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Efecte del Solvent 

En general, amb els mètodes de la química quàntica estudiem les propietats de 

molècules individuals. Amb això descrivim el comportament dels sistemes en fase 

gas i en condicions de gas ideal. 

No obstant això, en realitat, molts fenòmens ocorren en solució, comportant canvis 

substancials en els resultats, com per exemple a la reacció de Menshutkin 

NH3  CH3Cl             NH3CH3
+              Cl- 

Nicolai Alexandrovich Menshutkin, 

Z. Physik. Chem. 1890, 5, 589  
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Efecte del Solvent 

El solvent pot afectar a: 

 

-Geometries d’equilibri 

  

-Diferències d’energia 

- Entalpies i energies lliures de reacció (Termodinamica)  

- Barreres d’activació  (Cinetica) 

  

-Espectres   

- Electrònic o IR (efecte solvatocromic) 
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Efecte del Solvent 

Models discrets (explicits): 

Es descriu el dissolvent explícitament a escala molecular. És a dir, s'inclouen en el 

càlcul una o diverses molècules de dissolvent a partir del qual tindrem informació de 

l'efecte de la solvatació a la regió de l'espai més propera al solut (cibotaxis o primera 

esfera de solvatació). 

El principal problema és l'elevat nombre de graus de llibertat del sistema I la dificultat 

per descriure les contribucions entropiques del dissolvent (moltissims estats 

possibles) 
Transferència protònica  Formamida 

En fase gas la barrera d’activació aprox. a B3LYP/6-31G   219 kJ/mol 

En fase gas i una molècula d’aigua la barrera d’activació aprox. a B3LYP/6-31G  80 kJ/mol 
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Efecte del Solvent 

Models Continus (implicits): 

 

Tractament del solvent com un continu polaritzable amb una constant dielèctrica 

determinada ( ). El solut es col·loca en una cavitat dins del dissolvent, que pot presentar 

carregues parcials a la seva superficie simulant l’efecte electrostatic dels solvents polars.  

 

La distribució de càrregues (moment dipolar, etc ..) del solut polaritza el dissolvent, creant 

com a resposta un camp elèctric que interactua amb el solut (camp de reacció, reaction 

field) modificant la seva estructura electrònica. Aquesta al seu torn modifica la polarització 

del dissolvent de manera que la determinació final de l'efecte del medi s'obté de manera 

iterativa amb els mètodes Self-Consistent Reaction Field (SCRF) 

 
Hi ha una gran varietat de mètodes SCRF que difereixen entre si en la definició de la 

cavitat i del camp de reacció. 

 

Es tracta doncs d'un tractament real del solut dins d'un dissolvent model. 
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Efecte del Solvent 

Onsager (SCRF=Dipole) 

 

És el model més simple. La molècula de solut està situada en una cavitat esfèrica de radi a. El 

moment dipolar del solut el responsable de la polarització del dissolvent de constant 

dielèctrica ( ) i del conseqüent camp de reacció. El radi de la cavitat es pot obtenir amb un 

càlcul previ incloent la opció Volume. 

Normalment es pot aplicar quan sabem que la cavitat és bastant esfèrica I amb disolvents 

polars 

 

 
Polarizable continuum model (SCRF=PCM) 

 

La cavitat s’obté com a solapament d'esferes de ràdi 

determinat (1.2 vegades el radi de van der Waals) de 

cada àtom. El camp de reacció es simula a partir de 

càrregues aparents en la superfície de la cavitat. 

El dissolvent en qüestió s'especifica dins de l'ordre 

SCRF, per exemple:  

SCRF=(PCM, solvent = water), SCRF = (PCM, solvent = CCl4), etc … 
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Efecte del Solvent 

Polarizable continuum model – Variants 

 

Isodensity PCM (SCRF = IPCM) 

Variant del mètode anterior en la qual la cavitat s'obté a partir d'un valor determinat de 

superfície de isodensidad del solut en fase gas. 

 

Self-Consistent Isodensity PCM (SCRF = SCI-PCM): 

Similar al mètode anterior però en el qual la superfície de isodensidad es determina de 

manera autoconsistent tenint en compte l'efecte del solvent 
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prod react

gas gas gasG G G  -R(g) P(g) 

P(s) R(s) 
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Correcciones puntuales de efecto del solvente con modelos de solvatación implícita (PCM) 

Para cada especie: 

Si el  calculo puntual con solvente se realiza con el mismo método y base que el calculo en fase gas*: 

*Algunos autores recomiendan realizarlo con la combinación de método y base con la que se realizó la 
parametrización de las contribuciones de solvente. En el caso PCM seria HF/6-31+G*. En este caso se 
debería realizar el calculo  puntual a nivel HF/6-31+G* en fase gas para obtener Ugas  

Efecte del Solvent 
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Output de Gaussian de un calculo en fase gas (Termoquímica) 
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Output de Gaussian de un calculo con solvente implícito (PCM) 
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