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Kemiallisten reaktioiden ymmär-
täminen ja soveltaminen on kemi-
an koulutuksen keskeinen haas-
te, jonka tueksi tietokoneavustei-
nen mallinnus antaa uuden lähes-
tymistavan. Mallintamisen avulla
reaktioita voidaan ymmärtää sy-
vemmin mikroskooppisella tasol-
la. Se tukee myös symbolisen
sekä makroskooppisen tiedon
yhdistämistä. Mallintaminen aut-
taa vastamaan miksi ja kuinka
-kysymyksiin kemiallisen reakti-
on syntymekanismeja tarkastel-
taessa, esimerkiksi uusien luki-
on valtakunnallisten opetussuun-
nitelmien perusteissa olevilla uu-
silla syventävillä kursseilla.

Tämä artikkeli on viimeinen mole
kyylimallinnus kemian opetukses
sa kirjoitussarjassa, joka on kuvan
nut molekyylimallinnuksen ja vi
sualisoinnin käyttöä kemian il
miöiden ymmärtämisen syventä
misessä. Edellisissä osissa on kuvat
tu molekyylien kolmiulotteisen ra
kenteen visualisointia, molekyylin
elektronisten ominaisuuksien ha
vainnollistamista ja molekyylien
sormenjälkien eli spektrien las
kennallista karakterisointia. Lisäk
si kirjoitussarjan 7. osassa käsi
teltiin yleisesti kvanttikemiallisten
laskumenetelmien taustalla olevi
en teorioita ja matemaattisia käsit
teitä.
Kaikki kirjoitussarjan edelliset
osat ovat keskittyneet yhden kemi
an asian tai käsitteen kuvaamiseen
laskennallisen kemian keinoin. Ke
miallinen maailmankuvamme on
kuitenkin monien käsitteiden ja
ilmiöiden symbioosi. Kemiallinen
rakenne on suoraan yhteydessä

kemiallisiin ominaisuuksiin ja ko
keellisiin sormenjälkiin. Molekyyli
en sidosvoimakkuudet heijastuvat
kemiallisten prosessien nopeudes
sa ja reaktiomekanismeissa. Visua
lisoinnin ja laskennallisen kemian
keinoin voimme koota kemialli
sista palasista mallin, joka jäljitte
lee todellista havaittavaa proses
sia, mutta kertoo yksityiskohtai
sesti, mitä molekyylitasolla tapah
tuu.

Kemiallinen reaktio osina
Kemiallinen reaktio on yksi vai
keimmista käsitteistä kouluope
tuksessa. Usein opiskelijat käsit
tävät sen matemaattisena yhtälö
nä ja symbolitasolla sekä opettele
vat ulkoa reaktioyhtälöitä ymmär
tämättä niiden merkitystä. Reak
tion ymmärtäminen symbolisella,
mikroskooppisella ja makroskoop
pisella tasoilla vaatii eri kokoluok

kien hahmottamista ja lukuisten
kemian peruskäsitteiden ymmärtä
mistä.
Kemiallinen reaktio kuvaa ke
miallisen prosessin tapahtumista,
aineiden muuntumista toisikseen.
Kemiallinen reaktio on erilaisten il
miöiden ja fysikaalisten voimien ta
sapainoinen temmellyskenttä. Mo
lekyylimallinnus tarjoaa kemialli
sen reaktion tarkasteluun uuden
työkalun, jonka avulla reaktio voi
daan pysäyttää ja sitä voidaan tar
kastella askel askeleelta reaktion
edetessä.
Ja mikä parasta: jokainen opis
kelija voi itse tutkia sen kulkua
mallinnusohjelman avulla ja esit
tää miksi? ja kuinka? -kysymyksiä.
Mallintaminen tukee myös tärkei
tä korkeamman tason ajattelutai
tojen – soveltaa, analysoida, syn
tetisoida ja arvioida – kehittymis
tä. Molekyylimallinnusta voidaan
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Kuva 1. Kemiallisen reaktion ilmiöt ja käsitteet.
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myös käyttää kokeellisen työsken
telyn tukena, esimerkiksi kokeel
lisesti opiskellun kemiallisen reak
tion syntymekanismeja pohditta
essa pienryhmässä tai opettajan
johdolla.

Ymmärtämisen rakennuspalikat
Kemiallisen reaktion ymmärtämi
sen rakennuspalikat on esitetty ku
vassa 1 (edellinen sivu). Stoikio
metria, termodynamiikka ja ki
netiikka muodostavat kolme pe
ruskiveä, joiden avulla kemialli
sen reaktion ymmärtämistä voi
daan rakentaa.
Stoikiometrian alle asettuvat
reaktioon osallistuvat aineet (läh
töaineet ja tuotteet), niiden kaavat
ja fysikaaliset olomuodot. Stoikio
metriset määrät taas kertovat reak
tioon osallistuvien aineiden mää
ristä: montako moolia ja millaisia
konsentraatioita aineilla on. Nä
mä kuvataan yleensä symbolisella
tasolla reaktiokaavojen muodos
sa, mutta molekyylimallinnus luo
mahdollisuuden myös tarkastella
reaktioon osallistuvien aineiden
kolmiulotteisia rakenteita tai ai
neiden stoikiometrisia suhteita.
Energian alle sijoittuvat kemi
allisen reaktion energiamuutok
set. Potentiaalienergia, kineetti
nen energia, ekso- ja endoter
misuus, lämpö, entalpia ja sidos
energia ovat kaikki kemian ja fysii
kan peruskäsitteitä, jotka taipuvat
kvanttikemiallisissa laskuissa osak
si kemian tutkimusta ja opetusta.
Laskujen avulla voidaan karakte
risoida elektronisten ominaisuuk
sien muutoksia eri ydinkonfiguraa
tioille, tarkastella energian muu
tosta kemiallisen sidoksen muo
dostuessa tai katketessa sekä ar
vioida kemiallisen reaktion ede
täkseen tarvitsema energia.
Reaktion nopeuden alle kätkey
tyy kysymys reaktion nopeudesta,
siihen vaikuttavista fysikaalisista
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ilmiöistä ja mekanismeista. Tör tioihin, joilla voidaan seurata ke
mäysmallit kuvaavat reaktion al miallisen reaktion etenemistä ja
kamista. Molekyylimallinnuksen saada statistisesti merkittävää tie
avulla voidaan arvioida reaktioon toa eri tapahtumien suhteellisista
johtavia olosuhteita, aktivaatio tapahtumatodennäköisyyksistä.
energiaa ja muuttujia, jotka vai
kuttavat reaktion nopeuteen. Tut Kemiallinen reaktio kvanttikimusten mukaan kemiallisen re kemiallisten laskujen silmin
aktion aloittaa ns. alkukompleksi Kvanttikemiallisten laskujen kan
eli ennen reaktion käynnistymistä nalta kemiallinen reaktio on yk
reaktio-osapuolet lähestyvät toisi sittäisten kemiallisten rakentei
aan siten, että ne muodostavat ly den ja niihin liittyvien kemiallis
hytikäisen kompleksin. Molekyylit ten ominaisuuksien kartoittamista.
näkevät toisensa, mutta eivät vie Kemiallisen reaktion mallinnuk
lä ole luopuneet omasta kemialli sessa on tunnettava lähtötilanne,
sesta luonteestaan. Komplekseja ja reaktiotuote ja näiden välillä ole
niissä vaikuttavia voimia voidaan va transitiotila. Käytännössä tämä
tutkia eristettyjen molekyylien ta vaatii kolme erillistä rakenneop
voin erilaisten laskennallisten mo timointia ja värähdysspektrin las
lekyylimallien avulla.
Reaktiomekanismien
selvittämiseen molekyy
limallinnus tarjoaa uu
den, kokeellisessa tutki
muksessa mahdottoman
menetelmän. Kemialli
nen reaktio voidaan jää
dyttää tietokonemallis
sa askel askeleelta ja
selvittää jokaisen aske
leen ominaisuudet ja
ilmiöt. Mallinnuksen
avulla voidaan ennustaa
reaktion transitiotiloja
ja niihin liittyvää ener
getiikkaa. Mallinnuksel
la mahdolliset transitio
tilat voidaan nähdä ja
kartoittaa reaktion me
kanismit jokaista tran
sitiotilaa ja minimiener
giapolkua myöten.
Reaktion
nopeuteen Kuva 2. Kvanttikemiallinen kuvaus S 2-reaktiosN
ja sen ajalliseen evo ta. Kohta a) on perinteinen symbolinen kuvaus
luutioon kvanttikemial reaktiosta. Kohdassa b) on kuvattu laskennallisesti
liset laskut eivät kykene stabiili rakenne kyseisessä reaktiotilanteessa. Huovastaamaan. Tällöin on maa myös lähtötilan rakennemallissa esiintyvä ioturvauduttava muihin ni-dipolikompleksi. Kohdat c) ja d) esittävät reakteoreettisiin malleihin tiovaiheen elektronitiheyttä ja ylintä miehittynyttä
kuten esimerkiksi mole molekyyliorbitaalia (HOMO-orbitaalia).
kyylidynamiikkasimulaa

kua, joilla nämä reaktion pääkoh
dat voidaan mallintaa. Tämän li
säksi reaktiopolkua voidaan tutkia
lisäämällä rakennepisteitä lähtöai
neiden ja tuotteiden välille.
Kemiallisen reaktion visuali
sointia kvanttikemiallisten lasku
jen avulla on havainnollistettu ku
vassa 2. Tämä esimerkki on käy
tössä Helsingin yliopiston kemian
opettajankoulutuksen ”Laskennal
linen kemia kouluopetuksessa”
-kurssin sekä MAOL:n kanssa yh
teistyössä järjestetyn ”Molekyy
limallinnus kemian opetuksessa”
-kesäkurssin viimeisenä kokoava
harjoituksena. Harjoitus yhdistää
kaikki myös tässä kirjoitussarjassa
esiintyneet laskennallisen kemian
elementit yhden kokonaisen pro
sessin kuvaukseksi.
Kuvan 2 a)-kohdassa reaktio
on esitetty perinteisellä symbolisel
la reaktioyhtälöllä. Kohta b) esit
tää optimoituja molekyyliraken
teita, jotka on saatu HF/3-21G*
laskutasolla. Värilliset pinnat ku
van 2 c)-kohdassa havainnollista
vat elektronien esiintymistodennä
köisyyttä ja värit osoittavat elekt
ronien runsautta (punainen) ja
vähyyttä (sininen). Kuvan alin ri
vi esittää energeettisesti korkeinta
miehittynyttä molekyyliorbitaalia,
joka tässä tapauksessa sisältää yh
den parittoman elektronin. Lähtö
tilanteessa pariton elektroni on si
joittunut orbitaalille, joka on lo
kalisoitunut pääosin CN-ryhmään.
Transitiotilanteessa on muodostu
nut molekyyliorbitaali, joka ulot
tuu CN-ryhmältä läpi molekyylin
aina bromiin asti. Tuotteissa tuo
parittoman elektronin sisältävä
molekyyliorbitaali on lokalisoitu
nut bromi-atomille.
Kemiallisesti ajateltuna nämä
elektronitiheyden ja molekyylior
bitaalien muutokset kertovat ha
vainnollisemmin a)-kohdan nuoli
en fysikaalisesta taustasta. Reakti

on tapahtuessa molekyylien elekt
ronisissa ominaisuuksissa tapah
tuu muutoksia. Molekyyliorbitaa
lien avaruudellinen muutos kuvas
taa kemiallisen sidoksen muodos
tumista ja katkeamista. Molekyy
limallinnuksen avulla ”näemme”,
mitä reaktiossa tapahtuu.
Kemiallisessa reaktiossa on
oleellista myös, mitä systeemin

energialle tapahtuu. Kuvassa 3 on
havainnollistettu tämän laskennal
lisen esimerkin eri vaiheiden kes
kinäisiä energiamuutoksia. Tässä
on huomioitu myös alustava vaihe,
joka on suoritettu ennen lähtöai
neiden rakenneoptimointeja. Kun
molekyylit on rakennettu tietoko
neella ja aseteltu toistensa lähei
syyteen, niin kvanttikemiallisella

Kirjoitussarja laskennallisesta kemiasta
Tämä 8-osainen kirjoitussarja on käsitellyt laskennallisen kemian, lähinnä
kvanttikemiallisten laskujen käyttöä kemian opetuksen apuna. Sarjassa
esitetyt asiat ja ideat ovat kehittyneet pitämiemme kolmen opettajankoulutuksen kurssin aikana tutkivaa oppimista ja opettamista kehittävään
suuntaa. Mielestämme molekyylimallinnus on osa kemian opetusta ja
oppimista, tulisi hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti. Tästä kirjoitussarjasta, kursseillamme käytetyistä oppimateriaaleista ja kokemuksistamme
on kevään 2005 aikana rakenteilla oma www-pohjainen materiaalipankki (http://www.helsinki.fi/luma), joka on kaikkien opettajien vapaassa
käytössä. Toiveenamme on, että laskennallinen kemia ja kemian tietokoneavusteinen visualisointi edesauttavat kemian parissa työskentelevien
innostuneisuutta, motivaatiota ja uusien asioiden oppimista. Sillä myös
meidän opettajankoulutuksen kurssimme ja tämä kirjoitussarja on ollut
iso löytöretki.
Aikaisemmat artikkelit on julkaistu Dimensiossa 5/03, 1-5/04 ja
1/05.

KUVA 3. Laskennallisten tulosten analysointia kuvassa 2 esitetylle SN 2-reaktiolle. Esityksessä on yhdistetty reaktio-osapuolien laskennalliset rakenteet niiden
elektronisten energioiden muutoksiin. Energeettiseksi nollatasoksi on valittu optimoitu lähtötilanne.
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laskulla on tutkittu elektronisen
energian arvoa ainoastaan tuolle
rakentamallemme systeemille. Kun
rakennettu tietokonemalli opti
moidaan energeettisesti suotuisaan
rakenteeseen, saadaan tietoa mo
lekyylien välille syntyvästä komp
leksista. Tässä tapauksessa muo
dostuvan kompleksin voimakkuus
on noin 15 kJ mol–1, joka vastaa
normaalia vetysidotun molekyyli
kompleksin voimakkuutta. Tuo ve
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tysidos CH3CH2Br...CN– komplek
sissa on hahmoteltu pilkkuviivalla
kuvassa 3.
HF/3-21G* laskutasolla esitet
ty SN2-reaktio vaatii noin 40 kJ
mol–1 energiaa edetäkseen löytä
mämme transitiotilan kautta tuot
teiden puolelle. Kuitenkin koko
naisreaktio lähtöaineiden ja tuot
teiden välillä on selvästi eksoter
minen, sillä tuotteiden laskettu
energia on yli 200 kJ mol–1 alem

pana kuin lähtöaineiden energia.
Tämä esitys on suuntaa-antava
kyseisen kemiallisen reaktion ete
nemiselle, mutta sen avulla voim
me tehdä päätelmiä reaktion mah
dollisuudesta ja reaktio-olosuh
teista. Kvanttikemialliset laskut ei
vät kuitenkaan kerro täydellistä
kuvaa oikeasta reaktiosta, mutta
ne tarjoavat käyttökelpoisen mal
lin kemiallisen reaktion visuali
soinnille.

