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Synteza NH3 



Synteza NH3 

Na przełomie XIX i XX w. był to pierwszy proces technologiczny, który 

do wytworzenia produktu wymagał spełnienia aż trzech 

przedstawionych wyżej warunków jednocześnie. 
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3H2 + N2            2NH3    ΔH°298= - 92 kJ 

której równowagową stałą ciśnieniową określa równanie 

 

 
 

Wysoka energia wiązania w cząsteczce N2 jest przyczyną dużej 

energii aktywacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu, który               

z możliwą do przyjęcia wydajnością można zrealizować jedynie          

w podwyższonej temperaturze, przy podwyższonym ciśnieniu 

(kontrakcja objętości układu) i wobec aktywnego w tych warunkach 

katalizatora. 

Amoniak otrzymywany jest w odwracalnej reakcji egzotermicznej, 



Synteza NH3 
Charakterystyka równowagowa 

Zawartość amoniaku w stanie równowagi w mieszaninie 

stechiometrycznej wodoru i azotu w zależności od temperatury                

i ciśnienia [%] 
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Synteza NH3 
Charakterystyka równowagowa 

Konsekwencją tej charakterystyki jest wybór parametrów 

prowadzenia procesu syntezy amoniaku. 

Rozróżniamy: 

- metody niskociśnieniowe       85-100 (100-150 at.)             400-450ºC 

- metody średniociśnieniowe   200-350 (260-325 at.)          500-550ºC 

- metody wysokociśnieniowe   600-1000 (750-1500 at.)      550-600ºC 

Jako główne kryterium podziału metod syntezy HN3 przyjmowane 

jest ciśnienie, przy którym prowadzony jest proces i w zależności od 

tego stosowane są odpowiednie temperatury pracy katalizatora. 



Synteza NH3 
Charakterystyka kinetyczna 

W syntezie amoniaku wydzielają się znaczne ilości ciepła, 

wynoszące zależnie od temp. biegu procesu od 56 do 64 kJ/mol NH3. 

Aby prowadzić proces z możliwie najwyższą szybkością, a więc w 

pobliżu krzywej temperatur optymalnych dla danej: x, T i katalizatora, 

jak na rysunku, należy odbierać wydzielające się w procesie ciepło. 



Synteza NH3 
Gospodarka ciepłem 

Jest to rozwiązywane w różny sposób w poszczególnych typach 

reaktorów. 

Otrzymywanie amoniaku jest procesem energochłonnym, głównie          

z powodu konieczności sprężania ogromnych ilości gazów. Dlatego 

wydzielające się w reakcji syntezy ciepło stanowi w bilansie 

energetycznym procesu istotną pozycję. Ponadto nadmierny wzrost 

temperatury procesu przesuwa równowagę syntezy w kierunku 

obniżenia wydajności produktu. 

Z tych powodów reaktory do syntezy NH3 budowane są jako 

autotermicznie, a więc gaz wchodzący do reaktora musi zostać 

podgrzany do pożądanej temperatury, za pomocą gazów 

skonwertowanych, opuszczających reaktor, a prowadzenie procesu 

w optymalnych temperaturach wymaga odprowadzenia ciepła 

również ze złoża katalizatora. 



Synteza NH3 
Gospodarka ciepłem 

Regulacja temperatury procesu wewnątrz reaktora, w przestrzeni 

wypełnionej katalizatorem, prowadzona jest w sposób przeponowy, 

bezprzeponowy lub mieszany. Sposób wymiany ciepła oraz sposób 

rozmieszczenia katalizatora wewnątrz reaktora decydują o jego 

konstrukcji. 

Każdy reaktor wyposażony jest w przeponowy wymiennik ciepła, 

często o bardzo skomplikowanej konstrukcji, pozwalający w danej 

objętości reaktora zmieścić jak największą powierzchnię wymiany 

ciepła i zapewnić możliwie wysoką burzliwość przepływu reagentów. 

Wymiennik ten służy do podgrzewania gazów surowych (mieszanina 

azotowo-wodorowa) ciepłem wynoszonym przez produkty syntezy. 

Możliwość wprowadzenia do reaktora części gazów surowych                 

z pominięciem tego wymiennika to sposób na regulację temperatury 

wylotowej gazów wchodzących na warstwę katalizatora. 



Synteza NH3 
Gospodarka ciepłem 

Konstrukcje takie mają na celu zmniejszenie do minimum różnic 

temperatury wewnątrz złoża katalizatora. 

Konstrukcję wnętrza reaktora o złożu stałym do syntezy NH3 można 

rozwiązać na dwa zasadnicze sposoby: 

1a. Katalizator umieszczony jest w rurach, które chłodzone są 

przeponowo gazami surowymi – konstrukcje Habera i Boscha 

oraz Claude’a, 

1b. Katalizator wypełnia przeznaczoną dla niego przestrzeń w 

reaktorze, a przez złoże przechodzą rury chłodzące, w których 

podgrzewa się jednocześnie gaz kierowany do syntezy – 

konstrukcje NEC, TVA, GIAP, Mont Cenis. 



Synteza NH3 
Gospodarka ciepłem 

3.   Konstrukcje mieszane, w których część katalizatora znajduje się  

w przestrzeni międzyrurowej, a część jest w postaci jednolitej 

warstwy, mieszane, w których chłodzenie części katalizatora 

realizowane jest przeponowo, a pozostałej części 

bezprzeponowo, albo konstrukcja INS-Puławy, w której jest jedno 

złoże katalizatora, ale chłodzone wewnątrz warstwy 

bezprzeponowo. 

2a. Złoże katalizatora podzielone jest na stopnie pracujące 

adiabatycznie, a ciepło odbierane jest pomiędzy stopniami 

przeponowo, ogrzewając gazy surowe – Österreichische 

Stickstoffwerke A. G. lub produkując parę technologiczną – 

Fauser-Montecatini, 

2b.  Złoże podzielone jest na warstwy chłodzone między stopniowo, 

bezprzeponowo zimnymi gazami surowymi – Kellog, Topsoe, 



Synteza NH3 
Ogólne zasady syntezy 

1.  zastosowanie wysokiego ciśnienia syntezy, 

 Wynikające z chemizmu procesu 

Powstaje w ten sposób tzw. jednostka syntezy. 

2. wprowadzenie obiegu gazu syntezowego w połączeniu z 

wydzielaniem amoniaku, wytwarzającego się przy jednorazowym 

przepływie gazu syntezowego przez złoże katalizatora. 



Synteza NH3 
Ogólne zasady syntezy 

 Wynikające z przesłanek konstrukcyjnych i materiałowych 

4. wydzielanie amoniaku z gazu obiegowego w chłodnicy wodnej, 

później chłodnicy amoniakalnej. 

1.  reaktor składa się z ciśnieniowego płaszcza zamkniętego dwoma 

głowicami – odpornych na wysokie ciśnienie,  

2. wnętrze reaktora zbudowane jako kosz mieszczący wymienniki 

ciepła oraz katalizator – odciążonego ciśnieniowo, ale odpornego 

na wysokie temperatury, 

3. chłodzenie wewnętrznych ścian płaszcza ciśnieniowego zimnym 

gazem surowym, 



Synteza NH3 
Typy reaktorów 

A. 1. Reaktory rurkowe, 

2. Reaktory półkowe, 

3. Reaktory mieszane, rurkowo-półkowe. 

jak najlepiej  

wykorzystać objętość 

płaszcza ciśnieniowego 

B.    1. Reaktory ze złożem stacjonarnym, 

2. Reaktory ze złożem fluidalnym, 

3. Reaktory mieszane, cześć złoża fluidyzuje, część jest 

stacjonarna. 

C. Reaktory na drobne ziarno katalizatora – w tej samej objętości 

reaktora mieści się dużo więcej katalizatora, jest większa 

powierzchnia wymiany masy, ale wzrastają również opory 

przepływu – stąd specjalna organizacja wnętrza reaktora. 

} 



Synteza NH3 
Typy reaktorów 
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Synteza NH3 
Typy reaktorów 



Synteza NH3 
Jednostka syntezy 

Schemat węzła kontaktowego syntezy amoniaku, gdy dysponujemy 

bardzo czystymi gazami syntezowymi. 

Pompa obiegowa nie jest obciążona przetłaczaniem świeżego gazu 

syntezowego. 



Synteza NH3 
Jednostka syntezy 

Schemat węzła kontaktowego syntezy amoniaku, gdy niezbędne jest 

dodatkowe oczyszczenie gazu surowego. Dokonuje się tego w 

chłodnicy amoniakalnej, co jednak istotnie dociąża pracę pompy 

obiegowej. 



Synteza NH3 
Jednostka syntezy 

Schemat węzła kontaktowego syntezy amoniaku, gdy niezbędne jest 

dodatkowe oczyszczenie gazu surowego, ale pompa obiegowa nie 

jest dodatkowo obciążona. 



Synteza NH3 
Sprężarki i turbosprężarki 

Turbosprężarki opłacalne od wydajności produkcji amoniaku 600 ton 

NH3/dobę. Stosowane do 150 atm., ze względu na uszczelnienie 

wału, po zastosowaniu uszczelnienia olejowego ciśnieniowego wału 

stosowane do 350 atm. 

Sprężarki tłokowe typu Boxer, szybkoobrotowe, ośmiocylindrowe,      

z cylindrami ustawionymi prostopadle do osi po obu stronach wału. 

Spełniają kilka ról, są wieloczynnościowe: 

• sześć cylindrów spręża gaz syntezowy, siódmy cylinder spełnia rolę 

pompy obiegowej, a ósmy jako sprężarkowa chłodnica 

amoniakalna. 



Synteza NH3 
Turbosprężarka 

Chłodzenie międzystopniowe po sprężeniu do ciśnienia 73 i 157 ata. 

Napęd:  turbina parowa o macy 17 000 kW, 

 moc pobiera przez turbosprężarkę 15 730 kW 

 obroty 14 850/min 

 wymiary dł. 9,6 m, szer. 2,7 m 

Parametry pracy turbosprężarki firmy Nuovo Piguone: 

 gaz syntezowy 123 000 Nm3/h 

 ciśnienie na ssaniu 29,8 ata (30ºC) 

 ciśnienie syntezy 241 ata 

 obieg gazu 450 000 Nm3/h 

 ciśnienie gazu obiegowego 229 ata 

Koszt produkcji amoniaku spada po zastosowaniu turbosprężarki        

o 20-25% 



Synteza NH3 
Katalizatory 

• stopowy katalizator żelazowy z niewielkimi dodatkami tlenków 

potasu, glinu i wapnia aktywny w zakresie temperatury 350-500ºC, 

• nośnikowe katalizatory rutenowe (promowane cezem i barem) 

opracowane przez firmę Kellog we współpracy z British Petroleum       

i Engelhard, 

• katalizator żelazowo-kobaltowy opracowany przez firmę ICI, 

• katalizatory z osmu i uranu – ze względu na wysoką cenę nie 

znalazły zastosowania w przemyśle. 

Katalizator Podstawowe składniki, %wag. (pozostałość Fe2O3) 

FeO Al2O3 K2O CaO MgO SiO2 

BASF S6-10 30-31 2,50 0,80 2,00 0,25 0,25 

Norsk-Hydro AS4 - 2,8-3,0 0,4-0,6 2,2-2,4 0,3-0,5 0,3-0,5 

Topsoe KM1 35,9 3,30 0,65 3,00 0,55 0,67 

PS3-INS 32,8 2,69 0,57 1,57 0,39 0,50 

CCI 39,2 1,80 0,89 1,40 0,18 0,28 

SA-1 (ZSRR) 32-38 3,0-4,0 0,7-1,0 2,0-3,0 - 0,70 



Synteza NH3 
Katalizatory 

Katalizator żelazowy do syntezowy nie jest kosztowny, gdyż 

wytwarza się go łatwo z dostępnych surowców, np. ze spinelu 

FeO·Fe2O3, który występuje w przyrodzie jako magnetyt lub ze 

sztucznego magnetytu wytwarzanego na bazie żelaza Armco. 

Wg danych z literatury średni skład katalizatora żelazowego 

przedstawia się następująco: 

FeO 31,2% 

Fe2O3 62,5% 

Fe niezwiązane 0,1% 

Fe całkowite 69,9% 

Al2O3 1,73% 

K2O 1,09% 

P 0,002% 

S 0,004% 

Aktywność katalizatorów zależy od: 

1. składu chemicznego, 

2. mikro- i makrostruktury ziarna, 

3. jego porowatości, 

4. wielkości powierzchni wewnętrznej, 

5. rozmiaru porów. 



Synteza NH3 
Katalizatory 

K2O – aktywator strukturalny – utrzymuje strukturę krystalograficzną 

ścian w krysztale żelaza (promotor zasadowy) 

• dezaktywacja termiczna – rekrystalizacja żelaza 

• trucizny – głównie tlen (CO, CO2, H2O) do 10 ppm 

• olej w gazie – inhibitor, działa trująco, gdy zawiera siarkę 

Al2O3 – aktywator teksturalny – zapobiega spiekaniu krystalitów 

żelaza na większe (promotor kwaśny) 

Rola promotorów 



Synteza NH3 
Katalizatory 

- katalizatory współstrącane – zawierają więcej dodatków (Zr, Co),      

a także bar i metale ziem rzadkich – charakteryzują się wyższą 

wytrzymałością mechaniczną i odpornością na spiekanie 

Oprócz żelazowych katalizatorów stopowych produkowane są: 

- katalizatory spiekane z surowców – łatwiejsza technologia 



Synteza NH3 
Katalizatory - struktura 

żelazowy kat. stopowy, wielkość ziaren 10-20 mm 

żelazowy kat. stopowy, wielkość ziaren 10-20 mm, 

po redukcji wodorem w reaktorze 

żelazowy kat. stopowy, wielkość ziaren 10-20 mm, 

po redukcji wodorem w reaktorze i spieczeniu 

Aktualna tendencja – stosowanie drobnego ziarna 1-3 mm 



Synteza NH3 – katalizatory PS-3-INS, PS-3-INS-R 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe owijane 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe owijane 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe wielowarstwowe 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe wielowarstwowe 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe zamknięcia 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe - kołnierze 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe zamknięcia 



Synteza NH3 
Zbiorniki ciśnieniowe zamknięcia 



Synteza NH3 
Zbiorniki – przykłady wykonania 
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Synteza NH3 
Zbiorniki – przykłady wykonania 



Synteza NH3 
Zbiorniki – przykłady wykonania 



Synteza NH3 
Kierunki rozwoju 

- oczyszczanie gazu syntezowego na sorbentach, 

- odzysk argonu i wodoru z gazu wydmuchowego, 

- zastosowanie turbosprężarek zamiast kompresorów tłokowych, 

- zastosowanie wydajnych reaktorów katalitycznych z drobnym ziarnem, 

- zmniejszenie energochłonności procesu: 

 • obniżenie ciśnienia w instalacji do 6-9 MPa, 

 • zastosowanie nowego katalizatora, 

 • zmiana sposobu separacji amoniaku. 



dr hab. inż. Janusz Sokołowski 

Katedra Technologii Chemicznej 

Przemysłowe procesy katalityczne 

 

Utlenianie NH3 



Proces prowadzony w celu otrzymania NO do dalszej przeróbki na 

kwas azotowy 

Metody przemysłowego otrzymywania NO: 

- z azotanów (przełom XIX i XX w.) głównie z saletry chilijskiej 

(NaNO3) 

- z azotu i tlenu w wyładowaniu łukowym (lata 20-te XX w., I. Mościcki 

Tarnów) 

- poprzez katalityczne utlenianie amoniaku na platynie (W. Ostwald, 

E. Braun, Gerthe k. Bohum 1905 r.) 

Utlenianie NH3 

Katalityczne utlenianie amoniaku jest przykładem procesu 

egzotermicznego prowadzonego tak, by wychwycić produkt 

przejściowy innego procesu egzotermicznego biegnącego do stanu 

równowagi. 



Utlenianie NH3 
Termodynamika procesu 

Spalanie amoniaku jest procesem złożonym z szeregu procesów 

elementarnych takich jak reakcje chemiczne główne, poboczne i 

następcze oraz procesów fizycznych, cieplnych i dyfuzyjnych. 

Proces główny   1: 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O           ΔH°298= -1268 kJ 

 

Proces pośredni 2: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O         ΔH°298= -904 kJ 



Utlenianie NH3 
Termodynamika procesu 

Inne możliwe reakcje poboczne lub następcze 

 

3. 4NH3 + 4O2  2N2O + 6H2O  

4. 4NH3 + 6NO  5N2 + 6H2O 

5.2NO  N2 + O2 

6. 2NH3  N2 +3H2 

ΔH°298= -1106 kJ 

ΔH°298= -1800 kJ 

ΔH°298= -180 kJ 

ΔH°298= +92,5 kJ 

Stałe równowagi dla niektórych z tych reakcji obliczone dla produktów 

z 1 mola NH3 i w T=900ºC wynoszą: 

1. K1 = 1017 

2. K2 = 1013 

3. K3 = 1015 

4. K4 = 1031 



Utlenianie NH3 
Schemat procesu 

wg M. Bodensteina 

NH3 + O         NH2OH 

NH2OH + O2         HNO2 + H2O 

HNO2 + O2          HNO4 

HNO4          NO+ O2 + OH 

2OH          H2O + O 

O + Pt O zaadsorbowane na Pt 

NH2OH + O         HNO + H2O 

2HNO         N2O + H2O 

HNO2 + NH3         N2 + 2H2O 

HNO + NH2OH         N2 + 2H2O 

wg J. Zawadzkiego 

NH3 + Oads.        NH + H2O 

reakcje prowadzące do powstawania NO 

NH+ O2         HNO2 

HNO2         NO + OH 

2OH         H2O +O 

2HNO2         NO + NO2 + H2O 

lub zgodnie ze schematem M.Bodensteina 

HNO2 + O2         HNO4 

HNO4         NO + O2 OH 

Reakcje prowadzące do powstawania N2O 

NH + O         HNO 

2HNO         N2O + H2O 



Utlenianie NH3 
Termodynamika procesu 

Z analizy termodynamicznej wynika, że wszystkie reakcje jakie mogą 

zachodzić podczas utleniania NH3 na kontakcie platynowym,                    

w warunkach prowadzenia procesu głównego (T=700-1000ºC) 

powinny przebiegać praktycznie do końca. O przebiegu procesu 

decydują więc czynniki natury kinetycznej, a ostateczny skład 

mieszaniny produktów utleniania amoniaku zależy od stosunku 

szybkości poszczególnych procesów elementarnych składających się 

na sumaryczny proces utleniania NH3 na platynie. 

Tak się szczęśliwie składa, że prowadząc ten proces w odpowiedni 

sposób można otrzymać tlenek azotu z bardzo dużą wydajnością. 

Stopień przemiany uzyskiwany w przemyśle osiąga 95-96% NO. 



Utlenianie NH3 
Katalizatory 

- Platyna w postaci taśmy o szerokości 20 mm z karbowanej folii 

platynowej o grubości 0,01 mm zwiniętej w formę krążka o średnicy 

65 mm – pierwsza instalacja przemysłowa Ostwalda spalająca 30 kg 

NH3/dobę. 

- Platyna w postaci siatki tkanej z drutów o średnicy 0,03-0,06 mm o 

liczbie 1024-3600 oczek/cm2. 

- Stopy platyny z rodem – siatki tkane z drutów Pt 90-95% + 5-10% Rh 

o średnicy 0,06 lub 0,076 mm i gęstości 1024 oczka/cm2 – Du Pont. 

- Siatki ze stopów PtPd4Rh3,5 oraz PtPd15Rh3,5 i Ru0,5 tkane z 

drutów o średnicy 0,09 mm – Rosja. 

- Katalizatory nieplatynowe 



Utlenianie NH3 
Katalizatory 

- Katalizatory nieplatynowe: 

 • żelazowo-miedziowo-bizmutowy – Niemcy okres I-II wojny 

   światowej, 

  • wanadowy (V2O5) – Czechy i Słowacja, 

  • żelazowo-chromowe (KN-2) – Rosja, 

  • żelazowo-glinowe z dodatkiem tlenków alkalicznych    

    magnezu i cyrkonu (KN-2C i KN-2T) – Rosja, 

  • kobaltowy – Co2O3·CoO – firmy Hadler, African Explosiv, 

    Semicarbon, ZTNiC. 



Utlenianie NH3 
Warunki prowadzenia procesu 

Krótki czas zetknięcia rzędu 10-4 s cząsteczek NH3 i O2 w otoczeniu 

przeważającej liczby drobin N2  

cienka warstwa katalizatora  wysokie prędkości liniowe gazu  

Konsekwencją tego są: 

- specyficzny kształt katalizatora – siatka platynowa tkana z bardzo 

cienkich drutów, 

- idealne wymieszanie powietrza i amoniaku (max. 13% NH3), 

- idealne odpylenie gazów, 

- prędkość liniowa gazów jednakowa na całej powierzchni katalizatora, 

- szybkie zamrożenie układu po wyjściu ze strefy reakcji.  



Utlenianie NH3 
Warunki prowadzenia procesu 

- awaryjność kotłów ma decydujący wpływ na dyspozycyjność 

ruchową (efektywny czas pracy) całej instalacji. 

- procesowi utleniania NH3 towarzyszą straty katalizatora Pt-Rh 

rosnące wraz z ciśnieniem i temperaturą, w ilości 0,15-1,0 g/Mg 

przereagowanego NH3, 

-  sprawność utleniania NH3 do NO mieści się zazwyczaj w granicach 

90-98% i zwykle pod wyższym ciśnieniem reakcji jest niższe, 

- sprawność utleniania NH3 do NO i straty katalizatora platynowego 

mają decydujący wpływ na koszt wytwarzanego kwasu azotowego, 



Utlenianie NH3 
Tendencje w prowadzeniu procesu 

- Powiększenie zdolności przerobowej amoniaku od 10-25 MgNH3/d 

do 300 Mg NH3/d poprzez: 

1. Powiększanie średnicy siatek katalitycznych, 

2. Powiększenie prędkości przepływu mieszaniny amoniakalno-  

powietrznej z jednoczesnym wzrostem liczby siatek katalitycznych, 

3. Podwyższenie ciśnienia procesu. 

- Zwiększenie niezawodności ruchowej instalacji. 

- Obniżenie strat platyny. 



Utlenianie NH3 
Tendencje w prowadzeniu procesu 

- utlenianie wysokociśnieniowe 0,8-1,0 MPa, średnice siatek 0,7-2,0 m 

w pakietach po 20 siatek i więcej.  

Ze wzrostem ciśnienia i temperatury procesu rosną straty platyny oraz 

maleje sprawność utleniania. Zmiana prawie każdego parametru 

powodującego poprawę sprawności jest przyczyną powiększenia strat 

metali szlachetnych. Dlatego akceptowalnym obecnie kompromisem 

są instalacje średniociśnieniowe. 

-  utlenianie bezciśnieniowe – średnice siatek 2-3 m, po kilka siatek w 

pakiecie, 

- utlenianie średniociśnieniowe 0,35-0,73 MPa, T=840-900ºC, 

średnica siatek 3,8-5,0 m w pakietach po kilkanaście siatek, 



Utlenianie NH3 
Metody mieszania i odpylania gazów reakcyjnych 

Świece porolitowe- 

średnica ziaren 120-

190 μm, średnica por 

45-160 μm, porowatość 

45-60%, przepływ 

gazów z zewnątrz do 

środka, regeneracja 

filtra sprężonym 

powietrzem lub gorącą 

wodą od środka do 

zewnątrz. Prędkość 

liniowa amoniaku w 

rurkach choinkowych 

20 m/s. 



Utlenianie NH3 
Metody mieszania i odpylania gazów reakcyjnych 



Utlenianie NH3 
Reaktor bezciśnieniowy z wlotem gazów od dołu 

Utleniacz Ostwalda 



Utlenianie NH3 
Reaktor bezciśnieniowy z wlotem gazów od góry 



Utlenianie NH3 
Reaktor ciśnieniowy 

Reaktor wysokociśnieniowy – 7 ata, 

900ºC, 16-20 siatek spoczywających 

na siatce niklochromowej, która leży 

na ruszcie ze stopu niklochromowego 

(80% - 20%). 



Utlenianie NH3 
Kocioł utylizator 

Reaktory do utleniania amoniaku nazywane utleniaczami połączone są z 

kotłami utylizatorami – bezciśnieniowe z kotłami walczakowymi typu 

płomieniówkowego, ciśnieniowe z kotłami utylizatorami z wymuszonym 

obiegiem wody         

typu La Monta. 

Najpierw następuje 

schłodzenie gazów 

poreakcyjnych o  

250-350ºC, a 

następnie dalsze 

schłodzenie z 

wytworzeniem pary 

wodnej 1,6-7,1 MPa i 

temp. 200-470ºC. 



Utlenianie NH3 
Współczesne konstrukcje jednostek utleniania 

Firmy: Grande Paroisse, Degussa, Engelhard, Uhde, GIAP, Parsons, 

Du Pont – utleniacze; 

Kotły – Steinmüller, Five-Coil Babcock, Breda, Vöest, Alphine Öschatz, 

Metalchem, Fakop. 

Równomierny rozpływ gazów na okrągłą siatkę 

katalizatora gwarantuje stożek doprowadzający o kącie 

rozwarcia 10º - badania w tunelu aerodynamicznym. 

W utleniaczach najstarszych typu Bamag było to 30º. 



Utlenianie NH3 
Współczesne konstrukcje jednostek utleniania 

Następnie stosowano kąty rozwarcia 60-70º. W miarę powiększania 

skali produkcji zwiększano kąt rozwarcia stożka do 90-105º, a nawet 

do 120º, aby zmniejszyć wysokość i masę aparatu. 

Steinmüller Du Pont 



Utlenianie NH3 
Współczesne konstrukcje jednostek utleniania 

W najnowszych rozwiązaniach średniociśnieniowych firma Grande 

Paroisse  zastosowała  zamiast  stożka  dennicę  elipsoidalną  o  średnicy 

5,2 m. Wymaga to stosowania elementów 

wyrównujących i rozprowadzających 

strugę gazu – konfuzory, płyty sitowe, 

warstwy drobnego wypełnienia, siatki, 

kierownice w rurociągach i ich 

kombinacje. 



Utlenianie NH3 
Współczesne konstrukcje jednostek utleniania 

- Odchodzi się od stosowania warstw pierścieni ceramicznych nad 

siatkami, ze względu na zanieczyszczanie katalizatora, na rzecz 

elementów metalowych. 

- Powszechne jest ułożenie siatek katalitycznych na warstwie 

pierścieni ceramicznych usypanych w koszu podwieszonym w 

poprzek reaktora, mimo, że są one przyczyną zapylenia powierzchni 

wymiany ciepła w kotle. 

- Firma Engelhard stosuje ułożenie siatek na macie z żaroodpornych 

drutów o nazwie Random Pack. 

- Mimo tego obserwowane są zwisy a nawet przerywania siatek 

spowodowane odkształceniami i przemieszczeniami elementów 

podtrzymujących. Mankamenty te łagodzą specjalne siatki 

żaroodporne z Magapyru lub Kanthalu umieszczone bezpośrednio 

pod siatkami katalitycznymi. 



Utlenianie NH3 
Obniżenie strat platyny 

Poszukiwania bardziej ekonomicznych rozwiązań procesu utleniania 

amoniaku prowadzone są w 3 głównych kierunkach: 

a) wychwytywanie (odzysk) obsypujących się i ulatujących metali 

szlachetnych, 

b) zmniejszenie masy katalizatora we wsadzie, 

c) opracowanie katalizatorów nieplatynowych na bazie tlenków metali 

nieszlachetnych. 



Utlenianie NH3 
Obniżenie strat platyny 

Sposoby odzysku platyny: 

1. Na siatkach palladowo-złotych (10-20% Au) najbardziej 

rozpowszechniona metoda – firmy Degussa, Johnson Matthey, 

Engelhard. 

2. Na stopach palladu ze złotem, tzw. stabilizowanym palladzie, stopie 

palladu z niklem. 

3. Na wacie kwarcowej  - głównie w USA. 

4. Na tlenku wapnia o zwiększonej odporności na działanie pary 

wodnej – Rosja, Austria. 

W związku z wprowadzeniem odzysku platyny stosowane są 

zwiększone wsady katalizatora celem podwyższenia sprawności 

utleniania NH3 do NO. 



Utlenianie NH3 
Zmniejszenie ilości platyny w masie katalizatora 

- obniżenie średnicy drutów w siatkach, 

- wplatanie do siatek PtRh drutów z metali nieszlachetnych, 

- opracowanie katalizatora platynowego na nośniku niklowym, 

- opracowanie katalizatorów o podwyższonej zawartości dodatków 

stopowych, głównie palladu, 

- wykorzystanie siatek palladowo-złotych wychwytujących platynę jako 

katalizatora drugiego stopnia kontaktowania. 



Utlenianie NH3 
Katalizatory nieplatynowe 

Tlenek Temp. topnienia 

[ºC] 

Temp. optymalna 

[ºC] 

Wydajność [%] 

Co3O4 

Cr2O3 

Fe2O3 

Mn2O3 

NiO 

CuO 

V2O5 

ZnO 

900 (rozkład) 

1990 

1565 

1080 (rozkład) 

1950 

1025 (rozkład) 

670 

1880 

650 

850 

750 

730 

825 

700 

300 

750 

97,5 

92,0 

89,0 

78,0 

64,5 

49,0 

15,0 

11,0 

Wydajność NO w temperaturze optymalnej dla różnych 

katalizatorów tlenkowych. 



Utlenianie NH3 
Katalizatory nieplatynowe 

Najaktywniejsze okazały się tlenki kobaltu, chromu i żelaza. Zależność 

wydajności NO od temperatury dla tych tlenków przedstawiono na 

wykresie. 

Ustalono również, że optymalny czas kontaktowania z katalizatorem 

tlenkowym wynosi (3-7)·10-2,  a więc jest o dwa rzędy wielkości 

dłuższy niż dla platyny. 

Optymalna prędkość liniowa gazów dla procesu bezciśnieniowego 

wynosi 0,2-0,4 m/s. 



Utlenianie NH3 
Katalizatory nieplatynowe jako warstwa drugiego stopnia kontaktowania 

W przemysłowych warunkach do otrzymania NO z dobrą wydajnością 

należy stosować w zależności od ciśnienia: 

- 1-2 siatki platynowe i 50-60 mm warstwę katalizatora żelazo-

chromowego KN-2 – proces bezciśnienowy; 

- 6-7 siatek platynowych i 120-130 mm warstwę katalizatora żelazo-

glinowego KN-2T (z dodatkiem magnezu) – ciśnienie 0,5 MPa; 

- 7-8 siatek platynowych i 50-180 mm warstwę katalizatora żelazo-

glinowego KN-2C (z dodatkiem cyrkou) – ciśnienie 0,7 MPa; 

- 10-11 siatek platynowych i 150-200 mm warstwę katalizatora 

tlenkowego KN-2C – ciśnienie 1,0 MPa. 



Utlenianie NH3 
Katalizatory nieplatynowe 

Przykład przemysłowych badań porównawczych – KN-2C, instalacja 

dwustopniowegu utleniania NH3, 0,785 MPa, prędkość liniowa gazu 6 m/s, 

czas kontaktowania 2·10-2 s, T=900ºC, stężenie NH3 12%. 

Kontaktowy aparat z 17 platynowymi siatkami Kontaktowy aparat z dwustopniowym 

kontaktowaniem (10 siatek + 180 mm KN-2/C) 

przepływ objętościowy 

NH3 [m
3/h] 

stopień przemiany 

[%] 

przepływ objętościowy 

NH3 [m
3/h] 

stopień przemiany 

[%] 

1080 

1040 

1170 

1130 

1022 

50 

1000 

938 

980 

980 

980 

94,62 

94,18 

93,50 

92,83 

93,53 

94,05 

94,80 

94,12 

95,20 

94,63 

95,95 

930 

930 

960 

950 

960 

1010 

990 

980 

1000 

1010 

1090 

94,25 

94,60 

93,90 

93,55 

93,80 

94,00 

92,88 

92,83 

94,37 

94,13 

94,45 

974 94,27 940 93,80 



Utlenianie NO – katalizatory PKR-1 i PKR-2 


