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CHEM-C2160 – Yksikköoperaatiot  

Välikoe 2, Mellanprov 2, 13.12.2021, kl 9-13 

 
TEORIA Essee, 9 p  

(Muista, että Turnitin tarvitsee ainakin 20 sanaa vastaustiedostoon, käytä tarvittaessa 

kysymyksen sanoja) 

 

Johda kurssilla opetettuun tapaan malli mikrobien steriloitumiselle (=kuolemiselle) lämpötilan 

avulla suljetussa säilyketölkissä ajan suhteen. Steriloituminen noudattaa ensimmäisen kertaluvun 

kineettistä mallia kN, jossa k on reaktionopeusvakio min-1, N on elävien mikro-organismien 

lukumäärä. Lopuksi johda k:n avulla lauseke, joka kuvaa aikaa t, jossa 1/10 osa alkuperäisistä 

mikrobeista on enää elossa. 

 

(Oletetaan, että käytetään riittävän korkeaa vakiolämpötilaa ja että k on vakio. Mallissa ei tarvitse 

välittää siitä, että mikrobeja on todellisuudessa elossa kokonaislukumäärä.) 

 

Pohdi johtaessasi yhtälöitä sanallisesti mitä huomioit, kun valitsit muuttujat, teit taseen, onko ilmiö 

dynaaminen vai steady state? Pohdi samalla mitä kurssilla esiintyneitä mallituksen tasoja käytät 

mallissasi ja miksi, mitä tasoista et käytä? Mistä tällaiseen malliin saadaan parametreja ja mitä ne 

voisivat olla? Miten ratkaiset mallin matemaattisesti? 

 

Jos et onnistu johtamaan yhtälöä, pohdi tehtävää sanallisesti. 

 

∫
𝟏

𝒙
𝒅𝒙 = 𝒍𝒏|𝒙| + 𝑪 
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Laskut 3 kpl 

L1. Kauniina kesäpäivänä luit ilmatieteenlaitoksen sivuilta, että paikkakunnallasi lämpötila on 27 °C, paine 

101325 Pa ja ilman kosteusprosentti 60 %. 

a) Haluat tietää kuinka paljon vettä on tällöin ilmassa kuivaa ilmaa kohti? Laske veden määrä ja anna 

vastaus laaduissa kg H2O/kg ilmaa. 2p 

b) Illalla sää viileni ja oletat, että muuten olosuhteet säilyivät samoina (eli veden määrä ilmassa säilyi 

samana). Huomasit ensimmäisen kastepisaran. Mikä silloin oli lämpötila?  3p 

c) Miten entalpia muuttui a) ja b):n välillä? 1p 

ilman moolimassa 28,97 g/mol, veden moolimassa 18,02 g/mol   

Veden höyrynpaineelle voit käyttää yhtälöä: 

ln (
𝑝𝑤

0

𝑘𝑃𝑎
) = 𝐴 −

𝐵

(
𝑇
𝐶𝑜 ) + 𝐶

 

jossa A= 16,43479 
B= 3913,022 
C=231,121 
 

Kostean ilman entalpialle voit käyttää yhtälöä: 1,006 2500 1,87
/ /

y

o o

i T T x

kJ kg ilma C C kg kg ilma

 
= + + 
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L2. Olet laskenut alustavasti tislauskolonnin vaativan 50 ideaaliaskelta tarvittavan erotuksen saamiseksi. 

Palautusuhteesi on 4 ja tisleen tuotevirta on 30 kmol/h. Oleta ekvimolaarinen aineensiirto ja että syöttö on 

kiehumispisteessään olevaa nestettä. Käytä ideaalikaasulakia. Haluamme käyttää Mellapak 250 Y pakkausta 

ja kolonnin paine 900 mbar (head pressure 900 mbar). Tarkastelumme rajoittuu aivan kolonnin pakkauksen 

ylimpään osaan, jossa neste ja höyry ovat miltei puhdasta n-heksaania. Tarkasteltavan kolonnin osan 

lämpötila on 68 oC, keskimääräinen moolimassa 86,18 g/mol, nesteen tiheys 650 kg/m3 

 

a) Arvioi kolonnin halkaisija. Firmassasi määritetään halkaisija siten, että lasketaan alla olevan 

diagrammin avulla olosuhteet tulvimiselle. Diagrammi kertoo milloin tietty pakkaus tulvii kahden 

parametrin Capasity parameter ja Flow Parameter:in avulla.   Halkaisija määritetään 0,7 x tulvimiseen 

johtavan tyhjäputkinopeuden [m/s] mukaan.  Piirrä tilanne kuvaajaan. 4p 

 

b) Arvioi kolonnin pakkauksen korkeus käyttämällä toista alla olevaa kuvaajaa. Piirrä tilanne kuvaajaan. 

2p 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝑈0√
𝜌𝐺

𝜌𝐿−𝜌𝐺
 ∙ 100 , 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟,

𝐿

𝐺
√

𝜌𝐺

𝜌𝐿
 ∙ 100 

U0 Tyhjäputkinopeus [m/s] 
ρG Höyryn tiheys [kg/m3] 
ρL Nesteen tiheys [kg/m3] 

L nesteen virtaus kolonnin poikkipinta-alaa kohti [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

G höyryn virtaus kolonnin poikkipinta-alaa kohti [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 
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F =U0 √𝜌𝐺  

F    F-tekijä  [√𝑃𝑎] 

U0  Tyhjäputkinopeus [m/s] 
ρG  Höyryn tiheys [kg/m3] 
HETP Height Equivalent to Transfer Plate  
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L3. Tutkimme ammoniakin aineensiirtoa vesiliuoksesta liuottimeen. Koejärjestely on 

seuraavanlainen. Veden ja ammoniakin NH3 nestemäisestä vesiliuoksesta (278 K, paine 1 atm) 

muodostetaan 4 mm paksu kalvo. Tämän kalvon toinen reuna rajoittuu nestemäiseen liuottimeen, 

johon NH3 liukenee, mutta vesi ei. Liuotin ei myöskään siirry vesifaasiin. Tarkastele tilannetta 

pseudostationääritilana. 

 NH3 tasapainopitoisuus vedessä liuotinrajapinnalla on 2,0 p-% (tiheys 991,7 kg/m3) ja vesikalvon 

toisella reunalla on NH3 pitoisuus 10,0 p-% (tiheys 961,7 kg/m3). NH3 diffuusiokerroin vedessä on 

1,24x10-9 m2/s. Aineiden moolimassat ovat 
3 17,03 /NHM g mol=  ja vesi mol/g02,18M vesi =  

a) Piirrä tilanteesta kuva, piirrä käyttämäsi suureet ja muuttujat selkeästi kuvaajaan. Listaa 
oletukset ja kerro mitä aineensiirron laskennan oletusta/tapausta aiot köyttää, merkitse 
nuolella NH3 diffuusiovuon suunta 2p 

b) Laske NH3 diffuusiovuo? 4p 
 

 

Integrointisääntöjä 

,  


