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1 Wprowadzenie 

1.1 Definicja utleniania  
 
Utlenianiem, (oksydacją, deelektronizacją), nazywamy proces polegający na odłączaniu 
elektronów od jonu, atomu lub grupy atomów, w wyniku czego wzrasta stopień utlenienia 
pierwiastka oddającego elektrony; utlenianie jednej substancji biegnie jednocześnie 
z redukcją równoważnej ilości innej substancji; substancja utleniająca jest utleniaczem, 
ulegająca utlenianiu reduktorem; w szczególnym przypadku utleniania polega na przyłączaniu 
atomów tlenu do danej substancji lub odłączaniu od niej atomów wodoru albo odbieraniu 
elektronów w procesie elektrodowym.  
 
W technologii chemicznej utlenianiem najczęściej nazywa się proces, w którym w wyniku 
działania tlenu, powietrza lub innych środków utleniających (np. ozonu, nadmanganianu 
potasu) powstaje produkt o większej liczbie atomów tlenu w cząsteczce; utlenianie jest 
jednym z najważniejszych procesów jednostkowych, stosowanych zarówno w technologii 
nieorganicznej (np. katalityczne utlenianie tlenku azotu do dwutlenku azotu lub amoniaku 
do tlenku azotu), jak i w technologii org. (np. utlenianie alkoholi do kwasów org.). Utlenianie 
zachodzące z dużą szybkością nosi nazwę spalania.  
 
Utlenianie związku org. może prowadzić do powstania:  
1) związku bogatszego w tlen (np. utlenianie aldehydu octowego do kwasu octowego);  
2) związku bogatszego w tlen z jednoczesnym odszczepieniem cząsteczek wody 
(np. utlenianie metanu do aldehydu mrówkowego); 
3) związku bogatszego w tlen z jednoczesnym rozpadem substratu (np. utlenianie benzenu 
do bezwodnika maleinowego).  
W procesach utleniania jako katalizatory najczęściej stosuje się srebro, miedź, wanad oraz 
ich tlenki. 
 
 

1.2 Opis reakcji utleniania izopropanolu do nadtlenku wodoru 
 
Jedną z wielu reakcji utleniania wykorzystywanych w syntezie organicznej jest reakcja 
utleniania alkoholu izopropylowego do nadtlenku wodoru. Przebiega ona według poniższego 
równania: 
 
 
 

OH C

CH3

CH3

H + O2
OH C

CH3

CH3

COOH

 

C O

CH3

CH3

+ H2O2

 
Rysunek 1 Reakcja utleniania izopropanolu do nadtlenku wodoru 
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2 Charakterystyka surowców i produktów 
 

2.1  Alkohol izopropylowy 
 
 

CH3 C CH3

OH

H

 
Rysunek 2 Alkohol izopropylowy 

 

                               
  

Tabela 1 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE IZOPROPANOLU 

 Izopropanol 
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna o charakterystycznym zapachu, prawie 

obojętna 
Temperatura wrzenia 82oC    
Prężność par względem 
powietrza 

44 at w 20oC 

Rozpuszczalność w 
wodzie 

Dobra 

Rozpuszczalność w 
rozpuszczalnikach 
organicznych 

Rozpuszcza się w chloroformie i eterze dietylowym 

Gęstość w temp . 20o C 0,785 g/cm3 

Temperatura zapłonu :       
 

12oC ( ASTM D 66) 
17oC ( ASTM D 1310 )  
 

Granice wybuchowości 
w powietrzu 

Dolna 2% obj. 
Górna 12% obj. 
 

Temperatura 
samozapłonu 

425oC  
łatwopalna  

 
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Ostra toksyczność:  

• LD50 (doustnie szczury): 5045 mg/kg   
• LD50  ( inhalacja szczur) 16000 ppm(V) 8h 
• LD50 ( skóra królik) 12800 mg/kg;  
• LDLo- (doustnie , człowiek )3571 mg/kg  
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2.2  Nadtlenek wodoru 
 
 

   

O O

HH  
 

Rysunek 3 Nadtlenek wodoru 

 
 

         
 

 
 

Nadtlenek wodoru, H2O2, jest to syropowata, bezbarwna ciecz. Cząsteczka H2O2 zawiera 
wiązanie nadtlenkowe -O-O-, posiada budowę kątową, zgiętą, i z uwagi na zahamowaną 
rotację względem wiązania tlen-tlen tworzy dwa (nierozdzielalne, z uwagi na łatwość 
i szybkość reakcji dysocjacji) enancjomery. W roztworach wodnych ulega dysocjacji 
podobnie jak słabe kwasy, tworząc jony wodorowe oraz HO2

- (wodoronadtlenki). 

Nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem, już w roztworach kilkunastoprocentowych działa 
żrąco na skórę i tworzy białe plamy. Reagując z niektórymi silnymi utleniaczami, jak: 
nadmanganiany, tlenek ołowiu(IV), tlenek rtęci(II) czy też tlenek srebra(I), sam ulega 
utlenieniu wydzielając tlen. W czystych roztworach rozkłada się bardzo wolno, ale reakcję 
jego rozkładu na wodę i tlen przyspieszają znacznie liczne katalizatory: braunsztyn, 
rozdrobnione metale, alkalia, kurz, matowe lub zadrapane szkło, a także krew i drożdże 
(enzymy: katalaza i peroksydaza) oraz światło słoneczne (promienie nadfioletowe). Z kolei 
inne związki, jak kwasy organiczne, mocznik czy kwas fosforowy, są inhibitorami rozkładu 
nadtlenków wodoru. 

Stężony nadtlenek wodoru (tzw. ignolina) znalazł zastosowanie w technice rakietowej  
(np. w czasie II wojny światowej, w rakietach V1 i V2) i do napędu torped, 30% roztwory 
nadtlenków wodoru noszą handlową nazwę perhydrol, 3% zaś roztwór wodny stanowi 
popularny środek dezynfekcyjny do odkażania ran o nazwie woda utleniona. 
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Tabela 2 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE H2O2 

1 Masa cząsteczkowa: 34,01 g/mol 
2 Postać fizyczna, barwa, zapach: W warunkach normalnych jest to bezbarwna ciecz o 

ostrym zapachu. 
3 Temperatura topnienia: -26oC 
4 Temperatura wrzenia: 107oC 
5 Gęstość: 1,11 g/cm3 (20oC) 
6 Gęstość par względem powietrza: 1,17 
7 Granice tworzenia stężeń wybuchowych z powietrzem: 40-100% obj. 
8 Współczynnik podziały oktanol/woda: 1.1 
9 Rozpuszczalność w wodzie: Nadtlenek wodoru 30% miesza się we wszystkich 

proporcjach z wodą, alkoholem etylowym i eterem etylowym. 
10 Prężność par (20oC): 18 mbar 
11 Wartość pH (20oC): 2-4 
12 Zagrożenie wód: Nie istnieje 
13 Inne: Nadtlenek wodoru otrzymywany jest przez działanie kwasami na nadtlenki, a 

także przez hydrolizę otrzymywanego na drodze elektrolitycznej kwasu 
nadtlenodisiarkowego. W handlu są 3% roztwory wodne zwane wodą utlenioną i 
30% zwane perhydrolem. 

 
 

Tabela 3 PARAMETRY JAKOŚCIOWE H2O2 

LP Wymagania 
Jedn. 
miary 

Rodzaje produktu 

      35% 50% 60% 

50% 
dla przemysłu 
celulozowo - 
papierniczego 

35% 
do dezynfekcji 
opakowań w 
przemyśle 

spożywczym 

1 
 Zawartość H2O2, nie 
mniej niż 

%(m/m) 35 50 60 50 35 

2 
 Zawartość wolnych 
kwasów (jako H2SO4), 
nie więcej niż 

%(m/m) 0,02 0,02 0,02 - - 

3 
 Stabilność nie więcej 
niż 

% 5 5 5 2 3 

4 
 Zawartość fosforanów 
(jako PO4

3-), nie więcej 
niż 

mg/l 300 400 450 400 100 

5 
 Zawartość wolnych 
kwasów, nie więcej niż  

mmol/l - - - 1,5 5 

6 
 Zawartość azotanów 
(jako NO3

-), nie więcej 
niż 

mg/l - - - - 100 

7 
 Zawartość chlorków 
(jako Cl-), nie więcej 
niż 

% (m/m) - - - - 0,0001 
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IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Substancja niebezpieczna w myśl dyrektywy 1999/45/EEG. 

Zagrożenie pożarowe: Nadtlenek wodoru ma silne własności utleniające. Granice stężeń 
wybuchowych z powietrzem 40,00-100% obj. 

Zagrożenie toksykologiczne: Ostre zatrucia powodują mniej lub więcej rozległe uszkodzenie 
tkanek na skutek oparzenia chemicznego i wywołują liczne skutki ogólnoustrojowe. 

Zagrożenie ekotoksykologiczne: Nadtlenek wodoru 30% działa na wszelkie formy życia 
w zetknięciu bezpośrednim. W wodzie rozpuszcza się szybko, nie wywołując działań 
szkodliwych. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Nadtlenek wodoru jest produktem ekologicznym, nie powoduje trwałego zanieczyszczenia 
środowiska. W wyniku rozkładu nadtlenku wodoru powstaje tlen gazowy i woda. Stąd jego 
szerokie zastosowanie w różnych procesach przemysłowych. Największe zużycie nadtlenku 
wodoru występuje w przemyśle celulozowo-papierniczym gdzie nadtlenek wodoru służy 
do bielenia wysokowydajnych mas mechanicznych lub chemomechanicznych, 
do odbarwiania i bielenia makulatury a także do delignifikacji i bielenia mas celulozowych. 
Nadtlenek wodoru służy do bielenia większość włókien naturalnych i sztucznych w przemyśle 
włókienniczym. Duże zużycie nadtlenku wodoru występuje przy produkcji nieorganicznych 
związków nadtlenowych, takich jak nadboran sodowy i nadwęglan sodowy. Związki 
te są istotnymi składnikami proszków do prania o działaniu wybielającym. Nadtlenek wodoru 
służy jako surowiec do otrzymywania szeregu nadtlenków organicznych mających 
zastosowanie jako dezynfektanty, inicjatory reakcji polimeryzacji itd. Bezpośrednio nadtlenek 
wodoru może mieć zastosowanie jako: dezynfektant w przemyśle spożywczym, reagent 
do skutecznego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych, reagent 
do unieszkodliwiania szczególnie uciążliwych ścieków zawierających np. siarczki, 
merkaptany itp., substrat do produkcji kosmetyków i środków czystości. 
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2.3 Aceton 
 

CH3 C CH3

O  
    Rysunek 4 Aceton 

 
 

     
 

 

Aceton, (dwumetyloketon, 2-propanon, keton dimetylowy), CH3-CO-CH3, jest to bezbarwna 
ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna, dobrze rozpuszczalna w wodzie 
i rozpuszczalnikach organicznych, o temperaturze wrzenia 56,2°C. Aceton otrzymuje 
się w przemyśle przez hydratację propylenu i utlenienie izopropanolu (który jest produktem 
pośrednim) lub przez syntezę z acetylenu i pary wodnej. Inna metoda polega na utlenieniu 
izopropylobenzenu do acetonu i fenolu. Aceton stosowany jest m.in. jako rozpuszczalnik oraz 
surowiec w syntezach organicznych. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Tabela 4 WŁAŚCIWŚCI PODSTAWOWE ACETONU 

Masa cząsteczkowa: 58,08 

Stan skupienia w temp. 20°C: Ciecz 

Barwa: bezbarwna 

Zapach: charakterystyczny 

Temperatura topnienia: -94,8°C 

Temperatura wrzenia:  56,2°C 

Temperatura zapłonu: -19°C 

Temperatura samozapłonu: 540°C 

Granice wybuchowości w powietrzu:   

- dolna:  2,1% obj. 

- górna: 13% obj. 

Stężenie stechiometryczne: 4,99% obj. 

Gęstość w temp. 20°C: 0,792 g/cm3 

Gęstość par względem powietrza: 2,0 

Prężność par:   

- w temp. 20°C: 233 hPa 

- w temp. 30°C: 360 hPa 

Stężenie pary nasyconej:   
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- w temp. 20°C: 555 g/m3 

- w temp. 30°C: 830 g/m3 

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona 

Rozpuszczalność w innych 

rozpuszczalnikach: 

rozpuszcza się w większości 

rozpuszczalników organicznych. 

 

 

 

  Tabela 5 WŁAŚCIWOŚCI DODATKOWE ACETONU 

Temperatura krytyczna: 235°C 

Ciśnienie krytyczne: 4,7 MPa 

Współczynnik załamania światła w temp. 

20°C: 
1,3590 

Lepkość w temp. 20°C: 0,33 mPa•s 

Ciepło właściwe w temp. 25°C: 1,4 J/(g•K) 

Ciepło parowania:   

- w temp. wrzenia: 521,13 J/g 

- w temp. 25°C: 547,34 J/g 

Ciepło spalania: -30,84 kJ/g 
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3 Charakterystyka procesu utleniania izopropanolu do H2O2 
 
Utlenianie alkoholu izopropylowego nadtlenku wodoru przebiega według poniższej reakcji: 
 

OH C

CH3

CH3

H + O2
OH C

CH3

CH3

COOH

 

C O

CH3

CH3

+ H2O2

 
 

Proces utleniania izopropanolu, ze względu na sposób prowadzenia procesu należy 
do procesów ciągłych. W reaktorze panuje układ dwufazowy: ciecz-gaz. Fazę gazową stanowi 
tlen a fazę ciekłą – alkohol izopropylowy. Ze wzglądu na sposób przepływu reagentów proces 
ten należy zaliczyć do procesów przeciwprądowych. Tlen o podwyższonym ciśnieniu 
podawany jest do reaktora od dołu, natomiast izopropanol od góry. W literaturze spotkać się 
można z różnymi, lecz niezbyt rozbieżnymi warunkami prowadzenia procesu. Temperatura 
waha się od 70 do 150OC natomiast ciśnienie od1,5 do 2 Mpa. Konwersja wynosi 20% 
a selektywność 98%.  
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4 Schemat ideowy procesu utleniania izopropanolu do nadtlenku 
wodoru 
 
 

STABILIZATROR

        TLEN
Z POWIETRZA

IZOPROPANOL

UTLENIANIE

          ACETON
NADTLENEK WODORU
     IZOPROPANOL

REKTYFIKACJA

     ACETON
IZOPROPANOL
      WODA

REKTYFIKACJA

IZOPROPANOL
       WODA

NADTLENEK
  WODORU
        20%

OCZYSCZANIE

DESTYLACJA

  PARA
WODNA

POWIETRZE

ACETON
NADTLENEK
  WODORU
       30%

 
Rysunek 5 Schemat ideowy 
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5 Schemat technologiczny procesu utleniania izopropanolu do 
nadtlenku wodoru 
 
 
 

H2O2

H2O2

H2O2

1 1

2 2

3 3

4

5

STABILIZATOR

IZOPROPANOL 

POWIETRZE 20%

UPUST 
POWIETRZA

IZOPROPANOL 
  + ACETON
  + WODA

ACETON

PARA WODNA

30%

+POWIETRZE+ACETON+IZOPROPANOL

IZOPROPANOL + WODA 

 
1 – SKRUBER 

2 – KOLUMNA REKTYFIKACYJNA 

3 – WYMIENNIK CIEPŁA 

4 – KOLUMNA OCZYSZCZAJĄCA 

5 – KOLUMNA DESTYLACYJNA 

Rysunek 6 Schemat technologiczny 
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6 Bilans materiałowy 
 
W poniższej tabeli został zamieszczony bilans materiałowy utleniania izopropanolu tlenem 
do H2O2 i acetonu. Obliczenia były wykonywane w przeliczeniu na 100 ton produktów (H2O2 
+ aceton). 
 
 
 

Tabela 6 BILANS MATERIAŁWY 

SUBSTRATY PRODUKTY 

NAZWA MASA 
[t] 

%WAG. NAZWA MASA 
[t] 

%WAG. 

Izopropanol 332,742 65,22 Aceton 63,0435 12,36 

Tlen 177,462 34,78 Nadtlenek  
wodoru 

36,9565 7,24 

 Izopropanol 
(nieprzereagowany) 

266,193 52,17 

Tlen 
(nieprzereagowany) 

141,970 27,83 

Produkty  
uboczne 

2,041 0,4 

Σ 510,204 100 Σ 510,204 100 
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7 Wykres Sankya wykonany w oparciu o bilans materiałowy 
 
 
 

H2
O2

      ALKOHOL
IZOPROPYLOWY
       66,22% TLEN

34,78%

Alkohol izopropylowy
 (nieprzereagowany)
         52,17%

           Tlen
(nieprzereagowany)
            27,83%

A
C
E
T
O
N

12,36% 7,24%

0,4%

produkty
uboczne

UTLENIANIE

 
 

 

Rysunek 7 Wykres Sankeya 
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8 Rachunek ekonomiczny 
 
Rachunek ekonomiczny, przeprowadzony w oparciu o bilans masowy procesu otrzymywania 
nadtlenku wodoru przez utlenianie alkoholu izopropylowego, zawiera tabela 7. Ceny 
jednostkowe są zaczerpnięte z cennika firmy „Polskie Odczynniki Chemiczne” 
(www.poch.pl), ceny zawierają VAT. Dane szacunkowe dotyczące utrzymania instalacji 
w ruchu zaczerpnięto ze stron www.tevo.net.pl. 
 

Tabela 7 RACHUNEK EKONOMICZNY 

 Rachunek  ekonomiczny procesu otrzymywania nadtlenku wodoru przez utlenianie 
alkoholu izopropylowego 

Nazwa 
Cena jednostkowa 

(PLN / 1 tonę) 

Potrzebna ilość  

(w tonach) 
Cena [PLN] 

Surowce 

izopropanol 2200 332,742 732 033 

tlen 2400  177,462  425 909 

Koszty energii*   40 000 

Koszty robocizny*   60 000 

Koszty utrzymania 

aparatury* 
  30 000 

                 ∑                                                                                                      1 287 942 
 

* - dane szacunkowe 
 
 
 
 

9 Cena jednostkowa produktu 
 
Cenę jednostkową produktu obliczono w oparciu o koszty produkcji w przeliczeniu na 1 tonę 
produktów głównych. Koszty te wynoszą: 12 879 [PLN/t]. Zakładając podatek VAT 
w wysokości 22% oraz marżę w wysokości 7% cena jednostkowa 1 tony produktów 
głównych wynosi  16 614 [PLN/t]. Ponieważ cały proces został zaprojektowany na 100 ton 
produktów głównych (aceton + H2O2), zatem w tym rachunku ekonomicznym, dla 
uproszczenia, przyjęto cenę 1 tony produktów głównych jako cenę 1 tony H2O2.  
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10 Porównanie z cenami światowymi 
 

Tabela 8 PORÓWNANIE CEN 

 Porównanie cen nadtlenku wodoru 

Ceny  H2O2 
Europa USA Polska Modelowany proces 

600 EUR/t 540 USD/t 19 550 PLN/t 16 614 PLN/t 
 

 
 

Cena produktu uzyskanego w modelowanym procesie jest niższa od ceny obowiązującej 
na rynku. Fakt ten wynika z różnic pomiędzy kosztami faktycznymi a kosztami założonymi. 
W powyższej analizie wykorzystano koszty szacunkowe, poza tym obliczenia poprowadzono 
w sposób uproszczony. Koszty rzeczywiste całego procesu są trudne do obliczenia. 
W przypadku planów podjęcia rzeczywistej produkcji niezbędne są dodatkowe szczegółowe 
analizy ekonomiczne. Ponadto, dla branży chemicznej charakterystyczne są wahania 
cen produktów, zależnie od cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, co ma znaczący wpływ 
na ceny jednostkowe produktów. 
 

11 Zastosowanie H2O2 
 
Nadtlenek wodoru jest stosowany w przemyśle głównie jako środek utleniający. Jest to jednak 
dość drogi utleniacz (najtańszym jest tlen z powietrza). Jako utleniacz nadtlenek wodoru 
pozwala na precyzyjne dozowanie, uproszczenie i zmniejszenie rozmiarów aparatury. Jest 
stosowany tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innego środka utleniającego (np. tlenu 
czy kwasu azotowego).  
Nadtlenek wodoru stosowany jest do bielenia, przy produkcji barwników, pigmentów, 
w przemyśle farb i lakierów, oraz ma liczne inne zastosowania. W przemyśle celulozowo –
 papierniczym zużywane są znaczne ilości H2O2, w związku z wycofaniem chloru 
elementarnego stosowanego dotychczas w procesach bielenia celulozy. Nadtlenek wodoru 
wykorzystywany jest także do wytwarzania nadboranu sodu i nadwęglanu sodu w produkcji 
środków piorących. W przemyśle chemicznym ma zastosowanie w wielu syntezach 
organicznych i nieorganicznych, w przemyśle metalowym znajduje zastosowanie w obróbce 
wykańczającej, w przemyśle elektrotechnicznym służy do wytwarzania płytek drukowanych 
w obwodach scalonych i oczyszczania półprzewodników, w przemyśle tekstylnym do bielenia 
tkanin. Nadtlenek wodoru wchodzi w skład licznych chemicznych środków wybielających 
i czyszczących przeznaczonych do stosowania w gospodarstwie domowym (np. Vanish, Cif, 
Ace). Oczywiście nadtlenek wodoru jest wykorzystywany także w przemyśle kosmetycznym 
jako składnik preparatów rozjaśniających do włosów, preparatów do depilacji, oraz wielu 
innych. 3% roztwór nadtlenku wodoru, popularnie nazywany wodą utlenioną 
jest wykorzystywany w medycynie jako środek odkażający do ran (ze zrozumiałych 
względów jest to środek łagodny), a także znalazł on zastosowanie w przemyśle 
farmaceutycznym. 
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Zastosowanie H2O2

(środek utleniający)

Przemysł chemiczny

syntezy organiczne

syntezy nieorganiczne

produkcja barwników 
       i pigmentów

przemysł farb i  lakierów

    Chemia gospodarcza
środki myjące i czyszczące

Przemysł papierniczy
bielenie celulozy

Przemysł kosmetyczny

Medycyna i farmacja
    (woda utleniona)

Przemysł metalowy

       Przemysł 
elektrotechniczny

       Przemysł 
   elektroniczny

Przemysł tekstylny
bielenie tkanin

 
Zastosowanie nadtlenku wodoru w przemyśle 

Tabela 9 ZASTOSOWANIE H2O2 

 
 
 
 

12 Uzasadnienie podjęcia produkcji 
 
Pod względem ekonomicznym i technologicznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania 
procesu są: 

- regularność dostaw surowców do produkcji, 
- stabilność cen surowców na rynku, 
- popyt na produkty, 
- utrzymywanie się cen produktów na poziomie gwarantującym opłacalność produkcji.  

 
W powyższej pracy przedstawiono proces otrzymywania nadtlenku wodoru przez utlenianie 
alkoholu izopropylowego. Jest to proces stosunkowo prosty technologicznie i nie wymaga 
znacznych nakładów finansowych. W przypadku surowców niezbędnych do procesu, ceny 
izopropanolu na świecie są względnie stabilne, natomiast tlen jest powszechnie dostępny 
na rynku, niedrogi a jego ceny są stabilne.  
Drugim produktem, otrzymywanym w tym procesie jest aceton, który podobnie jak nadtlenek 
wodoru ma wyjątkowo szerokie zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu 
(przemysł chemiczny, elektrotechniczny, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, tekstylny, 
kosmetyczny, i inne). Aceton jest jednym z najpopularniejszych i tańszych rozpuszczalników 
organicznych, rozpuszcza praktycznie większość substancji organicznych. 
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Wobec tego w przedstawionym procesie modelowym otrzymuje się produkty, które mają 
duży zbyt na rynku, zatem jest to produkcja o niskim stopniu ryzyka finansowego. 
Przed podjęciem rzeczywistej produkcji niezbędne są szczegółowe analizy ekonomiczno –
 finansowe, uwzględniające dodatkowe czynniki, takie jak: finansową amortyzację budynków 
zakładu i urządzeń produkcyjnych, konieczność wygospodarowania powierzchni 
magazynowych, problematyka ochrony środowiska, ubezpieczenie i inne. 
 

 

13 Otrzymywanie nadtlenku wodoru metodą antrachinonową 
 
     Nadtlenek wodoru H2O2 jest produktem który można również otrzymać w procesie 
antrachinonowym, a następnie zatężyć go w procesie destylacji. Jako produkt gotowy 
otrzymuje się go w postaci stabilizowanych roztworów wodnych o stężeniach 35%, 50%, 
60% i 70%. Nadtlenek wodoru jest cieczą przezroczystą i bezbarwną. Rozpuszcza się w 
wodzie w każdym stosunku. Bardzo łatwo ulega rozkładowi pod wpływem wielu czynników, 
a głównie zanieczyszczeń, podwyższonej temperatury i przez to wy-maga dużej ostrożności 
przy magazynowaniu i wszelkich operacjach z jego udziałem. Specjaliści wytwórcy 
(Wytwórni Związków Nadtlenowych) mogą konsultować rozwiązania techniczne w zakresie 
transportu, magazynowania i zastosowania nadtlenku wodoru. 
Ponieważ proces ten jest opatentowany i pilnie strzeżony przez Zakłady Azotowe Puławy , 
i nie jest dostępny dla osób „trzecich” możliwe jest pokazanie jego istoty tylko na podstawie 
schematu ideowego. 
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UWODORNIENIE

FILTRACJA UTLENIANIE EKSTRAKCJA

ODZYSK
ORGANIKI

OCZYSZCZANIE 
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DESTYLACJA

GOTOWY PRODUKT
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WDM
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W
O
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Rysunek 8 Metoda antrachinonowa 
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