
Лекція 4 

Атмосфера. Екологічна хімія атмосфери. 

План 

1.Склад і будова атмосфери.  

2.Вільні радикали в атмосфері та тропосфері.  

3.Парниковий ефект та фізико-хімічний кругообіг СО2.  

4.Хімія вихлопних газів – головних забруднювачів атмосфери.  

5.Хімія аерозолів атмосфери.  

6.Хімізм фотохімічного смогу в атмосфері великих міст. 

1.Склад і будова атмосфери.  

Атмосфера — повітряна оболонка Землі, що обертається разом з нею під дією сили 

тяжіння. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок земної кулі.  

Земна атмосфера — це складна суміш газів.  

Суміш газів, що складають атмосферу, називається повітрям. 

Сухе чисте повітря в нижніх шарах атмосфери на всій планеті характеризується 

сталістю складу. В одиниці об'єму повітря міститься: 78,08% азоту (N2), 20,95% кисню (О2), 

0,93% аргону (Аг), 0,03% вуглекислого газу (С2). Останні 0,01% об'єму займають інші гази. 

Сталість основного газового складу повітря у нижніх шарах атмосфери обумовлено 

вертикальними і горизонтальними повітряними плинами, що безупинно перемішують 

повітря. 

З усіх газів атмосфери найбільше значення для біосфери мають азот, кисень, 

вуглекислий газ і водяна пара. 

Азот входить до складу рослинних і тваринних білків. Вільний азот атмосфери 

зв'язується деякими ґрунтовими і бульбашковими бактеріями, невелика кількість зв'язаного 

азоту потрапляє в ґрунт з атмосферними опадами. 

Кисень необхідний для дихання. При взаємодії органічних речовин з киснем 

(окислення) у клітках живих організмів виділяється енергія, що забезпечує життєдіяльність 

тварин і рослин. 

Озон (Оз) — трьохатомний кисень, що виникає в результаті розщеплення молекул 

звичайного кисню (О2) і перерозподілу його атомів. У нижніх шарах атмосфери озон 

з'являється під впливом випадкових факторів (грозові розряди, окислювання деяких 

органічних речовин), у більш високих шарах утвориться під впливом ультрафіолетової 

радіації Сонця, яку він поглинає. Максимальна концентрація озону — на висоті між 22 і 25 

км. Тут розташовується озоновий «екран» («фільтр»), що поглинає ультрафіолетову 

радіацію до довжини хвиль 0,29 мікрона.  

Вуглекислий газ — джерело повітряного живлення рослин. Зелені рослини за 

допомогою світлової енергії в процесі фотосинтезу створюють з вуглекислого газу і води 

органічну речовину.  

Водяна пара обумовлює утворення хмар, випадання опадів і т.п. Вміст водяної пари 

в повітрі у земної поверхні коливається: в полярних широтах близько 0,02%, а в тропічних 

2,5% об'єму. Щільність водяної пари з висотою убуває швидше, ніж щільність основних 

газів, що складають повітря: на висоті 1,5—2 км щільність водяної пари удвічі менше, ніж у 

приземному шарі атмосфери. Вище 10—15 км залишаються лише незначні сліди водяної 

пари. 

Рідкі і тверді домішки 

В атмосфері містяться різні газові домішки. Вони попадають в атмосферу в результаті 

виверження вулканів, лісових пожеж, діяльності промисловості, авіації, автомобільного 

транспорту (вихлопні гази).  

Крім газоподібних складових частин, в атмосфері завжди знаходяться дрібні частки 

різного походження, різноманітні за розміром, формами, хімічним складом і фізичними 

властивостями — аерозольні домішки. Самі дрібні — ядра конденсації, необхідні для 

утворення туману і хмар.  



Атмосфера має здатність проводити електрику завдяки впливу іонізаторів: 

ультрафіолетового випромінювання Сонця, космічних променів, випромінювання 

радіоактивних речовин, що містяться в земній корі й в атмосфері. 

Від концентрації і рухливості іонів залежить електропровідність атмосфери. Так як з 

висотою концентрація іонів збільшується, зростає й електропровідність, досягаючи 

максимуму на висоті 100—250 км. 

У результаті сукупної дії зарядів, що містяться в атмосфері, і заряду земної поверхні 

створюється електричне поле атмосфери. Стосовно земної поверхні атмосфера заряджена 

позитивно. За електричним складом в атмосфері виділяються нейтросфера (до висоти 80 

км) — шар з нейтральним складом і іоносфера (вище 80 км) — шар іонізований. 

Будова атмосфери 

Атмосфера має шарувату будову. Кожний шар вирізняється за щільністю повітря, 

вмістом водяної пари, температурою. 

Найнижчий і найщільніший шар атмосфери — тропосфера, її верхня межа над 

екватором — 16 — 18 км, над полюсами — 8 — 10 км. У тропосфері зосереджено 80% 

усього повітря атмосфери і майже вся водяна пара. Атмосферні явища відбуваються саме в 

тропосфері.  Оскільки повітря нагрівається від поверхні Землі, а не від Сонця, температура 

повітря в тропосфері знижується в середньому на 6 °С через кожний кілометр висоти. 

Другим «поверхом» атмосфери є стратосфера, що здіймається в середньому до висоти 50 — 

55 км. Повітря розріджене, холодне й сухе, тому хмар у стратосфері майже немає. З висоти 

20 км температура починає поступово підвищуватися, але дуже повільно. 

На висоті від 20 до 25 км, у стратосфері, розташований шар найбільшої концентрації 

газу озону. Саме озон поглинає ультрафіолетове випромінювання Сонця, згубне для всіх 

організмів.  

Вище від стратосфери розміщені верхні шари атмосфери — мезосфера, термосфера та 

екзосфера. Повітря там настільки розріджене. Тут виникають полярні сяйва й магнітні бурі.  

2.Вільні радикали в атмосфері та тропосфері.  

Основні компоненти атмосфери в умовах тропосфери досить стабільні. Основна роль 

в хімічних перетвореннях належить атмосферним домішкам, незважаючи на низькі значення 

їх концентрацій. Тропосфера є нерівноважною хімічно-активною системою: результати 

кількісного визначення мікродомішок в тропосфері показують, що їх концентрації значно 

перевершують розраховані рівноважні значення. Більшість газоподібних атмосферних 

домішок, що виділяються в атмосферу з поверхні Землі з природних джерел, знаходяться у 

відновленій формі (H2S, CH4, NH3) або у вигляді оксидів з нижчими ступенями окислення 

(N2O, NO). У тропосфері ці домішки хімічно перетворяться в сполуки елементів з високим 

ступенем окислення. Процеси окислення домішок в тропосфері можуть протікати по трьох 

основних напрямах: 

- в газовій фазі; 

- в розчині після абсорбції частками води; 

- на поверхні твердих аерозольних часток (після абсорбції на них газоподібних домішок). 

Провідну роль в процесах окислення, що протікають в газовій фазі, грають вільні 

радикали - частки, що мають неспарений електрон на зовнішній електронній оболонці, є 

сильними окисниками. Ключова роль в хімічних перетвореннях різних атмосферних 

домішок належить гідроксильному радикалові ОН. 

Цикл пероксидного радикалу. Після поглинання жорсткого ультрафіолетового 

випромінювання потоки сонячного світла (ближній ультрафіолет, видиме і інфрачервоне 

світло) активує процеси в тропосфері - тій області атмосфери, в якій ми існуємо. Ключові 

процеси тут пов'язані з циклом ОН (пероксидним радикалом) (рис. 1). 



 
Рис. 1. Цикл перекисного радикалу в атмосфері 

Роль перекисного радикалу пов'язана з його високою окисною активністю. 

Ще одним продуктом реакцій за участю перекисного радикала є гідроперекисний 

радикал НО2. Цикл його наведено на рис. 2. 

 
                                             Рис. 2. Цикл гідропероксидного радикалу 

Він утворюється в результаті наступних реакцій: 

 
      а також реакції 

 
Сам гідропероксидний радикал здатний утворити OH∙, наприклад, в результаті 

наступної реакції: 

 
Він же утворює пероксид водню - джерело пероксидного радикала : 

 
Крім того, цей радикал активно бере участь в утворенні так званого фотохімічного 

смогу. Смог – це аерозоль, що складається з диму, туману і пилу, один з видів 

забруднення повітря у великих містах і промислових центрах. 

3.Парниковий ефект та фізико-хімічний кругообіг СО2.  

Парниковий ефект атмосфери - це її властивість пропускати сонячну радіацію, але 

затримувати земне випромінювання сприяючи акумуляції тепла землею. Земна атмосфера 

порівняно добре пропускає короткохвильову сонячну радіацію, яка майже повністю 

поглинається земною поверхнею.  

Нагріваючись за рахунок поглинання сонячної радіації, земна поверхня стає джерелом 

земного, в основному довгохвильового, випромінювання, частина якого йде в космічний 

простір. Найбільший інтерес викликає вплив збільшення концентрації СО2 на парниковий 

ефект атмосфери.  

Зростання концентрації вуглекислого газу посилює парниковий ефект, що веде до 

потепління глобального клімату, тому найважливішим "парниковим газом" є зовсім не СО2, 

а водяна пара. Розглядають наступні наслідки парникового ефекту: 

 згідно з оцінками, до кінця XXI століття вміст атмосферного СО2 подвоїться, 

що неминуче призведе до підвищення середньої глобальної приземної температури на 3 - 

5ºС. При цьому потепління очікується посушливішим літом в помірних широтах Північної 

півкулі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F


 припускають, що подібне зростання середньої глобальної приземної 

температури призведе до підвищення рівня Світового океану на 20 - 165 сантиметрів за 

рахунок термічного розширення води.  

 концентрація атмосферного СО2 може надати дуже сприятливий вплив на 

врожаї сільськогосподарських культур. Результати проведених експериментів дозволяють 

припускати, що в умовах прогресуючого зростання вмісту СО2 в повітрі природна і 

культурна рослинність досягнуть оптимального стану; зросте листкова поверхня рослин.  

Світлова енергія сонця, проникає крізь атмосферу, поглинається поверхнею землі та 

нагріває її. При цьому світлова енергія перетворюється на теплову, яка виділяється у вигляді 

інфрачервоного чи теплового випромінювання. Ось це інфрачервоне випромінювання, 

відбите від поверхні землі, і поглинається вуглекислим газом, при цьому він нагрівається сам 

і нагріває атмосферу. Виходить, чим більше в атмосфері вуглекислого газу, тим сильніше він 

вловлює клімат на планеті. Те ж саме відбувається і в парниках, тому це явище називається 

парниковим ефектом. Якщо так звані парникові гази будуть надходити з теперішньою 

швидкістю, то в наступному столітті середня температура Землі підвищиться на 4 - 5 º С, що 

може призвести до потепління. 

4.Хімія вихлопних газів – головних забруднювачів атмосфери.  

В промислово розвинутих країнах основним джерелом забруднення атмосфери є 

автотранспорт, парк якого безупинно росте. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 

тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. 

одиниць. 

Частка автотранспорту в забрудненні атмосфери продуктами згоряння показана в 

табл.1. 

Таблиця 1 

Обсяги викидів продуктів згоряння, млн. т. Рік 

Продукти згоряння Джерела продуктів згоряння 

продуктів згоряння 

 

 автомобілі електростанції, 

промисловість і т.д. 

Оксид вуглецю 59,7 5,2 

Вуглеводні й інші органічні 

речовини 
10,9 6,4 

Оксиди азоту 5,5 6,5 

Сполуки , що містять 

сірку 
1,0 22,4 

Макрочастки 1,0 9,8 

 

Викиди автомобільного транспорту істотно залежать від режиму роботи двигуна і 

якості використовуваного палива. Зразковий склад вихлопних газів автомобілів поданий у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Наближений склад (% по обсягу) вихлопних газів автомобілів 

Компоненти Вміст компонентів у вихлопах 

карбюраторний двигун дизельний двигун 

N2 74-77 76-78 

О2 0,3-8 2-18 

Н2О 3,0 - 5,5 0,5 - 4.0 

СО2 5,0-12,0 1,0-10,0 

СО 5.0 - 10,0 0,01 - 0,5 

Оксиди сірки 0-0,8 2*10 -4 - 0,5 

Вуглеводні 0,2 - 3,0 1 * 10 -3 - 0,5 

Альдегіди 0-0,2 (1 - 9) * 10 -3 

Сажа 0-0,4 г / м -3 0,01 -1,1 г / м -3 

Бензапірен (10-20) * 10-6 г/м –3 до 1 * 10 -5 г / м -3 



До токсичних відносять такі компоненти вихлопних газів: оксид вуглецю, оксиди 

азоту, вуглеводні. Крім того, деякі види палива містять сірку; що обумовлює вміст у 

вихлопних газах діоксиду сірки. 

З початку 1930-х років тетраметил- і тетраетилсвинець добавляють у якості 

антидетонатора до переважної більшості бензинів у кількості 80 (мг/л)-1. При прямуванні 

автомобіля від 25 до 75% цього свинцю викидається в атмосферу, осаджується на землю, 

потрапляє в поверхневі води. Свинець акумулюється в ґрунті і рослинності уздовж автострад 

(у містах - уздовж вулиць із пожвавленим рухом), помітна кількість сполук свинцю 

утримується в повітрі великих міст. За даними США і Великобританії, до 90% усього 

свинцю, що утримується в атмосфері, варто віднести за рахунок вихлопних газів. Виходячи 

із середніх втрат нафтопродуктів на одну автомашину 10 - 11 л в рік, загальний викид 

нафтопродуктів світовим автомобільним парком обчислюється 2,1-2,2 млн. т у рік, причому 

велика частина його потрапляє в ґрунти і гідросферу. 

5.Хімія аерозолів атмосфери.  

Аерозолі являють собою тверді або рідкі частинки, що знаходяться в повітрі в 

завислому стані. Тверді компоненти аерозолів дуже небезпечні для живих організмів, у 

людей вони викликають специфічні захворювання. В атмосфері аерозольні забруднення 

можна спостерігати у вигляді диму, туману, імли. Значна частина аерозолів формується в 

атмосфері при взаємодії твердих і рідких частинок між собою або з водяною парою. 

Середній розмір аерозольних частинок складає 1-5 мкм. В атмосферу Землі щорічно 

надходить близько 1 куб. км пилоподібних частинок штучного походження.  

Основними джерелами штучних аерозольних забруднень повітря на сьогодні є ТЕС, 

що споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, металургійні, цементні, 

магнезитові й сажові заводи. Аерозольні частинки від цих джерел відрізняються великою 

розмаїтістю хімічного складу. Найчастіше в їхньому складі можна знайти сполуки Силіцію, 

Кальцію й Карбону, набагато рідше — оксиди металів: купруму, магнію, мангану, цинку, 

нікелю, плюмбуму, сурми, вісмуту, селену, арсену, берилію, кадмію, хрому, кобальту, 

молібдену, а також азбесту. Ще більш різноманітним є органічний пил, що містить у собі 

аліфатичні й ароматичні вуглеводні, солі кислот. Він утворюється при спалюванні 

залишкових нафтопродуктів, у процесі піролізу на нафтопереробних, нафтохімічних та 

інших подібних підприємствах. Постійними джерелами аерозольного забруднення стали 

промислові відвали — штучні насипи з перевідкладеного матеріалу, головним чином 

розкривних порід, створених при видобутку корисних копалин або ж із відходів підприємств 

переробної промисловості, ТЕС. Джерелом пилу й отруйних газів стають масові підривні 

роботи. Відомо, що в результаті одного середнього за масою вибуху (250—300 тонн 

вибухових речовин) в атмосферу викидається близько 2 тис. куб. м умовного оксиду карбону 

І більше 150 т пилу. Виробництво цементу й інших будівельних матеріалів також є джерелом 

забруднення атмосфери пилом. Основні технологічні процеси цих виробництв — 

здрібнювання і хімічна обробка шихт, напівфабрикатів і одержуваних продуктів у потоках 

гарячих газів — завжди супроводжуються викидами пилу й інших шкідливих речовин в 

атмосферу. 

До атмосферних забруднювачів належать вуглеводні — насичені й ненасичені, що 

включають від 1 до 13 атомів Карбону. Вони можуть зазнавати різних перетворень, 

окиснення, полімеризації, особливо якщо почнуть взаємодіяти з іншими атмосферними 

забруднювачами після збудження сонячною радіацією. Результатом цих реакцій стає поява 

пероксидних сполук, вільних радикалів, сполук вуглеводнів з оксидами нітрогену й 

сульфуру, часто у вигляді аерозольних частинок. За деяких погодних умов у приземному 

шарі повітря можуть формуватися особливо великі скупчення шкідливих газоподібних й 

аерозольних домішок. Звичайно це трапляється, коли в шарі повітря прямо над джерелами 

газопилової емісії відбувається інверсія — розташування шарів холоднішого повітря під 

теплим, що перешкоджає рухові повітряних мас і затримує перенесення домішок угору. У 

підсумку шкідливі викиди концентруються під шаром інверсії, вміст їх у ґрунті різко 

зростає, що стає однією з причин утворення раніше невідомого в природі фотохімічного 

туману. 



6.Хімізм фотохімічного смогу в атмосфері великих міст. 

Фотохімічний туман (смог)— це багатокомпонентна суміш газів і аерозольних 

частинок первинного й вторинного походження. Основними компонентами смогу є озон, 

нітроген і сульфур оксиди, численні органічні сполуки пероксидної природи, які у 

сукупності називаються фотооксидантами. Фотохімічний смог утворюється в результаті 

фотохімічних реакцій за певних умов: наявності в атмосфері високої концентрації оксидів 

нітрогену, вуглеводнів та інших забруднювачів, інтенсивної сонячної радіації й безвітря або 

дуже слабкого обміну повітря в приземному шарі при могутній інверсії. Стійка безвітряна 

погода, яка завжди супроводжується інверсіями, потрібна для створення високої 

концентрації реагуючих речовин. Такі умови виникають частіше в червні-вересні й рідше 

узимку. Під час тривалої ясної погоди сонячна радіація стає причиною розщеплення молекул 

нітроген двооксиду й утворення нітроген оксиду й атомарного кисню. Атомарний кисень із 

молекулярним киснем утворюють озон. Здавалося б, останній, окиснюючи нітроген оксид, 

повинен знову перетворюватися на молекулярний кисень, а нітроген оксид — на двооксид. 

Але цього не трапляється. Нітроген оксид вступає в реакцію з олефінами вихлопних газів, які 

при цьому розщеплюються за подвійним зв'язком й утворюють осколки молекул і надлишок 

озону. У результаті тривалої дисоціації нові маси нітроген двооксиду розщеплюються й 

дають додаткові кількості озону. Починається циклічна реакція, результатом якої стає 

поступове нагромадження озону. Озон вступає в реакцію з олефінами. В атмосфері 

накопичуються різні перекиси, які у сумі й утворюють характерні для фотохімічного туману 

оксиданти. Останні стають джерелом так званих вільних радикалів, що відрізняються 

особливою реактивною здатністю. Такі смоги вкрай небезпечні для дихальної й кровоносної 

систем і часто бувають причиною передчасної смерті міських жителів з послабленим 

здоров'ям. 

Зі зростанням розвитку промисловості у всьому світі значно зростає негативний вплив 

її на навколишнє середовище. Все більших масштабів набуває забруднення гідросфери, 

земляних ресурсів та повітря. На забруднення повітря впливають багато факторів, але серед 

основних джерел антропогенного впливу особливої шкоди приносять теплові електростанції 

і, останнім часом, автомобільний транспорт. Їх газові викиди все більше і більше 

забруднюють атмосферу. Накопичення цих викидів у різних шарах атмосфери призводить до 

утворення на деяких територіях так званих смогів. 

Смог – це проблема багатьох міст світу. Розрізняють смоги лондонського типу 

(вологі) і фотохімічні (сухі). Вологі смоги – це такі, що утворені густим туманом, 

перемішаним з димом, газовими відходами промислових підприємств і автомобільного 

транспорту.  

В умовах міського середовища можливе утворення другого типу смогів – 

фотохімічного. Вони виникають при наявності великої кількості різноманітних 

забруднюючих речовин, низькій відносній вологості повітря, надлишку сонячного 

випромінювання і безвітряній погоді (або при дуже незначній швидкості вітру) у вигляді 

пелени їдких газів і аерозолів підвищеної концентрації. Виникненню смогів сприяють рельєф 

та наявність інверсії – підвищення температури при підйомі вгору. Фотохімічні смоги, 

враховуюяи місце їх найяскравішого виявлення, нерідко називають лосанджелеськими  

Смоги такого типу спостерігаються на західному узбережжі Тихого океану у США. 
 


