
Beszélgetés a szerves kémia elméleti 
a l a p j a i r ó l V . 

Az alkének eiektrofil addiciójának irányítottsága: 
Markovnikov szabály vagy anti-Markovnyikov "szabály"? 

1. kérdés 
Mint elméleti, mint gyakorlati szempontból érdekes kérdést vet fel a 

H-X típusú vegyületek elektrofil addiciójának irányítottsága a láncvégi 
kettős kötést tartalmazó alkénekre: (X=Cl, Br, I, HO, OSO3H). Ilyen 
esetekben ugyanis rendszerint két különböző szerkezetű addiciós termék 
képződése lehetséges, s a felvetődő kérdés lényege abban rejlik, hogy 
milyen kritériumok alapján tudjuk eldönteni a nagyobb valószínűséggel 
képződő izomer szerkezetét. Például a propén HCl-addicíójakor elvileg, 
2-klór-propán, illetve 1-klór-propán képződhet: 

Ilyen esetben a nagyobb valószínűségű reakcióirányt a Markonyikov 
empirikus szabálya alapján állapíthatjuk meg. A H-X típusú vegyületek 
addiciója a nem szimmetrikus szubsztituált szén-szén kettős kötésre úgy 
történik, hogy a reagens H-atomja mindig a több H-atommal rendelkező 
telítetlen kötésű szénatomhoz kapcsolódik. Tehát a propén HCl-ad-
diciójakor a 2-klór-propán képződése a valószínübb. 

Hogyan értelmezhető a Markonyikov szabálynak megfelelően irányított 
elektrofil addiciós reakció végbemenetele? 

1. felelet 
Az empirikusan megfogalmazott Markonyikov szabály elméleti 

alátámasztása elsősorban a következő kérdés tisztázását teszi szük-
ségessé: az adott szerkezetű addiciós termék képződését, annak stabilitása 
(termodinamikai tényező) vagy képződési sebessége (kinetikai tényező) 
határozza meg? Mint a 2-klór-propán, mint az 1-klór-propán 
képződéséhez vezető addiciós reakció entalpiáváltozása (AH ) negatív 
érték, tehát terodinamikailag mindkét reakcióirány lehetséges. Ennek 
ellenére 2-klór-propán, ellentétben az 1-klór-propánnal, százszor 
nagyobb mennyiségben képződik, amiből arra következtethetünk, hogy 
az említett szerkezetű alkének elektrofil addiciójának irányát nem a 
végtermékek stabilitása, hanem a reakció sebessége, tehát kinetikus 
tényező determinálja. 



2. kérdés 
Eszerint a két különböző reakcióiránynak megfelelő átalakuláskor 

kialakuló aktivált komplexek relatív energiatartalma alapján követ-
keztethetünk a nagyobb valószínűséggel képződő addiciós termék 
szerkezetére? 

2. felelet 
Feltétlenül igen, abból a megfontolásból kiindulva, hogy az aktivált 

komplex annál stabilabb - tehát a képződéséhez szükséges aktiválási en-
talpia annál kisebb- minél árnyékoltabb (delokalizáltabb) a pozitív töltése. 
Ugyanis a +I-effektussal rendelkező alkil-gyökök csökkentik a karbéni-
umion pozitív töltését, ami a magasabbrendű karbénium-ionok esetében 
természetesen sokkal intenzívebb, ezért ezek képződése kinetikai szem-
pontból valószínübb. 

A propén sósav-addiciójának első, a sebességmeghatározó 
szakaszában kialakuló aktivált komplex, vagy az izopropil-karbéniumion 
(a), vagy a normál propil-karbéniumion (b ) lehet. Ezek viszonylagos 
energiatartalmát és a képződésükhöz szükséges aktiválási szabadentalpia 
értékeket az 1. ábra szemlélteti. Kísérleti tények alapján G a * < Gb*, 
tehát az izopropil-karbéniumion képződésének nagyobb a sebessége, 
mint a normál-propil-karbéniumioné. 

A 2-klór-propán képződése a Markonyikov szabálynak megfelelően, az 
1- klór-propáné viszont, ezzel ellentétesen ún. anti-Márkonyikov lefutású 
reakció eredményeképpen történik. 



3. kérdés 
Figyelembe véve az alkének elektrofil addiciójának mechanizmusát, 

hogyan fogalmazhatnánk meg a H-X típusú vegyületek addiciójának 
irányítottságát a láncvégi kettős kötést tartalmazó alkénekre? 

3. felelet 
Az említett típusú addiciós reakciók olyan irányba mennek végbe, 

melynek folyamán, a reakció átmeneti állapotában a legstabilabb, tehát a 
minél magasabbrendű karbénium-ion képződik. 

4. kérdés 
A Markonyikov szabály megfogalmazása szerint, hogyan értelmezhető 

a propén elektrofil addiciós reakcióinak irányítottsága? 
4. felelet 
A metilcsoport +I effektusának köszönhetően a nem szimetrikus 

szerkezetű propén-molekula már alapállapotában sztatikusan polarizált. 
Ennek eredményeképpen a kettős kötés több-H-atomot tartalmazó 
szématomján kialakuló részleges negatív töltésfelesleg egyértelműen 
meghatározza a H-X típusú reagens ionizációjakor felszabaduló proton 
kapcsolódási helyét a propénmolekulában. Az addiciós reakciónak ebben 
a lassú, sebességmeghatározó szakaszában alakul ki az átmeneti jellegű 
izpropil-kation, melynek képződésében az említett polarizáltság mellett, 
főleg a reagenseknek tulajdonítható dinamikus polarizálhatósági 
tényezőnek is döntő jelentősége van, mely a Markonyikov szabálytól 
függetlenül ugyancsak a stabilabb, tehát minél magasabbrendű karboka-
tion képződése irányában segíti e lő a propénmolekula polarizálódását: 

Tehát a propén, valamint a hozzá hasonló szerkezetű alkének és H-X 
típusú vegyületek közötti addiciós reakció alkalmával mint a sztatikus, 
mint a dinamikus polarizációs tényezők egyértelműen a Markonyikov-
szabálynak megfelelő irányba terelik a reakció lefolyását. 

5. kérdés 
Jóllehet az említett sztatikus és polarizációs tényezők a Markonyikov-

szabálynak megfelelő addiciós termékek képződésének kedveznek, mivel 
magyarázható, hogy ezek mellett kis mennyiségben (esetenként 1-3 %) 
az ún. anti-Markonyikov lefutású addició révén, olyan szerkezetű addiciós 
termékek is képződnek, melyekben a H-X típusú reagens H-atomja a 
kettős kötés kevesebb hidrogént tartalmazó szénatomjához kapcsolódik? 



5. felelet 
Mivel adott körülmények között az addiciós reakcióban résztvevő 

alkénmolekulák kevés hányada rendszerint az átlagosnál nagyobb belső 
energiával rendelkezhet, ezek „megengedik maguknak", hogy az említett 
sztatikus polarizáltságuk ellenére, a nagyobb energiatartalmú, tehát a 
kevésbé stabil aktívált komplex állapotot alakítsák ki, mely a Markonyikov 
szabállyal ellentétes addiciós termék képződését teszi lehetővé. 

6. kérdés 
Az előző reakciókban a Markonyikov-féle szabályt a H-X típusú 

reagensekre általánosítottuk, amikor az addiciós reakció első fázisában 
támadó elektrofil töredék egyértelműen a proton. 

Hogyan állapíthatjuk meg az elektrofil addició irányítottságát az X -Y 
típusú reagensek, például a hipoklórossav (HO-Cl ) esetében? 

6. felelet 
Az X -Y típusú reagensek addiciójakor is érvényesül a reakció kinetikus 

kontrollja, vagyis a reakció átmeneti állapotában ekkor is a magasabb-
rendű karbokationos szerkezetű aktivált komplex képződik. Ezekben az 
esetekben az addiciós termék szerkezetét a reagens X és Y komponen-
seinek elektronegativításbeli különbsége dönti el. Például az izobutén és 
a hipóklórossav közötti addiciós reakció során, az oxigénnél az elektro-
pozitívabb klórkation fogja az eiektrofil reagens szerepét betölteni: 

7. kérdés 
Miképpen magyarázhatjuk a 2-pentén sósav addic ió jának 

irányítottságát, tudva, hogy az addició eredményeképpen főleg 2-klór-
pentán és nem 3-klór-pentán képződik? 

A kérdés felvetése azér indokolt, mert ebben az esetben a kettős 
kötéssel kapcsolódó szénatomhoz fűződő H-atomok száma azonos, és az 



etilcsoportnak a metilcsoportnál intenzívebb +1 effektusa alapján, a 2-es 
szénatomnak kellene negatív töltéssel polarizálódnia, ami a 3-klór-pentán 
képződését eredményezné. 

7. felelet 
A pentén-2-hez hasonló szerkezetű alkének (egy-egy-H-atom és egy 

metil, illetve egy hosszabb szénláncú alkil gyök kapcsolódik a kettős 
kötésben résztvevő szénatomokhoz) esetében az addició irányítottsága a 
Zajcev-Wagner féle empirikus szabály szerint történik. Ennek megfelelően 
mindig az a reakciótennék képződik, amelyben a sósav H-atomja a 
hosszabb szénláncú alkil- csoport melletti telítetlen szénatomhoz 
kapcsolódik. Ez azzal magyarázható, hogy ebben az esetben, a reakció 
áteneti állapotában kialakuló karbéniumion a metilcsoport intenzívebb 
hiperkonjugációja révén stabilizálódik: 

A metilcsoport fokozottabb elektrontaszító tulajdonsága, vagy hiper-
konjugációja akkor nyilvánul meg, ha nem hibridizált atompályával 
rendelkező szénatomhoz kapcsolódik. (pl. kettős kötésben levő 
szénatomhoz, vagy karbokationhoz) 

8. kérdés 
A Markonyikov-szabály alapján csak alkének esetében lehet az elek-

trofil addició irányítottságára következtetni. A különböző funkciós 
csoporttal rendelkező alkénszármazékok addiciója számos esetben éppen 
ellentétesen, azaz anti-Markonyikov irányban zajlik le. Viszont ebben az 
esetekben is érvényes marad az az általános alapelv, miszerint az addiciós 
reakció átmeneti állapotában mindig a stabilabb karbéniumionos 
szerkezetű aktivált komplex alakul ki. 

Melyek azok a molekula- és elektronszerkezeti tényezők, amelyek mint 
az alkének, mint az alkénszármazékok elektrofil addiciójának lehetséges 
irányát meghatározhatják? 

8. felelet 
A különböző alkénszármazékok elektrofil addiciós reakciójának 

irányítottságával kapcsolatban a következő általános alapelvek érvénye-
sek: 

a.) Az Y-CH=CH2 szerkezetű alkénszármazékok, melyekben az Y 
szubsztituens elektrontaszító hatású — függetlenül attól, hogy ez az 
elektrontaszító jelleg milyen tipusú elektroneffektus működése révén 
nyilvánul meg — általában fokozottabb reakciókészséget mutatnak az 



elektrofil addicióval szemben, s ugyanakkor az addició irányítottsága a 
Markonyikov-szabálynak megfelelően érvényesül. Például: 

Az izobutén stabilabb tercier-karbokationos szerkezetű aktivált komp-
lexének kialakulása teljesen egyértelmű. A vinil-klorid és a metil-vinil-éter 
esetében, a klór és az oxigén-atom kötetlen p elektronjainak +K effektus 
révén történő delokalizációja, kizárólag a hozzájuk kapcsolódó szénato-
mon kialakuló karbokationt stabilizálhatják. 

b.) Elektronhúzó hatással rendelkező Z szubsztituenst tartalmazó Z -
CH=CH2 szerkezetű alkénszármazékok rendszerint csökkentett reak-
ciókészséget mutatnak az elektrofil addiciós reakciópartnerrel szemben, 
s ugyanakkor az addiciójuk irányítottsága a Markovnyikov-szabállyal 
ellentétesen (anti-Markovnyikov-addició) következik be. 

Például: 



Megfigyelhető, hogy a triklór-metil-gyök, és a pozitív töltésű kvaterner-
ammónium-ion intenzív -I effektust kifejtő szubsztituensek. A pi kötések 
elektronjai mindig az alacsonyabb elektron potenciálú hely felé mozog-
nak az elektronszívás irányába, így természetes, hogy az ilyen szerkezetű 
alkénszármazékokból kialakuló stabilabb aktivált komplex karbokationos 
szénatomja mindig a telítetlen kötés távolabbi szénatomján lokalizálódik. 
Ez azzal magyarázható, hogy a nagyobb molekulánbelüli távolság követ-
keztében, a -I effektussal rendelkező funkciós csoport elektronhúzó 
hatása a távolabbi szénatomon kevésbé érvényesül. Ebből kifolyólag az 
említett szénatomon kialakuló pozitív töltés árnyékoltabb, tehát a 
képződő karbokation stabilabb. 

9. kérdés 
Kísérleti tények igazolják, hogy a nemszimetrikus alkének HBr-ad-

diciója a reakciókörülményektől függően mind a Markonyikov szabálynak 
megfelelően, mind attól eltérően is végbemehet. Például a propén és HBr 
poláris oldószerben történő kölcsönhatásakor, lassú lefolyású addiciós 
reakció eredményeképpen — a Markonyikov szabályával összhangban 
— 2-Br-propán képződik. Ezzel szemben peroxidok vagy oxigén és fény 
jelenlétében, sokkal nagyobb reakciósebességgel, reakció 1-Br-propán 
képződéséhez vezet, vagyis az említett reakciófeltételek mellett az addició 
anti-Markonyikov lefutású. A reakciókörülmények alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a peroxidok, illetve oxigén jelenlétében végbemenő 
anti-Markonyikov irányítottságú addiciós reakció gyökös mechanizmusú, 
mely a H-Br kötés homolízisét tételezi fel az addiciót megelőző reak-
ciószakaszban. 

E reakcióval kapcsolatban két kérdés tisztázása vetődik fel: 
a.) A gyökös mechanizmusú addició miért vezet más szerkezetű 

reakciótermék képződéséhez? 
b.) A hidrogénhalogenídek közül miért csak a H-Br-ra jellemző a 

gyökös mechanizmusú addició? 
9. felelet 
A peroxidokból enyhe melegítés hatására felszabaduló szabadgyök 

kétféleképpen reagálhat H-Br-al: 

Az entalpiaváltozások alapján nyilvánvaló, hogy az energetikai szem-
pontból nagyobb valószínűséggel képződő Br-atom ( l-es átalakulás) az 
alábbi gyökös mechanizmusú addiciós reakciót iniciálja: 



Az addició anti-Markonyikov lefutását az határozza meg, hogy a 
láncvívő reakciószakasz első lépéseként a stabilabb szekunder gyök 
(H3C-CH-CH2-Br) és nem a magasabb energiatartamú, tehát instabilabb 
primer gyök (H3C-CHBr-CH2 ) képződik. Ugyanis a karbokationhoz 
hasonlóan, a szabadgyökök stabilitása is az alábbi sorrendben változik: ter-
cier > szekunder > primer. 

A mellékelt adatokból kitűnik, hogy a H-Br addició láncvívő 
szakaszának mindkét fázisa exoterm (AH1+ AH2 = -67 KJ/mól) tehát, ha 
a külső reakciófeltételek adottak, a H-Br gyökös mechanizmussal is 
addiciónálódhat az alkénekre. 

Mivel a klóratom a brómatomnál nagyobb energiatartalmú, gyökös 
mechanizmusú addicióra a HCl kevésbé hajlamos. A jódatom képződése 
termokémia szempotból kedvezményezett ugyan, de alacsony energiatar-
tama miatt a gyökös mechanizmusú láncvívő reakciószakasz kifej-
lesztésére alkalmatlan. 

dr. Szurkos Árpád 

Marosvásárhely 

Ötven éves a magyar Hold radar -v isszhang 
kísérlet 

A radartechnika (Radio Detection and Ranging) és annak eredményei 
évszázadunk végére mindennapjainkhoz tartozik. 

Ötven éve, 1946. február 7-én, az akkori magyar sajtó adta hírül, hogy 
a Bay Zoltán fizikus vezette kutató csoport,a háború sújtotta, rommá lőtt 
Budapestről rádiójeleket küldött a Holdra és észlelte is azok 
visszaverődését. 

A háborúban győztes, nagyhatalom Amerikában egy hónappal koráb-
ban (jan.10.) észleltek radar-visszhangot a Holdról és ezzel lelkesen 
foglalkozott az akkori amerikai és nemzetközi sajtó. Új korszak kezdődött 
a csillagászatban: az addig megfigyelésekre korlátozódó kutatások mellett 
megkezdődött az aktív űrkutatás. E radar kísérletek lettek elindítói egy új 
tudományágnak, a radarcsillagászatnak. 


