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Sekcja 09 

KATALIZA I CHEMIA POWIERZCHNI 

Budynek A (Gmach Chemii) Sala 339 

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Alicja Drelinkiewicz  
                                      

S09 WS01 

11:00-11:30 

Nowa inicjatywa europejska: projekty SUNRISE i Energy-X,  

Joanna Kargul, Małgorzata Witko, Dorota Rutkowska-Zbik 

S09 WS02 

11:30-12:00 

Właściwości redoksowe euhedrycznych nanokryształów spinelu kobaltowego 
w kontekście ich zastosowań katalitycznych do rozkładu N2O i spalania CH4 

Joanna Gryboś, Camillo Hudy, Filip Zasada, Janusz Janas, Andrzej Kotarba, 
Zbigniew Sojka 

S09 KS01 

12:00-12:15 

Oddziaływanie tlenków azotu (NO, NO2 , NO3) z powierzchnią 
nanosześcianów Co3O4 – modelowanie molekularne, rozważania 
termodynamiczne i weryfikacja eksperymentalna, Filip Zasada,  
Pâmella Vasconcelos Borges de Pinho, Zbigniew Sojka 

S09 KS02 

12:15-12:30 

Electrocatalytic methanol oxidation over supported Ni/CN catalyst, 
A. Lewalska-Graczyk, I, A. Rathi, P. Pieta, R. Nowakowski, G. Garbarino, 
M. B. Gawande, R. Zboril, G.Busca, I.S.Pieta 

S09 KS03 

12:30-12:45 

Ciecze jonowe o charakterze kwasu Lewisa jako katalizatory w syntezie 
organicznej, Piotr Latos, Sławomir Boncel, Małgorzata Swadźba-Kwaśny, 
Anna Chrobok 

S09 KS04 

12:45-13:00 
Katalityczna hydrometalacja sprzężonych 1,3-diynów – regio- 
i stereoselektywna metoda syntezy mono i bismetaloido(B, Si)podstawionych 
enynów lub dienów, Jakub Szyling, Kinga Stefanowska, Tomasz Sokolnicki, 
Mikołaj Przybyła, Christian Kallesøe, Adrian Franczyk, Jędrzej Walkowiak  

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Anna Śrębowata 
 

S09 WS03 

15:00-15:30 

Wespół w zespół – synergia wpływu promującego baru i ceru w katalizatorze 
kobaltowym przeznaczonym do syntezy amoniaku, Wioletta Raróg-Pilecka, 
Aleksandra Tarka, Wojciech Patkowski, Magdalena Zybert, Hubert Ronduda, 
Paweł Adamski, Adam Sarnecki, Dariusz Moszyński 

S09 WS04 

15:30-16:00 

Optofluidic microreactors and sonochemical pathways as alternatives to 
intensify selective photocatalytic processes, Juan Carlos Colmenares, Vaishakh 
Nair, Swaraj Rashmi Pradhan, Dimitrios A. Giannakoudakis, Dariusz Łomot 

S09 KS05 

16:00-16:15 

Uwodornianie 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) w obecności Pd/MoO3  
i Pd/WO3; wpływ brązów wodorowych na aktywność i selektywność reakcji,  
Robert Kosydar, Erwin Lalik, Jacek Gurgul, Dorota Duraczyńska,  
Alicja Drelinkiewicz  

S09 KS06 

16:15-16:30 

Funkcjonalizacja powierzchni węglowych przy użyciu plamy tlenowej: 
kontrolowana modyfikacja właściwości elektronowych, Joanna Duch,  
Monika Gołda-Cępa, Witold Piskorz, Andrzej Kotarba 
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S09 WS05 

16:30-17:00 

Preparatyka katalizatorów nośnikowych z wykorzystaniem 
mikroorganizmów, Monika Gołda-Cępa, Wojciech Pajerski, Magdalena Jarosz, 
Joanna Duch, Paulina Indyka, Dorota Ochońska, Monika Brzychczy-Włoch, 
Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba 

  

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Andrzej Kotarba 

S01 WS06 

12:00-12:30 

Układy miedziowe jako katalizatory uwodornienia dwutlenku węgla  
i związków otrzymywanych z biomasy, Michał Śliwa, Wojciech Rojek, 
Agnieszka Kornasa, Agata Żelazny, Małgorzata Smoliło, Katarzyna Samson, 
Małgorzata Ruggiero, Łukasz Kuterasiński, Jerzy Podobiński, Jerzy Datka, 
Dorota Rutkowska-Żbik 

S09 WS07 

12:30-13:00 

Modyfikowane heteropolikwasy jako katalizatory reakcji kwasowych i 
redoksowych - przewidywania reaktywności metodami teoretycznymi (DFT), 
Renata Tokarz-Sobieraj, Piotr Niemiec 

S09 KS07 

13:00-13:15 

Funkcjonalizacja powierzchni mimetyków peroksydazy – w poszukiwaniu 
kompromisu pomiędzy aktywnością i stabilnością nanozymu, Marcin Drozd, 
Mariusz Pietrzak, Elżbieta Malinowska 

S09 KS08 

13:15-13:30 

Comparison of nano-oxide products from solution combustion synthesis and 
thermal decomposition of hydrotalcites, Paulina Summa, Konstancin 
Marcinowski, Bogdan Samojeden, Dorota Rutkowska-Żbik, Monika Motak 

S09 KS09 

13:30-13:45 

Katalizatory typu heteropolikwas-nośnik w dehydratacji n-butanolu,  
Natalia Ogrodowicz, Michał Śliwa, Urszula Filek, Anna Micek-Ilnicka 

S09 KS10 

13:45-14:00 

Flow hydrogenation of 6-methyl-5-hepten-2-one with bimetallic catalysts 
Ilona Goszewska, Małgorzata Zienkiewicz-Machnik, Damian Giziński, Adam 
Kubas, Dmytro Lisovytskiy, Marcin Pisarek, Grzegorz Słowik, Anna Śrębowata, 
Jacinto Sá 

  

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Wioletta Raróg-Pilecka 

S09 WS08 

16:00-16:30 

Mechanism of N2O formation over Pt-Ba/-Al2O3 catalysts, I. S.Pieta,  
M.A. Larrubia, L. J. Alemany, W. S. Epling 

S09 WS09 

16:30-17:00 

Produkcja i zastosowania polimeru syntetyzowanego bakteryjnie -  
polihydroksyalkanianu, Maciej Guzik 

S09 KS11 

17:00-17:15 
Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na tlenkach metali 
ziem rzadkich, Wojciech Patkowski, Magdalena Zybert, Hubert Ronduda, 
Aleksandra Tarka, Bogusław Mierzwa, Wioletta Raróg-Pilecka 

S09 KS12 

17:15-17:30 

Catalytic purification of water from chloroorganic contaminants, Emil 
Kowalewski, Dmytro Lisovytskiy, Monika Asztemborska, Anna Śrębowata 
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S09 KS13 

17:30-17:45 

Reakcje izomeryzacji olejów roślinnych katalizowane zasadowymi układami 
katalitycznymi, Beata Marcol-Szumilas, Stanisław Krompiec 

  

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   
(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)      
 

S09 P01 

 

Niekonwencjonalne zastosowanie spektroskopii IR do badań kwasowości 
stałych katalizatorów, Natalia Ogrodowicza, Erwin Lalik, Anna Micek-Ilnicka 

S09 P02 

 

Evaluation of the composites containing N-doped carbon materials and iron 
species as the electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Aleksandra 
Pacuła, Robert P. Socha, Jan Żukrowski, Elżbieta Bielańska, Piotr Pietrzyk, Alicja 
Drelinkiewicz 

S09 P03 

 
Comparison of properties of nano-oxide DeNOx catalysts prepared via 
different synthesis routes, Paulina Summa, Ilona Kolebuk, Bogdan Samojeden, 
Monika Motak 

S09 P04 

 

Zastosowanie katalizatorów na bazie zeolitu BEA w produkcji chlorku 
winylu, Emil Kowalewski, Dmytro Lisovytskiy, Laetitia Valentin, Christophe 
Calers, Yannick Millot, Stanislaw Dzwigaj, Anna Śrębowata 

S09 P05 

 

Identyfikacja czynników fizykochemicznych determinujących kinetykę 
kolonizacji powierzchni przez bakterie, Wojciech Pajerski, Joanna Duch, 
Dorota Ochońska, Monika Brzychczy-Włoch, Magdalena Jarosz, Monika Gołda-
Cępa, Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba 

S09 P06 

 

Rozmiar cząstek fazy aktywnej a reaktywność powierzchni katalizatora 
kobaltowego w reakcji syntezy amoniaku, Aleksandra Tarka, Magdalena 
Zybert, Wojciech Patkowski, Hubert Ronduda, Leszek Kępiński, Dariusz 
Moszyński, Wioletta Raróg-Pilecka 

S09 P07 

 

Hydrogenoliza n-heksanu na katalizatorach bimetalicznych Pt-Pd/Al2O3, 
Monika Radlik, Zbigniew Karpiński 

S09 P08 

 

A Precursor Approach for the Synthesis of FeOx/Clay Based Composites as 
Catalysts for Toluene Combustion,   Małgorzata Zimowska, Jacek Gurgul, 
Helena Pálková, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Robert P. Socha, Łukasz 
Mokrzycki, Kazimierz Łątka, Renata Tokarz-Sobieraj 

S09 P09 

 

Estryfikacja i transestryfikacja glicerolu do octanów glicerolu 
w obecności katalizatorów węglowych - synteza komponentów paliwowych,  
Karolina Ptaszyńska, Anna Malaika, Mieczysław Kozłowski 

S09 P10 

 

Usuwanie zanieczyszczeń fenolowych z wody za pomocą wielościennych 
nanorurek węglowych,  Przemysław Podkościelny, Krzysztof Nieszporek  

S09 P11 

 

Zastosowanie modyfikowanych materiałów węglowych w procesie 
waloryzacji glicerolu - otrzymywanie eterów tert-butylowych glicerolu,   
Karolina Ptaszyńska, Magdalena Kapska, Anna Malaika, Mieczysław Kozłowski 



S09-4 

 

S09 P12 

 

Przygotowanie gotowych reaktorów katalitycznych do zastosowań 
przemysłowych lub motoryzacyjnych,  Piotr Kuczyński, Sylwia Polakiewicz, 
Agnieszka Jędrych, Michał Wójcik 
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WS01 
3 września (wtorek)  

budynek: A, sala: 339 
sesja: 11:00-13:00  

 

Nowa inicjatywa europejska: projekty SUNRISE i Energy-X 

Joanna Kargula), Małgorzata Witkob), Dorota Rutkowska-Zbikb) 

a)Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,  
Banacha 2C, Warszawa, j.kargul@uw.edu.pl  

b)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 
Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, nczbik@cyf-kr.edu.pl 

 

Poszukując nowych, alternatywnych źródeł energii oraz mając na względzie problemy związane z 
pogarszającym się stanem środowiska naturalnego i ociepleniem klimatu, w jesieni 2018 roku 
Komisja Europejska postanowiła ufundować dwa projekty w ramach instrumentu Coordination and 
Support Action (CSA) programu ramowego Horyzont 2020, których celem jest zbudowanie 
otoczenia naukowo-przemysłowego wokół inicjatyw związanych z wykorzystaniem nowych, 
czystych form energii. Są to projekty „SUNRISE: Solar energy for a circular economy” i „Energy-
X: Transformative chemistry for sustainable energy future”. Celem obydwu projektów jest integracja 
środowiska naukowo-badawczego UE wokół zagadnień związanych z produkcją paliw  
i chemikaliów w oparciu o alternatywne źródła energii, głównie energii słonecznej. W obszarze 
zainteresowań obydwu konsorcjów jest transformacja małych cząsteczek, głównie CO2, N2 i H2O, 
jako substratów do produkcji węglowodorów, nawozów sztucznych, wodoru, jak również innych 
paliw i chemikaliów. W trakcie niniejszego wystąpienia pragniemy przybliżyć założenia obydwu 
projektów szerokiemu gronu chemików polskich zachęcając do współpracy. 

 

  
 
 

Podziękowania: JK dziękuje projektowi Horizon 2020 no 816336 „SUNRISE: Solar energy for a 
circular economy”. MW i DRZ dziękują za wsparcie finansowe projektowi Horizon 2020 no 
820444 „Energy-X: Transformative chemistry for sustainable energy future”. 
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S09 
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I CHEMIA POWIERZCHNI    
WS02 

3 września (wtorek)  
budynek: A, sala: 339 

sesja: 11:00-13:00  

 

Właściwości redoksowe euhedrycznych nanokryształów spinelu kobaltowego  
w kontekście ich zastosowań katalitycznych do rozkładu N2O i spalania CH4 

Joanna Gryboś, Camillo Hudy, Filip Zasada, Janusz Janas, Andrzej Kotarba,  
Zbigniew Sojka 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
sojka@chemia.uj.edu.pl 

Katalityczne procesy redoksowe należą do najważniejszych reakcji w katalizie heterogenicznej. 
Tlenki metali przejściowych, w tym o strukturze spineli, należą do najaktywniejszych materiałów 
katalitycznych dla takich reakcji. Druga niezwykle istotna gałąź katalizy redoksowej związana jest  
z ochroną środowiska. W tym kontekście wyróżnić można reakcje całkowitego katalitycznego 
spalania metanu i tlenku węgla, w tym CO w obecności H2 (PROX), redukcji tlenków azotu  
i utleniania amoniaku do cząsteczkowego azotu. Ze względu na dobrze określoną strukturę, 
możliwość łatwego kształtowania morfologii oraz dużą elastyczność modyfikacji właściwości 
elektronowych bez zmiany struktury krystalograficznej spinele stanowią doskonałą platformę 
strukturalną i elektronową do modelowych badań podstawowych związków pomiędzy 
właściwościami redoksowymi a struktura elektronową katalizatorów tlenkowych.  

 
Rys. 1. Termodynamiczny diagram 3D (O/Co vs T,p) ilustrujący zmiany stanu redoksowego  

powierzchni (111) spinelu kobaltowego. 

 

W niniejszej prezentacji przedstawione będą badania nad określeniem wpływu kształtu ziaren na ich 
reaktywność oraz na mechanizm reakcji katalitycznych. Omówione zostaną przykłady analizy 
kształtu ziaren oparte na odwróconej konstrukcji Wulffa i komputerowej analizie obrazów 
STEM/HAADF. Szczególna uwaga zostanie poświęcona termodynamicznym aspektom reakcji 
katalitycznych rozkładu N2O i spalania CH4, w oparciu o opracowane diagramy 2D i 3D stanu 
redoksowego powierzchni w funkcji temperatury i ciśnień parcjalnych reagentów zmieniających się 
w szerokich zakresach w trakcje reakcji. 

Umożliwia ona ustalenie warunków umożliwiających przebieg reakcji katalitycznych według 
mechanizmów Eleya/Rideala, Langmuira-Hinshelwooda Przedstawiona zostanie również propozycja 
faktoryzacji właściwości redoksowych katalizatorów spinelowych w oparciu o czynniki strukturalne 
i elektronowe, modyfikowane poprzez kontrolę składu i odpowiednie domieszkowanie nanoziaren. 
Pozwoli to na dostrojenie właściwości redoksowych do zadanej reakcji w oparciu o racjonalne 
przesłanki.  

Podziękowanie: Badania zostały prowadzone w ramach Projektu Narodowego Centrum Nauki 
OPUS-14, Nr 2017/27/B/ST4/01155  
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budynek: A, sala: 339 
sesja: 15:00-17:00  

 

Wespół w zespół – synergia wpływu promującego baru i ceru w katalizatorze 
kobaltowym przeznaczonym do syntezy amoniaku  

Wioletta Raróg-Pileckaa), Aleksandra Tarkaa), Wojciech Patkowskia), Magdalena Zyberta), 
Hubert Rondudaa), Paweł Adamskib), Adam Sarneckib), Dariusz Moszyńskib)

  
a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 

 Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Polska, wiola@ch.pw.edu.pl 
b) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii 

Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,  
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Polska, 

 

Katalizator kobaltowy podwójnie promowany barem i cerem wykazuje wyższą aktywność  
w reakcji syntezy amoniaku, niż wynikałoby to z sumy aktywności układów promowanych 
pojedynczo. Prezentowane badania wyjaśniają zachodzący wzrost aktywności i mechanizm 
współdziałania promotorów w kobaltowym katalizatorze do syntezy amoniaku.  

Układy kobaltowe domieszkowane cerem, barem lub oboma składnikami, zostały poddane 
szerokiemu spektrum analiz. Katalizatory scharakteryzowano z użyciem dyfraktometrii 
rentgenowskiej in-situ (XRD), rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronów (XPS), temperaturowo-
programowanej desorpcji dwutlenku węgla (TPD-CO2), wodoru (TPD-H2), azotu (TPD-N2)  
i temperaturowo-programowanej reakcji wodoru z azotem zaadsorbowanym na powierzchni 
(TPSR Nads + H2).  

Wyniki badań wskazują, że za synergizm działania promotorów w katalizatorze kobaltowym 
zawierającym cer i bar odpowiada faza BaCeO3 – nowy promotor tworzący się in situ w warunkach 
reakcji syntezy amoniaku, ze związków obecnych w układzie. Nawet niewielkie ilości tej fazy  
o strukturze perowskitu wywierają znaczący wpływ na parametry metalu aktywnego. Dzięki silnym 
właściwościom zasadowym, utożsamianym ze zdolnością do donorowania elektronów, faza BaCeO3 

zwiększa gęstość elektronową na powierzchni kobaltu, co ułatwia zajście dysocjacyjnej adsorpcji 
cząsteczki N2. Wykazano także zdolność tego perowskitu do stabilizacji fazy Cohcp  
(o wyższej aktywności od fazy Cofcc, w czułej strukturalnie reakcji syntezy amoniaku) w warunkach 
procesu. Efektem modyfikacji właściwości fazy aktywnej jest korzystne zróżnicowanie energii 
centrów adsorpcyjnych na powierzchni kobaltu. Tworzy to optymalne warunki do powstawania  
i swobodnej powierzchniowej migracji indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji. 
Ograniczany jest wpływ inhibicji wodorowej i zatruwania centr adsorpcyjnych produktem. 
Konsekwencją tych zjawisk jest zwiększenie wypadkowej szybkości reakcji, a w efekcie powstanie 
aktywnego katalizatora syntezy amoniaku. 

 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
projektu nr 2016/23/N/ST5/00685. Paweł Adamski dziękuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wsparcie ze środków projektu „Diamentowy Grant” o nr DI2015 019445 realizowanego 
w latach 2016-2019.   
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Optofluidic microreactors and sonochemical pathways as alternatives to 
intensify selective photocatalytic processes  

Juan Carlos Colmenares, Vaishakh Nair, Swaraj Rashmi Pradhan,  
Dimitrios A. Giannakoudakis, Dariusz Łomot 

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52,  
01-224, Warsaw, Poland, jcarloscolmenares@ichf.edu.pl 

 

New alternative photocatalytic solutions must be developed to satisfy not only the strict policies 
regulating the standards of wastewater and air pollution for industrial applications, but also the energy 
needs and the sustainable production of chemicals. The aforementioned concerns can be solved 
through the use of heterogeneous photocatalysis coupled with the design and construction of 
appropriate continuous microfluidic reactors, and the coupled action of the physico-chemical effects 
of ultrasound (acoustic cavitation) and selective photocatalysis which are very innovative approaches 
that gathers continual increase of attention, since they can positively promote selective redox 
reactions via a cost-effective and environmental-friendly manner. The lecture is about: 

Microfluidic photoreactors: Encouraged by the benefits of microfluidic-based photoreactors, the 
current work focusses on developing photocatalytic microreactor which involves ultrasound based 
deposition of commercial TiO2 and ZnO photocatalysts in the internal walls of fluoropolymers like 
perfluoroalkoxy alkane (PFA) and olyfluoroethylenepropylene (FEP) microtubes. The photocatalytic 
activity of the semiconductor coated fluoropolymer based microcapillary was evaluated for selective 
photocatalytic oxidation of the simplest model aromatic compound of lignin: from benzyl alcohol to 
benzaldehyde.[1]  It is observed that during the ultrasonication process, changes in the polymer 
surface in form of rough patches are seen. The rough patches form sites for catalyst deposition 
resulting in the formation of thin layer of photocatalyst nanoparticles in the inner walls of the 
microtube. The photocatalyst coated microreactor also showed higher stability during multiple 
repetition of the photocatalytic reaction. 

Sonication-promoted photocatalytic selective oxidation: The main goal of our research is focused 
on the utilization of sonophotocatalysis for the selective transformation of lignin-based model 
molecules by nanostructured metal oxides (TiO2, Fe2O3 or Co3O4). A plethora of factors/parameters 
that affects the acoustic cavitation phenomena and as a result the potential of sonochemistry were 
investigated, like the ultrasound frequency and power, the solvent’s nature and temperature, and even 
the sonophotoreactor’s geometry. Various important photocatalytic parameters such as the 
wavelength and intensity of the irradiated light, photocatalyst loading, type of solvent, mixture of 
solvents, and solution pH were also investigated. 

 

Acknowledgements: 

The authors are very grateful for the support from the National Science Centre in Poland within 
Sonata Bis 5 project nr 2015/18/E/ST5/00306 and OPUS-13 project nr 2017/25/B/ST8/01592. 
(http://photo-catalysis.org). 

 

[1] a. J.C. Colmenares, E. Kuna, D. Łomot. Polish patent Nr P.420175 (2018); b. V. Nair, J.C. 
Colmenares, D. Lisovytskiy. Green Chem. 2019, 21, 1241-1246; c. J.C. Colmenares, R.S. Varma, V. 
Nair. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 6675-6686; d. J.C. Colmenares, V. Nair, E. Kuna, D. Łomot. 
Ultrason. Sonochem. 2018, 41, 297-302.   
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Preparatyka katalizatorów nośnikowych z wykorzystaniem mikroorganizmów  

Monika Gołda-Cępaa), Wojciech Pajerskia), Magdalena Jarosza), Joanna Ducha), 
Paulina Indykaa), Dorota Ochońskab), Monika Brzychczy-Włochb), Zbigniew Sojkaa), 

Andrzej Kotarbaa) 

a)  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
kotarba@chemia.uj.edu.pl 

b) Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Czysta 18, 31-121 Kraków 

 

Istotnym parametrem decydującym o skuteczności działania katalizatora nośnikowego jest jakość 
pokrycia podłoża przez fazę aktywną, charakteryzowana przez stopień dyspersji (aglomeracji) 
nanocząstek oraz ich wielkość. Nanoszenie fazy aktywnej na nośniki jest często realizowane  
z wykorzystaniem wieloetapowych i pracochłonnych procedur. Przedmiotem badań jest opracowanie 
nowatorskiej metody depozycji faz aktywnych (metalicznych, tlenkowych) na powierzchni nośników 
katalitycznych z wykorzystaniem bakterii. W metodzie tej istnieją dwa warianty. Zawiesiny 
niepatogennych bakterii środowiskowych (np. Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas putida, 
Neisseria subflava, Bacillus subtilis, Staphylococcus carnosus), kontaktowane są z nanocząstkami 
fazy aktywnej, a następnie, opłaszczone mikroorganizmy kolonizują powierzchnię nośnika (Rys. 1a). 
W wariancie drugim bakterie kolonizują powierzchnię nośnika, a po utworzeniu biofilmu pułapkują 
nanocząstki z przepływającego roztworu (Rys. 1b). 

W ostatnim etapie, niezależnie od wariantu, bakterie usuwa się poprzez zastosowanie plazmy 
tlenowej lub na drodze pirolizy transformuje się biomasę w warstwę węglową z rozproszonymi 
nanocząstkami. W zaproponowanej metodzie, konieczne jest zoptymalizowanie szeregu zmiennych 
eksperymentalnych, takich jak: stężenia wyjściowe bakterii i nanocząstek, czasy kontaktu bakterie-
nanocząstki i bakterie-nośnik katalityczny, parametry plazmy, parametry procesu pirolizy. 
Realizowany projekt badawczy koncentruje się wokół ustalenia funkcjonalnych korelacji pomiędzy 
warunkami prowadzonych syntez, a właściwościami uzyskiwanych katalizatorów.  

 
Rys. 1. Schemat preparatyki katalizatorów strukturalnych z wykorzystaniem bakterii do pułapkowania (1) 

oraz rozprowadzania (2) nanocząstek faz aktywnych na powierzchni nośników. 
 
Podziękowania: Autorzy pragną podziękować NCN za sfinansowanie prezentowanych badań 
(2016/21/B/ST8/00398).  

W. Pajerski dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16. 
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Układy miedziowe jako katalizatory uwodornienia dwutlenku węgla i związków 
otrzymywanych z biomasy 

Michał Śliwaa), Wojciech Rojeka), Agnieszka Kornasa,b), Agata Żelaznya), Małgorzata 
Smoliłoa), Katarzyna Samsona), Małgorzata Ruggiero a), Łukasz Kuterasińskia), Jerzy 

Podobińskia), Jerzy Datkaa), Dorota Rutkowska-Żbika) 

a)Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, 
Poland, nczbik@cyf-kr.edu.pl 

b)J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Czech Academy of Sciences, Praha, Czechy 

 

Katalizatory miedziowe stanowią szeroką gamę materiałów katalitycznych o właściwościach 
redoksowych, stosowanych min. do uwodornienia dwutlenku węgla oraz do selektywnego 
uwodornienia wiązań węgiel-tlen w cząsteczkach, w których oprócz wiązań C-O/C=O obecne są 
wiązania nienasycone węgiel-węgiel. Stąd też w wielu laboratoriach prowadzone są szeroko 
zakrojone badania mające na celu znalezienie zależności pomiędzy strukturą a reaktywnością 
układów miedziowych. Taki też cel przyświeca badaniom realizowanym w naszej grupie. Prace te 
mają na celu sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących czynników warunkujących aktywność 
preparatów miedziowych. 

W trakcie niniejszego wystąpienia omówiona zostanie zależność aktywności katalitycznej 
wybranych układów miedziowych (głównie Cu/ZrO2, Cu/MgO, Cu/Al2O3, Cu/SiO2, CuY) od ich 
właściwości fizykochemicznych. Do charakterystyki katalizatorów stosowano następujące metody: 
XRD, niskotemperaturowa sorpcja azotu, FT-IR z użyciem cząsteczek-sond, miareczkowanie N2O, 
H2-TPR, NH3-TPD, XPS, obliczenia kwantowo-chemiczne DFT. Badanymi reakcjami 
katalitycznymi były uwodornienie dwutlenku węgla w kierunku metanolu i eteru dimetylowego, 
uwodornienie furfuralu (produktu przeróbki biomasy na cząsteczki prostsze) w kierunku furanu  
i metylofuranu, oraz uwodornienie glicerolu do 1,2- i 1,3-propanodioli. 

W przypadku uwodornienia CO2 wykazano zależność pomiędzy aktywnością katalizatorów 
miedziowych a składem fazowym stosowanego nośnika (tetragonalna / jednoskośna faza ZrO2) oraz 
stanem elektronowym klastrów miedzi obecnych na powierzchni katalizatora. 

W przypadku reakcji uwodornienia furfuralu wskazano na wpływ obecności centrów kwasowych na 
powierzchni nośnika oraz rodzaju fazy miedziowej (jony Cu+, Cu2+, tlenek miedzi) obecnej  
w badanym układzie katalitycznym na obserwowaną selektywność katalizatorów. 

Badania reakcji uwodornienia glicerolu wskazały na decydujący wpływ właściwości kwasowo-
zasadowych stosowanych nośników (MgO, Al2O3, SiO2) na obserwowaną aktywność katalityczną. 
 

Podziękowania: Badania wykonano w ramach zadań statutowych IKiFP PAN. DRZ dziękuje za 
wsparcie finansowe projektowi Horizon 2020 no 820444 „Energy-X: Transformative chemistry for 
sustainable energy future”. 
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Modyfikowane heteropolikwasy jako katalizatory reakcji kwasowych  
i redoksowych - przewidywania reaktywności metodami teoretycznymi (DFT) 

Renata Tokarz-Sobieraja), Piotr Niemiecb) 
a)Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, 

ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, nctokarz@cyf-kr.edu.pl 
b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

 

Heteropolikwasy (HPA) stanowią grupę niezwykle pożądanych układów chemicznych, znajdujących 
zastosowanie zarówno w katalizie homogenicznej jak i heterogenicznej. Za jedną  
z najważniejszych własności HPA uznaje się możliwość modyfikacji ich właściwości 
fizykochemicznych już na poziomie molekularnym (podstawienie dowolnego pierwiastka w pozycji 
atomu centralnego, atomów addenda czy kationu kompensującego).  

Prezentowana praca przedstawia teoretyczny opis wybranej grupy modyfikowanych 
heteropolikwasów, o strukturze anionu Keggina (Rys.1), w którym jon centralny otoczony jest 
dwunastoma oktaedrami metalowo-tlenowymi, a ujemny ładunek takiego anionu jest kompensowany 
protonami (w przypadku heteroplikwasów) albo dowolnymi kationami kompensującymi  
(w przypadku soli heteropolikwasów).  

Modyfikacje przedstawionych układów obejmowały:  
1) podstawienie jonu centralnego X=B, Al, Ga, Si, P, S  
w układach X(Mo/W)12O40

n-; 2) częściową wymianę atomów 
wolframu na atomy molibdenu, w obrębie atomów addenda,  
w układach PWkMo12-kO40

3-; 3) podstawienie jednego  
z atomów addenda metalem przejściowym (TM) z piątego 
okresu w układach HnPTM(W/Mo)11O40; 4) podstawienie 
M=Al, Ga, In, w pozycję kationu kompensującego w układach 
MPW12O40.  

Strukturę elektronową i geometryczną układów po 
modyfikacjach wyznaczono przy użyciu metody teoretycznej 
DFT. Obliczone parametry struktury elektronowej m.in. widma 
DOS, IR, szerokość przerwy energetycznej, charakter orbitali 

granicznych, wielkość przepływu elektronów w reakcjach adsorpcji np. tlenu molekularnego 
pokazują, zmianę właściwości fizykochemicznych/katalitycznych pod wpływem przeprowadzonych, 
na poziomie atomowym, modyfikacji. 

W układach HnX(Mo/W)12O40 wykazano liniową zależność energii orbitali LUMO (najniższego  
z orbitali niezajętych) od wyznaczonych eksperymentalnie wartości potencjałów redoks. W układach 
PWkMo12-kO40

3, z różną liczbą atomów wolframu i molibdenu w pozycji atomów addenda, pokazano 
wpływ rodzajów atomów addenda na charakter i kształt widma UVvis, a tym samych właściwości 
utleniające. Wprowadzenie metalu przejściowego w pozycję jednego z atomów addenda Mo/W,  
w układach HnPTM(W/Mo)11O40

 zmienia właściwości redoksowe układów i sposób oddziaływania  
z substratami, którymi mogą być zarówno molekuły rozpuszczalnika (H2O, CH3CN) jak i reaktywne 
ugrupowania utleniające ROS (np. O2, OOH-, H2O). Podstawienie w miejsce kationu 
kompensującego, pierwiastków grupy głównej, pozwala na kontrolę właściwości kwasowych, 
wyznaczonych teoretycznie poprzez obliczenia energii tworzenia jonu (C2H5OH)H+.  

 

Rys. 1. Anion Keggina  
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Mechanism of N2O formation over Pt-Ba/-Al2O3 catalysts 

I. S.Pieta a), M.A. Larrubia b), L. J. Alemany b), W. S. Epling c) 

a) Institute of Physical Chemistry PAS, 01-224 (Poland), ipieta@ichf.edu.pl 
b) University of Malaga, Malaga E-29071 ( Spain) 
c) University of Virginia, VA 22904-4741 (U.S.A.) 

 

The removal of NOx under lean conditions can lead to by-product N2O or NH3 formation [1-2]. NH3 
formation during the regeneration phase is the basis for the in series NSR-SCR aftertreatment 
technology [3], while N2O formation is a more complex problem with its global warming potential 
being nearly 300 times higher than CO2. The mechanisms of N2O formation during NOx reduction 
in lean-burn gasoline or diesel engines has been studied with different reducing agents and operating 
conditions, and it has been shown that when H2 or CO are used as the reductant, the amount of N2O 
formed is dependent on cycle frequency and temperature [4].  

In the current work possible N2O formation pathways over a model Pt-Ba/-Al2O3 NOx 
storage/reduction (NSR) catalyst were studied using NH3 as a reducing agent, using combined 
temperature programmed surface reaction and DRIFT. The study showed that N2O was mainly 
formed at low temperatures, and correlates with low NO and NH3 conversions. Increasing 
temperature and thus NO and NH3 conversions, N2 selectivity increases. The experiments with 
nitrites/nitrates pre-formed showed that the reduction of surface N-species is complete only for high 
NH3/NO ratios and when NH3 is the limiting reactant, they remain on the catalyst surface unreacted 
until temperatures higher than 623 K, where they decompose giving NO2 and O2. 

  
 

Rys. 1. N2O production over the Pt Ba/AlPox catalyst without (A) and with (B) preformed nitrites/nitrates upon 
admission of 500 ppm of NO and (a) 166 ppm, (b) 333 ppm and (c) 1000 ppm of NH3. Flow 100 ml min-1, He as a 

carrier. T ramp 10 K min-1. 
 

Acknowledgements: Authors acknowledge FNP for funding through the project 
REINTEGRATION2016-1/5.  

 

 [1] S.A. Malamis, M. Li, W.S. Epling, M.P. Harold, Appl. Catal. B: 237 (2018) 588-602 

 [2] I.S. Pieta, M. García-Diéguez, M. A. Larrubia, L. J. Alemany, W.S. Epling, Catal. Today 207 
(2013) 200 

 [3] P. Forzatti, L. Lietti, I. Nova, E. Tronconi, Cat. Today 151 (2010) 202 

 [4] Elizundia, D. Duraiswami, B. Pereda-Ayo, R. López-Fonseca, J.R. González-Velasco, Catalysis 
Today, 176 (2011) 324- 327 

A              B 
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Produkcja i zastosowania polimeru syntetyzowanego bakteryjnie -  
polihydroksyalkanianu 

Maciej Guzik 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera  Polskiej Akademii 
Nauk, Niezapominajek 8, 30-239 Kraków. ncguzik@cyfronet.pl  

  

Biopolimery stanowią jeden z wiodących sektorów produktów pochodzenia biologicznego, a ich 
przewidywany wzrost będzie znaczący w ciągu najbliższych lat. Polihydroksyalkaniany (PHA) 
reprezentują klasę optycznie czynnych biodegradowalnych poliestrów gromadzonych przez liczne 
bakterie jako oddzielne granulki wewnątrzkomórkowe. PHA są materiałami nietoksycznymi i ulegają 
biodegradacji do nieszkodliwych produktów w środowisku. PHA to doskonałe biokompatybilne 
materiały ze względu na brak toksyczności dla ludzkich tkanek i krwi. Testy in vivo wykazały, że te 
poliestry są biokompatybilne z komórkami osteoblastycznymi i nabłonkowymi, umożliwiając 
potencjalne zastosowania medyczne: w leczeniu ran, implanty do inżynierii tkankowej i dostarczanie 
leków. 

Omówione zostanie kilka obszarów zastosowań polimerów polihydroksyalkanianowych. PHA mogą 
być stosowane jako polimery w obszarach niemedycznych, takich jak opakowania lub „zielone” 
rozpuszczalniki. Ze względu na ich biokompatybilność są również dobrymi substratami do 
zastosowań medycznych. PHA można formować w miękkie pianki (stosowane w gojeniu ran) lub 
twarde pianki jako kompozyty ceramiczne (do regeneracji kości). Polimer można również stosować 
jako powoli uwalniającą lek warstwę w tych produktach medycznych.  

  

Badania współfinansowane przez NCBiR (projekt LIDER/27/0090/L-7/15/NCBR/2016) oraz środki 
statutowe IKiFP PAN. 
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Oddziaływanie tlenków azotu (NO, NO2 , NO3) z powierzchnią nanosześcianów 
Co3O4 – modelowanie molekularne, rozważania termodynamiczne i weryfikacja 

eksperymentalna  

Filip Zasada, Pâmella Vasconcelos Borges de Pinho, Zbigniew Sojka 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 

 

Oddziaływanie cząsteczek tlenku azotu z powierzchniami katalitycznymi jest przedmiotem wielu 
badań dotyczących przede wszystkim problemu katalitycznego ograniczania emisji NO. Istnieją dwa 
główne rodzaje podejścia pozbywania się NO: selektywna katalityczna redukcja (SCR)  
z wykorzystaniem amoniaku w roli reduktora[1], oraz katalityczne utlenianie NO do NO2[2] które 
jest kluczowym etapem dla wielu technik, (fast SCR, NSR czy CRT [3]). Dlatego też wiele wysiłków 
skupia się obecnie na opracowaniu odpowiednich katalizatorów dla utleniania NO przy czym 
wyróżnić można trzy podstawowe typy materiałów, tj. metale szlachetne, zeolity oraz czyste 
 i domieszkowane tlenki metali. Szersze wykorzystanie tej ostatniej kategorii jest wyjątkowo 
pożądane ze względu na niski koszt i wysoką trwałość typowych materiałów tlenkowych. Mimo iż 
w literaturze znaleźć można wiele prac dotyczących aktywności tlenków metali w katalizie utleniania 
NO (wskazujących na potencjalną możliwość aplikacyjnego wykorzystania tych katalizatorów  
w omawianym procesie) obliczenia kwantowochemiczne dotyczące tego problemu są słabo 
reprezentowane. 

W niniejszej pracy dzięki periodycznym obliczeniom DFT (GGA+U, PW91) przedstawiony został 
całościowo sposób oddziaływania cząsteczek NOx (NO, NO2, NO3) ze spinelem kobaltowym  
o morfologii nanosześcianów. Wykazano iż w przypadku NO tylko kationowe centra adsorpcji trwale 
wiążą cząsteczki przy czym większe powinowactwo wykazują bardziej niewysycone jony Co2+

surf. 
wywodzące się z luk tetraedrycznych, a cząsteczka ma tendencje do wiązania się z powierzchnią  
w konformacji η1 poprzez atom azotu. Analiza energetyki wykazała także iż cząsteczki NO2 i NO3 są 
stabilne w niezdysocjowanej postaci. Badanie adsorpcji NOx na powierzchni pokrytej formami 
tlenowymi i zdefektowanej (wakancje tlenowe) wykazało iż optymalnym sposobem utleniania NO 
jest niskotemperaturowa koadsorpcja NO i O2 na parach centrów aktywnych typu Co2+;Co3+. 
Dogłębna analiza struktury elektronowej istotnych form (widmo gęstości stanów, kontury gęstości 
spinowej, momenty magnetyczne, ładunki cząstkowe i rzędy wiązań) pozwoliła określić istotne 
cechy podłoża tlenkowego przydatne dla analizowanego procesu katalitycznego. Zastosowanie 
termodynamiki atomistycznej umożliwiło określenie więzów temperatury i ciśnienia (pNO, pO2) dla 
których powierzchnia (100) spinelu kobaltowego jest optymalnie przystosowana do procesu 
utleniania NO. Wyniki obliczeń skonfrontowano z pomiarem TPD-NO powadzonym na modelowej 
próbce Co3O4. 

  

Podziękowanie: Praca powstała w ramach projektu OPUS nr 2017/27/B/ST /01155 finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki.  

 

[1] Q. C. Lin, J. H. Li, L. Ma, J. M. Hao, Catal. Today 2010, 151, 251–256. 

[2] Z. B. Wu, N. Tang, L. Xiao, Y. Liu, H. Q. Wang, J. Colloid Interface Sci. 2010, 352, 143–148. 

[3] N. Tang, Y.Liu, H. Wang, Z. Wu, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 8214–8220. 

 



S09-15 

 

S09 
KATALIZA  

I CHEMIA POWIERZCHNI 

KS02 
3 września (wtorek)  

budynek: A, sala: 339 
sesja: 11:00-13:00  

 

Electrocatalytic methanol oxidation over supported Ni/CN catalyst 

A.Lewalska-Graczyka), I, A. Rathib), P. Pietaa), R. Nowakowskia), G. Garbarinoc), 
 M. B. Gawandeb), R. Zborilb), G.Buscac), I.S.Pietaa) 

a) Institute of Physical Chemistry PAS, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland  
alewalska-graczyk@ichf.edu.pl 

b) Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Slechtitelu 27, 78371 Olomouc,  
Czech Republic  

c) University of Genova, Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering,  Via 
Opera Pia 15, 16145 Genova, Italy 

Direct methanol fuel cells (DMFC) are promising energy source in portable electronic devices. 
Methanol as a fuel is easy to transport, can be obtained from renewable sources like biomass and has 
much higher energy density in comparison to lithium ion batteries.[1] Commercially applied Pt 
electrodes in DMFCs exhibit several drawbacks due to scarcity and high cost of noble metal as well 
as low catalyst tolerance to poisonous intermediate species such as COHads, HCHOads, and COads.[2] 
Therefore, there is a need for doping or replacing platinum with other metals which would enhance 
total oxidation rate of methanol to CO2. In or research, we present novel approach towards 
development of stable and active anode material using Cu, Ni and Ni–Cu nanostructures supported 
on graphitic carbon nitride g-C3N4 nanosheets (CN).[3] 

 

 
 

Fig. 1. SEM images of GC electrodes with dropcasted catalysts layers: pristine CN (a) and the nanocomposites   
Ni-Cu/CN (b), Cu/CN (c), and Ni/CN (d). 

 

Among synthesized hybrid materials, Ni/CN exhibit the highest activity in MOR (methanol oxidation 
reaction). Furthermore, its electrocatalytic performance can be enhanced by illumination with visible 
light. It also exhibits high stability in reaction conditions which make it a promising candidate as 
electrode material in fuel cells and sensors. 

  

[1] K.I. Ozoemena, RSC Adv. 2016, 6, 89523-89550  

[2] P.J. Kulesza, I.S. Pieta, I.A. Rutkowska, A. Wadas, D. Marks, K. Klak, L. Stobinski, J.A. Cox, 
Electrochim Acta 2013, 110, 474-483 
[3] I. S.Pieta, Anuj Rathi, P Pieta, R. Nowakowski, M. Hołdynski, M. Pisarek, A. Kaminska, M. B. 
Gawande, R. Zboril, Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 224, 272-28 
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Ciecze jonowe o charakterze kwasu Lewisa jako katalizatory w syntezie 
organicznej 

Piotr Latosa), Sławomir Boncelb), Małgorzata Swadźba-Kwaśnyc), Anna Chroboka) 

a) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej 
 i Petrochemii, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice. Piotr.latos@polsl.pl 

b) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej 
 i Biotechnologii, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice. 

c) QUILL Research Centre, Queen’s University Belfast, University Road, BT7 1NN Belfast, UK 

 

Ciecze jonowe to związki składające się z organicznego kationu i organicznego bądź nieorganicznego 
anionu a ich temperatura topnienia nie przekracza 100 °C, większość z nich jest już cieczami  
w temperaturze pokojowej. Ciecze jonowe o charakterze kwasowym mają szerokie zastosowanie jako 
katalizatory w syntezie chemicznej. Niedawno opublikowany artykuł [1] przedstawia nowe 
triflanometaliczne ciecze jonowe o wysokiej stabilności hydrolitycznej. Przedstawione ciecze jonowe 
posiadają w swojej strukturze triflany metali. Triflany metali to kwasy Lewisa posiadające 
ograniczoną rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. Wprowadzenie struktury triflanów 
do cieczy jonowej pozwoliło na zwiększenie ich rozpuszczalności, dzięki czemu mogą być stosowane 
w wielu reakcjach chemicznych jako katalizatory. 

Aktywność otrzymanych katalizatorów potwierdzono w dwóch reakcjach chemicznych. Pierwsza  
z nich to cykloaddycji [3+3] pomiędzy 2,4-dimetylofenolem i izoprenem [2], natomiast kolejną była 
reakcja estryfikacji laktonu α-angelica z alkoholami otrzymując estry kwasu lewulinowego. W reakcji 
cykloaddycji 2,4-dimetylofenolu z izoprenem (stosunek molowy 2:1) przy użyciu 0,2 %molowego 
katalizatora w 35 °C otrzymano konwersje na poziomie 99 % a produkt otrzymano z 89 % 
selektywnością. W przypadku reakcji estryfikacji pełne przereagowanie laktonu zaobserwowano po 
60 minutach w 60 °C przy użyciu 0,1 %molowego cieczy jonowej otrzymując selektywność na 
poziomie >99 %. Stosowanie cieczy jonowych w postaci homogenicznej w podanych reakcjach 
utrudnia wydzielanie i zawrócenia ich ponownie do kolejnego cyklu reakcyjnego. Triflanometaliczne 
ciecze jonowe osadzono na powierzchni wielościennych nanorurek węglowych. W wyniku tej 
operacji opracowano stabilny i aktywny katalizator, który może być w przyszłości zastosowany  
w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora w procesach konwersji biomasy oraz 
cykloaddycji [3+3]. 

 

Podziękowanie: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Projekt nr.  
UMO-2018/29/B/ST8/01784. 

 
[1] P. Latos, A. Culkin, N. Barteczko, S. Boncel, S. Jurczyk, L. C. Brown, P. Nockemann, A.Chrobok, 
M. Swadźba-Kwaśny, Frontiers in Chemistry. 2018; 6:535. 
[2] P. Latos, A. Szelwicka, S. Boncel, S. Jurczyk, M. Swadźba-Kwaśny, A. Chrobok, ACS 
Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 5184-5191. 
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Katalityczna hydrometalacja sprzężonych 1,3-diynów – regio-  
i stereoselektywna metoda syntezy mono i bismetaloido(B, Si)podstawionych 

enynów lub dienów 

Jakub Szylinga), b), Kinga Stefanowskaa), b), Tomasz Sokolnickia), b), Mikołaj Przybyłaa), b),  
Christian Kallesøec), Adrian Franczykb), Jędrzej Walkowiakb) 

a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, jedrzejw@amu.edu.pl  

b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

c)Danish Technological Institute Gregersensvej, DK-2630 Taastrup, Dania 

Katalityczna hydrometalacja wiązań nienasyconych CC to najczęściej stosowana metoda syntezy 
alkenylopodstawionych związków metaloorganicznych pierwiastków grup głównych, zwłaszcza 
alkenyloboranów i alkenylosilanów. W literaturze znajduje się wiele przykładów dotyczących 
efektywnego, regioselektywnego hydrosililowania i hydroborwania alkinów z udziałem 
katalizatorów metali przejściowych, w konwencjonalnych i nowoczesnych (scCO2, PEG, ciecze 
jonowe) mediach reakcyjnych [1-3]. Zdecydowanie mniej uwagi, ze względu na bardziej złożoną 
strukturę, poświęca się selektywnej funkcjonalizacji sprzężonych 1,3-diynów [4]. Możliwość 
powstania całej palety regio- i stereoizomerów wymusza konieczność opracowywania nowych, 
selektywnych i wydajnych metod mono- i bishydrometalacji tych sprzężonych reagentów. 

W komunikacie zaprezentowano najnowsze badania realizowane w naszej grupie dotyczące 
selektywnej funkcjonalizacji sprzężonych 1,3-diynów na drodze procesów katalitycznego 
hydrosililowania i hydroborowania silanami, silseskwioksanami i boranami w obecności 
kompleksów metali przejściowych (Ru, Pt, Rh) lub naoncząstek tych metali [6]. Przedstawione 
zostaną badania optymalizacyjne dotyczące wyboru katalizatora, warunków reakcji oraz struktury 
stosowanych reagentów na selektywność procesu i wydajność uzyskanych produktów, a także ich 
szczegółowa charakterystyka spektralna. Opracowane protokoły hydrometalacji sprzężonych 1,3-
diynów stanowią jedne z najbardziej wydajnych i selektywnych metod syntezy 
metaloidopodstawionych 1,3-enynów i 1,3-dienów z dotychczas opisanych, a ponadto dzięki 100% 
gospodarce atomowej tych procesów, a także możliwościom stosowania komercyjnie dostępnych 
reagentów i katalizatorów, pozytywnie wpływają na ekonomię procesu, ich dostępność oraz 
zrównoważony charakter.  

 

Podziękowania za wsparcie finansowe dla projektu LIDER Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju, numer LIDER/26/527/L-5/13/NCBR/2014. 
 

[1] K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Szyling, K. Salamon, B. Marciniec, J. Walkowiak, J. Catal. 2017, 
356, 205-213. 
[2] J.Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, H. Maciejewski, J. Walkowiak, ACS Sustain. Chem. 
Eng. 2018, 6, 10980-10988. 
[3] J. Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, J. Walkowiak, Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 2966-2974. 
[4] A. Tillack, C. Koy, D. Michalik, C. Fischer, J. Organomet. Chem. 2000, 603, 116−12. 
[5] F. Alonso, R. Buitrago, Y. Moglie, A. Escribano, Organometallics 2012, 31, 2336−2342.  
[6] J. Walkowiak, K. Salamon, A. Franczyk, K. Stefanowska, J. Szyling, I. Kownacki, J. Org. Chem. 
2019, 84, 2358-2365. 
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Uwodornianie 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) w obecności Pd/MoO3  
i Pd/WO3; wpływ brązów wodorowych na aktywność i selektywność reakcji 

Robert Kosydar, Erwin Lalik, Jacek Gurgul, Dorota Duraczyńska,  
Alicja Drelinkiewicz 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 
Niezapominajek 8, 31-214 Kraków, ncdrelin@cyf-kr.edu.pl 

 

5-hydroksymetylofurfural (HMF) otrzymywany przez hydrolizę celulozy zaliczany jest do bio-
surowców. Szereg produktów katalitycznego uwodorniania HMF, m.in THF, BFA ma zastosowanie 
jako rozpuszczalniki oraz dodatki do paliw (dimetylfurfural, DMF). Tlenki MoO3 i WO3 zastosowane 
w obecnych badaniach jako nośniki dla osadzenia nanocząstek Pd (ok. 6-8 nm) charakteryzują się 
zdolnością do tworzenia brązów wodorowych "in situ: w reaktorze uwodorniania. Przeprowadzone 
badania pokazały, że wodór obecny w strukturze tak wytworzonych brązów Pd/HxWO3 (x = 0.3)  
i Pd/HyMoO3 (y = 1.8) był aktywny w reakcji uwodorniania HMF, powodując zarówno wzrost 
szybkości reakcji jak i zmianę selektywności w stosunku do katalizatora referencyjnego Pd/SiO2.  
W obecności brązów wodorowych wzrastała zdolność do uwodorniania grupy aldehydowej w HMF 
z utworzeniem C-OH. Ponadto, katalizator Pd/HxWO3 charakteryzował się wysoką aktywnością  
w reakcji hydrogenylizy prowadzącej do utworzenia DMF (biopaliwo).  
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Funkcjonalizacja powierzchni węglowych przy użyciu plamy tlenowej: 
kontrolowana modyfikacja właściwości elektronowych 

Joanna Duch, Monika Gołda-Cępa, Witold Piskorz, Andrzej Kotarba 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków 
duch@chemia.uj.edu.pl 

 

Materiały węglowe, ze względu na możliwość modyfikacji właściwości powierzchniowych  
(wł. elektronowe, hydrofilowość/hydrofobowość, stabilność), są szeroko badane w wielu dziedzinach 
nauki i przemysłu. W ostatnich czasach coraz częściej znajdują zastosowanie jako elektrody  
w urządzeniach służących do magazynowania/konwersji energii oraz biomateriały. W pracy 
przeprowadzono systematyczne badania modyfikacji modelowych powierzchni węglowych (grafen, 
grafit, nanorurki) przy użyciu plazmy tlenowej pod kątem zmian właściwości elektrodonorowych, 
 a także zwilżalności powierzchni. Zakres zmian obserwowano stosując szereg metod 
eksperymentalnych: XRD, spektroskopia Ramana, TG/DTA, TEM, SEM, XPS, LDI-TOF-MS, 
pomiary kąta zwilżania. Właściwości elektronowe powierzchni węglowych monitorowano na 
podstawie zmiany pracy wyjścia (metoda Kelvina).  

Otrzymane wyniki wykazały, że poprzez dostosowanie parametrów plazmy (moc generatora, czas 
modyfikacji, ciśnienie parcjalne tlenu) możliwa jest precyzyjna kontrola właściwości powierzchni 
węglowych. Wprowadzone grupy tlenowe dla powierzchni grafitowych i grafenowych prowadzą do 
znacznego wzrostu wartości pracy wyjścia (zmiana do 1,6 eV) i zmniejszenia kąta zwilżania wody 
(powierzchnie hydrofobowe zamieniają się w hydrofilowe). W przypadku wielościennych nanorurek 
węglowych (MWCNT), niezależnie od zastosowanej mocy plazmy, wartość pracy wyjścia zmienia 
się w charakterystyczny sposób wraz z czasem ekspozycji na plazmę. Można wyróżnić trzy zakresy 

zmienności pracy wyjścia: gwałtowny 
wzrost (do 1,4 eV), obniżenie, plateau. 
Zmiany właściwości elektronowych dla 
różnych powierzchni węglowych 
schematycznie przedstawiono na Rys. 1. 
Wyniki eksperymentalne zostały 
zinterpretowane przeprowadzając 
modelowanie molekularne (obliczenia 
DFT) dla różnych lokalizacji tlenu na 
powierzchni węgla: poza płaszczyzną 
(dipole powierzchniowe) i w płaszczyźnie 
(amorfizacja powierzchni). 

Monitorowanie wartości pracy wyjścia 
pozwoliło na dobór parametrów plazmy i wyznaczenie granicznych warunków, przy których 
następuje funkcjonalizacja lub amorfizacja. Uzyskane wyniki stanowią istotne przesłanki do 
optymalnej funkcjonalizacji materiałów węglowych w kierunku takich zastosowań jak: elektrody, 
katalizatory i biomateriały. 

 

Podziękowania: Autorzy pragną podziękować NCN za sfinansowanie prezentowanych badań 
(2016/21/B/ST8/00398). 

 

Rys. 1. Typowe zmiany pracy wyjścia dla modelowych 

powierzchni węglowych pod wpływem modyfikacji plazmą 

tlenową. 
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Funkcjonalizacja powierzchni mimetyków peroksydazy – w poszukiwaniu 
kompromisu pomiędzy aktywnością i stabilnością nanozymu 
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ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa  

  

Nanocząstki metali szlachetnych o aktywności naśladującej natywne peroksydazy stanowią 
atrakcyjną alternatywę dla dotychczas wykorzystywanych enzymów, między innymi z uwagi na 
większą stabilność chemiczną, mniejszą specyficzność substratową i brak podatności na inhibicję [1]. 
Obecnie jednym z podstawowych czynników ograniczających powszechne użycie nanozymów  
w zastosowaniach analitycznych (np. testach immunokatalitycznych czy znakowaniu 
enzymatycznym) jest konieczność trwałego dowiązania do ich powierzchni bioreceptorów. 
Praktycznie wszystkie znane techniki kowalencyjnego sprzęgania wykorzystujące chemisorpcję 
skutkują znaczącym obniżeniem aktywności katalitycznej typu heterogenicznego, której źródłem jest 
niezablokowana powierzchnia nanozymu (Rys. 1). Ponadto nanomateriał o najlepiej poznanej chemii 
powierzchni i rozwiniętych metodykach biofunkcjonalizacji, jakim jest nanostrukturalne złoto, 
wykazuje niewielką swoistą aktywność typu HRP, przy jednocześnie dużej wrażliwości na 
zatruwanie przez typowo wykorzystywane do tworzenia monowarstw tiole. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Schemat procesu blokowania aktywnej katalitycznie powierzchni przez monowarstwę tiolową. 

 

W prezentacji przedstawione zostaną rezultaty badań nad nowymi typami nanokatalizatorów  
o złożonym mechanizmie działania. Podejście to ma na celu ominiecie ograniczeń związanych 
z blokowaniem aktywnej powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu zalet złota jako platformy do 
biofunkcjonalizacji. Przedstawione koncepcje nanopowłok złota wykorzystują zarówno mechanizm 
katalizy homogenicznej (bazujący na aktywności uwolnionych jonów Co2+), jak również mechanizm 
heterogeniczny, wykorzystujący postsyntetyczną dekorację nanopowłok z użyciem aktywnych metali 
np. Pt czy Ru. Docelowo nanocząstki stanowić mają znaczniki biosensorów DNA czy 
immunosensorów z katalityczną amplifikacją sygnału.  

 

Praca została sfinansowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. 

  

[1] J. Wu, X. Wang, H. Wei et al., Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 1004-1076. 
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Comparison of nano-oxide products from solution combustion synthesis and 
thermal decomposition of hydrotalcites  

Paulina Summaa), Konstancin Marcinowski a), Bogdan Samojeden a),  
Dorota Rutkowska-Żbikb), Monika Motak a)  

a) AGH University, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, summa@agh.edu.pl 
b) Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences 

Niezapominajek 8, 30-239 Kraków 

 

Mixed nano-oxides are widely examined as a catalyst for chemical reactions such as nitrogen oxides 
reduction, catalytic reforming, hydrogenation etc. [1]-[4]. Chemical composition, specific surface 
area, porosity and size of a crystallites are of importance in order to obtain satisfactory chemical 
performance towards the mentioned catalytic processes [5]. Mixed nano-oxides may be obtained via 
different methods [6]. In this research thermal decomposition of hydrotalcite was compared to 
solution combustion synthesis [7]. Hydrotalcites were prepared via co-precipitation at constant pH. 

Samples were examined using XRD, FTIR, UV-VIS methods and low temperature nitrogen sorption. 
Composition of oxides from solution combustion synthesis was analogical to products of hydrotalcite 
calcination. The significant difference between samples was observed in the specific surface area.  

 

Acknowledgements: This work was supported by AGH grant 16.16.210.476. 
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Katalizatory typu heteropolikwas-nośnik w dehydratacji n-butanolu 

Natalia Ogrodowicz, Michał Śliwa, Urszula Filek, Anna Micek-Ilnicka 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk  
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, ncilnick@cyf-kr.edu.pl 

Przedmiotem prowadzonych badań była synteza katalizatorów nośnikowych typu „faza aktywna –
nośnik”, w których fazę aktywną stanowił heteropolikwas typu Keggina H3PW12O40 (HPW). 
Aktywność tych układów testowano w dehydratacji n-butanolu. Jako wysokopowierzchniowe 
nośniki dla heteropolikwasu HPW zastosowano ditlenek tytanu (TiO2 Degussa), azotek boru (BN) 
oraz montmorylonit (K10). Heteropolikwas nanoszono na nośnik za pomocą metody mechanicznej 
(-m), hydrotermalnej oraz poprzez impregnację (-i). przeprowadzono szczegółową charakterystykę 
fizykochemiczną otrzymanych preparatów, obejmującą pomiary XRD, FTIR, SEM, TG/DSC, BET, 
TPD amoniaku. Przeprowadzenie testów TPD amoniaku na poszczególnych katalizatorach (Rys. 1), 
pozwoliło określić dystrybucję i stężenie centrów kwasowych o różnej mocy. Te same katalizatory 
przebadano w wybranej reakcji katalitycznej - konwersji n-butanolu w fazie gazowej, w zakresie 
temperatur 90-290 oC i przy ciśnieniu cząstkowym alkoholu wynoszącym 3 kPa. Aktywność 
katalityczna zsyntetyzowanych katalizatorów została porównana z aktywnością czystego 
heteropolikwasu HPW (Rys. 2).  

Rys. 1. Rozkład mocnych i bardzo mocnych centrów 
protonowych w mol NH3/m2.  

Rys. 2. Zależność konwersji n-butanolu 

od temperatury reakcji. 

  

W temperaturze 190 oC aktywność katalityczną wynoszącą 100 % wykazały katalizatory: HPW/K10, 
HPW/BN-i i HPW/TiO2 D. Stwierdzono, że katalizatory o najwyższej aktywności w konwersji n-
butanolu charakteryzują się równocześnie najwyższym stężeniem mocnych i bardzo mocnych 
centrów kwasowych, wynoszącym 14,8 mol NH3/m2 (HPW/K10), 3,6 mol NH3/m2 (HPW/BN-i)  
i 1,2 mol NH3/m2 (HPW/TiO2 D) podczas gdy dla HPW/BN-m wynosi ono zaledwie 0,2 mol 
NH3/m2. Dla HPW nie naniesionego na nośnik konwersję wynoszącą 100% uzyskano dopiero w 240 
oC. Szereg konwersji n-butanolu dla przebadanych katalizatorów ma postać: 

HPW/K10  HPW/BN-i > HPW/TiO2 D > HPW > HPW/BN-m. 

Podsumowując, stężenie mocnych i bardzo mocnych centrów kwasowych determinuje aktywność 
katalityczną układów heteropolikwas-nośnik w konwersji n-butanolu w większym stopniu niż 
rozwinięcie powierzchni tych katalizatorów. 

 

Podziękowanie: Autorzy pragną podziękować za sfinansowanie prezentowanych badań ze środków 
statutowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. 
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Flow hydrogenation of 6-methyl-5-hepten-2-one with bimetallic catalysts 

Ilona Goszewskaa), Małgorzata Zienkiewicz-Machnika), Damian Gizińskia), 
Adam Kubasa), Dmytro Lisovytskiya) Marcin Pisareka), Grzegorz Słowikb), Anna Śrębowataa), 

Jacinto Sáa),c) 

a)Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw 
b)Maria Curie-Skłodowska University, Faculty of Chemistry, Department of Chemical Technology, 

Lublin 
c)Uppsala University, Department of Chemistry Ångström Laboratory, Sweden 

 

Hydrogenation reactions are of paramount importance for chemical industry but the development of 
new, highly selective catalytic systems requires comprehensive basic studies. Here, we applied 
labolatory-scale flow hydrogenation system for reduction of 6-methyl-5-hepten-2-one to obtain 
value-added products, using novel Ni-Sn bimetallic catalysts.  

The catalytic systems were achived by surface organometallic modification chemistry (SOMC) which 
is an easy startegy to modify and improve catalytic materials [1-3]. Nickel nanocatalyst grafted on 
commercially aviable resin TentaGel®S-NH2 (labeled as NiTSNH2, 0.7 wt.%), was modified with 
tin in continuous flow microreactor with internal hydrogen sources. The synhesized catalysts were 
characterized by PXRD, XPS, FT-IR and TEM. 

Directly after synthesis or modification step, catalysts were examined in 
6-methyl-5-hepten-2-one hydrogenation. This α,β-unsaturated compound with C=C and C=O 
competitive bonds is very attractive for industry reasons. 6-methyl-5-hepten-2-one hydrogenation 
towards 6-methylheptan-2-one has a great importance as an intermediate for vitamin E production, 
while product of C=O bond hydrogenation, namely 6-methyl-5-hepten-2-ol is widely used as  
a fragrance ingredient in cosmetics and detergents.  

NiTSNH2 turned out to be very active in the examined reaction and showed selectivity towards 
product of C=C hydrogenation (6-methylheptan-2-one), while addition of small amounts of tin caused 
formation of C=O hydrogenation product. The molar ratio of Ni:Sn was a significant factor in the 
amount of unsaturated alcohol formation with 0.12 being the optimal for efficient alcohol synthesis. 
We screened reaction parameters such as temperature and H2 pressure. We managed to obtain 
conditions to deliver 100% of C=C (40 bar, 45 C ) or C=O (20 bar, 45 C) bond hydrogenation. 

 

This work was partially supported by the National Science Centre in Poland within the project OPUS 
8 (UMO-2014/15/B/ST5/02094) as well as by the Institute of Physical Chemistry PAS. 
 

[1] M. K.Samantaray et al., Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 8403-8437  

[2] D. Giziński et al., ChemCatChem, 2018, 10, 3641–3646 

[3] M. Zienkiewicz-Machnik et al., Catal. Today, 2018, 308, 38-44 
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Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone  
na tlenkach metali ziem rzadkich  

Wojciech Patkowskia), Magdalena Zyberta), Hubert Rondudaa), Aleksandra Tarkaa),  
Bogusław Mierzwab), Wioletta Raróg-Pileckaa) 

a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
 Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Polska, wpatkowski@ch.pw.edu.pl 

b) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Katalizy na Metalach, 
 Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Polska 

 

Katalizatory nośnikowe są szeroko stosowane w licznych procesach przemysłu chemicznego. 
Osadzanie na nośniku jest szczególnie korzystne, gdy fazę aktywną stanowi trudno dostępny lub 
kosztowny metal, co ma miejsce w przypadku nowych kobaltowych katalizatorów  
do niskociśnieniowej syntezy amoniaku [1]. Naniesienie metalu na nośnik umożliwia uzyskanie 
wysokiej dyspersji fazy aktywnej, co pozwala na stosowanie mniejszych jej ilości przy jednoczesnym 
zachowaniu rozwiniętej powierzchni kontaktu międzyfazowego. Nośniki mogą także stanowić 
funkcjonalną część katalizatora, która modyfikuje właściwości fazy aktywnej  
i zachowanie całego układu w katalizowanej reakcji. W przypadku beznośnikowego katalizatora 
kobaltowego wprowadzenie metali ziem rzadkich jako promotorów spowodowało wzrost aktywności 
w reakcji syntezy NH3 [2,3]. Konsekwentnie, należało sprawdzić, czy osadzenie kobaltu na tlenkach 
tych substancji zaowocuje równie korzystnym efektem katalitycznym.  

Nośnikowe katalizatory kobaltowe o zawartości 10%wag. fazy aktywnej, bez i z dodatkiem promotora 
barowego (0,5 mmol/gnośnika), ich prekursory oraz nośniki: La2O3, CeO2, Pr6O11, Nd2O3, Sm2O3, 
Eu2O3, Gd2O3 i Ho2O3 poddano szerokiemu spektrum technik i metod analitycznych w celu 
wyznaczenia ich właściwości. Materiały scharakteryzowano poprzez fizysorpcję azotu, analizę 
termograwimetryczną sprzężoną ze spektrometrią mas (TG-MS), temperaturowo-programowaną: 
redukcję (TPR), desorpcję wodoru (TPD-H2), desorpcję dwutlenku węgla (TPD-CO2) oraz 
dyfraktometrię rentgenowską (XRD). Aktywność katalityczną w reakcji syntezy amoniaku  
i stabilność termiczną wyznaczono w oparciu o pomiary w wysokociśnieniowym reaktorze 
przepływowym, pracującym w stanie stacjonarnym, w warunkach zbliżonych do przemysłowego 
procesu syntezy NH3 (6,3 MPa, 400-470°C H2/N2 = 3). 

Wyniki badań wskazują, że osadzenie kobaltu na tlenku metalu ziem rzadkich skutkuje aktywnym  
w reakcji syntezy amoniaku katalizatorem. Wykazywana aktywność katalityczna uzależniona jest od 
zastosowanego nośnika. Szereg aktywności katalizatorów, w ogólności, pokrywa się z kolejnością 
występowania w układzie okresowym pierwiastków tworzących tlenki – nośniki. To pozwala na 
powiązanie aktywności ze zmianą takich właściwości, które w sposób regularny zmieniają się wraz 
z położeniem pierwiastka w okresie – zasadowości i przewodności. Rezultatem jest zróżnicowany 
stopień wzmacniania elektrodonorowości powierzchni metalicznego kobaltu oraz stabilizowania tych 
jego struktur, które są faworyzowane w czułej strukturalnie reakcji syntezy NH3. Wprowadzenie 
promotora barowego w znacznym stopniu podnosi aktywność katalizatorów kobaltowych. Przyczyn 
wzrostu aktywności upatruje się w dalszym wzbogacaniu elektronowym powierzchni fazy aktywnej 
oraz jej stabilizacji w warunkach reakcji. Mimo to, dalsze badania są konieczne w celu potwierdzenia 
postawionych hipotez. 

 

[2] M. Karolewska et al. Applied Catalysis A: General 445 - 446 (2012) 280  

[3] M. Zybert et al., Polish Journal of Chemical Technology 17/1 (20 



S09-25 

 

S09 
KATALIZA  

I CHEMIA POWIERZCHNI 

KS12 
4 września (środa)  

budynek: A, sala: 339 
sesja: 16:00-18:00  

 

Catalytic purification of water from chloroorganic contaminants 

Emil Kowalewski, Dmytro Lisovytskiy, Monika Asztemborska, Anna Śrębowata 

Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, ekowalewski@ichf.edu.pl 

 

Water is the essence of life, however access to its clean resources is constantly decreasing. 
Unstoppable development of civilization and progressing urbanization are the main causes of water 
pollution. One of the most crucial task of modern society is to provide access to high-quality drinking 
water. 

Chloroorganic compounds are one of the most common water pollutants. Due to their unique 
physicochemical properties they found application in diverse fields such as medicine and industry. In 
our research we are focused on: trichloroethylene (a widely used solvent) and diclofenac 
(a non-steroidal anti-inflammatory drug). 

The state of art indicates that the catalytic hydrodechlorination could be one of the most promising 
method of removal of chloroorganic compounds from water [1-2]. Therefore, our work focuses on 
application of catalysts based on Ni and Pd supported on active carbons, SiO2 and γ-Al2O3 in 
hydrodechlorination of chloroorganic compounds in batch and flow mode. 

Wide spectrum of performed catalytic experiments and characterization measurements allowed to 
draw more general conclusions and to determined correlations between catalysts structure and their 
activity in hydrodechlorination of trichloroethylene and diclofenac. Application of, unique for 
hydrodechlorination, flow mode confirmed its excellent efficiency in water purification (Fig. 1)[2].  

 

 
Fig. 1. Continuous flow catalytic purification of water from trichloroethylene with Ni supported on modified active 

carbons. Conditions: 303K, 10bar, 1ml/min, 0.64 µmol/min of TCE. 
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Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences for financial support. 

Special thanks for: Wojciech Błachucki for interpretation of XAS results, Wioletta-Raróg Pilecka for 
carbon materials and Dariusz Łomot for TEM images. 

 

[1] J. Nieto-Sandoval, M. Munoz, Z. M. Pedro, J. A. Casas, Chemosphere 2018, 213, 141-148 

[2] I. I. Kamińska, E. Kowalewski, D. Lisovytskiy, W. Błachucki, W. Raróg-Pilecka, D. Łomot, 
A. Śrębowata, Applied Catalysis A 2019, In Press, doi.org/10.1016/j.apcata.2019.117110 
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Reakcje izomeryzacji olejów roślinnych katalizowane 
zasadowymi układami katalitycznymi 

Beata Marcol-Szumilas, Stanisław Krompiec 

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii, 
ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, beata.marcol-szumilas@us.edu.pl 

 

Skoniugowany układ wiązań podwójnych w olejach roślinnych, nienasyconych kwasach 
tłuszczowych i ich estrach etylowych oraz metylowych, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 
w wielu dziedzinach życia i przemysłu. Przykładowo, praktyczne wykorzystanie CLA w dietetyce, 
kosmetologii lub prozdrowotne, czynią je bardzo pożądanymi związkami w codziennym życiu [1]. 
Najczęściej stosowanymi katalizatorami do fundamentalnej transformacji wiązania podwójnego są 
zarówno katalizatory heterogeniczne np. metale przejściowe na nośnikach, jak i katalizatory 
homogeniczne - głównie kompleksy metali przejściowych. Jednakże, we współczesnej katalizie 
szczególne miejsce zajmują katalizatory zasadowe m.in. mocne zasady oraz układy katalityczne typu 
eter koronowy/zasada. Pozwalają one na migrację wiązania podwójnego w wielonienasyconych 
kwasach tłuszczowych i ich estrach, w bardzo łagodnych warunkach 
 i z korzystnymi wydajnościami. Na rys. 1 przedstawiono kluczowy element transformacji 
obejmujący migrację wiązania podwójnego w strukturze kwasu lub estru z pozycji izolowanej 
do sprzężonej.[2] 

 

 
Rys. 1. Izomeryzacji dienów izolowanych do sprzężonego układu wiązań podwójnych.  

 

Warty uwagi jest również aspekt ekonomiczny reakcji, który znacząco ogranicza wydatków dzięki 
regeneracji najdroższego elementu układu katalitycznego. Regeneracja eteru koronowego stała się 
przedmiotem patent nr 223450 [3]. 

 
Podziękowania dla Narodowego Centrum Nauki, za wsparcie finansowe w ramach grantu OPUS 11 
nr 2016/21 / B / ST5 / 00805. 

 

[1] Y. Lee, Nutririon Research and Practice, 2008, 2, 326-330. 

[2] S. Krompiec, R. Penczek, M. Krompiec, T. Pluta, H. Ignasiak, A. Kita, S. Michalik,  
M. Matlangiewicz, M. Filapek, Curr. Org. Chem. 2009, 13, 896-913.  

[3] S. Krompiec, B. Marcol, J. Jnaowicz, P. Obrat, J. Malarz, M. Penkala, G. Szafraniec,  
K. Zemlak, Z. Jezierski, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych”, patent nr 223450. 
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Niekonwencjonalne zastosowanie spektroskopii IR do badań kwasowości stałych 
katalizatorów 
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Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk  
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, ncilnick@cyf-kr.edu.pl  

 

Celem badań była weryfikacja przydatności dehydratacji metanolu (MeOH) i izopropanolu (PrOH) 
jako reakcji testowych do badania kwasowości katalizatorów. Jako katalizatory w reakcjach 
testowych zostały użyte komercyjnie dostępne heteropolikwasy typu Keggina: H3PW12O40 (PW), 
H3PMo12O40 (PMo) i typu Wells-Dawsona: H6P2W18O62 (P2W) oraz heteropolikwas H6P2Mo18O62 
(P2Mo), którego syntezę przeprowadzono w naszym laboratorium.  

Opracowaliśmy metodę badania kwasowości katalizatorów (heteropolikwasów) polegającą na 
monitorowaniu in situ reakcji dehydratacji alkoholi w fazie gazowej za pomocą spektroskopii  
w podczerwieni (FTIR). Wielkościami analizowanymi w tych pomiarach była konwersja alkoholu  
i wydajność do poszczególnych produktów. Równolegle przeprowadzono dehydratację tych alkoholi 
w fazie gazowej przy użyciu chromatografii gazowej (GC). Wyniki aktywności katalitycznej 
heteropolikwasów uzyskane z użyciem niezależnych technik: IR i GC, porównano z szeregiem mocy 
kwasowej heteropolikwasów otrzymanym za pomocą mikrokalorymetrycznej sorpcji amoniaku 
(Rys.). Szereg aktywności katalitycznej (konwersja alkoholu, wydajność do olefiny) 
heteropolikwasów uzyskany na podstawie dehydratacji izopropanolu monitorowanej za pomocą 
FTIR i GC jest zgodny z szeregiem kwasowości uzyskanym za pomocą mikrokalorymetrycznej 
sorpcji amoniaku:  

H3PW12O40> H6P2W18O62> H6P2Mo18O62>H3PMo12O40 

 
Rys. Porównanie konwersji izopropanolu i wydajności do propylenu (techniki FTIR i GC) z ciepłem sorpcji amoniaku 

(technika mikrokalorymetryczna).  
 

Podsumowując, opracowana metoda monitorowania in situ dehydratacji alkoholi  
w spektrometrze FTIR, poprzez oznaczanie konwersji i wydajności, z powodzeniem nadaje się  
do oznaczania kwasowości heteropolikwasów. 
 

Podziękowanie: Autorzy pragną podziękować za sfinansowanie prezentowanych badań ze środków 
statutowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. 
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Evaluation of the composites containing N-doped carbon materials and iron 
species as the electrocatalysts for oxygen reduction reaction 
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This work was an attempt to prepare the electrocatalysts for oxygen reduction reaction (ORR). A 
series of the samples containing N-doped carbon materials and iron species was synthesized by 
heating of magnesium-iron-aluminium (Mg-Fe-Al) layered double hydroxides (LDHs) at 
temperatures of 600 or 700 oC for 30 or 180 min. under the flow of argon saturated with acetonitrile 
(CH3CN) vapour acting as carbon and nitrogen source. LDHs used in the synthesis contained various 
(low (Fe/Al = 0.2) or high (Fe/Al = 0.6)) concentrations of iron ions in Mg-Fe-Al systems, having 
constant Mg/(Fe+Al) atomic ratios, equal to 3. For comparison, a series of the samples derived from 
magnesium-aluminium (Mg-Al) LDHs free of iron ions was also prepared.  
As-prepared samples were treated with hydrochloric acid in order to remove inorganic compounds 
such as metal/metal oxides, which were not anchored to the carbonaceous component. 

The physicochemical features of the obtained samples were described by means of several techniques 
including powder X-ray diffraction (XRD), elemental analysis (EA), Mössbauer spectroscopy, X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), Raman spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). 

The performance of the samples for ORR was evaluated in 0.1 M KOH by means of linear sweep 
voltammetry in an electrochemical cell in conventional three-electrode configuration. Glassy carbon 
disk covered with the studied sample was used as a working electrode, whereas Pt wire and 
Ag/AgCl/KClsat electrode were used as counter and reference electrodes, respectively. 

 

Acknowledgements: This work was financially supported by the National Science Centre in Poland 
within the research project - NCN grant OPUS 2013/11/B/ST5/01417 for the years 2014 – 2017 
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Comparison of properties of nano-oxide DeNOx catalysts prepared via different 
synthesis routes 

Paulina Summa, Ilona Kolebuk, Bogdan Samojeden, Monika Motak  

AGH University, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, summa@agh.edu.pl 

 

Catalysts modified with nano-oxides are widely examined as a catalyst for chemical reactions such 
as nitrogen oxides reduction. They tend to be interesting alternative to activated carbons or 
aluminosilicates [1-4].  

The aim of this work is comparison of properties of nano-oxide catalysts prepared using different 
synthesis method. Hydrotalcites were prepared via co-precipitation at constant pH and later calcinated 
at 550 and 650℃. Such obtained samples were characterized by XRD, FTIR, UV-VIS methods, low 
temperature nitrogen sorption and tested in SCR-NH3 reaction. All the samples resulted in low 
selectivity towards N2O formation, however activity of hydrotalcite-based samples was much higher 
than in other samples.  

 

Acknowledgements: This work was supported by AGH grant 16.16.210.476. 

 

[1] B. Samojeden, T. Grzybek, Energy, 2016, 116, 1484-1491, 

[2] B. Samojeden, M. Motak, T. Grzybek, Comptes Rendus Chimie, 2015, 18, 1049-1073 

[3] L. Chmielarz, P. Kuśtrowski, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, Appl. Catal. B. 2002, 
35, 195-210 
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Zastosowanie katalizatorów na bazie zeolitu BEA w produkcji chlorku winylu 
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Chorek winylu - prekursor polichlorku winylu - jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych 
związków chemicznych na świecie [1]. Komercyjnie wytwarza się go na dwa główne sposoby: przez 
reakcję acetylenu i chlorowodoru w obecności katalizatora z chlorkiem rtęciowym [1]  
i alternatywnie przez pirolityczny rozkład 1,2-dichloroetanu (DCE) [2]. Oba sposoby mają jednak 
wady, takie jak stosowanie szkodliwych związków rtęci, energochłonne warunki reakcji (temperatura 
~ 773 K i zakres ciśnienia 1,6–2,0 MPa) i konwersja DCE, która wynosi około 50% [3]. Dlatego, 
znalezienie ścieżki alternatywnej do obecnie stosowanych metod jest wciąż aktualne. Atrakcyjną 
alternatywą może być katalityczne odchlorowodorowanie 1,2-dichloroetanu do chlorku winylu.  

Celem naszych badań było zbadanie zeolitu BEA (HAlBEA) oraz opartego na BEA katalizatora 
kobaltowego (CoHAlBEA) w odchlorowodorowaniu 1,2-dichloroetanu do chlorku winylu,  
w łagodnych warunkach reakcji. Zarówno zeolit BEA jak i katalizator kobaltowy, bezpośrednio przed 
reakcją katalityczną, były traktowane w przepływie Ar lub powietrza w temperaturze 523 K lub  
873 K.  

Odchlorowodorowanie 1,2-dichloroetanu na tych katalizatorach zeolitowych skutkowało ~100% 
selektywnością do chlorku winylu. Oznacza to, że różne warunki obróbki wstępnej nie wpływały na 
bardzo wysoką selektywność względem pożądanego produktu, ale miały silny wpływ na ich 
aktywność i stabilność w reakcji odchlorowodorowania 1,2-dichloroetanu. 

 

Podziękowanie dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN za wsparcie finansowe.   

 

[1] Y. Chai, X. Tian, B. Jiang, J. Wang, Y. Yang, M. Zhang, Appl. Catal. A: General 2019, 570, 348-
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[3] I.I. Kamińska, D. Lisovytskiy, L. Valentin, Ch. Calers, Y. Millot, E. Kowalewski, A. Śrębowata, 
S. Dzwigaj, Microporous Mesoporous Mater. 2018, 266, 32-42  
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Identyfikacja czynników fizykochemicznych determinujących kinetykę 
kolonizacji powierzchni przez bakterie  

Wojciech Pajerskia), Joanna Ducha),  Dorota Ochońskab), Monika Brzychczy-Włochb), 
Magdalena Jarosza), Monika Gołda-Cępaa), Zbigniew Sojkaa), Andrzej Kotarbaa) 

a)Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
kotarba@chemia.uj.edu.pl 

b) Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Czysta 18, 31-121 Kraków 

 

Materiały węglowe i ceramiczne coraz częściej stosowane są jako wzmocnienia rusztowań  
w inżynierii tkanki kostnej. Ze względu na wysokie niebezpieczeństwo pooperacyjnych infekcji 
bakteryjnych, niezwykle istotne jest badanie czynników determinujących oddziaływania powierzchni 
implantów z mikroorganizmami. Mechanizm adhezji bakterii do podłoża jest procesem 
wieloetapowym, opisywanym w przybliżeniu teorią DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek). 
Zakłada ona występowanie dwóch rodzajów oddziaływań: przyciągających sił van der Waalsa oraz 
odpychających sił elektrostatycznych związanych z podwójną warstwą elektronową. Teoria podlega 
pewnym ograniczeniom, wynikającym z uproszczonego opisu oddziaływań. Decydujące znaczenie 
na adhezję bakterii do badanych powierzchni mają takie czynniki, jak: skład chemiczny, ładunek 
powierzchniowy, hydrofobowość/hydrofilowość, chropowatość, rodzaj i stężenie grup funkcyjnych.   

Celem pracy było zbadanie wpływu czynnika 
elektronowego na kinetykę kolonizacji 
powierzchni różnych materiałów przez 
bakterie. W badaniach wykorzystano szczepy 
bakterii różniące się budową ściany 
komórkowej, ładunkiem powierzchniowym 
oraz kształtem. Jako podłoża wybrano 
modelowe powierzchnie materiałów 
węglowych i ceramicznych: grafen, 
kordieryt, alumina i cyrkonia.  Otrzymane 
materiały poddano charakterystyce 
fizykochemicznej (spektroskopia Ramana, 
XPS, XRF, XRD, SEM). Właściwości 

elektronowe powierzchni zostały wyznaczone na podstawie pomiarów pracy wyjścia metodą Kelvina 
(powierzchnie przewodzące) oraz potencjału zeta (powierzchnie nieprzewodzące). Kinetykę 
kolonizacji modelowych powierzchni badano  stosując zawiesiny bakterii o stężeniach 108–109 
CFU/ml w wodzie oraz bulionie TSB w czasie 1–24 h. Typowe wyniki dla zasiedlania przez 
Staphylococcus carnosus wybranych powierzchni  zaprezentowano na Rys. 1. Wyniki jednoznacznie 
wskazują na silną korelację między ilością zaadsorbowanych bakterii a właściwościami 
elektronowymi powierzchni. Zależności te można wyjaśnić biorąc pod uwagę sumaryczny ładunek 
powierzchniowy bakterii wynikający z polaryzacji grup funkcyjnych zawierających tlen, azot, fosfor 
oraz siarkę. Uzyskane wyniki dostarczają przesłanek do racjonalnego projektowania powierzchni 
materiałów o właściwościach zapobiegających infekcji.  

Podziękowania: Autorzy pragną podziękować NCN za sfinansowanie prezentowanych badań 
(2016/21/B/ST8/00398).  
W. Pajerski dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16. 

Rys. 1. Zależność liczby zaadsorbowanych bakterii od 

 A) pracy wyjścia grafenu oraz B) potencjału zeta kordierytu. 
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Rozmiar cząstek fazy aktywnej a reaktywność powierzchni katalizatora 
kobaltowego w reakcji syntezy amoniaku  

Aleksandra Tarkaa), Magdalena Zyberta), Wojciech Patkowskia), Hubert Rondudaa), 
Leszek Kępińskib), Dariusz Moszyńskic), Wioletta Raróg-Pileckaa) 

a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa. atarka@ch.pw.edu.pl 

b) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział Chemii 
Nanomateriałów i Katalizy, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław 

c) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej 
i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

 

Reakcja syntezy amoniaku zachodząca na katalizatorze żelazowym czy rutenowym jest 
podstawowym przykładem reakcji czułej strukturalnie.[1,2] Oznacza to, że jej szybkość zależy od 
struktury powierzchni fazy aktywnej katalizatora, co jest związane z występowaniem wysoce 
skoordynowanych atomów powierzchniowych o szczególnym uporządkowaniu. Ich 
wyeksponowaniu może sprzyjać formowanie cząstek fazy aktywnej o odpowiednich rozmiarach i/lub 
występowanie metalu w odpowiedniej strukturze. 

Czułością strukturalną w syntezie amoniaku, charakteryzuje się również kobalt. Jego aktywność 
katalityczna jest silnie uzależniona od odmiany alotropowej, w jakiej występuje – faza heksagonalna 
gęstego upakowania (hcp) kobaltu jest aktywniejsza niż faza regularna centrowana powierzchniowo 
(fcc).[3] Jednak wpływ rozmiaru cząstek na właściwości katalityczne kobaltu w tej reakcji nie został 
dotąd opisany.  
W ramach prezentowanej pracy otrzymano katalizatory osadzone na nośniku węglowym o różnej 
zawartości kobaltu (w zakresie 5-70%wag.), promowane barem. Materiały scharakteryzowano za 
pomocą temperaturowo-programowanej desorpcji wodoru (TPD-H2), transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej (TEM), spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego 
(XPS) oraz zbadano ich aktywność w reakcji syntezy amoniaku. 

Układy charakteryzowały się różną dyspersją fazy aktywnej a co za tym idzie – różną wielkością 
cząstek metalu. Wraz ze wzrostem stężeniem kobaltu jego dyspersja na nośniku malała a średni 
wymiar cząstek wzrastał. Zaobserwowano, że krystality kobaltu o średniej wielkości cząstek 
w zakresie 20-30 nm wykazują najbardziej aktywną powierzchnię (wyrażoną jako TOF) w reakcji 
syntezy amoniaku.  Natomiast zwiększenie lub zmniejszenie ich rozmiaru powoduje spadek wartości 
TOF. 

 

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM 12 
zgodnie z umową nr 2016/23/N/ST5/00685.   

 

[1] D. R. Strongin, J. Carrazza, S. R. Bare, G. A. Somorjai, J. Catal. 103 (1987) 213-215. 

[2] S. Dahl, A. Logadottir, R.C. Egeberg, J.H. Larsen, J. Chorkendorff, E. Törnqvist, J.K. Nørskov, 
Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1814-1817. 

[3] G. Rambeau, A. Jorti, H. Amariglio, J. Catal. 94 (1985) 155. 
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Hydrogenoliza n-heksanu na katalizatorach bimetalicznych Pt-Pd/Al2O3 

Monika Radlik, Zbigniew Karpiński  

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Polska, m.radlik@uksw.edu.pl 

  

W reakcji katalitycznej konwersji n-heksanu, mającej na celu podniesieniu jakości paliwa, oprócz 
właściwej reakcji izomeryzacji, zachodzi również reakcja hydrogenolizy [1]. Celem pracy były 
badania katalizatorów mono i bimetalicznych Pd-Pt naniesionych na ɤ-Al2O3 w reakcji hydrogenolizy 
n-heksanu. Otrzymane metodą impregnacji katalizatory Pd-Pt zawierających 
1 %wag. fazy aktywnej naniesionej na nośnik ɤ-Al2O3 scharakteryzowano za pomocą chemisorpcji 
wodoru, H2-TPR, mikroskopii TEM. Reakcję konwersji n-heksanu (H2/n-heksanu = 16:1) 
prowadzono w zakresie temperatury 250-290 °C stosując układ przepływowy. Katalizatory zarówno 
przed charakterystyką jak i testami katalitycznymi redukowano in situ wodorem stosując temperatury 
redukcji w zakresie od 400 °C do 600 °C. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, wykazano, że powierzchnia katalizatorów bimetalicznych 
Pt-Pd bogata jest w Pd. Ponadto, obserwowano, że reakcja konwersji n-heksanu na badanych 
katalizatorach przebiegała głównie od produktów izomeryzacji i hydrogenolizy. Najwyższą 
aktywność w reakcji izomeryzacji n-heksanu, obserwowano dla katalizatora Pd/Al2O3, 
a w przypadku reakcji hydrogenolizy dla Pt/Al2O3 (Rys.1). Wyniki testów katalitycznych pokazały, 
że reakcja hydrogenolizy zachodzi poprzez demetylację n-heksanu dla Pd/Al2O3. Natomiast dla 

katalizatora Pt/Al2O3 głównie poprzez rozerwanie wiązania wewnątrz łańcucha węglowodorowego. 
Jednakże, dla katalizatora Pd/Al2O3 redukowanego w 600 °C obserwowano znaczne zmiany  
w uzyskanych produktach hydrogenolizy. Stwierdzono, że jest to efektem oddziaływania metal - 
nośnik i utworzeniem nowej fazy Pd-Al.  

 
Rys. 1. Aktywność katalizatorów Pd-Pt/Al2O3, redukowanych w różnych warunkach, w reakcji hydrogenolizy              

n- heksanu 

 

Podziękowanie: Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/ST4/03686 

 

[1] M. Radlik, A. Śrębowata, W. Juszczyk, K. Matus, A. Małolepszy, Z. Karpiński, Adsorption      
25 (2019) 843-853 
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A Precursor Approach for the Synthesis of FeOx/Clay Based Composites as 
Catalysts for Toluene Combustion 

Małgorzata Zimowskaa), Jacek Gurgula), Helena Pálkováb), Lidia Lityńska-Dobrzyńskac), 
Robert P. Sochaa), Łukasz Mokrzyckia), Kazimierz Łątkad), Renata Tokarz-Sobieraja) 

a)Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 
Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, nctokarz@cyf-kr.edu.pl 

b)Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 36 
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c)Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, Kraków  
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The environmental contamination caused by volatile organic compounds (VOCs) has become one of 
the most serious problems in the recent years. Therefore the efforts on the protection of environment 
by conversion of VOCs into relatively harmless compounds are made. The present study provides a 
facile approach to combine the abundant clay minerals and iron oxides for decomposition of the one 
of the major air pollution contributors to CO2 and water. The method of controlled development of 
well-defined Fe-oxides dispersed on the extended surface of porous clay heterostructured support 
(PCH composite) is discussed. 

Fe-PCHs were prepared by post-synthesis impregnation of PCH supports via tuning of synthesis 
parameters. The choice of treatment was dictated by the desire to find the nature of Fe-O domains 
playing a key role in the decomposition of toluene. The effects of the preparation methods on the 
nature of created Fe-species dispersed on the nanostructural Fe-PCH support were investigated by 
means of  SEM-EDS, X-ray diffraction and N2 adsorption methods as well as advanced XPS, FTIR 
and 57Fe Mössbauer spectroscopies correlated with HRTEM measurements.  

The concentration of Fe precursor used for PCH impregnation as a function of exposed time for 
interaction with the support influenced significantly the nucleation and initial growth of 
Fe4Cl0.44O3.56(OH)4.44(H2O)0.2 (akaganeite). Hydrothermal forcing of ions migration on composite 
surface and thermal transformation of Fe4Cl0.44O3.56(OH)4.44(H2O)0.2 affected the composition and 
crystallinity of nanostructured Fe oxides on PCH surface, thereby affecting the advantageous effects 
of donation gauged by electronic transfer. 

The polymorphism of Fe oxides created on porous PCH supports resulted in diverse catalytic activity 
of toluene combustion. The analysis of the XPS Fe 2p core excitations showed that slow ordering of 
the Fe-PCH precursor surface and shorter annealing time proceeded into highly oxidized α-Fe2O3 
phase, beneficial in toluene combustion. Higher concentration of FeCl2 solution used for PCH 
impregnation intensified formation of Fe3O4. 

The activity of synthesised materials is discussed with regard to accessibility and mobility of lattice 
oxygen active in VOCs oxidation and computational assessment (DFT calculations of various form 
of Fe-O species) of metal-oxygen (M-O) bond energy in Fe-Ox catalysts interacting with toluene 
molecules.  

 

Acknowledgment: The research leading to these results has received funding from the Polish-
Norwegian Research Pro-gramme operated by the National Centre for Research and Development 
under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the frame of Project Contract No Pol-
Nor/210445/53/2013. This research was funded in part by the statutory research fund of ICSC PAS.  
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Estryfikacja i transestryfikacja glicerolu do octanów glicerolu 
w obecności katalizatorów węglowych - synteza komponentów paliwowych  

Karolina Ptaszyńska, Anna Malaika, Mieczysław Kozłowski 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, amalaika@amu.edu.pl 

 

Prognozuje się, że użycie biodiesela będzie w najbliższych latach wzrastało. Wpływ na to ma m.in. 
jego pochodzenie (biodiesel otrzymywany jest ze źródeł odnawialnych) czy charakterystyka jego 
spalania – redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych do atmosfery w porównaniu ze 
spalaniem paliw konwencjonalnych. Obecnie biodiesel otrzymywany jest w procesie transestryfikacji 
olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych w obecności katalizatorów homogenicznych. Podczas 
tej syntezy tworzy się również duża ilość produktu ubocznego – glicerolu. Względy ekonomiczne 
skłaniają do badań nad sposobami jego zagospodarowania [1]. 

Jedną z wielu możliwości waloryzacji glicerolu jest otrzymywanie jego octanów. Związki  
te są wartościowe dla wielu dziedzin gospodarki, w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego 
(stosuje się je jako dodatki paliwowe poprawiające parametry lepkościowe paliw, liczbę cetanową 
czy umożliwiające redukcję emisji szkodliwych gazów [2]). Octany glicerolu mogą być otrzymywane 
w procesie estryfikacji lub transestryfikacji glicerolu, odpowiednio kwasem octowym lub octanem 
etylu. Zazwyczaj reakcje te prowadzi się w obecności kwasowych katalizatorów heterogenicznych, 
np. Amberlyst-15. Materiały węglowe stosowane są w tej roli zdecydowanie rzadziej. Fakt ten stał 
się motywacją do badania nowych katalizatorów typu węglowego w omawianych procesach.  

W pracy testowano materiały węglowe otrzymane w procesie częściowej karbonizacji glicerolu lub 
wybranych cukrów, prowadzonej z udziałem stężonego kwasu siarkowego(VI). Proces estryfikacji 
glicerolu kwasem octowym realizowano w temperaturze 110oC, wykorzystując stosunek molowy 
alkoholu do kwasu równy 1:6. Reakcję transestryfikacji glicerolu prowadzono natomiast  
w obecności octanu etylu (stosunek molowy glicerol:octan etylu równy 1:30), stosując różne warianty 
procesu – temperaturę 78oC lub 110oC oraz układ z chłodnicą zwrotną lub autoklaw.  

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że prostą, szybką i tanią metodą (jednoczesnej 
karbonizacji i funkcjonalizacji) można otrzymać bardzo aktywne katalizatory estryfikacji  
i transestryfikacji glicerolu. W reakcji estryfikacji uzyskano wysoką konwersję glicerolu oraz 
zadowalającą selektywność do dioctanów i trioctanu glicerolu już po 2 h reakcji. Przeprowadzone 
testy ponownego użycia katalizatorów potwierdziły wysoką stabilność uzyskanych próbek w tym 
procesie. Transestryfikacja glicerolu wymagała użycia nadmiaru octanu etylu w celu przesunięcia 
równowagi reakcji w kierunku produktów. Proces prowadzony w układzie z chłodnicą był 
selektywny głównie do monooctanów, ewentualnie do mieszaniny monooctanów i dioctanów  
(w zbliżonych ilościach). Znaczna poprawa wyników transestryfikacji nastąpiła w reakcji 
realizowanej w autoklawie w podwyższonej temperaturze. 

 

[1] J.V. Gerpen, Fuel Process. Technol. 2005, 86, 1097-1107.  
[2] P.U. Okoye, B.H. Hameed, Renew. Sust. Energ. Rev. 2016, 53, 558-574. 
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Usuwanie zanieczyszczeń fenolowych z wody za pomocą wielościennych 
nanorurek węglowych  
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Usuwanie zanieczyszczeń z wody pitnej nadal stanowi poważne wyzwanie. Oprócz węgli aktywnych, 
które są powszechnie stosowane, wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs) stanowią nową 
alternatywę w usuwaniu toksycznych zanieczyszczeń wody. MWCNTs skutecznie usuwają z wody 
proste związki aromatyczne, takie jak fenole, chlorofenole, nitrofenole itp. Ze względu na silne 
oddziaływania van der Waalsa, MWCNTs przylegają do siebie i tworzą wiązki.  Przestrzenie 
pomiędzy rurkami węglowymi w obrębie wiązek mogą być uważane za pory [1,2]. Sorpcję fenoli 
możemy traktować generalnie jako adsorpcję na powierzchni warstw grafenowych oraz adsorpcję w 
porach. Defekty powierzchniowe wpływają również istotnie na właściwości  powierzchni. 
Niejednorodność chemiczna nanorurek węglowych, związana jest z obecnością tlenowych  grup 
funkcyjnych, śladowych ilość metalicznego katalizatora  oraz amorficznego węgla. Powyżej 
wspomniana niejednorodność powierzchni generuje wyjątkowe właściwości adsorpcyjne MWCNTs. 
Właściwości sorpcyjne MWCNTs można modyfikować przez utlenianie chemiczne przy użyciu 
KMnO4, HNO3, H2O2 itp. Po utlenianiu nanorurki węglowe stają się bardziej hydrofilowe i posiadają 
więcej grup funkcyjnych na powierzchni. Obserwuje się wzrost objętości porów jak również wzrost 
powierzchni BET. Jest to przypisywane usuwaniu amorficznego węgla oraz  śladowych ilości 
katalizatora metalicznego [2]. 

Głównym celem pracy były badania niejednorodności powierzchni MWCNTs w kontakcie z 
roztworami wodnymi fenolu oraz p-nitrofenolu. Do opisania równowagi adsorpcji zastosowano 
izotermę Dubinina-Astachowa (DA) związaną z niesymetryczną funkcją rozkładu energii adsorpcji. 
Użyto również uogólnione równanie izotermy Langmuira-Freundlicha (GLF), aby zbadać łączny 
wpływ heterogeniczności powierzchni i oddziaływań bocznych między cząsteczkami adsorbatu [3,4]. 
Oszacowano również teoretyczne izosteryczne ciepła adsorpcji związane z izotermą (DA) oraz (GLF) 
[5]. Teoretyczny opis kinetyki adsorpcji opierał się na statystycznej teorii szybkości (SRT) transportu 
międzyfazowego [3,5].  Podejście SRT łączy szybkość transportu między dwiema fazami z różnicą 
potencjałów chemicznych cząsteczek w tych fazach. Badania teoretyczne zostały przetestowane przy 
użyciu danych literaturowych adsorpcji. Można stwierdzić, że największą zaletą modelu obliczeń jest 
zbiór wspólnych parametrów występujących w każdym typie równań dotyczących równowagi 
adsorpcji, efektów cieplnych i kinetyki adsorpcji. 
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Jednym z głównych źródeł emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest sektor transportowy, 
głównie spalanie benzyny i oleju napędowego. Dobrą alternatywą dla wymienionych paliw jest 
biodiesel [1]. Wraz ze wzrostem produkcji tego biopaliwa (proces transestryfikacji olejów), wzrasta 
jednak silnie podaż powstającego ubocznie glicerolu. Konsekwencją tego jest m.in. obniżenie ceny 
rynkowej tego związku. Stanowi to dodatkową zachętę do waloryzacji glicerolu do produktów o 
wartości handlowej.  

Jednym z istotniejszych kierunków transformacji glicerolu jest jego eteryfikacja do eterów mono-, 
di- oraz tri-tert-butylowych (odpowiednio MTBGs, DTBGs i TTBG). Związki te są stosowane m.in. 
jako ważne dodatki do paliw [2]. Jak wskazuje przegląd literaturowy, reakcja eteryfikacji glicerolu 
zachodzi szczególnie efektywnie na silnych centrach kwasowych. Do tej pory w procesie testowane 
były różne układy katalityczne, np. kwasowe żywice jonowymienne typu Amberlyst [3]. 
Przeprowadzony przegląd literatury wykazał jednocześnie, że materiały węglowe jako katalizatory 
w omawianym procesie stosowano rzadko. Brak pogłębionych oraz porównawczych studiów w 
zakresie użycia różnych typów węgli w reakcji eteryfikacji glicerolu stał się impulsem do podjęcia 
badań w tym właśnie kierunku.  

Niniejsza praca poświęcona została wykorzystaniu różnych typów materiałów węglowych jako 
katalizatorów procesu eteryfikacji glicerolu. W badaniach testowano zróżnicowaną morfologicznie 
reprezentację węgli – włókna węglowe, sfery polimerowe i węglowe, kserożele węglowe, węgle 
aktywne mikro- i mezoporowate, o silnie kwasowych właściwościach. Funkcjonalizowane próbki 
uzyskano na drodze modyfikacji ze stężonym kwasem siarkowym(VI) lub przez wytworzoną in situ 
sól diazoniową. Eteryfikację glicerolu realizowano z użyciem alkoholu tert-butylowego (stosunek 
molowy TBA do glicerolu równy 4:1) w temp. 110oC przez 24 h. 

Ustalono, że materiały węglowe modyfikowane kwasem siarkowym(VI) lub sulfonianem 
benzenodiazoniowym wytworzonym in situ są skutecznymi katalizatorami procesu eteryfikacji 
glicerolu alkoholem tert-butylowym i mogą być dobrą alternatywą dla katalizatora komercyjnego 
Amberlyst-15. Testowane węgle różniły się między sobą pod względem kwasowości, konwersji 
glicerolu oraz selektywności do pożądanych eterów. W każdym przypadku dominującym produktem 
procesu były mono-etery-tert-butylowe. Najwyższą konwersję glicerolu po 6 h procesu (58,6%) 
odnotowano dla mikroporowatego węgla aktywnego modyfikowanego solą diazoniową. Wydajność 
mieszaniny DTBG + TTBG dla tego katalizatora uzyskana po 6 h reakcji była również najwyższa i 
osiągnęła wartość 11,1%.  

 

[1] M. Brzeżański, Silniki spalinowe 2007, 131, 62-68. 

[2] X. Luo, X. Ge, S. Cui, Y. Li, Bioresour. Technol. 2016, 215, 144-154. 

[3] L. Xiao, J. Mao, J. Zhou, X. Guo, S. Zhang, Appl. Catal., A 2011, 393, 88-95. 
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Metale z grupy platynowców znajdują  zastosowanie licznych gałęziach przemysłu, nauki, czy 
medycy, jednak zdecydowanie największe ich zużycie dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, gdzie są 
wykorzystywane do produkcji katalizatorów samochodowych.[1] W związku z tym oraz  szybko 
postępującą industrializacją, zapotrzebowanie na metale z grupy platynowców  ciągle wzrasta, 
podczas gdy światowe rezerwy wysokogatunkowych złóż ciągle się zmniejszają. Wychodząc na 
przeciw tym problemom została opracowana technologia CARLINE, która umożliwia recykling 
PGM bezpośrednio do postaci nanocząstek tych metali. Metoda ta pozwala nie tylko odzyskiwać 
metale z grupy platynowców z odpadów przemysłowych lub motoryzacyjnych, ale również 
umożliwia wytworzenie katalizatorów o polepszonych właściwościach względem pierwotnych. 
Dodatkowo technologia CARLINE pozwala na zredukowanie ilości PGM w docelowym produkcie 
oraz zmniejszenie kosztów jego wytworzenia.[2] 

W wystąpieniu zostaną przedstawione aktualne udoskonalenia tej technologii z punktu widzenia 
poprawy efektywności ekstrakcji metali oraz optymalizacji syntezy nanocząstek. Wspomniane 
zostaną także alternatywne metody syntez tego typu materiałów w zestawieniu z metodami 
opracowanymi lub udoskonalonymi w ramach CARLINE  
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