
  

 
 
The underlined four questions shall be discussed, for the other questions the answer is 
enclosed here. 
 
4.1 Gammal tentfrågan/old exam question 390 374 366 354 342 314 310  
 
390. En 250 kmol/h tvåkomponentblandning F som innehåller 40 %-mol isopropyleter 
(komponent A, kokpunkt 69°C vid 1 atm, MA = 102 g/mol) och isopropanol  
(komponent B, kokpunkt 82°C vid 1 atm, MB = 60 g/mol) ska genom kontinuerlig 
destillation separeras i en bottenkolonn. Destillat D med 75 %-mol isopropyleter och 
bottenprodukt B med 95% isopropanol ska produceras. Tillflödeströmmen F är i 
vätskefas vid kokpunktstemperatur, dvs q = 1, återflödesförhållandet R = 1.5·Rmin. 
Densiteten för vätskefasen är ρL = 790 kg/m3.  
Se bifogat jämviktsdiagram; Lämna in sidan med diagrammet med svaren! 
a. Beräkna relativa flyktigheten α vid x = xF = 0.4 
b. Beräkna ämnesmängdströmmarna destillat D och bottenprodukt B (mol/s), ge 
resultaten med 1 decimals noggrannhet 
c. Upprita i x,y-diagrammet q-linjen och bestäm (grafiskt, eller med Underwood 
ekvationen) minimala återflöddesförhållandet Rmin. Bestäm också (grafiskt eller med 
Fenske ekvationen) minimiantalet teoretiska bottnar i kolonnen Nmin. 
d. Upprita i x,y-diagrammet driftlinjen för förstärkardelen (”rectifying section”) och för 
kolonnen (”stripping section”) och bestäm grafiskt antalet teoretiska bottnar i hela  
kolonnen. Räkna nedåt från punkten (xD,yD). 
e. Beräkna, med MG = ML = MA 
g/mol och temperatur T = 75°C, 
gas- och vätskevolym-
strömmarna QG och QL (m3/s). 
Beräkna, med hjälp av 
belastningsdiagrammet (”load 
diagram”) för bottenkolonner (se 
härnere) distansen mellan bottnar 
(”tray spacing”) H (m) för 
gashastigheten vG = 1.5 m/s. 
Beräkna även kolonnens 
diameter d (m). 
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390. A two-component mixuture flow  F = 250 kmol/h containing 40 %-mol 
isopropyl ether (component A, boiling point 69°C at 1 atm., MA = 102 g/mol) and 
isopropanol  (component B, boiling point 82°C at 1 atm., MB = 60 g/mol)  is to be 
separated by distillation in a tray column. A distillate D of 75 %-mol isopropyl ether 
and a bottom product B of 95 %-mol isopropanol must be produced. The feed stream 
F is a saturated liquid, i.e. q = 1, while the reflux ratio R = 1.5 · Rmin. The density of 
the liquid phase is ρL = 790 kg/m3.  
See the enclosed equilibrium diagram; hand in the page with the diagram with your answers!. 
a. Calculate the relative volatility α for x = xF = 0.4 
b. Calculate the amount flows for distillate D and bottom product B (mol/s), give the 
result with 1 decimal accuracy  
c. Draw the q-line in the x,y-diagram and determine (graphically or with 
Underwood’s equation) the minimal reflux ratio Rmin. Determine also (graphically or 
with Fenske’s equation) the minimum number of theoretical stages.  
d. Draw the operating lines for the rectifying section and for the stripping section in 
the  x,y-diagram and determine graphically the number of theoretical stages. 
Calculate downwards, starting at point (xD,yD).  
e. Calculate, with MG = ML = MA g/mol and for temperature T = 75°C the volume 
flows QG and QL for the gas and liquid phases (m3/s), respectively. Calculate, using 
the load diagram for tray columns given above, the distance H (m) between the trays 
(“tray spacing”) for a gas velocity vG = 1.5 m/s. Calculate also the column diameter 
d (m).  
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 4.2 Gammal tentfrågan/old exam question 346 350 358 370   
 
 1005. En vattenström L = Qx·ρmol,x (mol/s), där ρmol,x = 55500 (mol/m3), skall vid 

temperaturen 0ºC och trycket 1 bar (= 0.1 MPa) ska (nästan) mättas med O2 i en 
laboratoriecistern. Se figuren intill. V (mol/s) är gasströmmen som matas in i cistern. 
Molbråket för gasen i vattnet är = x, i gasen = y, och x0 är = 0.  
Jämvikten för gasen i vattnet beskrivs med jämviktskonstanten K = y/x* = y*/x och 
bestäms via Henry-koefficienten Hc = 4000 MPa för O2. 
Gasen ger bubblor med storleken d = 3 mm (medelvärdet) i vattnet. Volymen för 
vätskan i cistern är 1 liter medan gasens volym är 0.1 liter. 
Massöverföringen bestäms av en massöverföringskoefficient kx = 3·10-4 m/s för 
vätskesidan, medan resistansen på gassidan kan försummas, ky ~ ∞. 
a. Visa att bubblorna ger kontaktytan A = 0.2 m2 mellan gas och vätskefaserna. 
b. Beräkna värdet för molbråket x*(-) för gasen i vattnet vid mättning x*. 

 
Massabalansen för processen är L·x0 + kx·ρmol,x·A·(x*-x) = L·x            
 
c.  Ge ekvationen för (x*-x)/(x*-x0) som funktion av Qx och rita upp x som 

funktion av Qx i ett diagram för 10-8 < Qx < 10-2 m3/s – se figuren intill. 
d. Beräkna det maximala värdet för vattenströmmängden Qx (m3/s), om mättnings-

graden för gasen i vattnet skall vara åtminstone 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1005.  A stream of water L = Qx·ρmol,x (mol/s), with ρmol,x = 55500 (mol/m3) is to be 
(nearly) saturated with O2 at temperature 0ºC and pressure 1 bar (= 0.1 MPa) in a 
laboratory vessel, see the figure above. V (mol/s) is the gas stream that is fed to the 
mixing vessel. The molar fraction for the gas in water is = x, in the gas = y, and x0 is 
equal to = 0.  
The equilibrium for the gas in water is decribed by the equilibrium contant K = y/x* 
= y*/x and follows from Henry coefficient Hc = 4000 MPa for O2.  
The gas gives bubbles with a size of d =3  mm (on average) in the water. The volume 
 of liquid in the vessel is 1 liter while for the gas the volume is 0.1 liter. 
The mass transfer is controlled by a mass transfer coefficient kx = 3·10-4 m/s for the 
 water side, while the resistance for the gas side can be neglected, ky ~ ∞. 



a. Show that the bubbles give a contact surface A = 0.2m2 between gas and water 
phase 
b. Calculate the value for the molar fraction x* (-) for the gas in water at saturation. 

 
The mass balance for the processes can be written as L·x0 + kx·ρmol,x·A·(x*-x) = L·x            

 
c.  Give the expression for (x*-x)/(x*-x0) as function of Qx and draw up x as 

function of Qx in a diagram for 10-8 < Qx < 10-2 m3/s – see the figure. 
d. Calculate the maximum value for the water flow Qx (m3/s), if the degree of 

saturation for the gas in water shall be at least 95%. 
 
 

4.3 Gammal tentfrågan old exam question 360 (och 368) 
 
 360. Metanol (CH3OH, M = 32 kg/kmol, kokpunkt 64,7°C vid 101,3 kPa) ska 

separeras från vatten i en atmosferisk distillationsprocess i en bottenkolonn. 
Tillflödeströmmen F innehåller 15,17 kg/h metanol och 10,44 kg/h vatten, och är en 
vätske med temperaturen under kokpunktstemperaturen: q = 1,1. Destillat ddmD med 
99 %-mol metanol och bottenprodukt B med 95%-mol vatten ska produceras. 
Jämviktkurvan för metanol/vatten vid 1 atm finns bifogad och ska lämnas in med 
svaren.

 a. Visa att ett medelvärdet för relativa flyktigheten α  frän värden för α för x = 

0,1och för x = 0,9, så att 
9010 .x.x ααα == ⋅=  ,  ger α  ≈ 4.1. 

 b. Bestäm också (grafiskt eller med Fenske ekvationen) minimiantalet teoretiska 
bottnar i kolonnen Nmin. 

 c. Rita upp q-linjen in x,y diagrammet. Bestäm (grafiskt, eller med Underwood 
ekvationen) minimala återflöddesförhållandet Rmin. 

   
 Obs: för q ≠ 1 och q ≠ 0  blir Underwoods ekvation, och med medelvärdet α 
för α: 

  där x° är värdet för x för den punkten där q-linjen sammanträffar med 
  jämviktskurvan. (För q = 1 skulle x° vara x° =  xF).  
 
360.   Methanol (CH3OH, M = 32 kg/kmol, boiling point 64,7°C at 101,3 kPa) is to 
be separated from water using an atmospheric distillation process in a tray column. 
The feed F contains 15,17 kg/h methanol and 10,44 kg/h water and is a liquid with 
temperature below the boiling point: q = 1,2. Distillate D containing 99%-mol 
methanol and bottom product B containg 95%-mol water shall be produced. The 
equilibrium curve for methanol/water at 1 atm is enclosed and must be handed in with 
the answer. 
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a. Show that the average value for the relative volatility  α   of the values for α 

for x = 0,1and for x = 0,9, so that 
9010 .x.x ααα == ⋅=  ,  gives α  ≈ 4.1. 

b.  Determine also (graphically or using Fenske’s equation) the minimum number 
of theoretical stages, Nmin. 

c. Draw the q-line in the x,y diagram. Determine, also (graphically or using 
Underwood’s equation) the minimum reflux ratio, Rmin. 
 Note: for q ≠ 1 and q ≠ 0  Underwood’s equation,with average value α  for α, 
becomes: 

 
 Where x° is the value for x where the  q-line crosses the equilibrium curve. 
(For q = 1, x° would be x° =  xF).  
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4.4 Gammal tentfrågan/ old exam question 322, 326 
 

 322. En 1000 kmol/t tvåkomponentblandning F som innehåller 30 % mol n-hexan 
och 70 %-mol n-oktan ska genom kontinuerlig destillation separeras i en bottenkolonn 
med tre teoriska jämviktssteg, dvs. partiella kondensorn (eng: partial condensor), 
partiella återkokaren (eng: partial reboiler) och en botten (eng: plate). Destillat D 
med 80 %-mol n-hexan ska produceras. Tillflödeströmmen F är i vätskefas vid 
kokpunktstemperaturen, d.v.s. q = 1, och matas in via återkokaren. 
Återflöddesförhållandet R = L/D = 2; och strömmen L och D är i jämvikt. Se figuren 
intill (vänster). 

 Se också bifogat jämviktsdiagram, som ska lämnas in med svaret. 
 

 a.   Upprita i diagrammet 1) punkten för D, 2) driftlinjen, och 3) punkten för L 
från kondensorn. Bestäm sammansättningen för bottenprodukten B, 
bottenproduktens mängd B (kmol/t) och destillatmängden D (kmol/t).  

 b.  Tillflödesströmmen F omplaceras och ska nu matas in via (första) botten – se 
Figuren intill (höger). Med yD = 0.8, R = 2 och q = 1 som förut, bestäm med 
hjälp av diagrammet (med passning som ger tre teoretiska jämviktsteg) 
sammansättningen för bottenprodukten B, bottenproduktens mängd B 
(kmol/t) och destillat-mängden D (kmol/t) .  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 322. A 1000 kmol/h two-component mixture F that is composed of 30 % mol n-

hexane and 70 %-mol n-octane is to be separated by continuous distillation in a tray 
column with three theoretical stages, i.e. a partial condenser, a partial reboiler and one 
tray plate.  Distillate D that contains 80% n-hexane shall be produced. The feed F is a 
liquid at its boiling point, i.e. q =1, and it is fed via the reboiler. The reflux ration R = 
L/D = 2 and the streams L and D are at equilibrium. See the Figure (left). See also the 
enclose equilibrium diagram that must be handed in with the answers. 

 
 
 



a. Draw 1) the point D, 2) the operating line and 3) the point for L from the 
condenser in the diagramme. Determine the composition of the bottom product 
B, the amount of B (kmol/h) and the amount of distillate D (kmol/h). 

b. The position of the feed stream F changes so that it is entered on the (first) tray –  
see the Figure (right). With yD = 0.8, R = 2 and q = 1 as earlier, determine with 
the help of the diagramme (fitting so that three theoretical stages are obtained) 
the composition of the bottom product B, the amount of B (kmol/h) and the 
amount of distillate D (kmol/h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Gammal tentfrågan/ old exam question 205 
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4.6 Gammal tentfrågan/ old exam question 189 

 
 
4.7 Gammal tentfrågan/ old exam question 192 
 

 










