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ODZYSKIWANIE ETANOLU Z NISKOSTĘŻONYCH 
ROZTWORÓW WODNYCH ZA POMOCĄ KONTAKTORÓW 

MEMBRANOWYCH Z UDZIAŁEM CIECZY JONOWEJ 

ETHANOL RECOVERY FROM LOW-CONCENTRATION AQUEOUS 
SOLUTION USING MEMBRANE CONTACTORS WITH IONIC LIQUIDS 

Abstrakt: Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. 
W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy 
membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania 
rozcieńczonych wodnych roztworów etanolu w kontaktorze membranowym z zastosowaniem cieczy jonowej.  
W przeprowadzonych eksperymentach wykorzystano kontaktor membranowy z mikroporowatymi membranami 
kapilarnymi stanowiącymi barierę między roztworem surowym a ekstrahentem, a jednocześnie zapewniającymi 
dużą powierzchnię wymiany masy. W procesie jako ekstrahenta użyto cieczy jonowej wykazującej selektywność 
w stosunku do etanolu. Omówiono wyniki badań procesu zatężania roztworów etanolu o stężeniach od 1 do 5% 
masowych i natężeniach przepływu nadawy zmienianych w zakresie 1-8 dm3/h. 

Słowa kluczowe: kontaktor membranowy, ciecz jonowa, ekstrakcja membranowa 

Proces odzyskiwania alkoholu z rozcieńczonych roztworów odznacza się wysokim 
zużyciem energii. Jest to przyczyną poszukiwania nowych metod oraz urządzeń 
pozwalających na prowadzenie tego procesu z większą wydajnością, często  
z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Koncepcją dla ulepszenia tego procesu jest 
wykorzystanie wymienników masy, które będą charakteryzowały się większą powierzchnią 
wymiany niż w przypadku konwencjonalnie stosowanej aparatury. Istotnym aspektem 
projektowym jest także minimalizacja zajmowanej powierzchni użytkowej oraz ilości 
zużywanych mediów. Poprawę efektywności procesu ekstrakcji można uzyskać przez 
dobór bardziej selektywnych ekstrahentów. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem 
kontaktorów membranowych z użyciem cieczy jonowych jako ekstrahentów. Połączenie 
unikatowych właściwości cieczy jonowych oraz kontaktorowych modułów wymiany masy 
stanowi obiecującą perspektywę dla podniesienia sprawności tego procesu. 

Kontaktory membranowe są to urządzenia umożliwiające wymianę masy w układach 
ciecz/ciecz lub gaz/ciecz bez dyspersji jednej fazy w drugiej. Zasadniczym elementem 
kontaktora jest membrana umieszczona w obudowie. Istnieje wiele typów kontaktorów 
membranowych w zależności od ich budowy oraz kierunku przepływu płynów.  
W zależności od kierunku przepływu wyróżnia się kontaktory membranowe o przepływie: 
współprądowym, krzyżowym oraz przeciwprądowym. Ponadto kontaktory membranowe 
mogą różnić się rodzajem oraz geometrią zastosowanej membrany. Stosuje się zarówno 
membrany płaskie, jak i membrany w formie rurek kapilarnych (hollow fiber) [1, 2].  

Membrany mogą być wykonane z polimeru lub ceramiki. Rodzaj membrany jest 
uzależniony od rodzaju procesu, jaki ma być prowadzony. W zależności od materiału,  
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z którego są wykonane membrany, mogą różnić się parametrami fizykochemicznymi, 
zwilżalnością, geometrią membrany oraz średnicą porów, a także porowatością.  
W kontaktorach membranowych często wykorzystuje się membrany porowate o średnicach 
porów od 0,05 do 1 µm [3-6]. Najczęściej stosuje się hydrofobowe, porowate membrany 
polimerowe. Wykorzystuje się je ze względu na dużą porowatość, powszechną dostępność 
oraz niską cenę. W tabeli 1 przedstawiono najczęściej stosowane materiały polimerowe 
wykorzystywane do produkcji membran porowatych [7]. Jako kontaktory stosuje się 
również membrany ceramiczne, które odznaczają się znacznie większą odpornością 
termiczną niż membrany polimerowe. Membrany ceramiczne mogą mieć charakter 
zarówno hydrofilowy, jak i hydrofobowy. 

 
Tabela 1 

Najczęściej stosowane materiały do produkcji membran [7] 

Table 1 
Materials most often used for membrane production [7] 

Materiał Symbol 
Średnica wewnętrzna / 

zewnętrzna [µm] 
Porowatość 

[%] 
Politetrafluoroetylen PTFE 1000 / 2000 0,50 
Politetrafluoroetylen PTFE 1000 / 1700 0,40 

Polietylen PE 482 / 706 0,82 
Polipropylen PP 600 / 1000 0,79 
Polipropylen PP 270 / 300 0,30 

Polypropylene PP 244 / 300 0,35 
Polifluorek winylidenu PVDF 300 / 514 0,7 

Polisulfon PS 200 / 400 - 
Polieterosulfon PES 460 / 850 - 

 
W kontaktorze z membraną kapilarną jeden z płynów przepływa przez kapilarę, 

podczas gdy drugi płynie po jej zewnętrznej stronie. W porach membrany zachodzi 
wymiana masy pomiędzy fazami. Porowata membrana stanowi barierę pomiędzy fazami, 
dzięki czemu względne szybkości przepływu płynów są niezależne od siebie, eliminuje to 
niekorzystne zjawiska, takie jak: pienienie czy porywanie kropel (typowe  
w konwencjonalnych wymiennikach masy). Porowata membrana dzięki swojej budowie 
zapewnia dużą powierzchnię wymiany masy w stosunku do objętości urządzenia, co 
pozwala na minimalizację rozmiarów aparatury przy jednoczesnym zachowaniu 
wydajności procesu. Budowa modułowa kontaktora membranowego powoduje, że są to 
urządzenia łatwe w konserwacji oraz naprawie [8-11]. Obecnie jest kilka typów 
kontaktorów membranowych, które są stosowane komercyjnie zamiast konwencjonalnej 
aparatury, są to między innymi: skrubery membranowe, destylatory (stosowane do 
destylacji osmotycznej), ekstraktory, emulsyfikatory, membrany z unieruchomionym 
nośnikiem (SLM) i wiele innych. W tabeli 2 przedstawiono przykłady kontaktorów 
membranowych, które zastąpiły dawniej stosowane urządzenia [12].  

Aktualnie prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami z zastosowaniem 
kontaktorów membranowych. Nową koncepcją dla wykorzystania kontaktorów 
membranowych jest ich użycie w połączeniu z cieczą jonową.  

Ciecze jonowe (IL) są to sole organiczne zwykle o niskiej temperaturze topnienia 
(poniżej 100ºC). IL o temperaturze topnienia poniżej 20ºC nazywane są 
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niskotemperaturowymi cieczami jonowymi (ang. RTILs - Room Temperature Ionic 
Liquids). Składają się one z organicznego kationu oraz anionu, który może być zarówno 
organiczny, jak i nieorganiczny. Właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych zależą od 
ich budowy, a zatem, zmieniając długość łańcucha kationu lub zmieniając rodzaj anionu, 
można uzyskać IL o odmiennych właściwościach. Dostępna ilość kombinacji kation/anion 
wynosi 1018, co pozwala na zaprojektowanie IL o pożądanych właściwościach. Niska 
prężność par, stabilność termiczna oraz zdolność do rozpuszczania zarówno związków 
organicznych, jak i nieorganicznych to kluczowe właściwości pozwalające na zastosowanie 
IL w wielu procesach membranowych. Ponadto niepalność, nietoksyczność,  
a także selektywność tych związków w przeważającej większości przypadków poszerza 
spektrum ich zastosowania. Wyjątkowe właściwości sprawiają, że IL coraz częściej są 
przedmiotem badań nad wykorzystaniem ich w procesach przemysłowych. Przykładem 
może być usuwanie gazów kwaśnych z gazów pochodzących ze spalania paliw kopalnych 
(takich jak węgiel). Najczęściej stosuje się w tym przypadku membrany wspomagane 
cieczą jonową SILMs (ang. Supported Ionic Liquid Membranes). IL jest w membranie 
SILM wykorzystywana jako medium transmembranowe, wspomagające selektywny 
transport składnika [13-16].  

 
Tabela 2 

Kontaktory membranowe i odpowiadające im konwencjonalne wymienniki masy [12] 

Table 2 
Membrane contactors and the respective conventional mass exchangers [12] 

Konwencjonalny 
wymiennik 

Zastępujące je moduły 
membranowe 

Faza 

Siła napędowa  
w procesie  

z kontaktorem 
membranowym 

Kolumny wypełnione  
i barbotażowe 

Skrubery membranowe 
Gaz/ciecz lub 

ciecz/ciecz 
Gradient stężeń 

Kolumny wypełnione, 
osadniki mieszalnikowe, 
urządzenia odśrodkowe 

Ekstraktory 
membranowe 

Gaz/ciecz lub 
ciecz/ciecz 

Gradient stężeń 

Kolumny wypełnione  
i barbotażowe, osadniki 

mieszalnikowe, urządzenia 
odśrodkowe 

Wspomagane membrany 
ciekłe (SLM) 

Ciecz/ciecz 
Ciśnienie cząstkowe / 

gradient stężeń 

Kolumny destylacyjne 
Destylacja membranowa 

i osmotyczna 
Ciecz/ciecz 

Gradient ciśnień 
cząstkowych 

Wysokociśnieniowe 
homogenizatory 

Emulsyfikatory 
membranowe 

Ciecz/ciecz Gradient ciśnień 

 
Pierwsze badania zastosowania cieczy jonowych w kontaktorach membranowych 

dotyczyły absorpcji składników z gazów spalinowych. Zespół badaczy pod kierownictwem 
Albo [17] zbadał absorpcję gazów spalinowych (takich jak CO2 i SO2) pochodzących ze 
spalania węgla z wykorzystaniem kontaktora membranowego z polipropylenową 
hydrofobową membraną kapilarną oraz cieczą jonową etylosiarczanem 1-etylo-3-
metyloimidazoliowym ([EMIM][EtSO4]). W trakcie badań przepuszczano strumień gazu po 
zewnętrznej stronie membrany w kontaktorze membranowym, natomiast w zewnętrznej 
stronie membrany płynął płyn absorpcyjny - ciecz jonowa. Udowodniono, że jest 
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możliwość wykorzystania cieczy jonowej jako medium absorpcyjnego zamiast 
konwencjonalnie stosowanych lotnych związków organicznych (VOC). 

Luis i in. [18] porównali wyniki Albo i in. [17], stosując hydrofilową membranę 
ceramiczną z Al2O3. Badania przeprowadzono, wykorzystując membranę polimerową, przy 
czym ciecz jonowa przepływała w środku kapilarnej membrany, podczas gdy gaz 
przepuszczany był po jej zewnętrznej stronie. Porównano wykorzystanie tej samej cieczy  
jonowej ([EMIM][EtSO4]) z konwencjonalnie stosowanym rozpuszczalnikiem  
(N,N-dimetyloanilina). W tym przypadku uzyskano nieco gorszy wynik dla stosowanej 
membrany ceramicznej i cieczy jonowej, jednakże należy uwzględnić, że nakłady 
ekonomiczne przy wykorzystaniu cieczy jonowej, zamiast lotnego rozpuszczalnika 
organicznego, są mniejsze ze względu na proces regeneracji cieczy absorpcyjnej, którą była 
IL o prężności pary bliskiej zero. 

Lepsze wyniki absorpcji CO2 uzyskano dla membrany polimerowej z uwagi na jej 
hydrofobowy charakter. Ponadto membrany polimerowe cieszą się dużym 
zainteresowaniem ze względu na ich dostępność na rynku oraz niską cenę w porównaniu do 
membran ceramicznych [17, 18].  

Wykorzystanie cieczy jonowych oraz kontaktorów membranowych stanowi dobrą 
perspektywę także dla przemysłu petrochemicznego. Rozdział mieszaniny propylen/propan 
z uwagi na fizykochemiczne podobieństwa tych substancji jest skomplikowany. Aktualnie 
do rozdziału tej mieszaniny stosuje niskotemperaturową destylację, która jest procesem 
bardzo kosztownym. Won i in. [19] wykazali, że jony Ag+ mogą tworzyć odwracalne 
kompleksy z olefinami. Dlatego zbadano proces rozdziału tej mieszaniny  
w wyniku procesu absorpcji propylenu z wykorzystaniem kompleksu cieczy jonowej 
tetrafluoroboranu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego ([BMIM][BF4]) oraz kationów Ag+. 
Do badań wykorzystano kontaktor membranowy oraz półokresowy mieszalnik. Ponadto 
zbadano wpływ różnych parametrów procesu, takich jak typ rozpuszczalnika (ciecz jonowa 
lub wodny roztwór), skład gazu zasilającego oraz stężenie soli srebra. Potwierdzono także 
wpływ kompleksu cieczy jonowej i jonów Ag+ na zwiększenie absorpcji propanu  
w przypadku kontaktora membranowego. W tym przypadku proces absorpcji następuje 
szybciej z uwagi na dużą powierzchnię kontaktu. Dowodzi to, że przyszłe próby 
optymalizacji procesu absorpcji propylenu z wykorzystaniem cieczy jonowych  
i kontaktorów membranowych mogą przynieść poprawę wydajności tych modułów [20]. 

Materiały 

W eksperymencie wykorzystano ciecz jonową [BMIM][MeSO4] o czystości 99,7%  
(metylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy), dostarczoną przez Sigma Aldrich,  
i wykorzystano jako ciecz ekstrakcyjną. Rysunek 1 ilustruje strukturę użytej cieczy 
jonowej. Wykorzystano także etanol o czystości 99,6% (Stanlab). W badaniach stosowano 
również porowatą membranę kapilarną wykonaną z polipropylenu dostarczoną przez firmę 
Polymem. Polipropylenowa membrana posiada następujące właściwości: średnica 
wewnętrzna 200 mm, zewnętrzna 300 mm, grubość ścianki 100 mm. Kontaktor 
membranowy zawierał siedem membran kapilarnych o całkowitej powierzchni 0,086 m2. 
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Rys. 1. Struktura cieczy jonowej metylosiarczanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego 

Fig. 1. Structure of 1-butyl-3-methylimidiazolium methyl sulfate ionic liquid 
 
Ciecz jonowa została wybrana na podstawie danych literaturowych dotyczących 

powinowactwa IL do alkoholu etylowego. 

Stanowisko badawcze i przebieg eksperymentów 

Do badań odzyskiwania etanolu z rozcieńczonych roztworów wodnych 
zaprojektowano aparaturę składającą się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi moduł 
wymiany masy - kontaktor membranowy z membraną w formie rurek kapilarnych. Druga 
część aparatury służy do regeneracji cieczy jonowej. Etap ten obejmuje oddestylowanie 
cieczy jonowej w celu ponownego wykorzystania jej w procesie. Do destylacji cieczy 
jonowej wykorzystano wyparkę próżniową IKA RV10 w połączeniu z łaźnią wodną IKA 
HB10. Zaprojektowany kontaktor membranowy jest zbudowany z modułu zewnętrznego - 
obudowy wraz z króćcami dolotowymi oraz wewnętrznego z membraną kapilarną oraz 
systemem uszczelnień. Obudowa kontaktora membranowego została wykonana ze stali 
nierdzewnej 316L. Schemat aparatury do procesu odzyskiwania etanolu przedstawiono na 
rysunku 2. 

Głównym elementem stanowiska badawczego był przeciwprądowy kontaktor 
membranowy z polipropylenową membraną w formie rurek kapilarnych. Eksperyment 
przeprowadzono dla różnych stężeń roztworu zasilającego (1-5% masowych) i natężenia 
przepływu nadawy (1, 4 i 8 dm3/h). Pomiarów dokonano przy wartości ciśnienia nadawy 
równej 0,05 MPa. Ilość nadawy (roztworu etanolu) w każdym procesie była taka sama  
i wynosiła 500 g. W procesie wykorzystano ciecz jonową (metylosiarczan 1-butylo-3-
metyloimidazoliowy). Do każdego eksperymentu wykorzystano 200 g cieczy jonowej. Czas 
prowadzenia eksperymentu wynosił 60 minut.  

IL podawana była za pomocą pompy z wydajnością 0,84 dm3/h do przestrzeni 
międzyrurkowej (shell side), podczas gdy roztwór alkoholu płynął w przeciwprądzie 
wewnątrz kapilar (lumen side) z założonym natężeniem objętościowym pod ciśnieniem 
0,05 MPa. Roztwór alkoholu płynął w obiegu zamkniętym. Zatężanie alkoholu następuje 
dzięki większej zdolności cieczy jonowej do rozpuszczania alkoholu niż wody. Następnie 
IL po zakończeniu procesu poddawana była regeneracji na wyparce próżniowej przez  
120 minut. IL była ogrzewana do temperatury 50ºC i następnie pod ciśnieniem  
100 mbar następowała destylacja składników lotnych (zatężonego roztworu wodnego 
alkoholu). Po tym etapie ciecz jonowa mogła być ponownie wykorzystana w procesie. 
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Rys. 2. Schemat aparatury do zatężania etanolu z wodnych roztworów z wykorzystaniem kontaktora 

membranowego i cieczy jonowej  

Fig. 2. Schematic diagram of apparatus for ethanol concentration from aqueous solutions using a membrane 
contactor and ionic liquid 

Interpretacja wyników badań 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności pomiarów każdy eksperyment został 
powtórzony trzykrotnie. Uśrednione wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 3. Efektywność 
procesu ekstrakcji E oceniono, wykorzystując współczynnik zdefiniowany równaniem (1), 
który jest stosunkiem stężenia molowego etanolu w ekstrakcie CmE odniesionego do 
stężenia molowego etanolu w nadawie CmF 

 100%⋅=
F

E

Cm

Cm
E  (1) 

Wyższe molowe stężenie etanolu w nadawie powoduje spadek efektywności procesu 
ekstrakcji. Ponadto zaobserwowano nieznaczne zwiększenie efektywności procesu 
ekstrakcji wraz ze wzrostem natężenia przepływu nadawy. Zmianę efektywności  
w zależności od stężenia etanolu w nadawie pokazuje rysunek 3. 

Efektywność procesu ekstrakcji była największa w przypadku procesu zatężania 
roztworu etanolu o stężeniu 1% wag. i wynosiła 17-20%. Dla wszystkich przypadków 
zaobserwowano niewielki wzrost stężenia etanolu w ekstrakcie wraz ze wzrostem natężenia 
przepływu nadawy. Na rysunku 4 przedstawiono zmianę stężenia etanolu w ekstrakcie  
w zależności od natężenia przepływu nadawy i stężania etanolu. Na podstawie tego rysunku 
można stwierdzić, że im wyższe stężenie etanolu w nadawie, tym wyższe stężenie  
w ekstrakcie. 
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Tabela 3 
Wyniki badań dla różnych prędkości przepływu etanolu w nadawie i różnych stężeń nadawy 

Table 3 
Results for various ethanol flow rates in the feed and various feed concentrations 

Stężenie 
etanolu  

w nadawie  
[% wag.] 

Molowe 
stężenie 
etanolu  

w nadawie 
[mol/dm3] 

Natężenie 
przepływu 

nadawy 
[dm3/h] 

Molowe 
stężenie 
etanolu  

w ekstrakcie 
[mol/dm3] 

Stężenie 
etanolu  

w ekstrakcie 
[% wag.] 

Efektywność 
procesu 

ekstrakcji 
[%] 

1 2,91 16,99 17,12 
4 3,43 20,03 20,18 1 0,17 
8 3,43 20,03 20,18 
1 2,91 16,99 8,56 
4 3,43 20,03 10,09 2 0,34 
8 3,77 22,01 11,09 
1 3,48 20,32 6,82 
4 3,77 22,01 7,39 3 0,51 
8 4,28 24,99 8,39 
1 3,77 22,01 5,46 
4 4,28 24,99 6,20 4 0,69 
8 4,80 28,03 6,96 
1 4,28 24,99 4,98 
4 4,62 26,98 5,37 5 0,86 
8 5,14 30,01 5,98 

 

 
Rys. 3. Wpływ stężenia etanolu w nadawie na efektywność ekstrakcji dla różnych natężeń przepływu nadawy 

Fig. 3. Ethanol concentration in the feed vs. extraction efficiency for various feed flow rates 
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Rys. 4. Zależność stężenia etanolu w ekstrakcie od natężenia przepływu nadawy dla różnych wartości stężenia 

etanolu w nadawie 

Fig. 4. Ethanol concentration in the distillate vs. feed flow rate for various ethanol concentrations in the feed 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono: 
1. Odzyskiwanie etanolu z rozcieńczonych roztworów wodnych za pomocą kontaktorów 

membranowych i cieczy jonowej jest możliwe z akceptowalną wydajnością. 
2. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń uzyskano stężenie etanolu 30% wag.  

z początkowego stężenia (w nadawie) wynoszącego 5% wag. 
3. Dla wszystkich przypadków zaobserwowano wzrost stężenia etanolu w ekstrakcie oraz 

wzrost efektywności procesu ekstrakcji wraz ze wzrostem natężenia przepływu 
nadawy. 
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ETHANOL RECOVERY FROM LOW-CONCENTRATION AQUEOUS 
SOLUTION USING MEMBRANE CONTACTORS WITH IONIC LIQUIDS 

Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology 

Abstract: Recovery of alcohol from diluted aqueous solutions is a highly energy-intensive process. In order to 
reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This 
paper reports the results of ethanol concentration from diluted water solutions using a membrane contactor with 
ionic liquid. The studies were performed using a membrane contactor with microporous capillary membranes. The 
membrane is a barrier between the raw and the extractant solution, also providing a large mass transfer area. In the 
process ionic liquids having different selectivity to ethanol as extractant were used. Results were obtained for 
concentration of ethanol solutions in the range of 1 to 5 wt.% and for the different feed flow rates ranges from  
1 to 8 dm3/h. 

Keywords: membrane contactor, ionic liquid, membrane extraction 



 


