
Resumo 

A simulação de unidades de adsorção com modulação da pressão para a separação de 

oxigénio do ar, utilizando zeólitos com elevadas capacidades e selectividades, requer o uso de 

métodos numéricos rápidos e precisos. Foi apresentado um algoritmo que combina o uso do 

método dos elementos finitos com os esquemas de alta resolução e concluiu-se que esse 

algoritmo possibilita uma boa precisão dos resultados mantendo, ao mesmo tempo, uma 

convergência elevada.  

Determinaram-se as capacidades de adsorção dos zeólitos Oxysiv 5, Oxysiv 7, KEG415 

(previamente da Bayer) e Oxysiv MDX da UOP, MS S 624 e MS C 544 da Grace Davison e 

AgLiLSX da Air Products and Chemicals, Inc. O adsorvente AgLiLSX é o único que permite a 

produção de oxigénio com uma pureza superior a 96%.  

Estudou-se a regeneração dos adsorventes e concluiu-se que são necessários cuidados 

especiais para evitar a degradação irreversível dos mesmos. Demonstrou-se que o dióxido de 

carbono e o vapor de água contaminam todos os adsorventes estudados e determinou-se a 

extensão dessa contaminação. Foi também estudada a contaminação de uma unidade 

laboratorial de adsorção com modulação da pressão com MS S 624 após o seu funcionamento.  

Compararam-se ciclos de adsorção com modulação da pressão com ciclos de adsorção com 

modulação da pressão e vácuo. Ciclos com três tipos de igualização (topo-a-topo, base-a-base 

e cruzada), ciclos com backfill e unidades com múltiplas colunas foram também comparados.  

O simulador foi capaz de representar uma unidade real de forma precisa. Através da estratégia 

de optimização foi possível obter melhores condições de operação e características de 

desenho e melhorar o desempenho das unidades.  

Abstract 

The simulation of pressure swing adsorption units for oxygen separation from air using zeolites 

with high capacities and selectivities requires the use of fast and accurate numerical methods. 

An algorithm that combines the finite volume method with the use of high resolution schemes 

was presented and it was concluded that it allows good accuracy of the results while 

maintaining a high convergence.  

The adsorption capacities of the zeolites Oxysiv 5, Oxysiv 7, KEG415 (formerly from Bayer) and 

Oxysiv MDX from UOP, MS S 624 and MS C 544 from Grace Davison and AgLiLSX from Air 

Products and Chemicals, Inc., were determined. AgLiLSX is the only adsorbent that allows the 

production of oxygen with a concentration higher than 96%.  



The regeneration of the adsorbents was studied and it was concluded that special care must be 

taken to avoid an irreversible degradation of the adsorbent. Carbon dioxide and water vapour 

were found to contaminate all the adsorbents studied and the extent of this contamination was 

determined. The contamination of an experimental working pressure swing adsorption unit with 

MS S 624 was also studied.  

Pressure swing adsorption cycles were compared with a vacuum and pressure swing 

adsorption cycle. Cycles with three different types of equalization (top-to-top, bottom-to-bottom 

and crossed), cycles with backfill and units with multiple columns were compared as well.  

The simulator was able to accurately represent a real unit. With the optimization strategy it was 

possible to achieve better operating conditions and design characteristics that improved the 

performance of the units.  


