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

 Thermal and flow engineering      

     Mass transfer and separation technology 
     Tentamen exam  23-5-2012 

 
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). 
 

 
!!!! If you are satisfied with your result of the April 5, 2012 “half-way” exam, then skip questions 427 and 
428 (12 points combined) and do only questions 429 and 430 (18 points combined) !!!! 

 
 !!!! Ifall du är nöjd med ditt resultat för “halvvägs”tenten 5. April 2012, hoppa över frågorna 427 och 428 

(12 poäng sammanlagd) och ge ett svar bara för frågorna 429 och 430 (18 poäng sammanlagd) !!!! 
 
 
 
427. Ett kilogram benzen (B) och ett kilogram toluen (T) är blandade vid 60°C. Ångtrycket för de rena 

komponenterna vid 60°C är 51,3 kPa för B och 18,5 kPa för T. Molmassorna: B 78,1 kg/kmol; T 92,1 
kg/kmol. Antag idealt binärt beteende. 
a. Om trycket minskas medan temperaturen hålls konstant, vid vilket tryck börjar det koka? (1½p.) 
b. Vad är sammansättning för den första ångbubblan. (1½p.) 
c. Ett kilogram vatten (W, 18 kg/mol) tillsätts; vattnet blandar sig inte med B + T blandningen i 
    vätskefasen. Upprepa beräkningarna för a.) och b.) (1 p.)   

 
427.  One kg benzene (B) and one kg toluene (T) are mixed at 60°C. The vapour pressures of the pure 

components at 60°C are 51,3 kPa for B and 18,5 kPa for T, respectively. Molar masses: B 78,1 
kg/kmol; T 92,1 kg/kmol. Assume ideal binary behaviour. 

 a.  If the pressure is reduced while keeping the temperature constant, at what pressure will boiling 
    begin? (1½p.) 
 b. What will be the composition of the first vapour bubble? (1½p.) 
 c. One kg water (W, 18 kg/kmol) is added; in the liquid phase it is immiscible with the B + T mixture. 
     Repeat the calculation of a.) and b.)   (1 p.) 
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428.  Ett lager (begynnelsetjocklek L = L0 (m)) salt bildar en saltkaka med densiteten ρ (kg/m3) på botten 
(yta A (m2)) av en stor cylindrisk behållare (höjd H (m), H >> L0). Saltet löses sakta upp i en stor 
mängd vatten i behållaren. Vattnet blandas inte om, inget flöde förekommer. Begynnelse (tid t=0) 
saltkoncentrationen i vattnet är c = 0 (kg/m3), saltets löslighet i vatten är c = c* (kg/m3), 
diffusionskonstanten för saltet i vatten är D (m2/s). 

 Antag första steget av upplösning, där inget upplöst salt förekommer högt upp i behållaren så att 
massöverföringen kan beskrivas med genomträngningsteorin (”penetration theory”).  
a. Visa, för första steget av processen, att upplösningshastigheten för saltet i vattnet ges med 

t

D
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*)(  (kg/s), för tvärarean A (m2), och ge en ekvation för mängden upplöst salt 

i vattnet som efter tiden τ. (4 p.) 
b. Ge, för detta första steg av processen, en ekvation för tjockleken av saltkakan L(t) (i m) som 

funktion av tid. (4 p.) 

Obs: 
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428. A layer (initial thickness L = L0 (m)) of salt forms a cake with density ρ (kg/m3) at the bottom (surface 

A (m2)) of a large cylindrical vessel (height H (m), H >> L0 ). Slowly this salt is dissolved in a large 
amount of water in the vessel. The water is not mixed, no flow occurs. Initial (time t=0) salt 
concentration in the water is c = 0 (kg/m3), the solubility of the salt in water is c = c* (kg/m3), the 
diffusion coefficient of the salt in water is D (m2/s). 

 Consider the first stage of the dissolution, where no dissolved salt is found high up in the vessel so that 
the mass transfer can be described by the penetration theory. 
a. Show that, for this first stage of the process, the rate of dissolution of the salt into the water is 

given by 
t

D
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*)(  (kg/s), for cross section area A (m2), and give an equation of the 

amount of salt m(τ) (in kg) dissolved in the water after time τ. (4 p.) 
b. Give, for this first stage of the process, an equation for the thickness of the salt cake L(t) (in m) as 

function of time (4 p.) 

 Note: 
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429. Ett vätskeinflöde med metanol-vatten vid kokpunkten (q = 1) innehållande av 15 mol% metanol 

(MeOH) ska separeras vid atmosfärstryck i en destillationskolon försedd med totalkondensor och 
återkokare. Destillatet ska hålla 95 mol% MeOH och bottenprodukten 2 mol% MeOH. 
a. Vad är det minimala återflödesförhållandet? (2 p) 
b. Hur många bottnar behövs om botteneffektiviteten är 40 % och det återflödesförhållandet 

sätts till R = 3? (4 p) 
c. Vilken är den optimala verkliga tillflödesbotten? (2 p) 
Observera x,y-diagrammet på sista sidan av denna tent och lämna in den tillsammans med dom 
övriga tentsvaren. 
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429. A liquid methanol-water feed at its boiling point (q = 1) containing 15 mol% methanol (MeOH) is to 
be separated at atmospheric pressure in a distillation column equipped with a total condenser and a 
reboiler. The distillate should hold 95 mol% MeOH) and the bottom product 2 mol% MeOH. 
a.  What is the minimum reflux ratio? (2 p) 
b.  How many physical trays are needed if the overall tray efficiency is 40% and the reflux ratio 

 is set to R = 3? (4 p) 
c.   What is the optimum feed location (physical tray) (2 p) 

See the x,y diagram given on the last page of this exam: hand that in with your answers for this exam. 
 
430. Naturgas (viktigaste komponent: CH4) innehåller ofta CO2 och kan renas genom gasgenomträngning 

av en mängd olika polymera membran. En naturgaskälla producerar ett flöde F = 1000 m3 (vid 20°C, 1 
bar) gas per dag som måste behandlas. Naturgas med en sammansättning av 85 mol-% CH4 och 15 
mol-% CO2 skickas till en membranseparator vid 20°C och 80 psi (=5,516 MPa). En CO2 selektiv 
membran med en 10 m2 ytarea och en tjocklek på 1,0 µm används för att uppnå en 98 % renhetsgrad 
för CH4 i restströmmen och 98 % rent CO2 i produktströmmen. Antag nästan totalt vakuum på 
produktsidan.  

a. Beräkna det totala gas flödet ṅp (mol/s) transporterat genom membranet och flödeshastigheten JCO2 för 
CO2 (mol/(s·m2)) genom membranet. (4 p.) 

b. Beräkna permeansen för CO2, 
2COP , uttryckt i Barrer/m, och permeabiliteten PCO2, givet i Barrer, för 

membranet. (2 p.)   
c. Beräkna på samma sätt flödeshastigheten JCH4 för CH4 genom membranet och beräkna permeansen för 

CH4, 
4CHP , uttryckt i Barrer/m, och permeabiliteten PCH4, i Barrer för membranet (3 p.) 

d. Beräkna selektiviteten för detta membran αCO2/CH4 = PCO2 / PCH4, med permeabiliteten Pi för gaserna och 
jämför det med experimentell data av Robeson (2008) given i figuren nedanför. (1 p.) 

Obs:  1 Barrer = 3.348×10-19 (kmol·m)/( s·m2·Pa), eller, Barrer/m = 3.348×10-19 (kmol)/( s·m2·Pa). 

 Permeans definieras för amnet “i” och tryckskillnaden Δpi som 
i

i
i p

J
P


  

 
430 Natural gas (main component: CH4) often contains CO2 and can be 

purified by gas permeation through a variety of polymeric membranes. 
A natural gas well produces a feed F = 1000 m3 (at 20°C, 1 bar) gas 
per day that must be treated. Natural gas with a composition of 85 mol-
% CH4 and 15 mol-% CO2 is sent to a membrane separator at 20°C 
and 80 psi (= 5,516 MPa). A CO2-selective membrane with a 10 m2 
surface area and a thickness of 1,0 µm is used to achieve a 98% purity 
of CH4 in the residue stream and 98% pure CO2 in the permeate 
stream. Assume near vacuum conditions (p = 10-4 MPa) on the 
permeate side. 

a. Calculate the flow ṅp of total gas (mol/s) transported through the 
membrane and the flux JCO2 of CO2 (mol/(s·m2)) through the membrane. (4 p) 

b. Calculate the permeance of CO2,
2COP , expressed in Barrer/m, and the permeability PCO2, in Barrer,  

for the membrane (2 p.) 
c. Likewise, calculate flux JCH4 of CH4 through the membrane and calculate the permeance of CH4, 

4CHP , expressed in Barrer/m, and the permeability PCH4, in Barrer,  for the membrane (3 p.) 

d. Calculate the selectivity of this membrane αCO2/CH4 = PCO2 / PCH4 , with permeability Pi  for the gases 
and compare it with experimental data by Robeson (2008) as given in the Figure above. (1 p.)           

Note:  1 Barrer = 3.348×10-19 (kmol·m)/( s·m2·Pa), or, Barrer/m = 3.348×10-19 (kmol)/( s·m2·Pa). 

Permeance  for species “i” is for pressure difference Δpi  defined as 
i

i
i p

J
P
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MÖF-ST 429 /23052012                     ÅA  KT Värme- och strömningsteknik 
        Chem Eng Thermal and flow engineering   
 
Namn / Name:     Matrikelnr / matriculate number: 
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