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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В.І. АТРОЩЕНКА
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Розглянуто життя та творча діяльність академіка НАН України, Героя Соціалістичної Праці,
лауреата Державної премії СРСР, Василя 1вановича Атрощенка - відомого вченого, фахівця в
галузі хімії, хімічної технології неорганічних речовин, мінеральних добрив та промислового
каталізу, який протягом 48-ми років завідував кафедрою технології неорганічних речовин Націо-
нального технічного університету „Харківський політехнічний інститут".

The life and activity of academician Professor of National Academy of Science of Ukraine, Hero of
Socialist Labour of USSR, Vasiliy Ivanovich Atroschenko - famous scientist, great specialist in the field
of chemistry, chemical technology of inorganic substances, mineral fertilizers and industrial catalysis are
observed. During 48 years he was the Chief of the chair of Technology of Inorganic Substances of Na-
tional Technical University: “Kharkiv Politechnic Institute.

3 липня 2006 року минає 100 років з дня народження відомого вченого,
талановитого педагога, Героя Соціалістичної Праці, Лауреата Державної
премії СРСР у галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки України,
академіка НАН України, доктора технічних наук, професора Атрощенка
Василя Івановича.

Це ім'я добре відоме науковій громадськості країни за його працями
у галузі теоретичних основ хімічної технології, технології неорганічних
речовин, виробництва азотної кислоти, аміаку, промислового каталізу, а

також виробництва мінеральних добрив. З
його ім‘ям пов‘язане створення наукової
школи з кінетики та каталізу в технології
зв'язаного азоту. Ця школа підготувала
сотні хіміків-технологів, що працюють у
всіх країнах СНД і за кордоном.

Трудову діяльність Атрощенко В.І.
розпочав столяром, а потім хіміком на
Донецькому азотно-хімічному заводі.
Вищу освіту одержав у Одеському хіміко-
технологічному інституті, де залишився
після його закінчення в 1931 році працю-
вати асистентом. У 1935 році, за рекомен-
дацією професора Ададурова Івана Євгра-
фовича, він був переведений у Харківсь-
кий хіміко-технологічний інститут і у 1938
році затверджений завідуючим кафедрою

„технології неорганічних речовин”, яку очолював до 1986 року.
З 1946 року В.І. Атрощенко працював заступником директора у Харків-

ському хіміко-технологічному інституті, а потім проректором з наукової
роботи Харківського політехнічного інституту. На цій посаді протягом 16
років Василь Іванович провів велику роботу з підготовки наукових кадрів,
організації і розвитку науково-дослідної роботи, зміцнення зв'язків з промис-
ловістю і створення галузевих наукових лабораторій.

Основний напрямок наукової роботи академіка В.І. Атрощенка - вивчен-
ня кінетики хімічних процесів, що відбуваються під тиском, у тому числі
каталітичних у технології зв'язаного азоту; розробка теоретичних основ
хімічної технології та промислового каталізу.

Свою першу наукову працю В.І. Атрощенко опублікував у 1932 році
"Установка для одержання оксидів азоту при башенних системах вироб-
ництва сірчаної кислоти", рекомендації і дослідження якої потім були
впроваджені у хімічну промисловість України. У1937 році, після успішного
захисту кандидатської дисертації на тему „Кінетика абсорбції оксидів азоту
розчинами лугів", він стає доцентом, а згодом назначається завідуючим
кафедрою „технології неорганічних речовин”, якою керував понад 48 років.
Не закінчувалися наукові дослідження і у роки Великої Вітчизняної війни.
Виконані у м. Чирчик (Узбекистан) розробки були удостоєні премії ім. Д.І.
Менделєєва і стали основою його докторської дисертації, яку він захистив у
1945 році у м. Харкові на тему "Деякі шляхи розвитку виробництва азот-
ної кислоти і використання для цієї мети кисню". Йому було присвоєно
вчену ступінь доктора технічних наук і вчене звання професора.

Дослідження В.І. Атрощенка в галузі технології зв'язаного азоту і каталі-
тичних реакцій, що проходять під тиском, широко відомі як у нашій країні,
так і за її межами. Усі вони пов‘язані з розвитком азотно-кислотної промис-
ловості і виробництвом азотних добрив. Це вивчення кінетики контактного
окиснення аміаку, підбір нових неплатинових каталізаторів для окиснення
аміаку до оксиду азоту, кінетика окиснення метанолу, конверсії метану й ок-
сиду вуглецю водяною парою, кінетики окиснення аміаку і сірчаного газу,
кінетики синтезу метилового спирту в присутності вуглекислого газу та кис-
ню.

Під керівництвом Василя Івановича було впроваджено в промисловість
способи окиснення аміаку повітрям збагаченим киснем, очистки електроліти-
чного кисню від лужного туману, одержання концентрованої азотної кислоти,
роботи з кінетики окиснення аміаку, уловлювання втрат платини у виробниц-
тві азотної кислоти, одержання азотної кислоти під тиском 0,716 МПа та ін.
Велике практичне і наукове значення мають дослідження виконані під керів-
ництвом ученого щодо застосування газових турбін для використання тепла
реакції, з підвищенням виходу оксиду азоту при контактному окисненні аміа-
ку та удосконалення абсорбційного процесу.

У 1969 році В.І. Атрощенку разом з колективом учених та інженерів бу-
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ла присуджена Державна премія СРСР „за науково-технічну розробку і впро-
вадження в народне господарство енерготехнологічного агрегату виробницт-
ва азотної кислоти під тиском 7,3 атм з газотурбінним приводом компресора і
каталітичною очисткою газів від оксиду азоту”.

Поряд із вивченням кінетики хімічних процесів під тиском і промисло-
вого каталізу у роботах ученого широко представлені дослідження з теорети-
чних основ хімічної технології: масопередача, оптимізація технологічного
режиму, моделювання хіміко-технологічних процесів, конструювання конта-
ктних і абсорбційних апаратів, розробка технології виробництва неорганіч-
них речовин.

Він разом зі співробітниками досліджував неплатинові каталізатори для
окиснення аміаку, каталізатори конверсії оксиду вуглецю, каталізатори для
одержання оксиду азоту та інші. За цикл робіт по дослідженню каталітичних
реакцій під тиском і промислового їх впровадження в технологію зв'язаного
азоту В.І. Атрощснку в 1976 році було присуджено премію імені Л.В. Писар-
жевського.

Широкі дослідження під тиском проведені з кінетики контактного окис-
нення аміаку; кінетики абсорбції оксидів азоту; конверсії природного газу та
оксиду вуглецю водяною парою; термоокиснювального піролізу метану з ме-
тою одержання ацетилену і синтез-газу; кінетики окиснення оксиду азоту в
рідкій фазі; уловлення платини при контактному окисненні аміаку; кінетики
взаємодії рідких оксидів азоту з водою; кінетики окиснення метанолу у фор-
мальдегід; використанні кисню у виробництві азотної кислоти; одержання
концентрованих газів оксидів азоту і оксиду сірки; синтезу метанолу в прису-
тні вуглекислого газу і кисню; вивчення каталізаторів та їх підбір. Цей непов-
ний перелік розробок В.І. Атрощенка показує, що він був ведучим вченим із
дослідження і розробки багатьох процесів одержання зв'язаного азоту Усі ці
дослідження були спрямовані на розвиток хімічної промисловості і виробни-
цтво азотних добрив.

Наукові розробки виконувалися в тісній співдружності з Державним ін-
ститутом азотної промисловості та його філіалами, науково-виробничим
об’єднанням "Карбонат", ДержНДІметанолпроектом, НДУІФом, заводами
хімічної промисловості. Особливо плідним було співробітництво з Сєвєродо-
нецьким, Черкаським, Дніпродзержинським, Рівеньським виробничим
об’єднанням "Азот", Чирчикським виробничим об’єднанням „Електрохімп-
ром”, виробничим об’єднанням „Навої азот” та іншими.

Спільно з Державним інститутом азотної промисловості (м. Москва) бу-
ло розроблено спосіб одержання 75  85 % азотної кислоти, з використанням
звичайних нітрозних газів, кисню повітря та рідких оксидів азоту. Визначено
технологічні параметри для розрахунку апаратури. Розроблено способи вико-
ристання побічного продукту цього виробництва  хлористого нітрозилу
шляхом окиснення його тією ж азотною кислотою у газовій та рідкій фазах.
Також виконано значні дослідження з вивчення прямого способу одержання

концентрованої азотної кислоти (98 – 99 %). З'ясовано фізико-хімічні особли-
вості переробки нітрозних газів на рідкі оксиди азоту, вивчено кінетику син-
тезу концентрованої азотної кислоти за різних параметрів. Вивчено швидкість
взаємодії рідких оксидів азоту з киснем та розроблено кілька типів автокла-
вів. Одержані дані використовуються для інтенсифікації існуючих вироб-
ництв та для нових систем, які працюють під тиском.

В.І. Атрощенко автор близько 600 наукових праць, під його редакцією
виходили підручники, навчальні посібники та монографії: „Технологія азот-
ної кислоти” (3 видання); „Курс технології зв’язаного азоту” (3 видання);
„Методи розрахунків у технології зв’язаного азоту” (2 видання); „Номограма
в технології азотної кислоти”; „Кінетика гетерогенних каталітичних процесів
під тиском”; „Каталізатори в азотній промисловості”; „Кінетика абсорбційних
процесів”. Усього видано півтора десятка книг, у яких знайшли відображення
дослідження щодо розвитку науки, хімічної промисловості, висвітлено зага-
льні теоретичні питання технології та проблеми, що стоять перед хімічною
промисловістю. Ці книги знайшли широке використання серед хіміко-
технологічних та політехнічних інститутів, у науково-дослідних інститутах
хімічного профілю, їх використовують наукові співробітники та інженерно-
технічний персонал хімічної промисловості.

Ім'я Василя Івановича Атрошенка широко відоме не тільки як одного із
засновників вітчизняної азотно-кислотної промисловості, але і як людини, що
закохана в науку, наукового діяча, чудового педагога, наставника і виховате-
ля молоді. Він мав рідкий талант відкривати у молодих людях творчі здібнос-
ті. Вчені, що пройшли наукову школу В.І. Атрощенка, це люди, котрим він
вдихнув свою жагу вченого новатора, свої талановиті ідеї, свою відданість
ділу. За багаторічну наукову і педагогічну діяльність Василь Іванович підго-
тував більше 2000 інженерів і наукових працівників, у тому числі 95 спеціалі-
стів для зарубіжних країн. Серед його учнів більше 60 кандидатів і 15 докто-
рів наук, у тому числі із Болгарії, Індії, В’єтнаму, Чехії, Кореї, Іорданії. Багато
його учнів стали вченими, керівниками наукових закладів, організаторами
хімічної промисловості. Роботи наукової школи В.І. Атрощенка успішно роз-
виваються і його учнями у Національному технічному університеті „Харків-
ський політехнічний інститут” (Лобойко О,Я., Клєщов М.Ф.; Савенков А.С.,
Тошинський В.І., Шапка О.В., Слабун І.О., Гринь Г.І, та ін.) і в ряді наукових
центрів країни та СНД (Конвісар Л.В., Сазонтов В.І., Івахненко М.Г., Ромен-
ський О.В., Леонов В.М. та інші).

Він був одним із ініціаторів проведення Всесоюзних нарад із технології
неорганічних речовин (з 1958 р.) та Всесоюзних семінарів із технології азот-
ної кислоти (з 1969 р.).

В.І. Атрощснко  один із ініціаторів створення Первомайського хімічно-
го комбінату (Харківська обл.). Він готував техніко-економічне обґру-
нтування і план його розвитку.

За велику наукову і науково-організаційну діяльність В.І. Атрощенко
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в 1964 році був обраний членом-кореспондентом, а у 1972 році  академіком
НАН України.

Протягом усієї наукової і педагогічної діяльності Василь Іванович
Атрощенко проводив велику громадську роботу. Багато років працював
Головою Харківської обласної ради Всесоюзного хімічного товариства ім.
Д.І. Менделєєєва, був членом Республіканської і Центральної ради Мєн-
делєєвського товариства, почесним членом ВХТ ім. Д.І. Менделєєва. Він
був членом редколегії багатьох журналів, науково-технічних товариств, тех-
ніко-економічних рад та ін. Багато років був Головою секції хімічної техно-
логії Харківського наукового центру НАН України, Головою наукової ради
Академії з проблеми „Теоретичні основи хімічної технології”, членом Об-
ласного комітету захисту миру. Академік В.І. Атрощенко проводив велику
громадську і наукову роботу серед студентів, викладачів і працівників
м. Харкова.

Неможливо перерахувати багатогранну діяльність, його активну
участь в багатьох товариствах, наукових радах, редколегій журналів.

За значну роботу у підготовці кадрів, наукових дослідженнях, громад-
ську діяльність В.І. Атрощенко у 1971 році був удостоєний звання Героя Со-
ціалістичної праці, нагороджений чотирма орденами, багатьма медалями та
почесними грамотами Президії Верховної ради України і Узбекистану.

Все життя Василя Івановича Атрощенка з юнацьких років до остан-
нього подиху було спрямоване на організацію науки, підготовку кадрів для
хімічної промисловості. Учений, творець з широкою ерудицією, творчою
ініціативою і надзвичайно щедрим талантом. Василь Іванович  духовно ба-
гата особистість, йому були наявні душевність, чемність і чистота серця,
доброта і неможливість залишатися байдужим до чужої біди. Скромність,
простота і сердечна теплота, гуманізм були його стилем життя, роботи і ста-
влення до людей.

Його авторитет  авторитет розуму і таланту, знання і досвід  високих
моральних якостей. Таким залишається в нашій пам'яті Василь Іванович
Атрощенко  видатний учений, талановитий педагог, громадський діяч, лю-
дина, яка вірно служила для науки, нашій Батьківщині.

Надійшла в редколегію 05.04.06.
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