
Resumo 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para a previsão do equilíbrio de adsorção bem 

como de difusividades intracristalinas a taxa de recobrimento zero, para gases permanentes em 

zeólitos da série A. O equilíbrio de adsorção bem como as funções termodinâmicas podem ser 

relacionadas com as funções partição molecular e do sistema para o gas e para a fase adsorvida por 

meio da termodinâmica estatística. O potencial de interacção entre a molécula adsorvida e os átomos 

da parede da cavidade foi simulado adicionando todos os potenciais de interacção binários. Esta 

função potencial foi seguidamente substituida na equação de Shrödinger em estado estacionário que 

descreve os estados de movimento do adsorvato. A resolução numérica deste problema de Sturm-

Liouville dá um número infinito de valores próprios e as correspondentes funções próprias. A função 

partição pode ser calculada a partir dos valores próprios. A difusão de pequenas moléculas gasosas 

em zeólitos A pode efectuar-se por dois mecanismos. No caso do zeólito 5A o adsorvato pode formar 

um estado intermediário na janela quando difunde de uma cavidade para outra e uma vez neste 

estado intermediário tem que vencer uma barreira energética para passar para a próxima cavidade ou 

voltar à anterior. Os vários tempos por passo e probabilidades podem ser calculados usando as 

funções partição da cavidade e da janela e portanto as difusividades podem ser obtidas usando a 

fórmula de Einstein. A difusão destes gases no zeólito 4A é um processo tipicamente activado e 

somente quando o adsorvato tem energia cinética suficiente, pode atravessar a janela bloqueada. A 

probabilidade da molécula possuir energia cinética maior do que um dado valor pode ser calculada 

usando a distribuição de Boltzmann que pode ser obtida resolvendo a equação de Shrödinger em 

estado estacionário podendo pois a difusividade ser obtida a partir daquela distribuição. O método 

quasi-clássico para cálculo da distribuição de energia cinética causa grandes erros na zona de 

elevadas energias. Os resultados previstos para o argon, azoto e oxigénio no 4A e no 5A estão de 

acordo com dados publicados. Nestes modelos, somente as propriedades físicas e químicas das 

moléculas de adsorvato e dos átomos de adsorvente foram usadas e dada a inexistência de 

parâmetros ajustáveis, os modelos são verdadeiramente predictivos e espera-se que possam vir a ser 

aplicados a outros sistemas de adsorção.  

Os parâmetros de transporte de massa em sólidos porosos mono e bidispersos foram determinados 

usando a célula de difusão com uma única pelete, a célula de difusão em camada fina e o leito fixo 

com cordão de peletes. Foram desenvolvidos modelos matemáticos para cada um destes métodos 

experimentais. As várias resistências à transferência de massa foram examinadas usando modelos e 

análise de momentos e é dado um conjunto de critérios para comparação da importância relativa das 

referidas resistências. A análise teórica das várias contribuições para o escoamento convectivo 

mostrou que a lei de Darcy pode ser usada no nosso sistema experimental. Usando ajuste em tempo 

real obtiveram-se os vários parâmetros de transporte de massa.  

Os resultados simulados explicam bem os obtidos experimentalmente. O comportamento dinâmico 

simulado e experimental dos três sistemas de medida mostrou que as técnicas experimentais e os 

modelos são fiáveis.  



Abstract 

A methodology for predicting the adsorption equilibria and intracrystalline zero coverage diffusivities of 

permanent gases in zeolite A series was developed. The adsorption equilibria and thermodynamic 

functions can be related to the molecular and system partition functions of the gas and adsorbed 

phases by means of statistical thermodynamics. The interaction potential between adsorbate molecule 

and cavity wall atoms was simulated by adding all pairwise potentials. This potential function was then 

substituted into the steady state Schrödinger equation that describes the adsorbate molecular motion 

states. The numerical solution of this Sturm-Liouville problem gives an infinite set of eigenvalues and 

the corresponding eigenfunctions. The partition function can be calculated from the eigenvalues. The 

diffusion of small molecular gases in zeolite A series has two mechanisms. For 5A zeolite the 

adsorbate can form an intermediate state at the window when it diffuses from one cavity to another 

and once at this intermediate state must overcome an energy barrier so that it goes to next cavity or 

returns to original one. The various step times and probabilities can be calculated using the cavity and 

window partition functions and thus the diffusivities can be obtained by Einstein formula. Whereas the 

diffusion of gases in 4A zeolite is a typical activated process and only when the adsorbate has enough 

kinetic energy it can cross the blocked window. The probability that a molecule has kinetic energy 

greater than a given value can be calculated by the Boltzmann distribution that can be obtained by 

solving the steady state Schrödinger equation so that the diffusivity can be evaluated from this 

distribution. The quasiclassical way to calculate the kinetic energy distribution for high energy values 

will cause big errors. The predicted results for argon, nitrogen and oxygen in 4A and 5A agree well 

with the published data. In these models, only the physical and chemical properties of adsorbate 

molecules and adsorbent atoms were used and no any adjustable parameter exists, so it is a truly 

predictive model and it is expected that it can be applied to other adsorption systems.  

The mass transport parameters in monodispersed and bidispersed porous solids were determined by 

single pellet diffusion cell, shallow bed diffusion cell and single string pellet fixed bed. The models 

corresponding to these experimental processes were developed. The various mass transport 

resistances were examined using the models and moment analysis and a set of criteria for comparing 

their relative importance is given. Theoretical analysis for the various convective flow contributions 

shown that the Darcy law can be used in our experimental system. Using the time domain fitting 

technique the various mass transport parameters were obtained. The model simulated results explain 

well the experimental results. Both simulated and experimental dynamic behavior for these three 

measurement systems shown that the experimental techniques and models are reliable.  


