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5. REACTIVITAT: Efecte del Solvent 
 

Objectius 
 
Estudi de l’efecte del solvent al llarg de una reacció química. Aplicació de diferents models. 
 

Paràmetres dels càlculs 
 
Mètodes de càlcul: Funcionals DFT (B3LYP) 
Conjunts de base: 6-31++G** 
Opcions extra dels càlculs: GFINPUT  POP=FULL   
Opcions extra dels càlculs amb solvent: SCRF=(PCM, solvent = XXX) , on XXX pot ser water, 
acetonitrile, CCl4, etc… 

 
Introducció 
 
En general, amb els mètodes de la química quàntica estudiem les propietats de molècules 
individuals. Amb això, el càlcul simula el comportament dels sistemes en fase gas i en 
condicions de gas ideal (baixa concentració). 
No obstant això, en realitat, molts fenòmens ocorren en solució, comportant canvis 
substancials en els processos químics, com per exemple a la reacció de Menshutkin1 
 

NH3 + CH3Cl  NH3CH3
+ + Cl- 

 
A la gràfica de la dreta podem veure com 
la variació d’energia al llarg de la 
coordenada de reacció varia 
substancialment si la reacció es dona en 
presència de solvent (línies discontinues). 
Es pot observar com la presència del 
dissolvent estabilitza especialment les 
espècies iòniques (productes), fent 
disminuir també la barrera d’activació per 
a la reacció.  
 
Així, la presència de solvent pot afectar 
tant a la posició dels diferents punts 
estacionaris (geometries optimitzades) com a la termoquímica (entalpies de reacció) i cinètica 
(constant de velocitat) de la reacció. 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Nicolai Alexandrovich Menshutkin, Z. Physik. Chem. 1890, 5, 589  
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Per altra banda, la presència de solvent també pot afectar a altres 
propietats molecular com són la forma dels espectres IR, UV i de 
microones. 
El desplaçament o shift en la freqüència màxima d’absorció de 
l’espectre UV-visible segons la polaritat del dissolvent en què es troba 
dissolta una substància dona lloc a un canvi de color 
(solvatocromisme). Aquest solvatocromisme pot ser hipsocròmic 
(augmenta la freqüència, desplaçament al blau) o batocròmic 
(disminueix la freqüència, desplaçament al vermell). 
Les freqüències fonamentals de vibració també poden patir aquest 
tipus de desplaçaments, donant lloc a diferent espectres IR segons el 
solvent. 
 
En aquesta pràctica es portarà a terme per una banda l’estudi del mecanisme de reacció per 
una reacció SN2 tenint en compte l’efecte del solvent, i per altra un càlcul del desplaçament de 
la freqüència corresponent a l’streching del CO en diverses molècules en presencia de solvent. 
 
Estratègies computacionals per introduir l’efecte del solvent 
 
Models discrets (explícits): 
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 entròpiques del dissolvent (moltíssims estats possibles) 
 
Models Continus (implícits): 
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 superfície simulant l’efecte electrostàtic 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. 
 
      
     Polarizable continuum model (SCRF=PCM) 
La cavitat s’obté com a solapament d'esferes de radi 
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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Procediment 
 

Efecte Solvatocròmic 

Determinarem l’efecte del solvent en les freqüències de vibració associades al stretching  del 
grup carbonil per una sèrie de molècules 

Sistema: Conjunt de molècules de la Figura següent 
 

 
 
1. Construeix la/les molècula/es corresponents amb Gaussview. Assegura’t que presenten la 

simetria correcta. (Recorda que pots simetritzar una molècula també amb Chemcraft amb 
l’opció Set point group) 
 

2. Optimització de la geometria a nivell de càlcul i base adequats. Per tal d’obtenir resultats de 
qualitat cal emprar una base que inclogui funcions de polarització. 

 
3. A la geometria optimitzada anteriorment, càlcul de freqüències vibracionals. Comprovar 

que efectivament es una estructura estable i identificar la freqüència associada al mode 
vibracional de stretching del carbonil. 

 
4.  Repetir els passos anteriors incloent als càlculs l’efecte del solvent amb el mètode de 

solvent implícit PCM. Com a solvents farem servir acetonitril i ciclohexà. 
 
A la Taula següent hi pots trobar els valors experimentals de les freqüències de vibració per 
l’stretching del CO (en cm-1) en fase gas i en presència dels dos dissolvents. 

. 
   Molècula Fase gas Ciclohexà Acetonitril 

Formaldehid 1746 1735 1723 
Acetaldehid 1746 1733 1723 

Acetona 1737 1723 1713 
Acroleïna 1723 1707 1698 

Acetat de metil 1761 1752 1741 
Clorur d’acetil 1822 1811 1805 

Formamida 1740 1716 1702 
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Efecte del solvent sobre la PES d’una reacció 

1. Parteix de les estructures optimitzades de la reacció SN2 estudiada a la sessió anterior 
(reactius, intermedis i TS) i fes un càlcul puntual d’energia utilitzant l’aigua com a 
solvent 

 
2. Tabula les dades energètiques (taula 1) 

Taula 1 : Dades Energètiques  
 

Sistema 
Ugas 

(a.u.) 

Gsolvatacio 

(a.u.) 

Gsolv 

(a.u.) 

CH3F
    

CH3Cl    

F-    

Cl-    

[F··CH3··Cl]-    

 

 
 

 
 
 

Bibliografia 
 
Base de dades computacionals (i experimentals): http://cccbdb.nist.gov/ 
Base de dades experimentals: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

Qüestions del dia 
 
Efecte Solvatocròmic 

QD1. Feu una taula amb els valors de la freqüència vibracional associada a 
l’stretching del carbonil en fase  gas i en solució. 

 
QD2. Determineu el shift a la freqüència deguda al solvent i comprareu amb les 
dades experimentals de referència. 

Efecte sobre PES SN2 

QD3. Tabula les dades energètiques (taula 1) 

QD4. Calcula Gr
0 i #G0 tenint en compte el solvent. Compara els valors amb els 

obtinguts a la sessió 4 en fase gas. Aquesta reacció, en presència d’aigua, serà més o 
menys ràpida? Serà més o menys afavorida termodinàmicament? 

  

 

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