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➢SN1 (ఏక అణుక, న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ) చర్యూ విధాన్ం

➢SN1, SN2 చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు

అభ్ూసన్ లక్షయూలు



❑ టెర్షియర్ీ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ (R3X) లు సయధార్ణంగయ SN1 చర్యూ విధానాన్ని
అన్ుసర్షసయా యి.

❑ SN1చర్య

➢ర్ ండు దశలలో జర్ుగుత ంది.

➢చర్యూవగేం ఒక్ే క్లియాజన్కం (టెర్షియర్ీ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్) గయఢతప క
మాతరమే ఆధార్ప్డి ఉంట ంది.
➢చర్యూవగేం ప్రథమ కిమాంక చర్ూల చర్యూవగేయన్నక్ల అన్ుగుణంగయ
ఉంట ంది.

1.SN1(ఏక అణుక, న్యూక్లియోఫలిిక్ ప్రతిక్షేప్ణ) చర్ూలు



SN1(ఏక అణుక, న్యూక్లియోఫలిిక్ ప్రతిక్షేప్ణ) చర్ూలు

ర్ేట ∝ [(CH3)3C-X]
❑ SN1 చర్ూలో ఆల్కైల్ హాల్కడ్ ల సయపేక్ష చర్యూశీలత కిమం

3° ఆల్కైల్ హాల్కడ్ > 2° ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ > 1° ఆల్కైల్ హాల్కడ్  

అధిక చర్యూశీలత అలప చర్యూశీలత



2. SN1 చర్యూ విధాన్ం

❑ SN1 చర్ూ ర్ ండు దశలలో జర్ుగుత ంది.
➢ మొదటి దశ – ర్టే న్నర్యా ర్క దశ( Rate Determining Step)-
నెమమదిగయ జర్ుగుత ంది.

టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ బ్రర మ డై్ అయనీకర్ణం చ ంది టరె్షియర్ీ బ్ుూటెకల్
క్యర్బోక్యటయాన్ న్ు ఏర్పర్ుసుా ంది.

▪ టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ బ్రర మ ైడ్, KOH జలదరా వణం సమక్షంలో క్షయర్ జలవిశషి ణ



❖ క్యర్బోక్యటయాన్ SN1 చర్యూ విధాన్ంలో మధ్ూగత సిితి(intermediate). 

టెర్షియర్ ీబ్ుూటెకల్ బ్రర మ ైడ్ టెర్షియర్ ీబ్ుూటెకల్ 
క్యర్బోక్యటయాన్

2. SN1 చర్యూ విధాన్ం



➢ర్ ండో దశలో టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ క్యర్బోక్యటయాన్ OH⁻ అయాన్ తో వగేంగయ
చర్ూజర్షపి టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ ఆలైహాల్ ఉతపనాిన్ని ఏర్పర్ుసుా ంది.

టెర్షియర్ ీబ్ుూటెకల్ 
ఆలైహాల్

టెర్షియర్ ీబ్ుూటెకల్
క్యర్బోక్యటయాన్

2. SN1 చర్యూ విధాన్ం



❑మొదటి దశలో
❖ C-Br బ్ంధ్విఛ్చితాి జర్ుగుత ంది.
❖ బ్ంధ్విఛ్చితాి ఉ ణ గయి హకం క్యబ్టిి ఈ దశ మ లిగయ జర్ుగుత ంది.
❖ క్లియాజన్క్యన్నక్ల శక్లా అవసర్మవుత ంది.

➢ధ్ుర వ దరా వణులు (polar solvents) SN1 చర్యూవిధానాన్నక్ల బ్ాగయ
అన్ుకూలిసయా యి.
ధ్ుర వధరా వణి అణువులు, అయనీకర్ణం వలి ఏర్పడిన్ అయాన్ లన్ు
దరా వణీకృతం చేయడం దాార్య C ─Br బ్ంధ్విఛ్చితాిక్ల సహాయప్డతాయి.



SN1 చర్ూ శక్లా పయర్్వ చితరం
(CH3)3CBr + CH3COO- (CH3)3COCOCH3 + Br -

ర్ ండు సంధిసిిత లు: TS1, TS2

మధ్ూగత సిితి

చర్యూ న్నర్ూప్కం

సిితి
 శక్

లా

సంధిసిితి-1 

సంధిసిితి-2

మధ్ూగత సిితి



❑ టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ బ్రర మ డై్ ఉతేాజిత శక్లాన్న (Ea[1]) గిహ ంచి, మొదటి
సంధిసిితి (TS1) క్ల ఉతేాజితం చ ందుత ంది.

❑ TS1 తార్షతగతిన్ వియోగం చ ంద,ి క్ ంత శక్లాన్న క్ోలోపయి, అసిిర్మయిన్
టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ క్యర్బోక్యటయాన్ మధ్ూగత సిితిగయ మార్ుత ంది.

❑ మధ్ూగతసిితి క్ ంత శక్లాన్న (Ea[2]) గిహ ంచి, ర్ ండో సంధిసిితి (TS2)న్ు
ఏర్పర్ుసుా ంది.

❑ TS2 క్ ంత శక్లాన్న క్ోలోపయి సిిర్మ నై్ ఉతపన్ిం టెర్షియర్ీ బ్ుూటెకల్ ఆలైహాల్
న్ు ఏర్పర్ుసుా ంది.

SN1 చర్ూ శక్లా పయర్్వ చితరం



❑ SN1 చర్ూలలో క్యర్బో క్యటయన్ మధ్ూగతసిితి.

❑ క్యర్బోక్యటయన్ లో
➢ క్యర్ోన్ కు sp2 సంకర్కీర్ణ సిితి, సమతల న్నర్యమణం, ధ్నావశేం
ఉంట ంది.

➢ క్యర్ోన్ మీద ఉన్ి మూడు ప్రతిక్షేప్క్యలు ఒక్ే తలంలో ఉంటాయి.
➢ సంకర్కీర్ణం చ ందన్న ఖాళీ ‘p’ ఆర్షో టాల్ తలాన్నక్ల లంబ్దిశలో
ఉంట ంది.

SN1 చర్ూ పయర దేశిక ర్సయయన్ శయసారం

ఖాళీ p ఆర్బి టాల్

sp2 సంకరీకర్ణం



SN1 చర్ూ పయర దేశిక ర్సయయన్ శయసారం

క్యర్బో క్యటయన్ మీద            
దాడ ి

మౌలిక 
వినాూసం

విలోమన్ం 
చ ందని్ వినాూసం

ముందు 
న్ుంచివెన్ుక న్ుంచి ❑ అసౌ ివ క్యర్ోన్ కలిిన్ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ SN1

చర్ూలో పయల్ి ంట,ే ఎన్ని్నయోమరి్ మిశమిం
ఏర్పడుత ంది.

❑ క్యర్బో క్యటయన్ మీద న్యూక్లియోఫ కల్ ముందు
న్ుంచి గయనీ వెన్ుకన్ుంచి గయనీ దాడి
చేయడాన్నక్ల సమాన్ సంభావూత ఉంది.

❑ అసౌ ివ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ ప్ర్ంగయ
మౌలిక వినాూసం కలిిన్ ఎన్ని్నయోమ్- 50%;
విలోమన్ం చ ందిన్ వినాూసం కలిిన్ ఎన్ని్నయోమ్ 
-50% ర్ సిమిక్ మిశమిం



SN1 చర్ూ పయర దేశిక ర్సయయన్ శయసారం
❑ చాలా వర్కు SN1 చర్ూలలో

➢ అసౌ ివ క్యర్ోన్ కలిిన్ ఆల్కై ల్ హాల్కడి న్ుంచి అధకి మోతాదులో విలోమన్ం చ ందిన్
వినాూసం కలిిన్ ఉతపన్ిం (ఎన్ని్నయోమ్) ఏర్పడుత ంది.

➢ 50 న్ుంచి 70 శయతం వర్కు ఏర్పడే ఉతపన్ిం విలోమన్ం చ ందిన్ వినాూసం కలిగష
ఉంట ంది.

(S)-2-బ్రర మోబ్ూూటనే్ (R)-2-బ్ుూటనోల్ (S)-2- బ్ుూటనోల్
83% 17%

66% విలోమన్ం చ ందని్ వినాూసం కలిిన్ ఉతపన్ిం



SN1 చర్ూ పయర దేశిక ర్సయయన్ శయసారం
❑ సయల్ విన్్ టీన్- SN1 చర్ూలలో అధిక మోతాదులో విలోమన్ం చ ందిన్ వినాూసం

కలిిన్ ఉతపన్ిం ఎందుకు ఏర్పడుత ందో మొటిమొదటగియ వివర్షంచార్ు.

Saul 

Winstein

వియోగం 
చ ందన్న 
అణువు

సన్నిహ త
అయాన్ 
జంట

దార వణిచే 
వేర్ుచయేబ్డిన్
అయాన్ జంట

వియోగం 
చ ందిన్ 
అయాన్ుి

దార వణి

❖ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ వియోగం చ ందిన్ప్ుపడు ముందుగయ సన్నిహ త అయాన్ జంట ఏర్పడుత ంది. 
❖ క్యటయాన్, ఆన్యాన్ మధ్ూలో దరా వణి అణువుల చేర్షక వలన్ దరా వణిచే వేర్ుచయేబ్డని్ 
అయాన్ జంట ఏర్పడుత ంది. 

❖ దరా వణిచే వేర్ుచయేబ్డిన్ అయాన్ జంట న్ుండి ప్ూర్షాగయ వియోగం చ ందిన్ అయాన్ుి  
ఏర్పడతాయి. 



SN1 చర్ూ పయర దేశిక ర్సయయన్ శయసారం

➢ న్యూక్లియోఫ కల్  ప క నాలిింటిలో దేన్న మీద అయిన్ దాడి చేయవచుి.
➢ న్యూక్లియోఫ కల్ ప్ూర్షాగయ వియోగం చ ందిన్ క్యర్బోక్యటయన్  మీద దాడి చేసేా  ర్ సిమిక్ మిశమిం 
ఏర్పడుత ంది.  

➢ న్యూక్లియోఫ కల్ సన్నిహ త అయాన్ జంట లేదా దరా వణచిే వరే్ుచయేబ్డని్ అయాన్ జంటలో
క్యర్బోక్యటయన్ మీద దాడి చేసని్ప్ుపడు ఒక వెకప్ు హాల్కడ్ అయాన్ అడుు గయ ఉండుట వలన్
విలోమన్ం చ ందిన్ వినాూసం కలిిన్ ఉతపన్ిం ఏర్పడుత ంది.

వియోగం 
చ ందన్న 
అణువు

సన్నిహ త
అయాన్ 
జంట

దార వణిచే 
వేర్ుచయేబ్డిన్
అయాన్ జంట

వియోగం 
చ ందిన్ 
అయాన్ుి

దార వణి



SN1, SN2 చర్ూల వేగయలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు
1. ఆల్కైల్ సమూహ న్నర్యమణం (-R )
2. న్యూక్లియోఫ కల్ ప్రభావం
3. న్న ్రమించే ప్రమేయం (X) సాభావం
4. దరా వణి సాభావం

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



1.ఆల్కైల్ సమూహ(─R) న్నర్యమణం:
SN1 చర్యూవగేం క్యర్బోక్యటయన్ సిిర్తాం మీద ఆధార్ప్డి ఉంట ంది.
➢ పేరర్ేప్క, అతిసంయుగమ, ర్ జొనెన్్ ప్రభావం వలి ఎలక్యిా ని్న్ు విడుదల చేసే

సమూహాలు క్యర్బోక్యటయని్ సిిర్తాాన్ని ప ంచుతాయి.

బ్ ంజ కల్, ఎల్కల్ > టెర్షియర్ీ > స కండర్ీ > ప కరమర్ీ > మిథ కల్ క్యర్బోక్యటయన్

ఆల్కై ల్ హాల్కడిలో SN1చర్యూవగేం కిమం (క్యర్బోక్యటయన్ ల సయపేక్ష సిిర్తా
కిమం)

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



1.ఆల్కైల్ సమూహ(─R) న్నర్యమణం:

క్లియాశీల క్యర్ోన్ చుటటి  పయర దశేిక అవర్బధ్ం ప ర్ుగుత న్ి క్ దద  SN2 
చర్యూశీలత తగుి త ంది.

ఆల్కైల్ హాల్కడ్ లలో SN2 చర్యూవగే కిమం:

మిథ కల్ > ప కరమర్ీ > స కండర్ీ > టెర్షియర్ీ హాల్కడ్

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



2. న్యూక్లియోఫ కల్ ప్రభావం:
SN1 చర్ూ: 
➢ చర్యూర్టే  న్యూక్లియోఫ కల్ గయఢత లేదా సాభావం మీద ఆధార్ప్డదు- ర్ేట  
న్నర్యా ర్ణ దశలో న్యూక్లియోఫ కల్ పయల్ి న్దు.

SN2 చర్ూ:
➢ చర్యూర్టే  న్యూక్లియోఫ కల్ గయఢత మర్షయు సాభావం మీద ఆధార్ప్డుత ంది.
➢ న్యూక్లియోఫ కల్ గయఢత ప ంచితే చర్యూర్ేట  ప ర్ుగుత ంద.ి 

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



2. న్యూక్లియోఫ కల్ ప్రభావం:
SN2 చర్ూ:
బ్లమ నై్ న్యూక్లియోఫలిిక్ క్యర్క్యలు సమరా్వంతంగయ చర్యూశీల క్యర్ోన్ న్ుంచి
హాల్కడ్ అయాన్ న్ు తొలగషంచడం దాార్య చర్యూవగేయన్ని ప ంచుతాయి.

CN¯ > I⁻ > OR‒ > OH⁻ > C6H5O¯ > Cl¯ > CH3COO¯ >H2O >F¯

క్ న్ని న్యూక్లియోఫ కల్ ల న్యూక్లియోఫలిిసిటీ కిమం:

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



SN1, SN2 చర్యూ వేగయలన్ు న్న ్రమించ ేప్రమేయ సాభావం ప్రభావితం చేసుా ంది-
చర్యూన్నర్యా ర్ణ దశలో న్న ్రమించే ప్రమేయం తొలగషంప్బ్డుత ంది.
❖ న్న ్రమణ తర్ువయత బ్లహీన్ క్షయర్యలు- మంచి న్న ్రమణ సమూహాలు 
❖ హాలోజని్లో, అయొడ కడ్ అయాన్ బ్లహీన్ క్షయర్ం, క్యవున్ మంచి 
న్న ్రమణ సమూహం.

3. న్న ్రమించే ప్రమేయ (X) సాభావం :

RI > RBr > RCl > RFఆల్కైల్ హాల్కడ్ చర్యూవేగ కిమం:

I- > Br- > Cl- > F-

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



4. దార వణి సాభావం
SN1 చర్ూ: పో లా్ పోర టిక్ దరా వణిలు (ఊదాహర్ణ: నీర్ు, ఇథనోల్)
➢ క్యర్బోక్యటయన్ ఏర్పడే ర్ేట న్ు ప ంచుతాయి.
➢ క్యర్బోక్యటయన్ ఏర్యపట కు దోహదప్డే సంధిసిితిక్ల సిి ర్తాాన్ని ఇసయా యి.
➢ చర్యూవగేయన్ని ప ంచుతాయి.
❖ నీర్ు మంచి పో లా్ పోర టిక్ దరా వణి- అయనీకర్ణాన్ని పోర త్హ సుా ంది.
❖ నీర్ు-మిథనోల్ లేదా నీర్ు-ఇథనోల్ దరా వణి మిశమిాన్ని SN1 చర్ూలో
ఉప్యోగషసయా ర్ు.

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



4. దార వణి సాభావం
SN2 చర్ూ:
పో లా్ పోర టిక్ దరా వణిలు
➢ న్యూక్లియోఫ కల్ న్ు హ ైడోరజన్ బ్ంధాల దాార్య బ్ంధిసయా యి.
➢ చర్యూర్టే న్ు తగషిసయా యి. 
➢ హాల్కడ్ అయాని్ న్యూక్లియోఫిలిసిట ీకిమం:

(అలప ప్ర్షమాణాన్ని కలిగషన్ F- ఎకుైవగయ దరా వణీకర్ణం చ ందుత ంది)
I- > Br- > Cl- > F-

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



4. దార వణి సాభావం
SN2 చర్ూ:
పో లా్ అపోర టిక్ దరా వణిలు (ఊదాహర్ణ: DMF, DMSO)
➢ న్యూక్లియోఫ కల్ న్ు హ ైడోరజన్ బ్ంధాల దాార్య బ్ంధించవు.
➢ చర్యూర్టే న్ు ప ంచుతాయి.
➢ హాల్కడ్ అయాని్ న్యూక్లియోఫిలిసిట ీకిమం:

F- > Cl- > Br- > I-

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేప్ణ చర్ూలన్ు ప్రభావితం చేసే అంశయలు



SN1,  SN2 చర్ూల మధ్ూ భేదాలు 
SN1 చర్ూ SN2 చర్ూ

1.ఇవి ఏక అణుక చర్ూలు 1.ఇవి దిా అణుక చర్ూలు.

2.చర్యూశీల క్యర్ోన్ ప్ర్మాణువుప క
న్యూక్లియోఫ కల్ దాడి ర్ ండువెకప్ుల న్ుంచి
జర్ుగుత ంద.ి క్యనీ వనె్ుకవెకప్ు న్ుంచి
దాడి జర్షగే శయతం అధికంగయ ఉంట ంది.

2.న్యూక్లియోఫ కల్ దాడి వెన్ుక వెకప్ు
న్ుంచి మాతరమే జర్ుగుత ంది.

3.ధ్ుర వణభరా మక ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ లో
పయక్షికంగయ ర్ సిమీకర్ణం జర్ుగుత ంద.ి

3.వయల్ు న్ విలోమన్ం జర్ుగుత ంది



SN1 చర్ూ SN2 చర్ూ
4. న్యూక్లియోఫ కల్ అలపగయఢత
చర్యూవిధానాన్ని పో ర త్హ సుా ంది.

4. న్యూక్లియోఫ కల్ అధకి గయఢత
చర్యూవిధానాన్ని పోర త్హ సుా ంద.ి

5.ఎలక్యిా న్నక్ అంశయలు చర్యూవగేయన్ని
ప్రభావితం చేసయా యి.

5.పయర దశేిక అవర్బధ్ం చర్యూవగేయన్ని
తగషిసుా ంది.

6. H2O, NH3 లాంటి బ్లహనీ్మ నై్
న్యూక్లియోఫ కల్ లు ఈ చర్యూవిధానాన్నక్ల
అన్ుకూలంగయ ఉంటాయి.

6. ఆలాైక్ స్ డ్, అయొడ కడ్ లాంటి
బ్లమ ైన్ న్యూక్లియోఫ కల్ లు
చర్యూవిధానాన్నక్ల అన్ుకూలంగయ ఉంటాయి.

SN1,  SN2 చర్ూల మధ్ూ భేదాలు 



SN1 చర్ూ SN2 చర్ూ
7. దరా వణి ధ్ుర వణతతో చర్యూ వగేం
ప ర్ుగుత ంది.

7. దరా వణి ధ్ుర వణత ప ర్ుగుత న్ి క్ దద ,
చర్యూ వేగం తగుి త ంది.

8. ఆల్కై ల్ హాల్కడిలో చర్యూశీలకిమం
బ్ ంజ కల్, అల్కల్ > టెర్షియర్ీ > స కండర్ీ
> ప కరమర్ీ > మిథ కల్ హాల్కడుి

8. ఆల్కై ల్ హాల్కడిలో చర్యూశీలకిమం

మిథ కల్ > ప కరమర్ీ > స కండర్ీ >
టెర్షియర్ీ హాల్కడుి

SN1,  SN2 చర్ూల మధ్ూ భేదాలు 



ధ్న్ూవయదాలు
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