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W ostatnich latach rozwój nanotechnologii ods³ania 

przed nauk¹ coraz wiêksze mo¿liwoœci 

praktycznego wykorzystywania nanomateria³ów, 

wœród których wyró¿niamy m.in. nanomateria³y 

meta l iczne o cennych w³aœciwoœciach 

katalitycznych.

STAN OBECNY

N O W A  J A K O Œ Æ  –  N O W E  
MO¯LIWOŒÆI

Aktualnie znane jest stosowanie nanomateria³ów 

metalicznych jako katalizatorów, w tym w reakcji 

krakingu amoniaku. Ze wzglêdu na brak atomów 

wêgla amoniak jest potencjalnym Ÿród³em 

bezodpadowej energii. Jednak¿e technologie takie 

wymagaj¹ opracowania nowych metod 

przetwarzania amoniaku, w szczególnoœci 

w niskich temperaturach. Znane s¹ metody 

wytwarzania materia³ów nanometalicznych 

o ró¿nych strukturach i w³aœciwoœciach 

katalitycznych wykorzystywanych w procesie 

rozk³adu amoniaku. W roli katalizatorów stosuje siê 

metale: ruten (Ru), iryd (Ir), rod (Rh), nikiel (Ni) 

i jego stopy, platynê (Pt), o³ów (Pd) lub ¿elazo (Fe). 

Opisano tak¿e zastosowanie do krakingu amoniaku 

nanokatalizatorów opartych na nano-miedzi 

umieszczanej w porowatych strukturach tlenku 

glinu, czy nano-¿elazie i jego stopach lub nano-

niklu. Mankamentem opisanych wczeœniej 

katalizatorów jest stosunkowo wysoka temperatura 

w jakiej prowadziæ nale¿y proces krakowania 

amoniaku, dlatego te¿ praktycznie technologia 

krakingu amoniaku do celów energetycznych nie 

zosta³a do chwili obecnej rozwi¹zana.

Istotê opracowanego wynalazku stanowi sposób 

otrzymywania skojarzonego nanomateria³u 

metalicznego, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e 

nanocz¹stki metalu, wybranego spoœród  Rh, Ir, 

Pd, Pt, Au, Ni, Cu, osadzone na krzemionce, wraz z 

metalem wybranym spoœród Fe, Co, Cu, Ni, 

wystêpuj¹cym w postaci ziaren lub innych 

wiêkszych form metalu, na przyk³ad drutu, siatek 

lub innych elementów stosowanych jako 

wype³nienie reaktorów katalitycznych, umieszcza 

siê w ciek³ej k¹pieli, a¿ do usuniêcia krzemionki, po 

czym roztwór oddziela siê od sta³ego produktu oraz 

suszy. Istotê wynalazku stanowi równie¿ 

zastosowanie skojarzonego nanomateria³u 

metalicznego otrzymanego sposobem wed³ug 

wynalazku, jako katalizatora, zw³aszcza w reakcji 

krakingu amoniaku lub w innej reakcji w fazie 

gazowej.

Przemys³ chemiczny - technologie wykorzyst-

ania rozk³adu amoniaku celem otrzymywania 

wodoru i azotu na skalê przemys³ow¹

Oczyszczanie mieszanin gazowych, py³ów 

z zawartych w nich gazów odpadowych 

iˆamoniaku

Produkcja katalizatorów.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA

Kraking amoniaku przebiega w temperaturach 

znacznie ni¿szych ni¿ dla stosowanych dotychczas 

katalizatorów, co u³atwia proces oraz istotnie obni¿a 

jego koszt.

Sposób otrzymywania nanomateria³u pe³ni¹cego 

rolê katalizatora jest szczególnie dogodny dla 

otrzymywania form przydatnych dla katalizowania 

reakcji w fazie gazowej. Nanostruktury metalu 

szlachetnego mo¿na osadzaæ bezpoœrednio na 

innym tañszym noœniku metalicznym – elemencie 

konstrukcyjnym katalizatora, na przyk³ad w postaci 

siatek.

Sposób wed³ug wynalazku mo¿na stosunkowo ³atwo 

p r z e s k a l owaæ  do  wymogów  i n s t a l a c j i  

przemys³owych.

Rozwi¹zanie pozwala na prowadzenie procesu 

rozk³adu amoniaku w temperaturze znacznie poni¿ej 

1000°C i umo¿liwia modyfikacjê technologii 

i unieszkodliwiania niektórych gazów odpadowych.

Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateria³u 
metalicznego oraz jego zastosowanie
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