
 
 

 

Masteroppgave i NAFUMA – hovedveileder Anja Olafsen Sjåstad 

 
Ammoniakkoksidasjon og salpetersyreteknologi for kunstgjødselproduksjon 

 

I NAFUMA har vi en stor aktivitet, i samarbeid med Yara og K. A. Rasmussen, gjennom SFI senteret 

iCSI på ulike tema knyttet til oksidasjon av ammoniakk til NO, som deretter kan omdannes til HNO3 og 

kunstgjødsel. Vi studerer katalysatormaterialer (trinn 1) der oksidasjonen av ammoniakk finner sted. 

Aller helst ønsker vi at kun NO gass dannes, og at ikke lystgass (N2O) utvikles. Lystgass er en svært 

sterk drivhusgass, og derfor ser vi også på hvordan vi kan dekomponere denne til nitrogen og oksygen 

(trinn 2). Videre er det det en stor teknisk utfordring med PtRh katalysatorene i trinn 1, da disse mister 

kostbart Pt i form av PtO2 gass, da ammoniakkoksidasjonsreaksjonen er svært eksoterm. Vi jobber derfor 

systematisk med å utvikle metoder å fange inn all patinaen som er dampet av som PtO2 for gjenbruk 

(trinn 3).  

 

 
 

 

Du er velkommen til å jobbe på en av problemstillingene skisser i de tre trinnene. 

 

 

Du vil selv velge hva du ønsker å fokusere på. Du kan konsentrere deg om syntese av nanopartikler og 

karakterisering av disse med ulike metoder, også eventuelle katalysatortesing hos Yara, Figur 2. 

Alternativt kan materialene bli syntetisert via bulk metoder, som vist i Figur 3. 

 



         

 
 

 

Dersom du ble fasinert av hva vi gjør i forhold til å utvikle materialer som kan brukes til å fange inn 

PtO2 (trinn 3) vil du kunne jobbe med fremstilling av oksidbaserte materialer og teste deres evne til å 

fange PtO2 i et ovn-system som indikert i Figur 3. Du vil i tillegg bruke røntgendiffraksjon og SEM i 

ditt karakteriseringsarbeid. 

 

 

 
 

Et annet alternativ er at du velger å spesialisere deg på overflater og jobbe med overflatesensitive 

teknikker som STM og XPS. Da vil du jobbe med instrumenteringer som vist i Figur 4, samt lage egnede 

overflater til studiene. Gjennom disse studiene vil du få mekanistisk innsikt i reaksjonene knyttet til 

ammoniakkoksidasjon. Vi ser både på hvordan vi kan dekomponere N2O til N2 og O2 og vi ser på hvilken 

produkter NH3 oksideres til over ulike PtRh overflater. 



         

 

 
 

 

Kom å ta en prat, så kan vi skreddersy en oppgave som passer godt for deg. Jeg vil som regel velge å 

veilede deg sammen med en eller flere andre personer. Aktuelle personer kan være Martin Jensen, 

Oleksii Ivashenko, Julie Hessevik, Helmer Fjellvåg og David Waller.  
 
Ta kontakt! 

 

Anja Olafsen Sjåstad 

a.o.sjastad@kjemi.uio.no 

 


