
Nukleofil szubsztitúciós és 

eliminációs reakciók 1. 



a kétféle reakció együtt jár  közöttük vagy direkt, vagy indirekt versengés van 

Általános kép 

SN2 reakció 



metil- és primer alkilvegyületeknél kizárólagos szubsztitúciós fajta 



sztereokémia 





kinetikai mérés  reakciósebességi egyenlet 









SN2 reakciók széntől különböző elemeken 



oldószerhatás 1. 



 az aceton kevéssé poláris, így alig szolvatálja a I-iont, azaz növeli (vagy legalábbis 

nem csökkenti) reaktivitását 

 még kevésbé szolvatálja az átmeneti komplexet, mert a negatív töltés eloszlik 

 a NaBr oldhatósága acetonban kisebb, mint a NaI-é 

oldószerhatás 2. 



SN1 reakció 



a mechanizmus az átmeneti állopottal 



hiperkonjugáció 





sztereokémia 

az SN1 reakció energiaprofilja 



stabilis kationok, amelyek részt vehetnek SN1 átalakulásokban 



a metoximetil kation 



kationok stabilizálása 





oldószerhatás 

az SN1 reakciót a poláris protikus oldószerek elősegítik, mert szolvatálják 

az ionos átmeneti komplexet, így csökkentik annak energiáját, azaz a reakció 

aktiválási energiáját 



Mitsunobu-reakció (OH csere inverzióval  SN2 reakció) 

miért hasznos ez a reakció? 

az OHNu csere általában nehéz, először az OH-csoportot jó távozó csoporttá 

kell alakítani, a terméket ki kell preparálni, majd ezután mehet a csere 

a Mitsunobu-reakció pedig egy edényben lejátszódik (one-pot reaction) 



mechanizmus 



a nukelofil szubsztitúciót gyakran kíséri (akár el is nyomhatja) elimináció 

több fajtája van: 



honnan sejthetjük, hogy mikor megy inkább szubsztitúció és mikor elimináció? 

kísérleti tapasztalatok szerint 

  a magasabb hőmérséklet, 

  az erősen bázikus kémhatás, 

  a nagy térkitöltésű nukleofil (bázis) 

      kedvez az eliminációnak 





E2 ( elimináció) 

az E2 reakció egy koncertikus elemi reakció 



bizonyíték az antiperiplanáris térállás szükségességére 



az E2 reakció régioszelektivitása 

Zajcev-szabály 

ahogy a költő kérdezné  miért e szívatás? 



az E2 reakció lehet sztereospecifikus 





E1 ( elimináció) 

az E1 elimináció összetett reakció, amely két elemi lépésből áll 





poláris, protikus oldószerekben az E1 mechanizmus kedvezményezett (a karbénium 

ion intermedier stabilizált) 



az E1 reakció régioszelektivitása 

Zajcev-szabály 

hiperkonjugáció 



az E1 reakció sztereoszelektivitása 



E1cB (lehet  is) 

savas proton 



az E1cB reakció régioszelektivitása 

a kettőskötés helyzetét meghatározza a (a) a savas proton és (b) a távozó 

csoport helyzete 



az E1cB reakció sztereoszelektivitása 

mivel az intermedier anion sík, így a kiindulási vegyület sztereokémiai sajátságai 

elvesznek  a főtermék a sztérikusan kevésbé gátolt kettőskötésű vegyület lesz 



a három eliminációs mechanizmus összevetése 



Összefoglalásul 




