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Massöverföring och separationsteknik 
Värme - och strömningsteknik        (MÖF-ST) 424302 
Thermal and flow engineering      

     Mass transfer and separation technology 

   Del-tentamen partial exam  9-4-2015   1300- 1500  
 

 

3 frågor/questions, max totalpoäng/total score = 4 + 4 + 4 = 12 p. 

Alla hjälpmedel tillåtna utom telekommunikationsutrustning och personliga hjälpredor samt datorer. 

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

 

 

491.  Det totala ångtrycket, ptotal, samt sammansättningen i ångfasen, yB, (mol/mol) över en binär 
vätskeblandning av isopropanol (A) och n-dekan (B) har uppmätts vid 25°C för olika sammansättningar 
för vätskan, xB (mol/mol) - se tabellen.  

  
a. Verifiera om blandningen uppvisar idealt beteende, dvs följer Raoults lag. (2 p.) 
b. Beräkna aktivitetskoefficienten γ för isopropanol respektive n-dekan i en vätkseblandning som 

innehåller 0,6036 mol/mol n-dekan. (2 p.) 
 

x = xB 0 0,1312 0,2040 0,2714 0,3360 0,4425 0,5578 0,6036 1 
y = yB 0 0,0243 0,0300 0,0342 0,0362 0,0411 0,0451 0,0489 1 

ptotal kPa 134,39 125,67 121,27 117,76 115,78 110,68 104,90 101,15 6,44 
 
 Obs: relativ flyktighet α = p°A/p°B för ångtryck p°. 
 Raoults lag ideal vätskelösning: pi = yi·ptotal = xi·p°i,  
 korrigerad för icke-ideal lösning: pi = yi·ptotal = γi·xi·p°i, 
 
 
491.   The total vapour pressure,  ptotal, and the composition of the vapour phase,  yB, (mol/mol) over a binary 

liquid mixture of iso-propanol (A) and n-decane (B) was measured at 25°C for different compositions of 
the liquid, xB (mol/mol) - see the table above.  

 
a. Verify whether the mixture shows ideal behaviour, i.e. follows Raoults law. (2 p.). 
b. Calculate the activity coefficients, γ, for iso-propanol and n-decane, respectively, for a liquid 

      containing 0,6036 mol/mol n-decane. (2 p.) 
 
 Note: relative volatility α = p°A/p°B for vapour pressure p°.  
 Raoult’s law ideal liquid solution: pi = yi·ptotal = xi·p°i,  
 corrected for non-ideal liquid solution: pi = yi·ptotal = γi·xi·p°i, 
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492. En forskare studerar hur utspädda suspensioner av trä- och cellulosafiber i vatten beter sig vid turbulent 
strömning genom en spalt (dvs genom ett rör med mycket utdragen rektangulär tvärarea). Forskaren har 
observerat att fibrerna har en tydlig tendens att trassla ihop sig till flockar, vilket vid fortfarighet har en 
bestämd storlek, V, som verkar vara beroende av bl.a. strömningsförhållandena och fiberslaget. 

 För att få underlag för nya systematiska experiment tänker forskaren göra en dimensionsanalys för att 
bestämma sambandet mellan flockvolymen V (m3) och de därpå verkande variablerna: spaltbredden D 
(m), vattnets densitet ρ (kg/m3), dynamiska viskositet η (Pa·s = kg/(m·s) och strömningshastighet w 
(m/s), av fibermasskoncentrationen c (kg/m3, massa fiber/volym suspension) samt fibrernas diameter d 
(m), längd L (m), densitet ρF (kg/m3) och elasticitetsmodul E (med enheten Pa = kg/(m·s2)). Se figuren. 

  
a. Utför dimensionsanalysen för V. (3 p.) 
b. På förhand hade förväntats att bland de dimensionslösa variablerna skulle återfinnas bl.a. V/L3 (dvs. 

flockens storlek jämförd med en kub med fiberlängden som kant), fiberns Reynolds-tal wρd/η, och  
fibrernas volymandel c/ρF. Om dessa inte redan ingår, utred om det går att införa dem genom att 
tillämpa reglerna för hyfsning och omformning. (1 p.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
492.  A researcher is studying how dilute suspensions of wood- and cellulose fibres behave during turbulent 

flow through a gap (i.e. through a tube with a prolonged rectangular cross-sectional area). The 
researcher has observed that the fibres have a strong tendency to entangle into flocks that during steady-
state operation have a certain size, V, that appears to depend on, amongst other factors, the 
characteristics of the flow and the fibres. 

 As to support new systematic experiments the researcher intends to perform a dimensional analys to 
determine the relation between flock volume V (m3) and the variables that appear to affect it: gap height 
D (m), water density ρ (kg/m3), dynamic viscosity η (Pa∙s = kg/(m∙s)) and flow velocity w (m/s), fibre 
mass concentration c (kg/m3, mass fibre/volume suspension) besides the diameter of the fibres d (m), 
their length L (m), density ρF (kg/m3) and elasticity modulus E (with unit Pa = kg/(m∙s2)). See the figure. 

  
a. Perform the dimensional analys för V. (3 p.) 
b. In advance it is expected that amongst the dimensionless variables would be V/L3 (i.e. flock volume 

compared to a cube with the length of a fibre as its side), fibre Reynolds-number wρd/η and fibre 
volume fraction c/ρF. If these are not included already, assess whether these can be introduced using 
the rules for simplification, reduction and transformation. (1 p.) 

 

 

493. 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.) 

 
493.  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.) 

 


