
       Värme- och strömningsteknik / Thermal and flow engineering 

      Massöverföring & separationsteknik /  
 Mass transfer and separation technology  424302 / 2015 

      

 Hemuppgift / Homework exercise H5+H6 17.4→ 24.4.2015 

     
Obs: matrikelnummer = a b c d e och z = max(c,d,e) 

        Note: input data depends on matriculation number = a b c d e  and z = max(c,d,e).      
 

 1505. Med hjälp av jämviktsdata i figuren, ge (T, x, y) och (x,y) diagramm för två-komponent 
 systemet iC4-C6 (i-butan – hexan) vid trycket p  = (2·z – b)/10 (MPa). 

 

1505.   Using the equilibrium data in the figure, give the (T,x,y) and (x,y) diagrams for the two-component 
   system iC4-C6 (i-butane – hexane) at the pressure p = (2∙z – b)/10 (MPa). 
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1506. En blandning bestående av a %-mol etanol och (100-a) %-mol vatten ska strippas med ånga 

(i en fyllkroppskolonn). Etanol-vattenblandningen är en vätska vid kokpunkten. 
Produktvätskan ska inte innehålla mera än 0.1 %-mol etanol. Jämvikten för utspädda etanol-
vattenblandningar följer y = 9·x. 

 
a. Vad är maximum förhållandet (L/V)max (mol/mol) för vätske- och gasströmmarna och vad 

skulle etanolmolbråket (%-mol) i den utgående ångan i så fall bli? 
 
b. Med L/V = (L/V)max /(1.2 + e/z), beräkna  

1) etanolmolfraktionen (%-mol) i den utgående ångan,  
2) separationsfaktorn S och  
3) med Kremsers ekvation, hur många teoretiska jämviktssteg behövs. 

 
c. Upprita i ett x,y diagram jämviktslinjen och driftlinjen och bestäm grafiskt antalet 

teoretiska jämviktssteg. Jämför resultatet med resultatet från b. 
 
1506. A mixture composed of a %-mol ethanol and (100-a) %-mol water is to be stripped with steam 

(in a packed bed column). The ethanol – water mixture is a liquid at its boiling point. The 
product liquid stream shall not contain more than 0,1 %-mol ethanol. The equilibrium for 
dilute ethanol-water mixtures is given by y = 9·x. 

 
 a.  What is the maximum ratio (L/V)max (mol/mol) for the liquid and gas streams and what  

would the molar fraction for ethanol (%-mol) in the outgoing steam be in that case? 
 

b. With L/V = (L/V)max /(1.2 + e/z), calculate  
1) the ethanol molar fraction (%-mol) in the outgoing steam,  
2) the separation factor S och  
3) using Kremsers equation, how many theoretical stages are needed for the 
separation.  

 
c.   Draw in an x,y diagram the equilibrium line and the working line and determine 

 graphically the number of theoretical stages. Compare the result with the result of b.) 

 


