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Synteza tritlenku siarki
Zenon Sarbak*

Reakcje  i  procesy katalityczne (cz. V)

Tritlenek  siarki (SO3) powstaje w przemyśle w wyniku utlenienia ditlenku siarki (SO2). Reakcja ta jest podsta-

wowym etapem w produkcji kwasu siarkowego. Obecnie jako katalizator stosuje się pentatlenek diwanadu 

(V2O5), który wraz z tlenkiem metalu alkalicznego osadzony jest  na nośniku. W prezentowanej pracy omówio-

no  zagadnienia fizykochemiczne związane zarówno z teorią jak i przemysłową  syntezą tritlenku siarki.

1. Wprowadzenie
Titlenek siarki jest produktem utleniania ditlenku siarki, który 
następuje po rozpuszczeniu w wodzie tworzy kwas siarkowy 
(VI) o maksymalnym stężeniu 98-99%.

2SO2   +   O2   →   2SO3                   ΔH   =   – 47,2 Kcal 
Reakcja powyższa jest egzotermiczna i przebiega bardzo wol-
no.

W praktyce stosuje się katalizatory; dawniej stosowano gąbkę 
platynową lub platynę naniesioną na SiO2 lub azbest (glino-
krzemian ilasty). Obecnie stosuje się pantatlenek di wanadu 
naniesiony na Al2O3 lub inny nośnik promotorowany K2O lub 
Na2O, a reakcję prowadzi w temperaturze 400-500°C. Przepro-
wadzenie reakcji w stosunkowo niskiej temperaturze jest ko-
nieczne gdyż zapewnia to możliwie wysoką wydajność. Wynika 
to z reguły przekory Le Châteliera. W myśl prawa działania mas 
stała równowagi reakcji syntezy ma postać:

                                                              [SO3]2

K   =
   [SO2]2 [O2]

Jak wynika tabeli 1 wraz ze wzrostem temperatury  wartość sta-
łej K maleje. Wyniki te wskazują na zmniejszenie się udziału SO3 
w równowadze SO2 i O2. Podobnie zmniejsza się zawartość SO3 
wraz ze wzrostem temperatury (rys. 1).
Wprowadzając do prawa działania mas ciśnienie parcjalne  
otrzymujemy dla równania:

SO2  +   ½O2   → SO3

                                                             
Kp   =

   PSO2
   ·   √PO2

a po przekształceniu:

Kp   √PO2
   =

   PSO3
   

                                                                       PSO2

Z powyższej zależności wynika, że wydajność reakcji jest wprost 
proporcjonalna do pierwiastka ciśnienia cząstkowego (stęże-
nia) tlenu. 
Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, że  najwyższą 
wydajność w syntezie tritlenku siarki uzyska się prowadząc re-

Tabela 1.Zależność stałej równowagi reakcji syntezy SO3 
od temperatury [1]

Temperatura (°C) Wartość stałej K

450
500
600
700

0,35 · 105

0,52 · 104

0,22 · 103

0,23 · 102

Rys. 1. Zależność temperaturowa równowagi chemicznej 
w mieszaninie SO2 i O2 [1]

 PSO3
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od temperatury [1]

Temperatura (°C) Wartość stałej K
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Rys. 1. Zależność temperaturowa równowagi chemicznej 
w mieszaninie SO2 i O2 [1]
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akcję w niskiej temperaturze z dużym nadmiarem tlenu. Należy 
podkreślić, że stosowanie nadmiaru powietrza nie jest pożąda-
ne, gdyż na każdą objętość tlenu wprowadza się do reaktora 
prawie cztery objętości azotu, który rozcieńcza reagujące gazy.

2. Katalizatory i mechanizm reakcji
W celu przyśpieszenia omawianej reakcji utleniania stosowano 
różne katalizatory (rys. 2). Znaczenie techniczne uzyskał jedynie 
pentatlenek diwanadu(V) promotorowany jonami potasu. Me-
chanizm przemiany chemisorbowanego SO2 w SO3 jest skom-

Rys. 2. Katalizatory i ich aktywność w utlenianiu SO2 do 
SO3 [2]

plikowany. Do tej pory brak pełnej zgodności, który z zapropo-
nowanych jest rzeczywisty. Jeden z mechanizmów zakłada dwu 
etapowa przemianę [3]:

SO2   +   2V5+   +   O2-   →   SO3    +   2V4+

½O2   +   2V4+   →   2V5+   +   O2

Pierwszy etap związany jest z utlenianiem SO2 a drugi z reduko-
waniem wanadu.
Niedawno przeprowadzone badania [4] z zastosowaniem soli 
stopionych sugrtują, że tworzenie kompleksu katalizator – SO2 
oraz redukowanie V4+ do V5+:

V2O5   •   SO3   +   SO2   →   (VOSO4)2

    (VOSO4)2   →   V2O4   •   SO2   +   SO3   +   ½O2

V2O4   •   ½O2   →   V2O4   •   SO3

Z kolei inni badacze [5] twierdzą, że utlenianie może przebiegać 
na dwóch drogach:
     

2

       + SO2            

2

                        + SO2              

2

                            + O2              

2
[V5+]   →   [V5+] SO2   →   [V5+] 2SO2   →   [V5+]   +   2SO3

                          O2                

2                     

½O2

            2
→   [V4+] SO3   →   [V5+]   +   O2-   +   SO3

Pierwsza z  tych reakcji związana jest z kompleksem dwuczą-
steczkowym, który tworzy się z dwoma atomami wanadu takim 
jak np. wanadan potasowo-siarkowy (ang. potasium sulfur va-
nadate) oznaczonym na schemacie jako [V2

5+].

Tabela 2.Wpływ stosunku atomowego i rodzaju promoto-
ra alkalicznego natemperaturę topnienia układu katali-
tycznego [10]

Rodzaj 
promotora

Stosunek atomowy 
promotora do wanadu

Temperatura 
topnienia (°C)

Na

Na

Na

K

K

K

Cs

Cs

Cs

3

4,7

10

3

4,7

10

3

3,7

10

>470

>460

>460

>475

439

404

430

416

388

Natomiast autorzy prac [6 - 8] proponują tworzenie ugrupowa-
nia VO2(SO4)2  które jest produktem poniższej reakcji równowa-
gowej:

VO(SO4)3
3-   +   SO4

2-   →   VO2
3-   +   S2O2

3-

Stosując promotory alkaliczne wykazano, że w zakresie tempera-
tur 350 – 480°C tworzą się związki krystaliczne zależne od rodza-
ju dodanego promotora: NaVO(SO4)2, NaV(SO4)2, K(VO)3(SO4)5, 
KV(SO4)2, Cs(VO)2(SO4)3 i CsV(SO4)2 [9].
Wykazano, że wraz ze wzrostem stosunku atomowego alkalicz-
nego promotora do wanadu obniża się temperatura topnienia 
układu, co przedstawiono w tabeli 2 [10].
Na podstawie przedstawionych wyników widać wyraźnie, że 
dodatek cezu obniża znacznie bardziej temperaturę topnienia 
w porównaniu do innych promotorów, co pozwala na prowa-
dzenie procesu w niższej temperaturze.
Pentatlenek diwanadu V2O5 jest najtrwalszym termodyna-
micznie połączeniem wanadu z tlenem. Czysty pentatlenek di 
wanadu zwykle otrzymuje się w wyniku termicznego rozkładu 
metawanadu amonu NH4VO3 lub rozpuszczenia tego związku 
w kwasie solnym, a następnie wytrącenia roztworem NH4OH, 
odsączenia osadu, przemycia, wysuszenia w 130°C i kalcynacji 
w  550°C.  Z kolei katalizator V2O5 naniesiony na SiO2 i promoto-
rowany  potasem można otrzymać działając na krzemian sodu 
stężonym kwasem siarkowym do osiągnięcia pH = 5,5 – 6. Po-
wstały żel potraktować 1 molowym roztworem wodorotlenku 
potasu i dodać 0,7 molowy roztwór metawanadu amonu w kwa-
sie szczawiowym. Po wysuszeniu i kalcynowaniu w  550°C uzy-
skuje się preparat o składzie V2O5 : K2SO4 : / Sio2 = 10 : 35 : 55 
[11].
Przeprowadzone badania powyższych preparatów wykazały 
wzrost powierzchni właściwej dla preparatu V-K-SiO2 do 5,6 m2/g  
w porównaniu do 2,9 m2/g  dla czystego V2O5. 
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Rys. 3. Rentgenogramy:
(a) katalizatorów V-K-SiO2 – a, V2O5-K - b i V2O5 – c;
(b) związków V2O5 – a, K2SO4 – b, SiO2 – c i K2 V18O45 – d [12]

Rys. 4. Krzywe DTA ( ··· ) i TGA  ( � ) metawanadanu 
amonu[12]

Rys. 5. Krzywe TGA katalizatora (V-K-SiO2)  przed kal-
cynacją  ( � ), kwasu szczawiowego  i metawanadanu 
amonu ( --- )[12]
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Na podstawie badań dyfrakcyjnych (XRD) (rys.3) stwierdzono, 
że otrzymany według opisanej procedury V2O5 wykazuję wyso-
ką krystaliczność, która ulega obniżeniu w preparacie promoto-
rowanym (V2O5-K) i jeszcze większemu w preparacie V-K-SiO2.
Badania termiczne (DTA/TG) (rys. 4) wykazały, że na krzywej 
DT matawanadoamonu (NH4VO3) występują cztery efekty en-
dotermiczne; trzem z nich towarzyszy ubytek masy wynoszący 
22,47%, na który składa się odszczepienie wody i amoniaku:

2NH4VO3   →   V2O5   +   2NH3   +   H2O

Taniguchi [12] przypisuje pierwszy z efektów występujący w za-
kresie 483 - 414 K odszczepieniu dwóch cząstek amoniaku i jed-
nej wody, który jak obliczono wynosi 15,85 %. W wyniku tego 
procesu powstaje produkt pośredni (NH4)2O(V2O5)3.
Następny efekt endotermiczny z ubytkiem masy wynoszącym 
6,62% występuje w temperaturze 593 K i został przypisany 
transformacji produktu pośredniego w V2O5:

(NH4)2O(V2O5)3   →   3V2O5   +   2NH3   +   H2O

Ostatni efekt endotermiczny jest niezwiązany z ubytkiem masy 
i został przypisany topnieniu V2O5.
W przypadku krzywych DTA dla nie kalcynowanego preparatu 
V-K-SiO2 oraz kwasu szczawiowego i matawanadanu amonu 
(rys. 5) obserwuje się dla kwasu szczawiowego efekt endoter-
miczny w 445 K, podczas gdy rozkład metawanadanu amonu 
zachodzi w zakresie temperatur 475-590 K. Temperatura 593 K 
obserwowana dla NH4VO3 (rys. 4) oraz dla prekursora pozwala 
na sugestię, że w obu przypadkach powstaje ten sam produkt 
pośredni (NH4)2O(V2O5)3.

Rys. 5. Krzywe TGA katalizatora (V-K-SiO2)  przed kal-
cynacją  (  ), kwasu szczawiowego  i metawanadanu 
amonu ( --- )[12]
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3. Idealna struktura V2O5

Stereochemię jonu wanadu w idealnej strukturze V2O5 można 
według autorów [13]: rozważać jako: 
- zniekształconą trygonalnie bipiramidę (pięć wiązań) V – O róż-
ne  ma rożne długości (1,58 – 2,02 Å),
- zniekształconą piramidę tetragonalną,
- zniekształcony oktaedr.
Rys. 6a przedstawia zygzakowate wstęgi piramid tetragonal-
nych połączonych wspólnymi krawędziami, tworzące płaszczy-
zny przez uwspólnienie naroży z sąsiednimi wstęgami z obu ich 
stron. Wszystkie piramidy w jednym rzędzie wstęgi mają wierz-
chołki nad płaszczyzną a w drugim poniżej.
W przypadku V2O5 o strukturze zniekształconego oktaedru (rys. 
6b) mamy trójwymiarową sieć, w której płaszczyzny układają 
się jedna nad drugą, a każda z piramid w danej płaszczyźnie 
jest ułożona nad jonami wanadu znajdującymi się w centrum 

Rys. 6. Wyidealizowane struktury V2O5 [13]
(a)- płaszczyzna projekcji (010) – piramida kwadratowa
(b)- płaszczyzna projekcji (001) – bipiramida kwadratowa
(c)- płaszczyzna projekcji (001) – bipiramida trygonalna
(atomy wanadu oznaczono małymi kółkami, a  atomy 
tlenu dużymi)

basal planes piramid w płaszczyźnie poniżej tworząc w ten spo-
sób zniekształcony oktaedr. Utworzone w ten sposób wiązanie 
V – O jest słabe i w związku z tym podatne na rozszczepienie 
miedzypłaszczyznowe.
Z kolei na rys. 6c przedstawiano wyidealizowane bipiramidy 
trygonalne połączone razem przez uwspólnienie naroży w kie-
runku osi a i c. 
Z przedstawionych na rys. 6 struktur V2O5, widać, że mają one 
kanały, których rozmiar wynosi około 2Å, co pozwala na łatwą 
dyfuzję tlenu.
Na rys. 6a przedstawiono fragment struktury V2O5 a na rys. 6b 
rozmieszczenie atomów tlenu wokół atomu wanadu. Każdy 
atom wanadu tworzy pięć wiązań z atomami tlenu, których po-
zycja jest przesunięta względem centrum zniekształconej pira-
midy kwadratowej położonej na płaszczyźnie (010).
Na rys 7a zaznaczono trzy rodzaje atomów tlenu obecnych 
w strukturze. Jednym z nich jest wanadylowy atom tlenu O(1), 
tworzący z wanadem silne wiązanie o długości 1,58Å, (która jest 
podobna do długości wiązania w grupie wanadylowej w VOCl3).
Innymi atomami tlenu są atomy O(2), tworzące z wanadem dwa 
wiązania,  każde o długości 1,78 Å. Między tymi wiązaniami za-
warty jest kąt 125°. Trzecim rodzajem są atomy tlenu O(3), które 
tworzą trzy wiązania, dwa o długości 1,88 Å i jedno o długo-
ści 2,02 Å. Ze względu na małą odległość miedzy tlenami O(3) 
– O(3) muszą się one silnie odpychać, stąd można oczekiwać, że 
wiązanie V – O(3) o długości 2,02 Å może być łatwo zerwane.  
Rozmieszczenie atomów tlenu wokół atomu wanadu zilustro-
wano na rys 7b.
Przedstawiony powyżej opis, jak zaznaczono na wstępie do-
tyczy struktury wyidealizowanej. W rzeczywistości, w praktyce 
katalizator wanadowy podlega licznym przemianom. Jedną z 
nich jest jego redukcja. Proces ten powoduje powstanie defek-
tów  strukturalnych, którymi   są wakancje tlenowe. Wakancje 
te mogą być związane usuwaniem ze struktury  tlenu O(1) lub 
O(3).  Wykazano, że w ostatnim przypadku uzyskuje się bardzo 
wysoko stabilną wakację.

Rys. 7.  (a) – perspektywiczny obraz struktury krysta-
licznej V2O5; (b) – rozmieszczenie atomów tlenu wokół 
atomu wanadu (odległość w Ǻ)[13]
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Tworzenie się wakacji tlenowych w V2O5 powoduje pojawienie 
się związku niestechiometrycznego V2O5-x. W zależności od wa-
runków  redukcji mogą utworzyć się V6O13 lub V2O4,  co można 
opisać  następującymi  reakcjami 

3V2O5   →   V6O13   +   3/2O2

lub
V2O5   →   V2O4   +   ½O2

Transformacja V2O5 w V6O13 (rys. 8) polega na usunięciu co trze-
ciego atomu tlenu (co oznaczono na rysunku czarnymi kółkami) 
i połączeniu elementów budowy krawędziami. Można również 
rozpatrywać sytuację gdy tylko co dziesiąty atom tlenu jest usu-
wany. Wówczas tworzy się stechiometryczny tlenek V4O9.
Wykazano, że właściwości V2O5 zależą między innymi od rodza-
ju wiązania oraz od stopnia nienasycenia koordynacyjnego, co 
zilustrowano na rys. 9. 
Jony wanadu znajdujące się na ścianie (010) posiadają po dwa 
niewiążące orbitale d wysunięte na powierzchnię, które mogą 
grać rolę centrów kwasowych Lewisa, podczas gdy wolne pary 
elektronów tlenów mostkowych, również wysuniętych na po-
wierzchnię mogą działać jako zasadowe centra Lewisa. Z kolei 
na ścianie (100) istnieją nienasycone jony wanadu z ładunkiem  
nadmiarowych +0,5 i jony tlenu z ładunkiem  nadmiarowym 

Rys. 8. Przemiana V2O5 (oktaedrów połączonych naroża-
mi) w V6O13 (oktaedrów połączonych krawędziami) 
w czasie procesu redukcji; (a) – tleny usunięte w czasie 
redukcji oznaczone są czarnymi kółkam; (b) – przegru-
powanie oktaedrów połączonych narożami w  oktaedry 
połączone krawędziami[13]

-1,0. Natomiast na ścianie (001) ładunki nadmiarowe wyno-
szą +0,7 i -0,7 odpowiednio dla Vcus i Ocus (cus – coordinatively 
unsaurated site). 
Jony znajdujące się na wymienionych ścianach krystalicznych 
powinny więc wykazywać silną tendencję do dysocjacyjnej ad-
sorpcji wody i wywoływania brønstedowskiego oddziaływania 
kwasowo-zasadowego z reagującymi cząsteczkami oraz jedno-
cześnie do generowania elektrofilowego adsorbowania ugru-
powań tlenowych aktywnych w utlenianiu.
Powyższe wnioski są zgodne z wynikami badań spektroskopo-
wych w podczerwieni (FT-IR) [14]. W cytowanej pracy stwier-
dzono występowanie centrów kwasowych Lewisa i Brønsteda. 
Wykazano, że silne centra kwasowe Lewisa związane są z Vcus 

zlokalizowanymi na ścianach krystalograficznych  (100) (001)
lub (110) i które  obdarzone są wysoce dodatnimi ładunkami 
nadmiarowymi, co powoduje, że są one silnymi akceptorami 
elektronów. 

Rys. 9. Powierzchniowa struktura V2O5  – widok od stro-
ny płaszczyzn (100), (010) i (001)

Rys. 10. Wykres zależności przemiany SO2 do SO3  od 
temperatury w reaktorze adiabatycznym [15]
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Rys. 8. Przemiana V2O5 (oktaedrów połączonych naroża-
mi) w V6O13 (oktaedrów połączonych krawędziami) 
w czasie procesu redukcji; (a) – tleny usunięte w czasie 
redukcji oznaczone są czarnymi kółkam; (b) – przegru-
powanie oktaedrów połączonych narożami w  oktaedry 
połączone krawędziami[13]

������ ���������� ��� �������� ������ �������� ����������� �����
������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������� �������������� ������������ �����
���������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������� �������� �������� ���������� ������ �������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������� ��� ��������� ������������������ � ����� �����
���� ������ �� ������ ����������� �������������������� ����������
�������������� ��� ���������� ��� ��� ���� �������� ������������
������������

Rys. 9. Powierzchniowa struktura V2O5  – widok od stro-
ny płaszczyzn (100), (010) i (001)

Rys. 10. Wykres zależności przemiany SO2 do SO3  od 
temperatury w reaktorze adiabatycznym [15]
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Tabela 3. Kształt i rozmiar wytłoczek katalizatorów sto-
sowanych w przemysłowym utlenianiu SO2  →  SO3

Kształt wytłoczek Rozmiar (mm)

Cylindry
Pierścienie

Pierścienie karbowane

6,8
10 x 10 x3,5
20 x 20 x 7
12 x 12 x 4

4. Katalizatory przemysłowe 
Katalityczne utleniania SO2 do SO3 prowadzone jest w reaktorze 
adiabatycznym stałym złożem katalizatora, w którym między 
poszczególnymi warstwami zainstalowany jest system chło-
dzący. W zależności od skali produkcyjnej reaktor ma średnicę 
7-13 m przy ogólnej liczbie warstw złoża wynoszącej 4, a każ-
da z nich ma wysokość 0,5-1,0 m. Obecnie reaktory wykonuje 
się ze stali nierdzewnej, która zastąpiła stal węglową i żeliwo. 
Warstwy złoża rozłożone są procentowo w następująco: 19,4; 
25,0; 26,7 i 28,9 %. Na rys. 10 przedstawiono zależność między
konwersją a temperaturą w procesie utleniania w reaktorze 
adiabatycznym. 
Podczas utleniania SO2 w pierwszej warstwie złoża następu-
je duży wzrost temperatury, następnie ta warstwa złoża jest 
ochładzana. W drugiej warstwie podwyższona jest konwersja 
z mniejszym wzrostem temperatury. W kolejnych warstwach 
po każdorazowym ochłodzeniu następuje już niewielki wzrost 
konwersji i niewielki wzrost temperatury. W ten sposób osiąga 
się konwersję SO2 do SO3 wynoszącą powyżej 99,5, co zapew-
nia spełnienie przepisów związanych z ochroną środowiska.
W praktyce w utlenianiu SO2 stosuje się wytłoczki z objętością 
porów wynoszących 50%. Poniżej w tabeli 3 przedstawiono ich 
kształt i rozmiary.
Dwa ostatnie kształty wytłoczek katalizatorów stosowane są 
często w górnej warstwie pierwszego złoża. Wówczas adsorbu-
ją one pył, nie powodując dużego spadku ciśnienia, które może 
zachodzić przy zastosowaniu wytłoczek o mniejszych rozmia-
rach. Wytłoczki te mogą ponadto katalizować reakcję na swojej 
powierzchni zewnętrznej, gdyż zasadnicza część reakcji prze-
biega w pobliżu tej powierzchni [16].
Światowymi liderami w dostarczaniu katalizatorów w postaci 
wytłoczek do procesu utleniania SO2 do SO3 są Haldor Topsøe 
i United Catalysts. 

5. Dezaktywacja katalizatorów
Katalizatory te mają zwykle nadzwyczajnie długi czas życia 
wynoszący nawet 10 lat – przy założeniu, że przestrzegana 
jest właściwa procedura operacyjna. Należy unikać obecności 
wody w postaci wilgoci, gdyż w kontakcie z powierzchnią ka-
talizatora i SO3 będzie tworzony kawas siarkowy powodując 
zmiany w ugrupowaniach powierzchniowych z wytworzeniem 

krystalitów, znacznie obniżających trwałość katalizatora.  Dez-
aktywacja katalizatora może także występować w czasie długo-
trwałego procesu utleniania w temperaturach powyżej 600°C 
– co związane jest z reakcją krzemionki jako nośnika z potasem 
oraz wanadem z wytworzeniem obojętnej dla utleniania fazy 
wanadowej.
Duże problemy w procesie utleniania SO2 stwarza zatruwanie 
katalizatora związkami chemicznymi dostarczanymi wraz z sub-
stratem. W tabeli 4 przedstawiono te trucizny wraz z opisem ich 
działania.

Podsumowanie
W związku z wzrastającym po I Wojnie Światowej znaczeniem 
kwasu siarkowego, głównie stosowanego do produkcji nawo-
zów sztucznych, materiałów wybuchowych, kwasu solnego 
oraz półproduktów organicznych wysiłek wielu państw został 
skierowany na opracowanie taniej i efektywnej metody produk-
cji tego kwasu. Badania zostały zainicjowane przez niemiecką 
firmę Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF). Z biegiem czasu
opracowano metodę kontaktową (katalityczną) z promotoro-
wanym katalizatorem wanadowym naniesionym na odpowied-
ni nośnik.
W Polsce po II Wojnie Światowej  produkcję kwasu siarkowego 
uruchomiono między innymi w Luboniu na bazie Fabryki dr 
Romana Maya. W początku lat pięćdziesiątych otworzono tam  
nawet Technikum Chemiczne ze specjalością  w technologii 
kwasu siarkowgo i nawozów fosforowych przygotowujące ka-
drę dla tej wytwórni. Następnie w oparciu o laboratorium za-
kładowe powstał oddział Instytutu Chemii Nieorganicznej pod 
kierunkiem profesora Juliusza Wesołowskiego zajmujący się 
rozwojem nowych technologii  Dzięki innowacyjności Polska 
stała się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku świato-
wym liderem w budowie instalacji do produkcji kwasu siarko-
wego w oparciu o polski katalizator wanadowy do utleniania 
SO2 do SO3 tlenem powietrza. Badania nad zwiększeniem ak-
tywności tego katalizatora prowadzone były w wielu polskich 
ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, a w tym w 
Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej i Instytucie Katalizy. 
Obecnie Polska została całkowicie wyparta z światowego ryn-
ku budowy katalitycznych instalacji do omawianego procesu. 
Firmami wiodącymi są wymieniany już Haldor Topsøe i United
Catalysts.
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Tabela 4. Trucizny i ich wpływ na zatrucie katalizatorów wanadowych [17]

Trucizna Wpływ na zatrucie katalizatora

H2O

As2O3, As2O5

AsH3

Se

Węglowodory

SiF, HF

FeSO4

S, CS2, H2S

H2

NH3

CO

Cl2, HCl

Pb, Hg

W temperaturze procesu poniżej 50-200°C następuje degradacja katalizatora, 
której towarzyszy obniżenie aktywności i mechanicznej wytrzymałości.

W temperaturach poniżej 600°C arsen obniża plateau aktywności, co związane  
jest z tworzeniem lotnego połączenia V2O5 · As2O5. 

Związek ten łatwo ulega utlenianiu np. do As2O3.

Szkodliwe działanie występuje temperaturze poniżej 400°C.

Działają szkodliwie już w niskim stężeniu. Łatwo tworzą się na powierzchni kata-
lizatora depozyty węglowe.

Powodują silne i szybkie obniżenie aktywności w wyniku  reakcji z nośnikiem 
(SiO2).

Pokrywa powierzchnię katalizatora dezaktywując jego działanie.

Duże ilości powodują w czasie utleniania wzrost temperatury oraz blokują po-
wierzchnię katalizatora przez depozyt siarki.

W wyniku redukcji V5+ w V2O5 do niższych stopni utlenienia obniża się aktyw-
ność katalityczna, jednocześnie problem stanowi wzrost ilości wytworzonego 
ciepła.

Utlenianie większej ilości amoniaku powoduje wzrost ilości ciepła w układzie 
reakcyjnym.

Obecność w większych ilościach powoduje redukcję SO3 → SO2 oraz w tempera-
turach 450-475°C redukcję stopnia utlenienia wanadu.

W dłuższym czasie następuje ubytek wanadu z katalizatora w wyniku tworzenia 
lotnego VOCl3.

Metale ulegają depozycji na katalizatorze i następuje obniżenie aktywności.
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