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ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК  ВИРОБНИЦТВ  СПОЛУК
ЗВ’ЯЗАНОГО АЗОТУ НА АЗОТНО-ТУКОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
В СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ (1950 – 1980 рр.)

Показано створення та розвиток виробництва сполук азоту на провідному хімічному підприємстві
України. Установлено етапи становлення важливих виробництв у контексті розвитку азотної про-
мисловості.

Creation and growth of production of nitrogen compounds on advanced Ukrainian chemical plant have
been shown. Stages of coming into being of important productions in context of nitrogen industry growth
have been defined.

Вступ. Зародження та розвиток азотної промисловості на теренах Радян-
ського Союзу безпосередньо пов'язаний із Донбасом. Ще в 1916 – 1917 рр. в
Юзівці (Донецьк) було збудовано перший азотно-туковий завод у Росії з оде-
ржанням нітратної кислоти сучасним методом контактного окиснення аміаку
до оксидів азоту, який до 30-их років залишався єдиним підприємством, де
отримували сполуки зв’язаного азоту. За першу п’ятирічку на Україні плану-
валось побудувати шість азотно-тукових заводів, але тільки у кінці другої
п’ятирічки було введено Горлівський (1933 р.), а в третій – Дніпродзержин-
ський (1938 р.) азотно-тукові заводи [1]. Необхідно відзначити, що азотно-
туковий завод у Дніпродзержинську був першим підприємством хімічної ін-
дустрії, який повністю побудований за радянським проектом, із використан-
ням вітчизняного обладнання та апаратів, без технічної іноземної допомоги.

У кінці 1932 р. було прийнято рішення щодо вибору місця будівництва
нового азотно-тукового заводу, який мав використовувати як сировину лиси-
чанське вугілля. На основі інженерних розрахунків перевагу було віддано
району біля села Ново-Сиротино на лівому березі Сіверського Донця напроти
Лисичанська.  Спочатку нове  селище отримало назву Лисхімбуд (Лисичан-
ський хімічний завод), а в 1950 р. – Сєвєродонецьк, який згодом став містом,
а підприємство Сєвєродонецьке ВО «Азот» [2]. Розпочалось будівництво за-
воду і уже в 1939 р. запрацювали допоміжні цехи, які забезпечували будівни-
цтво необхідними матеріалами, електроенергією, водою, парою. Швидкими
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темпами споруджувались технологічні цехи, уведення яких планувалось на
1941 р., але з початком війни обладнання було демонтовано і відправлено на
схід держави. У 1943 р. розпочалось відновлення будівництва, з 1945 р. поча-
ло поступати технологічне обладнання й у кінці 1950 р. завершено монтажні
й пускові роботи  [1, 2].

Метою дослідження є встановлення закономірностей створення та поча-
ток виробництва продуктів зв’язаного азоту на Сєвєродонецькому
об’єднанню «Азот» у контексті розвитку азотної промисловості України.

Основна частина дослідження. Виробництво аміачної селітри, основ-
ного мінерального азотного добрива, складається з основної технологічної
схеми NH3 – HNO3 – NH4NO3. Усі підприємства з одержання мінеральних
добрив  будували і вводили в дію спочатку виробництво аміаку, потім нітра-
тної кислоти і, нарешті,  аміачної селітри.

Особливістю будівництва та введення в експлуатацію виробництв спо-
лук азоту на підприємстві було те, що пуск виробництва добрива розпочина-
вся не з початку  наведеної технологічної схеми, а з її кінця. Спочатку освої-
ли виробництво аміачної селітри, потім нітратної кислоти та аміаку.  Перша
продукція, аміачна селітра,  була одержана в перший день 1951 р. у цеху № 3,
з якого розпочинається історія Сєвєродонецького «Азоту». Своєї сировини
ще не було й тому технологічну схему випробували використовуючи плав
NH4NO3, котру привезено з Горлівки. Одночасно запрацював цех нітратної
кислоти (№ 5), який був побудований на основі застарілого обладнання. Оде-
ржавши неконцентровану HNO3 з’явилась можливість виробляти аміачну
селітру на власній сировині. Уведення в дію цих виробництв означало й пуск
хімічного підприємства. Наказом по галузі 16 лютого 1951 р. Лисичанський
хімічний комбінат уключено в число діючих підприємств азотної промисло-
вості країни [1, 2].

На протязі подальших років у цеху аміачної селітри підприємства про-
ведено широкі впровадження нового обладнання, технічних та наукових до-
сягнень. У 1958 році було завершено автоматизацію всього виробництва на
сучасному рівні того часу, додатково введена в дію гранбашня, вирішено те-
хнічні та наукові питання усунення злежування NH4NO3, що дуже важливо
при зберіганні та транспортуванні продукції. За 55 років існування цеху було
отримано 22 мільйонів тон аміачної селітри, яка використовувалась в сільсь-
кому господарстві для одержання високих урожаїв.  Проведена подальша мо-
дернізація виробництва в 2003 – 2005 роках дозволила отримувати аміачну
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селітру, яка є конкурентне здатною на світовому ринку, має попит як за кор-
доном, так і на Україні.

Для одержання аміачної селітри на підприємстві необхідно мати власне
виробництво азотної кислоти з концентрацією близько 50 – 58 %. Перша тех-
нологічна схема одержання неконцентрованої HNO3, яка була побудована на
заводі, мала суттєві недоліки, була громіздкою, усе обладнання знаходилось
в закритому приміщені та виготовлене з низькоякісної сталі, невдало ском-
поновані комунікації та ін. Тому вже в 1953 р. була проведена капітальна ре-
конструкція цеху, яка виконувалась без зупинки роботи. У зв’язку з подаль-
шим збільшенням випуску мінеральних добрив, на підприємстві побудовано
другу чергу цеху № 5, яку введено в експлуатацію в 1962 р. У цьому ж році
на підприємстві побудовано виробництво капролактаму за схемою нітруван-
ня, тому в 1963 р. у цеху виробництва HNO3 організоване одержання нітріта
амонію NH4NO2 [2].

Важливою подією в подальшому становленні й розвитку хімічного підп-
риємства стало введення в дію в лютому 1974 р. великотоннажного агрегату
виробництва аміаку (цех 1-А), який побудований за японською технологією
потужністю 1360 т/добу NH3.

Для переробки значної кількості аміаку в січні 1976 р. було введено в
дію третю чергу виробництва HNO3, потужність якої була більшою, ніж двох
попередніх черг разом узятих. Нова потужна схема одержання кислоти пра-
цювала під загальним тиском 0,716 МПа, витрати електроенергії на 1 т HNO3

зменшились в 15 разів, каталітичне знешкодження оксидів азоту дозволило
ліквідувати викиди токсичних речовин у навколишнє середовище. Для лікві-
дації викидів NOx першої та другої черги виробництва кислоти в 1976 р. уве-
дено в дію відділення очищення викидних газів від оксидів азоту.  У тепері-
шній час перша та друга черги виведено з експлуатації та демонтовані [1, 2].

У виробництво мінеральних добрив входе й цех одержання вуглеамо-
нійних солей, який побудовано в березні 1955 р. Після численних модерніза-
цій на сьогоднішній день цех окрім цієї продукції випускає також натрієву та
калієву селітру (NaNO3 та KNO3).

У травні 1958 р. на підприємстві запущено перший цех виробництва ка-
рбаміду (цех № 51), який на теперішній час виведений з експлуатації, а в бе-
резні 1965 р. та вересні 1984 р. – більш сучасні комплекси карбаміду (М-2 та
ити якість одержуваної продукції та вивести її на світовий ринок. Продукція
користується високою репутацією як в Україні, так і за кордоном. За минулі
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роки випущено більше 6 мільйонів тон гранульованого карбаміду, що стано-
вить третину вироблених на «Азоті» мінеральних добрив.

Сєвєродонецький «Азот» планувався як азотно-туковий завод і  основ-
ним продуктом повинен бути аміак, який у подальшому перероблявся в інші
продукти зв’язаного азоту.   Тому важливим етапом розвитку підприємства
був пуск цеху синтезу аміаку в перші місяці 1953 р. (виробництво № 1). Си-
ровиною для синтезу NH3 був азот, який отримували ректифікацією рідкого
повітря, та водень, котрий одержували з вугілля за схемою: С – СО – Н2. Ок-
сид вуглецю (11) виробляли газифікацією вугілля, а за допомогою конверсії
СО – водень.

З 1958 по 1962 роки відбулось переведення виробництв підприємства на
природний газ, з якого конверсією отримували водень, азотно-водневу суміш
для синтезу NH3 та сировину для синтезу СН3ОН. Заміна вугілля на природ-
ний газ у якості сировини дозволило виключити з виробництва два цеха, що
значно підвищило економічні показники при виробництві важливих хімічних
речовин [2].

Побудовані та введені в експлуатацію великої потужності агрегати син-
тезу аміаку (1974 та 1976 рр.) повністю в технології використовували приро-
дний газ, сучасні досягнення науки та техніки. За цей час роботи цехів 1-А та
1-Б проводилась неодноразова модернізація та вдосконалення технологічного
процесу синтезу аміаку, заміна обладнання та апаратів на сучасні високоефе-
ктивні, що дозволило виробляти аміак із низькою собівартістю. Так, прове-
дена реконструкція цеха 1-А у 1989-1991 рр. дозволила збільшити потуж-
ність агрегату з 1360 до 1700 т/добу NH3, а проведені технічні заходи в цеху
1-Б дозволили збільшити річну потужність на 40 тис. тон і цех за час роботи
випустив більше 10 мільйонів тон аміаку. Синтетичний аміак використову-
ється на  підприємстві для випуску мінеральних добрив, значна частина його
відправляється на експорт, який   є конкурентним  на світовому ринку.

Таким чином, історичний розвиток підприємства мав важливі етапи ста-
новлення та подальшого розвитку виробництва важливих продуктів
зв’язаного азоту: аміаку, нітратної кислоти, аміачної, натрієвої, калієвої селі-
три, сульфату амонію тощо. Найбільшого розвитку хімічний комбінат досяг у
70-80 роки ХХ ст. У цей час підприємство випускало понад 110 найменувань
хімічних органічних та неорганічних речовин, побутової хімії тощо [1, 2].

На протязі багаторічної діяльності зусиллям працівників промисловості,
наукових та проектних організацій створені сучасні технологічні схеми оде-
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ржання важливих продуктів неорганічної хімії. На кожному етапі розвитку
підприємства виникали складні технічні  проблеми в роботі цехів, вироб-
ництв, які вперше в країні вирішувались на новому рівні розвитку науки і те-
хніки. Хімічне підприємство для вирішення цих питань плідно співпрацюва-
ло з ДІАП (м. Москва), Дніпродзержинською та Сєвєродонецькою філіями
ДІАП, Сєвєродонецьким ОРГХІМ, Харківським політехнічним інститутом та
іншими організаціями. На підприємстві використовувались нові технічні та
технологічні рішення, які вперше здійснювались у хімічній технології.

Висновок. У результаті виваженої та продуманої технічної політики
хімічний комбінат перетворився з азотно-тукового заводу в багатопрофільне
підприємство, де комплексно вирішувались питання переробки сировини в
неорганічні та органічні речовини, використання напівфабрикатів, вторинних
ресурсів. Історія створення та розвитку сучасного підприємства нерозривно
зв’язана з кваліфікованими працівниками на протязі багатьох десятиріч дія-
льності складного хімічного комплексу. Сєвєродонецький «Азот» сьогодні
займає провідні позиції в хімічній індустрії України.
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ КЛІНКЕРУ ІЗ
ГРУБОДИСПЕРСНОЇ СИРОВИННОЇ СУМІШІ, ЯКА МІСТИТЬ
ДОМЕНИЙ ГРАНУЛЬОВАНИЙ ШЛАК

Комплексним термічним та хімічним аналізами доведена можливість використання під час випалу
клінкеру сировинної суміші з дисперсністю 15 – 16 мас. % залишку на ситі № 008, що містить до-


