
Αντιδράσεις οξείδωσης – αναγωγής οργανικών ενώσεων. 

Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. 

Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. 

Στην οργανική οξείδωση είναι η μείωση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C η 

οποία προκαλείται: 

 με σχηματισμό των δεσμών C–O, C-N, C-X ή  

 με διάσπαση των δεσμών C-H. 

Αναγωγή είναι η αύξηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C η οποία 

προκαλείται: 

 με σχηματισμό των δεσμών C–Η ή  

 με διάσπαση των δεσμών C-Ο, C-N, C-X. 

Πολλές από τις αντιδράσεις προσθήκης, απόσπασης, υποκατάστασης, 

μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της οξείδωσης - αναγωγής. 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2016 



Αντιδράσεις οξείδωσης – αναγωγής οργανικών ενώσεων. 

Οι αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής οργανικών ενώσεων οι οποίες θα 

μελετηθούν είναι οι ακόλουθες: 

Αντιδράσεις οξείδωσης: 

1) Οξείδωση αλκοολών. 

2) Οξείδωση αλδεϋδών. 

3) Οξείδωση μεθανικού οξέος, οξαλικού οξέος και των αλάτων τους. 

Αντιδράσεις αναγωγής: 

1) Προσθήκη Η2 σε αλκένια. 

2) Προσθήκη Η2 σε αλκίνια. 

3) Προσθήκη Η2 σε αλδεΰδες και κετόνες. 

4) Προσθήκη Η2 σε νιτρίλια. 



Βήματα γραφής μιας πολύπλοκης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης με τη μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

1ο Βήμα: Γράφουμε τα αντιδρώντα (οξειδωτική και αναγωγική ουσία). Αν η αντίδραση 

γίνεται σε όξινο περιβάλλον γράφουμε και το μόριο του οξέος που παίρνει μέρος στην 

αντίδραση. 

2ο Βήμα: Γράφουμε τα προϊόντα. 

3ο Βήμα: Βρίσκουμε τη μεταβολή του Α.Ο. του στοιχείου που οξειδώνεται (αναγωγικό) 

και του στοιχείου που ανάγεται (οξειδωτικό). Αν το στοιχείο που οξειδώνεται ή ανάγεται 

έχει δείκτη στα αντιδρώντα ή στα προϊόντα, τον λαμβάνουμε υπόψη για τη μεταβολή 

του Α.Ο. 

4ο Βήμα: Διαιρούμε τη μεταβολή του Α.Ο. του αναγωγικού και οξειδωτικού στοιχείου με 

το μέγιστο κοινό διαιρέτη τους για να έχουμε τους μικρότερους δυνατούς ακέραιους 

συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. 



Βήματα γραφής μιας πολύπλοκης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης με τη μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

5ο Βήμα: Η μεταβολή του Α.Ο. του στοιχείου που οξειδώνεται μπαίνει ως συντελεστής 

στην ένωση του στοιχείου που ανάγεται συνήθως στα προϊόντα και αντίστροφα. Έτσι 

επιτυγχάνουμε: 

συνολική μεταβολή Α.Ο. οξειδωτικού = συνολική μεταβολή Α.Ο. αναγωγικού. 

6ο Βήμα: Βάζουμε συντελεστές όπου χρειάζεται για να έχουμε ίσα άτομα από κάθε 

στοιχείο στα αντιδρώντα και τα προϊόντα. 

7ο Βήμα: Προτελευταία ισοσταθμίζουμε τα άτομα υδρογόνου στα δύο μέλη της χημικής 

εξίσωσης, προσθέτοντας στο μέλος που χρειάζεται τον κατάλληλο αριθμό μορίων νερού. 

8ο Βήμα: Τελευταία μετράμε τα άτομα οξυγόνου για να επαληθεύσουμε ότι βάλαμε τους 

σωστούς συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε αλδεΰδες και στη συνέχεια σε 

καρβοξυλικά οξέα. 

RCH2OH   +   [Ο]   →   RCH=O   +   Η2Ο (μερική οξείδωση) 

RCΗ=Ο   +   [Ο]   → RCOOH 

Με ισχυρά οξειδωτικά μέσα οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται απευθείας σε 

καρβοξυλικά οξέα. 

RCH2OH   +   2 [O]   →    RCOOH   +   H2O   (πλήρη οξείδωση) 

Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. 

R1-CH-R2   +   [O]    →   R1-C-R2   +   H2O  

      |                                      || 

     OH                                  O 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται παρά μόνο σε πολύ δραστικές 

συνθήκες με διάσπαση του μορίου τους. 

Η μεθανόλη (CH3OH) οξειδώνεται αρχικά σε αλδεΰδη, στη συνέχεια σε καρβοξυλικό 

οξύ και τέλος σε CO2. 

CH3OH  +  [O] → HCH=O   +   Η2Ο, 

 HCH=O  +  [O]  →  HCOOH, 

  HCOOH  +  [O]  →  CΟ2   +   Η2Ο  



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Από τα πιο κοινά οξειδωτικά μέσα για την οξείδωση των αλκοολών είναι το όξινο 

διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (ΚΜnΟ4) και το όξινο διάλυμα διχρωμικού 

καλίου (K2Cr2O7). 

Το ΚΜnO4 έχει χρώμα ιώδες και μετατρέπεται σε άχρωμο Μn2+. Το K2Cr2O7  

είναι πορτοκαλί και μετατρέπεται σε πράσινο Cr3+. 

Το όξινο διάλυμα KMnO4 είναι ισχυρότερο οξειδωτικό από το όξινο διάλυμα 

K2Cr2O7. Κατά την οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών (RCH2OH) με όξινο 

διάλυμα KMnO4 παράγονται συνήθως κατευθείαν καρβοξυλικά οξέα (RCOOH). Η 

οξείδωση μιας πρωτοταγούς αλκοόλης μέχρι το στάδιο της αλδεΰδης γίνεται 

συνήθως με K2Cr2O7. 

Αλκοτέστ μπορεί να γίνει με βάση την αλλαγή χρώματος 

που προκαλεί η οξείδωση της αλκοόλης με K2Cr2O7 (από 

πορτοκαλί σε πράσινο). 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Χημικές εξισώσεις οξείδωσης αλκοολών με όξινα διαλύματα KMnO4 και Κ2Cr2O7. 

Α) Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε καρβοξυλικό οξύ με διάλυμα KMnO4 

παρουσία H2SO4. 

5 RCH2OH + 4 KMnO4 + 6 H2SO4 → 5 RCOOH + 4 MnSO4 + 2 K2SO4 + 11 H2O 

ή  

5CνΗ2ν+1CH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 → 5CνΗ2ν+1COOH + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 11H2O 

Παράδειγμα: 

5 CH3CH2OH + 4 KMnO4 + 6 H2SO4 → 5 CH3COOH + 4 MnSO4 + 2 K2SO4 + 11 H2O 

    αιθανόλη                                               αιθανικό οξύ 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Β) Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε καρβοξυλικό οξύ με διάλυμα K2Cr2O7 

παρουσία H2SO4. 

3 RCH2OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 3 RCOOH + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11 H2O 

ή  

3CνΗ2ν+1CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 → 3CνΗ2ν+1COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O 

Παράδειγμα: 

3 CH3CH2OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 3 CH3COOH + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11 H2O 

    αιθανόλη                                                αιθανικό οξύ 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Γ) Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε αλδεΰδη με διάλυμα K2Cr2O7 παρουσία 

H2SO4. 

3 RCH2OH + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 → 3 RCΗ=Ο + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O 

ή  

3CνΗ2ν+1CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CνΗ2ν+1CΗ=Ο + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 

Παράδειγμα: 

3 CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 → 3 CH3CΗ=Ο + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O 

    αιθανόλη                                               αιθανάλη 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Δ) Οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης σε κετόνη με διάλυμα KMnO4 παρουσία 

H2SO4. 

5 R1-CH-R2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5 R1-C-R2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O  

         |                                                            || 

        OH                                                        O   

Παράδειγμα: 

5 CH3CHCH3 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5 CH3CCH3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O  

          |                                                              || 

         OH                                                          O  

2 – προπανόλη                                         προπανόνη 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται από το ήπιο οξειδωτικό μέσο CuO σε 

αλδεΰδες. Το CuO (μαύρο χρώμα) ανάγεται σε Cu (κιτρινέρυθρο χρώμα). 

RCH2OH   +   CuO   →    RCH=O   +   Cu   +   H2O  

Παράδειγμα: 

Οξείδωση αιθανόλης με CuO. 

CH3CH2OH   +   CuO   →   CH3CH=O   +   Cu   +   H2O 

    αιθανόλη                           αιθανάλη 



1) Οξείδωση αλκοολών. 

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες μπορούν επίσης να οξειδωθούν σε αλδεΰδες και οι 

δευτεροταγείς αλκοόλες σε κετόνες με θέρμανση παρουσία χαλκού 

(καταλυτική αφυδρογόνωση). 

RCH2OH                           RCH=O   +   H2   
CCu,300o

R1-CH-R2                             R1-C-R2   +   H2  

      |                                           || 

     OH                                       O 

 
CCu,300o

Παραδείγματα: 

CH3CH2OH                           CH3CH=O   +   H2  

  αιθανόλη                              αιθανάλη 

 
CCu,300o

CH3CH2-CH-CH3                             CH3CH2-C-CH3   +   H2  

               |                                                       || 

              OH                                                   O 

2 – βουτανόλη                                      βουτανόνη 

 
CCu,300o



2) Οξείδωση αλδεϋδών. 

Οι αλδεΰδες οξειδώνονται εκτός από το KMnO4 και το K2Cr2O7 και από ήπια 

οξειδωτικά μέσα όπως είναι: 

Α) Το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό), που είναι αλκαλικό διάλυμα ιόντων 

Cu+2 (συνήθως CuSO4 + NaOH), γαλάζιου χρώματος και το οποίο ανάγεται σε 

καστανέρυθρο ίζημα Cu2O. 

RCH=O  +  2 CuSO4  +  5 NaOH  →  RCOONa  +  Cu2O↓  +  2 Na2SO4  +  3 H2O 

Παράδειγμα: 

CH3CH=O  +  2 CuSO4  +  5 NaOH  →  CH3COONa  +  Cu2O↓  +  2 Na2SO4  +  3 H2O  

  αιθανάλη                                               αιθανικό νάτριο 

Φελίγγειο υγρό πριν και μετά 

την προσθήκη αλδεΰδης. 



2) Οξείδωση αλδεϋδών. 

Β) Το αντιδραστήριο Tollens που είναι αμμωνιακό διάλυμα AgNO3  οξειδώνει την 

αλδεΰδη σε οξύ, ενώ ταυτόχρονα ο Ag+1 μετατρέπεται σε Ag, ο οποίος σχηματίζει 

στα τοιχώματα του δοχείου που γίνεται η αντίδραση κάτοπτρο (καθρέπτη).  

RCH=O  +  2 AgNO3  +  3 NH3  +  H2O  →  RCOONH4  +  2 Ag↓  +  2 NH4NO3  

Παράδειγμα: 

CH3CH=O  +  2 AgNO3  +  3 NH3  +  H2O  →  CH3COONH4  +  2 Ag↓  +  2 NH4NO3  

  αιθανάλη                                                       αιθανικό αμμώνιο 

Σχηματισμός κάτοπτρου Ag από την 

αντίδραση αλδεΰδης με 

αντιδραστήριο Tollens. 



Η μεθανάλη (HCH=O) οξειδώνεται αρχικά σε καρβοξυλικό οξύ και στη συνέχεια σε 

CO2. 

HCH=O  +  [O]  →  HCOOH, 

HCOOH  +  [O]  →  CΟ2   +   Η2Ο  

2) Οξείδωση αλδεϋδών. 

Τα αντιδραστήρια Fehling και Tollens διακρίνουν τις αλδεΰδες από τις υπόλοιπες 

οργανικές ενώσεις. 

Οι κετόνες δεν οξειδώνονται παρά μόνο σε πολύ δραστικές συνθήκες με 

διάσπαση του μορίου τους. 



3) Οξείδωση HCOOH, HOOC-COOH και των αλάτων τους. 

Το μεθανικό οξύ είναι το μοναδικό από τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα το 

οποίο οξειδώνεται και μετατρέπεται σε CO2. Η οξείδωση πραγματοποιείται με 

όξινο διάλυμα KMnO4 ή K2Cr2O7. 

Παράδειγμα: 

Οξείδωση HCOOH σε CO2 με διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4. 

5 HCOOH  +  2 KMnO4  +  3 H2SO4  →  5 CO2  +  2 MnSO4  +  K2SO4  +  8 H2O  

Οξειδώνονται επίσης τα άλατα του HCOOH όπως είναι το HCOONa. 

Παράδειγμα: 

Οξείδωση HCOONa σε CO2 με διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4. 

10HCOONa + 4KMnO4 + 11H2SO4  →  10CO2 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 5 Na2SO4 + 16H2O 



3) Οξείδωση HCOOH, HOOC-COOH και των αλάτων τους. 

Το οξαλικό οξύ (HOOC-COOH) είναι το μοναδικό από τα κορεσμένα 

δικαρβοξυλικά οξέα το οποίο οξειδώνεται και μετατρέπεται σε CO2. Η οξείδωση 

πραγματοποιείται με όξινο διάλυμα KMnO4 ή K2Cr2O7. 

Παράδειγμα: 

Οξείδωση HOOC-COOH σε CO2 με διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4. 

    COOH  

 5  |           +  2KMnO4  +  3H2SO4  →  10CO2↑  +  2MnSO4  +  K2SO4  +  8 H2O 

    COOH   

Οξειδώνονται επίσης τα άλατα του HOOC-COOH όπως είναι το NaOOC-COONa. 

Οξείδωση NaOOC-COONa σε CO2 με διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4. 

    COONa  

 5  |           + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 10CO2↑ + 2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O 

    COONa   

Παράδειγμα: 



Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων. 

1) Προσθήκη Η2 σε αλκένια και σχηματισμός αλκανίων. 

CνΗ2ν   +   Η2                CνΗ2ν+2  

                       -2      -2                                 -3    -3               
π.χ. CH2=CH2   +   H2                CH3CH3  

                       αιθένιο                               αιθάνιο 


Ni


Ni

2) Προσθήκη Η2 σε αλκίνια και σχηματισμός αλκανίων ή αλκενίων. 

CνΗ2ν-2   +   Η2                CνΗ2ν  

 

CνΗ2ν-2   +   2 Η2                CνΗ2ν+2  

                       -1      -1                                 -3    -3               
π.χ. CΗ≡CH   +  2 H2                CH3CH3  

                       αιθίνιο                               αιθάνιο 


Ni


Ni


Ni



Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων. 

3) Προσθήκη Η2 σε αλδεΰδες και κετόνες και σχηματισμός αλκοολών. 

Α) Οι αλδεΰδες με προσθήκη Η2 μετατρέπονται σε πρωτοταγείς αλκοόλες. 

RCH=O   +   Η2                RCH2OH  

                          +1                                         -1               
π.χ. CH3CH=O   +   H2                CH3CΗ2ΟΗ  

                    αιθανάλη                               αιθανόλη 


Ni


Ni

Β) Οι κετόνες με προσθήκη Η2 μετατρέπονται σε δευτεροταγείς αλκοόλες. 

R1-C-R2   +   Η2                R1-CH-R2  

                        ||                                       | 

                        O                                      OH  

                          +2                                           0                
π.χ. CH3-C-CH3    +   H2                CH3-CH-CH3  

                        ||                                              | 

                        O                                            OH 

                 προπανόνη                         2 - προπανόλη 


Ni


Ni



Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων. 

4) Προσθήκη Η2 σε νιτρίλια (RC≡N) και σχηματισμός πρωτοταγών αμινών. 

RC≡N   +   2 Η2               RCH2NH2  

                 +3                                            -1 

π.χ.    CH3C ≡ N   +   2 H2                CH3CH2NH2  

        αιθανονιτρίλιο                            αιθυλαμμίνη 


Ni


Ni



Ασκήσεις στις αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής. 

1.Ερωτήσεις σωστού / λάθους, επιλογής της σωστής απάντησης. 

2.Συμπλήρωση χημικών αντιδράσεων. 

3.Εύρεση των συντακτικών τύπων των χημικών ενώσεων που συμβολίζονται με 

γράμματα και συμμετέχουν σε σειρά χημικών αντιδράσεων. 

4.Γραφή των χημικών εξισώσεων παρασκευής χημικών ενώσεων με χρήση 

συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων ως αντιδρώντα. 

5.Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 


