
  
 
Six questions; the underlined questions (the first four) shall be discussed, for questions 
5 and 6 the answer is enclosed here. 
 
5.1 Gammal tentfråga/old exam question 397 389 381 & H1104 

 
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. 
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!  
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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. 
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! 

 

 
 

5.2 Gammal tentfråga/old exam question 413* 405 409 (*svar/answer @ www) 

 
413. I ett med motström opererande torn, vid 27°C och 101 kPa, som är packat med Raschig-

ringar (Fp = 1580 m-1), planerar man att minska acetonhalten från x1 = 0,60 mol-% till x0 
= 0,10 mol-% hos en 1,50 kg/s stor vattenström med hjälp av 0,92 kg/s luft, som från 
början är acetonfri, dvs y0 = 0.  

 
a.  Beräkna storleken för gasströmmen ṅG (eller V) och vätskeströmmen ṅL (eller L) i mol/s, 

beräkna den överförda massaströmmen aceton ṅA (i mol/s), och beräkna acetonhalten y1 
(i mol-%) i luftströmmen från kolonnen.  

b.  Beräkna erforderlig torntvärarea Atv (m2) beaktande att gasens strömningshastighet skall 
vara 60% av det värde, som motsvarar gränsen för översvämning.  

c.  Beräkna antalet överföringsenheter hänfört till gassidan, NTUoG.  
 Obs: HTUoG / HTUoL = NTUoL / NTUoG = S med separationsfaktorn S = L/(K·V) =              

ṅG  / (K· ṅL)   
d. För HETP (height equivalent to a theoretical plate) 0,6 m, beräkna höjden Z för packningen.  

 
 Vid 27°C är diffusionskoefficienten för aceton-luft 9,4×10-6 m2/s och för aceton-vatten 

1,24×10-9 m2/s. 
 Vattnets densitet är 996 kg/m3; gasens densitet är 1,15 kg/m3. Den dynamiska viskositeten 

är för vatten 0,0008 Pa·s och för luft 18,6×10-6 Pa·s. För ifrågavarande halter aceton kan 
antagas att Henry’s lag gäller och att y*A = 2,53·xA vid 101 kPa. 
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413. In a counter-current packed column separator, operating at 27°C and 101 kPa, packed 
with Raschig rings (Fp = 1580 m-1) it is planned to lower the concentration of acetone in 
a 1,50 kg/s water flow from 0,60 mol-% to 0,10 mol-%, using an acetone-free air stream 
of 0,92 kg/s. 

 
a.  Calculate the sizes of the gas flow ṅG (or V) and liquid flow ṅL (or L) in mol/s, calculate 

the mass transfer rate for the acetone ṅA (in mol/s), and calculate the acetone content y1, 
(in mol-%) in the  gas stream from the column.  

b.  Calculate the cross section Acs (m2) for this column noting that the gas velocity shall be 
 60% of the velocity that gives flooding.  
c.  Calculate the number of transfer units considered from the gas side, NTUoG.  
Note:  HTUoG / HTUoL = NTUoL / NTUoG = S with separation factor S = L/(K∙V =  ṅG  / (K∙ ṅL)  
d.   For HETP ((height equivalent to a theoretical plate) 0,6 m, calculate the height Z fo 
  the packing.  
 
 At 27°C the diffusion coefficient for acetone-air is 9,4×10-6 m2/s and for acetone-water 

it is 1,24×10-9 m2/s. The densities for water and air are 996 kg/m3 and 1,15 kg/m3, 
respectively. The dynamic viscosity for water and air are 0,0008 Pa∙s and 18,6×10-6 Pa∙s, 
respectively. For the given concentrations of acetone Henry’s Law may be assumed to 
apply, as y*A = 2,53∙xA at 101 kPa. 

 
 
 
 

 
 
 
5.3 Gammal tentfråga/old exam question 454 478 
 
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.  
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.  
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Använd ett x, y - diagram om det behövs och lämna in den tillsammans med dina svar. 
Antag driftlinjen som en rak linje. 
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. 
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. 

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

 
 
 
5.4 Gammal tentfråga/old exam question 414 398 
 
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 nästa sidan och lämna in den tillsammans med 
dom övriga tentsvaren. 
a. Beräkna destillat-, D, och bottenprodukt-, B, strömmarna i mol/s. 
b. Bestäm det minsta möjliga antalet teoretiska överföringsenheter, Nmin  
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. 
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.  
 



 
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 above: hand that in with 
your answers for this exam. 
      (continues on next page) 
a. Calculate the distillate, D, and bottom product, B, streams, as mol/s.  
b. Determine the minimum number of theoretical separation stages, Nmin  
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.  
d. Counted from the top, what tray number is the feed tray? 
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 counted from the bottom 

 
  



5.5 Gammal tentfråga  /old exam question 202 (pre-2006) 
 

 
 

 
5.6 Gammal tentfråga /old exam question 145 (pre-2006) 
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