
Resumo 

Este trabalho consiste no estudo da separação do p-xileno existente numa mistura de xilenos usando 

a tecnologia de leito móvel simulado (SMB) utilizado primeiro como separador e depois como 

separador e reactor em simultâneo.  

O principal objectivo deste trabalho consiste no estudo da separação do p-xileno numa unidade de 

SMB industrial, ao nível da modelização, simulação e optimização da operação dessa unidade. Do 

ponto de vista da modelização, aplicaram-se duas estratégias: leito móvel verdadeiro (TMB) e leito 

móvel simulado. Em ambos os casos assumiu-se escoamento do fluido com dispersão axial, 

transferência de massa intraparticular pelo modelo LDF (linear driving force) e isotérmicas do tipo 

Langmuir multicomponente. O modelo TMB foi escolhido para estudar o efeito dos parâmetros do 

modelo e as variáveis de operação que caracterizam o desempenho do processo. A metodologia de 

"volume de separação" foi usada para encontrar as condições de operação de uma unidade industrial 

de SMB na presença de resistências à transferência de massa. O modelo SMB foi usado para estudar 

a influência que os volumes mortos existentes nas tubagens de entrada e saída têm no desempenho 

da unidade de SMB industrial. Foi analisada a técnica da UOP usada no processo PAREX para limpar 

as linhas de transferência antes da passagem do extracto, e demonstrou-se as vantagens dessa 

técnica através da simulação da unidade industrial PAREX.  

Foram propostos dois métodos para fazer a previsão directa do estado estacionário cíclico (CSS) da 

metodologia SMB. No primeiro método considera-se que no CSS o perfil interno de concentrações do 

SMB no fim de um ciclo é idêntico as que existia no ínicio desse ciclo e no segundo método 

considera-se que no CSS o perfil interno de concentrações no fim de um período de rotação é 

idêntico ao que existe no início desse período, a menos de um deslocamento igual ao comprimento 

de uma coluna. Os melhores resultados são obtidos usando o segundo método tanto ao nível da 

precisão na previsão do desempenho do SMB como ao nível do tempo de computação requerido, 

quando os resultados obtidos neste trabalho são comparados com os resultados obtidos pelo método 

usual de determinação do CSS (simulação dinâmica) aplicado a unidades de SMB com um número 

de colunas pequeno.  

Foi proposto um procedimento de optimização de dois níveis, baseado no conceito de "volume de 

separação" e na configuração TMB. A solução global do procedimento de optimização fornece as 

condições óptimas de operação que resultam numa produtividade máxima e consumo mínimo de 

desorvente, para uma dada pureza e recuperação de extracto. No primeiro nível a produtividade da 

unidade de SMB é maximizada para caudais fixos nas zonas 1 e 4 e no segundo nível minimiza-se o 

consumo de solvente.  

Obtiveram-se dados experimentais de equilíbrio e cinética de adsorção dos xilenos puros em zeólito 

do tipo Ba-faujasite em fase líquida num adorvedor descontínuo para uma vasta gama de 

temperaturas, incluindo a temperatura (180°C) e pressão (9 bar) usada na separação industrial feita 

por SMB.  



Calcularam-se os parâmetros das isotérmicas Langmuir e Sips para cada xileno, assim como os 

respectivos calores de adsorção. A cinética de adsorção foi descrita usando um modelo matemático 

que considera a difusão nos macroporos e/ou microporos como mecanismo de controlante. Verificou-

se que para temperaturas baixas o controlo da transferência de massa deixava de ser feito nos 

macroporos e passava para o nível dos microporos.  

Em reacções limitadas pelo equilíbrio químico nas quais mais do que um produto é formado, a 

conversão pode ser aumentada usando um reactor de leito móvel simulado (SMBR), que permite a 

separação dos produtos à medida que eles são obtidos. Foi proposto um processo de SMBR para a 

produção de p-xileno por isomerização de uma mistura de xilenos isenta de etilbenzeno para 

temperaturas entre 453 e 573 K e pressões entre 9 e 30 bar. O modelo TMBR foi usado para estudar 

a influência do tempo de rotação, temperatura de operação e comprimento dos reactores no 

desempenho do SMBR. Para determinadas condições, a razão entre a composição de p-xileno obtida 

relativamente àquela que seria obtida no equilíbrio da reacção foi de 1.75.  

Abstract 

This work presents a study of separation of p-xylene from mixture of xylenes by Simulated Moving Bed 

(SMB) used either as an adsorber or as adsorptive reactor.  

The main goal of this work is to study the p-xylene separation in an industrial scale SMB unit, including 

modeling, simulation and optimisation of the unit operation. From the modeling point of view, two 

strategies were applied: equivalent True Moving Bed (TMB) and Simulated Moving Bed (SMB) 

strategies. Both approaches assume axial dispersion for the fluid flow, linear driving force model for 

the intraparticle mass transfer and multicomponent Langmuir isotherm. The TMB model was selected 

to study the effect of the model parameters and operating variables on the process performance. The 

"separation volume" methodology was used to find the operating conditions of industrial SMB unit in 

presence of mass-transfer resistances. The SMB model was used to study the influence of the dead 

volume of the pipeline surrounding on the SMB performance. The UOP technique for flushing the 

transfer lines before withdrawing the extract, applied in Parex process, was analyzed and its 

advantage demonstrated by simulation of the Parex unit.  

Two methods for direct prediction of SMB cyclic steady state (CSS) were proposed. The first method 

considers that at CSS the spatially distributed SMB unit state at the end of the cycle is identical to that 

at its beginning; the second method considers that at CSS the spatially distributed SMB unit state at 

the end of a switching time interval is identical to the state at the beginning of the interval, apart from a 

shift of exactly one column length. The second method gives better results in terms of accuracy in 

SMB performance prediction and computing time requirement than the standard method for CSS 

determination (dynamic simulation) when applied to SMB units with low number of columns.  



A two-level SMB optimization procedure based on the concept of "separation volume" methodology 

and equivalent TMB design was proposed. The global solution of the optimization procedure gives the 

optimal operating conditions leading to maximum productivity and minimum desorbent consumption 

for a required extract purity and recovery. In the first level the SMB unit productivity is maximized for 

given flow rates in zone 1 and 4 and in the second level the desorbent consumption is minimized.  

Experimental data of the equilibrium and kinetics of adsorption of single xylenes on Ba exchanged 

faujasite-type of zeolite in liquid phase in a wide temperature range, (including the temperature 

(180°C) and pressure (9 bar) used in industrial separation by SMB technology) were obtained in a 

batch adsorber. The Langmuir and Sips isotherm parameters for each xylene component and heats of 

the adsorption were calculated. The xylene uptake curves were described by a mathematical model 

that accounts for the macropore and/or micropore diffusion as rate controlling mechanisms. The switch 

of the mass transfer control from macropore to micropore was observed at lower temperatures.  

In reaction limited by chemical equilibrium where more than one product is formed, conversion can be 

enhanced in a Simulated Moving Bed Reactor (SMBR) where the products are separated as they are 

formed. The SMBR for p-xylene production by isomerization of xylene mixture free of ethylbenzene 

that operates in liquid phase at temperature between 453 and 573 K and pressure between 9 and 30 

bar was proposed. The steady state TMBR model was used to study the influence of the switching 

time, operating temperature and length of the reactors on SMBR performance. In some cases the p-

xylene deviation from equilibrium reached value of 1.75.  


