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Controlo e produção do amoníaco
O amoníaco, composto que é produzido em maior
quantidade à escala mundial, tal como os outros
produtos industriais, resulta do compromisso entre a
extensão e a velocidade da reacção, o preço e a
segurança do processo.
A extensão da reacção é maximizada por condições
adequadas de concentração de temperatura e de
pressão.
Assim, uma das formas de rentabilizar a produção
de amoníaco, NH3(g), é a utilização de azoto, N2(g),
em excesso, reagente abundante e de preço baixo.
Com o aumento da quantidade de N2(g) e, portanto, da sua concentração,
consegue-se uma conversão mais completa de H2(g), reagente de preço
elevado.
De acordo com a lei de le Chatelier, a reacção deve realizar-se altas pressões
como se pode ver pelo gráfico. No entanto, a pressão não deve ser superior a,
aproximadamente, 350 atm, pois pressões superiores requerem equipamentos
muito caros e estão sujeitos a avarias frequentes.
Como a reacção é exotérmica, de acordo com a lei de le
Chatelier, a reacção deveria ocorrer à temperatura mais baixa
possível, para se obter um rendimento máximo de NH3,
conforme mostra o gráfico. Uma outra vantagem da produção
de NH3 a temperaturas baixas seria a possibilidade da sua
remoção à medida que este se formasse, pois a sua
condensação seria rápida.
No entanto, a velocidade da reacção é muito pequena quando
a temperatura é muito baixa. Assim, é necessário haver um
compromisso entre a extensão e a velocidade de reacção.
A temperatura a que a reacção ocorre é próxima de 450 oC.
Mesmo a esta temperatura, sem acção de um catalisador, a
reaccão, devido à sua lentidão, não é viável à escala
industrial. Fritz Haber descobriu, em 1905, que a reacção era
catalisada por uma mistura de ferro com uma pequena
percentagem de óxidos de potássio e alumínio, em condições
adequadas de pressão e de temperatura.

