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4. REACTIVITAT: Termoquímica i Cinètica 
 

Objectius 
 
Calcular teòricament paràmetres cinètics (energia d’activació, constant de velocitat) i 
termodinàmics (diferencies d’entalpia, entropia i energia lliure de reacció) d’una reacció química 
en fase gas. Per a això es localitzaran i caracteritzaran les estructures de reactius, intermedis de 
reacció i estat de transició corresponent.  
 

Paràmetres dels càlculs 
 
Mètodes de càlcul: Funcionals DFT (B3LYP) 
Conjunts de base: 6-31++G** 
Opcions extra dels càlculs: GFINPUT  POP=FULL   
Opcions per a la localització d’estats de transició: OPT=(TS, CalcFC, noEigentest) 

 
Introducció 
 
En aquesta pràctica es portarà a terme l’estudi del mecanisme de reacció per una reacció SN2. 
L’anàlisi de les dades de la pràctica es pot dividir en tres parts (tot i que els càlculs són els 
mateixos): 
 

1. Localització de punts estacionaris 
a. Reactius i productes 
b. Intermedis (complex pre-reactiu i post-reactiu) 
c. Estat de Transició 

2. Estudi termodinàmic – Càlcul de l’entalpia, entropia i energia lliure de reacció  
3. Estudi Cinètic – Càlcul de l’energia d’activació i de la constant de velocitat. 

 

Localització dels punts estacionaris 
 
Per a aquesta reacció en fase gas, la variació de l’energia respecte la coordenada de reacció 
dona el perfil següent: 

 
 
on podem distingir, d’esquerra a dreta, reactius, complex pre-reactiu, l’estat de transició, el 
complex post-reactiu i finalment, productes. En el gràfic anterior es pot veure com l’energia de 
l’estat de transició podria arribar a ser més baixa que la de reactius i/o productes. Llavors, és 
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essencial la localització dels complexes pre- i post-reactiu per tal de calcular la barrera 
d’energia que cal superar per que es doni la reacció. 
 

 

L=F      Nu-=Cl- 

 

Cal ser conscients de que aquesta reacció no és la única que es podria donar entre aquests 
reactius. Per exemple, si el nucleòfil interacciona amb un dels àtoms d’H podria arribar a 
extreure un protó. És a dir, quan simulem computacionalment una reacció n’estudiem un dels 
canals de reacció, i per tant hem de trobar els intermedis de reacció (complex pre i post-
reactiu) i l’estat de transició corresponents a aquella reacció en particular, i no qualsevol dels 
molts estats de transició que hi podem haver a la superfície d’energia potencial. 
 
Per la reacció SN2 és important treballar aprofitant la simetria dels intermedis i estats de 
transició. Els àtoms de Cl, C i F estan perfectament alineats mentre que els 3 a`toms d’hidrogen 
son equivalents. Això implica que al llarg de la coordenada de reacció es manté la presència 
d’un eix de simetria ternari C3 (grup puntual de simetria C3v). És molt important que us 
assegureu que la simetria dels complexes i TS sigui la correcta. Per simetritzar una estructura 
pots fer servir una z-matrix adaptada a la simetria o utilitzar el programa Chemcraft amb la 
opció Edit→Set point grup i escollir el grup de simetria puntual escaient. vol dir que(Un cop 
dibuixeu les espècies, simetritzeu-les amb el mateix programa). 
 

Estudi Termoquímic 
 
L’energia electrònica dels punts 
estacionaris és només una part 
de l’energia total. A aquesta cal 
afegir-li l’energia vibracional de 
punt zero. Tot i això, estarem 
calculant les energies d’una 
sola molècula.  
Per tal de calcular teòricament 
paràmetres termodinàmics 
macroscòpics de la reacció cal 
recórrer a les correccions que 
introdueix la termodinàmica 
estadística. 
 
Aquest anàlisis Termoquímic 
només te sentit portar-lo a 
terme als punts estacionaris 
(després d’una optimització de 
geometria) mitjançant el càlcul 
de freqüències vibracionals.  
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Així, per exemple, la variació d’entalpia de la reacció serà la suma de les entalpies dels 
productes menys la dels reactius: 

   
       

              
        , 

 
i anàlogament per a la resta de funcions termodinàmiques. 

 
Estudi Cinètic 
 
Per tal de calcular les constant de velocitat utilitzarem la teoria de l’estat de transició. La 
constant de velocitat ens ve donada per aquesta expressió: 
 

    (1) 
on c0=1M, kB és la constant de Boltzman, h la constant de Planck, T la temperatura (típicament 

298 K), R la constant dels gasos ideals i #G0 és la variació de l’energia lliure estàndard 
d’activació, que es calcula entre l’estat de transició i l’intermedi de reacció més proper a 
aquest( en aquest ca el complex pre-reactiu per a la reacció directa, i el post-reactiu per a la 
reacció inversa) 

 

Procediment 
 
1. Localització de punts estacionaris (en tots els casos s’ha de portar a terme una optimització 

i un càlcul de freqüències posterior per tal de comprovar quin tipus de punt estacionari 
tenim i si és el corresponent a la reacció que estem estudiant) 

 
a. Reactius – Cadascun dels reactius per separat 

Després del procés d’optimització ens farem una idea de les distàncies d’enllaç  C-F i  
C-Cl.  

 
b. Intermedis – Complex pre- i post-reactiu.  

Per trobar-lo dibuixeu el complex tot junt, situant l’anió a la zona del paraigües CH3, 
que és per on atacarà, amb simetria C3v. En el cas de l’atac del Cl- al CH3F la distància 
Cl...C ha de ser necessàriament força més gran que la òptima C-Cl de la molècula de 
CH3Cl (la reacció encara no s’ha donat). Mentre que la distància C-F ha de ser semblant 
a la del sistema CH3F 

 
c. Localització de l’estat de transició 

És essencial començar el càlcul a partir d’una geometria propera a la del TS. Les 
geometries dels complexes pre- i post-reatiu t’han de servir de referència (el TS es 
trobarà necessàriament entre mig).  
Per optimitzar un TS cal afegir a la comanda OPT les opcions corresponents (vegeu a 
dalt). Després de la optimització cal dur a terme el càlcul de freqüències amb la 
comanda FREQ i comprovar que l’estructura corresponent efectivament a un TS i què 
és el corresponent al canal de la reacció SN2. 
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Taula 1: Dades geomètriques més importants (X=F, Cl) 

Sistema 
C-X1 
(Å) 

C-X2 
(Å) 

C-H 
(Å) 

HCX 

() 

CH3F···Cl-     

CH3Cl···F-     

[F··CH3··Cl]-     

CH3F
     

CH3Cl     

 

2. Anàlisi termoquímic  
A partir dels càlculs de freqüències anteriors ja pots recollir les energies amb les 
corresponents correccions, que són les que et serviran per calcular els paràmetres 
termodinàmics i cinètics de la reacció. 
Tingues en compte que a partir de les dades absolutes calcularàs les corresponents 
diferències d’entalpia, energia lliure, etc de reacció, per tant cal disposar de les dades amb 
suficient precisió (mínim 5 decimals) 
 

Taula 2 : Dades Energètiques Absolutes 
 

Sistema 
U0+ZPVE 

(a.u.) 
H 

(a.u.) 
S 

(cal mol-1 K-1) 
G 

(a.u.) 

CH3F···Cl-     

[F··CH3··Cl]-     

CH3F + Cl-     

CH3Cl + F-     

 

En Termodinàmica es calculen sempre diferències entre les funcions termodinàmiques, i 
s’escull arbitràriament un zero d’energia, entalpia, etc. Per presentar les dades és 
convenient referir les diferències als reactius. 

 
Taula 3 : Energies relatives a reactius  

 

Sistema 
(U0+ZPVE) 
(kcal mol-1) 

H 
(kcal mol-1) 

S 
(cal mol-1 K-1) 

G 
(kcal mol-1) 

CH3F + Cl- 0 0 0 0 

CH3F···Cl-     

[F··CH3··F]-     

CH3Cl···F-     

CH3Cl +F-     

 
3. Cinètica de la Reacció 

Càlcul de la constant de velocitat  a partir de l’equació (1) i les dades obtingudes a la Taula 2.  
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Bibliografia 
 
Base de dades computacionals (i experimentals): http://cccbdb.nist.gov/ 
Base de dades experimentals: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 
 
 

Qüestions del dia 
 
QD1. Omple la Taula 1 amb les dades geomètriques més importants. 
 
QD2. Omple les Taules 2 i 3 amb les dades termoquímiques més importants, tot 
calculant la variació d’entalpia i energia de Gibbs per a la reacció proposada. 
 
QD3. Calcula la constant de velocitat de la reacció. 

http://cccbdb.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/chemistry/

