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1 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

УВОД 

Реакционната способност на органичните съединения при разнообразни химични реакции 

и междумолекулни взаимодействия е един от основните проблеми във физичната органична 

химия. Реакцията на електрофилно ароматно заместване (SEAr) е една от най-изучаваните в 

органичната химия, с оглед на широкото ѝ приложение от медицината до промишлеността. 

Информацията за структурните и енергетични свойства на интермедиатите в една реакция е от 

ключово значение за контролирането на химичния процес. В настоящия дисертационен труд е 

предложена нова теоретична величина – електрофилен афинитет – за охарактеризиране на 

реакционната способност на ароматни системи в серия реакции на електрофилно ароматно 

заместване: хлориране, бромиране, нитриране и бензилиране. Дефиницията на Eα е тясно 

свързана с класическата схема на процеса, отразена в литературата. Около идеята за SEAr 

механизма, който включва формирането на интермедиат на Wheland (σ-комплекс) в 

скоростопределящия етап на процеса, са обединени много учебници, монографии и обзори (1-4). 

Концепцията за електрофилния афинитет е основана на ключовата роля на този интермедиат по 

отношение на реакционната способност на ароматните съединения в SEAr процеси. Eα се 

дефинира въз основа на идеята за линейност между кинетични (активационна бариера) и 

термодинамични (стабилност на получаващите се интемедиати) величини. Тази концепция е 

сходна на подхода за дефиниране на константите на заместителите, въведени от Hammett и 

основани на принципа за линейност на свободните енергии (5). 

В полярна среда, реакцията протича по класически SEAr механизъм, с междинното 

формиране на σ-комплекс. Необходимо е да се подчертае, че значителна част от изследваните в 

литературата реакции протичат именно в среда от полярен разтворител или в присъствие на 

катализатор. Като дескриптор на реактивоспособност електрофилният афинитет следва да се 

прилага само при реакции, протичащи по класическия SEAr механизъм. 

Класическият SEAr механизъм на реакцията на електрофилно ароматно заместване е 

реакционен механизъм-парадигма за ароматни съединения. Противоположно на традиционните 

интерпретации, нашите теоретични резултати предоставят убедителни доказателства, че при 

реакции на халогениране в неполярна среда и отсъствие на катализатори протичат конкурентно 

два процеса: (а) пряко заместване по съгласуван механизъм, без участие на σ-комплекс, и (б) 

присъединяване на халоген, последвано от елиминиране на халогеноводород. И двата механизма 

водят до получаването на идентични продукти на заместване. При активирани ароматни 

съединения (анизол) вторият път е много по-изгоден енергетически. Допълнителни 
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2 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

доказателства в подкрепа на механизма на присъединяване-елиминиране при реакцията на 

хлориране на анизол са получени с помощта на ЯМР спектроскопия. Друга изследвана реакция е 

ароматно сулфониране със серен триоксид. При нея също е показано наличието на два 

реакционни пътя за протичане на процеса в зависимост от полярността на средата и от 

свойството на молекулите на разтворителя да образуват или не комплекси със серен триоксид. В 

полярна среда налице е класически SEAr механизъм, който преминава през образуването на σ-

комплекс. В неполярна среда реакционният път следва механизъм на пряко заместване през 

съгласувано преходно състояние без участие на σ-комплекс. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Основната цел на настоящата дисертационна работа е да се проучи реакционната 

способност на ароматните съединения в реакциите на електрофилно ароматно заместване, както 

и механизмите на някои SEAr процеси. 

От поставената цел произхождат следните конкретните задачи: 

1) Изследване на реакционната способност на ароматни съединения при реакциите на 

хлориране, нитриране и бензилиране в полярна среда. 

2) Изследване на реакционната способност на бензен и моно- и полизаместени бензени, и 

полиароматни въглеводороди при реакцията на бромиране в полярна среда. 

3) Изследване на механизма на бромиране с молекулен Br2 на бензен, нафтален, антрацен 

и фенантрен в неполярна среда. 

4) Изследване на механизма на сулфониране със серен триоксид на бензен, толуен, 1,4-

дихлоробензен и нафтален в полярна и неполярна среда. 

5) Теоретично и експериментално изследване на механизма на хлориране с молекулен Cl2 

на анизол в неполярна среда. 
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3 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Електрофилен афинитет – мярка за реактивоспособност при реакции на 

електрофилно ароматно хлориране, нитриране и бензилиране 

Настоящето проучване прилага квантово-химични изчисления за охарактеризиране на 

реакционната способност и позиционната селективност на някои добре известни от литературата 

класически примери за SEAr реакции: хлориране на бензен и метилбензени (6,7), нитриране на 

заместени бензени (8-10) и бензилиране на бензен и халогенобензени (11,12). Всички изчисления 

са проведени с помощта на програмните пакети за квантово-химични изчисления Gaussian 03 

(13) и Gaussian 09 (14). При теоретичните изчисления е използван хибридният функционал 

B3LYP (15) в комбинация с базисен набор 6-311+G(2d,2p) (16). За трите изследвани реакции – 

хлориране, нитриране и бензилиране, са пресметнати няколко индекса на реактивоспособност – 

електрофилен афинитет (Eα), електростатичен потенциал (EPN) (17), NBO атомни заряди (18) и 

молекулни орбитали (19), които са приложени в сравнителен контекст. Данните, получени и от 

трите дескриптора, се отнасят за реакционния център в ароматните субстрати. За качеството на 

предсказващата способност на тези индекси се съди от корелацията им с литературните данни за 

скоростта на реакцията на заместване в дадена позиция на ароматния субстрат, отнесена към 

една позиция в бензен (partial rate factor, f) (1,2): 

퐟 = 	
6(푘 )(%	продукт)

푦(푘 ) 																																																													(1) 

където 푦 е брой еквивалентните позиции в ароматното ядро. 

Електрофилният афинитет се дефинира като промяна в енергията, свързана с 

формирането на σ-комплекс (интермедиат на Wheland, арениев йон) от изходния арен и 

съответния електрофил, при SЕAr реакция: 

Eα = EАрен + EЕлектрофил − EАрениев	йон																																																		(2) 

При реакцията на хлориране е изследвана серия от 8 метилбензени. Общият брой на 

изследваните процеси на ароматно хлориране в този случаи е единадесет (6). В допълнение са 

разгледани още 13 процеса на нитриране (8-10) и 12 процеса на бензилиране (11,12). В 

следващия раздел ще бъде разгледано приложението на електрофилния афинитет при три серии 

на реакции на бромиране – на бензен и метилбензени, проведено в среда на 85% оцетна киселина 

(20), на бензен, моно- и полизаместени бензени във водна среда (21), и на полициклени ароматни 

въглеводороди в 50% оцетна киселина (22). 
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4 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

1.1. Електрофилен афинитет (Eα) 

На Фигура 1 е представена зависимостта между теоретично изчислените стойностите на 

електрофилния афинитет (Eα) за единадесет процеса на хлориране в ароматното ядро и 

експерименталните данни за partial rate factor (log f)  

Електрофилният афинитет е региоспецифична величина, което се обяснява с факта, че основно 

влияние върху стойностите ѝ имат енергиите на формираните σ-комплекси, а не на изходния 

арен или на атакуващия електрофил. Изборът на моделен електрофил не е от съществено 

значение, защото корелацията с log f се основава на теоретични относителни стойности на Eα.  

 
ФИГУРА 1. Зависимост между експерименталните partial rate factor (log f) и стойностите на 

електрофилния афинитет (Eα) за реакцията на хлориране на бензен и метилбензени. 

Изодезмичните реакции, представени на Схема 1, илюстрират енергетичните промени и 

вариациите в реакционната способност при метилно заместване, които са по-ясно изразени при 

σ-комплексите, отколкото при изходните арени. Стабилизацията чрез свърхспрежение през 

метиловата група е по-слабо изразена при бензен, отколкото при протонирания му σ-комплекс 

(уравнения 3 и 4, Схема 1). Уравнение 5 показва, че разликата в протонните афинитети между 

бензен и толуен е 8.7 kcal/mol като тази разлика е направена въз основа на най-

реактивоспособната пара позиция. Стойностите на log f се увеличават с увеличаване на броя на 

метиловите заместители, тъй като те стабилизират преходното състояние, водещо до образуване 

на σ-комплекс (Таблица 1). 
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5 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

 

СХЕМА 1. Изодезмични реакции, включващи σ-комплекси на бензен и толуен. Всички 

изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

ТАБЛИЦА 1. Стойности на електрофилния афинитет (Eα) (за синглетен HCl2+ йон), 

електростатичния потенциал (VC) и NBO атомни заряди qC(NBO) при въглеродния атом от 

реакционния център в ароматния пръстен за бензен, метилбензени и техните експериментални 

partial rate factor (log f) за реакцията на хлориране. Всички изчисления са проведени на B3LYP/6-

311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти Позиция за  
атака на HCl2+ 

Eα 
[kcal/mol] 

VC (реактанти)+401а 
(volts) 

qC (NBO) 

(electron) log fб 

Бензен 1 68.1 −1.069 −0.204 0 
Толуен 2 76.4 −1.225 −0.206 2.8 
 4 77.9 −1.210 −0.213 2.9 
1,2-Диметилбензен 3 79.0 −1.310 −0.199 3.4 
 4 81.0 −1.298 −0.205 3.6 
1,3-Диметилбензен 2 83.3 −1.372 −0.209 5.5 
 4 85.3 −1.359 −0.215 5.6 
1,4-Диметилбензен 2 80.2 −1.307 −0.197 3.5 
1,3,5-Триметилбензен 2 91.3 −1.500 −0.218 7.8 
1,2,4,5-Тетраметилбензен 3 87.8 −1.521 −0.194 6.7 
Пентаметилбензен 6 95.3 −1.686 −0.201 8.9 
Корелационен коеф. (r)в  0.992 0.972 0.101  
а) Към стойността за VC е добавено числото 401, за да се получат по-лесни за сравнение числа; б) 
Стойностите на log f са пресметнати от експерименталните скоростни константи в цитат 6, чрез 
използване на процедурата, описана в цитати 2 и 7; в) Корелационни коефициенти за 
зависимосттите с log f. 

В Таблица 2 и Таблица 3 са представени зависимостите на log f за реакциите на нитриране 

(8-10) и бензилиране (11,12) със съответните стойности за Eα. Получените корелационни 

коефициенти (r = 0.971 за нитриране и r = 0.973 за бензилиране (Таблици 2 и 3)) са 
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задоволителни и са в подкрепа на приложението на Eα като индекс на реактивоспособност при 

реакциите на електрофилно ароматно заместване. 

1.2. Атомен електростатичен потенциал (EPN) 

Електронната плътност при съответните позиции в ароматния пръстен е от съществено 

значение за формирането на новата връзка при реакцията на ароматно заместване. При 

определянето на локалната електронна плътност при отделните позиции в ароматното ядро могат 

да се използват стойностите на атомния електростатичен потенциал върху въглеродния атом 

(VC), който участва в реакцията. За пресмятането на EPN е предложена следната формула (17): 

푉 ≡ 푉(푹 ) =
푍

|푹 − 푹 | −
( )

휌(풓)
|풓 − 푹 | 푑풓																																										(5) 

където 푍  представлява заряда на ядрото A с радиус вектор 푹 , а 휌(풓) е електронната плътност. 

В горното уравнение с Y се изразява съответния атом, на който се пресмята потенциала, а с 푹  – 

неговия радиус вектор. Атомният електростатичен потенциал е предложен като индекс на 

реактивоспособност в серия научни публикации на Гълъбов и съавтори (23). 

ТАБЛИЦА 2. Стойности на електрофилния афинитет (Eα), електростатичния потенциал (VC) и 

NBO атомни заряди qC(NBO) при въглеродния атом от ароматното ядро за бензен и заместени 

бензени, и експериментални partial rate factor (log f) за реакцията на нитриране. Всички 

изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти Позиция за 
атака на NO2

+ 
Eα 

[kcal/mol] 
VC (реактанти)+401а 

(volts) 
qC (NBO) 

(electron) log fб 

Бензен 1 30.89 −1.069 −0.204 0.0 
Нитробензен 3 13.84 −0.229 −0.196 −6.8 
 4 13.03 −0.170 −0.170 −8.1 
Толуен 3 35.17 −1.158 −0.196 0.3 
 4 40.92 −1.210 −0.213 1.7 
трет-Бутилбензен 3 39.28 −1.202 −0.195 0.6 
 4 44.27 −1.238 −0.212 1.8 
Хлоробензен 3 24.26 −0.672 −0.187 −3.1 
 4 32.61 −0.768 −0.208 −0.9 
Бромобензен 3 25.02 −0.699 −0.186 −3.0 
 4 33.34 −0.817 −0.206 −1.0 
Флуоробензен 4 31.49 −0.869 −0.221 −0.1 
Корелационен коеф. (r)в  0.971 0.971 0.749  
а) Към стойността за VC е добавено числото 401, за да се получат по-лесни за сравнение числа; б) 
От цитати 8 и 10; в) Корелационни коефициенти за зависимостите с log f. 
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Корелационният коефициент на зависимостта между стойностите на VC, за съответната 

реакционна позиция от серията метилбензени, и стойностите на log f, за реакцията на хлориране, 

има стойност 0.972 (Таблица 1). Несъответствията между VC и log f за орто и пара позициите 

при толуен и ксилените се обясняват със стеричното пречене, което не се влияе от електронната 

плътност при съответната позиция. Стойностите на VC корелират добре и с log f за реакцията на 

нитриране (r = 0.971, Таблица 2), но не и с тези на бензилиране (r = 0.463, Таблица 3). Липсата на 

задоволителна корелация между VC и log f за реакцията на бензилиране може да се обясни със 

стеричното пречене, което създават големите заместители, и което особено важи за случая на 

атакуващ бензилов катион като електрофил. 

ТАБЛИЦА 3. Стойности на електрофилния афинитет (Eα), електростатичния потенциал (VC) и 

NBO атомни заряди qC(NBO) при въглеродния атом от ароматното ядро за бензен и 

халогенобензени, и техните експериментални partial rate factor (log f) за реакцията на 

бензилиране. Всички изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти Позиция за 
атака на C6H5CH2

+ 
Eα 

[kcal/mol] 
VC (реактанти)+401а 

(volts) 
qC (NBO) 

(electron) log fб 

Бензен 1 6.1 −1.069 −0.204 0.0 
Флуоробензен 2 5.9 −0.767 −0.268 −0.7 
 3 0.1 −0.694 −0.185 −2.6 
 4 6.9 −0.869 −0.221 0.4 
Хлоробензен 2 5.7 −0.653 −0.227 −0.6 
 3 0.7 −0.672 −0.187 −2.4 
 4 6.8 −0.768 −0.208 0.0 
Бромобензен 2 5.8 −0.554 −0.230 −0.8 
 3 1.1 −0.699 −0.186 −2.4 
 4 7.0 −0.817 −0.206 −0.1 
Йодобензенв 2 6.3 −0.611 −0.232 −0.6 
 3 1.9 −0.666 −0.187 −2.2 
 4 7.8 −0.729 −0.203 0.1 
Корелационен коефициент (r)г 0.973 0.463 0.531  
а) Към стойността за VC е добавено числото 401, за да се получат по-лесни за сравнение числа; б) 
Стойностите на log f са пресметнати от експерименталните скоростни константи в цитати 11 и 
12, чрез използване на процедурата, описана в цитат 2; в) В случая на йодобензен, са използвани 
два базисни набора: 6-311+G(2d,2p) за въглеродните и водородните атоми и DGDZVP за йодния 
атом; г) Корелационни коефициенти за зависимостите с log f. 
1.3. NBO атомни заряди и π-комплекси 

Изчислените NBO атомни заряди имат много малък интервал на промяна на стойностите 

си, затова и корелацията им с log f при реакцията на хлориране е много ниска (r = 0.101, Таблица 

1). Обяснение за този факт може да се намери в ниската полярност на метиловите групи. 
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8 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

Екзотермичността на процеса на формиране на π-комплексите е незначителна, но се увеличава с 

увеличаването на броя на метиловите групи и също корелира добре с относителните скорости на 

хлориране (r = 0.972, Таблица 4). Самото формиране на π-комплексите протича през обратим и 

безбариерен процес (Таблица 4). Следователно по-големият брой метиловите групи увеличават 

базичността на съответния арен. Стойностите на NBO атомните заряди на различните позиции в 

ароматното ядро и стойностите на log f за нитриране (Таблица 2) и бензилиране (Таблица 3) 

корелират много слабо помежду си (r = 0.749 за нитриране и r = 0.531 за бензилиране). 

ТАБЛИЦА 4. Относителни енергии за формиране на π-комплекс между Cl2 и бензен или 

съответния метилбензен и относителни скорости на реакцията на хлориране (relative rate, RR) 

(спрямо бензен), изчислени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти Eπ-комплекс 
[kcal/mol] 

Относителна 
скорост (RR)a log RR 

Бензен −1.2 1 0.0 
Толуен −1.5 340 2.5 
1,2-Диметилбензен −1.8 2,030 3.3 
1,3-Диметилбензен  −2.1 18x104 5.3 
1,4-Диметилбензен −1.8 20x102 3.3 
1,3,5-Триметилбензен −2.5 30x106 7.5 
1,2,4,5-Тетраметилбензен −2.6 158x104 6.2 
Пентаметилбензен −2.6 134x106 8.1 
Корелационен коефициент (r)б 0.972   
a) От цитат 6; б) Корелационен коефициент за зависимостта на Eπ-комплекс с log RR. 

1.4. HOMO и LUMO орбитали 

ТАБЛИЦА 5. Енергии на HOMO и LUMO орбиталите, разлика между енергиите на свързващата и 

несвързващата орбитала HOMO-LUMO и относителни експериментални скорости за хлориране 

на метилбензени. Всички изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти HOMO 
[eV] 

LUMO 
[eV] 

HOMO-LUMO 
[eV] 

Относителна 
скорост (RR)a log RR 

Бензен −7.076 −0.472 −6.604 1 0.0 
Толуен −6.741 −0.429 −6.311 340 2.5 
1,2-Диметилбензен −6.558 −0.283 −6.275 2,030 3.3 
1,3-Диметилбензен  −6.554 −0.354 −6.200 18x104 5.3 
1,4-Диметилбензен −6.445 −0.395 −6.050 20x102 3.3 
1,3,5-Триметилбензен −6.482 −0.260 −6.221 30x106 7.5 
1,2,4,5-Тетраметилбензен −6.133 −0.146 −5.987 158x104 6.2 
Пентаметилбензен −6.087 −0.072 −6.015 134x106 8.1 
Корелационен коеф. (r)б 0.857 0.858 0.758   

a) От цитат 6; б) Корелационни коефициенти за зависимостите със стойностите за log RR. 
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9 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

Литературни изследвания сочат, че граничните молекулни орбитали са от съществено 

значение при описание на SEAr реакциите (19). Стойностите на HOMO и LUMO орбиталите 

обаче не корелират с относителните скорости на хлориране (Таблица 5). Разликата между 

стойностите на HOMO и LUMO не предлага значително подобрение на корелацията. Подобни 

глобални свойства на основното състояние на реактантите не са подходящи за предсказване на 

реакционната способност и особено на позиционната селективност. 

Стойностите на Εα и VC зависят от основното състояние на междинните съединения и на 

изходния арен и могат да се използват за охарактеризиране на реактивоспособността и 

позиционната селективност на SEAr реакциите. Друго тяхно предимство е лесното им 

изчисляване. Резултатите показват, че електрофилният афинитет може да се използва за 

предсказване на реактивоспособността дори при реакции със значителни стерични ефекти, тъй 

като Εα отразява термодинамичната стабилност на σ-комплексите. 

2. Електрофилен афинитет: количествено охарактеризиране на 

реактивоспособността при реакция на електрофилно ароматно бромиране 

В този раздел, теоретичните изчисления са разширени върху три серии на бромиране на 

арени. Първото изследване използва резултатите на Brown и Stock (20) върху бромирането на 

серия метилбензени, проведено в среда на 85% оцетна киселина. Второто теоретично проучване 

съпоставя теоретично изчислените Eα с експериментални относителни скорости на бромиране на 

28 моно- и полизаместени бензенови производни във водна среда, проведено от Dubois (21). 

Третата серия от теоретично изследвани реакции е върху кинетичните данни на Altschuler и 

Berliner (22) за бромиране на полициклени ароматни въглеводороди в 50% оцетна киселина. 

2.1. Сравнение между реакциите на бромиране и хлориране 

Оскъдните литературни данни не позволяват директно сравнение на реакционната 

способност на различни SEAr процеси, по-конкретно на реакциите на хлориране и бромиране, 

при еднакви реакционни условия. Известни са само скоростни константи за хлориране (24) и 

бромиране (25) на бензен в концентрирана трифлуороцетна киселина при 25 °С (Таблица 6). За 

моделното представяне на тази реакция в кисела среда като електрофили са използвани HBr2
+ и 

HCl2+. По-бързата реакция на хлориране, сравнена с тази на бромиране, съответства на по-голяма 

стойност на Eα, т. е. на по-голяма екзотермичност на реакцията и на формирането на σ-комплекс. 

Експерименталните скорости на SEAr зависят силно от условията, в които се провежда 

реакцията, и от природата на електрофила. 
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10 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

ТАБЛИЦА 6. Относителна реактивоспособност на бензен при реакции на хлориране и бромиране 

в трифлуороцетна киселина. 

Реакция Скоростна константа k2 
25 °C [l mol-1sec-1] log k2 Eαв [kcal/mol] Eα(solv)г [kcal/mol] 

хлориранеa 7.0x10-3a −2.2 68.1 55.1 
бромиранеб 7.6x10-7б −6.1 43.2 32.3 
a) От цитат 24; б) От цитат 25; в) От газофазни изчисления; г) За теоретичното моделиране на 
ефекта на разтворител оцетна киселина са използвани IEFPCM изчисления (26). 
2.2. Реакционна способност на ароматни въглеводороди при реакция на бромиране 

Първият анализ върху приложението на концепцията за електрофилен афинитет сравнява 

изчислените Eα стойности с експерименталните кинетични данни на Brown и Stock (20) при 18 

региоспецифични процеси на бромиране за общо 11 метилбензенови производни. В съгласие с 

представените резултати за хлориране, нитриране и бензилиране на арени, корелацията между 

log f и стойностите на Eα (Таблица 7) е много добра (r = 0.987). 

ТАБЛИЦА 7. Стойности на електрофилния афинитет (Eα) и логаритъм от експерименталните 

partial rate factor (log f) за реакцията на бромиране на бензен и метилбензени (в 85% оцетна 

киселина). Всички изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Реактанти Позиция на 
бромиране 

Eα 
[kcal/mol] log fа 

Бензен 1 43.2 0.0 
Толуен 2 50.9 2.8 
 4 52.9 3.4 
1,2-Диметилбензен 3 53.7 3.5 
 4 55.9 4.1 
1,3-Диметилбензен 2 57.4 5.5 
 4 59.6 6.1 
1,4-Диметилбензен 2 54.5 3.6 
1,2,3-Триметилбензен 4 61.7 6.7 
 5 58.9 4.7 
1,2,4-Триметилбензен 2 60.0 6.3 
 5 62.4 6.9 
 6 57.2 4.2 
1,3,5-Триметилбензен 2 65.4 8.6 
1,2,3,4-Тетраметилбензен 4 64.5 7.5 
1,2,3,5-Тетраметилбензен 4 67.3 9.1 
1,2,4,5-Тетраметилбензен 3 62.4 6.9 
Пентаметилбензен 6 69.6 9.7 
Корелационен коефициент (r)б  0.987  
а) От цитат 20; б) Корелационен коефициент за зависимостта между log f и Eα. 
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11 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

Наличието на такава добра корелация отново подчертава връзката, която съществува 

между енергията за формиране на σ-комплекса и скоростта на реакцията. Не се забелязва разлика 

между субстратната реактивоспособност и позиционната селективност. Увеличаването на броя 

на допълнителните метилови групи води до увеличаване и на относителната скорост на процеса 

и на стойността на Eα. Това е в съгласие с конвенционалната интерпретация, че положителният 

индукционен и мезомерен ефект на метиловите групи води до нарастване на електронната 

плътност в пръстена, което от своя страна допринася за стабилизиране на преходното състояние, 

предхождащо образуването на σ-комплекс. 

Експерименталното изследване на Dubois (21) осигурява много широк набор от данни за 

скоростите на електрофилно ароматно бромиране за моно- и полизаместени бензени във водна 

среда, катализирано от перхлорна киселина. Изследваните ароматни производни, съдържащи 

полярни метокси-, хлоро-, бромо- и йодо- заместители, са представени в Таблица 8. Корелацията 

(r = 0.978 за газова фаза) между Eα и log krel за тази разширена серия от бензенови производни 

показва, че Eα може да се използва за описание и на реакции, при които има стерично пречене. 

Изследвано е и влиянието на симулиран разтворител върху зависимостта между скоростта 

на реакцията и стойностите на електрофилния афинитет. За пресмятането на модифициран набор 

Eα(solv) са използвани IEFPCM изчисления (26) в Gaussian 09. Влиянието на разтворителя е 

отчетено чрез симулиране на среда вода. Резултатът е дори по-добра корелация с log krel (r = 

0.982 за Eα(solv) срещу r = 0.978 за Eα(gas), Таблица 8). Зависимостта между Eα(solv) и log krel е 

представена на Фигура 2. Стойностите на Eα(solv) са понижени в сравнение с тези на Eα за 

газова фаза и теоретичното моделиране на ефекта на разтворителя не оказва съществено влияние 

върху ефективното приложение на Eα. 

 
ФИГУРА 2. Зависимост между стойностите на електрофилния афинитет и log krel за серия от 37 

процеса на бромиране на бензен и моно- и полизаместени бензени. 
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12 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

ТАБЛИЦА 8. Стойности на електрофилния афинитет (Eα), енергии за формиране на π-комплекси 
и логаритъм от експерименталните скоростни константи (log krel) за реакцията на бромиране на 
бензен и моно- и полизаместени бензени (във вода, катализатор – перхлорна киселина). 

Реактанти Позиция на 
бромиране 

Eαa 
[kcal/mol] 

Eα(solv)a 

[kcal/mol] 
Eπ-комплекс

а,б
 

[kcal/mol] log krel
в 

Бензен 1 43.2 30.9 −1.9 0.0 
Толуен 2 50.9 36.0 −2.4 2.8 
 4 52.9 38.2 3.6 
1,3-Диметилбензен 4 59.6 42.9 −2.9 6.5 
1,4-Диметилбензен 2 54.5 38.0 −2.7 4.1 
1,2,3-Триметилбензен 4 61.7 43.6 −2.6 7.8 
1,3,5-Триметилбензен 2 65.4 46.8 −3.5 9.5 
1,2,3,4-Тетраметилбензен 5 64.5 45.2 −2.8 8.2 
1,2,3,5-Тетраметилбензен 4 67.3 47.7 −3.1 10.0 
Пентаметилбензен 6 69.6 49.0 −3.2 10.5 
1,3,5-Триметил-2-етилбензен 4 67.7 47.4 −3.2 9.9 
1,3,5-Триметил-2-хлоробензен 4 59.2 40.5 −2.7 6.0 
1,3,5-Триметил-2-бромобензен 4 59.4 40.5 −2.5 6.1 
Метоксибензен 4 64.5 48.1 −2.6 9.5 
 2 60.8 43.9 7.8 
1-Метокси-2-метилбензен 4 67.6 50.0 −3.2 10.2 
 6 61.7 43.2 8.4 
1-Метокси-3-метилбензен 4 70.1 51.6 −3.2 11.3 
1-Метокси-4-метилбензен 2 64.3 46.1 −2.9 8.5 
1-Метокси-2-флуоробензен 4 58.6 43.0 −2.1 7.2 
1-Метокси-3-флуоробензен 4 61 45.1 −2.5 8.7 
1-Метокси-4-флуоробензен 2 54.8 39.4 −2.0 5.4 
1-Метокси-2-хлоробензен 4 59.2 42.9 −2.2 7.0 
1-Метокси-3-хлоробензен 4 61.4 44.2 −1.9 8.3 
 6 60.7 43.0 7.1 
1-Метокси-4-хлоробензен 2 55.2 38.9 −2.0 5.1 
1-Метокси-бромобензен 4 59.6 42.9 −2.1 7.2 
1-Метокси-3-бромобензен 6 61 42.8 −1.8 6.7 
1-Метокси-4-бромобензен 2 55.5 38.9 −1.9 5.2 
1-Метокси-3-йодобензенг 6 59.7 42.9 −1.8 6.7 
1,4-Диметоксибензен 2 65.7 46.0 −3.1 7.9 
1-Метокси-2,3-диметилбензен 4 72.4 53.1 −3.5 11.6 
1-Метокси-2,4-диметилбензен 6 65.4 45.6 −3.0 8.4 
1-Метокси-2,5-диметилбензен 4 73.3 54.0 −2.7 11.8 
1-Метокси-3,4-диметилбензен 6 70.8 51.2 −3.5 10.7 
1-Метокси-3,5-диметилбензен 4 75.2 55.0 −4.2 12.7 
 6 73.3 52.8 11.4 
Корелационен коеф. (r)д  0.978 0.982 0.714  
a) Всички изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория; б) При толуен, 
метоксибензен, 1-метокси-2-метилбензен, 1-метокси-3-хлоробензен и 1-метокси-3,5-диметилбензен 
са използвани стойностите на log krel, които съответстват на по-бързия процес; в) От цитат 21; г) В 
случая на 1-метокси-3-йодобензен, са използвани два базисни набора: 6-311+G(2d,2p) за C и H атоми 
и DGDZVP за I атом; д) Корелационни коефициенти за зависимостите с log krel. 
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Електрофилният афинитет може да бъде приложен и за описание на реакционната 

способност на полициклени ароматни въглеводороди. В този случай се използвани кинетичните 

данни на Altschuler и Berliner (22) за бромиране на полициклени арени в 50% оцетна киселина. 

Корелацията между експерименталните log f и теоретичните Eα (Таблица 9) може да се опише 

като задоволителна (r = 0.957). Трябва да се отбележи, че електрофилният афинитет 

характеризира добре субстратната реактивоспособност и позиционната селективност при двете 

позиции на нафтален. 

ТАБЛИЦА 9. Стойности на електрофилния афинитет (Eα), експериментални partial rate factor (log 

f) за реакцията на бромиране на полиароматни въглеводороди (в 50% оцетна киселина). Всички 

изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Арен Позиция на бромиране Eα [kcal/mol] log fа 

Бензен 1 43.2 0.0 
Нафтален 1 59.6 5.3 
 2 56.7 3.3 
Фенантрен 9 65.1 6.3 
Флуорантен 3 69.2 6.8 
Крисен 6 72.1 7.6 
Пирен 1 76.1 10.6 
1,2-бензантрацен 7 78.7 11.2 
Антрацен 9 77.3 12.4 
Аценафтен 5 72.3 11.2 
Флуорен 2 67.2 7.0 
Корелационен коефициент (r)б  0.957  
а) От цитат 22; б) Корелационен коефициент за зависимостта между log f и Eα. 

И при трите корелации, получени между експерименталните скорости на процесите и Eα, 

съвпадението между субстратната и позиционната реактивоспособност при бромиране показва, 

че те се определят от преходното състояние, предхождащо формирането на σ-комплекс при 

разглежданите експериментални условия. Както ще видим по-късно, в отсъствие на полярен 

разтворител или катализатор, реакциите на бромиране протичат по механизъм, който не включва 

междинното получаване на интермедиат на Wheland. В такива случаи не може да се очаква 

наличието на корелация между Еα и скоростта на процеса. При подобни ситуации е по-

подходящо реакционната способност да се характеризира с величини, описващи електронната 

плътност при реакционния център в ароматното ядро. 
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2.4. Скоростопределящ етап при реакции на SEAr бромиране 

В Таблица 8 са представени данните за изчислените енергии за формиране на π-

комплексите за серията от експериментални данни за бромиране на моно- и полизаместени 

бензени на Dubois (21). Всички комплекси са оптимизирани на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на 

теория. Отсъствието на корелация между реактивоспособност и енергията за формиране на π-

комплексите (r = 0.714) показва, че този начален стадий не е свързан със скоростопределящ етап 

на процеса. Имайки предвид добрата корелация между Eα стойностите и log k, може да се 

направи изводът, че субстратната реакционна способност и позиционната селективност са 

свързани с преходното състояние, което предхожда формирането на σ-комплекс в 

скоростопределящия етап на реакцията на бромиране. Отново трябва да се подчертае, че 

експерименталните данни за процеса на бромиране в това изследване са получени във водно-

кисели условия, при които скоростопределящият етап на реакцията е асоцииран с формирането 

на σ-комплекс. Това обаче е случай, който не важи за всички реакционни условия и за всички 

реакции на ароматно заместване, както ще видим по-нататък. Бромирането в неполярни условия 

протича по различен механизъм, който ще бъде описан в следващия раздел. 

От гледна точка на наличните в литературата данни върху механизма и енергетиката на 

ароматното халогениране, концепцията за електрофилен афинитет е подходяща за описание на 

реакционната и позиционната селективност при бромирането на арени в полярна среда. 

2.5. Природа на електрофилния афинитет 

Електрофилният афинитет характеризира едновременно субстратната реакционна 

способност и електрофилния потенциал на атакуващия електрофил. Тази концепция е по-обща, 

отколкото тази за протонния афинитет (РА). Електрофилният афинитет охарактеризира 

субстрата и електрофила, докато протонният афинитет характеризира само субстрата. 

Стойностите на Eα включват взаимодействие между заместителя в ароматния субстрат и 

атакуващия електрофил (Схема 2). 

 
СХЕМА 2. Изодезмични реакции, включващи σ-комплекси на толуен и анизол. Всички 

изчисления са проведени на B3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 
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Тези взаимодействия могат да се оценят с помощта на изодезмични реакции, които 

включват толуен и анизол като субстрати. Данните са представени в Таблица 10. Стойностите, 

показани в колони 4 и 6, отразяват посоката и големината на разликата между Eα и PA. 

Интервалът от 4.6 kcal/mol, от −2.7 до +1.9, е значителен и съответства на 103-104 разлика в 

скоростите (колони 6). Подобна разлика може да се открие и между различните електрофили при 

вертикално сравняване на стойностите в колони 4 и 6. Значителни различия се откриват и между 

толуен и анизол (колони 4 и 6, хоризонтално) и при сравнение на някои орто и пара позиции. 

Тези резултати показват, че специфичните електрофил-субстрат взаимодействия могат да се 

различават значително и подчертават предимството на Eα пред РА. 

ТАБЛИЦА 10. Относителни енергии за изодезмичните реакции при анизол и толуен (спрямо 

аналозите на бензен). 

Ипсо протонирани 
заместени бензени  ∆EISODESMICтолуен 

[kcal/mol] 

∆E(X)-E(H) 
толуен 

[kcal/mol] 

∆EISODESMICанизол 
[kcal/mol] 

∆E(X)-E(H) 
анизол 

[kcal/mol] 
σ-комплекси на орто позиция 

C6H6H+ H −7.3 0 −17.0 0 
C6H6Cl+ Cl −8.4 −1.1 −18.0 −1.0 
C6H6Br+ Br −7.7 −0.4 −17.7 −0.7 
C6H6NO2

+ NO2 −7.0 0.3 −17.8 −0.8 
C6H6CH2C6H5

+ C6H6CH2 −5.4 1.9 −15.3 1.7 
σ-комплекси на пара позиция 

C6H6H+ H −8.8 0 −19.3 0 
C6H6Cl+ Cl −9.9 −1.1 −22.0 −2.7 
C6H6Br+ Br −9.7 −0.9 −21.3 −2.0 
C6H6NO2

+ NO2 −10.0 −1.2 −22.0 −2.7 
C6H6CH2C6H5

+ C6H6CH2 −7.6 1.2 −17.4 1.9 

Данните за реактивоспособност и региоселективност при реакциите на бромиране на 

моно- и полизаместени бензенови производни и полиароматни въглеводороди корелират 

количествено с данните за електрофилния афинитет. И трите серии от данни показват наличието 

на механизъм, който включва формирането на σ-комплекс. Ефектът от влиянието на симулиран 

разтворител върху стойностите на Eα потвърждава резултатите, получени за газова фаза. Тъй 

като не е открита корелация между енергиите за формирането на π-комплексите и скоростта на 

реакцията за серия от 32 процеса на бромиране, следователно скоростите на тези процеси се 

определят от наличието на преходно състояние, което води до образуването на σ-комплекс. 

Изчисленията върху моделната изодезмична реакция отразяват специфичното взаимодействие 

между ароматния субстрат и електрофил. Тези резултати не изключват наличието на други 

механизми на електрофилно ароматно заместване. 
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3. Механизъм на взаимодействието на Br2 с бензен и арени: конкурентни 

реакции на присъединяване и заместване в ароматното ядро 

Както вече беше дискутирано, класическият механизъм на SEAr включва първоначално 

формиране на π-комплекс, последвано от преходно състояние, което води до образуването на σ-

комплекс в скоростопределящия етап, и накрая, отцепване на протон от ипсо позицията, което 

формира крайният продукт на заместване. Учебници, монографии и обзори описват SEAr 

механизма по начина, представен на Схема 3 (1-4). Изясняването на този механизъм съвсем 

правдиво може да се нарече триумф на физичната органична химия (1-4). Възможни са обаче и 

алтернативни пътища за получаване на заместени продукти (27-33). Според литературни данни, 

полиароматните въглеводороди могат да претърпяват реакции на присъединяване (27-33). Чрез 

процес на елиминиране от тези присъединителни продукти се получават същите крайни 

продукти на заместване, които се получават и чрез класическия SEAr процес. 

 

СХЕМА 3. Класически механизъм през арениев йон за SEAr реакции. комплекс 

В този раздел са представени резултатите от теоретичното изследване на реакцията на 

бромиране на арени за газова фаза и за неполярен разтворител. Изследването е фокусирано върху 

теоретичното моделиране на два алтернативни механизма – пряко заместване и механизъм на 

присъединяване-елиминиране (addition-elimination, AE) – за взаимодействието на молекулен 

бром с бензен и по-висши арени. Проведените теоретичните изчисления за газова фаза и за 

симулиран разтворител – тетрахлорометан, ясно показват, че механизмът на присъединяване-

елиминиране (addition-elimination, AE) е кинетично по-изгоден от прякото заместване. Процесът 

на присъединяване-елиминиране води до получаването на идентичен ароматен продукт – 

комплекс от бромобензен и HBr, но преходните състояния са значително по-различни. 

Алтернативното пряко заместване протича през съгласувано преходно състояние и не включва 

междинното образуването на σ-комплекс или друг интермедиат. Резултатите показват, че 

бромирането на нафтален, антрацен и фенантрен протича по аналогичен начин. 

Изчисленията са проведени на RB3LYP/6-311+G(2d,2p) (15) ниво на теория. Резултатите, 

получени за бензен и нафтален са повторени и на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория (34). 



 

17 
 

17 МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНО АРОМАТНО ЗАМЕСТВАНЕ 

B2-PLYP отчита по-точно електронната корелация чрез пресмятането на пертубрационна 

корекция от втори порядък. Допълнително всички енергии са коригирани с дисперсни корекции, 

пресметнати по DFT-D3 метода, предложен от Grimme (35). Влиянието на разтворителя 

(симулиран тетрахлорометан) е отчетено чрез IEFPCM изчисления (26). 

На Фигура 3 е представена енергетичната диаграма на взаимодействието на бромна 

молекула с бензен. Теоретичното моделиране на ефекта на разтворител тетрахлорометан е 

направено на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория чрез използването на IEFPCM 

изчисления. Чрез прилагане на UBS (unrestricted broken symmetry) B3LYP пресмятания за 

преходните състояния от TS1 до TS6 при бензен е установено наличието на синглетен 

дирадикалов характер за тези структури. Стойностите на S2 оператора за тези преходни 

състояния варират от 0.205 до 0.861, но са равни на нула за всички други преходни състояния, 

междинни и крайни продукти. Върху получените структури са проведени single point 

(пресмятане само на електронната енергия) изчисления на UBS-B2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на 

теория. 

 

ФИГУРА 3. Енергетична диаграма за взаимодействието на бензен с Br2 за симулиран CCl4. 

Теоретичните пресмятания са проведени на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 
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ТАБЛИЦА 11. Относителни енергии (E+ZPE+Edisp) в kcal/mol за реакцията на бензен с Br2. 

Данните са от RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) за оптимизация за газова фаза (A); оптимизация за 

симулиран CCl4 (Б) и Spin-projected UBS-B2-PLYP/6-311+G(2d,2p)//UBS-B3LYP/6-311+G(2d,2p) 

за симулиран CCl4 (В). 

Структура Газова фаза A Разтворител CCl4 Б Разтворител CCl4 В 
π-комплекс −5.14 -5.06 −4.90 
TS1 44.97 41.77 42.98 
TS2 42.73 39.35 38.79 
TS3 37.70 36.15 34.93a 
TS4 44.89 36.39 35.83 
TS5 38.05 32.51 32.56 
TS6 43.58 35.34 34.99 
TS7 33.82 29.19 29.44 
TS8 30.11 25.98 26.42 
TS9 26.19 24.06 24.46 
P1 −17.68 −17.61 −17.68 
P2 7.91 7.35 7.31 
P3 4.76 4.09 4.03 
P4 3.00 2.56 2.60 
P5 4.37 3.79 3.70 
a) Геометрията на TS3 е оптимизирана на UBS-M062X/6-311+G(2d,2p). 

В Таблица 11 са представени данни за газова фаза и за симулиран тетрахлорометан на 

RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория, както и резултатите, получени от single point 

изчисленията. Енергетичната диаграма на Фигура 3 показва ясно, че механизмът на 

присъединяване-елиминиране (през TS2 и TS3) е предпочетен енергетично пред процеса на 

пряко заместване. На Фигура 4 са показани геометриите на получените преходни състояния, 

както и на междинните продукти на присъединяване и на крайния продукт на заместване. При 

нито един от реакционните пътища не се стига до оптимизирането на σ-комплекс (интермедиат 

на Wheland) WICCl4. ТS1 представлява съгласувано преходно състояние на пряко заместване, от 

което директно се получава краен продукт на заместване, т. е. не се получава интермедиат σ-

комплекс. Самото преходно състояние има структура подобна на σ-комплекс, въпреки че 

връзката C-Br е удължена, а ипсо Br-C-H ъгълът е по-малък (Фигура 4). 

  
WI+

CCl4  съгласувано заместване  1,2-цис присъединяване 
TS1CCl4 (89.5 i)    TS2CCl4 (109.7 i) 
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1,4-син присъединяване 1,2-цис-транс изомеризация 1,3-алилна син-прегрупировка 

TS3CCl4 (214.8 i)  TS4CCl4 (49.96 i)   TS5CCl4 (229.7 i) 

 
1,4-син-анти изомеризация       1,3-алилна анти-прегрупировка 1,2-HBr елиминиране 

TS6CCl4 (104.0 i)   TS7CCl4 (218.9 i)   TS8CCl4 (359.1 i) 

 
1,4-HBr елиминиране  бензен-Br2 -комплекс C6H5Br-HBr комплекс P1CCl4 

TS9CCl4 (235.9 i) 

 
1,2-цис адукт P2CCl4  1,4-син адукт P3CCl4  1,2-транс адукт P4CCl4 
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1,4-анти адукт P5CCl4 

ФИГУРА 4. Геометрии на C6H6Br+ арениев йон WI+
CCl4, TS1CCl4-TS9CCl4, π-комплекс, P1CCl4-P5CCl4 

продукти за симулиран разтворител CCl4, получени на B2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

TS1CCl4, TS2CCl4 и TS4CCl4-TS8CCl4 имат характер на арениеви йони WI+
CCl4, но не са истински 

минимуми. 

Бариера от 36.2 kcal/mol за 1,4-син присъединяване (TS3CCl4) е по-ниска от 39.4 kcal/mol за 

1,2-цис присъединяване (TS2CCl4). И двата процеса на присъединяване са значително по-изгодни 

от процеса на пряко заместване (41.8 kcal/mol). Въпреки че преходни състояния за директното 

получаване на 1,2-транс (P4CCl4) или 1,4-анти (P5CCl4) адукти не са локализирани, P4CCl4 или 

P5CCl4 могат да се формират съответно от P2CCl4 или P3CCl4 чрез цис-транс изомеризационно 

преходно състояние през TS4CCl4 (или син-анти през TS6CCl4). Преходните състояния на 1,3-

алилните прегрупировки могат да преобразуват 1,2- и 1,4-дибромиди (син TS5CCl4 свързва P2CCl4 

и P3CCl4; анти TS7CCl4 свързва P4CCl4 и P5CCl4 във Фигура 3). Вътрешномолекулното елиминиране 

на HBr от 1,2-транс адукт (P4CCl4) (23.4 kcal/mol през TS8CCl4) или от 1,4-анти адукт (P5CCl4) 

(20.3 kcal/mol през TS9CCl4) протича много лесно. Преходното състояние за HBr елиминиране 

TS8CCl4 има характер на арениев йон (1.966 Å C-Br и 103.6 BrCH ъгъл) (Фигура 4). Ипсо C-H 

връзката е удължена (1.135 Å) поради взаимодействие с противойона Br−. IRC изчисленията 

доказват, че последващото елиминиране на протон води до получаването на ароматен продукт, 

но този процес протича много бързо, поради което адуктите на присъединяване не могат да се 

докажат експериментално. 

Изчисленията за газова фаза (Таблица 11) потвърждават главните заключения, направени 

от изчисленията за симулиран тетрахлорометан. Всички преходни състояния имат значително 

по-ниски енергии за тетрахлорометан, отколкото за газова фаза (Таблица 11), но тези за 

изомеризационните процеси TS4 и TS7 се понижават най-много. Механизмът на електрофилното 

ароматно заместване за газова фаза е съгласуван и не включва образуването на σ-комплекс. 

Енергията на съгласуваното преходно състояние на пряко заместване (TS1, 45.0 kcal/mol) е със 

7.3 kcal/mol енергия по-висока от това за 1,4-син присъединяване (TS3). Най-предпоченият път 
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на реакцията за газова фаза включва 1,4-син присъединяване през преходно състояние TS3 (37.7 

kcal/mol) последвано от изомеризация (TS6, 43.6 kcal/mol) и елиминиране (TS9, 30.0 kcal/mol). 

Резултатите, представени в Таблица 11 и Фигура 3, показват, че енергиите на различните 

продукти на присъединяване (P2-P5) са по-високи от енергията на продукта на заместване (P1). 

Продуктът на заместване P1 може да се получи чрез процес на присъединяване-елиминиране. 

Конкуренцията между различни алтернативни механизми на реакцията се определя от 

активационната бариера (кинетичен контрол). Проведените изчисления показват, че и за 

неполярни разтворители (CCl4) и за газова фаза, процесите на присъединяване-елиминиране са 

кинетично предпочетени пред тези на заместване. 

ТАБЛИЦА 12. Енергетични бариери (E+ZPE+Edisp) на процеси на заместване и присъединяване 

при бромиране на бензен и нафтален на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p), и на антрацен и фенантрен на 

RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p)//RB3LYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теорияа за газова фаза. 

Арен 
Ea (заместване)  

[kcal/mol] 

Ea (присъединяване) 

[kcal/mol] 

 

1-заместване: 44.97б 
1,2 цис: 42.73 

1,4 син: 37.70б 

 

 

1-заместване: 34.72б 
2-заместване: 38.74 

1,2 цис: 37.01 
1,2 транс: 38.23 
1,4 син: 31.27б 

 

 

1-заместване: 29.74 
2-заместване: 34.46 

9-заместване: 26.00б 

1,2 цис: 34.61 
1,2 транс: 33.14 

1,4 син: 27.83 
9, 10 син: 23.47б 

 

1-заместване: 35.68 
2-заместване: 39.29 
3-заместване: 38.22 
4-заместване: 34.79 

9-заместване: 33.11б 

1,2 цис: 37.41 
1,2 транс: 38.30 

9,10 транс: 34.23б 

a) От B2-PLYP/6-311+G(2d,2p)//B3LYP/6-311+G(2d,2p), като е използвано ZPE от B3LYP/6-
311+G(2d,2p); б) Енергетично най-изгодните реакции са с удебелен шрифт. 
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Различните процеси на заместване и присъединяване за газова фаза на полиароматни 

въглеводороди са значително по-ниски, отколкото тези при бензен (Таблица 12). 1,4-син Br2 

присъединяването при нафтален е предпочетено пред заместване на позиция 1. Алтернативните 

реакции при нафтален – 1,2-цис и 1,2-транс заместване, както и заместването на 2 позиция през 

по-слабо стабилизирано TS, имат 3 – 5 kcal/mol по-високи енергии. 

Процесът на 9,10-син присъединяването към антрацен (23.5 kcal/mol) е кинетично най-

изгоден от всички показани в Таблица 12. При антрацен само прякото заместване е конкурентно 

(26.0 kcal/mol), но неговата бариера е с 2.5 kcal/mol по-висока. 

Енергетичните бариери за прякото заместване през съгласувано преходно състояние при 

петте позиции на фенантрен дават следния ред на реактивоспособност 9 > 4 > 1 > 3 > 2 (Таблица 

12). Този ред съвпада количествено със съотношението на продукти, получено от de la Mare при 

хлорирането на фенантрен: 9-хлоро (0.978) > 1-хлоро (0.012) > 4-хлоро (0.006) > 3-хлоро (0.004) 

> 2-хлоро (0.000) (32). Количеството на продукта на заместване на 9-та позиция преобладава 

поради характера на 9,10-СС връзката в молекулата на фенантрен, която е подобна на двойната 

връзка в алкените. Изолираните, но нестабилни бромни адукти (28), в крайна сметка дават 9-

бромофенантрен. 

Резултатите, получени от проведеното теоретично изследване, потвърждават 

експерименталните данни, че реакциите на присъединяване са най-малкото конкурентни на тези 

на заместване. Некатализираното бромиране на бензен протича по-бързо през преходни 

състояния на присъединяване (1,2-цис и особено 1,4-син), отколкото през заместване. 

Противоположно на традиционните интерпретации, процесите на пряко бромиране в 

неполярна среда протичат едностадийно през съгласувано преходно състояние, без участие на 

интермедиат на Wheland (σ-комплекс). В този контекст, нашите резултати оспорват 

разглеждането на класическия SEAr механизъм, включващ участието на интермедиат на Wheland, 

като универсално приложима парадигма за реакциите на електрофилно ароматно заместване. 
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4. Ароматно сулфониране със серен триоксид – съгласуван и класически SEAr 

механизъм 

Проведените DFT изчисления върху реакцията на суфониране на ароматни съединения 

със SO3 доведоха до изясняването на два алтернативни механизма за реакцията на сулфониране 

при различни условия. За газова фаза или за разтворител, чийто молекули не образуват 

комплекси със серен триоксид (некомплексообразуващ разтворител), взаимодействието на две 

молекули серен триоксид с една молекула ароматен въглеводород (2:1 механизъм) включва пряко 

заместване през съгласувано преходно състояние, при което не се образува σ-комплекс. При 

наличието на полярен разтворител, чийто молекули образуват комплекси със серен триоксид 

(комплексообразуващ разтворител), реакцията протича по класически SEAr механизъм, включващ 

σ-комплекс. Комплексообразуващите разтворители се очаква да имат „двупосочен” ефект – от 

една страна скоростта на реакцията трябва да се увеличава, поради по-високата диелектрична 

константа на разтворителя, но от друга страна скоростта трябва да намалява поради 

необходимостта първо да се „разруши” комплексът серен триоксид-разтворител. 

Геометриите на реактанти, реакционни комплекси, междинни продукти, преходни 

състояния и крайните продукти за реакцията на сулфониране със серен триоксид на бензен, 1,4-

дихлоробензен, толуен и нафтален са напълно оптимизирани на M06-2X/6-311+G(2d,2p) (36) 

ниво на теория. За валидиране на получените DFT резултати, всички структури при сулфониране 

на бензен в комплексообразуващ и в некомплексообразуващ разтворител са оптимизирани също 

така на SCS-MP2/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. За симулиране на CCl4 и CH3NO2 са използвани 

IEFPCM изчисления (26), а за симулиран CFCl3, е използван модел на Onsager (37). 

4.1. Съгласуван механизъм на сулфониране със серен триоксид за газова фаза и за 

некомплексообразуващ разтворител 

Първоначално беше проучена теоретично реакцията между бензен и една молекула SO3. 

Изчисленията показаха единствено възможност за протичане на процеса през съгласуван 

механизъм на реакцията на сулфониране, без да се минава през σ-комплекс. Полученото 

преходно състояние 1:1 (Фигура 5) включва атака на молекула серен триоксид в равнината на 

бензеново ядро, която се изразява с директен пренос на ипсо Н до най-близко разположения 

кислороден атом от SO3. Твърде високите енергии за това преходно състояние за газова фаза и за 

симулирани CCl4 и CFCl3 разтворители (Таблица 13) показват обаче, че такъв процес, макар и 

обикновено описван в учебниците, не е реалистичен и не е в съгласие с високата скорост на 

реакцията при ниски температури (около и под −20 °C). 
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ТАБЛИЦА 13. Относителни електронни енергии (∆E) и енергии на Гибс (∆G) (в kcal/mol) при 

реакцията на сулфониране на бензен с една молекула SO3 за газова фаза и за симулирани 

разтворители CCl4 и CFCl3 на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория, и за газова фаза и за 

симулиран CH3NO2 разтворител на SCS-MP2/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Бензен 

Газова фаза 

M06-2X 

CCl4
a 

M06-2X 

CFCl3
б 

M06-2X 

Газова фаза 

MP2 

CH3NO2
a 

MP2 

∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G 

Реакционен 
комплекс 

−7.14 0.42 −6.56 0.95 −7.20 0.34 −6.03 1.73 −4.53 5.04 

TS 31.08 40.87 28.14 37.81 28.15 37.88 38.90 48.51 31.79 43.86 

Бензенсулфонова 
киселина 

−26.64 −17.02 −27.75 −18.00 −27.60 −17.84 −19.83 −10.30 −22.19 −10.82 

a) IEFPCM (26); б) модел на Onsager (37). 

 

ФИГУРА 5. Геометрия на преходното състояние (CS симетрия) при сулфониране на бензен с една 

молекула SO3 за газова фаза на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория.  

Настоящето изследване предлага допълнителни доказателства за наличието на механизъм, 

включващ две молекули серен триоксид в скоростопределящия етап на реакцията за газова фаза 

и за некомплексообразуващи разтворители. Данните, получени на M06-2X/6-311+G(2d,2p) и 

SCS-MP2/6-311+G(2d,2p) нива на теория (Таблици 14, 15 и 17), недвусмислено показват 

наличието на съгласуван механизъм на сулфониране на ароматни въглеводороди (бензен, толуен, 

нафтален, и 1,4-дихлоробензен) с две молекули серен триоксид за газова фаза и за 

некомплексообразуващ разтворител (CCl4, CFCl3). 

В съгласие с експерименталните данни (38), получените реакционни бариери за реакцията 

на сулфониране с две молекули серен триоксид (Таблица 14), имат доста ниски енергии. 

Енергетичната бариера за бензен за симулиран CFCl3 е само 16.34 kcal/mol. Както може да се 

очаква, всички теоретично предсказани бариери за сулфониране на 1,4-дихлоробензен са по-

високи, отколкото тези за бензен. 
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TАБЛИЦА 14. Относителни електронни енергии (∆E) и енергии на Гибс (∆G) (в kcal/mol, при 

298.15 K) при реакцията на сулфониране на бензен и 1,4-дихлоробензен с две молекули SO3 за 

газова фаза и за симулирани CCl4, CFCl3 и CH3NO2 разтворители на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво 

на теория. 

  Бензен 1,4-Дихлоробензен 
  ∆E ∆G ∆E ∆G 

Газова 

фазаa 

Реакционен комплекс −13.16 5.07 −12.53 6.57 

TS 1.28 23.34 8.33 31.21 

Пиросулфонова к-на −46.10 −24.17 −36.13 −13.10 

CFCl3a,б 

ε =2.0 

Реакционен комплекс −13.29 4.83 −12.55 6.57 

TS −5.97 16.34 5.17 28.18 

Пиросулфонова к-на −46.87 −24.84 −36.62 −13.58 

CCl4a,в 

ε =2.228 

Реакционен комплекс −11.64 6.78 −11.01 8.00 

TS −3.01 19.38 5.71 28.76 

Пиросулфонова к-на −45.65 −23.81 −35.38 −12.46 

CH3NO2
a,в 

ε =36.562 

Реакционен комплекс −9.76 8.37 −9.20 9.45 

TS1 −8.74 11.57 −3.10 18.78 

σ-комплекс −10.34 10.61 −2.97 18.21 

TS2 −10.40 12.13 0.76 23.79 

Пиросулфонова к-на −44.91 −23.29 −34.42 −11.54 

a) относителни спрямо бензен и две SO3 молекули; б) модел на Onsager (37); в) IEFPCM (26). 

Освен M06-2X DFT пресмятания, в настоящето изследване е използвано и SCS-MP2/6-

311+G(2d,2p) ниво на теория за изчисляване на енергетичните бариери при реакцията на 

сулфониране на бензен с две молекули SO3 за газова фаза и за симулиран нитрометан (Таблица 

15). Сравнението между SCS-MP2 и M06-2X/6-311+G(2d,2p) данните потвърждава най-важният 

извод, а именно, че 2:1 сулфонирането е енергетически много по-изгоден процес от 1:1 

алтернативата. Енергията за 1:1 процесът за газова фаза на SCS-MP2 (48.51 kcal/mol, Таблица 13) 

е почти 12 kcal/mol по-висока от тази за 2:1 (36.19 kcal/mol, Таблица 15). На SCS-MP2 ниво, 

изчислената 1:1 ∆G за симулиран CH3NO2 (43.86 kcal/mol, Таблица 13) е 15.0 kcal/mol по-висока 

от ∆G = 28.86 kcal/mol (Таблица 15) за съгласувания 2:1 процес. 
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TАБЛИЦА 15. Относителниа електронни енергии (∆E) и енергии на Гибс (∆G) (в kcal/mol, при 

298.15 K) при реакцията на сулфониране на бензен с две молекули SO3 за газова фаза и за 

симулирани разтворители CCl4 и CH3NO2 на SCS-MP2/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

 Газова фаза CCl4 CH3NO2 

 ∆E ∆G ∆E ∆G ∆E ∆G 

Реакционен комплекс −11.88 5.52 −10.49 7.83 −8.52 11.31 

TS 14.33 36.19 10.45 33.72 3.62 28.86 

Пиросулфонова к-на −28.73 −7.71 −30.69 −7.74 −29.86 −5.55 

a) Относителни спрямо бензен и две SO3 молекули. 

Тъй като сулфонирането на бензен е много бърза реакция, Cerfontain (38) провежда 

експериментално изследване върху кинетиката на дезактивирани бензенови производни като 1,4-

дихлоробензен. Теоретично предсказаните енергетични бариери за 1,4-дихлоробензен са, най-

малкото, с 7–8 kcal/mol по-високи, отколкото тези за бензен (Таблица 14). 

    

   A       Б 

ФИГУРА 6. M06-2X/6-311+G(2d,2p) геометрии на реакционен комплекс (A) и на съгласувано 

преходно състояние (Б) за пряко сулфониране на бензен с две молекули SO3 за газова фаза. 

Формирането на π- (реакционен) комплекс (Фигура 6 A) не е дискутирано, тъй като 

неговото получаване не е от съществено значение при изследването на механизма. При 298.15 K 

на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория, π-комплексът има положителна ∆G на формиране 

(Таблица 14). Формирането на σ-комплекс не се наблюдава за газова фаза. Сулфонирането на 

бензен с две молекули SO3 за газова фаза преминава през образуването на преходно състояние 

(геометрията на преходното състояние на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория е показано на 
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Фигура 6 Б) и след това директно се получава бензенпиросулфонова киселина, без да се 

преминава през междинни съединения. 

4.2. Механизъм на сулфониране на ароматни въглеводороди със серен триоксид в 

комплексообразуващ разтворител 

В Таблица 16 са показани електронните енергии (ΔE) за процеса на комплексообразуване 

на една молекула серен триоксид с една или две молекули CH3NO2. Въпреки че са положителни, 

стойностите на ΔG най-вероятно, са надценени значително. Свободните енергии на процеса на 

комплексообразуване (ΔG) за специфично взаимодействие, каквото е разтворимо вещество – 

разтворител (като тези между SO3 и CH3NO2) са трудни за моделиране теоретично. Следователно 

за предпочитане е да се разглеждат подобни ефекти на асоциация от гледна точка на промяната в 

електронната енергия (ΔE). Тъй като енергиите за димеризация и асоциация на SO3 са 

значителни (Таблица 16), електрофилните центрове на SO3 могат да бъдат блокирани. 

ТАБЛИЦА 16. Относителни електронни енергии и относителни енергии на Гибс (в kcal/mol, при 

298.15 K) за процеси на комплексообразуване на една молекула SO3 с втора молекула SO3 и/или 

CH3NO2 за газова фаза и за симулиран CH3NO2 на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

SO3 комплекси 
Газова фаза CH3NO2 

∆E ∆G ∆E ∆G 

SO3--SO3 (димер) −4.23 3.09 −3.16 3.75 

CH3NO2--SO3
a −8.22 1.59 −8.23 2.58 

2CH3NO2--SO3
a −12.62 8.51 −11.97 9.90 

CH3NO2--2SO3
a,б −14.19 (−9.97)г 6.25 (3.16)г −13.46 (−10.30)г 7.84 (4.09)г 

2CH3NO2--2SO3
a,б −23.62 (−19.39)г 8.93 (5.83)г −18.62 (−15.46)г 13.88 (10.13)г 

a) Комплекси с експлицитни молекули CH3NO2; б) Енергиите са относителни спрямо CH3NO2 и 
две отделни SO3; в) Енергиите са относителни спрямо две CH3NO2 молекули и две отделни SO3; г) 
Енергиите, дадени в скобите, са относителни спрямо CH3NO2 и (SO3)2 димер. 

При провеждането на теоретични M06-2X/6-311+G(2d,2p) изчисления върху реакцията на 

бензен и две молекули серен триоксид за газова фаза, σ-комплекс не е открит. Вместо това се 

наблюдава съгласувано преходно състояние на пряко заместване (Фигура 6 Б) за газова фаза и за 

некомплексообразуващ разтворител. Енергетичната бариера (19.38 kcal/mol, симулиран CCl4 

разтворител, Таблица 14) за този процес е значително по-ниска от тази за сулфониране с една 

молекула серен триоксид (∆G = 37.81 kcal/mol, Таблица 13). 
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Сулфонирането на бензен с две молекули серен триоксид за газова фаза е значително по-

различно от това за симулиран нитрометан, където механизмът следва класическата схема, през 

образуването на ArH+(SO3)2
− σ-комплекс в първия етап. На Фигура 7 са показани геометриите на 

двете преходни състояния и на σ-комплекса. На Фигура 8 е показана енергетичната диаграма на 

реакцията в полярна среда. Според данните от NBO анализа (18) се наблюдава пренос на заряд от 

ароматния пръстен към (SO3)2 димерната част, който възлиза на 0.68 e-. Сравнението между 

сулфонирането на бензен за газова фаза и за симулиран нитрометан (Фигура 8) подчертава 

големият количествен и качествен ефект на полярната среда. Механизмът в нитрометан е 

стъпков и двете преходни състояния, както и σ-комплекса, имат значително по-ниски енергии. 

 

A     Б     В 

ФИГУРА 7. M06-2X/6-311+G(2d,2p) геометрии на преходно състояние TS1 (A), σ-комплекс (Б), и 

TS2 (В) за реакцията на пряко сулфониране през съгласувано преходно състояние на бензен с две 

молекули SO3 за симулиран CH3NO2 разтворител. В σ-комплексът от ароматния пръстен към 

(SO3)2 димерната част се наблюдава пренос на заряд, който възлиза на 0.68 e-. 

За сравнение моделната реакция с една молекула SO3 за симулиран нитрометан (без 

експлицитна молекула CH3NO2) следва механизма на прякото заместване през съгласувано 

преходно състояние. Не само, че изчислената енергия е нереалистично висока, но освен това този 

процес не съответства на експерименталните данни за реакция от втори порядък (сулфониране на 

1,4-дихлоробензен в комплексообразуващ разтворител (38)). 
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ФИГУРА 8. Енергетична диаграма на реакцията на сулфониране на бензен с една молекула SO3 

(съгласуван механизъм, за симулиран CFCl3) и енергетично по-изгодният процес с две молекули 

SO3 на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. Прякото сулфониране през съгласувано преходно 

състояние с две молекули SO3 за неполярен CFCl3 е сравнено с класическия механизъм за 

полярна среда CH3NO2. Трябва да се отбележи, че енергетичният профил на последната реакция 

не отразява необходимата допълнителна енергия за разкъсване на комплекса SO3-разтворител в 

нитрометан, поради трудности в правилното моделиране на свободните енергии за този процес. 

4.3. Реактивоспособност и позиционна селективност при сулфониране със серен триоксид 

В Таблица 17 са представени теоретично изчислените ∆E и ∆G енергии за процесите на 

сулфониране на бензен, толуен и нафтален с две молекули SO3 за газова фаза и за симулиран 

разтворител тетрахлорометан. Въпреки че енергиите на TS за бензен са почти същите, както тези 

на дезактивираната мета позиция при толуен, орто и пара, както и двете позиции при нафтален 

имат по-ниски TS енергии. Метиловата група благоприятства орто- и пара- заместването в 

толуен. В съгласие с експеримента (1-3), позиция 1 на нафталена е по-реактивоспособна от 

позиция 2 (поради по-добрата делокализация на заряда в TS). Теорията предсказва 3 – 5 kcal/mol 

по-ниски активационни бариери за симулиран CCl4 за всички разгледани процеси (Таблица 17), 

но реактивоспособността остава същата, както за газова фаза. 
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ТАБЛИЦА 17. Относителни електронни енергии (∆E) и енергии на Гибс (∆G) (в kcal/mol, при 

298.15 K) за реакцията на сулфониране на бензен, толуен и нафтален с две молекули SO3 за 

газова фаза и за симулиран CCl4 разтворител на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Арен, позиция 
на сулфониране 

 Газова фаза CCl4 
 ∆E ∆G ∆E ∆G 

Бензен 
Реакционен комплекс −13.16 5.07 −11.64 6.78 

TS 1.28 23.34 −3.01 19.38 
Пиросулфонова к-на −46.10 −24.17 −45.65 −23.81 

Толуен-2 
Реакционен комплекс -14.64 5.36 −13.06 7.05 

TS -3.25 20.92 −7.33 17.14 
Пиросулфонова к-на -46.60 −22.26 −45.93 -21.58 

Толуен-3 
Реакционен комплекс −13.94 6.50 −12.35 8.17 

TS -0.33 23.29 −4.76 19.47 
Пиросулфонова к-на −44.15 −20.96 −46.14 −22.44 

Толуен-4 
Реакционен комплекс −13.80 6.66 −12.02 8.91 

TS −2.92 20.74 −8.59 15.38 
Пиросулфонова к-на −46.96 −23.08 −46.43 −22.43 

Нафтален-1 
Реакционен комплекс −14.75 3.90 −13.01 6.24 

TS −4.30 18.71 −9.12 14.12 
Пиросулфонова к-на −42.39 −19.58 −42.15 −19.34 

Нафтален-2 
Реакционен комплекс −13.76 4.57 −12.45 5.45 

TS −2.26 20.35 −7.08 16.26 
Пиросулфонова к-на −46.72 −23.95 −46.13 −23.36 

Проведените теоретични изчисления отхвърлят традиционно приеманите в учебници и 

друга специализирана литература, механизми на ароматно сулфониране, включващи 

интермедиати с участието на една молекула серен триоксид. Нашите изчисления върху бензен, 

толуен, 1,4-дихлоробензен и нафтален разкриват, че реакцията на ароматно сулфониране, при 

отсъствие на катализатор или в некомплексообразуващ разтворител, протича с едновременното 

участие на две молекули серен триоксид по съгласуван механизъм, който не включва 

общоприетия арениев йон и води до получаването на аренпиросулфонова киселина. При 

сулфонирането в комплексообразуващ разтворител реакцията протича с участието на две 

молекули SO3, и се формира 2:1 SO3:арен σ-комплекс. Необходимостта от „разрушаване“ на 

комплекса между SO3 и молекулите на разтворителя създава допълнителен енергетичен праг за 

процеса в такава среда. 
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5. Хлориране на анизол – сравнение между механизъм на пряко съгласувано 

заместване и механизъм на присъединяване-елиминиране 

Реакцията на хлориране на анизол в тетрахлорометан е обект на няколко експериментални 

изследвания (39). Халогенирането е арени са типичен пример на електрофилно ароматно 

заместване и вероятно е една от най-изучаваните сред различните SEAr реакции. Една от важните 

цели на проведеното теоретично проучване е правилното моделиране на експерименталните 

условия (39), при които е проведено некатализираното хлориране на анизол, типичен пример за 

активиран ароматен субстрат. Изчисленията са проведени с използване на B3LYP (15) и на 

B2PLYP (34) DFT функционали. В допълнение са направени и DFT-D3 дисперсионни корекции 

(35) към енергията. Преходните състояния с дирадикалов характер са оптимизирани чрез UBS 

(unrestricted broken symmetry) B2-PLYP изчисления. Получените теоретични данни са 

подкрепени и от експериментални ЯМР изследвания. Точното отнасяне на сигналите е направено 

въз основа на едноразмерни и двуразмерни ЯМР техники (1H, 13C, TOCSY, COSY, NOESY, 

HSQC и HMBC). 

5.1. Теоретично изследване на реакцията на хлориране на анизол 

При теоретичното моделиране на реакцията на хлориране на анизол в тетрахлорометан 

бяха установени няколко процеса: пряко заместване на орто (TS1) и пара (TS3) позиции, както и 

присъединяване на Cl2 към 2-ра и 3-та, и към 3-та и 4-та позиции (спрямо метокси групата), 

съответно. Получените адукти от последните две реакции претърпяват процеси на изомеризация, 

последвани от елиминиране на HCl и формиране на крайните орто-, мета- и пара-заместени 

продукти. Процесите са изследвани теоретично за моделирана газова фаза и за симулиран 

тетрахлорометан. Сравнение между енергиите получени за газова фаза и за симулиран 

тетрахлорометан са представени в Таблица 18. Ефектът на разтворителя е особено голям за 

някои етапи на реакцията, въпреки теоретичното моделиране на неполярен разтворител (CCl4). 

Енергетичната диаграма на реакцията е представена на Фигура 9, а на Фигура 10 са показани 

структурите на получените преходни състояния, адукти и интермедиати. Механизмите на пряко 

заместване (за орто, мета и пара позиции) са едностадийни и получените преходни състояния 

водят директно до продуктите. Не се формира σ-комплекс, но в началния стадий се формира 

нискоенергетичен π-комплекс. Резултатите показват, че атаката при пара позиция е 

енергетически по-изгодна (TS3, 37.45 kcal/mol) от атаката на орто позиция (TS1, 39.56 kcal/mol). 

Заместването на мета позиция има значително по-висока бариера от тази за орто и пара 

заместването (TS2, 47.1 kcal/mol). 
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ФИГУРА 9. Енергетична диаграма за взаимодействието на анизол с Cl2 за симулиран CCl4. 
Теоретичните пресмятания са проведени на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. TS1 и 
TS3 са оптимизирани на Spin Projected UBS-B2-PLYP/6-311+G(2d,2p). Представени са само най-
ниските енергии на P5 и P7. 

  
о-заместване TS1 (361.7 i) м-заместване TS2 (310.6 i)  п-заместване TS3 (381.3 i) 

 
2,3-цис присъединяване  3,4-цис присъединяване 2,3-цис-транс изомеризация 

TS5 (78.9 i)    TS4 (76.1 i)   TS6 (82.5 i) 
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3,4-цис-транс изомеризация 2,3-цис елиминиране  3,4-цис елиминиране 

TS7 (72.4 i)   TS8 (202.3 i)    TS9 (169.2 i) 

 
2,3-цис елиминиране  3,4-цис елиминиране  цис-цис ротационно  

TS10 (494.5 i)    TS11 (454.8 i)    TS12 (78.5 i) 

      
транс-транс ротационно  π-комплекс орто  π-комплекс пара 

TS13 (80.0 i) 

  
о-Cl-C6H4OCH3-HCl P1  м-Cl-C6H4OCH3-HCl P2  п-Cl-C6H4OCH3-HCl P3 
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2,3-цис адукт P4  3,4-цис адукт P5'   3,4-цис адукт P5'' 

        
2,3-транс адукт P6  3,4-транс адукт P7'  3,4-транс адукт P7'' 

ФИГУРА 10. Геометрии на π-комплекси, преходни състояния и продукти за симулиран CCl4 

получени на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. TS1 и TS3 са оптимизирани за 

симулиран CCl4 на UBS-B2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. TS6 и TS7 са оптимизирани за 

газова фаза на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p). 

При прякото заместване не се формира σ-комплекс. Резултатите показват, че атаката при 

пара позиция (TS3 37.45 kcal/mol) е енергетически по-изгодна от атаката на орто позиция (TS1, 

39.56 kcal/mol). Заместването на мета позиция има значително по-висока бариера (TS2, 47.1 

kcal/mol). Сравнението между двата механизма – на пряко заместване през съгласувано преходно 

състояние и на присъединяване-елиминиране (addition-elimination, AE), показва голяма 

енергетична разлика в ползва на AE процеса. Енергията на най-изгодния процес на пряко 

заместване е 37.45 kcal/mol (TS3), докато активационната бариера на най-изгодния път на 3,4-

присъединяване-елиминиране е 21.4 kcal/mol (TS5), т. е. разликата е от 16 kcal/mol. Този резултат 

показва убедително, че хлорирането на анизол протича изцяло по AE път. Най-високата бариера 

на механизма на AE се асоциира с процес на присъединяване (TS4, TS5). Процесът на цис-транс 

изомеризация е предшестван от нискоенергетичен процес на ротация на метокси групата (TS12, 

Фигура 10). Процесът на 3,4-присъединяване-елиминиране (TS7, 11.6 kcal/mol), водещ до 

получаването на 4-хлороанизол, е предпочетен пред този на 2,3 AE (TS6, 19.7 kcal/mol). Този 
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резултат е в съгласие с експерименталното получаване на по-голямо количество на 4-

хлороанизол (76% при 25 °C в CCl4), сравнено с 2-заместения изомер (13.6% добив) (39). 

ТАБЛИЦА 18. Относителни енергии (E+ZPE+Edisp) в kcal/mol за реакцията на анизол с Cl2, 

получени на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория за газова фаза и за симулиран CCl4. 

Структури Описание Газова фаза 
[kcal/mol] 

Разтворител CCl4 
[kcal/mol] 

π-комплекс орто  −4.78 −4.72 

π-комплекс пара  −4.51 −4.47 

TS1 орто-заместване 43.49 39.56а 

TS2 мета-заместване 48.03 47.11 

TS3 пара-заместване 42.43 37.45а 

TS4 2,3-цис присъединяване 35.85 25.41 

TS5 3,4-цис присъединяване 33.13 21.40 

TS6 2,3-цис-транс изомеризация 30.50 19.65б 

TS7 3,4-цис-транс изомеризация 27.09 11.59б 

TS8 2,3-цис HCl елиминиране 13.93 7.30 

TS9 3,4-цис HCl елиминиране 10.06 3.02 

TS10 2,3-цис HCl елиминиранев 19.91 15.79 

TS11 3,4-цис HCl елиминиранев 19.11 14.71 

TS12 Цис-цис ротация −5.12 −5.75 

TS13 Транс-транс ротация −8.19 −8.61 

P1 орто-заместен продукт −34.88 −35.26 

P2 мета-заместен продукт −35.64 −35.81 

P3 пара-заместен продукт −35.43 −35.62 

P4 2,3-цис адукт −9.96 −10.54 

P5‘ 3,4-цис адукт −10.45 −11.14 

P5‘‘ 3,4-цис адукт −6.36 −7.22 

P6 2,3-транс адукт −13.52 −13.97 

P7‘‘ 3,4-транс адукт −9.29 −9.96 

P7‘ 3,4-транс адукт −13.58 −14.08 

a) Spin Projected UBS-B2-PLYP/6-311+G(2d,2p); б) Относителните електронни енергии ΔE са 
определени чрез IEFPCM/RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) single point изчисления върху геометрията 
изчислена за газова фаза на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория; в) Преходни състояния на 
елиминиране на HCl, които водят до мета-заместени продукти. 
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Ориентационните ефекти на електронодонорната група на анизола се обясняват чрез 

стабилизацията на преходните състояния за HCl елиминиране. На етапа на елиминиране от 2,3- 

адукта може да възникне частичен положителен заряд с напускането на Cl+ или от позиция 2 

(което води до мета-хлоро заместване) или от позиция 3 (което води до орто-хлоро заместване). 

Този заряд е стабилизиран от електронодонорната OCH3 група, много по-ефективно на позиция 

3, поради резонанс, сравнен с конкурентния път през позиция 2, където положителният заряд не 

се спряга с метокси групата (Схема 4 A). При 3,4- адукта, частичният положителен заряд, който 

възниква, когато хлорният атом напуска, е отново по-ефективно стабилизиран през спрежение с 

метокси групата, сравнено с алтернативния път с хлорен атом, напускащ позиция 4 (Схема 4 Б). 

 

A         Б 

СХЕМА 4. Ориентационен ефект на метокси групата за предпочитаното заместване на орто (А) и 

на пара (Б) позиции. 

Тези качествени интерпретации са подкрепени от енергиите за процесите на HCl 

елиминиране. Стадият на елиминиране е предшестван от процес на ротация на метокси групата 

(TS13, Таблица 18, Фигура 10). Енергията на TS9 за процес на 3,4 елиминиране е само 3.02 

kcal/mol, докато енергиите за двете преходни състояния, водещи до мета заместени продукти са 

съответно 15.8 kcal/mol и 14.7 kcal/mol. Преходното състояния за 2,3 елиминиране TS8, водещо 

до орто заместен продукт, има енергия от 7.3 kcal/mol. 

5.2. Експериментално изследване на реакцията на хлориране на анизол 

За да се потвърдят теоретичните резултати, бяха проведени и серия ЯМР експерименти 

върху реакцията на хлориране на анизол в среда от тетрахлорометан, при следване на 

реакционните условия, описани от Watson (39). След като реакцията се оказа твърде бърза при 25 

°C, беше проведен и експеримент при −10 °C. Получените реакционни смеси бяха анализирани 

чрез прилагането на различни едноразмерни и двуразмерни ЯМР техники. При 25 °C реакцията 
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(реакционни смеси 3 и 4, Таблица 19) протича за по-малко от 5 минути, докато количеството на 

разтвореният хлор се консумира. Количеството на получените продукти не се променя с течение 

на времето (реакцията е следена една седмица). 

ТАБЛИЦА 19. Съотношение (в %) на реакционните продуктиа (спрямо анизол) при реакцията на 

хлориране на анизол, определени след анализ на 1H ЯМР спектри на реакционните смеси. 

 1 2 3 4 5 

Реакционна смес 1б 100 12 1.0 0.6 0.8 

Реакционна смес 2в 100 74 3.7 3.0 2.4 

Реакционна смес 3г 100 115 15.5 7.4 5.8 

Реакционна смес 4д 100 114 14.0 7.2 5.2 

a) 1 – анизол; 2 – пара-хлороанизол; 3 – орто-хлороанизол; 4 – 3,4,5,6-тетрахлоро-1-
метоксициклохекс-1-ен; 5 – 3,4,5,6-тетрахлоро-4-метоксициклохекс-1-ен; б) 0.01 mol/l анизол + 
Cl2 (25 °C); в) 0.05 mol/l анизол + Cl2 (25 °C); г) 0.1 mol/l анизол + Cl2 (25 °C); д) 0.1 mol/l анизол + 
Cl2 (5 °C). 

По време на реакцията са получени голям брой продукти. Доказани са следните продукти 

от реакцията на хлориране на анизол (1): пара-хлороанизол (2) орто-хлороанизол (3) и 

продуктите на присъединяване 4 и 5. Определени са и съотношенията на реакционните продукти 

(±1%) (Таблица 19). Концентрацията на анизол играе особено важна роля върху съотношението 

на получените продукти като във всички случаи количеството на 2 е най-голямо. Около 20 

допълнителни OCH3 групи, в различно молекулно обкръжение, са засечени в HSQC спектрите с 

химично отместване в интервала 3.4 – 4.0 ppm за протоните и 50 – 60 ppm за въглеродните 

атомите. 

Идентифицирани и определени са продуктите на заместване (2 и 3), независимо от 

слабото влияние на концентрацията върху химичното отместване (до около 0.15 ppm в 

различните реакционни смеси). Химичното отместване на протоните, измерени в реакционна 

смес 4, е отбелязано на Схема 5. 

 

СХЕМА 5. Химично отместване на протоните за основните продукти за реакцията на хлориране 

на анизол в тетрахлорометан при 25 °C (реакционна смес 4, Таблица 19). 
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Определянето на структурата на продуктите на присъединяване 4 и 5 беше постигнато 

чрез няколко ЯМР техники – COSY, HSQC и HMBC – на реакционна смес 4. Протонните ЯМР 

отмествания в спектралната област между 4 и 6 ppm показват ясно двата продукта. Сравнението 

между 1D TOCSY спектри за сигналите при 5.81 – 5.84 ppm и при 4.81 ppm потвърждават 

връзката между съответните протони. Константите на спин-спиново взаимодействие, получени 

от протонните ЯМР спектри, позволяват да се определи стереохимията на продуктите на 

присъединяване (Фигура 11). 

    
      4      5 

ФИГУРА 11. 1,2,3,4- и 1,2,5,6- тетрахлоро адукти, формирани при реакцията на хлориране на 

анизол в тетрахлорометан. Геометриите на продуктите на присъединяване са оптимизирани за 

симулиран CCl4 на RB2-PLYP/6-311+G(2d,2p) ниво на теория. 

Предсказаните данни за химичните отмествания и константите на спин-спиново 

взаимодействие за продукти 4 и 5 са в добро съгласие с експерименталните данни. 1H и 13C ЯМР 

данни за химичните отмествания за продукти 4 и 5 са представени в Таблица 20. 

ТАБЛИЦА 20. 1H и 13C ЯМР данни за химичните отмествания и мултиплетностите за 

диприсъединителните адукти 4 и 5. 

3,4,5,6-тетрахлоро-4-метоксициклохекс-1-ен (4) 104.13 - C1; 3.54 s, 50.67 - CH3O; 4.79 d (5.1), 

55.57 - C2, 5.84 ddd (10.0; 5.1; 1.8), 124.62 - C3, 

5.81 dd (10.0; 2.0), 129.76 -C4; 4.63 (8.9; 1.9), 

60.07- C5, 4.41 d(8.9), 64.06 - C6. 

3,4,5,6-тетрахлоро-1-метоксициклохекс-1-ен (5) 151.29 - C1, 3.60s, 55.06 - CH3O, 4.81 d (3.3), 

98.72 - C2, 4.76 dd (9.3;3.3), 56.41 - C3, 4.5-4.6 

m, 2H, 59.54, 60.58, C4+C5, 4.44 d (4.0), 59.96 - 

C6. 
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Освен при 25 °C и при 5 °C, ЯМР експерименти са проведени и при −10 °C. Реакцията е 

следена чрез 1H ЯМР за период от 5 часа като спектрите са снемани при −10 °C. Един час след 

старта на реакцията са засечени основните продукти при стайна температура (2, 3, 4 и 5) като 

тяхното количество расте с времето. Образуването на моноприсъединителните продукти не може 

напълно да се изключи. Сигнал за дублет с ниска интензивност при около 5.2 ppm (J = 6.9Hz) е 

засечен в реакционна смес 10 min след началото на реакцията. Максималната интензивност на 

сигнала се получава на тридесетата минута и напълно изчезва на четвъртия час от началото на 

реакцията. Сигналът при 5.2 ppm би могъл да съответства на олефинов протон на орто позиция 

спрямо метокси групата. Сигналите за всички останали протони при това съединение имат ниска 

интензивност и не могат да се определят недвусмислено поради припокриването им с други 

сигнали. 

Продуктите на присъединяване (4 и 5, Фигура 11) могат да се получат само ако се 

предхождат от присъединяване на една молекула хлор към анизол. Ниските бариери на 

процесите на елиминиране показват, че механизмът за получаване на заместени продукти е по-

изгоден и по този начин намаляват шансовете за идентифициране на моноприсъединителни 

адукти в реакционната смес. За сравнение, засечените тетрахлоро адукти са стабилни и веднъж 

получени не се изменят в хода на реакцията. Направените ЯМР изследвания дават ясно 

експериментално доказателство, че присъединяването на хлор към анизол наистина протича по 

време на реакцията, в съгласие с теоретичните резултати. 

Настоящото теоретично и експериментално изследване върху механизма и енергетиката 

на реакцията анизол-Cl2 в неполярна среда предоставя нов поглед върху природата на тези 

процеси. Теоретичните резултати разкриват, че серията присъединяване-елиминиране доминира 

изцяло тези реакции и има за резултат получаването на орто и пара заместените анизолни 

производни. Бариерата на преходно състояние за пряко заместване на пара позиция е много по-

висока (с 16 kcal/mol) от АЕ пътя. В допълнение, при реакцията на пряко заместване не се 

формира интермедиат на Wheland, или какъвто и да е друг интермедиат. Орто/пара 

ориентационните ефекти се обясняват със стабилизиращо влияние на метокси групата върху 

преходното състояние на процеса на HCl елиминиране. Приложението на модерни ЯМР техники 

при експериментално изследване върху хлорирането на анизол доказват недвусмислено 

получаването на присъединителни продукти в хода на реакцията. 
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ИЗВОДИ 

1. Реактивоспособността и региоселективността на заместителни процеси при моно- 

и полизаместени бензени (включително и полиароматни въглеводороди) корелират количествено 

със стойностите на предложения индекс на реактивоспособност за ароматни съединения при 

реакции на електрофилно ароматно заместване – електрофилен афинитет (Εα). Предложената 

величина Eα има потенциал за по-широко приложение при количественото характеризиране на 

други процеси, включващи атака от електрофил. 

2. Проведеното теоретично изследване върху механизма на бромиране потвърждава 

експерименталните данни, че реакциите на присъединяване са конкурентни на тези на пряко 

заместване при арени. Некатализираното бромиране на бензен протича по-бързо през 1,2-, и 

особено през 1,4- присъединяване, отколкото прякото заместването. Реакциите на бромиране на 

арени в неполярна среда протичат в условията на конкуренция между прякото заместване през 

съгласувано преходно състояние и процес на присъединяване на Br2, последвано от елиминиране 

на HBr, и водещо до същите продукти на заместване. 

3. При липса на катализатор или полярна среда, прякото заместване с молекулен 

бром се осъществява през съгласувано преходно състояние, без получаването на σ-комплекс. 

4. Теоретични изчисления върху сулфонирането на бензен, толуен, 1,4-

дихлоробензен и нафтален със серен триоксид показаха, че при отсъствие на катализатор, или в 

неполярна среда, реакцията се осъществява през съгласувано преходно състояние, с участието на 

две молекули серен триоксид. Отхвърлено е популярното тълкувание на механизма на процеса 

като, протичащ през междинно формиране на 1:1 SO3:арен σ-комплекс. 

5. Механизмът на сулфониране на бензен и 1,4-дихлоробензен в полярна среда 

(нитрометан) следва класическата схема на реакцията като в скоростоопределящия етап се 

осъществява атака от две молекули серен триоксид, водещ до 2:1 SO3:арен σ-комплекс. 

6. Хлорирането на анизол, като типичен пример за активиран ароматен субстрат, 

протича единствено през механизъм на присъединяване-елиминиране, който е с 16 kcal/mol по-

ниска активационна бариера, отколкото алтернативния процес на директно заместване. При 

реакцията не се формира интермедиат от типа на арениев йон (σ-комплекс). Едноразмерни и 

двуразмерни ЯМР техники доказaха недвусмислено получаването на присъединителни продукти 

при хлорирането на анизол, в пълно съгласие с теоретичните резултати. 
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