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Анотація. В статті наведені результати досліджень мінеральних добрив на основі 

Нітрогену, їх токсичність і пожежна небезпека, джерела і шляхи потрапляння     в атмосферу. 

Запропоновані методики виявлення в повітрі і в грунті. 
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Вступ. Вміст Нітрогену на Землі не перевищує 0,05% від усієї маси земної оболонки. В 

природі Нітроген існує в основному у вигляді простої речовини азоту – N2. Азот – основний 

компонент повітря ((N2) – 78%; (N2) – 75,6%). Нітроген входить до складу багатьох 

неорганічних сполук. Ґрунти також містять невелику кількість Нітрогену у вигляді солей 

нітратної кислоти. Втім у вигляді органічних сполук (наприклад в білках) Нітроген є основною 

складовою усього живого ― рослин і тварин. 

 В теперішній час в сільському господарстві застосовується декілька десятків різних 

видів мінеральних добрив. Їх класифікують на фосфорні, калійні, нітратні і комбіновані. 

Найбільшу пожежну небезпеку мають нітратні добрива (амоніачна селітра, водний амоніак, 

карбамід). Щорічний обсяг світового виробництва нітратних добрив становить понад 70 млн. 

тон (у перерахунку на Нітроген). В Україні нітратні добрива випускають ВАТ «Азот» (м. 

Черкаси), ВАТ «Концерн Стирол» (м. Горлівка), ВАТ «Одеський припортовий завод», ЗАТ 

«Северодонецьке об’єднання «Азот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Дніпроазот». 

В літній час відбувається сильне випаровування амоніаку і загазування території 

навколо його сховищ. Тому любе джерело вогню біля його сховищ може стати причиною 

загоряння амоніаку або вибуху суміші амоніаку з повітрям [1,2]. Великою небезпекою є 

розміщення ємностей з хлором поблизу резервуарів з водним амоніаком, тому що хлор (в 

газоподібному стані) реагує з амоніаком. При дії хлору на насичений розчин амоній хлориду 

утворюється хлористий азот - важка маслянисти рідина, що вибухає з великою силою [3].  

 Амоніак – реакційно здатна сполука. Для нього  характерні типові реакції приєднання. 

Найбільш важливі з них: реакції взаємодії з водою, кислотами, газоподібними 

галогеноводнями, що приводять до утворення сполук йону амонію. При взаємодії з нітратною 

кислотою утворюється амоній нітрат. Після випаровування і гранулювання плаву отримують 

амоніачну селітру.  З одного боку це азотне добриво, яке використовується як індивідуально, 

так і в суміші з іншими речовинами, а з другого боку – амоніачна селітра є складовою частиною 

багатьох вибухових речовин. Світова практика використання амоніачної селітри, на жаль, має 

численні випадки дуже тяжких аварій, пов’язаних з пожежами та загибеллю людей [  ].  

 Амоніачно - повітряні суміші мають малу теплоту згоряння, низьку швидкість полум’я і 

температуру згоряння. Цим зокрема пояснюється висока нижня межа вибуховості суміші 

амоніак-повітря. Ділянка займання газоподібного амоніаку в суміші з повітрям складає 15-28%, 

а в суміші з киснем 15-79%. Такі суміші з великим вмістом кисню схильні до детонації навіть в 

порівняно коротких трубах при чому швидкість розповсюдження детонаційної хвилі близька до 

швидкості такої хвилі в сумішах вуглеводень-кисень-азот. 

 Основним з небезпечних для організму людини факторів, що супроводжують пожежу, є 

токсичність продуктів горіння. Аналіз загибелі людей на пожежах свідчить про те, що 
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основною (до 80% загиблих) причиною смерті є отруєння токсичними продуктами горіння 

(Чернов) [3]. 

 Амоніак подразнює органи дихання, викликає розлад дихальних шляхів, набряк легень. 

При потраплянні в органи дихання  він з’єднується з вологою і утворює сполуку, яка руйнує 

альвеоли легень. При контакті з шкірою скраплений амоніак викликає обмороження і набряк 

легень [3,5]. 

 Високі концентрації амоніаку в повітрі викликають сльозотечу і біль в очах, задуху, 

сильні напади кашлю, запаморочення, болі в шлунку, блювоту. При важкому отруєнні різко 

зменшується вентиляція легень і виникає гостра емфізема. Смерть наступає через декілька 

годин або днів внаслідок набряку або запалення гортані, бронхів або легень. Наслідки 

перенесеного отруєння: помутніння кришталика, рогівки ока аж до її проливу і втрати зору, 

часткова або повна втрата голосу, хронічний бронхіт, емфізема легень. Гранично допустимі 

концентрації амоніаку (ГДК) в повітрі робочої зони виробничого приміщення 20 мг/м
3
[6]. 

Смертельний наслідок при вдиханні протягом 5-10 хв 0,5% або 3,5 мг/л [3]. Для токсичних 

сполук нітрогену встановлені їх гранично допустимі концентрації (ГДК) (табл.) 

Таблиця 

Гранично допустимі концентрації та клас небезпеки для деяких             

 нітрогенумісних забруднювачів атмосфери  

Речовина Максимальна разова 

ГДК, мг/м
3
 

Середньодобова 

ГДК, мг/м
3
 

ГДК робочої 

зони, мг/м3
 

Клас 

небезпеки 

Нітроген (IV) оксид 0,085 0,04 2,0 2 

Нітроген (ІІ) оксид 0,6 0,06 - 3 

Амоніак 0,2 0,04 5,0 3 

 

 Таким чином, потрапляння в атмосферу нітрогенумісних забруднювачів може мати 

небажані наслідки для здоров’я і життя людини.  

Як добрива для сільського господарства використовують також амоніачну селітру і 

карбамід. Амоніачна селітра порошок білого кольору добре розчинний у воді. При температурі 

145
0
 - 146

0
С плавиться, а при 400

0
 – 500

0
С вибухає з утворенням полум’я. Швидкість детонації 

коливається в межах 1500 – 3000 м/с. При збільшенні вологості до 2,5 % детонаційні 

властивості зникають. Забороняється зберігати селітру з іншими речовинами. Порушення цього 

правила приводить до пожежі.  

Карбамід (NH2)2CO - це повний амід карбонатної кислоти розчинний у воді, рідкому 

амоніаку, нерозчинний в алканах, хлороформі, не вибуховий, має високу температуру 

самозаймання 715
0
С. Використовується для знезараження грунту при виявленні раку картоплі, 

для цієї цілі використовується також рідкий безводний амоніак. 

 Мета роботи: враховуючи токсикологічне значення, негативний вплив на довкілля і 

здоров’я людини, а також пожежну небезпеку добрив на основі Нітрогену, постає актуальна 

проблема пошуку методів контролю за вмістом забруднювачів атмосфери. В роботі проведений 

аналіз існуючих методів і запропонована методики виявлення добрив на основі Нітрогену в 

повітрі і в грунті. 

Матеріали та методи дослідженнь. Останнім часом для вимірювання вмісту 

нітроген(ІІ) і нітроген(IV) оксидів в атмосферному повітрі, у відпрацьованих газах автомобілів, 

викидах промислових підприємств використовується хемілюмінесцентний (ХЛ) метод газового 

аналізу. Метод високочутливий і селективний, але не доступний для будь-якої лабораторії [7,8]. 

Хімічними методами аналізу оксиди нітрогену визначають у формі нітратів і нітритів. 

Взаємодіючі в атмосфері з водяною парою оксиди нітрогену утворюють кислоти. Наявність 

нітратної кислоти в атмосферних опадах і амоніак можна виявити за допомогою аналітичних 

реакцій [9]. 

З даних літератури йон амонію можна виявити дією лугів – виділяється амоніак, з натрій 

гексанітрокобальтатом Na3Сo(NO2)6 - жовтий осад, з платино хлористоводневою кислотою 
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H2PtCl6 - жовтий осад, з  винною  кислотою  H2C4H4O6  –  білий  осад, з реактивом Несслера K2 

HgI4 - червоно-бурий осад, з розчинами силікатів – білий студенистий осад [10]. 

Для виявлення карбаміду описані такі реакції: при стопленні кристалічного карбаміду 

утворюється біурет, для виявлення якого діють лугом і розчином купрум (ІІ) сульфату. При 

наявності біурету з’являється фіолетове забарвлення (10). Карбамід можна визначити по реакції 

з п-диметилбензальдегідом в присутності хлоридної кислоти (жовто-зелене забарвлення), 

границя відкриття 2 мг/л [11]. 

Результати та їх обговорення. Описані реакції є аналітичними. Ми пропонуєм 

застосувати фізико-хімічний метод аналізу (з використанням газоаналізатора у поєднанні з 

найбільш характерними хімічними реакціями аналітичної хімії) для виявлення цих речовин у 

повітрі і в грунті. Раніше нами опрацьована методика виявлення нітроген (ІI) та нітроген (ІV) 

оксидів безпосередньо в атмосфері за допомогою автоматичного газоаналізатора «Терміт - 

5000» [12]. Так як за допомогою газоаналізатора «Терміт 5000» не можна визначити амоніак в 

повітрі, ми використали для цієї мети «Дозатор СМ-5». Запропонована нами методика 

виявлення амоніаку в повітрі полягає в слідуючому: аспіратор сполучали з трубкою, 

заповненою ватою, і протягували 20 дм
3
 досліджуваного повітря (1 дм

3
/хв). Вату виймали, 

промивали водою (3 рази по 5 мл). Об’єднані водні витяжки випаровували до об’єму 1 см
3
. 

Одержаний розчин використовували для виявлення амоніаку описаними нами методиками [12]. 

Для виявлення амоній нітрату і карбаміду в грунті нами зроблені зрізи шару грунту 

глибиною 20, 30, 50 см (в місцях де відбулася пожежа). Під час пожежі грунт прогрівається і з 

нього виділяються леткі компоненти. Залишки джерел вогню, як правило, заливають водою, 

або розчинами хімікатів, засипають землею. На грунт стікає вода з поверхонь що горять, серед 

яких можуть бути різні речовини і продукти їх розкладу. 

Оскільки температури займання і вибуху у амонійній селітрі і карбаміді високі, то, 

ймовірно, в грунті вони не встигають розкластись повністю. Для виявлення йонів амонію і 

нітрат йонів в грунті ми пропонуємо таку методику: різні наважки грунту, взяті на глибині 

20,30,50 см на місці вогнища пожежі заливали водою і залишали на 3 години. Якщо в грунті 

були також і  нітрити то вони переходять в розчин при настоюванні з водою, так як добре 

розчинні у воді. Для очистки отриманих водних витяжок застосували центрифугування (5 хв 

при 3000 об/хв). Для видалення з розчину нітритів (при можливій їх присутності) фільтрат 

нагрівали з твердим амоній хлоридом. При цьому нітрити розкладаються з виділенням азоту. 

Подібно діє і карбамід. Для контролю наявності нітритів додатково проводили реакцію з йодно 

– крохмальним папірцем.  Якщо папірець не набував синього забарвлення, то нітрити відсутні. 

Фільтрат упарювали до 10 мл і використовували для виявлення нітратів і амоніаку описаними 

нами методами [12]. 

Перша допомога при отруєнні амоніаком: винести потерпілого на свіже повітря. При 

задусі влити до рота теплого молока з содою або боржомі. Застосувати протикашльові засоби, 

банки, гірчичники. Уражену шкіру, слизові оболонки очей, рота зрошувати водою або 2% 

розчином борної кислоти (або 2% розчином питної соди) протягом 15 хв. 

       Висновки. Таким чином, так як мінеральні добрива на основі Нітрогену відносяться до 

речовин, які мають токсичні властивості, а також  можуть призвести до пожежонебезпечних та 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, для їх виявлення в атмосфері і грунті 

пропонується використати наведені методики, поєднання фізико-хімічного методу аналізу з 

використанням газоаналізатора і найбільш характерних якісних реакцій аналітичної хімії. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ НИТРОГЕНА, ИХ ТОКСИЧНОСТЬ, 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

А.А. Бедзай, О.Н. Щербина, И.А. Щербина 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований минеральных удобрений на основе 

Нитрогена, их токсичность и пожарная безопастность, пути попадания в атмосферу. 

Придложена методика обнаружения в воздухе и в почве.  

 

Ключевые слова: удобрения, азотные, токсичность, пожарная безопаснось, методики 

обнаружения в воздухе и в почве. 

 

 

 

MINERAL FERTILIZERS ON THE BASIS OF NITRJGEN  THEIR TOXICITY, FIRE 

SAFETY AND METHODS OF DETECTION 

A. Bedzay, O.Shtcherbyna, I. Shtcherbyna 

Summary. The results of investigations of mineral fertilizers on the basis of Nitrogen, their toxicity 

and safety of fire, the way into the atmosphere. Pridlozhena method of detection in air and soil. 

 

Keywords: fertilizer, nitrogen, toxicity, fire safety, detection techniques in air and soil. 
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