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Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής είναι πολύ κοινές στην οργανική χηµεία. Κάθε φορά που 
προσθέτουµε οξυγόνο ή αλογόνο, ο άνθρακας που συνδέεται µε το οξυγόνο και το αλογόνο οξειδώνε-
ται. Αντίστοιχα κάθε φορά που προσθέτουµε υδρογόνο, ο άνθρακας που παίρνει το υδρογόνο, ανάγε-
ται. Άρα δεν είναι κάτι σπάνιο.  

Όταν λέµε οξείδωση, εννοούµε ότι ο άνθρακας οξειδώνεται ενώ φυσικά κάποιος άλλος ανάγε-
ται. Αντίστοιχα όταν λέµε αναγωγή εννοούµε ότι ο άνθρακας της οργανικής ένωσης ανάγεται ενώ κά-
ποιος άλλος θα οξειδωθεί.  

Θυµίζω από πέρυσι ότι οξείδωση και αναγωγή συνυπάρχουν σε µια οξειδοαναγωγική αντί-
δραση. Πάντα η οξειδοαναγωγή είναι θέµα στοιχείων. Μια ένωση είναι οξειδωτική αν έχει ένα στοιχείο 
οξειδωτικό  (προκαλεί οξείδωση ενώ το ίδιο ανάγεται). Μια ένωση είναι αναγωγική αν έχει ένα στοιχείο 
αναγωγικό (προκαλεί αναγωγή ενώ το ίδιο οξειδώνεται).  Πρέπει τα ηλεκτρόνια που «δίνει» το αναγω-
γικό να είναι ίσα µε τα ηλεκτρόνια που «παίρνει» το οξειδωτικό. Άρα προσδιορίζουµε τους αριθµούς 
οξείδωσης αρχικά και τελικά και βρίσκουµε την µεταβολή των α.ο. Και στη συνέχεια βάζουµε «χιαστί» 
την µεταβολή αο για το οξειδωτικό συντελεστή στο αναγωγικό και αντίστροφα. Έτσι πετυχαίνουµε την 
ισορροπία φορτίου. 

Από όλες τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις θα δούµε την οξείδωση των αλκοολών, την οξεί-
δωση των αλδεϋδών και την οξείδωση των δυο οξέων HCOOH και HOOC – COOH.  

α. Οξείδωση των αλκοολών. 
Η οξείδωση των αλκοολών µπορεί να γίνει µε τα συνήθη οξειδωτικά. Από όλα τα οξειδωτικά 

που ασχοληθήκαµε πέρυσι φέτος σαν οξειδωτικά θα δούµε µόνο τα KMnO4, και το K2Cr2O7 σε όξινο 
περιβάλλον που γίνεται µε H2SO4. 

Οι αλκοόλες δεν οξειδώνονται όλες. Οι αλκοόλες διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα την τάξη 
του άνθρακα που έχει το –ΟΗ. Ειδικότερα αν ο άνθρακας είναι πρωτοταγής και η αλκοόλη χαρακτηρί-
ζεται πρωτοταγής και η οξείδωση της µπορεί να γίνει σε στάδια δίνοντας αρχικά αλδεΰδη και στη συ-
νέχεια καρβοξυλικό οξύ. 
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νο. Τα σώµατα αυτά χαρακτηρίζονται οξειδοαναγωγικοί δείκτες. Έτσι σε ασκήσεις θα δείτε εκφράσεις 
για αποχρωµατισµό (KMnO4) ή αλλαγή χρώµατος (K2Cr2O7). Για τις τριτοταγείς αλκοόλες πχ η έκφρα-
ση που χρησιµοποιούµε είναι ότι δεν αποχρωµατίζει το διάλυµα KMnO4.  

To KMnO4 χαρακτηρίζεται σαν πολύ δραστικό οξειδωτικό που πάει την ουσία που οξειδώνει 
όσο πιο «ψηλά» µπορεί στον αριθµό οξείδωσης. Έτσι η οξείδωση α’ ταγούς αλκοόλης µε KMnO4 δίνει 
κατευθείαν οξύ. Το K2Cr2O7 δεν χαρακτηρίζεται τόσο ισχυρό και η α’ ταγής αλκοόλη θα «περάσει» 
πρώτα από αλδεΰδη και µετά θα πάει σε οξύ. 

 
5CH3–CH2–CH2–OH + 4KMnO4 + 6H2SO4               5CH3 – CH2 – COOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 16H2O 
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Προσέξτε  ότι η οξείδωση καταλήγει σε αέρια. Αυτό αν συνδυαστεί µε όσα είπαµε από την 
αρχή σηµαίνει ότι αν προκαλέσω οξείδωση CH3OH µε τα γνωστά οξειδωτικά θα καταλήξω σε CO2. 
Είναι χαρακτηριστική αντίδραση. Αν ακούσετε για οξείδωση που καταλήγει σε αέριο είναι αυτή. Όλα 
τα οξέα αλλά και οι αλδεΰδες και κετόνες δεν είναι αέρια. Τα µόνα που δίνουν αέριο µε οξείδωση είναι 
CH3OH, HCHO, CH2(OH) – CH2(OH) και OHC – CHO.  Τα δυο τελευταία δίνουν το αιθανοδιικό οξύ ή 
οξαλικό οξύ και είναι µάλλον απίθανο να τα βρούµε µπροστά µας. 

δ. Αναγωγή των οργανικών ενώσεων. 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η αντίδραση µε Η2 είναι αναγωγή. Έτσι οι αλδεΰδες και κετόνες 

µε προσθήκη υδρογόνου δίνουν 1ο ταγείς αλκοόλες και 2ο ταγείς αλκοόλες αντίστοιχα. Επίσης η προ-
σθήκη Η2 σε διπλό ή τριπλό δεσµό προκαλεί αναγωγή στον άνθρακα που συνδέονται.  

Επίσης τα νιτρίλια µπορούν να αντιδράσουν µε υδρογόνο δίνοντας 1ο ταγείς αµίνες. 
CH3 – CH2 – CN + 2 H2                CH3 – CH2 – CH2 – NH2

Προσέξτε : Τα νιτρίλια τα έχουµε ήδη δει 4 φορές. Τις τρεις από αυτές υδρολύονται και δί-
νουν οργανικά οξέα µετατρέποντας το –CN σε – COOH. Αυτή είναι η τέταρτη που δίνει βάση. 

 
Πρακτική εξάσκηση : Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την επίδραση KMnO4 / H+ 

και K2Cr2O7 / H+ στις παρακάτω ενώσεις : 
CH3 – CH=O, CH3 – OH, (CH3)3 - C – OH, HCOONa, HCHO, CH3 – CH(OH) – CH3
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