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THÔNG TIN LUẬN ÁN 
 

Tên luận án                 : Nghiên cứu cấu trúc hóa học của các ion dương gốc tự do 
(radical cation) bằng phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết 
orbital phân tử và lý thuyết hàm mật độ. 
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Tóm tắt nội dung luận án: 

Luận án sử dụng phương pháp tính toán hóa lượng tử để nghiên cứu các đặc điểm về 
cấu trúc, độ bền và sự chuyển hóa của một số ion dương gốc tự do R+●, một loại hợp chất 
trung gian không bền, đóng vai trò quan trọng trong nhiều cơ chế phản ứng hóa học nhưng 
chưa được nghiên cứu nhiều. Đối tương cụ thể được nghiên cứu là ion dương gốc tự do của 
phenol, aniline, phenylphosphine, benzonitrile, benzaldehyde, imidazole, pyrazole, dimethyl 
sulfoxide, alkyl-thioformat, acid thioformic.  
Các kết quả chính của luận án: 

− Xác định được cơ chế phân hủy ion gốc tự do phenol trong pha khí tạo thành CO và 
[C5H6 ]+●  và cơ chế phân hủy ion gốc tự do aniline trong pha khí tạo thành HNC và 
[C5H6 ]+●  

− Xác định được một số đặc điểm của ion gốc tự do của hợp chất vòng sáu và hợp chất dị 
vòng năm: 
 Dạng bền nhất là dạng có cấu trúc giống với cấu trúc của phân tử trung hòa ban đầu. 
 Tồn tại dạng distonic của ion gốc tự do aniline, phenylphosphyl, benzonitrile, 

imidazole, pyrazole. Các dạng distonic này có năng lượng không quá cao so với dạng 
ion gốc tự do bình thường đồng thời được bảo vệ bởi một hàng rào năng lượng cao. 
Dạng distonic của ion phenol có năng lượng quá cao, của ion benzaldehide có hàng 
rào năng lượng thấp nên cả hai đều không phát hiện được bằng thực nghiệm. 

 Độ bền của các ion distonic có liên quan đến sự tồn tại một trung tâm tiếp nhận 
proton mạnh, vượt trội hơn mọi vị trí khác trên phân tử trung hòa. Điều quan trọng 
không phải là độ lớn của ái lực proton, mà là sự khác biệt giữa ái lực proton của vị trí 
thuận lợi nhất và các vị trí còn lại. 
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 Ion distonic của các hợp chất vòng có obitan chứa electron độc thân nằm trong mặt 
phẳng phân tử nên electron này không phân bố ra vòng thông qua hệ thống π được mà 
tập trung tại một vị trí.   

− Các kết quả nghiên cứu về ion gốc tự do của hợp chất chứa lưu huỳnh như sau: 
 Đã khảo sát lại cơ chế phân hủy ion gốc tự do Dimethyl sulfoxide và giải quyết sự 

khác biệt giữa lý thuyết và thực nghiệm về giá trị nhiệt tạo thành của [CH2SOH+] và 
[CH2SCH3

+] trong các nghiên cứu trước đó. 
 Tính toán xác nhận cơ chế của quá trình đồng phân hóa và phân hủy của O-methyl 

thioformate và S-methyl thioformat hoàn toàn khác nhau, phù hợp với những khác 
biệt quan sát được từ phổ khối của chúng. 

 Đồng phân dạng carbene [HO – C – SH]+●  có năng lượng không cao so với ion gốc 
tự do của acid thioformic [CH2OS] +● . Dạng carbene này là một dạng hợp chất trung 
gian trong quá trình phân hủy ion acid thioformic và có thể phát hiện được bằng khối 
phổ. 

 Ion distonic của các hợp chất chứa lưu huỳnh mạch hở có thể đồng phân hóa qua lại 
với ion gốc tự do bình thường. Dạng distonic là một hợp chất trung gian quan trọng 
trong quá trình phân hủy ion gốc tự do bình thường. 

 Độ bền của dạng ion distonic thay đổi tùy theo từng cấu trúc và rất khó dự đoán vì vị 
trí thuận lợi cho sự proton hóa thay đổi hoàn toàn khi chuyển từ dạng gốc tự do này 
sang gốc tự do đồng phân khác.  

− Một số giá trị nhiệt tạo thành, ái lực proton của các cấu trúc mới đã được xác định. 

− Chứng tỏ phương pháp tính toán lượng tử phối hợp kiểm chứng với kết quả thu được từ 
thực nghiệm phổ khối là phương pháp rất hiệu quả khi sử dụng để nghiên cứu ion gốc tự 
do trong pha khí.   

Những đóng góp về mặt khoa học của luận án 
Kết quả của luận văn đều là những thông tin mới chưa từng được công bố trước đó. 

Các kết quả này đã cung cấp những hiểu biết cơ bản về tính chất của các ion gốc tự do. 
Trong đó đáng kể là cơ chế phân hủy của ion phenol và aniline đã được chọn giới thiệu trong 
sách nghiên cứu cơ bản “The Chemistry of Phenols” (2005), và “The Chemistry of Anilines” 
(2007), chủ bút Zwi Rappoport, nhà xuất bản Wiley, New York. Cơ chế phản ứng của ion 
dimethyl sulfoxide (DMSO) cũng đã được chọn giới thiệu trong chương về bề mặt thế năng 
của bộ “Encyclopedia of Mass Spectrometry” do Nico Nibbering làm chủ bút, nhà xuất bản 
Wiley (2007). 
Hướng phát triển 

Các nghiên cứu trong luận văn đều thực hiện trong mô hình pha khí và không có sự 
tương tác giữa ion gốc tự do với các phân tử khác. Thực tế, các phản ứng có sự tham gia của 
ion gốc tự do đa số xảy ra trong pha ngưng tụ, trong đó vai trò của dung môi là rất quan 
trọng. Ion gốc tự do có thể hình thành khi một phân tử bị proton hóa trong dung môi tiếp 
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theo là bị mất một nguyên tử hydro khi phản ứng với một gốc tự do. Do đó hướng nghiên 
cứu tiếp theo mà chúng tôi đề nghị là:  

 Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi lên vị trí và giá trị của ái lực proton của các phân 
tử. Điều kiện hình thành ion gốc tự do trong dung dịch. 

 Khảo sát một cách có hệ thống phản ứng của ion gốc tự do với các phân tử khác trong 
pha khí và trong dung dịch.  

Các kết quả từ những nghiên cứu trên sẽ rất hữu ích để tìm hiểu về cơ chế hoạt động của các 
tác nhân oxy hóa và chống oxy hóa.  
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