
Streszczenie pracy doktorskiej

mgr in2. Romana Jpdrzejewskiego

Promotor: dr hab. int. Zofia Lendzion-Bieluf, prof. ZUT

Pt.: "Stopowy katalizator Lelazowy do syntezy amoniaku promowany tlenkiem litu"

Rozprawa doktorska podejmuje problematykg obniZenia koszt6w produkcji amoniaku.

EnergochlonnoS6 procesu szacowana na okolo 2oh Stviatowej produkcji skladnia badaczy do

poszukiwania nowych katalizator6w syntezy amoniaku, k16re pracowalyby efektywniej w

nizszych temperaturach oraz pod nizszymi ciSnieniami.

Celem rozprawy bylo otrzymanie i scharakteryzowanie katalizator6w Zelazowych

promowanych tlenkiem litu metod4 stopowq. OkreSlenie struktury, rozkladu promotor6w oraz

warunk6w procesu redukcji otrzymanych katalizator6w. Korelacja tych wynik6w z ich

aktywnoSciq w reakcji syntezy amoniaku oraz z aktywnoSci4 przemyslowego katalizatora

promowanego tlenkiem potasu.

Otrzymano i scharakteryzowano katalizatory o zmiennym stEzeniu tlenku litu, stopniu

utlenienia Zelaza oraz zmiennych stgZeniach promotor6w strukturotw6rczych. Katalizatory

otrzymane zostaly poprzez stapianie rudy magnetSrtowej wraz z promotorami (Li2O, AlzO:,

CaO) w laboratoryjnej instalacji do wytopu katalizator6w. Sklad chemicmy okreslono metod4

ICP-AES, stopieri utlenienia Zelaza metod4 manganometrycznqo sklad fazowy metod4 XRD,

rozklad promotor6w metod4 selektywnego rotutarzaria oraz przy ulyciu mikroskopu SEM z

mikroanaliz4 EDS. Proces redukcji badano przy uzyciu termograwimetru oraz in si/z metodq

XRD w komorze reakcyjnej. AktywnoSi oraz termo stabilnoSi badano w laboratoryjnej

wysokociSnieniowej instalacji do syntezy amoniaku. PowierzchniE aktywna okreslono metodq

termoprogramowanej adsorpcji wodoru Hz-TPD.

W pracy wykazano, 2e w prekursorze katalizatora 2elazowego promowanym tlenkiem

litu, w zaleimofici od skladu chemiczrego oraz skladu fazowego (r6iny stopieri utlenienia

Zelaz.a) tlenek litu moZe znajdowad sig w r6znych fazach katalizatora. W zale2noSci od

miejsca wystgpowania tlenku litu w prekursorze wymagana jest inna procedura redukcji



prekursor6w niZ redukcja przemyslowego katalizatora promowanego tlenkiem potasu. Aby

wydobyd lit na powierzchnig katalizatora niezbqdne jest zastosowanie wyhszych temperatur

redukcji. Otr4rmano katalizatory promowane tlenkiem litu kt6rych aktywnoS6 jest

por6wnywalna lub niewiele W^n od aktywnoSci katalizatora przemyslowego

promowanego tlenkiem potasu. Stwierdzono r6wnie2, 2e katalizatory promowane tlenkiem

litu maj4 wieksze wzglgdnq liczbg miejsc adsorpcyjnych niZ katalizator przemyslowy

promowany tlenkiem potasu.
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