
Beszélgetés a szerves kémia elméleti 
alapjairól III. 

Csökkentett vagy fokozott reakciókészségű halogénszármazékok? 

A középiskolai szerves kémiai tananyag alapján, a telített alkil-halo-
genidek reakcióképes vegyületekként maradnak meg a tanulók em-
lékezetében. Ezzel kapcsolatosan még az is rögzítődik, hogy a vegyületek 
reakcióképessége az eléggé változatos eliminációs, de főleg szubsztitúciós 
reakcióikban a halogénatom nagy elektronnegativitásából adódó -I elek-
tron effektusának köszönhető. Ugyanis ennek következtében a szén-ha-
logén kötés már a molekulák alapállapotában polarizált, s ezért 
heterolitikusan könnyen felszakítható. 

Az utóbbi években, a különböző tanulmányi versenyeken, érettségi- és 
különböző szintű felvételi vizsgákon rohamosan elterjedt tesztek me-
goldásával kapcsolatban, csökkentett és fokozott reakciókészségű ha-
logénszármazékok kerülnek szóba, melyeket olykor még csoportosítani 
is kell reakcióképességük növekvő vagy csökkenő sorrendjében. 

Indokoltnak látszik tehát a halogénszármazékok reakcióképességében 
mutatkozó különbségek szerkezeti okait megtárgyalni. 

Ismeretes, hogy a telített halogénszármazékok vizes vagy alkoholos 
alkáli- hidroxidos oldatban melegítve hidrolizálnak, miközben SN1 vagy 
SN2 reakciótipus szerint a megfelelő alkoholokká alakulnak. Bár a 
szénláncuk szerkezetétől függően - e vegyületek reakciókészsége 
egymáshoz viszonyítva különböző lehet, ezeket a halogénszármazékokat 
"normális" reakcióképességüeknek minősítjük. 

Azok a halogénszármazékok, melyekben a halogénatom kettöskötés-
ben szereplő, tehát sp 2 hibridállapotú szénatomhoz kapcsolódik, mint pl. 
a vinil-klorid (H2C=CH-Cl) vagy klór-benzol (C 6 H 5 -Cl ) , az említett 
körülmények között nem hidrolizálnak. Sokkal erélyesebb reak-
ciókörülmények biztosításakor viszont helyettesítődik a halogénatomjuk 
hidroxilcsoporttal. Például a klór-benzol csak tömény nátrium-hidroxid 
oldatban, 350 atm.nyomáson és 380°C-on alakul át fenollá. Ezek a 
halogénszármazékok, a normális reakcióképességüekhez viszonyítva, 
"csökkentett" reakcióképességüeknek mutatkoznak. 

Azok a halogénszármazékok, amelyek allil- vagy benzilhelyzetben 
kapcsolódó halogénatomot tartalmaznak, pl.allil-klorid (H 2C=CH-CH 2-
Cl), vagy benzil-klorid (C 6 H 5 -CH 2 -Cl), már meleg víz hatására, bázis 
jelenléte nélkül is hidrolizálnak. A trifenil-klór-metán (C 6H 5)3C-Cl) pedig 



hideg víz jelenlétében is átalakul trifenil-metanollá. Az ilyen tipusú 
halogénszármazékok a "fokozott" reakciókészségű halogénszármazékok 
csoportját képezik. 

1. kérdés 
Hogyan magyarázzuk az egyes halogénszármazékok csökkentett, il-

letve fokozott reakciókészségét a normális reakciókészségű halogénszár-
mazékokhoz viszonyítva? 

1. felelet 
A különböző szerkezetű halogénszármazékok reakcióképességében 

mutatkozó különbségek bizonyára a halogénatomok kötéserösségével 
illetve a szén-halogén kötés polarizáltságával van összefüggésen. 

A felvett kérdés részletesebb megtárgyalása előtt rá kell mutatnunk arra, 
hogy a normális reakcióképességű halogénszármazékoknál, a ha-
logénatom minőségétől függően is változik a reakcióképesség, éspedig 
az alábbi sorrendnek megfelelően: 

R-I > R-Br > R-Cl > R-F 

Ebből az tűnik ki, hogyha csak a halogénatomok elektronegativítását 
jelöljük meg a reakciósebesség kritériumaként, ellentmondásba kev-
eredünk, mivel a reakcióképesség fenti sorrendje szerint, a halogénato-
mok növekvő elektronegativitásával a reakciósebesség csökken. 

2. kérdés 
Nem mond-e ellent ez annak, hogy a szén halogén kötés polaritása 

határozza meg a telített halogénszármazékok reakcióképességét a szub-
sztitúciós és eliminációs reakciókban? 

2. felelet 
Egyáltalán nem. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a szén-halogén 

kötés polarizáltságában döntő mődon nem a halogénatomok elektrone-
gativításából eredő, sztatikus negatív induktív effektusnak (-I s ) , hanem a 
reakció pillanatában, a reagens hatására fellépő dinamikus induktív 
effektusnak (- I d ) , azaz a szén-halogén kötésnek a reagens hatására 
bekövetkező polarizálódásának van meghatározó szerepe. Ez, a di-
namikus hatásból származó polarizálódás a halogénatom térfogatával van 
összefüggésben és a térfogattal együtt a fentebb megadott sorrendben 
csökken. 

Természetesen, a normális reakcióképességű telített alkil-halogenidek 
reakcióképessége változik az alkil-csoport szerkezetétől függően is. 

3. kérdés 
Mi az a szerkezeti tényező, amely a telített halogénszármazékok 

reakcióképességét befolyásolja? 



3. felelet 
A normális reakcióképességű, telített alkil-halogenidek nukleofil szub-

sztitóciós reakciói vagy SN1 vagy SN2 mechanizmusuak lehetnek, az 
alkil-csoport szerkezetétől illetve a reakció külső körülményeitől füg-
gően. 

Az alkil-halogenidek nukleofil szubsztitúciós reakcióinak sebessége, a 
rendüségük függvényében a következő sorrendben változik (ahol X = I, 
Br, Cl) : 

Az SN1 mechanizmusú reakcióknál: 

Az SN2 mechanizmusú reakcióknál: 

4. kérdés 
Elméleti szempontból érdekes kérdéseket vet fel a vinil-klorid típusú 

halogénszármazékok reakciókészségének értelmezése. Ezek olyan ha-
logénszármazékok, melyekben a halogénatom, kettős kötésben szereplő 
(sp 2 hibridállapotú) szénatomhoz kapcsolódik. 

Az ilyen típusú halogénszármazékok stabilak, sem az SN1 sem az SN2 

típusú reakciókban nem mutatnak reakciókészséget. E tulajdonságuk 
magyarázatának megkönnyítésére soroljuk fel az etil-klorid és a vinil-klo-
rid alábbi fizikai adatait: 

Mivel magyarázhatjuk a vinil-kloridnak az etil-kloridénál kisebb reak-
ciókészségét? 



4. felelet 
Ha mind az etil-klorid, mind a vinil-klorid molekuláinak polározottsága 

csupán a C-Cl kötések mentén fellépő -Is effektusból származna, a 
vegyületek dipólus momentumainak (D) egyenlőeknek kellene lenniök. 
A vinil-klorid kisebb dipólus momentuma arról tanúskodik, hogy a 
vegyület molekulájában a klóratom - I s effektusa ellenében a klóratom 
pozitív konjugációs effektusa (+K) is megnyilvánul, amelynek követ-
keztében fellépő p-n konjugáció csökkenti a - I s effektusból származó 
polarizációt. Ezzel egyidőben megnövekszik a C-Cl kötés elektron-
sűrűsége, csökken a kötéshossz és ezzel párhuzamosan a C-Cl kötés 
erőssége fokozódik. 

Figyelembe véve a vinil-klorid molekulájában fellépő p-n elektron-
konjugációt, a vinil-klorid molekuláját vagy két elektron - határszerkezet-
tel vagy egyetlen ún. mezomer képlettel (III.) ábrázolhatjuk. 

A vinil-klorid határszerkezetei: 

egyetlen képlettel kifejezve a vinil-klorid elektronszerkezete a következő: 

A vinil-klorid II-es elektron határszerkezete és III-as képlete alapján 
értelmezhető, hogy a vinil-klorid aktivált komplexének kialakulása mind 
az SN 1, mind az SN2 típusú reakciója során mind termodinamikai, mind 
kinetikai szempontból gátolt, tehát reakciókészsége kicsiny. 

5. kérdés 
Ezek szerint, ugyancsak a p-n elektronkonjugáció fellépésének tula

jdonítható a klór-benzol csökkentett reakciókészsége is? 
5. felelet 
A klóratom mozgékonyságának csökkenése a klór-benzolban ugyan

csak a molekulában fellépő p-n elektronkonjugációval magyarázható: 



A klór-benzol II.III., IV. elektron határszerkezetei, valamint a mezomer 
elektronszerkezete (V.) alapján értelmezhetjük a vegyület csökkentett 
reakciókészségét, ugyanis a C-Cl kötés elektronsűrűségének 
növekedéséből a klóratom kisebb mozgékonyságára következtethetünk. 

6. kérdés 
Az allil-klorid és benzil-klorid fokozott reakciókészsége alapján arra 

következtethetünk, hogy ezeknél és az ezekhez hasonló vegyületek 
esetében a nukleofil szubsztituciós reakciók során kialakuló aktivált 
komplex állapotok kisebb energiabefektetést igényelnek. Ez csak abban 
az esetben lehetséges, ha megfelelő aktivált komplexek a halogénszár-
mazékok valamilyen belső, szerkezeti sajátosságaik folytán nagyobb 
mértékben stabilizálódhatnak, s ezért a képződésükhöz szükséges ak-
tiválási szabad entalpia értékek alacsonyak. 

Melyek azok a szerkezeti tényezők, amelyek az allil-klorid és a benzil-
klorid esetében stabilizálják a nukleofil szubsztituciós reakciók aktivált 
komplexeit? 

6. felelet 
A kémiai átalakulások reakcióegyenletei alapján könnyen megál

lapíthatjuk, hogy mind az allil-klorid, mind a benzil-klorid SN1 

mechanizmusú átalakulásakor, az átmeneti állapotban képződő allil-ka-
tion ( H 2 C - C H - C H 2

+ ) és benzilkation ( C 6 H 5 - C H 2
+ ) elektron és töltés-de-

lokalizáció révén stabilizálódik: 



Az allil-klorid és a benzil-klorid fokozott reakciókészsége elsősorban 
az SN1 mechanizmusú reakciókban mutatkozik meg. 

A difenil- és trifenil-klór-metán aktivált komplexei, a difenil-metilkation 
és a trifenil-metilkation stabilitása még nagyobb (pozitív töltésük nagyobb 
mértékben delokalizált). Ennek következtében ezek a halogénszár-
mazékok kizárólag csak SN1 mechanizmusú reakciókban vesznek részt. 

Az allil-klorid és a benzil-klorid fokozott reakciókészsége az SN2 
mechanizmusú reakciókban is kitűnik. Ez ugyancsak a reakció átmeneti 
állapotában képződő aktivált koplex stabilizálódásával magyarázható, 
jóllehet ebben az esetben a kettőskötés által meghatározott sík 
szerkezetének köszönhetően az aktivált komplex kialakulásának sztérikus 
feltételei is kedvezőbbek. 
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