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NA PRZYKŁADZIE ROZKŁADU AZOTANU AMONU 

ANALYSIS OF THE KINETICS OF COMPLEX REACTIONS  
ON THE EXAMPLE OF THE DECOMPOSITION OF AMMONIUM NIT RATE 

Abstrakt:  W pracy przedstawiono sposób wyznaczenia parametrów kinetycznych złożonej reakcji rozkładu 
azotanu amonu. W obliczeniach wykorzystano dane pochodzące z pomiarów przeprowadzonych z zastosowaniem 
skaningowej kalorymetrii różnicowej sprzężonej z termograwimetrią i spektrometrią mas (DSC-TG-MS). Badane 
próbki ogrzewano z trzema różnymi szybkościami: 3, 5 i 10 K/min. Parametry kinetyczne reakcji rozkładu 
wyznaczono z zastosowaniem metody dopasowywania modelu, wykorzystując regresję nieliniową. Uzyskane 
wyniki zdają się potwierdzać współistnienie dwóch konkurujących ze sobą procesów: endotermicznej dysocjacji  
i odparowania azotanu amonu oraz jego egzotermicznego rozkładu. 
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Wprowadzenie 

Praktycznie wszystkie reakcje rzeczywiste są reakcjami złożonymi, w przypadku 
których zapis z wykorzystaniem jednego sumarycznego równania nie odzwierciedla 
w pełni ich faktycznego, niejednokrotnie niezwykle skomplikowanego i wieloetapowego 
przebiegu. Do opisu takich procesów często wykorzystuje się rozbudowane mechanizmy 
złożone z szeregu reakcji elementarnych. Szybkość reakcji złożonej można wtedy opisać, 
analizując kinetykę każdej ze składowych reakcji elementarnych. Skonstruowanie 
mechanizmu trafnie opisującego przebieg danej reakcji złożonej bywa jednak bardzo 
trudne. Analizy z ich wykorzystaniem mogą natomiast prowadzić do dużej złożoności 
obliczeniowej oraz problemów z interpretacją poszczególnych wyników. Z drugiej jednak 
strony obliczenia kinetyczne oparte o zbyt uproszczone równania reakcji mogą generować 
istotne błędy. Z tego też względu obserwuje się w dziedzinie kinetyki dwie tendencje. 
Część badaczy dąży do ciągłego rozbudowywania i uszczegółowiania mechanizmów, tak 
aby coraz dokładniej odzwierciedlały one rzeczywisty przebieg reakcji złożonej. Inni 
natomiast skłaniają się ku upraszczaniu zapisu i poszukiwaniu jak najbardziej 
uniwersalnych równań [1-3]. Z tego też względu rozwinięto szereg metod obliczeniowych, 
umożliwiających wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji chemicznych 
o zróżnicowanym charakterze [4-6]. 

Opisując kinetykę danej reakcji, należy dysponować odpowiednimi danymi 
doświadczalnymi. Jednym ze źródeł takich danych mogą być wyniki analizy termicznej, 
kalorymetrii czy termograwimetrii. W takim przypadku zakłada się, że szybkość 
generowania lub pobierania ciepła przez próbkę, czy też zmiany jej masy, są 

                                                           
1 Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25,  
50-372 Wrocław, tel. 71 320 39 30, fax 71 328 04 25 
*Autor do korespondencji: jozef.hoffmann@pwr.edu.pl 
Praca była prezentowana podczas konferencji ECOpole’18, Polanica-Zdrój, 10-13.10.2018 



 

 
 

 Dariusz Popławski, Marta Huculak-Mączka, Krystyna Hoffmann i Józef Hoffmann 

 

 

562

proporcjonalne do szybkości zachodzącej reakcji. Zarejestrowane wartości można w łatwy 
sposób przekonwertować na stopień przereagowania, którego szybkość zmiany w funkcji 
czasu jest równa szybkości reakcji. Uzyskane w ten sposób dane opisuje się następnie 
odpowiednimi równaniami matematycznymi. W większości przypadków przyjmuje się, że 
szybkość reakcji jest równa iloczynowi dwóch niezależnych od siebie członów, z których 
jeden jest wyłącznie funkcją temperatury, drugi natomiast zależy jedynie od stopnia 
przereagowania (1): 

��

��
= ���� 
��� (1) 

Człon k(T) najczęściej opisywany jest wyrażeniami postaci równania Arrheniusa, funkcja 
f(α) jest zaś odpowiednio dobranym modelem kinetycznym uzależnionym od charakteru 
opisywanej reakcji. Przykładowe, najpowszechniej stosowane postaci funkcji f(α) 
przedstawiono w tabeli 1 [5-7]. 
 

Tabela 1  
Zestawienie funkcji f(α) dla wybranych modeli kinetycznych 

Table 1 
List of f(α) functions for selected kinetic models 

Lp. Model kinetyczny Oznaczenie f(α) 
1 reakcja pierwszego rzędu F1 1–α 
2 reakcja n-tego rzędu Fn (1–α)n 
3 prawo potęgowe Pn nα(n–1)/n 
4 Prouta-Tompkinsa B1 α(1–α) 
5 Šestáka-Berggrena SB α

m(1–α)n[–ln(1–α)]p 
6 reakcja 2-wymiarowa na granicy faz R2 2(1−α)1/2 
7 reakcja 3-wymiarowa na granicy faz R3 3(1−α)2/3 

 
Analiza kinetyki danego procesu polega na doborze odpowiedniego modelu oraz  

wyznaczeniu wartości określonych parametrów kinetycznych. Przy wyborze najlepszego 
modelu kinetycznego istotne jest nie tylko właściwe odwzorowanie za jego pomocą danych 
doświadczalnych. Szczególnie ważna jest adekwatność danego modelu pod względem 
charakteru opisywanego procesu oraz jego sens fizyczny. W przypadku reakcji 
elementarnych lub procesów wyraźnie limitowanych jedną dominującą reakcją do 
wyznaczania parametrów kinetycznych zaleca się coraz częściej stosowanie metod 
izokonwersyjnych. Wiele procesów ma jednak dużo bardziej złożony, kilkuetapowy 
przebieg. Z tego względu do ich opisu powszechnie stosuje się tzw. metody 
dopasowywania modelu, bazujące na regresji nieliniowej i metodzie najmniejszych 
kwadratów [4, 7]. 

Metodyka badań 

W pracy przedstawiono sposób wyznaczania parametrów kinetycznych złożonego 
procesu na przykładzie reakcji rozkładu azotanu amonu. W obliczeniach wykorzystano 
dane doświadczalne pochodzące z pomiarów wykonanych techniką skaningowej 
kalorymetrii różnicowej sprzężonej z termograwimetrią i spektrometrią mas  
(DSC-TG-MS). Zastosowano analizator termiczny STA 449 F3 z termowagą oraz 
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spektrometr masowy QMS 403 C firmy Netzsch. Badane próbki azotanu amonu o masie  
20.0±0,2 mg umieszczano w tyglu o pojemności 85 mm3, wykonanym z tlenku glinu,  
a następnie ogrzewano w atmosferze powietrza syntetycznego do 450 °C, z trzema różnymi 
szybkościami: 3, 5 i 10 °C/min. Przeprowadzono dwie serie pomiarów zgodnie 
z powyższymi założeniami, przy czym w pierwszej serii zastosowano otwarty tygiel, 
w drugiej natomiast użyto tygla z przykrywką wykonaną z tlenku glinu. 

Analizę kinetyki reakcji rozkładu azotanu amonu przeprowadzono z wykorzystaniem 
oprogramowania Netzsch Thermokinetics 3.1. Wartości energii aktywacji (E) oraz 
czynnika przedwykładniczego (A) dla tego procesu wyznaczono z zastosowaniem metody 
dopasowywania modelu za pomocą metody najmniejszych kwadratów (LSQ). W tym celu 
wykorzystano moduł regresji nieliniowej opartej o algorytm Rungego-Kutty  
5. rzędu rozbudowany o metodę Dormanda-Prince’a (RKDP) oraz algorytm  
Levenberga-Marquardta. 

Analiza i interpretacja wyników 

Omówienie danych doświadczalnych 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przyjmuje się, że pierwszym etapem rozkładu 
azotanu amonu jest jego endotermiczna dysocjacja do amoniaku i kwasu azotowego, 
zgodnie z równaniem reakcji: 

 NHNO� ⇌ NH� + HNO� (2) 

Dalszy rozkład zachodzi natomiast poprzez szereg równoległych i następczych reakcji 
egzotermicznych. Przyjmuje się, że w zakresie temperatury 200-300 °C dekompozycja 
przebiega zgodnie z mechanizmem jonowym, w którym tworzenie jonu nitroniowego 
(NO2

+) jest etapem limitującym szybkość rozkładu (3). Kolejnym etapem jest reakcja 
powstałego jonu nitroniowego z amoniakiem (4). Sumaryczna reakcja dekompozycji 
azotanu amonu według mechanizmu jonowego zakłada jego rozkład do podtlenku azotu  
i wody. W zależności od specyficznych warunków rozkładu obserwuje się również 
powstawanie innych tlenków azotu oraz azotu cząsteczkowego [8-10]: 

HNO� + HA ⇌ H�ONO�
� → NO�

� + H�O (3) 

gdzie HA = NH
�, H�O�, HNO�  

NO�
� + NH� → �NH�NO�

�� → N�O + H�O� (4) 

W przypadku swobodnej wymiany masy z otoczeniem rozkład azotanu amonu może 
ograniczyć się do jego dysocjacji z jednoczesnym odparowaniem powstałego amoniaku 
i kwasu azotowego [11]. Zjawiskom tym może towarzyszyć również odparowanie, a nawet 
sublimacja samego azotanu amonu w formie cząsteczkowej [1, 12, 13]. Dopiero 
ograniczenie wymiany masy w układzie skutkuje efektem egzotermicznym, 
obserwowanym w wyniku zajścia wtórnych reakcji (3) i (4) z udziałem produktów 
dysocjacji azotanu amonu. Dobierając odpowiednio warunki pomiarowe, można zatem  
w istotny sposób wpływać na charakter rozkładu azotanu amonu [14].  

Zalecanym sposobem opisywania kinetyki złożonego procesu jest wyznaczenie 
zestawu parametrów kinetycznych dla każdego z poszczególnych etapów składających się 
na ten proces. Im więcej zmiennych występuje w modelu, tym łatwiej jest uzyskać bardzo 
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dobre dopasowanie względem danych doświadczalnych. Sens fizyczny parametrów 
wyznaczonych przy zbyt dużej liczbie zmiennych może być jednak wątpliwy. Najbardziej 
wiarygodne wyniki uzyskuje się w przypadku dobrego dopasowania modelu o niewielu 
zmiennych. Z tego względu, w przypadku reakcji złożonej, wskazane jest, aby wyznaczać 
parametry kinetyczne każdego etapu osobno. W tym celu należy jednak dysponować 
odpowiednimi danymi eksperymentalnymi opisującymi wyłącznie przebieg danego etapu. 
Często jest to niemożliwe z uwagi na to, że reakcje elementarne składające się na reakcję 
złożoną nie występują w sposób izolowany. W przypadku reakcji równoległych, 
modyfikując odpowiednio warunki pomiarowe, można próbować ograniczyć lub 
wyeliminować wybrane etapy. Reakcje następcze stanowią zazwyczaj jeszcze większe 
wyzwanie. 

W procesie rozkładu azotanu amonu można wyróżnić dwa główne etapy. Pierwszym 
z nich jest jego endotermiczna dysocjacja (2), drugi zaś stanowią reakcje egzotermiczne (3) 
i (4) z udziałem produktów dysocjacji. Mechanizm etapu egzotermicznego nie jest w pełni 
potwierdzony, zaś jego bardziej szczegółowy opis może utrudnić interpretację wyników ze 
względu na trudności w przypisaniu dużej liczby wyznaczonych parametrów do 
konkretnych reakcji. Uwzględniając dodatkowo, że, według obecnego stanu wiedzy, etap 
egzotermiczny jest limitowany przez reakcję tworzenia jonu nitroniowego (3), 
postanowiono traktować ten etap jako całość, wyznaczając jeden zestaw opisujących go 
parametrów kinetycznych. 

Dane doświadczalne umożliwiające opisanie kinetyki etapu endotermicznego 
i egzotermicznego osobno uzyskano, wykonując dwie serie pomiarów w odpowiednio 
zmodyfikowanych warunkach. W pierwszej serii zastosowano otwarty tygiel, 
umożliwiający swobodną wymianę masy z otoczeniem. W tym przypadku zaobserwowano 
jedynie endotermiczny efekt związany z sublimacją, odparowaniem i dysocjacją azotanu 
amonu. Duży stosunek powierzchni próbki do jej masy oraz otwarty tygiel spowodowały, 
iż produkty dysocjacji opuściły układ reakcyjny zanim zdążyły zajść wtórne reakcje 
egzotermiczne z ich udziałem. Wystąpienie drugiego etapu zaobserwowano jednak 
w przypadku ograniczenia wymiany masy w układzie pomiarowym, poprzez zamknięcie 
tygla przykrywką z niewielkim otworem pośrodku. Na rysunku 1 przedstawiono omawiane 
zjawiska na przykładzie wybranych wyników przeprowadzonej analizy DSC-TG. 

Niezależnie od warunków pomiarowych, poniżej 160 °C obserwuje się 
charakterystyczne dla azotanu amonu przemiany fazowe. Towarzyszy im efekt 
endotermiczny oraz brak zmiany masy. W przypadku otwartego tygla można jednak 
zaobserwować, że masa próbki zaczyna nieznacznie maleć jeszcze przed rozpoczęciem 
topnienia azotanu amonu w 169 °C. Może to świadczyć o jego sublimacji. Spadek na 
krzywej TG podczas topnienia oraz po jego zakończeniu jest natomiast związany 
z odparowywaniem azotanu amonu oraz produktów jego dysocjacji. Potwierdzają to 
również wyniki spektrometrii mas. W przypadku zamkniętego tygla powyższe zjawiska 
fizyczne są znacznie ograniczone, co skutkuje wyraźnie opóźnionym ubytkiem masy 
w porównaniu z otwartym tyglem. Z uwagi na to, że efekt endotermiczny dysocjacji 
i odparowywania azotanu amonu częściowo pokrywa się z efektem cieplnym związanym 
z jego topnieniem, wykorzystanie sygnału DSC do analizy kinetyki rozkładu azotanu 
amonu jest niewskazane. Z tego względu odpowiednie parametry kinetyczne wyznaczono 
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w oparciu o przebieg krzywej TG, na którą nie wpływają żadne przemiany fazowe, w tym 
topnienie. 

 

 
Rys. 1. Wyniki analizy DSC-TG dla azotanu amonu w otwartym i zamkniętym tyglu, pomiary przy szybkości 

ogrzewania 5 K/min 

Fig. 1. Results of DSC-TG measurements of ammonium nitrate in an opened and closed crucible, heating rate 
5 K/min 

 

Kinetyka endotermicznej dysocjacji azotanu amonu 

Stosując regresję nieliniową, zbadano możliwość opisania, za pomocą wybranych 
modeli kinetycznych, danych doświadczalnych pochodzących z pomiarów wykonanych 
z zastosowaniem otwartego tygla. Bardzo zbliżone dopasowanie uzyskano dla trzech 
spośród przetestowanych modeli: reakcji n-tego rzędu (Fn), reakcji 2-wymiarowej na 
granicy faz (R2) oraz autokatalitycznego modelu Šestáka-Berggrena (SB) w postaci 
uproszczonej (p = 0). Z matematycznego punktu widzenia każdy z powyższych modeli był 
odpowiedni. Wyboru właściwego modelu należało dokonać, kierując się charakterem 
opisywanych przemian oraz dostępnymi danymi literaturowymi. Model Fn najczęściej 
stosuje się do opisu reakcji w fazie gazowej. Brak również podstaw, aby zakładać 
autokatalityczność dysocjacji azotanu amonu, implikowaną przez zastosowanie modelu SB. 
Procesy powierzchniowe, takie jak odparowanie czy sublimacja, często opisuje się 
natomiast za pomocą modelu R2, zwanego modelem kurczącego się walca [13]. Założenia 
tego modelu najlepiej odzwierciedlają powierzchniowe zjawiska zaobserwowane w ramach 
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pierwszej serii pomiarów. Przy dopasowaniu wynoszącym R2 = 0,9978 wyznaczono 
wartość energii aktywacji E = 108,6±0,1 kJ/mol oraz czynnika przedwykładniczego  
log(A[s–1]) = 7,72±0,01. Wyniki modelowania kinetyki dysocjacji azotanu amonu 
przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Wyniki modelowania kinetyki dysocjacji azotanu amonu z wykorzystaniem regresji nieliniowej 

Fig. 2. Results of modelling of ammonium nitrate dissociation kinetics using nonlinear  regression 
 

Kinetyka egzotermicznego rozkładu azotanu amonu 

Modelując dane doświadczalne z drugiej serii pomiarów, należało jednocześnie 
uwzględnić zarówno inicjujący etap dysocjacji, jak i wtórny etap egzotermicznego 
rozkładu, opisując każdy z tych etapów za pomocą osobnego modelu. Parametry kinetyczne 
odpowiednio dobranego modelu dysocjacji azotanu amonu zostały wcześniej wyznaczone 
na podstawie pierwszej serii pomiarów. Przyjęto, że w pomiarach drugiej serii etap 
dysocjacji przebiega według tego samego mechanizmu. Modelując wyniki doświadczalne 
z pomiarów w zamkniętym tyglu, do opisu dysocjacji wykorzystano zatem model R2, 
natomiast dobrane wcześniej parametry kinetyczne dla tego procesu przyjęto za stałe. 
W związku z tym na drodze regresji nieliniowej wyznaczane były w tym przypadku tylko 
parametry kinetyczne drugiego etapu. W ten sposób, ograniczając liczbę zmiennych 
w układzie, zwiększono wiarygodność wyników uzyskanych dla egzotermicznego rozkładu 
azotanu amonu. 
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Rys. 3. Wyniki modelowania kinetyki egzotermicznego rozkładu azotanu amonu z wykorzystaniem regresji 

nieliniowej 

Fig. 3. Results of modelling of ammonium nitrate exothermic decomposition kinetics using nonlinear regression 
 

Tabela 2  
Zestawienie wyznaczonych parametrów kinetycznych rozkładu azotanu amonu 

Table 2 
List of calculated kinetic parameters of ammonium nitrate decomposition  

Etap rozkładu Model E [kJ/mol] log(A[s–1]) n 
Endotermiczna dysocjacja R2 108,6 7,72 – 

Egzotermiczny rozkład Fn 150,8 11,74 0,42 

 
Podobnie jak w przypadku modelowania danych doświadczalnych z pierwszej serii 

pomiarowej, bardzo dobre matematyczne dopasowanie względem danych z drugiej serii 
uzyskano dla kilku różnych par modeli. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, pierwszym 
z nich zawsze był model R2, drugim zaś model reakcji n-tego rzędu lub jeden  
z modeli autokatalitycznych. W tym drugim przypadku parametry odzwierciedlające 
autokatalityczności procesu przyjmowały jednak wartości świadczące o braku takiego 
oddziaływania, upraszczając model do postaci reakcji n-tego rzędu. Dopasowanie pary 
modeli R2-Fn do danych doświadczalnych wynosi R2 = 0,9953. Wartości parametrów 
kinetycznych wyznaczone dla modelu Fn są następujące: E = 150,80±0,01 kJ/mol,  
log(A[s–1]) = 11,74 ±0,01, rząd reakcji n = 0,420 ±0,001. Ponadto stwierdzono, że udział 
etapu dysocjacji w całkowitym ubytku masy wynosi w tym przypadku ok. 19 %. Oznacza 
to, że 81 % masy azotanu amonu uległo po zdysocjowaniu wtórnym reakcjom 
egzotermicznym. Reszta próbki, mimo zamknięcia tygla przykrywką, zdążyła wcześniej 
opuścić układ reakcyjny. Wyniki modelowania egzotermicznego rozkładu azotanu amonu 
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przedstawiono na rysunku 3, natomiast parametry kinetyczne obu etapów rozkładu 
zestawiono w tabeli 2. 

Wnioski 

Zastosowanie zaproponowanej w pracy metodyki analizy kinetyki reakcji złożonych 
pozwoliło na uniknięcie jednoczesnego wyznaczania wartości dużej liczby parametrów 
kinetycznych. Podzielenie opisywanego procesu na poszczególne etapy, możliwe dzięki 
odpowiedniemu doborowi warunków pomiarowych, pozwoliło na ograniczenie liczby 
zmiennych w układzie, zwiększając wiarygodność uzyskanych wyników. Wyniki 
przeprowadzonej analizy potwierdziły, że w procesie rozkładu azotanu amonu można 
wyróżnić dwa główne etapy: endotermiczną dysocjację azotanu amonu oraz egzotermiczny 
rozkład oparty o wtórne reakcje z udziałem produktów dysocjacji. Modyfikując warunki 
wymiany masy w układzie pomiarowym, można ograniczyć zachodzenie tych wtórnych 
reakcji. Modele kinetyczne najodpowiedniejsze do opisu obu etapów dobrano, kierując się 
zarówno matematycznym dopasowaniem modelu do danych doświadczalnych, jak 
i charakterem opisywanych przemian. Etap dysocjacji opisano tzw. modelem kurczącego 
się walca (R2). W przypadku wtórnych reakcji egzotermicznych zastosowano natomiast 
prosty model reakcji n-tego rzędu (Fn). 

Znajomość parametrów kinetycznych opisujących szybkość rozkładu azotanu amonu 
umożliwia np. przeprowadzenie symulacji przebiegu tego procesu w określonych 
warunkach temperatury. Ponadto, dane te mogą stanowić podstawę do modelowania 
kinetyki reakcji zachodzących w bardziej złożonych układach, co można wykorzystać do 
oceny wpływu wybranych dodatków na stabilność termiczną mieszanek zawierających 
azotan amonu. 
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ANALYSIS OF THE KINETICS OF COMPLEX REACTIONS  
ON THE EXAMPLE OF THE DECOMPOSITION OF AMMONIUM NIT RATE 

Department of Technology and Chemical Processes, Chemistry Faculty  
Wroclaw University of Technology, Wrocław 

Abstract:  The paper presents a method of determining the kinetic parameters of complex reaction of ammonium 
nitrate decomposition. The data from measurements carried out with the use of differential scanning calorimetry 
coupled with thermogravimetry and mass spectrometry (DSC-TG-MS) were used in the calculations. The test 
samples were heated with three different rates: 3, 5 and 10 K/min. Kinetic parameters of the decomposition 
reaction were determined by model fitting method using nonlinear regression. The obtained results seem to 
confirm the existence of two competing processes: the endothermic dissociation and evaporation of ammonium 
nitrate and its exothermic decomposition. 
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