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Kataliza w przemyśle nieorganicznym
Zenon Sarbak*

Reakcje i procesy katalityczne (cz. III)

W 1798 roku Malthus ogłosił, że populacja ludzi na świecie wzrasta  w postępie geometrycznym, podczas gdy 

produkcja żywności tylko w postępie arytmetycznym. Na tej podstawie wnioskowano, że światu grozi głód. 

Jednakże Malthus nie wziął pod uwagę, że chemia i inżynieria chemiczna może przeciwdziałać takiemu proble-

mowi. Jednym z wielu sposobów zapobieżenia głodowi jest stosowanie nawozów sztucznych. Z wielu rodza-

jów tych nawozów dużą rolę odgrywają nawozy azotowe. Do ich produkcji wymagany jest amoniak.

Synteza amoniaku
Amoniak jest jednym z bardzo 
ważnych związków chemicz-
nych stosowanym głównie do 
produkcji kwasu azotowego 
i nawozów sztucznych. Obec-
nie światowa produkcja amo-
niaku wynosi około 120 mln 
t/rok, a w Polsce w 2008 roku 
wyprodukowano 1,7 mln ton 
amoniaku [1]. W skali prze-
mysłowej otrzymuje się go 
z azotu i wodoru. Już w XIX 
wieku próbowano połączyć 
te dwa gazy, próby zakończy-
ły się  niepowodzeniem, gdyż 
wówczas nie znano termody-
namiki układu. Szczegółowe 
badania nad syntezą amo-
niaku rozpoczął Fritz Haber 
z współpracownikami na po-
czątku XX wieku, które wyka-
zały że reakcja:

N2 + 3H2  → 2NH3 + ciepło

jest egzotermiczna, o czym 
świadczy standardowa zmiana 
entalpii ΔH = -92,4 kJ/mol na-
tomiast zmiana entalpii swo-
bodnej ΔG° = - 33,3 kJ/mol. 
Ujemna wartość ΔG° wskazu-
je na znaczne powinowactwo 
wodoru i azotu do wiązania się 
w amoniak w standardowych 

warunkach ciśnienia i tempe-
ratury (1013 hPa, 298 K). Jed-
nakże w rzeczywistości reakcja 
wykazuje bardzo małą szyb-
kość, co powoduje, że nie ma 
ona praktycznego znaczenia.
Stwierdzono, że podwyższe-
nie temperatury do 400 K po-
woduje zmniejszenie ΔG400 do 
–12,4 kJ/mol czyli następuje 
zwiększenie szybkości reakcji. 
Dalsze zwiększanie tempe-
ratury do 500K powoduje, że 
ΔG500 = + 9 kJ/mol czyli reak-
cja ulega zahamowaniu.
Widać więc, że w wyniku pod-
wyższenia temperatury nastę-
puje przesunięcie równowagi 
w kierunku przeciwdziałania 
podwyższeniu temperatury 
czyli w stronę substratów re-
akcji. Z tego wynika wniosek, 
że reakcję należałoby prowa-
dzić w możliwie najniższej 
temperaturze. Na tej podsta-
wie można wnioskować, że 
jeśli podniesiemy temperatu-
rę mieszaniny w stanie rów-
nowagi to układ zachowa się 
tak, aby obniżyć temperaturę 
czyli nastąpi przemiana z po-
chłonięciem ciepła a więc roz-
pocznie się rozkład amoniaku  
na azot i wodór, który jest re-
akcją endotermiczną.

Odwrotna sytuacja będzie gdy 
obniżymy temperaturę ukła-
du będącego w stanie równo-
wagi, to wówczas obniżeniu 
temperatury sprzyjać będzie 
powstawanie amoniaku, któ-
ra jest reakcją egzotermiczną. 
Wnioski te są zgodne z regułą 
Le Chateliera.
Cząsteczka azotu, składająca 
się z dwóch atomów jest bar-
dzo trwała:

:N ≡ N: ≡ 2N  -942 kJ/mol

o czym świadczą stopnie dy-
socjacji:

w temp.  2000 K α = 5 · 10-50%
                  3000 K α = 0,075%
                  4000 K α  =  2,93%

z kolei cząsteczka wodoru 
również jest trwała, ale mniej 
niż azotu:

H – H → 2H -427 kJ/mol

Z przedstawionego rozważa-
nia wynika, że reakcja syntezy 
amoniaku wymagałaby wyso-
kich temperatur.
Mamy więc odczynienia z dwo-
ma przeciwstawnymi procesa-
mi: wysoka temperatura spo-

woduje szybkie osiągnięcie 
równowagi reakcji, jednakże 
stężenie amoniaku będzie 
zbyt małe aby proces był opła-
calny ekonomicznie. 
Dalsze rozważania nad proce-
sem syntezy amoniaku zwią-
zane są z liczbą moli obu ga-
zowych substratów reakcji:

N2   +   3H2   =   2NH3 
      1 mol    3 mole   2 mole

Tutaj występują 4 mole sub-
stratów i 2 mole produktu. 
Stąd wynika, że jeżeli reakcję 
przeprowadzi się w zamknię-
tym reaktorze zmniejszenie 
liczby moli oznacza zmniej-
szenie się ciśnienia. Oznacza 
to, że ciśnienie jest w tej samej 
temperaturze dwa razy niższe 
niż przed reakcją.
Tak więc, jeżeli zwiększymy ci-
śnienie mieszaniny to reakcja 
będzie przebiegała zgodnie 
z regułą Le Chateriera w kie-
runku jego zmniejszenia, czyli 
w kierunku zmniejszeniu ob-
jętości tzn. w kierunku synte-
zy amoniaku.
Podsumowując powyższe roz-
ważania dotyczące reguły Le 
Chateriera w zastosowaniu 
do syntezy amoniaku należy 



C M Y K

 

Strona 1

10

BADANIA

rok 15, nr 4

stwierdzić, że w celu uzyska-
nia dużego stopnia przemia-
ny azotu i wodoru w amoniak 
należy reakcję prowadzić pod 
wysokim ciśnieniem i w możli-
wie niskiej temperaturze.
Synteza amoniaku jest przy-
kładem, gdy względy kine-
tyczne i termodynamiczne są 
ze sobą sprzeczne. Z tego po-
wodu potrzebny jest dodatko-
wy środek, którego zadaniem 
będzie doprowadzenie układu 
do stanu równowagi w możli-
wie najniższej temperaturze. 
Badania nad poszukiwaniem 
takiego środka rozpoczęto już 
około 1905 roku. Badania roz-
poczęli Fritz Haber, Carl Bosch 
i Alwin Mittasch w laborato-
riach BASF (Badische Anilin 
und Soda Fabrik) w Ludwig-
shafen [2]. Stwierdzili, że me-
tale takie jak wolfram, żelazo, 
ruten, osm oraz uran wyka-
zują aktywność w syntezie 
amoniaku, ale po pewnym 
czasie ją tracą. Następnie sku-
pili się na badaniu rud żelaza 
o różnym pochodzeniu. Rudy 
poddano redukcji otrzymując 
metaliczne katalizatory żela-
zowe. Przeprowadzone bada-
nia wykazały, że katalizatory 
otrzymane ze szwedzkiej rudy 
wydobywanej w Galliväre wy-
kazywały stosunkowo dobrą 
i stabilną aktywność.  Stwier-
dzono, że katalizator zawierał 
również Al3O3  i  K2O.
Po latach badań opracowa-
no warunki syntezy amonia-
ku. W 1913 roku uruchomiono 
w Oppau pierwszą fabrykę 
tego produktu opierając się na 
ówcześnie znanych danych ter-
modynamicznych i doświad-
czeniach z stosowaniem wy-
sokiego ciśnienia. Niemiecka 
fabryka produkowała dobowo 
30 ton amoniaku wykorzystu-

jąc do tego celu azot z ciekłego 
(skroplonego) powietrza i wo-
dór z gazu wodnego. Otrzy-
manie wodoru polegało na 
rozkładzie pary wodnej wpro-
wadzonej na rozgrzany do 
temperatury 1200°C koks. 
W wyniku reakcji otrzymano 
mieszaninę wodoru i tlenku 
węgla zwaną gazem wodnym:

C + H2O = CO + H2

W tych warunkach reakcja 
przebiegała dalej:

CO + H2O = CO2 + H2 

Tak więc zamiast mieszani-
ny 50% obj. CO i 50% obj. H2 
otrzymano mieszaninę, której 
skład objętościowy był w przy-
bliżeniu następujący: 45% H2 , 
45% CO, 5% CO2 i 5% H2O.
Wodór jako jeden z substratów 
potrzebnych w syntezie amo-
niaku można również otrzy-
mać z gazu ziemnego poprzez 
jego konwersję do gazu syn-
tezowego. Gaz ziemny, które-
go głównym składnikiem jest 
metan podlega katalitycznej 
konwersji parowej zgodnej 
z sumaryczną reakcją:

CH4 + H2O ↔ Co + 3H2 
ΔH = 227 kJ

i  CO2 + H2 ↔ CO + H2O
ΔH = 32 kJ

Wodór może również powsta-
wać poprzez rozkład katali-
tyczny metanu:

CH4 → C + 2H2

ΔH  =  74,6 kJ

Przemysłowym katalizatorem 
stosowanym w reformowaniu 
metanu jest najczęściej nikiel 

naniesiony w ilości 4-8%mas.  
na Al2O3 lub MgAl2O4. pro-
dukowany przez BASF, Haldor 
Topsøe lub United Catalysts 
w formie pierścieni (19x9x19 
mm lub 23x11x25 mm) lub 
cylindrów (20x18 mm z 4 mm 
otworem).
Katalizatory stosowane w syn-
tezie amoniaku są bardzo czu-
le na zawarte w substratach 
gazowych zanieczyszczenia, 
które są truciznami katalitycz-
nymi. Trwałą dezaktywację 
katalizatora powodują związ-
ki siarki, fosforu i chloru, na-
tomiast odwracalne zatrucie 
w szczególności w niższych 
temperaturach powoduje para 
wodna i tlenki węgla. Już 
0,01% siarki powoduje wyraź-

ną dezaktywację katalizatora. 
Obserwuje się również nieko-
rzystny wpływ wyższych tem-
peratur na teksturę katalizato-
rów, gdyż przyśpieszony jest 
proces zmian kształtu i roz-
miaru krystalitów oraz objęto-
ści i wymiarów wolnych prze-
strzeni między ziarnowych. 
Związki siarki, takie jak H2S, 
COS, CS2 i RSH, zawarte w ga-
zach syntezowych głównie ga-
zie ziemnym usuwane są na
drodze adsorpcyjno-katalitycz-
nej w temperaturze 400°C sto-
sując 80-90% mas. ZnO w po-
staci wytłoczek (3/16 cala) lub 
pastylek (1/8 cala). Małe ilości 
związków chloru usuwać moż-
na stosując ZnO, natomiast 
większe ilości wymagają alka-

Rys. 1. Wykres zależności wydajności amoniaku od tem-
peratury i ciśnienia
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lizowanego Al2O3, który zwy-
kle ma postać kulek o średni-
cy 1/8 do 3/16 cala czyli 3 do 
4,5 mm. Światowym liderem 
dostarczającym obu tych ma-
teriałów jest United Catalysts, 
Haldor Topsøe i Synetix.
Oczyszczone gazy syntezowe 
(wodór i azot) zostają sprzężo-
ne do odpowiedniego ciśnie-
nia roboczego i doprowadzo-
ne do reaktora pracującego 
w obecności katalizatora pod 
ciśnieniem 200-350 atm (20-
-35 MPa) w temperaturze 500-
600°C.
Na rys. 1 przedstawiono wy-
kres ujmujący wydajność syn-
tezy amoniaku od ciśnienia 
i temperatury. Na osi rzęd-
nych oznaczono procentową

zawartość amoniaku będące-
go w równowadze ze stechio-
metryczną mieszaniną wodo-
ru i azotu, a na osi odciętych 
temperaturę.
Z wykresu widać wyraźnie, że 
wydajność syntezy amoniaku 
jest tym większa im wyższe 
jest ciśnienie gazu, a zmniej-
sza się wraz ze wzrostem tem-
peratury.
W praktyce przy ciśnieniu 300 
atm (30 MPa) i temperaturze 
600°C otrzymujemy amoniak 
z wydajnością około 10%, 
podczas gdy wydajność teo-
retyczna jest wyższa. 
Opracowano również metody 
syntezy amoniaku stosujące 
inne warunki ciśnienia, jak na 
przykład francuska metoda 

Claude’a, w której stosuje się 
ciśnienie 1000 atm. i dająca 
amoniak z wydajnością 45%. 
Jedną z najważniejszych wad 
tej metody jest trudność w do-
borze odpowiednich materia-
łów do budowy reaktora, gdyż 
wiadomo, że przy stosowa-
niu wysokich ciśnień wodoru 
w podwyższonej temperatu-
rze wodór  łatwo dyfunduje 
przez wiele metali. Z drugiej 
strony węgiel obecny w stali 
(zwykle w ilości około 1,5%) 
ulega w wysokiej temperatu-
rze uwodornieniu z utworze-
niem metanu, wskutek czego 
materiał reaktora staje się 
miękki i obniża się wytrzyma-
łość mechaniczna na wysokie 
ciśnienie.

Mechanizm syntezy amoniaku 
został oparty na wieloletnich 
badaniach kinetycznych, co 
przyczyniło się do zrozumie-
nia procesów zachodzących 
na powierzchni katalizatora. 
Ogólny schemat syntezy opar-
ty jest na poniższym mechani-
zmie dysocjacyjnym:

N2(g) + Kat = N2-Kat

N2-Kat  + Kat   =    2N-Kat  

H2(g) + Kat = H2-Kat

H2-Kat + Kat = 2H-Kat 

N-Kat + H-Kat = NH-Kat + Kat

NH-Kat + H-Kat = NH2-Kat + Kat
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NH2-Kat + H-Kat = NH3-Kat +  Kat

NH3-Kat = NH3(g) + Kat

H2(g)   +   2Kat   =   2H-Kat.

w którym Kat oznacza cen-
trum katalityczne aktyw-
ne.
Chemisorpcja azotu na me-
talach wskazuje na istnienie 
kilku form stanów adsorpcyj-
nych oznaczonych jako α, β 
i γ. Stwierdzono, że formy α i γ 
mają naturę cząsteczkową, i są 
słabo związane z powierzch-
nią katalizatora, natomiast  β 
jest  formą atomową, ulegają-
cą desorpcji w temperaturach 
rzędu 1000K. 
Badania adsorpcji azotu na 
monokrysztale żelaza wyka-
zały [3], że najbardziej aktyw-
ną ścianą jest ściana (111), na-
tomiast ściana (100) jest mniej 
aktywną, najmniej aktywną 
jest ściana (110). Energie akty-
wacji adsorpcji azotu wynoszą
odpowiednia: 0, 12 i 29 KJ/mol, 
podczas gdy względne szyb-
kości adsorpcji 60 : 3 : 1. Eta-
pem limitującym szybkość 
reakcji syntezy amoniaku jest  
dysocjacyjna adsorpcja czą-
steczki azotu.
Stwierdzono, że azot słabiej 
adsorbuje się niż np. CO, który 
uważany za truciznę w bada-
nym procesie, jednakże dy-
socjacja azotu jest łatwiejsza. 
Wykazano, że ugrupowania 
NH3-Kat na katalizatorze żela-
zowym tworzą się w zakresie
temperatur 120-130K, podczas 
gdy NH-Kat w 350K a N-Kat 
w 541K.
Z kolei stwierdzono, że wo-
dór jest słabo adsorbowany 
w postaci atomów, a jego ilość 
zmniejsza się wraz ze wzro-
stem temperatury [4]. Rys. 2. Schemat wytwarzania katalizatora do syntezy amoniaku
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W przypadku promotorowa-
nych monokryształów katali-
zatorów żelazowych  stwierdzo-
no, że obecność potasu nie 
ma wpływu na chemisorpcję 
wodoru. Jednakże jego che-
misorpcja wzrasta w obecno-
ści Al2O3 promotorowanego 
potasem. Rolą promotora wy-
daje się być wzrost stabilno-
ści ugrupowania N2-Kat na 
żelazie, gdyż jego adsorpcja 
zachodzi na żelazie sąsiadu-
jącym z potasem. Obecność 
ugrupowania chemisorpcyj-
nego N-Kat wpływa natomiast 
na wzrost stabilności potasu. 
Z kolei potas powoduje wzrost 
mocy i szybkości chemisorp-
cji na żelazie, a dodatek glinu 
zmniejsza chemisorpcję w prze-
liczeniu na jednostkę po-
wierzchni.

W oparciu o poznane wyniki 
opracowano procedurę wy-
twarzania katalizatora syntezy 
amoniaku, którą opisuje sche-
mat (rys. 2).
Na schemacie (rys. 2) przed-
stawiono jeden ze sposobów 
otrzymywania katalizatora 
syntezy amoniaku. Do wy-
twarzania takiego katalizatora 
stosuje się rudę magnetytową 
(żelaziak magnetyczny) lub 
syntetyczny magnetyt. Zwy-
kle minerał ten zawiera oko-
ło 95%mas. Fe3O4, po około 
1,5%mas. Al2O3 i K2O, poniżej 
1% mas.SiO2 oraz inne mikro-
domieszki a stosunek atomo-
wy Fe(II):Fe(III) wynosi około 
0,5-0,6. Do magnetytu dodaje 
się niewielką ilość tlenku glinu 
oraz tlenek wapnia lub wę-
glan potasu albo azotan pota-

su. Po wymieszaniu i stopieniu 
następuje krystalizacja, w wy-
niku której promotory wbu-
dowują się w sieć magnetytu, 
a jego przestrzeń międzyziar-
niowa wzbogaca się w jony 
Fe(II). Postępująca krystaliza-
cja prowadzi do tworzenia się
kryształów wustytu (Fe1-xO) 
zawierających małe ilości 
Ca((II). Jony Ca(II) znajdujące 
się w przestrzeni międzyziar-
niowej przekształcają się czę-
ściowo w ferryt wapniowy 
(CaO·FeO). W efekcie prekur-
sor katalizatora żelazowego 
składa się z magnetetu (~85%
mas.), wustytu (~ 8%mas.), 
a w przestrzeni międzyziar-
nowej, w końcowym etapie 
następuje krystalizacja fazy 
szklistej w której znajdują 
się tlenki CaO, K2O oraz mie-
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szaniny tlenków CaO·SiO2, 
CaO·Al2O3 i K2O·SiO2. W ma-
gnetycie głównie znajduje się 
Al2O3 oraz znaczne ilości CaO, 
podczas gdy w wustycie tylko 
mała ilość CaO. Widać więc, że 
skład katalizatora zależy od 
warunków w jakich prowa-
dzono krystalizację.
Zawartość wustytu w kata-
lizatora można określić przy 
pomocy stosunku stężenia że-
laza(III) [5]:

R  =  CFe(II)/ CFe(III)

Z rys. 3 widać wyraźnie, że 
zawartość promotorów struk-
turalnych Al2O3 i CaO w tlen-
kach żelaza zmniejsza się ze 
wzrostem stężenia żelaza(II) 
[6].
Stwierdzono, że promotory 
strukturalne w katalizatorze 
żelazowym znajdują się w po-
staci tlenków [7] W przypadku 
Al2O3, jego wpływ na aktyw-
ność katalizatora żelazowego 
w syntezie amoniaku związa-
ny jest z efektem teksturalnym 
polegającym na zmniejszeniu 
szybkości spiekania ziaren 
żelaza, co związane jest po-
krywaniem powierzchni tych 
ziaren wysepkami tlenku gli-
nu, przez co utrudniony jest 
kontakt między ziarnami czyli 
stabilizowana jest porowata 
struktura katalizatora. Ponad-
to w wyniku powstawania 
wtrąceń składających się z roz-
tworów stałych typu spinelu 
żelazowoglinowego FeAl2O4 

utrudniony jest wzrost ziaren 
żelaza, przez co zapobiega 
się dezaktywacji katalizatora. 
Wykazano, że optymalna ilość 
Al2O3 wynosi 2-5%mas. Na 
podstawie dotychczasowych 
badań [4,8,9] stwierdzono, że 
tlenek wapnia dodany w ilo-

Rys. 3. Wpływ stopnia utlenienia żelaza (R) na zawartość 
promotorów strukturalnych w tlenkach żelaza [6]
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ści 2-3%mas. ulega segregacji 
w przestrzeni międzyziarno-
wej. Wykazano, że powoduje 
on wzrost aktywności i wiel-
kości powierzchni właściwej 
oraz jest odporny na inhibitu-
jące działanie zanieczyszczeń. 
Natomiast dodatek K2O, który 
rozkłada się w około 620 K 
(~330°C) powoduje wzrost 
dysocjacyjnej adsorpcji azotu, 
co limituje szybkość reakcji. 
Poprzez obniżenie stężenia 
zaadsorbowanego na żela-
zie amoniaku, K2O powoduje 
wzrost liczby centrów aktyw-
nych dla dysocjacji azotu oraz 
wzrost szybkości tworzenia 
amoniaku. Wykazano, że po-
tas obniża energię adsorpcji 
na żelazie. 
Stwierdzono, [10], że zawar-
tość związków siarki w ilości 
0,2 mg S/m2 powierzchni ka-
talizatora zatruwa go całko-
wicie. Zawartość 20-30 ppm 
siarkowodoru w substratach 
może spowodować znaczne 
zatrucie katalizatora nawet 
przez dobę.
Zatrucie arsenem i fosforem 
związane jest z utworzeniem 

stabilnych związków z żela-
zem, co powoduje utratę ak-
tywności.
Z kolei chlor reaguje bardzo 
szybko z potasem z utworze-
niem KCl, która ulega usuwa-
niu z katalizatora, w wyniku 
czego katalizator nieodwra-
calnie traci swoją aktywność
Czasowe zatrucie związkami 
tlenu jak CO, CO2, H2O i O2 
związane jest z tym, że kata-
lizatory żelazowe wykazują 
również aktywność w reak-
cjach metanacji.

3H2 + CO → CH4 + H2O

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O

H2 + 0,5O2 → H2O

Widać wyraźnie, że ilość po-
wstającej wody (pary wodnej) 
zwiększa się wraz z przesuwa-
niem się regentów przez złoże 
katalizatora. Dezaktywacja ka-
talizatora żelazowego zwią-
zana jest również z procesem 
spiekania katalizatorów. Prócz 
tego działanie chemiczne oraz 
temperatura może zmienić 

rozkład tlenków promotora 
przez co ulega nieodwracal-
nej zmianie geometria ziaren 
żelaza [11]. Zwykle czas życia 
katalizatora wynosi ponad 10 
lat. W przypadku katalizato-
rów żelazowych producenta-
mi są Haldor Topsøe, Syntetix, 
Engelhard, oraz United Cataly-
sts, natomiast pierwsze dwie 
wymienione firmy oraz Linde
AG, Uhde Gmbtt i Kellog & 
Rott  posiadają również licen-
cje procesowe. 
W ostatnich latach firma M.W.
Kellogg Technology Co., po-
przednik Kellogy Brown & 
Root wprowadziła nowy pro-
ces syntezy  amoniaku opie-
rający się  na katalizatorze 
rutenowym osadzonym na 
zgrafityzowanych węglach ak-
tywnych. Zastosowanie tego 
katalizatora powoduje zmniej-
szenie ciśnienia potrzebnego 
do sprężania gazu syntezowe-
go do około 9 MPa. Jak wia-
domo wytworzenie wysokie-
go ciśnienia potrzebnego do 
prowadzenia procesu syntezy 
związane jest z zużyciem du-
żej ilości energii. Wykazano, że 
światowa produkcja amoniaku  
przekraczająca 150 mln t/rok. 
Pochłania 1% światowego zu-
życia energii [12].  W procesie 
KAAP (Kellogg Advanced Am-
monia Process) zastosowano 
cztery warstwy katalizatora. 
Pierwszą warstwę stanowi ka-
talizator żelazowy a trzy na-
stępne katalizator rutenowy. 
[13,14].
Katalizator KAPP jest przed-
miotem patentów [15-17], 
jednakże informacje dotyczą-
ce sposobu jego wytwarzania 
nie są w pełni dostępne. Na 
podstawie doniesień literatu-
rowych można tylko opisać la-
boratoryjną syntezą kataliza-
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tor. Bardzo istotne znaczenie 
ma wybór nośnika węglowe-
go. Wcześniej przeprowadzo-
no badania [18-20] wykazały, 
że węgiel należy poddawać 
wstępnej obróbce termicznej 
w temperaturze 800-900°C 
w atmosferze wodoru w celu 
usunięcia ugrupowań tlen-
kowych oraz zawierających 
siarkę. Operacja ta ma na celu 
usunięcia ugrupowań elektro-
akceptorowych węgla, które 
mogłyby  oddziaływać z kry-
stalizatorami rutenu i poprzez 
odciągnięcie z nich elektro-
nów (ang. electron withdra-
wing) powodować dezakty-
wację powierzchni rutenu, 
mimo obecności promotora. 
Na odpowiednio przygotowa-
ny nośnik wprowadza się me-
todą impregnacji z roztworu 
rozpuszczalnika (aceton, THF) 
ruten. Najczęściej stosuje się 
chlorek rutenu RuCl3·nH2O lub 
rzadziej ruteniany np. K2RuO4, 
lub acetyloacetonian albo kar-
bonylek Ru3(CO)12. Po usunię-
ciu rozpuszczalnika i wysusze-
niu otrzymany materiał pod-
daje się redukcji w atmosferze 
wodoru, a następnie aktywuje 
się wprowadzając promotory. 
Stwierdzono, że najbardziej 
aktywnymi są potas, cez a na-
wet bar – osadzone metodą 
impregnacji roztworami wod-
nymi azotanów. Ostateczna 
redukcja zachodzi w reakto-
rze syntetyzowym w którym 
czynnikiem redukującym jest 
mieszanina azotu i wodoru. 
W przypadku katalizatora Ru/C  
zawierającego bar wykazano, 
że jest on bardziej stabilny od 
katalizatora promotorowane-
go potasu. Jest to prawdopo-
dobnie związane z blokowa-
niem spiekania fazy metalicz-

nej. Bar jest również czynni-
kiem hamującym szybkość 
metanacji - reakcji, która do-
prowadza do destrukcji nośni-
ka węglowego.
Obecnie na świecie pracuje już 
sześć takich instalacji o zdol-
ności produkcyjnej 9 000 t 
NH3 /dobę. Jest to tyle co wy-
nosi zdolność produkcyjna 
wszystkich polskich wytwórni 
amoniaku [21]. 
Instalacje amoniaku w Polsce 
znajdują się w Zakładach Azo-
towych w Puławach, Tarno-
wie-Mościcach, Kędzierzynie 
i Policach oraz w Zakładach 
Azotowych „Anwil” we Wło-
cławku i pracują na kataliza-
torze żelazowym. Rozwój tych 
instalacji był możliwy dzięki 
pracy grup badawczych sku-
pionych w Instytucie Nawo-
zów Sztucznych w Puławach, 
Politechnice Szczecińskiej, Po-
litechnice Warszawskiej oraz 
w laboratoriach wymienio-
nych wyżej Zakładów Azoto-
wych.
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