
 1 av / of  5

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

 Thermal and flow engineering      
     Mass transfer and separation technology 

     Tentamen exam  26-1-2011 
 
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). 
 

 

 
395. En tvåkomponent-vätskeblandning innehåller pentan (C5H12) och hexan (C6H14) vid 25°C. 

Molbråket y för pentan i ångfas som är i jämvikt med vätskan är y = 0.15 (mol/mol). Beräkna 
molbråken för pentan och hexan (mol/mol) i vätskan, och beräkna totala (ång)trycket (bar). 
Vid 25°C är p°C5H12 = 0.672 bar och p°C6H14 = 0.197 bar, där p° är ångtrycket hos en ren 
komponent. (4 p.) 

 
 
395. A two-component liquid mixture contains pentane (C5H12) and hexane (C6H14) at 25°C. The 

molar fraction y for pentane in the vapour phase that is in equilibrium with the liquid equals y 
= 0.15 (mol/mol). Calculate the molar fractions, x (mol/mol), for pentane and hexane, and 
calculate the total (vapour) pressure (bar). At 25°, p°C5H12 = 0.672 bar and p°C6H14 = 0.197 
bar, where p° is the vapour pressure for the pure component. (4 p.) 
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396. I Alperna, nära Salzburg, utvinns salt (NaCl). Djupt inne i berget borras rum med storleken 60 m × 60 
m × 1 m höjd ut, vilka därefter fylls med vatten. En 90% mättad saltlösning pumpas ut kontinuerligt. 
Enligt en uppskattning ökar höjden, L, av de vattenfyllda rummen med en hastighet på ungefär 1½ 
cm/dygn. Detta ska kontrolleras. 

 
a.  Med antagandet att bulkdelen av saltlösningen har en uniform sammansättning:  
 
 1) beräkna skillnaden i densiteten, ∆ρL (kg/m3), mellan lösningen vid takets (och golvets) yta och i 

bulkdelen av lösningen,  
 2) beräkna värdet för massöverföringskoefficienten k (m/s) för massöverföring via naturlig 

konvektion. För denna geometri kan uttrycket                                   

 Sh = k·L/D = 0.17·(Gr·Sc)1/3 = 
3/1
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 användas, med Grashoftalet Gr och 

Schmidttalet Sc, och med längdstorleken L ≈ 1 m. Obs: ρ är ett medelvärde för gränsskiktet!(3 p.) 
 
b. Beräkna värdet för ändringen dL/dt (cm/dygn), med tiden t, och jämför detta med uppskattningen 1½ 

cm/dygn (5 p.) 
 
  Data:  densitet, salt: ρS = 2165 kg/m3; densitet, mättad saltlösning: ρL* = 1300 kg/m3;  
    densitet, vatten ρL = 1000 kg/m3; kinematiska viskositeten för vattnet och saltlösningen  
    ν = 10-6 m2/s; diffusionskoefficienten för NaCl i vatten: D = 1.5×10-9 m2/s. 
 
 
396. In the Alps mountains near Salzburg, pure salt (NaCl) is mined. Deep in the mountain, chambers of 60 

m × 60 m × 1 m height are drilled out and these are then filled with water. A 90% salt-saturated 
solution is pumped out continuously. It is estimated that the height, L, of the water-filled chambers 
increases at a rate of around 1½ cm/day. This is to be verified. 

 
a. Assuming that the bulk of the salt solution has a uniform concentration:  

 
1) calculate the difference in density, ∆ρL (kg/m3) between solution at the ceiling (and at the floor) and 

in the bulk solution, and  
      2) calculate the mass transfer coefficient, k (m(/s) for free convection mass transfer. For this geometry, 

      the expression Sh = k·L/D = 0.17·(Gr·Sc)1/3 = 
3/1
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 can be used, with Grashof 

      number Gr and Schmidt number Sc, and length scale L ≈ 1 m. Note: ρ is an average value for the  
      boundary layer! (3 p.) 

 
b. Calculate the change dL/dt (cm/day), with time t,  of the chambers and compare this with the estimated 
      rate of 1½  cm/day.  (5 p.) 
  
     Data:   density of the salt: ρS = 2165 kg/m3; density of saturated salt solution: ρL* = 1300 kg/m3;  
    density of water: ρL = 1000 kg/m3; kinematic viscosity of water and the salt-containing  
    solutions: ν = 10-6 m2/s ; diffusion coefficient for NaCl in water D = 1.5×10-9 m2/s. 



 3 av / of  5

397.  Fuktigheten i en ström (Φ m3/s) torr luft ska ökas till 99% mättningsgrad i en s.k. ”wetted 
wall” kolonn, i enlighet med figuren, situation A. Kolonnens diameter (på insidan) är D = 0,05 
m. Storleken för volymströmmen Φ kan antas vara konstant, med Φ = 6,9×10-3 m3/s. 

 
 Data:  densitet luft ρG = 1 kg/m3;  densitet vatten ρL = 1000 kg/m3;  
   dynamiska viskositet luft: η = 1,7×10-5 Pa·s;  
   diffusionskoefficient vatten (ånga) i luft: Ð = 2,5×10-5 m2/s 

  Sherwoodtalet för massöverföring i en ”wet wall” kolonn: Sh = 0,023·Re0,83·Sc0,44,  
 för 2000 <Re < 35000; 0,6 < Sc < 2,5. Ingen massöverföringsresistans på vattensidan. 

 
 a.     Beräkna längden L för kolonnen (i m) för att få 99% fuktmättning i luftströmmen. (3 p.)  
 b. En kemist föreslår att kolonnen kan vara mycket kortare om luftströmmen som kommer 

från kolonnen recirkuleras för ännu ett varv genom kolonnen som i figuren, situation B. 
Beräkna den nya (kortare?) längden L för kolonnen om recirkuleringsströmmen = Ф = 
lika stor som strömmen som lämnar apparaten. Observera gasströmmens hastighet! (5 p.)  

 
397. The humidity of a dry air stream (Φ m3/s) is to be increased to 99% saturation in a so-called 

wetted wall column as in the Figure above, case A. The (inner) diameter of the column is D = 
0,05 m. The size of the volume flow Ф can be assumed constant, at Φ = 6,9×10-3 m3/s. 

 
 Data:  density air ρG = 1 kg/m3;  density water ρL = 1000 kg/m3;  
   dynamic viscosity air: η = 1,7×10-5 Pa·s;  
   diffusion coefficient water (vapour) in air: Ð = 2,5×10-5 m2/s 
    Sherwood number for mass transfer in a wet wall column: Sh = 0,023·Re0,83·Sc0,44, for 
   2000 < Re < 35000; 0,6 < Sc < 2,5. No mass transfer resistance on the water side. 
 
a.   Calculate the length L of the column (in m) needed to obtain 99% humidity saturation in the 
   Air stream. (3 p.) 
b.   A chemist suggests that the column could be much shorter if the air stream from the column 

would be recycled for a second pass through the column as in the Figure, case B. Calculate 
the new (shorter?) length L for the column if the recycled flow = Ф = of the same size as the 
stream that leaves the apparatus. Note the velocity of the gas! (5 p.) 
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398. En destillationskolonn planeras för separeringen av en bensen- (BZ) toluen- (T) blandning. 
Tillflödet F = 100 mol/s, där bensenfraktionen xF = 0.4. Produktströmmarna skall bestå av 
destillat med xD = 0.94 och bottenprodukt med xB = 0.07. Observera x,y-diagrammet på sista 
sidan av denna tent och lämna in den tillsammans med dom övriga tentsvaren. 

 
a. Beräkna destillat-, D, och bottenprodukt-, B, strömmarna i mol/s. (1 p.) 
b. Bestäm det minsta möjliga antalet teoretiska överföringsenheter, Nmin (1 p.) 
c. Gas/vätskeförhållandet för förstärkaren (upptill) är L/V = 0.75 (mol/s)/(mol/s) och 

avdrivaren (nertill) är L´/V´ = 1.52. 
• Rita driftlinjerna i x,y-diagrammet 
• Bestäm antalet teoretiska bottnar och 
• Bestäm andelen tillflöde som förångas i samband med inmatningen. (2 p. + 1 p. 

+ 2 p.) 
d. Beräknat uppifrån, vid vilken botten sker inmatningen av tillflödet? (1 p.) 
e. Ge sammansättningen x (mol/mol) för vätskan, L´ och y (mol/mol) för gasen, V´  i 

avdrivardelen på andra botten räknat nerifrån. (2 p.) 
 

 

 

398. A distillation column is designed for the separation of a benzene (Bz) – toluene (T) mixture. 
The feed is F = 100 mol/s with benzene molar fraction xF = 0.4, the product streams shall 
contain benzene fractions xD = 0.94 for the distillate and xB = 0.07 for the bottom product, 
respectively. See the x,y diagram given on the last page of this exam: hand that in with your 
answers for this exam. 

 
a. Calculate the distillate, D, and bottom product, B, streams, as mol/s. (1 p.) 
b. Determine the minimum number of theoretical separation stages, Nmin (1 p.) 
c. It is given that the vapour/liquid ratio L/V = 0.75 (mol/s)/(mol/s) for the rectifying (top) 

section, and L´/V´ = 1.52 for the stripping (bottom) section.  
• Draw the operation lines in the x,y diagram,  
• Determine the number of theoretical stages, and 
• Determine the fraction of the input feed material that will produce vapour on the 

feeding tray, q. (2 p. + 1 p. + 2 p.) 
d. Counted from the top, what tray number is the feed tray? (1 p.) 
e. Give the composition x and y (mol/mol) of the liquid L´ and vapour V´ in the stripping 

section, on the second tray as counte from the bottom (2 p.)  
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