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అభ్యసన లక్ష్యయలు

➢ఏలీఫాటకి్ నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యలలో ర్క్ాలు

➢SN2 (ద్విఅణుక, నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్పే్ణ) చర్ాయ
విధానం



ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ లలో C-X బంధానిక్ల ధ్రర వసిభావం ఉంట ంద్వ. క్ార్బన్
ప్ర్మాణువు పాక్ష్కి ధ్నావేశానిి, హాలోజన్ ప్ర్మాణువు పాక్ష్కి ర్ుణావశేానిి
ప ంద్వ ఉంటాయి.

క్ార్బన్ ప్ర్మాణువుప క ధ్నావశేం ఉండటంవలి, ద్ానిప క నయయక్లియోఫ కల్ లు
(ఎలక్ారా న్ సాంద్రత అధవకంగా ఉని సమూహాలు ఉద్ా: OH¯, CN¯, SH¯,
NH2¯, NH3, OR¯, R¯, RCOO¯) ద్ాడి చేయడానిక్ల అవక్ాశం ఉంట ంద్వ.

ఏలీఫాటకి్ నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యలు-ప్ర్ిచయం



✓నయయక్లియోఫ కల్ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ లోని ధ్నావశేం ఉని క్ార్బన్
ప్ర్మాణువునర సమీపించే క్ొద్దీ , హాలోజన్ ప్ర్మాణువు C─X బంధ్
ఎలక్ారా న్ జంటతో పాట , క్ార్బన్ కు ద్యర్ంగా జర్ుగుత ంద్వ. చర్యలో
హాల్కడ్ నర మర్ొక నయయక్లియోఫ కల్ సాా నభ్రంశం చేసరత ంద్వ.

నయయక్లియోఫ కల్ ఆల్కై ల్ హాల్కడ్

ఏలీఫాటకి్ నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యలు-ప్ర్ిచయం



✓ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ నర సమీపించి బంధ్ం ఏర్పర్చే నయయక్లియోఫ కల్ నర
ప్రవశేంచే ప్రమయేం అని, బంధ్ ఎలక్ారా న్ జంట తో ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ నరంచి
వెడలిపో యిే సమూహానిి నిష్క్రమంచే ప్రమయేం అని అంటార్ు. ఈ
చర్యనర నయయక్లియోఫలిిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్య అంటార్ు.

ప్రవేశంచే 
ప్రమేయం

నిష్క్రమంచే
ప్రమేయం

ఏలీఫాటకి్ నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యలు-ప్ర్ిచయం



చర్ాయగతి శాసత రం మర్యిు చర్యల తిరమతీయ ర్సాయనశాసత ర అంశాలు ఆధార్ంగా

ఏలీఫాటకి్ నయయక్లయోఫలిిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యలు ర్ ండు ర్క్ాలు

1. SN2 (ద్విఅణుక, నయయక్లియోఫలిిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ)చర్యలు

2.    SN1 (ఏకఅణుక, నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ) చర్యలు

ఏలీఫాటకి్ నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్యల వర్గీకర్ణ



SN2 (ద్విఅణుక, నయయక్లియోఫలిిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ) చర్యలు
( Bi molecular Nucleophilc Substitution reactions)

❑ ఈ చర్య ఒక్ే ద్శ (single step) లో జర్ిగే చర్య.

❑ ఈ చర్య సరసంఘటతి (concerted) చర్య.

❑ చర్య నిర్ాా ర్క ద్శలో ర్ ండు క్లయిాజనక్ాలు (ఆల్కై ల్ హాల్కడ్,
నయయక్లియోఫ కల్) పాల్ీ ంటాయి.

❑ ఈ చర్య ద్విఅణుక, ద్వితీయ కిమాంక చర్య.



RX + NaOH     ROH  + NaX
ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ సో డయిమ్ హ ైడార క్ డై్ ఆలైహాల్

❑ SN2 చర్యలో ఆల్కైల్ హాల్కడ్ ల సాపేక్ష చర్ాయశీలత కిమం
మథ కల్ హాల్కడ్ > 1° ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ > 2° ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ > 3° ఆల్కై ల్ హాల్కడ్  

అధవక చర్ాయశీలత అలప చర్ాయశీలత

SN2 (ద్విఅణుక, నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ) చర్యలు



CH3Br    +  NaOH CH3OH +     Na Br
మథ కల్ బరర మ ైడ్         సో డయిమ్ హ ైడార క్ డై్ మథ కల్ ఆలైహాల్ 

SN2 (ద్విఅణుక, నయయక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్ష్ేప్ణ) చర్యలు

Rate ∝ [CH3Br][OH⁻]



❖ఎలాంటి మధ్యసా ప్ద్ార్ాా లు ఏర్పడవు. ప్ర్మాణువుల మధ్య అస్ిార్
అమర్కివలి ఏర్పడని మధ్యగత లేద్ా సంధవస్ిాతి (Transition state) ద్ాిర్ా
చర్య జర్ుగుత ంద్వ.

సంధవస్ిాతి

చర్ాయ విధానం



❖ఈ చర్య మధ్యగత స్ిాతిలో ఆల్కై ల్ హాల్కడ్ చర్ాయక్ంేద్ర క్ార్బన్ చరటటర ఐద్ర
సమూహాలు ఉంటాయి. ప్రవశేంచే సమూహం, నిష్క్రమంచే సమూహాలతో
పాక్ష్ిక బంధ్నాలు ఉంటాయి.

❖అలాంటి మధ్యగత స్ిాతిని సంధవ స్ిాతి (transition state)
అంటార్ు.

❖సంధవ స్ిాతిలో చర్ాయ క్ంేద్ర క్ార్బన్ sp2 సంకర్గకర్ణ స్ిాతిలో ఉంట ంద్వ. ద్ానిప క
ఉని మూడు బంధవత హ డైరరజన్ లు ఏక తలంలో ఉంటాయి. బంధ్ క్ోణం
120°.

సంధిసి్థతి



Ea

మథ కల్ బరర మ ైడ్, హ ైడరా క్ ైై డ్ అయాన్ ల మధ్య జర్ిగే చర్య శక్లత పార్్వ చితరం

చర్ాయ నిర్ూప్కం

స్ిాతి
 శక్

లత సంధవస్ిాతి

Ea



❑ చర్యనిర్ూప్కం చర్య ప్రగతిని గుర్ించి త లియచేసరత ంద్వ.
❖కిమంగా బరర మ డై్ అయాన్ తో విడపిో యి హ డైరా క్ ైై డ్ అయాన్ తో బంధ్ం
ద్ృఢతర్మవుత ంద్వ.

❖C ─ Br బంధ్విచిితిక్ల క్ావలస్ిన శక్లతక్ల పాక్ష్కింగా C ─ OH బంధ్ం
ఏర్పడడం వలి విడుద్లయియే శక్లత ఉప్కర్ిసరత ంద్వ.

❖ప్రవశేంచే ప్రమయేమ ైన -OH, నిష్క్రమంచే ప్రమయేమ ైన -Br క్ల వయతిర్ేక
ద్వశలో క్ార్బన్ తో బంధ్ం ఏర్పర్చరక్ొంట ంద్వ.



❖ SN2 చర్యలలో ప్రవశేంచే ప్రమయేం, నిష్క్రమంచే
ప్రమయేానిక్ల వయతిర్ేకద్వశలో ద్ాడి చయేడం వలి, అణువు
పరా ద్శేక వినాయసం విలోమనం జర్ుగుత ంద్వ. ద్దనేి
వాల్ె న్ విలోమనక్లియ అంటార్ు.

SN2 చర్య పరా ద్ేశక ర్సాయనశాసరతం- వాల్ె న్ విలోమనం 

❖ ప్రతిక్ష్ేప్ణ చర్య జర్ిగకే్ొద్దీ ద్ాడి జర్ిగే క్ార్బన్ ప్ర్మాణు వినాయసం విలోమనం
చ ంద్రత ంద్వ.ఇలాంటి మార్ుప SN2 చర్యలలో సర్ిసాధార్ణం.

Paul Walden

http://ursula.chem.yale.edu/~chem220/PROBSETS/PS06spr/PS5-S06/PS5-S06.html



(-)-2-బరర మోఆక్ేరన్, ప టాషియం హ డైరా క్ ైై డ్ జలద్రా వణంతో SN2 విధానంలో
చర్యప ంద్వనప్ుపడు (+)- 2- ఆకరనోల్ ఏర్పడుత ంద్వ.

2 - బరర మోఆక్ేరన్ క్ష్యర్గకృత జల విశలిష్కణలో వాల్ె న్ విలోమనం

(-)-2-బరర మోఆక్ేరన్ (+)-2-ఆకరనోల్



R-(-)-2-బరర మోబూయటనే్, SN2 విధానంలో జలవిశలిష్కణ చ ంద్వ S-(+)-2-
బూయటనోల్ ఏర్పర్ుసరత ంద్వ.

R-(-)-2-బరర మోబూయటనే్ S-(+)-2-బూయటనోల్

2 - బరర మోఆక్ేరన్ క్ష్యర్గకృత జల విశలిష్కణలో వాల్ె న్ విలోమనం



ధ్నయవాద్ాలు
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