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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αμμωνία είναι ένα χημικό προϊόν με σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία λόγω της ευρείας 
χρήσης της στα λιπάσματα. Σήμερα, η αμμωνία παράγεται με τη μέθοδο Haber-Bosch, η οποία 
ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1900. Το 1998 προτάθηκε για πρώτη φορά η σύνθεση αμμωνίας 
ηλεκτροχημικά και σε ατμοσφαιρική πίεση [1]. Η ηλεκτροχημική μέθοδος σύνθεσης αμμωνίας 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την συμβατική, όπως: 1) ότι δεν υπάρχουν 
θερμοδυναμικοί περιορισμοί, 2) είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον και 3) είναι λιγότερο 
ενεργειοβόρα. Πρόσφατα, η αμμωνία προτείνεται και ως μέσο αποθήκευσης υδρογόνου και δύναται 
να συνδυαστεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [2,3]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 
καταλυτικά αποτελέσματα για τη σύνθεση αμμωνίας με καταλύτη Νi σε φορέα περοβσκιτικού 
οξειδίου. Παρουσιάζονται, επίσης, αποτελέσματα ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθμού με την επιβολή 
ρεύματος. 

Πραγματοποιήθηκαν τόσο καταλυτικά 
(ανοικτού κυκλώματος) όσο και ηλεκτρο-
χημικά πειράματα. Μελετήθηκαν διάφοροι 
καταλύτες σύνθεσης αμμωνίας, οι οποίοι 
χαρακτηρίστηκαν πριν και μετά τη χρήση 
τους. Όσον αφορά στα ηλεκτροχημικά 
πειράματα, χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας 
μεμβράνης  διπλού θαλάμου, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα δεξιά. Αποτελείται από ένα 
πρωτονιακό αγωγό, τύπου περοβσκίτη της 
μορφής BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 (BCZY27) 
(Coors Tek Inc., Golden, CO, USA) [4]. Το 
ηλεκτρόδιο εργασίας (καταλύτης σύνθεσης 
αμμωνίας) αποτελείται από Νi εμποτισμένο 
σε φορέα BCZY27. Η ανάλυση της αμμωνίας πραγματοποιήθηκε με έναν αναλυτή αμμωνίας 
πραγματικού χρόνου που βασίζεται στην τεχνική Φασματομετρίας Απόσβεσης Κοιλότητας (CRDS) 
[5].  

Τόσα στα καταλυτικά όσο και στα ηλεκτροχημικά πειράματα, εξετάστηκε η επίδραση της 
θερμοκρασίας στον ρυθμό της αντίδρασης σε θερμοκρασιακό εύρος 450-750oC, καθώς και η 
επίδραση της μερικής πίεσης των αντιδρώντων. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του επιβαλλόμενου 
δυναμικού στην ενίσχυση του καταλυτικού ρυθμού.  

 



Το κεραμομεταλλικό υλικό Ni-
BCZY27 αποδείχτηκε ένας πολύ 
ενεργός καταλύτης για τη σύνθεση 
αμμωνίας. Επίσης, είναι αγώγιμος, 
γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο 
ως ηλεκτρόδιο εργασίας. Όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα αριστερά, ο 
καταλυτικός ρυθμός (ρυθμός ανοιχτού 
κυκλώματος) μπορεί να ενισχυθεί έως 
και 40% με την επιβολή ρεύματος, σε 
θερμοκρασία 620 oC και σε αναλογία 
αντιδρώντων (Η2:Ν2) 1:1. 
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