
Resumo  

Este trabalho apresenta um estudo teórico e experimental de um sistema de bombagem paramétrica 

em modo directo usando duas colunas com inversão de selectividade.  

Foram obtidas soluções analíticas para um modelo de equilíbrio que são classificadas de acordo com 

a pureza dos produtos. Estas soluções podem ser usadas para determinar a melhor separação 

possível para um dado sistema.  

Foi desenvolvida uma aproximação do tipo força directriz linear modificada, que permite uma 

representação simplificada mas efectiva do transporte de massa interfásico, para o processo 

adsorptivo cíclico. O coeficiente de transferência de massa foi deduzido igualando no fim de cada 

semi-ciclo os fluxos molares obtidos a partir dos modelos difusão nos poros e força directriz linear. 

São apresentadas correlações simples para o coeficiente bem como uma expressão semi-empírica 

válida para condições aos limites cíclicas excluindo a onda quadrada. Esta aproximação foi usada no 

desenvolvimento de um modelo não equilíbrio para o sistema de bombagem paramétrica.  

As propriedades de equilíbrio e de transporte dos solutos frutose e glucose nos permutadores 

catiónico (Amberlite 200 na forma cálcica) e aniónico (Amberlite IRA-900 na forma carbonato) foram 

determinadas usando o método cromatográfico. Observou-se uma adsorção linear e não interactiva 

dos solutos. As isotérmicas de adsorção foram obtidas pela análise de momentos da resposta a 

pulsos, mas os parâmetros de transporte, por exemplo, as difusividades efectivas nos poros, foram 

obtidas por ajuste em tempo real, dada a habitual incerteza associada aos momentos de ordem 

superior. A dispersão axial e a porosidade do leito foram obtidas a partir de experiências com solutos 

que não adsorvem.  

Foi realizado um estudo experimental da separação de frutose e glucose em meio aquoso usando o 

sistema de bombagem paramétrico já referido. As previsões usando o modelo cinético mostram uma 

boa concordância com os resultados experimentais em termos de concentrações médias em cada 

ciclo, mas o modelo de equilíbrio só consegue uma representação qualitativa deste sistema 

controlado pela transferência de massa intraparticular.  

Abstract  

A theoretical and experimental study of selectivity inverted two-column thermal direct mode parametric 

pumping separation is presented.  

Analytical solutions of the system were obtained and classified according to the product purity under 

the assumptions of the local equilibrium theory. These solutions can be used to determine the best 

possible separation for a given system.  



A modified linear driving force approximation has been developed for the simplified and effective 

representation of the interphase mass transport in the cyclic adsorptive process. Mass transfer 

coefficient was derived by solving the pore diffusion model and linear driving force equation and 

matching the molar fluxes analytically. Simplified correlations of the rate constant are presented for 

easy use and a semi-empirical rate coefficient expression was proposed for non-square wave 

boundary conditions. The approximation was employed to modelize the selectivity inverted two-column 

thermal direct mode parametric pumping system to take into account the effect of kinetic parameters.  

The equilibrium and dynamic characteristics of fructose and glucose on cation exchanger (Amberlite 

200 in Ca2+ from) and anion exchanger (Amberlitie IRA-900 in CO3
2- form) columns were studied by 

the liquid chromatographic technique. A linear noninteracting adsorption of sugars on those resins was 

observed. The adsorption isotherms were extracted by moment analysis from the pulse experiments 

and the dynamic parameters, i. e. effective pore diffusivities, were estimated by time domain fitting as 

the higher moments are subject to considerable uncertainty. The axial dispersion coefficients and bed 

voidages were obtained with non-sorbable solutes.  

Using the fructose-glucose-water system, an experimental research on sugar separation by the 

selectivity inverted two-column thermal direct mode parametric pumping was carried out. The kinetic 

model predictions show a reasonably good agreement with the experimental cycle average 

concentrations, and the equilibrium model can only qualitatively represent a system with significant 

mass transfer resistance.  


