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اي ترکیبات آلی بر روي الکترود هاواکنش ه  
کن است این اغلب ترکیبی از دو فرآیند الکترودي و فرآیند شیمیایی هستند که مم واکنش هاي آلیالکترو

ا هم ببه روش هاي متفاوت  واکنش ها به طور پی درپی انجام شوند یا فرایندهاي الکترودي و شیمیایی
ه می باشد که ترونی ناهمگن بین الکترود وماداساس واکنش الکترودي یک فرآیند انتقال الک. ترکیب شوند

دیکال می یا را آنیون کاتیون، منجر به تشکیل واسطه هاي فعال همانند یون رادیکال،بدون واکنش دیگري 
ش بستگی کسایش/کاهابه نوع فرآیند  شروع کننده و يشود که تشکیل این ماده به موقیعت الکترون ماده

اس اس گذارد پتانسیل الکترود می باشد. واکنش هاي الکتروشیمیایی اثر می دارد. عامل مهمی که روي
رآیند فعال تشکیل شده در ف يو واکنش پذیري واسطهیمیایی در جهت زمان بیشتر واکنش واکنش ش

کافتگی و... ش جانشینی، حذفی، نوآرایی، افزایشی،الکترودي می باشد که با یک واکنش همانند واکنش هاي 
رولیت الکت تبدیل می شود که این محصول با انتخاب یک حالل مناسب، مورد نیاز به محصول با ساختار

نش ها به این نوع واک الکترود، دما بدست می آید. ه ي جریان یا پتانسیلدانسیت ماده ي الکترود، کمکی،
فلوئوردار  باشد در صنعت براي ا آلودگی کمتري نسبت به روش شیمیایی میدلیل اینکه روش ارزان تر ب

واکنش ها  می شود. اینباارزش دیگر استفاده  ترکیبات مهم و همچنین تولید نانو ذرات و کردن ترکیبات و
ش ها ی را شامل می شوند که این واکنیر دسته تقسیم بندي می شوند که هر کدام واکنش هاخود به چها

ن هاي این واکنش شامل واکنش هاي: الف)اکسایش هیدروکرب که اکسایش آندي مستقیم- 1عبارت است از: 
بات آلی اشباع شده، ب) اکسایش ترکیبات اشباع نشده، ج) اکسایش الکل ها واسترها، د)اکسایش ترکی

)اکسایش و هالوژن دار کردن اکسایشی ترکیبات آلی، و گوگرددار وسلنیوم دار، ن)اکسایش مشتقات هالوژن
کاهش کاتدي مستقیم - 2. آمین ها، ه)الکترواکسایش یون ها، ي)اکسایش سیستم هاي آروماتیک، می باشد

د این نوع واکنش هم شامل واکنش هاي: الف) کاهش گروه هاي وابسته  ب)انواع واکنش هاي کاتدي تولی
)واکنش هاي افزایشی، 1شامل واکنش هاي  ع واکنش هاي کاتدي تولید شدهشده، می باشد که دسته ي انوا

)پیناکول دار کردن وهیدرودیمریزاسیون، 3)واکنش هاي جانشینی (آسیل دار کردن،آلکیل دار کردن)، 2
کاهش - 4 اکسایش آندي غیر مستقیم، -3. )حذف گروه هاي محافظ می باشد5)واکنش هاي حذفی، 4

تفاده می در روش الکتروسنتز از حالل هاي آلی کمتر اس طور کلی به دلیل اینکه . بهکاتدي غیر مستقیم
روش  به همین دلیل این روش  نسبت بهشود یا استفاده نمی شود روشی با آلودگی کمتري می باشد 

                                                                                  ترجیح داده می شود. در صنعت شیمیایی


