
Beszé lge tés a szerves kémia elméleti 
alapjairól II. 

Szubsztitúció vagy elimináció? 

1. kérdés 
A középiskolai szerves kémiai tananyagban is szerepel, hogy az 

alkoholokból, kénsav jelenlétében, adott hőmérsékleten, nukleofil  szub-
sztituciós reakció révén éterek, illetve víz eliminációval alkének képződ-
hetnek. 

e l imináció (E) 

Hasonló jelenség figyelhető  meg a telített halogénszármazékok 
átalakulásakor is, lúgos közegben, melynek folyamán  alkoholok mellett 
alkének képződnek. 



Hogyan magyarázhatjuk meg a nukleofil  szubsztituciós és eliminációs 
reakciók összekapcsolódásának és egyidejű végbemenete lének le-
hetőségét? 

1. felelet 
Abból, hogy a példaként felhozott  átalakulások alkalmával azonos 

reakciópartnerek, nagyrészt azonos körülmények között, két különböző 
reakciótípus szerint reagálva, másfajta  reakciótermékeket eredményezhet-
nek, arra következtethetünk, hogy a nukleofil  szubsztituciós és az 
eliminációs reakciók mechanizmusának nagyon hasonlónak kell lennie. 

2. kérdés 
Mindenekelőtt tisztázzuk az eliminációs reakciótípus lényegét és lehet-

séges mechanizmusát! 
2. felelet 
Az e l iminác iós reakc ió t ípus v é g b e m e n e t e l e k o r egy n a g y o b b 

molekulájú szerves vegyületből (szubsztrátum) (R-CH2-CH2-X) bázikus 
jellegű reagens hatására (B:) egy kisebb molekulájú (H-X) vegyület szakad 
ki, melynek komponensei (H és X) - a gyakorlati szempontból fontos 
e l i m i n á c i ó s r e a k c i ó k e s e t é b e n - a s z u b s z t r á t u m s z o m s z é d o s 
szénatomjairól származnak (1,2 - vagy P-elimináció). 

Az eliminációs reakció lefolyását  az alábbi általános reakcióvázlat 
szemlélteti: 

(1) 

ahol: B: egy bázikus reagens 
X egy - I effektussal  rendelkező szubsztituens pl. Cl, Br, I, 

N+(R3) , CH3-COO - , H 3 0 + , stb. 

Megfigyelhető,  hogy az (X) szubsztituens - I effektusának  követ-
keztében, az aC-X és a PC-H kötések polarizálódnak, vagyis a szub-
sz t rá tum molekulá jában az a., b., c., jelzésű elektronátmenetek 
következhetnek be. A szubsztrátum p-szénatomján (pC-H) levő, lazított 
kötésű hidrogénatom, a bázikus jellegű B:- reagenshez kapcsolódva, 
proton formában  eliminálódik. Tehát az eliminációs reakció ionos 
mechanizmusú. 



3. Kérdés 
Mi történik akkor, ha az eliminációs reakció lefolyását  feltüntető 

reakcióvázlatban az a., b. és c. elektronátmenetek nem azonos inten-
zításúak? 

3. felelet 
Attól függően,  hogy a jelzett elektronátmenetek közül melyik hang-

súlyosabb, vagy éppen jelentéktelen, az elimináció folyamán  különböző 
szerkezetű átmeneti állapotok alakulhatnak ki, azaz más és más lesz az 
eliminációs reakció mechanizmusa. 

4. kérdés 
Az eliminációs reakciók egyik típusánál a reakció sebessége csak a 

szubsztrátum (R-CH2-CH2-X) koncentrációjától függ,  a reagens szerepét 
betöltő bázis (BD koncentrációjától független.  Ugyanakkor a távozó (X) 
szubsztituens fokozottabb  kiszakadási készsége (pl. a Br és I esetében), 
valamint a polárosabb oldószer jelenléte, ugyancsak serkenti az effajta 
eliminációs reakció sebességét. A felsorolt  kísérleti tények alapján követ-
keztessünk a kérdéses eliminációs reakció mechanizmusára! 

4. felelet 
Egyértelműen következik, hogy ebben az esetben az eliminációs 

reakció aktivált komplexének kialakulásában a (B:) reagensnek nincs 
szerepe. A reakció sebességi egyenlete tehát: v = ki[R-CH2-CH2-X] alakú, 
az eliminációs reakció monomolekuláris. Jelölése: E 1 . Tehát a reakció 
sebességét meghatározó első átalakulási szakaszban, az "a" elektronel-
tolódásnak nincs jelentősége, azaz a pC-H kötés felszakadására  csak az 
aktivált komplex kialakulása utáni - a reakció sebességére hatástalan -
gyors reakció szakaszban kerül sor. A reakció első szakaszában tehát az 
aC-X kötés heterolízisének van döntő szerepe, melynek során egy 
karbóniumionos szerkezetű aktivált komplex képződik. Az eliminációs 
reakció e típusánál a "c" elektronátmenet dominál. A polárosabb oldó-
szerek serkentő hatása a reakció sebességére jól értelmezhető a karbóni-
umionos szerkezetű aktivált komplex intenzívebb szolvatálódásával ezek-
nek az oldószereknek a jelenlétében. 

5. kérdés 
Az 1. feleletben  feltételeztük,  hogy a nukleofil  szubsztituciós és 

eliminációs reakciók egyidejű végbemenetelének a lehetősége a reak-
ciómechanizmusok hasonlóságára vezethető vissza. Egybevetve az SN1 

és E1 típusú reakciómechanizmusokat, vázoljuk fel  a reakciók lefolyását 
és mutassunk rá azokra a szerkezeti sajátosságokra és reakció-
körülményekre, melyek az E1 típusú átalakulásnak kedveznek, az SN1 

típusú átalakulás rovására. 



5. felelet 
Mind az SN1, mind az E1 mechanizmusú átalakulás első, lassú, tehát 

sebességmeghatározó szakasza, a karbóniumionos szerkezetű aktivált 
komplex képződéséhez vezet (2): 

Tehát az átalakulás első szakaszában képződő aktivált komplex mind-
két irányú reakciónál teljesen azonos. A reakció második szakaszában, az 
aktivált komplex további átalakulására két lehetőség van. Az egyik 
esetben a (B:) reagens kapcsolódik hozzá az aktivált komplexhez és a 
nukleofil  szubsztitúció irányában folytatódik  a reakció. A második le-
hetőség szerint, a (B:) reagens hatására a PC-hez kapcsolódó, lazított 
kötésű hidrogénatom szakad ki proton formában  az aktivált komplexből 
és alkén képződik. 

A szubsztrátumból kiszakadó (X) szubsztituens milyensége egyáltalán 
nem befolyásolja  az átalakulás SN1 vagy E1 irányú lefolyását,  ennek csak 
a reakció első, sebességmeghatározó szakaszában van meghatározó 
szerepe. Viszont annak ellenére, hogy a (B:) reagens koncentrációja nem 
szerepel sem az SN1, sem az E1 reakció sebességi egyenletében, ennek 
minősége mégis megszabhatja a reakció egyik vagy másik irányú végbe-
menetelét. Ez a következtetés az általános formában  felvázolt  átalakulás 
második szakasza (3) alapján vonható le, melyből kitűnik, hogy a (B:) 
reagens nukleofil  erejétől (a karbokationt támadja) illetve bázikus 
jellegétől (a P-helyzetű hidrogént támadja) függően  az SN1 vagy E1 

átalakulás kerül előtérbe. 

(2) 

(3) 



6. kérdés 
Magasabb hőmérsékleten rendszerint az E1 irányú átalakulás dominál. 

Mi ennek a magyarázata? 
6. felelet 
Az E1 típusú átalakuláskor a reakció második szakaszában, a proton 

kiszakadása az aktivált komplexből 8-16 KJ/mól energiát igényel. Ezért 
képződnek alkének magasabb hőmérsékleten. 

7. kérdés 
Kísérleti tények igazolják, hogy a terc.-butil-alkohol már sokkal ala-

csonyabb hőmérsékleten, tehát könnyebben alakul át izobuténné, mint 
például az etilalkohol eténné. 

Mivel magyarázható a terc.-butilalkohol könnyebb vízeliminációja? 
7. felelet 
Valószínű, hogy az eliminációs rekació lehetőségét a szubsztrátum 

szerkezete is befolyásolja.  Mindenekelőtt kihangsúlyozzuk, hogy az 
eliminációs reakció mechanizmusától függetlenül  - amely nemcsak E1 

lehet - az alkénekké való átalakulás készsége a primér < szekundér < 
tercier alkilszármazékok irányában növekedik. Az alkilszármazékok 
rendú'sége elektronikus illetve sztérikus hatások révén befolyásolja  az Ei 
mechanizmus lehetőségét az SNi reakcióval szemben (növekedik az 
Ei/SNi arány). Ugyanis mind az elektronikus, mind a sztérikus tényező 
l é n y e g é b e n a m a g a s a b b r e n d ű s z é n a t o m o k között i ke t tőskö tés 
képződését kedvezményezi. Az alkilgyökökkel nagyobb mértékben szub-
sztituált alkének pl. (H 3C) 2 -C=CH-CH 3 ) sokkal stabilabbak, mint a 
kevésbé szubsztituáltak (pl. H3C-CH=CH-CH3). Ez a stabilizálódás az 
alkilgyökök +1 elektroneffektusának  tulajdonítható. 

8. kérdés 
Hogyan magyarázható a magasabbrendű alkilszármazékok fokozot-

tabb átalakulási készsége alkénekké a sztérikus hatásból kifolyólag? 
8. felelet 
A sztérikus hatás azon keresztül nyilvánul meg, hogy a szubsztrátum 

a-helyzetű, s p 3 tetragonális hibridállapotú (109°28' vegyértékszögek) 
szénatomjának zsúfoltsága  csökken, ha kettőskötés kialakításával sp 
trigonális hibridállapotú (vegyértékszög 120°) szénatommá alakul át. 
Tehát az entrópia növekedése révén a rendszer stabilizálódik. Mivel a 
magasabbrendű központi szénatommal rendelkező alkilszármazékok 
reakciócentruma "zsúfoltabb",  ezek reakciókészésge az H; t ípusú 
átalakulásban ún. "sztérikus segítség" révén nagyobb, mint az alacso-
nyabbrendűeké. 



9. kérdés 
Az eliminációs reakciók egy másik típusánál azt észlelték, hogy a 

reakciósebesség mind a szubsztrátum, mind a reagens koncentrációjától 
függ.  Ugyanakkor az aktivált komplex képződését, a szubsztrátum 
P-szénatomjáról kiszakadó hidrogénatom mozgékonysága is befolyásolja. 

Az ismertetett kísérleti tények alapján következtessünk az eliminációs 
reakciók e típusának mechanizmusára, összehasonlítva azt az SN2 reakció 
mechanizmusával! 

9. felelet 
Az eliminációs reakció sebességének függése  mindkét reakciópart-

nertől azt jelenti, hogy a reakció aktivált komplexének kialakításában 
mindekettőnek szerepe van. Tehát az elimináció bimolekuláris, s kineti-
kailag másodrendű. Szimbóluma: E2 . Ez konkréten azt jelenti, hogy a 
szubsztrátumban levő a C - H és pC-H kötések heterolítikus felszakadása 
egyidejűleg történik. Ebből az következik, hogy az (l)-es reakcióvázlatban 
feltüntetett  a, b, és c elektronátmenetek egyidejűleg azonos intenzitással 
mennek végbe. Az E2 típusú reakció sebességi egyenlete: 
v = k[R-CH2-CH2-X] [B:] alakú. 

Az E2 és SN2 típusú reakciók végbemenetelét általános formában, 
egymás mellett feltüntetve  a (4)-es reakcióvázlat szemlélteti: 

(4) 



10. kérdés 
A kísérleti adatok tanúsága szerint az E2 és SN2 típusú reakciók nem 

kötődnek olyan szorosan egymáshoz, mint az Ei és SNi típusúak. Ez 
lényegében várható is, mivel az E 2 és SN2 átalakulások mechanizmusai 
korántsem mutatnak olyan mértékű hasonlóságot, mint az E1 és SN1 

mechanizmusok. 
Jellemezzük az E 2 és SN2 reakciótípusok mechanizmusában mutatkozó 

különbségeket és ezek figyelembevételével  mutassunk rá arra, hogy 
miképpen lehetne az E 2 reakciót az SN2 rovására elősegíteni? 

10. felelet 
Amint az a (4)-es reakcióvázlatból is kitűnik, az E2 és SN2 reakciók 

aktivált komplexének szerkezete alapvetően különbözik egymástól. Az 
E2 reakció aktivált komplexében a B: reagens a szubsztrátum β-
szénatomján levő hidrogénatomhoz, az SN2 reakció során viszont az 
a-helyzetű központi szénatomhoz orientálódik. 

Mivel a reagens koncentrációja mindkét reakciótípus sebesség egyen-
letében szerepel, úgy vélnénk, hogy a (B:) reagens minőségétől függően 
nem lehetne az E2/SN2 reakcióarányt egyik, vagy másik reakciótípus 
irányában befolyásolni.  A valóságban azonban, attól függően,  hogy a (B:) 
reagens bázikus jellege Ca leszakadó protont támadja) vagy nukleofil  ereje 
Ca szubsztrátum központi szénatomját támadja) dominál, az alapreakció 
mind az E2, mind az SN2 típusú átalakulás irányába eltolható. Ebben az 
összefüggésben  szerepet játszik az alkalmazott reagens molekulatérfogata 
is. A nagyobb térfogatú  bázisok elsősorban az E2 átalakulásoknak ked-
veznek, mivel ezek könnyebben megközelíthetik a periférikusabban 
elhelyezkedő hidrogénatomot, mint a reakcióközpontban levő, térbelileg 
elrejtettebb központi szénatomot. 

Dr. Szurkos Árpád 

Színek, sz ínes anyagok, sz ínezékek 

7. Színezékek a gyógyászatban 
Szerves festékeknek  a különböző mikroorganizmusokra gyakorolt 

hatása már az 1880-as évek végétől ismert. Számos színezék Cmetilénkék, 
fuxin,  genciánkék, stb.) bakteriosztatikus vagy éppen baktericid hatású. 

A szerves festékek  gyógyászati jelentőségét rendszeresen Paul Ehrlich 
tanulmányozta első ízben. Számos új festék  előállítása és ezek biológiai 
vizsgálata elvezette az élő szövetek festéséhez.  1891-ben megállapította, 
hogy a metilénkék: 


