nguyên tử có cặp electron chưa tham gia liên kết… 

Ngược lại, hàm f– là hàm được dùng để đánh giá khả năng nhận điện tích dương 

hay ái nhân (nucleophilic) của nguyên tử hay phân tử. Trong phân tử, các vị trí có giá 

trị f- cao là các vị trí tích điện âm cao, do đó, các vị trí này là trung tâm tấn công của 

các phân tử mang điện tích dương như proton (H+), các cation… 
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 Phần mềm tính toán 

1.4.4.1. Phần mềm Gaussian 09W 

Gaussian là một trong những phần mềm hiệu quả để tính toán hóa lượng tử 

hiện nay [4, 53]. Phần mềm này có hầu hết các phương pháp tính từ bán thực nghiệm 

đến ab-initio và lý thuyết phiếm hàm mật độ. 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 03W và Gaussian 09W. 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 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... 

1.4.4.2. Phần mềm Gaussview 5 

GaussView là giao diện đồ họa được thiết kế để giúp cho người dùng xây dựng 

các cấu trúc ban đầu (tệp input) để gửi tới Gaussian và kiểm tra cấu trúc kết quả (tệp 

output) mà Gaussian tạo ra. GaussView không chỉ được tích hợp với mô đun tính 

toán của Gaussian, mà còn là bộ xử lý để hỗ trợ việc sử dụng Gaussian. GaussView 

cung cấp ba lợi ích chính cho người dùng Gaussian [112] 



 

 

35 

 

Thông qua cơ sở trực quan thuận lợi của nó, GaussView cho phép nhanh chóng 

phác thảo các phân tử cần nghiên cứu, sau đó xoay, dịch và phóng to các phân tử này 

thông qua các thao tác chuột đơn giản. Nó cũng có thể mở được nhiều kiểu tệp tin mô 

tả cấu trúc phân tử, trong đó kiểu tệp có phần tên mở rộng (có đuôi) là PDB. 

GaussView giúp thiết lập dễ dàng nhiều loại tính toán của Gaussian. Nó làm 

cho việc chuẩn bị đầu vào (tệp input) cho cả loại công việc thông thường và phương 

pháp nâng cao như ONIOM, tối ưu hóa cấu trúc chuyển tiếp, tính toán điều kiện biên 

định kỳ và nhiều tính năng khác. Bạn có thể cũng sử dụng GaussView để khởi chạy 

các công việc nếu Gaussian được cài đặt trên cùng một máy tính.  

GaussView cho phép hiển thị nhanh chóng kết quả tính toán Gaussian bằng 

nhiều kỹ thuật đồ họa. 

1.4.4.3. Phần mềm Materials Studio 7.0 

Materials Studio 7.0 là một môi trường mô hình hóa và mô phỏng hoàn chỉnh 

được thiết kế để cho phép các nhà nghiên cứu về khoa học và hóa học vật liệu dự 

đoán và hiểu mối quan hệ của cấu trúc phân tử và nguyên tử vật chất với các tính chất 

và hành vi của nó [27]. Sử dụng phần mềm này, các nhà nghiên cứu trong các ngành 

công nghiệp có thể chế tạo các vật liệu hoạt động tốt hơn, bao gồm dược phẩm, chất 

xúc tác, polyme và vật liệu tổng hợp, kim loại và hợp kim, pin và pin nhiên liệu. 

Code mô phỏng có trong phần mềm Material Studio 7.0 của công ty Bolivia–

Accelrys Inc., Hoa kỳ đã được áp dụng trong mô phỏng này. Tương tác giữa các hợp 

chất nghiên cứu và bề mặt Fe(110) được thực hiện trong mô phỏng Monte Carlo. Các 

trường lực COMPASS được sử dụng cho các mô phỏng của tất cả các nguyên tử và 

cấu trúc của các phân tử. Các mô phỏng sự tương tác của các dẫn xuất thiophene đối 

với bề mặt Fe(110) đã thực hiện để xác định dạng tương tác bền vững nhất của chúng 

dựa vào các giá trị năng lượng hấp phụ [122]. 

 Phương pháp thực nghiệm  

1.4.5.1. Phương pháp đo đường cong phân cực 

Phân cực thế động: Đường cong phân cực là đồ thị biểu diễn mối quan hệ 

giữa điện thế điện cực và mật độ dòng điện, là một công cụ hữu ích để nghiên cứu 

quá trình điện cực. Đường cong phân cực có thể được đo theo ba phương pháp sau: 
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phương pháp dòng tĩnh (Galvanostatic), phương pháp thế tĩnh (Potentiostatic) và 

phương pháp thế động (Potentiondynamic). Trong phương pháp thế động: điện thế 

được quét trong một khoảng điện thế rộng từ x (V) đến +y (V) so với điện thế ăn 

mòn, tốc độ quét tùy thuộc mỗi nghiên cứu. Trong quá trình quét thế, kim loại có thể 

chịu tác dụng của các phản ứng điện hóa, các dòng anốt và catốt có thể làm thay đổi 

nhiều tính chất của chúng [6]. Kết quả đo đường cong phân cực bằng phương pháp 

thế động được biểu diễn dạng E-logI như trong Hình 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Đường cong phân cực đo bằng phương pháp thế động. 

Phép đo đường phân cực có thể xem là mở rộng phép đo điện thế ăn mòn Ecorr 

mà không có dòng phân cực từ dòng ngoài (I = 0). Việc đo đường phân cực có thể 

thực hiện bằng hai cách: 

Áp dòng ngoài I ≠ 0 và đo thế, nghĩa là đặt vào hệ một giá trị mật độ dòng 

không đổi (I = const) và đo giá trị thế E khi đạt trạng thái ổn định và xác định sự phụ 

thuộc của mật độ dòng vào thế. Phương pháp đó gọi là phương pháp dòng tĩnh 

(Galvanostatic). 

Áp một giá trị thế không đổi từ nguồn điện bên ngoài nhờ một máy ổn áp 

(Potentiostatic, E = const) đo giá trị dòng I khi đạt trạng thái ổn định và xác định sự 

phụ thuộc của dòng vào thế hoặc thế vào dòng và được gọi là đường phân cực. 
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Dòng anốt  
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Qua đồ thị đường cong phân cực, bằng cách ngoại suy Tafel các phần tuyến 

tính của đồ thị E-logI tại điện thế ăn mòn có thể xác định được dòng ăn mòn Icorr. 

Việc ngoại suy có thể được thực hiện với một trong hai nhánh anốt hoặc catốt hay từ 

cả hai nhánh anốt và catốt của đường cong phân cực. Giá trị dòng anốt hoặc dòng 

catốt tại chỗ giao nhau tương ứng với điện thế ăn mòn Ec chính là dòng ăn mòn. 

Ngoài ra, từ đường cong phân cực có thể cho thêm các thông tin về động học 

(các hệ số a và c) của quá trình anốt và catốt, cũng như cơ chế ức chế của chất ức 

chế (ức chế anốt, catốt hay ức chế hỗn hợp). 

Phương pháp phân cực tuyến tính: Phương pháp này dựa trên việc xác định 

điện trở phân cực của hệ ăn mòn, tức là xác định độ dốc của đường cong phân cực tại 

điện thế ổn định - điện thế ăn mòn Ec (trạng thái không có dòng điện). Tại miền điện 

thế nhỏ xung quanh Ec có thể coi đường cong phân cực là tuyến tính [6]. Khi đó điện 

trở phân cực Rp được xác định theo công thức : 

0

p

I

dE
R ( )

dI 

 
  
 

 (1.73) 

Rp cần phải đo một đoạn của đường cong phân cực ở 2 phía của điện thế ăn 

mòn ±5 mV đến ±30 mV và lấy hệ số góc của đường cong phân cực tại điện thế ăn 

mòn. 

 

Hình 1.5. Đồ thị xác định điện trở phân cực. 
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Phản ứng trên anốt: 

M M nen                                             (1.74) 

Phản ứng trên anốt: 
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                                           (1.75)

 

Tại khoảng thế phân cực ΔE rất nhỏ so với Ecorr, ΔE = ±10 mV, sự phụ thuộc 

của ΔE vào mật độ dòng (thí nghiệm với điện cực có diện tích 1 cm2) là tuyến tính 

or c r

p
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 (1.76) 
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Trong đó, B là hằng số Stern-Geary; a, c là độ dốc Tafel của đường cong 

phân cực anốt và catốt. 

Phương pháp điện trở phân cực là phương pháp thường được sử dụng để xác 

định tốc độ ăn mòn tức thời của kim loại. Đây là kỹ thuật đơn giản trong việc xác 

định ảnh hưởng của thời gian đến sự ăn mòn [132]. 

Kỹ thuật này cũng được áp dụng để tính tốc độ ăn mòn của kim loại trong 

dung dịch có và không có chất ức chế ăn mòn. Từ điện trở phân cực hay dòng ăn mòn 

thu được cũng sẽ xác định được hiệu quả bảo vệ của chất ức chế ăn mòn. 

1.4.5.2. Phương pháp tổng trở 

Trong phương pháp này nghiên cứu sự đáp ứng của điện cực nghiên cứu khi áp 

đặt lên nó một điện thế xoay chiều biên độ nhỏ có tần số thay đổi trong phạm vi rộng  

tại điện thế ăn mòn [6]. 

Phương pháp tổng trở được xây dựng trên cơ sở mô hình hóa các quá trình điện 

hóa xảy ra trên ranh giới phân chia pha.  

Khi áp vào một xung, thường là dạng hình sin, hệ sẽ phản hồi bằng một tín 

hiệu có pha và biên độ khác với xung đặt vào. Việc đo sự khác biệt pha và biên độ 

này (nghĩa là đo tổng trở) sẽ cho phép phân tích quá trình điện cực, làm sáng tỏ vai 

trò của khuếch tán, động học, lớp kép, các phản ứng hóa học đồng thể đi kèm.... Phép 
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đo tổng trở được ứng dụng rộng rãi để nghiên cứu ăn mòn, màng sơn phủ, chất điện 

li rắn, polymer dẫn điện, ranh giới tiếp xúc lỏng/lỏng [85]. 

Hệ điện hóa có thể mô phỏng bằng mạch tương đương gồm những thành phần 

chủ yếu trên Hình 1.6.  

 

Hình 1.6. Mạch tương đương của một bình điện hóa. 

- Điện dung lớp kép được xem tương đương như một tụ điện, Cdl. 

- Tổng trở quá trình phản ứng điện cực – tổng trở Faraday, Zf. 

- Điện trở R là điện trở của dung dịch nghiên cứu 

Tổng trở Faraday Zf thường được phân thành 2 dạng mạch điện tương đương 

phụ thuộc vào quá trình điện hóa xảy ra trên điện cực:  

 Phân thành một điện trở Rs mắc nối tiếp với một giả điện dung Cs  

 Phân thành điện trở chuyển điện tích Rct và tổng trở khuếch tán Zw. Nếu 

bình điện phân thoả mãn sơ đồ Randles thì tổng trở bình điện phân sẽ là: 

dd 1
1 2

1

1 /

ct

Z R
j C R ( j )




 
     

 (1.78) 

Re Im. Z Z j Z  (1.79) 

 

Tách phần thực với phần ảo phương trình tổng trở bình điện phân trên, ta có: 

1 2

dd 1 2 2 2 2 1 2 21

/

ct
Re / /

d d ct

R
Z R

( C ) C ( R )



 


 

  



  
 (1.80) 

1 2 2 2 1 2

1 2 2 2 2 1 2 21

/ /

d ct d
Im / /

d d ct

C ( R ) C
Z

( C ) C ( R )

 

 

  


  

   

  
 (1.81) 

Khi ω → 0 thì: 
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1 2

dd

/

Re ctZ R R     (1.82) 

1 2 22/

Im dZ C     (1.83) 

Đường biểu diễn trục ảo (ZIm) theo trục thực (ZRe) (phổ Nyquist) sẽ là đường 

thẳng với hệ số góc bằng 1 và ngoại suy sẽ cắt trục thực ZRe tại (Rdd+Rct - 2δ2Cd). 

Đường thẳng này tương ứng với khống chế khuếch tán và tổng trở Warburg có độ 

lệch pha là π/4. 

Khi ω →∞ thì:  

Ở tần số cao phản ứng chỉ bị khống chế động học và Rct>>Zw 

dd 2 2 21

ct
Re

d ct

R
Z R

C R
 


 (1.84) 

2

2 2 21

d ct
Im

d ct

C R
Z

C R







 (1.85) 

 
2 2

2

dd
2 2

ct ct
Re Im

R R
Z R Z
    

       
    

 (1.86) 

Đó chính là biểu thức của vòng tròn bán kính Rct/2 cắt trục ZRe tại Rdd khi  

ω → ∞ và tại Rdd + Rct khi ω → 0.  

Hình 1.7 và 1.8 biểu diễn hai dạng phổ tương ứng là phổ Nyquist hoặc phổ 

Bode . 

 

Hình 1.7. Sơ đồ biểu diễn tổng trở trên mặt phẳng phức. 
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Phổ Bode Hình 1.8 biểu diễn mối quan hệ logZtheo logfhoặc logtheo 

logf. 

 

Hình 1.8. Biểu diễn tổng trở theo kiểu giản đồ Bode. 

Với giản đồ Bode, tổng trở Z và góc pha  được biểu diễn là một hàm 

của tần số. Giá trị Re và Re+Rct có được khi  và 0. Vùng tần số trung 

gian, giá trị logZ thu được ở đường thẳng có độ dốc -1, cắt trục tung. Ngoại suy 

 1 thu được giá trị 1/Cdl và tính được Cdl. 

Phương pháp EIS có thể được thực hiện trong những dung dịch có độ dẫn thấp. 

Kỹ thuật EIS sử dụng một biên độ thế nhỏ nên chỉ gây các nhiễu loạn tối thiểu, do 

vậy mà giảm sai số của phương pháp.  

Hiệu quả bảo vệ có thể được tính toán thông qua điện trở chuyển điện tích của 

quá trình ăn mòn như sau [61]: 

R .100




o
p p

p

R R
H

R
 (1.87) 

Hoặc qua giá trị điện dung lớp kép 

.100



o
dl dl

c o
dl

C C
H

C
 (1.88) 

Trong đó : 



 

 

42 

 

o
pR  và Rp lần lượt là điện trở phân cực trong dung dịch khi không có và khi có 

ức chế, Ω. 

o
dlC  và Cdl lần lượt là điện dung lớp kép trong dung dịch không có và có 

ức chế, µF. 

1.4.5.3. Phương pháp quan sát  

Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope - SEM), là một loại 

kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật rắn 

bằng cách sử dụng một chùm electron (chùm các điện tử) hẹp quét trên bề mặt mẫu. 

Việc tạo ảnh của mẫu vật được thực hiện thông qua việc ghi nhận và phân tích các 

bức xạ phát ra từ tương tác của chùm electron với bề mặt mẫu vật. Độ phóng đại của 

SEM nằm trong một dải rộng từ vài chục đến hàng triệu lần và độ phân giải khoảng 

vài nanomét [7, 67]. 

 

Hình 1.9. Sơ đồ khối kính hiển vi điện tử quét (SEM). 

Quét trên bề mặt mẫu bằng một chùm tia electron hội tụ rất mảnh (cỡ vài đến 

vài chục nanomet), tín hiệu sẽ phát ra từ mỗi điểm được quét qua. Tín hiệu này được 

detector thu nhận và biến đổi thành tín hiệu được khuếch đại và đưa đến điều khiển 

tia electron của ống hiển thị catốt, nghĩa là điều khiển sự sáng tối của điểm được quét 

tương ứng ở trên mẫu. Do đó điểm ở trên ống hiển thị catốt tương ứng với điểm được 

quét trên mẫu và toàn bộ diện tích được quét sẽ tạo ra ảnh trên màn ống hiển thị catốt 
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Khi electron tương tác với bề mặt mẫu vật, chúng bị tán xạ đàn hồi hoặc không 

đàn hồi bởi các nguyên tử trong mẫu làm phát xạ các loại electron và sóng điện từ. 

Sự tạo ảnh trong SEM và các phép phân tích được thực hiện thông qua việc phân tích 

các electron phát xạ này. Các electron phát xạ gồm các electron truyền qua, tán xạ 

ngược, thứ cấp, hấp thụ và Auger. Các sóng điện từ là tia X và huỳnh quang catốt. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thông số cơ bản được thực hiện trong SEM hay ảnh 

hưởng đến chất lượng ảnh SEM gồm: độ sâu trường, nguồn electron, độ phân giải, 

các kiểu ảnh, chuẩn bị mẫu và những vấn đề khác.  

Ứng dụng của SEM trong nghiên cứu ăn mòn: Đối với quá trình điện hóa nói 

chung và ăn mòn kim loại nói riêng, kính hiển vi điện tử quét sẽ cho các thông tin về 

hình thái bề mặt, số lượng lỗ, độ nông sâu của các lỗ và có hay không sự hình thành 

sản phẩm ăn mòn hay màng bảo vệ trên bề mặt kim loại khi kim loại làm việc trong 

các môi trường ăn mòn khác nhau.... 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 Nội dung nghiên cứu 

Luận án gồm các nội dung chính sau: 

- Nghiên cứu khả năng hấp phụ và xác định chất có tiềm năng ức chế ăn mòn 

hiệu quả của các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên (lá sa kê và vỏ măng cụt), 

dẫn xuất thiophene bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng Monte Carlo. 

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn thép của 

các hợp chất kháng sinh (cloxacillin, dicloxacillin, ampicillin, amoxicillin) kết hợp 

phương pháp tính toán lý thuyết và thực nghiệm. 

+ So sánh khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các hợp chất hữu cơ họ kháng 

sinh bằng phương pháp tính toán hóa lượng tử, mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng 

động lực học phân tử. 

+ So sánh khả năng ức chế ăn mòn của một số hợp chất hữu cơ trong dung 

dịch HCl 1M bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM), đường cong phân 

cực, phổ tổng trở. 

+ Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả khả năng ức chế ăn mòn. 
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+ Ảnh hưởng của nồng độ chất ức chế đến khả năng ức chế ăn mòn. 

 Đối tượng nghiên cứu 

- Các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên (lá sa kê và vỏ măng cụt) 

Ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm thấy nhiều nguồn sản phẩm thiên nhiên có 

tiềm năng sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại thân thiện với môi trường và 

không độc hại. Các chiết xuất từ thực vật là một nguồn cung cấp chất ức chế ăn mòn 

rất dồi dào, có thể tái sinh và sẵn có điển hình như các hợp chất chiết xuất từ vỏ măng 

cụt, lá sa kê... Thế nhưng việc sử dụng các chiết xuất từ thiên nhiên cho mục đích bảo 

vệ ăn mòn lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.  Trong bối cảnh như vậy, một 

chương trình nghiên cứu và phát triển hiệu quả đề ra các hướng tiếp cận mới cho vấn 

đề chống hay hạn chế ăn mòn (ví dụ như sử dụng “chất ức chế xanh thân thiện với 

môi trường) trở nên thật sự cấp thiết. Một khi yêu cầu này được giải quyết tốt, kết 

quả đạt được có thể sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như góp 

phần bảo vệ môi trường. 

- Các dẫn xuất của thiophene 

Gần đây, các dẫn xuất thiophene là một hợp chất vòng 5 chứa lưu huỳnh đang 

thu hút sự chú ý của các nhà khoa học vì các ứng dụng quan trọng công nghiệp. Một 

số hợp chất hữu cơ được thiết kế dựa trên khung thiophene có khả năng chống ăn 

mòn [5-8]. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều công trình nghiên cứu nào được thực hiện 

để khám phá khả năng hấp phụ trên bề mặt kim loại sắt hoặc trên thép. 

- Các hợp chất kháng sinh (ampicillin, amoxicilli, cloxacillin và 

dicloxacillin) 

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại thuốc kháng sinh có tiềm năng lớn 

trong sử dụng chất ức chế ăn mòn xanh [19, 53, 55]. Trong thành phần nước thải từ 

các bệnh viện có chứa một lượng lớn các loại thuốc kháng sinh. Hoặc, các loại thuốc 

kháng sinh hết hạn sử dụng nếu đem tiêu hủy cũng gây nên sự lãng phí và ô nhiễm 

môi trường. Xuất phát từ ý tưởng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khả năng ức 

chế ăn mòn của các thuốc kháng sinh gồm ampicillin (AMP), amoxicillin (AMO), 

cloxacillin (CLOX), và dicloxacillin (DICLOX). 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT  

 Phương pháp tính toán lượng tử 

Cấu trúc các hợp chất nghiên cứu được vẽ bằng phần mềm Gauview, sau đó tối 

ưu hóa và và tính tần số dao động điều hòa bằng phương pháp B3LYP [91, 93]với 

các bộ hàm 6-311G(d,p) và 6-31+G(d,p) sử dụng phầm mềm Gaussian 09. 

Các thông số lượng tử cần tính toán bao gồm: năng lượng orbital phân tử 

bị chiếm cao nhất (EHOMO), năng lượng orbital phân tử chưa bị chiếm thấp 

nhất (ELUMO), độ cứng phân tử (η), độ mềm phân tử (S), hàm Fukui. Kết quả tính toán 

được trình bày ở chương 3. 

 Mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng động lực học phân tử 

Tương tác giữa phân tử chất ức chế và bề mặt Fe(110) được thực hiện trong mô 

phỏng Monte Carlo và mô phỏng động lực học phân tử. Các mô phỏng này được thực 

hiện bằng cách sử dụng phần mềm Materials Studio 7.0. Tinh thể Fe được kết hợp và 

phân cắt dọc theo mặt phẳng Fe(110). Sự mô phỏng được thực hiện trong hộp có kích 

thước (24,82×24,82×37,09 Å3) với bước thời gian là 1,0 fs, thời gian mô phỏng là 

500 ps. Các trường lực COMPASS được sử dụng cho các mô phỏng của tất cả các 

nguyên tử và cấu trúc của các phân tử. Mô phỏng Monte Carlo của các chất ức chế 

đối với bề mặt Fe(110) được thực hiện trong pha khí để xác định dạng tương tác bền 

vững nhất của chúng dựa vào các giá trị năng lượng hấp phụ. Bên cạnh đó, mô phỏng 

động lực học phân tử được sử dụng để dự đoán và phân tích tương tác giữa phân tử 

chất ức chế và bề mặt Fe(110) trong dung dịch. Trong dung dịch HCl 1,0 M, tỷ lệ 

tương ứng giữa phân tử H2O và HCl là 500/9 [114]. Dựa trên điều này, 491 phân tử  

H2O, 9 Cl, 9 H3O+ được thêm vào hệ thống ức chế trong hộp mô phỏng [18]. Do các 

phân tử chất ức chế bị proton hóa trong dung dịch axit, tỷ lệ các cấu tử trong dung 

dịch ăn mòn sẽ gồm 492 phân tử H2O, 9 Cl, 8 H3O+ và 1 phân tử chất ức chế bị 

proton hóa. Các tương tác giữa chất ức chế và bề mặt Fe(110) có thể  được đánh giá 

qua năng lượng liên kết (Ebinding) và năng lượng tương tác (Einteraction), các đại lượng 

này có thể được tính toán theo phương trình sau: 

Einteraction=Etotal – (Esurface+solution + Einhibitor)                                (2.20) 

Ebinding =  Einteration                                                   (2.21) 

Trong đó, Etotal là năng lượng tổng của toàn bộ hệ thống, Esurface+solution là năng 

lượng tổng của bề mặt Fe(110) và dung dịch khi không có chất ức chế, Einhibitor là 
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năng lượng chất ức chế. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 Vật liệu và hóa chất sử dụng 

- Vật liệu: Thép Dana-Ý có thành phần phần trăm khối lượng: 0,2682% C; 

0,5798% Mn; 0,2653% Si; 0,0211% S; 0,0685% Ni; 0,0946% Cr; 0,2340% Cu; 

0,0096% Mo; 0,0041% V; 0,0226% P và phần còn lại là Fe chiếm 98,4322%. 

- Hóa chất: 

+ Amoxicillin (900g/mg; 13% H2O): (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-

hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-

azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid; hãng Sigma-Aldrich, Mỹ. 

+ Ampicillin (100,3%; 0,4% H2O): (2S,5R,6R)-6-([(2R)-2-amino-2-

phenylacetyl]amino) -3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2- 

carboxylic acid; hãng Sigma-Aldrich, Mỹ. 

+ Etanol (C2H5OH); hãng Merck, Đức 

+ Axit clohidric 37% (HCl); hãng Merck, Đức 

 Phương pháp khối lượng 

Phương pháp tổn hao khối lượng xác định tốc độ ăn mòn dựa vào sự thay đổi  

khối lượng của mẫu nghiên cứu trước và sau khi ngâm trong dung dịch nghiên cứu 

[2, 6]. 

Thí nghiệm tổn hao khối lượng được thực hiện trên mẫu có kính thước 

(20×30×2) mm (Hình 2.2), ngâm  trong dung dịch HCl 1M khi không có chất ức chế 

và khi có chất ức chế AMO ở các nồng đôh nghiên cứu trong 24 giờ ở 25°C. Các mẫu 

trong thí được chuẩn bị theo tiêu chuẩn G1 ASTM 2000. Khối lượng mẫu được xác 

định bằng cân phân tích Mettle Toledo ML 240T XT220A với độ chính xác ±0,1 mg. 

Hiệu quả ức chế (%H) được tính theo công thức (2.22) 

1 2

1

% 100


 
W W

H
W

 
(2.22) 

Trong đó W1 là tốc độ ăn mòn khi không có chất ức chế và W2 là tốc độ ăn 

mòn khi có chất ức chế được tính toán từ công thức (2.2) 
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1 2 100
24


 



m m
W

S
 

(2.23) 

Trong đó m1 và m2 là khối lượng (g) của mẫu thử trước và sau khi ngâm trong 

dung dịch thử một ngày; S là diện tích bề mặt của mẫu (cm2). 

 Phương pháp đo đường cong phân cực 

Khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các chất ức chế được nghiên cứu bằng 

phương pháp đo đường cong phân cực trên thiết bị PGS-HH5 của Viện Hóa học, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở các nhiệt độ từ 25 đến 55 oC (Hình 

2.1). Điện cực làm việc là thép có diện tích bề mặt 0,196 cm2, phần còn lại được bọc 

nhiều lớp nhựa epoxy chồng lên nhau để cách li môi trường (Hình 2.2). Dung dịch ăn 

mòn khảo sát là HCl 1,0 M. 

 

Hình 2.1. Máy đo đường cong phân cực. 

Các phép đo điện hoá được thực hiện trên máy đo CPAiocHH5B với hệ 3 điện 

cực: điện cực làm việc là điện cực chế tạo từ vật liệu nghiên cứu, điện cực so sánh là 

điện cực Ag/AgCl trong KCl bão hoà, điện cực phụ trợ là thép không gỉ có diện tích 

lớn.  
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Hình 2.2. Điện cực làm việc. 

Trong dung dịch axit, các đường cong phân cực được đo bằng cách quét thế 

từ 700 mV đến -400 mV tốc độ quét là 1 mV.s1  

Bề mặt của điện cực làm việc được mài nhẵn bằng giấy nhám có độ mịn tăng 

từ  800 đến 2000. Sau đó điện cực được rửa sạch bằng nước cất, tiếp đến là bằng 

etanol và làm khô. 

Hiệu suất ức chế ăn mòn (H%) được tính theo công thức (2.24) [51]. 

corr

corr

% 100 .100


   inhi i
H

i
 

(2.24) 

Trong đó icorr: mật độ ăn mòn khi không có chất ức chế (đơn vị mA.cm2). 

  iinh: mật độ dòng ăn mòn khi có chất ức chế (đơn vị mA.cm2). 

 : Độ che phủ bề mặt được tính theo công thức (2.24)[24]. 

corr

corr


  inhi i

i
 

(2.25) 

Năng lượng tự do hấp phụ (∆𝐺ads
0 ) và hằng số hấp phụ (Kads) và được biểu 

diễn theo phương trình (2.26) [130]. 

0

ads adsln(55,5 )  G RT K  (2.26) 

Trong đó R là hằng số khí (R = 8,314 J.mol1K1) và T là nhiệt độ của hệ 

nghiên cứu (K), giá trị 55,5 là nồng độ của nước trong dung dịch tính theo đơn vị M. 

Entropy hấp phụ tiêu chuẩn (∆𝑆ads
0 ) được tính thông qua phương trình nhiệt động học 

(2.27)[51]. 

0 0
0 ads ads
ads

 
 

H G
S

T
 

(2.27) 
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Bằng phương trình Van’t Hoff, giá trị enthalpy hấp phụ tiêu chuẩn 
o
hpH  

được tính theo phương trình (2.28) 

ads
2

ln 


o
hpHd K

dT RT
 (2.28) 

Theo [43] biến đổi phương trình (3.8) có thể được viết dạng: 

adsln


 

o
hpH

K A
RT

 (2.29) 

Trong đó A là hằng số. 

Phương trình Langmuir được viết dưới dạng sau [141]  . 

 
hp

1
 



C
C

K
 

(2.30) 

Trong đó: C là nồng độ hấp phụ, mol/L 

θ là độ che phủ bề mặt 

Khp là hằng số cân bằng hấp phụ - nhả hấp phụ 

Khi độ dốc a ≠ 1ta có phương trình Langmuir hiệu chỉnh 

hp

 


C n
nC

K
 

(2.31) 

Với n là hệ số tuyến tính điều chỉnh.  

Phương trình Temkin được biểu diễn theo công thức 2.32 [63]  

hpln . . K C a  (2.32) 

Trong đó, Khp là hằng số cân bằng của phản ứng hấp phụ, “a” là đại lượng 

mô tả các tương tác trong lớp hấp phụ và độ không đồng nhất của bề mặt, θ là độ 

che phủ bề mặt. 

 Phương pháp phổ tổng trở 

Phổ tổng trở được đo ở thế mạch hở với biên độ dòng xoay chiều 10 mV, sử 

dụng vùng tần số từ 10 mHz đến 100 kHz. Tổng số điểm cần đo là 35. Phổ EIS được 

ghi sau khi ngâm mẫu thử 1 giờ vào các dung dịch nghiên cứu khi không có và có 

chất ức chế bằng thiết bị đo điện hóa IM6 của hãng Zahner Electrik của Đức, phần 
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mềm Thales 4.5 được dùng để mô phỏng. Hiệu suất ức chế ăn mòn được tính theo 

phương trình (2.33) [51, 61]. 

pp(inh)

p(inh)

- 
% = .100

R

R

R
H  

(2.33) 

Trong đó: Rp (Ω.cm2) và Rp(inh) (Ω.cm2) là điện trở phân cực khi không có và 

khi có mặt chất ức chế.  

Để phân tích kết quả thí nghiệm, một mô hình mạch tương đương phù hợp để 

có thể mô tả chính xác các đường tổng trở được đưa ra, trong đó CPE là phần tử hằng 

số để thay thế điện dung lớp điện kép (Cdl). Tổng trở của CPE có thể được tính theo 

phương trình (2.34) [61].  

1

CPE .( )  n

oZ jY  (2.34) 

Trong đó Yo là giá trị của CPE, j là đơn vị ảo, ω là tần số góc và n là hệ số nén. 

Nếu bề mặt điện cực là đồng nhất và phẳng thì n bằng 1, và lúc này bề mặt điện cực 

có thể xem như là một điện dung lý tưởng. Điện dung lớp kép (Cdl) có thể được mô 

phỏng qua CPE theo phương trình (2.35) 

1

dl max.(ω )  n

oC Y  (2.35) 

Với  ωmax = 2πfmax, trong đó fmax (Hz) là tần số tương ứng với giá trị tổng trở 

ảo lớn nhất của giản đồ Nyquist. 

 Phương pháp quan sát (SEM) 

Kính hiển vi điện tử quét [13] được sử dụng để khảo sát hình thái bề mặt và 

cấu trúc lớp mỏng dưới bề mặt. Độ phóng đại của SEM nằm trong một dải rộng từ 

vài chục đến hàng triệu lần và độ phân giải khoảng vài nanomét [7]. 

Quét trên bề mặt mẫu bằng một chùm tia điện tử hội tụ rất mảnh (cỡ vài đến 

vài chục nanomet), tín hiệu sẽ phát ra từ mỗi điểm được quét qua. Tín hiệu này được 

detector thu nhận và biến đổi thành tín hiệu được khuếch đại và đưa đến điều khiển 

tia điện tử của ống hiển thị catốt, nghĩa là điều khiển sự sáng tối của điểm được quét 

tương ứng ở trên mẫu. Do đó điểm ở trên ống hiển thị catốt tương ứng với điểm được 

quét trên mẫu và toàn bộ diện tích được quét sẽ tạo ra ảnh trên màn ống hiển thị catốt.  
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Khi điện tử tương tác với bề mặt mẫu vật, chúng bị tán xạ đàn hồi hoặc không 

đàn hồi bởi các nguyên tử trong mẫu làm phát xạ các loại điện tử và sóng điện từ.  

Sự tạo ảnh trong SEM và các phép phân tích được thực hiện thông qua việc 

phân tích  các  điện tử phát xạ này.  Các  điện tử phát xạ gồm:  điện tử truyền qua, tán 

xạ ngược, thứ cấp, hấp thụ và Auger. Các sóng điện từ là tia X và huỳnh quang catốt.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến thông số cơ bản được thực hiện trong SEM hay ảnh 

hưởng đến chất lượng ảnh SEM gồm: độ sâu trường, nguồn điện tử, độ phân giải, các 

kiểu ảnh, chuẩn bị mẫu và những vấn đề khác 

Mẫu thép được ngâm trong dung dịch HCl 1,0 M khi có và không có các hợp 

chất nghiên cứu với nồng độ 100 mg.L1 trong 6 giờ, ở nhiệt độ 25 oC. Kết quả SEM 

được quan sát trên thiết bị EVO-ZEISS (Nhật Bản) tại Trung tâm Phân tích Sản phẩm 

Xuất nhập khẩu – Chi nhánh Đà Nẵng.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA CÁC HỢP CHẤT CÓ 

NGUỒN GỐC TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT VÀ LÁ SA KÊ LÊN BỀ MẶT KIM 

LOẠI SẮT (Fe)  

 Cấu tạo và thành phần 

Trong phần này phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động lực học phân tử 

được sử dụng để xác định chất có tiềm năng ức chế ăn mòn hiệu quả khả năng hấp 

phụ và của các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên. Các hợp chất nghiên cứu 

gồm: 3 dẫn xuất altilisin (altilisin H - AH, altilisin I - AI) và altilisin J - AJ)  có nguồn 

gốc từ lá sa kê [86] (Hình 3.1) và 14 hợp chất xanhthone (8-hydroxycudraxanthone 

G (1) và mangostingone [7-methoxy-2-(3-methyl-2-butenyl)-8-(3-methyl-2-oxo-3-

butenyl)-1,3,6-trihydroxyxanthone, 2], cudraxanthone G (3), 8-deoxygartanin (4), 

garcimangosone B (5), garcinone D (6), garcinone E (7), gartanin (8), 1-isomangostin 

(9), α-mangostin (10), γ-mangostin (11), mangostinone (12), smeathxanthone A (13), 

and tovophyllin A (14))có nguồn gốc từ vỏ măng cụt [68]với  (Hình 3.2). 

 

Hình 3.1. Các dẫn xuất altilisin có nguồn gốc từ lá sa kê 
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Hình 3.2. Các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ măng cụt. 

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các các dẫn xuất Altilisin có nguồn gốc 

từ lá sa kê 

3.1.2.1. Kết quả tính toán lượng tử 

a. Dạng trung hòa 

Cấu trúc hình học tối ưu hóa, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của 

phân tử trung hòa tính trong pha khí ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) được trình 

bày trong Hình 3.3. 
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 Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

 

 

AH 

 

 

 

 

 

AI 

 

 

 

AJ 

Hình 3.3. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của 

dẫn xuất Altilisin ở dạng trung hòa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–

311G(d,p) (isovalue = 0,05). 

Hình dạng orbital HOMO của phân tử cho biết các vị trí có khả năng cho 

electron của phân tử. Trong đó, các vùng không gian bao quanh mỗi nguyên tử (màu 

nâu và màu xanh lá cây) tương ứng với các hình dạng orbital HOMO tại vị trí đó 

(Hình 3.3). Như vậy, vị trí có hình dạng HOMO có kích thước càng lớn, vị trí đó càng 

dễ cho electron và ngược lại, vị trí có hình dạng HOMO càng bé càng khó cho 

electron. Đối với các hợp chất ức chế ăn mòn, khi hấp phụ lên bề mặt kim loại, các 

phân tử chất ức chế có khả năng cho electron vào các orbital–d trống của kim loại. 

Dựa vào hình dạng HOMO của các dẫn xuất Altilisin, có thể nhận thấy hình dạng 

orbital HOMO của hợp chất AH và AI phân bố ở vòng benzene B và liên kết C2-C8, 

còn hình dạng orbital HOMO của hợp chất AJ chỉ phân bố chủ yếu ở vòng benzene 

B. Đây là các vị trí có khả năng cho electron vào orbital–d trống của kim loại. Hình 
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3.3 cho thấy trật tự về kích thước của orbital HOMO các dẫn xuất Altilisin theo thứ 

tự sau: AH > AI > AJ 

Hình dạng orbital LUMO cho biết các vị trí dễ nhận electron của phân tử. 

Tương tự với cấu hình HOMO, các vùng không gian (có màu nâu và xanh lá cây) 

biểu diễn các orbital LUMO của phân tử. Các vị trí có kích thước LUMO càng lớn, 

càng dễ nhận electron. Các vị trí có kích thước LUMO càng bé càng khó nhận 

electron. Khác với hình dạng HOMO, hình dạng LUMO của 3 dẫn xuất nghiên cứu 

được xác định trong Hình 3.3. Cụ thể, dẫn xuất AH, hình dạng LUMO tập trung nhiều 

tại vị trí vòng benzene A, vòng dị tố O, vòng benzen B và C15-C16; trong khi 2 dẫn 

xuất AI và AJ có hình dạng LUMO tập trụng nhiều tại vị trí vòng benzene A và vòng 

dị tố O. Đây là các vị trí dễ nhận electron của các dẫn xuất Altilisin nghiên cứu khi 

hấp phụ lên bề mặt Fe. 

Đối với các hợp chất ăn mòn, quá trình hấp phụ chất ức chế ăn mòn lên bề mặt 

kim loại vừa xảy ra quá trình các chất ức chế đẩy electron vào orbital–d trống của 

kim loại, vừa xảy ra quá trình nhận electron từ bề mặt kim loại vào các chất ức chế. 

Dựa vào hình dạng HOMO và hình dạng LUMO của 3 dẫn xuất altilisin, dễ dàng 

nhận ra các vị trí tương tác giữa chất ức chế ăn mòn đối với bề mặt kim loại xảy ra 

tại vòng benzene và vòng dị tố O.  

Phần sau đây sẽ trình bày kết quả tính toán các thông số hóa lượng tử như 

EHOMO, ELUMO, chênh lệch năng lượng (ΔEL–H) và tỷ lệ electron trao đổi giữa chất ức 

chế ăn mòn với bề mặt kim loại (ΔN). Các thông số này được tính toán bằng phương 

pháp B3LYP/6-311G(d,p) trong pha khí và nước. Kết quả được trình bày trong Bảng 

3.1. 

Bảng 3.1. Các thông số hóa lượng tử tính trong pha khí và pha nước bằng các phương 

pháp B3LYP/6–311G(d,p) của các dẫn xuất altilisin, (đơn vị: eV) 

Phân tử 
Pha khí Pha nước 

EHOMO ELUMO EL-H  S EHOMO ELUMO EL-H  S 

AH -5,092 -1,781 3,311 1,656 0,604 -5,284 -2,087 3,197 1,598 0,626 

AI -5,448 -1,901 3,547 1,773 0,564 -5,600 -2,100 3,499 1,749 0,572 

AJ -5,652 -2,154 3,498 1,749 0,572 -5,813 -2,225 3,588 1,794 0,557 
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Năng lượng orbital bị chiếm chỗ cao nhất và năng lượng orbital không bị 

chiếm chỗ thấp nhất là hai thông số quan trọng để đánh giá khả năng ức chế ăn mòn. 

Giá trị EHOMO dùng để đánh giá khả năng cho electron của phân tử. Một phân tử có 

giá trị EHOMO càng lớn, phân tử đó càng dễ cho electron. Theo Bảng 3.1, AH là chất 

dễ cho electron nhất với giá trị EHOMO lần lượt là -5,092eV và -5,284 eV trong pha 

khí và dung môi nước. Trong khi đó AJ là chất khó cho electron nhất với giá trị EHOMO 

lần lượt là -5,652 eV và -5,813 eV trong pha khí và dung môi nước. Chiều giảm dần 

giá trị EHOMO của các dẫn xuất Altilisin là: AH > AI > AJ. Đây cũng là chiều giảm 

khả năng ức chế ăn mòn kim loại theo giá trị EHOMO. Kết quả trong dung môi nước 

cũng cho ta dự đoán khả năng ức chế như trong pha khí.  

Giá trị ELUMO cũng là một đại lượng để đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của 

các chất ức chế ăn mòn. Giá trị ELUMO cho biết năng lượng của orbital không bị chiếm 

chỗ thấp nhất. Giá trị ELUMO càng bé, phân tử càng dễ nhận electron. AJ là chất dễ 

nhận electron nhất trong số các dẫn xuất Altilisin được nghiên cứu với giá trị ELUMO 

là –2,154 eV trong pha khí. Ngược lại, AH là chất có ELUMO cao nhất, do đó khả năng 

nhận electron của AH là thấp nhất với giá trị ELUMO là –1,781 eV. Dựa vào ELUMO, 

khả năng ức chế của các chất ăn mòn giảm theo chiều như sau: AJ > AI > AH. Các 

kết quả trong pha khí và trong nước thu được đều đưa ra một nhận xét tương đương. 

Đối với khả năng ức chế ăn mòn kim loại, các chất ức chế hoạt động như một 

bazơ Lewis [92]. Điều này có nghĩa là các phân tử có tiềm năng ức chế ăn mòn kim 

loại tốt là các phân tử có khả năng cho electron vào các orbital–d trống của kim loại 

để hình thành liên kết và hấp phụ lên bề mặt kim loại. Như vậy, theo tiêu chí này, giá 

trị EHOMO đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đánh giá khả năng ức chế ăn mòn 

kim loại của các dẫn xuất altilisin. Vì vậy, khả năng ức chế ăn mòn của 3 dẫn xuất 

nghiên cứu được sắp xếp theo chiều như sau: AJ < AI < AH. 

Đối với các phân tử ức chế ăn mòn kim loại, phân tử chất ức chế càng phân 

cực càng dễ hấp phụ lên bề mặt kim loại, do đó hiệu quả ức chế ăn mòn càng cao. 

Như vậy, chất có khả năng ức chế ăn mòn tốt là chất có giá trị ΔEL–H và η thấp, đồng 

thời giá trị S cao. Dựa vào số liệu về ΔEL–H, η và S trong Bảng 3.1, AH là hợp chất 

dễ bị phân cực nhất với ΔEL–H = 3,197 eV, η = 1,598 và S = 0,626 trong pha khí tính 
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bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p). Ngược lại AJ là chất kém phân cực nhất 

với với ΔEL–H = 3,588 eV, η = 1,794, và S = 0,557 trong pha khí tính bằng phương 

pháp B3LYP/6–311G(d,p). Như vậy, dựa vào độ chênh lệch năng lượng, độ cứng 

phân tử và độ mềm phân tử, khả năng ức chế ăn mòn của ba dẫn xuất altilisin được 

xếp theo chiều như sau: AH > AI > AJ. 

b. Dạng proton hóa 

Trong môi trường axit, các chất ức chế dễ bị proton hóa tại các vị trí chứa 

nguyên tố dị tố. Các đại lượng ái lực proton (PA = ∆H) và độ bazơ (B = ∆G) được 

tính toán để xác định vị trí ưu tiên proton hóa và kết quả trình bày ở Bảng 3.2. Các 

giá trị PA và B càng lớn thì dạng proton càng bền. Dựa vào giá trị PA và B ở Bảng 

3.2 cho thấy đối với ba dẫn xuất Altilisin nghiên cứu thì vị trí bị proton hóa ưu tiên 

xảy ra ở vị trí O3’. 

Bảng 3.2. Các giá trị PA và B dạng proton hóa của các dẫn xuất Altilisin tính ở mức 

lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: kcal/mol). 

Vị trí 

proton hóa 

AH AI AJ 

PA  B  PA B  PA  B  

O1 197,6 190,5 198,5 190,6 213,4 206,6 

O3’ 234,6 227,4 225,8 218,8 221,6 214,3 

O6’ 188,8 182,4 185,7 179,3 181,3 174,7 

O10’ 202,5 196,4 209,3 202,2 213,4 206,6 

O12’ 211,0 204,0 202,4 194,9 218,5 210,9 

O13 205,9 198,4 198,5 190,6 213,4 206,6 
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Hình 3.4. Cấu hình tối ưu, hình dạng orbital HOMO–LUMO dạng proton hóa của 

AH, AI và AJ trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6-311G(d,p) (iso value 

=0,02). 

Hình dạng orbital HOMO trong phân tử AH, AI và AJ ở dạng proton hóa có 

sự thay đổi đáng kể so với dạng trung hòa, đặc biệt là đối với hình dạng HOMO. Khác 

với cấu trúc của phân tử trung hòa, phân tử proton hóa của AH, AI có hình dạng 

HOMO tập trung tại C18–C19-C20 và AJ có cấu HOMO tập trung tại C17-C18-C19. 

Ngược lại, hình dạng LUMO của các dẫn xuất Altilisin dạng proton hóa không có sự 

thay đổi đáng kể so với dạng trung hòa, hình dạng LUMO tập trung vòng benzene A, 

B và vòng dị tố O. Như vậy, đối với các dạng proton hóa của ba dẫn xuất Altilisin 

được nghiên cứu, vị trí tương tác giữa chất ức chế đối với bề mặt kim loại là tại liên 

kết đôi C=C là chủ yếu. 

Các thông số hóa lượng tử của các dẫn xuất Altilisin ở dạng proton hóa trong 

pha khí và trong dung môi nước sử dụng phương pháp tính B3LYP/6–311G(d,p), 

được trình bày trong Bảng 3.3. 
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Bảng 3.3. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa của các dẫn xuất Altilisin 

trong pha khí và pha nước, sử dụng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: eV). 

Phân tử 
Pha khí Dung môi nước 

EHOMO ELUMO EL-H  S EHOMO ELUMO EL-H  S 

AH-H+ -7,416 -5,956 1,930 0,965 1,036 -5,699 -3,350 2,349 1,175 0,851 

AI-H+ -7,929 -6,340 1,589 0,795 1,258 -5,950 -3,521 2,429 1,215 0,823 

AJ-H+ -7,886 -6,534 0,881 0,441 2,269 -6,067 -3,607 2,460 1,230 0,813 

Bảng 3.3 cho thấy ảnh hưởng của ion H+ lên các tính chất hóa học của các dẫn 

xuất altilisin thông qua sự thay đổi các giá trị thông số hóa lượng tử. Một số thông số 

hóa lượng tử có giá trị giảm và một số thông số hóa lượng tử có giá trị tăng lên. Ví 

dụ giá trị ELUMO giảm từ 4,175 đến 4,439 eV trong khi giá trị EHOMO giảm từ 2,234 

đến 2,481 eV. Nguyên nhân là do các dạng proton hóa mang điện tích dương, thiếu 

hụt electron, do đó các dạng proton hóa của các dẫn xuất Altilisin (mang bản chất là 

các cation) khó cho electron hơn so với dạng trung hòa nhưng lại dễ nhận electron 

hơn. Giá trị độ chênh lệch năng lượng của các dẫn xuất cũng có xu hướng giảm đi. 

Điều này cũng có nghĩa là độ cứng phân tử của các dạng proton hóa thấp hơn, độ 

mềm phân tử của các dạng proton hóa cao hơn so với dạng trung hòa. Do đó, các 

dạng proton hóa là phân cực mạnh hơn so với các dạng trung hòa. Xu hướng đánh 

giá khả năng ức chế ăn mòn của các dạng proton hóa của các dẫn xuất dựa vào EHOMO 

và ELUMO vẫn là AH > AI > AJ. 

3.1.2.2. Kết quả phương pháp mô phỏng Monte Carlo  

Mô phỏng Monte Carlo và động lực học phân tử được thực hiện để đánh giá 

khả năng hấp phụ của ba dẫn xuất Altilisin lên bề mặt Fe(110). Bảng 3.4 trình bày 

các kết quả về năng lượng hấp phụ. Hình 3.5 cho cái nhìn trực quan về tương tác hấp 

phụ bền nhất của mỗi dẫn xuất altilisin lên bề mặt Fe(110). 
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Bảng 3.4. Năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất altilisin nghiên cứu lên bề mặt 

Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo (kcal/mol). 

Tương tác Năng lượng hấp phụ 

Fe(110)/AH 229,6 

Fe (110)/AH-H+ 256,5 

Fe(110)/AI 228,0 

Fe (110)/AI-H+ 244,5 

Fe(110)/AJ 222,4 

Fe (110)/AJ-H+ 243,4 

Quan sát Hình 3.5, có thể thấy rằng tất các các phân tử altilisin đều hấp phụ 

lên bề mặt kim loại Fe(110) theo tương tác mặt, có nghĩa là bề mặt các phân tử altilisin 

gần như song song với bề mặt kim loại khi hấp phụ. Đây là lý do các giá trị năng 

lượng hấp phụ của các dẫn xuất này đều có giá trị âm rất cao. Giá trị hấp phụ có năng 

lượng thấp chứng tỏ năng lượng tương tác giữa các các dẫn xuất altilisin so với bề 

mặt kim loại có giá trị cao. Điều này có nghĩa là giữa các dẫn xuất altilisin và bề mặt 

kim loại đã hình thành tương tác hấp phụ bền vững. Các giá trị năng lượng có thể 

được xác định trong Bảng 3.4. Năng lượng hấp phụ có giá trị cao nhất (âm thấp nhất) 

là 222,4 kcal/mol của AJ và thấp nhất (âm nhất) là 229,6 kcal/mol của AH. Như 

vậy, giá trị năng lượng tương tác, khả năng ức chế ăn mòn của các dẫn xuất altilisin 

đối với bề mặt Fe(110) giảm dần như sau AH > AI > AJ. Điều này cũng cho thấy 

rằng, ba hợp chất hữu cơ nghiên cứu có khả năng hấp phụ tốt lên bề mặt kim loại sắt 

và do đó chúng khả năng ức chế ăn mòn kim loại. 

 Mặt trước Mặt trên 

Fe(110)/AH 
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Fe (110)/AH-H+ 

  

Fe(110)/AI 

  

Fe (110)/AI-H+ 

  

Fe(110)/AJ 

  

Fe (110)/AJ-H+ 

  

Hình 3.5. Các kiểu tương tác hấp phụ bền nhất của các dẫn xuất AH, AI và AJ lên bề 

mặt Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. 
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 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dẫn xuất xanthone có nguồn gốc từ 

vỏ măng cụt 

3.1.3.1. Kết quả tính toán lượng tử 

Cấu hình hình học tối ưu và hình dạng orbital HOMO-LUMO dạng trung hòa 

của dẫn xuất xanthone tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) được trình bày ở 

Hình 3.6.  

Hình dạng HOMO – LUMO của các dẫn xuất nghiên cứu được xác định trong 

Hình 3.6 có hình dạng tương tự nhau và phân bố chủ yếu ở vòng xanthone. Đây là 

các vị trí có khả năng cho - nhận electron của các dẫn xuất xanthone khi hấp phụ lên 

bề mặt Fe. 

            CẤU TRÚC           HOMO LUMO 
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            CẤU TRÚC           HOMO LUMO 
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            CẤU TRÚC           HOMO LUMO 

 

 

 

 

Hình 3.6. Cấu trúc hình học tối ưu và hình dạng orbital HOMO-LUMO các dẫn 

xuất xanthone (dạng trung hòa) tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (isovalue = 

0,02). 

Các thông số lượng tử đánh giá khả năng ức chế ăn mòn dạng trung hòa các 

hợp chất xanthone thu được từ tính toán lượng tử được trình bày trong Bảng 3.5.  

Theo Bảng 3.5, hợp chất 14 là chất dễ cho electron nhất với giá trị EHOMO là 

5,55 eV và 5,74 eV trong pha khí và nước. Còn hợp chất 4 là chất khó cho electron 

nhất với giá trị EHOMO là 6,09 eV và 6,15 eV trong pha khí và nước. Chiều giảm 

dần giá trị EHOMO của các dẫn xuất xanthone là: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 

11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. Đây cũng là chiều giảm khả năng ức chế ăn mòn kim loại theo 

giá trị EHOMO. Kết quả trong nước cũng cho ta thấy khả năng ức chế như trong pha 

khí. 
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Bảng 3.5. Các thông số hóa lượng tử dạng trung hòa của các dẫn xuất xanthone tính 

trong pha khí và nước, bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (Đơn vị: eV) 

Hợp 

chất 

Pha khí Dung môi nước 

EHOMO ELUMO EL-H   S  EHOMO ELUMO EL-H   S  

1 -5,91 -1,97 3,94 1,97 0,51 -6,09 -2,13 3,96 1,98 0,51 

2 -5,62 -2,07 3,55 1,78 0,56 -5,83 -2,20 3,63 1,82 0,55 

3 -6,07 -2,04 4,03 2,02 0,50 -6,15 -2,16 3,99 2,00 0,50 

4 -6,09 -2,05 4,04 2,02 0,50 -6,15 -2,19 3,96 1,98 0,51 

5 -5,83 -1,38 4,45 2,23 0,45 -5,99 -1,70 4,29 2,15 0,47 

6 -5,65 -1,68 3,97 1,99 0,50 -5,84 -1,91 3,93 1,97 0,51 

7 -5,60 -1,92 3,68 1,84 0,54 -5,76 -2,11 3,65 1,83 0,55 

8 -6,06 -2,05 4,01 2,01 0,50 -6,14 -2,17 3,97 1,99 0,50 

9 -5,87 -1,97 3,90 1,95 0,51 -6,02 -2,12 3,90 1,95 0,51 

10 -5,75 -2,15 3,60 1,80 0,56 -5,87 -2,22 3,65 1,83 0,55 

11 -5,85 -1,80 4,05 2,03 0,49 -6,00 -1,98 4,02 2,01 0,50 

12 -5,82 -1,79 4,03 2,02 0,50 -5,99 -1,98 4,01 2,01 0,50 

13 -5,65 -2,07 3,58 1,79 0,56 -5,85 -2,20 3,65 1,83 0,55 

14 -5,55 -1,68 3,87 1,94 0,52 -5,74 -1,90 3,84 1,92 0,52 

Đối với giá trị ELUMO, hợp chất 10 là chất dễ nhận electron nhất trong số các 

dẫn xuất xanthone được nghiên cứu với giá trị ELUMO là ‒2,15 eV và –2,22 eV trong 

pha khí và nước. Ngược lại, hợp chất 5 là chất có ELUMO cao nhất, do đó khả năng 

nhận electron của hợp chất 5 là thấp nhất với giá trị ELUMO là ‒1,38 eV và –1,70 eV. 

Dựa vào ELUMO, khả năng ức chế của các chất ăn mòn giảm theo chiều như sau: 10 > 

2 > 13> 4 > 8 > 3 > 1 > 9 > 7 > 11 > 12 > 6 > 14 > 5. Các kết quả trong pha khí và 

trong nước thu được đều đưa ra một nhận xét tương đương. 

Đối với khả năng ức chế ăn mòn kim loại, các chất ức chế hoạt động như một 

bazơ Lewis. Điều này có nghĩa là các phân tử có tiềm năng ức chế ăn mòn kim loại 

tốt là các phân tử có khả năng cho electron vào các orbital–d trống của kim loại để 

hình thành liên kết và hấp phụ lên bề mặt kim loại. Như vậy, theo tiêu chí này, giá trị 

EHOMO đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đánh giá khả năng ức chế ăn mòn kim 

loại của các dẫn xuất xanthone. Vì vậy, khả năng ức chế ăn mòn dạng trung hòa của 
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các dẫn xuất nghiên cứu được sắp xếp theo chiều tăng dần như sau: 4 < 3 < 8  < 1 < 

9 < 11 < 5 < 12 < 10 < 13 < 6 < 2 < 7 < 14. 

Trong môi trường axit, các dẫn xuất xanthone sẽ bị proton hóa. Để xác định vị 

trí ưu tiên proton hóa, các đại lượng ái lực proton (PA = -∆𝐻) và độ bazơ (B = -∆𝐺) 

được tính toán và kết quả trình bày Bảng 3.6.  

Bảng 3.6. Các giá trị PA và B dạng proton hóa của các dẫn xuất xanthone (đơn vị: 

kcal/mol) 

Vị trí 

proton hóa 
PA B 

Vị trí 

proton hóa 
PA B 

1   8   

O1 156,9 164,8 O1 160 167 

O3 157,1 164 O3 165,1 172,3 

O6 158,4 167 O6 164,1 171,1 

O8 175,8 184 O8 160 167 

O11 159,3 165,7 O11 161 167,6 

O13’ 176,5 185,7 O13' 172,7 183,5 

2   9   

O1 155,8 161,9 O1' 138,4 146,5 

O3 164,5 171,4 O3 188,5 195,6 

O6 161,7 169,3 O6 139,7 147,7 

O9 174,6 182,3 O9 169 176 

O10 157,9 166,3 O10 173,1 181,1 

O11' 147,4 155,5 O13’ 189,2 196,3 

O13’ 196,3 201,8 10   

3   O1 152 159,3 

O1 152,6 159,7 O3 162,2 169,9 

O3 174,8 182 O6 152,6 160,1 

O6 163,5 170,4 O9 170 177,1 

O8 159,6 166,2 O10 174,2 182,3 

O13’ 177,6 186,8 O13’ 193,4 200,3 

4   11   

O1 155,6 162,8 O1 53,3 160,6 
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Vị trí 

proton hóa 
PA B 

Vị trí 

proton hóa 
PA B 

O3 160,3 169,7 O3 163,7 169,9 

O6 164 171,2 O6 157,8 164,8 

O8 161,4 168,2 O9 187,3 194,5 

O13’ 176,6 187,3 O10 177 186,1 

5   O13’ 194,1 201 

O1 112,6 122,0 12   

O3' 121,6 129,7 O1 158,5 165,5 

O6 117,2 126,5 O3 163,4 170,6 

O9 141,6 151,1 O6 164,6 171,4 

O10' 133 143 O8 189,1 195,6 

O13' 151,1 159,8 O13’ 193,4 200,3 

6   13   

O1 157,2 163,8 O1 162,8 -169,6 

O3 163,4 171,2 O3 165,7 171,1 

O3'' 144,9 153,4 O6 164 170,7 

O6 144,1 152,9 O8 184,4 191,1 

O9 178,8 185,7 O11 164 170,6 

O10 179,4 187,3 O13’ 195 201,9 

O13' 198,1 204,7 14   

7   O1 151,1 158 

O1 150,2 157,7 O3 162,7 169,7 

O3 161,3 169,2 O6 160,2 168,5 

O6 151,5 159,1 O9 156 163,1 

O9 162,5 170,5 O10 164,8 172,3 

O10 170,3 179,1 O13’ 176,5 184,1 

O13' 188,2 195,8    

Bảng 3.6 cho thấy đối với ba dẫn xuất xanthone nghiên cứu thì vị trí bị proton 

hóa ưu tiên xảy ra ở vị trí O13’. 
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 Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

6 
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 Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

7 

   

8 

   

9 

   

10 

   

11 

   

12 
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 Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

13 

   

14 

   

Hình 3.7. Cấu trúc hình học tối ưu và hình dạng orbital HOMO-LUMO các dẫn xuất 

Xanthone (dạng proton hóa) tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) (isovalue = 0,02) 

Hình dạng orbital trong phân tử của các dẫn xuất xanthone ở dạng proton hóa 

không có sự thay đổi đáng kể so với dạng trung hòa, hình dạng các orbital HOMO và 

LOMO tương tự nhau và phân bố chủ yếu ở vòng xanthone. 

Bảng 3.7. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa các dẫn xuất Xanthone tính 

trong pha khí và nước bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: eV) 

 

Hợp 

chất 

Pha khí Dung môi nước 

EHOMO ELUMO EL-H   S  EHOMO ELUMO EL-H   S  

1 -8,740 -6,160 2,584 1,292 0,774 -6,352 -3,322 3,030 1,515 0,660 

2 -9,070 -5,911 3,162 1,581 0,633 -6,642 -3,179 3,462 1,731 0,578 

3 -8,850 -6,352 2,498 1,249 0,801 -6,468 -3,440 3,028 1,514 0,661 

4 -9,070 -6,393 2,677 1,339 0,747 -6,520 -3,443 3,077 1,539 0,650 

5 -8,710 -5,753 2,955 1,477 0,677 -6,291 -3,089 3,202 1,601 0,625 

6 -9,530 -6,000 3,526 1,763 0,567 -6,781 -3,218 3,563 1,782 0,561 

7 -8,340 -5,655 2,682 1,341 0,746 -6,280 -3,064 3,215 1,608 0,622 

8 -8,960 -6,198 2,765 1,383 0,723 -6,360 -3,328 3,033 1,516 0,660 

9 -8,710 -5,721 2,985 1,493 0,670 -6,490 -3,025 3,466 1,733 0,577 

10 -8,480 -5,827 2,650 1,325 0,755 -6,385 -3,118 3,267 1,634 0,612 

11 -9,053 -5,810 3,243 1,621 0,617 -6,548 -3,111 3,437 1,719 0,582 
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Bảng 3.7. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa các dẫn xuất Xanthone tính 

trong pha khí và nước bằng phương pháp B3LYP/6–311G(d,p) (đơn vị: eV) 

12 -8,080 -6,543 1,541 0,771 1,298 -6,366 -3,486 2,880 1,440 0,695 

13 -8,020 -6,338 1,683 0,842 1,188 -6,363 -3,368 2,995 1,497 0,668 

14 -8,378 -5,720 2,657 1,329 0,753 -6,121 -3,144 2,976 1,488 0,672 

Ảnh hưởng của ion H+ lên các tính chất hóa học của các dẫn xuất xanthone  

thông qua sự thay đổi các giá trị thông số hóa lượng tử tại Bảng 3.7. Kết quả chỉ ra 

rằng các thông số hóa lượng tử có sự thay đổi, một số giá trị giảm và một số thông số 

có giá trị tăng lên. Cụ thể trong pha khí giá trị ELUMO giảm từ 3,68 đến 4,75 eV trong 

khi giá trị EHOMO giảm từ 2,26 đến 3,88 eV, giá trị độ chênh lệch năng lượng của các 

dẫn xuất cũng có xu hướng giảm đi. Nguyên nhân là do các dạng proton hóa mang 

điện tích dương, thiếu hụt electron, do các dạng proton hóa của các dẫn xuất xanthone 

(mang bản chất là các cation) khó cho electron hơn so với dạng trung hòa nhưng lại 

dễ nhận electron hơn. Do đó, các dạng proton hóa là phân cực mạnh hơn so với các 

dạng trung hòa. Khả năng ức chế ăn mòn của các dạng proton hóa của các dẫn xuất 

dựa vào EHOMO và ELUMO là 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 

4. 

3.1.3.2. Kết quả phương pháp mô phỏng Monte Carlo  

Khả năng hấp phụ của 14 hợp chất xanthone lên bề mặt Fe(110) được nghiên 

cứu thông qua mô phỏng Monte Carlo kết quả được trình bày trong Bảng 3.8. Hình 

3.8 cho cái nhìn trực quan về tương tác hấp phụ bền nhất của mỗi hợp chất xanthone 

lên bề mặt Fe(110). 

Quan sát Hình 3.8, có thể thấy rằng tất các các phân tử xanthone đều hấp phụ 

lên bề mặt kim loại Fe(110) theo tương tác mặt, có nghĩa là bề mặt vòng xanthone 

gần như song song với bề mặt kim loại khi tương tác hấp phụ. Đây là lý do các giá trị 

năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất này đều có giá trị âm rất cao. Giá trị hấp phụ có 

năng lượng thấp chứng tỏ năng lượng tương tác giữa các các hợp chất xanthone so 

với bề mặt kim loại có giá trị cao. Điều này có nghĩa là giữa các hợp chất xanthone 

và bề mặt kim loại đã hình thành tương tác hấp phụ bền vững. Năng lượng hấp phụ 
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có giá trị lớn nhất là –194,482 kcal/mol của hợp chất 4 và nhỏ nhất là –232,146 

kcal/mol của hợp chất 14. Giá trị năng lượng hấp phụ bề mặt Fe(110) của 12 hợp chất 

còn lại có giá trị từ –196,943 đến –228,225 kcal/mol. Như vậy, giá trị năng lượng 

tương tác, khả năng ức chế ăn mòn của các hợp chất xanthone đối với bề mặt Fe(110) 

giảm dần theo chiều như sau: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 

> 4. Điều này cũng cho thấy rằng, hợp chất 14 có khả năng hấp phụ rất mạnh lên bề 

mặt kim loại sắt và do đó nó khả năng ức chế ăn mòn kim loại rất tốt. 

Bảng 3.8. Năng lượng hấp phụ của các xanthone nghiên cứu lên bề mặt 

Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo (kcal/mol). 

Tương tác Năng lượng hấp phụ Tương tác Năng lượng hấp phụ 

Fe(110) /1 204,088 Fe(110) /8 201,196 

Fe(110) /2 224,391 Fe(110) /9 207,479 

Fe(110) /3 196,943 Fe(110) /10 215,810 

Fe(110) /4 194,482 Fe(110) /11 207,911 

Fe(110) /5 212,392 Fe(110) /12 213,365 

Fe(110) /6 221,328 Fe(110) /13 216,432 

Fe(110) /7 228,225 Fe(110) /14 232,146 
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Hình 3.8. Các kiểu tương tác hấp phụ bền nhất của 14 hợp chất xanthone lên bề mặt 

Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. 
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 Nhận xét  

Phần này trình bày kết quả các tính toán DFT về tính chất electron, các thông 

số hóa lượng tử như EHOMO, ELUMO, chênh lệch năng lượng LUMO-HOMO… và mô 

phỏng Monter Carlo của 3 dẫn xuất altilisin và 14 dẫn xuất xanthone, một số kết quả 

đạt được như sau: 

-Cấu trúc phân tử đã được tối ưu hóa được sử dụng để đánh giá cấu trúc của 

các dẫn xuất altilisin và xanhthone. Trong đó, kết quả về hình dạng các orbital biên 

HOMO–LUMO cho phép xác định các các vị trí có khả năng tương tác hấp phụ mạnh 

đối với bề mặt kim loại trong quá trình ức chế ăn mòn kim loại. 

- Các thông số hóa lượng tử bao gồm năng lượng HOMO và LUMO, độ chênh 

mức năng lượng HOMO-LUMO, độ cứng phân tử η, độ mềm phân tử S đã được tính 

toán ở mức lý thuyết B3LYP/6-311G(d,p) và sử dụng để đánh giá khả năng ức chế 

ăn mòn của ba dẫn xuất altilisin và 14 hợp chất Xanthone. Và dựa trên kết quả thu 

được, khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các dẫn xuất theo các thông số hóa lượng 

tử xếp theo chiều giảm dần như sau:  

 + Dẫn xuất altilisin: AH > AI > AJ. 

 + Dẫn xuất xanthone: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. 

- Đã nghiên cứu và đánh giá hoạt tính ức chế ăn mòn của các dẫn xuất altilisin 

và xanthone trong pha khí và trong nước. Kết quả cho thấy, các giá trị thông số hóa 

lượng tử của các dẫn xuất altilisin và xanthone trong hai môi trường này gần như 

không có sự khác biệt. Như vậy, khả năng ức chế ăn mòn của các dẫn xuất này trong 

pha khí và nước gần như cùng xu hướng. 

- Mô phỏng Monter Carlo đối với sự tương tác giữa các dẫn xuất altilisin và 

xanthone đối với bề mặt Fe(110) đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy các dẫn xuất 

altilisin và xanthone đều có khả năng hấp phụ mạnh lên bề mặt Fe(110) theo hướng 

song song với các giá trị năng lượng tương tác rất cao. Khả năng ức chế ăn mòn trong 

quá trình mô phỏng này xảy ra cùng xu hướng với dự đoán hiệu quả ức chế ăn mòn 

dựa trên các thông số hóa lượng tử 
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3.2.  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN CỦA MỘT SỐ DẪN 

XUẤT CỦA THIOPHENE 

 Cấu tạo và thành phần 

Hiệu quả ức chế ăn mòn kim loại sắt trong pha khí và nước của dẫn xuất 

thiophene được nghiên cứu, bao gồm: 2–acetylthiophene (AT) [29], 2–

formylthiophene (FT) [54], 2–methylthiophene–3–thiol (MTT) [62], 2–

pentylthiophene (PT) [58]và 2–thenylthiol (TT) [62]. Cấu trúc phân tử và đánh số thứ 

tự nguyên tử của các chất ức chế ăn mòn nghiên cứu được cho trong Hình 3.9.  

 

Hình 3.9. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của năm dẫn xuất 

thiophene nghiên cứu. 

 Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dẫn xuất thiophene 

3.2.2.1. Kết quả tính toán lượng tử 

a. Dạng trung hòa 

Cấu trúc hình học tối ưu hóa, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của 

phân tử trung hòa tính trong pha khí ở mức lý thuyết B3LYP/6–311G(d,p) được trình 

bày trên Hình 3.10. 

Dựa vào hình dạng HOMO của các dẫn xuất thiophene trên Trên hình 3.10 có 

thể nhận thấy hình dạng orbital HOMO có kích thước lớn tại vị trí vùng C5–S1–C2 

và tại vùng C3–C4 đối với AT, FT và PT là những chất có chứa nhóm hút electron. 

Trong khi đó hình dạng orbital HOMO của hai dẫn xuất MTT và PT có kích thước 

lớn ở nguyên tử S7 (nguyên tử S không thuộc vòng thiophene). Đây là các vị trí có 

khả năng cho electron vào orbital–d trống của kim loại. 
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 Cấu trúc HOMO LUMO 

AT 

   

FT 

   

PT 

 

  

MTT 

   

TT 

   

Hình 3.10. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của năm dẫn xuất thiophene 

(isovalue = 0,02). 
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 Tương tự, hình dạng LUMO là các vùng không gian (có màu nâu và xanh lá 

cây), vị trí có kích thước orbital LUMO càng lớn, càng dễ nhận electron. Hình dạng 

LUMO của năm dẫn xuất nghiên cứu có hình dạng tương tự nhau, các vị trí dễ nhận 

electron được phân bố đều trong vòng thiophene. Cụ thể, hình dạng LUMO của AT, 

FT tập trung nhiều tại vị trí S1, C2–C6, C3, C4–C5 và nguyên tử O7. Trong khi MTT, 

PT và TT có hình dạng LUMO tập trung nhiều tại vị trí S1, C2, C3–C4 và C5. 

Dựa vào hình dạng HOMO và hình dạng LUMO của năm dẫn xuất thiophene, 

dễ dàng nhận ra các vị trí tương tác giữa chất ức chế ăn mòn đối với bề mặt kim loại 

xảy ra tại vòng thiophene và các nguyên tố khác như S và O của nhóm thế. 

Kết quả tính toán các thông số hóa lượng tử đặc trưng cho khả năng ức chế ăn 

mòn ở mức lý thuyết B3LYP/6-311G(d,p) trong pha khí và nước được trình bày ở 

Bảng 3.9. 

Theo Bảng 3.9 trong pha khí, TT là chất dễ cho electron nhất với giá trị EHOMO 

là –6,408 eV. Trong khi đó FT là chất khó cho electron nhất với giá trị EHOMO là 

7,481 eV. Chiều giảm dần giá trị EHOMO của năm dẫn xuất thiophene là: TT > MTT 

> PT > AT > FT. Đây cũng là chiều giảm khả năng ức chế ăn mòn kim loại theo giá 

trị EHOMO. Kết quả trong dung môi nước cũng cho ta dự đoán khả năng ức chế tương 

tự như trong pha khí.  

Xét giá trị ELUMO FT là chất dễ nhận electron nhất trong số các dẫn xuất 

thiophene được nghiên cứu với giá trị ELUMO là –4,517eV trong pha khí. Ngược lại, 

MTT là chất có ELUMO cao nhất, do đó khả năng nhận electron của MTT là thấp nhất 

với giá trị ELUMO –2,876eV. Dựa vào ELUMO, khả năng ức chế của các chất ăn mòn 

giảm theo chiều như sau: FT > AT > TT > PT > MTT. Các kết quả trong pha khí và 

trong nước thu được đều đưa ra một nhận xét tương đương. 

Như vậy, các nhóm thế đẩy electron như –CH3, –SH, –CH2SH làm cho các 

dẫn xuất thiophene dễ cho electron, nhưng lại khiến các phân tử này khó nhận electron 

từ các chất khác. Ngược lại, các dẫn xuất chứa nhóm thế hút electron lại làm cho phân 

tử thiophene khó cho electron và dễ nhận electron hơn. Đối với khả năng ức chế ăn 

mòn kim loại, các chất ức chế hoạt động như một bazơ Lewis [92]. Điều này có nghĩa 

là các phân tử có tiềm năng ức chế ăn mòn kim loại tốt là các phân tử có khả năng 
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cho electron vào các orbital–d trống của kim loại để hình thành liên kết và hấp phụ 

lên bề mặt kim loại. Như vậy, theo tiêu chí này, giá trị EHOMO đóng vai trò quan trọng 

hơn trong việc đánh giá khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các dẫn xuất thiophene. 

Vì vậy, khả năng ức chế ăn mòn của năm dẫn xuất nghiên cứu được sắp xếp như sau: 

FT < AT < PT < MTT < TT. 

Bảng 3.9. Thông số hóa lượng tử tính của các dẫn xuất thiophene dạng trung hòa 

bằng phương pháp B3LYP/6-311G(d,p), (đơn vị: eV) 

Phân tử EHOMO ELUMO ELH η S 

Pha khí 

AT -7,463 -4,356 3,107 1,554 0,644 

FT -7,481 -4,517 2,964 1,482 0,675 

MTT -6,548 -2,876 3,672 1,836 0,545 

PT -7,328 -3,023 4,306 2,153 0,464 

TT -6,408 -3,017 3,392 1,696 0,590 

Dung môi nước 

AT -7,456 -4,387 3,069 1,535 0,652 

FT -7,479 -4,555 2,925 1,462 0,684 

MTT -6,585 -2,871 3,714 1,857 0,539 

PT -7,316 -3,028 4,288 2,144 0,466 

TT -6,408 -3,025 3,382 1,691 0,591 

Theo số liệu về ΔEL–H, η và S trình bày ở Bảng 3.9  FT là hợp chất dễ bị phân 

cực nhất với ΔEL–H = 2,964 eV, η = 1,482 và S = 0,675 trong pha khí tính và ΔEL–H 

= 2,925 eV, η = 1,462 và S = 0,684 trong pha dung môi. Ngược lại PT là chất kém 

phân cực nhất với với ΔEL–H = 4,306 V, η = 2,153, và S = 0,466 trong pha khí và 

ΔEL–H = 4,288 eV, η = 2,144 và S = 0,466 trong pha dung môi. Khả năng ức chế ăn 

mòn kim loại của năm dẫn xuất nghiên cứu dựa vào ba thông số này trong pha khí 

được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau: FT > AT > TT > MTT > PT. 

b. Dạng proton hóa 

Khi kim loại sắt tiếp xúc với nước các chất ức chế sẽ bị các proton trong nước 

tấn công và bị proton hóa. Đối với năm dẫn xuất thiophene nghiên cứu, các vị trí có 

thể bị proton hóa gồm vị trí S1, S7, và O7 (Hình 3.11). Vì vậy, đối với mỗi dẫn xuất 
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trước hết cần xác định dạng proton hóa bền nhất thông qua các đại lượng ái lực proton 

(PA = -∆H) và độ bazơ (B = ∆G) của các dạng proton hóa. Kết quả được trình bày 

trong Bảng 3.10.  

Bảng 3.10. Các giá trị PA và B của các dạng proton hóa của các dẫn xuất 

thiophene nghiên cứu (Đơn vị kcal/mol). 

Hợp chất AT FT PT TT MTT 

Vị trí proton hóa O7 S1 O7 S1 S1 S1 S7 S1 S7 

PA  208,4 169,5 203,4 164,4 178,3 171,5 192,3 171,9 176,0 

B  201,4 162,5 195,9 157,3 170,4 164,4 186,8 164,7 168,6 

PT chỉ có 1 vị trí có khả năng proton hóa là nguyên tử S1 thuộc vòng thiophene 

do chỉ có 1 dạng proton hóa duy. Các dẫn xuất còn lại đều có vị trí có khả năng proton 

hóa là nguyên tử S1 thuộc vòng thiophene và nguyên tử O7 (đối với AT, FT) hoặc 

nguyên tử S7 (đối với MTT và TT) nên sẽ có hai dạng proton hóa. Do đó cần so sánh 

các giá trị nhiệt động của các dạng proton hóa này nhằm tìm ra được dạng nào là dạng 

có cấu trúc bền vững nhất. 

Đối với dạng proton hóa, dạng nào có giá trị PA và B lớn nhất là dạng bền 

nhất. Dựa vào Bảng 3.10, có thể nhận thấy rằng dạng proton hóa tại nguyên tử O7 

(đối với AT, FT) và S7 (đối với TT, MTT)  là ưu tiên nhất.  

Hình dạng orbital HOMO–LUMO trong phân tử AT, FT và PT gần như không 

có sự thay đổi giữa phân tử trung hòa và phân tử bị proton hóa. Trong các dẫn xuất 

này, hình dạng HOMO–LUMO đều tập trung trong vòng thiophene: hình dạng 

HOMO tập trung tại C2–S1–C5, C3–C4 đối với AT, FT và tại S1–C2–C3, C4–C5 

đối với PT; hình dạng LUMO tập trung tại S1, C2, C3, C4–C5, O7 đối với AT, FT 

và tập trung tại S1, C2, C3–C4, C5 đối với PT. Ngược lại, hình dạng HOMO–LUMO 

của hai dẫn xuất MTT và TT ở dạng proton hóa có sự thay đổi đáng kể so với dạng 

trung hòa, đặc biệt là đối với hình dạng HOMO. Khác với cấu trúc của phân tử trung 

hòa, hình dạng HOMO phân tử proton hóa của MTT và TT tương tự với AT, FT và 

hình dạng LUMO tương tự với PT. Hai dẫn xuất này có hình dạng HOMO tập trung 

tại C2–S1–C5, C3–C4, S7 và hình dạng LUMO tập trung tại S1, C2, C3–C4, C5.  
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Dạng Proton Cấu trúc HOMO LUMO 

AT-O7H 

  
 

FT-O7H 

   

MTT-S7H 

   

PT-S1H 

  
 

TT-S7H 

   

Hình 3.11. Cấu hình tối ưu, hình dạng orbital HOMO–LUMO, của các dạng 

proton hóa bền trong pha khí của các dẫn xuất thiophene (isovalue = 0,02). 
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Như vậy, đối với các dạng proton hóa của năm dẫn xuất thiophene, vị trí tương 

tác giữa chất ức chế đối với bề mặt kim loại tập trung chủ yếu tại vòng thiophene. 

Ngoài ra, đối với các dẫn xuất chứa nhóm thế có O và S các dẫn xuất thiophene còn 

có thể tương tác với bề mặt kim loại tại các nguyên tử này. 

Các thông số hóa lượng tử của các dẫn xuất thiophene ở dạng proton hóa trong 

pha khí và trong nước được trình bày trong Bảng 3.11 cho thấy ảnh hưởng của ion 

H+ lên các tính chất hóa học của các dẫn xuất thiophene thông qua sự thay đổi các giá 

trị thông số hóa lượng tử. Một số thông số hóa lượng tử có giá trị giảm và một số 

thông số hóa lượng tử có giá trị tăng lên. Cụ thể giá trị ELUMO trong pha khí giảm từ 

0,480 đến 2,517 eV và 0,007 đến 1,11 eV trong pha nước,  trong khi giá trị EHOMO 

giảm từ 0,150 đến 0,871 eV trong pha khí và 0,146 đến 0,924 eV trong pha dung môi 

nước. Nguyên nhân là do các dạng proton hóa mang điện tích dương, thiếu hụt 

electron, do đó các dạng proton hóa của các dẫn xuất thiophene (mang bản chất là các 

cation) khó cho electron hơn so với dạng trung hòa nhưng lại dễ nhận electron hơn. 

Giá trị độ chênh lệch năng lượng của các dẫn xuất cũng có xu hướng giảm đi. Điều 

này cũng có nghĩa là độ cứng phân tử của các dạng proton hóa thấp hơn, độ mềm 

phân tử của các dạng proton hóa cao hơn so với dạng trung hòa. Do đó, các dạng 

proton hóa là phân cực mạnh hơn so với các dạng trung hòa. Xu hướng đánh giá khả 

năng ức chế ăn mòn của các dạng proton hóa của các dẫn xuất dựa vào EHOMO và 

ELUMO vẫn là TT > MTT > PT > AT > FT. 

Bảng 3.11. Thông số hóa lượng tử tính của các dẫn xuất thiophene dạng  proton hóa 

trong pha khí và dung môi nước bằng phương pháp B3LYP/6-311G(d,p), (Đơn vị: 

eV) 

Phân tử 
pha khí dung môi nước 

EHOMO ELUMO EL-H η S EHOMO ELUMO EL-H η S 

AT–O7H -7,629 -4,885 2,744 1,372 0,729 -7,602 -4,872 2,730 1,365 0,733 

FT–O7H -7,631 -4,997 2,634 1,317 0,759 -7,632 -4,996 2,636 1,318 0,759 

MTT–S7H -7,169 -2,858 4,310 2,155 0,464 -7,208 -2,878 4,329 2,165 0,462 

PT–S1H -8,199 -4,118 4,081 2,040 0,490 -8,216 -4,138 4,079 2,039 0,490 

TT–S7H -6,898 -5,534 1,364 0,682 1,466 -7,332 -3,178 4,153 2,077 0,482 
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3.2.2.1. Kết quả phương pháp mô phỏng Monte Carlo 

Mô phỏng Monte Carlo được thực hiện để đánh giá khả năng hấp phụ của năm 

dẫn xuất thiophene lên bề mặt Fe(110). Các kết quả về năng lượng hấp phụ được cho 

trong Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất thiophene  lên bề mặt Fe(110) sử dụng mô 

phỏng Monte Carlo (đơn vị: kcal/mol). 

Tương tác Năng lượng hấp phụ, kJ/mol 

Fe(110)/AT 68,4 

Fe(110)/AT–O7H 85,3 

Fe(110)/FT 58,2 

Fe(110)/FT–O7H 75,6 

Fe(110)/MTT 67,0 

Fe(110)/MTT–S7H 79,6 

Fe(110)/PT 91,2 

Fe(110)/PT–S1H 122,6 

Fe(110)/TT 66,0 

Fe(110)/TT–S7H 79,2 

 

 Mặt trước Mặt trên 

Fe(110)/AT 

  

Fe(110)/AT–O7H 
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Fe(110)/FT 

 
 

Fe(110)/FT–O7H 

  

Fe(110)/MTT 

  

Fe(110)/MTT–

S7H 

  

Fe(110)/PT 
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Fe(110)/PT–S1H 

  

Fe(110)/TT 

  

Fe(110)/TT–S7H 

  

Hình 3.12. Các dạng tương tác hấp phụ bền nhất của các dẫn xuất lên bề mặt 

Fe(110) sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong pha khí. 

Quan sát Hình 3.12, có thể thấy rằng tất các các phân tử thiophene đều hấp 

phụ lên bề mặt kim loại Fe(110) theo tương tác mặt, có nghĩa là bề mặt vòng 

thiophene gần như song song với bề mặt kim loại khi hấp phụ. Đây là lý do các giá 

trị năng lượng hấp phụ của các dẫn xuất này đều có giá trị âm rất cao. Giá trị hấp phụ 

có năng lượng thấp chứng tỏ năng lượng tương tác giữa các các dẫn xuất thiophene 

so với bề mặt kim loại có giá trị cao. Điều này có nghĩa là giữa các dẫn xuất thiophene 

và bề mặt kim loại đã hình thành tương tác hấp phụ bền vững [21, 92]. Bảng 3.12 cho 

thấy năng lượng hấp phụ có giá trị cao nhất (âm thấp nhất) là -58,2 và -75,6 kcal/mol 

tương ứng dạng trung hòa và proton của FT và thấp nhất (âm nhất) là -91,2 và -122,6 

kcal/mol tương ứng dạng trung hòa và proton của PT. Giá trị năng lượng hấp phụ bề 

mặt Fe(110) của ba dẫn xuất còn lại gần tương tự nhau. Như vậy, giá trị năng lượng 
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tương tác, khả năng ức chế ăn mòn của các dẫn xuất thiophene (dạng trung hòa và 

proton) đối với bề mặt Fe(110) giảm dần theo chiều như sau PT > AT MTT  TT 

> FT. Điều này cũng cho thấy rằng, năm hợp chất hữu cơ nghiên cứu có khả năng 

hấp phụ tốt lên bề mặt kim loại sắt và do đó chúng khả năng ức chế ăn mòn kim loại. 

Rõ ràng, kết quả từ mô phỏng động lực học phân tử có sự khác biệt so với kết 

quả nghiên cứu động lực học phân tử. Nhất là đối với trường hợp của PT. Năng lượng 

hấp phụ mạnh của PT xuất phát từ nhóm pentyl làm tăng khả năng tương tác hấp phụ 

của phân tử PT lên bề mặt kim loại. Sự khác biệt trong các kết quả của hai phương 

pháp tiếp cận lý thuyết là điều dễ hiểu vì các mô phỏng động lực học phân tử thực 

hiện các tính toán đối với bề mặt kim loại Fe và mô phỏng các tương tác thực tế của 

các chất ức chế đối với bề mặt kim loại. 

 Nhận xét 

Các nhóm thế đẩy electron giúp cho các dẫn xuất như TT, PT, MTT có xu 

hướng dễ nhường electron hơn, đồng thời ái lực điện tích của các dẫn xuất này cũng 

là bé hơn so với các dẫn xuất AT và FT chứa nhóm thế đẩy electron. Do đó, mặc dù 

độ phân cực phân tử và khả năng nhận electron của các dẫn xuất này là kém, nhưng 

khả năng hấp phụ lên bề mặt kim loại của các dẫn xuất này là cao hơn. Do đó, khả 

năng ức chế ăn mòn của chúng cũng tốt hơn. 

Các nhóm thế hút electron giúp cho các dẫn xuất thiophene như AT và FT có 

xu hướng dễ nhận electron hơn, đồng thời giúp cho phân tử trở nên phân cực hơn. 

Tuy nhiên, sự có mặt của các nhóm thế này cũng khiến cho mật độ điện tích âm tại 

vòng thiophene giảm khiến cho phân tử khó cho electron. Ngoài ra, ái lực electron 

tuyệt đối của các dẫn xuất thiophene cũng tăng lên đáng kể làm cho khả năng trao đổi 

electron giữa các dẫn xuất này với kim loại giảm. Kết quả là, khả năng ức chế ăn mòn 

của các dẫn xuất này thấp hơn các dẫn xuất chứa nhóm thế đẩy electron. 

Khả năng ức chế ăn mòn kim loại của các dẫn xuất thiophene giảm đáng kể 

khi bị proton hóa. Nguyên nhân là khi nhận proton, mật độ điện tích dương trong 

phân tử tăng lên, khả năng cho electron giảm (EHOMO giảm). Do đó, dạng proton hóa 

của các dẫn xuất thiophene tương tác với bề mặt kim loại yếu hơn, và khả năng ức 

chế ăn mòn cũng từ đó mà kém hơn. 
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Hiệu quả ức chế ăn mòn của năm dẫn xuất thiophene nghiên cứu giảm dần 

theo thứ tự: TT > MTT > PT > AT > FT. Chiều hướng này đúng cả trong pha khí lẫn 

dung môi nước đối với các dạng trung hòa và proton hóa của năm dẫn xuất thiophene. 

3.3. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG ỨC 

CHẾ ĂN MÒN THÉP CỦA CÁC HỢP CHẤT KHÁNG SINH 

 Cấu tạo 

Về cấu trúc phân tử AMP và AMO có cùng bộ khung phân tử chỉ khác nhau 1 

nhóm OH, CLOX và DICLOX chỉ khác nhau một nhóm Cl ở bộ khung phân tử (Hình 

3.13).  

  

 

Hình 3.13. Công thức và đánh số thứ tự nguyên tử của các hợp chất kháng sinh. 

Một số công trình nghiên cứu đã công bố về khả năng ức chế ăn mòn của các 

hợp chất này [16, 19, 42, 46, 47], nhưng đây chỉ là các nghiên cứu đơn lẻ từng chất, 

chưa có nghiên cứu cụ thể, chi tiết về mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế 

ăn mòn cũng như làm rõ về cơ chế chống ăn mòn của hai cặp chất này. Do vậy, trong 

phần nghiên cứu này, các phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phương pháp DFT, 

phương pháp mô phỏng Monte Carlo (MC) và mô phỏng động lực học phân tử (MD) 
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kết hợp với các phương pháp thực nghiệm (phương pháp tổn hao khối lượng, đường 

cong phân cực và SEM) được sử dụng để đánh giá hiệu quả ức chế ăn mòn kim loại 

sắt của các hợp chất kháng sinh. 

 Nghiên cứu lý thuyết về khả năng hấp phụ của CLOX và DICLOX lên bề 

mặt kim loại sắt 

3.3.2.1. Kết quả tính toán lượng tử 

Để xác định được vị trí dễ bị proton hóa trong môi trường axit, các đại lượng 

ái lực proton (PA) và độ bazơ (B) của CLOX và DICLOX được tính toán  

Bảng 3.13. Các giá trị ái lực proton (PA) và độ bazơ (B) của CLOX và 

DICLOX được tính toán ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p). 

Hợp chất CLOX 

Vị trí proton hóa N8 N13 N16 O9 O24 O25 S18 

PA (kcal.mol-1) 222,9 209 208,5 181,1 225,3 199,6 198,3 

B (kcal.mol-1) 214,6 201,5 201,1 173,6 216,4 192,5 190,7 

Hợp chất DICLOX 

Vị trí proton hóa N8 N13 N16 O9 O24 O25 S18 

PA (kcal.mol-1) 218,3 207,6 207,8 180,0 212,4 199,4 197,6 

B (kcal.mol-1) 209,8 200,7 200,3 172,4 204,3 192,4 189,8 

Cấu trúc tối ưu hóa, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của phân tử ở 

trạng thái trung hòa và proton hóa trong pha khí ở mức lý thuyết B3LYP/6–31+G(d,p) 

được trình bày trong Hình 3.14. 

Hình dạng orbital HOMO của phân tử cho biết các vị trí có khả năng cho 

electron của phân tử. Trong đó, các vùng không gian bao quanh mỗi nguyên tử (màu 

nâu và màu xanh lá cây) tương ứng với các hình dạng orbital HOMO tại vị trí đó 

(Hình 3.14). Như vậy, vị trí có cấu hình HOMO có kích thước càng lớn, vị trí đó càng 

dễ cho electron và ngược lại. Đối với các hợp chất ức chế ăn mòn, khi hấp phụ lên bề 

mặt kim loại, các phân tử chất ức chế có khả năng cho electron vào các orbital–d 

trống của kim loại [64]. Dựa vào hình dạng HOMO của CLOX và DICLOX, có thể 

nhận thấy hình dạng orbital HOMO có kích thước lớn tại vị trí vùng vòng 4 chứa dị 

tố N và tại vùng vòng 5 chứa dị tố S.  
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Hình dạng orbital LUMO cho biết các vị trí dễ nhận electron của phân tử. 

Tương tự với hình dạng HOMO, các vùng không gian (có màu nâu và xanh lá cây) 

biểu diễn các orbital LUMO của phân tử. Các vị trí có kích thước orbital LUMO càng 

lớn, càng khó nhận electron. Các vị trí có kích thước LUMO càng bé càng dễ nhận 

electron. Khác với hình dạng HOMO, hình dạng LUMO của CLOX và DICLOX 

được xác định trong Hình 3.14 phân bố tập trung trên vòng isoxazole và clophenyl.  

 

Hình 3.14. Cấu trúc hình tối ưu và orbital biên của CLOX và DICLOX ở trạng 

thái trung hòa và proton hóa ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d,p) trong pha khí. 

Đối với các hợp chất ăn mòn, quá trình hấp phụ chất ức chế ăn mòn lên bề mặt 

kim loại vừa xảy ra quá trình các chất ức chế đẩy electron vào orbital–d trống của 

kim loại, vừa xảy ra quá trình nhận electron từ bề mặt kim loại vào các chất ức chế. 

Dựa vào hình dạng HOMO và hình dạng LUMO ta dễ dàng nhận ra các vị trí tương 

tác giữa chất ức chế ăn mòn đối với bề mặt kim loại xảy ra tại các vòng chứa liên kết 

 haycác dị tố như S, N và O.  

Kết quả tính toán các thông số hóa lượng tử như EHOMO, ELUMO, chênh lệch 

năng lượng (ΔEL–H), độ cứng phân tử (η), độ mềm phân tử (S) đối với CLOX và 

DICLOX trình bày trong Bảng 3.14. 

Giá trị EHOMO dùng để đánh giá khả năng cho electron của phân tử. Một phân 

tử có giá trị EHOMO càng lớn, phân tử đó càng dễ cho electron. Theo Bảng 3.14 thì 

CLOX là chất dễ cho electron với giá trị EHOMO tương ứng trong pha khí và pha nước 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoxazole&action=edit&redlink=1
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lần lượt là 6,777 eV và 6,762 eV. Trong khi DICLOX là chất khó cho electron với 

giá trị EHOMO tương ứng trong pha khí và pha nước lần lượt là 6,805 eV và 6,764 

eV nên khả năng ức chế của ăn mòn của CLOX cao hơn của DICLOX tương ứng với 

chiều giảm của giá trị EHOMO. 

Bảng 3.14. Các thông số nhiệt động của của CLOX và DICLOX được tính toán trong 

pha khí và pha nước, ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p) (eV) 

Chất  

ức chế 

Pha khí Pha nước 

EHOMO ELUMO EL-H  S EHOMO ELUMO EL-H  S 

CLOX -6,777 -1,372 5,405 2,703 0,370 -6,762 -1,422 5,339 2,670 0,375 

CLOXH+ -9,995 -5,677 4,318 2,159 0,463 -7,144 -2,656 4,488 2,244 0,446 

DICLOX -6,805 -1,535 5,270 2,635 0,380 -6,764 -1,507 5,256 2,628 0,380 

DICLOXH+ -9,174 -6,375 2,800 1,400 0,714 -6,890 -3,034 3,855 1,928 0,519 

 

Giá trị ELUMO cũng là một đại lượng để đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của 

các chất ức chế ăn mòn. Giá trị ELUMO càng bé, phân tử càng dễ nhận electron [56, 

71]. Theo Bảng 3.14 thì DICLOX là chất dễ nhận electron với giá trị ELOMO tương 

ứng trong pha khí và pha nước lần lượt là 1,535 eV và 1,507 eV. Trong khi CLOX 

là chất khó nhận electron với giá trị ELOMO tương ứng trong pha khí và pha nước lần 

lượt là 1,372 eV và 1,422 eV nên khả năng ức chế của ăn mòn của DICLOX cao 

hơn CLOX tương ứng với chiều tăng của giá trị ELOMO.  

Đối với các chất ức chế hoạt động như một bazơ Lewis [92], các phân tử có 

khả năng cho electron vào các orbital–d trống của kim loại để hình thành liên kết và 

hấp phụ lên bề mặt kim loại. Như vậy, giá trị EHOMO đóng vai trò quan trọng hơn 

trong việc đánh giá khả năng ức chế ăn mòn kim loại nên khả năng ức chế của CLOX 

> DICLOX. 

Theo Saha [113], độ chênh lệch năng lượng ΔEL–H càng lớn chứng tỏ phân tử 

càng kém phân cực, ngược lại giá trị ΔEL–H càng bé chứng tỏ phân tử càng dễ tự phân 

cực. Tương tự với ΔEL–H, giá trị độ cứng phân tử (η) là đại lượng đặc trưng cho độ 

bền phân tử. Phân tử có η càng lớn càng bền, do đó càng khó tham gia tương tác hóa 

học. Trái ngược với độ cứng phân tử, độ mềm phân tử (S) là đại lượng được sử dụng 
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để đánh giá sự phân cực. Theo Pearson, phân tử chất ức chế càng phân cực càng dễ 

hấp phụ lên bề mặt kim loại, do đó hiệu quả ức chế ăn mòn càng cao [103]. Theo kết 

quả Bảng 3.14, CLOX là chất kém phân cực trong cả pha khí và pha nước với giá trị 

ΔEL–H = 5,405 eV, η = 2,703, S = 0,370 và ΔEL–H = 5,339 eV, η = 2,670, S = 0,375. 

Ngược lại DICLOX là chất dễ phân cực ΔEL–H = 5,270 eV, η = 2,635, S = 0,380 trong 

pha khí và ΔEL–H = 5,256 eV, η = 2,628, S = 0,380. Dựa vào độ chênh lệch năng 

lượng, độ cứng phân tử và độ mềm phân tử, khả năng ức chế ăn mòn của  CLOX < 

DICLOX.  

3.3.2.2. Kết quả tính toán mô phỏng MC  

Hình 3.15 cho biết các cấu hình hấp phụ bền nhất của CLOX và DICLOX và 

dạng proton hóa của chúng trong pha khí lên bề mặt Fe (110). Bảng 3.15 tóm tắt năng 

lượng hấp phụ tính toán được của các dạng hấp phụ này.  

 

 CLOX CLOXH+ DICLOX DICLOXH+ 

Mặt 

Trước 

 

Mặt 

trên 

Hình 3.15. Cấu hình năng lượng thấp nhất của dạng trung tính và proton hóa của 

CLOX và DICLOX hấp phụ trên Fe (110). 

Bảng 3.15. Năng lượng hấp phụ của cấu hình bền nhất trên bề mặt Fe(110) của CLOX 

và DICLOX ở trạng thái trung hòa và proton hóa. 

Hệ Năng lượng hấp phụ (kcal/mol) 

Fe(110)/ CLOX 358,2 

Fe(110)/ CLOXH 296,0 

Fe(110)/ DICLOX 348,5 

Fe(110)/ DICLOXH 267,1 
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Quan sát Hình 3.15, ta thấy tương tác song song giữa bề mặt phân tử của các 

chất nghiên cứu với bề mặt Fe đóng vai trò quan trọng trong cấu hình hấp phụ bền 

của chúng. Ngoài ra, sự proton hóa của các chất hấp phụ giúp làm tăng mạnh năng 

lượng hấp phụ (theo chiều năng lượng ít âm hơn). Thật vậy, CLOX và CLOXH+ có 

năng lượng hấp phụ tương ứng là 358,2 và 296,0 kcal.mol1. Tương tự, DICLOX 

và DICLOXH+ có năng lượng hấp phụ tương ứng là 348,5 và 267,1 kcal.mol1.  

Tóm lại, trong mục nghiên cứu này, các thông số hóa lượng tử đặc trưng cho 

khả năng tương tác của một chất lên bề mặt kim loại đã được tính toán như: EHOMO, 

ELUMO, chênh lệch năng lượng (ΔEL–H), độ cứng phân tử (η), độ mềm phân tử (S). 

Ngoài ra, các tính toán động lực học phân tử trong pha khí và môi trường HCl 1 M 

cũng được thực hiện. Kết quả cho phép dự báo khả năng tương tác hấp phụ của hai 

chất nghiên cứu lên bề mặt kim loại. Kết quả thu được cho thấy khả năng ứng dụng 

tiềm năng của hai chất cloxacillin (CLOX) và dicloxacillin (DICLOX) làm chất ức 

chế ăn mòn hiệu quả và thân thiện môi trường. 

 Thực nghiệm và lý thuyết giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn của 

AMP và AMO 

3.3.3.1. Kết quả tính toán lượng tử 

Phân tử Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

AMP 

   

AMO 

   

Hình 3.16. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của các 

chất ức chế ở dạng trung hòa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–31+G(d,p). 

 

Khả năng cho electron và khả năng nhận electron của các hợp chất chống ăn 

mòn được đặc trưng bằng sự phân bố electron HOMO và LUMO. Cấu hình tối ưu, 
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HOMO và LUMO của chất ức chế ở các trạng thái trung hòa trong pha khí ở mức lý 

thuyết B3LYP/6–31+G(d,p) được trình bày trên Hình 3.16. 

Dựa vào hình dạng HOMO và LUMO ta dễ dàng nhận ra các vị trí tương tác 

giữa chất ức chế ăn mòn đối với bề mặt kim loại xảy ra tại các vòng chứa liên kết π 

hay các dị tố như S, N và O. Đối với AMP và AMO, hình dạng orbital HOMO có 

kích thước lớn tập trung chủ yếu ở vòng benzen và nhóm amino (NH2). Ngược lại, 

hình dạng orbital LUMO của AMO và AMP tập trung tại vùng vòng 4 có chứa N, 

vòng 5 chứa S và nhóm cacboxylic (–COOH).  

Kết quả tính toán các thông số hóa lượng tử như EHOMO, ELUMO, chênh lệch 

năng lượng (ΔEL–H), độ cứng phân tử (η), độ mềm phân tử (S), của AMP và AMO 

trong pha khí và nước được xác định bằng phương pháp B3LYP/6-31+G(d,p) được 

trình bày trong Bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Các thông số hóa lượng tử tính trong pha khí bằng phương pháp 

B3LYP/6–31+G(d,p) của các AMP, AMO (Đơn vị: eV). 

Phân tử 
Pha khí Dung môi nước 

EHOMO ELUMO ΔELH  S EHOMO ELUMO ΔELH  S 

AMP -6,635 -1,042 5,593 2,796 0,358 -6,794 -1,016 5,778 2,889 0,346 

AMO -6,323 -1,040 5,283 2,642 0,379 -6,338 -1,019 5,319 2,660 0,376 

Dựa vào kết quả ở Bảng 3.16, AMO là chất dễ cho electron với giá trị EHOMO 

tương ứng trong pha khí và pha nước lần lượt là -6,323 và -6,338 eV. Trong khi AMP 

là chất khó cho electron với giá trị EHOMO trong pha khí và pha nước lần lượt là -6,635 

và -6,794 eV. Theo giá trị EHOMO khả năng ức chế là: AMO > AMP.   

Theo Bảng 3.16 thì AMP là chất dễ nhận electron với giá trị ELUMO tương ứng 

trong pha khí và pha nước lần lượt là 1,042 eV và 1,016 eV. Trong khi AMO là 

chất khó nhận electron với giá trị ELOMO tương ứng trong pha khí và pha nước lần 

lượt là 1,040 và 1,019 eV. Dựa vào ELUMO, khả năng ức chế của các chất ăn mòn 

giảm theo chiều như sau: AMO > AMP. Các kết quả trong pha khí và trong nước 

gần tương đương nhau.  

Đối với khả năng ức chế ăn mòn kim loại, các chất ức chế hoạt động như một 

bazơ Lewis [92]. Điều này có nghĩa là các phân tử có tiềm năng ức chế ăn mòn kim 
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loại tốt là các phân tử có khả năng cho electron vào các orbital d trống của kim loại 

để hình thành liên kết và hấp phụ lên bề mặt kim loại. Như vậy, theo tiêu chí này, giá 

trị EHOMO đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đánh giá khả năng ức chế ăn mòn 

kim loại của AMO và AMP. Vì vậy, khả năng ức chế ăn mòn của 2 hợp chất  nghiên 

cứu được sắp xếp theo chiều như sau: AMO > AMP. 

Kết quả tại Bảng 3.16 dựa theo tiêu chí ΔEL–H, η và S thì AMO là hợp chất dễ 

bị phân cực với ΔEL–H = 5,283 eV, η = 2,642 và S = 0,379 trong pha khí tính và ΔELH 

= 5,319 eV, η = 2,660, S = 0,376 trong pha nước. Ngược lại, AMP là chất kém phân 

cực với với ΔEL–H = 5,593 eV, η = 2,796, và S = 0,358 trong pha khí và ΔEL–H = 

5,778 eV, η = 2,889, S = 0,346 trong pha nước. Như vậy, dựa vào độ chênh lệch năng 

lượng, độ cứng phân tử và độ mềm phân tử, khả năng ức chế ăn mòn của hai hợp chất 

nghiên cứu được xếp như sau: AMO > AMP. 

Trong môi trường axit, các dị tố (như O, N và S) trong phân tử chất ức chế ăn 

mòn có thể dễ dàng bị proton hóa [97, 108]. Do đó, để mô phỏng các điều kiện thực 

nghiệm, cả hai trạng thái tồn tại của các chất đều được nghiên cứu. Cụ thể như sau: 

AMO có sáu vị trí có thể bị proton hóa, gồm N9, N12, N19, O20, O21 và S14; AMP 

có bảy vị trí bị proton hóa, gồm O19, O20, O24, N9, N12, N18 và S14. Để tìm vị trí 

dễ xảy ra quá trình proton hóa, chúng tôi tính các giá trị ái lực proton (PA) và độ bazơ 

(B) bằng phương pháp B3LYP/6-31+G(d, p) được trình bày ở Bảng 3.17.  

Bảng 3.17. Các giá trị ái lực proton (PA) và độ bazơ (B) của AMP và AMO 

được tính toán ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d, p), (đơn vị: kcal/mol) 

Hợp chất AMP 

Vị trí proton hóa N9 N12 N18 O19 O20 O24 S14 

PA  203,3 213,1 227,4 225,3 205,0 198,6 203,3 

B  211,5 221,1 235,2 233,2 212,4 206,1 210,6 

Hợp chất AMO 

Vị trí proton hóa N9 N12 N19 O20 O21 S14 / 

PA  218,8 223,5 249,9 215,9 203,2 205,7 / 

B  211,3 215,3 242,5 208,2 195,2 197,4 / 

Kết quả các giá trị PA và B từ Bảng 3.17 cho thấy vị trí ưu tiên proton hóa xảy 

ra ở N18 đối với hợp chất AMP và N19 đối với hợp chất AMO. 
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Hình 3.17 trình bày cấu trúc hình học, cấu trúc các orbital biên HOMO và 

LUMO và các thông số hóa lượng tử của các chất nghiên cứu ở dạng proton hóa được 

tính toán trong pha khí ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d,p). 

 

Phân tử Cấu trúc tối ưu HOMO LUMO 

AMP-

N18-H+ 

   

AMO-

N19-H+ 

   

Hình 3.17. Cấu trúc hình học, hình dạng các orbital biên HOMO, LUMO của các 

chất ức chế ở dạng proton hóa trong pha khí tính ở mức lý thuyết B3LYP/6–

31+G(d,p). 

Cấu trúc phân tử của các hợp chất proton hóa có sự khác biệt đáng kể so với 

cấu trúc của phân tử hợp chất trung hòa. Sự có mặt của ion H+ tại các vị trí khác nhau, 

nhưng xu hướng tác động lên vòng tương đối giống nhau. Có thể thấy rằng sự phân 

bố mật độ electron trên các orbital biên của hợp chất hữu cơ nghiên cứu ở dạng proton 

hóa bị đảo ngược so với sự phân bố mật độ electron của các orbital biên dạng trung 

tính. Đây được xem là vùng hoạt động xảy ra sự chuyển electron giữa bề mặt kim 

loại và phân tử các hợp chất hoặc ngược lại. Do đó, sự phân bố mật độ electron trong 

các orbital phân tử biên là thông tin rất hữu ích trong việc xác định hướng hấp phụ 

giữa bề mặt kim loại và các hợp chất nghiên cứu [91]. 

Các thông số hóa lượng tử của các hợp chất kháng sinh ở dạng proton hóa 

trong pha khí và trong nước sử dụng phương pháp tính B3LYP/6–31G+(d,p), được 

trình bày trong Bảng 3.18. 

Có thể thấy ảnh hưởng của ion H+ lên các tính chất hóa học của các hợp chất 

nghiên cứu thông qua sự thay đổi các giá trị thông số hóa lượng tử. Một số thông số 
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hóa lượng tử có giá trị giảm và một số thông số hóa lượng tử có giá trị tăng lên. Cụ 

thể trong cả pha khí và pha dung môi nước, giá trị ELUMO của AMP và AMO bị giảm 

lần lượt là 0,183 đến 3,663 eV trong khi giá trị EHOMO bị giảm từ 0,207 đến 3,081 eV. 

Nguyên nhân là do các dạng proton hóa mang điện tích dương, thiếu hụt electron, do 

đó các dạng proton hóa (mang bản chất là các cation) khó cho electron hơn so với 

dạng trung hòa nhưng lại dễ nhận electron hơn. Giá trị độ chênh lệch năng lượng của 

các dẫn xuất cũng có xu hướng giảm đi. Điều này cũng có nghĩa là độ cứng phân tử 

của các dạng proton hóa thấp hơn, độ mềm phân tử của các dạng proton hóa cao hơn 

so với dạng trung hòa. Do đó, các dạng proton hóa là phân cực mạnh hơn so với các 

dạng trung hòa. Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của các dạng proton hóa của các 

chất dựa vào EHOMO AMO > AMP và ELUMO vẫn là theo chiều AMO > AMP. 

Bảng 3.18. Các thông số hóa lượng tử của dạng proton hóa của các hợp chất trong 

pha khí và pha nước, sử dụng phương pháp B3LYP/6-31+G(d,p) (eV) 

Phân tử 
Pha khí Pha nước 

EHOMO ELUMO ΔEL-H  S EHOMO ELUMO ΔEL-H  S 

AMP 

N18-H+ 
9,497 4,705 4,792 2,381 0,420 -7,001 1,356 5,646 2,847 0,351 

AMO 

N19-H+ 
9,404 4,524 4,879 2,440 0,410 -6,815 1,202 5,612 2,806 0,356 

3.3.3.2. Kết quả mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng động lực học phân tử. 

Mô phỏng động lực học phân tử (MD) sử dụng mô phỏng Monte Carlo được 

thực hiện để đánh giá khả năng hấp phụ của các hợp chất nghiên cứu lên bề mặt 

Fe(110). Hình 3.18 và Bảng 3.19 biểu diễn tương tác hấp phụ bền nhất của các chất 

nghiên cứu lên bề mặt Fe(110) và năng lượng hấp phụ tính toán được của các chất tại 

Bảng 3.19. 
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 AMP AMP-H+ AMO AMO-H+ 

Mặt trước 

    

Mặt trên 

    
Hình 3.18. Cấu hình năng lượng thấp nhất của dạng trung tính và proton hóa của 

AMP và AMO hấp phụ trên Fe (110). 

Bảng 3.19. Năng lượng hấp phụ của cấu hình bền nhất trên bề mặt Fe(110) 

của AMP, AMO ở trạng thái trung hòa và proton hóa 

Hệ Năng lượng hấp phụ 

(kcal/mol) 

Fe(110)/ AMP 181,2 

Fe(110)/ AMPH 196,2 

Fe(110)/ AMO 186,7 

Fe(110)/ AMOH 207,6 

Quan sát Hình 3.18 và Bảng 3.19 ta thấy tương tác song song giữa bề mặt phân 

tử của các chất nghiên cứu với bề mặt Fe đóng vai trò quan trọng trong cấu hình bền 

hấp phụ bền của chúng. Năng lượng hấp phụ âm hơn cho thấy hệ nghiên cứu ổn định 

hơn với tương tác mạnh giữa chất ức chế và bề mặt sắt. Kết quả ở Bảng 3.19 cho thấy 

AMP và AMO dạng proton hóa có khả năng tương tác với bề mặt kim loại mạnh hơn 

và hấp phụ mạnh hơn so với dạng trung tính bởi vì năng lượng hấp phụ của AMOH+ 

(207,6 kcal.mol–1) âm hơn của AMO trung tính (186,7 kcal.mol–1) và AMPH+ 

(196,2 kcal.mol–1) âm hơn của AMP trung tính (181,2 kcal.mol–1).  

Ngoài ra, mô phỏng động lực học phân tử được tiến hành để nghiên cứu sự 

tương tác của chất hấp phụ lên bề mặt Fe (110) trong môi trường axit HCl 1 M ở 298 

K. Hình 3.19 biểu diễn mặt trước và mặt trên của AMP, AMO và các dạng proton 

hóa của chúng hấp phụ lên bề mặt của Fe(110) trong môi trường axit. Quan sát Hình 

3.19, ta có thể thấy rằng cấu hình hấp phụ của các chất nghiên cứu và dạng proton 

hóa của nó lên bề mặt Fe trong môi trường axit cũng không khác nhiều trong pha khí. 

Trong đó cấu hình theo tương tác mặt nghĩa là các phân tử gần như song song với bề 
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mặt Fe đóng vai trò quan trọng. Trong mô phỏng động lực học phân tử, năng lượng 

tương tác và năng lượng liên kết là những thông số quan trọng để đánh giá khả năng 

ức chế ăn mòn của các phân tử chất ức chế [59]. Giá trị âm của năng lượng tương tác 

(Ett) thể hiện sự tương tác mạnh giữa phân tử chất ức chế và bề mặt kim loại trong 

khi giá trị lớn của năng lượng liên kết cho thấy sự hấp phụ mạnh và bền của phân tử 

chất ức chế [135]. Kết quả Bảng 3.20 cho thấy năng lượng liên kết của dạng proton 

hóa tăng nhẹ so với dạng trung hòa của các chất nghiên cứu. Điều này có nghĩa là 

dạng proton hóa hấp phụ mạnh hơn so với dạng trung hòa.  

 AMP AMP-H+ AMO AMO-H+ 

Mặt trước 

    

Mặt trên 

    

Hình 3.19. Cấu hình của AMP và AMP (dạng trung tính và proton hóa) hấp phụ 

trên Fe (110) trong dung dịch HCl 1M. 

Bảng 3.20. Năng lượng tương tác và năng lượng liên kết của AMP, AMO, trên bề 

mặt Fe (110) (kcal.mol1) 

Hệ Etổng EFe+ddHCl Echất ức chế Ett Elk 

Fe(110)/AMP /HCl 2649,5 2878,6 280,2 51,1 51,1 

Fe (110)/AMPH+/HCl 2622,7 2878,6 310,8 54,9 54,9 

Fe(110)/AMO /HCl 2650,2 2907,5 318,7 61,4 61,4 

Fe (110)/AMOH+/HCl 2704,7 2917,5 277,5 64,7 64,7 

 

Thật vậy, năng lượng liên kết của dạng trung hòa Fe (110)/AMP/HCl, 

Fe(110)/AMO/HCl tương ứng là 51,1 và 61,4 kcal.mol1. Năng lượng liên kết của 

dạng proton Fe(110)/AMPH+/HCl; Fe(110)/AMOH+/HCl tương ứng là 54,9 và 64,7 

kcal.mol-1. Bên cạnh đó, theo kết quả ở Bảng 3.20 cũng cho thấy giá trị Ett của  hệ 

các chất nghiên cứu dạng proton hóa âm hơn so với của hệ các chất ở dạng trung tính. 
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Do đó, hệ dạng proton hóa ổn định hơn và hấp phụ mạnh hơn, dẫn đến hiệu quả ức 

chế ăn mòn cao hơn hệ nghiên cứu ở dạng trung tính. Như vậy, dạng proton hóa của 

các chất nghiên cứu đã góp phần đáng kể vào việc bảo vệ bề mặt Fe chống lại quá 

trình ăn mòn. 

3.3.3.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 

Trong phần này, để so sánh khả năng ức chế ăn mòn của AMO và AMP, kết 

quả thực nghiệm AMO trình bày trong luận án được tiến hành ở nồng độ quy đổi 

tương đương độ tinh khiết của AMP.  

a. Ảnh hưởng của nồng độ chất ức chế 

Ảnh hưởng của nồng độ các chất ức chế AMP và AMO đến khả năng ức chế 

ăn mòn của thép trong HCl 1 M được thực hiện với các nồng độ chất ức chế (AMP, 

AMO) khác nhau từ 20 đến 100 mg/L thông qua các phương pháp đo đường cong 

phân cực, phổ tổng trở điện hóa và quan sát bề mặt bằng kính hiển vi điện tử quét 

(SEM) ở 25 oC. 

Đường cong phân cực: Đường cong phân cực của thép ngâm trong các dung 

dịch nghiên cứu trong một giờ được trình bày trên Hình 3.20 và Hình 3.21. 

 

Hình 3.20.  Đường cong phân cực của thép ngâm trong một giờ tại 25 °C 

trong dung dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt chất ức chế AMP ở các nồng 

độ khác nhau. 
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Hình 3.21.  Đường cong phân cực của thép ngâm trong một giờ tại 25 °C 

trong dung dịch HCl 1 M khi không có mặtvà có mặt chất ức chế AMO ở các nồng 

độ khác nhau. 

Các yếu tố ăn mòn điện hóa được ghi lại từ các phép đo đường cong phân cực 

bao gồm điện thế ăn mòn (Ecorr), mật độ dòng điện ăn mòn (Icorr) và hệ số góc của 

đường Tafel catốt và anốt (βc và βa).  

Kết quả ở Hình 3.20 và Hình 3.21 cho thấy các đồ thị đường cong phân cực 

có xu hướng chuyển sang vùng mật độ dòng ăn mòn thấp hơn khi nồng độ AMP và 

AMO thay đổi từ 0 đến 100 mg/L. Theo Ferreira và Satapathy [48, 120], tùy thuộc 

vào sự dịch chuyển của thế ăn mòn, chất ức chế được chia thành ba loại phổ biến là 

loại cực âm, loại cực dương và loại hỗn hợp. Nếu chênh lệch giữa hai mẫu Ecorr chất 

ức chế với Ecorr mẫu trắng  thấp hơn 85 mV thì chất ức chế thuộc nhóm hỗn hợp. Hình 

3.20 và Hình 3.21 cho thấy sự dịch chuyển của Ecorr là không đáng kể, do đó có thể 

được coi các chất ức chế là một loại chất ức chế hỗn hợp. Điều đó có nghĩa là AMP, 

AMO tương tác với bề mặt sắt để tạo thành màng có thể ngăn chặn quá trình ăn mòn 

xảy ra ở anốt (thép nhẹ) và đồng thời ức chế quá trình khử ion H+ ở catốt. Theo Obot 

[94] các chất ức chế hữu cơ hoạt động thông qua sự hấp phụ trên bề mặt kim loại, 

chúng che phủ các vị trí hoạt động bằng cách thay thế các phân tử nước trên bề mặt 

thép và tạo thành một màng chắn để ngăn chặn quá trình ăn mòn. 
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Bảng 3.21. Kết quả ngoại suy Tafel của quá trình ăn mòn thép trong dung dịch 

HCl 1 M khi không có và có chất ức chế AMP và AMO ở các nồng độ khác nhau 

trong một giờ ở 25 oC. 

Chất ức chế 
Nồng độ 

(mg·L–1) 

–Ecorr 

(mV) 

–βc 

(mV/dec) 

βa 

(mV/dec) 

Icorr 

(A/cm2) 

H 

(%) 

AMP 

0,0 467,0 44,0 58,9 127,2 – 

20,0 456,6 32,1 49,4 25,4 80,0 

40,0 451,1 38,0 40,1 22,1 82,7 

60,0 455,5 32,6 44,3 21,2 83,4 

80,0 450,2 37,7 44,7 20,1 84,2 

100,0 454,3 30,9 47,0 19,2 84,9 

AMO 

0,0 552,5 40,8 49,8 144,5 – 

20,0 558,4 41,5 59,8 77,4 46,4 

40,0 567,7 43,4 65,1 62,8 56,6 

60,0 576,5 51,6 87,9 26,6 81,6 

80,0 576,6 56,3 96,8 21,5 85,2 

100,0 578,9 59,7 98,4 19,1 86,8 

Từ kết quả ở Bảng 3.21 có thể thấy rằng khi nồng độ chất ức chế tăng thì mật 

độ dòng ăn mòn giảm. Điều này cho thấy điện trở phân cực trong hệ tăng dần và tốc 

độ ăn mòn giảm trong dung dịch HCl 1 M. Cụ thể, khi chưa có chất ức chế, mật độ 

dòng ăn mòn là 127,2 A/cm2 và khi có mặt chất ức chế AMP thì mật độ dòng ăn 

mòn giảm mạnh xuống 25,5 đến 19,2 A/cm2 tương ứng với nồng độ chất ức chế từ 

20 đến 100 mg/L và hiệu suất bảo vệ đạt từ 80,0 đến 84,9%. Tương tự với trường hợp 

ức chế bằng AMO mật độ dòng ăn mòn giảm xuống 77,4 đến 19,1 A/cm2  ở nồng 

độ khảo sát từ 20 đến 100 mg/L, với hiệu suất bảo vệ tương ứng 46,4% ở nồng độ 

chất ức chế 20 mg/L. Khi tiếp tục tăng nồng độ chất ức chế thì hiệu suất bảo vệ tăng 

đến 86,8% ở nồng độ 100 mg/L. 

Hệ số a và c của đường cong phân cực thay đổi trung bình khoảng 20-30 

mV/dec khi có mặt AMP hoặc AMO trong dung dịch. Theo một số tác giả, c thay 

đổi cho thấy ảnh hưởng của chất ức chế đến động học của phản ứng thoát H2. Giá trị 
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a thay đổi có thể do ion Cl và/ hoặc phân tử chất ức chế hấp phụ lên bề mặt kim 

loại [5, 124]. Ngoài ra, hệ số góc của đường Tafel catốt (βc) luôn thấp hơn hệ số góc 

của đường Tafel anốt (βa), chứng tỏ phản ứng catốt xảy ra dễ dàng hơn so với phản 

ứng anốt. 

Phổ tổng trở: Các mẫu điện cực thép được ngâm trong dung dịch HCl 1 M ở 

25 °C trong một giờ khi không có mặt các chất ức chế và khi có mặt chất ức chế với 

nồng độ nồng độ từ 20 đến 100 mg.L–1 và đo theo phương pháp tổng trở. Phổ Nyquist 

trên Hình 3.22 và Hình 3.23 cho thấy một cung tròn bị nén ở vùng tần số cao và một 

cung nằm dưới trục thực ở vùng tần số thấp. Cung đầu trong phổ tổng trở tương ứng 

với quá trình ăn mòn chủ yếu bị khống chế bởi quá trình chuyển điện tích. Theo 

Shukla và Banerjee [22, 124] cung đầu có dạng bán cung tròn bị nén, thể hiện tụ điện 

của lớp kép trong hệ ăn mòn của thép trong axit không phải là tụ lý tưởng mà giống 

một phần tử pha không đổi (CPE).  

Theo một số tác giả Singh, Lebrini và Amin [20, 76, 128] do xảy ra quá trình 

hấp phụ của các phân tử H2O, các ion như H+, Cl- hoặc các phân tử của chất ức chế 

có mặt trong dung dịch lên bề mặt kim loại nên có cung nằm dưới trục thực và quay 

về phía tần số cao hơn. Sự xuất hiện phần đuôi ở tần số thấp theo Lebrini và Amin 

[20, 76] trong phổ tổng trở của thép trong dung dịch HCl khi có mặt chất ức chế là 

do sự hấp phụ của các ion Cl-
 và H+

 lên bề mặt kim loại. Các cung hấp phụ trong phổ 

tổng trở thường được đặc trưng bởi cuộn cảm [132]. 

Dữ liệu phổ được phân tích bằng thiết lập mạch tương đương Hình 3.22 và 

Hình 3.23 mô tả sự tương tác giữa bề mặt thép và dung dịch axit. Tất cả các thông số 

trở kháng được tính và trình bày trong Bảng 3.22 và Bảng 3.23 dựa trên sự phù hợp 

của đồ thị Nyquist với mạch điện hóa được đề xuất sử dụng phần mềm Thales 4.5.  

CPE là phần tử pha không đổi thay thế điện dung lớp kép (Cdl). Phương trình 

tổng trở của CPE tính theo phương trình (2.8): 
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Hình 3.22. Phổ Nyquist (a) và sơ đồ mạch tương đương (b) của hệ thép trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt AMP với nồng độ khác nhau sau một 

giờ ngâm ở 25 °C. 

Bảng 3.22. Thông số của quá trình ăn mòn đối với thép trong dung dịch HCl 1 M khi 

không có và khi có chất ức chế AMP ở các nồng độ khác nhau mô phỏng từ phổ IES.  

Nồng 

độ 

(mg/L) 

Rs 

(Ω.cm2) 

Rct 

(Ω.cm2) 

CPE 

(μΩ-1. 

cm-2) 

L 

(kH) 

RL 

(Ω.cm2) 

Rp 

(Ω.cm2) 

Cdl 

(μF.cm-2) 

 

n 

 

H 

(%) 

HCl 1,095 11,91 267,20 18,80 3,54 13,00 149,17 0,879 - 

20 1,088 77,54 112,00 19,59 11,88 78,32 69,17 0,897 83,41 

40 1,100 87,57 85,29 21,44 3,98 88,31 54,29 0,896 85,28 

60 1,230 100,90 58,07 35,82 4,27 101,85 35,09 0,884 87,24 

80 1,326 115,40 48,23 64,00 3,90 116,52 23,15 0,831 88,85 

100 1,233 129,70 34,63 76,02 2,21 130,71 15,78 0,819 90,06 

Bảng 3.22 cho thấy điện trở chuyển điện tích Rct tăng từ 77,54 đến 129,70 

Ω.cm2  khi nồng độ AMP tăng từ 20 đến 100 mg.L1. Cụ thể, trong HCl, giá trị  Rp là 

13,00 Ω.cm2, nhưng khi có mặt AMO với các nồng độ từ 20 đến 100 mg·L–1, giá trị 

này tăng lần lượt là 78,32; 88,31; 101, 85; 116,52 và 130,71 Ω.cm2. Điều này chứng 

tỏ AMP đã khống chế quá trình chuyển điện tích, từ đó làm giảm ăn mòn thép trong 

HCl. Hiệu xuất ức chế ăn mòn tăng từ 83,41 đến 90,06% theo nồng độ AMP trong 

dung dịch. 
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Theo mô hình Helmholz, giá trị Cdl giảm khi nồng độ chất ức chế tăng. Sự gia 

tăng này có thể do sự thay thế đáng kể các phân tử nước bằng các phân tử hữu cơ hấp 

phụ lên bề mặt kim loại làm giảm hằng số điện môi cục bộ hoặc làm tăng chiều dày 

lớp điện kép [119, 132]. Bên cạnh đó sự hấp phụ của chất ức chế diễn ra trên bề mặt 

kim loại cũng làm  giảm Cdl [99]. 

Ngoài ra, khi dung dịch có thêm AMP thì giá trị n giảm. Điều đó cho thấy bề 

mặt điện cực trở nên kém đồng nhất hơn bởi vì lớp màng bảo vệ (lớp hấp phụ) hình 

thành trên bề mặt thép [76]. Hiệu quả ức chế ăn mòn (được tính từ Rp) tăng tương 

ứng từ khoảng 44,97 đến 83,91% khi nồng độ AMP tăng từ 20 đến 100 mg/L. Tuy 

nhiên, hiệu quả tăng không đáng kể khi nồng độ AMP tăng từ 80 đến 100 mg/L. Kết 

quả đo phổ tổng trở cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đo 

đường cong phân cực. 

(a) 

 

 

 

 

Hình 3.23. Phổ Nyquist (a) và sơ đồ mạch tương đương (b) của hệ thép trong dung 

dịch HCl 1 M khi không có mặt và có mặt AMO với nồng độ khác nhau sau một 

giờ ngâm ở 25 °C. 

Tương tự như ức chế AMP với AMO kết quả tại Bảng 3.23 cho thấy điện 

trở chuyển điện tích Rct tăng từ 29,43 đến 107,06 Ω.cm2  khi nồng độ AMO tăng từ 

20 đến 100 mg.L1. Cụ thể, trong HCl, Rp là 10,11 Ω.cm2, nhưng khi có mặt AMO 

với các nồng độ từ 20 đến 100 mg/L, giá trị này tăng lần lượt là 31,89 đến  109,04 

Ω.cm2. Điều này chứng tỏ AMO đã khống chế quá trình chuyển điện tích, từ đó 
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làm giảm ăn mòn thép trong HCl. Khả năng ức chế ăn mòn tăng từ 68,29 đến 

90,73% theo nồng độ AMO trong dung dịch. 

Bảng 3.23. Thông số của quá trình ăn mòn đối với thép trong dung dịch HCl 1 M 

khi không có và khi có chất ức chế AMO ở các nồng độ khác nhau mô phỏng từ phổ 

IES.  

Nồng độ 

(mg/L) 

Rs 

(Ω.cm2) 

Rct 

(Ω.cm2) 

CPE 

(μΩ1. 

cm2) 

L 

(kH) 

RL 

(Ω.cm2) 

Rp 

(Ω.cm2) 

Cdl 

(μF.cm-2) 

 

n 

 

H 

(%) 

HCl 1,006 9,11 279,50 16,10 3,14 10,11 146,22 0,864 – 

20 2,469 29,43 173,75 67,51 9,15 31,89 89,94 0,857 68,29 

40 1,731 42,04 154,17 57,62 6,42 43,74 83,18 0,872 76,88 

60 2,300 66,06 119,64 57,32 6,45 68,28 55,54 0,857 85,19 

80 2,867 91,14 90,07 57,28 6,35 93,86 40,78 0,842 89,23 

100 2,126 107,06 67,86 78,49 8,61 109,04 31,72 0,830 90,73 

 

Giá trị Cdl giảm khi tăng nồng độ chất ức chế AMO và giá trị n có xu hướng 

giảm. Hiệu quả ức chế ăn mòn (được tính từ Rp) tăng tương ứng từ khoảng 68,29 đến 

90,73% khi nồng độ AMO tăng từ 20 đến 100 mg/L. Tuy nhiên, hiệu quả tăng không 

đáng kể khi nồng độ AMO tăng từ 80 đến 100 mg/L.  

Tổn hao khối lượng: Hiệu quả ức chế ăn mòn (H) và tốc độ ăn mòn (Wcorr) 

của thép khi không có mặt và có mặt AMP và AMO ở nồng độ khác nhau sau 24 giờ 

ngâm trong dung dịch HCl 1 M được tính lần lượt theo Công thức (2.1) và (2.2). 

Kết quả ở Bảng 3.24 ta thấy tốc độ ăn mòn thép trong dung dịch HCl 1 M không 

có mặt chất ức chế là 1,23×103 mg.cm2.g1. Khi trong dung dịch có mặt AMO ở các 

nồng độ khác nhau, tốc độ ăn mòn giảm mạnh và còn 1,23×104 mg.cm2.g1 ở nồng 

độ 80 mg.L–1. Giá trị này giảm không đáng kể khi tăng nồng độ AMO từ 80 đến 100 

mg·L–1. Hiệu quả ức chế đạt 91,84% ở nồng độ 100 mg.L–1. Tương tự đối với trường 

hợp chất ức chế là AMP ở các nồng độ khác nhau, tốc độ ăn mòn giảm mạnh từ 

6,39×104 mg.cm2.g1 xuống 1,65×104 mg.cm2.g1 khi nồng độ chất ức chế 20 

mg.L1 tương ứng với hiệu quả bảo vệ 74,21%. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ 
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chất ức chế thì tốc độ ăn mòn giảm không nhiều và đạt 7,04×105 ở nồng độ 100 

mg.L1 tương ứng với hiệu quả bảo vệ 88,97%. Như vậy, khi có thêm chất ức chế, tốc 

độ ăn mòn của thép giảm rõ rệt so với trong dung dịch nền và đạt hiệu quả khá cao 

(> 81% đối với AMO và gần 89% đối với AMP). 

Bảng 3.24. Hiệu quả ức chế của thép trong dung dịch HCl 1 M khi không có 

mặt và có mặt chất ức chế AMO và AMP ở các nồng độ khác nhau sau 24 giờ ngâm 

mẫu ở 25 °C 

Chất ức chế 
Nồng độ 

(mg.L1) 
S (cm2) 

Wcorr 

(mg.cm2.g1) 
H (%) 

AMO 

0 

14,0 

1,23×103 - 

20 6,37×104 47,98 

40 4,30×104 64,91 

60 1,62×104 86,78 

80 1,23×104 89,97 

100 1,00×104 91,84 

AMP 

0 

14,0 

6,39×104 - 

20 1,65×104 74,21 

40 1,11×104 82,67 

60 9,15×105 85,68 

80 8,13×10-5 87,28 

100 7,04×10-5 88,97 

 

b. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp phân cực. Kết quả thể hiện 

mối quan hệ giữa hiệu suất bảo vệ và nồng độ chất ức chế vào nhiệt độ được đưa ra 

trên Hình 3.24 và Bảng 3.25 với nhiệt độ khảo sát 25, 35, 45 và 55 oC đối với chất ức 

chế là AMP.  

Dữ liệu trên Hình 3.24 cho thấy khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 55 oC, hiệu quả ức 

chế của AMP giảm. Một số nghiên cứu cho rằng điều này đồng nghĩa với sự nhả hấp 

phụ của chất ức chế trên bề mặt kim loại. Sự tương tác giữa các phân tử chất ức chế 
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và kim loại được dự đoán là hình thành liên kết phối trí bằng cách cho các cặp electron 

tự do của nguyên tử S và N vào các orbital trống của các nguyên tử sắt. 

Theo kết quả số liệu thực nghiệm tại Bảng 3.25 cho thấy hiệu quả ức chế giảm  

khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 55 oC. Cụ thể, trong khoảng nhiệt độ từ 25 đến 35 oC hiệu 

quả ức chế thay đổi khoảng dưới 10% và giảm khoảng 30% ở 55 oC. Hiệu quả ức chế 

giảm khi nhiệt độ tăng có thể do hiện tượng nhả hấp phụ AMP bắt đầu xảy ra, nhưng 

khi nồng độ AMP đủ lớn, hiện tượng này ít ảnh hưởng đến khả năng ức chế  

 

Hình 3.24. Sự phụ thuộc hiệu quả ức chế ăn mòn thép trong HCl 1 M theo 

nhiệt độ và nồng độ AMP. 

Bảng 3.25. Các thông số phép đo phân cực của thép trong dung dịch HCl 1,0 M 

khi có và không có AMP ở các nồng độ khác nhau sau một giờ ngâm ở 25, 35, 

45, 55 C. 

Nhiệt độ 

(oC) 

C 

(M) 

Ecorr 

(V) 

Icorr 

(mA.cm−2 ) 

IEP 

(%) 

25 

0 0,4670 1,27E-01 - 

5,7E-05 0,4566 2,54E-02 80,02 

1,1E-04 0,4511 2,21E-02 82,65 

1,7E-04 0,4555 2,12E-02 83,36 

2,3E-04 0,4502 2,01E-02 84,18 

2,9E-04 0,4543 1,92E-02 84,92 
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Bảng 3.25. Các thông số phép đo phân cực của thép trong dung dịch HCl 1,0 M 

khi có và không có AMP ở các nồng độ khác nhau sau một giờ ngâm ở 25, 35, 

45, 55 C. 

35 

0 0,5449 6,46E-01 - 

5,7E-05 0,5384 1,83E-01 71,58 

1,1E-04 0,5379 1,74E-01 73,12 

1,7E-04 0,5281 1,53E-01 76,28 

2,3E-04 0,5255 1,47E-01 77,20 

2,9E-04 0,5212 1,46E-01 77,45 

45 

0 0,4942 4,38E-01 - 

5,7E-05 0,5011 2,22E-01 49,42 

1,1E-04 0,5127 2,08E-01 52,55 

1,7E-04 0,5203 2,00E-01 54,31 

2,3E-04 0,5225 1,87E-01 57,31 

2,9E-04 0,5236 1,83E-01 58,33 

55 

0 0,4558 2,01E+00 - 

5,7E-05 0,4527 1,20E+00 40,49 

1,1E-04 0,4513 1,14E+00 43,61 

1,7E-04 0,4392 1,11E+00 44,92 

2,3E-04 0,4202 1,05E+00 47,75 

2,9E-04 0,4231 1,03E+00 48,81 

c. Hình ảnh SEM 

Ngoài các phương pháp điện hóa và các ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ còn 

được đánh giá qua ảnh SEM thể hiện trên Hình 3.25. 

  

(a) (b) 
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Hình 3.25. Ảnh SEM bề mặt mẫu thép trước thí nghiệm (a), thép trong HCl 

1 M (b), thép trong HCl 1 M +100 mg/L AMP (c) và thép trong HCl 1 M +100 

mg/L AMO (d) sau 6 giờ ngâm mẫu ở 25 C. 

Hình 3.25 cho ta thấy mẫu thép thử nghiệm trong dung dịch HCl 1 M có chứa 

100 mg/L AMP (Hình c) và mẫu chứa 100 mg/L AMO (Hình d) có bề mặt thép bị ăn 

mòn ít hơn rất nhiều. Cụ thể, trên bề mặt bị ăn mòn tương đối đồng đều và cạn không 

xuất hiện lỗ so với các mẫu thử nghiệm trong các dung dịch HCl 1 M không có ức 

chế (Hình b) trên bề mặt xuất hiện nhiều vị trí ăn mòn và bị khoét sâu. Điều này cho 

thấy AMP và AMO có tác dụng ức chế khá hiệu quả sự ăn mòn của thép trong dung 

dịch HCl 1 M.  

d. Tính toán các thông số nhiệt động học, hấp phụ và đề xuất cơ chế ức chế 

của AMP đối với quá trình ăn mòn thép trong môi trường axit HCl 1M 

Hiện nay có nhiều đề xuất cho mô hình đường hấp phụ đẳng nhiệt như 

Langmuir, Temkin, Flory–Huggins, Frumkin, Radke–Prausnitz, và Freundlich [49, 

110] có thể cung cấp các thông tin liên quan đến sự tương tác giữa các chất ức chế và 

bề mặt kim loại [75] . Theo một số tài liệu đã công bố thì quá trình hấp phụ các chất 

ức chế lên bề mặt thép trong dung dịch axit thường tuân theo ba qui luật hấp phụ, đó 

là qui luật Frumkin, qui luật Temkin và qui luật Langmuir [60, 76, 88, 95, 104]. Tuy 

nhiên trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất hai mô hình đường đẳng nhiệt hấp phụ 

là Langmuir và Temkin để nghiên cứu cơ chế hấp phụ của chất ức chế trên bề mặt 

kim loại thép.  

Thuyết hấp phụ Langmuir được xây dựng trên các giả thuyết: 

-  Quá trình hấp phụ là đơn lớp, mỗi tâm hấp phụ chỉ có thể liên kết với một 

và chỉ một tiểu phân bị hấp phụ;  

(c) (d) 
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- Không có tương tác giữa các phân tử chất bị hấp phụ với nhau; 

- Bề mặt hấp phụ là đồng nhất, nghĩa là năng lượng hấp phụ không phụ thuộc 

vào độ che phủ bề mặt θ.  

Xây dựng đồ thị C - C/theo các số liệu thực nghiệm và kết quả được đưa ra 

trên Hình 3.26. 

 

Hình 3.26. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của AMP được xây dựng theo thuyết 

hấp phụ Langmuir đối với thép trong axit HCl 1M ở các nhiệt độ khác nhau. 

Hình 3.26 cho thấy, sự hấp phụ của AMP lên bề mặt thép tuân theo quy luật 

đường thẳng với hệ số tương quan R2≥0,99. Theo lý thuyết thống kê [11], đối với 

phương trình 2 biến, hệ số tương quan R2≥0,8 thì sự tương quan là chặt chẽ. Như vậy 

ta có thể thấy sự hấp phụ của AMP tuân theo quy luật Langmuir với mức độ chặt chẽ. 

Cũng theo kết quả Hình 3.26 ta nhận thấy rằng phương trình Langmuir cơ bản 

có hệ số a = 1 nhưng thực nghiệm cho thấy độ dốc a ≠ 1. Điều này cho thấy, sự hấp 

phụ của AMP lên bề mặt thép không chỉ đơn thuần là hấp phụ đơn lớp mà còn có thể 

do sự hấp phụ cạnh tranh của các lớp phân tử với nhau, hay của các phân tử trong 

cùng một lớp hoặc bởi bề mặt hấp phụ không đồng nhất về mặt năng lượng. Vì vậy, 

nhiều tác giả khuyến nghị sử dụng phương trình Langmuir hiệu chỉnh trong trường 

hợp này [69, 95, 124]. 
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Do bề mặt hấp phụ có thể không đồng nhất về mặt năng lượng hoặc có sự 

tương tác giữa các chất bị hấp phụ với nhau đặc trưng hấp phụ của AMP lên bề mặt 

thép không hoàn toàn là hấp phụ đơn lớp. Vì vậy, thuyết hấp phụ Temkin được xây 

dựng để xác định rõ hơn quy luật hấp phụ của AMP trên cơ sở: Bề mặt không đồng 

nhất về năng lượng hấp phụ. Nếu bề mặt đồng nhất, năng lượng hấp phụ giảm khi 

tăng θ và có sự tác dụng giữa các phần tử chất bị hấp phụ với nhau và giữa chúng với 

bề mặt kim loại. 

Xây dựng đồ thị - lnCtheo các số liệu thực nghiệm và kết quả được đưa ra 

trên Hình 3.27. 

 

Hình 3.27. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của AMP được xây dựng theo thuyết 

hấp phụ Temkin đối với thép trong axit HCl 1 M ở các nhiệt độ khác nhau. 

Theo Hình 3.27 các hệ số xác định của đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa ln(C) 

và θ khá cao (R2 > 0,9). Điều này chứng tỏ sự hấp phụ của AMP là hấp phụ với bề 

mặt không đồng nhất về năng lượng hấp phụ và có sự tương tác của các phân tử chất 

bị hấp phụ với. 

Qua kết quả tính toán về các quy luật hấp phụ theo thuyết Langmuir, Temkin, 

có thể nhận thấy sự hấp phụ của AMP lên bề mặt thép tuân theo quy luật Langmuir 
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chặt chẽ và quy luật Temkin với hệ số tương quan cao. Sự hấp phụ của AMP ngăn 

cản quá trình hòa tan thép và ức chế ăn mòn bề mặt thép.  

Năng lượng tự do hấp phụ được tính toán theo hằng số cân bằng hấp phụ - nhả 

hấp phụ Khp. 

Bảng 3.26 trình bày kết quả tính toán hằng số Khp và năng lượng tự do hấp phụ 

ΔGhp của thép trong HCl 1 M khi có AMP ở các nhiệt độ khác nhau lần lượt được 

tính từ phương trình hấp phụ Langmuir. 

Bảng 3.26. Hằng số cân bằng hấp phụ-nhả hấp phụ Khp và năng lượng tự do hấp 

phụ ΔGhp được tính theo thuyết hấp phụ Langmuir. 

Nhiệt độ 

(°C) 
a b 

b/a=1/Khp 

 (M) 

Khp  

(M1) 

ΔGhp 

(kJ/mol) 

25 1,1609 6,0×106 5,2×106 1,9×105 40,12 

35 1,2563 1,0×105 8,0×106 1,3×105 40,36 

45 1,6271 3,0×105 1,8×105 5,4×104 39,45 

55 1,9339 4,0×105 2,1×105 4,8×104 40,37 

Năng lượng tự do của quá trình hấp phụ đặc trưng cho tương tác hấp phụ giữa 

các phân tử chất bị hấp phụ (chất ức chế) với bề mặt kim loại. Giá trị và dấu của ΔGhp 

cho phép đánh giá chiều hướng diễn biến của quá trình và đặc trưng cho bản chất của 

quá trình hấp phụ. ΔGhp âm tức là quá trình hấp phụ là tự diễn biến và lớp hấp phụ 

bền vững trên bề mặt kim loại. Theo các tài liệu, độ lớn của ΔGhp sẽ đặc trưng cho 

bản chất của quá trình hấp phụ (hấp phụ vật lý hay hấp phụ hóa học): nếu ΔGhp > 20 

kJ/mol thì quá trình hấp phụ là vật lý; ΔGhp < 40 kJ/mol thì hấp phụ là hóa học [60, 

73]. 

Kết quả Bảng 3.26 cho thấy ΔGhp thay đổi trong khoảng 39,45 kJ/mol đến 

40,37 kJ/mol và mang giá trị âm, chứng tỏ các quá trình hấp phụ của AMP lên bề 

mặt thép trong dung dịch HCl 1 M là quá trình tự diễn biến ở các nhiệt độ khảo sát 

và có thể xem là giai đoạn đầu của quá trình hấp phụ hóa học.  

Xây dựng đồ thị - ln(K)theo các số liệu thực nghiệm và kết quả được đưa 

ra trên Hình 3.28. 
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Hình 3.28. Quan hệ giữa ln(Khp) và 1/T của AMP trong dung dịch HCl 1,0 

M ở các nhiệt độ khác nhau sau một giờ ngâm. 

Từ Hình 3.28 về mối quan hệ giữa ln(Khp) và 1/T, có thể xác định giá trị 
o
hpH . 

Theo Singh [129] Entropy hấp phụ tiêu chuẩn 
o
hpS  được tính bằng phương trình 

nhiệt động lực học (phương trình 2.27). 

Các thông số nhiệt động học tiêu chuẩn được tính toán và đưa ra trong Bảng 

3.27. 

Kết quả ở Bảng 3.27 cho thấy giá trị âm của
o
hpH chứng tỏ rằng sự hấp phụ 

của các chất ức chế lên trên bề mặt kim loại là tỏa nhiệt và do đó quá trình hấp phụ 

sẽ giảm khi nhiệt độ tăng, đây là dấu hiệu cho thấy quá trình hấp phụ có bản chất là 

hấp phụ vật lý. Tuy nhiên, trong thực tế không có ranh giới giữa hấp phụ vật lý và 

hấp phụ hóa học, và hấp phụ vật lý thường được xem như là giai đoạn đầu tiên của 

quá trình hấp phụ hóa học [38]. Các giá trị của 
o
hpS  âm có thể được giải thích theo 

cách sau: trước khi hấp phụ chất ức chế lên bề mặt thép, các phân tử chất ức chế có 

thể di chuyển tự do trong dung dịch khối lượng lớn (các phân tử chất ức chế hỗn 

loạn), nhưng với sự phát triển trong quá trình hấp phụ, chất ức chế các phân tử được 

hấp thụ có trật tự trên bề mặt thép [131]. 
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Bảng 3.27. Thông số nhiệt động 
o
hpH và 

o
hpS của quá trình hấp phụ AMP lên 

bề mặt sắt trong dung dịch HCl 1,0 M ở các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ 

(K) 

o
hpH  

(kJ.mol1) 

o
hpS  

(J.mol1.K1) 

298 

-55,25 

-52,03 

308 -50,26 

318 -53,75 

328 -50,85 

Kết quả ở Bảng 3.27 cho ta thấy giá trị âm của
o
hpH chứng tỏ rằng sự hấp phụ 

của các chất ức chế lên trên bề mặt kim loại là tỏa nhiệt và do đó quá trình hấp phụ 

sẽ giảm khi nhiệt độ tăng, đây là dấu hiệu cho thấy quá trình hấp phụ có bản chất là 

hấp phụ vật lý. Tuy nhiên, trong thực tế không có ranh giới giữa hấp phụ vật lý và 

hấp phụ hóa học, và hấp phụ vật lý thường được xem như là giai đoạn đầu tiên của 

quá trình hấp phụ hóa học [38]. Các giá trị của 
o
hpS  âm có thể được giải thích theo 

cách sau: trước khi hấp phụ chất ức chế lên bề mặt thép, các phân tử chất ức chế có 

thể di chuyển tự do trong dung dịch khối lượng lớn (các phân tử chất ức chế hỗn 

loạn), nhưng với sự phát triển trong quá trình hấp phụ, chất ức chế các phân tử được 

hấp thụ có trật tự trên bề mặt thép [131].  

Các kết quả chính trong Mục 3.3 có thể tóm tắt như sau: 

Sự ức chế ăn mòn của AMO và AMP trên thép các bon trong môi trường axit 

HCl 1M đã được nghiên cứu bằng phương pháp đường cong phân cực, phổ tổng trở, 

quan sát bề mặt (SEM) và hóa tính toán. Ở điều kiện kiện nhiệt độ môi trường (25 ± 

0,1)oC và nồng độ 100 mg/L, kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hiệu quả ức 

chế ăn mòn của AMP (84,9% phương pháp phân cực  và 90,06% phương pháp IES) 

cao hơn AMO (82,56% phương pháp phân cực  và 83,91% phương pháp IES). Các 

thông số hóa lượng tử đặc trưng cho khả năng hấp phụ được tính toán dựa trên cấu 

hình tối ưu của AMO và AMP ở mức ở mức lý thuyết B3LYP/6-31+G(d,p). Ngoài 

ra, mô phỏng Monter Carlo và mô phỏng động lực học phân tử được ứng dụng tìm 

cấu hình hấp phụ bền nhất của AMO, AMP ở dạng trung hòa và proton hóa trên bề 
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mặt Fe(110) để cung cấp rõ hơn về cơ chế của quá trình ức chế ăn mòn. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng AMO và AMP là một chất ức chế ăn mòn hiệu quả đối với 

thép trong môi trường HCl 1M. Trong đó, nhóm OH trên bộ khung của phân tử AMO 

đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu quả ức chế ăn mòn. 

KẾT LUẬN CHÍNH 

Trong luận án này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống 

hoạt tính ức chế ăn mòn của các dẫn xuất altilisin, xanthone, dẫn xuất thiophene và 

một số loại kháng sinh. Một số kết quả chính rút ra từ luận án như sau: 

1. Các thông số lượng tử đánh giá hoạt tính ức chế ăn mòn của ba dẫn xuất 

Altilisin và 14 hợp chất xanthone trong pha khí và trong nước đã được tính toán bằng 

phương pháp DFT. Dựa trên kết quả thu được, khả năng ức chế ăn mòn kim loại của 

các hợp chất nghiên cứu xếp theo chiều giảm dần như sau:  

 + Dẫn xuất altilisin: AH > AI > AJ. 

+ Dẫn xuất xanthone: 14 > 7 > 2 > 6 > 13 > 10 > 12 > 5 > 11 > 9 > 1 > 8 > 3 > 4. 

2.    Mô phỏng động lực học phân tử đối với sự tương tác giữa các dẫn xuất 

altilisin và xanthone đối với bề mặt Fe(110)  cho thấy các dẫn xuất altilisin và 

xanthone đều có khả năng hấp phụ mạnh lên bề mặt Fe(110) theo hướng song song 

với các giá trị năng lượng tương tác rất cao. Kết quả của quá trình mô phỏng này gần 

như cùng xu hướng với dự đoán hiệu quả ức chế ăn mòn dựa trên các thông số hóa 

lượng tử. 

3. Các thông số hóa lượng tử (năng lượng HOMO và LUMO, độ chênh mức 

năng lượng HOMO-LUMO, độ cứng phân tử, độ mềm phân tử, ái lực electron tuyệt 

đối, tỷ lệ trao đổi electron, chỉ số ái lực electron, chỉ số ái nhân, moment lưỡng cực 

phân tử) và mô phỏng động lực học phân tử đã được tính toán và sử dụng để đánh giá 

khả năng ức chế ăn mòn của năm dẫn xuất thiophene nghiên cứu. Kết quả cho thấy 

các dẫn xuất chứa nhóm thế đẩy electron có khả năng ức chế cao hơn so với các nhóm 

thế hút electron vì khả năng cho electron của các dẫn xuất chứa nhóm thế cho electron 

là cao hơn. Do đó, các chất ức chế chứa nhóm thế cho electron hấp phụ mạnh lên bề 

mặt kim loại và tăng cường hiệu quả ức chế ăn mòn.  
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4. Khả năng hấp phụ của hai chất kháng sinh cloxacillin và dicloxacillin đã 

được phân tích, đánh giá bằng phương pháp tính toán lượng tử kết hợp với mô phỏng 

Monter Carlo và mô phỏng động lực học phân tử. Kết quả thu được cho thấy khả 

năng ứng dụng của hai chất cloxacillin và dicloxacillin làm chất ức chế ăn mòn hiệu 

quả và thân thiện môi trường. 

5.  Các thông số hóa lượng tử đặc trưng cho khả năng hấp phụ được tính toán 

dựa trên cấu hình tối ưu của AMO và AMP ở mức ở mức lý thuyết B3LYP/6-

31+G(d,p). Ngoài ra, mô phỏng Monter Carlo và mô phỏng động lực học phân tử 

được ứng dụng tìm cấu hình hấp phụ bền nhất của AMO, AMP ở dạng trung hòa và 

proton hóa trên bề mặt Fe(110) để cung cấp rõ hơn về cơ chế của quá trình ức chế ăn 

mòn. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng AMO và AMP là một chất ức chế ăn mòn 

hiệu quả đối với thép cácbon nhẹ trong môi trường axit HCl 1M. Trong đó, nhóm OH 

trên bộ khung của phân tử AMO đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu quả ức 

chế ăn mòn. 

6.  Đã khảo sát sự ảnh hưởng nồng độ các chất ức chế AMP và AMO đến khả 

năng ức chế ăn mòn của thép trong HCl 1M thông qua các phương pháp đo đường 

cong phân cực, phổ tổng trở điện hóa. Với sự tăng nồng độ chất ức chế từ 0 đến 100 

mg/L thì hiệu suất ức chế ăn mòn của AMP tăng từ 80,0 – 84,9% đối với phương 

pháp phân cực và từ 83,41đến 90,06% đối với phương pháp tổng trở, AMO tăng từ 

46,4 đến 86,8% đối với phương pháp phân cực và từ 68,29 đến 90,73% đối với 

phương pháp tổng trở. 

7. Ở điều kiện kiện nhiệt độ môi trường (25 ± 0,1) oC và nồng độ 100 mg/L, 

kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hiệu quả ức chế ăn mòn của AMP (84,9% 

phương pháp phân cực  và 90,06% phương pháp IES),  AMO (86,8% phương pháp 

phân cực  và 90,73% phương pháp IES).  
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PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC 1 CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 2. CÁCH PHA CÁC HÓA CHẤT 

1. Dung dịch nền HCl 1,0 M 

Cho 83,5 ml HCl 37 % (d = 1,18 g/ml) vào bình định mức 1 lít, thêm tiếp nước cất 

vào cho đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu được 1 lít dung dịch HCl 1,0 M. 

2. Dung dịch có chứa chất ức chế AMO trong HCl. 

Cân 0,1 gam AMO, sau đó cho vào cốc 100 mL hòa tan bằng dung dịch HCl 1,0 

M. Chuyển toàn bộ dung dịch trong cốc vào bình định mức 1 lítvà định mức nằng dung 

dịch HCl đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu được 1 lít dung dịch AMO có nồng độ 

100 mg/L AMO  trong dung dịch HCl. 

Lấy 80 ml AMO có nồng độ 100 mg/L trong dung dịch HCl cho vào bình định 

mức 100 mL, thêm tiếp dung dịch HCl 1,0 M cho đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu 

được 100 mL dung dịch AMO có nồng độ 80 mg/L. 

Lấy 60 ml AMO có nồng độ 100 mg/L trong dung dịch HCl cho vào bình định 

mức 100 mL, thêm tiếp dung dịch HCl 1,0 M cho đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu 

được 100 mL dung dịch AMO có nồng độ 60 mg/L . 

Lấy 40 ml AMO có nồng độ 100 mg/L trong dung dịch HCl cho vào bình định 

mức 100 mL, thêm tiếp dung dịch HCl 1,0 M cho đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu 

được 100 mL dung dịch AMO có nồng độ 40 mg/L. 

Lấy 20 ml AMO có nồng độ 100 mg/L trong dung dịch HCl cho vào bình định 

mức 100 mL, thêm tiếp dung dịch HCl 1,0 M cho đến vạch. Lắc đều bình định mức, thu 

được 100 mL dung dịch AMO có nồng độ 20 mg/L. 

Các nồng độ AMP trong dung dịch HCl 1,0 M được pha chế tương tự như các nồng 

độ của AMO trong HCl 1,0 M. 

 

 


