ΕΚΧΥΛΙΣΗ
Πρόβλημα 1. Υδατικό διάλυμα 100 kg, ακετόνης (Β) 60% κ.β., εκχυλίζεται με χλωροβενζόλιο (S) σε εκχυλιστήρα ενός σταδίου. Δίνεται επίσης το
τριγωνικό διάγραμμα ισορροπίας του συστήματος. Να βρεθεί η ποσότητα του εκλεκτικού διαλύτη που απαιτείται αν στο υπόλειμμα (ή εκχυλισθέν, R)
παραμένει 15% ακετόνη.

Πρόβλημα 2.
Προτείνεται να μειωθεί η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης, που βρίσκεται σε υδατικό διάλυμα, από 55% σε 10% κ.β. εκχυλίζοντας σε
πολλαπλά στάδια κατ’ αντιρροή με ένα διαλύτη C. Στο διάγραμμα δίνεται η σχέση ισορροπίας για το σύστημα αυτό. Αν
χρησιμοποιηθούν 0,025 kg/s του διαλύματος και 0,022 kg/s διαλύτη, να βρεθεί (α) ο απαιτούμενος αριθμός των θεωρητικών σταδίων
και (β) η συγκέντρωση του εκχυλίσματος από το πρώτο στάδιο και η ποσότητά του, σε kg/s.
Σημ. Ως γνωστό, το ολικό ισοζύγιο μάζας για τα στάδια 1 μέχρι n είναι:
F + Εn+1 = Rn + E1 = M

&

F - Ε1 = Rn - En+1 = P

Πρόβλημα 3.
’Ενα διάλυμα μιας διαλυτής ουσίας C (55%), που περιέχει και 45% διαλύτη Α, τροφοδοτείται με παροχή μάζας 3 kg/s, κατά ομορροή σε μια
συσκευή δύο σταδίων, για εκχύλιση με καθαρό νέο εκλεκτικό διαλύτη Β. Όταν χρησιμοποιείται 0,82 kg/s B σε κάθε στάδιο, να βρεθεί γραφικά
η σύσταση και η παροχή του υπολείμματος (ή εκχυλισθέντος) R2. Δίνεται σε τριγωνικό διάγραμμα τα δοσμένα ισοοροπίας. Να εξηγηθεί
αναλυτικά η λύση με βάση την αντίστοιχη θεωρία.

Προσοχή: Τα παραπάνω να διαβαστούν μόνο ως σημειώσεις της λύσης.

Πρόβλημα Α (εναλλακτικά)..
Να εξηγηθεί αναλυτικά η γραφική λύση, που σας δίνεται, να γίνει ένα διάγραμμα ροής της διεργασίας, καθώς και να απαντηθούν τα παρακάτω: (1) Τι
είναι το σύστημα αυτό εκχύλισης (αναμιξιμότητα διαλυτών, σχήμα ροής, καθαρότητα εκλεκτικού διαλύτη, εξηγήστε τα σύμβολα, κτλ.); (2) Ποια η
σύσταση της τροφοδοσίας και πόσα στάδια χρησιμοποιούνται;
(3) Πώς υπολογίζεται η θέση του Μ και πώς του Ε1;
(4) Ποια η σύσταση αυτού του ρεύματος εκχυλίσματος. Δίνεται ακόμα ότι ο λόγος των παροχών της τροφοδοσίας προς αυτή του νέου διαλύτη είναι (10/3),
και ότι η επιθυμητή σύσταση για το υπόλειμμα Rn είναι 15% C.

Πρόβλημα (B). Ένα ιχθυέλαιο παράγεται από το λεπτοκομμένο συκώτι του αντίστοιχου είδους ιχθύος (μουρούνας), σε μια πολλαπλή συσκευή έκπλυσης
κατ’ αντιρροή, χρησιμοποιώντας σαν διαλύτη αιθέρα. Η τροφοδοσία σε στερεά (συκώτι) περιέχει 0,35 kg ελαίου ανά kg εκχυλισμένου συκωτιού και είναι
επιθυμητή μια ανάκτηση ελαίου 90%. Έχουν βρεθεί γραφικά με ορθογώνιο τριγωνικό διάγραμμα (όπως παρουσιάζεται παρακάτω) πόσα θεωρητικά στάδια
απαιτούνται, όταν χρησιμοποιούνται 50 kg αιθέρα για 100 kg μη επεξεργασμένων στερεών. Να εξηγηθεί αναλυτικά η λύση. Τα δεδομένα συμπαράσυρσης
(δηλαδή ποσότητα διαλύματος που ακολουθεί τα στερεά) φαίνονται στον Πίνακα μαζί με τις μετατροπές σε κλάσματα μάζας για τη γραμμή υπορροής.

ΑΝΑΜΙΞΗ
Παράδειγμα 1. Ένας πολφός ζύμωσης με ιξώδες 10-2 Pa s και πυκνότητα 1000 kg m-3 αναδεύεται σε μια δεξαμενή με ανακλαστήρες: (α) χωρητικότητας
2,7 m3, χρησιμοποιώντας μια τουρμπίνα Rushton με διάμετρο 0,5 m και ταχύτητα αναδευτήρα 1 s-1. Να υπολογισθεί ο χρόνος της ανάμιξης.
(β) χωρητικότητας 50 m3, χρησιμοποιώντας μια ναυτική προπέλλα διαμέτρου 1,3 m. (Η γεωμετρία της δεξαμενής είναι αυτή που δείχνεται στο σχήμα.) Να
υπολογισθεί η ενεργειακή ανάγκη για ταχύτητα αναδευτήρα 4 s-1.
Παράδειγμα 2. Λεπτοί κόκκοι φορέα, διαμέτρου 120 μm, χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ανασυνδυαζόμενων κυττάρων CHO (Chinese hamster
ovary) για την παραγωγή ορμόνης ανάπτυξης. Προτείνεται για την ανάμιξη της καλλιέργειας να χρησιμοποιηθεί ένας αναδευτήρας τουρμπίνας 6 cm σε
μια δεξαμενή 3,5 λίτρων, ενώ θα παρέχονται στον αντιδραστήρα, από την κορυφή, ροές αέρα και διοξειδίου του άνθρακα. Το αώρημα του μικροφορέα
έχει πυκνότητα περίπου 1010 kg m-3 και ιξώδες 1,3x10-3 Pa s. Να βρεθεί η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα του αναδευτήρα που αποφεύγει τις ζημιές των
κυττάρων λόγω της στροβιλώδους διάτμησης.
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Σημ. Η ζημιά από τους στροβίλους είναι δυνατό ν΄ αποφευχθεί αν η λεγόμενη κλίμακα του Kolmogorov για την ανάμιξη,     , παραμένει
 
μεγαλύτερη από 2/3 - 1/2 της διαμέτρου των κόκκων, όπου ν το κινηματικό ιξώδες και ε είναι ο τοπικός ρυθμός της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω
στροβίλων ανά μονάδα μάζας του υγρού. P = ε ρ Di3.

Παράδειγμα 3. Σε δεξαμενή διαμέτρου (Τ) 1.9 m, με αξονικό αναδευτήρα (Po = 0.7) διαμέτρου (D) 0.63 m και βάθος υγρού (H) 2 m μετρήθηκε χρόνος
ανάμιξης tmix  35 s (ιξώδες ρευστού μ = 15 mPa.s, πυκνότητα ρ = 1,2 g/cm3).
(α) Οι συνθήκες ροής είναι τυρβώδεις?
(β) Ποιός θα είναι ο χρόνος ανάμιξης αν χρησιμοποιηθεί παρόμοιος αναδευτήρας (ίδιος Po) με διάμετρο το 1/2 της διαμέτρου της δεξαμενής? Θεωρούμε
ότι η ταχύτητα περιστροφής του αναδευτήρα στη δεύτερη περίπτωση είναι τέτοια, ώστε να δίνει στο ρευστό την ίδια ισχύ ανά μονάδα όγκου.
Παράδειγμα 4. Ένας κυλινδρικός βιοαντιδραστήρας διαμέτρου 3 m φέρει τέσσερις ανακλαστήρες και είναι εξοπλισμένος με τουρμπίνα Rushton
διαμέτρου το ένα τρίτο αυτής της δεξαμενής, που λειτουργεί με ταχύτητα 90 rpm. Η πυκνότητα του υγρού είναι περίπου 1 g cm-3. Ο αντιδραστήρας
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ενός αναερόβιου οργανισμού και απαιτείται διασπορά αερίου. Ο πολφός μπορεί να υποτεθεί ότι είναι Νευτώνειο
υγρό. Καθώς αυξάνονται σε μέγεθος τα κύτταρα, αυξάνεται και το ιξώδες του πολφού.
(α) Να συγκρίνετε την ανάγκη σε ισχύ όταν το ιξώδες είναι: (i) περίπου ίσο με αυτό του νερού, (ii) 100 φορές μεγαλύτερο, και (iii) 104 φορές μεγαλύτερο
του νερού.
(β) Όταν το ιξώδες είναι 1000 φορές μεγαλύτερο αυτού του νερού, να υπολογισθεί η απαιτούμενη ισχύς για να επιτευχθεί στροβιλισμός.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΚΕΣ)
Επιλογή μιας διεργασίας
Στις διεργασίες διαχωρισμού κατά στάδια υπάρχουν δύο βασικές (και διαφορετικές) αρχές, που θα πρέπει να διακρίνουμε: την αρχή της θερμοδυναμικής
ισορροπίας και την αρχή του ρυθμού μεταφοράς μάζας. Η θερμοδυναμική ισορροπία μας παρέχει την περιοριστική κατάσταση ισορροπίας σε ένα
διαχωρισμό. Ο ρυθμός μεταφοράς μάζας ελέγχει πόσο χρόνο θα πάρει και πόσο επιτυχημένος θα είναι ο διαχωρισμός, όταν φθάσει σε αυτό το τελικό
στάδιο ή την περιοριστική κατάσταση. Για να μελετηθεί μια διεργασία, γενικά, γίνεται χρήση και των δυο αυτών αρχών.
Για παράδειγμα, στην απορρόφηση αερίων η θερμοδυναμική ισορροπία αναπαρίσταται από τη διαλυτότητα του αερίου στο διαλύτη απορρόφησης και
μας παρέχει τη μέγιστη ποσότητα της διαλυτής ουσίας, που είναι δυνατό να απορροφηθεί κι επίσης, η αρχή αυτή ελέγχει τον αριθμό των θεωρητικών
σταδίων που θα απαιτηθούν, συνήθως σε λειτουργία κατά αντιρροή, για να επιτευχθεί ο δεδομένος διαχωρισμός. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός
μεταφοράς μάζας θα μας υποδείξει το μέγεθος, ύψος και διάμετρος, του πύργου απορρόφησης. Η δεύτερη αυτή αρχή επηρρεάζεται κυρίως από τις
παροχές των ρευμάτων υγρού και αερίου, τον τύπο και το μέγεθος του πληρωτικού υλικού, τις φυσικές ιδιότητες αερίου και υγρού, και τη διαλυτότητα
της διαλυτής ουσίας στο διαλύτη της απορρόφησης, που χρησιμοποιείται.
Σε μια διεργασία διαχωρισμού κατά στάδια, η αποδοτικότητα του κάθε σταδίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κι εδώ περιλαμβάνονται ο
σχεδιασμός των συσκευών, οι φυσικές ιδιότητες των φάσεων και οι σχέσεις ισορροπίας. Έτσι, για παράδειγμα, στην υγρή/υγρή εκχύλιση με ένα
αναμίκτη-κατακαθιστή τα εισερχόμενα ρεύματα των δυο υγρών στη συσκευή, δηλαδή της τροφοδοσίας (διαλύματος προς εκχύλιση) και του εκλεκτικού
διαλύτη, δε βρίσκονται σε ισορροπία, ως προς την ουσία προς διαχωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κινούσα δύναμη για αλλαγή της συγκέντρωσης
της ουσίας, η οποία μεταφέρεται από το ένα υγρό στο άλλο. Ανάλογα με την ικανότητα του αναμίκτη να προάγει τη μεταφορά μάζας ανάμεσα στα υγρά
και την αποτελεσματικότητα του κατακαθιστή στο να επιτρέψει το διαχωρισμό των φάσεων, όταν τα υγρά αφήνουν το σύστημα θα έχουν έρθει
πλησιέστερα στην ισορροπία. Αν η συσκευή ήταν ένα ιδανικό στάδιο τα δύο ρεύματα στην έξοδο θα είναι σε ισορροπία. Με άλλα λόγια, από
οποιαδήποτε επιπλέον επαφή ανάμεσα στις φάσεις δε θα συμβεί πρόσθετη μεταφορά μάζας της ουσίας και άρα, η συσκευή δουλεύει στη μέγιστη
απόδοση.
Στην πράξη όμως τα στάδια δεν είναι ιδανικά. Η αλλαγή δηλαδή στη συγκέντρωση που επιτυγχάνεται σε ένα πραγματικό στάδιο είναι πάντοτε λιγότερη
από από αυτή σε ένα ιδανικό στάδιο και κατ΄αυτό τον τρόπο, θα χρειασθούν περισσότερα στάδια για να επιτευχθεί ο επιθυμητός διαχωρισμός. Η σχετική
απόδοση ενός πραγματικού σταδίου συγκρινόμενη με αυτή του ιδανικού εκφράζεται ως απόδοση σταδίου, επί τοις εκατό.

Η επιλογή και ο σχεδιασμός μιας διεργασίας διαχωρισμού είναι απαραίτητοι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε την απαιτούμενη καθαρότητα των
προϊόντων στα ρεύματα εξόδου του συστήματος. Το πρώτο βήμα συνήθως είναι η εύρεση εκείνης της φυσικής ιδιότητας των συστατικών στην
τροφοδοσία, την οποία είναι δυνατό να εκμεταλλευτούμε για να επιτύχουμε τον επιθυμητό διαχωρισμό. Στις ιδιότητες αυτές που θα μπορούσαν να
υπηρετήσουν το σκοπό μας και να αποτελέσουν τη βάση του διαχωρισμού, περιλαμβάνονται οι εξής:
● η συγκέντρωση,
● η διαλυτότητα,
● το ειδικό βάρος,
● το σημείο ζέσης,
● η διαχυτότητα,
● το χημικό δυναμικό, κτλ.
Η διαδικασία θα φανεί χαρακτηριστικά από τα παραδείγματα. Συχνά, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις διαχωρισμού και ο αρχικός σχεδιασμός της
διεργασίας καθώς και η τεχνικο-οικονομική μελέτη θα δείξουν τη δυνατότητα της επιλογής και κατά πόσο αυτή είναι λογική και συμφέρουσα.

Παράδειγμα 1. Ανάκτηση διαλύτη από ξηραντήριο με δίσκους.
Μια διεργασία, όπου αναμιγνύονται διάφορα κρυσταλλικά στερεά σε ομογενές μίγμα με την προσθήκη ενός υγρού διαλύτη (ισοπροπανόλης), όταν
ξηραίνονται οι κρύσταλλοι εκπέμπει μια μη ικανοποιητική ποσότητα ισοπροπανόλης (ΙΡΑ). Οι σημερινές περιβαλλοντικές προδιαγραφές γι΄ αυτό το
διαλύτη είναι να ελέγχονται οι συνολικές ημερήσιες εκπομπές του κατά 90%. Μας ζητείται να προτείνουμε διεργασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για το διαχωρισμό της ΙΡΑ από τον αέρα.
Σκέψη – Απάντηση
Οι επιλεγμένες διεργασίες είναι οι ακόλουθες: χημική αντίδραση, προσρόφηση, συμπύκνωση, και απορρόφηση. Η εξήγηση για την κάθε μια τους δίνεται
στη συνέχεια.
Χημική αντίδραση: Η ΙΡΑ είναι ένας υδρογονάνθρακας που θα μπορούσε να καεί εκλεκτικά με μια αντίδραση καύσης (με απόδοση 95%).
Ενώ, κατά την αντίδραση για παράδειγμα με ακετόνη περίπου το 60% του διαλύτη μπορεί να μετατραπεί και τέλος, πάνω από μεταλλικό καταλύτη μόνο
το 30% αντιδρά.

Προσρόφηση: Το αέριο θα μπορούσαμε να το περάσουμε μέσα από μια προσροφητική στήλη άνθρακα, όπου θα συγκρατηθεί η ΙΡΑ (~94%) από το
προσροφητικό υλικό. Αντίθετα, τίποτε δεν προσροφάται από πυριτία.
Συμπύκνωση: Λόγω της μεγάλης διαφοράς στα σημεία ζέσης του μίγματος (ΙΡΑ 82,4, Ν -195,8 και Ο -199 οC), η ΙΡΑ θα συμπυκνωθεί πρώτη, αφήνοντας
στην αέρια κατάσταση μόνο τον αέρα.
Απορρόφηση: Είναι δυνατό να προστεθεί μια υδατική υγρή φάση που εκλεκτικά θα απομακρύνει την ΙΡΑ ικανοποιητικά. Ενώ, η χρήση πχ. ορυκτού ελαίου
δε θα καταφέρει τίποτε, αφού και τα δύο συστατικά δε διαλύονται σε αυτό.

Παράδειγμα 2. Διαχωρισμός ισομερών ξυλολίου.
Για μια διεργασία, που χρησιμοποιεί π-ξυλόλιο για την εκτέλεση κάποιας ειδικής στερεοχημικής αντίδρασης, έχουμε ως πρώτη ύλη ένα απόθεμα που
είναι μίγμα των τριών ισομερών (μέτα, πάρα και όρθο) στην εξής αναλογία: περίπου από μισό είναι το μ-ξυλόλιο και το π-ξυλόλιο, με μόνο ίχνη του ορθοισομερούς. Όμως, για να είναι ικανοποιητική η αντίδραση, απαιτείται ρεύμα τροφοδοσίας με καθαρότητα τουλάχιστον 85% σε π-ξυλόλιο. Ζητείται να
διαχωρισθεί το ισομερές αυτό από τα άλλα στο διατιθέμενο μίγμα.
Σκέψη – Απάντηση
Οι επιλεγμένες διεργασίες είναι οι ακόλουθες: κρυστάλλωση, προσρόφηση, Υ/Υ εκχύλιση, και χημική αντίδραση. Η εξήγηση για την κάθε μια τους δίνεται
στη συνέχεια.
Κρυστάλλωση: Υπάρχει μεγάλη διαφορά στα σημεία τήξης (πάρα +13,3, μέτα -47,9 οC).
Προσρόφηση: Το π-ξυλόλιο προσροφάται εύκολα (~99,5%) σε προσροφητικό ζεόλιθο. Ενώ, τίποτε δεν προσροφάται σε ρητίνη άνθρακα.
Υ/Υ εκχύλιση: Με το υγρό μίγμα HF-ΒF3, μόνο το μ-ξυλόλιο είναι αδιάλυτο (99%) και θα καταβυθισθεί στην πιο βασική φάση αφήνοντας στην άλλη το πξυλόλιο. Αντίθετα, με το υγρό NO2-N2O4 και τα δυο ισομερή είναι το ίδιο διαλυτά.
Χημική αντίδραση: Χρησιμοποιώντας αργιλλο-πυριτικό καταλύτη (σε σχήμα αμφορέα), έχουμε ισομερίωση και μετατροπή του μ- σε π-ξυλόλιο (κατά
95%). Ενώ, με ακετόνη αντιδρούν και τα δύο ισομερή προς νέες ενώσεις, και με αιθυλοβενζόλιο δε συμβαίνει αντίδραση.

Παράδειγμα 3. Απομάκρυνση οργανικού υλικού από υγρό απόβλητο.
Από μια εγκατάσταση παράγεται ένα υγρό ρεύμα που περιέχει τον επικίνδυνο ρυπαντή τριχλωροφαινόλη (TCP). Το ρεύμα αυτό αποτελείται κυρίως από
νερό, και το TCP περιέχεται σε αραιές συγκεντρώσεις. Παρόλη τη μικρή συγκέντρωσή του όμως εξακολουθεί να ξεπερνά τις κανονικές προδιαγραφές και
θα πρέπει να μειωθεί η παρουσία του σε κάτω του 50% της επιτρεπτής συγκέντρωσης. Στόχος μας είναι η εύρεση διαφόρων τεχνικών απομάκρυνσης του
TCP, το οποίο αφού διαχωρισθεί θα απορριφθεί καθώς δε χρειάζεται για κάποια άλλη διεργασία. Ενώ, το καθαρισμένο απόνερο ανακυκλώνεται στην
εγκατάσταση.
Σκέψη – Απάντηση
Οι επιλεγμένες διεργασίες είναι οι ακόλουθες: προσρόφηση, κρυστάλλωση, μεμβράνες, χημική αντίδραση, και εκρόφηση. Η εξήγηση για την κάθε μια
τους δίνεται στη συνέχεια.
Προσρόφηση: Χρησιμοποιώντας στήλη άνθρακα σχεδόν 70% TCP θα προσροφηθούν εκλεκτικά. Με χρήση πυριτίας αντίθετα απομακρύνεται μόνο ~3%.
Κρυστάλλωση: Τα σ.τ. των ενώσεων είναι πολύ διαφορετικά (TCP +69,5 oC, H2O 0).
Μεμβράνες: Aν εφαρμόσουμε αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιώντας ως μεμβράνες λεπτά φιλμ πολυαμιδίου, το νερό θα περάσει μέσα από τη μεμβράνη
και το TCP απομακρύνεται (η συγκέντρωσή του μειώνεται κατά 85%). Αν όμως χρησιμοποιήσουμε στην ίδια διεργασία χοντρές μεμβράνες πυριτίου, δεν
περνά τίποτε.
Χημική αντίδραση: Κατά την οζονόλυση το TCP οξειδώνεται και μετατρέπεται (κατά 85%), σε λιγότερο τοξικό όξινο οργανικό οξύ. Αν προσπαθήσουμε
αντίδραση διμερισμού, τίποτε δε συμβαίνει. Τέλος, πάνω από καταλύτη νικελίου μόνο το ~10% του TCP αντιδρά.
Εκρόφηση (stripping): Κατά την προσθήκη αέρα, όπως προκύπτει και από τα δεδομένα ισορροπίας αερίου/υγρού, to 50% του TCP διαλύεται στον αέρα.
(Αντίθετα, με τον τετραχλωράνθρακα δε γίνεται τίποτε.)

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
1. Η αρχή της έκπλυσης είναι να:
Α) απομακρύνουμε μια διαλυτή ουσία από ένα αέριο φέρνοντάς το σε επαφή με ένα στερεό.
Β) απομακρύνουμε μια διαλυτή ουσία από ένα υγρό φέρνοντάς το σε επαφή με ένα στερεό.
Γ) απομακρύνουμε μια διαλυτή ουσία από ένα στερεό φέρνοντάς το σε επαφή με ένα αέριο.
Δ) απομακρύνουμε μια διαλυτή ουσία από ένα στερεό φέρνοντάς το σε επαφή με ένα υγρό διαλύτη.
√
2. Ο διαχωρισμός με μεμβράνες περιλαμβάνει:
Α) την εκλεκτική διάλυση σε μια λεπτή πολυμερική μεμβράνη ενός συστατικού υγρού μίγματος.
Β) την εκλεκτική διάχυση ενός ορισμένου συστατικού μέσα από μια μεμβράνη.
Γ) την εκλεκτική εξάτμιση ενός συστατικού σε μια αέρια φάση μέσω της μεμβράνης.
Δ) οι πρώτες δυο απαντήσεις.
√
3. Ο διαχωρισμός με κατακάθιση επιτυγχάνεται με τη:
Α) θερμότητα.
Β) βαρύτητα.
Γ) διαφορά θερμοκρασίας.
Δ) διαφορά σε χρώμα.
4. Ξήρανση λέγεται η απομάκρυνση του ....... από .......... .
Α) νερού, πορώδες στερεό.
Β) ξηρού αερίου, ένα υγρό.
Γ) ξηρού αερίου, ένα στερεό.
Δ) υγρασίας, ένα στερεό.

√

√

5. Ένα υγρό θα εξατμιστεί γρηγορώτερα αν το εμβαδόν της επιφάνειάς του είναι:
Α) μικρή.
Β) μεγάλη.
√

Γ) μεγαλύτερη από μια μπάλα του μπάσκετ.
Δ) η επιφάνεια δεν επιδρά στην ταχύτητα της διεργασίας.
6. Κατά το διαχωρισμό με Υ/Υ εκχύλιση η κύρια βάση του είναι:
Α) η διαφορά στις διαλυτότητες των διαφόρων ειδών της τροφοδοσίας ως προς το διαλύτη.
√
Β) η διαφορά στις πτητικότητες των δύο υγρών φάσεων.
Γ) η διαφορά στις ιδιότητές τους για προσρόφηση.
Δ) η διαφορά στους ρυθμούς διάχυσης μάζας.
7. Κρυστάλλωση έχουμε όταν:
Α) σχηματίζεται μια στερεή φάση με ψύξη και/ή συγκέντρωση από μια υγρή φάση. √
Β) σχηματίζεται μια στερεή φάση με ψύξη και/ή συγκέντρωση από μια αέρια φάση.
Γ) σχηματίζεται μια υγρή φάση με ψύξη από μια αέρια φάση.
Δ) σχηματίζεται μια αέρια φάση απευθείας από μια στερεή φάση.
8. Στο διαχωρισμό με κυκλώνα η τροφοδοσία είναι:
Α) αέριο και στερεό.
Β) αέριο και υγρό.
Γ) οι πρώτες δυο παντήσεις.
Δ) τίποτε από τα παραπάνω.
9. Προσρόφηση έχουμε όταν:
Α) άτομα ή μόρια μεταφέρονται από ένα αέριο σε μια στερεή επιφάνεια.
Β) άτομα ή μόρια μεταφέρονται από ένα αέριο σε ένα υγρό.
Γ) άτομα ή μόρια μεταφέρονται από ένα στερεό σε ένα αέριο.
Δ) δε μεταφέρονται άτομα ή μόρια.
10. Υπάρχουν τρεις τύποι διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες, οι εξής:
Α) αντίστροφη όσμωση, υπερδιήθηση, διήθηση υπό κενό.

√

√

Β) αντίστροφη όσμωση, υπερδιήθηση, ηλεκτροδιαπίδυση.
Γ) υπερδιήθηση, ηλεκτροδιαπίδυση, διήθηση υπό κενό.
Δ) αντίστροφη όσμωση, υπερδιήθηση, διήθηση υπό κενό.

√

11. Στην απορρόφηση τα συστατικά που πρόκειται να διαχωρισθούν είναι στο αέριο ρεύμα, ενώ κατά την εξάντληση (αντίστροφη διεργασία) είναι σε
ρεύμα τροφοδοσίας:
Α) Υ/Α.
Β) Υ/Σ.
Γ) υγρό.
√
Δ) στερεό.
12. Η διήθηση είναι μια διεργασία διαχωρισμού βασισμένη στη ........., ενώ η κατακάθιση στηρίζεται στο ........ .
Α) πυκνότητα, μέγεθος.
Β) μη-αναμιξιμότητα, πυκνότητα.
Γ) μέγεθος, σημεία ζέσης.
Δ) μέγεθος, πυκνότητα.
√
13. Η εξάτμιση γενικά ορίζεται ως:
Α) η μεταφορά ενός αερίου σε υγρό με μερική κατάψυξη.
Β) η μεταφορά ενός στερεού σε ένα αέριο.
Γ) η μεταφορά ενός υγρού σε αέριο με ατμοποίηση που προκαλείται με θέρμανση. √
Δ) η μεταφορά ενός αερίου σε υγρό με ψύξη.
14. Η Υ/Υ εκχύλιση λειτουργεί όταν δύο ........ υγρές φάσεις έρχονται σε επαφή.
Α) αναμίξιμες.
Β) διαλυτές.
Γ) μη αναμίξιμες.`
Δ) Η διεργασία δεν εξαρτάται από τη διαλυτότητα.
15. Η έκπλυση αναφέρεται επίσης στη βιβλιογραφία ως:

√

Α) Σ/Υ εκχύλιση και πλύση.
Β) Σ/Υ εκχύλιση και εξάτμιση.
Γ) πλύση και απόσταξη.
Δ) εξάτμιση και απόσταξη.

√

16. Ένα μειονέκτημα εφαρμογής της προσρόφησης για διαχωρισμό είναι ότι:
Α) δε μας αρέσει ιδιαίτερα.
Β) η διεργασία εξαρτάται πολύ από υψηλές θερμοκρασίες.
Γ) είναι παρούσες περισσότερες από μια φάσεις.
Δ) το προσροφητικό υλικό περιοδικά πρέπει να αναγεννάται.
√
17. Στη συμπύκνωση ο ατμός εμπλουτίζεται στο ..... συστατικό και το υγρό εμπλουτίζεται στο ....... συστατικό.
Α) λιγότερο πτητικό, περισσότερο πτητικό.
Β) περισσότερο πτητικό, λιγότερο πτητικό.
√
Γ) ελαφρύτερο, βαρύτερο.
Δ) ανοικτόχρωμο, σκουρόχρωμο.
18. Στην ξήρανση, ...........
Α) υγρασία εξατμίζεται από ένα στερεό με την προσθήκη θερμότητας και την κυκλοφορία ενός ρεύματος αδρανούς αερίου.
√
Β) σχηματίζεται ένα υγρό με την προσθήκη θερμότητας σε ένα στερεό.
Γ) εξατμίζεται υγρασία από ένα ακίνητο αέριο και δεν απαιτείται προσθήκη θερμότητας.
Δ) σχηματίζεται ένα υγρό από την ψύξη ενός ατμού.
19. Η διαφορά ανάμεσα στην ατμοποίηση με εκτόνωση (flash vaporization) και την εξάτμιση είναι ότι ...... – πχ. κατά την ανάκτηση νερού από το
θαλασσινό.
η
Α) η 1 ονομάσθηκε από το κινηματογραφικό έργο Flash Dance.
Β) στη 2η το προϊόν χρησιμοποιείται πάντα ως πηγή θερμότητας.
Γ) στην 1η χρησιμοποιείται μια μείωση της πίεσης σε συνδυασμό με θέρμανση. √
Δ) στην 1η χρησιμοποιείται μια αύξηση της πίεσης σε συνδυασμό με θέρμανση.

20. Δυο φάσεις λέμε ότι είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία όταν:
Α) η θερμοκρασία και η πίεσή τους είναι ίδιες.
Β) τα χημικά δυνμικά των συστατικών στην κάθε φάση είναι ίσα.
Γ) τα χημικά δυνμικά των συστατικών στην κάθε φάση είναι ίσα και οι φάσεις έχουν την ίδια θερμοκρασία και πίεση.
√
Δ) τίποτε δεν αλλάζει.
21. Ένας διαχωρισμός βασισμένος στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας δεν μπορεί να αποτελέσει οικονομικά βιώσιμη διεργασία, διότι:
Α) πιθανά η θερμοδυναμική μας μελέτη δεν ήταν ακριβής.
Β) τα οικονομικά της τεχνικής δε σχετίζονται με τη θερμοδυναμική.
Γ) η θερμοδυναμική προβλέπει την τελική κατάσταση του συστήματος, αλλά δε μας δίνει πληροφορίες για τον πόσο χρόνο θα μας πάρει αυτή.
√
Δ) η θερμοδυναμική ισορροπία είναι μια εγγενής ιδιότητα που δεν επηρρεάζει το κόστος της διεργασίας.
22. Ο διαχωρισμός σε ένα κυκλώνα επιτυγχάνεται με:
Α) θερμότητα.
Β) περιστροφική ροή (αδράνεια).
Γ) ένα διαλύτη με μεγάλο συντελεστή κατανομής.
Δ) ένα στερεό προσροφητικό.

√

23. Η εξάχνωση ορίζεται ως:
Α) η εκπομπή αερίου από ένα στερεό.
Β) η μετατροπή από μια στερεά κατάσταση σε μια αέρια, χωρίς πρώτα να περάσουμε από την υγρή φάση.
√
Γ) η ραδιενεργή μείωση ενός αερίου.
Δ) η ανάβαση του Δαλάϊ Λάμα στους ουρανούς.
24. Καθώς η σχετική πτητικότητα των συστατικών που πρόκειται να διαχωρισθούν πλησιάζει το 1, ........ .

Α) ο απαιτούμενος αριθμός σταδίων απόσταξης μειώνεται.
Β) η χρήση ενός τυμπάνου εκτόνωσης καθίσταται απαραίτητη.
Γ) η τιμή πώλησης των συστατικών αυξάνεται.
Δ) ο απαιτούμενος αριθμός σταδίων απόσταξης αυξάνει.

√

25. Η διεργασία όπου ένα Σ/Υ αιώρημα κρατιέται σε μια δεξαμενή ώσπου τα στερεά συγκεντρωθούν στον πυθμένα καλείται:
Α) διήθηση υπό κενό.
Β) διαχωρισμός με κυκλώνα.
Γ) κατακάθιση.
√
Δ) εξάτμιση.
26. Για να αυξήσουμε το ρυθμό της διήθησης σε διεργασία υπό κενό, θα πρέπει να αυξήσουμε:
Α) την πυκνότητα.
Β) την ταχύτητα τροφοδοσίας.
Γ) το κενό στο φίλτρο.
√
Δ) το μέγεθος πόρων του φίλτρου.
27. Στην κρυστάλλωση, η αρχική ουσία είναι ένα:
Α) στερεό.
Β) αέριο και υγρό.
Γ) υγρό.
Δ) αέριο.

√

28. Ο ρυθμός της εξάτμισης αυξάνεται με τον ...... .
Α) αύξηση της θερμοκρασίας που αναγκάζει το υγρό να διαχέεται γρηγορώτερα στην αέρια φάση.
Β) διοχέτευση αέρα πάνω από την υγρή επιφάνεια προκαλώντας διάχυση με ρεύματα.
Γ) διοχέτευση αέρα πάνω από την υγρή επιφάνεια προκαλώντας μείωση στο πάχος της διεπιφανειακής στοιβάδας.
Δ) Όλα τα παραπάνω.
√
29. Στην Υ/Υ εκχύλιση, ο όρος «ανάκτηση» της διαλυτής ουσίας αναφέρεται στην:

Α) ποσότητα της διαλυτής ουσίας που παραμένει στο διαλύτη τροφοδοσίας.
Β) ποσότητα του διαλύτη τροφοδοσίας στο υπόλειμμα (ή εκχυλισθέν).
Γ) ποσότητα της διαλυτής ουσίας στο εκχύλισμα.
Δ) ποσότητα της διαλυτής ουσίας στο υπόλειμμα.
30. Στην έκπλυση, ...... το στερεό υλικό θα αυξήσει κατά πολύ τη διεργασία.
Α) συνενώνοντας τα μικρά τεμαχίδια και συμπιέζοντας
Β) η κατάτμηση και λειοτρίβηση
Γ) συνενώνοντας τα μικρά τεμαχίδια και σπάζοντας
Δ) τίποτε από τα παραπάνω.

√

√

31. Απορρόφηση είναι εκείνη η λειτουργία όταν μια διαλυτή ουσία μεταφέρεται από ένα ...... σε ένα ....... .
Α) υγρό, αέριο
Β) αέριο, υγρό
√
Γ) υγρό, στερεό
Δ) αέριο, στερεό.
32. Το προσροφούμενο μόριο ονομάζεται στα αγγλικά ........ και το στερεό όπου το μόριο προσροφάται λέγεται ....... .
Α) adsorbate, adsorbater
Β) adsorbater, adsorbent
Γ) adsorbate, adsorbent
√
Δ) adsorbent, adsorbate.
33. Σε μια απιοστακτική στήλη με τροφοδοσία στον ευνοϊκό/κατάλληλο δίσκο τροφοδοσίας. ........ .
Α) τα στάδια πάνω από το δίσκο τροφοδοσίας λειτουργούν ως τμήμα εξάντλησης.
Β) η τροφοδοσία θα πρέπει να είναι κορεσμένο υγρό.
Γ) η θέση του δίσκου τροφοδοσίας δεν επηρρεάζει τα τμήματα εξάντλησης και αναπόσταξης.
Δ) τα στάδια πάνω από το δίσκο τροφοδοσίας λειτουργούν ως τμήμα αναπόσταξης. √
34. Η διεργασία όταν μια διαλυτή ουσία μεταφέρεται από μια υγρή φάση σε ένα αέριο ρεύμα καλείται:

Α) εξάτμιση.
Β) απορρόφηση.
Γ) εξάντληση.
Δ) κρυστάλλωση.

√

35. Ποια είναι εκείνη η διεργασία όπου ένα Σ/Υ αιώρημα αναγκάζεται να περάσει μέσα από λεπτούς πόρους λόγω αυξημένης πτώσης πίεσης;
Α) διαχωρισμός με κυκλώνα
Β) κατακάθιση
Γ) συμπύκνωση
Δ) διήθηση υπό κενό.
√
36. Στην κρυστάλλωση η υγρή και η στερεή φάση έχουν ...... συγκεντρώσεις.
Α) ίδιες
Β) διαφορετικές
Γ) ακριβώς αντίθετες
Δ) οι συγκεντρώσεις ποτέ δεν ελέγχονται.
37. Η βάση στο διαχωρισμό με κυκλώνες είναι:
Α) η διαφορά πτητικότητας των συστατικών στην αέρια, υγρή και στερεή φάση.
Β) η διαφορά διαλυτότητας των συστατικών στην αέρια, υγρή και στερεή φάση.
Γ) η διαφορά οσμής των συστατικών στην αέρια, υγρή και στερεή φάση.
Δ) η διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στα αέρια, υγρά και στερεά σωματίδια.
√

√

