Задача 34

Кои от изброените реактиви трябва да се използуват, за да се превърне 1бутен в 2-бутен: алкохолен разтвор на KOH, хлор, хлороводород, воден
разтвор на KOH? Напишете химичните уравнения и наименованията на
получените продукти.

Решение:
Превръщането на 1-бутен в 2-бутен може да се осъществи по два начина.
Възможно е да се проведат следните преходи:
първа възможност – с използване на реактивите хлороводород и алкохолен
разтвор на калиева основа;
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втора възможност – с използване на реактивите хлороводород, воден разтвор
на калиева основа и концентрирана сярна киселина, която не е даден реактив в
условието:
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Уравненията за осъществяване на превръщанията са изразени след съответния
преход.
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Следователно хлорът, даден в условието не е необходим за превръщането на 1бутен в 2-бутен.
Присъединяването на хлороводород към 1-бутен протича съгласно правилото на
Марковников. Правилото гласи: Присъединяване на полярни молекули, съдържащи
водород към несиметрични алкени се осъществява като водородният атом от
полярната молекула се присъединява към онзи въглерод при двойната връзка, който е
свързан с повече водородни атоми.
Обяснение на правилото на Марковников може да се направи чрез разглеждане
на реакционния механизъм, който е електрофилно присъединяване. -Връзката
обуславя област на повишена електронна плътност над и под равнината на -връзката
и затова тя може да се атакува лесно от електрофилни реагенти – положителни йони
или полярни молекули.
Присъединяването на полярни молекули, съдържащи водород и конкретно
хлороводород към 1-бутен може да се извърши по две направления, като две
успоредни, конкурентни, едновременно протичащи реакции. Тези две реакции имат
общо начало, но водят до получаване на различни продукти – 1-хлоробутан и 2хлоробутан, като последният е в по-голямо количество. Причината за това се изяснява
след разглеждане на етапите в механизма на реакцията:
Първоначално молекулата на хлороводорода атакува с частично положително
заредения си водороден атом -електроните на двойната С=С връзка. Преходно
се преминава през -комплекс, в който взаимодействието между бутена и
хлороводорода е слабо, без образуване на нормална връзка;
По-нататък водороден катион се отцепва от молекулата на хлороводорода,
което води също до хлориден анион. Водородният катион се свързва
ковалентно за сметка на двата -електрона с един от въглеродните атоми при
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двойната връзка. Този въглероден атом преминава от sp в sp хибридно
състояние. При другия въглероден атом от двойната връзка, поради липса на електрон, възниква цял положителен заряд. Образува се положителен йон,
наречен карбокатион;
В следващия етап, който е йонен, карбокатионът се свързва с хлоридния йон,
като се получава съответното хлоропроизводно.
В резултат на този механизъм е възможно да се образуват два карбокатиона –
първичен и вторичен с вакантна (незаета) р-орбитала. Двата карбокатиона имат
различна стабилност. По-стабилен е този йон, в който положителният заряд е
компенсиран в по-голяма степен, което понижава енергията на карбокатиона.
Вторичните и третични карбокатиони са по-стабилни от първичните поради наслагване
на индукционния ефект на алкиловите групи и компенсиране на положителния заряд в
по-голяма степен. Например във вторичния бутилов карбокатион положителният заряд
е компенсиран от положителния индукционен ефект (+І) на две алкилови групи –
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метиловата и етиловата, докато при първичния – от +І само на една пропилова група.
Така положителният заряд във вторичния карбокатион е компенсиран в по-голяма
степен и той е по-стабилен. Ето защо реакцията протича предимно в направление към
образуване на 2-хлоробутан.
От това разглеждане следва логично обяснението на правилото на
Марковников: Водородният катион от атакуващата полярна молекула се присъединява
по такъв начин, че се образува предимно по-стабилният карбокатион. Съгласно
правилото на Марковников към несиметрични алкени се присъединяват и други
полярни молекули, като вода, циановодород, бромоводород и др.
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Присъединителни реакции са тези, в които молекулите на изходните вещества
се свързват помежду си, образувайки само един реакционен продукт.
По условие 1-бутен трябва да се превърне в 2-бутен. Първата стъпка в това
превръщане е разгледаното присъединяване на хлороводород към 1-бутен.
Следващата стъпка изисква полученият 2-хлоробутан да се обработи с алкохолен
разтвор на калиева основа. Протича реакция на елиминиране по правилото на Зайцев.
Продуктите от нея са 1-бутен и 2-бутен, като 2-бутенът е основен продукт, а 1-бутенът –
страничен продукт. Причина за това е фактът, че при елиминиране по-лесно се отцепва
водороден катион преимуществено от най-малко хидрогенирания съседен въглероден
атом (от метиленовата, а не от метиловата група). Друга формулировка на правилото
на Зайцев е: от вторични и третични алкохоли или халогенопроизводни при реакция на
елиминиране се образува предимно алкенът с най-заместена двойна връзка.
Реакции на елиминиране са тези, в които от изходно вещество се отделят атоми
или атомни групи, вследствие на което се получават молекули със сложни връзки или
затворени вериги.
По първия подход, чрез две реакции – хидрохалогениране и елиминиране с
алкохолна калиева основа – 1-бутенът се превръща в 2-бутен.
Вторият подход за превръщане на 1-бутен в 2-бутен включва следните етапи:
Присъединяване на хлороводород към 1-бутен по правилото на Марковников;
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Заместване на хлора в 2-хлоробутана с хидроксилна група, което води до 2бутанол – заместителна реакция на хлоробутан с воден разтвор на калиева
основа;
Вътрешномолекулно
обезводняване
(дехидратиране)
на
2-бутанола
преимуществено до 2-бутен – реакция на елиминиране по правилото на Зайцев.
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