
Resumo 

O objectivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma estratégia experimental e teórica 

para a separação de parafinas normais e ramificadas usando adsorção, com vista ao aumento do 

índice de octano das correntes de nafta leve na indústria petroquímica. 

No Capítulo 1 resume-se o trabalho desenvolvido nesta área desde a descoberta da síntese de 

zeólitos pela Union Carbide nos anos 50. O zeolito 5A exclui parafinas ramificadas adsorvendo 

selectivamente parafinas normais. 

O Capítulo 2 trata da medida de isotérmicas de equilíbrio de adsorção do n-pentano e n-hexano (dois 

dos maiores constituintes das correntes de nafta leve) em pellets de zeolito 5A. Desenvolve-se um 

equipamento gravimétrico usando uma microbalança electrónica. Determinam-se isotérmicas de 

adsorção entre 373 e 573K e até pressões parciais de 0,6 bar. Os dados de equílibrio foram 

interpretados por um modelo denominado "Multi-site Langmuir" (MSL model). A capacidade máxima 

de parafinas normais é da ordem de 13g/100gads. Os calores de adsorção do n-pentano e n-hexano 

são de 13.2 kcal/mol e 14,2 kcal/mol, respectivamente. As constantes de Henry no sistema 5A/n-

pentano variam entre 0,28 g/gads.bar até 144 g/gads.bar entre 573 e 373 K, respectivamente. Para o 

sistema 5A/n-hexano as constantes de Henry variam entre 1.67 g/gads.bar até 1436 g/gads.bar para a 

mesma gama de temperatura. 

No Capítulo 3 estudou-se a cinética de adsorção. Desenvolveu-se um equipamento cromatográfico 

para os estudo das difusividades em pellets de zeolito pela técnica ZLC (Zero-length column). 

Desenvolveu-se também um modelo matemático para o estudo da cinética em adsorventes 

bidispersos usando a técnica experimental ZLC. Os dados experimentais mostram que a difusividade 

nos macroporos é o mecanismo de difusão controlante para o n-pentano e n-hexano em pellets de 

zeolito 5A. O equipamento gravimétrico foi também usado para estudar a cinética de adsorção e os 

resultados são semelhantes aos da técnica ZLC. Entre 473 e 573 K a difusividade varia entre 0.10 e 

0.14 cm2/s para o sistema hélio/n-pentano, entre 0.07 e 0.09 cm2/s no sistema azoto/n-pentano, entre 

0.11 e 0.13 cm2/s no sistema hélio/n-hexano e entre 0.06 e 0.08 cm2/s no sistema azoto/n-hexano. 

Um modelo matemático para a separação de parafinas normais e ramificadas foi desenvolvido no 

Capítulo 4 baseado nos dados de equilíbrio e cinética de adsorção. Um equipamento experimental 

para o estudo da dinâmica de adsorção em leito fixo foi também desenvolvido. Mediram-se 

"Breakthrough curves" com misturas de parafinas normais e ramificadas e compararam-se com as 

previstas pelo modelo. Estudaram-se os efeitos de variáveis operatórias como temperatura, pressão 

parcial de parafinas normais e caudal da alimentação entre 448 e 573 K e para pressões parciais de 

parafinas até 0.2 bar. Aspectos fundamentais da adsorção em leito fixo de misturas com altas 

concentrações de solutos foram também estudadas no Capítulo 4, como por exemplo, o estudo do 

efeito da adsorção de dois componentes linearmente adsorvidos na presença dum inerte. Mostrou-se 

que o efeito de "Roll-up" pode também aparecer nestes sistemas. 



No Capítulo 5 estudou-se um processo cíclico de adsorção basedo em "Pressure Swing Adsorption" 

(PSA) para a separação. O modelo matemático desenvolvido no Capítulo 4 serviu para implementar 

um ciclo PSA de quatro etapas. Os efeitos da temperatura, pressão da alimentação, fluxo da 

alimentação foram estudados usando dados experimentais de uma patente atribuida ao IFP "Institut 

Français du Pétrole" que descreve um sistema operando a 15 bar de pressão alta, 2 bar de pressão 

baixa, temperatura de 573 K e um tempo de ciclo de 12 min. A produtividade do adsorvente é de 

0.415 mol/min.kgads. Finalmente, desenvolveu-se uma unidade PSA no laboratório. As condições 

operatórias seleccionadas foram: temperatura=568K; pressão alta = 5 bar; pressão baixa = 0.5 bar; 

produtividade do adsorvente = 0.351 mol/min.kgads; tempo de ciclo = 13 min. Os resultados 

experimentais obtidos são bem previstos pelo modelo. O ciclo desenvolvido no laboratório tem melhor 

desempenho que o ciclo descrito pelo IFP. 

Estes resultados mostram que o modelo matemático desenvolvido ao longo deste trabalho, é efectivo 

para o estudo e implementação das condições operatórias óptimas das unidades de adsorção 

operando na separação de parafinas lineares e ramificadas por adsorção. 

Abstract 

The general objective of this work is to develop a conceptual tool for the separation of n/iso-paraffins 

using adsorption technology in view of the octane improvement of gasoline pools by the upgrading of 

light naphtha in petrochemical industry.  

In chapter 1 the work performed in this area is reviewed since the development of synthetic zeolites by 

Union Carbide in the fifties. The 5A zeolite excludes branched paraffins and adsorbs linear paraffins.  

Chapter 2 deals with the measurement of adsorption equilibrium isotherms of n-pentane and n-hexane 

(two of the major constituents of light naphtha) in pellets of 5A zeolite. A gravimetric apparatus using 

an electronic microbalance is developed. Isotherms of n-pentane and n-hexane were determined 

between 373 and 573K and up to 0.6 bar. The interpretation of equilibrium data is performed by the 

use of the "Multi-site-Langmuir" (MSL) adsorption model. The maximum adsorption capacity of n-

paraffins is around 13g/100gads. Heats of adsorption of n-pentane and n-hexane are 13.2 kcal/mol and 

14.2 kcal/mol, respectively. Henry constants in the system 5A/n-pentane range from 0.28 g/gads.bar to 

144 g/gads.bar between 573K and 373K, respectively. For the system 5A/n-hexane the Henry 

constants range from 1.67 g/gads.bar to 1436 g/gads.bar for the same temperature range.  

Kinetics of sorption is studied in Chapter 3. A chromatographic ZLC (zero-length-column) apparatus is 

developed for the measurement of diffusivities in zeolite pellets. A ZLC model was developed to 

analyse kinetic data in such systems. The diffusivity data obtained for nC5 and nC6 showed that 

macropore diffusion is the controlling mechanism. The gravimetric apparatus is also used to study 

sorption kinetics and results agree with those from ZLC experiments. Between 473K and 573K pore 



diffusivities are 0.10 to 0.14 cm2/s in the system He-nC5, 0.07 to 0.09 cm2/s in the system N2-nC5, 0.11 

to 0.13 cm2/s in the system He-nC6 and 0.06 to 0.08 cm2/s in the system N2-nC6. 

A mathematical model for the separation of n/iso-paraffins is developed in Chapter 4 based in 

equilibrium and kinetic data obtained in previous chapters. A fixed bed adsorption apparatus was 

developed; breakthrough curves with mixtures of n/iso-paraffins were measured and compared with 

the simulated ones. The effects of operating variables such as temperature, partial pressure of 

paraffins and flowrate are addressed between 448K and 573K and partial pressures of n-pentane and 

n-hexane up to 0.2 bar. Fundamentals of fixed bed adsorption of high concentrated solutions such as 

the effect of two linearly adsorbed species in presence on an inert are also studied in Chapter 4. It was 

found that roll-up can also appear in such systems.  

A cyclic adsorption process for the separation based in Pressure Swing Adsorption (PSA) is studied in 

Chapter 5. A four step PSA cycle is implemented by the use of the mathematical model developed in 

Chapter 4. The effects of temperature, feed pressure and feed flowrate are studied using data of a 

patent assigned to IFP (Institut Français du Pétrole) where the unit operates at 573K with a high-

pressure of 15 bar and low-pressure of 2 bar and total cycle time of 12min. The adsorbent productivity 

is 0.415 mol/min.kgads. Finally, a PSA laboratory unit was designed. The operating conditions of the 

laboratory unit are: temperature=573 K; high-pressure=5 bar, low-pressure=0.5 bar; adsorbent 

productivity= 0.351 mol/min.kgads; cycle time=13 min. Experimental results obtained compare fairly 

well with the simulated ones. Also the implementation of a vacuum step increases the performance 

relatively to the cycle described by IFP .  

These results show that the mathematical model developed is effective for the design and 

implementation of optimal operating conditions of adsorption units for the separation of n/iso-paraffins. 


