
Halogéntartalmú szerves 
vegyületek

7. előadás



Halogéntartalmú szerves vegyületek

• Funkciós csoport: -X (X = F, Cl, Br, I)
• Természetben is előfordulnak (algák, erdőtüzek, 

vulkánok)
• Széleskörű alkalmazás

• Gyógyszerhatóanyagok



Halogéntartalmú szerves vegyületek



Halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése



• C-X kötés poláris 

• magasabb op, fp. Mint a megfelelő CH-nak

• Vízben nem oldódnak (max kis szénatomszámú F-CH-k, F 
képes H-híd akceptorként kapcsolódni)

• Alkil-X; alkenil-X; alkinil-X, aril-X

• Jellegzetes szagúak, víznél sűrűbbek

• C-X nél a C elektrofil karakterű 

Halogéntartalmú szénhidrogének fizikai tulajdonságai



Halogéntartalmú szénhidrogének fizikai tulajdonságai



Halogenidek előállítása
• Alkánok halogénezése



Halogenidek előállítása
• Alkánok halogénezése



Halogenidek előállítása
• Alkének halogénezése, hidrogénhalogénezése



Halogenidek előállítása

• Alkoholok halogénezése



Halogenidek előállítása

• Alkoholok halogénezése



Sztereoizoméria ‐ konfiguráció

• egy C atomhoz 4 különböző csoport kapcsolódik



Sztereoizoméria – konfigurációs 
izoméria (optikai izoméria)

• Konfigurációnak nevezzük egy szénatom (illetve kettős kötésű 
szénatompár) körül az egymással közvetlenül nem kapcsolódó 
atomok, atomcsoportok viszonylagos térbeli elrendeződését 

• Abban az esetben, ha egy központi szénatomhoz négy különböző 
ligandum kapcsolódik, azonos konstitúció mellett is kétféle 
molekula létezik. Az ilyen szénatomokat kiralitáscentrumnak
nevezzük, a vegyületek pedig királisak

• Konfigurációs izomerek: enantiomerek, a tükörképi párjukkal 
nem hozhatók fedésbe (nincs belső tükörsíkjuk) 

• A poláris fényt eltérően forgatják (+ vagy -)

• Eltérő tulajdonságok (pl. narancs, citrom) 



Sztereoizoméria – konfigurációs 
izoméria (optikai izoméria)

Van belső tükörsík - akirális

Nincs belső tükörsík - királis



Enantiomerek jelölése

• D, L (addig alakítom, míg glicerinaldehidet nem kapok 
belőle – ha a jobbra forgató glicerinaldehidet kapom, D 
(dextrorotation), ha a balra forgatót L (Levorotation) 
RELATÍV KONFIGURÁCIÓ

• Abszolút konfiguráció: meghatározott szabályok szerint 
megszámozzák a szubsztituenseket, a 4-et hátraforgatják 
és megnézik, hogy a többi sorszám az óramutatóval 
megegyező irányba megy (R), vagy ellentétesen (S) 
(kémiailag nem meghatározható)



Sztereoizoméria – konfigurációs 
izoméria (optikai izoméria)



Sztereoizoméria – konfigurációs 
izoméria (optikai izoméria)

• Ha több kiralitáscentrum is van a molekulában, 
akkor lesznek olyan konfigurációs izomerek, melyek 
nem tükörképi párjai egymásnak és nem is azonosak 
ezek diasztereomerek



Halogenidek reakciói

• Nukleofil szubsztitúciós reakciók (SN)



SN2 reakció (primer és szekunder 
halogenidek)

Az átmeneti állapotban 2 reaktáns vesz részt

SN2 : két reaktánsos nukleofil szubsztitúció

inverzió

nukleofil távozó csoport



SN1 reakció (tercier halogenidek)

Az átmeneti állapotban 1 reaktáns vesz részt

SN1 : egy reaktánsos nukleofil szubsztitúció

Lesz ilyen is olyan is 
(eredeti és invertált)

Enantiomerek 1.1 arányú keveréke : racemát



SN1 reakció



Alkil‐halogenidek eliminációs reakciói

Tömény NaOH (ha híg akkor szubsztitúció)



Alkil‐halogenidek eliminációs reakciói

Zajcev szabály: a hidrogén arról a szénről távozik, ahol már 
eleve kevesebb volt



Alkil‐halogenidek előfordulása

metil-klorid (klórmetán) : hűtőgépek töltésére

etil-klorid (klóretán) : gáz, cseppfolyósítva palackozzák, 
kifújva / kitágulva lehülést okoz – helyi érzéstelenítés

„Brómhexin” : nyálkatermelést serkenti – légzést könnyíti



Alkil‐halogenidek előfordulása

eozin: festék

olaflur: fogzománcba építve gátolja a 
szuvasodást

tiroxin: pajzsmirigy hormon



Alkil‐halogenidek előfordulása

széntetraklorid: oldószer, hűtőanyag, tűzoltás

medazepám: pszichotróp

klóracetofenon: könnygáz (CN)



Alkil‐halogenidek előfordulása

difluor-diklórmetán (R-12, Freon-12, 
CFC-12)

tetrafluormetán (CF4) vagy szén-
tetrafluorid (Freon-14, R 14)

Freonok (hajtógázok, hűtőfolyadékok) ma már nem használják őket
A sztratoszférába jutva UV fényre hasadnak és a szabad halogénatomok 
(gyökök) lebontják az ózont



Alkil‐halogenidek előfordulása

tetrafluoretilén Poli-tetrafluoretilén (teflon)

PVC : hőre lágyuló, éghető, kémiailag ellenálló, 
kemény műanyag. Kemény vagy lágy PVC.
Égése során klórtartalma miatt hidrogén-klorid, 
dioxin és egyéb környezet számára káros 
vegyületek keletkeznek.

Ellenálló, nem nedvesíti sem hidrofób, 
sem hidrofil folyadék 
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