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

 Thermal and flow engineering      

     Mass transfer and separation technology 
     Tentamen exam  29-5-2013 

 
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 11, 2013 “half-way” exam, then skip questions 451 and 
452 (12 points combined) and do only questions 453 and 454 (18 points combined) !!!! 

 
 !!!! Ifall du är nöjd med ditt resultat för “halvvägs”tenten 11. april 2013, hoppa över frågorna 451 och 452 

(12 poäng sammanlagd) och ge ett svar bara för frågorna 453 och 454 (18 poäng sammanlagd) !!!! 
 
 
451. 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.)   
 
451.  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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452.  Luft vid atmosfärstryck (100 kPa) och 65ºC strömmar 20 m/s över en horisontell plan platta 
av naftalen (80 cm lång i riktningen av flödet och 60 cm bred). Experimentella mätningar 
rapporterar den molära koncentrationen av naftalen i luften, cA, som en funktion av avståndet 
x (cm) ovanför plattan som i tabellen. 

 a.  Visa att enligt mätningarna är ångtrycket av naftalen vid 65ºC pº = 329 Pa (2p.) 
 b.  Rita ett diagram över cA (vertikal axel) versus x (horisontell axel) och bestäm 

tangenten av profilen (i mol/m4) vid ytan (x = 0). (2p.) 
 c.  Bestäm det molära flödet (mol/s) av naftalen från plattytan i stationärt tillstånd. (2p.) 

d.  Bestäm tjockleken av gränsskiktet, δ, (i cm) som kvantifierar massöverföringens 
motstånd, och beräkna massöverföringskoefficienten, k, (i m/s). (2p.) 

 Data: diffusionskoefficient av naftalen (A) i luft (B) vid 65ºC (338 K) är Đ 
= 7,3×10-6 m2/s. Antag att den totala molära koncentrationen, cbulk, är 
konstant, och att naftalenplattans temperatur är också 65ºC. 

 
 
452. Air at atmospheric pressure (100 kPa) and 65◦C flows at 20 m/s over a 

horizontal flat plate of naphthalene (80 cm long in the direction of flow 
and 60 cm wide). Experimental measurements report the molar concentration of naphthalene 
in the air, cA, as a function of distance x (cm) above the plate as given in the table.  

 a. Show that according to the measurements the vapour pressure of naphthalene at 65ºC 
is pº = 329 Pa. (2p.) 

 b. Plot a diagram of cA (vertical axis) versus x (horizontal axis) and determine the 
tangent of the profile (in mol/m4) at the surface (x = 0). (2p.) 

 c. Determine the molar flux (mol/s) of naphthalene from the plate surface under steady 
conditions. (2p.) 

 d. Determine the thickness of the boundary layer, δ,  (in cm) that quantifies the mass 
transfer resistance, and calculate the mass transfer coefficient, k, (in m/s). (2p.) 

 Data: Diffusion coefficient of naphthalene (A) in air (B) at 65◦C (338 K) is Ð = 7.3×10−6 
m2/s. Assume that the total molar concentration, cbulk, is constant, and that the naphthalene 
plate temperature is also 65 ◦C. 

 

 
453. Nästan rent kväve och syre kan erhållas genom kylning och destillation av luft (79%-mol N2, 

21%-mol O2.) För en given destillationsprocess i en bottenkolonn (vid låg temperatur) matas 
luft som en mättad ånga (q = 0) in på det fjärde (4: e) steget (från toppen). Destillatet 
innehåller 94%-mol N2, medan botten produkten innehåller 6%-mol N2. 
Återflödesförhållandet (för den övre delen) är L/D = 0,778. Använda diagrammet på sista 
sidan –lämna in det tillsammans med dina svar! : 

 a. Bestäm antalet jämviktssteg i destillationskolonnen. Är inmatningen faktiskt på det 
fjärde (4:e) steget? (3p.) 

 b.  Om destillatet skall produceras i en takt av 100 kmol/min, hur stor skall inmatningen 
av mättad luft F in i kolonnen vara? (2p.) 

 c.  Vad är det minsta återflödesförhållandet för denna separation, och vad är det minsta  
antalet nödvändiga steg? (3p.) 
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453. Nearly pure nitrogen and oxygen can be obtained from cooling and distillation of air (79%-
mole N2, 21%-mole O2.) For a given tray column distillation process (at low temperature) air 
as saturated vapour (q=0) is fed onto the fourth (4th) stage (from the top). The distillate 
contains 94%-mole N2, the bottom composition is 6 %-mole N2. The reflux ratio (for the top 
section) L/D = 0.778. Using the diagram on the last page – hand that in with your answers! : 

 a. Determine the number of equilibrium stages of the distillation column. Is the feed 
indeed on the fourth (4th) stage? (3p.) 

 b. If distillate is to be produced at a rate of 100 kmoles/min, what is the feed rate F of 
saturated air into the column? (2p.) 

 c. What is the minimum reflux ratio for this separation; and what is the minimum 
number of stages required? (3p.) 

 
454. En CO2-gasström som uppkommer vid produktion av etanol via fermentering innehåller 1%-

mol etanol ånga. Denna etanol skall avlägsnas genom absorption i flytande vatten vid 40ºC, 1 
bar, i en packad kolonn. Vatten som innehåller 0,01%-mol etanol matas in som sorbent och 
återvinningen av etanol från CO2-strömmen ska vara 98%. Vätskan matas in med Lin = 763 
kmol/h medan gasen matas in med Vin = 500 kmol/h. 
Jämvikten för absorptionsprocessen ges av y = 1,0682·x där y och x är molfraktionerna av 
etanol i gasfasen och vattenfasen, respektive. Antag ingen upplösning av CO2 i vattnet, 
avdunstning av vatten kan också försummas. 
För denna separation, är totalhöjden av en överföringsenhet på gas sidan HTUoG  (= HoG) = 0,6 
meter. Separationsfaktorn = absorptionfaktor A = L / (K · V) = 1,44. 
a. Bestäm storleken för molströmmarna Lut and Vut, och molbråken xut och yut, i %-mol   

för etanol i båda produktströmmar. (3 p). 
b. Bestäm värdet för det totala antalet överföringsheter på gas sidan NTUoG   (= NoG) och 

uppskatta höjden av packningen (i meter) som behövs för denna separation. (7p.) 
Använd ett x, y - diagram om det behövs och lämna in den tillsammans med dina svar. Antag 
driftlinjen som en rak linje. 

 
454. A CO2 gas stream that evolves during production of ethanol by fermentation contains 1 %-mol 

ethanol vapour. This ethanol is to be removed by absorption in liquid water at 40ºC, 1 bar, in 
a packed column. Water that contains 0.01 %-mol ethanol is fed as the sorbent and the 
recovery of ethanol from the CO2 stream should be 98%. The liquid is fed at Lin = 763 
kmoles/h while the gas enters at Vin = 500 kmoles/h. 

 The equilibrium for the absorption process is given by y = 1.0682·x where y and x are mole 
fractions of ethanol in the vapour phase and water phase, respectively. Assume no dissolution 
of CO2 in the water; neglect also evaporation of water.  

 For this separation, overall height of a transfer unit taken from the gas side equals HTUoG    
(= HoG) =  0.6 m. The separation factor = absorption factor A = L/(K·V) = 1.434. 
a. Determine molar flows Lout and Vout and the molar fractions xout and yout, as %-mol 

for ethanol for the two product streams. (3 p.) 
b. Determine the value for the overall number of transfer units taken from the gas side 

NTUoG (= NoG) and estimate the height of packing (in m) needed for this separation. 
(7p.) 

 Use an x,y diagram if needed and hand that in with your answers. Assume the operation line 
to be a straight line. 
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