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Шляхи підвищення пожежної безпеки зберігання й 

транспортування горючих нітрогенумісних вуглеводнів хімічної 

промисловості 

 

Нині в пожежній безпеці серед багатьох невідкладних й 

актуальних завдань, які необхідно терміново вирішувати, є проблема 

пошуку ефективних засобів, що сприяють суттєвому зниженню 

горючості органічних речовин, які використовуються для потреб 

хімічної промисловості. Ця проблема щораз виразніше виходитиме на 

перший план в міру збільшення темпів зростання випуску хімічної 

продукції [1, 2], як основи розвитку економіки в цілому в різних 

країнах світу. 

Ні для кого не є секретом, що динамічне збільшення об’ємів 

хімічного виробництва збільшує вірогідність виникнення пожеж на 

підприємствах. Сьогодні хімічні виробництва, на яких здійснюються 

такі промислово важливі процеси, як отримання синтетичного 

каучуку, резин, пластмас, вибухових речовин, целюлози, 

переробляються вугілля, нафта й природний газ, функціонують 

безперервні коксохімічні й металургійні хіміко-технологічні цикли, 

випускають (або ж використовують для своїх потреб) величезну 

кількість вкрай небезпечних з пожежної точки зору різноманітних 

класів органічних речовин, серед яких особливої уваги заслуговують 

нітрогенумісні вуглеводні. В своїй більшості N-умісні вуглеводні 

(наприклад, такі як піперазин, акрилонітрил, ацетонітрил, 

пропаргіламін, моноетаноламін, гексаметилендиамін, піридин, 

амінопіридини, анілін, моно- і дизаміщені нітрогенумісні похідні 

ацетилену тощо) є горючими речовинами, значна частина з яких 

легкозаймисті й вибухонебезпечні, а їхнє горіння часто 

супроводжується виділенням токсичних продуктів горіння 3. Задля 

мінімізації ризиків виникнення аварійних ситуацій і підвищення 

пожежної безпеки хімічних виробництв, необхідно вирішити 

проблеми пошуку нових засобів зниження горючості нітрогенумісних 

органічних речовин і їхньої подальшої безпечної експлуатації, 

збереження чи транспортування, а у випадку займання цих речовин – 

їх ефективного гасіння.  



Як перспективні речовини, які стрімко спроможні знижувати 

горючість нітрогенумісних вуглеводнів, нами було запропоновано 

використовувати солі різних d-металів і, зокрема, солі купруму. 

Причина високої спроможності солей купруму знижувати горючість 

органічних амінів полягає в хімічній взаємодії (комплексоутворенні) 

4, 5, яка так чи інакше виникає при контакті між атомами Cu 

негорючої неорганічної солі і атомами N відповідного горючого 

аміну, і супроводжується утворенням доволі міцних координаційних 

зв’язків типу CuN чи H
+
N (внаслідок протонування амінів). При 

цьому в утвореній малогорючій суміші (амін – повітря – сіль купруму) 

стосовно вихідної горючої суміші (амін – повітря) суттєво змінюється 

енергетичний стан системи, кількісні параметри якого визначаються 

багатьма чинниками – типом взаємодії, геометрією координаційного 

вузла і будовою неорганічної складової іонно-молекулярного 

комплексу. Експериментально встановлено, що енергія утворення 

зв’язку Сu(I)N у разі прямої взаємодії порошкоподібного CuCl з 

органічним аміном становить приблизно 300 кДж/моль. Завдяки 

цьому N-умісний вуглеводень після зв’язування з наночастинками 

CuпClп по суті переходить із розряду горючих речовин в розряд 

негорючої речовини.  
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