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Подано результати термодинамічних розрахунків окиснення молекуляр-
ного нітрогену (N2) парою нітратної кислоти. Проведено лабораторні дослід-
ження гетерогенного окиснення N2 парою нітратної кислоти за температур 
623—873 К. Підтверджено можливість проведення нового процесу зв’язування 
нітрогену за м’яких температурних умов. На розробленому нами оксидному 
каталізаторі приріст кисневих сполук становив від 20 до 80 % залежно від 
технологічних умов.  

The results of thermodynamical computations of process of molecular nitrogen 
oxidation by vapour of nitric acid are submitted. Laboratory investigations of 
heterogeneous molecular nitrogen oxidation by vapour of nitric acid under 
temperatures near 623-873 K were carried out. The possibility of new process of 
combined nitrogen production under low temperatures conditions was proved. The 
increase of oxygen compounds on worked out oxide catalyst was from 20 % to 80 % 
depending on technological conditions. 

Постановка проблеми. Відомо, що кисневі сполуки нітрогену (НNО3, NО2) мають 
сильні окиснювальні властивості. Нітратна кислота може існувати до температури 553—573 К, 
але молекула НNО3 виявлена в газовій фазі навіть при 1173—1273 К. З метою 
обґрунтування можливості перебігу окиснення молекулярного нітрогену його кисневими 
сполуками були виконані розрахунки величин теплових ефектів, ізобарно-ізотермічних 
потенціалів та констант рівноваги реакцій окиснення N2 парою НNО3, а також NOx в 
інтервалі 298—1473 К. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше про можливість окиснення 
нітрогену його кисневими сполуками вказується у роботі [1]. Подальші дослідження були 
проведені авторами [2—5]. Ними виконані теоретичні та експериментальні роботи із 
вивчення процесу й підтверджена енергетична можливість нового процесу окислення 
молекулярного нітрогену [3, 6].  

Мета роботи. Нами проведені термодинамічні дослідження взаємодії молекулярного 
нітрогену з парою нітратної кислоти. Значення термодинамічних функцій були взяті з робіт 
[7, 8]. З погляду можливої практичної реалізації найбільший інтерес становить взаємодія на 
молекулярному рівні за реакціями (1)—(5). Всі ці реакції перебігають із збільшенням 
об’єму та є ендотермічними. Основними реакціями окиснення N2 парою НNО3 можуть бути 
подані такими рівняннями: 

4 HNO3 + 3 N2 = 10 NO + 2 H2O — 966,5 кДж;     (1) 
2 НNO3

 + N2 = 3 NO + NO2 +H2O — 355,0 кДж;     (2) 
4 HNO3 + N2 = 2 NO + 4 NO2 + 2H2O — 373 кДж;     (3) 
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8 НNO3 + N2 = 10 NO2 + 4 H2O — 450,3 кДж;     (4) 
2 HNO3 + 4 N2 = 5 N2O + H2O — 434,9 кДж.      (5) 

З підвищенням температури теплові ефекти зменшуються, хоча і незначно. Ізобарний 
потенціал за нормальних умов для всіх реакцій має позитивне значення, так що перебіг 
реакцій в цих умовах неможливий. Підвищення температури позитивно впливає на 
окиснення молекулярного нітрогену парою нітратної кислоти. Зміна знака ізобарного 
потенціалу з плюса на мінус для реакцій (1)—(4) відбувається при температурах 1133,9; 
994,8; 743,7; 511 К відповідно. Константи рівноваги реакцій (2) при перевищенні вказаних 
температур набувають значення більше одиниці.  

 
Т, К 298 373 473 573 673 773 
Кр 6,94 10–42 4.55 10–30 4,14 10–20 1,27 10–13 4,49 10–9 1,0210–5 

Т, К 873 973 173 1273 1473  
Кр 3,82 10–3 4,12 10–1 1,81 101 5,61 103 3.49 105  

 
При розгляді одержаних даних закономірностей виникає питання можливості 

окиснення до N2О. Розрахунок термодинамічних функцій для реакції (5) свідчить про те, що 
перебіг її термодинамічно неможливий ∆G298

о= 438,3 кДж, ∆S298
о = –11,4 Дж. Розглянуті 

термодинамічні умови перебігу реакцій, що можуть відбуватисся паралельно та послідовно 
до реакцій окиснення нітрогену. До них належать: 

4 HNO3 = 4 NO2 + 2 H2O +О2 ∆ Н = +191,0 кДж;    (6) 
2 НNO3

 + NО = 3 NO2 +H2O ∆ Н = + 38,5 кДж.    (7) 
Реакція (6) перебігає зі значним ендотермічним ефектом — 47,75 кДж/моль нітрогену. 

За підвищення температури він незначно змінюється. Згідно із значенням константи 
рівноваги за температурами вище ніж 573 К рівновага зміщена у бік розкладу пари 
нітратної кислоти. Реакція (7) характеризується від’ємним значенням ізобарно-ізотерміч-
ного потенціалу вже за 298 К. З підвищенням температури його величини знижується до –
195,2 кДж, а константа рівноваги підвищується, що вказує на термодинамічну можливість 
перебігу цієї реакції у всьому інтервалу температур, що розглядається.  

Молекула нітратної кислоти (реакція 6) термодинамічно нестійка за температурами 
вище ніж 573 К, тому в реальному процесі паралельно до реакцій окиснення нітрогену 
парою нітратної кислоти за температури більше ніж 573 К будуть відбуватися реакції 
розкладу молекул HNO3, а також NO2. Окиснення нітрогену більш за все можна здійснити в 
умовах термодинамічної нестійкості окиснення нітрогену молекули НNO3 та швидкість 
його буде визначатися розкладу HNO3. У вивчених умовах можливо також взаємодія пари 
HNO3 з NO — продуктом окиснення молекулярного нітрогену. 

На основі проведеного термодинамічного дослідження були зроблені такі висновки: 
— на молекулярному рівні окиснення молекулярного нітрогену найбільш вірогідно 

парою нітратної кислоти. У цьому випадку можливий перебіг реакцій (1)—(4) з 
одержанням сполук нітрогену різного ступеня окиснення; 

— процес найбільш імовірний в інтервалі температур 573—973 К, причому, чим 
вищий ступінь окиснення кінцевих продуктів, тим нижчі термодинамічно 
найбільш сприятливі температури можливих реакцій. 

Нами експериментально встановлено, що реакція окиснення молекулярного нітрогену 
його кисневими сполуками, в тому числі парою нітратної кислоти, відбувається за темпе-
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ратур 673—973 К та є гетерогенною, хоча термічний розклад пари HNO3 за реакцією (6) 
здійснюється переважно в гомогенних умовах. Дослідження гетерогенного окиснення 
молекулярного нітрогену парою нітратної кислоти проводили на розробленому авторами 
оксидному каталізаторі на дослідній установці, при цьому граничне навантаження по газу 
становило до 500 л/годину (V = 30000 година–1). Установка (див. рисунок) складалася з дже-
рела нітрогену чи повітря (1), місткості для насичення газу парою кисневих сполук нітро-
гену (2), реактора (5) і системи для відбору проб на хімічний аналіз до і після реактора. 

Для насичення газу-носія окиснювачем використовували 96 і 69 % нітратну кислоту. 
Температуру в місткостях насичення підтримували у межах 293 К. Була передбачена можли-
вість підігріву водопідвідних ліній; суміш молекулярного нітрогену та пари нітратної кислоти 
підігрівалася в спеціальному підігрівачу. Відносна похибка визначення концентрації сполук 
азоту не перевищувала 7,0 %; 95 % повторних вимірів потрапило в інтервал + 3,5 %. 

 

Схема дослідної технологічної установки  
для окиснення молекулярного нітрогену парою нітратної кислоти: 

1 — балон з нітрогеном; 2 — насичувач; 3 — теплообмінник для нагрівання N2+HNO3;  
4 — реометр; 5 — контактний апарат; 6 — поглинач; 

 А — аналіз нітрозного газу до і після контактного апарата 
 
Основною характеристикою ефективності перебігу окиснення нітрогену є приріст вмісту 

оксидів нітрогену в газовій фазі після каталізатора порівняно із вмістом оксидів нітрогену в 
суміші до каталізатора. Ця величина, виражена у відсотках, обчислюється за формулою: 

%;100
)(

)()( ⋅
−

вхNO

вхNOвихNO

x

xx

М
ММ

     (8) 

де МNO  (вих) і МNО  (вх) — кількість оксидів нітрогену на вході і виході з реактора. 
                 x                        x 
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Результати окиснення молекулярного азоту парою азотної кислоти  
на оксидному каталізаторі (концентрація HNO3 —96 %, температура в насичувачі) 

Вміст в газі на вході, об. % 
Вміст в газі на виході, 

об. % 

№
 д
ос
лі
ду

 Об’ємна 
швид- 
кість,  
год-1 

Темпе-
ратура в 
зоні 

каталізу, К 
O2 

HNO3+ 
NO2 

NO ∑NOx NO2 NO ∑NOx 

П
ри
рі
ст

, %
 в
ід
н.

 

Насичувач — N2 (технічний) 
1 40000 723 2,7 5,9 0,3 6,2 6,54 0,66 7,2 16,1 
2 20000 723 3,4 5,7 0,6 6,3 6,50 1,1 7,6 19,3 
3 30000 773 3,6 3,1 0,3 3,4 3,45 1,15 4,6 35,3 
4 10000 883 3,6 1,59 — 1,59 — — 3,17 90,3 
5 10000 873 3,5 1,56 — 1,56 — — 2,87 83,97 

 
Результати досліджень наведені у таблиці. Ступінь перетворення нітратної кислоти 

(приріст зв’язаного нітрогену) за різних температур і об’ємних швидкостей коливався в широких 
межах від 50  до 90 % , що істотно більше від помилки аналізу. При розрахунку балансу за 
нітрогену були проведені аналогічні досліди, однак носієм окиснювача був гелій з додаванням 
1,0 % нітрогену. Концентрація пари HNO3 у вихідному газі становила 2,26 %, 
нітрогену — 0,94 % у цих умовах при співвідношенні N2 : HNO3 = 0,416 і температурі 723 К 
приріст вмісту NOx становив 0,18 % (8,0 % відн.). Якщо врахувати, що з однієї молекули 
утвориться дві молекули NOx, то в межах точності експерименту баланс за нітрогеном сходиться. 
При цьому не слід враховувати зміну об’єму газу через розкладання HNO3, тому що аналіз 
нітрогену в газах до каталізатора здійснювався після повного розкладання пари HNO3. 

Ступінь використання HNO3 (βHNO3) та сумарний ступінь витрачання NH3 +HNО3 
(βо) наведені в таблиці, а розрахунок βHNO3 і βо проводився за такими формулами: 

%100
3

3
111

3
⋅

−−
=

HNO

HNONONO
HNOβ ;     (9) 

%100
33

11

⋅
+

=
HNONH

NO
oβ .     (10) 

Висновки. На розробленому нами оксидному каталізаторі приріст кисневих сполук 
нітрогену (відносно того, що введено в систему) становив 20—80 %. Перевагу можна 
віддати реакціям (2) та (3). 
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Досліджено вплив рН на швидкість і повноту роздільного та сумісного 
осадження сполук міді і цинку з відходів гальванічних виробництв. Визначені 
оптимальні значення рН. Запропоновані основні принципи виділення сполук міді 
і цинку з відходів гальванічних виробництв.  

The influence of a level pH on speed and completeness of separate and joint 
precipitation process of copper and zinc connections from wastes of galvanic 
manufactures was investigated. Optimal values of pH level was determined. Main 
principles of copper and zinc connections separation from wastes of galvanic 
manufactures. 

Постановка проблеми. Рослинам для нормального росту і розвитку разом з 
основними елементами (Нітроген, Фосфор, Калій) потрібні також мікроелементи — Мідь, 
Цинк, Марганець, Бор, Молібден, Залізо та ін. У розвинутих країнах (США, Німеччина, 
Франція) мікроелементи, як правило, вводять у мінеральні добрива і разом з ними вносять в 
ґрунт. Україна практично не випускає мінеральних добрив з мікроелементами. Це 
пояснюється тим, що сполуки мікроелементів є дорогими і дефіцитними. 

У гальванотехніці широко застосовують міднення та цинкування металів. Нанесення 
мідного покриття в ролі підшару використовують також при нікелюванні, хромуванні і 
срібленні сталевих виробів. Електроліти, що використовуються при мідненні та цинкуванні, 
через певний час роботи забруднюються катіонами Заліза та іншими домішками і це 
вимагає їх часткову або повну заміну. Велика кількість вод, що містять розчинні сполуки 
міді і цинку, утворюється при промиванні деталей після електролітичних ванн. Крім цього, 
сполуки міді містяться у відпрацьованих травильних розчинах виробництв друкованих 
плат. Скидати такі води та відпрацьовані електроліти без очищення у відкриті водоймища 
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