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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ У АНТИСЕПТИЧНИХ 

ПРЕПАРАТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ 

 

Наведено результати експериментальних і розрахункових дослі-

джень вмісту пероксиду водню у антисептичних препаратах з ви-

користанням потенціометричних сенсорів, на основі препарату Ла-

доксин. Запропоновано методику та здійснено розрахунок вмісту 

пероксиду водню на основі кривої титрування.  На сьогодні антисе-

птичні препарати з вмістом пероксиду водню мають різну ефектив-

ність, токсичність та вартість. Зроблено огляд сучасних методів до-

сліджень властивостей таких антисептичних препаратів. Розгляну-

то потенціометричні аналізатори (сенсори), принцип роботи яких 

ґрунтується на визначенні складу сполуки реакції, що каталізують-

ся ферментами. Це пов'язано з високою селективністю ферментів і 

високою чутливістю таких приладів. Розглянуто оптимізовану 

конструкцію скляного електрода для потенціометричного вимірю-

вання вмісту пероксиду водню у препараті Ладоксин. Сьогодні ак-

туальним є вдосконалення контролю вмісту пероксиду водню в ан-

тисептичних препаратах шляхом поліпшення технічних характери-

стик потенціометричних сенсорів. 

Ключові слова: пероксид водню; антисептичні препарати; потенціо-

метричні сенсори; крива титрування; дезінфікуючі засоби; оксислю-

вач. 

 

Вступ. На сьогодні використання антисептичних та дезінфікую-

чих засобів мають широке застосування від медицини до косметоло-

гії. Нині відомо багато препаратів для санації та дезінфекції об'єктів 

різного призначення. Всі вони мають різну ефективність, токсичність, 

вартість, тому на практиці застосовуються найбільш перспективні, 

проте і тут є певні особливості тих чи інших дезінфектантів, на які 

слід звернути увагу [1–5]. У зв’язку з цим, метою роботи було про-

аналізувати сучасні методи дослідження дезінфікуючих засобів, за-

значити їх позитивні властивості та недоліки, особливості застосу-
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вання. Загальновідомо, що у якості дезінфектантів використовуються 

різні сполуки, які мають свої певні властивості. Основною складовою 

таких антисептичних препаратів для шкіри є пероксид водню. Дез-

інфектанти на основі пероксиду водню без запаху, швидко розкла-

даються у довкіллі на нетоксичні продукти, мають високі бактерици-

дні, вірулецидні, туберкулоцидні, фунгіцидні та спороцидні власти-

вості. Нетоксичні та вимагають короткого часу контакту. До недоліків 

препаратів на основі пероксидних сполук, а також їх робочих розчи-

нів слід віднести низьку стабільність, особливо за присутності мета-

лів змінної валентності, лужного середовища чи забрудненості. Діючі 

речовини швидко розкладаються, внаслідок чого вміст їх різко зни-

жується і відповідно знижується ефективність дезінфекції. Препара-

ти цього класу (особливо на основі надоцтової кислоти) викликають 

корозію металів, мають різкий запах та подразнювальну дію [2; 5]. 

Останнім часом в дослідженнях набувають все більшого поши-

рення потенціометричні аналізатори (сенсори), в яких для визначен-

ня складу сполуки використовуються реакції, що каталізуються фер-

ментами. Це пов'язано з високою селективністю ферментів і високою 

чутливістю таких аналітичних приладів.  
Актуальність роботи. На сьогодні важливо розробити такі за-

соби контролю вмісту пероксиду водню, які будуть володіти добрими 
експлуатаційними та метрологічними характеристиками, і можуть 
бути рекомендовані як електрод-активні речовини для визначення 
пероксиду у косметичних  та  антисептичних препаратах [1; 2].  

Застосування пероксиду водню засновано на його здатності ро-
зкладатися на воду і активний (атомарний) кисень, здатний до окис-
лювальних реакцій. Завдяки цьому він як окислювач має значну пе-
ревагу: не забруднює опрацьований матеріал ніякими сторонніми 
продуктами розкладання та виконує роль консервуючого, дезинфі-
куючого, вибілюючого і косметичного засобу. Крім того, пероксид во-
дню є продуктом багатьох біохімічних реакцій і за його концентраці-
єю можливо визначати вміст інших речовин. Якість пероксиду водню 
визначається його концентрацією, при зміні якої істотно змінюються 
фізико-хімічні властивості розчину, тому вкрай важливо своєчасно 
отримувати точну кількісну інформацію про вміст цієї сполуки [1–3]. 

Огляд сучасних методів дослідження. В даний час розроблено 
досить велику кількість методів аналізу концентрації пероксиду вод-
ню як в лабораторних умовах, так для безперервних або періодичних 
вимірювань [1]. Лабораторні методи аналізу якості пероксиду водню 
бувають титрувальні, оксиметричні та метод індикаторних трубок. До 
основних критеріїв відносять такі параметри: швидкість і складність 
проведення аналізу, точність отриманих результатів. Загальним і го-
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ловним недоліком всіх лабораторних методів є суб'єктивна похибка 
[1; 2]. 

При титрувальному методі брали розчин перманганату калію, 
підкислений розчином йодистого калію і розчин трихлористого тита-
ну. Однак робота вимагала постійного зважування речовини або тит-
рування, що є досить трудомістким і тривалим за часом [2]. Метод кі-
лькісного аналізу полягав у вимірюванні об'єму розчину реактиву ві-
домої концентрації, що витрачається, для реакції з обумовленою ре-
човиною. За кількістю витраченого на титрування робочого розчину 
препарату Ладоксин розраховували вміст пероксиду водню [3]. 

Оксиметричні методи визначення концентрації пероксиду вод-
ню полягали у проведенні реакції її розкладання на кисень і воду з 
подальшим виміром об’єму кисню, який утворився. За виміряним 
об’ємом виділеного кисню визначали концентрацію пероксиду в ро-
зчині. При взаємодії пероксиду водню з перерахованими окислюва-
чами на моль Н2О2 виділяється моль кисню. Концентрацію пероксиду 
водню у вихідному розчині можна визначити [2] 

 

         1 мл O2 при 0о C і 760 мм відповідає 1,5194 мг Н2О2.                     (1) 
 

Метод аналізу розчину пероксиду водню з використанням ка-
талізаторів проводився введенням каталізаторів в хімічну реакцію. 
Розкладання пероксиду водню не впливає на рівновагу реакції, а 
прискорює її за рахунок зміни числа і характеру елементарних стадій 
з меншою енергією активації, з яких складається весь хімічний про-
цес. При застосуванні каталізаторів кількість кисню виділяється 
вдвічі менше ніж при застосуванні окислювачів, таких як піролюзит, 
платинова чернь, колоїдні розчини платини, каталаза та інші. Ці ре-
човини повністю розкладають пероксид водню за 10–15 хвилин за 
рівнянням [1] 
                                                  2H2O2 = 2HO2 + O2.                                                                        (2) 

На сьогодні широко впроваджуються автоматичні засоби аналі-
зу, які базуються на застосуванні різних кореляцій між концентраці-
єю і фізико-хімічними властивостями пероксиду водню. Для промис-
лового застосування важливими критеріями порівняння автоматич-
них аналізаторів є вартість їх виготовлення, ціна подальшого обслу-
говування, селективність до визначеного компоненту, час і точність 
аналізу [2]. 

З вищенаведеного огляду можна зробити висновки про те, що 
застосовувані автоматичні засоби мають складну конструкцію і ви-
соку вартість, вимагають використання додаткових реагентів або ві-
дсутності домішок, або ж ускладнюють застосування на технологіч-
них потоках [3]. 

Потенціометричний аналізатор, оптимізація конструкції та 
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отримані результати роботи. Робота потенціометричних аналізато-
рів ґрунтується на залежності між ефективною концентрацією віль-
них іонів аналізованої речовини в розчині і потенціалом спеціально-
го електроду, так званого індикаторним або вимірювальним [1; 2]. Ця 
залежність виражається законом Нернста. Потенціал індикаторного 
електрода зазвичай вимірюється шляхом порівняння з потенціалом 
додаткового електрода (порівняльного), який залишається постійним 
при змінах концентрації аналізованої речовини в розчині.  

Електродом порівняння є електрод Ag-AgCl, каломельний елек-
трод. Для вимірювання вмісту пероксиду водню, найчастіше, засто-
совуються скляні мембранні електроди, щоб виключити прямий кон-
такт H2O2 з матеріалом електрода. У цьому методі використовували 
іоноселективні електроди. 

Електрод містить індикаторну мембрану з електронопровідного 
силікатного скла, на яку нанесено шар активованого вуглецю (графі-
ту). Електронопровідне силікатне скло містить оксиди заліза і титану. 
Нанесення такого роду шару вуглецю на електрод з попередньо про-
травленою поверхнею у фторній кислоті проводили через поглиб-
лення, в яке насипали графіт (активоване вугілля). Обертанням елек-
трода проводили розміщення порошку в поверхневий шар скла. 
Зайвий шар порошку здували з поверхні. Така конструкція дозволя-
ла поліпшити умови адсорбції кисню на поверхні скла і змінити влас-
тивості активованого вугілля за рахунок малої товщини нанесення 
на індиферентну по відношенню до розчину підкладку електронопро-
відне скло [4]. 

Схему скляного електрода для потенціометричного вимірюван-
ня вмісту пероксиду водню у препараті Ладоксин представлено на   
рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Схема електрода для потенціометричного вимірювання вмісту  

пероксиду водню у препараті Ладоксин: 1 – скляний корпус;  

2 – струмовідвід; 3 – шар графіту; 4 – індикаторна мембрана;  

5 – внутрішнього заповнення 

 

Потенціал Е кожного електроду описується рівнянням Нернста. 

Для скляного електрода та для хлорсрібного електрода відповідно 
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[3] маємо рівняння (3) 

         _)Cl(clg059,02Eo),H(clg059,01Eo1E2E  .        (3) 

Як видно з рис. 2, спостерігали типову криву титрування, що 

свідчить про можливість практичного використання даного потенці-

ометричного сенсору з вибраною схемою електроду [5]. 

З цього стрибка можна визначити точку еквівалентності і потім 

розрахувати вміст пероксиду водню. На точку еквівалентності вказує 

максимум отриманої кривої, а відлік по осі абсцис, що відповідає 

цьому максимуму, дає обсяг титранту, витраченого на титрування до 

точки еквівалентності. Визначення точки еквівалентності по дифе-

ренціальній кривій значно точніше ніж з простої залежності E – V. 

 
Рис. 2.  Крива титрування  препарату Ладоксин пероксиду водню 

 
Висновок. Отримані результати експериментальних і розраху-

нкових досліджень вмісту пероксиду водню у антисептичних препа-
ратах з використанням потенціометричних сенсорів, на основі пре-
парату Ладоксин підтверджені на кривій титрування. Зроблено 
огляд сучасних методів досліджень властивостей таких антисептич-
них препаратів, а також розглянуто потенціометричні аналізатори 
(сенсори), принцип роботи ґрунтується на визначенні складу сполуки 
реакції, що каталізуються ферментами. Розглянуто один з таких по-
тенціометричних аналізаторів, його принцип роботи та оптимізовано 
конструкцію скляного електрода для потенціометричного вимірю-
вання вмісту пероксиду водню у препараті Ладоксин.  

Таким чином, сьогодні актуальним є вдосконалення контролю 
якості пероксиду водню у дезінфікуючих та антисептичних препара-
тах як шляхом поліпшення технічних характеристик існуючих засобів 
вимірювання, так і шляхом винаходу нових методів і засобів контро-
лю якості, а саме використання потенціометричних сенсорів. 
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RESEARCH OF HYDROGEN PEROXIDE CONTENT IN ANTISEPTIC 
PREPARATIONS USING POTENTIOMETRIC SENSORS 

 
The results of experimental and calculated studies of hydrogen 
peroxide content in antiseptic preparations was using potentiometric 
sensors based on the drug Ladoxin are presented. The method was 
proposed. The hydrogen peroxide content was calculated on the basis 
of the titration curve. Today, antiseptics containing hydrogen peroxide 
have different effectiveness, toxicity and cost. A review of modern 
methods for studying the properties of such antiseptic drugs. 
Potentiometric analyzers (sensors) was considered. It was shown the 
principle of operation of which based on determining the composition 
of the reaction compound catalyzed by enzymes. This is due to the 
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high selectivity of enzymes and the high sensitivity of such devices. It 
was shown the optimized design of the glass electrode for 
potentiometric measurement of hydrogen peroxide content in the drug 
Ladoxin is considered. Currently, it is important to improve the control 
of hydrogen peroxide in antiseptic drugs by improving the technical 
characteristics of potentiometric sensors. 
Keywords: hydrogen peroxide; antiseptic drugs; potentiometric 
sensors; titration curve; disinfectants; oxidizer. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В  
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 
 
Приведены результаты экспериментальных и расчетных исследо-
ваний содержания пероксида водорода в антисептических препа-
ратах с использованием потенциометрических сенсоров на основе 
препарата Ладоксин. Предложенная методика и осуществлен рас-
чет содержания пероксида водорода на основе кривой титрования. 
На сегодня антисептические препараты с содержанием перекиси 
водорода имеют разную эффективность, токсичность и стоимость. 
Сделан обзор современных методов исследований свойств таких 
антисептических препаратов. Рассмотрены потенциометрические 
анализаторы (сенсоры), принцип работы которых основан на опре-
делении состава соединения реакции, катализируемой фермента-
ми. Это связано с высокой селективностью ферментов и высокой 
чувствительностью таких приборов. Рассмотрены оптимизирован-
ная конструкция стеклянного электрода для потенциометрическо-
го измерения содержания перекиси водорода в препарате Ладок-
син. В настоящее время актуальным является совершенствование 
контроля содержания пероксида водорода в антисептических пре-
паратах путем улучшения технических характеристик потенцио-
метрических сенсоров. 
Ключевые слова: пероксид водовода; антисептические препараты; 
потенциометрические сенсоры; кривая титрования; дезинфициру-
ющие средства. 
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