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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 52 punten halen. De punten zijn per vraag en per deelvraag
aangegeven, verdeel je tijd goed
Het is alleen toegestaan om een rekenmachine en een handgeschreven A4-tje te
gebruiken, andere zaken zoals het boek zijn niet toegestaan
Smartphones dienen uitgezet te zijn

Belangrijk: Benodigde tabellen en grafiek zijn gegeven op de laatste pagina’s.
Vraag 1 - Theorievragen (6 pt) (korte antwoorden: max 2 regels)
(a) Wanneer gebruik je molecuulbalansen en wanneer atoombalansen? (2 pt)
(b) Waarvoor dienen puntjes op letters in een stromingsdiagram? (2 pt)
(c) Wat is Newton’s correctie en wanneer wordt deze gebruikt? (2 pt)
Vraag 2 - Conversies (7 pt)
(a) Water stroomt door een ronde voedingsleiding (diameter = 14 inch) met een
gemiddelde snelheid van 1 ft/min. Bereken hoe lang het duurt om een vat van
159 L (barrel genaamd) te vullen met deze leiding. (2 pt)
(b) In de vloeistofleiding wordt de druk gemeten met twee verschillende drukmeters
A en B. Drukmeter A geeft een gauge druk van 2.15 bar aan, drukmeter B geeft
een absolute druk van 17 psi. Je denkt dat één van beide drukmeters niet goed
werkt en gebruikt daarom een derde drukmeter C. Dit is een verticale open buis
waarin je de vloeistof van onder kunt laten lopen om de hydrostatische druk te
bepalen. De vloeistof (700 kg/m3) in deze buis stijgt tot 2.3 meter. Bepaal welke
drukmeter betrouwbaar is. (3 pt)
(c) De verticale buis van drukmeter C heeft een lengte van 3 meter. Je kreeg kritiek
van de veiligheidsinspectie op het uitvoeren van de meting met drukmeter C.
Was deze kritiek terecht? Licht je antwoord toe met een berekening. (2 pt)
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Vraag 3 - Iso-octaan productie (29 pt)
Iso-octaan (i-C8H18) wordt gemaakt door isobutaan (i-C4H10) en buteen (C4H8) met
elkaar te laten reageren via de reactie
𝑖-𝐶! 𝐻!" + 𝐶! 𝐻! à 𝑖-𝐶! 𝐻!"
Het hele proces bestaat uit vier units: een mixer, een reactor, een
water/koolwaterstoffen-scheider en een destillatiekolom. De voedingsstroom van het
proces (𝑛! = 100 kmol/h) bevat isobutaan en buteen in een stoichiometrische
verhouding. Ook bevat deze stroom n-butaan wat inert is in dit proces. De molfractie
isobutaan in de voedingsstroom is y1. Voordat de voedingsstroom de reactor instroomt
wordt deze gecombineerd met drie recyclestromen (𝑛!! , 𝑛!! en 𝑛!! ) in de mixer.
In de reactor vindt de reactie plaats onder invloed van een (niet-reagerende) waterige
oplossing van zwavelzuur (katalysator). In de reactor vindt een 100% conversie van
buteen plaats.
De stroom die de reactor verlaat (𝑛! ) wordt opgesplitst in twee stromen: één stroom
(𝑛!! , die o.a. isobutaan en waterig zwavelzuur bevat; noem de fracties in deze stroom
y3, y4, etc.) wordt teruggevoerd naar de mixer, de andere stroom wordt toegevoerd aan
een water/koolwaterstof-scheider. In deze scheider wordt al het waterige zwavelzuur
gescheiden van de koolwaterstoffen. De stroom waterig zwavelzuur (𝑛!! ) wordt
gerecycled naar de mixer en de stroom koolwaterstoffen (𝑛! ) wordt naar de
destillatiekolom geleid. In die kolom wordt alle isobutaan gescheiden van de andere
koolwaterstoffen; de uitgaande isobutaan stroom wordt teruggevoerd naar de mixer via
recyclestroom (𝑛!! ); de andere uitgaande stroom (𝑛! ) bevat een molfractie y2 aan isooctaan en wordt naar een andere fabriek gestuurd.
(a) Geef de meest algemene vorm van de materiaalbalans. (1 pt)
(b) Teken en label een stromingsdiagram van dit proces en verwerk daarin alle
relevante informatie die gegeven is in de beschrijving van het proces. Gebruik
hiervoor de volledige binnenkant (A3-formaat) van je tentamenpapier.
Let op: laat de volgende twee stromen nog ongelabeld: de stroom tussen de
mixer en de reactor en de stroom naar de water/koolwaterstoffen-scheider (na
de splitsing). (8 pt)
(c) Een chemisch medewerker vindt het vreemd dat er isobutaan uit de reactor
komt. Geef een argument waarom dit vreemd kan lijken. Geef als technoloog
een mogelijke reden dat er isobutaan uit de reactor komt. (2 pt)
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(d) Beschouw de ongelabelde stroom die de reactor ingaat en druk de moldebieten
van de verschillende componenten uit in de al aanwezige molstromen en fracties
in je stromingsdiagram (introduceer dus geen nieuwe variabelen!). Herhaal voor
de ongelabelde stroom die de scheider ingaat. (3 pt)
(e) Voer een vrijheidsgradenanalyse uit. Doe dit eerst voor het hele proces en
vervolgens voor elk van volgende drie subunits:
1. Mixer met de reactor tezamen
2. Water/koolwaterstoffen scheider
3. Destillatie kolom
Benoem expliciet welke parameters onbekend zijn en welke relaties gebruikt
kunnen worden bij het oplossen. Kun je op basis van deze analyse alle
onbekenden oplossen (niet oplossen!)? Licht je antwoord toe. (12 pt)
(f) Beschouw het proces als geheel en probeer y1, y2 en 𝑛! te berekenen met
behulp van materiaalbalansen. Becommentarieer je resultaat. (3 pt)

Vraag 4 - Productie van methyl chloride (10 pt)
Benodigde gegevens:
•
•

Molmassa's: H=1 g/mol, C=12 g/mol
Gasconstante R= 0.08206 Latm/molK

De koelvloeistof methyl chloride (CH3Cl) wordt geproduceerd door methaan gas (CH4)
en chloor gas (Cl2) te laten reageren. Voor dit proces wordt chloor geleverd in
gascylinders van 50 L onder een druk van 100 atm en op een temperatuur van 423 K.
Chloor moet gemengd worden met methaan tot een mengsel dat 80 mol% methaan
bevat. Methaan wordt geleverd met een debiet van 10 kg/uur via het gas netwerk. Het
mengsel wordt naar een reactor gevoerd op 75 atm en een temperatuur van 323 K.
(a) Gebruik de compressibility factor om te bepalen hoeveel mol chloor er in een
cylinder zit en vergelijk dit met de hoeveelheid berekend op basis van de ideale
gaswet. (4 pt)
(b) Bereken het benodigde chloordebiet en bepaal hoeveel cylinders chloor je nodig
hebt per dag (=24 uur)? (2 pt)
(c) Bereken de concentratie van het mengsel (in kmol/m3) dat de reactor instroomt.
(4 pt)
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Tabellen en grafiek uit het boek Felder en Rousseau met informatie die gebruikt kan
worden bij het oplossen van de opgaves.
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IPT toets 1 - 24-05-2016, 8:45-10:30 – Solutions
Question 1 [6 pt]
(a) Newton’s correction is used for correcting the critical temperature and pressure of
diatomic molecules.
[2 pt]
(b) The dots are used to indicate a continuous process (rather than a batch process).
The dots indicate that the the quantity is “per unit time”, i.e. a flow rate (examples:
volumetric flow rate, molar flow rate, mass flow rate).
[2 pt]
(c) Atomic species balances are more practical for a reacting system, because atoms
are conserved in a reacting system while molecules are not. Hence, the balance
equation simply reads in=out, without consumption and generation terms.
Molecular species balances are more convenient in non-reacting systems.
[2 pt]
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Question 2 [7 pt]
(a) [2 pt]

Q=vA

tfill = Vvat/Q

𝑣= 1

0.5 pt

𝑓𝑡
1 𝑚 1 𝑚𝑖𝑛
= 0.00508 𝑚/𝑠
𝑚𝑖𝑛 3.28 𝑓𝑡 60 𝑠

𝐴=

𝜋
1𝑚
14 𝑖𝑛
4
39.37 𝑖𝑛

!

= 0.1 𝑚!

0.5 pt
0.5 pt

Q = 0.00508 m/s * 0.1 m2 * 1000 L/m3 = 0.5 L/s
𝑡𝑓𝑖𝑙𝑙 =

159 𝐿
= 315 𝑠 = 5 𝑚𝑖𝑛. 15 𝑠
0.5 𝐿/𝑠

0.5 pt

(b) [3 pt]
Pressure 1

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃𝑔𝑎𝑢𝑔𝑒

1 pt

2.15 𝑏𝑎𝑟𝑔 + 1.01325 = 3.16 𝑏𝑎𝑟

Pressure 2

Pipe

17 𝑝𝑠𝑖

1.01325 𝑏𝑎𝑟
= 1.17 𝑏𝑎𝑟
14.694 𝑝𝑠𝑖

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜

0.5 pt

1 pt

𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 = 𝜌𝑔ℎ
2.3 ∗ 9.81 ∗ 700
+ 1.01325 = 1.17 𝑏𝑎𝑟
10!

Conclusion: manometer B is reliable.

0.5 pt

(c) [2 pt]
In case manometer A turns out to be reliable, the fluid level rises
Fluid
level

2.15 ∗ 10!
ℎ=
= 31.3 𝑚
9.81 ∗ 700

1 pt

This is much higher than the height of the tube (3m). Hence, the criticism by the safety
officer was justified.
1 pt
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Question 3 [29 pt]
(a) [1 pt]

accumulatie = in – uit + productie – consumptie

(b) [8 pt]

(c) [2 pt]
Reason why it is odd: The conversion is 100% and the feed is stoichiometric.

1 pt

Possible explanation: During startup of the process, isobutane may already be in the
process, such that even do all butene reacts, there is still isobutane present in the
process.
1 pt
(d) [3 pt]
See flow chart in (b)
Stream after mixer:

2 pt

Stream before oil/water separator:

1 pt
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Alternative solution:

(e) [12 pt]
Note: There are several alternatives to the DoF presented below, depending on how
much information is already processed in the flow diagram. This DoF is based onthe
flow chart presented above.

Entire process:

3 pt

3 unknowns

y1, 𝑛! , y2

3 Equations

2 atomic species (C, H)
1 molecular species (nB)

0 Additional relations

0

DOF

3-3=0
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Mixer + reactor

3 pt

8 unknowns

y1, 𝑛!! , 𝑛!! , 𝑛!! , 𝑛! , y3, y4, y5

4 Equations

2 atomic species balances (C, H)
2 (inert) molecular species balances (nB, SA (aq))

0 additional relations
DOF

8-4=4

Water/oil separator

3 pt

Water hydrocarbon separator (Decanter)
9 unknowns
4 Equations

𝑛! , 𝑛!! , 𝑛! , 𝑛!! , y3, y4, y5, y6, y7
2 atomic species balances (C, H)
2 (inert) molecular species balances (nB, SA (aq))

0 additional relations
DOF

9-4=5

Distillation column

3 pt

6 unknowns

n3 , 𝑛! , nr1, y2, y6, y7,

3 Equations

2 atomic species (C, H)
1 molecular species (nB)

0 Additional relations
DOF

6-3=3
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(f) [3 pt]

Material balances:
Atomic species C:

4 y1 n1 + 4 y1 n1 = 8 y2 n4

0.25 pt

Atomic species H:

10 y1 n1 + 8 y1 n1 = 18 y2 n4

0.25 pt

Inert molecule nB:

(1-2y1)n1 = (1-y2)n4

0.5 pt

Conclusion:

1.5 pt

Although we have two atomic species balances for C and H and one molecular balances
for inert nB, such that it seemed from the DoF that there were zero degrees of freedom
for the entire process. It, however, turns out that the species balances for C and H are
depended (8 y1n1= 8 y2 n4 is equivalent to 18 y1n1 = 18 y2n4).
Hence, the variables cannot be solved.
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Question 4 [10 pt]
(a) [4 pt]

Required equations:
PV = znRT

Tr = T/Tc

Pr = P/Pc

1 pt

Look up Tc and Pc in Table B1

1 pt

Calculate Tr, Pr and look up z in graph

1 pt

Compound

Tc [K]

T [K]

Tr

Pc [atm]

P [atm]

Pr

z

Chlorine

417

423

1

76.1

100

1.31

0.22

Calculate n and compare to ideal gas law:
𝑛=

!"
!"#

=

!""∗!"
!.!!∗!.!"#∗!"#

1 pt

= 654 𝑚𝑜𝑙

The calculated value is 22% (z=0.22) of the value based on ideal gas law.

(b) [2 pt]
80 mol % methane, so chlorine and methane are in a 1:4 ratio.

0.5 pt

!" !"/!

0.5 pt

𝑛!" = 0.25 𝑛!"#!!"# = 0.25 !" !"/!"!" = 0.156

!"#$
!!

A cylinder can be used for 654/156 = 4.2 hours. So you need 24/4.2 = 5.7 cylinders
each day.
1 pt
(c) [4 pt]
Look up the properties for Methane: Tc = 190.7 K, pc = 45.8 atm

0.5 pt

Use Kay’s rule to find the critical temperatures and pressures of the mixture:

Tc’ = y1 Tc1 + y2 Tc2 = 0.8 * 190.7+ 0.2 * 417 = 235.4 K

0.5 pt

Pc’ = y1 Pc1 + y2 Pc2 = 0.8 * 45.8+ 0.2 * 76.1 = 51.9 K

0.5 pt

Calculate the reduced temperature and pressure for the mixture:

1 pt

Tr = 323/ 235.4 = 1.37
pr = 75 / 51.9 = 1.45
Look up the z = 0.83

0.5 pt

Concentration of the mixture is n/V = p/zRT = 3.45 kmol/m3

1 pt
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