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ВНЕСОК ВЧЕНИХ УКРАЇНИ В СТАНОВЛЕННЯ  

ТА РОЗВИТОК АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ХХ ст. 

Висвітлено зародження широких наукових досліджень у галузі хімічної 

технології зв’язаного азоту в Україні в 30–90-і роки ХХ ст. Проаналізована роль 

науки й техніки при виробництві продуктів зв’язаного азоту, прогрес хімічної 

промисловості, значення наукових пошуків дослідників при створенні технології 

зв’язаного азоту. 

Детально розглянуто життєвий шлях та значний внесок у розвиток 

хімічної науки й технології відомих представників азотної промисловості в 

Україні вчених І. Є. Ададурова, В. І. Атрощенка, А. Н. Цейтліна, В. І. Конвісара, 

О. Я. Лобойка, В. М. Каута, А. С. Савенкова, М. Ф.  Клещова, О. В. Шапки, 

Г. І. Гриня, М. І. Ворожбіяна, В. Г. Созонтова, В. В. Казакова та інших 

Показано, що науковий внесок цих учених мало відомий в Україні, оскільки їхні 

дослідження й розробки мали закритий характер і не підлягали публікації у 

відкритих наукових журналах та книгах. Сьогодні після 30–50-и років 

таємничості є можливість у деякій мірі повернути забуті імена й факти до 

історичної дійсності, до широкого загалу науковців. 

Ключові слова: науковці, діяльність, життєвий шлях, розробки, технології, 

впровадження, досягнення. 

 

CONTRIBUTION OF UKRAINIAN SCIENTISTS IN THE BECOMING 

AND DEVELOPMENT OF NITROGEN INDUSTRY IN THE TWENTIETH 

CENTURY 

The origin of wide scientific research in the field of chemical technology of bound 

nitrogen in Ukraine in the 30-90s of the 20th century is highlighted. The role of science 

and technology in the production of nitrogen-bound products, the progress of the 
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chemical industry, the importance of scientific research for researchers in the 

development of bound nitrogen technology are analyzed. 

The life path and significant contribution to the development of chemical science 

and technology of well-known representatives of the nitric industry of Ukraine by the 

scientists I. E. Adadurov, V. I. Atroshchenka, A. N. Tseitlina, V. I. Konvisar, 

A. Ya. Lobojka, V. M. Kauta, A. S. Savenkova, N. F. Kleshcheva, A. V. Shapki, 

G. I. Grinya, M. I. Vorozhbian, V. I. Sozontov, V. V. Kazakova and others are 

considered in detail. Showing, that the scientific contribution of these scientists is little 

known in Ukraine, since their research and development was of a closed nature and 

did not fit the publication in open scientific journals and books. Today, after 30-50 

years of secrecy, it is possible to return forgotten names and facts to some extent to 

historical reality, to a wide range of scientists. 

Key words: scientists, activity, life path, development, technology, 

implementation, achievements. 

 

ВКЛАД УЧЕНЫХ УКРАИНЫ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ХХ ст. 

Освещено зарождение широких научных исследований в отрасли 

химической технологии связанного азота в Украине в 30–90-е  годы ХХ века. 

Проанализовано роль науки и техники в производстве продуктов связанного 

азота, прогресс химической промышленности, значение научных поисков 

исследователей при создании технологии связанного азота. 

Детально рассмотрено жизненный путь и значительный вклад в развитие 

химической науки и технологии известных представителей азотной 

промышленности Украины ученых И. Е. Ададурова, В. И. Атрощенка, 

А. Н. Цейтліна, В. И. Конвисара, А. Я. Лобойка, В. М. Каута, А. С. Савенкова, 

Н. Ф.  Клещева, А. В. Шапки, Г. И. Гриня, М. И. Ворожбияна, В. И. Созонтова, 

В. В. Казакова и др. Показано, что научный вклад этих ученых мало известный 

в Украине, поскольку их исследования и разработки носили закрытый характер 

и не подлегали опубликованию в открытых научных журналах и книгах. Сегодня 

после 30–50-ти лет секретности имеется возможность в некоторой мере 

вернуть забытые имена и факты к исторической действительности, к 

широкому кругу ученых. 

Ключевые слова: ученые, деятельность, жизненный путь, разработки, 

технологии, внедрение, достижения. 

 

Постановка проблеми. Сучасна хімічна технологія виробництва продуктів 

зв’язаного азоту ставить задачі цілковитого й комплексного використання 

сировини й енергії, комбінування й кооперації різних виробництв, ліквідації 

можливого забруднення повітряного й водного басейну шкідливими 

промисловими викидами. У всіх індустріально розвинутих країнах світу азотна 



промисловість є однією із провідних галузей. Основними продуктами зв’язаного 

азоту є аміак, азотна кислота, аміачна селітра, карбамід та ін. Аміак знаходить 

застосування в холодильній техніці, виробництві азотної кислоти, азотних 

добрив; азотна кислота – у виробництві мінеральних добрив, пороху, вибухівки, 

окиснювача ракетного палива. Велике значення має використання аміачної 

селітри та карбаміду як мінеральних добрив у сільському господарстві для 

підвищення врожайності. Дуже широке і різноманітне застосування мають 

безліч інших азотних сполук, що є надзвичайно важливим для існування і 

розвитку всього людства. Сучасна технологія дає можливість повертати відходи 

й викиди виробництва знову у виробничий цикл. Нові процеси здійснюються 

обов’язково при оптимальних умовах і з великою швидкістю з використанням 

ефективних каталітичних процесів при широкій автоматизації й оптимальних 

технологічних режимах.  

Але якими б не були успіхи промислового виробництва, без галузевої науки, 

без достатнього й глибокого фундаментального дослідження хімічних процесів, 

без співробітництва з ученими академічних інститутів і ВНЗ неможливо досягти 

високого технічного, і економічного розвитку хімічної промисловості. Науковці 

академій наук і ВНЗ завжди вносили великий вклад у розвиток азотної 

промисловості.  

Розвиток науки й техніки при виробництві продуктів зв’язаного азоту, так 

як і прогрес хімічної промисловості в Україні відбувався й відбувається не 

ізольовано. Учені та інженери високо цінують і уважно вивчають досягнення 

науковців інших країн і широко їх використовують. Історія науки наглядно 

показує невідповідність між безмежними можливостями людських знань і 

обмеженими можливостями однієї людини й навіть окремих країн, які б вони 

великими не були. Науково-технічна революція ставила перед ученими багато 

великих і складних проблем, багато яких мають глобальний характер.  

Мета і завдання статті. Використовуючи комплексний підхід та сучасну 

методологію дослідження максимально виявити та детально з’ясувати  життєвий 

шлях та внесок учених України у розвиток хімічної науки та технології азотної 



промисловості. Показати складність проведення наукових досліджень з 

використанням високого тиску і температури, шкідливих компонентів хімічного 

процесу, використання багатьох фізико-хімічних методів аналізу складових 

процесу та математичних моделей механізмів реакції. 

Виклад основного матеріалу. Зародження широких наукових досліджень і 

галузі хімічної технології зв’язаного азоту в Україні відбувалось в 30–40-і роки 

ХХ ст. під час бурного розвитку таких галузей знань, як фізика, хімія, 

математика, механіка, біологія. У витоках наукових пошуків фундаментальних 

основ технічної хімії азоту стояв видатний учений-технолог, професор 

І. Є. Ададуров, який на багато років наперед заклав основи досліджень та 

вивчення складних каталітичних процесів, особливо в технології азотної та 

сірчаної кислоти. Заслугою цього вченого було також і згуртування навколо себе 

талановитої молоді, яка надалі продовжила наукові дослідження на протязі 

багатьох десятиліть. Разом з Є. І. Ададуровим проводили наукові пошуки 

В. І. Атрощенко, Г. К. Боресков, Ф. К. Михайлов, А. Н. Цейтлін, В. І. Конвісар 

та ін. Ці вчені мали задатки лідерів колективу, ґрунтовну класичну хімічну освіту 

й у майбутньому всі вони стали відомими вченими в хімічній промисловості [1, 

2]. 

У Харкові разом з І. Є. Ададуровим займались науковими дослідженнями 

молоді науковці В. І. Атрощенко, А. Н. Цейтлін, В. І. Конвісар, К. Г. Седашева 

та ін., які закінчили Одеський та Харківський хіміко-технологічні інститути. Ці 

науковці протягом тривалого часу виконували наукові дослідження в галузі 

технології зв’язаного азоту в Харківському хіміко-технологічному інституті (з 

1950 р. Харківський політехнічний інститут) і стали відомими науковцями в 

хімічній технології [3, с. 151–161, с. 163]. 

Протягом 30–90-х рр. ХХ ст. значний внесок у розвиток хімічної науки й 

технології зробили відомі представники азотної промисловості в Україні вчені І. 

Є. Ададуров, В. І. Атрощенко, А. Н. Цейтлін, В. І. Конвісар, О. Я. Лобойко, В. Т. 

Єфімов, В. М. Каут, В. В. Кутовий, А. С. Савенков, М. Ф.  Клещов, О. В. Шапка, 

Г. І. Гринь, М. І. Ворожбіян, В. Г. Созонтов, В. В. Казаков, та ін. У більшості 



науковий внесок цих учених мало відомий в Україні, оскільки їхні дослідження 

й розробки мали закритий характер і не підлягали публікації у відкритих 

наукових журналах та книгах. Дослідження виконувались для оборонної 

промисловості, а результати використовувались для виробництва пороху, 

вибухівки, ракетного окиснювача, отруйних речовин. На теперішній час ще 

значна частина розробок знаходиться під грифом «Таємно». 

Сьогодні після 30–50-и років таємничості є можливість у деякій мірі 

повернути забуті імена й факти до історичної дійсності, до широкого загалу 

науковців. 

Значний науковий і практичний вплив на становлення азотної 

промисловості в 30-і рр. ХХ ст. зробив талановитий учений у галузі теоретичного 

й прикладного каталізу, видатний фахівець у технології неорганічних речовин і 

основної хімічної промисловості професор Іван Євграфович Ададуров [3, c. 148–

151; 4, c. 523–529; 5; 6]. 

Ададуров Іван Євграфович (1879–1938 рр.) – видатний інженер-дослідник-

технолог, професор, доктор технічних наук; видатний фахівець у галузі 

теоретичного й прикладного каталізу, основної хімічної технології. Приймав 

активну участь у 20-і р. ХХ ст. у відновленні й розвитку хімічної промисловості, 

проектував і створював нові заводи й виробництва в Україні. Вивчав теоретичні 

основи каталізу, кінетику хімічних реакцій. Дослідив механізм реакцій 

окиснення оксиду сірки (IV) і аміаку до оксиду азоту (II); запропонував сумісно 

з Г. К. Боресковим ванадієвий каталізатор для окиснення SO2 до SO3 у 

виробництві сірчаної кислоти. Визначив основи нового методу одержання 

сірчаної кислоти шляхом окиснення вологого газу; уперше з’ясував фізико-

хімічні основи одержання ціаністого водню контактним окисненням суміші CH4 

і NH3; запропонував теорію окиснення аміаку до оксиду азоту (II). Уперше в 

СРСР підготував і видав монографію «Азотна кислота» російською та 

українською мовами (1934 р.). 

Життєвий шлях та наукові пошуки проф. Ададурова І. Є. детально вивчено 

та викладено в працях [3–6], що дозволяє не розглядати в цій роботі відомі факти 



та події життя вченого. 

Атрощенко Василь Іванович (1906–1991 рр.) – видатний український хімік-

технолог, відомий науковими працями в галузі кінетики каталітичних і 

абсорбційних процесів, розробки теоретичних основ хімічної технології, 

технології зв’язаного азоту, азотної кислоти. Засновник і керівник наукової 

школи в галузі кінетики й каталізу зв’язаного азоту. Учень і продовжувач справи 

проф. І. Є. Ададурова, з яким сумісно опубліковано в 1933–1937 рр. чотири 

наукові праці. 

Науковий внесок в розвиток хімії та хімічної технології, життєвий шлях, 

наукова та науково-організаційна діяльність, підготовка наукових та інженерних 

кадрів, видання підручників і монографій та інші питання діяльності академіка 

В. І. Атрощенка знайшли своє висвітлення в багатьох наукових працях [1; 3; 6–

17]. Багаторічна наукова діяльність дозволила йому створити відому наукову 

школу в галузі кінетики й каталізу зв’язаного азоту в Радянському Союзі [1; 3, c. 

151–157;  7–9]. 

Цейтлін Абрам Натанович (1905–1974 рр.) – хімік-технолог, доктор 

технічних наук, професор. Відомий фахівець у галузі технології сірчаної 

кислоти, математичного моделювання хімічних процесів. Проводив дослідження 

процесів окиснення оксидів сірки (IV), поглинання оксидів сірки (VI), абсорбції 

газів. З 1934 до 1938 рр. А. Н. Цейтлін виконував дослідження з вивчення 

платинових, ванадієвих та хромових каталізаторів для виробництва сірчаної 

кислоти під керівництвом проф. І. Є. Ададурова 18, 19. 

Проводив наукові дослідження в галузі технології неорганічних речовин, 

виробництва сірчаної та нітратної кислот. Більша частина  виконаних робіт 

присвячена теорії й технології виробництва H2SO4 та HNO3 20–25.  

Конвісар Віктор Іванович (1906–1992 рр.) – хімік-технолог, відомий 

фахівець у галузі  технології нітратної кислоти. Основні напрямки досліджень 

пов’язані з фізико-хімічними основами абсорбційних процесів у нітратній 

кислоті. Приймав участь у створенні технологічних схем виробництва нітратної 

кислоти [6; 3; c. 159–161]. Провів ґрунтовні дослідження кінетики утворення 



концентрованої азотної кислоти з окислів азоту [26],  вивчав шляхи розвитку 

абсорбційних процесів виробництва азотної кислоти 6, с. 146–147; 27. 

Досліджував кінетику абсорбції оксидів азоту розчинами HNO3 у колоні із 

сітчастими тарілками й уперше показав механізм процесу 28–34].  

Під керівництвом В. І. Конвісара було розроблено абсорбційні колони для 

роботи під тиском 0,35 МПа, які впроваджено на 16 хімічних комбінатах. За 

кордоном було побудовано 8 заводів, у тому числі Румунії, Болгарії, Угорщині, 

Кубі, Німеччині тощо. Приймав активну участь у розробці установки з 

одержання 65–70 %-ї HNO3 26, 27, 33. 

Лобойко Олексій Якович (1938 р.) – відомий учений хімік–технолог, 

фахівець у галузі технології неорганічних речовин, каталізу та екології [6, с. 180–

181]. Важливими науковими напрямками наукової діяльності 

проф. О. Я. Лобойка є дослідження та розробка каталітичних і масообмінних 

процесів. Досліджував кінетику конверсії СН4 окиснювачами СО2, Н2О під 

високим тиском і середньотемпературну конверсію СО водяною парою, 

розробив високоактивні каталізатори для цих процесів 35–42. 

Приймав участь у розробці та впровадженні у виробництво 

високоефективних вологостійких сорбентів для вловлювання безпосередньо в 

реакторі платинових каталізаторів при окисненні NH3 та синтезі HCN, а також 

способів активації – регенерації платиноїдних каталізаторів 43–45. 

Досліджував процес відновлення NOх, які є у викидах виробництва HNO3, за 

допомогою NH3 і H2; розроблював оксидні каталізатори для цих процесів. 

Присуджена  Державна премії України в галузі науки і техніки 2014 року за 

роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток 

наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці». 

Каут Віктор Маркович (1926 р.) – фахівець у галузі технології неорганічних 

речовин, виробництва концентрованої HNO3, промислового каталізу та захисту 

навколишнього середовища. Кандидат (1957 р.), доктор технічних наук (1972 р.). 

Його наукові пошуки пов’язані з дослідженням масообмінних процесів 

виробництва HNO3, фізико-хімічних властивостей N2O4, складних нітруючих 



розчинів на основі концентрованої азотної кислоти, охорони навколишнього 

середовища від відходів хімічної промисловості [3, c. 164–165]. 

Шапка Олексій Васильович (1940 р.) – фахівець у галузі технології HNO3, 

масообмінних процесів під тиском, зокрема, абсорбції оксидів азоту у 

виробництві концентрованої HNO3. Досліджував процес окиснення окису азоту 

в рідкій фазі в розчинах азотної кислоти 46 та розробляв інтенсивні методи 

переробки оксидів азоту в азотну кислоту 47. 

О. Я. Шапка є кваліфікованим фахівцем у технології зв’язаного азоту, 

виконував дослідження із проблеми інтенсифікації виробництва HNO3, розробив 

теоретичні та технологічні основи переробки оксидів азоту під високим тиском 

у виробництві HNO3. Результати дослідження мають значну вагу для 

теоретичних і практичних використань, упроваджені в промислове виробництво 

HNO3 48–52. 

Клещов Микола Федосович (1937 р.) – фахівець у галузі технології 

неорганічних речовин, теорії й технології каталізаторів, виробництва HNO3 6, 

с. 139–140. Науковими напрямками дослідження є теоретичні основи каталізу, 

технологія неорганічних речовин, комплексні сполуки та їхнє використання в 

аналізі, аналітичний контроль в основній хімічній промисловості. Досліджував 

кінетику процесу й розробив каталізатори окиснення NH3 та каталізатори 

розкладання оксидів азоту до N2, які вміщують платинові, оксидні та комбіновані 

контакти 6. 

Разом із М. М. Караваєвим та А. П. Засоріним узагальнив особисті та 

літературні дані досліджень, а також нові промислові та наукові розробки з 

каталітичного окиснення NH3 53. 

Савенков Анатолій Сергійович (1943 р.) – фахівець у галузі технології 

неорганічних речовин 6, с. 266–267. 

Основними науковими напрямками дослідження проф. А. С. Савенкова є 

хімічна технологія, математичне моделювання хімічних реакторів, кінетика й 

каталіз, фізика поверхні, промислова екологія, хімічний моніторинг, аналітичне 



приладобудування, агрохімія. Розробив разом зі співробітниками математичну 

модель і методику оптимізації високотемпературних каталітичних процесів 55, 

56. Запропонував нову енергозберігаючу технологію приготування оксидних 

каталізаторів окиснення NH3 54; 56–58. Розробив технологію очищення газів у 

технології HNO3 із використанням пористих фторопластових елементів. Створив 

разом зі співробітниками теоретичні основи й розробив каталітичний метод 

окиснення оксиду азоту (ІІ) 58. Розробив технологію одержання складних 

добрив із викидних газів ТЕЦ. 

Гринь Григорій Іванович (1951 р.) – інженер-хімік-технолог, фахівець у 

галузі теоретичних основ хімічної технології, виробництва HCN та HNO3, 

промислового каталізу та захисту навколишнього середовища [3, c. 171].   

Досліджував каталітичне окиснення суміші NH3 і СН4 киснем повітря на 

платинородієвому каталізаторі, запропонував оптимальний склад початкової 

суміші та модель механізму утворення HCN 59–62. Визначив механізм втрат 

платинового каталізатора та спосіб зменшення при високих температурах у 

процесі синтезу HCN і HNO3 63–65. Запропонував нові технології активації та 

регенерації платинових каталізаторів виробництва HCN і HNO3 60. Виконував 

дослідження в галузі промислової екології з очищення викидних газів від NOх, 

промислових стоків, утилізацію твердих токсичних відходів. Вивчав наукову та 

науково-організаційну діяльність наукової школи академіка В. І. Атрощенка 1, 

8, 15. 

Присуджена  Державна премії України в галузі науки і техніки 2014 року за 

роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток 

наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці». 

Ворожбіян Михайло Іванович (1953 р.) – фахівець у галузі окиснювальних 

та масообмінних процесів у технології нітратної кислоти [3, c. 172].  Основні 

наукові праці присвячено особливостям переробки нітрозних газів у 

неконцентровану HNO3, у тому числі газів після плазмохімічного процесу 

одержання NO, досліджував абсорбцію оксидів азоту у виробництві HNO3 під 



тиском, виявив вплив кисню на інтенсивність рідкофазних окиснювальних 

процесів виробництва HNO3 66, 67. 

Созонтов Віктор Гнатович (1952 р.) – фахівець у галузі одержання оксидів 

азоту, нітруючих сумішей на основі концентрованої нітратної кислоти, утилізації 

багатокомпонентних складних сумішей на основі оксидів азоту та нітратної 

кислоти [3, c. 172–173].  

Основні наукові праці вченого присвячено особливостям фізико-хімічних 

основ та розробці технологій складних нітруючих сумішей на основі нітратної 

кислоти та їхньої утилізації. Досліджував та розробив технологію інгібірованого 

теплоносія на основі оксидів азоту для використання на атомних електростанціях 

68–70.  

Казаков Валентин Васильович (1955 р.) – відомий фахівець у галузі фізико-

хімічних основ концентрованої нітратної кислоти, утилізації складних хімічних 

речовин на основі нітратної кислоти, дослідження в галузі історії науки й 

техніки, відомих хімічних наукових шкіл [3, c. 173].  

Основні наукові праці присвячено теоретичним основам хімічної 

технології, фізико-хімічним основам одержання нових азотовмісних складних 

нітруючи речовин, утилізації багатомісних речовин на основі нітратної кислоти, 

каталітичним процесам у технології зв’язаного азоту, промисловій екології, 

історії науки й техніки, розвитку хімічної промисловості України [10, 13, 14, 68, 

71–74]. 

Таким чином, проф. І. Є. Ададуров стояв біля витоків технології зв’язаного 

азоту, азотної промисловості України. Він підготував у майбутньому видатних 

учених В. І. Атрощенка, В. І. Конвісара, А. Н. Цейтліна, які продовжили традиції 

в наукових пошуках свого вчителя. Завдяки науковій діяльності  учених у 50-60-

і роки ХХ ст. завершується формування галузі технології зв’язаного азоту, в якій 

признаним науковим лідером в Україні і СРСР був В. І. Атрощенко. Наступне 

покоління вчених своїми науковими здобутками в 70-і роки ХХ ст. продовжили 

традиції видатних попередників, принесли широку відомість у Радянському 

Союзі й за кордоном, створили нові технології й хімічні речовини, внесли вагомі 



результати в хімічну промисловість та фундаментальні основи наукових знань. 

Подальший розвиток наукових досліджень продовжили вчені в галузі 

технології зв’язаного азоту Г. І. Гринь, М. І. Ворожбіян,  В. Г. Созонтов,      В. В. 

Казаков, О. В. Роменський, В. О. Панасенко, І. М. Рищенко та ін. Сьогодні 

активно працюють у галузі технології неорганічних речовин молоде покоління 

вчених, представниками яких є С. О. Саломахіна, М. В. Кошовець, М. І. Азаров, 

Н. М. Дробоног, Є. О. Семенов, Є. О. Михайлова та ін., які продовжують 

традиції попередників, роблять свій внесок у подальший розвиток хімічної науки 

й технології. 

Таким чином, зроблено науковий пошук у з’ясуванні відомих представників 

науковців та їхній внесок у подальший розвиток хімічної технології. Показано, 

що ці вчені формували та розвивали азотну промисловість України. 

Висновки. Проведений аналіз та пошуки дозволили з’ясувати головні етапи 

формування наукових досліджень та її лідерів на кожному етапі розвитку, а 

також персональний склад провідних науковців у галузі технології зв'язаного 

азоту в 30–90-і роки ХХ ст. в Україні.  

Установлено основні напрямки наукових пошуків учених з 20–30-х років до 

90-х років ХХ ст. Показано, що важливими дослідженнями вчених в галузі 

технології азотної кислоти було дослідження контактного окиснення аміаку та 

абсорбції оксидів азоту під тиском,  розробка та дослідження платинових та 

неплатинових каталізаторів, технологія  складних хімічних сполук зв’язаного 

азоту, утилізації багатокомпонентних речовин на основі концентрованої азотної 

кислоти, приготування й регенерації гетерогенних каталізаторів із 

використанням УЗ-випромінювання та інше. 
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