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Lees elke vraag goed door voordat je begint
Schrijf op elk blad in ieder geval je naam en studentnummer en nummer alle bladen
Schrijf op welke berekeningen je uitvoert, de weg naar het antwoord is minstens zo
belangrijk als het antwoord zelf
Je kunt in totaal 100 punten halen. De punten zijn per vraag en per subvraag
aangegeven, verdeel je tijd goed
Het is toegestaan om 1 handgeschreven A4 met formules bij de toets te gebruiken,
andere bronnen zijn niet toegestaan

Vraag 1 (35 pt)
Een belangrijke reactie in de chemische industrie is de reversibele ‘water-gas reactie’ (WGS):
CO + H2O D CO2 + H2
In een chemische fabriek wordt de WGS reactie uitgevoerd in een reactor met een waterstof
permeabel membraan die de waterstof afscheidt uit het reactiemengsel. Het membraan werkt
echter niet perfect waardoor de waterstofuitstroom 10 wt% aan CO2 bevat (géén CO). De
voeding van de reactor bestaat uit een mengsel van CO en H2O met een 30 mol% CO
overmaat. Door het membraan loopt de reactie volledig af, maar de overmaat aan CO zorgt
voor een hoeveelheid CO in de CO2 uitstroom. De reactor is ontworpen om 100 kg H2 per dag te
produceren.
a) Teken en label een stromingsdiagram en voer een vrijheidsgradenanalyse uit om te
laten zien dat dit systeem opgelost kan worden. Geef duidelijk aan wat de onbekenden
zijn en welke vergelijkingen je kunt gebruiken. (Hint: maak gebruik van atoombalansen)
(20 pt)
b) Bepaal het massadebiet van de reactor instroom en van de CO2/CO uitstroom (5 pt)
c) Bereken de massafractie koolstof (C) in de CO2/CO uitstroom (5 pt)
d) Leg uit dat de massafractie uit vraag c) inderdaad aangeeft dat er CO aanwezig is in de
uitstroom en laat zien dat de massa fractie CO ongeveer 0.16 is (5 pt)

Vraag 2 (45 pt)
Industrieel wordt ammoniak geproduceerd volgens de onderstaande reactie in het zogenaamde
Haber-Bosch proces:
N2 + 3 H2 D 2 NH3
De reactie wordt uitgevoerd bij 200 atm en 300 °C met een ‘single pass’ conversie van 25%. Na
het verlaten van de reactor wordt het product eerst gekoeld tot 117 °C waarna het merendeel
van de ammoniak gecondenseerd wordt in een condensor bij -15 °C. De druk is constant in alle
stappen. De vloeistof verlaat de condensor aan de onderkant terwijl de overgebleven gassen de
condensor verlaten aan de bovenkant.
a) Teken en label een stromingsdiagram. (10 pt)
b) 100 kmol/h van het synthese gas (N2+H2) in stoichiometrische compositie wordt aan
de reactor toegevoerd. Bereken de molfracties aan de uitgang van de reactor. (5 pt)
c) Gebruik de aanpak van corresponderende toestanden ('law of corresponding states')
Kay’s rule en Newton’s correction om het specifieke molaire volume van het
productmengsel te bepalen vóór het de condensor instroomt (117 oC). Geef aan
hoeveel het antwoord afwijkt van het resultaat op basis van de ideale gaswet.
Gebruik in je berekeningen de onderstaande gegevens en de compressibility chart
op de volgende pagina. (10 pt)

Tc(N2)=126.2 K
Tc(H2)=33.3 K
Tc(NH3)=405.5 K
R = 8.314 J mol-1 K-1
1 atm = 1.01325 bar

pc(N2)=33.5 atm
pc(H2)=12.8 atm
pc(NH3)=111.3 atm

d) Bereken de molaire samenstelling van het gas dat de condensor verlaat en de
productiesnelheid van vloeibaar ammoniak. Neem aan dat er een evenwicht is
ingesteld (Raoult’s law). (15 pt)
e) In werkelijkheid is de geproduceerde vloeibare ammoniak niet puur doordat er
gassen in opgelost zijn. Bereken hoeveel waterstof er wordt verloren, aangenomen
dat de Henry coefficient voor waterstof in vloeibaar ammoniak gelijk is aan
HH2=16570 atm/molfractie. (5 pt) (p.s. gebruik dit niet in vraag d) !)

Vraag 3 (20 pt)
In een chemisch proces wordt ethanol gescheiden van water door ethylbenzeen aan het
mengsel toe te voegen. In een mixer wordt 1000 kg van een 60 wt% ethanol in water mengsel
samengevoegd met een hoeveelheid ethylbenzeen. Na grondig mixen krijgt het mengsel de tijd
om op evenwicht te komen.
a) Neem het onderstaande 3-fase diagram over op je antwoordformulier en geef daarin de
regio aan waarin het mengsel scheidt in 2 fasen; Geef ook de regio aan waarin het
mengsel 1 fase blijft. (3 pt )
Het is gewenst om een uiteindelijke concentratie van 40 wt% ethanol in de waterrijke fase over
te houden.
b) Hoeveel kg ethylbenzeen is er nodig om de gewenste concentratie te bereiken,
aangenomen dat het mengsel op evenwicht is? (12 pt)
c) Bepaal aan de hand van de Gibbs fase regel hoeveel vrijheidsgraden er in het systeem
zijn. Leg uit wat de betekenis van dit getal is voor het gegeven systeem. (5 pt)
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