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1. Wprowadzenie 

1.1. Występowanie nadtlenku wodoru 

Nadtlenek wodoru został odkryty w 1818r. przez Francuza Louis Jacques Thenarda, 

który zadziałał kwasem azotowym na nadtlenek baru i otrzymał coś co identyfikował jako 

kwas nadtlenowy. Możliwe jest, że H2O2 był otrzymywany metodami elektrochemicznymi 

przed 1818 rokiem, ale autorzy nie mieli świadomości, że otrzymali nadtlenek wodoru. 

H2O2 występuje w przyrodzie w wodach powierzchniowych, gdzie wytwarzany jest w 

procesach fotochemicznych z substancji organicznych i tlenu zawartego w powietrzu. Opady 

deszczu, śniegu i mgły wpływają na jego stężenie w wodach powierzchniowych. W 

atmosferze nadtlenek wodoru tworzy się na drodze fotolizy z ozonu. Występujące w  

przyrodzie stężenia  H2O2 są zbyt małe by mogły być gospodarczo wykorzystane. Dlatego też 

dla pokrycia zapotrzebowania wytwarza się go w skali przemysłowej. 

1.2. Właściwości fizyczne i chemiczne 

H2O2 jest przezroczystą, bezbarwną cieczą. Miesza się z wodą we wszystkich 

proporcjach. Temperatura topnienia nadtlenku wodoru wynosi –0, 43
 0 

C, temperatura wrzenia 

150, 2 
0
 C. Otrzymuje się go w postaci stabilizowanych roztworów wodnych o stężeniu 

głównie 35% i 50% jak również 30%, 60%, 70%. Znajdujący się w handlu 30% roztwór H2O2 

nazwano perhydrolem, a rozcieńczony 3% roztwór wodą utlenioną. 

Nadtlenek wodoru bierze udział w reakcjach rozkładu, addycji, podstawienia, 

utleniania i redukcji. Może reagować jako cząsteczka lub w postaci zjonizowanej lub 

zdysocjowanej na rodniki. H2O2 może też stanowić katalizator. Rozkład nadtlenku wodoru 

jest ważną właściwością, która musi być minimalizowana podczas produkcji, 

przechowywania i stosowania, nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale dlatego też, że 

podczas rozkładu uwalniany jest i ciepło co może być niebezpieczne. Mechanizm rozkładu 

zależy od pH i temperatury. Zwiększając te czynniki zwiększa się stopień rozkładu i 

przemiana związków metali, takich jak: żelazo, miedź i mangan, które jako roztwory albo w 

stanie stałym działają jak katalizatory rozkładu. H2O2 jest wrażliwy na jony metali, alkalia, 

podwyższoną temperaturę, światło, kurz i niektóre enzymy i właśnie pod wpływem tych 

czynników rozkłada się. Rozkład jest zmniejszany przez dodatek stabilizatorów np. szkła, 

aluminium. Nowoczesne systemy często używają kombinacji stabilizatorów dla zmniejszenia 

ryzyka zanieczyszczenia produktu. Handlowy ustabilizowany H2O2 właściwie 
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przechowywany zmniejsza swoje stężenie do 1% w ciągu roku przy otaczających 

temperaturach. 

Nadtlenek wodoru przyłącza się do wielu związków w tym również do tlenków 

metali, tworząc połączenia wodorowe, peroksyhydraty, będące źródłem aktywnego tlenu, 

analogiczne do hydratów tworzonych przez wodę. Peroksyhydraty są głównie tworzone przez 

sole kwasu tlenowego ( siarczan sodu, węglan ), ale też przez same nadtlenki. 

1.3. Metody otrzymywania 

Istnieją 3 podstawowe procesy stosowane do produkcji nadtlenku wodoru: 

- samoutlenianie alkiloantrachinonu 

- samoutlenianie izopropanolu 

- metody elektrolityczne, które w ostatnich latach stopniowo zanikały z powodu wysokich 

kosztów związanych z doprowadzaniem elektryczności i dużych kosztów inwestycyjnych 

2. Wytwarzanie nadtlenku wodoru metodą izopropanolową 

2.1. Opis 

Podstawą procesu izopropanolowego jest utlenianie izopropanolu tlenem z powietrza 

co daje w tym samym czasie H2O2 i aceton. Wszystkie atomy tlenu obecne w nadtlenku 

wodoru pochodzą z tlenu z powietrza a nie od izopropanolu. 

Reakcja utleniania może przebiegać w fazie gazowej lub ciekłej. Ten drugi proces był 

stosowany w fabryce Schell w Norco ( USA ), gdzie produkowano 15 000 ton H2O2 100% na 

rok oraz 30 000 ton acetonu. Na całym świecie rocznie produkuje się ponad 1.5 ton H2O2. 

Reakcja utleniania izopropanolu zachodzi pod ciśnieniem 15 ÷ 20 atmosfer i w 

temperaturze 90 
0 

C ÷140 
0 

C w kilku szeregowo ustawionych reaktorach tak, że ograniczają 

one reakcje II – rzędowe kończące się produkcją nadtlenków organicznych aldehydów i 

kwasów organicznych. Stopień konwersji procesu wynosi 30%, a selektywność 80%. W 

wyniku utleniania powstaje mieszanina zawierająca H2O2, aceton, powietrze i izopropanol, 

która jest rozpuszczana w wodzie. Mieszanina ta przechodzi do kolumny rektyfikacyjnej, 

gdzie następuje rozdzielenie mieszaniny. Destylat stanowi mieszaninę izopropanol – aceton – 

woda, a ciecz wyczerpana – roztwór H2O2. Dopływ wody przy wlocie do kolumny jest 

ustalany tak, żeby stężenie nadtlenku wodoru nie przewyższało 20%. Mieszanina izopropanol 

– aceton – woda stanowi surówkę dla drugiej kolumny rektyfikacyjnej, w której odzyskuje się 

aceton, a ciecz wyczerpana – mieszanina izopropanol – woda jest zawracana do procesu 
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utleniania w zespole reaktorów. 20% H2O2 jest oczyszczany w kolumnie jonitowej, a potem 

zatężany w kolumnie destylacyjnej próżniowej do stężenia 30%. Szybkość tworzenia H2O2 

jest wprost proporcjonalna do stężenia izopropanolu w środowisku reakcji. Kolumny 

rektyfikacyjne działają pod ciśnieniem i z temperaturą 55 
0 

C ÷ 120 
0 

C. 

2.2. Reakcja 
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2.3. Schemat ideowy 
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Rys. 1 Schemat ideowy wytwarzania nadtlenku

           wodoru metodą izopropanolową.
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2.4. Schemat technologiczny 
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Rys. 2. Schemat wytwarzania nadtlenku wodoru metodą izopropanolową na podstawie J.          

             Warycha: 

1 – wieże utleniające, 2 – kolumny rektyfikacyjne, 3 – chłodnice, 4 – kolumna jonitowa,        

5 – kolumna destylacyjna 

3. Bilans materiałowy procesu 

3.1. Zestawienie 

 

Surowce  

izopropanol 176 t 

tlen z powietrza 94 t 

Suma 270 t 

Produkty  

nadtlenek wodoru 100 t 

aceton 170 t 

Suma 270 t 
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3.2. Bilans materiałowy z wykresem Sankeya 

izopropanol

176 t

65, 2%

tlen 94 t
34, 8%

utlenianie
z powietrza

powietrze

386 t

mieszanina

270 t

rektyfikacja

aceton

170 t

63%

nadtlenek
wodoru

100 t

37%

 

Rys. 3. Uproszczony wykres Sankeya 

 

4. Cena jednostkowa produktu 

Cena produktu zależy od rodzaju i ilości domieszek oraz od jego przeznaczenia. 

Podane ceny odnoszą się do 100 ton produktu: 

Nadtlenek wodoru 30% zawierający śladowe ilości metali ciężkich ( arsen, cyna, cynk, 

kadm, miedź, ołów, rtęć ), znajdujący zastosowanie w przemyśle spożywczym kosztuje 635 

tys. zł. 
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Nadtlenek wodoru 30% zawierający śladowe ilości chlorków, siarczanów, fosforanów, 

żelaza, azotu całkowitego, wolnych kwasów kosztuje 1 mln 680 tys. zł. 

5. Zastosowanie  

Nadtlenek wodoru stosowany jest od lat w wielu wyrobach powszechnego użytku oraz 

w procesach przemysłowych. Ponieważ posiada silne właściwości utleniające największe 

zastosowanie znalazł w bieleniu celulozy i papieru i w przemyśle chemicznym. Wymagania 

ekologiczne stwarzają warunki stałego wzrostu zainteresowania przemysłu celulozowo – 

papierniczego nadtlenkiem wodoru jako jednym z podstawowych środków chemicznych 

potrzebnym w cyklu produkcyjnym. Przemysł ten wykorzystuje bielące właściwości reagenta, 

które wynikają z jego utleniającego działania wobec barwnych składników papierniczych mas 

włóknistych. Utleniające działanie niszczy chromofory mas włóknistych zapewniając 

włóknom wysoką biel. Już w latach 30-tych do bielenia wyrobów włókienniczych zaczęto 

stosować nadtlenek wodoru, dziś w wielu krajach jest najczęściej stosowanym środkiem 

wybielającym. Bielenie za jego pomocą staje się coraz bardziej rozpowszechnione. 

Najczęściej nadtlenek wodoru jest używany w wybielaniu  i delignifikacji pulpy celulozowej i 

innych mas włóknistych. Ponieważ nadtlenek wodoru jest chemicznym wybielaczem 

utleniającym umożliwia on osiąganie wysokiego poziomu i stałości bieli mas włóknistych i 

produktów z nich otrzymanych. W przyszłości oczekuje się, nadtlenek wodoru stanie się 

jeszcze bardziej atrakcyjnym wybielaczem co ułatwi, razem z tlenem i ozonem, wybielanie 

bez użytku jakichkolwiek związków chloru, które są niepożądane dla środowiska. 

Nadtlenek wodoru jest używany w procesie odbarwiania makulatury w celu 

przywrócenia jej do obiegu, a także do jej bielenia 

Za pomocą nadtlenku wodoru, jako produktu wyjściowego, otrzymuje się szereg 

ważnych chemikaliów służących do bielenia: 

- nadboran sodu czterowodny, 

- nadboran sodu jednowodny, 

- nadwęglan sodu, 

- kwas nadoctowy. 

Wszystkie te związki są istotnymi składnikami proszków do prania o działaniu 

wybielającym. 

Zdolności usuwania zabrudzeń za pomocą nadtlenku wodoru zależą od pH. Wybielacz 

ten okazał się całkiem bezpieczny jeżeli chodzi o możliwość uszkodzenia tkaniny. Dużą 

zaletą nadtlenku wodoru jako środka bielącego jest zupełny brak szkodliwych odpadów 
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gazowych. Proces utleniania i dezynfekcji wody daje najlepsze rezultaty przy łączeniu 

utleniaczy: nadtlenku wodoru z chlorem, ozonem lub promieniowaniem UV. Uzyskuje się 

wtedy nie tylko lepszą zdolność dezynfekcyjną ale i zdolność utleniania związków 

niepodatnych na utlenienie przez oddzielne utleniacze. 

W procesach ochrony środowiska nadtlenek wodoru jest wykorzystywany do 

oczyszczania wody pitnej i przemysłowej, do usuwania przykrych zapachów, siarczanów, 

cyjanków, niszczenia mikroorganizmów w gazach i cieczach. W przemyśle syntezy 

organicznej nadtlenek wodoru jest stosowany w procesach podstawiania, utleniania, redukcji i 

addycji. Nadtlenek wodoru służy jako surowiec do otrzymywania nadtlenków organicznych 

mających zastosowanie jako dezynfektanty, inicjatory polimeryzacji. 

Nadtlenek wodoru jest także stosowany: 

- w procesach bakteriobójczych w przemyśle spożywczym, 

- do unieszkodliwiania ścieków przemysłowych i komunalnych, 

- do usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych, 

- w przemyśle elektronicznym, 

- w medycynie, m.in. do dezynfekcji ran jako woda utleniona, 

- w produkcji kosmetyków i środków czystości, 

- jako środek ochronny przed korozją, 

- w technologiach warzelniczych, piekarniczych. 
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