
Abstract 

 

The present dissertation concerns the study of hollow fiber absorbent membrane 

contactors and their application for carbon dioxide removal from anaesthetic closed 

breathing circuits. 

Carbon dioxide removal from closed anaesthetic circuits is currently achieved using 

canisters containing mixtures of alkali hydroxides. However, the volatile anaesthetics 

react exothermally with these absorbents, generating potentially harmful products such 

as carbon monoxide and compound A; besides, the exhausted canisters are 

contaminated hospital waste, dangerous and expensive to treat. This work proposes to 

contribute for the development of a safer and more environmentally friendly technology 

for carbon dioxide removal, based on membrane contactors using regenerable 

absorbent solutions. These solutions should be able to absorb carbon dioxide fast and 

reversibly when it is present in low concentrations (carbon dioxide concentration must be 

reduced from 5 to 0.5 % in an anaesthesia loop). 

Although hollow fiber absorbent membrane contactors have been widely used and 

studied for carbon dioxide absorption purposes, there are two main difficulties that must 

be overcome to make them suitable for the suggested application. Firstly, dense 

membranes are necessary (instead of the porous membranes generally used in these 

devices) to avoid the transmission of pathogenic microorganisms from the breathing 

circuit to the absorbent solution. Additionally, new absorbent solutions need to be 

developed, since the ones commonly used (aqueous solutions of alkanolamines) 

undergo oxidative degradation in highly oxygenated environments, originating toxic 

compounds. The present dissertation is predominantly focussed on the latter problem. 

Aqueous solutions of amino acid salts overcome some of the drawbacks associated to 

the use of alkanolamines. Among the available alkali salts of amino acids, potassium 

glycinate was chosen as a model for the subsequent studies, since glycine is the 

simplest amino acid and it has a relatively low cost. Additionally, the molecular structure 

of potassium glycinate indicates that high absorption kinetics towards carbon dioxide 

might be expected. Potassium salt of threonine was also studied for comparison and 

because its molecular structure envisioned better regeneration properties. 



In order to estimate the diffusion coefficients of both carbon dioxide and amino acid salt, 

densities and viscosities of potassium glycinate and potassium threonate aqueous 

solutions were experimentally measured. The physical solubility of carbon dioxide in 

aqueous solution was determined based on the nitrous oxide analogy. Therefore, the 

solubility of this gas in aqueous solutions was experimentally obtained. 

The kinetics of the reactions of carbon dioxide with potassium glycinate and potassium 

threonate were determined using a stirred reactor with a flat gas-liquid interface. The 

results were interpreted using the DeCoursey approach and an expression for the rate 

of absorption as a function of temperature and solution concentration was derived for 

each amino acid salt, based on the zwitterion reaction mechanism. It was observed that 

potassium glycinate absorbs carbon dioxide faster than potassium threonate and, for 

both amino acid salts, the absorption rate is strongly dependent on the solution ionic 

strength. 

Solubility of carbon dioxide in potassium glycinate aqueous solutions was determined in 

a stirred reactor at different temperatures, amino acid salt concentrations and carbon 

dioxide partial pressures. Absorption equilibrium data was further interpreted using the 

Deshmukh-Mather and the Kent-Eisenberg models. For potassium threonate, the carbon 

dioxide solubility was also measured, but for a limited set of conditions. This amino acid 

salt showed lower absorption capacity than potassium glycinate. 

A bi-dimensional model was developed to evaluate the carbon dioxide removal 

performance of a hollow fiber membrane contactor. The model considered potassium 

glycinate solutions as absorbents and a composite membrane, made of a porous 

support layer and a dense thin layer. Both co- and counter-current operations were 

analysed. The influence of some system parameters on the separation achieved was 

studied. 

The use of hollow fiber absorbent membrane contactors with amino acid salt solutions 

was found to be suitable for carbon dioxide removal from closed anaesthetic breathing 

circuits. 

 

 

 



Sumário 

 

A presente dissertação versa sobre o estudo de contactores absorvedores de 

membranas de fibras ocas e sua aplicação na remoção de dióxido de carbono de 

circuitos anestésicos fechados. 

A remoção de dióxido de carbono de circuitos anestésicos fechados é correntemente 

levada a cabo usando recipientes contendo misturas de hidróxidos alcalinos. No 

entanto, os compostos voláteis anestésicos reagem exotermicamente com estes 

absorventes formando produtos potencialmente perigosos como o monóxido de 

carbono e o composto A. Adicionalmente, depois de saturados, os recipientes são lixo 

sólido hospitalar contaminado que requer tratamentos caros e perigosos. Pretende-se 

que este trabalho contribua para o desenvolvimento de uma tecnologia mais segura e 

amiga do ambiente para a remoção de dióxido de carbono, baseada no uso de 

contactores de membrana com soluções absorventes recicláveis. Estas soluções 

devem conseguir remover o dióxido de carbono rápida e reversivelmente, quando este 

se encontra pouco concentrado na corrente gasosa (a concentração de dióxido de 

carbono deve ser reduzida de 5 para 0.5 % em cada ciclo anestésico). 

Apesar dos contactores de membranas de fibras ocas terem sido vastamente 

estudados e utilizados com o propósito de absorver dióxido de carbono, duas limitações 

essenciais têm que ser ultrapassadas para que estes se tornem adequados para a 

aplicação sugerida. Em primeiro lugar, são necessárias membranas densas (em vez 

das membranas porosas habitualmente utilizadas nestas unidades) de modo a evitar a 

transmissão de micro organismos patogénicos do circuito respiratório para a solução 

absorvente. Adicionalmente, é necessário que novas soluções absorventes sejam 

desenvolvidas, uma vez que, as geralmente usadas (soluções aquosas de 

alcanolaminas) oxidam em ambientes muito oxigenados, originando compostos tóxicos. 

A presente dissertação foca-se predominantemente neste último problema. 

As soluções aquosas de sais de aminoácidos superam algumas das limitações 

associadas ao uso de alcanolaminas. De entre os sais alcalinos de aminoácidos, o 

glicinato de potássio foi escolhido como modelo para um estudo mais aprofundado 

porque a glicina é o aminoácido mais simples e tem um custo relativamente baixo. 



Adicionalmente, a estrutura molecular do glicinato de potássio indica que elevadas 

cinéticas de absorção do dióxido de carbono são espectáveis. O treonato de potássio 

foi também estudado para comparação e porque a sua estrutura molecular fazia prever 

maior regenerabilidade. 

Com o propósito de estimar os coeficientes de difusão do dióxido de carbono e do sal 

de aminoácido, foram medidas experimentalmente a densidade e viscosidade de 

soluções aquosas de glicinato de potássio e treonato de potássio. A solubilidade física 

do dióxido de carbono nas soluções aquosas foi determinada através da analogia com 

o protóxido de azoto. Para tal, a solubilidade deste gás nas soluções aquosas foi obtida 

experimentalmente. 

As cinéticas da reacção do dióxido de carbono com o glicinato de potássio e o treonato 

de potássio foram determinadas num reactor agitado com uma interface gás-líquido 

plana. Interpretaram-se os resultados através da aproximação de DeCoursey e, para 

cada sal de aminoácido, foi derivada uma expressão relacionando a velocidade de 

absorção com a temperatura e a concentração da solução, baseada no mecanismo de 

zwitterion. Observou-se que o glicinato de potássio absorve dióxido de carbono mais 

depressa do que o treonato de potássio e que, para ambos os sais, a velocidade de 

absorção é fortemente dependente da força iónica da solução. 

A solubilidade do dióxido de carbono em soluções aquosas de glicinato de potássio foi 

medida num reactor agitado para diferentes temperaturas, concentrações de sal de 

aminoácido e pressões parciais de dióxido de carbono. Os resultados do equilíbrio de 

absorção foram seguidamente interpretados usando os modelos de Deshmukh-Mather 

e de Kent-Eisenberg. A solubilidade do dióxido de carbono em treonato de potássio foi 

também medida, mas para um conjunto de condições limitado. Este sal de aminoácido 

apresentou menor capacidade de absorção do dióxido de carbono que o glicinato de 

potássio. 

Foi desenvolvido um modelo bidimensional para avaliar o desempenho na remoção de 

dióxido de carbono de um contactor de membranas de fibras ocas. No modelo, 

consideraram-se soluções de glicinato de potássio como absorventes e uma membrana 

compósita, constituída por uma camada de suporte poroso e uma fina camada densa. 



Operações em co- e contra corrente foram analisadas. Estudou-se a influência de 

alguns parâmetros do sistema na separação conseguida. 

Concluiu-se que os contactores absorvedores de membranas de fibras ocas são uma 

tecnologia viável para remover dióxido de carbono de circuitos anestésicos fechados. 


