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Název práce:  

Optimalizace fotochemické přípravy peroxidu vodíku pro laboratoř anorganické chemie 

Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá sloučeninou vodíku a kyslíku – peroxidem vodíku.  

Teoretická část práce se věnuje základním fyzikálním a chemickým vlastnostem peroxidu 

vodíku, jeho přípravě a v neposlední řadě jeho výrobě. Praktická část práce zkoumá dvě 

hlavní laboratorní přípravy peroxidu vodíku. První, z peroxidu barnatého postupnou reakcí 

s kyselinou chlorovodíkovou, kyselinou sírovou a uhličitanem olovnatým. Druhá, 

z anthrachinonu rozpuštěného v toluenu fotochemickou redukcí isopropylalkoholem a 

následnou oxidací směsi vzdušným kyslíkem. Cílem práce je provedení těchto dvou metod, 

zjištění výhod a nevýhod a jejich porovnání převážně z hlediska efektivity preparací a 

možnostech využití v laboratořích anorganické chemie.  
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The thesis topic:  

Optimization of photochemical preparation of hydrogen peroxide for laboratory of 

inorganic chemistry 

Abstract: 

This Bachelor thesis deals with compound of hydrogen and oxygen, hydrogen peroxide. 

The theoretical part of thesis deals with basic physical and chemical characteristic of 

hydrogen peroxide, its preparation and last but not the least its production. 

The practical part of thesis deals with two main laboratoř preparations of hydrogen 

peroxide. First, from barium peroxide sequential reaction with hydrochloric acid, 

sulphuric, carbonate leader. 

Second, from anthraquinone dissolved in toluene by photochemical reduction 

isopropylalcohol and following oxidation mixture of air oxygen. 

The aim of thesis is implementation of those two methods, finding out the pros and cons 

and their comparison mainly from the point of preparation effectivness and possibility of 

use in laboratories of inorganic chemistry. 

Keywords:  
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I. ÚVOD 
Peroxid vodíku je po vodě druhou nejdůležitější sloučeninou tvořenou atomy vodíku a 

kyslíku. Je to chemikálie, s níž se studenti setkávají nejen ve výuce, při laboratorních 

cvičeních či při výkladu o širokém využití peroxidu vodíku v řadě anorganických a 

organických technologií, ale i v praktickém životě.  

Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami, které obecně charakterizují peroxid vodíku. 

První kapitola se zaměřuje na popis jeho struktury a z ní vyplývající fyzikální a chemické 

vlastnosti. Druhá kapitola se v krátkosti zabývá přehledem nejběžnějších peroxosloučenin 

a jejich reakcemi. Třetí kapitola se věnuje přípravám peroxidu vodíku a především jeho 

samotné výrobě. Poslední čtvrtá kapitola je snahou o ucelení možného využití peroxidu 

vodíku v našem životě. 

Praktická část svým způsobem navazuje na část teoretickou. V páté kapitole ověřujeme 

pomocí zkumavkových reakcí oxidační a redukční vlastnosti peroxidu vodíku. Poslední 

dvě kapitoly zaznamenávají laboratorní přípravu peroxidu vodíku nejdříve z peroxidu 

barnatého, následně pak z anthrachinonu a porovnávají jednotlivé postupy i výsledky 

preparací. 

Je zřejmé, že tato bakalářská práce nemůže vzhledem k rozsahu obsáhnout úplnou 

problematiku peroxidu vodíku. Práce by měla sloužit jako určitý vstup do problematiky, 

shrnout základní, ale podstatné informace. V neposlední řadě by měla popsat a porovnat 

dvě hlavní metody přípravy peroxidu vodíku v laboratořích anorganické chemie. Velký 

důraz je kladen na fotochemickou přípravu peroxidu vodíku z antrachinonu.  

Jedná se o laboratorní modifikaci výroby peroxidu vodíku, která se v průmyslovém 

měřítku provádí oxidací 2-ethylanthrahydrochinonu kyslíkem. Produktem reakce je 

peroxid vodíku a 2-ethylanthrachinon, který se převádí zpět na 2-ethylanthrahydrochinon 

katalytickou hydrogenací a vrací se zpět do reakce.  

V našem provedení jsme katalytickou hydrogenaci 2-ethylanthrachinonu nahradili 

fotochemicky iniciovanou redukcí 2-ethylanthrachinonu isopropylalkoholem.  

Cílem této práce je podat ucelený pohled na chemii peroxidu vodíku a vyzdvihnout 

především jeho průmyslovou výrobu a přípravu v laboratořích. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Základní vlastnosti peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku H2O2, je také znám pod triviálním názvem kysličník. V literatuře ho ale 

můžeme nalézt i pod jiným označením, jako například hydroperoxid či hydrogenii 

peroxidum [1]. 

V následující kapitole se budeme zabývat hlavně fyzikálními a chemickými vlastnostmi, 

které jsou pro chemii a především pro reakce peroxidu vodíku velmi důležité a zásadní. 

 

1.1 Fyzikální vlastnosti peroxidu vodíku 

Čistý bezvodý peroxid vodíku je zajímavý spíše jen z vědeckého hlediska. Jedná se 

o sirupovitou, prakticky bezbarvou kapalinu, která je méně těkavá než voda. Ve velmi silné 

vrstvě se však peroxid vodíku mění v modrou kapalinu [1]. Mnohými svými fyzikálními 

vlastnostmi připomíná vodu, avšak ve srovnání s ní má peroxid vodíku poměrně vyšší 

hustotu a viskozitu. Některé další pro nás důležité fyzikální vlastnosti peroxidu vodíku 

v porovnání se stejnými vlastnostmi vody znázorňuje tabulka uvedená níže (Tab. 1) [2]. 

 
Vlastnost Peroxid vodíku Voda 

Molekulová hmotnost 34,0147 18,0153 

Teplota tání [°C] −0,43 0,00 

Teplota varu [°C] 150,2 100,0 
Tenze par (25°C) [Pa] 0,25 · 103 3,155 · 103 

Viskozita [mPa s] 0 °C 1,819 1,792 
20 °C 1,249 1,002 

Relativní hustota [g cm−3] 
0 °C 1,4700 0,9998 
20 °C 1,4500 0,9980 
25 °C 1,4425 0,9971 

Relativní permitivita (25 °C) 70,7 78,39 
Měrná elektrická vodivost [S cm−1] 5,1 · 10−8 5,7 · 10−8 

∆H0
sl [kJ mol−1] −187,6 −285,85 

∆G0
sl [kJ mol−1] −118,0 −237,19 

Kritická teplota [°C] 457,0 374,2 
Kritický tlak [MPa] 20,99 21,44 

Tabulka 1: Některé fyzikální vlastnosti peroxidu vodíku ve srovnání s vodou [2, s. 775],  
[5a, s. 14] 
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Peroxid vodíku se dobře rozpouští v etheru [4]. Kromě toho je i neomezeně mísitelný 

s vodou. Kapalný peroxid vodíku má velký sklon k podchlazení [1]. Teplota tuhnutí se 

podstatně snižuje zejména vodou, se kterou peroxid tvoří hydrát H2O2·H2O s teplotou tání 

–52 °C [2]. Přidáním vody se zvyšuje už tak vysoká relativní permitivitaa peroxidu vodíku 

H2O2 (70,7) na maximální hodnotu (tj. 121). Té je možné dosáhnout při 35% H2O2. Tato 

hodnota relativní permitivity je podstatně vyšší, než jakou má samotná voda (78,4 

při 25 °C) [2]. To, jak se mění teplota tuhnutí v závislosti na podílu vody 

ve vzorku peroxidu vodíku, znázorňuje graf uvedený pod tímto textem (Obr. 1).  

 

Obrázek 1: Rozsah teploty tuhnutí směsí peroxidu vodíku a vody [7] 

 

1.1.1 Struktura molekuly peroxidu vodíku 

V molekule peroxidu vodíku H2O2 jsou navzájem vázané dva atomy kyslíku. Na každém 

z nich je navázáno po jednom atomu vodíku. Výzkumy ukázaly, že molekula má lomený 

tvar a jednotlivé O−H vazby se nacházejí ve dvou různých rovinách [4]. Jinými slovy 

můžeme říci, že molekula peroxidu vodíku má natočenou řetězovitou strukturu [3]. 

Peroxid vodíku se může objevit ve třech fázích – v plynné, kapalné i pevné.  

                                                             
a Relativní permitivita je látková konstanta, která označuje podíl permitivity daného materiálu a 
permitivity vakua. Zaznamenáno vzorcem: 휀 = . 
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V plynné fázi jeho molekula zaujímá synklinální konformaci s dihedrálním (jinak též 

torzním) úhlem 111,5 °. Příčinou výše uvedené konformaceb je odpuzování jak mezi 

vazbami O–H, tak i mezi volnými elektronovými páry na každém atomu kyslíku 

v molekule. Peroxid vodíku je nejmenší molekula, o které víme, že má bráněnou rotaci 

kolem jednoduché vazby O–O. Rotační bariéra pro izomer cis se uvádí 29,45 kJ mol−1. 

Pro izomer trans je hodnota bariéry podstatně nižší, konkrétně 4,26 kJ mol−1 [2]. 

Následující tabulka (Tab. 2) předkládá údaje především o délkách vazeb v molekule H2O2 

zjištěné pomocí neutronové difrakcec [5a]. 

Charakteristika Měření 
Délka vazby O–O 0,1453 ± 0,0007 nm 
Délka vazby O–H 0,0998 ± 0,0005 nm 

Vazebný úhel O–O–H 102,7 ± 0,3 °  
Dihedrální úhel 90,2 ± 0,6 ° 

Tabulka 2: Molekulární rozměry peroxidu vodíku v plynné fázi [5a, s. 19] 

Synklinální forma je stálá v kapalné fázi, kde je stabilizována vodíkovými vazbami [2]. 

De facto je kapalný stav H2O2 více asociován vodíkovými můstky než voda [3]. 

Pro studium peroxidu vodíku v pevné fázi byla opět použita neutronová difrakce. 

Při zkoumání krystalického H2O2 při teplotě –163 °C bylo zjištěno, že dihedrální úhel je 

citlivý k výskytu vodíkových vazeb a klesá z již zmiňovaných 111,5 ° v plynné fázi 

na 90,2 ° ve fázi pevné (krystalický peroxid vodíku). Dihedrální úhly i délky vazeb 

v molekulách peroxidu vodíku, avšak v jiných fázích, dokládají přiložené obrázky (Obr. 2). 

                                                             
b Konformace molekuly vzniká na základě otáčení jednotlivých atomů a skupin atomů kolem 
jednoduchých vazeb a zobrazuje se prostorovými vzorci. 
c Neutronová difrakce je metoda sloužící ke studiu krystalové mřížky krystalických látek podle ohybu 
(difrakce) procházejícího paprsku neutronů. 

Obrázek 2: Struktura molekuly peroxidu vodíku a) v plynné fázi a b) v krystalickém 
stavu [7], upraveno podle [2, s. 777] 

a) b) 
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Skutečnost však není tak jednoznačná, neboť pro různé pevné fáze obsahující molekulární 

peroxid vodíku jsou známy různé hodnoty dihedrálních úhlů – od 90 ° až po 180 °. 

Tabulka uvedená níže dokládá několik případů sloučenin, jejichž součástí je H2O2, ale 

hodnoty dihedrálních úhlů jsou odlišné (Tab. 3) [2]. 

Sloučenina Dihedrální úhel Sloučenina Dihedrální úhel 
H2O2 (s) 90,2 ° Li2C2O4·H2O2 180 ° 

K2C2O4·H2O2 101,6 ° Na2C2O4·H2O2 180 ° 
H2O2·2H2O 129 ° NH4F·H2O2 180 ° 

Tabulka 3: Dihedrální úhel peroxidu vodíku v některých krystalických fázích [2, s. 778] 

 

1.1.2 Vazby v molekule peroxidu vodíku 

Kromě vazebných délek a dihedrálních úhlů je důležitý i samotný vznik vazby. 

Předpokládáme, že každý atom kyslíku vytváří neekvivalentní hybridní sp3-orbitaly, 

z nichž dva jsou obsazené volnými elektronovými páry. Vazby v peroxidu vodíku vznikají, 

pokud dojde k překrytí orbitalů jednotlivých atomů. Překrytím sp3-orbitalů obou atomů 

kyslíku vzniká σ-vazba O–O. Překrytím zbylých sp3-orbitalů těchto kyslíkových atomů 

s orbitaly 1s atomů vodíku vzniká σ-vazba O–H [4]. Možný vznik vazeb a samotné 

překrytí orbitalů naznačuje obrázek dole (Obr. 3). 

 
Obrázek 3: Vznik vazeb v molekule peroxidu vodíku [4, s. 275] 
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1.1.3 pH Peroxidu vodíku 

pH Peroxidu vodíku závisí na řadě faktorů. Pokud bychom se zabývali průmyslovou 

výrobou peroxidu vodíku, prakticky veškerá komerční produkce jeho roztoků používá 

proces, který je založený na autooxidaci anthrahydrochinonu. Výsledné produkty této 

reakce – jak hlavní, tak i vedlejší – jsou typicky kyselé. Protože roztoky peroxidu vodíku 

jsou obecně stabilnější při nižším pH, někteří výrobci mohou přidávat do roztoků minerální 

kyseliny, jako například kyselinu fosforečnou či dusičnou, a tím ještě více snižovat 

hodnotu pH. Vše se provádí buď přímo ve výrobním procesu, nebo až později. Dalším 

z faktorů, které bychom měli uvést, je kvalita vody. Voda, která se používá ke komerční 

přípravě roztoků peroxidu vodíku, je všeobecně velmi vysoké kvality (tj. deionizovaná, 

s nízkou hodnotou kyselosti), a tak nijak výrazně neovlivňuje výsledné (skutečné) pH 

produktu, tedy roztoku peroxidu vodíku. Posledním faktorem, o kterém je třeba se zmínit, 

je využití stabilizátorů, které byly používány k minimalizování rozkladu výrobku kvůli 

dopravě a skladování. Zatímco některé stabilizátory jsou alkalické, většina dnes 

používaných je kyselá. Kyselé stabilizátory vykazující pufrovací vlastnostid, které dodávají 

produktům větší kyselost. Následující tabulka zachycuje hodnoty pH různě 

koncentrovaných roztoků peroxidu vodíku (Tab. 4). K měření bodu ekvivalence byla 

použita kalomelová-skleněná elektroda [6].   

Koncentrace roztoku 
peroxidu vodíku  

(% m/m) 

Bod 
ekvivalence 

Pravdivé 
pH 

Korekční 
faktor 

35 3,9 4,6 +0,7 
50 2,8 4,3 +1,5 
70 1,6 4,4 +2,8 
90 0,2 5,1 +4,9 

Tabulka 4: Zdánlivé a pravdivé pH roztoků peroxidu vodíku [5a, s. 19] 

  

                                                             
d Pufrovací schopnost je taková schopnost, která vyrovnává výkyvy pH a udržuje ho tak stabilní. 
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1.2 Chemické vlastnosti peroxidu vodíku 

V molekule peroxidu vodíku H2O2 se atomy kyslíku nacházejí v oxidačním stavu –I. Tento 

oxidační stupeň leží mezi hodnotami pro molekuly O2 a H2O. V molekule kyslíku se kyslík 

nachází v oxidačním stavu 0, v molekule vody je tato hodnota rovna –II [2]. Molekula 

peroxidu vodíku je vysoce polární. V kapalném stavu jsou jeho molekuly ještě mnohem 

více asociovány pomocí vodíkových můstků než v molekule vody [4]. 

 

1.2.1 Stálost peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku je sloučenina silně endotermní. Podle redukčních potenciálůe by však 

vodné roztoky H2O2 měly podléhat disproporcionacif (Tab. 5). Nicméně jak v čistém stavu, 

tak i ve vodném roztoku je peroxid vodíku prakticky stálý. Sloučenina se totiž, pokud není 

přítomen katalyzátor, rozkládá zanedbatelně pomalu. Rychlost jejího rozkladu je 

za obyčejné konstantní teploty téměř nulová. Pro čistou kapalinu H2O2 platí rovnice (1.1) a 

uvedené údaje, ∆H0 = −98,2 kJ mol−1 a ∆G0 = −119,2 kJ mol−1 [1], [2]. 

 

         퐇ퟐ퐎ퟐ (풍) → 퐇ퟐ퐎 (풍) +  ퟏ
ퟐ

 퐎ퟐ (품)          (1.1) 

Výše zapsanou rovnici (1.1) rozšíříme o další tři, které dokládají, jaké reakční teplo je 

potřeba ke tvorbě nebo rozkladu peroxidu vodíku [5a]: 

               H (푔) + O (푔) → H O (푔)   −136,2 kJ mol−1 

                              H (푔) + O (푔) → H O (푙)   −187,9 kJ mol−1 

                       H O (푔) → H O(푔) +  O (푔)     −105,8 kJ mol−1 

Přítomnost některých látek může rozklad peroxidu vodíku katalyticky urychlit, přítomnost 

jiných látek naopak jeho rozklad zpomalit, a proto je možné tyto látky používat 

ke stabilizaci koncentrovaných roztoků peroxidu vodíku H2O2 [4].  

Jako první se zmíníme o látkách urychlujících rozklad H2O2. Reakce může být silně 

katalyzována povrchem některých kovů (Pt, Ag). Postačí prakticky i jen stopy jemně 

                                                             
e Redukční potenciál je snaha elektrody přijímat nebo odevzdávat elektrony kvantitativně. 
f Disproporcionace je oxidačně-redukční reakce, při níž se atomy téhož prvku současně oxidují i 
redukují (tedy zvyšují i snižují své oxidační číslo). 
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rozptýlené platiny, které po vnesení do vodného roztoku peroxidu vodíku vyvolají 

bouřlivou reakci – bouřlivý vývoj kyslíku. Jako další vhodný katalyzátor rozkladu se uvádí 

oxid manganičitý MnO2, jinak zvaný burel. Vysoce koncentrované roztoky nebo bezvodý 

H2O2 může k prudké explozi přivést dokonce jen částečka prachu. Proto jakákoliv 

manipulace s nimi musí být prováděna v bezprašném prostředí a také bez přítomnosti 

kovových iontů. Vhodný nosič pro peroxid vodíku v některých reakcích je adukt 

(Ph3PO)2·H2O2. Pomalý rozklad peroxidu vodíku může být vyvolán i stopami alkalických 

látek vyluhovaných ze skla. Z toho důvodu se čisté roztoky H2O2 uchovávají 

v parafinovaných (povoskovaných) nebo v plastových nádobách [2]. 

Dokonce i některé organické látky mohou způsobovat rozklad H2O2. Takovým látkám 

říkáme katalázy (skupina enzymů, dříve fermenty). Pocházejí z živého organismu a velmi 

specificky účinkují na rozklad peroxidu vodíku. Takto působící katalázy se nacházejí 

například v krvi nebo v ústní sliznici [1].  

H O + H O → 2 H O + O  

Kromě těchto látek existuje ještě jiný enzym, který specificky působí na peroxid vodíku – 

peroxidáza. Ta dokáže aktivovat molekuly H2O2 tak, že v přítomnosti oxidovatelných látek 

jim peroxid vodíku odevzdává jeden svůj atom kyslíku [1]. 

donor + H O → oxidovaný donor + 2 H O 

Na druhé straně se ovšem musíme ještě zmínit o látkách, které rozklad H2O2 zpomalují či 

přímo ruší působení katalyzátorů. Příkladem těchto látek mohou být kyseliny fosforečná, 

barbiturová a močová. Kyselina fosforečná slouží především k odstranění solí manganu a 

železa, které působí na peroxid vodíku rozkladně. Kyselina barbiturová v množství 

1 gramu dokonce dokáže stabilizovat až 30 litrů vysokoprocentního roztoku peroxidu 

vodíku [1], [2]. 

Katalyzátor Reakční rychlost 
(mol l−1 s−1) Ea (kJ mol−1) 

Žádný 10−8 71,1 
HBr 10−4 50,2 

Fe(OH)2-triethylentetraamin 103 29,3 
Katalasa 107 8,4 

Tabulka 5: Aktivační energie rozkladu peroxidu vodíku [8] 
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Pro konečného spotřebitele je z této podkapitoly důležitá ta věc, že se roztoky peroxidu 

vodíku stabilizují převážně látkami takového druhu, které byly uvedeny, a tak mohou být 

do obchodu distribuovány jen v obyčejných skleněných lahvích [1]. 

 

1.2.2 Peroxid vodíku jako oxidační a redukční činidlo v reakcích 

Peroxid vodíku má tu schopnost, že může působit jako oxidační nebo jako redukční 

činidlo, jak v kyselých, tak i v zásaditých (alkalických) roztocích [2]. 

Peroxid vodíku oxiduje železnaté ionty na železité, sulfidy, thiosírany a siřičitany 

na sírany, kyselinu dusitou na dusičnou, kyselinu arsenitou na arseničnou, manganaté soli 

na oxid manganičitý. Dále z kyseliny jodovodíkové vylučuje jod a odbarvuje roztok indiga 

[1], [4]. 

Peroxid vodíku redukčně působí na ty látky, které snadno odevzdávají kyslík, 

na manganistan draselný či na chlorové vápno. H2O2 také redukuje některé sloučeniny 

ušlechtilých kovů, z roztoků zlatitých solí vylučuje zlato. Dále redukuje oxid stříbrný 

na stříbro, chlornany na chloridy, oxidy ceričité na cerité, manganistany na soli manganaté 

a kysličník rtuťnatý na rtuť [1], [4]. 

V následujícím výčtu uvedeme typické příklady i s rovnicemi [2], [4]: 

Oxidační činidlo v kyselých roztocích: 

H O + 2 H + 2e ⇌ 2 H O; 퐸 = +1,776 V 

2 [Fe(CN) ] +  H O + 2 H → 2 [Fe(CN) ] +  2 H O 

2 I + H O + 2 H O → I + 4 H O 

Podobně reaguje: Fe → Fe , SO → SO , S → SO , NH OH → HNO    

 

Oxidační činidlo v alkalických roztocích: 

HO + H O + 2e ⇌ 3 OH ; 퐸 = +0,878 V 

Mn + H O + 2 OH → MnO + 2 H O 
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Redukční činidla v kyselých roztocích: 

O + 2 H + 2e ⇌ H O ; 퐸 = +0,695 V 

2 MnO + 5 H O + 6 H → 2 Mn + 8 H O + 5 O  

2 Ce + H O → 2 Ce + 2 H + O  

Redukční činidlo v alkalických roztocích: 

O + H O + 2e ⇌ HO + OH ; 퐸 = −0,076 V 

2 [Fe(CN) ] + H O + 2 OH → 2 [Fe(CN) ] + 2 H O + O  

2 Fe + H O + 2 OH → 2 Fe + 2 H O + O  

KIO + H O → KIO + H O + O  

Ag O + H O → 2 Ag + H O + O  

 

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali rozklad peroxidu vodíku jako takový. 

Katalytický rozklad vodného roztoku peroxidu vodíku je možné považovat mimo jiné 

i za oxidačně-redukční proces. Pokud budeme uvažovat homogenní katalyzátory rozkladu, 

většina z nich jsou taktéž oxidačně-redukční páry. To znamená, že oxidační činidlo může 

oxidovat peroxid vodíku (být samo redukováno) a redukční činidlo naopak může 

redukovat peroxid vodíku (tedy být oxidováno pomocí H2O2) [2]. 

Proto by měly některé systémy katalyzovat rozklad peroxidu vodíku. Jedná se 

o ty systémy, jejichž redukční potenciál v kyselém roztoku leží mezi hodnotami 0,695 V a 

1,776 V. Potřebné informace pro toto tvrzení pocházejí z tabulky standardních redukčních 

potenciálů kyslíku, kterou pro úplnost uvádíme pod tímto textem (Tab. 5) [2]. 

Kyselý roztok (pH 0) E0/V Alkalický roztok (pH 14) E0/V 
O + 4 H + 4e ⇌ 2 H O 1,229 O + 2 H O + 4e ⇌ 4 OH  0,401 
O + 2 H + 2e ⇌ H O  0,695 O + H O + 2e ⇌ HO + OH  −0,076 

O + H + e ⇌ HO  −0,105 O + e ⇌ O  −0,563 
HO + H + e ⇌ H O  1,495 O + H O + e ⇌ HO + OH  0,413 

H O + 2 H + 2e ⇌ 2 H O 1,776 HO + H O + 2e ⇌ 3 OH  0,878 
H O + H + e ⇌ OH + H O 0,71 HO + H O + e ⇌ OH + 2 OH  −0,245 

OH + H + e ⇌ H O 2,85 OH + e ⇌ OH  2,02 

Tabulka 6: Standardní redukční potenciály kyslíku [2, s. 769] 
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Uveďme nyní konkrétní příklady systémů katalyzujících rozklad H2O2 [2]: 

Fe Fe⁄ ;  퐸 = 0,771 V 

2 Fe + H O
 

⎯⎯ 2 Fe + O  

2 Fe + H O
 

⎯⎯ 2 Fe + 2 H O 
Výsledná rovnice:  2 H O → 2 H O + O  
 

Br 2⁄ Br ; 퐸 = 1,078 V 

Br + H O
 

⎯⎯ 2 Br + O  

2 Br + H O
 

⎯⎯ Br + 2 H O 
Výsledná rovnice:  2 H O → 2 H O + O  

Uskutečněním předcházejících reakcí s použitím izotopu 18O v peroxidu vodíku bylo 

zjištěno, že všechen kyslík O2, který vzniká, (pokud použijeme peroxid vodíku jako 

redukční činidlo), pochází z molekuly H2O2. Z toho jasně vyplývá, že oxidační činidla 

v molekulách peroxidu vodíku neštěpí vazbu O–O. Tato vazba zůstává zachována, 

odštěpují se pouze elektrony [2]. 

Uveďme zde ještě pro představu zjednodušený mechanismus oxidace chlorem, který 

dokládá předcházející tvrzení [3]: 

Cl2 + H2
18O2 → H+ + Cl− + H18O18OCl 

H18O18OCl → H+ + Cl− + 18O2 

 

1.2.3 Kyselost peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku je nutné považovat za kyselinu, i když velmi slabou. Jako již v mnoha 

případech i teď použijeme srovnání s vodou – peroxid vodíku je silnější kyselina 

než samotná voda. V bezvodém stavu peroxid vodíku H2O2 sice lakmusový papírek 

nezbarví dočervena, což by odpovídalo kyselině, ale vodný roztok peroxidu vodíku kysele 

reaguje. 

Následující rovnice (1.2) popisuje disociaci peroxidu vodíku ve vodě: 

   H O + H O ⇌ H O + OOH                        (1.2) 
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Z rovnice (1.2) a podle vzorce můžeme vypočítat disociační konstantu H2O2: 

퐾 =
[H O ][OOH ]

[H O ] = 1,78 ∙ 10  mol l  

Z hodnoty disociační konstanty dále můžeme vypočítat pKa při 20 °C, což je záporný 

dekadický logaritmus disociační konstanty při 20 °C: 

푝퐾 (20 ℃) = − log 퐾 = 11,75 ± 0,02 

Hodnota disociační konstanty peroxidu vodíku je srovnatelná s disociační konstantou 

kyseliny trihydrogenforforečné H3PO4 pro disociaci do třetího stupně (K3 = 1,8 · 10−12). 

Zároveň však tato hodnota leží poměrně nízko ve srovnání s disociační konstantou 

kyseliny uhličité do prvního stupně (K1 = 4,16 · 10−7) [1], [2]. 

Naopak je peroxid vodíku asi 106krát slabší zásada než voda. Proto je následující 

rovnováha (1.3) posunuta silně doprava:       

     H O + H O ⇌ H O + H O                   (1.3) 

 

1.2.4 Další schopnosti peroxidu vodíku v reakcích 

Peroxid vodíku má také schopnost podléhat protonovým acidobazickým reakcím. Při nich 

vznikají soli peroxonia (H2OOH)+, hydrogenperoxidů (OOH−) a peroxidů (O2)2−. 

V neposlední řadě je chemie peroxidu vodíku založena na reakcích, ve kterých vznikají 

peroxokomplexy kovů a anionty peroxokyselin [2]. 

Zabývejme se teď reakcemi, při kterých vznikají soli peroxonia. Kvůli výše uvedeným 

skutečnostem a rovnici (1.3) se nemohou soli H3O2
+ připravovat z vodných roztoků. Avšak 

v roce 1979 byly získány jako bílé pevné látky ze silně kyselých bezvodých systémů 

HF/SbF5 a HF/AsF3. Reakci popisuje následující rovnice (1.4) [2]: 

    H O + HF + MF → [H O ] [MF ]                (1.4) 

Vzniklé soli se kvantitativně rozkládají už při normální teplotě nebo při lehce zvýšené, což 

znázorňuje další reakce (1.5) [2]: 

              2 [H O ][SbF ]
 ℃

⎯ 2 [H O][SbF ] + O                     (1.5) 
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Neméně důležitými reakcemi je i vznik hydrogenperoxidů a peroxidů. Deprotonizací, tedy 

odebráním vodíkového kationtu nebo jinak řečeno protonu z molekuly H2O2, vzniká 

hydrogenperoxidový anion OOH−. Ten společně s alkalickými kovy jako kationty tvoří 

soli, které existují pouze v roztocích – hydrogenperoxidy. K deprotonizaci může dojít také 

působením kapalného amoniaku NH3. Při této reakci vzniká bílá pevná látka, NH4OOH, 

jejíž teplota tání je 25 °C. Pomocí infračervené spektroskopie bylo zjištěno, že látka 

NH4OOH v pevné fázi obsahuje ionty NH4
+ a OOH−, kdežto v tavenině byly nalezeny 

pouze částice NH3 a H2O2, které jsou navzájem vázány vodíkovou vazbou [2]. 

Dvojnásobná deprotonizace peroxidu vodíku vede ke vzniku peroxidového iontu O2
2−. 

Tímto způsobem se standardně připravují a získávají peroxidy přechodných kovů. 

Vzhledem k tomu, že v mnohých systémech dochází ke kombinaci acidobazických a 

oxidačně-redukčních reakcí, chemická identita získaných produktů závisí především 

na podmínkách provedení dané konkrétní reakce [2]. 

Jen pro ucelení všech reakcí, pokud nebudeme uvažovat deprotonizaci peroxidu vodíku, 

lze peroxidy kovů připravit přímou redukcí kyslíku O2 spalováním elektropozitivních 

alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin v kyslíku nebo reakcí O2 s komplexy 

přechodných kovů v roztoku [2]. 

Na závěr výčtu chemických vlastností peroxidu vodíku uveďme ještě pro ukázku shrnující 

obrázek, který poskytuje přehled různých aktivních oxidantů získaných z peroxidu vodíku 

(Obr. 4) [5b]. 
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Obrázek 4: Aktivace peroxidu vodíku [5b, s. 38] 
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2 Peroxosloučeniny – sloučeniny obsahující vazbu O–O  

2.1 Peroxidy 

Všeobecně můžeme peroxidy zapsat obecným vzorcem M2O2. Peroxidy obsahují 

peroxidový ion O2
2−. Ten je izoelektronový s molekulou fluoru, F2. Peroxidy jsou známé 

převážně jako peroxidy alkalických kovů nebo peroxidy kovů alkalických zemin. Jedná se 

o iontové sloučeniny. Krystalová struktura sloučenin se skládá z kationtu kovu a 

z peroxidového aniontu [O–O]2−. Peroxidový anion je silná zásada a hydrolyzuje se podle 

následující rovnice (2.1) [2a], [4]: 

                                                H O + O ⇌ HO + OH                                  (2.1) 

Peroxidy alkalických kovů jsou ve vodě rozpustné [4]. Peroxidy jsou stálé i při dosti 

vysokých teplotách za nepřítomnosti kyslíku nebo oxidovatelných látek. Například Cs2O2 

je stálý asi do teploty okolo 590 °C, Na2O2 je stálý do teploty kolem 675 °C. Výjimkou 

tohoto tvrzení je peroxid lithný Li2O2 [2a]. 

Peroxid lithný, Li2O2 

Peroxid lithný je bílá, krystalická pevná látka, která je termodynamicky stálá. Při zahřátí 

nad 195 °C se peroxid lithný rozkládá na oxid lithný Li2O [2a]. 

Peroxid lithný se průmyslově vyrábí reakcí LiOH·H2O s peroxidem vodíku a následnou 

dehydratací vzniklého produktu (hydrogenperoxidu) mírným zahříváním a za sníženého 

tlaku. Rovnice (2.2) popisuje první krok výroby, rovnice (2.3) krok druhý [2a]: 

      LiOH·H O + H O → LiOOH·H O + H O           (2.2) 

           2 LiOOH·H O ⎯⎯ Li O + H O + 2 H O                (2.3) 

Peroxid barnatý, BaO2 

Peroxid barnatý je velmi důležitou výchozí surovinou pro laboratorní přípravu peroxidu 

vodíku H2O2. Jeho přípravu z peroxidu barya uvedeme v následujících odstavcích. 

Peroxid barnatý se získává zahříváním oxidu barnatého na asi 500 až 600 °C v atmosféře 

kyslíku. Přípravu udává jednoduchá rovnice (2.4) [4]: 

            2 BaO + O → 2 BaO           (2.4) 
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Peroxid sodný, Na2O2 

Peroxid sodný je světle žlutá látka, prášek. Připravuje se tak, že se nejdříve oxiduje sodík 

malým množstvím suchého kyslíku (vzduchu) na oxid sodný Na2O. Další reakcí 

s kyslíkem dostaneme požadovaný peroxid sodný. Přípravu udává rovnice (2.5) [2a]: 

                                2 Na +  O ⎯⎯ Na O
 
⎯ Na O                             (2.5) 

Peroxid sodíku se používá jako bělidlo v textilních továrnách, v papírnách či 

při zpracování dřeva. Peroxid se také používá jako silné oxidovadlo. Prudce reaguje 

s práškovým hliníkem nebo s aktivním uhlím tak, že exploduje. Reakcí se sírou se směs 

rozžhaví. Peroxid sodný také zapaluje velké množství organických látek [2a]. 

Peroxid reaguje s oxidem uhelnatým a vzniká uhličitan sodný. Taktéž reaguje s oxidem 

uhličitým za vzniku uhličitanu sodného a kyslíku. Tato reakce se uplatňuje v dýchacích 

přístrojích pro potápěče, hasiče a také v ponorkách. Tvrzení dokládají rovnice [2a]:  

Na O + CO → Na CO  

Na O + CO → Na CO +
1
2 O  

Příprava ostatních peroxidů, jako například K2O2, Rb2O2, Cs2O2, je složitější, neboť se 

snadno dále oxidují na hyperoxidy MO2. Proto se připravují oxidací kovů oxidem 

dusnatým. Ještě lepší metoda pro přípravu těchto peroxidů je kvantitativní oxidace 

v kapalném amoniaku. Peroxidy je možné vnímat jako soli dvojsytné kyseliny H2O2. 

Reakcí peroxidů s kyselinami nebo s vodou se peroxid vodíku uvolňuje [2a]: 

M O + H SO → M SO + H O  

M O + H O → 2 MOH + H O  

 

2.2 Hydrogenperoxidy 

Hydrogenperoxidy jsou známé jen s některými alkalickými kovy. Jeden ze známějších je 

hydrogenperoxid sodný NaHO2, který může vznikat přidáním peroxidu sodného 

k ethanolu. Rovnice reakce vypadá následovně [4]: 

Na O + C H OH → NaHO + C H ONa 

Hydrogenperoxidy je možné izolovat pouze ve formě peroxohydrátů [4]. 
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2.3 Peroxosírany, peroxodisírany 
Kyselina peroxosírová, H2SO5 

Kyselina peroxosírová je jednosytná kyselina. Tato kyselina tvoří bezbarvé krystaly, 

jejichž teplota tání je asi 45 °C. Může se vyskytovat ve formě solí, peroxosíranů HSO . 

Tyto soli jsou značně nestálé a mají proto omezené použití. Při neopatrné manipulaci 

s kyselinou může poměrně snadno dojít k explozi [2b]. 

Atom síry má v kyselině peroxosírové oxidační stupeň +VI. Bezvodá kyselina 

peroxosírová, kterou můžeme znát pod jiným názvem, kyselina Carova, se připravuje 

reakcí kyseliny chlorosírové a bezvodého peroxidu vodíku, vyjádřeno následující rovnicí 

[2b]: 

HOOH + SO Cl(OH) → HOOSO (OH) + HCl 

Jinak je možné kyselinu peroxosírovou vyrábět i reakcí koncentrované kyseliny sírové a 

peroxosíranů. V neposlední řadě vzniká kyselina peroxosírová i jako vedlejší produkt 

při přípravě kyseliny peroxodisírové elektrolýzou vodného roztoku kyseliny sírové [2b]. 

 

Kyselina peroxodisírová, H2S2O8 

Kyselina peroxodisírová je bezbarvá pevná látka. Taje a zároveň se rozkládá při teplotě 

kolem 65 °C a ve vodě se rozpouští v jakémkoliv poměru. Kyselina peroxodisírová se 

vyskytuje také ve formě solí, peroxodisíranů O SOOSO . Strukturu soli S O  tvoří dvě 

skupiny SO4 tak, že jsou oba dva atomy síry, které se i v této sloučeniny vyskytují 

v oxidačním stavu +VI, propojeny peroxidovým můstkem. Vzdálenost vazby O–O je 

131 pm, vzdálenost vazby S–O 150 pm [2b]. 

Pokud budeme zmiňovat rozpustnost solí kyseliny peroxodisírové, nejrozpustnější jsou dvě 

následující – peroxodisíran amonný, (NH4)2S2O8, a peroxodisíran draselný, K2S2O8. 

Prakticky je příprava solí snadnější než příprava samotné kyseliny. Soli, jak amonná, tak 

i draselná, se vyrábějí anodickou oxidací síranů, amonných nebo draselných. Tato 

průmyslová výroba se provádí za daných a přísně řízených podmínek – velká hustota 

elektrického proudu, teplota pod 30 °C, anoda z lesklé platiny, chráněná katoda. 

Peroxodisírany se poté mohou používat jako oxidační a bělicí činidla [2b]. 
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2.4 Peroxofosforečnany, peroxodifosforečnany 

Kyselina peroxofosforečná H3PO5 a kyselina peroxodifosforečná H4P2O8 

Peroxosloučeniny, ať už kyselina peroxofosforečná či kyselina peroxodifosforečná, se 

vyznačují přítomností skupin –P–O–O–H nebo spojením –P–O–O–P– [2d]. 

 

2.5 Peroxodusitany, peroxodusičnany 

Kyselina peroxodusitá, HNO3, (HOONO) 

Kyselina peroxodusitá je nestálá kyselina, která je izomerní s kyselinou dusičnou, na což 

poukazuje i její souhrnný vzorec, který je totožný se souhrnným vzorcem kyseliny dusičné. 

Ačkoliv je kyselina peroxodusitá nestabilní, některé její soli mohou být stabilnější [2c]. 

Kyselina peroxodusičná, HNO4, (HOONO2) 

Kyselina peroxodusičná je také nestálá kyselina. Její krystalky jsou dosti explozivní [2c]. 

 

2.6 Peroxohydráty 

Peroxohydrát boritanu sodného, NaBO2·(OH)2·3H2O 

Peroxohydrát boritanu sodného se vyrábí ve dvou stupních. V prvním stupni vzniká 

metaboritan sodný z boraxu a hydroxidu sodného při teplotě do 90 °C. Ve druhém stupni 

se rozkládá vzniklý metaboritan peroxidem při 25 °C. Následně se teplota sníží na 15 °C a 

vyloučený peroxohydrát boritanu sodného se odfiltruje z ochlazeného roztoku. Povrchová 

vlhkost se pak ještě odstraní v teplovzdušné sušárně. Celou výrobu popisují následující dvě 

rovnice [10]: 

Na B O + 2 NaOH → 4 NaBO + H O 

NaBO + H O + 3 H O → NaBO ·(OH) ·3H O 

Peroxohydrát uhličitanu sodného, Na2CO3·1,5H2O2 

Peroxohydrát uhličitanu sodného není přímo peroxosloučeninou jako peroxohydrát 

boritanu sodného, ale pouze jen peroxohydrátem. Peroxohydrát uhličitanu sodného se 

získává ze sody a peroxidu vodíku H2O2. K jeho přípravě se používají dvě cesty – 

„na sucho“ ve fluidní vrstvě a „mokře“ v roztoku, kde se produkt získává ochlazením. 

Jelikož se peroxohydrát uhličitanu sodného snadno rozkládá, podstatně snadněji než 

peroxohydrát boritanu sodného, je nutné při jeho výrobě použít stabilizátory, jako 

například alkalické křemičitany či fosforečnany [10]. 
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3 Příprava a výroba peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku vzniká pokaždé, když vodík, který je v aktivní formě, působí 

na molekulový kyslík, který je rozpuštěn ve vodě. Za aktivní formu vodíku můžeme 

považovat ten vodík, který je vyvíjen elektrolyticky nebo rozpuštěn v paladiu nebo vodík 

ve stavu zrodu [1]. 

Mimo to, peroxid vodíku také může vzniknout při pomalé oxidaci organických a 

anorganických látek pomocí vzdušného kyslíku. V takovém případě získáváme peroxid 

vodíku pouze ve velmi malých koncentracích [1]. 

 

3.1 Laboratorní příprava peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku poprvé připravil francouzský chemik Louis-Jacques Thénard již v roce 

1818. Postupoval tak, že okyselil peroxid barnatý a následně odpařil přebytečnou vodu 

za sníženého tlaku [2]. 

O něco později byl peroxid vodíku připraven hydrolýzou peroxodisíranu, který byl získán 

z okyseleného roztoku síranu elektrolytickou oxidací při vysoké proudové hustotě. 

Můžeme zde pro názornost uvést rovnici přípravy (3.1) [2]: 

 

                             2 HSO (푎푞) ⎯ HO SOOSO H(푎푞)
 
⎯⎯ 2 HSO + H O               (3.1) 

 

Na podobném principu je založena i laboratorní příprava D2O2 [2]: 

 

K S O + 2 D O → 2 KDSO + D O  

 

Dnes se z velké části v laboratoři peroxid vodíku připravuje reakcí vlhkého peroxidu 

barnatého se zředěnou kyselinou sírovou (3.2), případně s koncentrovaným roztokem 

kyseliny fosforečné (3.3). Z první reakce se vzniklý nerozpustný síran barnatý odfiltruje a 

v samotném filtrátu dostaneme zředěný roztok peroxidu vodíku [1]. Příprava potřebného 

peroxidu barnatého BaO2 byla uvedena v předchozí kapitole Peroxosloučeniny. 

 

   BaO + H SO → BaSO + H O                          (3.2) 

                         BaO + H PO → BaHPO + H O              (3.3) 
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Poslední možná metoda přípravy peroxidu vodíku v laboratoři vychází též z peroxidu 

barnatého. Tento postup uvádí pro studenty absolvující laboratoře anorganické chemie 

ve svých skriptech například Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Peroxid 

barnatý smícháme se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, poté přidáme zředěnou 

kyselinu sírovou a pevný uhličitan olovnatý. Vzniklou sraženinu oddělíme filtrací 

za sníženého tlaku a zbylý filtrát je roztok peroxidu vodíku H2O2. Celou laboratorní 

přípravu můžeme zjednodušeně popsat následujícím schématem (3.4) [9]: 

 

   BaO
% 

⎯⎯⎯⎯ A ⎯⎯⎯ B ⎯⎯⎯ C ⎯⎯⎯ roztok H O          (3.4) 

 

3.2 Průmyslová výroba peroxidu vodíku 

Peroxid vodíku je možné průmyslově vyrábět několika různými způsoby, avšak 

v současnosti se využívá především jeden postup. V dnešní době firmy kladou velký nárok 

na efektivitu výroby, tedy na co nejmenší ztráty a na co největší produkci a zisk. 

Možné postupy výroby peroxidu vodíku H2O2 [10], [12], [13]: 

 oxidace isopropylalkoholu (již se nikde nepoužívá) 

 elektrochemická oxidace kyseliny sírové, event. síranu amonného (již jen malý 

význam) 

 oxidace hydrazobenzenu (spíše se dnes již nikde nepoužívá) 

 anthrachinonový postup (takto se vyrábí více než 95 % H2O2) 

 další možné postupy při výrobě peroxidu vodíku 

První z uvedených technologií má dnes spíše jen historický význam. Takováto výroba 

dříve produkovala poměrně velké množství dvou důležitých látek, 15 · 103 t a−1 peroxidu 

vodíku a 30 · 103 t a−1 acetonu. I přesto byla v roce 1980 výroba uzavřena a s využitím této 

technologie se v současné době již nesetkáme [10]. 

Také elektrochemické postupy či oxidace hydrazobenzenu mají v současnosti jen omezený 

význam, neboť přes 95 % peroxidu vodíku se vyrábí antrachinonovou technologií [10], 

[12]. 

Kromě elektrochemického postupu (elektrochemická oxidace kyseliny sírové či síranu 

amonného) můžeme výrobní procesy peroxidu vodíku zařadit do oblasti organické 

technologie [11]. 
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3.2.1 Postup oxidací isopropylalkoholu 

Tato metoda výroby peroxidu vodíku je založena na vícestupňové oxidaci 

isopropylalkoholu v kapalné fázi vzduchem (tj. kyslíkem) a vzniká aceton a peroxid 

vodíku s 80% výtěžností. Při této technologii se teplota pohybuje mezi 90 až 140 °C a tlak 

mezi 1,5 až 2 MPa za použití H2O2 jako iniciátoru, a to podle fy. Shell Chemical Co. 

(USA). Uveďme tento postup rovnicí (3.5) [10], [12]: 

 

   퐂퐇ퟑ퐂퐇(퐎퐇)퐂퐇ퟑ + 퐎ퟐ → 퐂퐇ퟑ퐂퐎퐂퐇ퟑ + 퐇ퟐ퐎ퟐ            (3.5) 

 

Konverze se omezuje na 30 %, a to z toho důvodu, aby se zabránilo nežádoucím vedlejším 

reakcím. Selektivita pro peroxid vodíku je přibližně 0,87 a pro aceton asi 0,93. 

Po provedení oxidace se reakční směs upraví a naředí destilovanou vodou. Nezreagovaný 

isopropylalkohol, aceton i voda se oddestilují. Z destilátu z hlavy kolony se oddělí vodný 

roztok isopropylalkoholu a aceton. Vodný roztok isopropylalkoholu se pak vrací zpět 

do procesu. Naspodu kolony, kde je teplota přibližně 120 °C, se pak odebírá asi 20% 

roztok peroxidu vodíku. Tímto postupem získaný 20% roztok peroxidu vodíku se následně 

čistí pomocí měničů iontů a koncentruje se destilací. Uvedená technologie má ale 

pro firmy velkou nevýhodu, protože odpadá dvojnásobná hmotnost acetonu vůči hmotnosti 

vyrobeného peroxidu vodíku [10], [12]. 

 

3.2.2 Elektrochemický postup 

Dříve se peroxid vodíku vyráběl elektrolytickými procesy, elektrolýzou zředěné kyseliny 

sírové, a to dvoustupňově ve skleněných elektrolyzérech s keramickou diafragmou. 

Při elektrochemickém postupu se na anodách elektrochemicky oxidují síranové ionty 

na ionty peroxodisíranové (nebo jinak, roztok kyseliny sírové o koncentraci 550 až 

570 g l−1 na kyselinu peroxodisírovou), a to podle postupu Degussova-Weissensteina. 

Podle postupu Löwensteinova-Riedelova se na anodách oxiduje roztok kyseliny sírové 

(260 g l−1) a síranu amonného (210 až 220 g l−1) na peroxodisíran amonný. Na katodě se 

vždy vyvíjí vodík. Roztoky kyseliny sírové či síranu amonného a kyseliny sírové se 

elektrolyzují s vysokou proudovou hustotou. Anodou je platina, neboť na Pt má kyslík 

vysoké přepětí. Katodou je olověné dno. Rovnice (3.6) udává první postup, rovnice (3.7) 

postup druhý [10], [12]: 
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              ퟐ 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ
퐞퐥퐞퐤퐭퐫퐢퐜퐤á 퐞퐧퐞퐫퐠퐢퐞

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 퐇ퟐ퐒ퟐ퐎ퟖ + 퐇ퟐ             (3.6)   

  

              (퐍퐇ퟒ)ퟐ퐒퐎ퟒ + 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ
퐞퐥퐞퐤퐭퐫퐢퐜퐤á 퐞퐧퐞퐫퐠퐢퐞

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ (퐍퐇ퟒ)ퟐ퐒ퟐ퐎ퟖ + 퐇ퟐ                                 (3.7) 

 

I přes to, že není s jistotou doposud znám podrobný mechanismus, stechiometrie udává 

následující [2]: 

S O + 2 H + 2e → 2 HSO ; 퐸 = 2,18 (kyselé) 

S O + 2e → 2 SO ; 퐸 = 2,06 (neutrální) 

 

Do reakce se přidávají ještě malá množství sloučenin, jako například rhodanid amonný či 

kyselina chlorovodíková, a to kvůli zvýšení anodového potenciálu [10]. 

Při elektrochemické reakci se získané peroxosloučeniny hydrolyzují. Meziproduktem, 

který vzniká, je kyselina peroxomonosírová (jinak Caroova) [10]: 

 

퐇ퟐ퐒ퟐ퐎ퟖ + 퐇ퟐ퐎 → 퐇ퟐ퐒퐎ퟓ + 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ (rychle) 

퐇ퟐ퐒퐎ퟓ + 퐇ퟐ퐎 → 퐇ퟐ퐎ퟐ + 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ (pomalu) 

 

Hydrolýza se provádí ve svislých olověných nebo skleněných trubkách, které jsou 

vyhřívané parou (tzv. systém trubka v trubce). Zespoda vstupuje elektrolyt, který se ihned 

ohřeje k bodu varu. Horem odchází směs páry (páry vody a peroxidu vodíku) a kapaliny 

(roztok síranu a kyseliny sírové), která se vede do oddělovače. Plynná fáze se vede 

do destilační kolony, kde se částečně oddestiluje vodní pára [11]. 

Produktem je převážně 30 až 35% roztok peroxidu vodíku. Ten se oddestiluje, kyselina 

sírová nebo roztok kyseliny sírové a síranu amonného se vrací zpět do reakce. Výtěžnost 

obou uvedených procesů je asi 70 %, vztaženo na odebraný elektrický proud [10]. 

Vyšších koncentrací, 90–99% peroxidu vodíku, je možné dosáhnout další 

několikastupňovou frakcionací. Takto koncentrovaný materiál je velmi citlivý na rozklad 

katalyzovaný kovovými ionty, proto je nutné k němu přidávat inhibitory, jako například 

pyrofosforečnan sodný nebo cínatan sodný [3], [11]. 

I tato technologie výroby peroxidu vodíku je pro firmy značně nevýhodná kvůli vysokým 

investičním i výrobním nákladům, což způsobuje drahá elektrická energie [10]. 
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Všechny aparatury při výrobě a následném zpracování peroxidu vodíku jsou z hliníku nebo 

jeho slitiny siluminu, neboť feromagnetické kovy peroxid rozkládají. Peroxid vodíku se 

dodává buď v hliníkových, nebo v plastových nádobách, menší množství i ve skleněných 

nádobách. Pro dlouhodobější uskladnění se kromě již uvedených inhibitorů peroxid vodíku 

stabilizuje přídavkem močoviny (akarditu) [12]. 

 

3.2.3 Oxidace hydrazobenzenu 

Další metodou výroby peroxidu vodíku byla oxidace hydrazobenzenu (vyrobeného přímo 

nebo hydrogenací azobenzenu) kyslíkem při teplotě asi 40 °C. Tato metoda byla vyvíjena 

před 2. světovou válkou v Německu za účelem získat koncentrovaný peroxid vodíku jako 

okysličovadlo, pro pohon raket [12]. 

Hlavní nevýhodou tohoto postupu byla nepříjemná práce se surovinou, neboť se jedná 

o azobarvivo, které se vyznačuje i značnou toxicitou [12]. 

 

3.2.4 Anthrachinonový postup (autooxidaceg anthrahydrochinonu) 

V dnešní moderní době v průmyslové výrobě peroxidu vodíku převažuje anthrachinonová 

technologie. Získává se jí minimálně 95 % veškerého vyráběného peroxidu na světě.  

Základem anthrachinonové technologie jsou dvě reakce [10]: 

 oxidace 2-alkylanthrahydrochinonu vzduchem na odpovídající alkylanthrachinon a 

peroxid vodíku 

 zpětná katalytická redukce alkylanthrachinonu vodíkem na alkylanthrahydrochinon 

Následující rovnice schematicky naznačuje proces výroby peroxidu vodíku, kterému 

můžeme přiřadit přívlastek cyklický či kruhový [10]. 

OH

OH

R + O2

+ H2 [kat.]

R

O

O

+ H2O2

 
                                                             
g Autooxidace je taková oxidace, k níž dochází působením vzdušného kyslíku (dvouatomového kyslíku) 
při obyčejné nebo mírně zvýšené teplotě. Při takovéto oxidaci lze nezřídka pozorovat, že v průběhu 
oxidace je zároveň část kyslíku převáděna na reaktivnější formu, takže může oxidovat látky, které 
obvykle za daných podmínek s dvouatomovým kyslíkem nereagují. 
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V procesu výroby peroxidu vodíku se 2-alkylanthrahydrochinon oxiduje vzduchem 

při teplotě 30 až 80 °C a tlaku 500 kPa na 2-alkylanthrachinon. Produkt H2O2 se extrahuje 

vodou, 2-alkylanthrachinon se redukuje vodíkem za přítomnosti palladiového katalyzátoru 

na 2-alkylanthrahydrochinon. Peroxid vodíku H2O2 tedy vzniká z vodíku H2 a kyslíku O2 

[10]. 

Do samotného výrobního procesu dnes firmy používají substituovaný anthrachinon, jak je 

naznačeno v rovnici substituentem R. Nejčastěji do reakce vstupuje 2-ethylanthrachinon. 

Tuto metodu zvanou Riedel-Pfeiderova zavedla již v roce 1940 firma I. G. Farbenindustrie. 

[2] Kromě 2-ethylu se používá 2-terc-butyl, 2-terc-pentyl či 2-sec-pentylanthrachinon. 

De facto mohou být použity i směsi různých alkylanthrachinonů [10]. 

Anthrachinonová technologie vyžaduje komplexní směs rozpouštědel, tedy směs, ve které 

musí být rozpustná jak chinonová, tak i hydrochinonová složka. Jako rozpouštědlo 

pro chinonovou složku je možné použít směs aromátů, například směs alkylnaftalenů nebo 

trimethylbenzenů. Jako rozpouštědlo pro hydrochinonovou složku se používají polární 

sloučeniny, jako například tris-(2-ethylhexyl)-fosfát, 1-methylcyklohexylacetát nebo 

„diisobutylmethanol“. Takovéto směsi rozpouštědel musí splňovat mnoho požadavků – 

malá rozpustnost ve vodě, malá těkavost, dobrá rozpouštěcí schopnost, chemická stabilita 

za daných podmínek, nízká viskozita a další [10]. 

 

Antrachinonový proces vychází z antrachinonu. Ten se na palladiovém katalyzátoru 

hydrogenuje na hydrochinon. Použitý katalyzátor je zaváděn na nosiči, na sítě nebo 

v suspenzi. Reakci je možné katalyzovat i niklem nebo Raney-niklem. Teplota reakce se 

pohybuje kolem 40 °C, tlak až do 500 kPa. Hydrogenace se provádí jen do 50 %, aby se 

zabránilo vedlejším reakcím [2], [10]. 

Dále se pak oddělí katalyzátor a po kontrolní filtraci následuje již zmíněná oxidace 

vzduchem při teplotě 30 až 80 °C a tlaku až do 500 kPa – oxidace jednostupňová či 

vícestupňová, souproudová či protiproudová [10]. 

Peroxid vodíku, který při této oxidaci vzniká, se z reakční směsi extrahuje vodou, 

v pulzujících náplňových kolonách. Výtěžek extrakce je až 98 %. Roztok peroxidu vodíku 

získaný tímto postupem je 15–35%, může být koncentrován destilací, ovšem nejdříve se 

z roztoku peroxidu musejí odstranit jakékoliv organické zbytky. Technické roztoky 

peroxidu vodíku se vždy stabilizují, aby nedocházelo k rozkladu peroxidu. Jako 

stabilizátory je možné použít difosforečnany, organické komplexotvorné látky nebo 

sloučeniny cínu [10]. 
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Ve skutečnosti je anthrachinonová technologie mnohem složitější a komplikovanější, než 

jak jsme uvedli. Při procesu, tedy především při hydrogenaci, vznikají vedlejší zplodiny. 

Jako příklad zplodiny můžeme uvést 1,2,3,4-tetrahydroanthrachinony, které se v reakci 

chovají jako anthrahydrochinony. Při jejich další hydrogenaci však vznikají 

oktahydroanthrahydrochinony, které jsou v reakci nepotřebné. Další vedlejší zplodiny, jako 

oxanthrony a anthrony, se nedají zcela regenerovat a musí se z procesu odstraňovat [10]. 

Následující obrázky znázorňují další možná schémata výrobního procesu peroxidu vodíku 

(Obr. 5) a (Obr. 6). Pro zjednodušení je v prvním z nich použit 2-ethylanthrachinon. 
O

O

Et

H2+
katalyzátor

OH

OH

Et

O

O

Et

+ H2O2

vzduch
separace

a znovu rozpustit

(konc. asi 1 %)

extrakce
a koncentrování

(konc. asi 30 %)H2O2  

Obrázek 5: Schéma výroby peroxidu vodíku z 2-ethylanthrachinonu [2, s. 776] 
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Obrázek 6: Blokové schéma kroků zapojených do anthrachinonové metody pro syntézu 
peroxidu vodíku [13, s. 6966] 
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3.2.5 Další možné postupy při výrobě peroxidu vodíku 

Vedle čtyř výše uvedených možných postupů výroby peroxidu vodíku existují ještě i další, 

méně známé, technologicky náročné či velmi drahé. 

Oxidace 1-fenylethanolu (methylbenzylalkoholu MBA) 

Oxidace 1-fenylethanolu v kapalné fázi se obvykle provádí bez použití katalyzátoru 

při teplotě 120 až 180 °C a při tlaku mezi 3 a 10 bary. Kapalný peroxid vodíku se následně 

extrahuje a destiluje. Při reakci vzniklý acetofenon se hydrogenuje zpět na MBA [13].  

C

CH3

OH
H

+ O2

C
CH3

O

+ H2O2

C
CH3

O

+ H2

C

CH3

OH
H

 

Přímá syntéza peroxidu vodíku 

Další alternativní metodou výroby peroxidu vodíku je jeho přímá syntéza z vodíku a 

kyslíku za přítomnosti účinného katalyzátoru, nejčastěji nejvhodnějšího palladia, či za užití 

plasmy nebo jiných fyzikálních metod [13]. 

 

Syntéza ze směsi oxidu uhelnatého, kyslíku a vody 

Kromě syntézy peroxidu vodíku ze směsi vodíku a kyslíku je možné jej vyrobit ze směsi 

oxidu uhelnatého CO, kyslíku O2 a vody H2O v přítomnosti kovového komplexu [13]. 

CO + O + H O → CO + H O  

Reakce je termodynamicky velice výhodná, což dokládá vysoce záporná Gibbsova volná 

energie (∆G0 = −134,2 kJ mol−1) [13]. 

 

Biologií inspirovaný přístup výroby 

Peroxid vodíku se může tvořit v živých organismech, a to buď prostřednictvím 

jednoelektronové redukce molekuly kyslíku, nebo jako vedlejší produkt při autooxidačních 

procesech. Syntéza peroxidu vodíku je převážně enzymatická [13]. 

C H O + O → H O + C H O  
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4 Použití peroxidu vodíku 

V následující kapitole bychom se měli seznámit s hlavním použitím peroxidu vodíku.  

Pokud na peroxid vodíku budeme nahlížet především z chemického hlediska, musíme 

uvést jeho nemalý význam pro průmysl a chemické syntézy dalších chemikálií. Můžeme 

uvažovat jak syntézy organických látek (ty především), tak i syntézy anorganických látek. 

V organickém chemickém průmyslu se peroxid vodíku používá při epoxidaci alkenů, 

hydroxylaci alkenů či halogenaci, dále pak při oxidacích alkoholů, aromatických 

postranních řetězců, karbonylu, dusíkatých organických sloučenin (aminů) nebo 

organických sloučenin obsahujících síru [5c].  

Konkrétně uveďme užití peroxidu vodíku při výrobě epoxidových sloučenin (epoxidové 

sójové oleje), propylenoxidu a kaprolaktonů pro stabilizátory PVC a polyurethanů, dále 

ve výrobě anorganických peroxosloučenin, které se spotřebovávají k výrobě detergentů 

používaných v domácnosti (např. prací prostředky) a ve výrobě organických 

peroxosloučenin (jako například dibenzoylperoxid), které se používají jako radikálové 

iniciátory v polymeračních procesech a jako konzervační prostředky. V neposlední řadě 

zmíníme použití peroxidu vodíku při syntéze léčiv (např. cephalosporin) nebo v syntéze 

potravinářských produktů (např. kyselina vinná) [2], [10]. 

Kromě výše uvedeného se peroxidu vodíku používá též v papírenském, textilním a 

elektrochemickém průmyslu, k povrchové úpravě kovů, jako oxidační a bělicí činidlo 

(kosmetika, odbarvování vlasů), jako vysoce účinný, ale mírný dezinfekční prostředek 

(díky své schopnosti snadno odevzdávat aktivní kyslík). Nemalou roli hraje peroxid vodíku 

i v ochraně životního prostředí, kde se používá k čištění a úpravě domácích a 

průmyslových tekutých odpadů [2]. 

Pokud se ohlédneme do historie, nejstarší využití peroxid vodíku bylo k bělení textilií, 

papírové drtě, slámy, peří, slonoviny, škrobu, klihu, kůže, kožešin, olejů a tuků [1], [2]. 

Zůstaneme-li nadále v minulosti, pro představu byla v roce 1975 světová produkce 

peroxidu vodíku asi 520 000 tun [2]. Roční světová produkce peroxidu vodíku 

v posledních letech přesahuje dva miliony tun [13].  
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Pro shrnutí použití peroxidu vodíku slouží přehledné schéma (Obr. 7). 
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Obrázek 7: Hlavní použití peroxidu vodíku [13, s. 6964] 

 

Tři grafy níže dokreslují představu, v jakých oblastech lidského života a v jakém množství 

se peroxid vodíku používal a stále používá nejčastěji. První graf zachycuje spotřebu H2O2 

v Evropě (Obr. 8), druhý (Obr. 9) a třetí (Obr. 10) graf v USA.  

 

Obrázek 8: Rozdělení spotřeby peroxidu vodíku v Evropě v 21. Století [13, s. 6965] 
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Obrázek 9: Použití peroxidu vodíku v USA v roce 1979 [2, s. 777] 

 

 

 

Obrázek 10: Použití peroxidu vodíku v USA v roce 2008 [14] 
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Ke konci roku 2011 vzbudil peroxid vodíku další vlnu zájmu díky další možnosti jeho 

využití. Vysoce koncentrovaný peroxid vodíku, vyrobený technologií firmy Evonik, byl 

poprvé použit ve francouzské Guajaně při počátečním vypuštění ruské rakety [15]. 

Vysoce koncentrovaný peroxid vodíku (82,5 %) není příliš stabilní a má snahu se rozkládat 

teplem nebo jen přítomností těžkých kovů. Kvůli bezpečnosti a také kvůli udržení 

požadované kvality se peroxid vodíku musí během přepravy a skladování udržovat 

v neustálém přetlaku. Firma Evonik vyvinula na takto koncentrovaný peroxid vodíku 

vlastní certifikované kontejnery. Ty jsou speciálně upraveny pro transport – jak 

pro železniční, tak i pro námořní dopravu. Vnitřní stěny izolovaných kontejnerů jsou 

namořeny aplikací komplexní procedury a zároveň je provedena její pasivace pomocí 

peroxidu vodíku [15]. 

Při startu rakety hraje vysoce koncentrovaný peroxid vodíku velmi důležitou roli. Kapalný 

peroxid vodíku se rozkládá působením katalyzátoru z těžkých kovů. Tento rozklad pak 

vyvolá nadměrný ohřev. V tomto okamžiku vzniká velké množství kyslíku a páry. 

Ty společně pohání turbočerpadla, která při 20 000–30 000 otáčkách za minutu pumpují 

kerosen a kapalný kyslík do spalovacích trysek rakety [15]. 

Největší výrobní závody jsou bezpodmínečně v Německu, Belgii, Rakousku, USA, 

Kanadě, Brazílii, Koreji, Indonésii, Jižní Africe a na Novém Zélandě. Firma Evonik má 

roční kapacitu výroby peroxidu vodíku kolem 600 000 tun [15].    
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Některé zkumavkové reakce peroxidu vodíku 

V následujícím odstavci se zaměříme na některé reakce peroxidu vodíku, které prakticky 

dokazují jeho vlastnosti. Reakce nazveme zkumavkové, neboť pro jejich provedení postačí 

několik málo zkumavek. V těchto reakcích většinou sledujeme hlavně barevnou změnu 

roztoku, vznik sraženin či únik některého z plynů. 

 Ve zkumavce rozpustíme jeden krystalek manganistanu draselného KMnO4 

ve vodě a okyselíme roztok několika kapkami zředěné kyseliny sírové H2SO4. 

Potom po kapkách přidáváme 3% roztok peroxidu vodíku H2O2. Reakci je možné 

zapsat touto rovnicí [16]:  

ퟐ 퐊퐌퐧퐎ퟒ + ퟓ 퐇ퟐ퐎ퟐ + ퟑ 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ → ퟐ 퐌퐧퐒퐎ퟒ + 퐊ퟐ퐒퐎ퟒ + ퟓ 퐎ퟐ + ퟖ 퐇ퟐ퐎 

Sledujeme změnu barvy. Zpočátku je barva roztoku fialová, mírně zakalená. 

Po chvilce se roztok odbarví a je čirý. K ověření vznikajícího plynu zapálíme špejli 

a po chvilce ji sfoukneme. Následně ji zavedeme do zkumavky a špejle opět 

vzplane – důkaz úniku kyslíku. 

 K přibližně 1 ml 5% roztoku dusičnanu stříbrného AgNO3 ve zkumavce přidáme 

roztok amoniaku NH3 do rozpuštění vznikající sraženiny. Roztok zahřejeme a 

přidáme několik kapek 10% roztoku peroxidu vodíku H2O2.  

(Vodný roztok amoniaku: NH3·H2O = NH4OH) 

Vzniklou situaci popisuje rovnice [16]: 

ퟐ 퐀퐠퐍퐎ퟑ + ퟐ 퐍퐇ퟒ퐎퐇 + 퐇ퟐ퐎ퟐ → ퟐ 퐍퐇ퟒ퐍퐎ퟑ + ퟐ 퐀퐠 + 퐎ퟐ + ퟐ 퐇ퟐ퐎 

Při sledování změn zjistíme, že na stěně zkumavky vzniká povlak (tzv. zrcadlo), 

což je vyloučené stříbro. 

 Do zkumavky nalijeme asi 3 ml 10% roztoku jodidu draselného KI a asi 1 ml 

zředěné kyseliny sírové H2SO4 (1:2). Po kapkách poté přidáváme 10% roztok 

peroxidu vodíku H2O2. Opět zde uvedeme rovnici [16]: 

ퟐ 퐊퐈 + 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ + 퐇ퟐ퐎ퟐ → 퐈ퟐ + 퐊ퟐ퐒퐎ퟒ + ퟐ 퐇ퟐ퐎 

Po určitém přidaném množství peroxidu vodíku roztok změnil svou barvu na temně 

vínovou, což je výsledek toho, že v roztoku vzniká jod. 
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 Přibližně 2 ml 5% roztoku síranu chromitého Cr2(SO4)3 ve zkumavce zalkalizujeme 

20% roztokem hydroxidu draselného KOH, a to až do rozpuštění vznikající 

sraženiny. Dále přidáváme po kapkách 10% roztok peroxidu vodíku H2O2. Rovnice 

pokusu vypadá následovně: (vznik CrO4
2−) [16]. 

퐂퐫ퟐ(퐒퐎ퟒ)ퟑ + ퟏퟎ 퐊퐎퐇 + ퟑ퐇ퟐ퐎ퟐ → ퟐ 퐊ퟐ퐂퐫퐎ퟒ + ퟑ 퐊ퟐ퐒퐎ퟒ + ퟖ 퐇ퟐ퐎 

Zpočátku je barva roztoku sytě zelená, což zapříčinil chrom v oxidačním 

stupni +III. Po postupném přidávání peroxidu vodíku se barva změní na mírně 

nazrzlou, neboť v roztoku vznikají CrO4
2− ionty. Chrom s oxidačním číslem +VI 

udává barvu žlutou až mírně červenou.   

 Do zkumavky odměříme asi 3 ml 10% roztoku peroxidu vodíku H2O2 a přidáme 

na špičku lžičky oxid manganičitý MnO2. Pokus je možné provést i obráceně, tedy 

nejdříve naspod zkumavky nasypat špetku oxidu manganičitého a následně přilít 

nebo přikapat roztok peroxidu vodíku. Velmi jednoduchá rovnice udává [16]: 

ퟐ 퐇ퟐ퐎ퟐ
퐌퐧퐎ퟐ⎯⎯ 퐎ퟐ + ퟐ 퐇ퟐ퐎 

Ve zkumavce se vyvíjí plyn, což přímo dokazuje i poměrně prudká reakce – 

šumění. Vzniká kyslík, který je možné opět ověřit doutnající špejlí, která 

po zasunutí do zkumavky vzplane a začne hořet. Oxid manganičitý má při této 

reakci úlohu katalyzátoru. To je látka, která vstupuje do reakce, urychluje ji, ale 

vychází z ní nezměněná.  
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6 Doporučené návody pro laboratorní přípravu peroxidu 

   vodíku a jeho stanovení 

Šestá kapitola nám bude sloužit jako teoretický základ pro praktickou část, především 

pro ty reakce, které jsou již v laboratorních návodech zaznamenány. 

 

6.1 Příprava peroxidu vodíku v anorganické laboratoři 

K přípravě roztoku peroxidu vodíku lze použít tento sled reakcí [9]: 

BaO
% 

⎯⎯⎯⎯ A ⎯⎯⎯ B ⎯⎯⎯ C ⎯⎯⎯ roztok H O  

Pracovní postup: 

Odvažte peroxid barnatý tak, aby jeho hmotnost odpovídala 1/30 molu BaO2 a smíchejte 

ho s mírným přebytkem roztoku kyseliny chlorovodíkové (w = 0,1). Ke směsi přidejte 

vypočtené množství roztoku kyseliny sírové o koncentraci c(H2SO4) = 1 mol dm−3 a pak 

po částech vypočtené množství pevného uhličitanu olovnatého PbCO3, pokud uniká plyn. 

Sraženinu oddělte od roztoku filtrací za sníženého tlaku. Objem filtrátu zjistěte měřením 

v odměrném válci [9].  

 

6.2 Zjištění složení roztoku peroxidu vodíku v anorganické 

      laboratoři 

Pracovní postup: 

Pro zjištění složení roztoku sestavte vyvíjecí přístroj na vyvíjení kyslíku a jeho jímání 

nad vodou, např. frakční baňka + dělicí nálevka + vana s vodou (Obr. 11). Na dno baňky 

nasypte asi 1 g oxidu manganičitého MnO2 a z dělicí nálevky přidávejte po kapkách roztok 

peroxidu vodíku o známém objemu. Vznikající kyslík jímejte do odměrného válce 

o objemu 250 cm3 naplněného vodou. Po najímání dostatečného množství kyslíku (150 až 

200 cm3) přestaňte přikapávat peroxid vodíku, zjistěte skutečnou spotřebu roztoku 

peroxidu a z objemu najímaného kyslíku vypočítejte hmotnostní zlomek peroxidu vodíku 

v roztoku. Při výpočtu vycházejte ze skutečnosti, že za běžných podmínek v laboratoři je 

molární objem plynu Vmt = 24,4 dm3 na 1 mol [9].  
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Obrázek 11: Aparatura pro jímání plynu (kyslíku) nad vodou 

 

6.3 Stanovení peroxidu vodíku analyticky 

Roztok KMnO4 okyselený zředěnou kyselinou sírovou se redukuje peroxidem vodíku 

na síran manganatý. Pro urychlení reakce lze přidat 1 kapku 10% roztoku MnSO4. 

Reakce probíhá podle následující rovnice [17]: 

2 KMnO + 5 H O + 3 H SO → K SO + 2 MnSO + 8 H O + 5 O  

Potřebné chemikálie k reakci: 

 Odměrný roztok KMnO4 o koncentraci c = 0,02 mol dm−3 

 Roztok H2SO4 o koncentraci c = 2 mol dm−3 

 Vzorek peroxidu vodíku (3–5%)  

Pracovní postup: 

Ze vzorku cca 3–5% peroxidu vodíku se odpipetuje 10 cm3 H2O2 a doplní se v odměrné 

baňce na 100 cm3 destilovanou vodou. Směs se promíchá. Do titrační baňky o objemu 

100 cm3 se odpipetuje 10 cm3 připraveného roztoku vzorku H2O2. K odpipetovanému 

vzorku se přidá 20–30 cm3 zředěné kyseliny sírové a směs se promíchá. Titruje se 

odměrným roztokem KMnO4 do růžového zabarvení reakční směsi, způsobeného jedinou 

kapkou odměrného roztoku KMnO4, které je alespoň 10 sekund stálé [17]. 
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7 Vlastní provedení laboratorních prací 

Následující kapitola obsahuje ryze praktické údaje z provedených laboratorních prací. 

Bude zahrnovat přesné postupy preparací, seznamy použitých laboratorních pomůcek, 

chemikálií, a v neposlední řadě i výpočty nutné k laborování. 

 

7.1 Příprava peroxidu vodíku z peroxidu barnatého 

Laboratorní potřeby: 

 Sklo k vážení – Petriho miska, hodinové sklíčko či lodička 

 Sklo k měření objemu – odměrný válec 

 Kádinka, skleněná tyčinka 

 Odsávací baňka, Büchnerova nálevka, filtrační papír 

Chemikálie: 

 Pevný peroxid barnatý BaO2, Mr(BaO2) = 169,33 g mol−1 

 10% kyselina chlorovodíková HCl, Mr(HCl) = 36,46 g mol−1,  

ρ(10% HCl) = 1,0474 g cm−3, ρ(35% HCl) = 1,18 g cm−3 

 1M kyselina sírová H2SO4 (přibližně 10% H2SO4), Mr(H2SO4) = 98,09 g mol−1, 

ρ(10% H2SO4) = 1,0661 g cm−3, ρ(96% H2SO4) = 1,8355 g cm−3 

 Pevný uhličitan olovnatý PbCO3, Mr(PbCO3) = 267,20 g mol−1 

Výpočty: 

BaO
% 

⎯⎯⎯⎯ A ⎯⎯⎯ B ⎯⎯⎯ C ⎯⎯⎯ roztok H O  

Hmotnost peroxidu barnatého BaO2 má odpovídat látkovému množství 1/30 mol. 

푛(BaO ) =
1

30  mol 

푚(BaO ) = 푛(BaO ) ⋅ 푀 (BaO ) 

풎(퐁퐚퐎ퟐ) =
1

30 ⋅ 169,33 = ퟓ, ퟔ 퐠 

Reakce peroxidu barnatého BaO2 a kyselinou chlorovodíkovou HCl bude probíhat podle 

následující reakce: 

BaO + 2 HCl → H O + BaCl  
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푛(BaO )
푛(HCl) =

1
2 ⟺ 푛(HCl) = 2 ⋅ 푛(BaO ) 

푛(100% HCl) =
1

15  mol 

 

Z látkového množství kyseliny chlorovodíkové HCl vypočítáme její objem, který je 

potřeba k reakci s peroxidem barnatým BaO2: 

푚(100% HCl) = 푛(100% HCl) ⋅ 푀 (HCl) 

푚(100% HCl) =
1

15 ⋅ 36,46 = 2,4 g 

2,4 g … 100 % ∧ 푚(10% HCl) g … 10 % (nepřímá úměra) 

푚(10% HCl) = 24 g 

푉(10% HCl) =
푚(10% HCl)
휌(10% HCl)  

푽(ퟏퟎ% 퐇퐂퐥) =
24

1,0474 = ퟐퟑ 퐦퐥 

Dále potřebujeme zjistit objem kyseliny sírové H2SO4. Ta bude reagovat se vzniklým 

chloridem barnatým BaCl2 podle rovnice: 

BaCl + H SO → BaSO + 2 HCl 

푛(H SO ) = 푛(BaCl ) = 푛(BaO ) 

푛(100% H SO ) =
1

30  mol 

Objem kyseliny sírové H2SO4 vypočítáme principiálně stejně jako potřebný objem 

kyseliny chlorovodíkové HCl: 

푚(100% H SO ) = 푛(100% H SO ) ⋅ 푀 (H SO ) 

푚(100% H SO ) =
1

30 ⋅ 98,09 = 3,3 g 

3,3 g … 100 % ∧ 푚(10% H SO ) g … 10 % (nepřímá úměra) 

푚(10% H SO ) = 33 g 

푉(10% H SO ) =
푚(10% H SO )
휌(10% H SO )  
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푽(ퟏퟎ% 퐇ퟐ퐒퐎ퟒ) =
33

1,0661 = ퟑퟏ 퐦퐥 

Podle poslední reakce vypočítáme potřebné množství uhličitanu olovnatého PbCO3: 

BaSO + 2 HCl + PbCO → BaSO + CO + PbCl + H O 

푛(H SO ) = 푛(BaSO ) = 푛(PbCO ) 

푛(PbCO ) =
1

30  mol 

푚(PbCO ) = 푛(PbCO ) ⋅ 푀 (PbCO ) 

풎(퐏퐛퐂퐎ퟑ) =
1

30 ⋅ 267,20 = ퟖ, ퟗ 퐠 

Pracovní postup: 

Po nezbytných výpočtech na vahách navážíme 5,6 gramů peroxidu barnatého BaO2 a 

zároveň 8,9 gramů uhličitanu olovnatého PbCO3. V odměrném válci odměříme 23 ml 

kyseliny chlorovodíkové HCl a 31 ml kyseliny sírové H2SO4.  

Ve větší kádince smícháme peroxid barnatý s mírným přebytkem kyseliny chlorovodíkové. 

Než se peroxid barnatý v kyselině rozpustí, roztok v kádince šumí, barví se do běla a mírně 

zteplá. Jakmile se peroxid barnatý zcela rozpustí, roztok zprůhlední a stane se čirý. Poté 

přilijeme kyselinu sírovou, celou směs promícháváme. Následně se vytvoří bílý 

neprůhledný roztok. Po smíchání prvních třech chemikálií postupně přidáváme navážené 

množství uhličitanu olovnatého. Přisypáváme za stálého míchání do doby, dokud 

z kádinky uniká oxid uhličitý. Únik oxidu uhličitého se projeví bubláním roztoku 

v kádince. Při naší laboratorní práci oxid uhličitý uniká i po přidání veškerého naváženého 

uhličitanu olovnatého. Proto uhličitan přidáváme i nadále, dokud plyn nepřestane unikat. 

V kádince se nakonec vytvoří bílá kašovitá hmota. Pokud se kádinka s obsahem nechá stát 

a dále se nemíchá, vytvoří se na dně skla bílá usazenina. Nad touto usazeninou se oddělí 

průhledná tekutina, ve které je obsažen peroxid vodíku, kvůli kterému celou reakci 

provádíme. Bílá usazenina je směs bílého ve vodě nerozpustného síranu barnatého BaSO4 

a bílého chloridu olovnatého PbCl2, který se ve vodě rozpouští jen velmi málo. 

Abychom ze směsi získali roztok peroxidu vodíku a oddělili ho tak od sraženiny, musíme 

směs filtrovat za sníženého tlaku. Z filtračního papíru vystřihneme kolečko, které vložíme 

do Büchnerovy nálevky, střičkou navlhčíme, nalijeme směs a filtrujeme. Filtrace se musí 

opakovat několikrát, dokud nezískáme čirý roztok peroxidu vodíku (filtrát).  
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7.1.1 Zjištění koncentrace peroxidu vodíku v anorganické laboratoři 

Výše uvedeným postupem, který je typický pro přípravu peroxidu vodíku v laboratořích 

anorganické chemie, jsme získali roztok peroxidu vodíku o neznámé koncentraci.  

První cestou, jak zjistit, jak koncentrovaný roztok peroxidu jsme vlastně připravili, je 

sestavení aparatury pro vyvíjení plynu (kyslíku) a jeho jímání nad vodou.  

Nespotřebujeme však celý objem získaného roztoku, ale pouze část, protože budeme 

potřebovat 10 ml roztoku pro druhé stanovení peroxidu vodíku, a to analyticky. 

 

Laboratorní potřeby (aparatura pro vývoj kyslíku): 

 Velká skleněná vana, velký odměrný válec (250 ml) 

 Erlenmayerova baňka, dělicí nálevka 

 Stojan, držáky, hadička, skleněná trubička 

Chemikálie: 

 Laboratorně připravený roztok peroxidu vodíku H2O2 o neznámé koncentraci, 

Mr(H2O2) = 34,01 g mol−1, ρ(H2O2) ≈ 1 g cm−3 

 Pevný oxid manganičitý (burel) MnO2 

Pracovní postup: 

Pro zjištění složení roztoku peroxidu vodíku musíme nejdříve sestavit aparaturu 

na vyvíjení kyslíku a jeho jímání nad vodou (Obr. 11, s. 39).  

Velká skleněná vana se naplní vodou a odměrný válec je nutné v aparatuře zachytit tak, 

aby byl celý naplněn vodou a hrdlo válce se nedostalo nad hladinu vody ve vaně. Na dno 

Erlenmayerovy baňky nasypeme asi 1 g oxidu manganičitého (burelu). Na přesné 

hmotnosti nezáleží, neboť samotný burel nevystupuje v reakci jako reaktant, ale zastává 

roli katalyzátoru. V našem případě podpoří rozklad peroxidu vodíku za vzniku vody a 

kyslíku. Do dělicí nálevky nalijeme přesný objem peroxidu vodíku a budeme ho postupně 

přikapávat na burel. Kyslík pak z Erlenmayerovy baňky uniká přes hadičku a trubičku a je 

jímán do odměrného válce. Ve válci pak kyslík vytlačuje vodu do vany. Podle objemu 

vytlačené vody kyslíkem pak můžeme vypočítat hmotnostní zlomek peroxidu vodíku 

v roztoku. 

Při využití veškerého kapalného vzorku roztoku z dělicí nálevky musíme dávat pozor, 

abychom kohoutek děličky včas uzavřeli, protože by se nám kyslík vracel zpět a dělicí 

nálevkou by unikal pryč, což by pro naše potřeby bylo nežádoucí. 
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Výpočty: 

Pro zjištění složení roztoku peroxidu vodíku budeme vycházet z následující rovnice: 

2 H O ⎯⎯ 2 H O + O  

Důležité údaje zjištěné laboratorně a použité při výpočtu: 

푉(H O ) = 40 ml 

푉(O ) = 92 ml 

1 mol plynu zaujímá 22,4 dm (normální podmínky) 

1 mol … 22400 cm ∧ 푛(O ) … 92 cm (přímá úměra) 

푛(O ) = 4,107 ⋅ 10  mol 

Podle rovnice: 
푛(O )

푛(H O ) =
1
2 ⟺ 푛(H O ) = 2 ⋅ 푛(O ) 

Dále vypočítáme skutečnou hmotnost samotného peroxidu vodíku v roztoku: 

푚(H O ) = 2 ⋅ 푛(O ) ⋅ 푀 (H O ) 

풎(퐇ퟐ퐎ퟐ) = 2 ⋅ 4,107 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟎ, ퟐퟕퟗ 퐠 

Nyní vypočítáme hmotnost roztoku peroxidu vodíku s využitím hustoty a následně 

hmotnostní zlomek peroxidu vodíku v roztoku: 

푚(roztok H O ) = 휌(H O ) ⋅ 푉(H O ) 

풎(퐫퐨퐳퐭퐨퐤 퐇ퟐ퐎ퟐ) = 1 ⋅ 40 = ퟒퟎ 퐠 

푤(H O ) =
푚(H O )

푚(roztok H O ) ⋅ 100 % 

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) = ퟎ, ퟕퟎ % 

Závěr: 

Prvním způsobem jsme zjistili, že připravený peroxid vodíku v laboratorních podmínkách 

je 0,70%.  
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7.1.2 Stanovení peroxidu vodíku analyticky 

Druhou cestou zjištění, jak koncentrovaný peroxid vodíku jsme připravili, je stanovit jej 

analyticky. Roztok peroxidu vodíku budeme titrovat 0,02 M roztokem manganistanu 

draselného KMnO4 (titrační činidlo).  

 

Laboratorní potřeby: 

 Nedělená pipeta 10 ml, odměrná baňka 100 ml, kádinka, odměrný válec 

 Titrační baňky o objemu 100 cm3 

 Poloautomatická byreta s titračním činidlem 

Chemikálie: 

 Odměrný roztok manganistanu draselného KMnO4, c(KMnO4) = 0,02 mol dm−3,  

f = 1,2883 

 2 M kyselina sírová H2SO4 (přibližně 20%) 

 Laboratorně připravený roztok peroxidu vodíku H2O2 o neznámé koncentraci, 

Mr(H2O2) = 34,01 g mol−1, ρ(H2O2) ≈ 1 g cm−3 

 Destilovaná voda 

Pracovní postup: 

Z roztoku peroxidu vodíku, připraveného laboratorně z peroxidu barnatého, odpipetujeme 

nedělenou pipetou 10 ml vzorku. V odměrné baňce jej doplníme na 100 ml destilovanou 

vodou a směs důkladně promícháme. Do čtyř titračních baněk postupně odpipetujeme 

10 ml naředěného vzorku peroxidu vodíku. Do každé titrační baňky přidáme po 30 ml 

zředěné 20% kyseliny sírové. Směs je nutné opět důkladně promíchat, než začneme 

se samotnou titrací.  

Titrace prvního vzorku v baňce slouží pro nás jako orientační měření, aby další tři měření 

byla co nejpřesnější. Roztoky v titračních baňkách titrujeme odměrným roztokem 0,02 M 

manganistanu draselného do té doby, než první kapka činidla zabarví titrovaný roztok 

do růžového zbarvení, které je i po chvilce stálé. 

Ze spotřeby titračního činidla jsme následně schopni stanovit peroxid vodíku 

v připraveném vzorku. 
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Výpočty: 

Jak už je v této práci zvykem, všechny naše výpočty se budou odvíjet od rovnice reakce: 

2 KMnO + 5 H O + 3 H SO → K SO + 2 MnSO + 8 H O + 5 O  

Z uvedené rovnice po měření známe objem odměrného roztoku manganistanu draselného. 

Nejdříve odvodíme obecné vztahy, které následně zkonkretizujeme: 

푛(KMnO ) = 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) 

푛(KMnO )
푛(H O ) =

2
5 ⇔ 푛(H O ) =

5
2 ⋅ 푛(KMnO ) 

푛(H O ) =
5
2 ⋅ 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) 

푛(H O ) =
푚(H O )
푀 (H O ) 

푚(H O ) =
5
2 ⋅ 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) ⋅ 푀 (H O ) 

Jelikož se ale v analytické chemii počítá a laboruje co možná nejpřesněji, musíme ještě 

přepočítat koncentraci odměrného roztoku podle faktoru, který charakterizuje koncentraci 

titračního činidla téměř přesně: 

푓 =
푐 ř á

푐 á á
 

푐 ř á = 푓 ⋅ 푐 á á 

풄풑ř풆풔풏á(퐊퐌퐧퐎ퟒ) = 1,2883 ⋅ 0,02 = ퟎ, ퟎퟐퟓퟕퟔퟔ 퐦퐨퐥 퐝퐦 ퟑ 

Výsledná rovnice, do které postupně budeme dosazovat spotřebovaný objem titračního 

činidla, vypadá následovně: 

푚(H O ) =
5
2 ⋅ 푐 ř á(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) ⋅ 푀 (H O ) 

První testovací spotřeba titračního činidla V0(KMnO4) = 3,3 ml. Další naměřené hodnoty 

V1(KMnO4) = 3,4 ml; V2(KMnO4) = 3,4 ml; V3(KMnO4) = 3,3 ml. Z těchto údajů 

vypočítáme jednotlivé hmotnosti peroxidu vodíku v roztoku: 

풎ퟏ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 3,4 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟕ, ퟒퟓ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

풎ퟐ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 3,4 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟕ, ퟒퟓ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 
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풎ퟑ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 3,3 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟕ, ퟐퟑ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

Z vypočítaných hmotností peroxidu vodíku ve vzorcích s využitím hustoty můžeme 

spočítat hmotnostní zlomek peroxidu vodíku v roztoku: 

푚(roztok H O ) = 휌(H O ) ⋅ 푉(H O ) 

풎(퐫퐨퐳퐭퐨퐤 퐇ퟐ퐎ퟐ) = 1 ⋅ 10 = ퟏퟎ 퐠 

푤(H O ) =
푚(H O )

푚(roztok H O ) ⋅ 100 % 

Protože jsme ale původní testovaný vzorek peroxidu vodíku zředili desetkrát, výsledek je 

nutné opět desetkrát vynásobit. Proto je nutné hmotnostní zlomek peroxidu vodíku upravit: 

푤(H O ) =
푚(H O )

10 ⋅ 10 ⋅ 100 % 

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) = 풎(퐇ퟐ퐎ퟐ) ⋅ ퟏퟎퟎ % 

Do vzorce jen dosadíme m1, m2 a m3: 

푤 (H O ) = 7,45 ⋅ 10 ⋅ 100 = 0,745 % 

푤 (H O ) = 7,45 ⋅ 10 ⋅ 100 = 0,745 % 

푤 (H O ) = 7,23 ⋅ 10 ⋅ 100 = 0,723 % 

Nakonec vypočítáme aritmetický průměr výsledných hmotnostních zlomků a získáme tak 

koncentraci peroxidu vodíku v roztoku: 

푤(H O ) =
푤 + 푤 + 푤

3  

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
0,745 + 0,745 + 0,723

3 = ퟎ, ퟕퟒ % 

Závěr: 

Druhým způsobem jsme zjistili, že připravený peroxid vodíku v laboratorních podmínkách 

je 0,74%.  
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7.2 Fotochemická redukce anthrachinonu 

V následující kapitole se budeme zabývat dalším možným způsobem přípravy peroxidu 

vodíku v laboratořích anorganické chemie, avšak za pomoci organických chemikálií a 

fotoredukce. Hlavní princip přípravy peroxidu vodíku je de facto stejný jako princip 

výroby peroxidu z anthrachinonu. Zaměřme se na první krok reakce – fotoredukci. 

Fotochemická redukce derivátů anthrachinonu (v našem případě 2-ethylanthrachinon) je 

rozsáhle zkoumaná reakce. To obnáší přenos elektronu nebo atomu vodíku z vhodného 

dárce na atom kyslíku v karbonylové skupině anthrachinonu v jeho excitovaném stavu. 

Anthrachinon se při této reakci redukuje na anthrahydrochinon [18]. 

Laboratorní postup při fotoredukci anthrachinonu je poměrně jednoduchý. Připravený 

pracovní roztok, který vznikne rozpuštěním anthrachinonu ve vhodném rozpouštědle a 

přidáním vhodného dárce atomu vodíku, se osvítí xenonovou lampou (či jinou výbojkou) 

zprvu bez přítomnosti kyslíku. To dochází ke změně na anthrahydrochinon. 

Při probublávání s kyslíkem pak vzniká roztok peroxidu vodíku [18].    

Bylo zjištěno, že struktura rozpouštědla hraje poměrně důležitou roli ve výsledné 

koncentraci peroxidu vodíku. Rozpouštědla jako benzen s postranním uhlovodíkovým 

řetězcem poskytují vysoký obsah peroxidu vodíku při reakci. Směs tohoto rozpouštědla 

s estery (v poměru 3:1) poskytují vyšší obsah peroxidu v roztoku. Naopak rozpouštědla, 

která nemají žádnou nebo velmi špatnou schopnost darovat atom vodíku 

(např. tetrachlormetan, chloroform, benzen) umožňují malý výnos peroxidu vodíku [18]. 

Kromě rozpouštědla je podstatná i koncentrace anthrachinonu. S rostoucí koncentrací 

roztoku anthrachinonu a rozpouštědla stoupá i koncentrace výsledného peroxidu vodíku, 

ale při určité hodnotě naopak začne klesat. To dokazuje, že fotoredukce není reakce mezi 

dvěmi molekulami anthrachinonu, ale reakce mezi molekulou anthrachinonu a molekulou 

rozpouštědla [18].  

V neposlední řadě je dobré se zmínit o době, po kterou se na roztok anthrachinonu svítí. 

Se stoupajícím časem osvícení roztoku se zvyšuje i koncentrace peroxidu vodíku v tomto 

roztoku [18]. 

Pro shrnutí předchozích odstavců, koncentrace peroxidu vodíku v roztoku je závislá 

především na výběru vhodného rozpouštědla, na správné koncentraci anthrachinonu a také 

na délce osvícení směsi. 
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7.2.1 Testování aparatury a průběhu reakce 

První laboratorní pokus s anthrachinonem byl víceméně testovací. Po sestavení aparatury 

bylo třeba zjistit, zda je výbojka dostatečně chlazena a zda aparatura dostatečně těsní. 

U baňky, ve které celá reakce probíhá, změříme, jaký objem roztoku anthrachinonu bude 

optimální. Pro naši reakci jsme zvolili 30 ml směsi. Na baňce jsme ještě označili výšku 

hladiny pro pozdější snadnější orientaci. V tomto okamžiku je aparatura připravena 

k použití. 

Pro naši reakci použijeme právě tři organické látky – 2-ethylanthrachinon, toluen (jako 

rozpouštědlo), isopropylalkohol (jako donor atomů vodíku). 

Nejprve bylo nutné zjistit rozpustnost anthrachinonu v toluenu. Na vahách navážíme 1,0 g 

anthrachinonu a zkoušíme ho rozpustit v toluenu. 1,0 g anthrachinonu lze bez problémů 

rozpustit v 10 ml toluenu. 

V dalším kroku musíme vypočítat množství isopropylalkoholu, který bude 

s antrachinonem reagovat. Reakce probíhá v poměru látkových množství 1:1. 

O

O

CH3
+ CH3CH

CH3

OH

OH

OH

CH3

+ CH3C

CH3

O

O2

O

O

CH3

+ H2O2

 

K reakci použijeme 1,0 g 2-ethylanthrachinonu (C16H12O2). K výpočtu potřebujeme 

molární hmotnost molekul a hustotu isopropylalkoholu (C3H8O):   

푀 (2-ethylanthrachinon) = 236,27 g mol  

푀 (isopropylalkohol) = 60,10 g mol  

휌(isopropylalkohol) = 0,78 g cm  

60,10 … 236,27 ∧ 푚(isopropylalkohol) … 1,0 g (přímá úměra) 

푚(isopropylalkohol) = 0,25437 g 
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푉(isopropylalkohol) =
푚(isopropylalkohol)
휌(isopropylalkohol) = 0,326 ml 

Ze všech výpočtů již můžeme připravit potřebný roztok. 1,0 g 2-ethylanthrachinonu 

nejdříve rozpustíme přibližně v 10 ml toluenu a nalijeme do aparatury. Potom přidáme 

isopropylalkohol, podle výpočtu postačí 0,326 ml, ale pro naše účely použijeme 1 ml 

isopropylalkoholu. Zbytek do 30 ml doplníme toluenem k ryzce na aparatuře. Roztok 

v baňce má nažloutlou barvu. 

Nyní je vše připraveno k zahájení reakce. Výbojku zapojíme přes usměrňovač napětí 

do elektřiny a zapneme přívod vody do chladiče. Na konec baňky s roztokem napojíme 

přívod dusíku, aby reakce proběhla bez přítomnosti vzduchu a zároveň aby se roztok 

bubláním permanentně promíchával. Sledujeme změnu barvy roztoku ze světle žluté 

na středně hnědou asi po 20 minutách po zapnutí výbojky do sítě. Ztmavení reakční směsi 

dokazuje, že došlo k redukci anthrachinonu na anthrahydrochinon. Po dalších 10 minutách 

se barva směsi již nemění. Výbojku můžeme vypnout, ale chlazení pro jistotu necháme 

stále zapnuté, neboť se baňka s reakční směsi hodně ohřívá. Během reakce zároveň 

sledujeme teploměr v aparatuře, kterým kontrolujeme případné přehřátí aparatury. 

Po první části reakce vyměníme přívod dusíku za přívod kyslíku, opět zapojíme výbojku a 

necháme směs probublávat a oxidovat za vzniku roztoku peroxidu vodíku. Hnědá barva se 

opět postupně změnila na světle žlutou. Anthrahydrochinon se oxidací změnil 

na anthrachinon. Zhruba po 30 minutách aparaturu odpojíme od přívodu plynu, vypojíme 

výbojku a reakci ukončíme.  

Z reakční směsi odebereme vzorek roztoku, který burelem otestujeme na přítomnost 

peroxidu vodíku. Roztok zašuměl. Odebereme dalších 10 ml roztoku a provedeme 

zkušební titraci. Pokus tak byl úspěšně ukončen. 
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7.3 Instrumentace přípravy peroxidu vodíku z anthrachinonu 

Na několika stránkách si nyní uvedeme laboratorní fotochemickou přípravu peroxidu 

vodíku. 

Laboratorní potřeby: 

 Odměrný válec k odměření objemu roztoků, skleněnou lodičku k vážení 

 Stojan, držáky, hadičky 

 Baňka (nádoba) na reakční směs, fotochemický reaktor, chladič, teploměr [19], [20] 

Fotka níže (Obr. 12) demonstruje, jak by mohla být aparatura sestavena [19], [20]. Zelené 

šipky udávají směr toku vody jako chladicí kapaliny. Detailnější pohled (Obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Sestavená aparatura k přípravě peroxidu vodíku z anthrachinonu 
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Obrázek 13: Detailnější pohled na zadní část aparatury 

Chemikálie: 

 Pevný žlutý 2-ethylanthrachinon, C16H12O2, Mr(C16H12O2) = 236,27 g mol−1 

 Kapalné bezbarvé rozpouštědlo toluen, C7H8, Mr(C7H8) = 92,14 g mol−1 

 Kapalný bezbarvý isopropylalkohol, C3H8O, Mr(C3H8O) = 60,10 g mol−1 

 Přívod kyslíku (např. v bombě) 

Pracovní postup: 

Po sestavení a zkontrolování aparatury pro přípravy peroxidu vodíku na vahách navážíme 

1,0 g 2-ethylanthrachinonu a v odměrném válci odměříme 1,0 ml isopropylalkoholu. 

Navážený anthrachinon rozpustíme přibližně v 10 ml toluenu a nalijeme do baňky 

v aparatuře. Dále přilijeme naměřený isopropylalkohol a celou reakční směs dolijeme 

toluenem do 30 ml. 

V tomto okamžiku uvedeme aparaturu do chodu. Zapneme přívod vody do chladiče, 

do reakční směsi přivedeme kyslík z bomby a zapojíme fotochemický reaktor 

přes usměrňovač napětí. Aparaturu celou dobu kontrolujeme – zda aparaturou protéká voda 

a chladí a voda se nepřehřívá a zda do směsi stále bublá kyslík. 

Po 20 minutách odpipetujeme první vzorek z reakční směsi (10 ml), po dalších 

10 minutách druhý (10 ml). Tedy odebíráme vzorek za 20 a za 30 minut po spuštění 

aparatury a rozjetí reakce. Každý vzorek odebrané směsi titrujeme jako při předchozí práci 

a zjišťujeme, zda se koncentrace peroxidu mění či nikoliv. Pokud ne, pokus ukončíme. 
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7.3.1 Stanovení peroxidu vodíku připraveného z anthrachinonu 

Stanovení peroxidu vodíku v roztoku analyticky jsme již v práci podrobně uváděli. Proto 

následující odstavec bude o to stručnější. Uvedeme laboratorní potřeby, chemikálie, 

zkrácený postup, ale především výpočty koncentrací peroxidu vodíku, neboť tento údaj nás 

zajímá nejvíce.  

 

Laboratorní potřeby: 

 Nedělená pipeta 10 ml, odměrná baňka 100 ml, kádinka, odměrný válec 

 Titrační baňky o objemu 100 cm3 

 Poloautomatická byreta s titračním činidlem 

Chemikálie:   

 Odměrný roztok manganistanu draselného KMnO4, c(KMnO4) = 0,02 mol dm−3,  

f = 1,2883 

 2 M kyselina sírová H2SO4 (přibližně 20%) 

 Laboratorně připravený roztok peroxidu vodíku H2O2 o neznámé koncentraci, 

Mr(H2O2) = 34,01 g mol−1, ρ(H2O2) ≈ 1 g cm−3 

 Destilovaná voda 

Pracovní postup: 

Z roztoku peroxidu vodíku, připraveného laboratorně z 2-ethylanthrachinonu, 

odpipetujeme nedělenou pipetou 10 ml vzorku. V odměrné baňce jej doplníme na 100 ml 

destilovanou vodou, směs důkladně promícháme. Do tří titračních baněk postupně 

odpipetujeme 10 ml naředěného vzorku peroxidu vodíku. Do každé titrační baňky přidáme 

po 30 ml zředěné 20% kyseliny sírové.  

Roztoky v titračních baňkách titrujeme odměrným roztokem 0,02 M manganistanu 

draselného do té doby, než první kapka činidla zabarví titrovaný roztok do růžového 

zbarvení, které je i po chvilce stálé. 

Ze spotřeby titračního činidla jsme následně schopni stanovit peroxid vodíku 

v připraveném vzorku. 

Výpočty: 

Naše výpočty se budou odvíjet od rovnice reakce: 

2 KMnO + 5 H O + 3 H SO → K SO + 2 MnSO + 8 H O + 5 O  
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Z uvedené rovnice po měření známe objem odměrného roztoku manganistanu draselného: 

푛(KMnO ) = 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) 

푛(KMnO )
푛(H O ) =

2
5 ⇔ 푛(H O ) =

5
2 ⋅ 푛(KMnO ) 

푛(H O ) =
5
2 ⋅ 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) 

푛(H O ) =
푚(H O )
푀 (H O ) 

푚(H O ) =
5
2 ⋅ 푐(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) ⋅ 푀 (H O ) 

Musíme ještě přepočítat koncentraci odměrného roztoku podle faktoru, který 

charakterizuje koncentraci titračního činidla téměř přesně: 

푓 =
푐 ř á

푐 á á
 

푐 ř á = 푓 ⋅ 푐 á á 

풄풑ř풆풔풏á(퐊퐌퐧퐎ퟒ) = 1,2883 ⋅ 0,02 = ퟎ, ퟎퟐퟓퟕퟔퟔ 퐦퐨퐥 퐝퐦 ퟑ 

Výsledná rovnice, do které postupně budeme dosazovat spotřebovaný objem titračního 

činidla, vypadá následovně: 

푚(H O ) =
5
2 ⋅ 푐 ř á(KMnO ) ⋅ 푉(KMnO ) ⋅ 푀 (H O ) 

První testovaný vzorek byl vzat z reakční směsi po 20 minutách.  

Naměřené hodnoty spotřeby titračního činidla V1(KMnO4) = 16,6 ml; 

V2(KMnO4) = 16,5 ml; V3(KMnO4) = 16,6 ml. Z těchto údajů vypočítáme jednotlivé 

hmotnosti peroxidu vodíku v roztoku: 

풎ퟏ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,6 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟔ, ퟑퟕ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

풎ퟐ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,5 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟔ, ퟏퟓ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

풎ퟑ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,6 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟔ, ퟑퟕ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

Z vypočítaných hmotností peroxidu vodíku ve vzorcích s využitím hustoty můžeme 

spočítat hmotnostní zlomek peroxidu vodíku v roztoku: 

푚(roztok H O ) = 휌(H O ) ⋅ 푉(H O ) 
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풎(퐫퐨퐳퐭퐨퐤 퐇ퟐ퐎ퟐ) = 1 ⋅ 10 = ퟏퟎ 퐠 

푤(H O ) =
푚(H O )

푚(roztok H O ) ⋅ 100 % 

Protože jsme ale původní testovaný vzorek peroxidu vodíku zředili desetkrát, výsledek je 

nutné opět desetkrát vynásobit. Proto je nutné hmotnostní zlomek peroxidu vodíku upravit: 

푤(H O ) =
푚(H O )

10 ⋅ 10 ⋅ 100 % 

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) = 풎(퐇ퟐ퐎ퟐ) ⋅ ퟏퟎퟎ % 

Do vzorce jen dosadíme m1, m2 a m3: 

푤 (H O ) = 36,37 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,637 % 

푤 (H O ) = 36,15 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,615 % 

푤 (H O ) = 36,37 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,637 % 

Nakonec vypočítáme aritmetický průměr výsledných hmotnostních zlomků a získáme tak 

koncentraci peroxidu vodíku v roztoku: 

푤(H O ) =
푤 + 푤 + 푤

3  

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
3,637 + 3,615 + 3,637

3 = ퟑ, ퟔퟑ % 

 

Druhý testovaný vzorek byl vzat z reakční směsi po 30 minutách.  

Naměřené hodnoty spotřeby titračního činidla V1(KMnO4) = 16,4 ml; 

V2(KMnO4) = 16,6 ml; V3(KMnO4) = 16,3 ml. Z těchto údajů vypočítáme jednotlivé 

hmotnosti peroxidu vodíku v roztoku: 

풎ퟏ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,4 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟓ, ퟗퟑ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

풎ퟐ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,6 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟔ, ퟑퟕ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

풎ퟑ(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
5
2 ⋅ 0,025766 ⋅ 16,3 ⋅ 10 ⋅ 34,01 = ퟑퟓ, ퟕퟏ ⋅ ퟏퟎ ퟑ 퐠 

Z vypočítaných hmotností peroxidu vodíku ve vzorcích s využitím hustoty můžeme 

spočítat hmotnostní zlomek peroxidu vodíku v roztoku: 

푚(roztok H O ) = 휌(H O ) ⋅ 푉(H O ) 
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풎(퐫퐨퐳퐭퐨퐤 퐇ퟐ퐎ퟐ) = 1 ⋅ 10 = ퟏퟎ 퐠 

푤(H O ) =
푚(H O )

푚(roztok H O ) ⋅ 100 % 

Protože jsme ale původní testovaný vzorek peroxidu vodíku zředili desetkrát, výsledek je 

nutné opět desetkrát vynásobit. Proto je nutné hmotnostní zlomek peroxidu vodíku upravit: 

푤(H O ) =
푚(H O )

10 ⋅ 10 ⋅ 100 % 

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) = 풎(퐇ퟐ퐎ퟐ) ⋅ ퟏퟎퟎ % 

Do vzorce jen dosadíme m1, m2 a m3: 

푤 (H O ) = 35,93 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,593 % 

푤 (H O ) = 36,37 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,637 % 

푤 (H O ) = 35,71 ⋅ 10 ⋅ 100 = 3,571 % 

Nakonec vypočítáme aritmetický průměr výsledných hmotnostních zlomků a získáme tak 

koncentraci peroxidu vodíku v roztoku: 

푤(H O ) =
푤 + 푤 + 푤

3  

풘(퐇ퟐ퐎ퟐ) =
3,593 + 3,637 + 3,571

3 = ퟑ, ퟔퟎ % 

Závěr: 

Ze dvou titračních měření jsme zjistili dva skoro totožné výsledky. Koncentrace peroxidu 

vodíku ve vzorku byla po 20 minutách 3,63 %, koncentrace po 30 minutách 3,60 %. Rozdíl 

0,03 %. I když ne s velkým rozdílem, ale je patrné, že koncentrace se již nezvyšovala, ale 

naopak mírně snižovala. I když se celá aparatura i reakční směs ochlazovala, na vině může 

být vyšší teplota, která se po delší době projevila. Peroxid vodíku se tak mohl začít 

po 30 minutách rozkládat na vodu a kyslík, což mohlo způsobit jeho nižší koncentraci. 
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7.4 Výhody a nevýhody obou postupů přípravy peroxidu vodíku 

Poslední kapitola de facto shrne hlavní výhody a nevýhody dvou postupů přípravy 

peroxidu vodíku v laboratořích anorganické chemie. Některé názory mohou být 

subjektivní, přesto se však budeme snažit o co největší objektivnost. 

Porovnání z hlediska vybavenosti anorganické laboratoře 

Pro přípravu peroxidu vodíku z peroxidu barnatého postačí základní laboratorní sklo, které 

by mělo být dostupné i v méně vybavené laboratoři. Jediný problém by mohl být s filtrací 

za sníženého tlaku, ale předpokládám, že dnešní laboratoře jsou na takovéto preparace 

zařízeny. 

Příprava peroxidu vodíku z antrachinonu vyžaduje fotochemický reaktor z křemenného či 

Pyrexového skla s vysokotlakou rtuťovou výbojkou. 

Kromě skla také záleží na dostupnosti chemikálií. Problém by mohl být jak s peroxidem 

barnatým, tak i s 2-ethylanthrachinonem. 

 

Efektivita práce 

Jak už z našich pokusů a výpočtů vyplývá, příprava peroxidu vodíku z anthrachinonu je 

efektivnější. Z peroxidu barnatého se většinou koncentrace získaného peroxidu vodíku 

pohybuje kolem 1 %, převážně to ale bývá méně. Naopak z anthrachinonu lze připravit 

koncentrovanější roztok peroxidu vodíku. Nám se povedlo získat skoro 4% peroxid, což je 

na laboratorní podmínky poměrně slušný výsledek. 

 

Výhody a nevýhody obou postupů by se daly zkoumat ještě z mnoha dalších hledisek, jako 

například časová náročnost preparací, dostupnost literatury k problematice daného pokusu 

či bezpečnost prováděných prací. 
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IV. ZÁVĚR 
Cíle této bakalářské práce byly splněny. Úkolem teoretické části práce bylo shromáždit 

dostupné poznatky o peroxidu vodíku – jeho vlastnosti, příprava, výroba a použití. 

V praktické části jsme provedli několik pokusů a měření. První přípravou peroxidu vodíku 

(z peroxidu barnatého), užívanou v laboratořích anorganické chemie, jsme získali přibližně 

jen 0,7% roztok peroxidu vodíku. Při tomto způsobu přípravy bývá koncentrace získaného 

roztoku nanejvýš jednoprocentní, převážně však nižší. Naopak druhá testovaná příprava 

peroxidu vodíku (z anthrachinonu), prozatím v laboratořích anorganické chemie 

nepoužívaná, dosáhla několikanásobně lepšího výsledku. Získali jsme více než 3,5% 

roztok peroxidu vodíku. I z tohoto důvodu je nutné pro odbornou přípravu budoucích 

učitelů chemie uvádět nejen klasické postupy, ale upozorňovat na nové postupy, které 

mohou ty klasické nahradit, a které je zároveň možné ověřit v posluchárnách či 

v laboratořích. Příkladem je právě nejrozšířenější výroba peroxidu vodíku.  

Výroba peroxidu vodíku je založena na oxidaci 2-ethylanthrahydrochinonu kyslíkem. 

Produktem reakce je peroxid vodíku a 2-ethylanthrachinon, který se katalytickou 

hydrogenací převádí na 2-ethylanthrahydrochinon a ten vstupuje zpět do reakčního cyklu.  

V našem provedení jsme katalytickou hydrogenaci 2-ethylanthrachinonu nahradili 

fotochemicky iniciovanou redukcí 2-ethylanthrachinonu isopropylalkoholem.  
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