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Ex1) Considere o processo de separação esquematizado na Figura a seguir, 
as duas câmaras operam a 1 atm. A primeira câmara é alimentada a 100 
kmol/h de um vapor saturado etanol/água em duas unidades de separação. 
A unidade 1 é um condensador parcial, onde 54,3% da alimentação é 
condensada e que separa a corrente de alimentação em um líquido e um 
vapor. A corrente líquida que sai do separado 1 entra na câmara de flash 2, 
onde o vapor resultante, V2, de composição y2, é reciclado para o 
condensador parcial 1. A composição deste vapor é mantida igual a 
composição do vapor da corrente de alimentação, isto é, y2=zf=yf. Sabe-se 
que o líquido que sai do separador de fases desta destilação súbita tem  6% 
base molar de etanol. Calcule: 

a) As composições do vapor e do líquido que saem das duas unidades 
de separação. 

b) A percentagem da alimentação vaporizada na câmara de flash. 
c) As correntes de líquido (L2) e de Vapor(V1) resultantes deste 

processo de separação. 
d) O rendimento referente à recuperação da água na corrente líquida 

que sai do processo. 
 

 

 

 

 

 

 

Ex2) Considere as duas câmaras Flash no esquema a seguir, as duas câmaras 
operam a 1 atm. As câmaras estão ligadas em série de maneira que a saída 

1 

2 

F=100kmol/h 

L1,x1 

L2, x2=0,06 

V2,y2 

V1,y1 



de corrente de líquido da câmara 1 é alimentada no separador 2. Antes de 
ser alimentada na segunda câmara, a referida corrente é aquecida através 
de um trocador de calor. A corrente F é composta por uma mistura 
metanol/água com 55% de metanol. A fração de vapor obtida na segunda 
câmara corresponde a 70% e a fração de metanol na corrente de líquido é 
de 25%. 

a) Determine a fração de vapor produzido na primeira câmara. 
b) Determina as composições de todas as correntes do processo e as 

temperaturas de operação das duas câmaras. 
 

 

 

Ex3) Uma corrente com 40% base molar de etileno, 20% de propileno, 30% 
de n-butano e 10% de n-hexano entra em uma câmara que opera a 1000 
kPa e 500C. 
a) Determine a fração da mistura que é vaporizada; 
b) As composições correntes de líquido e de vapor formadas. 
Considere que: 
Razão de Equilíbrio, a 500C e 1000 kPa: 

Ki 
Etileno 6,6 

Propileno 1,9 

n-Butano 0,57 
n-Hexano 0,085 

 

 

 



 

 

 



 


