
 
Andrzej Kotarba 

 
 

 
 
 
 
 

ALKALIA NA POWIERZCHNIACH KATALITYCZNYCH:  
STABILNOŚĆ, PROMOCJA I WZBUDZENIE ELEKTRONOWE 

 
 
 
 

 

Rozprawa habilitacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Uniwersytet Jagielloński 

Wydział Chemii 

Zakład Chemii Nieorganicznej 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kraków 2004 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek nie tworzy prawdy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy szuka 

jej wytrwale. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju radość. Któż z was, 

drodzy państwo nie przeżył takiego momentu w swojej pracy badawczej!” 
 

Jan Paweł II 

na spotkaniu z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Kraków 08.06.1997 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Spis treści: 

 

CZĘŚĆ I  Komentarz do monotematycznego cyklu publikacji 

 

1. Uwagi wstępne ................................................................................................................... 4 

2. Spis publikacji objętych rozprawą habilitacyjną................................................................ 5 

3. Wprowadzenie.................................................................................................................... 7 

4. Cel podjętych badań ........................................................................................................... 9 

5. Badane układy .................................................................................................................... 9 

5.1 Układy modelowe ....................................................................................................... 10 

5.2 Katalizatory przemysłowe .......................................................................................... 12 

6. Aparatura i warsztat badawczy ........................................................................................ 13 

6.1 Aparatura próżniowa SR-TAD................................................................................... 14 

6.2 Aparatura wysokociśnieniowa SR-TAD..................................................................... 17 

7. Omówienie najważniejszych wyników............................................................................ 18 

7.1 Stabilność – powierzchniowy stan chemiczny............................................................ 19 

7.2 Promocja elektronowa – modyfikacja pracy wyjścia................................................. 23 

7.3 Wzbudzenie promotora – atomy Rydberga ................................................................ 25 

8. Podsumowanie ................................................................................................................. 28 

9. Uzupełnienia..................................................................................................................... 30 

9.1 Detektor powierzchniowej jonizacji - SID (surface ionization detector) ................... 30 

9.2 Detektor polowej jonizacji - FID (field ionization detector)...................................... 31 

9.3 Stosowane w pracy metody wyznaczania pracy wyjścia............................................ 32 

9.4 Właściwości atomów w stanach Rydberga................................................................. 34 

10. Spis literatury ................................................................................................................... 36 

 

CZĘŚĆ II  Publikacje objęte rozprawą habilitacyjną 

 

 3



1. Uwagi wstępne 
 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej to parafraza tytułu prezentacji wygłoszonej przez autora, 

na życzenie organizatorów, na Światowym Kongresie Katalizy (Granada 2000): Potassium at 

catalytic surfaces: stability, electronic promotion and excitation. Rozprawa składa się 

z Komentarza oraz Cyklu czternastu artykułów źródłowych oznaczonych w tekście 

symbolami od A.1 do A.14. Cechą łączącą wszystkie zamieszczone artykuły jest 

zastosowanie nowej metody badawczej określanej skrótem SR-TAD (Species Resolved 

Thermal Alkali Desorption), której poświęcono odrębny rozdział pracy. W skład cyklu 

wchodzą prace zarówno natury podstawowej, jak również czysto aplikacyjne zrealizowane 

w ramach współpracy z przemysłem. Komentarz ukazuje podjęte badania na tle dostępnych 

danych literaturowych. Przedstawia motywacje i cel pracy oraz streszcza najważniejsze 

wyniki, których bardziej szczegółowe omówienie można znaleźć w poszczególnych 

publikacjach. W celu zapewnienia zwartości tekstu najistotniejsze zależności teoretyczne 

wykorzystywane w pracy zamieszczono w Uzupełnieniach.  
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3. Wprowadzenie 
 

Zrozumienie istoty działania promotorów, obok względów poznawczych, stanowi 

kluczowe zagadnienie w projektowaniu i optymalizacji składu katalizatorów 

heterogenicznych. Ekstensywne badania nad efektami promocyjnymi prowadzone są od 

zarania przemysłowych procesów katalitycznych [1, 2]. Jednakże pomimo wielu opracowań 

poświęconych roli promotorów w katalizie heterogenicznej brak jest wciąż ogólnego modelu 

opisującego efekty promocyjne. Związane jest to zapewne z rozmaitością funkcji, jaką pełnią 

domieszki, które nawet dla tego samego promotora są zróżnicowane w zależności od 

katalizatora, składu fazy gazowej i warunków prowadzenia reakcji (system-specific). 

Szeroko stosowaną klasą domieszek zarówno w badaniach podstawowych, jak 

i aplikacyjnych stanowią alkalia [3, 4, 5]. Chemicznym i fizycznym zjawiskom związanym 

z oddziaływaniem metali alkalicznych z powierzchniami ciał stałych poświęcono sporo 

miejsca w literaturze [3, 6, 7]. Promotory te nazywane są elektronowymi, jednak coraz 

częściej podkreśla się powiązanie efektów elektronowych i strukturalnych. Dodatek 

związków metali alkalicznych, w zależności od procesu, wpływa na aktywność, selektywność 

i czas życia katalizatorów.  

Pomimo, iż w wielu przypadkach korzystny wpływ promotorów alkalicznych został 

doświadczalnie stwierdzony i dobrze udokumentowany, pełne zrozumienie efektów promocji 

jest wciąż niewystarczające. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są trudności 

w scharakteryzowaniu stanu powierzchniowego tych promotorów w rzeczywistych układach 

katalitycznych. W ostatnim okresie wysiłek badawczy wyraźnie koncentruje się wokół tej 

problematyki [8, 9, 10]. Dodatek alkaliów jest zwykle niewielki, a duża reaktywność 

powoduje ciągłe zmiany ich otoczenia chemicznego na powierzchni katalizatora.  

Dotychczas większość badań mających na celu wyjaśnienie efektów promocyjnych 

z udziałem metali alkalicznych prowadzono na powierzchniach monokrystalicznych 

w warunkach ultrawysokiej próżni. Ze względów eksperymentalnych początkowo badano 

głównie powierzchnie metali [4, 11, 12], natomiast w ostatnim okresie coraz więcej prac 

poświęca się układom tlenkowym [13, 14, 15]. Nanoszenie metalu alkalicznego w tego typu 

badaniach najczęściej odbywa się poprzez naparowanie ze źródła efuzyjnego (tzw. komórki 

Knudsena). Zaletą takiego podejścia jest dobre zdefiniowanie strukturalne układów 

monokrystalicznych oraz możliwość stosowania całego arsenału fizycznych metod 

pozwalających na dokładną charakterystykę badanej powierzchni na poziomie 
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Rys. 1. Globalny schemat desorpcji promotorów alkalicznych z powierzchni 

katalizatorów przedstawiający możliwe formy desorpcji oraz związki 

pomiędzy wyznaczanymi parametrami.  

molekularnym [16]. Poważnym ograniczeniem zaś jest nieadekwatność wyidealizowanych 

układów i warunków wysokopróżniowych do opisu powierzchni rzeczywistych katalizatorów. 

W literaturze problem ten określa się terminami pressure-gap oraz material-gap [17, 18].  

 

Opisane powyżej przesłanki stanowiły inspirację podjętych przeze mnie badań nad 

termiczną desorpcją metali alkalicznych z powierzchni o znaczeniu katalitycznym. Rysunek 1 

schematycznie przedstawia zróżnicowanie form desorpcji metali alkalicznych będące 

podstawą pomiarów metodą SR-TAD (Species Resolved Thermal Alkali Desorption). Metoda 

ta stanowi główne narzędzie wykorzystywane w badaniach objętych niniejszą rozprawa 

habilitacyjną. Promotory alkaliczne (badania prowadziłem głównie dla potasu i cezu) mogą 

desorbować z powierzchni katalizatora w różnych formach. W trakcie badań katalizatorów 

obserwowałem strumienie desorbujących atomów, jonów, atomów Rydberga (atomy 

wysokowzbudzone elektronowo) oraz klasterów potasu i cezu. Stwierdziłem, że parametry 

opisujące proces desorpcji silnie zależą od rodzaju i stanu powierzchni, a informacje o 

aktualnym stanie promotora na powierzchni katalizatora są zakodowane w parametrach 

charakteryzujących desorpcję poszczególnych form promotora. Zatem dokonując analizy 

parametrów desorpcji promotorów alkalicznych można wnioskować o ich stanie chemicznym, 

dynamice powierzchniowej oraz stabilności na powierzchni katalizatora. Warto podkreślić, że 
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metoda, poza spastylkowaniem, praktycznie nie wymaga żadnego przygotowania preparatów, 

jest bardzo czuła i selektywna na metale alkaliczne.  

 

 

4. Cel podjętych badań 
 

Jednym z głównych celów badań katalitycznych jest znalezienie i zrozumienie związków 

pomiędzy naturą chemiczną powierzchni katalizatora a jego parametrami pracy (aktywnością, 

selektywnością i trwałością) [19]. Celem przewodnim prezentowanej pracy habilitacyjnej jest 

zbadanie statusu promotorów alkalicznych - potasu i cezu - na powierzchniach katalizatorów 

modelowych i rzeczywistych. Analizując parametry termicznej desorpcji różnych form metali 

alkalicznych: atomów (A), jonów (A+), stanów wzbudzonych (A*) i klasterów (AN) można 

uzyskać istotne informacje dotyczące:  

- stabilności promotorów alkalicznych na powierzchniach ciał stałych (z uwzględnieniem 

mechanizmu i barier energetycznych ich ucieczki) 

- identyfikacji faz powierzchniowych zawierających promotory alkaliczne (na podstawie 

charakterystycznych wartości energii desorpcji) 

- dyspersji promotora na powierzchni (zmiany energii desorpcji w funkcji stopnia 

pokrycia) 

- promocji elektronowej (zmiana pracy wyjścia) 

- wzbudzenia elektronowego promotorów (detekcja stanów rydbergowskich: A*, AN*) 

- śledzenia procesów powierzchniowych (w warunkach pracy katalizatora). 

 

 

5. Badane układy 
 

W wyborze materiału badawczego kierowałem się zarówno kryteriami poznawczymi, jak 

i aplikacyjnymi. Przeprowadzone badania obejmują szeroki zakres zróżnicowanych pod 

względem składu i morfologii powierzchni: od promowanej potasem powierzchni 

monokrystalicznej (SiO2/Si(110)), poprzez czyste fazy zawierające potas (KFeO2, K2Fe22O34, 

KAlO2) klasyczne nośniki tlenkowe (SiO2, Al2O3, MgO, ZrO2), katalizatory modelowe 

(jednopromowane - potasem, cezem, glinem - katalizatory syntezy amoniaku, promowane 

potasem NbN Mo2C, promowany cezem układ Ru/C, mieszany układ tlenkowy 
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Fe-Si-Cr-K-O), po wyjęte bezpośrednio z instalacji katalizatory przemysłowe (syntezy 

amoniaku: AS-4, KMI, PS3-INS, S6-10 i styrenu: STYROMAX). Jednakże, chcąc zachować 

zwartość tematyczną i uniknąć nadmiernego mnożenia wątków, część wyników 

obejmujących tematykę tlenkowych nośników [20], syntezy związków modelowych [21], 

katalizatora do alkilacji [22] oraz modelowych [23] i zatruwanych siarką [24] katalizatorów 

syntezy amoniaku jest przedmiotem publikacji niewłączonych do cyklu rozprawy 

habilitacyjnej.  

Głównymi przesłankami przy selekcji katalizatorów do badań była wielkość efektu 

promocyjnego oraz skala przemysłowej produkcji. Katalizatory do syntezy amoniaku i 

styrenu należą do najbardziej spektakularnych pod tym względem. Dodatek 0.5 % potasu 

powoduje wzrost aktywności stopowego katalizatora żelazowego w syntezie NH3 od trzech 

do sześciu razy [25], przy czym efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny w przypadku 

promocji cezem katalizatora rutenowego nowej generacji [26, 27]. Aktywność katalizatora do 

produkcji styrenu w reakcji katalitycznego odwodornienia etylobenzenu dzięki promocji 

potasem wzrasta o rząd wielkości [28].  

Strategia badań nad przemysłowymi katalizatorami opierała się na schemacie 

przedstawionym w pracy [29]. W celu interpretacji wyników i uzyskania informacji o 

znaczeniu dla katalizatorów przemysłowych, skomplikowany, wieloskładnikowy, trudny do 

zdefiniowania układ rzeczywisty upraszczano w pierwszym etapie do katalizatorów 

modelowych, a dalej do czystych faz obecnych w katalizatorze. Materiał badawczy 

wchodzący w zakres pracy można zatem podzielić na dwie klasy: układy modelowe oraz 

katalizatory przemysłowe, które zostaną omówione poniżej.  

 

 

5.1 Układy modelowe 

 

W prowadzonych przeze mnie badaniach nad układami modelowymi można wyróżnić 

dwa zasadnicze wątki: zrozumienie zjawisk zachodzących na powierzchniach katalizatorów 

stosowanych obecnie w przemyśle oraz poszukiwanie nowych materiałów katalitycznych. W 

pierwszym przypadku skoncentrowałem się na fazach zawierających potas, które zostały 

zidentyfikowane w katalizatorach żelazowych do syntezy amoniaku i styrenu. W ramach 

drugiego wątku prowadziłem badania nad modyfikacją właściwości elektronowych 

powierzchni węglików i azotków metali przejściowych poprzez dotację potasem oraz nad 
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promocją cezem katalizatora syntezy amoniaku nowej generacji otrzymywanego poprzez 

osadzanie rutenu na węglu turbostratycznym.  

 

Syntetyczne fazy wyodrębnione z katalizatorów przemysłowych 

Zadanie układów modelowych polegało na odtworzeniu fragmentu powierzchni 

katalizatora. Na powierzchni wielofazowego tlenkowego katalizatora żelazowego do syntezy 

styrenu w reakcji odwodornienia etylobenzenu można wyróżnić następujące fazy: Fe2O3, 

Fe3O4, KFeO2, K2Fe22O34 [30, 31]. Aby zidentyfikować fazę odpowiedzialną za ucieczkę 

potasu, powodującą deteriorację katalizatora przemysłowego, dokonałem syntezy, 

charakterystyki, a następnie zbadałem termiczną desorpcję potasu ze wszystkich 

wymienionych faz składowych (A.10).  

W przypadku przemysłowego katalizatora do syntezy amoniaku promowanego glinem 

i potasem, w celu uzyskania informacji o wzajemnym oddziaływania pomiędzy promotorami 

badałem katalizatory modelowe o zmiennym stosunku K/Al od 0.001 do 10 (A.5). Ta wstępna 

procedura upraszczania układu pozwalała zorientować się w zakresie zmienności parametrów 

desorpcji, nie dostarczyła jednak jednoznacznych informacji. Następny etap polegał na 

porównaniu wyników desorpcji potasu z przemysłowych katalizatorów z modelowymi 

fazami, takimi jak glinian potasu KAlO2 (A.5) i mono-ferryt KFeO2 (A.9). Na podstawie 

charakterystycznych wartości energii desorpcji można dokonać identyfikacji fazy 

powierzchniowej katalizatora, w której znajduje się potas.  

Dane literaturowe dotyczące termodesorpcji metali alkalicznych z powierzchni 

modelowych są bardzo ograniczone. Aby dokonać identyfikacji stanu powierzchniowego 

metalu alkalicznego w układzie złożonym koniecznym jest przygotowanie danych 

referencyjnych. Sprowadza się to do syntezy układów monofazowych i wyznaczenia 

parametrów desorpcji w eksperymentach SR-TAD. Do wyjątku należą badania dotyczące 

desorpcji potasu z monokrystalicznych powierzchniach żelaza [32] oraz desorpcji cezu 

z powierzchni grafitu [33, 34], które wykorzystałem do interpretacji wyników w pracach 

(A.14 i A. 11). Dotyczyły one identyfikacji stanu potasu w zredukowanej formie katalizatora 

żelazowego syntezy amoniaku oraz stanu cezu na powierzchni katalizatora rutenowego na 

nośniku węglowym.  

 

Materiały katalityczne nowej generacji  

W ramach tego wątku badałem możliwości zastosowania metody SR-TAD do testowania 

właściwości powierzchni nowych materiałów katalitycznych optymalizowanych na drodze 
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dotacji alkaliami. Metodę wykorzystałem do określenia wpływu dotacji potasem na 

właściwości elektronowe, stabilność promotora i reaktywność powierzchni azotków 

molibdenu i niobu oraz węglików molibdenu i niobu na drodze dotowania potasem (A.7, A.8, 

A.13). Materiały te przyciągają uwagę jako potencjalne substytuty katalizatorów opartych na 

metalach szlachetnych i najczęściej testowane są w reakcjach hydroodazotowania 

i hydroodsiarczania płynnych paliw kopalnych [35]. 

Drugim typem badanych przeze mnie układów modelowych był katalizator syntezy 

amoniaku nowej generacji. W latach 90-tych ruten na nośniku węglowym promowany cezem 

stał się drugim obok tradycyjnego katalizatora żelazowego układem zastosowanym do 

syntezy amoniaku na skalę przemysłową [36, 37]. Wciąż jednak mechanizm efektu promocji 

oraz lokalizacja i stan promotora na powierzchni katalizatora są obiektem badań [38]. W tym 

kontekście dokonałem porównawczych badań intensywności strumieni i energetyki desorpcji 

Cs, Cs+ i Cs* dla promowanego cezem czystego nośnika Cs/C oraz modelowego katalizatora 

Cs–Ru/C (A.11).  

 

 

5.2 Katalizatory przemysłowe 

 

Przykładami badanych przeze mnie przemysłowych katalizatorów są stopowe katalizatory 

żelazowe do syntezy amoniaku różnych producentów: AS-4 (Norsk Hydro AS), PS3-INS 

(Instytut Nawozów Sztucznych), KMI (Haldor Topsøe A/S) i S6-10 (Badische Anilin und 

Soda Fabrik) oraz katalizatory do syntezy styrenu STYROMAX (Süd-Chemie Inc.). 

Motywacją do badań nad układami przemysłowymi były różnorodne problemy praktyczne 

podnoszone przez producentów. Dotyczyły one określania wpływu na stan powierzchniowy 

promotora alkalicznego takich czynników jak: sposób preparatyki, długotrwała eksploatacja 

w reaktorze, zatruwanie, redukcja, przegrzanie oraz wprowadzenie innych promotorów. 

W niektórych przypadkach materiał badawczy podlegał przemianom długookresowym 

w trakcie eksploatacji w instalacji przemysłowej przez pięć lat (A.2, A.3), czy też 

przechowywania prekursora w atmosferze pary wodnej przez dwa lata (A.5). Choć część 

danych została zawarta w poufnych raportach dla zlecających badania firm, połowa prac 

włączonych do rozprawy habilitacyjnej dotyczy wyników uzyskanych dla katalizatorów 

przemysłowych (A.1 – A.6, A.14).  
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6. Aparatura i warsztat badawczy 
 

Niniejszy rozdział zawiera omówienie zastosowanego warsztatu badawczego. Najwięcej 

uwagi poświęcono omówieniu rozwiniętej w ramach pracy habilitacyjnej metodzie, 

określanej w literaturze akronimem SR-TAD (Species Resolved Thermal Alkali Desorption). 

Stanowi ona nowatorski wkład do badań efektów promocji alkaliami powierzchni 

katalitycznych. Ze względu na brak urządzeń komercyjnych do badań termodesorpcji metali 

alkalicznych z równoległą detekcją strumieni jonów, atomów oraz stanów wzbudzonych, 

koniecznym okazało się zbudowanie własnej aparatury. Metoda SR-TAD wykorzystuje 

selektywne zjawisko powierzchniowej jonizacji atomów metali alkalicznych oraz jonizacji 

polowej wzbudzonych elektronowo atomów.  

Spis pozostałych standardowych technik użytych do charakterystyki badanych preparatów 

zamieszczono na końcu rozdziału.  

 

Kontynuując badania podjęte na Uniwersytecie w Göteborgu (staż post-doktorski), 

w ramach kilku projektów KBN oraz dzięki współpracy z Prof. L. Holmlidem i Prof. J.B.C. 

Petterssonem, w latach 1996-2001 zbudowałem dwie niezależne aparatury przeznaczone do 

badań nad promocją alkaliami powierzchni katalitycznych. Pierwsza z nich służy do 

prowadzenia badań modelowych w warunkach wysokiej próżni (10-7 mbar). W drugiej zaś 

można prowadzić badania in-situ powierzchni katalitycznych w kontrolowanej atmosferze 

gazowej pod zwiększonym ciśnieniem (10 bar). Taka metodologia pomiarów umożliwia 

pokonanie jednej z największych barier eksperymentalnych w katalizie heterogenicznej tzw. 

pressure gap, związanej z odnoszeniem wyników uzyskanych w próżni do rzeczywistych 

warunków pracy katalizatora. Zbudowana aparatura SR-TAD jest unikalnym w świecie 

urządzeniem przeznaczonym do badań katalitycznych, umożliwiającym śledzenie specjacji 

strumieni desorpcyjnych promotorów alkalicznych.  

W metodzie SR-TAD próbkę katalizatora podgrzewa się monitorując jednocześnie 

desorpcję promotora alkalicznego w postaci strumienia jonów (A.4, A.6), atomów (A.3, A.5), 

atomów wzbudzonych (A.1, A.9) lub klasterów (A.2, A.8). Zmiennymi eksperymentalnymi 

są: temperatura próbki (Tp), potencjał przyłożony do próbki (Up), kąt pomiaru strumieni 

desorpcyjnych, ciśnienie i skład atmosfery gazowej nad próbką oraz czas w pomiarach 

kinetycznych. W Tabeli 1 przedstawiono kilka typowych kombinacji parametrów Tp i Up, 

które w poszczególnych eksperymentach mogą być zmieniane zarówno w trybie ciągłym, 
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jak i impulsowym oraz odpowiadające im informacje uzyskiwane o stanie powierzchniowym 

promotorów alkalicznych. 

 

Tabela 1. Kombinacje parametrów pomiarowych w metodzie SR-TAD. 

 

Parametry pomiarów SR-TAD 

Tp Up
Uzyskiwane informacje 

Stałe stałe stała szybkości desorpcji 

przebieg schodkowy stałe energia desorpcji 

przebieg liniowy stałe 

energia desorpcji 

stopień pokrycia 

rząd reakcji desorpcji 

Stałe przebieg schodkowy liczba atomów w klasterze 

Stałe 
przebieg prostokątny 

skala czasowa od s do ms 

stała szybkości desorpcji 

stała szybkości dyfuzji 

czynnik przedwykładniczy 

 

 

6.1 Aparatura próżniowa SR-TAD 

 

Aparaturę próżniową do badań termicznej desorpcji metali alkalicznych z równoległą 

detekcją strumieni atomów, jonów i stanów wzbudzonych przedstawiono na Rys. 2. 

Głównymi elementami aparatury są: manipulator (1) umożliwiający transfer próbki pomiędzy 

komorą preparatywną (2) a komora pomiarową (6), głowica próżniomierza (3), zawór 

odcinający (4), wymrażarka na ciekły azot (5). Komora pomiarowa wyposażona jest 

kołnierze, na których zainstalowano detektor jonizacji powierzchniowej - SID (Surface 

Ionization Detector) oraz detektor jonizacji polowej - FID (Field Ionization Detector). 

Wnętrze komory pomiarowej widoczne jest na Fot. 1.  

Specyfika stosowanych detektorów polega na tym, że pozwalają one na selektywne 

pomiary termicznej desorpcji metali alkalicznych z badanych powierzchni w formie jonów, 

atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym. Podstawy teoretyczne funkcjonowania 

detektorów powierzchniowej i polowej jonizacji omówiono odpowiednio w Uzupełnieniach 

9.1 oraz 9.2.  
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Rys. 2. Aparatura próżniowa do pomiarów termicznej desorpcji metali alkalicznych. 
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Fot. 1. Wnętrze komory pomiarowej (zdjęcie pochodzi z pracy [20]). 

 

Najważniejsze elementy układu pomiarowego stanowią: włókno jonizujące (1), cylindryczny 

kolektor (2), termopara (3), powierzchnia próbki (4), zasilanie grzejnika (5), elektroda do 

pomiaru termoemisji elektronów (6), elektrody do wytwarzania pola jonizującego (7), które 

znajdują się wewnątrz klatki Faraday’a.  
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6.2 Aparatura wysokociśnieniowa SR-TAD 

 

W celu obserwacji powierzchni katalizatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

zbudowałem aparaturę umożliwiającą pomiary termicznej desorpcji promotorów alkalicznych 

w warunkach kontrolowanej atmosfery gazowej reagentów pod zwiększonym ciśnieniem. 

Schematycznie zestaw aparaturowy przedstawiono na Rys. 3. W skład aparatury wchodzą 

następujące elementy: butle gazowe (1), zestaw regulacji przepływu (2), komora 

wysokociśnieniowa (4) wyposażona w uchwyt na próbkę, kompaktowy detektor jonów 

i atomów metalu alkalicznego, które widoczne są na powiększeniu (4’), zestaw zasilaczy 

stałoprądowych (4, 7), programowalny elektrometr (6), termometr (5) oraz komputer do 

akwizycji danych pomiarowych (8).  

 
 

Rys. 3. Schemat aparatury do pomiarów termicznej desorpcji metali alkalicznych 

w kontrolowanej atmosferze gazowej.  

 

Badania termodesorpcji promotorów alkalicznych z powierzchni katalizatorów 

w atmosferze reagentów mają charakter pionierski. Stanowią one programowe rozwinięcie 

badań prowadzonych w próżni. Po opracowaniu metodologii pomiarów i podstaw 

interpretacyjnych wyników oraz wykonania szeregu pomiarów kalibracyjnych w atmosferach 
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różnych gazowych w szerokim zakresie zmienności ciśnień uzyskano pierwsze tego typu 

wyniki o znaczeniu naukowym. W publikacji (A.14) przedstawiono wyniki desorpcji jonów 

K+ z katalizatora syntezy amoniaku otrzymane w mieszaninie syntezowej 3H2:N2 pod 

ciśnieniem 10 bar.  

 

W pracy wykorzystywałem również serię klasycznych metod do charakterystyki 

badanych układów oraz metody komplementarne i uzupełniające pomiary SR-TAD. 

Najczęściej stosowanymi metodami do weryfikacji strukturalnej syntezowanych faz 

modelowych była metoda XRD (A.5, A.9, A.10, A.13). Powierzchnie preparatów 

charakteryzowano pod względem: składu - metodą XPS (A.7, A.9, A.10, A.11), morfologii 

i pokroju ziaren – metodą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (A.10, 

A.13), wielkości powierzchni aktywnej - metodą BET-N2 (A.10, A.13). Ponadto wielkość 

efektu promocji elektronowej określano poprzez obserwacje zmian pracy wyjścia metoda 

termoemisji elektronów (A.4, A.3, A.9, A.11, A.12) oraz kontaktowej różnicy potencjału 

wyznaczanej metodą Kelvina (A.13). Ze względu na zastosowanie tych metod w określaniu 

wielkości promocji elektronowej omówiono je w Uzupełnieniu 9.3.  

Do obserwacji desorpcji metali alkalicznych wykorzystywano również kwadrupolowy 

spektrometr masowy. Główne jego zastosowanie polegało na wykluczeniu desorpcji potasu w 

postaci związanej np. jako KO+, K2O+, KO2
+. Typowy wynik, potwierdzający proces 

powierzchniowej jonizacji dla potasu i wykazujący jednoznacznie, że jony K+ są jedynymi 

desorbującymi jonami z powierzchni katalizatora, znajduje się w publikacji (A.14).  

 

 

7. Omówienie najważniejszych wyników 
 

Stosując jako podstawową metodę termodesorpcję promotorów alkalicznych 

z powierzchni o znaczeniu katalitycznym, wykonałem badania w trzech zasadniczych 

aspektach wyszczególnionych w tytule pracy: stabilności, promocji i wzbudzenia 

elektronowego. Choć zagadnienia te są niewątpliwie ze sobą powiązane, zaproponowany 

podział umożliwia przedstawienie kontekstu otrzymywanych wyników i wskazuje 

najważniejsze problemy, które podejmowałem w przeprowadzonych badaniach.  
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7.1 Stabilność – powierzchniowy stan chemiczny 

 

Trwały efekt promocyjny uzależniony jest nie tylko od stanu promotora, lecz od jego 

stabilności na powierzchni katalizatora. Określenie fazy powierzchniowej, w której znajduje 

się promotor, jest zatem zagadnieniem natury fundamentalnej. Biorąc pod uwagę dużą lotność 

i reaktywność promotorów alkalicznych, problem ich stabilności nabiera szczególnego 

znaczenia. W procesie desorpcji pod wpływem drgań termicznych zrywane jest wiązanie 

promotor–powierzchnia. Energia desorpcji przyjmuje zatem wartość charakterystyczną dla 

danego stanu chemicznego promotora i jednocześnie może służyć jako miara jego stabilności 

na powierzchni. Zastosowanie desorpcji promotora alkalicznego jako autosondy 

do identyfikacji faz powierzchniowych uważam za jedno z ważniejszych osiągnięć 

przeprowadzonych badań. Na tej podstawie dokonałem identyfikacji kluczowych, ze względu 

na reaktywność, powierzchniowych faz przemysłowych katalizatorów syntezy amoniaku 

i styrenu.  

Metodę SR-TAD wykorzystałem do charakteryzowania stanu potasu na powierzchni 

katalizatorów syntezy amoniaku: świeżego i dezaktywowanego w instalacji przemysłowej 

(A.3), redukowanego, przegrzanego (A.4) i zatruwanego wodą (A.5). Ogólnie można 

stwierdzić, że w desorpcji potasu z katalizatora żelazowego dominuje składowa atomowa, 

a wyznaczone energie desorpcji dla atomów są niższe niż dla jonów. Dla świeżego 

katalizatora wyznaczyłem dwie wartości energii desorpcji atomów potasu (2,7; 3,4 eV) 

natomiast dla katalizatora zużytego tylko jedną charakterystyczna wartość 1,7 eV. Drastyczne 

obniżenie energii desorpcji oraz równoległe obniżenie wartości pracy wyjścia (z 3.9 eV dla 

świeżego do 1,7 eV dla zużytego katalizatora) świadczy nie tylko o obniżonej stabilności 

promotora, ale jednocześnie ujawnia proces segregacji promotora na powierzchni 

katalizatora, zachodzący w trakcie długotrwałej eksploatacji (A.3). Tę samą 

charakterystyczną wartość energii desorpcji 1,7 eV dla atomów potasu obserwowałem 

również w przypadku katalizatora deaktywowanego wodą (7,5-krotny spadek aktywności/m2 

w zakresie 470-520 ºC) oraz przechowywanego w atmosferze pary wodnej (A.5). Na 

podstawie porównania z wynikami SR-TAD dla syntetycznych faz modelowych 

stwierdziłem, że w wyniku oddziaływania potasu z glinem w obecności pary wodnej na 

powierzchni katalizatora tworzy się nieaktywna faza glinianu potasu o wzorze KAlO2 (A.5, 

A.10). Postulowane w literaturze powstawanie glinianu potasu i jego negatywny wpływ na 

aktywność katalizatora [39, 40] zostały potwierdzone w badaniach metodą SR-TAD. 
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Chcąc uzyskać informacje o stanie potasu na powierzchni pracującego katalizatora do 

syntezy amoniaku, pomiary desorpcji jonów K+ wykonałem w kontrolowanej atmosferze 

gazowej (Ar, N2 oraz w mieszaninie syntezowej N2:3H2) w szerokim zakresie ciśnień 

10-8 - 10 bar. Stwierdziłem, że wprowadzenie gazu obojętnego nie wpływa na wartość energii 

desorpcji, natomiast powoduje silne obniżenie mierzonego sygnału jonowego. Zgodnie 

z zależnością średniej drogi swobodnej od ciśnienia, strumień desorpcyjny jonów docierający 

do kolektora jest proporcjonalny do 1/P (A.14). Energie desorpcji wyznaczone w próżni, 

10 bar N2 i 10 bar Ar były takie same w zakresie błędu doświadczalnego (2.9 – 3 eV) 

i typowe dla utlenionej powierzchni katalizatora. (Przykładowo energie desorpcji K i K+ z 

fazy ferrytu KFeO2 wynoszą odpowiednio 2.8 i 3.0 eV). W warunkach redukujących 

zbliżonych do warunków pracy katalizatora (10 bar N2:3H2) potas desorbuje z energia 2.4 eV. 

Wartość ta jest charakterystyczna dla desorpcji z monokrystalicznych powierzchni żelaza 

[32]. Na tej podstawie można wnioskować, że w aktywnej formie katalizatora część potasu 

ulega uwolnieniu ze stabilnych, nieredukowalnych w tych warunkach, faz tlenkowych 

(zawierających inne promotory, głównie: Al, Si i Ca [41, 42]) i dyfunduje na powierzchnie 

krystalitów żelaza, które powstały w trakcie procesu aktywacji. Ze względu na niższą 

stabilność na powierzchni żelaza oraz porównywalną z potencjałem jonizacji potasu (4.3 eV) 

wartości pracy wyjścia dla powierzchni krystalitów Fe (4.3 eV) potas desorbuje w formie K+ 

(A.14).  

Nieodwracalny problem dezaktywacji katalizatora syntezy styrenu polega na ucieczce 

potasu. Na podstawie pomiarów SR-TAD dokonałem klasyfikacji wszystkich faz 

zidentyfikowanych na powierzchni katalizatora przemysłowego pod względem stabilności 

potasu w temperaturze procesu 600–650 °C. Dla strumienia atomowego stabilność zmienia 

się w szeregu: K/Fe2O3 >> KFeO2 > K/Fe3O4 >> K2Fe22O34, natomiast dla strumienia 

jonowego: K/Fe2O3 > K/Fe3O4 >> KFeO2 > K2Fe22O34. Pozwoliło to ustalić, że β-ferryt 

K2Fe22O34 jest fazą odpowiedzialną za ucieczkę promotora, a głównym kanałem ucieczki jest 

strumień atomowy. Do tej pory ucieczkę potasu z katalizatora błędnie przypisywano ferrytowi 

KFeO2 [43, 44]. Otrzymane wyniki mają istotne implikacje praktyczne. Na ich podstawie 

opracowałem kompleksowy model dezaktywacji katalizatora i zidentyfikowałem trzy modele 

morfologii ziarna katalizatora do syntezy styrenu: ziarno idealne, w którym K2Fe22O34 

stanowi rdzeń szczelnie otoczony przez stabilny ferryt KFeO2; ziarno rzeczywiste, w którym 

otoczka jest popękana a odsłonięcie rdzenia prowadzi do zwiększenia szybkości ucieczki 

potasu oraz ziarno katalizatora dezaktywowanego zbudowane z magnetytu z 

wysegregowanym na powierzchni KOH (A.10).  
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Na podstawie zaproponowanego w (A.10) energetycznego diagramu stabilności 

(energia desorpcji jonów jako funkcja energii desorpcji atomów) metodę SR-TAD można 

wykorzystać do szybkiej oceny stabilności potasu w katalizatorze. Przykładem takiego 

zastosowania od strony aplikacyjnej są testy katalizatorów przemysłowych, które wykonuję 

obecnie na zlecenie firmy Süd-Chemie. Natomiast od strony naukowej przeprowadziłem 

badania nad możliwością stabilizacji katalizatora poprzez domieszkowanie w fazie stałej. 

Publikacja (A.12) demonstruje stabilizujący wpływ dotowania manganem fazy β-ferrytu. 

Badania mające na celu znalezienie najlepszej domieszki stabilizującej aktywną formę 

katalizatora są obecnie rozwijane w ramach kierowanego przeze mnie projektu badawczego 

KBN.  

Inne zastosowanie metody SR-TAD stanowi optymalizacja metody dotowania potasem 

azotków i węglików metali przejściowych. Synteza tego typu materiałów polega na 

termoprogramowanym azotkowaniu (amoniakiem) lub nawęglaniu (metanem) prekursorów 

tlenkowych [45, 46]. Dotowanie potasem można zatem przeprowadzić na dwóch etapach 

preparatyki: przed (nasent-doping) lub po (post-doping) reakcji azotkowania/nawęglania. 

Końcowy produkt, pomimo takiego samego składu stechiometrycznego, wykazuje 

diametralnie różne właściwości. Na podstawie pomiarów SR-TAD wykazałem, że 

w przypadku układu K-NbN większą stabilność promotora otrzymuje się dodając go przed 

procesem azotkowania. Energie desorpcji dla atomów i jonów potasu maleją odpowiednio 

z 2.5 do 1.0 eV oraz z 3.0 do 2.4 eV. Profile stężenia potasu w głąb próbek uzyskane 

z eksperymentów XPS (depth profiling) wykazują bardziej homogeniczny rozkład promotora 

na powierzchni próbek promowanych przed reakcją azotkowania. Jednakże poprzez post-

dotowanie przy tej samej ilości wprowadzonego promotora poprzez większe przesunięcie 

położenia poziomu Fermiego uzyskuje się silniejszą modyfikację właściwości elektronowych 

powierzchni (A.7). Promocja elektronowa jest przedmiotem następnego podrozdziału. 

W przypadku dotowania potasem najaktywniejszego z  syntezowanych węglików 

i azotków - Mo2C - zbadałem wpływ stężenia powierzchniowego potasu (w zakresie stopni 

pokrycia ΘK ≤ 0,3) oraz źródło, z jakiego wprowadzany był promotor na jego stan 

powierzchniowy (A.13). Dodatek potasu w postaci stałego K2CO3 przed reakcją nawęglania 

znacznie spowalniał kinetykę procesu. Do post-dotowania stosowałem roztwory: KOHaq, 

KOH/propanol-2, K/THF (roztwór potasu w tetrahydrofuranie), a dla większych stężeń, ze 

względu na ograniczoną rozpuszczalność K w THF, zastosowałem roztwór kompleksu 

K-naftalen/THF. Rozpuszczalniki organiczne stosowałem w celu ograniczenia wprowadzania 

na powierzchnię węglika niepożądanego tlenu [35]. Eksperymenty SR-TAD wykazały, że 
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impregnacja roztworem KOH/propanol-2 prowadzi do większej stabilności K na powierzchni 

Mo2C jednak silniejszy wpływ na właściwości elektronowe obserwowano dla roztworu K–

naftalen/THF. Stabilność potasu na powierzchni Mo2C zależy również silnie od stopnia 

pokrycia. Można wyróżnić dwa charakterystyczne obszary różniące się zasadniczo 

zmiennością energii desorpcji. Przy małym pokryciu 0 < ΘK < 0,05 energie desorpcji silnie 

zależą od ΘK, podczas gdy dla ΘK > 0,05 zależność ta jest bardzo słaba. W niektórych 

przypadkach ze wzrostem stężenia potasu obserwowano wzrost stabilności, świadczący o 

powierzchniowej klasteryzacji promotora. Wysypkowy model rozkładu potasu obserwowano 

również dla układów K/NbC [47] oraz K/MoS2 [48].  

Jak pokazano na Rys. 1 energie desorpcji wszystkich obserwowanych form metalu 

alkalicznego są ze sobą powiązane cyklem Schottky’ego, którego zastosowanie do procesu 

termodesorpcji metali alkalicznych omówiono w publikacji (A.8). Ilustrację spektakularnego 

domknięcia cyklu, w granicach błędu doświadczalnego pojedynczych pomiarów, 

zamieszczono w publikacji (A.11). Obiektem badań był układ katalizatora syntezy amoniaku 

nowej generacji Cs-Ru/C. Porównanie parametrów desorpcji dla dwóch preparatów: 

modelowego katalizatora Cs-Ru/C oraz promowanego cezem nośnika Cs/C wykazało, że 

wprowadzenie rutenu na powierzchnię nośnika węglowego powoduje obniżenie stabilności 

cezu na powierzchni katalizatora. Podczas gdy dla promowanego nośnika bez rutenu 

obserwowano desorpcję jedynie atomów Cs (ECs = 2,87 eV) dla katalizatora obserwowano 

strumienie desorpcyjne: Cs (ze znacznie mniejsza energią ECs = 1,96 eV), Cs+ (ECs+ = 2,86 

eV) oraz Cs* (ECs* = 5,76 eV). Wynika stąd, że obecność Ru na powierzchni węgla prowadzi 

do heterogenicznego rozkładu promotora na powierzchni katalizatora. Na obrzeżach 

krystalitów rutenu pojawiają się obszary wysegregowanego cezu (hot-ring promotion), które 

są odpowiedzialne za obniżoną stabilność promotora (A.11). Natomiast pojawienie się 

strumienia desorpcyjnego Cs+ (oraz atomów wzbudzonych Cs*, które można traktować jako 

stan przejściowy jonizacji: Cs → Cs* → Cs+ + e–) świadczy o obniżeniu stopnia pokrycia 

cezem powierzchni nośnika węglowego. Wynikający stąd wzrost pracy wyjścia prowadzi do 

stymulacji procesu powierzchniowej jonizacji. Ponieważ zmierzone energie desorpcji są 

porównywalne w granicach błędów doświadczalnych z charakterystycznymi wartościami 

energii desorpcji Cs, Cs+ i Cs* dla modelowej powierzchni grafitu można wnioskować, że 

wprowadzenie rutenu powoduje powstawanie struktur grafitowych. Mogą one powstawać 

zarówno na nośniku lub wskutek migracji węgla na powierzchni krystalitów Ru.  
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7.2 Promocja elektronowa – modyfikacja pracy wyjścia 

 

Oddziaływania elektronowe pomiędzy reagentami a katalizatorem determinują 

mechanizm reakcji katalitycznej na poziomie molekularnym. Wiele prac teoretycznych 

wykazało istnienie korelacji pomiędzy strukturą elektronową centrum adsorpcyjnego 

i aktywnością katalityczną powierzchni. Szczególną role odgrywa przy tym rozkład gęstości 

stanów w pobliżu poziomu Fermiego EF [49, 50].  

Promotory alkaliczne ze względu na niski potencjał jonizacji, znaczne rozmiary kationów 

(zwłaszcza litowców ciężkich) i wynikające stąd silne właściwości elektrodonorowe 

zwyczajowo określane są mianem promotorów elektronowych [6]. Dotacja elektronowa 

powierzchni w pobliżu poziomu Fermiego ma istotne znaczenie zwłaszcza w procesach 

adsorpcji dysocjatywnej cząsteczki reagenta. Większa gęstość elektronowa w pobliżu EF 

zwiększa bowiem prawdopodobieństwo przekazania elektronu z powierzchni katalizatora na 

orbital antywiążący cząsteczki obniżając barierę dysocjacji i tym samym ułatwiając przebieg 

reakcji [51].  

W pomiarach SR-TAD właściwości elektronowe powierzchni znajdują swe 

odzwierciedlenie w stosunku desorbujących strumieni atomów i jonów. Zgodnie z równaniem 

Saha-Langmuira stopień jonizacji promotora alkalicznego na powierzchni jest bezpośrednio 

powiązany z jej pracą wyjścia (Uzupełnienie 9.1). W swoich badaniach szczególną uwagę 

zwracałem na korelację pomiędzy stanem promotora a właściwościami elektronowymi 

powierzchni. Ponieważ praca wyjścia (Φ) jest parametrem niezwykle czułym na wszelkie 

zmiany zachodzące na powierzchni, dlatego też w większości prac eksperymentalnych 

pomiary SR-TAD uzupełniałem niezależnymi pomiarami tej wielkości. Krótki opis 

zastosowanych metod znajduje się w Uzupełnieniu 9.3.  

Pracę wyjścia wykorzystywałem do śledzenia transformacji, jakim ulega powierzchnia 

katalizatora syntezy amoniaku (A.3, A.4). Jak pokazano w pracy (A.4) praca wyjścia silnie 

koreluje z energią desorpcji jonów potasu, przy czym parametry te w podobny sposób 

odzwierciedlają zmiany zachodzące na powierzchni katalizatora takie jak: redukcja, 

pasywacja, przegrzanie i eksploatacja. Wartości Φ zmieniają się w nieco szerszym zakresie 

niż energia desorpcji K+ - od 3,94 eV dla świeżego katalizatora do 1,67 eV dla katalizatora 

zużytego. 

W publikacjach (A.7, A.8, A.13) wartość pracy wyjścia posłużyła do optymalizacji 

metody promowania oraz określania zakresu promocji elektronowej i azotków i węglików 
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metali przejściowych pod wpływem dotowania potasem. Przy tym samym poziomie 

dotowania (2 % potasu) w zależności od zastosowanej metody obserwowano obniżenie pracy 

wyjścia azotku niobu w stosunku do niedotowanej powierzchni o 0,6 i 1,2 eV przy 

wprowadzeniu odpowiednio promotora przed i po reakcji azotkowania (A.7).  

W przypadku badań nad promowanym potasem węglikiem molibdenu stwierdziłem silnie 

niemonotoniczną modyfikację właściwości elektronowych w zależności od stopnia pokrycia 

potasem w zakresie ΘK = 0 - 0,3. Największe obniżenie wartości pracy wyjścia niezależnie 

od zastosowanego źródła potasu obserwowałem dla niewielkich stopni pokrycia ΘK < 0,02. 

Jednakże wartości Φ dla próbek promowanych z roztworu KOH/propanol-2 były o około 0,5 

eV wyższe niż dla roztworu K/THF. Otrzymane wyniki zostały potwierdzone przez 

niezależne pomiary zmiany pracy wyjścia metodą Kelvina oraz obliczenia teoretyczne metodą 

DFT klasterów Mo24C6 i K-Mo24C6. Wyznaczone doświadczalnie obniżenie pracy wyjścia 

∆Φ = 0,2 eV odpowiada obliczonej różnicy energii poziomów Fermiego dla niedotowanego 

i dotowanego potasem klastera wynoszących względem poziomu próżni odpowiednio –3,73 

i –3,53 eV. Ze względu na zbliżone wartości potencjału chemicznego katalizatora (ze 

względu na metaliczne właściwości Mo2C, energia poziomu Fermiego odpowiada 

potencjałowi chemicznemu) i cząsteczki indolu (–2,96 eV) zmiana położenia poziomu 

Fermiego istotnie wpływa na kinetykę modelowej reakcji hydroodazotowania. Ostre zmiany 

pracy wyjścia węglika molibdenu wywołane zmianą stopnia pokrycia powierzchni potasem są 

ściśle skorelowane ze zmianami stałej szybkości reakcji. Wyjaśnienie decydującej roli 

czynnika elektronowego w tym procesie przeprowadziłem na podstawie analizy wielkości 

przepływu gęstości elektronowej pomiędzy reagującą cząsteczką indolu a powierzchnią 

katalizatora (A.13).  

Na podstawie pomiarów desorpcji cezu z czystego nośnika węglowego Cs/C oraz 

katalizatora Cs-Ru/C stwierdziłem, że obecność Ru na powierzchni węgla prowadzi do 

heterogenicznego rozkładu promotora na powierzchni katalizatora (A.11). Zmiana charakteru 

desorpcji po wprowadzeniu na nośnik rutenu wskazuje, że na powierzchni katalizatora tworzą 

się obszary o niskiej i wysokiej wartości pracy wyjścia. Obszary o małej wartości Φ 

związane z aglomeracją cezu na obrzeżach krystalitów Ru. Natomiast obszary o wyższej 

pracy wyjścia stymulują proces powierzchniowej jonizacji cezu, którego nie obserwowałem 

dla homogenicznego rozkładu cezu na powierzchni promowanego nośnika (A.11).  

Na podstawie niezależnych pomiarów pracy wyjścia wykazałem możliwość zastosowania 

cyklu Schottky’ego do wyznaczania wartości pracy wyjścia na podstawie pomiarów 

desorpcji jonów i atomów metalu alkalicznego z powierzchni heterogenicznych. Jednakże w 
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przypadku powierzchni, dla której oprócz desorpcji atomów i jonów pojawia się również 

desorpcja w formie stanów wzbudzonych cykl nie ulega domknięciu (A.8, A9).  

Zagadnienia związane z powstawaniem wysokowzbudzonych elektronowo (bliskich 

jonizacji) stanów promotorów alkalicznych na powierzchniach katalitycznych zostaną 

omówione w następnym podrozdziale, tutaj należy jedynie podkreślić, że powierzchnie, na 

których występują atomy Rydberga, odznaczają się najniższymi wartościami pracy wyjścia 

(A.8, A.9). Zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne potwierdzają, że materia 

rydbergowska wykazuje najniższe spośród znanych materiałów wartości pracy wyjścia [52]. 

Zatem wzbudzone atomy promotora alkalicznego na powierzchni katalizatora mogą odgrywać 

kluczową rolę w mechanizmie przekazania elektronu do reagującej cząsteczki (back-

donation).  

 

 

7.3 Wzbudzenie promotora – atomy Rydberga 

 

Inspiracją do badań nad stanami wzbudzonymi promotorów alkalicznych na 

powierzchniach katalitycznych była hipoteza wysunięta przez Petterssona i Holmlida w pracy 

[53]. Przedstawiony przez nich model promocji zasadzał się na oddziaływaniu cząsteczek 

reagenta z wysokowzbudzonymi elektronowo atomami (tzw. atomami Rydberga) promotora 

alkalicznego. Koncepcja ta znajdowała swe uzasadnienie w zaobserwowanej emisji atomów 

Rydberga z gorących powierzchni niektórych ciał stałych [54]. Biorąc pod uwagę specyficzne 

właściwości atomów Rydberga (Uzupełnienie 9.4), powstawanie reaktywnych stanów 

promotora na powierzchni wydało mi się atrakcyjnym obszarem badań, zwłaszcza 

w kontekście aktywności katalizatorów. Obserwacje desorpcji atomów Rydberga potasu (K*) 

i cezu (Cs*) prowadziłem przy zastosowaniu najbardziej rozpowszechnionej metody detekcji 

stanów wzbudzonych – jonizacji polowej (Uzupełnienie 9.2). W większości eksperymentów 

zastosowane pole jonizacyjne umożliwiało detekcję atomów o głównej liczbie kwantowej 

n > 30.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja stanów wzbudzonych promotorów 

alkalicznych jest dość powszechnym zjawiskiem obserwowanym dla wielu heterogenicznych 

powierzchni. Badania SR-TAD pozwoliły na wykrycie nierównowagowej termoemisji K* 

z powierzchni stopowych katalizatorów żelazowych do syntezy amoniaku (A.1, A.6), 

z powierzchni promowanych potasem węglików niobu i molibdenu (A.8), fazy β-ferrytu 
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KFeO2 (A.9), natomiast termoemisję Cs* obserwowałem w przypadku katalizatora 

rutenowego na nośniku węglowym (A.11).  

Już pierwsze eksperymenty nad termodesorpcją potasu z katalizatora żelazowego do 

syntezy amoniaku (A.1) wykazały, że strumień K* jest odpowiedzialny za szereg efektów. 

Jednym z najbardziej interesujących wyników są zaobserwowane w publikacjach (A.1, A.2, 

A.6) anomalie rozkładów kątowych desorpcji potasu. Dla desorpcji atomów obserwowane 

odchylenia od rozkładu normalnego Knudsena [55] polegały na zwiększonej emisji w 

kierunku prostopadłym do powierzchni próbki. Efekt ten wyjaśniłem na podstawie procesu 

klasteryzacji, który wynika z dużych rozmiarów i polaryzowalności atomów Rydberga 

(Uzupełnienie 9.4). Zaproponowany w publikacji (A.2) model został potwierdzony przez 

niezależne pomiary metodą czasu przelotu, co pozwoliło na stwierdzenie desorpcji klasetrów 

KN oraz wyznaczenie liczby atomów (N = 7, 14, 19, 37, 61) wchodzących w skład klastera 

[56]. Liczba atomów w klasterze, a w związku z tym i energia desorpcji klastera zależy od 

potencjału przyłożonego do powierzchni katalizatora. Zależność tę zbadano dokładnie w 

publikacji (A.8), gdzie przedstawione są trójwymiarowe diagramy: strumień desorpcji jako 

funkcja temperatury i potencjału przyłożonego do próbki. Pozwalają one wyznaczyć energie 

desorpcji klasterów różnej wielkości.  

W przypadku jonów proces desorpcji przebiega w uprzywilejowanych kierunkach silnie 

zależnych od potencjału przyłożonego do próbki (A.1, A.6). Efekt ten wyjaśniłem na 

podstawie makroskopowej dyfuzji powierzchniowej atomów Rydberga. Podczas gdy atom 

lub jon potasu w stanie podstawowym może pokonywać na powierzchni odległość rzędu 

1 µm (zanim ulegnie termicznej desorpcji), atom Rydberga może dyfundować na odległość 

rzędu metrów (A.6). Porusza się on równolegle do powierzchni zanim nie dotrze do obszaru 

krawędzi ziarna katalizatora. Tam w polu elektrycznym związanym z różnicą pracy wyjścia 

pomiędzy katalizatorem a metaliczną folią uchwytu, ulega jonizacji. Dwuetapowy 

mechanizm desorpcji jonów z katalizatora żelazowego, opracowany na podstawie symulacji 

trajektorii desorpcji jonów w zależności od potencjału przyłożonego do próbki przy użyciu 

programu SIMION [57], został opisany w publikacji (A.6). Jak podkreślono w artykule [58] 

może on mieć praktyczne znaczenie przy projektowaniu kształtu ziaren katalizatora w celu 

minimalizacji ucieczki promotora z powierzchni.  

W publikacji (A.9), na podstawie porównania desorpcji potasu z dwóch faz modelowych 

KFeO2 i KAlO2 o analogicznej strukturze (Pbca), wykazałem brak stosowalności cyklu 

Schottky’ego dla układów, w których obserwuje się emisję stanów wzbudzonych. W 

przypadku KAlO2, desorpcja zachodzi jedynie w formie K i K+. Cykl Schottky’ego jest 
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wówczas spełniony w granicy błędów doświadczalnych. Podczas gdy dla KFeO2 obok K i K+ 

pojawia się dodatkowo strumień K*, a cykl nie ulega domknięciu o wartość 1 eV (A.9). Ze 

względu na łatwość jonizacji atomów Rydberga, praca wyjścia powierzchni, na której 

promotor alkaliczny ulega wzbudzeniu jest zazwyczaj znacznie niższa niż przewidywana na 

podstawie cyklu (A.9).  

Efekty związane z kreacją wysokowzbudzonych atomów promotorów, ich jonizacją 

i klasteryzacją mogą mieć istotne implikacje mechanistyczne w oddziaływaniach pomiędzy 

cząsteczkami reagentów i powierzchnią katalizatora. Obecność wzbudzonych atomów potasu 

na powierzchni katalizatora żelazowego sugeruje możliwość powstawania stanu przejściowy 

syntezy amoniaku K*–N–N (A.1, A.6), który może być odpowiedzialny za wzrost 

współczynnika przylegania cząsteczki N2. W ostatnim okresie pojawiły się pierwsze prace 

pokazujące możliwość przeniesienia wzbudzenia elektronowego z promotora K* do 

reagującej cząsteczki H2 [59, 60], czy też tworzenie kompleksu rydbergowskiego na 

powierzchni katalizatora (K+–H2O)–e– [61].  

Niewątpliwie zagadnienie powstawania stanów wzbudzonych na powierzchniach 

katalizatorów wymaga dalszych badań. Na tym etapie chciałbym jednak zwrócić uwagę na 

wyłaniającą się z przeprowadzonych badań wyraźną empiryczną korelację pomiędzy 

aktywnością katalityczną badanych układów a obserwowaną dla nich desorpcją atomów 

Rydberga promotorów alkalicznych (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Korelacja pomiędzy aktywnością katalityczną badanych układów a emisją 

stanów wzbudzonych promotora alkalicznego 
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8. Podsumowanie 
 

W pracy podjąłem, ważny z aplikacyjnego punktu widzenia, temat promocji powierzchni 

katalizatorów poprzez dotację alkaliami. Do badań wyselekcjonowałem katalizatory, 

w których efekty związane z promocją alkaliami odgrywają istotną rolę w ich przemysłowej 

eksploatacji (synteza amoniaku i styrenu) lub mogą być potencjalnie wykorzystane do 

optymalizacji powierzchni nowych materiałów katalitycznych (azotki i węgliki metali 

przejściowych).  

 

Do najważniejszych osiągnięć uzyskanych w ramach pracy zaliczam:  

 

1. Skonstruowanie nowej aparatury badawczej do pomiarów termodesorpcji metali 

alkalicznych z równoległą detekcją strumieni atomów, jonów, stanów wzbudzonych 

i klasterów metali alkalicznych. Tworzenie warsztatu badawczego polegało na 

implementacji metod dynamiki molekularnej do badań powierzchni katalitycznych. 

Badania wykonałem zarówno w warunkach ultrawysokiej i wysokiej próżni, jak 

i w kontrolowanej atmosferze reagentów pod zwiększonym ciśnieniem.  

 

2. Zastosowanie desorpcji alkaliów jako autosondy do identyfikacji faz powierzchniowych, 

kluczowych ze względu na aktywność przemysłowych katalizatorów do syntezy 

amoniaku (A.5, A.9) i styrenu (A.10) z możliwością śledzenia powierzchni katalitycznej 

w warunkach in-situ (A.14).  

 

3. Wyznaczenie diagramów energetycznych desorpcji atomowej (A i A*) i jonowej (A+) 

potasu i cezu dla wybranych układów modelowych i katalizatorów przemysłowych: 

K-NbN (A.7); K-Mo2C (A.8); Cs-Ru/C (A.11); K/Fe2O3, K/Fe3O4, K2Fe22O34 (A.10); 

KFeO2, KAlO2 (A.9); Fe3O4-K2O-Al2O3 (A.1, A.3, A.6). 

 

4. Określenie efektów promocji elektronowej związanych ze stanem chemicznym, 

rozkładem powierzchniowym i stopniem pokrycia powierzchni przez promotor 

alkaliczny (A.7, A.9, A.11, A.13) oraz wykrycie nierównowagowej termoemisji 

wysokowzbudzonych elektronowo atomów potasu i cezu (tzw. atomów Rydberga) 

z niektórych powierzchni katalitycznych (A.1, A.6, A.8, A.11). Opracowanie modelu 
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makroskopowej dyfuzji powierzchniowej (A.6) oraz klasteryzacji desorbujących atomów 

Rydberga (A.1, A.2, A.3).  

 

5. Opracowanie kompleksowego modelu dezaktywacji katalizatora do syntezy styrenu, 

wyjaśnienie mechanizmu ucieczki potasu, zaproponowanie diagramu do określania 

stabilności potasu i wskazanie możliwości stabilizacji aktywnej formy katalizatora 

poprzez domieszkowanie manganem β-ferrytu K2Fe22O34 (A. 10, A.12). 

 

 

Ze względu na zastosowanie niestandardowej metody badań uzyskiwane wyniki 

stanowią novum w badaniach katalitycznych w skali światowej. Zostały one zauważone przez 

środowisko katalityczne, czego dowodem są zaproszenia do wygłoszenia seminariów 

w prestiżowych ośrodkach zagranicznych (m. in. Fritz-Haber Institut w Berlinie, Laboratoire 

de Reactivite de Surface w Paryżu) oraz do wystąpień na konferencjach krajowych 

(Ogólnopolskie Kolokwia Katalityczne, 2001, 2003) i zagranicznych (Światowy Kongres 

Katalizy, Granada 2000; Europejski Kongres Katalizy, Limerick 2001).  
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9. Uzupełnienia 
 

9.1 Detektor powierzchniowej jonizacji - SID (surface ionization detector) 
 

Zjawisko powierzchniowej jonizacji odkryto w roku 1923, obserwując termiczną 

desorpcje jonów Cs+ z gorącej powierzchni wolframu [62]. Zasada działania 

wykorzystywanego w pracy detektora SID do pomiaru desorbującego strumienia atomów 

metalu alkalicznego opiera się na tym zjawisku.  

Desorbujący z próbki strumień atomów uderza w gorącą powierzchnię włókna (1200-

1300 K), ulegając przy tym jonizacji. Powstające jony są odpychane przez dodatni potencjał 

przyłożony do włókna (+ 150 V) w stronę cylindrycznego kolektora (Fot. 1 w rozdziale 6). W 

stosowanym przeze mnie detektorze materiał jonizujący stanowi bardzo czysta (topiona 

strefowo) wstążka Re o szerokości 0.7 mm i grubości 50 µm. Stopień jonizacji α (stosunek 

strumienia desorbujących jonów j+ do strumienia desorbujących atomów j0) opisuje równanie 

Saha-Langmuira [63]: 

0 0

( Φ)exp
B

j g e V
j g k T

α + + ⎡ ⎤−
= = −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

gdzie g+/g0 jest stosunkiem wag statystycznych stanu jonowego i atomowego (dla metali 

alkalicznych g+/g0 = ½), e ładunkiem elementarnym, Φ pracą wyjścia powierzchni 

jonizującej, V potencjałem jonizacji desorbujących atomów, kB stałą Boltzmanna, T zaś 

temperaturą powierzchni. Z równania powyższego wynika, że jonizacja zachodzi w znacznym 

stopniu, tylko gdy Φ > V. Prawdopodobieństwo jonizacji powierzchniowej β tzn. 

prawdopodobieństwo zdarzenia, że desorbujący z powierzchni atom może ulec jonizacji jest 

równe: 

01
j

j j
ab

a
+

+
= =

+ +  

Wybór detektora powierzchniowej jonizacji do badań wiązki desorbujących atomów metali 

alkalicznych podyktowany był wysoką jego sprawnością i selektywność [64]. Dla 

przeważającej większości przypadków spełniona jest zależność Φ < V, implikując α << 1 i β 

bliskie zero prowadząc do silnej dominacji strumienia atomowego. Jednakże, ze względu na 
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wyjątkowo niskie wartości potencjału jonizacji dla metali alkalicznych (dla potasu VK = 4,3 

eV, dla cezu VCs = 3,9 eV) Φ > V, α >> 1, a β osiąga wartości zbliżone do jedności.  

Przykładowo na powierzchni stosowanego włókna renowego (ΦRe = 5,0 eV) w 

temperaturze 1200 K prawdopodobieństwo jonizacji dla potasu i cezu wynosi praktycznie 1. 

Wartości potencjału jonizacji typowych cząsteczek gazów resztkowych obecnych w komorze 

próżniowej, takich jak O2 czy węglowodory, wynosi 10 – 15 eV. Dla cząsteczki o V = 10 eV 

prawdopodobieństwo jonizacji β = 3×10-21, a zatem jest zaniedbywalne w stosunku do 

najniższych sygnałów mierzonych w pracy dla metali alkalicznych.  

 

Wyniki pomiarów z wykorzystaniem detektora jonizacji powierzchniowej zostały zawarte 

w publikacjach (A.2, A.3, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13). 

 

 

9.2 Detektor polowej jonizacji - FID (field ionization detector) 
 

Metoda polowej jonizacji jest najczulszą i szeroko stosowaną do detekcji atomów 

Rydberga [65]. Opiera się ona na łatwości jonizacji atomu Rydberga w polu elektrycznym. 

Zasada działania detektora opiera się na zależności pomiędzy główną liczbą kwantową atomu 

a konieczną barierą pola elektrycznego, przy której następuje proces jonizacji atomu. Detektor 

składa się z dwóch elektrod znajdujących się w odległości 3 mm od siebie i kolektora jonów 

(dokładny schemat można znaleźć w publikacji A.6). W trakcie pomiaru przykładając 

napięcie do elektrod, wytwarza się między nimi pole elektryczne, przy czym napięcie dobiera 

się tak, aby jonizacji ulegały selektywnie wysokowzbudzone elektronowo atomy. Powstające 

w procesie jonizacji jony uderzają w kolektor i są mierzone jako prąd jonowy.  

Potencjał pojedynczego elektronu w atomie wodoropodobnym znajdującym się 

w zewnętrznym polu elektrycznym jest równy sumie potencjałów, kulombowskiego i pola F 

działającego wzdłuż osi z: 

Fz
r

V +−=
1

F  

Funkcja VF ma maksimum na osi z dla z = – 1/F1/2, które odpowiada punktowi 

siodłowemu funkcji. Ponieważ elektron jest w stanie związanym, jeżeli energia stanu jest 

mniejsza od Vs, zatem wartość energii progowej jonizacji Ep = – F1/2, więc 
2

4
p

c
E

F =  gdzie Fc 
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oznacza krytyczną wartość potencjału zewnętrznego pola elektrycznego, przy którym atom 

Rydberga ulegnie jonizacji. W pierwszym przybliżeniu (zaniedbując efekt Starka) 

podstawiając 2
1

(2 )pE
n

= - , otrzymujemy: 2
1

16cF
n

=  lub w jednostkach laboratoryjnych: 

8

4
3, 2 10

cF
n
×=  (Vcm–1) 

gdzie n jest główną liczbą kwantową stanu rydbergowskiego ulegającego jonizacji. 

 

Budowa stosowanego detektora FID umożliwia zmianę bariery potencjału w zakresie 100-

1000 Vcm–1, a zatem jonizacji ulegają selektywnie atomy znajdujące się 

w wysokowzbudzonych elektronowo stanach (atomy Rydberga). Niski potencjał jonizacji 

metali alkalicznych powoduje dużo większe prawdopodobieństwo wzbudzenia tych właśnie 

atomów do stanów bliskich granicy jonizacji, a zatem znacznie większe prawdopodobieństwo 

detekcji niż dla innych atomów i cząsteczek.  

 

Wyniki pomiarów z użyciem detektora jonizacji polowej zostały zawarte w publikacjach 

(A.1, A.6, A.8, A.9, A.11). 

 

 

9.3 Stosowane w pracy metody wyznaczania pracy wyjścia 
 

Metoda termoemisji elektronów 
 

Jeżeli ciało stałe znajdujące się w próżni zostanie podgrzane do wysokiej temperatury, 

powierzchnia jego emituje elektrony. Aby elektron mógł opuścić ciało stałe, musi pokonać 

barierę energetyczną istniejącą na granicy ciało stałe – próżnia. Ilościową zależność natężenia 

prądu termoemisyjnego (je-) od temperatury powierzchni (T) opisuje równanie Richardsona-

Dushmana [66]:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=− Tk

eATrje
B

2 Φexp)1(  

gdzie r jest współczynnikiem odbicia elektronów od bariery na granicy powierzchnia–

próżnia (zazwyczaj r = 0), czynnik przedwykładniczy A, zwany stałą Richardsona, wynosi A 

= 4πemkB/h3.  
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W procesie termoemisji źródłem energii dostarczanej elektronom są drgania cieplne sieci 

krystalicznej. W praktyce dla większości powierzchni ciał stałych obserwacja prądu 

emisyjnego jest możliwa jedynie w wysokich temperaturach (powyżej 1000 K). Jednakże ze 

względu na silne obniżanie pracy wyjścia przez domieszkowanie powierzchni związkami 

metali alkalicznych emisje elektronów dla niektórych powierzchni katalizatorów 

obserwowano nawet poniżej 800 K. 

 

Metodę tę zastosowano w publikacjach: (A.3, A.4, A.11, A.12).  

 

 

Metoda Kelvina 

 

W metodzie Kelvina, nazywanej również metodą kondensatora dynamicznego, wyznacza 

się kontaktową różnice potencjału (VKRP) pomiędzy dwoma elektrodami, z których jedną 

stanowi badana próbka, drugą zaś jest elektroda odniesienia. Na skutek drgań elektrody 

pojemność kondensatora (C) zmienia się w czasie (t) zgodnie z równaniem: 

U
i

dt
dq

Udt
dC

==
1  

gdzie q oznacza ładunek na okładkach kondensatora, U napięcie między okładkami, 

i natężenie prądu przepływającego między okładkami.  

Do pomiarów stosowano komercyjny przyrząd KP 6500 firmy McAllister Technical 

Services. W urządzeniu tym próbka i równoległa do niej wibrująca elektroda odniesienia są 

połączone elektrycznie, a napięcie U jest sumą VKRP i potencjału zewnętrznego Vz. Gdy 

potencjał Vz przyjmuje wartość zero, wówczas pomiędzy elektrodami pojawia się potencjał 

VKRP, wynikający tylko z różnicy w pracy wyjścia (∆Φ) pomiędzy próbką i elektrodą 

odniesienia. Z definicji 

eVKRP = ∆Φ 

gdzie e jest ładunkiem elementarnym.  

Po przyłożeniu potencjału zewnętrznego Vz na powierzchniach elektrod indukuje się ładunek 

proporcjonalny do ich pojemności. Ponieważ elektroda odniesienia wibruje w stosunku do 

próbki, wartość pojemności jest również funkcją czasu. Sygnałem mierzonym w metodzie 

Kelvina jest prąd przepływający pomiędzy elektrodami w trakcie drgań elektrody odniesienia. 
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W momencie, gdy Vz= – VKRP przepływ prądu zanika. Zatem, potencjał zewnętrzny 

w punkcie równowagi definiuje wartość VKRP.  

Ponieważ w metodzie Kelvina nie wyznacza się bezwzględnej wartości pracy wyjścia, 

najczęściej stosuje się ją do obserwacji zmian pracy wyjścia. W publikacji (A.13) 

wykorzystano ją do pomiarów zmian pracy wyjścia węglika molibdenu pod wpływem zmian 

stężenia powierzchniowego potasu.  

 

 

Cykl Schottky’ego 

 

Pracę wyjścia wyznaczałem również w sposób pośredni z pomiarów SR-TAD. Znając 

wartości energii desorpcji jonów EA+ i atomów EA, pracę wyjścia Φ można wyznaczyć na 

podstawie termodynamicznego cyklu Schottky’ego: 

Φ AAA VEE +−= +  

gdzie VA jest potencjałem jonizacji atomu pierwiastka alkalicznego ulegającego desorpcji. 

Stosowalność cyklu sprawdzano dla wszystkich badanych układów, porównując wyznaczoną 

wartość z niezależnymi pomiarami. Stwierdzono, że cykl nie jest spełniony, gdy obok 

desorpcji atomów i jonów obserwuje się desorpcję atomów Rydberga.  

Zastosowanie cyklu Schottky’ego zostało omówione w publikacjach (A.7, A.8, A.9, A.11, 

A.13).  

 

 

9.4 Właściwości atomów w stanach Rydberga 
 

Atomy i cząsteczki w stanach Rydberga, gdzie elektron walencyjny został 

wysokowzbudzony i znajduje się daleko od dodatnio naładowanego rdzenia, mają wiele 

niezwykłych właściwości. Charakteryzują się one dużą wartością głównej liczby kwantowej 

(n), podczas gdy poboczna liczba kwantowa (l) przyjmuje wszystkie dozwolone wartości. 

Ponieważ energia poziomów energetycznych spełnia z dobrym przybliżeniem wzór dla atomu 

wodoru: H
2

EE
n

» -  (gdzie EH oznacza energię jonizacji atomu wodoru równą 13,6 eV) stany 

Rydberga określa się również mianem wodoropodobnych.  
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Rozmiar chmury gęstości elektronowej atomu w stanie Rydberga rośnie bardzo szybko 

z wartością n. Promień orbity elektronu (r) dla dużych wartości l dany jest wzorem r = a0n2, 

gdzie a0 jest promieniem atomu wodoru w stanie podstawowym 0,53 Å. Przykładowo dla 

n = 40 średnica atomu Rydberga osiąga 170 nm.  

Podczas gdy dla większości innych typów stanów wzbudzonych czas życia maleje 

ze wzrostem wzbudzenia, dla stanów Rydberga jest wręcz odwrotnie. Rośnie on bardzo 

szybko z  n, dla niskich wartości l jak n3, natomiast dla dużych l jak n5 [65]. Dla stanu 

o n = 40 czas życia jest rzędu 1 ms.  

Jedna z najbardziej charakterystycznych cech stanu rydbergowskiego jest łatwość, z jaką 

ulegają one jonizacji. Odległość elektronu rydbergowskiego od rdzenia jest na tyle duża, 

że zewnętrzne pole elektryczne z łatwością może pokonać oddziaływanie kulombowskie 

rdzenia i doprowadzić do jonizacji atomu. Tę właściwość często wykorzystuje się do detekcji 

atomów Rydberga, jak to przedstawiono w Uzupełnieniu 9.2. Aby zjonizować stan o n = 40 

wystarczy pole elektryczne o natężeniu 120 Vcm-1.  

Duże rozmiary i mała energia wiązania elektronu sprawiają, że stany Rydberga wykazują 

ogromną polaryzowalność, która wzrasta ze wzbudzeniem jak n7. W praktyce oznacza to, 

że siły przyciągania pomiędzy stanami Rydberga są duże i dochodzi do tworzenia klasterów 

materii rydbergowskiej.  

Materia rydbergowska to skondensowany stan materii złożony ze słabo związanych 

ze sobą atomów Rydberga. Przypomina ona strukturę metalu - dodatnie naładowane jony są 

otoczone przez chmurę gazu elektronowego nadającego jej metaliczne właściwości. 

Wykazuje ona również niezwykle małą wartość pracy wyjścia przy dużym poziomie 

wzbudzenia, nawet rzędu 0,1 eV [67]. 

W literaturze można znaleźć wiele opracowań przeglądowych poświęconych 

właściwościom stanów Rydberga [65, 68, 69], a ostatnio również i materii rydbergowskiej 

[70]. W przeważającej mierze dotyczą one obliczeń teoretycznych, modelowych 

eksperymentów spektroskopowych i fotochemicznych, prace związane z zagadnieniami 

reaktywności powierzchni katalitycznych wciąż mają charakter pionierski.  
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