
Лекція 1. Нітроген. Азот.  Гідрогенвмісні сполуки нітрогену  

План

1. Загальні властивості  і електронна будова р-елементів V групи.

2. Лабораторні і промислові способи отримання азоту. 

3. Фізичні і хімічні властивості азоту.

4. Способи отримання і властивості нітридів.

5. Фізичні властивості і способи отримання аміаку.

6. Особливості електронної будови молекули аміаку та іона амонію NH4
+.

7. Хімічні властивості аміаку.

8. Способи отримання та властивості амідів та імідів металів. 

9. Способи отримання та хімічні властивості гідразину.

10. Способи отримання та хімічні властивості гідроксиламіну.

11. Хімічні властивості азидної кислоти.



На останньому енергетичному рівні атоми елементів

цієї підгрупи мають по три одноелектронні орбіталі,

які можуть утворювати три ковалентні зв'язки, при

цьому валентні орбіталі атомів Нітрогену переходять

у стан sp3, sp2- або sp- гібридизації.

В результаті збільшення радіусів атомів та відповідного зменшення

електронегативності в ряду N ‒ Р ‒ As ‒ Sb ‒ Ві змінюються властивості простих

речовин і сполук елементів: послаблюються неметалічні і посилюються металічні

властивості (Нітроген ‒ типовий неметал, а Бісмут ‒ типовий метал), послаблюються

кислотні та посилюються основні властивості бінарних сполук елементів, їхніх

гідроксидів тощо.

Властивості р-елементів V групи

Нітроген здатний утворювати четвертий ковалентний зв'язок за донорно-

акцепторним механізмом з використанням своєї неподіленої пари електронів.

Прикладом може бути іон амонію NH4 та його численні похідні.



Нітроген. Азот. Сполуки нітрогену, які не містять оксигену 

У молекулі азоту N2 його атоми з’єднані трьома ковалентними зв’язками – одним σ-

зв’язком і двома π-зв’язками. Внаслідок цього молекула азоту дуже міцна (d(N–N) = 

0,109 нм, енергія дисоціації становить 940 кДж/моль). Тому азот хімічно 

малоактивний.

Азот – безбарвний газ без запаху, зріджується при 195,8 оС, температура 

плавлення твердого азоту становить 210 оС. Азот погано розчиняється у воді, не 

отруйний, не підтримує дихання живих організмів. 



Застосування азоту: 

– для виробництва аміаку; 

– для отримання ціанаміду кальцію (в спеціальних печах нагрівають карбід кальцію в 

атмосфері азоту): 

CaC2 + N2 = CaCN2 + C;

– для наповнення електроламп (для створення інертної атмосфери); 

– в лабораторній практиці для створення інертної атмосфери; 

– як газ-носій в газовій хроматографії. 



Азот вважається хімічно пасивною речовиною.  За кімнатної температури азот 

реагує лише з літієм. 

6Li+N2=2Li3N

Реакційна здатність азоту зростає при нагріванні, дії електричної дуги, за 

наявності каталізатора. 

При температурі електричної дуги азот реагує з киснем, утворюючи оксид 

нітрогену (ІІ) (монооксид нітрогену): 

N2 + O2 ↔ 2NO.

За високих температур і наявності каталізатора азот реагує з воднем, утворюючи 

аміак: 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3.

При нагріванні взаємодіє з металами і неметалами, утворюючи нітриди: 

2Si+ 2N2=Si3N4

3Mg + N2 = Mg3N2;

2B + N2 = 2BN.



Властивості нітридів закономірно змінюються за періодами і групами 

періодичної системи. 

В малих періодах простежується перехід від основних нітридів до кислотних: 

Na3N , Mg3N2– основні, AlN – амфотерний, 

Si3N4 ,  P3N5 , S4N4 , Cl3N – кислотні. 

Нітриди s-елементів І та ІІ груп періодичної системи – кристалічні речовини, 

досить хімічно активні, вони легко розкладаються водою з утворенням лугу й 

аміаку: 

Na3N
–3 + 3H2O = 3NaOH + NH3↑.

Нітриди d-елементів – металічні сполуки. Їх склад найчастіше описується

формулами: MeN (TiN, VN, CrN), Me2N (Nb2N, Cr2N, Mo2N), Me3N (Ti3N, V3N,

Mo3N).

Нітриди d-елементів характеризуються високою твердістю, металічним блиском

та електропровідністю. Вони досить стійкі до дії води і розчинів кислот. Висока

тугоплавкість та хімічна стійкість зумовлюють широке застосування нітридів d-

елементів як функціональних матеріалів.



Температури плавлення деяких d-елементів та їхніх нітридів



Гідроген-вмісні сполуки Нітрогену

З Гідрогеном Нітроген утворює низку сполук: 

NH3 – аміак; 

N2H4 (або H2N–NH2) – гідразин; 

NH2OH – гідроксиламін; 

HN3 – азидна кислота. 

Аміак, NH3 – безбарвний газ з різким специфічним запахом, температурою

плавлення 78 і температурою кипіння 33 оС.

При підвищеному тиску аміак легко зріджується навіть за кімнатної температури.

Добре розчинний у воді: в 1 об’ємі води може розчинитися до 700 об’ємів аміаку.

Концентрований розчин містить до 25% аміаку, густина такого розчину становить

0,91 г/см3.

Розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. У

медицині застосовують нашатирний спирт, що містить 10 % NH3.



В лабораторних умовах аміак отримують при дії лугів на солі амонію при 

нагріванні: 

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O.

В промисловості аміак отримують синтезом з водню і азоту: 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3, ∆Н = –92 кДж.

Ця реакція екзотермічна, оборотна і без каталізатора відбувається дуже повільно. 

В деяких установках застосовують тиск до 100 МПа (1000 атм). Каталізатором 

є пористе залізо з активними добавками – Al2O3 i K2O. 

До розробки методу синтезу аміаку з водню та азоту його отримували так 

званим ціанамідним методом: з карбіду кальцію отримували ціанамід кальцію, 

який потім обробляли водяною парою: 

CaC2 + N2 = CaCN2 + C;

CaCN2 + 3H2O = CaCO3 + 2NH3.
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Молекула аміаку має форму правильної тригональної піраміди, у вершині якої 

розміщений атом Нітрогену: 

Довжина зв’язку d(N–H) = 0,101 нм, 

валентний кут H--NH = 107o.

Молекула NH3 є чітко вираженим донором пари електронів. 

Взаємодія аміаку з водою полягає в утворенні водневих зв’язків між атомами 

Гідрогену води й атомами Нітрогену аміаку. При цьому можливі два механізми 

виникнення водневих зв’язків між молекулами аміаку і води:

Міжмолекулярна взаємодія частіше за все відбувається за першою схемою. Про 

це свідчить менша довжина водневого зв’язку. 

Під час розведення NH3∙H2O дисоціація на іони відбувається лише частково: 

Водний розчин аміаку – це слабка основа, константа дисоціації якої при 18 оС

дорівнює 1,8∙10–5. Водний розчин аміаку записують формулою  NH4OН і 

називають гідроксидом амонію. 
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H
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Лужну реакцію розчину аміаку розглядають як наслідок дисоціації умовних молекул 

NH4OН. Гідроксид амонію легко розкладається на воду і аміак. 

При взаємодії з кислотами та кислотними оксидами гідроксид амонію утворює солі 

амонію: 

NH3∙H2O + HCl = NH4Сl + H2O;

2 NH3∙H2O + CO2 = (NH4)2CO3 + H2O.

З кислотами також взаємодіє безводний аміак, утворюючи солі амонію за донорно-

акцепторним механізмом: 

NH3 + HCl = NH4Сl;

NH3 + HNO3 = NH4NO3.

Іон NН4
+ має тетраедричну структуру: у вершинах тетраедра 

розташовані атоми Гідрогену, а в центрі ‒ атом Нітрогену 

(реалізується sр3-гібридизація, валентний кут становить 109°28').  

Позитивний заряд рівномірно розподілений між усіма атомами 

Гідрогену. 

Так, при утворенні іона амонію (NH4
+) атом Нітрогену – донор електронної пари, а 

іон Гідрогену, що має вільну s-орбіталь, – акцептор, тобто ковалентний зв’язок в 

іоні амонію утворюється за донорно-акцепторним механізмом. 



Оскільки водний розчин аміаку є слабкою основою, то солі амонію в розчинах 

гідролізують. Розчини солей, утворених аміаком і сильними кислотами, мають 

слабокислу реакцію середовища: 

NH4
+ + HOH → NH4OH + H+

NH4Cl + H2O = NH4OH + HCl.

Аміак досить хімічно активний. Оскільки атом Нітрогену в молекулі NH3 має 

найнижчий ступінь окислення (–3), тому він виявляє тільки відновні властивості. 

Аміак добре горить в атмосфері кисню, гірше – на повітрі, утворюючи за 

відсутності каталізатора азот і воду, а за наявності каталізатора – оксид нітрогену 

(ІІ) і воду: 

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O (без каталізатора);

4NH3 + 5O2 = 4NО + 6H2O (каталізатор – Pt-Rh, T = 750 oC);

За високих температур аміак може взаємодіяти з металами, утворюючи нітриди і 

вільний водень: 

2Al + 2NH3 = 2AlN + 3H2.



Якщо не всі атоми Гідрогену в молекулі аміаку заміщаються на атоми металів, то 

утворюються аміди та іміди металів: 

2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2↑;

амід натрію 

2Na + NH3 = Na2NH + H2↑.

імід натрію 

Далі може утворюватися нітрид натрію Na3N.

Іміди можна отримати обережним нагрівання амідів

При дії води аміди розкладаються з утворенням лугу та аміаку: 

NaNH2 + H2O = NaOH + NH3.

Амід натрію має сильні основні та водовідбираючі властивості, застосовується у 

виробництві барвника індиго. 



При окисненні аміаку гіпохлоритом натрію утворюється гідразин. 

2NH3 + NaClO = NaCl + N2H4 + H2O.

Відновні властивості проявляють також і солі амонію: 

K2Cr2O7 + (NH4)2SO4 = K2SO4 + Cr2O3 + N2 + 4H2O;

NaNO2 + NH4Cl = N2 + NaCl + 2H2O





Амонійні солі летких кислот під час нагрівання розкладаються повністю: 

(NH4)2CO3 = 2NH3↑ + CO2↑ + H2O;

Солі, утворені нелеткими кислотами, розкладаються тільки частково: 

(NH4)2SO4 = NH3↑+ NH4HSO4.

Окремі солі амонію і нелетких кислот розкладаються під час нагрівання за такими 

реакціями: 

(NH4)3PO4 = 3NH3↑ + H3PO4;

2MgNH4PO4 = Mg2P2O7 + 2NH3↑ + H2O.

(пірофосфат магнію) 

Застосування аміаку: 

− у холодильних установках;

− водні розчини аміаку – у медицині та побуті; 

− для виготовлення нітратної кислоти та азотних добрив (сульфат і нітрат 

амонію, карбамід). Нітрат амонію є цінним мінеральним добривом, в ньому 

дуже високий відсотковий вміст Нітрогену, що засвоюється рослинами; 

− хлорид амонію застосовується для паяння (сприяє видаленню з поверхні 

металу оксидних плівок), при фарбуванні, у гальванічних елементах.



При окисненні аміаку гіпохлоритом натрію утворюється гідразин.

2NH3 + NaClO= NaCl + N2H4 + H2O.

Гідразин, N2H4 – безбарвна рідина з температурою плавлення 2 оС і 

температурою кипіння 113,5 оС.

❑ З водою і спиртом гідразин змішується у будь-яких співвідношеннях. 

❑ Водні розчини гідразину мають лужну реакцію. 

❑ Оскільки в молекулі гідразину атоми нітрогену мають неподілені пари 

електронів, гідразин здатний до реакцій приєднання. 

❑ Подібно до аміаку, гідразин має підвищену електроно-донорну здатність, 

основні властивості гідразину виражені сильніше, ніж в аміаку. 

Гідразин може приєднувати не лише протон, але й поляризований атом Гідрогену: 

N2H4 +2H2O ↔ N2H6(OH)2 ↔ N2H6
2+ + 2OH-

N2H6(OH)2 – слабка двохкислотна основа. 



❑ З кислотами гідразин утворює два ряди солей – солі гідразонію

[N2H6]Cl2 i [N2H5]Cl. 

❑ Гідразин і солі гідразонію менш стійкі, ніж аміак і солі амонію. 

❑ Гідразин – сильний відновник: 

5N2H4 + 4KMnO4 + 6H2SO4 = 5N2 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 16H2O.

❑ Основним продуктом окислення гідразину є вільний азот, причому окислюється не 

тільки киснем, але й повітрям і йодом.

❑ У суміші з киснем гідразин згоряє з виділенням величезної кількості теплоти, тому 

його застосовують як компонент ракетного палива. 

❑ Гідразин і всі його сполуки дуже отруйні. 



Гідроксиламін, NH2OH – біла кристалічна речовина з температурою плавлення 

33 оС, його пара шкідливо впливає на організм людини. 

Гідроксиламін можна добути при електрохімічному відновленні нітратної 

кислоти атомарним воднем: 

HNO3 + 6H = NH2OH + 2H2O.

Гідроксиламін при нагріванні розкладається з вибухом. З водою змішується у 

будь-яких співвідношеннях, його розчини виявляють слабкі основні властивості: 

З водою гідроксиламін утворює гідрат NH2OH ∙ H2O, а з кислотами – солі 

гідроксиламонію, наприклад [NH3OH]Cl.



4FeSO4 + 2NH2OH + 3H2SO4 = 2Fe2(SO4)3 + (NH4)2SO4 + 2H2O (окисник);

2NH2OH + J2 + 2KOH = N2 + 2KJ + 4H2O (відновник).

Оскільки ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі гідроксиламіну

дорівнює –1, то він може проявляти як відновні, так і окиснювальні властивості .



Азидна кислота  HN3

NaN3 + H2SO4 = HN3 +  NaHSO4

Азидна  кислота сильний окисник. ЇЇ взаємодія з йодоводнем 

супроводжується виділенням вільного йоду:

Суміш азотисто-водневої і концентрованої  хлоридної кислот під час 

нагрівання здатна розчиняти навіть золото і платину. Подібно до царської 

горілки.

При взаємодії нітритної кислоти з гідразином у водному розчині 

відбувається окисно-відновна реакція, в результаті якої утворюється азидна  

(азотистоводнева)  кислота : 

N2H4 + HNO2 = HN3 + 2H2O



Азиди лужних металів розкладаються на метал і азот лише за високої 

температури. 

2NaN3 = 3N2 +  2Na

Навпаки, азиди важких металів розкладаються з вибухом під час удару.  Азидом 

плюмбуму Pb(N3)2 наповнюють капсули-детонатори. 


