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AND POTASSIUM CHLORIDE MIXTURES 

Abstrakt:  Azotan amonu wykorzystywany jest w produkcji nawozów oraz materiałów wybuchowych. Jego silnie 
egzotermiczny rozkład był przyczyną licznych wypadków, które miały miejsce w ostatnim stuleciu. Zdefiniowano 
wiele substancji chemicznych, które mają wpływ na rozkład azotanu amonu. Chlorki opisywane są jako czynnik 
przyspieszający, natomiast siarczany jako spowalniający. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu 
oraz chlorku potasu w formie nawozów wieloskładnikowych niezbędne jest zbadanie stabilizującego wpływu 
siarczanu potasu, który może być stosowany jako dodatek nawozowy. Celem wykonanych analiz było zbadanie 
zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu 
azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszanin azotanu amonu, 
chlorku potasu oraz siarczanu potasu w różnych proporcjach. Analizy wykonano z wykorzystaniem różnicowej 
analizy termicznej sprzężonej z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki pomogą w stwierdzeniu, czy 
nawozy wieloskładnikowe na bazie azotanu amonu mogą zawierać chlorki, jeżeli w układzie obecne są dodatkowo 
substancje stabilizujące egzotermiczny rozkład. Przeprowadzone analizy pozwolą również na wykonywanie 
dalszych badań w celu znalezienia optymalnych dodatków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie stosowania 
tego typu nawozów. 
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Wprowadzenie 

Nawozy wieloskładnikowe, nazywane również nawozami NPK, coraz częściej 
pojawiają się w ofertach producentów nawozów mineralnych [1]. Aby dostosować skład 
swoich produktów do różnorodnych wymagań klientów, powinno stosować się sole 
nawozowe, które zapewnią wysoką jakość nawozu. Azotan amonu jest powszechnie 
stosowany jako sól nawozowa, ponieważ posiada względnie wysoką zawartość azotu. Azot 
występuje w takim nawozie w formie azotanowej i amonowej. Saletra amonowa wpływa na 
poprawę jakości otrzymywanego plonu, a także pozwala na osiągnięcie większej masy 
części nadziemnej rośliny [2-4]. Z uwagi na silnie egzotermiczny rozkład azotanu amonu 
należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa w trakcie jego produkcji oraz 
magazynowania [5]. Z tego powodu, planując produkcję nawozów będących mieszaninami 
azotanu amonu z innymi solami, należy dokładnie zbadać stabilność otrzymywanych 
układów. Określono wpływ wielu substancji chemicznych na stabilność termiczną azotanu 
amonu, znajdując zarówno substancje przyspieszające, jak i spowalniające jego 
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egzotermiczny rozkład. Inhibitorami są takie substancje, jak amoniak, siarczany, niektóre 
węglany, a katalizatorami substancje organiczne, chlorki, sole miedzi [6-10]. Jedną 
z najczęściej stosowanych soli nawozowych w produkcji nawozów potasowych jest chlorek 
potasu, który określony jest jako substancja znacząco przyspieszająca i zwiększająca 
intensywność egzotermicznego rozkładu azotanu amonu [11, 12]. Pomimo zwiększającej 
się popularności nawozów bezchlorkowych, istotne jest znalezienie soli nawozowych, które 
mogą działać stabilizująco na mieszaniny zawierające azotan amonu oraz chlorek potasu. 
Siarczan potasu, który również stosowany jest jako sól nawozowa, mógłby być doskonałym 
uzupełnieniem kompozycji nawozowych azotowo-potasowych zawierających wyżej 
wymienione substancje chemiczne. Niniejsza praca jest poświęcona badaniom stabilności 
termicznej mieszanin azotanu amonu, chlorku potasu oraz siarczanu potasu w różnych 
stosunkach masowych, analizie wykonanych pomiarów oraz interpretacji uzyskanych 
wyników. 

Metodyka badań 

W przeprowadzonych badaniach zastosowano azotan amonu czystości nawozowej, 
dostarczony przez jednego z krajowych producentów nawozów azotowych, chlorek potasu 
czysty (min. 99 % zawartości KCl) oraz siarczan potasu czysty (min. 99 % zawartości 
K2SO4). Przeprowadzono analizę termiczną odpowiednio przygotowanych próbek o masie 
25,0 mg (± 0,5 mg) o wybranych proporcjach masowych. W celu ujednorodnienia składu 
mieszaniny zostały dokładnie utarte w moździerzu przed wykonywaniem pomiaru. 
Zbadano również próbki 25 mg azotanu amonu, chlorku potasu oraz siarczanu potasu, 
stosując takie same metody pomiarowe, co umożliwiło bardziej precyzyjną interpretację 
uzyskanych wyników. Wykresy wygenerowano oraz odpowiednio przedstawiono 
z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego dostarczonego przez 
producenta wraz z urządzeniami pomiarowymi.  

Pomiary zostały przeprowadzone z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej 
sprzężonej z termograwimetrią (DTA-TG). Użyto analizatora termicznego STA 449 F3 
z termowagą firmy Netzsch. Zastosowano tygle pomiarowe z tlenku glinu o pojemności  
0,3 cm3 z przykrywkami. Badania składały się z dwóch następujących po sobie etapów. 
Pierwszym było wygrzewanie pustego tygla do 650 °C w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń, a następnie tygiel z próbką ogrzewano w piecu analizatora termicznego do 
temperatury 450 °C z szybkością grzania 5 °C/min w atmosferze powietrza syntetycznego 
o łącznym przepływie 30 cm3/min. 

Omówienie wyników badań 

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie możliwego stabilizującego wpływu 
siarczanu potasu na mieszaninę chlorku potasu oraz nawozowego azotanu amonu. Zbadano 
właściwości termiczne próbek zawierających azotan amonu, chlorek potasu oraz siarczan 
potasu w wybranych proporcjach. Azotan amonu ma tendencję do gwałtownego, 
egzotermicznego rozkładu pod wpływem wielu zdefiniowanych w literaturze czynników. 
Z uwagi na występowanie nawozów w formie układów zawierających azotan amonu oraz 
chlorek potasu niezbędne jest znalezienie innych substancji stosowanych w nawożeniu, 
które mogą stabilizować całą mieszaninę. 
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Wynik analizy termicznej próbki 25 mg azotanu amonu czystości nawozowej 
przedstawiono na rysunku 1. Właściwości termiczne próbki były zgodne z danymi 
literaturowymi, uzyskano bardzo wyraźny sygnał egzotermiczny poprzez wykorzystanie 
tygla z przykrywką. Krzywa DTA pozwala zaobserwować endotermiczne przemiany 
fazowe przy 52, 125,0 oraz 169,5 °C. Egzotermiczny rozkład próbki miał miejsce 
w przedziale temperaturowym 230-300 °C, a maksimum sygnału było osiągnięte  
w temperaturze 289 °C. Masa tygla po pomiarze była równa masie po wygrzewaniu do  
650 °C, co oznacza, że próbka uległa całkowitemu rozkładowi. Zanik dwóch 
charakterystycznych przemian fazowych azotanu amonu można wytłumaczyć zastąpieniem 
ich przemianą fazową bezpośrednio z IV w II postać krystalograficzną, co występuje  
w próbkach o niskiej zawartości wilgoci. 

 

 
Rys. 1. Wyniki pomiaru DTA-TG próbki 25 mg nawozowego azotanu amonu 

Fig. 1. DTA-TG measurement results for a 25 mg sample of a fertilizer grade ammonium nitrate 
 
Analizy termiczne próbek czystego chlorku potasu oraz siarczanu potasu nie wykazały 

żadnych przemian fazowych ani ubytku masy do 600 °C. Można więc wnioskować, że 
wszystkie zmiany w wykresach uzyskanych z analizy termicznej mieszanin będą 
powodowane reakcjami zachodzącymi między związkami chemicznymi występującymi 
w układzie. 

Pomiar próbki 25 mg mieszaniny azotanu amonu, chlorku potasu i siarczanu potasu 
w stosunku 80:10:10 wykazywał się zanikiem przemian fazowych azotanu amonu, 
wcześniej rozpoczynającym się rozkładem egzotermicznym (217 °C) oraz jego 
intensywnością. Rozkład charakteryzował się bardzo szybkim osiągnięciem maksimum 
sygnału, który był pięciokrotnie silniejszy od sygnału uzyskanego dla samego azotanu 
amonu. Maksimum sygnału było osiągnięte przy temperaturze 230 °C. Topnienie próbki 
zachodzi poniżej temperatury 150 °C, co było charakterystyczne dla mieszanin azotanu 
amonu oraz chlorku potasu. Termogram obrazujący wyniki analizy wyżej opisanej próbki 
przedstawiono na rysunku 2.  
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Rys. 2. Wyniki pomiaru DTA-TG próbki 25 mg mieszaniny w stosunku AN:KCl:K2SO4 równym 80:10:10 

Fig. 2. DTA-TG measurement results for a 25 mg sample of AN:KCl:K2SO4 mixture in the 80:10:10 ratio  
 

 
Rys. 3. Wyniki pomiaru DTA-TG próbki 25 mg mieszaniny w stosunku AN:KCl:K2SO4 równym 80:1:19 

Fig. 3. DTA-TG measurement results for a 25 mg sample of AN:KCl:K2SO4 mixture in the 80:1:19 ratio 
 
Próbka 25 mg zawierająca azotan amonu, chlorek potasu i siarczan potasu 

w proporcjach 80:1:19 nie miała aż tak wyraźnego zaniku przemian fazowych, odstępowała 
ona jednak znacznie od czystego azotanu amonu. Egzotermiczny rozkład ponownie 
zaczynał się w niższej temperaturze i charakteryzował się bardziej dynamicznym wzrostem, 
aczkolwiek w tym przypadku można wyraźnie zaobserwować dwa maksima w uzyskanym 
sygnale. Pierwsze, będące podobnie intensywne co rozkład czystego azotanu amonu, 
uzyskano po osiągnięciu temperatury 236 °C. Drugie, wyższe maksimum zostało osiągnięte 
w temperaturze 288 °C. Wyniki wykonanej analizy przedstawiono na rysunku 3.  
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Na termogramie widać, że w tym przypadku egzotermiczny rozkład jest mniej gwałtowny 
niż w próbce o proporcjach 80:10:10. 

Obie badane próbki mieszanin azotanu amonu, chlorku potasu i siarczanu potasu 
wykazały się mniejszą stabilnością termiczną niż czysty azotan amonu. Nawet stosunkowo 
duża ilość siarczanu potasu względem chlorku potasu (19:1) nie inhibituje wystarczająco 
rozkładu mieszaniny.  

Wnioski 

Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że siarczan potasu nie stabilizuje mieszaniny 
azotanu amonu i chlorku potasu w wystarczającym stopniu, ponieważ otrzymanego układu 
nie można uznać jako bezpiecznego nawozu, który nie powoduje zagrożenia. Rozkład 
badanych mieszanin był bardziej gwałtowny niż czystego azotanu amonu oraz rozpoczynał 
się w niższej temperaturze. Obserwując otrzymane krzywe DTA-TG, można stwierdzić, że 
rozkłady zachodzące w badanych próbkach są dwustopniowe, co może oznaczać 
zachodzenie dwóch oddzielnych układów reakcji. Większa ilość chlorku potasu 
powodowała, że pierwszy etap rozkładu stanowił reakcje „główne” o najsilniejszym 
sygnale egzotermicznym oraz największym spadku masy. Stosunek chlorku potasu do 
siarczanu potasu wynoszący 1:19 charakteryzował się mniejszym spadkiem masy w trakcie 
pierwszego etapu, a dopiero drugi etap rozkładu miał intensywniejszy sygnał 
egzotermiczny oraz większy spadek na krzywej TG. 

W przypadku wystąpienia konieczności stosowania układów zawierających azotan 
amonu oraz chlorek potasu niezbędne będzie minimalizowanie zawartości chlorków oraz 
znalezienie innych substancji chemicznych, które mają lepsze właściwości stabilizujące niż 
sam siarczan potasu. 
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INFLUENCE OF POTASSIUM SULPHATE 
ON THERMAL STABILITY OF AMMONIUM NITRATE  

AND POTASSIUM CHLORIDE MIXTURES 
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Abstract:  Ammonium nitrate is used in the production of fertilizers and explosives. Its highly exothermic 
decomposition has caused numerous incidents that took place during the last century. There are some chemical 
compounds that can affect the decomposition of ammonium nitrate. Chlorides are described as an accelerating 
factor and sulphates are known to inhibit the exothermic reaction. Due to the presence of mixtures of ammonium 
nitrate and potassium chloride in the form of multicomponent fertilizers, it is necessary to examine the stabilizing 
influence of potassium sulphate, which can be used as a fertilizer additive. The aim of the study was to examine 
physicochemical changes, taking into account the dangerous decomposition of nitrate fertilizer additive. Results 
obtained from the thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and potassium sulphate mixtures of 
various rations were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with 
thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results will help in determining whether ammonium nitrate-based 
fertilizers can contain chlorides in the presence of decomposition stabilizing substances. Analyses, that were 
carried out, should enable further research to find the optimal additives that could ensure the safe usage of 
aforementioned fertilizers. 

Keywords: ammonium nitrate, potassium chloride, potassium sulphate, thermal analysis, fertilizers 


