
Resumo 

Nesta tese a separação da mistura propano/propileno é estudada. A adsorção por modulação de pressão 

com vácuo, VSA-PSA, é considerada como uma alternativa à destilação praticada na indústria mas que 

requer grandes quantidades de energia. Em adsorção, o ponto chave do processo é encontrar um 

adsorvente selectivo. Neste trabalho foram considerados alguns adsorventes comerciais: sílica gel de 

poros estreitos (Grace Davison), sílica gel de poros largos (Grace Davison), zeólito 5A (Grace Davison), 

H-mordenite (Sud Chemie), peneiro molecular de carbono CMS4A (Takeda) e zeólito 4A (CECA). O 

equilíbrio e a cinética de adsorção de propano e propileno puros foram medidos. A pressões parciais de 

100kPa, nenhum dos adsorventes tem selectividade de equilíbrio maior do que 3, com a excepção dos 

peneiros moleculares 4A em que se observaram diferenças de pelo menos uma ordem de magnitude 

entre a difusividade do propano e propileno.  

Para aumentar a selectividade de equilíbrio relativamente ao propileno novos adsorventes foram 

testados: mordenite modificada, clinoptilolite e SBA-15 impregnado com diferentes quantidades de Ag+. 

Destes materiais, o Ag/SBA-15 com uma razão de Ag/SiO2=0.5 foi o melhor, com uma selectividade de 

equilíbrio maior que 10 à 100kPa.  

Uma nova unidade de cromatografia manométrica foi construída para medir o equilíbrio de adsorção 

binária em CMS4A, zeólito 4A e também para aumentar a capacidade de determinação do equilíbrio de 

adsorção de componentes puros a pressões até 500kPa. Experiências binárias em leito fixo, a diferentes 

fracções molares de propano e propileno, foram executadas numa unidade laboratorial já existente.  

O equilíbrio e cinética de adsorção de gases puros foram medidos num monolíto quadrado contendo 

zeólito 4A. Foi desenvolvido um modelo matemático para adsorção de componente puro de uma mistura 

adsorbato/gás inerte num canal quadrado do monolíto. Esta simplificação foi aplicada apenas para 

sistemas diluídos e resolvida no gPROMS, enquanto que outras simplificações foram aplicadas para 

misturas mais concentradas.  

Finalmente, experiências e simulações de VSA-PSA foram executadas em CMS 4A e zeólito 4A. Um ciclo 

composto por 5 passos foi usado para a obtenção de propileno purificado: pressurização, alimentação, 

lavagem, despressurização e regeneração a 10kPa. Este ciclo foi o usado para executar as simulações 

de Ag/SBA-15=0.5.  

Para Ag/SBA-15 = 0.5 iniciando com uma mistura equimolar, alta pureza de propileno (>99%) apenas 

pode ser obtida com baixa recuperação (63%). Para o caso da CMS 4A, e iniciando com uma mistura 

52/48 de propileno/propano, foi produzido propileno de baixa pureza (80-85%) mas com alta recuperação 

(~90%). Experiências de VSA-PSA foram também realizadas em zeólito 4A (CECA), utilizando duas 

misturas de diferentes razões propileno/propano: 54/46 e 85/15. O efeito de algumas variáveis de 

operação foi estudado: tempo dos passos, temperatura, conteúdo de inertes e pressão de alimentação 



(parâmetro estudado apenas por simulação). Aumentando a temperatura a pureza decresce mas a 

recuperação e produtividade aumentam. O baixo valor da difusividade do propano em zeólito 4A permite 

um grande decréscimo no passo de lavagem sem diminuição significativa da pureza. O tamanho do 

cristal da amostra foi também variado; simulou-se a performance do VSA-PSA, baseados no equilíbrio e 

cinética de adsorção dos componentes puros, medidos em quatro amostras diferentes de zeólito 4A, 

preparadas em laboratório com tamanhos entre 0.3-22 µm. Para cristais da zeólito 4A de diâmetro 5 µm, 

propileno de qualidade polimérica pode ser obtido (99.61%) com recuperação de 83.1% e produtividade 

de 2.25 mol/h.kg.  

Abstract 

In this thesis the separation of propane-propylene streams is studied. Vacuum Pressure Swing 

Adsorption, VSA-PSA, is considered as an alternative to distillation practiced in industry where large 

amounts of energy are required. When using adsorption technology the key in the process design is a 

selective adsorbent. In this work, some commercial adsorbents were considered: narrow silica gel (Grace 

Davison), wide silica gel (Grace Davison), zeolite 5A (Grace Davison), dealuminated H-mordenite (Süd 

Chemie), Carbon Molecular Sieve CMS4A (Takeda) and zeolite 4A (CECA). Adsorption equilibrium and 

kinetics of pure propane and propylene were measured in those adsorbents. At partial pressures of 

100kPa, none of the adsorbents have equilibrium selectivity higher than 3, but in both 4A molecular 

sieves, differences of at least one order of magnitude between the diffusivity of propane and propylene 

were observed.  

To enhance the equilibrium selectivity towards propylene new adsorbents were tested: exchanged 

mordenite and clinoptilolite and SBA-15 impregnated with different amounts of Ag+. From these materials, 

the Ag/SBA-15 with relation Ag/SiO2=0.5 was the best one having equilibrium selectivity higher than 10 at 

100kPa.  

A new manometric chromatographic unit was built to measure binary adsorption equilibrium on CMS4A 

and zeolite 4A and also to extend capabilities for pure component adsorption equilibrium to pressures up 

to 500kPa. Binary fixed-bed experiments at different propane-propylene molar fractions were performed in 

a laboratory unit already existing in our laboratory.  

Adsorption equilibrium and kinetics of pure gases were measured in a square honeycomb monolith 

containing zeolite 4A. A mathematical model for pure component adsorption from a mixture adsorbate – 

inert gas in a square channel monolith was developed. Its simplification applied only for dilute systems 

was solved in gPROMS and further simplifications were solved for more concentrated mixtures.  



Finally, VSA-PSA experiments and simulations were performed in CMS 4A and zeolite 4A. A cycle 

comprising 5 steps was used: pressurization, feed, rinse, depressurization and blowdown at 10kPa where 

purified propylene is obtained. This cycle was also used to perform the simulations of Ag/SBA-15=0.5.  

For Ag/SBA-15 = 0.5 and starting with equimolar mixture high purity propylene (>99%) can only be 

obtained with low recovery (63%). For the case of CMS 4A, starting with a 52/48 propylene to propane 

mixture, low purity propylene (80- 85%) was produced with high recovery (around 90%). VSA-PSA 

experiments were also performed with zeolite 4A (CECA) with two mixtures with different propylene to 

propane ratio: 54/46 and 85/15. The effect of some operating variables used were studied: step times, 

temperature, inert content and feed pressure (parameter studied only by simulations). Increasing the 

temperature, purity decreases and recovery and productivity increase. The low value of propane diffusivity 

in zeolite 4A allows a strong minimization on the rinse step without significant purity decrease. The crystal 

size of the sample was also varied; VSA-PSA study performed only by simulations based on pure 

component adsorption equilibrium and kinetics measured in four different samples of zeolite 4A prepared 

in laboratory with sizes ranging from 0.3 – 22 µm. With 4A zeolite crystals having a diameter of 5µm 

polymer grade propylene can be obtained (99.61%) with recovery of 83.1% and productivity of 2.25 

mol/h.kg.  


