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IPT toets 2 - 22-06-2016, 8:45-10:45 
 

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 43 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) Leg uit wanneer de wet van Henry toepasbaar is en geef de eenheid van de 
Henry constante. (2 pt) 

(b) Leg uit wat de upper en lower explosie limieten zijn. (2 pt) 
(c) Leg uit wat de natte bol temperatuur is. (2 pt) 

Vraag 2 – Productie van cyclohexaan (24 pt) 

Beschouw een proces waarbij cyclohexaan (C6H12) wordt geproduceerd door 
hydrogenering van benzeen (C6H6).  Een stroom benzeen (𝑛! = 100 mol/s) met een 
temperatuur van 298 K wordt aan de reactor toegevoerd. Ook wordt er een stroom 
waterstofgas (𝑛! = 375 mol/s) met een temperatuur van 373 K toegevoerd aan de 
reactor. De “single pass conversion” van benzeen in de reactor is 75 %. De benodigde 
temperatuur voor de reactie is 423 K. Om de temperatuur in de reactor niet hoger te 
laten oplopen dan 423 K wordt een warmtewisselaar gebruikt. In deze warmtewisselaar 
wordt een ingaande waterstroom (𝑚 = 4.1 kg/s, T = 298 K, p = 1 atm) omgezet in 
verzadigd stoom via de warmte verkregen uit de reactor. Er zijn geen verliezen van de 
warmtewisselaar naar de omgeving.   

(a) Teken en label een stromingsdiagram van dit proces en verwerk daarin alle 
relevante informatie die gegeven is in de beschrijving van het proces. (4 pt) 
 
 
 

--- vervolg op volgende pagina --- 
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(b) Bepaal de “standard heat of reaction” van de reactie C6H6(g) + 3 H2(g) à 
C6H12(g). (2 pt) 

(c) Bepaal ook de “heat of reaction” bij de temperatuur in de reactor. (3 pt)  

Beschouw de reactor 

(d) Bereken de moldebieten (in mol/s) van alle componenten die de reactor verlaten. 
(3 pt) 

(e) Bereken de warmtestroom 𝑄 die de reactor verlaat via de warmtewisselaar. Geef 
bij het opstellen van de energiebalans expliciet aan welke methode (heat of 
formation/heat of reaction) je gebruikt. Gebruik een referentietemperatuur van 
423 K. Geef voor de berekeningen van de specifieke enthalpie van de ingaande 
stromen de hypothetische paden die je gebruikt hebt. Geef ook een volledig 
ingevulde enthalpietabel die je gebruikt hebt voor de berekening van 𝑄. (8 pt) 

Mocht je niet uit (e) komen, werk dan verder met 𝑄 = −10.66 𝑀𝑊. 

Beschouw de warmtewisselaar 

(f) Gebruik een energiebalans om te bepalen wat de specifieke enthalpie is van de 
stroom verzadigd stoom. Schat op basis van deze waarde de druk en 
temperatuur van deze stroom. Geef bij het uitwerken van de energiebalans 
duidelijk aan wat de gekozen referentie is. (4 pt)  

 

Vraag 3 – Scheiding benzeen en cyclohexaan (13 pt) 

Beschouw een proces waarbij cyclohexaan (C6H12 = C) en benzeen (C6H6 = B) van 
elkaar moeten worden gescheiden. Het stromingsdiagram van dit proces is gegeven op 
de volgende pagina. Het proces is een combinatie van destillatie en extractie. De 
extractie gebeurt met water (H2O) en aceton (Ac). De samenstelling van stromen is 
gegeven in massafracties. 

(a) Een procestechnoloog vraagt zich af of zo’n uitgebreid proces nodig is voor de 
scheiding van cyclohexaan en benzeen. Hij stelt voor de scheiding te doen met 
één enkele destillatiekolom. Leg uit waarom dit in de praktijk niet werkt. (2 pt) 

(b) Voer achtereenvolgens een Degree of Freedom (DoF) analyse uit voor (1) het 
hele proces, (2) de combinatie mengpunt 1 + destillatiekolom 1, en (3) de 
extractor. Indien relevant, verwerk de Gibbs faseregel in de DoFs. Geef de oplos-
strategie om de massastromen en fracties te bepalen, maar los niet op. (8 pt) 

(c) Beschouw de extractor. Bepaal de onbekende samenstellingen en massadebieten 
van de in- en uitgaande stromen. (3 pt) 	
	

--- vervolg op volgende pagina --- 
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--- einde van de vragen --- 
--- tabellen/grafiek op de volgende pagina’s --- 
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Cp waarden [in kJ/mol °C] voor water, benzeen en cyclohexaan. 

H2O (l)  C6H6 (l)  C6H6 (g)  C6H12 (g) 

0.0754 0.174 0.101 0.135 

 

 
	

--- vervolg tabellen/grafiek op de volgende pagina --- 
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--- vervolg op de volgende pagina --- 
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--- einde tabellen/grafieken ---  
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IPT toets 2 - 22-06-2016, 8:45-10:45 - eindantwoorden 
 
Question 1 [6 pt] 

a) [2 pt] 
“Henry’s law is generally valid for solutions in which xA is close to 0 (dilute 
solutions of A) provided that A does not dissociate, ionize or reacts in the liquid 
phase. The law is often applicable to solutions of noncondensable gases.” 
 
Unit: [pressure] e.g. bar. 
 

b) [2 pt] 
“The lower and upper flamibility limit define a range within a self-sustaining 
combustion can occur. A fuel-air mixture whose composition falls outside these 
limits is incapable of igniting or exploding, even if exposed to a spark or flame.” 
 

c) [2 pt] 
“The temperature reading on a thermometer with a water-saturated wick around 
the bulb immersed in a flowing stream of humid air.” 
	

Question 2 [24 pt] 

a) [4 pt]  

 

Alternative: use a total molar flow + fractions in the stream exiting the reactor. 

b) [2 pt] 

 𝛥𝐻!! = −206.03 !"
!"#
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c) [3 pt]  
𝛥𝐻! 𝑇 = 423𝐾 =  −212.61 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

d) [3 pt]  

n3 = 25 mol B/s  

 n4 = 75 mol C/s  

n5 = 150  mol H2/s  

e) [8 pt]  

References: C6H6 (g), H2 (g), C6H12 (g) at 423 K, 1 atm 

 in uit 

 n 𝛥𝐻 n 𝛥𝐻 

 mol/s kJ/mol mol/s kJ/mol 

C6H6 (l)  100 -47.40 
(see below) 

25 0 

H2 (g) 375 -1.45  
(see below) 

150 0 

C6H12 (g)  - - 75 0 

 𝑄 = 𝛥𝐻 = 75 ∗ (−212.61)+ 0 – (100 ∗ (−47.40)+ 375 ∗ (−1.45)) =  −10.66 MJ/s  

f)  [4 pt]  

𝐻!"# =
!
!
+ 𝐻!"=!"##$

!.!
+ 104.68 = 2705.2 kJ/kg  

Looking up in Table B6, this yields p ≈ 2.0 bar, T≈ 120 C  

	

Question 3 [13 pt] 

a) [2 pt]  

The (normal) boiling temperature of benzene is 80.1 C, which is very close to the 
boiling temperature of 80.7 C for cyclohexane. For separation, the temperature in 
the distillation tower should be between these two temperatures. This requires a 
very uniform temperature in the tower and a control of say 0.01 C, which is very 
difficult to achieve in practice.  
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b) [8 pt]  

Total (without energy balance!) 

7 Unknowns (m10, m11, m3, x4, m6, x8, x9) 

- 4 molecular species balances (AC, H2O, C, B)  

- 0 energy balances   

DF = 3 (can be solved after the extractor is solved) 

Also OK: when people include the energy balance + Q2 and Q3 as unknowns.  

 

Mixing point 1 + Destillation 1 

8 Unknowns (m10, m9, x12, m3, x4, m4, x5, x6) 

- 4 molecular species balances (AC, H2O, C, B)  

- 1 energy balance  

- 0 additional relations  

DF = 3 (reduces to 0 after subsequently solving extractor and total) 

	

Extractor  

5 Unknowns (x7, x8, x9, m6, m7) 

- 3 molecular species balances (AC, H2O, C)  

- 0 energy balances (process is isothermal, no reaction)  

- 2 additional relations (for x8, x9, follow from Gibbs phase rule below)  

Gibbs = 2 + C – P = 2 + 3 – 2 = 3 

Since three intensive variables are fixed (temperature + two fractions),  

all other intensive variables (x8 and x9) should be fixed. 

DF = 0  

 

Strategy           1 pt  

Extractor à total à  mixing point 1 + destillation 1  
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c)  [3 pt]  

Composition outgoing stream: 

 x8 = 0.30 AC  

x9 = 0.06 H2O  

1-x8-x9 = 0.64 C 

 

Composition incoming stream:  

Follows from phase diagram: 0.25 Ac, 0.40 H2O, 0.30 C, hence x7 = 0.40. 

 

Mass flows  

 m7 = 10 ton/h 

m6 = 10 ton/h 
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