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 Polychlorinated biphenyls (PCBs) are in a toxic group chemical for 

health and environmental. The structural parameters and molecular 

properties of PCB-28 and its hydrodechlorination products in gas phase 

and solvent including toluene, acetone, ethanol, methanol were 

investigated by the quantum computational method at B3LYP/6-

31+G(d) level of theory. The DFT results show that the solvent polarity 

has an effect on structural parameters and molecular properties. When 

dielectric constant of solution increase, the C-Cl bond lengths, muliken 

charges of C atom in the C-Cl bond increase; while C-Cl vibrational 

frequencies, molecule energies, muliken charges of Cl atom decrease. 

The results may be usedful for theoretical and experiemental studies of 

PCB hydrodechlorination reaction. 
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Giới thiệu chung  

Polychlorinated biphenyl (PCB) là tên gọi chung của 

nhóm gồm 209 hợp chất có công thức cấu tạo là 

C12H(10-n)Cln (với 1≤ n ≤ 10). PCB bền với các tác nhân 

hóa học, chịu nhiệt tốt nên được dùng làm chất lỏng 

cách điện trong biến thế, tụ điện, dầu công nghiệp 

(dầu thủy lực, dầu turbine khí, dầu bôi trơn và chất phụ 

gia nhựa).....[1] Trong quá khứ, Việt Nam không sản 

xuất PCB nhưng nhập khẩu thiết bị và dầu có chứa 

PCB. Hiện nay, dầu biến thế nhiễm PCB là một trong 

số các đối tượng ô nhiễm với lượng lớn [1]. Trong số 

209 đồng loại của PCB, 2,4,4’-Triclobiphenyl (PCB-28) 

là đồng loại có mặt phổ biến, chiếm thành phần lớn 

trong các aroclor 1242 (13,30%), aroclor 1016 

(14,48%)…. Các aroclor nêu trên là hỗn hợp kỹ thuật 

của dầu dầu biến thế nhiễm PCB [2]. 

Trong số các phương pháp xử lý PCB, phương pháp 

hydrodeclo hóa (HDC) với ưu điểm không phát sinh 

các chất độc hại (dioxin) đã và đang được nghiên cứu. 

Phản ứng HDC thường xảy ra ở pha lỏng với các dung 

môi như etanol [3], metanol [A], toluen [4], aceton [5] 

… quá trình tách, loại clo thường xảy ra nhiều bước để 

tạo ra các sản phẩm với số nguyên tử clo giảm dần [6]. 

Sản phẩm HDC với PCB-28 tạo thành các sản phẩm 

chứa hai nguyên tử clo gồm 2,4-Diclobiphenyl, 2,4’-
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