
Abstract 

 

The Selective Catalytic Reduction system for bringing down NOx emissions from diesel 

engines is today considered a promising technology. In this system, ammonia is injected 

in the exhaust and reduces the NOx gases in a catalyst bed. But, due to practical 

reasons, a urea‐water solution as a source of ammonia is used instead. 

However, the thermal decomposition of urea is very complex and a reliable kinetic model 

is needed. As such, this work deals with the search of an experimental methodology 

using Differential Scanning Calorimetry and gas phase analysis to obtain reliable data 

from urea’s decomposition; it also allows a deeper understanding on the decomposition 

of urea. 

The effect of different heating rates, the influence of oxygen and NO for a urea solid 

sample, and the decomposition of a urea‐water solution were studied. Results verified 

that urea decomposes in two stages, starting right after its melting point (133°C). It was 

also shown that heat and mass transfer limitations play an important role on product 

distribution and formation. 

As for the oxygen experiments, no visible changes were noticeable, however, above 

400°C, NO was produced. This indicates that oxidation occurs but it is not certain which 

compound(s) is (are) being oxidized. 

The NO experiments have also shown that above 400°C, more nitric oxide is produced. 

At 900 ppm of NO there were no visible changes. 

The urea‐water solution decomposition experiment shows that, even though the relative 

production of ammonia is very high, the total recovery is less then for the solid samples. 

This leads to believe there is a shift in product distribution. 

It is also proposed some future works and what could be improved to obtain better 

results. 

 

 

 

 

 



Resumo 

 

O sistema de Redução Catalítica Selectiva para diminuir as emissões de NOx 

provenientes de motores diesel é hoje considerado uma tecnologia promissora. Neste 

sistema, é injectado amoníaco no escape e os NOx são reduzidos num leito catalítico. 

Mas, por razões práticas, é utilizado uma solução aquosa de ureia como fonte de 

amoníaco. 

No entanto, a decomposição térmica da ureia é muito complexa e um modelo cinético 

fiável é necessário. Assim, com este trabalho pretende‐se construir uma metodologia 

experimental usando Calorimetria Diferencial de Varrimento e análise de produtos na 

fase gasosa de modo a obter resultados fiáveis sobre a decomposição da ureia; permite 

também aprofundar os conhecimentos sobre esta mesma decomposição. 

O efeito de diferentes programas de aquecimento, a influência de oxigénio e NO para 

amostras sólidas de ureia e a decomposição de uma solução aquosa de ureia foram as 

condições estudadas. 

Os resultados mostram que a ureia decompõe‐se em duas fases, iniciando‐se a sua 

decomposição imediatamente após o seu ponto de fusão (133°C). Mostrou‐se também 

que limitações à transferência de massa e calor têm um papel importante na 

distribuição e formação dos produtos. 

Quanto à influência do oxigénio, não são visíveis diferenças significativas, no entanto, 

acima de 400°C, é produzido NO. Isto indica que ocorre oxidação, mas não é certo que 

compostos (ou composto) estão a ser oxidados. 

A influência de NO mostra também que, acima dos 400°C e a 450 ppm na alimentação, 

mais monóxido de azoto é produzido. A 900 ppm o mesmo já não acontece. 

A decomposição da solução aquosa de ureia mostra que, apesar da produção relativa 

de amoníaco ser muita elevada, a recuperação total é menor comparativamente às 

amostras sólidas. Isto pode indicar que há uma mudança na distribuição dos produtos 

formados. 

São também propostos alguns trabalhos futuros e o que pode ser melhorado para obter 

melhores resultados. 


