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ANDRZEJ BURGHARDT

KAPILARNY MODEL PROCESU BIOCHEMICZNEGO
W REAKTORZE TRÓJFAZOWYM
Instytut InĪynierii Chemicznej PAN Gliwice, ul. Baátycka 5, 44-100 Gliwice
W modelu kapilarnym losowo upakowane wypeánienie záoĪa modelowane jest jako zbiór równolegáych, prostych rurek o wymiarach w zakresie milimetrów. Dla takiej geometrii záoĪa wyprowadzono
bilanse pĊdu faz páynnych (gaz, ciecz) uzyskując w wyniku ich rozwiązania profile prĊdkoĞci, a na ich
podstawie zaleĪnoĞü okreĞlającą gruboĞü filmu grawitacyjnie spáywającej cieczy jako funkcjĊ zmiennych
procesu i w konsekwencji efektywną porowatoĞü i specyficzną powierzchniĊ wáaĞciwą záoĪa. WielkoĞci
te są nieodzowne w bilansach masy reagentów. Zbiór cząstkowych równaĔ róĪniczkowych stanowiący
bilanse reagentów w fazach okreĞla stĊĪenia tych skáadników i w rezultacie efektywnoĞü biodegradacji
zanieczyszczenia gazu. W równaniach tych transport masy reagentów miĊdzy fazami realizowany jest
jedynie na drodze dyfuzji, co jest uzasadnione zaáoĪonym laminarnym przepáywem faz.
Sáowa kluczowe: proces biochemiczny, reaktor trójfazowy, dyfuzyjny transport masy, przepáyw laminarny
In the capillary model randomly packed bed of the reactor is modeled as a set of parallel, straight capillary tubes, with dimensions in the range of millimeters. For such a geometry of the bed momentum
balances of the fluid phases (gas and liquid) have been derived forming the basis for the estimation of
velocity profiles and in consequence to determine the relationship between the film thickness of the gravitationally drained downward liquid and the process variables. This quantity was subsequently used in the
evaluation of the effective porosity and specific surface area of the packing, parameters necessary in the
balances of reagents. The set of partial differential equations constituting the mass balances of reagents in
the phases determines the concentration profiles of these components and as a final result the biodegradation efficiency of the pollutant. The mass transport between the phases is realized only as a diffusional
flux which is justified by the assumption of a laminar flow of the phases.
Keywords: biochemical process, three-phase reactor, diffusional flux, laminar flow

1. WPROWADZENIE
Przegląd literatury przedstawiającej modele matematyczne reaktorów biochemicznych pozwala na wyodrĊbnienie dwóch grup, które stosują róĪne metody sformuáowania modelu.
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Są to: grupa reaktorów o uĞrednionych makroskopowo fazach i táokowym przepáywie faz páynnych [1-10] oraz mniej liczna grupa reaktorów mikroskopowych [1115] zwana równieĪ kapilarnymi. W grupie modeli kapilarnych losowo upakowane
wypeánienie záoĪa przedstawione jest jako zbiór prostych, równolegáych rurek kapilarnych o wymiarach w zakresie milimetrów i o powierzchni wewnĊtrznej pokrytej biofilmem, po którym spáywa grawitacyjnie páyn kontaktując siĊ z fazą gazową. Rys. 1.
ilustruje rozkáad faz w kapilarze z zaznaczeniem gruboĞci biofilmu įB i gruboĞci spáywającej cieczy įL jak i stosowany w obliczeniach ukáad wspóárzĊdnych.
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Rys. 1. Rozkáad faz oraz profile prĊdkoĞci faz páynnych w kapilarze
Fig. 1. Distribution of phases and velocity profiles of fluid phases in the capillary

ZaáoĪono laminarny przepáyw obydwu faz, natomiast transport masy skáadników
miĊdzy fazami realizowany jest na drodze dyfuzji. ZaáoĪenia te są uzasadnione maáymi wymiarami Ğrednic kapilar i stosunkowo niskimi natĊĪeniami przepáywu páynów
stosowanymi w bioreaktorach. W immobilizowanym biofilmie, traktowanym jako
páyta páaska, ma miejsce dyfuzja oraz reakcja biochemiczna.
Opracowany model matematyczny skáada siĊ z dwóch czĊĞci: czĊĞci hydrodynamicznej, w ramach której w oparciu o wyprowadzone profile prĊdkoĞci páynów wyznaczane są parametry konieczne dla rozwiązania bilansów masy skáadników reakcji
biochemicznej oraz ukáadu równaĔ definiujących zmiany stĊĪeĔ reagentów w reaktorze.
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2. HYDRODYNAMIKA PROCESU
PromieĔ hydrauliczny kapilary wyznaczany jest w oparciu o parametry charakteryzujące záoĪe, to jest porowatoĞü záoĪa İ0 i jego powierzchniĊ wáaĞciwą a0.

2 İ0
a0

RH

(1)

Bilans pĊdu dla obszaru zajmowanego przez gaz
nastĊpująco:
ª 1 d § dwg
¨¨ r
ȝg «
¬« r dr © dr

·º
¸¸»
¹¼»

0 d r d r1

dPg
dx

przedstawia siĊ

(2)

o warunkach brzegowych:

r

0

r

r1

dwg

ȝg

dwg

ȝL

dr

wg

oraz

Bilans pĊdu dla cieczy r1 d r d r2 jest:

ª 1 d § dwL ·º
ȝL «
¨r
»
¬ r dr © dr ¹̧¼

(3)

0

dr

dwL
dr

(4)

wL

(5)

 dP
 ȡg  L
dx

(6)

i warunkach brzegowych:

r

r1

ȝg

dwg
dr
wg

r

r2

wL

ȝL

dwL
dr

(7)

wL

(8)

0

(9)

Rozwiązanie obydwu równaĔ róĪniczkowych (2) i (6) przy wykorzystaniu warunków
brzegowych (3) - (5) i (7) - (9) prowadzi do nastĊpujących profili prĊdkoĞci:

wg

1 dPg 2 2
1 § dPL
r 2 § dPg dPL
·
· r

 ȡL g ¸¸ ln 1 (10)
 ȡL g r12  r22  1 ¨¨
r  r1 
¨
4 ȝg dx
4 ȝL © dx
2 ȝL © dx
dx
¹̧
¹ r2
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wL

1 § dPL
r 2 § dPg dPL
·
· r
 ȡL g r 2  r22  1 ¨¨

 ȡL g ¸¸ ln
¨
4 ȝL © dx
2
ȝ
dx
dx
¹̧
L ©
¹ r2

(11)

Gradient ciĞnienia cieczy odnoszony jest do gradientu ciĞnienia gazu za pomocą
równania Younga-Laplace’a:

dPg

dPL
dx

dx

przy czym

PC



dPc
dx

VL

VL

R

r1

(12)

(13)

gdzie ı L to napiĊcie powierzchniowe, a R to promieĔ krzywizny powierzchni
kontaktu gaz ciecz.
Gradient ciĞnienia kapilarnego wynosi wiĊc:



dPC
dx

V L dr1
r12 dx

(14)

Zakáadane jest zazwyczaj, Īe promieĔ krzywizny r1 nie zmienia siĊ wzdáuĪ dáugoĞci
wypeánienia, a zatem:

dPC
dx
dPL
dx

czyli

0
dPg
dx

(15)
(16)

Po wstawieniu powyĪszych zaleĪnoĞci do równaĔ (10) i (11) otrzymujemy
ostatecznie:

wg

r2
1 dPg 2 2
1 § dPg
r
·

¨¨
 ȡL g ¸¸ r12  r22  1 ȡL g ln 1
r  r1 
ȝ
4 ȝg dx
4 ȝL © dx
2
r
L
2
¹

wL

1 § dPg
r
r2
·

¨¨
 ȡL g ¸¸ r 2  r22  1 ȡL g ln
4 ȝL © dx
2
r
ȝ
2
L
¹

(17)

(18)

Konieczna w obliczeniach bilansów masowych skáadników gruboĞü filmu cieczy dana
jest zaleĪnoĞcią:

įL
gdzie

r2

r2  r1

(19)

RH  įB

(20)
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a įB to gruboĞü biofilmu wyznaczana zazwyczaj eksperymentalnie lub w trakcie
obliczeĔ bilansów masy. Natomiast promieĔ r1 naleĪy wyznaczyü z zaleĪnoĞci (17)
i (18) w wyniku porównania ze stosowanymi w eksperymentach natĊĪeniami
przepáywu gazu i cieczy Vg* i VL* odnosząc je do pojedynczej kapilary:

Vgk

Vg*
nK

VLk

;

gdzie nK  to liczba kapilar w záoĪu:
nK

İ RR2
RH2

VL*
nK

(21)

(22)

a RR  to promieĔ reaktora, RH  promieĔ kapilary.
W celu porównania wymienionych wielkoĞci konieczne jest obliczenie
objĊtoĞciowego natĊĪenia przepáywu gazu i cieczy w wyniku scaákowania równaĔ
(17) i (18) po przekroju kapilary:

³

r1

Vgk

2ʌ wg r dr

(23)

0

³

r2

VLk

2ʌ wL r dr

(24)

r1

Przedstawiona powyĪej procedura wyznaczania promienia r2, a w konsekwencji
gruboĞci filmu įL, jest nieco skomplikowana i uciąĪliwa, a przede wszystkim nie
prowadzi do bezpoĞredniej zaleĪnoĞci gruboĞci filmu cieczy od zmiennych
i parametrów procesu. Dlatego teĪ zdecydowano wprowadziü do równaĔ bilansów
pĊdu faz pewne uproszczenia, które zmieniając minimalnie ich dokáadnoĞü obliczeĔ
oferują bezpoĞrednią zaleĪnoĞü definiującą gruboĞü filmu cieczy.
Przeksztaáümy zatem warunek brzegowy (4) do postaci:
dwL
dr

ȝ g dwg
ȝL dr

(25)

PoniewaĪ lepkoĞü cieczy jest 102 razy wiĊksza od lepkoĞci gazu, z równania (25)
dwL
wynika, Īe
# 0 czyli wL = wL max profilu prĊdkoĞci cieczy. Oznacza to, Īe ciecz
dr
wywiera znaczną siáĊ ciągnienia (napiĊcie Ğcinające) na gaz. Warunek brzegowy (4)
uproszczono zatem do postaci:

r

r1

wg

wL max

(26)

10

A. BURGHARDT

uzyskując w wyniku rozwiązania równania bilansu pĊdu gazu (2) nastĊpujący profil
prĊdkoĞci gazu w kapilarze:
wg

1 dPg 2 2
r  r1  wL max
4 ȝg dx

(27)

Stąd maksymalna prĊdkoĞü gazu w osi kapilary wynosi:

r

0

1
4 ȝg

wg

a prĊdkoĞü Ğrednia páynu:

1
ȝg

wg

§ dPg
¨¨ 
© dx

§ dPg
¨¨ 
© dx

· 2
¸¸ r1  wL max
¹

· 2
¸¸ r1  wL max
¹

(28)

(29)

Ze wzorów tych jak równieĪ z zaleĪnoĞci (17) i (18) wynika, Īe gaz jest ciągniony
przez ciecz.
WstĊpne oszacowania gruboĞci filmu įL wykazaáy, iĪ powoduje ona nieznaczną
róĪnicĊ miĊdzy promieniami r1 i r2, co pozwala na uproszczenie przez r w równaniu
(6), otrzymując w ten sposób równanie dla páyty páaskiej.
Ponadto, z badaĔ eksperymentalnych wynika, iĪ:

 § dP ·
ȡL g ² ¨  L
© dx ¹̧

(30)

co w efekcie prowadzi do nastĊpującego bilansu pĊdu dla cieczy:
ȝL

d 2 wL
dr 2


 ȡL g

(31)

0

(32)

o warunkach brzegowych:

r

r1

dwL
dr

r

r2

wL

0

(33)

Aby uáatwiü caákowanie równania (31) przesuniĊto ukáad wspóárzĊdnych tak, aby
w punkcie r r1 nowa wspóárzĊdna ȗ 0

ȗ

r  RH  įL  įB

otrzymując równanie (31) dla nowej wspóárzĊdnej:

(34)

Kapilarny model procesu biochemicznego...
d 2 wL
dȗ 2
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ȡL g
ȝL

(35)

0

(36)

o warunkach brzegowych:
ȗ

0

dwL
dr

ȗ

įL

wL

0

(37)

otrzymując po scaákowaniu profil prĊdkoĞci fazy ciekáej:
2

ȡL g 2 ª § ȗ · º
įL «1  ¨¨ ¸¸ »
2 ȝ L « © įL ¹ »
¼
¬

wL

Maksymalna prĊdkoĞü dla ȗ

(38)

0 jest:

wL max


ȡL g 2
įL
2 ȝL

(39)

a Ğrednia prĊdkoĞü fazy ciekáej:

wL


ȡL g 2
įL
3 ȝL

(40)

Z porównania obliczonej wartoĞci prĊdkoĞci Ğredniej (40) z wartoĞcią prĊdkoĞci
Ğredniej stosowaną w eksperymentach moĪna wyznaczyü gruboĞü filmu įL .
ĝrednia prĊdkoĞü eksperymentalna wynosi:
wL ex

VL*
f a0 įL

(41)

gdzie f  to przekrój kolumny, a0  powierzchnia wáaĞciwa wypeánienia, a VL* natĊĪenie przepáywu cieczy stosowane w eksperymentach, czyli:

VL*
ȡL g 2
(42)
įL
f a0 įL 3 ȝL
stąd
įL

ª 3VL* ȝL º
»
«
¬ f a0 ȡL g ¼

1

3

(43)
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3. BILANSE MASY SKàADNIKÓW REAKCJI BIOCHEMICZNEJ
Faza gazowa 0 d r d r1

wg

wCig
wx

Dig

1 w § wCig ·
¸
¨r
r w r ¨© w r ¸¹

i = VOC/O2

(44)

o warunkach brzegowych:

x 0
r

0

r

r1

Cig0

Cig r ,0
wCig
wr

Dig

Cig

wCig
wr

Faza ciekáa r1 d r d r2

wL

0

(46)

mi CiL

(47)

DiL
r r1

wCiL
wx

DiL

(45)

wCiL
wr

(48)
r r1

1 w § wCiL ·
¸
¨r
r w r ¨© w r ¸¹

(49)

o warunkach brzegowych:

x 0
r

CiL r ,0

r2
DiL

Biofilm r2 d r d RH

DiB

CiL

wCiL
wr

DiB
r r2

1 w § wCiB ·
¸
¨r
r w r ¨© w r ¸¹

CiL r , H

(51)

CiB

wCiB
wr

(50)

(52)
r r2

X B ȝm CvB
COB
YBi K v  CvB K O  COB

(53)

PoniewaĪ gruboĞü biofilmu stanowi mniej niĪ 1% promienia hydraulicznego RH,
proces w biofilmie moĪna traktowaü jak w páycie páaskiej. Zatem:
DiB

w 2CiB
wr 2

X B ȝm CvB
COB
YBi K v  CvB K O  COB

(54)
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o warunkach brzegowych:

r

r2

wCiL
wr

DiL

r

CiL

CiB

wCiB
wr

DiB
r r2

wCiB
wr

RH

(55)
(56)
r r2

0

(57)

Wprowadzono nastĊpujące zmienne bezwymiarowe:

Cig

Cig

Cig0

;

CiL

CiL mi
;
Cig0

CiB

CiB mi
Cig0

(58)

r2
RH

(59)

oraz
z

x
;
H

r
;
RH

r

a dla biofilmu:

4

r1
;
RH

r1

r  r2
1  r2

r  r2
RH  r2

r  r2
įB

r2

(60)

otrzymując równania bilansowe w nastĊpującej postaci:
Faza gazowa 0 d r d r1
wCig
wz

gdzie

Peg

wg RH
Dig

1
Peg

§ H
¨¨
© RH

· 1 w § wCig ·
¨r
¸
¸¸
¨
¸
¹ r wr © wr ¹

(61)

liczba Pecleta gazu

(62)

o warunkach brzegowych:

z

0

r

0

r

r1

Cig

wCig

(63)

1

wr

0

(64)

Cig

CiL

(65)
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Dig
Faza ciekáa r1 d r d r2

PeL

gdzie

wCig
wr

wCiL
wz

DiL wCiL
mi w r

r r1

§ H
¨¨
© RH

1
PeL

wL RH
DiL

(66)
r r1

· 1 w § wCiL ·
¸¸
¨¨ r
¸¸
¹ r wr © wr ¹

(67)

liczba Pecleta cieczy

(68)

o warunkach brzegowych:

z

0

r

r2

CiL r ,0

DiL

Biofilm r2 d r d1

wCiB
w4 2

wCiL
wr

)i2

(69)

CiL r , H

CiL

(70)

CiB
DiB

r r2

wCiB
wr

(71)
r r2

CvB
COB
K v  CvB K O  COB

i

v ,O

(72)

o warunkach brzegowych:

4

0

CiL

4 1
)i2

gdzie

Kv

K v mv
;
0
Cvg

d CiB
d4

įB2

CiB

(73)

0

(74)

X B ȝm mi
YBi Cig0
KO

(75)
K O mO
0
COg

(76)

Wprowadzenie zmiennej niezaleĪnej 4 do równania róĪniczkowego (54) opisującego proces dyfuzji i reakcji chemicznej w biofilnie spowodowaáo przeksztaácenie
warunku brzegowego (56) do postaci:

Kapilarny model procesu biochemicznego...

DiL

x

wCiL
wr

GAZ

DiB
r r2

1 wCiB
1  r2 w4

CIECZ

4 0

15
(77)

BIOFILM

r1
r2
r

RH

Rys. 2. Profile stĊĪeĔ reagentów w fazach
Fig. 2. Concentration profiles of reagents in the phases

WNIOSKI
Zasadnicza róĪnica miĊdzy modelem makroskopowym a kapilarnym trójfazowego
reaktora biochemicznego polega na róĪnym iloĞciowym opisie zjawisk transportu
masy miĊdzy fazami gazową, ciekáą i biofilmem.
W modelu makroskopowym transport masy miĊdzy fazami definiowany jest jako
strumieĔ masy, wyraĪony przez wspóáczynnik przenikania masy i koncentracyjną siáĊ
napĊdową miĊdzy fazami. Wspóáczynniki przenikania masy muszą byü wyznaczone
eksperymentalnie dla róĪnych geometrii záoĪa i wáaĞciwoĞci fizykochemicznych badanego ukáadu. Uzyskane eksperymentalnie korelacje opisują zazwyczaj proces transportu masy globalnie z wáączoną do nich zmiennoĞcią zawieszenia cieczy w záoĪu,
które wpáywa na wartoĞü efektywnej porowatoĞci i specyficznej powierzchni záoĪa.
Stąd wyniki eksperymentów charakteryzują siĊ doĞü duĪym rozrzutem tych wartoĞci
(r20%) , co niekorzystnie wpáywa na dokáadnoĞü caáego modelu biodegradacji
w reaktorze.
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W modelu kapilarnym zaáoĪono, iĪ transport masy miĊdzy fazami odbywa siĊ jedynie na drodze dyfuzji reagentów prostopadle do osi kapilary, eliminując w ten sposób koniecznoĞü eksperymentalnego wyznaczania korelacji wspóáczynników
przenikania masy. ZaáoĪenia te są uzasadnione maáymi wymiarami promieni kapilar
(10-3m) oraz niezmiernie cienkim filmem cieczy i biofilmem (10-5m), jak i porównywalnie niskimi natĊĪeniami przepáywu faz páynnych. Prowadzi to do prostszego ujĊcia
zjawisk transportu miĊdzy fazami, a w oparciu o obliczenia hydrodynamiczne do wyprowadzenia zaleĪnoĞci okreĞlającej gruboĞü filmu cieczy jako funkcjĊ zmiennych
procesu, a stąd efektywnej porowatoĞci záoĪa i efektywnej specyficznej powierzchni
záoĪa.
Uproszczenie ujĊcia transportu masy w modelu kapilarnym wymaga jednak bardziej záoĪonej procedury numerycznego caákowania równaĔ modelowych, jako ukáadu
równaĔ róĪniczkowych cząstkowych o dwu wymiarach.
OZNACZENIA  SYMBOLS
a0
Cik
Dik


g
H
Ki
mi
nK
PC
Pek
PK
r
R
RH
RR

 powierzchnia wáaĞciwa wypeánienia, m-1
specific surface area of packing
 koncentracja skáadnika i w fazie k, g m-3
concentration of i component in k phase
 wspóáczynnik dyfuzji skáadnika i w fazie k, m2 s-1
diffusivity of i component in k phase
 przyspieszenie grawitacyjne, m s-2
gravitational acceleration
 wysokoĞü záoĪa, m
height of the bed
 staáa póánasycenia, g m-3
half saturation constant
 wspóáczynnik podziaáu
partition coefficient
 liczba kapilar w záoĪu
capillary number in the bed
 ciĞnienie kapilarne, Pa
capillary pressure
 liczba Pecleta fazy k (g, L)
Peclet number of phase k (g, L)
 ciĞnienie fazy k (g, L), Pa
pressure of k (g, L) phase
 wspóárzĊdna radialna prostopadáa do osi záoĪa, m
radial coordinate perpendicular to bed axis
 promieĔ powierzchni kontaktu gaz-ciecz w rurce kapilarnej, m
radius at the interface of gas-liquid in the capillary tube,
 promieĔ hydrauliczny kapilary, m
hydraulic radius of capillary
 promieĔ reaktora, m
reactor radius
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Vk*
wk
XB
X
YBi

 natĊĪenie przepáywu fazy k (g, L), m3 s-1
flow rate of k (g, L) phase
 prĊdkoĞü fazy k (g, L), m s-1
velocity of phase k (g, L)
 gĊstoĞü biomasy, g dm-3
biomass density
 wspóárzĊdna wzdáuĪ osi záoĪa, m
coordinate along the bed axis
 wspóáczynnik wydajnoĞci biomasy, gB gi-1
biomass yield coefficient
LITERY GRECKIE  GREEK LETTERS

įB
įL
İ0

]

)

VL
Pk

Pm

B
g
i
k
L

 gruboĞü filmu biomasy, m
biofilm thickness
 gruboĞü filmu cieczy, m
liquid film thickness
 porowatoĞü záoĪa
bed porosity
 wspóárzĊdna w filmie cieczy, m
coordinate in the liquid film
 moduá Thielego
Thiele modulus
 napiĊcie powierzchniowe, N m-1
surface tension
 lepkoĞü fazy k (g, L), Pas
viscosity of k (g, L) phase
 maksimum specyficznej szybkoĞci wzrostu, s-1
maximum of specific growth rate
 biomasa
biomass
 gaz
gas
 skáadnik (VOC, O2)
component (VOC, O2)
 okreĞla fazĊ (g, L, B)
denotes phase (g, L, B)
 ciecz
liquid

INDEKSY DOLNE  SUBSCRIPTS

INDEKSY GÓRNE  SUPERSCRIPTS

0

 okreĞla wartoĞü wlotową do reaktora
denotes inlet value to the reactor
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ZMIENNE BEZWYMIAROWE – DIMENSIONLESS VARIABLES

Cig

 bezwymiarowa koncentracja skáadnika w fazie gazowej

Cig
Cig0

dimensionless concentration of component in the gas-phase

CiL

CiLmi
Cig0

CiB

CiB mi
Cig0

 bezwymiarowa koncentracja skáadnika w fazie ciekáej

dimensionless concentration of component in the liquid phase

z

x
,
H

r

 bezwymiarowa koncentracja skáadnika w biofilmie
r
,4
RH

r  r2
RH  r2

dimensionless concentration of component in the biofilm

 bezwymiarowe wspóárzĊdne w záoĪu i biofilmie

dimensionless concentration of component in the bed and in the
biofilm
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ANDRZEJ BURGHARDT
CAPILLARY MODEL OF THE BIOCHEMICAL PROCESS IN THREE-PHASE
REACTOR
The review of literature presenting mathematical models of biochemical reaction process (TBB) allows us to separate two groups which apply different formulation methods of the model. These are: the
group of averaged macroscopic models [1-10] in which the plug flow of fluid phases is usually assumed
and the group of microscopic models called also capillary models.
In the group of capillary models [11-15] the bed of TBB is represented as a set of straight, parallel
capillary tubes with the radiuses in the range of several millimeters. The inner surface area of the tubes is
covered with the biofilm along which the liquid is drained by the gravity and the gas flows in the central
part of the tube.
Fig. 1. illustrates the distribution of phases in the capillary tube indicating the thickness of the liquid
layer and the biofilm, as well as the coordinate system used in the computations. A laminar flow of the
two phases has been assumed. The mass transfer between the phases is taking place only as a result of
diffusional fluxes. The only convective flux generated by the fluid phases is parallel to the axis of the bed.
These assumptions are justified by the small dimensions of the capillary tube (10 -3m) and very thin liquid
layer and biofilm (10-5m) as well as by low flow rates usually used in the TBB.
In the immobilized biofilm, treated as a flat plate, the diffusion and biochemical reaction is taking
place.
The developed mathematical model consists of two parts: Process Hydrodynamics and Mass Balances of the Components of the Biochemical Reaction.
Basing on the momentum balances of the two phases (Eqs 2-9) the velocity profiles have been derived (Eqs 17, 18) which enable the determination of the parameter (įL) necessary in the mass balances of
biochemical reaction components.
The concentration profiles of the reagents (VOC, O2) in the phases are defined by the system of differential equations (18-33) of part two.
Received: 10.09.2018
Accepted: 24.10.2018
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REAKTOR WIELOFUNKCYJNY - PRZEàOM CZY
CIEKAWOSTKA W OBSZARZE INĩYNIERII REAKTORÓW
CHEMICZNYCH ?
Politechnika Wrocáawska, Wydziaá Chemiczny, WybrzeĪe WyspiaĔskiego 27, 53-700 Wrocáaw
W pracy przeanalizowano typowe przypadki reaktora wielofunkcyjnego. Wskazano na korzyĞci i trudnoĞci wynikające z zastosowania takiego rozwiązania procesowego, zaproponowano kryterium oceny
i wyznaczono przypadki o najwiĊkszym potencjale aplikacyjnym.
Sáowa kluczowe: reaktor wielofunkcyjny, integracja procesów
In the study, typical cases of multifunctional reactor were analyzed. Advantages and difficulties that
eventuate from the process application and evaluation criteria with the most application potential cases
were indicated.
Keywords: multifunctional reactors, processes integration

1. WPROWADZENIE
Narodzinami inĪynierii chemicznej, jako dyscypliny naukowej, byá podziaá ciągów
technologicznych na fragmenty przebiegające wg analogicznych mechanizmów zwanych operacjami czy procesami jednostkowymi. Szczegóáowe rozpoznanie mechanizmów zachodzących procesów i ich opis w postaci modeli matematycznych mocno
osadzonych w fizykochemii danego zjawiska byá typowym nurtem badaĔ w zakresie
inĪynierii chemicznej w drugiej poáowie XX wieku i przyczyniáo siĊ do najwiĊkszego
jej rozkwitu. Sprzyjaá temu rozwój komputerowych technik obliczeniowych. MoĪna
powiedzieü, Īe wspóáczesna inĪynieria chemiczna dysponuje wysoce specjalistycznymi narzĊdziami do rozwiązywania zagadnieĔ z zakresu transportu pĊdu, ciepáa i masy,
do projektowania poszczególnych procesów i aparatów. Nie oznacza to bynajmniej, Īe
zanika problematyka w tej dziedzinie. W koĔcu XX wieku pojawiáa siĊ tematyka procesów zintegrowanych. Rozumie siĊ przez to szereg nastĊpujących po sobie procesów
jednostkowych powiązanych w ten sposób, Īe parametry pracy jednego wpáywają na
parametry pracy drugiego. Analizując dany ciąg technologiczny nie sposób nie zauwaĪyü, Īe wáaĞciwie wszystkie nastĊpujące po sobie procesy są ze sobą zintegrowane. O procesie zintegrowanym mówimy wówczas, jeĞli powiązanie parametrów
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wpáywa istotnie na efektywnoĞü rozpatrywanej instalacji. Wpáyw ten jest w wielu
przypadkach wyraĨny, stąd duĪo prac badawczych dotyczy tego tematu. Warto tu
zacytowaü opiniĊ German Resaerch Fundation, cytowaną w pracach wielu badaczy,
która w roku 2002 zagadnienia związane z integracją procesów uznaáa za najwaĪniejszą tematykĊ badawczą inĪynierii chemicznej początków XXI wieku [1].
2. WARUNKI INTEGRACJI PROCESÓW
W prezentowanym artykule rozpatrzona bĊdzie integracja reakcji chemicznej z innym procesem jednostkowym. Dziaáanie takie ma sens jedynie w przypadku, gdy
w wyniku integracji uzyska siĊ korzystniejsze wskaĨniki technologicznoekonomiczne. Z punktu widzenia reakcji chemicznej próba integracji jest wskazana, w
przypadku reakcji równowagowych o niskim stopniu konwersji w reaktorze klasycznym oraz reakcji z silnym efektem energetycznym.
ܣܥ֖ ܤܦܳ

Idea integracji jest od dawna znana, bazuje na wykorzystaniu reguáy przekory Le
Chateliera-Brauna. Parametrami, które determinują warunki integracji są temperatura
oraz skáad ukáadu. W praktyce sprowadza siĊ to do integracji reaktora z separatorem
reagentów lub/oraz z wymiennikiem ciepáa. Nie jest moĪliwe dla ogólnego przypadku
sformuáowanie kryterium, które okreĞli efektywnoĞü integracji. MoĪna jednak wyszczególniü typowe skáadniki, które wchodziü bĊdą w skáad takiego kryterium (ߖ)
i których wartoĞü moĪna, co najmniej póáiloĞciowo, oszacowaü dla rozpatrywanego
przypadku.
ߖ ൌ േ߂ േ ߂௦ േ ߂ொ േ ߂ േ ߂௬௭ േ ߂ ڮሺͳሻ

W skáad tego kryterium wchodzi gáównie zmiana kosztów związana z:
- wielkoĞcią reaktora, masą katalizatora ሺ߂ )
- wielkoĞcią separatora i kosztami ruchowymi z tym związanymi (߂௦ ሻ
- wielkoĞcią wymiennika oraz kosztami wymienionego ciepáa (߂ொ ሻ
- komplikacją ukáadu wywoáaną integracją, rozumianej jako ogóá spraw związanych z projektowaniem, sterowaniem i prowadzeniem ruchu instalacji (߂ ሻ
- ryzykiem projektowym (߂௬௭ ሻǤ
Skáadniki te bĊdą dyskutowane w dalszej czĊĞci artykuáu.
Najbardziej zaawansowana integracja ma miejsce w przypadku, gdy oba procesy
zachodzą w jednym aparacie. Mamy wówczas do czynienia z aparatem wielofunkcyjnym, w rozpatrywanym przypadku reaktorem wielofunkcyjnym (RWF). Rodzi siĊ
pytanie czy kaĪdy aparat wielofunkcyjny, w którym zachodzi reakcja chemiczna, jest
reaktorem.
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Z formalnego punktu widzenia wydaje siĊ wáaĞciwym ograniczyü ten termin tylko do
przypadków, gdy celem nadrzĊdnym jest zmiana skáadu jakoĞciowego ukáadu. Oznacza to, Īe np. kolumna, zastosowana w celu oczyszczenia strumienia gazu w procesie
absorpcji z reakcją chemiczną nie jest reaktorem wielofunkcyjnym, mimo Īe do jej
zaprojektowania niezbĊdna jest wiedza z zakresu inĪynierii reakcji chemicznych.
MoĪna dowieĞü, Īe czáon ߂ bĊdzie zawsze ujemny. JuĪ na etapie projektowania
reaktora wielofunkcyjnego wymagana jest dostĊpnoĞü do w peáni zweryfikowanych
modeli matematycznych integrowanych procesów. Ponadto, poniewaĪ praktycznie
kaĪda integracja powoduje odejĞcie od optymalnych parametrów obu procesów, konieczne jest wyznaczenie nowych, optymalnych warunków pracy. Literatura wskazuje
na záoĪone problemy rachunkowe na tym etapie [1]. Skomplikowane są takĪe zagadnienia związane ze sterowaniem pracą instalacji zintegrowanej.
RównieĪ ujemny bĊdzie czáon związany z ryzykiem pracy instalacji zintegrowanej
(߂௬௭ ሻ. Oznacza to, Īe dla uzasadnionej integracji suma trzech pierwszych czáonów
równania (1) powinna byü od tych wartoĞci odpowiednio wiĊksza.
3. INTEGRACJA REAKCJI Z WYMIANĄ CIEPàA
Historycznie uwaĪa siĊ, Īe pierwszym RWF byá reaktor z adiabatycznym záoĪem
katalizatora, z cyklicznym przeáączaniem kierunku przepáywu reagentów (rys.1a) [2].
Wykorzystuje on zakumulowane w záoĪu ciepáo reakcji do bezprzeponowego ogrzania
strumienia reagentów do temperatury inicjującej reakcjĊ. Znalazá on zastosowanie
m.in. do katalitycznego spalania lotnych substancji organicznych w procesie oczyszczania powietrza. OszczĊdza siĊ na energii oraz wymiennikach ciepáa. Reaktor ten
pracuje w warunkach dynamicznych i do sterowania parametrami jego pracy konieczna jest dostĊpnoĞü dobrych modeli matematycznych zachodzących procesów. Mniej
udane byáo zastosowanie tego reaktora do syntezy amoniaku i utleniania SO2 i aplikacji tej zaniechano.
Ciekawym rozwiązaniem w tej grupie RWF jest adiabatyczny reaktor syntezy
amoniaku typu TVA (rys.1b ). W tym przypadku ciepáo reakcji jest odbierane w sposób przeponowy, a reaktor pracuje w warunkach stacjonarnych. Cháodzenie záoĪa
wpáywa korzystnie na stan równowagi i mimo, Īe reakcja przebiega w niĪszej temperaturze, uzyskuje siĊ z jednostki objĊtoĞci katalizatora wyĪszy stopieĔ przereagowania.
Problemy aparaturowe oraz związane z regulacją parametrów pracy spowodowaáy, Īe
wycofano siĊ z aplikacji ciĞnieniowych reaktorów z przeponowym cháodzeniem adiabatycznego záoĪa katalizatora.
Mimo bezsprzecznych korzyĞci, jakie dla stopnia konwersji reakcji równowagowej
daje programowanie temperatury strefy reakcji nie ma zbyt wielu spektakularnych
zastosowaĔ RWF integrującego reakcjĊ chemiczną z wymianą ciepáa.
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Rys.1. Schemat reaktora: a) rewersyjnego, b) syntezy amoniaku TVA
Fig. 1. The scheme of a) reverse-flow reactor, b) ammonia synthesis TVA reactor

4. INTEGRACJA REAKCJI Z SEPARACJĄ REAGENTÓW
Podstawowym zastosowaniem reaktora wielofunkcyjnego jest ukáad, w którym zachodzi reakcja równowagowa, zwykle katalizowana, a w klasycznym reaktorze uzyskuje siĊ niską wartoĞü stopnia przereagowania. Przeanalizujmy jak zmieni siĊ stan
ukáadu po zastosowaniu reaktora wielofunkcyjnego, separującego produkt reakcji.
Praktycznie, przy projektowaniu RWF rozwaĪa siĊ cztery procesy separacji: destylacjĊ, ekstrakcjĊ, adsorpcjĊ (chromatografiĊ) i filtracjĊ membranową. Reaktor chromatograficzny jest bardzo specyficznym rozwiązaniem, wymaga przemieszczania fazy
staáej i nie bĊdzie tutaj rozpatrywany [1]. Z kolei filtracja membranowa nie daje moĪliwoĞci frakcjonowania strumienia permeatu, co bardzo ogranicza jego zastosowanie
[3-4]. Na rys. 2 przedstawiono ideĊ RWF dla katalizowanej reakcji wykorzystującej
destylacjĊ (destylacja katalityczna) i ekstrakcjĊ (ekstrakcja katalityczna).
Aby zastosowaü jeden z powyĪszych wariantów musi byü speániony stosunkowo
ostry warunek dotyczący bądĨ temperatur wrzenia poszczególnych reagentów bądĨ
wartoĞci ich wspóáczynników podziaáu.
ܶ௪ ൏ ܶ௪ ൏ ܶ௪ ൏ ܶ௪ ሺʹሻ
ܲ ൏ ܲ ൏ ܲ ൏ ܲ ሺ͵ሻ
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Ze wzglĊdu na koniecznoĞü reekstrakcji (separatory S3 i S4 na rys. 2b), aparatura
do ekstrakcji katalitycznej jest zazwyczaj bardziej rozbudowana niĪ do destylacji katalitycznej [5].

Rys. 2. Idea reaktora wielofunkcyjnego dla: a) destylacji reaktywnej, b) ekstrakcji reaktywnej
Fig. 2. The idea of a multifunctional reactor for: a) reactive distillation, b) reactive extraction

Kolejnym warunkiem jest temperatura wáaĞciwa dla przebiegającej reakcji.
W przypadku destylacji jest ona ograniczona przedziaáem temperatur wrzenia reagentów, co moĪe prowadziü do koniecznoĞci zastosowania aparatury ciĞnieniowej. W
przypadku ekstrakcji naleĪy uwzglĊdniü temperaturĊ wrzenia ekstrahenta oraz fakt, Īe
zazwyczaj rozpuszczalnoĞü substancji w danym rozpuszczalniku roĞnie wraz z temperaturą. Warunki te ograniczają zbiór ukáadów, dla których rozwaĪany RWF moĪe byü
zastosowany. Istotnym plusem analizowanego RWF jest uzyskanie praktycznie caákowitego przereagowania substratów bez koniecznoĞci stosowania zawrotu.
4.1. REAKTOR Z PEàNYM PRZEMIESZANIEM
Na rys. 3 przedstawiono wykres charakteryzujący pracĊ reaktora mieszalnikowego.
Linia a dotyczy klasycznego reaktora, uwzglĊdnia przebieg reakcji w obu kierunkach.
Linia b dotyczy jednokierunkowej reakcji tworzenia produktów. Dla RWF bĊdzie to
miaáo miejsce w przypadku nieskoĔczenie szybkiego wyprowadzania produktów ze
Ğrodowiska reakcji. Linia c odpowiada przebiegowi ze skoĔczoną szybkoĞcią wypro-
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wadzania produktów. PoáoĪenie tej linii zaleĪy od stosunku szybkoĞci reakcji do szybkoĞci wyprowadzania produktu ze Ğrodowiska reakcji.

Rys. 3. Charakterystyka reaktora z przemieszaniem
Fig. 3. The characteristic of a stirred tank reactor

Przyjmując, Īe reaktor klasyczny i wielofunkcyjny mają daü taką samą produkcjĊ

uzyskuje siĊ

ܸଵ ܿ ߙଵ ൌ ܸଶ ܿ ሺͶሻ

ܸଶ
ൌ ߙଵ ሺͷሻ
ܸଵ

Z równaĔ bilansowych porównywanych reaktorów wynika, Īe wielkoĞü strefy reakcji w RWF jest mniejsza niĪ w reaktorze klasycznym.
ͳ
ܿଶ
ܸோଶ
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4.2. REAKTOR Z PRZEPàYWEM TàOKOWYM

W tym przypadku bardzo trudno okreĞliü wielkoĞü strefy reakcji w RWF. Nie jest
bowiem a priori znany zakres stĊĪeĔ w reaktorze ani wielkoĞü strumienia zasilającego
reaktor. WartoĞü strumienia wynika bezpoĞrednio ze stosunku orosienia w kolumnie

5HDNWRUZLHORIXQNF\MQ\±SU]HáRPF]\FLHNDZRVWND
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destylacyjnej w przypadku DR oraz stosunku faz strumienia rafinatu i ekstraktu w
przypadku RE. PHZQą NRU]\ĞFLą Z tym przypadku jest SU]HFLZSUąGRZ\ SU]HSá\Z
VXEVWUDWyZFRSRSUDZLDSURILOVWĊĪHĔZVWUHILHUHDNFML6]DFXQNRZHREOLF]HQLDZVNa]XMąĪH VWRVXQHNREMĊWRĞFLVWUHIUHDNFMLPRĪHE\ü]DUyZQRPQLHMV]\MDNLZLĊNV]\RG
MHGQRĞFL [6-7].
:LHONRĞüVWUHI\UHDNFMLQLHMHVWMHGQR]QDF]QD]ZLHONRĞFLąUHDNWRUD:SU]\SDGNX
5:)ZUHDNWRU]HSRMDZLDVLĊbowiem GUXJDID]DRGELHUDMąFDSURGXNWUHDNFML StopieĔ
]DWU]\PDQLDID]\UHDNF\MQHMZVWUHILHUHDNFMLEĊG]LHGHWHUPLQRZDáZLHONRĞüUHDNWRUD
-HVWRQ]DOHĪQ\RGgeometrii i K\GURG\QDPLNLXNáDGX
=UHJXá\GOD5:)Z\PDJDQDMHVW]PLDQDSRVWDFLNDWDOL]DWRUDZe Z]JOĊGXQDRSoU\SU]HSá\ZXQLHznajduje tutaj zastosowania NODV\F]QH]LDUQLVWH]áRĪHXV\SDQH2SUaFRZDQH]RVWDá\VSHFMDOQHGODW\FKSU]\SDGNyZZ\SHáQLHQLDVWUXNWXUDOQH ]QDQLHVLRQą
warstwą katalizatora1DHIHNW\ZQRĞü5:)PRĪHUyZQLHĪZSá\ZDüIDNWXWUXGQLRQego, SU]H]ID]ĊRGELHUDMąFąSURGXNWUHDNFML, GRVWĊSXGRPLHMVFDNW\ZQ\FKNDWDOL]DWRUD
Z SRZ\ĪV]HMDQDOL]\Z\QLNDĪH znak F]áRQX߂ UyZ QLHMHVWMHGQR]QDF]Qy.
'RQLHVLHQLD OLWHUDWXURZH ZVND]XMą ĪH SR RSW\PDOL]DFML SDUDPHWUyZ SUDF\ 5:)
w wielu przypadkach jest on dodatni [1,2,6,7].
4.3. BIOREAKTOR MEMBRANOWY
-DNMXĪSRSU]HGQLRZVSRmniano reaktor membranowy separXMąF\UHDJHQW\nie jest
LQWHUHVXMąF\P5:)MDNRĪHILOWUDFMDPHPEUDQRZDQLHGDMHPRĪOLZRĞFLIUDNFMRQRZania strumienia produktu. 0RĪOLZRĞü]DVWRVRZDQLDRJUDQLF]DVLĊGRprzypadku bardzo
VHOHNW\ZQHM VHSDUDFML MHGQHJR SURGXNWX ,QWHUHVXMąFym obszarem dla zastosowania
membran w 5:) VąUHDNFMH HQ]\PDW\F]QH 5R]PLDU F]ąVWHF]NL WHJR ELRNDWDOL]DWRUD
MHVW]D]Z\F]DMRGMHGQHJRGRGZyFKU]ĊGyZZLĊNV]\RGUR]PLDUXSR]RVWDá\FKUHDJHnWyZVWąG áDWZRJRVHOHNW\ZQLH]DWU]\PDüZVWUHILHUHDNFML SURZDG]ąFNDWDOL]ĊKRPoJHQLF]Qą=HZ]JOĊGXQDEDUG]RZ\VRNLNRV]WHQ]\PyZ oraz straty jego DNW\ZQRĞFL
przy innych PHWRGDFKLPPRELOL]RZDQLDF]áRQ ߂ przyjmuje w tym przypadku barG]RGXĪąGRGDWQLąZDUWRĞü [4]. 7HQW\S5:)QLHZSá\ZDQDVWDQUyZQRZDJLXNáDGX
pozwala jedynie na lepsze wykorzystanie biokatalizatora.
4.4. 6(3$5$&-$5($*(17Ï:
:LHONRĞü DSDUDWX GR VHSDUDFML ]DOHĪ\ RG VWUXPLHQLD L VNáDGX VXURZFD :DUWRĞü
VWUXPLHQLD ZSá\ZD OLQLRZR QD SU]HNUyM DSDUDWX RUD] Z\GDWHN HQHUJHW\F]Q\ 0QLHM
LVWRWQDMHVW]PLDQDVWĊĪHQLDXNáDGXNLHURZDQHJRGRUR]G]LHODQLD. Do separacji zazwyczaj stosowany jest proces wielostopniowy, a o OLF]ELHVWRSQLGHF\GXMH]UHJXá\Zarunek odnoĞQLHNRĔFRZHJRVWĊĪHQLDoczyszczanego VNáDGQLND. =HZ]JOĊGXQDLVWRWQH
zmniejszenie strumienia surowca jest tu miejsce na najistotniejszy zysk z zastosowa-
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nia RWF, wartoĞü ߂௦ jest dodatnia [1,7]. Zachodzi tu przekorna relacja; modyfikuje
siĊ reaktor, a zysk z tej dziaáalnoĞci pojawia siĊ w strefie separacji reagentów.
4.5. TYPOWE PRZYKàADY
Literatura dostarcza wielu przykáadów RWF, bĊdących gáównie wynikami prac
badawczych i studyjnych. OdnoĞnie metody separacji reagentów, to w procesach dyfuzyjnych dominuje destylacja i ekstrakcja. Nieliczne są przypadki, w których wykorzystuje siĊ adsorpcjĊ (chromatografiĊ). Schematy i obliczenia RWF z dyfuzyjnym
rozdziaáem reagentów są stosunkowo rozbudowane i ze wzglĊdu na ograniczoną pojemnoĞü niniejszego artykuáu nie bĊdą tu przytaczane. MoĪna je znaleĨü w literaturze
[1,2,5-7]. Niekwestionowanym sukcesem destylacji reaktywnej jest wdroĪenie produkcji wielkotonaĪowej octanu metylu (Eastman-Kodak Chemicals) oraz eterów paliwowych [1,7]. Enzymatyczny bioreaktor membranowy jest wykorzystywany w maáej
skali przy produkcji róĪnego rodzaju produktów lub póáproduktów przemysáu farmaceutycznego [4].
WNIOSKI
Tytuá niniejszego artykuáu ma charakter retorycznego pytania. Z tej przyczyny
wnioski mają zdecydowanie subiektywny charakter. Z analizy tematu przy przyjĊtych
zaáoĪeniach wynika:
- zajmowanie siĊ problematyką reaktora wielofunkcyjnego stanowi bardzo ciekawą
przygodĊ intelektualną. Stanowi kwintesencjĊ wiedzy z zakresu inĪynierii chemicznej,
pokazuje jej bardzo szerokie moĪliwoĞci,
- jest to zagadnienie bardzo skomplikowane, zarówno na etapie badaĔ i projektowania, jak i ruchu instalacji przemysáowej,
- w reaktorze wielofunkcyjnym uzyskuje siĊ praktycznie caákowite przereagowanie, przy zmniejszonym strumieniu surowca,
- najwiĊksze korzyĞci moĪna uzyskaü w sekcji separacji RWF, które wynikają ze
zmniejszonego strumienia zasilającego reaktor,
- relacja miĊdzy korzyĞciami z zastosowania RWF a komplikacjami związanymi
z ruchem takiej instalacji powoduje, Īe liczba aplikacji RWF jest stosunkowo niewielka
- najbardziej obiecującym i zaawansowanym obszarem zastosowania RWF jest integracja reakcji i destylacji oraz enzymatyczny bioreaktor membranowy.
OZNACZENIA – SYMBOLS
c0

- stĊĪenie substratu, kmol m-3
substrate concentration, kmol m-3

Reaktor wielofunkcyjny – przeáom czy ciekawostka...
P
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- wspóáczynnik podziaáu
partition coefficient
- szybkoĞü reakcji , kmol m-3 h-1
reaction rate, kmol m-3 h-1
- temperatura wrzenia, K
boiling point, K
- strumieĔ surowca, kmol h-1
gas flow rate, kmol h-1
- objĊtoĞü strefy reakcji, m-3
reaction zone volume, m-3
- stopieĔ konwersji substratu,
substrate conversion
- czas przebywania, h
residence time, h

r
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INDEKSY DOLNE I GÓRNE – SUBSCRIPTS AND SUPERSCRIPTS

A,B,C,D
1
2

- reagent
reagent
- dotyczy reaktora klasycznego
denotes classic reactor
- dotyczy reaktora wielofunkcyjnego
denotes multifunctional reactor
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ANDRZEJ NOWORYTA, MACIEJ WAJSPRYCH
MULTIFUNCTIONAL REACTORS - TURNING-POINT OR CURIOSITY IN CHEMICAL
REACTION ENGINEERING ?
In the article, the possibilities of multifunctional reactor application in technological processes with
low conversion of equilibrium reactions were examined. The apparatus links a function of reactor with
product separation or with heat exchanger. It is shown that in spite of obvious advantages of programming a temperature of catalyst bed there are no spectacular successes of reactor with reaction and heat
exchange application. In case of multifunctional reactor, it has been indicated that level of complexity and
technological risk are greater. Possible benefits are the cost of reactor and the cost of separation. Among
the separation methods the most attractive to integration is distillation and extraction while less possibilities provide adsorption (chromatography) and membrane separation. In those cases, there are no direct
relations between classic reactor size and reaction zone size of multifunction reactor. However, the separation zone is significantly reduced and it will determine the attractiveness of particular multifunction
reactor. Moreover, effective applications of a reactor with catalytic distillation were pointed out. An
enzymatic membrane reactor in which biocatalyst is immobilized in the reaction zone was also regarded
as an attractive application.
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DOĝWIADCZALNE WYZNACZANIE WSPÓàCZYNNIKÓW
DYSPERSJI WZDàUĩNEJ W HYBRYDOWYM APARACIE
FLUIDYZACYJNYM AIRLIFT
Katedra InĪynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków

W pracy przedstawiono wyniki badaĔ dotyczących eksperymentalnego wyznaczania wartoĞci liczby
Pecleta dla wybranych stref hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z zewnĊtrzną cyrkulacją cieczy.
W tym celu przeprowadzono badania znacznikowe metodą bodziec-odpowiedĨ. LiczbĊ Pecleta wyznaczono przy uĪyciu metody momentów oraz algorytmu optymalizacyjnego sprzĊĪonego z jednowymiarowym modelem dyspersyjnym.
Sáowa kluczowe: fluidyzacja, hybrydowy aparat airlift, liczba Pecleta
This paper presents the results of experimental research concerning determination of Peclet number for
selected zones of a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid circulation. For this aim, the
tracer stimulus-response experiments were carried out. Peclet number was then determined using the
method of moments and optimization algorithm coupled with the one-dimensional dispersion model.
Keywords: fluidization, hybrid airlift apparatus, Peclet number

1. WPROWADZENIE
Trójfazowe aparaty fluidyzacyjne oraz trójfazowe aparaty airlift znajdują coraz
czĊstsze zastosowanie w aerobowych procesach mikrobiologicznych [1]. Osadzenie
biomasy na powierzchni drobnoziarnistego záoĪa cząstek staáych umoĪliwia zwiĊkszenie ogólnego stĊĪenia biomasy w aparacie, co prowadzi do znacznego zwiĊkszenia
ogólnej szybkoĞci procesu. DziĊki obecnoĞci ruchomego záoĪa, w takim aparacie praktycznie nie zachodzi zjawisko nadmiernego przyrostu biofilmu, które moĪe prowadziü
do zatykania siĊ záoĪa w aparatach ze záoĪem stacjonarnym [2]. Napowietrzanie
w aparacie moĪe peániü dwojaką funkcjĊ. W aparatach airlift, oprócz doprowadzania
tlenu do przestrzeni reakcyjnej, jest ono równieĪ Ĩródáem siáy napĊdowej cyrkulacji
cieczy. W strefie napowietrzania gaz wypiera czĊĞü cieczy, przez co nastĊpuje zmniejszenie Ğredniej gĊstoĞci Ğrodowiska. Powoduje to wystąpienie róĪnicy ciĞnieĔ miĊdzy
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strefą napowietrzaną a nienapowietrzaną, która wywoáuje cyrkulacjĊ cieczy w aparacie.
Jedną z wad klasycznych trójfazowych aparatów airlift jest wystĊpowanie w tej
samej strefie aparatu zarówno pĊcherzy gazowych jak i záoĪa cząstek staáych. Formowanie siĊ i przepáyw pĊcherzy gazowych, stanowi Ĩródáo naprĊĪeĔ Ğcinających. Mogą
one prowadziü do zrywania delikatnego biofilmu z powierzchni cząstek staáych, a
w efekcie do strat biomasy. W celu minimalizacji wpáywu pĊcherzy gazowych na
mikroorganizmy zaproponowano aparat, w którym napowietrzanie cieczy prowadzone
jest w zewnĊtrznym zbiorniku napowietrzającym [3]. W 1997 roku Guo i wspóáaut.
przedstawili koncepcjĊ oddzielenia strefy barbotaĪu od fluidyzacji [4]. W zaproponowanym przez nich hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift z zewnĊtrzną cyrkulacją cieczy, strefa fluidyzacji zostaáa umieszczona poniĪej strefy barbotaĪu. W 2010
roku Olivieri i wspóáaut. przedstawili wyniki badaĔ wáasnych hydrodynamiki aparatu
hybrydowego z wewnĊtrzną cyrkulacją cieczy [5].
ProĔczuk i wspóáaut. [6–8] przeprowadzili badania wáaĞciwoĞci hydrodynamicznych aparatu hybrydowego z zewnĊtrzną cyrkulacją cieczy. Do wyznaczania wáaĞciwoĞci hydrodynamicznych takiego aparatu zostaá równieĪ sformuáowany wáasny
model analityczny. Zaproponowany w pracy [8] model wiąĪe ze sobą podstawowe
parametry hydrodynamiczne pracy aparatu, takie jak prĊdkoĞci mediów, stopieĔ zatrzymania gazu i porowatoĞü záoĪa fluidalnego. Poza wspomnianymi parametrami
hydrodynamicznymi, waĪną cechą hydrodynamiczną umoĪliwiającą prawidáowe zaprojektowanie aparatu oraz dobór odpowiednich parametrów pracy jest struktura przepáywającego páynu. Celem niniejszej pracy jest okreĞlenie charakteru przepáywu fazy
ciekáej w poszczególnych strefach hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift z zewnĊtrzną cyrkulacją, za pomocą badaĔ znacznikowych.
2. STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA POMIARÓW
Na rys. 1 przedstawiono schemat stanowiska badawczego. W aparacie wyróĪniono
piĊü stref charakteryzujących siĊ odmiennym charakterem przepáywu, są to odpowiednio strefy: fluidyzacji „1”, barbotaĪu „2”, opadania „3”, odgazowania „4” i przydenna „5”. WysokoĞci stref fluidyzacji, barbotaĪu i opadania wynosiáy odpowiednio
ܪଵ = 1 m, ܪଶ = 1 m oraz ܪଷ = 2 m. ĝrednica stref fluidyzacji i barbotaĪu wynosiáa
݀ଵ = ݀ଶ = 0,08 m. Budowa aparatu pozwalaáa na zmianĊ Ğrednicy strefy opadania ݀ଷ ,
która mogáa wynosiü 0,03 m, 0,05 m lub 0,08 m. Szczegóáy dotyczące budowy aparatu
zostaáy szerzej opisane w pracy [8].
Jako znacznik zostaá uĪyty stĊĪony roztwór KCl, którego stĊĪenie okreĞlono poprzez pomiar konduktancji roztworu. Znacznik byá wprowadzany pomiĊdzy strefami
odgazowania „4” i opadania „3”, a pomiar jego stĊĪenia prowadzony byá na dopáywie
i odpáywie z kaĪdej analizowanej strefy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki
uzyskane dla strefy fluidyzacji i barbotaĪu oraz dla caáego aparatu.
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Rys. 1. Schematyczny rysunek stanowiska badawczego
Fig. 1. Schematic drawing of the test stand

3. BADANIA STRUKTURY PRZEPàYWU STRUMIENIA CIECZY
Badania znacznikowe polegają na wprowadzeniu znacznika do strumienia cieczy
wpáywającej do aparatu i jednoczesnym pomiarze jego stĊĪenia w strumieniu opuszczającym aparat lub wybraną strefĊ. W efekcie otrzymuje siĊ krzywą rozkáadu czasu
przebywania znacznika. Porównując krzywą doĞwiadczalną z modelowymi krzywymi
rozkáadu czasu przebywania moĪna okreĞliü wartoĞü liczby Pecleta, tj. liczby kryterialnej charakteryzującej stopieĔ wzdáuĪnego wymieszania páynu. W przeprowadzonych badaniach znacznik byá wprowadzany w postaci moĪliwie zbliĪonej do
dystrybucji Diraca. Do analizy krzywych rozkáadu czasu przebywania zastosowano
metodĊ momentów oraz metodĊ opartą na algorytmie optymalizacyjnym.
Metoda momentów polega na wyznaczeniu momentów krzywych rozkáadu czasu
przebywania znacznika i porównania ich z momentami krzywych modelowych. Ze
wzglĊdu na dyskretny charakter pomiarów, wartoĞci pierwszego i drugiego momentu
obliczano odpowiednio z zaleĪnoĞci [9]:
ߤൌ

σୀଵ ݐ ܥ οݐ
σୀଵ ܥ οݐ

(1)
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σୀଵ ݐଶ ܥ οݐ
െ ߤଶ
σୀଵ ܥ οݐ

ߪଶ ൌ

(2)

W niniejszej pracy wartoĞci liczby Pecleta wyznaczano w oparciu o model dla kanaáu otwartego [10, 11]:
ʹ
ͺ
ߪଶ
ൌ
 ଶ
ଶ
ܲ݁ ܲ݁
ߤ

(3)

Wybór ten podyktowany jest budową aparatu oraz tym, Īe w pracy [10] wykazano
niewielkie rozbieĪnoĞci pomiĊdzy wynikami uzyskanymi wedáug modelu dla kanaáu
otwartego, póáotwartego i zamkniĊtego.
Alternatywna metoda wyznaczania liczby Pecleta sprowadzaáa siĊ do porównania
doĞwiadczalnych krzywych rozkáadu czasu przebywania znacznika z krzywymi
otrzymanymi w wyniku rozwiązania równania opisującego transport páynu w aparacie.
Pomijając wpáyw dyspersji radialnej, równanie bilansu masy znacznika moĪna zapisaü
w postaci bezwymiarowej jako:
ͳ ߲ ଶ ߚ ߲ߚ
߲ߚ
(4)
ൌ
െ
߲ߠ ܲ݁ ߲ ݖଶ ߲ݖ
W celu jednoznacznego rozwiązania równania (4) przyjĊto nastĊpujące warunki
brzegowe (5a) i warunek początkowy (5b):
ߚሺͲǡ ߠሻ ൌ ߮ሺߠሻǡ

߲ߚሺͳǡ ߠሻ
ൌͲ
߲ݖ

(5a)

ߚሺݖǡ Ͳሻ ൌ Ͳǡ א ݖሾͲǡ ͳሿ

(5b)

gdzie ߮ሺߠሻ jest dowolną funkcją rozkáadu czasu przebywania znacznika na dopáywie
do badanej strefy. Funkcja ta ma postaü:
߮ሺߠሻ ൌ

ܥ ሺݐሻ െ ܥ
ܥஶ െ ܥ

(6)

Aby wyznaczyü wartoĞü liczby Pecleta charakteryzującą przepáyw w aparacie lub
w wybranej strefie naleĪy znaleĨü takie rozwiązanie modelu dyspersyjnego (4)-(5),
które bĊdzie najbliĪsze otrzymanemu doĞwiadczalnie rozkáadowi czasu przebywania
znacznika w sensie wybranej normy. Formalnie, problem ten sprowadza siĊ zatem do
minimalizacji funkcji celu w postaci:
݂ሺܲ݁ሻ ൌ 



ൣߚ௦ ሺͳǡ ߠ ሻ െ ߚ ሺͳǡ ߠ ሻ൧

ୀଵ

ଶ

(7)

Jak moĪna zauwaĪyü, funkcja celu nie zaleĪy w sposób jawny od liczby Pecleta.
Wyznaczenie jej wartoĞci wymaga bowiem znajomoĞci obliczonych wartoĞci stĊĪenia
znacznika na wypáywie z rozwaĪanej czĊĞci aparatu, ߚ ሺͳǡ ߠ ሻ. WartoĞci te uzyskuje
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siĊ rozwiązując równanie róĪniczkowe cząstkowe (4). Do numerycznego rozwiązania
wspomnianego równania zastosowano metodĊ linii.
Obliczenia przeprowadzono w Ğrodowisku obliczeniowym Matlab. Do minimalizacji funkcji (7) zastosowano procedurĊ optymalizacyjną fminbnd opartą m.in. na
metodzie záotego podziaáu z zanurzoną w niej funkcją ode15s caákowania ukáadu
równaĔ róĪniczkowych zwyczajnych powstaáego z dyskretyzacji równania (4). Ze
wzglĊdu na zastosowanie metody caákowania ze zmiennym krokiem, rozkáad czasu
przebywania znacznika na dopáywie do badanej strefy musi byü funkcją ciągáą. Oznacza to koniecznoĞü aproksymacji danych doĞwiadczalnych za pomocą pewnej funkcji.
W niniejszej pracy zostaáa uĪyta funkcja w postaci:
ߚሺͲǡ ߠሻ ൌ ܽଵ ݁ ݔ൬െ

ߠ െ ܽଶ
ߠ െ ܽଶ ర
൰ ݁ ݔቊ݁ ݔ൬െ
൰൨ ቋ
ܽଷ
ܽଷ

(8)

Do celów porównawczych, wartoĞci liczby Pecleta dla caáego aparatu wyznaczono
równieĪ z analitycznego rozwiązania równania modelu dla kanaáu otwartego, uogólnionego na przypadek cyrkulacji cieczy w aparacie [11]:
ஶ

ܲ݁
ܲ݁ሺ ݔെ ߠሻଶ
ߚሺͳǡ ߠሻ ൌ ඨ
  ቈെ

Ͷߨߠ
Ͷߠ

(9)

௫ୀଵ

4. DYSKUSJA WYNIKÓW BADAē
Na rys. 2 przedstawiono zaleĪnoĞci liczby Pecleta ܲ݁ od prĊdkoĞci pozornej cieczy
ݑଵ dla strefy fluidyzacji „1” uzyskane dla trzech róĪnych Ğrednic strefy opadania.
Symbolem (Ƈ) oznaczono wartoĞci otrzymane przy uĪyciu metody opartej na jednowymiarowym modelu dyspersyjnym, a symbolem (Ɣ) wartoĞci otrzymane wedáug
metody momentów. MoĪna zauwaĪyü, Īe wyniki otrzymane za pomocą dwóch róĪnych metod charakteryzują siĊ podobieĔstwem jakoĞciowym, jednak wartoĞci liczby
Pecleta uzyskane wedáug metody momentów mają mniejsze wartoĞci.
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci cyrkulującej cieczy nastĊpuje zmniejszenie wartoĞci
liczby Pecleta dla strefy „1” (rys. 2). Spowodowane jest to zwiĊkszeniem siĊ wysokoĞci záoĪa fluidalnego w strefie fluidyzacji „1”. W literaturze czĊsto przyjmuje siĊ, Īe
w obszarze záoĪa fluidalnego panują warunki zbliĪone do caákowitego wymieszania,
zatem záoĪe fluidalne cechuje siĊ niskimi wartoĞciami liczby Pecleta. Przy maáych
wartoĞciach prĊdkoĞci cieczy ݑଵ záoĪe fluidalne posiada niewielką wysokoĞü. Nad
jego powierzchnią ma natomiast miejsce przepáyw przez przewód koáowy, który charakteryzuje siĊ warunkami zbliĪonymi bardziej do przepáywu táokowego, któremu
odpowiadają duĪe wartoĞci liczby Pecleta. ZwiĊkszenie wysokoĞci záoĪa fluidalnego
powoduje zwiĊkszenie zatem udziaáu obszaru z dobrym wymieszaniem, co w efekcie
prowadzi do obniĪenia wartoĞci liczby Pecleta dla caáej strefy.
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Rys. 2. Liczba Pecleta dla strefy fluidyzacji „1” obliczona wedáug modelu dyspersyjnego (Ƈ) i metody
momentów (Ɣ) w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci pozornej cieczy ݑଵ dla aparatu o Ğrednicy strefy opadania
równej: a) 0,03 m, b) 0,05 m i c) 0,08 m
Fig. 2. Peclet number for the fluidization zone "1" calculated according to a dispersion model (Ƈ) and
method of moments (Ɣ) depending on the superficial liquid velocity ݑଵ for the apparatus with the
downcomer diameter equal to: a) 0,03 m, b) 0,05 m and c) 0,08 m

Na rys. 3 zilustrowano zaleĪnoĞü liczby Pecleta od prĊdkoĞci cieczy w aparacie
ݑଵ dla strefy barbotaĪu „2”. MoĪna zaobserwowaü, Īe tendencja zmian wartoĞci
liczby Pecleta jest taka sama niezaleĪnie od uĪytej metody wyznaczania Pe, jednak
i w tym wypadku wystĊpują pewne rozbieĪnoĞci iloĞciowe. W przeciwieĔstwie do
strefy fluidyzacji „1”, w strefie barbotaĪu zwiĊkszenie prĊdkoĞci cieczy prowadzi do
zwiĊkszenia wartoĞci liczby Pecleta. Powodowane jest to zwiĊkszeniem burzliwoĞci
przepáywu, co skutkuje zbliĪeniem siĊ charakteru przepáywu do przepáywu táokowego.
Unoszące siĊ pĊcherze gazowe posiadają jednak wyĪszą prĊdkoĞü, niĪ ciecz páynąca
przez strefĊ barbotaĪu. Ta róĪnica prĊdkoĞci powoduje zaburzenia w strukturze przepáywu páynu, co z kolei skutkuje dodatkowym wymieszaniem wzdáuĪnym cieczy w tej
strefie i w efekcie stosunkowo niskimi wartoĞciami liczb Pecleta w tej strefie.
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Rys. 3. Liczba Pecleta dla strefy barbotaĪu „2” obliczona wedáug modelu dyspersyjnego (Ƈ) i metody
momentów (Ɣ) w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci pozornej cieczy ݑଵ dla aparatu o Ğrednicy strefy opadania
równej: a) 0,03 m, b) 0,05 m i c) 0,08 m
Fig. 3. Peclet number for the bubbling zone "2" calculated according to a dispersion model (Ƈ) and
method of moments (Ɣ) depending on the superficial liquid velocity ݑଵ for the apparatus with the
downcomer diameter equal to: a) 0,03 m, b) 0,05 m and c) 0,08 m
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Na rys. 4 przedstawiono wyniki doĞwiadczalne zaleĪnoĞci liczby Pecleta od prĊdkoĞci cieczy w aparacie ݑଵ dla caáego aparatu. Poza wartoĞciami Pe wyznaczonymi
wedáug metody momentów i algorytmu optymalizacyjnego, na rys. 4 przedstawiono
równieĪ wartoĞci liczby Pecleta wyznaczone poprzez regresjĊ danych doĞwiadczalnych równaniem (9) (symbol Ŷ). Zgodnie z przewidywaniami, wartoĞü liczby Pecleta
roĞnie wraz ze wzrostem prĊdkoĞci cieczy ݑଵ. Ponadto moĪna zaobserwowaü, Īe
wartoĞü liczby Pecleta dla caáego aparatu roĞnie wraz ze wzrostem Ğrednicy strefy
opadania. Powodowane jest to wzrostem objĊtoĞci strefy opadania, dla której moĪna
przyjąü przepáyw charakteryzujący siĊ wysokimi wartoĞciami liczb Pecleta. W efekcie, wzrost objĊtoĞci strefy opadania oznacza jej wiĊkszy udziaá objĊtoĞciowy w caáym
aparacie.
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Rys. 4. Liczba Pecleta dla caáego aparatu obliczona wedlug modelu dyspersyjnego (Ƈ), metody
momentów (Ɣ) i aproksymacji równaniem (9) (Ŷ) w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci pozornej cieczy ݑଵ dla
aparatu o Ğrednicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, b) 0,05 m i c) 0,08 m
Fig. 4. Peclet number for the whole apparatus calculated according to a dispersion model (Ƈ), method of
moments (Ɣ) and approximation of Eq. (9) (Ŷ) depending on the superficial liquid velocity ݑଵ for the
apparatus with the downcomer diameter equal to: a) 0,03 m, b) 0,05 m and c) 0,08 m

WNIOSKI
W oparciu o badania znacznikowe okreĞlono strukturĊ przepáywu fazy ciekáej
w hybrydowym fluidyzacyjnym aparacie airlift z cyrkulacją zewnĊtrzną. Wykazano,
Īe dla strefy fluidyzacji „1” liczba Pecleta leĪy w przedziale 
ܲ݁  אሺʹͲǡ ͺͲሻ. Oznacza to, Īe w tej strefie wystĊpuje doĞü wyraĨne mieszanie strumienia cieczy powodowane obecnoĞcią záoĪa fluidalnego. WartoĞci liczby Pecleta
w strefie fluidyzacji „1” zmniejszają siĊ wraz ze wzrostem prĊdkoĞci przepáywu cieczy. Jest to powodowane zwiĊkszaniem siĊ wysokoĞci dynamicznej záoĪa fluidalnego.
Strefa barbotaĪu „2” charakteryzuje siĊ równieĪ stosunkowo niskimi wartoĞciami liczby Pecleta. Dobre wymieszanie w tej strefie jest wynikiem obecnoĞci pĊcherzy gazowych. Analiza wartoĞci liczby Pecleta caáego aparatu wykazuje wzrost wartoĞci Pe
wraz ze zwiĊkszaniem siĊ prĊdkoĞci cieczy ݑଵ. Liczba Pecleta caáego aparatu jest
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równieĪ silnie uzaleĪniona od Ğrednicy strefy opadania, mianowicie jej wartoĞü wzrasta wraz ze zwiĊkszaniem siĊ Ğrednicy tej strefy. Wynika to ze wzrostu udziaáu objĊtoĞci strefy opadania w caákowitej objĊtoĞci aparatu.
WartoĞci liczby Pecleta wyznaczone metodą momentów i metodą opartą na algorytmie optymalizacyjnym róĪnią siĊ od siebie, przede wszystkim iloĞciowo. Powodem
rozbieĪnoĞci są pewne ograniczenia drugiej z metod. W przypadku duĪo wiĊkszej
rozpiĊtoĞci czasowej sygnaáu wymuszającego w stosunku do czasu przebywania cieczy w danej strefie, wynikającej ze znacznego oddalenia punktu dozowania znacznika
od badanych stref, wyznaczone numerycznie odpowiedzi mogą przybieraü niemal
identyczne przebiegi dla bardzo szerokiego zakresu wartoĞci liczby Pecleta.
OZNACZENIA – SYMBOLS
C
d
FV
H
Pe
t
z
ߚ

ߤ

ߪଶ
ߠ

 stĊĪenie znacznika, kg·m-3
tracer concentration, kg·m-3
 Ğrednica, m
diameter, m
 objĊtoĞciowe natĊĪenie przepáywu, m3·s-1
volumetric flow rate, m3·s-1
 wysokoĞü, m
height, m
 liczba Pecleta, Peclet nummer, ࣓ czas, s
time, s
 bezwymiarowa dáugoĞü, dimensionless length, ࣓ bezwymiarowe stĊĪenie, (CA-CA0)/(CA-CA0), dimensionless concentration, (CA-CA0)/(CA-CA0),  wartoĞü Ğrednia
mean value
 wariancja
variance
 czas bezwymiarowy, dimensionless time, INDEKSY DOLNE I GÓRNE – SUBSCRIPTS AND SUPERSCRIPTS

 dotyczy skáadnika A
refers to component A
c
 dotyczy cieczy
refers to liquid
f
 dotyczy strumienia wlotowego
refers to inlet stream
g
 dotyczy gazu
refers to gas
0
 dotyczy wartoĞci początkowej lub prĊdkoĞci pozornej
refers to initial value or superficial velocity
1, 2, 3, 4, 5  dotyczy i-tej strefy aparatu

A
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refers to the i-th zone of the apparatus
 dotyczy stĊĪenia po caákowitym wymieszaniu
refers to concentration after complete mixing

λ
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MATEUSZ PROēCZUK, KATARZYNA BIZON, BOLESàAW TABIĝ
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE AXIAL DISPERSION COEFFICIENTS IN THE
HYBRID FLUIDIZED BED AIRLIFT APPARATUS
This paper presents the results of experimental research concerning determination of Peclet number for
the selected zones of a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid circulation. The apparatus is a modification of a three-phase airlift reactor. It combines the advantages of both a liquid-solid
fluidized-bed apparatus and an airlift apparatus. Potential applications of the hybrid system are microbiological processes. It allows separating the bubbling zone from the fluidization zone by placing them one
above the other. Gas bubbles are formed in the bubbling zone, which is located in the upper part of the
riser. With properly adjusted process and design parameters, gas bubbles do not enter the downcomer and
fluidization zone. As a result, shear stress induced by formation and flow of gas bubbles do not affect the
biofilm layer.
Tracer stimulus-response experiments were carried out in order to characterize the structure of the liquid flow through the selected zones of the apparatus. Based on the tracer residence time distribution
curves, measured in the inflow and outflow from a given zone, the Peclet numbers of the individual zones
and the entire apparatus were determined. Peclet number was determined using the method of moments,
optimization algorithm coupled with the one-dimensional dispersion model and analytical solution of the
one-dimensional dispersion model. The tests were carried out for various apparent velocities of the liquid
in the apparatus and different downcomer diameters.
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WPàYW MODELU ZRYWANIA BIOFILMU NA WàAĝCIWOĝCI
STACJONARNE TRÓJFAZOWEGO BIOREAKTORA
FLUIDYZACYJNEGO
1

Szymon Skoneczny
Katedra InĪynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Krakowska,
31-155 Kraków

W artykule wyznaczono charakterystykĊ stacjonarną trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego przy
uĪyciu trzech modeli zrywania biofilmu. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wybranych procesów
mikrobiologicznych. Wykazano, Īe w zaleĪnoĞci od przyjĊtego opisu iloĞciowego zrywania biofilmu
otrzymuje siĊ róĪnice iloĞciowe lub jakoĞciowe w charakterystyce stacjonarnej bioreaktora.
Sáowa kluczowe: bioreaktor fluidyzacyjny, zrywanie biofilmu, modelowanie matematyczne
Steady-state characteristics of a three-phase fluidized-bed bioreactor was determined with the use of
three biofilm detachment models. Simulations were carried out for two chosen microbiological processes.
It was shown that depending on the accepted quantitative description of biofilm detachment, quantitative
or qualitative differences occur in the steady-state characteristics of the bioreactor.
Keywords: fluidized-bed bioreactor, biofilm detachment, mathematical modeling

1. WPROWADZENIE
Biofilm jest to wieloskáadnikowa warstwa przytwierdzona do podáoĪa, w której
komórki mikroorganizmów otoczone są przez macierz organicznych polimerów,
wytwarzanych przez te drobnoustroje [1]. Kontrolowany wzrost biofilmu
1
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w bioreaktorach prowadzi siĊ w celu zwiĊkszenia zdolnoĞci produkcyjnej aparatu.
Ponadto, powoduje on zatrzymanie immobilizowanej biomasy w bioreaktorze
niezaleĪnie od natĊĪenia przepáywu mediów. Immobilizacja mikroorganizmów jest
z powodzeniem stosowana w procesach oczyszczania Ğcieków od kilkudziesiĊciu lat
[2,3].
Jednym z istotnych zjawisk przebiegających w bioreaktorach jest zrywanie biofilmu,
które polega na przenoszeniu biomasy z biofilmu do fazy ciekáej. Oddziaáuje ono
bowiem na wáaĞciwoĞci stacjonarne obiektu. Zjawisko to ma kluczowy wpáyw na iloĞü
zakumulowanego biofilmu, jak równieĪ na jego charakterystykĊ fizyczną
i mikrobiologiczną [4]. Niniejszy artykuá dotyczy zrywania biofilmu w trójfazowych
bioreaktorach fluidyzacyjnych. Aparaty te wykorzystuje siĊ miĊdzy innymi
w procesach mikrobiologicznego oczyszczania Ğcieków, hodowli droĪdĪy oraz
w syntezie leków, takich jak na przykáad penicylina. Opis iloĞciowy zrywania
biofilmu sprawia trudnoĞci, co wynika ze záoĪonoĞci tego procesu. Biomasa
w bioreaktorach fluidyzacyjnych jest bowiem przenoszona z biofilmu do fazy ciekáej
wskutek siá Ğcinających wywoáanych przepáywem cieczy (erozja) oraz w wyniku
zderzania siĊ bioziaren (abrazja).
W tej pracy okreĞlono wpáyw modelu zrywania biofilmu na charakterystykĊ
stacjonarną trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego do procesów aerobowych.
Wyznaczono gaáĊzie stanów stacjonarnych oraz okreĞlono charakter ich stabilnoĞci
przy uĪyciu modelu matematycznego bioreaktora, który uwzglĊdnia iloĞciowy opis
hydrodynamiki záoĪa fluidalnego, miĊdzyfazowe przenoszenie masy, dwusubstratową
kinetykĊ procesu mikrobiologicznego oraz wzrost biofilmu na ziarnach materiaáu
inertnego.
2. MODEL MATEMATYCZNY BIOREAKTORA
Schemat analizowanego bioreaktora zostaá przedstawiony na rys. 1. Aparat ten
wyposaĪony jest w wĊzeá zagĊszczania biomasy i pĊtlĊ recyrkulacji. Model
matematyczny tej konfiguracji zostaá wyprowadzony we wczeĞniejszym artykule [5].
Zaproponowany opis iloĞciowy bioreaktora uwzglĊdnia wzrost biomasy na
drobnoziarnistym materiale, obumieranie mikroorganizmów, zewnĊtrzne opory
wnikania masy tlenu z gazu do cieczy i substratów z cieczy do powierzchni biofilmu
oraz rozkáady gĊstoĞci biofilmu i wspóáczynników dyfuzji w biofilmie. PrzyjĊto, Īe
faza ciekáa w záoĪu fluidalnym cechuje siĊ idealnym wymieszaniem, zaĞ przepáyw
gazu ma charakter táokowy. UwzglĊdniono przebieg procesu mikrobiologicznego
zarówno w biofilmie jak i w fazie ciekáej. W tej pracy zostanie przedstawiona postaü
bezwymiarowa modelu matematycznego dla warunków ustalonych.
Proces w biofilmie opisany jest równaniami bilansu związku wĊglowego i tlenu oraz
równaniem globalnego bilansu biomasy w biofilmie, które uwzglĊdnia jej wzrost oraz
zrywanie biofilmu. Równania te moĪna przedstawiü nastĊpująco:
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Moduáy Thielego w równaniach (1) są wyznaczone przy uĪyciu nastĊpujących
zaleĪnoĞci:
L2b  rAc
L2b  rTc
,
) 2A
) T2
(2)
c
DeA ( z )  cA
DeT ( z )  cTc
Postaü funkcji rdet w równaniach (1), która okreĞla szybkoĞü zrywania biofilmu,
zaleĪna jest do przyjĊtego modelu matematycznego tego zjawiska. W tej pracy do
analizy przyjĊto trzy modele zrywania biofilmu. Zostaną one opisane w dalszej czĊĞci
artykuáu.
1

0

Rys. 1 Schemat trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego z recyrkulacją i zagĊszczaniem biomasy
Fig. 1. Scheme of the fluidized-bed bioreactor with biomass thickening and recirculation

Warunki brzegowe związane z równaniami (1) moĪna zapisaü jako:
dK (0)
0
dz
dG (0)
0
dz
dK (1)
Bi A >1  K (1)@
dz
dG (1)
BiT >1  G (1)@
dz

(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
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ksA Lb
ksT Lb
i Bi T
.
DeT (1)
DeA (1)
Model matematyczny bioreaktora naleĪy uzupeániü o równania dla fazy ciekáej záoĪa
fluidalnego. Równania bilansowe związku wĊglowego, biomasy oraz tlenu w stanie
ustalonym moĪna zapisaü jako:
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3. MODELE MATEMATYCZNE ZRYWANIA BIOFILMU
W niniejszej pracy wziĊto pod uwagĊ trzy modele zrywania biofilmu. W pierwszym
z nich zakáada siĊ, Īe powierzchniowa szybkoĞü zrywania biofilmu jest
proporcjonalna do jego masy na drobnoziarnistym materiale [5]:
s
(5)
rdet
kdetV b Ub
W drugim analizowanym modelu matematycznym szybkoĞü zrywania biofilmu jest
proporcjonalna do kwadratu jego biofilmu [6]:
s
(6)
rdet
kdet L2b Ub
Trzeci model matematyczny opisujący zrywanie biofilmu to model empiryczny,
zaproponowany przez Nicolella et al. [7]:
(7)
p3 1.65 109 p12,85 p20,75
gdzie:

p1

Uc d0uc ,
Pc

p2

db
,
d0
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s
d 0 rdet
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4. WàAĝCIWOĝCI STACJONARNE TRÓJFAZOWEGO BIOREAKTORA
FLUIDYZACYJNEGO
CharakterystykĊ stacjonarną bioreaktora wyznaczono dla dwóch procesów
aerobowych, tzn. zuĪywania glukozy przez bakterie Pseudomonas aeruginosa [8]
i degradacji fenolu przez Pseudomonas putida [9].
Zrywanie biofilmu wpáywa na jego gruboĞü, z kolei od iloĞci biomasy na
drobnoziarnistym materiale zaleĪeü bĊdzie ogólna szybkoĞü
procesu
mikrobiologicznego w bioreaktorze. Z procesowego punktu widzenia, najbardziej
istotną zmienną stanu jest stopieĔ przereagowania związku wĊglowego, bowiem
decyduje on o zdolnoĞci produkcyjnej aparatu. Na rys. 2 przedstawiono gaáĊzie
stanów stacjonarnych D (W 0c ) i Lb (W 0c ) bioreaktora fluidyzacyjnego dla procesu
zuĪywania glukozy przez bakterie Pseudomonas aeruginosa. Zgodnie z modelem
zrywania biofilmu (5) w caáym przedziale Ğredniego czasu przebywania cieczy
w instalacji, mamy do czynienia z jednokrotnymi stabilnymi stanami stacjonarnymi.
Tą samą cechą charakteryzują siĊ gaáĊzie uzyskane przy uĪyciu modelu zrywania (6).
Z kolei w charakterystyce stacjonarnej wyznaczonej przy uĪyciu modelu (7)
wystĊpuje obszar wielokrotnoĞci stanów stacjonarnych. Liniami ciągáymi na rys. 2
przedstawiono stabilne stany stacjonarne, natomiast linie przerywane oznaczają stany
niestabilne.

Rys. 2 GaáĊzie stanów stacjonarnych Į(Ĳc) i Lb(Ĳc) trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego w procesie
zuĪywania glukozy przez bakterie Pseudomonas aeruginosa; linie „1” – model zrywania biofilmu (5);
linie „2” – model zrywania biofilmu (6); linie „3” – model zrywania biofilmu (7); ȟ = 0.2; ȗ = 0.9;
d0 = 360 ȝm; (symbole szarych kwadratów oznaczają speánienie warunku uc = ut)
Fig. 2. Steady-state branches of the fluidized-bed bioreactor for glucose utilization by Pseudomonas
aeruginosa; lines„1” – biofilm detachment model (5); lines „2” – biofilm detachment model (6); lines „3”
– biofilm detachment model (7); ȟ = 0.2; ȗ = 0.9; d0 = 360 ȝm (at grey squares the condition uc = ut is
fulfilled)
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PomiĊdzy wynikami uzyskanymi przy uĪyciu pierwszych dwóch modeli istnieją
jedynie róĪnice iloĞciowe. Zgodnie z modelami (5) i (6) gruboĞü biofilmu
monotonicznie roĞnie wraz ze spadkiem wartoĞci W 0c (rys. 2b, linie „1” i „2”), co
wynika ze zmniejszenia stopnia przereagowania związku wĊglowego (rys. 2a, linie
„1” i „2”) i tym samym zwiĊkszenia dostĊpnoĞci tego substratu dla mikroorganizmów
w biofilmie. W przeciwieĔstwie do modeli (5) i (6), na gaáĊzi stanów stacjonarnych
Lb (W 0c ) otrzymanych przy uĪyciu modelu (7) obserwuje siĊ spadek gruboĞci biofilmu

wraz ze spadkiem W 0c (linia ciągáa „3” na rys. 2b). Wynika to ze wzrostu szybkoĞci
zrywania biofilmu powodowanego wzrostem prĊdkoĞci cieczy w aparacie. Taką
zaleĪnoĞü wykazano w pracy [7]. Zgodnie z modelami (5) i (6) prĊdkoĞü cieczy nie ma
wpáywu na szybkoĞü zrywania biofilmu. NaleĪy pamiĊü, Īe model empiryczny moĪe
byü stosowany jedynie w zakresie zmiennoĞci parametrów procesowych, na podstawie
których zostaáy wyznaczone staáe w równaniu (7). Z tego wzglĊdu dokonano oceny
stosowalnoĞci tego modelu. PomiĊdzy czarnymi symbolami na gaáĊziach stanów
stacjonarnych (rys. 2a i 2b, linie 3) znajdują siĊ te stany, dla których wartoĞci p1, p2
oraz p3 mieszczą siĊ w zakresie wykorzystanym do wyznaczenia modelu (7).

Rys. 3 GaáĊzie stanów stacjonarnych Į(Ĳc) i Lb(Ĳc) trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego w procesie
degradacji fenolu przez bakterie Pseudomonas putida; linie „1” – model zrywania biofilmu (5); linie „2”
– model zrywania biofilmu (6); linie „3” – model zrywania biofilmu (7); ȟ = 0.2; ȗ = 0.9; d0 = 360 ȝm
(symbole szarych kwadratów oznaczają speánienie warunku uc = ut)
Fig. 3. Steady-state branches of the fluidized-bed bioreactor for phenol degradation by Pseudomonas
putida; lines„1” – biofilm detachment model (5); lines „2” – biofilm detachment model (6); lines „3” –
biofilm detachment model (7); ȟ = 0.2; ȗ = 0.9; d0 = 360 ȝm (at grey squares the condition uc = ut is
fulfilled)

Na rys. 3 przedstawiono gaáĊzie stanów stacjonarnych bioreaktora fluidyzacyjnego
w procesie degradacji fenolu przez bakterie Pseudomonas putida. Podobnie, jak dla
wczeĞniej omawianego procesu zuĪywania glukozy, w charakterystyce stacjonarnej
wyznaczonej przy uĪyciu dwóch pierwszych modeli, tj. (5) i (6), wystĊpują jedynie
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róĪnice iloĞciowe. ZaleĪnoĞü D (W 0c ) otrzymana wedáug obu modeli jest praktycznie

taka sama (rys. 3a, linie „1” i „2”). Minimum na krzywych Lb (W 0c ) spowodowane jest
wyczerpaniem tlenu rozpuszczonego w cieczy [5]. Zgodnie z modelem (7) gruboĞü
biofilmu maleje ze spadkiem W 0c (rys. 3b, linia „3”), co spowodowane jest wzrostem
prĊdkoĞci cieczy w bioreaktorze. RównieĪ dla tego przykáadu procesowego oceniono
zakres stosowalnoĞci empirycznego modelu zrywania biofilmu. PomiĊdzy czarnymi
symbolami (rys. 3a i 3b, linie „3”) znajdują siĊ stany stacjonarne, dla których wartoĞci
p1, p2 oraz p3 mieszczą siĊ w zakresie wykorzystanym do wyznaczenia modelu (7).
W analizowanych przykáadach procesowych model empiryczny moĪe byü stosowany
jedynie dla Ğrednich czasów przebywania cieczy powyĪej 25 h i 24 h, odpowiednio dla
zuĪywania glukozy i degradacji fenolu.

WNIOSKI
W artykule okreĞlono wáaĞciwoĞci stacjonarne trójfazowego bioreaktora
fluidyzacyjnego do procesów aerobowych. Wyniki uzyskano dla dwóch wybranych
procesów mikrobiologicznych oraz dla trzech modeli zrywania biofilmu. Uzyskane
wyniki dowodzą, Īe w modelu matematycznym zrywania biofilmu konieczne jest
uwzglĊdnienie prĊdkoĞci przepáywu cieczy w aparacie. Zgodnie z modelami (5) i (6),
które nie uwzglĊdniają wpáywu tego parametru, gruboĞü biofilmu roĞnie ze spadkiem
Ğredniego czasu przebywania cieczy w bioreaktorze. Wyniki uzyskane przy uĪyciu
modelu empirycznego (7) dowodzą, Īe gruboĞü biofilmu maleje ze wzrostem
Ğredniego czasu przebywania. Omawiany model empiryczny ma ograniczone
zastosowanie ze wzglĊdu na wąski zakres parametrów procesowych, na podstawie
których wyznaczone zostaáy staáe w równaniu (7). Nie powinno siĊ go zatem stosowaü
do okreĞlania gaáĊzi stanów stacjonarnych bioreaktorów fluidyzacyjnych.
OZNACZENIA
as
akc
Bii
cA, cB, cT
d0

– zewnĊtrzna powierzchnia wáaĞciwa biofilmu (m1)
specific external biofilm surface area (m1)
– objĊtoĞciowy wspóáczynnik wymiany masy pomiĊdzy fazą gazową i ciekáą (h1)
gas-liquid volumetric mass transfer coefficient (h1)
– liczba Biota, (i = A, T)
Biot number, (i = A, T)
– stĊĪenie masowe substratu wĊglowego, biomasy i tlenu (kgm–3)
mass concentration of carbonaceous substrate, biomass and oxygen, respectively (kg·m–3)
– Ğrednica drobnoziarnistego materiaáu (m)
diameter of a solid carrier (m)
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– Ğrednica bioziarna (m)
biocarrier diameter (m)
– efektywny wspóáczynnik dyfuzji w biofilmie (m2h1)
effective diffusion coefficient in biofilm (m2h1)
– objĊtoĞciowe natĊĪenie przepáywu (m3h1)
volumetric flow rate (m3h-1)
– wysokoĞü záoĪa fluidalnego (m)
total height of the fluidized bed (m)
– szybkoĞü obumierania mikroorganizmów (h1)
decay rate coefficient (h1)
– staáa szybkoĞci zrywania (h1 lub m-1h-1)
biofilm detachment rate coefficient (h1 or m-1h-1)
– wspóáczynnik wnikania masy pomiĊdzy cieczą i biofilmem (mh1)
liquid-biofilm mass transfer coefficient (mh1)
– staáa równowagi gaz-ciecz
gas-liquid interphase equilibrium constant
– gruboĞü biofilmu (m)
thickness of the biofilm (m)
– szybkoĞü zuĪywania substratu wĊglowego oraz tlenu (kgm3h1)
uptake rate of carbonaceous substrate and oxygen, respectively (kgm3h1)
– szybkoĞü wzrostu biomasy (kgm3h1)
growth rate of biomass (kgm3h1)
– szybkoĞü zrywania biofilmu (kgh1)
detachment rate of biomass (kgh1)
– powierzchniowa szybkoĞü zrywania biofilmu (kgm-2h1)
surface detachment rate of biomass (kgm-2h1)
– promieĔ ziarna inertnego materiaáu (m)
radius of the carrier particle (m)
– prĊdkoĞü pozorna (ms1)
superficial velocity (ms1)
– pozorna prĊdkoĞü powietrza (ms1)
superficial air velocity (ms1)
– objĊtoĞü (m3)
volume (m3)
– uáamek aktywnej biomasy w biofilmie
fraction of active biomass in the biofilm
– wspóárzĊdna bezwymiarowa w biofilmie
dimensionless coordinate in the biofilm
– stopieĔ przereagowania substratu wĊglowego
degree of conversion of the carbonaceous substrate
– bezwymiarowe stĊĪenie biomasy w fazie ciekáej
dimensionless concentration of biomass in liquid phase
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Hg
]
K
[
Ub

Ub
U0

W 0c
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– bezwymiarowe stĊĪenie tlenu w fazie ciekáej
dimensionless concentration of oxygen in liquid phase
– bezwymiarowe stĊĪenie tlenu w biofilmie
dimensionless concentration of oxygen in the biofilm
– stopieĔ zatrzymania gazu w ukáadzie wielofazowym
gas hold-up in the multi-phase system
– uáamek ciaáa staáego w cieczy
fraction of carrier particles in the liquid
– bezwymiarowe stĊĪenie substratu wĊglowego w biofilmie
dimensionless concentration of carbonaceous substrate in the biofilm
– wspóáczynnik zagĊszczania biomasy
biomass thickening coefficient
– stopieĔ recyrkulacji cieczy
recirculation ratio of the liquid
– gĊstoĞü biofilmu (kgm–3)
biofilm density (kgm–3)
– Ğrednia gĊstoĞü biofilmu (kgm–3)
average biofilm density (kgm–3)
– gĊstoĞü inertnego materiaáu (kgm–3)
density of solid carrier (kgm–3)
– Ğredni czas przebywania cieczy w instalacji (h)
mean residence time of the liquid in the installation (h)
– moduá Thielego
Thiele modulus
INDEKSY GÓRNE

b

– biofilm
biofilm

c

– faza ciekáa
liquid phase

g

– faza gazowa
gas phase

INDEKSY DOLNE
A, B, T

– odnosi siĊ odpowiednio do substratu wĊglowego, biomasy oraz tlenu
refers to carbonaceous substrate, biomass and oxygen, respectively

f

– odnosi siĊ do strumienia zasilającego
refers to feed stream

r

– odnosi siĊ do strumienia recyrkulowanego
refers to recirculated stream
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SZYMON SKONECZNY
THE INFLUENCE OF BIOFILM DETACHMENT MODEL ON STEADY-STATE PROPERTIES OF
A THREE-PHASE FLUIDIZED-BED BIOREACTOR
Three-phase fluidized-bed bioreactors are commonly used in the industry, for example in wastewater
treatment, yeast culture or drug synthesis. Strongly developed interphase area and simple construction are
ones of advantages of these devices. The possibility to separate mean residence time of the liquid from
the mean residence time of the biomass is also very advantageous. Biofilm detachment is one of
important phenomena proceeding in the vessel. It is based on transport of biomass from the biofilm to the
liquid phase of the fluidized bed. Numerous studies indicate that biofilm detachment strongly influences
stationary properties of bioreactors. The quantitative description of this process is however difficult due
its complexity. In the study, stationary characteristics of the fluidized-bed bioreactor was determined with
the use of three mathematical models of biofilm detachment. Own mathematical model of the three-phase
fluidized-bed bioreactor was used. The model takes into account partial recirculation of the biomass and
its thickening, external mass transfer resistances and distributions of density of the biofilm, distributions
of effective diffusion coefficients in the biofilm and microbiological process both in the liquid and
biofilm. In the first biofilm detachment model, it is assumed that the detachment rate is proportional to the
square of the biofilm thickness. In the second one, the biofilm detachment rate is proportional to the
biofilm mass formed on inert particles. The third model is an empirical one, which was determined based
on dimensional analysis. Simulations were carried out for two chosen microbiological processes, i.e. for
aerobic utilization of glucose by Pseudomonas aeruginosa bacteria and aerobic phenol degradation by
Pseudomonas putida. It was shown that depending on the accepted model, quantitative or qualitative
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differences occur in the steady-state characteristics of the bioreactor. According to the empirical model,
the biofilm thickness decreases with the decrease of mean residence time of the liquid. It is caused by the
increase in biofilm detachment rate due the increase in the liquid velocity. According to the two other
models the decrease in mean residence time cause the increase in the biofilm thickness. The applicability
of the empirical model is however limited by narrow range of process parameters based on which the
model coefficients were obtained and therefore it is not suitable for the determination of steady-state
branches.

Received: 21.09.2018
Accepted: 24.10.2018

52

M. TAēCZYK i inni

Prace Naukowe IICh PAN, 22, 53÷67 (2018)

53
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TEORETYCZNA ANALIZA ZATĉĩANIA METANU
W POWIETRZU WENTYLACYJNYM KOPALē W PROCESACH
ADSORPCJI ZMIENNOCIĝNIENIOWEJ I MEMBRANOWYM
Instytut InĪynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice, ul. Baátycka 5, 44-100 Gliwice
Celem pracy byáo okreĞlenie, poprzez wielowariantowe obliczenia symulacyjne, moĪliwoĞci zatĊĪania metanu w mieszaninie z azotem w procesie adsorpcji zmiennociĞnieniowej (PSA) i procesie membranowym. W przypadku procesu PSA, w którym adsorbentem byá wĊgiel aktywny Takeda G2X7/12,
okreĞlono zaleĪnoĞü stĊĪenia metanu w gazie wzbogaconym i sprawnoĞci odzysku CH4 od podstawowych
parametrów ruchowych. Stwierdzono, Īe w symulowanym procesie moĪna z bardzo duĪą sprawnoĞcią
odzysku (~90%) uzyskiwaü strumieĔ gazowy o stĊĪeniu metanu wynoszącym okoáo 1% obj., co umoĪliwia jego wykorzystanie w turbinach gazowych na paliwo ubogie. W przypadku procesu membranowego
symulowano pracĊ moduáu UBE CO-C05, okreĞlając zaleĪnoĞü miĊdzy stĊĪeniem metanu, sprawnoĞcią
jego odzysku, ciĞnieniem po stronie zasilania i liczbą permeacji. Stwierdzono, Īe w module tym moĪna
uzyskaü gaz wzbogacony o stĊĪeniu metanu 0,5%, które jest wystarczające z punktu widzenia produkcji
uĪytecznego ciepáa w autotermicznym reaktorze rewersyjnym.
Sáowa kluczowe: adsorpcja zmiennociĞnieniowa, separacja membranowa, metan z powietrza wentylacyjnego kopalĔ (VAM)
In this study the enrichment of methane in ventilation air by pressure swing adsorption (PSA) and by
membrane separation was investigated theoretically. In the case of the PSA process, which uses Takeda
G2X7/12 activated carbon, the impact of various process parameters on the concentration of CH4 in the
enriched gas and methane recovery was determined. It was found that the PSA process can provide a
gaseous stream containing ~1 vol. % of CH4 with a high methane recovery (~90%). Such a stream may be
used in lean-fuel turbines. In the case of the membrane process the UBE CO-C05 module was used and
the relationship between the concentration of methane and its recovery, the pressure of feed gas and the
permeation number was determined. It was found that in such a process the enriched stream containing
~0.5 vol. % of methane can be produced, which should ensure the recovery of heat when fed to a thermal
reverse-flow reactor.
Keywords: pressure swing adsorption, membrane separation, ventilation air methane (VAM)
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1. WPROWADZENIE

Jedną z bardziej istotnych kwestii o znaczeniu ekologicznym i gospodarczym, bĊdącą przedmiotem zainteresowania wielu oĞrodków badawczych, jest sprawa zagospodarowania metanu emitowanego z powietrzem wentylacyjnym, opuszczającym
szyby kopalĔ wĊgla kamiennego. Zasadnicza trudnoĞü związana jest w tym przypadku
z faktem, Īe metan wystĊpuje w bardzo maáych stĊĪeniach w potĊĪnej masie balastu.
W kopalniach krajowych z pojedynczego szybu odprowadza siĊ od 270 000 do
1 400 000 Nm3 h-1 mieszaniny powietrzno-metanowej o Ğrednim stĊĪeniu metanu wynoszącym okoáo 0,3% obj. [1-2]. W IICh PAN opracowano technologiĊ utleniania
metanu z powietrza wentylacyjnego w niekatalitycznym, termicznym reaktorze rewersyjnym [2-3]. Wykazano, Īe reaktor taki moĪe pracowaü autotermicznie juĪ przy stĊĪeniach metanu wynoszących 0,2% obj., jednak utylizacja wydzielanego ciepáa jest
moĪliwa przy stĊĪeniach CH4 wyĪszych od 0,4% obj. [2]. Wykorzystanie w tym przypadku energii zawartej w metanie emitowanym z powietrzem wentylacyjnym wiąĪe
siĊ zatem z koniecznoĞcią podwyĪszenia stĊĪenia CH4 w gazie zasilającym reaktor
rewersyjny do poziomu wyĪszego niĪ 0,4% obj. Naturalnym sposobem zwiĊkszenia
stĊĪenia CH4 w powietrzu wentylacyjnym wydawaü siĊ moĪe mieszanie go z wysokostĊĪonym strumieniem gazu z odmetanowania. Metan z odmetanowania jest jednak
juĪ w polskich kopalniach wykorzystywany na szereg sposobów [4]. Alternatywą jest
mieszanie powietrza wentylacyjnego z gazem ziemnym bądĨ zatĊĪanie metanu metodami separacyjnymi. W tym drugim przypadku interesującą opcją wydają siĊ procesy
membranowe [5-6] lub proces adsorpcji zmiennociĞnieniowej (PSA – pressure swing
adsorption), opracowany w Instytucie na potrzeby wydzielania CO2 ze strumieni spalin [7], przystosowany do zatĊĪania niskostĊĪonych zanieczyszczeĔ w powietrzu [8].
Celem zaprezentowanych w tej pracy badaĔ byáo okreĞlenie moĪliwoĞci zatĊĪania
metanu w mieszaninie z azotem w procesie PSA i membranowym. Przedstawiono
w związku z tym wyniki wielowariantowych obliczeĔ symulacyjnych procesu adsorpcji zmiennociĞnieniowej z wĊglem aktywnym Takeda G2X7/12 jako adsorbentem oraz
procesu membranowego opartego o komercyjny moduá COC05 firmy UBE, w których gazem zasilającym byáa sucha mieszanina azotu (99,8% obj.) i metanu (0,2%
obj.) o natĊĪeniu przepáywu 2000 Nm3 h-1.
2. ZATĉĩANIE METANU W PROCESIE PSA
2.1. ZAàOĩENIA DO OBLICZEē
Schemat blokowy symulowanego procesu PSA do zatĊĪania metanu w powietrzu
wentylacyjnym przedstawiono na rysunku 1. Biorąc pod uwagĊ zbliĪone pojemnoĞci
adsorpcyjne azotu i tlenu na wĊglach aktywnych [9] zaáoĪono, Īe rozdzielana bĊdzie
dwuskáadnikowa mieszanina zawierająca azot i 0,2% obj. metanu, o nominalnym natĊĪeniu przepáywu 2000 Nm3 h-1 i ciĞnieniu 110 kPa. InstalacjĊ PSA opuszcza stru-
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mieĔ gazu oczyszczonego oraz strumieĔ gazu wzbogaconego, którego czĊĞü wykorzystuje siĊ w procesie PSA, a reszta jest odprowadzana jako produkt. ZaáoĪono, Īe ta
czĊĞü gazu oczyszczonego, która jest odprowadzana w krokach páukania gazem wzbogaconym, bĊdzie zawracana na wlot instalacji PSA w celu poprawy sprawnoĞci odzysku metanu.
zanieczyszczone
powietrze

gaz wzbogacony
Instalacja PSA

gaz z kroku páukania

gaz oczyszczony

Rys. 1. Schemat blokowy symulowanego procesu PSA do zatĊĪania metanu w powietrzu
Fig. 1. Block diagram of the simulated PSA process for the enrichment of methane in air

PrzyjĊto, Īe na cykl procesu PSA skáadają siĊ nastĊpujące, realizowane sekwencyjnie kroki: zasilanie mieszaniną CH4/N2, wspóáprądowe rozprĊĪanie, páukanie záoĪa
strumieniem gazu wzbogaconego, przeciwprądowe rozprĊĪanie, próĪniowa regeneracja záoĪa adsorbentu oraz sprĊĪanie czĊĞcią strumienia gazu oczyszczonego. Kroki
zasilania, páukania i regeneracji próĪniowej są prowadzone pod staáym ciĞnieniem.
W pozostaáych krokach ciĞnienie roĞnie lub maleje. ZaáoĪono teĪ, Īe proces bĊdzie
prowadzony w instalacji PSA skáadającej siĊ z 4 kolumn o Ğrednicy 2 m i wysokoĞci 4
m, wypeánionych wĊglem aktywnym Takeda G2X7/12. W obliczeniach wykorzystano
model matematyczny procesu PSA przedstawiony w pracy [10], który zostaá zaimplementowany w Ğrodowisku gPROMS. Do opisu równowagi adsorpcji skáadników
rozdzielanej mieszaniny zastosowany zostaá model multi-site Langmuir:
כ
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W tabelach 1-3 przedstawiono podstawowe dane do obliczeĔ (parametry záoĪa adsorbentu, wspóáczynniki izoterm adsorpcji i transportu masy oraz ciepáa adsorpcji).
Schemat instalacji PSA oraz przebieg cyklu przedstawiono w pracy [8].
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Tab. 1. Wspóáczynniki izotermy multi-site Langmuir
Tab. 1. Coefficients of the multi-site Langmuir isotherm

qs
mol kg-1
5,718
6,633

Gaz
N2
CH4

b0
bar-n
3,712.10-5
2,207.10-5

QmL
K
1948,9
2501,3

n
2,822
3,187

Tab. 2. Wspóáczynniki transportu masy i caákowe ciepáa adsorpcji
Tab. 2. Mass transfer coefficients and integral heats of adsorption

Gaz
k, s-1
ǻH, kJ mol-1

CH4
2,40Â10-2
15,61

N2
2,17Â10-2
13,16

Tab. 3. WáaĞciwoĞci záoĪa adsorbentu
Tab. 3. Properties of the adsorbent bed

ȡu, kg m-3
ds, mm
İ
İs
cs, J kg-1 K-1

518,5
2,0
0,433
0,567
1046,5

2.2. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH
Wyniki symulacji numerycznych procesu zatĊĪania CH4 w mieszaninie z powietrzem przy zastosowaniu wĊgla aktywnego Takeda G2X7/12 przedstawiono zbiorczo
w tabeli 4 oraz na rysunkach 2-6. Podane tam wartoĞci dotyczą cyklicznego stanu
ustalonego, który byá osiągany po okoáo 100 cyklach PSA. SprawnoĞü odzysku metanu byáa definiowana nastĊpująco:
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(3)

Na rysunku 2 przedstawiono stĊĪenie metanu w gazie wzbogaconym oraz sprawnoĞü odzysku CH4 w funkcji natĊĪenia przepáywu gazu zasilającego przy ustalonym
natĊĪeniu przepáywu gazu w krokach páukania i regeneracji (przypadki 5 oraz 10-14
w tabeli 4). Jak widaü na tym rysunku, dwukrotny wzrost natĊĪenia przepáywu przynosi prawie szeĞciokrotny wzrost stĊĪenia metanu w gazie wzbogaconym przy stosunkowo niewielkim spadku sprawnoĞci odzysku (z blisko 100 do 80%).
Na rysunku 3 przedstawiono stĊĪenie metanu w gazie wzbogaconym oraz sprawnoĞü odzysku CH4 w funkcji natĊĪenia przepáywu gazu regenerującego przy ustalonym natĊĪeniu przepáywu gazu w kroku páukania oraz na wlocie do instalacji PSA
(przypadki 1-7 w tabeli 4). Jak widaü na tym rysunku, w analizowanym procesie moĪna uzyskaü ponad szeĞciokrotne wzbogacenie w metan przy sprawnoĞci odzysku przekraczającej 85%. Gdyby zaáoĪyü, Īe stĊĪenie metanu ma byü zwiĊkszone tylko do
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okoáo 1% obj., co mogáoby byü wystarczające z punktu widzenia opáacalnoĞci generowania energii elektrycznej w turbinach na paliwo ubogie [11], to w przypadku wĊgla
Takeda G2X7/12 odzyskiwano by juĪ 90% metanu doprowadzanego do procesu.
Tab.4. Wyniki symulacji numerycznych procesu zatĊĪania metanu
Tab.4. Results of simulations concerning the PSA process for the enrichment of methane

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Krok pReg
s
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
100
80
60
140
120
120
120

VZwlot VRegwlot VPàwlot [CH4]RĻ+Regwylot VProd VPàwylot ȘCH4

kPa Nm3h-1 Nm3h-1 Nm3h-1
10
2000
600
1000
10
2000
650
1000
10
2000
700
1000
10
2000
750
1000
10
2000
800
1000
10
2000
900
1000
10
2000
1000
1000
15
2000
800
1000
5
2000
800
1000
10
2250
800
1000
10
2500
800
1000
10
1750
800
1000
10
1500
800
1000
10
1250
800
1000
10
2000
800
1000
10
2000
800
1000
10
2000
800
1000
10
2000
800
1000
10
2000
600
950
10
2000
600
900
10
2000
600
850

% obj
1,31
1,13
0,99
0,88
0,80
0,67
0,57
0,96
0,66
0,95
1,08
0,62
0,41
0,19
0,52
0,35
0,24
1,35
1,04
0,87
0,76

Nm3h-1
1127,4
1150,7
1174,2
1197,9
1221,7
1269,5
1317,4
1166,3
1278,8
1222,1
1222,4
1221,1
1220,2
1218,3
1349,9
1524,5
1780,5
1125,1
1123,3
1120,1
1117,4

Nm3h-1
1036,4
1037,4
1038,0
1038,1
1039,9
1039,6
1039,9
1038,5
1039,3
1038,3
1037,8
1039,7
1040,5
1041,1
1048,3
1057,4
1058,7
1029,6
988,3
939,5
890,3

%
86,4
88,3
89,8
91,0
92,0
93,6
94,7
83,4
96,4
87,4
82,3
95,9
98,6
100,0
95,3
97,6
99,4
87,0
88,9
90,5
91,5
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Rys. 2. StĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w gazie wzbogaconym w funkcji natĊĪenia przepáywu gazu
zasilającego na wlocie do instalacji PSA (przypadki 5,10-14 w tabeli 4)
Fig. 2. Recovery and concentration of CH4 in the enriched gas vs. feed gas flowrate at the inlet to the
PSA installation (Runs 5,10-14 in Table 4)

0
1100

NatħǏenie przepųywu gazu regenerujČcego, Nm3/h
Rys. 3. StĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w gazie wzbogaconym w funkcji wlotowego natĊĪenia przepáywu gazu regenerującego (przypadki 1-7 w tabeli 4)
Fig. 3. Recovery and concentration of CH4 in the enriched gas vs. inlet gas flowrate in the regeneration
step of PSA cycle (Runs 1-7 in Table 4)
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Na rysunku 4 przedstawiono z kolei stĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w funkcji
natĊĪenia przepáywu gazu páuczącego przy ustalonym natĊĪeniu przepáywu gazu
w kroku regeneracji oraz na wlocie do instalacji PSA (przypadki 1 oraz 19-21 w tabeli
4). Jak moĪna zauwaĪyü, przepáyw gazu wzbogaconego na wlocie w kroku páukania
bardzo silnie wpáywa na stĊĪenie metanu. ZwiĊkszenie tego parametru o okoáo 18%
prowadzi do wzrostu stĊĪenia metanu w produkcie o ponad 72% przy spadku sprawnoĞci odzysku o niespeána 6 punktów procentowanych.

0
1050

NatħǏenie przepųywu gazu pųuczČcego, Nm3/h
Rys. 4. StĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w gazie wzbogaconym w funkcji wlotowego natĊĪenia
przepáywu gazu páuczącego (przypadki 1, 19-21 w tabeli 4)
Fig. 4. Recovery and concentration of CH4 in the enriched gas vs. inlet gas flowrate in the purge step of
PSA cycle (Runs 1, 19-21 in Table 4)

ZaleĪnoĞü stĊĪenia metanu w gazie wzbogaconym oraz sprawnoĞci odzysku CH4
od ciĞnienia regeneracji przedstawiono na rysunku 5 (przypadki 5, 8 i 9 w tabeli 4).
Jak moĪna zaobserwowaü, wzrost ciĞnienia regeneracji, którego wartoĞü bĊdzie znacząco wpáywaü na zuĪycie energii elektrycznej w procesie, prowadzi jednoczeĞnie
do zwiĊkszenia stĊĪenia CH4 i spadku sprawnoĞci odzysku metanu, co jest bezpoĞrednio związane ze znacznym zmniejszeniem siĊ iloĞci gazu wzbogaconego. Jednak
dla wĊgla Takeda G2X7/12 zwiĊkszenie ciĞnienia regeneracji w celu obniĪenia nakáadu energetycznego związanego z zatĊĪaniem metanu wydaje siĊ uzasadnione,
gdyĪ stĊĪeniu CH4 wynoszącym ok. 1% obj. towarzyszy sprawnoĞü odzysku metanu
na stosunkowo wysokim poziomie ok. 83%.
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Rys. 5. StĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w gazie wzbogaconym w funkcji ciĞnienia regeneracji
(przypadki 5, 8, 9 w tabeli 4)
Fig. 5. Recovery and concentration of CH4 in the enriched gas vs. regeneration pressure (Runs 5, 8, 9 in
Table 4)
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Rys. 6. StĊĪenie i sprawnoĞü odzysku CH4 w gazie wzbogaconym w funkcji dáugoĞci kroku cyklu PSA
(przypadki 5, 15-18 w tabeli 4)
Fig. 6. Recovery and concentration of CH4 in the enriched gas vs. the length of a single step of PSA cycle
(Runs 5, 15-18 in Table 4)
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Na rysunku 6 zaprezentowano wpáyw dáugoĞci kroku cyklu PSA na stĊĪenie
i sprawnoĞü odzysku CH4 przy ustalonym natĊĪeniu przepáywu gazu w krokach regeneracji, páukania oraz na wlocie do instalacji PSA (przypadki 5 oraz 15-18 w tabeli 4).
Jak widaü na tym rysunku, wydáuĪanie czasu trwania kroku w instalacji PSA od 60 do
100 s prowadzi z jednej strony do monotonicznego wzrostu wzbogacenia w metan,
a z drugiej do spadku sprawnoĞci odzysku metanu. Gdy dáugoĞü kroku przekracza 100
s, nastĊpuje znaczący skok stĊĪenia metanu, jednak przy znaczącym spadku sprawnoĞci odzysku.
3. ZATĉĩANIE METANU W PROCESIE MEMBRANOWYM
3.1. ZAàOĩENIA DO OBLICZEē
Schemat blokowy symulowanego procesu membranowego do zatĊĪania metanu
w powietrzu wentylacyjnym przedstawiono na rysunku 7. ZaáoĪono, Īe rozdzielana
bĊdzie mieszanina o natĊĪeniu przepáywu 2000 Nm3 h-1 (89,206 kmol/h) zawierająca
azot (99,8% obj.) i metan (0,2% obj.), a moduá membranowy opuszcza strumieĔ gazu
oczyszczonego (permeat) oraz strumieĔ gazu wzbogaconego (retentat).
zanieczyszczone
powietrze

gaz wzbogacony
Instalacja
membranowa

gaz oczyszczony

Rys. 7. Schemat blokowy symulowanego procesu membranowego do zatĊĪania metanu w powietrzu
Fig. 7. Block diagram of the simulated membrane process for the enrichment of methane in air

W obliczeniach wykorzystano model matematyczny i symulator numeryczny,
opracowane w latach ubiegáych dla przypadku táokowego przepáywu po stronie zasilania i swobodnego odpáywu permeatu [12]. ZaáoĪono, Īe ciĞnienie po stronie permeatu
bĊdzie wynosiü 1 bar, a idealny wspóáczynnik rozdziaáu CH4/N2 jest równy 0,529.
Wspóáczynnik ten zostaá wyznaczony doĞwiadczalnie dla moduáu UBE CO-C05 [5-6].
Zmienianymi w symulacjach parametrami byáy ciĞnienie po stronie zasilania oraz
bezwymiarowa liczba permeacji (R):
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Przy ustalonych wartoĞciach wspóáczynnika pemacji (QN2), ciĞnienia po stronie zasilania (pZ) oraz natĊĪenia przepáywu gazu zasilającego (NZ) zmiana liczby permeacji
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REUD]XMH]PLDQĊSRZLHU]FKQLPRGXáXPHPEUDQRZHJR&LĞQLHQLH]DVLODQLD]PLHQLDQR
w zakresie oGGREDU]NURNLHPEDUDMHJRZDUWRĞüREUD]XMHWHĪEH]SoĞUHGQLRw tym przypadku ZDUWRĞüVWRVXQNXFLĞQLHĔSRVWURQLH]DVLODQLDLSHUPHDWX
3.2. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH
:\QLNL V\PXODFML QXPHU\F]Q\FK SURFHVX ]DWĊĪDQLD &+4 w mieszaninie z powieWU]HP SU]\ ]DVWRVRZDQLX PRGXáX 8%( &2-C05 przedstawiono na rysunkach 8 i 9.
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Rysunek 8 REUD]XMH]ZLą]HNPLĊG]\VWĊĪHQLHPPHWDQXVSUDZQRĞFLąMHJRRG]\VNX
FLĞQLHQLHPSRVWURQLH]DVLODQLDLOLF]EąSHUPHDFML-DN ZLGDüQDW\PU\VXQNX, G]LĊNL
]ZLĊNV]DQLX OLF]E\ SHUPHDFML SRZLHU]FKQL PRGXáX PHPEUDQRZHJR  SU]\ ]DGDQ\P
FLĞQLHQLX SR VWURQLH ]DVLODQLD PRĪQD GRSURZDG]Lü GR ]ZLĊNV]HQLD VWĊĪHQLD PHWDQX
ZJD]LHZ]ERJDFRQ\PNWyU\PZW\PSU]\SDGNXMHVWUHWHQWDWGRZDUWRĞFLSU]HNUDF]aMąFHMREM2GE\ZDVLĊWRMHGQDNNRV]WHPUDG\NDOQHJRVSDGNXVSUDZQRĞFLRG]\VNX
CH4 1LH]DOHĪQLH RG FLĞQLHQLD SR VWURQLH ]DVLODQLD VWĊĪHQLH PHWDQX Z UHWHQWDFLH SoF]ąWNRZRURĞQLHáDJRGQLH]HZ]URVWHPOLF]E\SHUPHDFMLGRSR]LRPX - 0,4% obj.,
SR F]\P ]DF]\QD Z]UDVWDü EDUG]R VLOQLH 3U]\URVW VWĊĪHQLD VWDMH VLĊ DV\PSWRW\F]Q\
Z SREOLĪX OLF]E SHUPHDFML RGSRZLDGDMąF\FK SRZLHU]FKQL SU]\ NWyUHM FDá\ JD] SU]eV]HGáE\QDVWURQĊSHUPHDWX2GFLQNLáDJRGQHJRZ]URVWXVWĊĪHQLD]QDF]QLHVLĊZ\GáuĪDMąJG\VSDGDFLĞQLHQLHSRVWURQLH]DVLODQLD2]QDF]DWRĪH]PQLHMV]HQLHFLĞQLHQLD
]DVLODQLD]GREDUZ\PDJDáRE\]ZLĊNV]HQLDSRZLHUzchni membrany o ponad
 E\ XWU]\PDü VWĊĪHQLH &+4 w retentacie na poziomie 0,4% obj. Natomiast
ZSU]\SDGNXSRGREQHM]PLDQ\FLĞQLHQLD]GREDUSRZLHU]FKQLDPHPEUDQ\PuVLDáDE\Z]URVQąüMXĪW\ONRRRNRáR
Na rysunku 9 ]REUD]RZDQR]DOHĪQRĞüPLĊG]\ VSUDZQRĞFLąRG]\VNXPHWDQXOLF]Eą
SHUPHDFML L FLĞQLHQLHP SR VWURQLH ]DVLODQLD Z V\WXDFML JG\ VWĊĪHQLH &+ 4 w gazie
Z]ERJDFRQ\PZ\QRVLLREM-DNZLGDüZSURVWQDW\PU\VXQNXZUR]ZDĪaQ\P]DNUHVLHFLĞQLHĔ]DVLODQLD-EDUVSUDZQRĞüRG]\VNXPHWDQXURĞQLH]HZ]UoVWHPWHJRFLĞQLHQLD:]URVWRZLFLĞQLHQLD]DVLODQLDWRZDU]\V]\VSDGHNOLF]E\SHUPDFML
F]\OL SRZLHU]FKQL PHPEUDQ\  ]EOLĪRQ\ Z SU]\SDGNX REX SR]LRPyZ Z]ERJDFHQLD
-DNNROZLHNMHVWPRĪOLZHX]\VNDQLHZPRGXOH8%(&2-&]QDF]ąFHJRZ]ERJDFHQLa
ZPHWDQ ]GRREM WRVSUDZQRĞüRG]\VNXMHVWEDUG]RPDáDLQLHSU]HNUDF]D
 =QDF]QH ]ZLĊNV]HQLH VSUDZQRĞFL RG]\VNX X]\VNXMH VLĊ RJUDQLF]DMąF VWĊĪHQLH
PHWDQXZUHWHQWDFLHGRSR]LRPXNWyU\PyJáE\E\üMXĪZ\VWDUF]DMąF\]SXQNWX
widzenia SURGXNFMLXĪ\WHF]QHJRFLHSáDZDXWRWHUPLF]Q\PUHDNWRU]HUHZHUV\MQ\P>2].
-DN PRĪQD WHĪ ]DXZDĪ\ü QD U\VXQNX 9, innym korzystnym aspektem ograniczenia
VWRSQLDZ]ERJDFHQLDMHVWQLHZLHONLH]PQLHMV]HQLHSRZLHU]FKQLPHPEUDQ\SU]\FLĞQLeQLDFK]DVLODQLDZ\ĪV]\FKRd 2 bar.
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5\V:Sá\ZFLĞQLHQLDLOLF]E\SHUPHDFMLQDVWĊĪHQLHLVSUDZQRĞüRG]\VNXPHWDQX
Fig. 8. The effect of pressure and the permeation number on the concentration and recovery of methane
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Fig. 9. Relationship between methane recovery, permeation number and feed gas pressure at methane
concentration in the enriched gas of 0.5 and 0.9 vol. %
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WNIOSKI

x 3U]HSURZDG]RQRREOLF]HQLDV\PXODF\MQHSURFHVX]DWĊĪDQLDPHWDQX REM 
w mieszaninie z azotem (99,8% obj.) w czterokolumnowej instalacji do adsorpcji ]PLHQQRFLĞQLHQLRZHM 36$  Z\SHáQLRQHM ZĊJOHP DNW\ZQ\P 7DNHGD
*; 2NUHĞORQR ]DOHĪQRĞü VWĊĪHQLD PHWDQX Z JD]LH Z]ERJDFRQ\P RUD]
VSUDZQRĞFLRG]\VNX&+4 RGWDNLFKSDUDPHWUyZUXFKRZ\FKMDNQDWĊĪHQLDSU]eSá\ZXNOXF]RZ\FKVWUXPLHQLJD]RZ\FKFLĞQLHQLHUHJHQeracji oraz czas trwania
NURNXF\NOX36$6WZLHUG]RQRĪHZV\PXORZDQ\PSURFHVLHPRĪQD]HVSUDwQRĞFLąRG]\VNXSU]HNUDF]DMąFą85X]\VNDüJD]Z]ERJDFRQ\]DZLHUDMąF\ ponad 1,2% obj. metanu.
x 1D SRGVWDZLH Z\NRQDQ\FK V\PXODFML QXPHU\F]Q\FK VWZLHUG]RQR WDNĪH ĪH GOD
UyĪQ\FKNRPELQDFMLSDUDPHWUyZUXFKRZ\FKPRĪQD]EDUG]RGXĪąVSUDZQRĞFLą
RG]\VNX a  X]\VNLZDü VWUXPLHĔ JD]RZ\ R VWĊĪHQLX PHWDQX Z\QRV]ąF\P
RNRáRREM, FRZĞZLHWOHGRQLHVLHĔOLWHUDWXURZ\FKXPRĪOLZLDZ\NRU]\VWDQLH
takiego gazu w turbinach gazowych na paliwo ubogie.
x 3U]HSURZDG]RQRREOLF]HQLDV\PXODF\MQHSURFHVX]DWĊĪDQLDPHWDQX REM 
w mieszaninie z azotem (99,8% obj.) w module membranowym UBE CO-C05,
RNUHĞODMąF ]DOHĪQRĞü PLĊG]\ VWĊĪHQLHP PHWDQX VSUDZQRĞFLą MHJR RG]\VNX FiĞQLHQLHPSRVWURQLH]DVLODQLDLOLF]EąSHUPHDFML6WZLHUG]RQRĪHZPRGXOHW\P
SRSU]H]RGSRZLHGQLGREyUVWRVXQNXFLĞQLHĔSRVWURQLH]DVLODQLDLSHUPHDWXRUD]
SRZLHU]FKQLPRGXáX REUD]RZDQHMSU]H]OLF]EĊSHUPHDFML PRĪQDX]\VNDüJD]
Z]ERJDFRQ\ R VWĊĪHQLX  REM OXE Z\ĪV]\P MHGQDN SU]\ EDUG]R QLVNLHM
VSUDZQRĞFLRG]\VNXQLHSU]HNUDF]DMąFHM6WZLHUG]RQRSRQDGWRĪHVSUDwQRĞü RG]\VNX PRĪQD ]QDF]ąFR ]ZLĊNV]\ü RJUDQLF]DMąF VWĊĪHQLH &+4 w gazie
Z]ERJDFRQ\PGRSR]LRPXNWyU\PyJáE\E\üMXĪZ\VWDUF]DMąF\]SXQNWX
wid]HQLD SURGXNFML XĪ\WHF]QHJR FLHSáD Z DXWRWHUPLF]Q\P UHDNWRU]H UHZHUV\jnym.
x :Z\QLNXSU]HSURZDG]RQ\FKEDGDĔGRSUDFRZDQRQDU]ĊG]LDobliczeniowe oraz
zgromadzono daneNWyUHEĊGąSRPRFQHSU]\GDOV]\FKEDGDQLDFKSURFHVX]DWĊ
ĪDQLD PHWDQX Z SRZLHWU]X ZHQW\ODF\MQ\P HPLWRZDQ\P ] V]\EyZ NRSDOĔ ZĊ
JORZ\FKZW\PSU]\RNUHĞODQLXMHJRRSáDFDOQRĞFLHQHUJHW\F]QHM

ǻ

İ

İ

ߟ

ȡ

3
OZNACZENIA – SYMBOLS
A
b0
c
ds

– powierzchnia membrany, m2
membrane area
– ZVSyáF]\QQLNZUyZQDQLXL]RWHUP\PXOWLVLWH/DQJPXLUEDU-n
coefficient of the multisite Langmuir isotherm
– FLHSáRZáDĞFLZH- kg-1 K-1
specific heat capacity
– ĞUHGQLFD]LDUQDDGVRUEHQWXPP

5




















7HRUHW\F]QDDQDOL]D]DWĊĪDQLDPHWDQX

N
k
n
p
QN2
QP/
q*
qs
R
T
V
y
ǻH
İ
İs
ߟுర

ȡX

particle diameter of adsorbent bed
– QDWĊĪHQLHSU]HSá\ZXJD]XNPROK-1
gas flow rate
– ZVSyáF]\QQLNSU]HQLNDQLDPDV\V-1
mass transfer coefficient
– Z\NáDGQLNZUyZQDQLXizotermy multisite Langmuir
coefficient of the multisite Langmuir isotherm
– FLĞQLHQLHEDUOXEN3D
pressure
– ZVSyáF]\QQLNSHUPHDFMLD]RWXNPROK-1 m-2 bar-1
permeability coefficient
– ZVSyáF]\QQLNZUyZQDQLXL]RWHUP\PXOWLVLWH/DQJPXLU.
coefficient of the multisite Langmuir isotherm
– VWĊĪHQLHUyZQRZDJRZHZID]LH]DDGVRUERZDQHMmol kg-1 lub kmol kg-1
equilibrium concentration of adsorbed phase
– VWĊĪHQLHUyZQRZDJRZHZID]LH]DDGVRUERZDQHMSU]\Sĺmol kg-1 lub kmol kg-1
equilibrium concentration of adsorbed phase at Sĺ
– liczba permeacji (=A·QN2·pZ/NZ)
permeation numer
– temperatura, K
temperature
– QDWĊĪHQLHSU]HSá\ZXJD]X1P3 h-1
volumetric gas flow rate
– XG]LDáPRORZ\
mole fraction
– FLHSáRDGVRUSFMLJ kmol-1 lub kJ mol-1
heat of adsorption
– SRURZDWRĞü]áRĪD
bed porosity
– SRURZDWRĞü]LDUQD
particle porosity
– VSUDZQRĞüRG]\VNXPHWDQXZSURFHVLH
methane recovery
– JĊVWRĞüXV\SRZD]áRĪDNJ m-3
bed density
I1'(.6<'2/1(,*Ï51(– SUBSCRIPTS AND SUPERSCRIPTS

i, j
3à
Prod
5Ļ
Reg
Ret
s

– VNáDGQLNLM
i, j- component
– NURNSáXNDQLDVWUXPLHQLHPJD]XZ]ERJDFRQHJR
purge with the enriched gas stream
– produkt, gaz wzbogacony w CH4
product, gas enriched in CH4
– NURNUR]SUĊĪDQLDSU]HFLZSUąGRZHJR
countercurrent depressurization
– NURNUHJHQHUDFMLSUyĪQLRZHM
vacuum regeneration
– dotyczy retentatu
retentate
– ID]DVWDáD ]áRĪHOXE]LDUQRDGVRUEHQWu)
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Z
VAM
wlot
wylot

solid phase (bed or particle of the bed)
– krok zasilania (adsorpcji), zasilanie w procesie membranowym
feed (adsorption), feed in the membrane process
– powietrze wentylacyjne, gaz surowy
ventillation air, raw gas
– dotyczy parametrów gazu doprowadzDQHJRGRNROXPQ\PRGXáXPHPEUDQRZHJR
inlet gas parameters
– GRW\F]\SDUDPHWUyZJD]XZ\SURZDG]DQHJR]NROXPQ\PRGXáXPHPEUDQRZHJR
outlet gas parameters
3,ĝ0,(11,&7:2&<72:$NE – REFERENCES

[1]

Nawrat S., Gatnar K., 20082FHQDVWDQXLPRĪOLZRĞFLXW\OL]DFML metanu z powietrza wentylacyjQHJR SRG]LHPQ\FK NRSDOĔ ZĊJOD NDPLHQQHJR, Polityka Energetyczna, 11 (Zeszyt 2), 69-83,
https://min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE112/08-nawrat-gatnar.pdf.
[2] Gosiewski K., Pawlaczyk A., Jaschik M., 2011. Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego
NRSDOĔZWHUPLF]Q\PUHDNWRU]HUHZHUV\MQ\P, Przem. Chem., 90/10, 1917-1923.
[3] Gosiewski K., Pawlaczyk A., 2014. Catalytic or thermal reversed flow combustion of coal mine
ventilation air methane: What is better choice and when? Chem. Eng. J., 238, 78-85, DOI:
10.1016/j.cej.2013.07.039
[4] Gatnar K. 2006. 0HWDQSRNáDGyZ ZĊJODMDNRSDOLZRDOWHUQDW\ZQH – SU]\NáDG\UR]ZLą]DĔ Z-aVWU]ĊEVNLHM 6SyáFH :ĊJORZHM 6$ 3ROLW\ND (QHUJHW\F]QD  =HV]\W VSHFMDOQ\  -437,
https://se.min-pan.krakow.pl/pelne_teksty20/k20_gatnar.pdf.
[5] :DUPX]LĔVNL.-DVFKLN07DĔF]\N0:RMG\áD$-DQXV]-&\JDQ$6RáW\V(%DGaQLDSURFHVXUR]G]LDáXPLHV]DQLQ\PHWDQ– D]RWZNRPHUF\MQ\FKPRGXáDFKPHPEUDQRZ\FK3UDFH
1DXNRZH ,QVW\WXWX ,QĪ\QLHULL &KHPLF]QHM 3ROVNLHM Akademii Nauk, 20, 117-125,
http://www.iich.gliwice.pl/download/prace-naukowe/Zeszyt-20-2016.pdf.
[6] Jaschik M.7DĔF]\N M.:RMG\áD A., Janusz-Cygan A.:DUPX]LĔVNL K.6RáW\V E., 2017. ZastoVRZDQLHVHSDUDFMLPHPEUDQRZHMGR]DWĊĪDQLDPHWDQXSRFKRG]ąFHJR]SRwietrza wentylacyjnego
NRSDOĔ 3UDFH 1DXNRZH ,,&K 3$1  -14, http://www.iich.gliwice.pl/download/pracenaukowe/Zeszyt-21-2017.pdf.
[7] Warmuzinski K., Tanczyk M., Jaschik M., 2015. Experimental study on the capture of CO2 from
flue gas using adsorption combined with membrane separation, International Journal of Greenhouse Gas Control, 37, 182-190, DOI: 10.1016/j.ijggc.2015.03.009.
[8] 7DĔF]\N M., Jaschik M. :DUPX]LĔVNL K. :RMG\áD A., Piech D., Janusz-Cygan A. 6RáW\V E.,
2015. =DWĊĪDQLH QLVNRVWĊĪRQ\FK ]DQLHF]\V]F]HĔ JD]RZ\FK Z VWUXPLHQLX SRZLHWU]D Z GRĞZLDdF]DOQHM LQVWDODFML GR DGVRUSFML ]PLHQQRFLĞQLHQLRZHM 3UDFH 1DXNRZH ,,&K 3$1 19, 49-59,
http://www.iich.gliwice.pl/download/prace-naukowe/ Zeszyt-19-2015.pdf.
[9] Ruthven D. M., 1984. Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons,
New York.
[10] 7DĔF]\N0:DUPX]LĔVNL.-DVFKLN0:RMG\áD $ *LHá]DN . Separation of carbon
dioxide from flue gases by pressure swing adsorption, Chemical and Process Engineering, 31,
359-372.
[11] %Dá\V06]F]XUNRZVNL-&]HSLUVNL/Adsorption technology for ventilation air methane
HQULFKPHQWLQ(GV%RURZVNL06ZRONLHĔ-6HOHFWHGLVVXHVUHODWHGWRPLQLQJDQGFOHDQFRDO
technology, AGH University of Science and Technology, 253-257.
[12] 7DĔF]\N 0 :DUPX]LĔVNL . -DQXV]-Cygan A., Jaschik M., 2011. Investigation of membrane
performance in the separation of carbon dioxide, Chem. Process Eng., 32, (4), 291-298. DOI:
10.2478/v10176-011-0023-5.





7HRUHW\F]QDDQDOL]D]DWĊĪDQLDPHWDQX

67

MAREK T$ē&=<., MANFRED JASCHIK, KRZYSZTOF W$508=,ē6.,, ALEKSANDRA JANUSZ-CYGAN, JOLANTA
JASCHIK, ARTUR W2-'<à$, E/ĩ%,(7$S2à7<6
THEORETICAL ANALYSIS OF THE ENRICHMENT OF METHANE IN VENTILATION AIR
BY PRESSURE SWING ADSORPTION AND MEMBRANE SEPARATION
The removal of ventilation air methane (VAM) is an important ecological and economic issue. The
main difficulty in this case is related to the fact that methane occurs in a very small concentration in a
huge amount of ballast. In Polish coal mines, from 270,000 to 1,400,000 m3 (STP) h-1 of the air-methane
mixture with the average methane concentration of about 0.3 vol.% is discharged from a single shaft [12]. The ICE PAS has developed a technology for oxidizing methane from ventilation air in a noncatalytic, thermal reverse-flow reactor [2-3]. It has been shown that this reactor can work auto-thermally
already at methane concentrations of 0.2% vol., However, the utilization of the released heat is possible at
concentrations of methane higher than 0.4% vol. [2]. Therefore, PSA and membrane processes for the
enrichment of methane in ventilation air were investigated theoretically in this study.
A four-column PSA installation, presented in details in [7-8] and schematically in Fig.1, was fed with
a mixture of methane (0.2 vol.%) and nitrogen (99,8 vol.%) with a pressure of 110 kPa and flowrate of
2000 m3 (STP) h-1. Activated carbon Takeda G2X7/12 was used as an adsorbent. The mathematical
model used in the simulations is presented in [10] and the basic data for calculations are given in Tables
1-3. The process produces a stream of purified air and a stream enriched in CH 4. The latter is partially
used in the purge step of the PSA cycle.
The results of numerical simulations are presented in Table 4 and in Figures 2-6. It was found that a
two-fold increase in the feed gas flowrate leads to a rise in the concentration of methane by a factor of 6
(Fig. 2) with a relatively small decrease (from ~100 to 80%) of CH4 recovery (defined by Eq.3). As was
shown in Fig. 3 it is possible to attain almost 6-fold rise of CH4 concentration with a recovery exceeding
85% by properly choosing a flow rate of the purified stream during vacuum regeneration step of the PSA
cycle.
A block diagram of the simulated membrane process for the enrichment of methane in air is presented in Fig.7. As in the case of PSA, the process was fed with a mixture of methane (0.2 vol.%) and
nitrogen (99.8 vol.%) with a flowrate of 2000 m3 (STP) h-1. The mathematical model used in the simulations is presented in [12]. The UBE CO-C05 membrane module was considered in the analysis which
provides an CH4/N2 ideal selectivity of 0.529 [5-6]. It was assumed that the pressure at the permeate side
is equal to 1 bar and the parameters changed in the simulations are the feed gas pressure and the permeation number (Eq. 4). Recovery of methane was defined in this case by Eq. 5.
Figure 8 shows the relationship between the methane concentration and recovery, the pressure of feed
gas and the permeation number. As can be seen, a rise of permeation number (and consequently of membrane area) at a given feed gas pressure may lead to an increase of CH 4 concentration even up to 1 vol.%,
however, at the expense of a significant reduction of its recovery. Reducing the level of methane enrichment to 0.5 vol.% (sufficient from the point of view of the generation of heat in a thermal reverse-flow
reactor) may assure methane recovery >20% at a moderate feed gas pressure (~3 bar) and a low membrane area (Fig.9).
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STRUKTURA WEWNĉTRZNA PIAN RVC
1 - Instytut InĪynierii Chemicznej PAN Gliwice, ul. Baátycka 5, 44-100 Gliwice
2 - Nanores Sp. z o. o. Sp. k., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocáaw
3 - Politechnika Wrocáawska, Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, WybrzeĪe WyspiaĔskiego
27, 50-370 Wrocáaw
4 - Politechnika Opolska, Wydz. Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Analiza wewnĊtrznej struktury szkieletu pian wĊglowych (Reticulated Vitreous Carbon, RVC), przeprowadzona za pomocą mikrotomografii komputerowej, nie pozwoliáa w sposób jednoznaczny okreĞliü
w jakim stopniu ich struktura jest nieciągáa. Dlatego, w celu dokáadniejszej obserwacji zastosowano
elektronową mikroskopiĊ skaningową oraz optyczną. Wykonano równieĪ mikroprzekroje plazmą ksenonu
i ablacjĊ laserową. Ponadto przeanalizowano topografiĊ powierzchni przeáomu szkieletu pian RVC. Na
podstawie przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe szkielet pian RVC nie wykazuje wewnĊtrznej porowatoĞci.
Sáowa kluczowe: piany RVC, mikrotomografia komputerowa, mikroskopia, ablacja laserowa
The analysis of the internal structure of RVC foams (Reticulated Vitreous Carbon) skeleton carried out
by computed microtomography, did not allow to unambiguously determine to what extent their structure
is discontinuous. Therefore, for more accurate observation, scanning electron microscopy and optical
microscopy were used. Micro-cuts with Xenon plasma and laser ablation were also done. In addition, the
topography of the breakthrough surface of the RVC foam skeleton was analyzed. On the basis of the
conducted tests, it was found that the RVC foam skeleton does not show internal porosity.
Keywords: RVC foam, computed microtomography, microscopy, laser ablation

1. WPROWADZENIE
Pierwszymi materiaáami wĊglowymi które zostaáy zastosowane w przemyĞle, obok
naturalnego diamentu, byáy tak zwane wĊgle klasyczne, jak np. sztuczny grafit, sadze
czy wĊgiel aktywny. Jednak intensywny rozwój tego typu materiaáów, który rozpocząá
siĊ w latach 60. ubiegáego wieku, przyczyniá siĊ do powstania nowych materiaáów
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wĊglowych, takich jak wáókna wĊglowe, wĊgle diamentopodobne (diamond-like carbon) lub szkáopodobne (glass-like carbon). W latach 80. XX wieku przeáomowym
byáo odkrycie tzw. nanowĊgli, takich jak nanorurki wĊglowe, fulereny czy grafen.
Do materiaáów wĊglowych podobnych do szkáa naleĪą szkliste piany wĊglowe
(RVC, Reticulated Vitreous Carbon), które charakteryzują siĊ prostą trójwymiarową
strukturą opartą o tzw. mostki [1, 2]. Są to materiaáy charakteryzujące siĊ duĪą
porowatoĞcią (do 97%) i jednoczeĞnie duĪą powierzchnią wáaĞciwą, a równoczeĞnie
przewodzą prąd. Ponadto, co niezwykle waĪne w wielu procesach, piany te są
obojĊtne chemicznie. Dlatego znalazáy one zastosowanie jako izolatory ciepáa,
absorbery energii, elektrody w procesach elektrochemicznych, filtry gazów i cieczy,
zwáaszcza Īrących Ğrodków chemicznych oraz w biomedycynie. Pierwsze piany RVC
otrzymane zostaáy przez Forda w latach 60. [3] metodą pirolizy termoutwardzonej
piany polimerowej. Proces ten w nieco zmodyfikowanej formule stosowany jest do
dnia dzisiejszego i w uproszczeniu moĪna go przedstawiü nastĊpująco: wzorcowa
piana polimerowa (np. poliuretanowa) impregnowana Īywicą (np. fenolową,
furfurylową lub epoksydową) poddana zostaje pirolizie, w wyniku czego otrzymywana jest piana RVC, co schematycznie przedstawiono na rys. 1. Proces ten jest bardzo
obiecującą metodą, pozwalającą poprzez dobór wyjĞciowej piany polimerowej, kontrolowaü strukturĊ porów, gĊstoĞü porów oraz porowatoĞü otrzymywanej piany RVC.
Jak zauwaĪyá Inagaki [4], na powierzchni wĊgli o strukturze podobnej do szkáa
zaobserwowaü moĪna cienką warstwĊ o wiĊkszym stopniu krystalicznoĞci w porównaniu do wewnĊtrznej struktury piany, szczególnie gdy piana poddawana byáa obróbce
cieplnej w wysokiej temperaturze. Jednak jak pokazaáy badania zaprezentowane
w pracy Piątka i wsp. [5], na podstawie badaĔ przeprowadzonych techniką mikrotomografii komputerowej, dla piany RVC zaobserwowano wrĊcz pewne nieciągáoĞci (puste
przestrzenie) w wewnĊtrznej strukturze szkieletu. NieciągáoĞci te mogą w istotny sposób
wpáywaü na wspóáczynniki transportu ciepáa, bowiem ich obecnoĞü moĪe prowadziü
do zmniejszenia liczby Nu nawet o 40% w porównaniu do szkieletu o strukturze litej [6].

a)

b)

c)

Rys. 1. Schemat otrzymywania piany RVC: a) wyjĞciowa piana polimerowa, b) piana polimerowa po
impregnacji Īywicą, c) piana polimerowa po procesie pirolizy, tj. piana RVC
Fig. 1. Scheme of RVC foam production: a) template polymer foam, b) polymer foam after resin impregnation, c) polymer foam after carbonization, i.e. RVC foam
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Dlatego celem niniejszej pracy byáo dokáadniejsze sprawdzenie struktury wewnĊtrznej
piany RVC za pomocą nieniszczących i niszczących technik od skali -makro do -nano
i weryfikacja na ich podstawie wewnĊtrznej struktury piany RVC otrzymanej metodą
mikrotomografii komputerowej.
2. MATERIAàY I METODY BADAWCZE
AnalizĊ struktury wewnĊtrznej pian RVC 30, RVC 45, RVC 80 i RVC 100 (ERG
Materials and Aerospace Corp.) o gĊstoĞci porów wynoszącej odpowiednio 30, 45, 80
i 100 porów na cal liniowy (PPI) przeprowadzono techniką rentgenowskiej
mikrotomografii komputerowej (P-CT). Do pomiarów zastosowano mikrotomograf
SkyScan 1172 (Aartselaar, Belgia) wyposaĪony w lampĊ rentgenowską o mocy 8 W
i maksymalnym napiĊciu 80 kV. ObróbkĊ obrazu przeprowadzono tzw. metodą progowania globalnego (GT) [5, 7].
NastĊpnie w celu weryfikacji struktury wewnĊtrznej piany RVC wykonano jej
przekrój stosując wiązkĊ jonów plazmy ksenonu. Metoda skupionej wiązki jonów
plazmy ksenonu Xe-PFIB (Plasma Focused Ion Beam) w poáączeniu
z wysokorozdzielczym mikroskopem elektronowym SEM pozwoliáa na wykonanie
i analizĊ przekrojów w nano- i mikroskali [8]. Przy obróbce materiaáu plazmą ksenonu, kaĪdy z mikroprzekrojów po wstĊpnym trawieniu prostokąta miaá szerokoĞü 60
ȝm
i gáĊbokoĞü 60 ȝm (lub otwór przelotowy). Po zakoĔczeniu dodatkowego polerowania
szerokoĞü przekroju ulegáa powiĊkszeniu. Za pomocą lasera ArF (rys. 5a) oraz CO2
(rys. 5b) usuniĊto równieĪ powierzchniowe warstwy materiaáu (ablacja laserowa).
Do pierwszej z wymienionych technik zastosowano stacjĊ do mikroobróbki laserowej
ProMaster Optec ArF (193 nm). Laser ekscymerowy, pozwoliá na ablacjĊ
z czasem trwania impulsu 6ns, przy dáugoĞci fali 193 nm [9]. W drugim przypadku
zastosowano laserowy system do grawerowania Trotec Speedy 300, wyposaĪony
w laser CO2 firmy Synrad, Inc. Laser CO2 charakteryzowaá siĊ dáugoĞcią fali 10,6 ȝm
i czasem trwania impulsu rzĊdu setek mikrosekund [10]. Obserwacje próbek po ablacji
laserowej przeprowadzono za pomocą mikroskopu Keyence VHX-5000
wyposaĪonym w obiektyw o zakresie powiĊkszenia 500 - 5000 x. Przeprowadzono
takĪe obserwacjĊ przeáomów pian przy pomocy mikroskopu elektronowego (SEM).
3. WYNIKI BADAē I ICH ANALIZA
Na rysunku 3 pokazano obraz wewnĊtrznej struktury mostka piany RVC
otrzymany metodą PCT przed (rys. 2.a) i po przeprowadzeniu binaryzacji metodą GT
(2.b).
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Rys. 2. Obraz wewnĊtrznej struktury piany RVC 30 otrzymany metodą PCT: a) surowy, b) po binaryzacji
Fig. 2. Image of the RVC foam internal structure obtained by the PCT method: a) original, b) after
binarization operation

Jak moĪna zauwaĪyü, na obu obrazach widoczna jest wyraĨna nieciągáoĞü
wewnĊtrznej struktury szkieletu, tzw. „gąbczasta struktura” [5]. Z drugiej jednak
strony, porowatoĞü wewnĊtrzna szkieletu piany wyznaczona w oparciu o metodĊ
mikrotomografii komputerowej (Tabela 1) wskazuje, Īe te puste przestrzenie są
niewielkie, wáaĞciwie pomijalnie maáe.
Dlatego konieczna byáa weryfikacja otrzymanych informacji i stwierdzenie, jaka
jest rzeczywista struktura wewnĊtrzna szkieletu pian RVC: bardziej lita czy
„gąbczasta”.
JuĪ pierwsze badania wykonane dla przeáomu szkieletu piany RVC metodą SEM
wskazaáy, Īe struktura szkieletu jest raczej ciągáa, to znaczy, Īe nie zaobserwowano
Īadnych nieciągáoĞci na powierzchni przeáomu, co pokazano na rys. 3.
Tabela 1. PorowatoĞü wewnĊtrzna pian RVC
Table 1. Closed porosity of RVC foams
Piana

PorowatoĞü wewnĊtrzna
[%]

RVC 30
RVC 45
RVC 80
RVC 100

0,49
1,31
0,41
0,41
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Rys. 3. Obraz SEM przeáomu piany RVC 100. PowiĊkszenie: 800 x
Fig. 3. SEM images of RVC 100 foam fracture. Magnification: 800 x

Jednak istnieje moĪliwoĞü, Īe w szkielecie piany mogą wystĊpowaü liczne puste
przestrzenie - wewnĊtrzne pory o strukturze zamkniĊtej i maáej objĊtoĞci, które nie
uwidocznią siĊ na tak przygotowanej powierzchni. Dlatego wykonano kolejne obrazy
SEM za pomocą mikroskopu FEI Xe-PFIB dla mikroprzekrojów otrzymanych przy
uĪyciu plazmy ksenonu, co pokazano na rys. 4. RównieĪ w tym przypadku, pomimo
zastosowania powiĊkszenia rzĊdu 2000 x, nie zaobserwowano nieciągáoĞci
w strukturze szkieletu piany RVC.
a)

b)

Rys. 4. Obrazy piany RVC 45 SEM-PFIB przekroju w powiĊkszeniu: a) 200x, b) 2000 x
Fig. 4. SEM-PFIB images of RVC 45 cross section with magnitude a) 200x, b) 2000 x

PodjĊto równieĪ próbĊ ablacji laserowej za pomocą lasera ArF i CO2, jednak jak
pokazaáy obrazy wykonywane za pomocą mikroskopu optycznego Keyence VHX5000, powierzchnia próbki wĊglowej ulega w tym przypadku zbyt duĪym
znieksztaáceniom, co widaü na rysunkach 5.a i 5.b, przedstawiających odpowiednio
ablacjĊ laserem CO2 i laserem ArF. Jak moĪna zauwaĪyü, zastosowanie lasera, czyli
obróbki wysokotemperaturowej, powoduje, Īe struktura warstwy wierzchniej
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materiaáu ulega zmianie, a co za tym idzie, jednoznaczna interpretacja otrzymanych
wyników jest utrudniona.
a)

b)

Rys. 5. Obraz powierzchni poddanych ablacji laserem a) CO2 dla piany RVC 100, b) ArF dla piany
RVC 30
Fig. 5. Image of the surface treated with laser ablation a) CO2 for RVC 100 foam, b) ArF for RVC 30
foam

WNIOSKI
x
x

x

W pracy przedstawiono wyniki badaĔ wewnĊtrznej struktury szkieletu pian RVC
przeprowadzone metodą mikrotomografii komputerowej. Na ich podstawie nie
moĪna w sposób jednoznaczny stwierdziü, czy wewnĊtrzna struktura szkieletu
pian RVC jest lita, czy wykazuje pewne nieciągáoĞci w swej strukturze.
W celu rozstrzygniĊcia powyĪszej wątpliwoĞci zastosowano szereg technik
nieniszczących (m.in. SEM) oraz niszczących (ablacja laserowa, wytrawianie
plazmą ksenonu). Na ich podstawie moĪna stwierdziü, Īe w wewnĊtrznej strukturze szkieletu pian RVC nie zaobserwowano pustych przestrzeni (wewnĊtrznej porowatoĞci).
Zastosowane metody ablacji laserowej nie są odpowiednią techniką do obserwacji
wewnĊtrznej struktury szkieletu pian wĊglowych, poniewaĪ wskutek obróbki wysokotemperaturowej ich powierzchnia ulega zbyt duĪym deformacjom.

Badania zostaáy sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (Projekt nr Dec2016/23/B/ST8/02024).
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INNER STRUCTURE OF THE RVC FOAM
One of the modern carbon materials are glassy carbon foams (RVC, Reticulated Vitreous Carbon),
which are characterized by high porosity (up to 97%) and large specific surface, they can conduct electric
current and are chemically inert [1, 2]. They are produced by the pyrolysis of a template polyurethane
foam impregnated with resin [3], Fig. 1.
Studies performed with the use of computed microtomography (micro-CT) in [5] have shown for
RVC foams discontinuities (voids) in the internal structure of the skeleton, which may affect the heat
transport [6]. The purpose of this work was to verify, the internal structure of the RVC foam, using selected techniques.
The analysis of the structure of RVC foams with pore density of 30, 45, 80 and 100 pores per linear
inch (PPI) (ERG Materials and Aerospace Corp.) was carried out using the micro-CT technique (SkyScan

76

W. MACEK i inni

1172, Aartselaar, Belgium) [5, 7]. In addition, cross-sections of foam with Xenon plasma (Plasma
Focused Ion Beam, Xe-PFIB) were performed and cross-section analysis was performed in nano- and
microscale using the SEM microscope [8]. The micro-cuts were 60 ȝm wide and 60 ȝm deep (or through
hole). Additionally, using ArF laser (ProMaster Optec ArF, 193 nm, 6ns pulse time [9]) and CO2 laser
(Trotec Speedy 300 laser CO2 Synrad, Inc., 10.6um pulse time of hundreds of microseconds [10]), the
surface layers of the material were removed (laser ablation). Observations were performed using the
Keyence VHX-5000 microscope (magnification 500 - 5000 x).
Fig. 2 shows the tomography of the RVC foam strut structure. The discontinuity of the structure
("spongy" structure) is clearly visible [5], but the internal porosity of the skeleton is small (Table 1). The
SEM studies of the RVC foam breakthrough did not show material discontinuities (Figure 3), which does
not exclude small closed pores. Therefore, SEM images (FEI Xe-PFIB magnification 2000 x microscope,
Fig. 4) were taken for the micro-cuts obtained with Xenon plasma, but no skeleton discontinuities were
observed.
During laser ablation (ArF and CO2 lasers with Keyence VHX-5000 optical microscope), the surface
becomes significantly distorted (Figures 5.a and 5.b for CO2 and ArF laser ablation, respectively) due to
excessively high temperature.
Computed microtomography did not confirm unambiguously whether the RVC foam skeleton is solid
or spongy. SEM observations of foam breakthrough and etching by Xenon plasma did not reveal any
discontinuities in the structure. Laser ablation did not produce unambiguous results due to serious surface
distortions.
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BADANIA SEPARACJI ',7/(1.8:ĉ*/$,$=2TU
NA CERAMICZNYCH MEMBRAN$&+&,(.à<&+
IMPREGNO:$1<&+&,(&=Ą-212:Ą

1
,QVW\WXW,QĪ\QLerii Chemicznej PAN, ul. %DáW\FND-100 Gliwice
3ROLWHFKQLND2SROVND:\G]LDá,QĪ\QLHULL3URGukcji i Logistyki, ul. Gen. Sosnkowskiego 31,
45-272 Opole

2

:SUDF\SU]HGVWDZLRQRZ\QLNLEDGDĔVHSDUDFMLGLWOHQNXZĊJODLD]RWXQDFHUDPLF]Q\FKPHPEUanach
FLHNá\FKLPSUHJQRZDQ\FKFLHF]ąMRQRZą>(mim][Ac]. Badania przeprowadzono GODUyĪQ\FKPDWeULDáyZ
ceramicznych w temperaturze 20& GOD FLĞQLHĔ - EDU &LHF] MRQRZą QDQRV]RQR PHWRGą SRNU\Zania
oraz zanurzania. 6WZLHUG]RQR ĪH RWU]\PDQH PHPEUDQ\ FKDUDNWHU\]XMą VLĊ QLHZLHONLPL VWUXPLHQLDPL
masowyPLRUD]PDá\PLZDUWRĞFLDPLVHOHNW\ZQRĞFL
6áRZDNOXF]RZH absorpFMDGLWOHQHNZĊJODFLHF]HMRQRZH
The experimental results of carbon dioxide and nitrogen separation on ceramic membranes impregnated with ionic liquid [Emim][Ac] are presented. Different ceramic materials were investigated at the
temperature of 20& and at the pressures of 1-7 bar. The ionic liquid was introduced into ceramic support
by coating and soaking. It was found, that prepared membranes are characterized by small mass fluxes
and low selectivity.
Keywords: absorption, carbon dioxide, ionic liquids

1. WPROWADZENIE
W konwencjonalnych metodach usuwanLDGLWOHQNXZĊJODZ\NRU]\VWXMHVLĊ Jáywnie odwracalny proces absorpcji w aminach [1]. Wadami tych metod Vą VWUDW\ rozpuszczalnika na skutek parowania NRUR]\MQRĞü UR]WZRUyZ DPLQ QLVND VWDELOQRĞü
termiczna oraz znaczne koszty energetyczne $OWHUQDW\Zą PRĪH E\ü ]DVWRVRwanie
technologii membranowej, jako RV]F]ĊGQHM LHNRORJLF]QHMPHWRG\UR]G]LDáX
0HPEUDQąQD]\ZDVLĊSyáSU]HSXV]F]DOQąID]ĊSHáQLąFąUROĊEDULHU\GODWUDQsportu
PDV\SRPLĊG]\UR]G]LHODQ\PLSU]H]QLąPLHV]DQLQDPLFLHNá\PLOXEJD]RZ\PL3RMĊ
cie mHPEUDQ\PRĪQDUyZQLHĪUR]V]HU]\üQDID]ĊFLHNáą- ZyZF]DVPHPEUDQąFLHNáą
QD]\ZDP\ FLHF] QLHPLHV]DMąFą VLĊ ]DUyZQR ] UR]WZRUHP ]DVLODMąF\P, jak i odbiorF]\PNWyUDSHáQLUROĊSyáSU]HSXV]F]DOQHMEDULHU\GODWUDQVSRUWXPDV\SRPLĊG]\QLPL
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0HPEUDQ\ FLHNáH QD QRĞQLNX SRURZDW\P Supported Liquid Membranes, SLMs)
to PHPEUDQ\ Z NWyU\FK VHOHNW\ZQD ID]D FLHNáD RVDG]RQD MHVW Z SRUDFK QRĞQLND
VXSSRUWX  L XWU]\P\ZDQD WDP SU]H] VLá\ NDSLODUQH *áyZQą ]DOHWą 6/0V MHVW GXĪD
powierzchnia wymiany masy, PDáDLORĞüVHOHNW\ZQHMID]\FLHNáHMRUD]]QDF]QLHZLĊkV]D HIHNW\ZQRĞü Z SRUyZQDQLX GR LQQ\FK URG]DMyZ PHPEUDQ [2] *áyZQą ZDGą
memEUDQ 6/0V MHVW LFK PDáD VWDELOQRĞü>] powodowana wysychaniem lub odparowywaniem fazy cieNáHM ] PHPEUDQ\ EąGĨ Z\S\FKaniem, czy wydmuchiwanie jej
z SRUyZQRĞQLND
: SU]\SDGNX XĪ\FLD FLHF]\ MRQRZ\FK MDNR ID]\ FLHNáHM Z 6/0V X]\VNXMH VLĊ
membrany nazywane Supported Ionic Liquid Membrane (SILM). W SILM ditlenek
ZĊJOD URzpuszcza VLĊ Z PHPEUDQLH SR VWURQLH QDGDZ\ G\IXQGXMH SU]H] PHPEUDQĊ
i jest desorbowany po stronie permeatu [4-5]. Ciecz jonowa (Ionic Liquid, IL)jest
umieszF]DQD Z SRUDFK PHPEUDQ\ FR SRZRGXMH UHGXNFMĊ LORĞFL ,/ Z SRUyZQDQLX
z membraQDPL FLHNá\PL, D WDNĪH REQLĪHQLH ]XĪ\FLD HQHUJLL SRWU]HEQHM GR transportu
i podgrzania IL [6-7].
Zainteresowanie cieczami jonowymi w procesach separacji ditlenNXZĊJODZ\QLND
]GXĪHMUR]SXV]F]DOQRĞFL&22 w wybranych cieczach jonowych [8]. W V]F]HJyOQoĞFL
FLHF]HMRQRZHRSDUWHRNDWLRQLPLGD]RORZ\FKDUDNWHU\]XMąVLĊVWRVXQNRZRGXĪąURzSXV]F]DOQRĞFLą CO2 oraz pRMHPQRĞFLą DEVRUSF\MQą NWyUą GRGDWNRZR PRĪQD ]ZLĊkV]\ü SRSU]H] RGSRZLHGQL GREyU DQLRQX. CLHF]H MRQRZH]DZLHUDMąFHDQLRQRFWDQRZ\
SRVLDGDMąGXĪąSRMHPQRĞüDbVRUSF\MQąZV]HURNLP]DNUHVLHWHPSHUDWXULFLĞQLHĔ>].
3HUPHDFML JD]yZ SRSU]H] PHPEUDQ\ 6,/0 SRĞZLĊFRQD MHVW VSRUD LORĞü SUDF Eadawczych -DNR QRĞQLN 6,/0 QDMV]HU]HM ]RVWDá\ SU]HEDGDQH PDWHULDá\ SROLPHURZH
JedQDNĪHLFKSUDNW\F]QH]DVWRVRZDQLHZZDUXQNDFKSU]HP\VáRZ\FKMHVWRJUDQLF]RQH
z powodu niskich JĊVWRĞFL strumienia permeatu RUD] VáDEHM VWDELOQRĞFL WHUPLF]QHM.
Alternatywą PRJą E\ü PDWHULDá\ FHUDPLF]QH WDNLH MDN $O2O3, SiO2 oraz TiO2 ze
wzglĊGXQDZ\VRNą Z\WU]\PDáRĞütermiF]QąLPHFKDQLF]Qą. Close et al. (2012) [10]
wykonali badania permeacji CO2 w SILM przygotowanym z Al2O3 nasączonego
[Emim][Tf2N] i [C6mim][Tf2N]. 3U]HSXV]F]DOQRĞü&22 zmierzona dla SRUyZRĞUHdnicy 100 nm E\áDZLĊNV]DQLĪGODSRUyZRĞUHGQLF\20 nm (SU]HSXV]F]DOQRĞFLPHmbrany, permeance, Z\QRVLáa odpowiednio PCO2= 2,65×10í mol m-2 s-1 Pa-1 oraz
PCO2 = 1,05×10í mol m-2 s-1 Pa-1). $XWRU]\ Z\VXQĊOL SU]\SXV]F]HQLH ĪH UyĪQLFH
ZZ\GDMQRĞFL6,/0Z\QLNDMą]ZSá\ZXZLHONRĞFLSRUyZLRGG]LDá\ZDĔPLĊG]\FLeF]ąMRQRZąLFHUDPLFzQ\PPDWHULDáHPPHPEUDQ\
W pracy [11] Albo et al. (2014) badali membrany ceramiczne Al2O3/TiO2 ZSRáą
czenLX ] >(PLP@ >$F@ FR SR]ZROLáR QD RVLąJQLĊFLH GXĪ\FK SU]HSXV]F]DOQRĞFL membrany PCO2 = 2,î–8 mol m-2 s-1 Pa-1 RUD]LGHDOQ\FKVHOHNW\ZQRĞFL&22/N2 UyZQ\FK
ĮCO2/N2 = 30,]QDF]QLHSU]HZ\ĪV]DMąF\FK ZDUWRĞFL]PLHU]RQHGODSURFHVyZVHSDUacji przy wykorzysWDQLXPDWHULDáyZSROLPHURZ\FKIGHDOQ\ZVSyáF]\QQLNVHOHNW\ZQoĞFL DCO2/N2 zdefiniowany PRĪH E\ü jako iloraz SU]HSXV]F]DOQRĞFL F]\VW\FK
VNáDGQLNyZ:
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(1)

JG]LH SU]HSXV]F]DOQRĞü PHPEUDQ\ GOD L-WHJR VNáDGQLND Pi) zdefiniowana jest jako
LORUD]JĊVWRĞFLVWUXPLHQLDWHJRVNáDGQLNDSU]HFKRG]ąFHJRSU]H]PHPEUDQĊ NPROP-2
s-1) i róĪQLF\FLĞQLHĔSDQXMąF\FKQDGLSRGPHPEUDQą (Pa)
W pracy [12] Chojniak et al. (2014) badali nanoporowate membrany ceramiczne
TiO2 i SiO2–ZrO2 o kontrolowanej wielkRĞFLSRUyZ(1- 20 nm) przygotowanych meWRGązol-ĪHO i nDVąF]RQ\FKFLHF]ą MRQRZą[Emim][Ac], FKDUDNWHU\]XMąFąVLĊGXĪąURzSXV]F]DOQRĞFLą &22. 0HPEUDQ\ 6,/0 RWU]\PDQR SRSU]H] UĊF]QH QDQRV]HQLH FLHF]\
jonoZHM QD SRZLHU]FKQLĊ PHPEUDQ\ Rraz poprzez pokrywanie wDUVWZą rozpylonej
cieczy jonowej, FR SURZDG]LáR GR RWU]\PDQia GXĪ\FK ZDUWRĞFL SU]HSXV]F]DOQRĞFL
membrany PCO2 = 4,31±0,13×10–8 mol m-2 s-1 Pa-1 RUD]LGHDOQHMVHOHNW\ZQRĞFL&22/N2,
ĮCO2/N2 = 31,18. ZmierzoQH SU]HSXV]F]DOQRĞFL PHPEUDQ\ GOD SRUyZ  QP E\á\
o SRQDGZLĊNV]HQLĪGODSRUyZQP5yĪQLFQLHPRĪQDZ\MDĞQLüMHG\QLHHIHkW\ZQąJUXERĞFLąFLHF]\MRQRZHMOXE]DZDUWRĞFLąZRG\, DOHJáyZQLH]PLDQDPLZáDVQoĞFLFLHF]\MRQRZHMZSRUDFKPDWHULDáXFHUDPLFznego.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki przeprRZDG]RQ\FKEDGDĔ przepuszczalQRĞFLLVHOHNW\ZQRĞFLUR]G]LDáX czystych ga]yZCO2 i N2 dla membran SILM otrzyPDQ\FK SRSU]H] LPSUHJQDFMĊ FHUDPLF]QHJR QRĞQLND FLHF]ą MRQRZą >(PLP>>$F@
(octan 1-etylo-3-metyloimidazolu). :EDGDQLDFKXĪ\WRUyĪQ\FKPDWHULDáyZFHUDmicznych z Al2O3, SiO2 oraz TiO2, ZSRVWDFLUXUHNRĞUHGQLF\]HZQĊWU]QHM mm, gruboĞFL-3mm i GáXJRĞFLmm.
2. %$'$1,$'2ĝ:,$'&=$/1E
2.1. Stanowisko badawcze
6WDQRZLVNR GR EDGDQLD SURFHVyZ UR]G]LDáX JD]yZ SU]HGVWDZLRQR QD U\V .
*áyZQ\PHOHPHQWHP staQRZLVNDMHVWPRGXáPHPEUDQRZ\  ]]DPRQWRZDQąPHmEUDQą SILM (4).
*D]]EXWOL  SRSU]H]]DZyUUHGXNF\MQ\  SRGDZDQ\MHVWGRWHUPRVWDWRZDQHM
NRPRU\EDGDZF]HM  RĞUHGQLF\PPLGáXJRĞFLPPZ\NRQDQHM]HVWDOLNZaVRRGSRUQHMLZ\SRVDĪRQHMZSáDV]F]JU]HZF]\  :NRPRU]H  ]DPRFRZDQDMHVW
membrana SILM (4), w postaci rurki wykonanej z Al2O3 &LĞQLHQLH Z NRPRU]H Eadawczej utrzymywano na sWDá\P SR]LRPLH Z ]DNUHVLH  GR  bar QDGFLĞQLHQLD *D]
SU]HQLND SU]H] PHPEUDQĊ L SRSU]H] SU]HSá\ZRPLHU] 6) wyprowadzany jest do otoczenia.
W czasie HNVSHU\PHQWyZ XWU]\P\ZDQR w komoU]H EDGDZF]HM VWDáą WHPSHUDWXUĊ
UyZQą&.
Przed badaniami ZáDĞFLZ\PLDSDUDWXUĊRSUyĪQLDQR ]JD]yZSRPSąSUyĪQLRZą  
DQDVWĊSQLHZ\SHáQLDQR czystym gazem z butli (1).
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Rys. 1. Stanowiska badawcze: 1 - butla z gazem, 2 - UHGXNWRUFLĞQLHQLD- grzejnik, 4 - membrana SILM, 5 - komora badawcza, 6 - SU]HSá\ZRPLHU]- SRPSDSUyĪQLowa
Fig.1. Experimental setup: 1 - gas bottle, 2 - pressure valve, 3 - heater, 4 - SILM membrane,
5 - membrane module, 6 - flowmeter, 7 - vacuum pump

*RWRZ\PRGXáPHPEUDQRZ\SRND]DQRQDIRWRJUDILDFK(rys. 2 i rys 3), przy czym
QDU\VSRND]DQRPRGXáPHPEUDQRZ\JRWRZ\GRSUDF\QDWRPLDVWQDU\VSRka]DQRPRGXá]H]GMĊWąRVáRQą LZLGRF]Qą]DPRQWRZDQąPHPEUDQą6,/0

P
Q

L
U

D
M
á
Rys. 2. Stanowisko badawcze
Fig. 2. Experimental setup
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5\V0RGXáPHPEUDQRZ\]]DPRQWRZDQąUXUNRZąPHPEUDQą FHUDPLF]Qą
Fig. 3. Membrane module without cover

2.2. :\EyUQRĞQLND6,/0
'R EDGDĔ Z\EUDQR PDWHULDá\ FHUDPLF]QH Z SRVWDFL UXUHN wykonanych z Al2O3,
SiO2 oraz TiO2R ĞUHGQLFDFK ]HZQĊWUznych 10 PP JUXERĞFL -3 PP GáXJRĞFL 
PP 0DWHULDá\ FKDUDNWHU\]XMą VLĊ Z\VRNą Z\WU]\PDáRĞFLą WHUPLF]Qą L PHFKaQLF]Qą [7]. OGSRZLHGQLHSRáąF]HQLHW\FKPDWHULDáyZ]Z\branymi cieczami jonowymi PRĪH SR]ZROLü QD X]\VNDQLH PHPEUDQ 6,/0 R GXĪHM VHOHNW\ZQRĞFL
LSU]HSXV]F]DOQRĞFLRUD]RSUDFRZDQLHRV]F]ĊGQ\FKLEDUG]LHMHIHNW\wnych technologii
UR]G]LDáX
2.3. 6SRVyESU]\JRWRZDQLDPHPEUDQ6,/0
3URFHVLPSUHJQDFMLPDWHULDáXQRĞQLNDZ,/PRĪHE\üUHDOL]RZDQ\SRGFLĞQLHQLHP
DWPRVIHU\F]Q\P SRSU]H] UĊF]QH QDQRV]HQLH ,/ SU]\ SRPRF\ JD]\ ]ZLOĪRQHM FLHF]ą
MRQRZą, DQDVWĊSQLHXVXQLĊFLHQDGPLDUX,/]SRZLHU]FKQLPHPEUDQ\]DSRPRFąELEuá\ >]. 1DMF]ĊVWV]ą PHWRGą WZRU]HQLD 6,/0 MHVW ]DPRF]HQLH SRURZDWHJR QRĞQLND
w cieczy jonowej na czas zazwyczaj kilku do kilkunastu godzin. [11]. Z uwagi na
Z\VRNąOHSNRĞüFLHF]\MRQRZ\FKDWDNĪHQLVNąSUĊĪQRĞüSDURSHUDFMĊWĊF]ĊVWRSU]eprowaG]D VLĊ Z ZDUXQNDFK SUyĪQLRZ\FK OXE FLĞQLHQLRZ\FK DE\ ]PLQLPDOL]RZDü
prawdopoGRELHĔVWZRZ\VWĊSRZDQLDSĊFKHU]\NyZSRZLHWU]D w membranie.
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0DWHULDáFHUDPLF]Q\LPSUHJQRZDQRFLHF]ąMRQRZąPHWRGąSRNU\ZDQLDL]DQXU]ania. Metoda pokrywania (coating) polega QDQDQRV]HQLXQDF]\VWąLRGWáXV]F]RQąSoZLHU]FKQLĊ FHUDPLF]Qą FLHF]\ MRQRZHM ]D SRPRFą SĊG]OD 1DGPLDU FLHF]\ MRQRZHM
]ELHUDVLĊ]SRZLHU]FKQLUXUNL]DSRPRFąELEXá\DQDVWĊSQLHUXUNĊFHUDPLF]Qą zostaZLDVLĊGRZ\VFKQLĊFLD RGGRPLQ 3URFHVQDQRV]HQLDSRZWDU]DVLĊRGGR
UD]\,ORĞüQDQLHVLRQHMFLHF]\MRQRZHMNRQWUROXMHVLĊPHWRGąZDJRZą Metoda zanurzania (soaking) polega QD ]DQXU]HQLX F]\VWHM L RGWáXV]F]RQHM UXUNL FHUDPLF]QHM
ZFLHF]\MRQRZHMQDF]DVRGGRK3RW\PF]DVLHUXUNĊZ\FLąJDVLĊ]FLHF]\MoQRZHMDQDGPLDUFLHF]\XVXZDVLĊELEXáą,ORĞüQDniesionej cieczy jonowej kontroluje
VLĊPHWRGąZDJRZą

Z

F
G
P

P

2.3 :\QLNLEDGDĔGRĞZLDGF]DOQ\FK
%DGDQLDGRĞZLDGF]DOQHZ\NRQDQRQDVWDQRZLVNXEDGDZF]\PU\V:EDGDQLDFK
W\FKXĪ\WRUyĪQ\FKPDWHULDáyZFHUDPLF]Q\FKoznaczonych odpowiednio:
1. A - rurki ceramiczne kupione w Instytucie CeUDPLNLL0DWHULDáyZ%XGRZOanych, Gliwice (oznaczenie producenta Al60)
2. B - rurki ceramiczne kupione w Instytucie CeUDPLNLL0DWHULDáyZ%XGRZOanych, Gliwice (oznaczenie producenta Al90)
3. C - membrany ceramiczne badane na zlecenie InstytuWX6]NáD&HUDPLNL0aWHULDáyZ2JQLRWUZDá\FKL%XGRZODQ\FK*OLZLFH R]QDF]HQLHSURGXFHQWD*,6
Raport 2008)
4. D - membrany ceramiczne firmy Pervatech BV ]DNW\ZQąSRZáRNąNU]HPLRnNRZą VWRVRZDQH GR VHSDUDFML ZRG\ od alkoholu butylowego na instalacji
SU]HP\VáRZHM Z =DNáDGDFK $]RWRZ\FK .ĊG]LHU]\Q 6$. (oznaczenie producenta 1050)
3RZ\ĪV]H PDWHULDá\ FHUDPLF]QH VáXĪ\á\ GR SU]\JRWRZDQLD FLHNá\FK PHPEUDQ
6,/0SRSU]H]LPSUHJQDFMĊUXUHNFHUDPLF]Q\FKRFWDQHP1-eutylo-3-metyloimidazolu
([Emim][Ac]).
Rurki ceramiczne wykonane z PDWHULDáX$R]QDF]RQH$$$]PDWHULDáX%
R]QDF]RQH % % RUD] ] PDWHULDáyZ & L ' - po oczyszczeniu, wysuszeniu oraz odWáXV]F]HQLX ZDĪRQR 3R ]DPRQWRZDQLX Z DSDUDWXU]H EDGDZF]HM PLHU]RQR PDVRZH
strumienie CO2 i N2 SU]HFKRG]ąFH SU]H] GDQą UXUNĊ FHUDPLF]Qą SU]HG LPSUHJQDFMą
FLHF]ąMRQRZą
1DVWĊSQLH UXUNL FHUDPLF]QH LPSUHJQRZDQR FLHF]ą MRQRZą SRSU]H] ]anurzenie
w cieczy jonowej lub poprzez pokrywanie. Po naniesieniu cieczy jonowej i wysuszenLX HZHQWXDOQLHRVXV]HQLXELEXáą UXUNLZDĪRQRSrzed oraz po pomiarze. W ten spoVyE RNUHĞODQR LORĞü FLHF]\ MRQRZHM ZFKáRQLĊWHM SR LPSUHJQDFML RUD] XWUDWĊ FLHF]\
jonowej w trakcie pomiaru, co VWDQRZLáRRsWDELOQRĞFLPHPEUDQ\SU]\GDQ\PFLĞQLeniu:]DOHĪQRĞFLRGURG]DMXPDWHULDáXUR]NáDGXSRUyZOHSNRĞFi cieczy jonowej przy
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Z\ĪV]\FK FLĞQLHQLDFK F]ĊĞü FLHF]\ MRQRZHM MHVW Z\S\FKDQD ] SRUyZ PDWHULDáX FHUamicznego, co powoduje pogorszenie G]LDáDQLDPHPEUDQ\ lub jej zniszczenie.
: WUDNFLH SRPLDUyZ PLHU]RQR PDVRZH VWUXPLHQLH JD]yZ - >NJ m-2 s-1)]) przeFKRG]ąF\FKSU]H]RWU]\PDQąPHPEUDQĊ6,/0RUD]REOLF]DQRLGHDOQąVHOHNW\wQRĞüĮ
GODF]\VW\FKJD]yZ&22 i N2 (r-nie 1):\QLNLEDGDĔGRĞZLDGF]DOQ\FK dla wybranych
PDWHULDáyZFHUDPLF]Q\FKSU]HGLSRLPSUHJQDFMLSU]HGVWDZLRQRSRQiĪHM
Na rysunku 4 przestawiono wynLNL SRPLDUyZ VWUXPLHQLD D]RWX Sá\QąFHJR SU]H]
PHPEUDQĊGODEDGDQ\FKUXUHNFHUDPLF]Q\FK$L%QLHSRNU\W\FKFLHF]ąMRQRZą Analogiczne wyniki otrzymano dla CO2.
0.35
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0.30

J [kg/(m*m*s)]
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Rys.43RUyZQDQLHVWUXPLHQLPDV\12 GODUyĪQ\FKPDWHULDáyZFHUDPLF]Q\FKEH]FLHF]\Monowej, WHPSHUDWXUD&
Fig. 4. Comparison of N2 mass fluxes for various ceramic materials without ionic liquid,
temSHUDWXUH&

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono ]DOHĪQRĞFL strumienia N2 i CO2 Sá\QąFHJRprzez
PHPEUDQĊRGUyĪQLF\FLĞQLHĔGODEDGDQ\FKUXUHNFHUDPicznych A1, A2 i A3 (rys 5) i
B1 i B3 (rys 6), w temSHUDWXU]H&
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Rys.5. Porównanie strumieni masy CO2 i N2 GODPDWHULDáXFHUDPLF]QHJR$, A2 i A3 impregnowanego [Emim]>$F@WHPSHUDWXUD&
Fig. 5. Comparison of CO2 and N2 mass fluxes for ceramic material A1, A2 and A3 impregnated with [Emim]>$F@WHPSHUDWXUH&
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Rys.6. Porównanie strumieni masy CO2 i N2 GODPDWHULDáXFHUDPLF]QHJR%L% impregnowanego [Emim]>$F@WHPSHUDWXUD&
Fig. 6. Comparison of CO2 and N2 mass fluxes for ceramic material B1 and B3 impregnated
with [Emim]>$F@WHPSHUDWXUH&

Na rysunku 7 SU]HGVWDZLRQRZ\QLNLSRPLDUyZVHOHNW\ZQRĞFLUR]G]LDáX&22/N2
dla badanych membran A i B.
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Rys.73RUyZQDQLHVHOHNW\ZQRĞFLUyĪQ\FKPDWHULDáyZFHUDPLF]Q\FKLPSUHJQRZDQ\FK
[Emim][Ac], temperatura 20°C
Fig. 7. Comparison of CO2/N2 selectivity for various SILMs impregnated with
[Emim][Ac], temperature 20°C
Wyniki uzyskane dla membran C i D przedstawiono na rysunkach 8 i 9
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Rys.83RUyZQDQLHVWUXPLHQLPDV\&22 i N2 GODPDWHULDáXFHUDPLF]QHgo C i D impregnowanego [Emim]>$F@WHPSHUDWXUD&
Fig. 8. Comparison of CO2 and N2 mass fluxes for ceramic material C and D impregnated
with [Emim]>$F@WHPSHUDWXUH&
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Rys. 93RUyZQDQLHVHOHNW\ZQRĞFLPDWHULDáyZFHUDPLF]Q\FKC i D impregnowanych
[Emim]>$F@WHPSHUDWXUD&
Fig. 9. Comparison of selectivity of CO2/N2 separation (Į) for ceramic material C and D
impregnated with [Emin][Ac], temperature 20&
Tabela 1. Masy cieczy jonowej naniesione na SRZLHU]FKQLĊ SILM
Table 1. Masses of ionic liquid applied to SILM

Membrana
przed pomiarem
A1 - Zanurzona na 24 h
B1 - Zanurzona na 24 h
A2 - Nanoszenie 1x
B3 - Nanoszenie 1x
A3 - Nanoszenie 2x
C – Zanurzona na 48 h
D – Nanoszenie 3x

3,464
4,137
0,449
1,854
0,601
3,162
1,696

Masa IL [g]
po pomiarze
utracona w trakcie
pomiaru
1,946
1,547
0,360
1,027
0,561
1,657
1,323

1,519 (43,8%)
2,590 (62,6%)
0,089 (19,9%)
0,827 (44,6%)
0,040 (6,7%)
1,505 (47.6%)
0,373 (22.0%)

$QDOL]XMąFSRZ\ĪV]ąWDEHOĊPRĪQD]DXZDĪ\üĪHPHPEUDQ\SU]\JRWRZ\ZDQHPeWRGą]DQurzania (A1, B1 - C Z\ND]XMąQDMZ\ĪV]ąsWUDWĊ naniesionej cieczy jonowej,
VLĊJDMąFą do 62 PDV\ SRF]ąWNRZHM 0embrany przygotowane poprzez nanoszenie
Z\ND]XMąPQLHMV]ąXWUDWĊFLHF]\MRQRZHMZF]DVLHSRPLDUyZZV]F]HJyOQRĞFLPHmbrany: $ NWyUD ]RVWDáD SRNryta jednokrotnie -19% utraty IL i A3 pokrywana dwukrotnie - 6,7% utraty masy.
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WNIOSKI
x &LHNáHPHPEUDQ\6,/0QDGDMąVLĊGRUR]G]LDáXPLHV]DQLQJD]RZ\FKRUD]XVuwania CO2 ]JD]yZ.
x 6SRVyE QDQRV]HQLD LPSUHJQDFMD  FLHF]\ MRQRZHM QD SRGáRĪH FHUDPLF]QH PD
GXĪH ]QDF]HQLH GOD WUZDáRĞFL PHPEUDQ\ *UXEH SRZáRNL 6,/0 RJUDQLF]DMą
SU]HSXV]F]DOQRĞüPHPEUDQ\]NROHL]E\WFLHQNLHPRJąSU]\F]\QLüVLĊGRQLeVWDELOQRĞFLLNUyWNLHJRRNUHVXSRSUDZQHJRG]LDáDQLD membrany.
x :\QLNLEDGDĔZVND]XMąĪHEDGDQHPDWHULDá\FHUDPLFzne A, B, C i D po impreJQDFML FLHF]ą MRQRZą Z\ND]XMą VáDEH ZáDVQRĞFL VHSDUDF\MQH EDGDQ\FK JD]yZ
6HOHNW\ZQRĞü LGHDOQD DCO2/N2 Z\QRVLáD RG  GR  SU]\ F]\P ]H Z]URVWHP FiĞQLHQLDVHOHNW\ZQRĞüPDODáD=DREVHUZRZDQRĪHZ\ĪV]HFLĞQLHQLHJD]XSRZoGRZDáR Z\GPXFKLZDQLH FLHF]\ MRQRZHM ] SRUyZ PDWHULDáX FHUDPLF]QHJR FR
SURZDG]LáR GR ]QLV]F]HQLD PHPEUDQ\ :LHONRĞFL SRUyZ EDGDQ\FK PDWHULDáyZ
ceramicznych, ]DZLHUDMąFH VLĊ Z JUDQLFDFK  – 10 Pm, Z\GDMą VLĊ E\ü ]E\W
GXĪHGRSUDZLGáRZHMSUDF\RWU]\PDQ\FKPHPEUDQ6,/0.
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ADAM ROTKEGEL, ZENON ZIOBROWSKI

CARBON DIOXIDE AND NITROGEN SEPARATION ON CERAMIC
LIQUID MEMBRANES IMPREGNATED WITH IONIC LIQUID
In conventional methods of CO2 removal from flue gases generally a reversible amine absorption
processes is used. As an alternative gas separation on membranes in combination with ionic liquids (ILs),
the so-called supported ionic liquid membranes (SILMs) are extremely attractive due to energy efficiency
and compact equipment. The paper presents the experimental results of carbon dioxide and nitrogen
separation on ceramic membranes impregnated with ionic liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium
([Emim][Ac]). The type of ceramic support used in SILMs membranes, as well as the support structure
are very important for the stability of the membrane. Different ceramic tubes of 10 mm outer diameter and
250 mm length, made of Al2O3, SiO2 and TiO2, were used to prepare supported ionic liquid membranes
(SILMs). The performance of SILMs depends generally on impregnation method of ceramic support.
Thick SILM layer decreases membrane permeability, but too thin SILM layer may reduce the performance and stability of the membrane. Two impregnation methods were used: coating and soaking. The tests
were carried out in the experimental setup shown in Figs.1-3 at the temperature of 20°C and at the pressures of 1-7 bar. The measured carbon dioxide and nitrogen mass fluxes and ideal selectivities for the
prepared SILMs based on different ceramic materials were presented in Figs.4-9. The prepared SILM
membranes are characterized by small mass fluxes and low ideal selectivities.
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BADANIA NAD ZASTOSOW$1,(0(1=<0Ï:-$.2
.$7$/,=$725Ï::6<17(=,((675Ï:2.7</2:<CH
.:$6Ï:7à86=&=2:<&+2ĝ5('1,(-'à8*2ĝ&,
à$ē&8&+$:ĉ*/2:(*2
,QVW\WXW,QĪ\QLHULL&KHPLF]QHM3$1*OLZLFHXO%DáW\FND-100 Gliwice
PrzeSURZDG]RQRV\QWH]ĊHVWUyZRNW\ORZ\FK UyĪQ\FKNZDVyZ WáXV]F]Rwych ZREHFQRĞFLGRVWĊSQHJR
w handlu katalizatora enzymatycznego lipase acrylic resin. Pomiary wykonano w zakresie zmian temperatury reakcji 313 K - 333 K, przy ZDUWRĞFLach SRF]ąWNRZHJRstosunku molowego substraWyZ (alkoholu
do kwasu), b, 1/1, 2,5/1, 3/1, 5/1. ,VWRWQą]DOHWąMHVWVWRVXQNRZRQLVNDWHPSHUDWXUDUHDNFML.8]yVNDQRZ\VRNLVWRSLHĔNRQZHUVMLNZDVXSU]\MHG\QLHQLHZLHONLHMLORĞFLSURGXNWyZXERF]Q\FK
6áRZDNOXF]RZHDONRKROHRNW\ORZHHVWU\ILNDFMDNDWDOL]DWRUHQ]\PDW\F]Q\ĞUHGQLRáDĔFXFKRZHNZaV\WáXV]F]RZH
Octyl esters of medium-chain fatty acids were synthesized in the presence of commercially available
enzyme lipase acrylic resin as catalyst in the range of temperatures 313 K 333 K, at initial mole substrate ratio (alcohol to acid), b, 1/1, 2.5/1, 3/1, 5/1. The important advantage is relatively low reaction
temperature of 323 K. High conversion of acid has been obtained and only small amounts of side products.
Keywords: enzymatic catalyst, esterification, medium-chain fatty acids, octyl alcohols

1. WPROWADZENIE
:]QDNRPLWHMZLĊNV]RĞFLSURFHVyZFKHPLF]Q\FKR]QDF]HQLXSU]HP\VáRZ\PNoQLHF]QD MHVW HIHNW\ZQD NDWDOL]D D ZLĊF ]ZLĊNV]HQLH V]\ENRĞFL UHDNFML OXE ZUĊF]
umoĪliwienie jej przebiegu w SRĪąGDQ\PNLHUXQNXRUD]PLQLPDOL]DFMDUHDNFMLQLHSoĪąGDQ\FKLLORĞFLSURGXNWyZXERF]Q\FK-HGQDNZG]LVLHMV]\FKF]DVDFKZ\PDJDQLDFR
GRNDWDOL]DWRUyZVą]QDF]QLHZ\ĪV]HQLĪZXELHJá\PZLHNXSRV]XNXMHVLĊWDNLFKNDWaOL]DWRUyZ NWyUH Vą SU]\MD]QH OXG]LRP L ĞURGRZLVNX QDWXUDOQHPX 7DNLH Z\PDJDQLD
QDNáDGD ]ZáDV]F]D V\QWH]D SURGXNWyZ GOD SU]HP\VáX VSRĪ\ZF]HJR NRVPHW\F]QHJR
oraz perfumeryjnego. :SURZDG]RQRZLĊFZGRĞüV]HURNLP]DNUHVLHNDWDOL]DWRU\KHWerogeniczne, a od kilkunastu lat w licznych RĞURGNDFK EDGDZF]\FK SUDFXMH VLĊ QDG
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]DVWRVRZDQLHPHQ]\PyZ.DWDOL]DWRU\WHVą]Z\NOHGURĪV]HRGNODV\F]Q\FKNDWDOL]aWRUyZ FKHPLF]Q\FK QDMF]ĊĞFLHM PRFQ\FK NZDVyZ jednak reakcje w LFK REHFQRĞFL
SU]HELHJDMąZ]QDF]QLHQLĪV]\FKWHPSHUDWXUDFK
W procesach estU\ILNDFMLNZDVyZWáXV]F]RZ\FKV]F]HJyOQLHSU]\GDWQHRND]Dá\VLĊ
lipazy z podklasy esteraz [1, 2]NWyUHVą]QDQHMDNRK\GUROD]\UR]FLQDMąFHZLą]DQLH
estrowe. Wang i in. [3@ VSUDZG]DOL NRPHUF\MQLH GRVWĊSQH OLSD]\ SRG NąWHP ]DVWRVowania w procesach estryfikacji. =QDOHĨOLlipazy uzyskane z &DQGLGDDQWDUFWLFD &Dndida UXJRZD 3VHXGRPRQDV FHSDFLD oraz amano lipase PS uzyskaną z %XUNKROGHULD
cepacia Unieruchomienie na ziemi okrzemkowej (diatomaceous earth) proponowali
jako najbardziej korzystne. Ziemia RNU]HPNRZD GLDWRPLW  MHVW QDWXUDOQą VXEVWDQFMą
SRFKRG]HQLDRUJDQLF]QHJRVNáDGDMąFąVLĊ]HVNRUXSHNMHGQRNRPyUNRZ\FKPLNURVNoSLMQ\FK RUJDQL]PyZ Ī\MąF\FK PLOLRQ\ ODW WHPX 6XEVWDQFMD WD – fitoplankton – daje
Z\MąWNRZH NRU]\ĞFL ]GURZRWQH OXG]LRP URĞOLQRP L ]ZLHU]ĊWRP MDNR EH]SLHF]Q\
QDWXUDOQ\LQLHWRNV\F]Q\ĞURGHN6WRVXMąFZUHDNFMLVWDáąZDUWRĞüSRF]ąWNRZHJR VWoVXQNXVXEVWUDWyZDXWRU]\X]\VNLZDOLQDMZ\ĪV]ąNRQZHUVMĊZ7 .SRK
Yadav i Borkar [4] VWRVXMąFKDQGORZ\QRYR]\PZUHDNFMLHVWU\fikacji kwasu leZXOLQRZHJR VWZLHUG]LOL EDUG]R QLVNą MHJR DNW\ZQRĞü 'OD SRSUDZ\ DNW\ZQRĞFL WHJR
katalizatora autorzy stosowali dodatkowe substancje organiczne. Najlepsze wyniki –
NRQZHUVMĊ NZDVX OHZXOLQRZHJR RNRáR   X]\VNDOL SRSU]H] ZVWĊSQH PRF]HQLH
eQ]\PXZPLHV]DQLQLHUHDNF\MQHM]H]QDF]Q\PREMĊWRĞFLRZRGRGDWNLHPHWHUXWHUWEutylo-etylowego w temperaturze 300 K, a QDVWĊSQLHSRGJU]DQLHUR]WZRUXGRZáDĞFLZHM
temperatury reakcji 323 K. Jednak badania prowadzone przez Leszczaka i Tran-Minh
[5] Z\ND]Dá\VLOQą]DOHĪQRĞüHIHNWyZWHJRW\SXDNW\ZDFMLHQ]\PX]DVWRVRZDQHJRZ
FKDUDNWHU]H NDWDOL]DWRUD RG ZáDĞFLZRĞFL IL]\NRFKHPLF]Q\FK NRQNUHWQ\FK VXEVWUDWyZ
i XĪ\W\FKUR]SXV]F]DOQLNyZ:REHFVáDEHMPRĪOLZRĞFLSU]HQLHVLHQLDZ\QLNyZHNVSeU\PHQWyZLQQ\FKEDGDF]\ZLHOXDXWRUyZRSUDFRZDáRWDNĪHZáDVQHPHWRG\SUHSDUowania katalizatora enzymatycznego, Z ]DOHĪQRĞFL RG pochodzenia surowca, oraz
VSRVyE QDQRV]HQLD QD UyĪQH QRĞQLNL 'OD SRGZ\ĪV]HQLD DNW\ZQRĞFL NDWDOL]DWRUD Z
badanej reakcji, badacze stosowali dodatkowo rozpuszczalniki organiczne w UyĪQHM
formie [6], promieniowanie mikrofalowe [7@F]\WHĪFLHF]e jonowe jDNRĞURGRZLVNo
reakcji [6, 8].
Kwasy WáXV]F]RZe WR NZDV\ NDUERNV\ORZH R GáXJRĞFL áDĔFXFKD ZĊJORZHJR RG 
do 38 DWRPyZZĊJODQDV\FRQHOXEQLHQDV\FRQH7HRSDU]\VWHMLORĞFLDWRPyZZĊJOD
RGGRLSURVW\PáDĔFXFKXZĊJORZ\PZ\VWĊSXMąQDWXUDOQLHZ ZLĊNV]RĞFL struktur
NRPyUNowych ludzi, ]ZLHU]ąW i URĞOLQVąVNáDGQLNDPLWáXV]F]yZURĞOLQQ\FKL]ZLHU]Ċ
F\FK : ]DOHĪQRĞFLRG GáXJRĞFL áDĔFXFKD ZĊJORZHJR Nwasy WáXV]czowe Vą FLHF]DPL
oleistymi lub FLDáDPL VWDá\PL =H Z]URVWHP GáXJRĞFL áDĔFXFKD ZĊJORZHJR ich rozSXV]F]DOQRĞü w wodzie JZDáWRZQLH VSDGD D URĞQLH Z UR]SXV]F]DOQLNDFK RUJDQLFznych. 0DMą ZLHOH ]DVWRVRZDĔ SU]HP\VáRZ\FK ]ZáDV]F]D Z SRVWDFL ]HVWU\ILNRZDQHM
[9].
:VWĊSQHbadania QDGV\QWH]ąHVWUyZRNW\ORZ\FKNZDVu oktanowego z zastosowaniem enzymu lipazy jako katalizatorD SR]ZROLá\ VWZLHUG]Lü ĪH UHDNFMD SU]HELHJD
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z ]DGDZDODMąFą V]\ENRĞFLą >@ &HOHP RPDZLDQHM SUDF\ MHVW V\QWH]D HVWUyZ RNW\Oowych inQ\FKNZDVyZWáuszczowych RĞUHGQLHMGáXJRĞFLáDĔFXFKDZĊJORZHJR. 3RGMĊWR
dalsze prace nad Z\W\SRZDQLHP QDMOHSV]HJR ] GRVWĊSQ\FK Z KDQGOX NDWDOL]DWRUyZ
enzymatycznych.
2. &=ĉĝû(.63(5<0(17$/1A
Zastosowane odczynniki: alkohol n-oktylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, kwas
heptanowy, kwas nonanowy, kwas dekanowy, kwas dodekanowy, katalizatory enzymatyczne: amano lipase from %XUNKROGHULD FHSDFLD immobilized on diatomaceous
earth DPDQR OLSD]D LPPRELOL]RZDQD QD ]LHPL RNU]HPNRZHM L]RORZDQD ] NRPyUHN
%XUNKROGHULDFHSDFLD), lipozyme Mm acrylic resin from 0XFRUPLHKHL (lipaza B imPRELOL]RZDQDQDĪ\ZLF\DNU\ORZHML]RORZDQD]NRPyUHN 0XFRUPLHKHL), lipase acrylic resin from &DQGLGD DQWDUFWLFD OLSD]D % LPPRELOL]RZDQD QD Ī\ZLF\ DNU\ORZHM
izolowana z NRPyUHN &DQGLGD DQWDUFWLFD), wszystkie odczynniki cz.d.a., produkcji
Sigma-Aldrich. Katalizator lipase acrylic resin ]DVWąSLáZ\FRIDQ\]SURGXNFMLNDWDOL]ator novozym 435 tego samego producenta, o tych samych parametrach.
5HDNFMH HVWU\ILNDFML NZDVyZ WáXV]F]RZ\FK SURZDG]RQR Z WHUPRVWDtowanym
]ELRUQLNRZ\P SHULRG\F]Q\P UHDNWRU]H EDGDZF]\P Z\SRVDĪRQ\P Z PLHV]DGáR PaJQHW\F]QH WHUPRPHWU L QDVDGNĊ ] FKáRGQLFą. 'OD Z\]QDF]HQLD ]DOHĪQRĞFL NLQHW\FzQ\FKSURZDG]RQRVHULHSRPLDUyZZVWDáHMWHPSHUDWXU]H7  K dla zakresu zmian
ZDUWRĞFL SRF]ąWNRZHJR VWRVXQNX PRORZHJR VXEVWUDWyZ DONRKROX GR RGSRZLHGQLHJR
NZDVXE2GUĊEQąVHULĊSRPLDUyZZ\NRQDQRSU]\ VWDá\PSRF]ątNRZ\P VWRVXQNX PRORZ\P VXEVWUDWyZ E   GOD ]PLDQ WHPSHUDWXU\ Z ]DNUHVLH
313 í 333 . =PLDQ\ VWĊĪHĔ UHDJHQWyZ w przebiegu reakcji oznaczano analitycznie.
W WUDNFLHHNVSHU\PHQWyZZXVWDORQ\FKRGVWĊSDFKF]DVXSRELHUDQRSUyENLPLHV]DQiny reakcyjnej i R]QDF]DQR Z QLFK PLDUHF]NRZR VWĊĪHQLH JUXS NDUERNV\ORZ\FK Soprzez oznaczenie liczby kwasowej, tj. masy wodorotlenku potasu potrzebnej do
]RERMĊWQLHQLDZROQ\FKNZDVyZRUJDQLF]Q\FK Dla wybranych syntez, przeprowadzonych przy jednakowym SRF]ąWNRZym stosunku molowym VXEVWUDWyZ 3/1 oraz przy
W\P VDP\P VWĊĪHQLX NDWDOL]DWRUD PDV Z\NRQDQR DQDOL]Ċ FKURPDWRJUDILF]Qą
VNáDdu mieszaniny poreakcyjnej ZUyĪQ\FKtemperaturach. =DZDUWRĞü ORWQ\FKVNáDGQiNyZRUJDQLF]Q\FKZ EDGDQ\FKPLHV]DQLQDFKSRUHDNF\MQ\FKR]QDF]RQRPHWRGąFKUoPDWRJUDILL JD]RZHM ] GHWHNFMą SáRPLHQLRZR-MRQL]DF\MQą *&),'  .DĪG\
HNVSHU\PHQWZNDĪGHMVHULLZ\NRQ\wano dwukrotnie - SRZWDU]DOQRĞüZ\QLNyZE\áD
bardzo dobra.
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Rys. 1. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu oktanowego n-oktanolem
wobec 0,625% PDVNDWDOL]DWRUDOLSR]\PH0PGODUyĪQ\FKZDULDQWyZDNW\ZRZDQLD
NDWDOL]DWRUDSU]HGUHDNFMąUyĪQHWHPSHUDWXU\DNW\ZDFMLLUyĪQHVWĊĪHQLDRNWDQX
Fig. 1. Effect of various activation methods on changes in acid number during esterification
of octanoic acid with n-octanol over 0.625 mass % lipozyme Mm as catalyst;
various activation temperatures and various concentration of octane

.RQW\QXRZDQR UR]SRF]ĊWH Z SRSU]HGQLHM SUDF\ >@ WHVWRZDQLH Z\PLHQLRQ\FK
Z\ĪHMNDWDOL]DWRUyZenzymatycznych w reakcji syntezy kwasu oktanowego z alkoholem 1-oktylowym. $NW\ZDFMĊ NDWDOL]DWRUD OLSR]\PH Mm prowadzono poprzez nasyFDQLH SUyENL NDWDOL]DWRUD UyĪQ\PL ]ZLą]NDPL RUJDQLF]Q\PL Z UyĪQ\FK LORĞFLDFK
.DWDOL]DWRUOLSR]\PH0PXPLHV]F]DQRZQLHZLHONLHMLORĞFLPLHV]DQLQ\ VXEVWUDWyZGR
NWyUHM dodawano oktan, eter dimetylowy lub oktan i eter dimetylowy. 7DNL UR]WZyU
pozostawiano na 30 min. w temperaturze 293 K lub podgrzewano do temperatury 323
.DQDVWĊSQLHRGVąF]DQRNDWDOL]DWRULXPLHV]F]DQRJRZUHDNWRU]HSURZDG]ąFUHDNFMĊ
ZJUXW\QRZHMSURFHGXU\:DUWRĞFLOLF]E\NZDVRZHMZSU]HELHJXHVWU\ILNDFMLZREecQRĞFLHQ]\PXGODNLONXZ\EUDQ\FKVHULL aktywacji katalizatora zamieszczono na wykresie (rys. 1).
=DVWRVRZDQHPHWRG\DNW\ZDFMLNDWDOL]DWRUDOLSR]\PH0PVSRZRGRZDá\SRGZ\Ī
V]HQLHZDUWRĞFLVWRSQLDSU]HUHDJRZDQLDNZDVXRNWDQRZHJRSU]\MHGQRF]HVQ\PVNUy
FHQLXF]DVXUHDNFML-HGQDNUH]XOWDWE\áSRUyZQ\ZDOQ\]G]LDáDQLHPNDWDOL]DWRUDOLSDVH
DFU\OLF EH] GRGDWNRZ\FK ]DELHJyZ 1DWRPLDVW NDWDOL]DWRU amano lipase RND]Dá VLĊ
QLHSU]\GDWQ\ GR NDWDOL]\ HVWU\ILNDFML NZDVX RNWDQRZHJR $QDOL]XMąF WH GDQH RUD]
ZF]HĞQLHMsze [10], zdecydowano w QDVWĊSQ\FKHNVSHU\PHQWDFKXĪ\ZDüMHG\QLH kataOL]DWRUDOLSDVHDFU\OLFZVWĊĪHQLXPDV ZGDOV]HMF]ĊĞFLSUDF\VNUyWRZROLSase).
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7DEHOD3DUDPHWU\HVWU\ILNDFMLEDGDQ\FKNZDVyZWáXV]F]RZ\FK
Table 1. Esterification parameters of investigated fatty acids

Kwas

Masa
molowa,
g/mol

Temp.
wrzenia,
°C

Alkohol

Temp.
reakcji,
K

pentanowy

102,13

186

oktylowy

heptanowy

130,19

223

nonanowy

158,23

dekanowy

Czas
reakcji,
min

Liczba
kwasowa

323

180

12

oktylowy

323

240

80

254

oktylowy

323

300

2

172,26

269

oktylowy

323

300

6

dekanowy

172,26

269

izooktylowy

323

600

5

dodekanowy

200,32

299

oktylowy

333

600

8

120

100

T=313 K
T=323 K
80

T=333 K

liczba kwasowa
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Rys. 2. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu dekanowego n-oktanolem
wobec 0,625% mas. katalizatora lipase, dla UyĪQ\FKWHPSHUDWXUE = 3/1
Fig. 2. Effect of temperature on course of acid number during esterification
of decanoic acid with n-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst. b = 3/1
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Rys. 3. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu dekanowego n-oktanolem wobec 0,625%
mas.
katalizatora lLSDVHGODUyĪQ\FKSRF]ąWNRZ\FKVWRVXQNyZPRORZ\FKVXEVWUDWyZ7 = 323 K
Fig. 3. Effect of initial mole ratio of substrates on course of acid number during esterification
of decanoic acid with n-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst. T = 323 K

=H Z]JOĊGX QD URVQąFH ]DLQWHUHVRZDQLH SU]HP\VáX WHFKQRORJLDPL SU]\MD]Q\PL
ĞURGRZLVNX Z\GDZDáR VLĊ FHORZ\P VSUDZG]HQLH F]\ GOD LQQ\FK NZDVyZ WáXV]F]oZ\FK R ĞUHGQLHM GáXJRĞFL áDĔFXFKD ZĊJORZHJR HVWU\ILNDFMD NDWDOLzowana tym enzyPHP RNDĪH VLĊ VNXWHF]QD : WDEHOL  SU]HGVWDZLRQR Z\QLNL SRPLDUyZ HVWU\ILNDFML
NLONX NZDVyZ WáXV]F]RZ\FK 5HDNFMH SURZDG]RQR Z REHFQRĞFL NDWDOL]DWRUD HQ]\PaW\F]QHJROLSDVHZVWĊĪHQLXPDV przy warWRĞFLSRF]ąWNRZHJRstosunku molowego sXEVWUDWyZ DONRKROX do kwasu, b = 3/1. Oceniano czas reakcji, potrzebny dla
X]\VNDQLD NRĔFRZHJR VWRSQLD SU]HUHDJRZDQLD GDQHJR NZDVX PLHU]RQHJR ZDUWRĞFLą
OLF]E\NZDVRZHM3RPLDUSURZDG]RQ\E\áGRF]DVXJG\NROHMQHGZDSRPLDU\OLF]E\
NZDVRZHMZ\ND]\ZDá\WĊ VDPąZDUWRĞü(VWU\ILNDFMDNZDVXGRGHNDQRZHJRZ\PDJDáD
SRGZ\ĪV]HQLDWHPSHUDWXU\GR.FRMHVWMXĪGRV\üZ\VRNąWHPSHUDWXUąGODUHDNFML
enzymatycznych. Na podstawie przebiegu reakcji, opisanych w tabeli 1, do szczegóáRZ\FKEDGDĔNLQHW\F]Q\FKwytypowano kwas nonanowy i kwas dekanowy.
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Rys. 4 Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu dekanowego izo-oktanolem
wobec 0,625% mas. katalizatora lipaseGODUyĪQ\FKWHPSHUDWXU
Fig. 4. Effect of temperature on course of acid number during esterification
of decanoic acid with iso-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst
200


b=1:1, T=323 K
b=2,5:1, T=323 K

150


liczba kwasowa






b=3:1, T=323 K
b=5:1, T=323 K
100

50

0
0

200

400

600

800

1000

czas (min)

Rys. 5. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu dekanowego izooktanolem wobec 0,625%
mas.
NDWDOL]DWRUDOLSDVHGODUyĪQ\FKSRF]ąWNRZ\FKVWRVXQNyZPRORZ\FKVXEVWUDWyZ
Fig. 5. Effect of initial mole ratio of substrates on course of acid number during esterification
of decanoic acid with iso -octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst
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Kwas dekanowy (decanoic acid, nazwa zwyczajowa kwas kaprynowy, capric acid)
CH3(CH2)8COOH. zQDMGXMHVLĊw QDWXUDOQ\FKSURGXNWDFKĪ\ZQRĞFLRZ\FKQSZROeju palmowym i kokosowym. (VWU\NZDVXGHNDQRZHJRPDMąOLF]QH]DVWRVRZDQLDMDNR
GRGDWNL VPDNRZH ]DSDFKRZH GR SURGXNWyZ SU]HP\VáX VSRĪ\ZF]HJR L NRPSonenty
]DSDFKRZH Z SU]HP\ĞOH SHUIXPHU\MQ\P 'HNDQLDQ\ VWRVRZDQH Vą Z SU]HP\ĞOH IDrPDFHXW\F]Q\P MDNR VHOHNW\ZQH VNáDGQLNL OHNyZ XPRĪOLZLDMąFH RGSRZLHGQLR URzáoĪRQą Z F]DVLH LFK G\VWU\EXFMĊ Z RUJDQL]PLH F]áRZLHND 7DN MDN kwas heksanowy
i oktanowy, DWDNĪHLFKPieszaniny, MDNUyZQLHĪ PLHV]DQLQ\NZDVyZ]XWZRU]RQ\PL
z nich estrami, kwas dekanowy jest stosowany ZUyĪQ\FKproduktach kosmetycznych,
WDNĪH do SLHOĊJQDFMLQLHPRZOąWTak liczne zastosowania SRZRGXMąVWDá\Z]URVWSUodukcji kwasXGHNDQRZHJRQDOHĪ\RQGRFKHPLNDOLyZZLHORWRQDĪRwych o GXĪHMGynamice wzrostu produkcji [9].
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Rys. 63RUyZQDQLHzmian liczby kwasowej w przebiegu estryfikacji kwasu dekanowego
wobec 0,625% mas. katalizatora lipase SU]\XĪ\FLXQ-oktanolu lub izo-oktanolu
Fig. 6. Comparison of changes in decanoic acid number in reaction with n-octanol
or iso-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst

Przebieg reakcji estryfikacji kwasu dekanowego alkoholem n-oktylowym, reprezentowany zmianami liczby kwasowej w czasie reakcji w funkcji, odpowiednio, temperatury prRFHVXRUD]SRF]ąWNRZHJRstosunku molowego VXEVWUDWyZDONRKROX
n-oktylowego do kwasu dekanowego, przedstawiono na wykresach (rys. 2, 3).
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7DEHOD6NáDGPLHV]DQLQ\SRUHDNF\MQHMZUHDNFMLNZDVXGHNDQRZHJR]Q-oktanolem.
T = 323 K, b = 3/1, 0,625% mas. lipase
Table 2. Composition of end reaction mixture in the reaction of decanoic acid
with n-octanol. T = 323 K, b = 3/1, 0.625 mass % lipase

6NáDGQLN

Reakcja
z izo-oktanolem

Reakcja
z n-oktanolem

6WĊĪHQLH, %mas

6WĊĪHQLH, %mas

alkohol

50,1

48,5

kwas dekanowy

2,3

1,7

ester

45,2

48,9

SR]RVWDáH

2,3

0,9

suma

100

100



Na kolejnych wykresach (rys. 4, 5) zaprezentowano ZSá\Z WHPSHUDWXU\ SURFHVX
i SRF]ąWNRZHJR stosunku molowego VXEVWUDWyZ na zmiany liczby kwasowej
w estryfikacji kwasu dekanowego alkoholem izooktylowym. Przebieg tej reakcji jest
z SXQNWX ZLG]HQLD WHFKQLNL ODERUDWRU\MQHM ]QDF]QLH EDUG]LHM VWDELOQ\ UyZQRPLHUQ\
i SR]ZDOD RVLąJQąü EDUG]R Z\VRNLH VWRSQLH SU]HUHDJRZDQLD MHGQDN F]DV UHDNFML MHVW
GáXĪV]\ 3RUyZQDQLH SU]HELHJX UHDNFML estryfikacji kwasu dekanowego alkoholem noktylowym i izooktylowym przedstawiono na rys.6. W obu reakcjach uzyskany proGXNW ]DZLHUD EDUG]R QLHZLHOH SURGXNWyZ QLHSRĪąGDQ\FK SR]D DONRKROHP NWyU\ E\á
dodawany do reakcji w QDGPLDU]HZVWRVXQNXGRLORĞFLVWHFKLometrycznej. (Tabela 2).
'R HVWU\ILNDFML NZDVyZ WáXV]F]RZ\FK XĪ\WR DONRKRO n-oktylowy i 2HW\ORKHNV\ORZ\ Z SRGSLVDFK VNUyWRZR MDNR izo-oktanol  6ą WR ZLHOR WRQDĪRZH VuURZFHGODSU]HP\VáXFKHPLF]QHJRLSU]HP\VáyZSRNUHZQ\FKREDUG]RV]HURNLP]aVWRVRZDQLX :\VRND WHPSHUDWXUD ZU]HQLD REX W\FK DONRKROL RGSRZLHGQLR &
i & SRZRGXMH ĪH SRZVWDáH Z UHDNFML ] QLPL HVWU\ Vą VáDER ORWQH-HVWWRLVWRWQH
w SURGXNFMLWZRU]\ZV]WXF]Q\FKJG]LHUyĪQHHVWU\RNW\ORZHVWRVXMHVLĊMDNRSODVW\Iikatory, doGDWNLSRSUDZLDMąFHVWDELOQRĞüWHUPLF]QąLRGSRUQRĞüQDXWOHQLDQLHZSU]eP\ĞOH IDUPDFHXW\F]Q\P GR SURGXNFML OHNyZ L NRVPHW\NyZ Z SU]HP\ĞOH
VSRĪ\ZF]\P Z UHDNFMDFK ] ROHMDPL URĞOLQQ\PL L WáXV]F]DPL ]ZLHU]ĊF\PL >@ 7\P
E\á SRG\NWRZDQ\ Z\EyU W\FK ZáDĞQLH L]RPHUyZ DONRKROX RNW\ORZHJR Z SURZDG]oQ\FK DNWXDOQLH EDGDQLDFK QDG V\QWH]ą HVWUyZ RNW\ORZ\FK QLHNWyU\FK NZDVyZ WáXVzF]RZ\FKRUD]ZHZF]HĞQLHMV]\FKSUDFDFKGRW\F]ąF\FKHVWU\ILNDFMLQS>@
Kwas nonanowy (nonanoic acid) CH3(CH2)7COOH Z\VWĊSXMH Z naturze w postaci
HVWUyZZROHMXSHODUJRQLLVWąGMHJRSRWRF]QDQD]ZDÄNZDVSHODUJRQRZ\´ (pelargonic
DFLG =DUyZQRVDPNZDVMDNL MHJRHVWU\PDMą]DVWRVRZDQLHMDNR KHUELF\G\DWDNĪH
w produkcji SODVW\ILNDWRUyZ ODNLHUyZ ĞURGNyZ ]DSDFKRZ\FK UyĪQHJR W\SX JD]yZ
pieprzowych.
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Rys. 7. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu nonanowego n-oktanolem
wobec 0,625% mas. katalizatora lLSDVHGODUyĪQ\FKWHPSHUDWXU
Fig. 7. Effect of temperature on course of acid number during esterification
of nonanoic acid with n-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst
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Rys. 8. Zmiany liczby kwasowej w reakcji estryfikacji kwasu nonanowego n-oktanolem wobec 0,625%
mas.
NDWDOL]DWRUDOLSDVHGODUyĪQ\FKSRF]ąWNRZ\FKVWRVXQNyZPRORZ\FKVXEVWUDWyZ
Fig. 8. Effect of initial mole ratio of substrates on course of nonanoic acid number during esterification
with n-octanol over 0.625 mass % lipase as catalyst
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Przebieg reakcji estryfikacji kwasu nonanowego alkoholem n-oktylowym
w ]DOHĪQRĞFLRG ]PLDQWHPSHUDWXU\SURFHVXLSRF]ąWNRZHJRstosunku molowego subVWUDWyZ SU]HGVWDZLRQRQDZ\NUHVDFK U\V DZ7DEHOLíVNáDGPLHV]DQLQ\Soreakcyjnej.
Tabela 36NáDGPLHV]DQLQ\SRUHDNF\MQHMZUHDNFMLNZDVXQRQDQRZHJR]n-oktanolem.
T=323 K, b=3/1, 0,625% mas. lipase
Table 3. Composition of end reaction mixture in the reaction of nonanoic acid
with n-octanol. T=323 K, b=3/1, 0.625 mass % lipase
Czas retencji, min

6WĊĪHQLH,
% mas

b = 1/1

b = 3/1

n-oktanol

6,6

48,2

kwas nonanowy

7,8

1,9

ester

81,0

46,4

SR]RVWDáH

4,6

3,5

suma

100

100

SNáDGQLN

3. WNIOSKI
3U]HSURZDG]RQRVHULHEDGDĔQDGZDUXQNDPLVWRVRZDQLDHQ]\PyZMDNRNDWDOL]DWoUyZ HVWU\ILNDFML NZDVyZ WáXV]F]RZ\FK R ĞUHGQLHM GáXJRĞFL áDĔFXFKD ZĊJORZHJR
3U]HGPLRWHP V]F]HJyáRZ\FK EDGDĔ NLQHW\F]Q\FK E\áD V\QWH]D HVWUyZ RNW\ORZ\FK
kwasu dekanowego i kwasu nonanowego. Jako katalizator zastosowano lipazĊ B uzyskaną z &DQGLGDDQWDUFWLFD RVDG]RQąQDĪ\ZLF\DNU\ORZHM produkt handlowy lipase
arylic resin, w QLVNLPVWĊĪHQLXZVWRVXQNXGRVXEVWUDWyZFRMHVWLVWRWQH]H Z]JOĊGXQD
FHQĊ. W SU]HEDGDQ\P]DNUHVLH]PLDQSDUDPHWUyZUHDNFMLNRU]\VWQHVąZDUWRĞFLWHmSHUDWXUD  . SRF]ąWNRZ\ VWRVXQHN PRORZ\ DONoholu do kwasu 2,5/1 lub 3/1.
2WU]\PDQ\SURGXNW]DZLHUDQLH]QDF]QąGRPLHV]NĊSURGXNWyZXERF]Q\FKSR]DDONoholem, stosowanym w QDGPLDU]H7DNDV\QWH]DZREHFQRĞFLNODV\F]QHJRNDWDOL]DWRUD
FKHPLF]QHJRíNZDVXVLDUNRZHJRRVWĊĪPDVWUZDW\ONRPLQ [12], jednak
wymaga wysokiej temperatury, a w ZDUXQNDFKSU]HP\VáRZ\FK]Z\NOHSRWU]HEQHMHVW
RF]\V]F]HQLHSURGXNWX]H]ZLą]NyZVLDUNL
=HZ]JOĊGXQDOLF]QH]DVWRVRZDQLDHVWUyZRNW\ORZ\FKNZDVyZ WáXV]F]RZ\FK (np.
[13]) QLH]Z\NOHSRWU]HEQHVąEDGDQLDkinetyczne. Temperatura procesu 323 K pozwaODQDGXĪHRV]F]ĊGQRĞFLHQHUJHW\F]QHLPDWHULDáRZHZNRQVWUXNFMLDSDUDWXU\
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MARIA KULAWSKA, W,(6à$:ORGANEK
INVESTIGATIONS ON THE APPLICATION OF ENZYMES IN THE SYNTHESIS
OF OCTYL ESTERS OF MEDIUM-CHAIN FATTY ACIDS
Kinetic experiments concerning use of enzymes as catalysts in the synthesis of octyl esters of fatty
acids have been conducted. Nonanoic acid and decanoic acid were particularly investigated. Commercially available lipase acrylic resin in the concentration of 0.625 mass % has been used as catalyst. It is lipase
B isolated from &DQGLGD DQWDUFWLFD immobilized on acrylic resin. Range of changed parameters are:
temperature 313333 K; initial mole ratio of substrates (alcohol to acid) 1/1; 2.5/1; 3/1; 5/1. The reaction
with n-octyl alcohol proceeded distinctly faster than with iso-octyl alcohol. High conversion of acid has
been obtained, the product contained only small amounts of undesired substances. The experiments
showed good results in the synthesis of octyl esters of medium chain fatty acids in the presence of enzymes at mild reaction parameters; relatively low temperature of 323 K compared with the synthesis in
the presence of classical chemicals.
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