
Лекція 2. Оксиген-вмісні сполуки Нітрогену

Нітроген з Оксигеном утворює п’ять оксидів: N2O, NO, N2O3, NO2 (N2O4) i N2O5,

в яких проявляє відповідно ступені окиснення +1, +2, +3, +4 і +5.

Оксид нітрогену (І) N2O добувають термічним розкладанням нітрату амонію:

NH4NO3 = N2O↑ + 2H2O (250 оС),

Або в результаті нагрівання сульфамінової кислоти з нітратною:

N2O – безбарвний газ, солодкуватий на смак, має слабкий приємний запах.

Вдихання великої кількості N2O викликає стан, подібний до сп’яніння, звідси

його інша назва – “звеселяючий газ”. N2O погано розчиняється у воді і з водою

не реагує.

Молекула N2O лінійна, що вказує на sp-гібридизований стан орбіталей

центрального атома азоту. Молекулу N2O можна розглядати як проміжний

стан між двома структурами:



Оксид нітрогену (І) за звичайної температури малоактивний, при нагріванні

вище 500 оС легко розпадається на кисень та азот:

2N2O = 2N2 + O2.

Оскільки утворена суміш значно багатша на кисень, ніж повітря, то всі речовини

горять в ній як у кисні, а тліюча скіпка спалахує.

Оксид нітрогену (І) окиснює метали, фосфор, вуглець, сірку та інші сполуки і

відновлюється до вільного азоту

N2O + Cu → N2↑ + CuO (t 500-600 oC)

N2O + Mg → N2↑ + MgO (t 500 oC)

6N2O + 4P → 6N2↑ + P4O6 (t 550-625 oC)

2N2O + C → N2↑ + CO2 (t 450-600 oC)

Із воднем та аміаком оксид N2O утворює вибухонебезпечні суміші:



Вільну азотнуватисту кислоту H2N2O2 одержують за реакцією

NH2OH + HNO2 = H2N2O2 + H2O

або за реакцією сухого хлоргідрогену в діетиловому ефірі з гіпонітритом срібла

Ag2N2O2 + 2HCl = H2N2O2 + 2AgCl

Оксид  азоту (І) також проявляє відновні властивості, наприклад:

5N2O + 2KMnO4 +3H2SO4 → 10NO + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O



Оксид нітрогену (ІІ) у великих кількостях добувають у процесі виробництва 

нітратної кислоти окисненням аміаку на Pt-каталізаторах: 

4NH3 + 5O2 = 4NО + 6H2O.

Далі з нього виробляють  нітратну кислоту.

У природі NO утворюється під час грозових розрядів за оборотною реакцією: 

N2 + O2 ↔ 2NO (3000–4000 оC).

Взаємодія азоту с киснем у природі відбувається під час грозових розрядів за 

радикальним механізмом:

NO – несолетворний оксид, погано розчинний у воді. Це безбарвний отруйний 

газ. Молекули NO досить міцні, реакція розкладу його на азот і кисень помітно 

перебігає лише при температурі понад 1000 оС.

У лабораторних умовах оксид нітрогену (ІІ) добувають при взаємодії 30-35% 

розчину HNO3 з міддю: 

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O.



Відновлення нітритів у розведеній сульфатній кислоті

NaNO2 +3H2SO4 → 4NO + 2HNO3 + 3Na2SO4 + 2H2O

або

Оскільки молекула NO містить непарне число електронів,

то в рідкому і твердому стані оксид нітрогену (ІІ) утворює

нестійкі димери ON–NO (N2O2).

Молекули NO можуть приєднуватися до катіонів і нейтральних атомів з

утворенням нітрозил-комплексів, наприклад Ru(NO)5, що пояснюється

електроно-донорними властивостями NO (наявність неподілених електронних

пар біля атомів Оксигену і Нітрогену) та наявністю неспарених електронів.

При відщепленні неспареного електрона від молекули NO утворюється

нітрозил-іон NO+. Похідними нітрозил-іонів є солеподібні сполуки, наприклад

NOClO4, (NO)2SeO4.

Перхлорат нітрозила, перселенат нітрозила

Нітрозилгалогеніди утворюються при взаємодії NO з галогенами:

2NO + Cl2 = 2NOCl (нітрозилхлорид).

Скелетна формула із 
позначенням трьох 

неподілених 
електронних пар і 

одного неспареного 
електрону



Оксид нітрогену (ІІ) може проявляти як окиснювальні, так і відновні 

властивості, причому відновні переважають: 

2NO + O2 = 2NO2 (відновник)

(реакція відбувається миттєво за кімнатної температури і атмосферного тиску).



Оксид нітрогену (IV), NO2 – газ бурого кольору з неприємним запахом, дуже 

отруйний, легко зріджується у рідину червонуватого кольору.

При охолодженні рідкого NO2 утворюються безбарвні кристали. 

Молекула NO2 має кутову форму:  кут ONO = 126о,  довжина зв’язку d(N–O) = 

0,120 нм:

Молекула NO2 димеризується при охолодженні до –11оС: 

2NO2 ↔ N2O4.

Процес димеризації супроводжується зменшенням інтенсивності забарвлення 

оксиду нітрогену (IV). 

 У твердому стані (при Т < –11оC) весь NO2 перетворюється на димер, 

 у рідкому та газоподібному стані він існує у вигляді суміші NO2+N2О4. 

 за температури понад 140 оС NO2 існує у мономерному стані. 

Димер N2O4 має таку будову:

Утворення N2O4 відбувається внаслідок

взаємного перекривання одно електронних

орбіталей двох молекул ∙NO2.



При підвищеній температурі NO2 – сильний окисник, в ньому горять сірка, 

фосфор і вуглець.

При взаємодії з водою NO2 диспропорціонує – утворює дві кислоти: нітратну і

нітритну:

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2,

а при взаємодії з лугами – нітрат і нітрит:

2NO2 + 2KOH = KNO3 + KNO2 + H2O.

Якщо  NO2 розчиняється у воді за наявності кисню, то утворюється тільки нітратна 

кислота

4NO2 + H2O + O2 = 4HNO3

У разі розчинення NO2 у гарячій воді також утворюється лише нітратна киcлота, 

оскільки нітритна кислота за цих умов розкладається

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO

За підвищених температур NO2 розкладається

2NO2 = 2NO + O2↑

Таким чином, оксид нітрогену (IV) є ангідридом двох кислот – нітратної і 

нітритної. 



NO2 проявляє і окиснювальні і відновні властивості, проте окиснювальні

властивості виражені у нього значно сильніше, наприклад: 

H2S
+4O3 + N+4O2 = H2S

+6O4 + N+2O;

2KJ–1 + 2N+4O2 = 2KN+3O2 + J02.

В промисловості NO2 отримують окисненням NO, а в лабораторній практиці його 

можна отримати при дії концентрованої нітратної кислоти на різні метали і 

неметали, а також при термічному розкладанні нітратів важких металів: 

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O;

S + 6HNO3 = H2SO4 + 6NO2↑ + 2H2O;

2Pb(NO3)2 = 2PbO + 4NO2↑ + O2.

При взаємодії NO2 з NO утворюється оксид нітрогену (ІІІ) або ангідрид нітритної

кислоти: 

NO2 + NO ↔ N2O3.



Оксид нітрогену (ІІІ), N2O3 – темно-синя рідина, що легко розкладається на

суміш NO2 і NO. Будова молекули N2O3:

Оксид нітрогену (ІІІ) існує у вигляді двох форм: несиметричної стабільної ON-

NO2 та симетричної нестабільної ON-N-NO

При розчиненні N2O3 у воді утворюється нітритна кислота:

N2O3 + H2O = 2HNO2,

а при взаємодії його з лугами – нітрити:

N2O3 + 2KOH = 2KNO2 + H2О.

В лабораторних умовах N2O3 можна отримати при охолодженні суміші газів, що

виділяються під час додавання 50%-го розчину нітратної кислоти до оксиду

арсену (ІІІ):

2HNO3 + As2O3 = 2HAsO3 + NO2 + NO.



Оксид нітрогену (V), N2О5, або нітратний ангідрид, біла кристалічна речовина,

можна добути при дії оксиду фосфору (V) на безводну нітратну кислоту або при

дії озону на діоксид нітрогену:

2HNO3 + P2O5 = 2HPO3 + N2O5;

2NO2 + O3 = N2O5 + O2.

Молекула N2O5 дуже нестійка і вже за кімнатної температури починає

розкладатись, а під час нагрівання вибухає:

2N2O5 = 4NO2 + O2↑

Будова молекули N2O5:

Оксид нітрогену (V) дуже сильний окисник, органічні речовини в середовищі 

N2O5 займаються. Деякі реакції за його участю відбуваються дуже бурхливо:

N2O5 + Na → NaNO3 + NO2↑

Na2O5 + 5Cu  → N2 ↑+ CuO

N2O5 + J2 → N2 ↑+ J2O5



Це кислотний оксид, і при взаємодії N2O5 з водою, гідроксидами або деякими

оксидами утворюється нітратна кислота або її солі – нітрати:

N2O5 + H2O = 2HNO3;

N2O5 + 2KOH = 2KNO3 + H2O

N2O5 + 2NH3 ∙H2O = 2NH4NO3 + H2O

3N2O5 + Al2O3 = 2Al(NO3)3

Таким чином, основні оксиди азоту та відповідні їм кислоти подані в наступній

схемі:



Нітритна кислота, HNO2 – це слабка і нестійка кислота, існує лише у водних

розчинах за низьких температур, при підвищенні температури розкладається:

2HN+3O2 = N+4O2 + N+2O + H2O.

Для HNO2 можливі дві таутомерні структури:

Нітритну кислоту добувають за реакціями обміну або розчиненням однакових

об’ємів NO та NO2 у воді. Наприклад:

Нітритна кислота легко реагує з лугами, утворюючи нітрити:

HNO2 + NaOH = NaNO2 + H2O.

Нітрити лужних і лужноземельних металів можна добути термічним розкладом 

відповідних нітратів 

2KNO3 = 2KNO2 + O2,

реакція відбувається легше в присутності свинцю: 

Pb + KNO3 = KNO2 + PbO.



Нітрити легко розкладаються іншими кислотами:

NaNO2 + H2SO4 розведена = NaHSO4 + HNO2.

Нітритна кислота існує тільки у розведених розчинах. У разі спроби їх

концентрування або під час нагрівання кислота поступово розкладається з

утворенням стійких продуктів HNO3 та NO.

Нітритна кислота виявляє амфотерні властивості з переважанням кислотних:



Нітритна кислота та її солі завдяки наявності атома Нітрогену з проміжним

ступенем окиснення можуть виявляти як окиснювальні, так і відновні

властивості:

2NaN+3O2 + 2KJ–1 + 2H2SO4 = J2
0 + 2N+2O + K2SO4 + Na2SO4 + H2O;

окисник

5NaN+3O2 + 2KMn+7O4 + 3H2SO4 = 2Mn+2SO4 + K2SO4 + 5NaN+5O3 + 3H2O.

відновник

Нітритну кислоту та її солі застосовують при виробництві органічних барвників.



Нітратна кислота, HNO3 – стійка, сильна кислота, і у концентрованих і у 

розведених розчинах є сильним окисником. 

 Чиста нітратна кислота – безбарвна рідина

 На повітрі “димить” внаслідок утворення пари НNO3 з вологою повітря 

дрібних крапельок туману. 

 З водою нітратна кислота утворює азеотропну суміш, що містить 68,4% 

HNO3 і кипить при 121,9 оС. 

 Високонцентрована HNO3 має буре забарвлення внаслідок часткового 

розкладу при дії світла: 

4HNO3 = 4NO2↑ + O2↑ + 2H2O.

Так само нітратна кислота розкладається при нагріванні. 

В промисловості нітратну кислоту добувають каталітичним окисненням NH3 до 

NO, потім NO окиснюють киснем повітря до NO2 і суміш NO2 з надлишком 

повітря поглинають водою або розбавленим розчином HNO3. 



Відомі також інші способи отримання нітратної кислоти.

При дуговому способі оксид нітрогену (ІІ) отримують при пропусканні повітря

через електричну дугу, де він синтезується з азоту та кисню за температури 3000-

3500 оС.

NO після охолодження окиснюють до NO2, який потім розчиняють у воді:

N2 + O2 ↔ 2NO;

2NO + O2 = 2NO2;

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3.

Цей спосіб вимагає значних затрат електроенергії і застосовується рідко.

У лабораторних умовах нітратну кислоту можна отримати шляхом витіснення її з

солей при дії сульфатної кислоти:

NaNO3 + H2SO4 = NaHSO4 + HNO3.



Молекула HNO3 має плоску будову:

Така форма молекули нітратної кислоти зумовлює її високу полярність і низьку 

стійкість. 

Нітратна кислота – дуже сильний окисник, вона окиснює майже всі метали і 

неметали. Наприклад, при взаємодії HNO3 з сіркою утворюється сульфатна 

кислота, а з фосфором – метафосфатна: 

S + 6HNO3 (конц.) = H2SO4 + 6NO2↑ + 2H2O;

P + 5HNO3 (конц.) = HPO3 + 5NO2↑ + 2H2O.

При взаємодії розведеної нітратної кислоти з неметалами у більшості випадків 

нітроген (V) відновлюється до нітрогену (ІІ): 

3P + 5HNO3 (розв.) + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO↑.





 Нітратна кислота взаємодіє з більшістю металів з утворенням нітратів. Такі прості 

речовини як Si, Au, Pt, Ir, Rh, Ta, Nb, W, Ti, Zr, Hf, Cr, Al i Fe не розчиняються в 

концентрованій нітратній кислоті внаслідок того, що на їхній поверхні 

утворюються стійкі оксидні плівки. 

 Cr, Al і Fe розчиняються у розведеній HNO3. 

 Залежно від концентрації HNO3 і активності відновника нітратна кислота може 

відновлюватися до різних продуктів: N+4O2, N2
+3O3, N

+2O, N2
+1O, N20, N–3H3 (N–

3H4NO3). 

 Концентрована HNO3 при взаємодії з різними металами і неметалами, як правило, 

відновлюється до NO2: 

Sn + 4HNO3 (конц.) = Sn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O;

Hg + 4HNO3 (конц.) = Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O;

При взаємодії розведеної нітратної кислоти з малоактивними металами утворюється 

оксид нітрогену (ІІ), а більш активні метали (Fe, Zn, Mg) можуть відновлювати 

розведену нітратну кислоту до оксиду нітрогену (І), вільного азоту або дуже 

розведену HNO3 до іона амонію: 

3Cu + 8HNO3 (розв.) = 3Сu(NO3)2 + 2NO + 4H2O;

4Zn + 10HNO3 (розв.) = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O;

5Mg + 12HNO3 (розв.) = 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O;

4Mg + 10HNO3 (дуже розв.) = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.



N2O



Розчинити у нітратній кислоті такі малоактивні речовини як силіцій, золото,

платину, вольфрам тощо можна шляхом додавання до розчину HNO3 іонів-

комплексоутворювачів, наприклад хлорид- або фторид-іонів:

Au0 + HN+5O3 + 4HCl = H[Au+3Cl4] + N+2O + 2H2O;

Тетрахлороауратна кислота

3Pt0 + 4HN+5O3 + 18HCl = 3H2[Pt+4Cl6] + 4N+2O + 8H2O;

гексахлороплатинатна кислота 

3Si0 + 4HN+5O3 + 18HF = 3H2[Si+4F6] + 4N+2O + 8H2O.

гексафторосилікатна кислота 



Практично всі нітрати добре розчинні у воді. Розчини нітратів мають слабкі 

окиснювальні властивості. Цинк і алюміній у лужних розчинах відновлюють нітрати 

і нітрити до аміаку: 

3KN+5O3 + 8Al0 + 5KOH + 18H2O = 8K[Al+3(OH)4] + 3N–3H3.

При нагріванні нітрати розкладаються з виділенням кисню, склад решти продуктів 

залежить від активності металів: 

а) нітрати лужних металів перетворюються на нітрити: 

2KNO3 = 2KNO2 + O2;

б) нітрати менш активних металів розкладаються на оксид металу, NO2 i O2: 

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2;

в) при розкладанні металів, оксиди яких нестійкі, утворюється вільний метал: 

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2.



Нітратна кислота застосовується в промисловості для отримання барвників,

вибухових речовин, азотних добрив і солей нітратної кислоти. Крім того, вона

застосовується для розчинення металів (Cu, Pb, Ag), які не реагують з іншими

кислотами.

Нітрати амонію, натрію, калію і кальцію називаються селітрами (відповідно

амонійна, натрієва, калієва і кальцієва). Їх широко застосовують у сільському

господарстві як азотні добрива. Крім того, амонійна селітра використовується

при виробництві вибухових речовин, а NaNO3 i KNO3 – у харчовій

промисловості як консерванти.


