
Resumo 

Nos últimos anos tem-se assistido a um grande desenvolvimento da tecnologia de membranas. Esta 

tecnologia tem encontrado aplicações industriais na dessalinização da água do mar, na hemodiálise e 

na separação de gases permanentes e de COV's do ar, entre outras aplicações.  

A permeação gasosa tomou-se uma tecnologia economicamente viável com o aparecimento das 

membranas compósitas, cujo filme selectivo é extremamente fino, permitindo elevadas 

permeabilidades para a mesma selectividade. As membranas compósitas de PDMS 

(poli(dimetilsiloxano)) encontram-se entre as membranas que alcançaram maior êxito na separação 

dos COV's do ar. Estas membranas apresentam uma elevada selectividade e permeabilidade e um 

custo moderado.  

A polarização da concentração é um efeito conhecido de todos os que usam membranas na 

separação de soluções no estado líquido. Na permeação gasosa, acreditava-se até há pouco tempo, 

que este efeito era desprezável. No entanto, com o advento das membranas compósitas com um 

filme selectivo ultrafino, ≤ 1 µ m, o efeito de polarização da concentração deixa de ser desprezável. A 

permeabilidade do filme de polarização aumenta com o aumento da velocidade tangencial à 

superfície da membrana e da turbulência (diminui a espessura do filme de polarização) e aumenta 

com a diminuição do fluxo de permeado (menor força directriz ou maior espessura do filme selectivo 

da membrana).  

O nosso objectivo é maximizar a selectividade e a permeabilidade do processo de separação por 

membranas. No entanto, devido ao fenómeno da polarização da concentração, uma diminuição da 

espessura do filme selectivo da membrana pode corresponder a uma diminuição da selectividade. 

Assim, onde está o óptimo? A presente dissertação pretende responder a esta questão. São 

propostos dois modelos, um baseado na teoria do filme e outro na resolução das equações de 

balanço de massa e quantidade de movimento (equações de Navier-Stokes) e nas equações de 

difusão. Estas equações são resolvidas com a ajuda dum programa comercial, o Fluent. Seleccionou-

se a mistura gasosa binária de azoto e pentano para estudar experimentalmente a polarização da 

concentração, numa membrana de PDMS com uma espessura do filme selectivo de 1 µ m. Os 

resultados são comparados entre si.  

As principais conclusões deste trabalho são: os resultados obtidos através da teoria do filme e por 

resolução do modelo mais completo são muito mais próximos entre si que entre estes e os resultados 

obtidos experimentalmente. São apontadas possíveis explicações e são feitas recomendações para 

trabalhos futuros.  



Abstract 

The membrane technology has been developing tremendously since few years, ago. This technology 

is finding industrial application for see water desalination, hemodialysis, permanent gases separation 

and separation of VOC's from air, among other applications.  

With the advent of the composite membranes, with a very thin selective layer, the gas permeation 

became an economically interesting separation process. The PDMS (poly(dimethylsiloxane)) 

composite membranes are the most successful ones to separate VOC's from air. This membrane 

shows a high selectivity and permeability and a moderate cost.  

The concentration polarization effect is well known among who uses membranes for liquid 

separations. This effect was, until very recently, believed to be negligible for gas permeation. 

Meanwhile, the new composite membranes have an extremely thin selective layer (≤ 1 µ m) and the 

concentration polarization effect can not any longer be negligible. The permeability of the polarization 

film increases with the cross velocity and the turbulence of the gas mixtures over the membrane (the 

polarization film thickness decreases in these circumstances) and decreases with the permeate flux 

increase (higher driving force or higher membrane selective layer thickness).  

Our goal is always maximize the selectivity and permeability of a membrane separation process. 

Meanwhile, due to the concentration polarization effect, when the thickness of the membrane selective 

layer decreases, the overall selectivity can also decrease. So, where is the optimum?  

The present work wants to answer this question. Two models are proposed, one based on film theory 

and other based on the resolution of the mass and moment balances (Navier-Stokes equations) and 

on the diffusion equations. These equations are solved using a commercially available software, 

Fluent. It was selected a binary gas mixture of nitrogen and pentane to study experimentally the 

concentration polarization effect, in a PDMS membrane with a 1 µ m selective layer thickness. The 

results are compared with each other.  

The main conclusions, withdrawn from this work are: the results of the film polarization, permeability, 

obtained from the film theory and from the more complicate models are much more closer each other, 

than when compared with the experimental values. Possible explanations are proposed and some 

recommendations are made for the future work.  


