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Streszczenie
Nieorganiczne membrany zeolitowe posiadaj jednolity, molekularny rozmiar porów, w wikszoci przypadków s stabilne chemicznie
w szerokim zakresie pH. Zalety te pozwalaj zastosowa membrany zeolitowe w alternatywnych metodach rozdzielania mieszanin, szczególnie w przypadkach, gdy konwencjonalne metody rozdzielania s nieefektywne. Membrany zeolitowe separuj mieszaniny na zasadzie
rónic w adsorpcji skadników lub rónic w rozmiarze czsteczek. Jedn z nowszych koncepcji zastosowania membran zeolitowych jest
ich wykorzystanie w procesie rozdzielania mieszanin ciekych technik perwaporacji, np. do rozdzielania mieszanin tworzcych azeotropy,
mieszanin bliskowrzcych lub mieszanin zwizków wraliwych na podwyszon temperatur.
W pracy opisano preparatyk warstw zeolitowych typu MFI na handlowych nonikach rurowych z TiO2, jak równie zaprezentowano
wyniki testów przeprowadzonych na tych membranach w procesie rozdzielania mieszaniny woda-izopropanol technik perwaporacji.
Warstwy zeolitowe preparowano poprzez nanoszenie na nonik zarodków zeolitu, z wodnych zawiesin (w postaci warstw), a nastpnie
krystalizacj warstwy zeolitowej drog hydrotermalnej obróbki. Testom poddano ltry membranowe, dla których czas nanoszenia zarodków
zeolitu wynosi 0,5 i 1h, pH zawiesin wynosio ok. 3 i ok. 10. Temperatura i czas krystalizacji wynosiy odpowiednio 1800C i 4 h.
W testach separacyjnych okrelono stopie rozdziau, mieszaniny izopropanol-woda dla kilku ste alkoholu w wodzie, w temperaturze
500C. Najkorzystniejsze wyniki rozdziau uzyskano w przypadku ltra membranowego z warstw zeolitow przy czasie nanoszenia warstwy
zarodków 1h i pH zawiesiny ok. 10. W przypadku nadawy o skadzie ok. 20% wag. wody, i 80% wag. izopropanolu, rednia zawarto wody
w permeacie wynosia ok. 95% wag. wody, strumie permeatu wynosi 0,8 kg/(m2h), a rednia selektywno membrany wynosia ok. 90.
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APPLICATION OF ZEOLITE MEMBRANES IN PERVAPORATION
Inorganic zeolite membranes, having the uniform, molecular size of pores, in most cases are chemically stable over a wide range of
pH. This advantage make possible the application of zeolite membranes in alternative techniques of mixture separation especially, when
conventional methods of separation are not effective. The separation process by zeolite membranes is based on different adsorption or
different particles size of mixture components. Zeolite membranes may be also used for the separation of liquid mixtures in the pervaporation process e.g for azeotropes, components of similar boiling point or sensitive on impact of elevated temperature.
In the present work the preparation procedure of zeolite layers of the MFI type on commercial, tubular TiO2 support was presented.
The results of application tests for the membranes used for separation of water-isopropanol mixtures were also given. The zeolite layers
were prepared by deposition of zeolite seeds from water suspensions and subsequent hydrothermal treatment. The samples for separation tests were prepared using 0,5 i 1h of deposition time, suspension pH ab. 3 and ab. 10, respectively. The hydrothermal crystallization
process of the deposited zeolite layers was carried out for 4h at 1800C.
The best results of the separation tests were obtained for the membrane deposited for 1h using water suspension with pH ab. 10, for
the starting mixture containing ab. 20%wt of water and ab. 80%wt. of isopropanol the average content of water in the obtained permeate
was ab. 95%wt. The calculated average selectivity and permeate ux were ab. 92 and ab. 0,8 kg/m2h respectively.
Keywords: Zeolite, membrane, hydrothermal crystallization, pervaporation

Wprowadzenie
Perwaporacja jest technik seperacji, w której zachodzi
zmiana fazy skadnika przenikajcego (permeujcego) przez
membran ze stanu ciekego w gazowy. Nadawa stanowica
mieszanin w fazie ciekej, kontaktuje si z jedn stron
membrany. Natomiast permeat, wzbogacony w skadnik
atwiej permeujcy przez membran, odbierany jest w fazie
gazowej. Retentat – wzbogacany w skadnik mieszaniny
zatrzymywany na membranie, zawracany jest do zbiornika
nadawy lub, jeli stanowi podany produkt kierowany jest do
odrbnego zbiornika. Si napdow procesu perwaporacji
jest rónica w prnoci pary skadników po obu stronach
membrany, uzyskiwana poprzez zastosowanie próni bd
strumienia inertnego gazu po stronie permeatu. Perwapora-
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cja jest stosowana w tych przypadkach, gdy konwencjonalne
procesy separacji s niekorzystne pod wzgldem energetycznym, wymagaj duych nakadów na aparatur bd
cakowicie zawodz [1]. Najwaniejsz dziedzin zastosowania perwaporacji jest rozdzielanie blisko wrzcych bd
azeotropowych ukadów, zwizków termicznie wraliwych
oraz usuwanie czstek z mieszanin obecnych w maych
steniach. Zalet procesu jest równie to, e membrany
wykorzystywane w procesie pracuj w sposób cigy bez
koniecznoci regeneracji warstwy aktywnej i maj budow
moduow, co pozwala na elastyczno podczas projektowania instalacji.
W procesach perwaporacji stosowane s membrany
organiczne. Ze wzgldu na jednolity i molekularny rozmiar
porów zeolitów stay si one przedmiotem zainteresowania
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jako potencjalny budulec membran do procesów perwaporacyjnych. Dodatkow ich zalet moe by stabilno chemiczna i temperaturowa (w pewnych warunkach i w okrelonym
zakresie).
Od roku 1987 gdy zostaa spreparowana pierwsza membrana przez Suzuki’ego [2] nastpi duy postp w rozwoju
membran zeolitowych. Od tamtej pory odnotowano wzrost
publikowanych prac opisujcych osignicia w syntezie mikroporowatych membran. W cigu ostatnich lat intensywnie
prowadzono badania nad membranami typu MFI, FAU, MOR,
FER, LTA, BEA, SAPO-34, zeolit –T. Pierwsze przemysowe
zastosowanie znalaza hydro lowa membrana LTA. Pierwsza instalacja perwaporacyjna, na du skal produkujca
530l/h roztworów EtOH, IPA, MtOH z zawartoci 0,2% wody
z roztworu o pocztkowej zaw. 90% wag., w temp. 120oC,
zostaa oddana do uytku przez rm Mitsui Engineering and
Shipbuilding Co. Ltd. Jednostka wyposaona jest w 16-moduów, z czego kady posiada 125 szt. zeolitowych membran
rurowych typu NaA [3].
Powszechnie badan struktur zeolitow jest struktura
MFI ze wzgldu na rozmiar porów (ok. 0,5nm) oraz stosunkow atwo w jej preparowaniu. Do grupy MFI zalicza si
nastpujce zeolity: Silicalite -1, ZSM-5. Silicalite-1 jest czyst struktur krzemionkow, a ZSM-5 posiada podstawienia
Al (zastpuje cz atomów Si w pozycjach traedrycznych).
Pierwszy zeolit jest inertny i ma waciwoci hydrofobowe,
a drugi jest kwasowy i ma waciwoci hydro lowe. W struktury zeolitu moe dochodzi równie do inkorporacji takich
atomów jak: tytan, vanad, german, elazo, co ma wpyw
na zmiany we wasnociach chemicznych i katalitycznych
zeolitu oraz na zmiany rozmiarów jego porów (moe to mie
negatywny lub pozytywny wpyw na wasnoci separacyjne)
[4,5].
Zeolity MFI – wysokokrzemowe charakteryzuj si
wysok stabilnoci temperaturow >9000C i chemiczn
w zakresie pH 4-10, anizotropow struktur porów o rednicy
ok. 0,5 nm. Zeolity te wykorzystywane s w separacji wielu
wglowodorów alifatycznych i aromatycznych, wglowodorów o zblionej temperaturze wrzenia a take do rozdzielania
izomerów ksylenu i butanu [4]. Membrany o strukturze MFI
najczciej otrzymywane s na nonikach paskich i rurowych wykonanych z Al2O3 lub na nonikach Al2O3 z warstw
poredni z ZrO2 [6,7] lub te na nonikach ze stali nierdzewnej [5]. W literaturze brak
jest natomiast informacji
dotyczcych otrzymywania i wasnoci membran
MFI na rurowym noniku
z TiO2.
Celem pracy byo wytworzenie warstw zeolitowych typu MFI na handlowych nonikach rurowych
z TiO2 i przetestowanie ich
w perwaporacyjnym procesie rozdzielania mieszaniny
wody (wielko czsteczki
ok. 0,3 nm) i izopropanolu
(ok. 0,47 nm).

Preparatyka zarodków zeolitu typu MFI
Do przygotowania zarodków zeolitu typu MFI wykorzystano: TPAOH (C12H29NO, 1M, Sigma – Aldrich), NaOH (cz.,
POCH), SiO2 (Areosil).
Przygotowanie zarodków zeolitu na bazie roztworu krzemionkowego o skadzie: 1 g SiO2: 5 ml (1M) TPAOH: 0,07 g
NaOH, przeprowadzono wg procedury zaproponowanej
przez M. Pan i Y.S. Lin [6].
Najpierw odmierzano odpowiedni ilo roztworu TPAOH,
wlewano do pojemnika i podgrzewano do temperatury ok.
80oC, a nastpnie rozpuszczano w nim pastylki NaOH.
Do gorcego roztworu wprowadzano krzemionk.
Podczas jej dozowania roztwór intensywnie mieszano do
momentu uzyskania klarownej postaci. Czas mieszania
wynosi ok. 2 h. Otrzyman ciecz poddawano schodzeniu
do temperatury otoczenia, w której przetrzymywano przez
kilkanacie godzin, po czym wlewano j do reaktora. Reaktor zamykano i umieszczano w autoklawie, a nastpnie
poddawano obróbce hydrotermalnej w temperaturze 120oC,
w czasie 10-12 h. W wyniku obróbki hydrotermalnej otrzymano zawiesin z zarodkami o silnym odczynie zasadowym
Zawiesin t poddawano kilkakrotnemu przemywaniu wod,
celem obnienia pH do ok. 10.
Z zawiesiny pobrano próbk, któr po odparowaniu
wody poddano badaniom rentgenogra cznym (przy uyciu
dyfraktometru X’PertPRO MPD rmy PANalytical), celem
okrelenia skadu fazowego i wielkoci krystalitów. Na
podstawie wyników stwierdzono, e otrzymane zarodki
posiadaj struktur zeolitu typu MFI, a wielkoci krystalitów
w zalenoci od kierunku krystalizacji: [011], [200], [111]
wynosz odpowiednio 962, 720 i 1501 Å. Wyniki analizy
przedstawiono na rysunku nr 1 i w tabeli nr 1.
Tab. 1. Wyniki z pomiarów wielkoci krystalitów zarodków zeolitu
typu MFI.
Wielko krystalitów w kierunku krystalogracznym:
Skad fazowy

Zeolit ZSM-5 (MFI)

[011]

[200]

[111]

962 Å

720 Å

1501 Å

Rys. 1. Zarodki zeolitu typu MFI - dyfraktogram
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ranowym by przy Re > 10000. Cinienie w czci podmembranowej utrzymywano na poziomie nie wikszym ni 2 kPa.
Proces perwaporacji badany by w temperaturze ok. 50oC.
W badaniach stosowano nadaw w postaci mieszaniny izopropanolu (IPA, cz.d.a. POCH Gliwice) z wod o zawartoci
(wody): ok. 90, 60, 20% wag. Skad nadawy analizowano na
pocztku i przy ko cu eksperymentu i obliczono go jako redni dla danego przedziau czasowego. Badania prowadzono
oddzielnie dla kadego ltra membranowego. Dla danego
stenia nadawy wykonano po cztery pomiary pozwalajce
okreli waciwoci badanych membran – selektywno
i wielko strumienia permeatu [8].
Na rysunkach 2-3 zaprezentowano wyniki selektywnoci  w zalenoci od udziau wody w nadawie dla warstw
zeolitowych, które spreparowano z zawiesin o pH 2-3 i ok.
10, gdzie czas nanoszenia wynosi 0,5 i 1 h. Selektywno
 wyliczano wg. równania:

Preparatyka warstw zeolitowych na
nonikach

selektywno

Preparatyka warstw zeolitowych na nonikach rurowych
przebiegaa w nastpujcych etapach: i) sporzdzanie zawiesiny wodnej z zarodków zeolitu z dodatkiem hydroksypropylcelulozy (HPC, Aldrich) o rónym pH, (pH zawiesiny
ustalano dodatkiem kilku kropel HNO3), skad zawiesin
przedstawia si nastpujco: 1 g zarodków zeolitu MFI +
0,14g HPC + 94 ml H2O [6], zastosowano zawiesiny o pH
w przedziale 2-3 oraz o pH ok. 10, ii) przygotowanie nonika,
iii) nanoszenie zarodków zeolitu na nonik metod zanurzania, iiii) obróbka termiczna oraz hydrotermalna zarodków
zeolitu na noniku.
Jako noniki dla preparowanych warstw zeolitowych
zastosowano rurowe ltry membranowe do nano ltracji rmy
TAMI z TiO2 (granica rozdziau 1kD, rednica zewntrzna dz
= 10 mm). Przed przystpieniem do nanoszenia warstw zeui /w i
(1)
α =
olitowych, noniki przycinano na odcinki o dugoci 250 mm
u j /w j
za pomoc tarczy diamentowej, po czym noniki poddawano
gdzie: i – woda, j – izopropanol, u i w s udziaami masomyciu w myjce ultradwikowej w wodzie redestylowanej
wymi
skadnika wody-i i IPA-j odpowiednio w permeacie
przez 30-45 min. Po umyciu noniki poddawano wolnemu
o
i
nadawie.
suszeniu w temperaturach do 110 C.
W tabeli nr 2, zamieszczono wyniki obliczonych strumieZarodki nanoszono tylko na wewntrzn stron nonika
ni
cakowitych
permeatu N (dla oszacowanej powierzchni
poprzez jego zanurzenie w zawiesinie przez okres 0,5 i 1 h,
membrany
A
–
0,05495
m2) wg wzoru:
przy czym zewntrzna strona nonika bya zabezpieczona
przed kontaktem z zawiesin. Po tym czasie nonik poddaN = m/(tA)
(2)
wano wolnemu suszeniu pod przykryciem w temperaturze
dla nadawy woda – izopropanol, gdzie zawartoc wody
otoczenia, a nastpnie w suszarce. Po wysuszeniu noniki
wynosia ok. 20% wag.
z zarodkami poddawano obróbce termicznej celem
4
M F I p H 2 -3 , t= 0 ,5 h
usunicia czci organicznych w temp. ok. 500oC/2 h,
3 ,5
M F I p H 2 -3 , t= 1 h
a nastpnie obróbce hydrotermalnej celem wzrostu
M F I p H -1 0 , t= 0 ,5 h
3
warstwy zeolitowej. Proces ten prowadzono w stalowym reaktorze z wyoeniem te onowym, w którym
2 ,5
umieszczano noniki z zarodkami i zalewano uprzed2
nio przygotowanym zolem krzemionkowym o skadzie:
1 ,5
0,16 g NaOH – 1 g SiO2 –10,5 g H2O [6]. Nastpnie
1
reaktor z zawartoci umieszczano w autoklawie
0
,5
0
i przeprowadzano syntez w temperaturze 180 C przez
0
4h. Po zako czonym procesie ltr membranowy wyj0
20
40
60
80
100
mowano z reaktora i przepukiwano ciep wod, aby
z a w a rto   w o d y w n a d a w ie [% ]
usun pozostaoci po syntezie, a nastpnie suszono
go w temp. 60oC (>24 h).
Rys. 2. Wpyw zawartoci wody w nadawie na selektywno dla warstw:
MFI pH 2-3, t = 0,5 h, MFI pH 2-3, t = 1 h, MFI pH ok. 10, t = 0,5 h.

Badanie waciwoci separacyjnych
ltrów membranowych z warstwami
zeolitowymi w procesie perwaporacji
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M F I p H -1 0 , t= 1 h
100

selektywno

Badania separacyjne przeprowadzono w Instytucie
Inynierii Chemicznej PAN w Gliwicach na stanowisku
badawczym, które wyposaone byo w modu perwaporacyjny rmy Pervatech B.V. Nadawa znajdowaa
si w obiegu zamknitym, sta temperatur zapewnia
ukad termostatujcy. Natenie przepywu mierzono
przepywomierzem (EG&G Flow Technology). Podcinienie w czci podmembranowej kontrolowano za
pomoc próniomierza piezoelektrycznego (Kelner).
Zebrany permeat by waony i analizowany za pomoc
chromatografu Varian Star 3400. W czasie prowadzenia eksperymentów przepyw cieczy w module memb-
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Rys. 3. Wpyw zawartoci wody w nadawie na selektywno dla warstwy:
MFI pH ok. 10, t = 1 h.
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Tab. 2. Wyniki bada separacyjnych (wartoci rednie) dla procesu perwaporacji, z wykorzystaniem ltrów membranowych z warstwami
zeolitowymi typu MFI. Temperatura badania ok. 50oC. Nadawa woda /IPA o skadzie ok. 20% wag./ 80% wag.
Skad nadawy
[%wag.]

Skad permeatu
[%wag.]

Woda

IPA

Woda

IPA

Strumie
N
[kg/m2h]

MFI pH 2-3, t = 0,5 h

22,2

77,8

37,1

62,9

2,1

2,1

MFI pH 2-3, t = 1 h

19,9

80,1

48,9

51,1

1,9

3,5

Membrana

Selektywno



MFI pH ok.10, t = 0,5 h

19,9

80,1

25,7

74,3

4,9

1,4

MFI pH ok.10, t=1h

18,4

81,6

95,4

4,6

0,8

92

gdzie: m – masa permeatu, A – powierzchnia membrany,
t – czas, w którym zbierano permeat dla badanych membran.
Na podstawie przeprowadzonych bada separacyjnych
stwierdzono, e spreparowane ltry membranowe z warstwami zeolitowymi typu MFI charakteryzoway si waciwociami hydro lowymi, poniewa do permeatu preferencyjnie
przenikaa woda, natomiast zatrzymywany (w mniejszym
lub wikszym stopniu) by izopropanol. Fakt ten sugeruje,
e w struktur zeolitu MFI móg zosta wbudowany tytan,
pochodzcy z nonika zmieniajc jego waciwoci (warstwy
wysokokrzemowe MFI wykazuj waciwoci hydrofobowe).
Wyjanienie tego wymaga dalszych bada . Stwierdzono
równie, e wraz ze zmniejszeniem zawartoci wody w nadawie selektywno ltrów wzrastaa, co w szczególnoci
uwidocznio si w przypadku membrany MFI pH ok.10,
t = 1 h. Dla nadawy o zawartoci rednio 18,4 %wag. wody
selektywno wynosia 92, a cakowity strumie permeatu
wynosi 0,8 [kg/m2h]
Filtry z warstwami MFI pH ok.10 t = 0,5 h i MFI pH 2-3,
t = 0,5 h charakteryzoway si najniszymi selektywnociami.
Dla nadawy zawartoci wody ok. 20% wag. selektywnoci
wynosiy odpowiednio 1,4 i 2,1. Filtr z warstw MFI pH ok.10,
t = 0,5 h stopniowo traci selektywno w trakcie przeprowadzania pomiarów. Cakowite strumienie permeatu dla ltrów
wynosiy odpowiednio: 4,9 i 2,1 kg/(m2h).

3. Przewiduje si kontynuowanie pracy w celu wyjanienia
czynników decydujcy o hydro lowych waciwociach
otrzymanych membran, optymalizacji procesu nanoszenia warstw oraz przeprowadzenie testów separacyjnych
na innych ukadach woda/alkohol.
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Wnioski
1. Stwierdzono, e wszystkie filtry membranowe typu
MFI/TiO2 podczas przeprowadzonego testu rozdzielania mieszanin wodnych w ukadzie woda-izopropanol,
charakteryzoway si waciwociami hydro lowymi.
Stwierdzono równie, e wraz z obnieniem zawartoci
wody w mieszaninach selektywno wzrastaa.
2. Najwysz selektywno sporód czterech badanych ltrów membranowych posiada ltr, otrzymany przy czasie
nanoszenia zarodków zeolitu z zawiesiny wodnej 1h i pH
zawiesiny ok. 10. Badania w temperaturze ok. 50oC, dla
nadawy o zawartoci rednio 18,4 % wag. wody i 81,6
izopropanolu, otrzymano w permeacie 95,4 % wag. wody
(tabela 2) i 4,6% wag. izopropanolu. Cakowity strumie
permeatu wynosi rednio 0,8 kg/(m2h).
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