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Massöverföring och separationsteknik 
Värme - och strömningsteknik   (MÖF-ST)  424302 

 Thermal and flow engineering      
     Mass transfer and separation technology 

     Tentamen exam  17-11-2010 
 
4 frågor/questions, max totalpoäng/total score = 4 + 8 + 8 + 10 = 30 
Alla hjälpmedel tillåtna utom telekommunikationsutrustning och personliga hjälpredor samt datorer. 

All support material is allowed except for telecommunication devices and personal help including computers  

 
0.  a. Har du fått bonuspoäng för frivilliga hemuppgifter? Hur många och vilket år? 
 Did you obtain bonus points for the optional homework exercises? How many and in which year? 
     b. När har du gjort kursutvärderingen för denna kurs http://web.abo.fi/fak/tkf/vt/Swe/education_Evaluation_sw.htm 
 A) under den senaste vecka; B) några veckor sedan; C) några månader sedan; D) ett år eller längre sedan;  
 E) inte ännu; F) kommer inte ihåg, skall därför ännu göra det (på nytt).   
 When did you give your course evaluation for this course  http://web.abo.fi/fak/ktf/vt/Eng/education_Evaluation.htm   

A) during last week; B) a few weeks ago; C) several months ago ; D) a year or longer ago; E)  not yet; F) don’t 
remember, therefore I shall still do it (again). 
 

 

391.  Fuktigt trä torkas vid 20°C, 1 bar med en torr 20°C luftström. Massöverföringskoefficienten k 
(ky för gassidan, för träsidan kan antas att kx ~ ∞) är k = ky = 0,002 m/s. Molbråket y0 för 
vatten i gasen på trämaterialets yta är y0 = 0,024. Vad är massaströmtätheten ṁ” (i kg/m2·s) 
för vattnet från träet? (4 p.) 

 
391.  Wet wood is dried at 20ºC, 1 bar using a dry, 20ºC air stream. The mass transfer coefficient k 

(ky  for the gas side, for the wood side it is assumed that kx ~ ∞) equals k = ky = 0,002 m/s. 
The molar fraction y0 for water in the air at the surface of the wood is y0 = 0,024. What is the 
mass transfer flux ṁ” (in kg/m2·s) for water from the wood? (4 p.) 

 
 
392.  Bensendroppar (b) och luft (a) skall blandas i en förgasare till en förbränningsmotor. Man 

antar att dropparnas storlek d (m) beror på hastighetsskillnaden v = va-vb (m/s) mellan luft 
och bensen, ytspänningen σ (N/m = kg/s2), bensenets dynamiska viskositet η (Pa.s = 
kg/(m·s)) och densiteterna ρb och ρa (kg/m3) för bensenet och luften. Med hjälp av en 
dimensionsanalys skall sambandet d = d(v,σ,η,ρa,ρb) undersökas. 

  a.   Visa att dimensionsanalysen ger tre dimensionslösa grupper, och att resultatet är  

     och en tredje dimensionslös grupp Π3. Ge även ekvationen för Π3.  (6 p.) 
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b. I litteraturen ges ekvationen 
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resultatet under a? (2 p.) 
 
392.  Benzene droplets (b) and air (a) are to be mixed in the carburettor of a combustion engine. It 

is assumed that the size of the droplets d (m) depends on velocity difference v = va-vb (m/s) 
between air and benzene, surface tension σ (N/m = kg/s2), benzene’s dynamic viscosity η (Pa.s 
= kg/(m·s)) och the densities ρb och ρa (kg/m3) for benzene and air, respectively. Using 
dimension analysis the expression d = d(v,σ,η,ρa,ρb) is investigated. 

 a. Show that dimension analysis results in three dimensionless groups, and that the result is 

 and a third dimensionless group Π3. Give also the expression for Π3. (6 p.) 

 b. In the literature the expression 
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compare with the result given under a. ? (2 p.) 

 

393.  I en s.k. flash destillationsprocess separeras en två-
komponents blandning F (aceton + ättiksyra) i en 
vätske- (L) och en ångström (V). Se figuren intill. 
Blandningen F förvärms och efter en tryckminskning 
pumpas den till en behållare där separationen pågår vid 
trycket 1 atm. Vätske- och ångfasen är i jämvikt. xF är 
molbråket av den flyktiga komponenten (aceton) i 
blandningen F.  F = 100 mol/s, xF = 0.6 och q = L/F. 
Med användning av fasdiagrammet som finns nedan:  

a. Beräkna mängderna och sammansättningarna av 
  L och V för q = 3/4. (3p.) 

 
  b.  Vad är bästa kvaliteten för gasprodukten V från 

    blandningen F, dvs. högsta värdet för y, och 
    vilka är värdena för q, L och V i så fall?  (2p.) 

 
  c.  Man vill producera en ångprodukt med y = 0.98 

från blandningen F. Kan detta åstadkommas 
genom att: 
1. ändra på trycket ; 
2. ändra på förvärmningstemperaturen,  
         dvs. på värdet för q;  
3. en annan metod (3p.) 
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 1 atm
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393.  In a so-called flash distillation process a two-component mixture F (acetone + acetic acid) 
is separated in a liquid (L) and a vapour (V) stream; see the Figure above. Mixture F is 
preheated and after a pressure decrease pumped into a vessel where separation occurs at 1 
bar pressure. The liquid and vapour phases reach equilibrium. xF is the molar fraction of 
the volatile component (acetone) in mixture F. F = 100 mol/s, xF = 0,6 and q = L/F.  Using 
the phase diagram given above: 

 
a. Calculate the amounts and composition of streams L and V for q = ¾. (3 p.) 

 
b. What is the best quality for the vapour product V that can be obtained from mixture F, 

i.e. the highest value for y, and what are the values for q, L and V in that case (2 p.) 
 

c. The goal is to produce a vapour product with y = 0.98 from mixture F. Can this be 
 realised through: 

1.  a change in pressure 
2.  a change in the preheat temperature, which gives a different value for q; or 
3.  another method (3 p.) 
 

394. I samband med produktionen av alkohol i en fermenteringsprocess bildas en CO2-rik 
gasström som innehåller små mängder etanol (EtOH). Denna EtOH kan återvinnas genom 
absorption i vatten med hjälp av en fyllkroppskolonn (packningsmaterial: No. 1 metal 
cascade mini ring ®) med höjden Z = 5 m och diametern D = 2 m. För packningsmaterialet 
gäller a = 300 m2/m3. Temperaturen är konstant T = 30 °C, trycket p = 120 kPa och 
gasflödet QG = 3800 m3/h innehållande yin = 2 %-vol EtOH (M = 40 kg/kmol) i CO2 (M = 
44 kg/kmol). Jämviktskonstanten K = 0.57 och förhållandet mellan vätske- och 
gasströmmen (L/V) är 2 mol/mol. Gasens densitet ρG = 2.1 kg/m3 och vätskans densitet ρL = 
1000 kg/m3. Figuren nedan visar förhållandet mellan HETP och QG/A (kg/(m2·s)). Notera 
linjen för packningsmaterialet: No. 1 metal cascade ring ®. 

a) Bestäm den totala överföringshöjden HTUoG (m), antalet överföringsenheter NTUoG samt 
den totala massgenomgångskoefficienten koy (m/s) hänförd till gassidan. (4 p.) 

b) Hur stor andel (i %) av inkommande EtOH förblir i gasströmmen? (1 p.) 

c) Om man ändrar på förhållandet mellan vätskan och gasen (L/V) ändras kolonnens prestanda. 
Hur stor vattenström QL (m3/h) skulle krävas för absorption av 95 % EtOH? (2 p.) 

Obs: separationsfaktorn S = L/(KV) blir ~ 1, eller S = 1 + α, med α <<1.  

Detta ger för Kremsers ekvation (kursmaterial 9.3) att ⎟⎟
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d) Det har noterats att ”översvämning” (”flooding”) sker vid gashastigheter över 1 m/s, 
eventuellt som följd av för lite tomrum (porositet), ε (eller e), (eng. voidage) i den packade 
bädden. (I allmänhet är ε = 0.9 ett bra värde.) För den här packningen är packningsfaktorn 
Fp = 1200 1/m; beräkna hastigheten för gasen då översvämning kan väntas. Är bäddens 
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tomrum tillräckligt? Använd diagrammet på sidan 11 i kapitel 13 av kursmaterialet; notera 
symbolerna som används i diagrammet (t.ex., SB/e3 = Fp ). (2+1= 3 p.) 

394.  During the production of alcohol in a fermentation process a CO2-rich gas stream is 
produced that contains low concentrations ethanol (EtOH). This EtOH can be recovered by 
absorption in water, using a packed column (type No.1 metal cascade mini ring ®) with a 
height Z = 5 m and a diameter of D = 2 m. For this packing, a = 300 m2/m3.  

  Temperature is constant at T = 30°C, pressure is p = 120 kPa, the gas flow is QG = 3800 
m3/h, and contains yin = 2 %-vol EtOH (M=40 kg/kmol) in CO2 (M=44 kg/kmol) The 
equilibrium constant equals K = 0.57 and the L/V ratio = 2 (mol/mol) for the liquid and gas 
streams. Gas density is ρG = 2.1 kg/m3; liquid density ρL = 1000 kg/m3. 

  The diagram above gives the relation between HETP and gas flow rate, QG/A (kg/(m2·s)); note 
the line for type No.1 metal cascade mini ring ® packing. 

 
a. Give the values for the overall height of a transfer unit considered from the gas side HTUoG 

(m), for the number of transfer units, NTUoG (-) and for the overall mass transfer coefficient 
considered from the gas side, koy (m/s) (4p.) 
 

b. What fraction (in %) of the incoming EtOH is not removed from the gas stream (1p).  
 

c. Changing the ratio L/V would change the performance of the absorber. What would the 
mass flow of water, QL (m3/h) have to be for an EtOH absorption of 95% (2p). 

Note: separation factor S = L/(KV) becomes ~ 1, or S = 1 + α, with α <<1.  

This gives for Kremsers equation (course material 9.3) that ⎟⎟
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d. It is found that “flooding” occurs at gas velocities above 1 m/s, and this may be the result of 

a too low voidage (or porosity), ε (or e) for the packing. (A voidage of 0.9 (-) is considered a 
good value). For this packing the packing factor Fp is Fp = 1200 1/m; calculate the gas 
velocity where flooding can be expected. Is the voidage (porosity) of the packing sufficiently 
high? Use the diagram in Chapter 13, p. 11 of the course material; note the symbols used 
there (for example, SB/e3 = Fp ). (2+1=3p)  


