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Instructions:
1. Attempt any five questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)

Q.1

(a)

(b)
Q.2

(a)

Q.3

07

07
07

(b)

Classify mass transfer operations based on direct contact of two immiscible
phases
Derive Relation between NA & PA for steady state equimolal counter
diffusion of A & B
OR
Derive the relation for local overall two phases mass transfer coefficients.

(a)

Define gas absorption. Give its industrial applications.

07

(b)

An air-ammonia mixture containing 5%ammonia by volume is absorbed in
water in a packed column operated at 293K and 101.325 kPa pressure so as to
recover 98% ammonia. If the inert gas mass velocity to column is 1200
kg/(m2.h),calculate the minimum liquid rate to column (Mol.Wt. of air =29)
Equilibrium relationship is y=1.154x, where x and y are mole fractions in
liquid and gas phase respectively.
OR
Derive material balance for one component transferred in counter
current gas absorption.
Describe packed tower absorber with figure.

07

Explain selection criteria for solvent in liquid liquid extraction
Explain system of three liquid one pair partially soluble.
OR
List the names of various equipments used for liquid extraction and explain
any one in detail with neat diagram
150 kg of a nicotine-water solution containing 1%nicotine is to be extracted
with 250 kg of kerosene at 293 K. Water and Kerosene are essentially
immiscible in each other. Determine the percentage extraction of nicotine
after single stage. At the dilute end of the system the equilibrium relationship
is Y*=0.798X,where Y expressed as kg nicotine/kg kerosene and X are kg

07
07

(b)

Q.3

Define following:
1)Mass transfer operations,2)Molecular diffusion,3)Raffinate,4)Extract
5)Raoult’s law,6)Molar flux,7)Leaching
Derive the equation for diffusivity and prove DAB=DBA

(a)
(b)

Q.4

(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)
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nicotine/kg water.
Q.5

(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)

Explain shank system for leaching in detail with neat sketch.
List various types of membrane module and explain any one in detail
OR
Discuss advantages and disadvantages of membrane process.
Explain material balance for single stage leaching.
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

અ વ્યાખ્યા આો :૧)માસ ટ્ાાંસપર ઓપ્રેન ૨)મોલ્યુકર ડિપયુજન૩)રે ડપનેટ

૦૭

૪)એક્ષ્ટ્ટ્ેક્ટ,૫)રાઉલ્્સ ો ૬)મોાર ફ્કસ ૭)ીચીંગ

પ્રશ્ન. ૨

બ ડિડપઝઝયુડટ માટે સ ૂત્ર તારળો અને સાઝફત કરો DAB=DBA

૦૭

અ માસ ટ્ાન્સપર

૦૭

ઓપ્રેનમા િાઇરે ક્ટ કોંટેક્ટ ફે ઇમમમફે પેજ નુ મળસ્ત ૃત

ળગીકર્ણ આો
બ સ્થીર અવ્સ્થા માટે ઇક્ળીમો કાઉંટર ડિડપયુઝ્ન (A અને B)માટે NA અને

PA

૦૭

નુ સુત્ર તારળો.
અથવા

પ્રશ્ન. ૩

બ સ્થામનક ઓળરઓ માસ ટ્ાાંસ્પર કોઇડપમસયાંટ નુ સુત્ર તારળો.

૦૭

અ ગેસ એબ્સોસરનમન વ્યાખ્યા આો એની ઓધોઝગક ઉોઝગતા આો.

૦૭

બ એર-એમોમનયા મમશ્ર્ર્ જેમા 5% ળોલ્યુમ ાર્ી મા એબ્સોર થાય ેકેિ કોલ્મ

૦૭

મા જે 293K

અને 101.325kPa

દફાર્ જ્યા 98 % એમોમનયા રીક્ળર થાય

ઇટણ ગેસ માસ ળેગ જે 1200 kg/(m2h) છે તો મીનીમમ ઝડકમળિ રે ટ કોમ મા
ોધો .મોીક્લ્યુર ળેટ હળા નુ = 29
ઇડકમળઝમમડરયમ

y= 1.154 x ,x અને y મો ફ્રેક્્ર્ છે .
અથવા

પ્રશ્ન. ૩

અ કાઉંટર કરન્ટ એબ્સોપ્સરનની માટે એક

ઘટક સ્થલાાંતર માટે દ્ર્વવ્યમાન

૦૭

સમતુન તારળો.

પ્રશ્ન. ૪

બ ેક્િ ટાળર એબ્સોપ્સર સ્ચછ આકૃમત સાથે સમ્જાળો

૦૭

અ એકટ્ેકન મા દ્રાળ ક ની સન્દગીમાટે ના ક્રાઇટે રીયા ખો

૦૭

બ ત્રર્ ઝડકમળિ માટે એક જોિી ામસિયી સોલ્યુબ્ પ્રર્ાી સમ્જાળો .

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૪

અ ઝકળીિ એકટ્ેકન માટે ળરાતા મળળીધ ઇક્ક્ળમેંટ ની યાદી ખો અંને કોઇ

૦૭

એક મળસ્તાર મથ ખો
બ 150 મનકોટીન –ાર્ી સોલ્યુસન જેમા 1% મનકોડટન છે તેને 250 કેરોમસન થી
એકસ્ટ્ે કટ કરળામા આળે.ાર્ી આને કેરોમસન એક્ફીામા ઇમમમફ છે .કે્લુ
એકસ્ટ્ે કટનુ મનકોટીન નુ થાય એક સ્તર મા એ પ્રમતત મા ોધો .
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૦૭

ઇડકમળઝમમડરયમ Y*=0.798X
Y= kg nicotine/kg kerosene અને X= kg nicotine/kg water
પ્રશ્ન. ૫

અ ઝઝચિંગ માટે ની સેંક પ્રર્ાી સ્ળચ્છ આકૃમત સાથે સમ્જાળો

૦૭

બ મળમળધ પ્રકારની મેમ્જફરે ન મોડૂયમન અને કોઇ એક મળસ્તારથી સમ્જાળો

૦૭

અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ પાયદા અને ગેર પાયદા મેમ્જફરે નપ્રક્રીયા માટે ખો

૦૭

બ ઝઝચિંગ મા એક સ્તર માટે દ્ર્વવ્ય માન સાંત
ુ ન તારળો.

૦૭

************
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