
  

Resumo 

O processo de adsorção por modulação de pressão com camadas de adsorventes (LPSA, 

“Layered Pressure Swing Adsorption”) foi estudado para efectuar a separação ternária CH4 – 

CO2 – N2, aplicado ao Gás Natural contaminado. Utilizaram-se duas camadas de adsorventes, 

a primeira composta por zeólito 13X (CECA) e a segunda por CMS 3K-161 (Takeda Corp.). O 

dióxido de carbono é removido da mistura na camada inicial de zeólito e posteriormente o 

azoto é separado do metano na última camada. O processo de LPSA apresenta-se como uma 

variante tecnológica aplicada a campos de gás natural de pequenos e médios caudais. O 

processo oferece a possibilidade de reduzir o equipamento necessário para purificar o metano 

sem necessidade de recomprimir o produto.  

O equilíbrio de adsorção dos gases puros foi medido na microbalança Rubotherm instalada 

durante a execução deste trabalho, tendo-se utilizado pressões dos componentes puros até 

5000 kPa. Por este motivo foi necessário fazer uma correcção do efeito da impulsão para obter 

a quantidade adsorvida absoluta. Ambos os adsorventes são mais selectivos para o CO2, 

seguido de CH4 e finalmente o N2. A 308 K e 550 kPa, as quantidades adsorvidas sobre o 

zeólito foram: qCO2 = 5.38 mol/kg, qCH4 = 1.85 mol/kg e qN2 = 0.97 mol/kg; no CMS obteve-se 

qCO2 = 2.96 mol/kg, qCH4 = 1.73 mol/kg e qN2 = 0.91 mol/kg. Estudos de cinética de adsorção 

dos três gases sobre CMS foram efectuados. Observou-se que a difusão foi controlada pela 

resistência no microporo assim como pela resistência na barreira da boca do microporo. Este 

efeito foi observado para o metano e o azoto, não se tendo verificado para o dióxido de 

carbono. Os coeficientes de difusão nos microporos (D�/rc
2) e na barreira (kb) a 308 K são: 

(D�/rc
2)CH4 = 2.33x10-6 s-1; (D�/rc

2)CO2 = 1.03x10-3 s-1; (D�/rc
2)N2 = 4.99x10-4 s-1; e (kb)CH4 = 1.0x10-4 

s-1; (kb)N2 = 6.45x10-3 s-1.  

A separação binária CH4–N2 por PSA utilizando CMS 3K-161 como adsorvente foi estudada. 

As experiências de PSA foram realizadas com um ciclo do tipo Skarstrom, em diferentes 

condições operatórias, para separar uma mistura de metano (80%) – azoto (20 %). Para 

aumentar a pureza do produto foram feitas experiências com pressurização em contra-corrente 

com o produto. Com esta configuração de ciclo conseguiu-se obter uma pureza superior a 90 

% e uma recuperação inferior a 50 %.  

Posteriormente, estudou-se o processo de PSA para remoção de CO2 da mistura ternária CH4 

(60%) – CO2 (20%) – N2 (20 %), tendo-se utilizado o zeólito 13X. Para uma corrente de metano 

isenta de CO2 obteve-se uma recuperação de 27 %. Quando o objectivo é reduzir o CO2 até 

menos de 2 %, pode-se aumentar o tempo da etapa de alimentação para melhor utilização do 

leito. Foram obtidas purezas de metano superiores a 98 %, com uma recuperação de produto 

até 80 %.  

Finalmente, foi estudado o processo de LPSA com um ciclo do tipo Skarstrom com quatro 

etapas: pressurização co-corrente, alimentação, blowdown e purga com metano. Com este 

ciclo, a separação da mistura CH4 (70%) – CO2 (20%) – N2 (10%) foi realizada, obtendo-se 

uma pureza de metano de 90.5 %, com uma recuperação de 41.4 %. A etapa de pressurização 



  

com metano foi realizada também em contra-corrente, para a mistura CH4 (60%) – CO2 (20%) – 

N2 (20%). Foram realizadas experiências a duas temperaturas diferentes e com diferentes 

razões de comprimentos de camadas de adsorventes. Para um determinado conjunto de 

variáveis de operação (caudal, tempo de etapas e pressões de alimentação e blowdown) 

obteve-se sempre um máximo de pureza com um comprimento de camada de zeólito de 0.25 

m com 0.55 m de CMS. A pureza de metano obtida nestas experiências foi de 85.2 % com 51.6 

% de recuperação. A 323 K, obteve-se também um máximo de pureza de 88.5 % com 65.0 % 

de recuperação, o que indica uma melhoria de aproximadamente 3 % na pureza para um 

mesmo ciclo operado a temperatura ambiente (300-302 K). O fraco desempenho do processo 

para separar a mistura ternária deve-se fundamentalmente às dificuldades na separação CH4-

N2 onde é necessário melhorar as propriedades de adsorção do adsorvente a utilizar.  

Abstract 

The Layered Pressure Swing Adsorption (LPSA) process was studied to perform the ternary 

separation of CH4 – CO2 – N2, applied for contaminated Natural Gas. Two layers of adsorbents 

were used: to separate the carbon dioxide it was used an initial layer of zeolite 13X (CECA) and 

afterwards for separation of nitrogen from methane it was used a layer of CMS 3K (Takeda 

Corp.). The LPSA process is presented as a technological variation applied to small and 

medium flowrate fields of natural gas. This process offers the possibility of diminish the 

necessary equipment for methane purification without need of product recompression.  

Adsorption equilibrium of pure gases was measured with a Rubotherm microbalance installed 

during the execution of this work. Adsorption equilibrium of pure gases was measured to 

pressures up to 5000 kPa, reason why it was necessary to make a correction of the buoyancy 

effect to obtain the absolute amount adsorbed. In the two adsorbents, the more adsorbed gas 

was CO2 followed by CH4 and finally N2. At 308ºK and 550 kPa, the amounts adsorbed on the 

zeolite 13X were: qCO2 = 5.38 mol/kg, qCH4 = 1.85 mol/kg and qN2 = 0.97 mol/kg, and on the 

CMS 3K-161 were: qCO2 = 2.96 mol/kg,        qCH4 = 1.73 mol/kg and qN2 = 0.91 mol/kg.  The 

kinetics of adsorption of the three gases in the CMS 3K (Takeda Corp.) was studied. It was 

observed that the diffusion was controlled by the resistance in the micropore but also by the 

resistance in the barrier at the mouth of the micropore. This effect has been observed for 

methane and nitrogen, however was not observed for carbon dioxide. The coefficients of 

diffusion at 308ºK are:                (D�/rc
2)CH4 = 2.33x10-6 s-1; (D�/rc

2)CO2 = 1.03x10-3 s-1; (D�/rc
2)N2 

= 4.99x10-4 s-1,       (kb)CH4 = 1.0x10-4 s-1; (kb)N2 = 6.45x10-3 s-1.   

The binary separation of CH4 – N2 by PSA was studied using CMS 3K as adsorbent. PSA 

experiments were carried out with a Skarstrom cycle to separate methane (80 %) – nitrogen (20 

%) mixture with different operating conditions. To increase the product purity, experiments with 

counter-current pressurization were performed. With this cycle configuration purity > 90 % was 

obtained, but with a recovery smaller than 50%.  



  

The removal of CO2 from the ternary mixture CH4 (60 %) – CO2 (20%) – N2 (20 %) using zeolite 

13X (CECA) was also studied. A stream of methane free of CO2 was obtained with a recovery 

of 27%. If it is pretended to reduce the CO2 to 2 %, the feed step can be increased for a better 

usage of the column. Methane purities higher than 98 % were obtained with a product recovery 

up to 80 %.  

Finally, it was studied the LPSA process with a Skarstrom cycle with four steps: co-current 

pressurization, feed, blowdown and purge with methane. With this cycle the separation of the 

mixture CH4 (70%) – CO2 (20%) – N2 (10%) was studied experimentally, obtaining a methane 

purity of 90.5% with a recovery of 41.4%. Changing to counter-current pressurization with 

methane, the mixture CH4 (60%) – CO2 (20%) – N2 (20%) was studied. Experiments were 

performed at two different temperatures and with different ratios of lengths of adsorbent layers. 

For a determined set of operating variables (flowrate, step times and feed and blowdown 

pressures), a maximum of purity was always obtained with a length oz the zeolite layer of 0.25m 

of zeolite 13X with 0.55m of CMS 3K. Methane purity obtained in these experiments was 85.2 

% with 51.6 % recovery. At 323 K it was also observed a maximum in the purity of 88.5 % with 

65.0 % of recovery, which indicates an improvement of 3 % in the purity, against the same cycle 

operated at ambient temperature (300-302 K). The weak performance of the process to 

separate this ternary mixture is fundamentally due to the difficulties in the CH4 – N2 separation, 

where it is required to improve the adsorption properties of the adsorbent to be used.  


