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IPT toets 3-19-06-2015, 10:45-12:30 
 

Cursus: 4051IPTECY Inleiding ProcesTechnologie  
Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn 

 

• Lees elke vraag goed door voordat je begint 
• Schrijf op elk blad je naam en studentnummer en nummer alle bladen 
• Gebruik een pen, geen potlood 
• Schrijf op welke berekeningen je uitvoert, de weg naar het antwoord is minstens 

zo belangrijk als het antwoord zelf 
• Geef bij getallen ook de bijbehorende eenheden  
• Je kunt in totaal 49 punten halen. De punten zijn per vraag en per deelvraag 

aangegeven, verdeel je tijd goed 
• Het is alleen toegestaan om een gewone rekenmachine en een handgeschreven 

A4-tje te gebruiken, andere zaken zoals boek en grafische rekenmachine zijn niet 
toegestaan 

• Smartphones dienen uitgezet te zijn 
 

Vraag 1 (3 pt) Definities  

Leg uit wat de volgende algemene begrippen betekenen:  

(a) “Higher Heating Value”, geef ook de dimensie. (1pt) 
(b) “natte bol temperatuur” ; leg ook uit wat je hiermee kunt bepalen. (1 pt)  
(c) “Adiabatische vlamtemperatuur”. (1 pt) 

 

Vraag 2 (4 pt) Korte theorievragen  

(a) Een mengsel van een brandstof en lucht heeft een onder- en een bovengrens als 
explosielimiet. Leg uit waarom daaronder of daarboven geen explosie kan 
plaatsvinden. (2 pt) 

(b) Over methanol zijn de volgende gegevens bekend: (1) een verdampingsenthalpie 
bij 65°C (Δ𝐻v(65°C)), (2) een Cp correlatie (CpCH3OH(l)) voor de vloeistof bij een 
temperatuur tussen -20°C en 65°C en (3) een Cp correlatie (CpCH3OH(v)) voor 
methanoldamp tussen 0°C en 150°C Celsius. Leg uit hoe je deze gegevens kunt 
gebruiken om de verdampingsenthalpie te bepalen bij 0°C (Δ𝐻v(0°C)). Teken het 
benodigde hypothetisch pad en geef een uitdrukking voor (Δ𝐻v(0°C)) in termen 
van Δ𝐻v(65°C), CpCH3OH(l) en CpCH3OH(v). (2 pt) 

 
-- vervolg op volgende pagina -- 
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Vraag 3 (42 pt) Industriële verwarmingsinstallatie  

In een industriële verwarmingsinstallatie wordt vloeibaar water omgezet in waterdamp. 
Deze omzetting vindt plaats in een boiler-unit, die gevoed wordt met een stroom water 
(stroom �) van 25°C. De stroom die de boiler verlaat (stroom  �) bevat waterdamp 
van 250°C bij een druk van 20 bar. De energie nodig voor deze verwarming wordt 
opgewekt in een reactor-unit, waarin methaan volledig wordt verbrand met een 20% 

overmaat lucht (20 mol% O2, rest N2). Methaan (stroom �    !n3  = 450 kmol/h) stroomt 
de reactor binnen bij een temperatuur van 25°C. De lucht die de reactor instroomt 
(stroom �) word eerst opgewarmd. Dit gebeurt in een warmtewisselaar-unit, waar lucht 
warmte uitwisselt met de stroom hete gassen die de reactor verlaten (stroom �).  
 

Lucht stroomt de warmtewisselaar binnen (stroom ⑥) met een temperatuur van 25°C en 
verlaat de warmtewisselaar als de eerder genoemde stroom �, terwijl de hete 
reactorgassen de warmtewisselaar binnenstromen bij een temperatuur van 300°C en 
deze weer verlaten bij een temperatuur van 100°C (stroom ⑦).  
 

(a) Teken en label een stromingsdiagram van dit proces en verwerk daarin alle 
relevante informatie die gegeven is in de beschrijving van het proces. (8 pt) 
 

(b) Voer een complete vrijheidsgradenanalyse uit voor het hele proces én over de 
verwarmer, de reactor en de warmtewisselaar elk apart; benoem daarbij expliciet: 
welke parameters onbekend zijn, welke balansen je gebruikt, welke extra relaties 
je gebruikt en hoe je deze extra relaties kunt gebruiken om een onbekende te 
bepalen. Leg op basis van deze analyse uit welke subsystemen achtereenvolgens 
te analyseren om alle onbekenden op te lossen. (7 pt) 

 
Een alternatieve oplosstrategie is te beginnen met de combinatie “reactor + 
warmtewisselaar”. Deze strategie volgen we nu.  

 
Beschouw de “reactor + warmtewisselaar” als één subsysteem  
(c) Geef de reactievergelijking van de reactie die plaatsvindt in de reactor. Bereken 

daarna !n6 . (2 pt) 
(d) Geef alle materiaalbalansen. Beargumenteer hoeveel van deze balansen 

onafhankelijk zijn. (5 pt)  
(e) Bereken de molfracties van alle componenten in de stroom die de reactor verlaat 

en laat zien dat deze gelijk zijn aan yH2O(v) = 0.154,  yCO2 = 0.0769 , yO2 = 0.0308, 
yN2 = 0.738. (3 pt)  

(f) Geef de algemene vorm van de energiebalans. Leg daarna uit welke termen 
weggelaten/verwaarloosd kunnen worden en geef de versimpelde algemene 
energiebalans. Druk daarna de energiebalans uit in de variabelen (zoals molaire 
debieten en specifieke enthalpieën) voor dit subsysteem. (2 pt) 
 

-- vervolg op volgende pagina -- 
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(g) Voor de berekening van de specifieke enthalpieën heb je referentieconditie(s) 
nodig; Specificeer welke referentieconditie(s) je gebruikt hebt en leg uit waarom 
je voor deze referentie(s) gekozen hebt. Verwerk in je uitleg in ieder geval ook de 
woorden “Heat of Formation” of “Heat of Reaction”. (2 pt) 

(h) Bereken de specifieke enthalpieën voor ingaande en uitgaande stromen. Neem de 
enthalpietabel hieronder over op je examenpapier en zet alle informatie 
overzichtelijk in deze tabel. Bereken vervolgens de warmtestroom 𝑄 en laat zien 
dat deze gelijk is aan 𝑄= -96.5 MW. (3 pt) 
 

 
Referenties:    

 uit in 
 𝑛 

(kmol/h) 
𝐻 

(kJ/mol) 
𝑛 

 (kmol/h) 
𝐻  

(kJ/mol) 

CH4 (xx)     
N2 (xx)     
O2 (xx)     
H2O (xx)     
CO2 (xx)     

 

Beschouw nu de warmtewisselaar  

(i) Bepaal de temperatuur waarmee de lucht de reactor instroomt. (5 pt) 
 

Beschouw nu de boiler  

(j) Bepaal hoeveel mol waterdamp per uur wordt geproduceerd in de industriële 
verwarmingsinstallatie. (5 pt) 

 

 

--- einde toets 3 --- 
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-- Benodigde gegevens en tabellen -- 

Molmassa's: H=1 g/mol, O=16 g/mol 
 

Table B1 uit het boek van Felder & Rousseau. 

Compound Formula ΔĤf
o ΔĤc

o 
  kJ/mol kJ/mol 
Carbon dioxide CO2 -412.9 (l) 

-393.5 (g) 
 

Methane CH4 -74.85 -890.36 
Nitrogen N2 0 (g)   
Oxygen O2 0 (g)  
Water H2O -285.84 (l) 

-241.83 (g) 
 

 

 

 

Cp-relaties 

O2(g): cp(T) = 0.02910 kJ/(mol⋅K) 

N2(g): cp(T) = 0.029 kJ/(mol⋅K) 

H2O(l): cp(T) = 0.0754 kJ/(mol⋅K) 

 

-- Vervolg benodigde gegevens volgende pagina -- 
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Referentie tabel B7: H2O (T=0.01°C, p = 0.00611 bar) 
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Volledige uitwerking IPT toets 3-19-06-2015, 10:45-12:30 
 

Cursus: 4051IPTECY Inleiding ProcesTechnologie  
Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn 

Opgave 1  

(a) (1pt) 
Dit is de hoeveelheid energie (warmte) die vrijkomt bij de volledige verbranding van 
een hoeveelheid  (1 mol of 1 kg) brandstof (brand)stof tot CO2 en H2O, waarbij de 
laatste als vloeistof geproduceerd wordt bij 25oC en 1 atm. 
Eenheid: kJ/mol of kJ/kg 
 

(b)  (1 pt)  

 
 

(c) (1 pt) 

 

Opgave 2  

(a) (2pt) 

The minimum concentration of a particular combustible gas or vapor necessary to support its combustion in air is 
defined as the Lower Explosive Limit (LEL) for that gas. Below this level, the mixture is too “lean” to burn. The 
maximum concentration of a gas or vapor that will burn in air is defined as the Upper Explosive Limit (UEL). 
Above this level, the mixture is too “rich” to burn. The range between the LEL and UEL is known as the 
flammable range for that gas or vapor.  
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(b)  (2pt)  

 

Hypothetisch pad: (drukverschillen verwaarloosd) 

CH3OH(l, T=0 C) à [Δ𝐻v(0°C)] à CH3OH(v, T=0 C) à [ 𝑐𝑝!"!!"(!)
!"
! 𝑑𝑇] à CH3OH(v, 

T=65 C) à [−Δ𝐻v(65°C)] à CH3OH(l, T=65 C) à [ 𝑐𝑝!"!!"(!)
!
!" 𝑑𝑇]à CH3OH(l, T=0 C) 

Ofwel: Δ𝐻v(0°C)+   𝑐𝑝!"!!"(!)
!"
! 𝑑𝑇 = Δ𝐻v(65°C) + 𝑐𝑝!"!!"(!)

!"
! 𝑑𝑇 

 

Opgave 3 

(a) (8 pt) 

 
(b)  (7 pt)  
 
Hele proces (reagerend; op basis van atomen)    (1.5 pt) 
7 onbekenden (n1, n2, n6, n7, y31, y32, y33) 
-2 onafhankelijke inerte molecuulbalansen (N2, H2O) 
-3 onafhankelijke atoombalansen (C, O, H) 
-1 energiebalans  
-1 extra gegeven 

overmaat van 20%, relateert n3 en n4 	  
DF = 0 
 
 
Reactor (reagerend; op basis van atomen)    (1.5 pt) 
7 onbekenden (n4, n5, y31, y32, y33, T4, Q) 
-1 onafhankelijke inerte molecuulbalansen (N2) 
-3 onafhankelijke atoombalansen (C, O, H)  
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-1 energiebalans 
-1 extra gegeven 

overmaat van 20%, relateert n3 en n4	  
DF = 1 
 
 
Warmtewisselaar (niet-reagerend; op basis van moleculen)  (1.5 pt) 
8 onbekenden (n4, n5, n6, n7, y31, y32, y33, T4) 
-4 onafhankelijke molecuulbalansen (N2, O2, H2O, CO2) 
-1 energiebalans  
-0 extra gegeven 
DF = 3 
 

Let op: Je zou hier ook kunnen gebruiken “als extra gegevens” dat n4=n6 en n5 = n7, 
omdat deze stromen niet gemengd worden. 

 
 
Verwarmer (niet-reagerend; op basis van moleculen)   (1.5 pt) 
3 onbekenden (n1, n2, Q) 
-1 onafhankelijke molecuulbalans (H2O) 
-1 energiebalans  
DF = 1 
 
Volgorde          (1 pt) 
Eerst het hele systeem, want dan DF=0; dit geeft n1, n2, n6, n7, y31, y32, y33. 
Daarna bijvoorbeeld de reactor, want na oplossen van het hele proces zijn y31, y32, y33 
bekend. Na oplossen reactor zijn ook bekend: n4, n5, T4, Q. [na gaan of dit klopt] 
Daarmee zijn alle onbekenden bepaald. 
 
(c) (2 pt) 

 
CH4 (g) + 2 O2 (g) à CO2 (g) + 2 H2O (v)      (1 pt) 
 

Berekening !n6           (1 pt) 

Invoer 450 kmol/h aan CH4 
Benodigde hoeveelheid zuurstof zonder overmaat: 2*450 kmol/h 
Benodigde hoeveelheid zuurstof met 20% overmaat: 1.2*2*450 kmol/h. 
 

Dus: 0.2 !n6  = 1.2*2*450 
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!n6  = 1.2*2*450 / 0.2 = 5400 kmol/h 

 
 

(d) (5 pt) 
 
N2: 0.8 n6 = y31 n7       (Eq 1)   
O: 2*0.2n6  = 2*y32 n7  + 1* y33 n7 + 2*(1-y31-y32-y33) n7 (Eq 2)   
C: 1*450 = (1-y31-y32-y33) n7      (Eq 3)   
H: 4*450 = 2*y33 n7      (Eq 4)   

 
Onafhankelijk? ja          

 
(e) (3 pt) 

  was al bekend uit c, dus dit zijn 4 vergelijkingen 4 onbekenden (n7, y31, y32, y33) 

Oplossen van 4 onbekenden met  Eq 1 – Eq 4  

Simplificeren O-vergelijking: 

O: 2*0.2n6  =  2*(1-y31) n7 -1* y33 n7   (Eq. 2b) 

Elimineren van y31 en y33 via Eq 1 (y31 n7 = 0.8 n6) en Eq 4 (y33 n7 =2*450) geeft 

O: 2*0.2n6  =  2*n7-2*0.8 n6 -2*450   (Eq. 2c) 

Omschrijven in termen van n7  
 

O: n7 =n6 + 450 = 5400 + 450 = 5850 kmol/h  (Eq. 2d) 
 
Let op: dit is heel toevallig mol-behoud, want de reactievergelijking is gebaseerd 
op 3 mol reactanten en drie mol producten;  

 
Nu n7 bekend is kan ook de rest worden uitgerekend: 
 
Eq 1: y31 = 0.8 n6/ n7 =  0.738  
Eq 4: y33 = 2*450 / n7= 0.154 
Eq 3 : y32 = 1-y31- y33- 450 / n7 = 1 – 0.738 – 0.154 – 0.0769 = 0.0308  

 

(f)  (2 pt)  
 𝑄 −𝑊𝑠 = 𝛥𝐻 + 𝛥𝐸𝑘 + 𝛥𝐸𝑝      (0.5 pt) 

!n6
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Geen arbeid en verwaarloosbare kinetische en potentiele energie.  (0.5 pt)  
 𝑄 = 𝛥𝐻 
 

 𝑄 = 𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛        (1 pt) 

= y31n7ĤN2(g),uit + y32n7ĤO2(g),uit + y33n7ĤH2O(v),uit + (1-y31-y32-y33)n7ĤCO2(g),uit – 
n3ĤCH4(g), in - 0.2n6ĤO2(g), in + 0.8n6ĤN2(g),in 

 

(g) (2 pt) 
 
Referenties:  C(s), O2 (g), N2 (g), H2 (g): T=25 C, p = 1 atm   (1 pt) 
 
Uitleg            (1 pt)  
voor dit reagerend systeem is het het eenvoudigst om de “Heat of Formation” methode 
te gebruiken en zowel de enthalpie van de ingaande als van de uitgaande stromen uit te 
drukken t.o.v. de enthalpieën van de “elementaire bouwstenen”. 
 
(h)  (3 pt) 

Referenties:  C(s), O2 (g), N2 (g), H2 (g): T=25 C, p = 1 atm  

 uit in 
 n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
CH4 - - n3=450 ĤCH4(g), in 
N2 y31n7 ĤN2(g),uit 0.8n6 ĤN2(g),in 
O2 y32n7 ĤO2(g),uit 0.2n6 ĤO2(g), in 
H2O y33n7 ĤH2O(v),uit - - 
CO2 (1-y31-y32-y33)n7 ĤCO2(g),uit - - 
 

Ingaande stromen         (1 pt) 

ĤN2(g),in = 0, want condities komen overeen met referentie 

ĤO2(g), in = 0,want condities komen overeen met referentie 

ĤCH4(g), in = ΔĤf,CH4(g) + Cp,CH4 dT
25

25

∫ =  -74.85 kJ/mol [vormingsenthalpie tabel B1]
 

Uitgaande stromen         (1 pt) 



	    	  
- 5/5 - 

ĤN2(g),uit = 2.19 kJ/mol [direct aflezen in Tabel B8] 

ĤO2(g), uit = 2.24 kJ/mol [direct aflezen in Tabel B8]  

Voor CO2 en H2O opletten i.v.m referenties; vormingsenthalpie (tabel B1) moet worden 
meegenomen. Enthalpieverschil door verschil in temperatuur kan direct uit B8 worden 
gehaald (of via cp-correlatie worden uitgerekend). 

ĤCO2(g), uit = ΔĤf,CO2(g) + Cp,CO2 dT
25

100

∫ =
 
 -393.5 kJ/mol + 2.90 = -390.6 kJ/mol 

ĤH2O(v), uit = ΔĤf,H2O(v) + Cp,H2O dT
25

100

∫ =
 
 -241.83 kJ/mol + 2.54 = -239.29 kJ/mol 

 uit in 
 n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
CH4 - - n3 

450 
-74.85 

N2 y31n7  

0.738*5850 
4320 

2.19 0.8n6 
0.8*5400  

4320 

0 

O2 y32n7 

0.031*5850 
180 

2.24 0.2n6 
0.2*5400 
1080 

0 

H2O y33n7 

0.154*5850 
900 

-239.29 - - 

CO2 (1-y31-y32-y33)n7 

0.0769*5850 
450 

-390.6 - - 

 

𝑄 = 𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛 

    = -381267 – (-33682.5) = -347585 x 103 kJ/hour = 96551 kJ/s = 96.6 MW (1 pt) 

(i) (5 pt) 
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Stel twee energiebalansen op 
 
Warmte Q2 afgegeven door reactieproducten     (2 pt) 

𝑄2 = 𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛        

= y31n7ĤN2(g),uit + y32n7ĤO2(g),uit + y33n7ĤH2O(v),uit + (1-y31-y32-y33)n7ĤCO2(g),uit + – 
(y31n7ĤN2(g),in + y32n7ĤO2(g),in + y33n7ĤH2O(v),in + (1-y31-y32-y33)n7ĤCO2(g),in) 

 

Referenties:  O2(g), N2(g), H2O(v), CO2(g): T=25 C, p = 1 atm  

Uitleg: dan kun je direct tabel B8 gebruiken 

 uit in 
 n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
N2 4320 2.19 4320 8.12 
O2 180 2.24 180 8.47 
H2O 900 2.54 900 9.57 
CO2 450 2.90 450 11.58 
 

Q2 = (13455-51274) * 103 kJ/h= -36972 MJ/h = -10.27 MW  

 
Warmte Q3 opgenomen door lucht     (2 pt) 

Q3 = 0.2n4 ĤO2(g),uit4  + 0.8n4 ĤN2(g),uit4  – (0.2n6ĤO2(g), in + 0.8n6ĤN2(g),in) 

Referenties:  O2 (g), N2 (g): T= 25 C, p = 1 atm  

 uit in 
 n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
n 

(kmol/h) 
H 

(kJ/mol) 
N2 0.8n4=0.8n6 ĤN2(g),uit 0.8n6 0 
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4320 
O2 0.2n4=0.2n6 

1080 
ĤO2(g),uit 0.2n6 0 

Met  

ĤN2(g), uit = ΔĤf,N2 (g) + Cp,N2 dT
25

T

∫ = 0.029dT
25

T

∫ = 0.029 T − 25( )
 

ĤO2(g), uit = ΔĤf,O2 (g) + Cp,O2 dT
25

T

∫ = 0.0291dT
25

T

∫ = 0.0291 T − 25( )  

Dus, Q3 = 4320 * 0.029 * (T-25) + 1080*0.0291*(T-25)  

 

Combineren         (1 pt) 

De warmtewisselaar is adiabatisch, dus Q3 = -Q2 = 36972 MJ/h  

Dus  (T-25) [4320 * 0.029 + 1080*0.0291] = 36972 MJ/h  

T = 25 + 36972/[4320 * 0.029 + 1080*0.0291] = 25 + 235.9 = 260.9 C 

 
Alternatief 
Energiebalans opstellen voor  dit adiabatisch proces:  

0 = 𝐻𝑜𝑢𝑡 − 𝐻𝑖𝑛 

= y31n7ĤN2(g),uit + y32n7ĤO2(g),uit + y33n7ĤH2O(v),uit + (1-y31-y32-y33)n7ĤCO2(g),uit + 
0.2n4 ĤO2(g),uit4  + 0.8n4 ĤN2(g),uit4  – (y31n7ĤN2(g),in + y32n7ĤO2(g),in + y33n7ĤH2O(v),in + 
(1-y31-y32-y33)n7ĤCO2(g),in) – (0.2n6ĤO2(g), in + 0.8n6ĤN2(g),in) 

Bij uitwerken wel goed rekening houden met referenties.  
 
 
(j)  (5 pt) 

 

Materiaalbalans geeft n1=n2 
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Energiebalans:         (1 pt) 

Q4 = n1(ĤH2O(g),uit - ĤH2O(g),in) = -Q = 347585 MJ/h 

Dus, n1= -Q = 347585 MJ/h / (ĤH2O(g),uit - ĤH2O(g),in) 

 

Uitrekenen enthalpieen       (3 pt) 

Referentie: H2O(l, T=25 C, p = 1 atm) 

Tabel B7: voor H2O(v, T=250, p = 20 bar), ĤH2O(g) = 2902 kJ/kg is 

Maar, referentie is triple point!  

Als het verschil in referentie niet is gezien: aftrek -2 pt. 

H2O(T=0.01 C, p = 0.00611) à H2O(T=25 C, p =0.00611) à H2O(T=25 C, p = 1 
atm) à H2O(T=250 C, p = 20 bar) 

Waarde eerst omrekenen naar kJ/mol:  

2902 kJ/kg * 0.018 kg/mol = 52.236 kJ/mol  

Daarna het verschil bepalen tussen triple point en gekozen referentie: 

H2O(T=0.01 C, p = 0.00611) à H2O(T=25 C, p =0.00611) à H2O(T=25 C, p = 1 
atm) 

Uitrekening van temperatuurbijdrage  

 Cp,H2O dT
0.01

25

∫ = 0.0754dT
0.01

25

∫ = 0.0754 25−0.01( ) =1.88  kJ/mol  

en verwaarlozen van drukbijdragen geeft dan voor H2O(T=250 C, p = 20 bar) 
t.o.v. H2O(T=25 C, p = 1 atm)  

ĤH2O(g),uit  = 52.236 – 1.88 = 50.35 kJ/mol  

 

Combineren energiebalans / materiaalbalans:    (1 pt) 

Dus, n1 = -Q = 347585 * 103 kJ/ h / (50.35 – 0 kJ/mol) = 6903 kmol/h 

 

Alternatief: 
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Hypothetisch pad:  
Water (l, 25 C, 1 atm) à[via integraal met cpH2O(l) ] à water (l, 99.6 C, 1 atm) à 
[door verschil te bepalen tussen tabelwaarden H2O(v, 250 C, 20 bar) en H2O((l), 
99.6 C, 1bar)] H2O(v, 250C, 20 bar) 
 
Dit geeft ook : 
74.6*0.0754+(2902-417.5)*0.018=50.35 kJ/mol 
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