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 وائيةدالكيمياء ال عملي                                                                                                           الشام الخاصةجامعة 

 ثامنةالجلسة العملية ال                                                                                                       ة   ـــــــــــكلية الصيدل

 H2O2  األوكسجينيالماء 
Hydrogen pyroxidase 

 

  :الوصف العام 
تعزى فعاليته المطهرة إلى . د القابلة لألكسدةمع الموا يتفكك بالمالمسة هو سائل عديم اللون،

يمات ذور حرة. تؤكسد هذه الجذور كل العناصر الخلوية, تعد أكسدة األنزقدرته على تشكيل ج

على مجموعات األمين والتيول الداخلة في تركيب الحموض األمينية هي المفتاح األساسي   بالتأثير

 لنشاطه المضاد للجراثيم. 

 

يتمتع الماء األوكسيجيني  الفيروسات والفطور بما فيها االبواغ،, يتميز بخواصه المضادة للجراثيم

تتأثر ثباتية . وبدرجة حرارة عالية %30بتراكيز بفعالية عالية ضد أبواغ الجراثيم عندما يستخدم 

 .وجود منشطات وأثار معادن( –الضوء  -محاليله بعدة عوامل )الحرارة 

 

 له استعماالت عديدة أهمها:
o   ( 6-3 محلوله المائي بتركيزيستخدم كمطهر %) تنظيف غسول للفم, العدسات الالصقة, لتطهير األدوات الجراحية ،

 ذية كمادة حافظة.عمل بعض الدول هذا المطهر في تعقيم المياه وفي مجال األغتست .الجروح

o   م في الديودورانيستخد 

o   مثبت لون في صناعة المنسوجات ،صبغات الشعر وكمبيض لألسنان. 

 
 منها :  عديدةيوجد بتراكيز 

o 3( 10% وهو الماء األوكسجين الممدد أي ما يعادلVOL )(10 حجم) 

o 6 حجم(   20)يعادل  % أي ما 

o 30 ( %( أو ما يعادل )100مركز )حجم 

 الشكل التالي يوضح العالقة ما بين التراكيز و الحجم المتولد من الماء االوكسيجيني

 
 تحضير الماء االوكسيجيني : 

  

لدى تحميض محلول بيروكسيد الباريوم بواسطة حمض الكبريت و ذلك  1818عام   Thénardالعالم تم اكتشافه من قبل  (1
 بوجود كمية قليلة من حمض كلور الماء و ذاك على النحو التالي : 

BaO2 + 2 HCl BaCl2 + H2O2

BaCl2 + H2SO4                                BaSO4 + 2HCl
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  34,01 g/mol

M.P.= - 0,43 °C 
B.P. = 150.2 °C



2 

 

 

 حيث يحضر بيروكسيد الباريوم كما يلي
 

 2 BaO + O2
2 BaO2 

 ب حمض كلور الماء دور منشط حيث يدخل و يخرج من التفاعل كما هو دون تبديل.يلع

 

التحليل الكهربائي : لمحلول ثاني كبريتات االمونيوم حيث يتحرر الهيدروجين لتشكيل بيرأوكسيثنائي كبريتات االمونيوم  (2
(NH4)2S2O8 أو ما يدعى بـAmmonium Persulfate . يمرر األخير على بخار الماء ليعطي الماء األوكسيجيني

 . بمردود ممتاز

2 NH4HSO4 H2 + (NH4)2S2O8

(NH4)2S2O8 + H2O NH4HSO4 +
H2O222

 
 

 حسب المعادلة التالية الماء األوكسجين يعد الماء األوكسيجيني قليل الثبات لذلك نحتاج في محاليله الى إضافة مواد مثبتة. يتفكك  

 

H2O2 H2O + 1/2 O2 
 

  الذاتيةفحوص : 
من   0.25ml ثم نضيف لها  (1M) من حمض الكبريت ml 0.2من الماء األوكسجين ونضيف لها  1mlنأخذ حوالي   (1

بواسطة  تهأكسدالناجم عن الوليد  ( O) ـنات مع انطالق غاز ألن الم فنالحظ زوال لون البرمنغات البوتاسيو برمنغن
  .ناتالبرمنغ

 

من األيتر ثم نضيف لها  (2ml) +(1M)من حمض الكبريت   ml 2ونضيف لها  H2O2ن م ml 0.5نأخذ حوالي   (2
0.5 ml   حظ تلون ببقة األيتر باألزرق.%( فنال5ات البوتاسيوم )ممن ثاني كرو 

 .ياألوكسجينءالماختلف حدة هذا اللون باختالف تركيز ت    
 

  الحموضةالكشف عن :  
 

 % 3بتركيز  pH   =  6,2حوالي 
 (N 0,1تيل بعد ذلك نعاير بالصود )يماء مقطر وبضع قطرات من مشعر أحمر الم ml 5من الماء األوكسجين +  ml  2,5نأخذ 
  . منه تيننستهلك أكثر من قطر  أاليجب 

 

 .(6,4 من أكبر  pHفي الوسط الحمضي و لون أصفر في القلوي ) حمر: اللون األفي الوسط   مشعر أحمر المتيللون تغير 
 

 الشوائبن الكشف ع :  
 

 هنالك العديد من المواد التي يمكن أن تلوث عينة الماء األوكسيجيني و منها نذكر 
 

 ppm 10      >الكشف عن الفوسفات .                       ـــــ     ppm 20   >الكشف عن النترات  ــــ       
 

 المعايرة  :Essay 
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المحلول الممدد ونضيف له من هذا  ml 5 نأخذبالماء المقطر ثم  ml 100تى من الماء األوكسجين ونمددها ح ml 10نأخذ _
 M   0,02 ناتغنلبرمبعد ذلك نعاير با (  1M( من حمض الكبريت )ml 10) حوالي

 

 مغ من الماء األوكسيجيني 1,7تعادل  KMnO4   M0,02مل من  1كل 

 

  : العمل المخبري 
 

  .اكتب معادالت التفاعل و وضح بريقة الحساب, المعايرةالذاتية و فحوص عليهما  وكسجين وستطبقمن الماء األ عينتانلدينا 


