
Resumo 

O presente trabalho trata do estudo teórico do transporte de massa duma mistura gasosa binária 

numa partícula porosa adsorvente, quando sujeita a uma perturbação periódica nas pressões parciais 

em condições isotérmicas, do desenvolvimento dum novo modelo de transporte - o modelo da Força 

Directriz Linear Modificado (LDFM) - e da sua introdução na modelização da Adsorção com 

Modulação da Pressão (AMP). O modelo de AMP desenvolvido usa o modelo LDFM na 

representação do transporte de massa no adsorvente, cujas previsões foram comparadas com os 

resultados obtidos dum programa experimental extensivo, usando a separação do oxigénio a partir do 

ar, através dum ciclo de Skarstrom e dum ciclo de Skarstrom com igualização; foram utilizados 

zeólitos 5A com duas origens diferentes e dois conjuntos de colunas: um par de colunas de diâmetro 

0=2.5 cm e outro par de diâmetro 0=8.0 cm.  

O modelo LDFM desenvolvido é uma simplificação matemática do "Dusty Gas Model" (DGM). O DGM 

considera o transporte de massa no adsorvente como sendo uma associação em série dos 

transportes por difusão molecular e de Knudsen ambos em paralelo com o transporte por escoamento 

viscoso. O modelo LDFM foi desenvolvido para produzir os mesmos fluxos molares que o DGM, à 

superficie do adsorvente, no estado estacionário cíclico. O erro quadrático médio, normalizado pela 

amplitude de variação do fluxo ao longo de um ciclo, para as simulações realizadas, é de 0.025. As 

simulações consideram perturbações em onda quadrada, sinusoidal, triangular, em dente de serra e 

poligonal; consideram ainda o transporte nas regiões de difusão de Knudsen controlante, de difusão 

molecular controlante e na região intermédia. Foram ainda feitas duas extensões ao modelo LDFM 

inicial, para incluir a difusão superficial e a resistência nos microporos.  

O modelo de AMP desenvolvido assume escoamento pistão com dispersão axial no fluido 

interparticular, perda de carga axial nas colunas desprezável e transporte no adsorvente traduzido 

pelo modelo LDFM. Contém um único parâmetro de ajuste, a tortuosidade, usado universalmente em 

todas as simulações. Propriedades físicas como difusividades, permeabilidade, dispersão axial, etc., 

são obtidas por correlacções teóricas. Na modelização do sistema de AMP usando as colunas de 

menor diâmetro, assumem-se condições isotérmicas. Na modelização das colunas de maior diâmetro, 

adicionou-se ao modelo de AMP inicial, o balanço energético. Como hipóteses adicionais assume-se 

equilíbrio térmico instantâneo entre as fases sólida e fluida, transferência instantânea de calor na 

direcção radial e capacidade calorífica média da fase fluida independente da temperatura e da 

composição.  

Da comparação dos resultados experimentais com os simulados, em termos da concentração média 

do produto e da recuperação, concluimos que o novo modelo prevê correctamente aqueles resultados 

para todas as condições. O modelo, embora responda de forma qualitativa correctamente, sob-avalia 

a excursão da temperatura nas colunas de maior diâmetro. A excursão média máxima da temperatura 

experimental é de aproximadamente 15 K.  



Abstract 

The present work includes a theoretical study of a binary gas mixture mass transport in a porous 

adsorbent particle when it is perturbed periodically under isothermic conditions. A new model - the 

Linear Driving Force Modified model (LDFM) - is developed for the mass transport and used in the 

modelization of Pressure Swing Adsorption (PSA). The new PSA model, using the LDFM model, is 

compared with an extensive experimental work on the oxygen separation from the air. The 

experimental PSA system uses the Skarstrom and the Skarstrom with equalization cycles, carried on 

in two couples of different columns: one with an internal diameter of 0=2.5 cm and another with an 

internal diameter of 0=8.0 cm.  

The LDFM model is a mathematical simplification of the Dusty Gas Model (DGM). This model 

assumes the mass transport inside the adsorbent as a Knudsen and molecular diffusion series 

association in parallel with viscous flow. The LDFM model was developed to produce the same molar 

fluxes through the adsorbent surface as the DGM, after the cyclic steady state is reached. The 

average normalized square error for a cycle is 0.025; the model was tested for square, sinusoidal, 

triangular, saw tooth and polygonal wave perturbations. Two extensions of the original LDFM model to 

include surface diffusion and microparticle resistences are also presented.  

The PSA model assumes plug flow with axial dispersion, negligible axial pressure drop and mass 

transport in the adsorbent by the LDFM model. It has only one adjustable parameter, the tortuosity, 

universally used for all the experiments. Physical proprieties such as diffusivities, permeability, axial 

dispersion, etc., were obtained using theoretical correlations. The narrow columns were assumed 

isothermal while the larger ones were non-isothermal and thus the model included an energy balance 

where it was assumed: thermal equilibrium between the solid and fluid phases and across the radial 

direction of the adsorbent and of the columns and gas phase average heat capacity independent of 

the temperature and composition.  

After comparing the experimental and simulated results for the average product composition and 

recovery, we concluded that the new model predicted correctly these variables for all the experimental 

operation conditions. Although the model response is qualitatively correct it underestimates the 

temperature excursion during a cycle. The experimental maximum average temperature excursion is 

about 15 K.  


