
VP1H SEMESTER 1, BLOK B 

 SIMULATIE 
 
 
 

INLEIDING  1 

INLEIDING 
 
In deze workshop gaan we met behulp van Excel een simulatie uitvoeren die 
betrekking heeft op chemische omzettingen en het schoonspoelen van een 
reactorsysteem. We bekijken dan wat er gebeurt als de tijd voortschrijdt. 
 
Chemisch reacties worden gekenmerkt door een zogenaamde kinetische 
snelheidsvergelijking, waarbij aangegeven wordt met welke snelheid een bepaalde 
reactant wordt omgezet. Een voorbeeld: 
 

C12H22O11 + H2O    C6H12O6 + C6H12O6 
sucrose                      glucose     fructose 
 
In zuur milieu wordt de sucrose afgebroken naar twee kleinere suikers. De snelheid 
waarmee dat plaatsvindt, is evenredig met de concentratie aan sucrose. Dit soort 
processen wordt aangeduid als "eerste orde" processen. In formulevorm:  

kc
dt

dc
  

waarin c de concentratie sucrose voorstelt en k de snelheidsconstante. 
Hoe groter k, hoe sneller de afbraak.  
 
Eerste orde processen komen in de natuur heel veel voor. Men kan stellen dat meer 
dan 90% van alle omzettingen eerste orde processen zijn. Veel niet-chemische 
processen gedragen zich ook volgens eerste orde, bijvoorbeeld radioactief verval.  
Een paar andere voorbeelden:  

 het tempo waarin een heet voorwerp afkoelt naar de omgevingstemperatuur; 

 de snelheid waarmee het aantal bacteriën aangroeit in een kolonie; 

 de snelheid waarmee een bepaalde lichaamsvreemde stof het menselijk lichaam 
verlaat nadat het in de bloedbaan terechtgekomen is.  

 
Het laatste proces is eigenlijk de 
samenstelling van een aantal aan elkaar 
gekoppelde eerste orde processen 
tezamen. Hierdoor is het tempo van 
afbraak en uitscheiding een 
ingewikkelder verhaal.  
Juist voor deze complexe situaties is een 
simulatiemodel heel geschikt. 
 
Hiernaast zijn drie processen getekend: 
k=1, k=0.5 en k=0.3. 
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OPDRACHT 1 
 
Je krijgt een Excelbestand met in het eerste tabblad een 1e orde reactie waarvan het 
simulatiemodel al is ingevuld. We laten de tijd lopen van t=0 tot t=10, met een 
stapgrootte van dt=0.01. De concentratie daalt naar nul en de bijbehorende grafiek 
staat in het blad ook getekend. Om te laten zien dat het om een dalende e-macht 
gaat, is dezelfde grafiek nog een keer extra weergegeven, met dit keer de y-as in de 
logaritmische schaal. Het verband wordt dan een dalende rechte lijn. 
 
Door bovenin het tabblad de snelheidsconstante te veranderen, verandert het tempo 
waarin de concentratie afneemt. De tijd die het duurt om de concentratie naar de 
helft van zijn beginwaarde te laten dalen, heet halfwaardetijd. Ga nu de 
halfwaardetijd aflezen door in de tabel van c tegen t de tijd op te zoeken waarin de 
concentratie naar de helft van de beginwaarde is gedaald. Voor k=1, k=2 en k=3 is 
dit al voor je gedaan en staan de uitkomsten hiervan vermeld in een apart tabelletje. 
Controleer zelf of deze waarden kloppen. Vul de tabel vervolgens aan voor k=4, 
k=0.5, k=0.33 en k=0.25. Je hebt nu een tabel met 7 waarden voor k en evenveel 
waarden voor de halfwaardetijd.  

 
Er blijkt een duidelijk verband te bestaan 
tussen de halfwaardetijd t½ en de 
snelheidsconstante k. 
 
Teken met Excel een grafiek van deze 
gegevens, met k op de x-as en de 
halfwaardetijd op de y-as. 
 
Zoek m.b.v. "Trendlijn toevoegen"  
welke curve het beste door deze punten 
gaat. Doe dit door de opties  
"Vergelijking in grafiek weergeven" en  
"R-kwadraat in grafiek weergeven "  
aan te vinken (er moet gelden: r2>0.99). 
 

Als je het goed gedaan hebt, vind je als resultaat: t½ = 0.69/k. 
 
De betekenis van de halfwaardetijd is, dat dan de concentratie tot de helft van zijn 
beginwaarde is terug gelopen. Na twee halfwaardetijden is dit een kwart, na nog een 
halfwaardetijd later een achtste, enzovoort. 
 
Vraag 1 
Na hoeveel halfwaardetijden is de concentratie gedaald tot één duizendste van de 
beginwaarde? 
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OPDRACHT 2 
 
Het tweede tabblad "CSTR" gaat over een geroerde tankreactor. De reactor is gevuld 
met een oplossing met een concentratie van 100 mol/m3. Deze wordt gespoeld met 
schoon water, zodat de concentratie langzaam "leegloopt" naar nul. Er geldt: 
 
IN – UIT + PROD = ACC 
 
De ingaande stroom heeft als concentratie nul, dus de hele kolom IN is gevuld met 
allemaal nullen. De productie is eveneens nul, dus bevat de kolom PROD ook alleen 
nullen. Ga nu na wat er in de overige kolommen als formule is ingevuld en waarom. 
 
Dit verband blijkt, net zoals bij een eerste orde reactie, een dalende e-macht te zijn. 
Dat kun je zien als je de y-as logaritmisch kiest: er ontstaat dan weer een dalende 
rechte lijn. Conclusie: als een vat wordt doorgespoeld met schoon water, dan loopt 
de aanwezige concentratie met een e-macht terug naar nul. 
 
De snelheid waarmee de concentratie naar nul gaat, wordt bepaald door het volume-
debiet oftewel de verblijftijd. In theorie kan je de verblijftijd laten variëren door zowel 
het volume als het debiet aan te passen. In de praktijk zal het volume constant zijn, 
omdat je beschikt over één bepaalde reactor. Wel kun je heel gemakkelijk het debiet 
veranderen door de toevoer groter of kleiner te kiezen.  
 
Laat het debiet variëren van 0.1 m3/s tot 1 m3/s, dan varieert de verblijftijd van 1 tot 
10 seconden. Net als in de vorige opdracht gaan we het verband bepalen tussen 
verblijftijd en de halfwaardetijd t½. Zet hiertoe  op de x-as en t½. op de y-as. 

 

Als je het goed gedaan hebt vind je: 69.0
2

1t . 

 
Vraag 2 
In een bepaalde ruimte is een ongewenst gas aanwezig dat verdreven wordt door 
deze ruimte met verse lucht te ventileren. Er wordt 25 m3 verse lucht per minuut 
aangevoerd. De afmeting van de betreffende ruimte is 5mx6mx2.5m.  
Na hoeveel tijd is de concentratie gedaald tot 1 00

0 ? 
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CONCENTRATIE vs TIJD
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OPDRACHT 3 
 
De overige tabbladen zijn gevuld met tanks in serie. Het 3e tabblad gaat over twee 
tanks in serie, waarin de eerste tank gevuld was met dezelfde inhoud als in het 
vorige tabblad het geval was. Veranderen van gegevens moet gebeuren in het 
tweede tabblad "CSTR", de rest van het hele spreadsheet is gekoppeld aan de 
gegevens die daar gedefinieerd zijn. 
 
Bij het uitspoelen van de eerste reactor komt de opgeloste stof eerst nog in een 
tweede reactor terecht. Het hele systeem van deze twee achter elkaar in serie 
geschakelde reactoren wordt met schoon water doorgespoeld. Wat je dan ziet, is dat 
de concentratie in de tweede eerst toeneemt en later alsnog afneemt (zie figuur). 
Het maximum wordt bereikt bij t=1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 3 
a) Kies in het tweede tabblad CSTR een aantal andere waarden voor het debiet.  

Ga na op welk tijdstip het maximum in de tweede reactor bereikt wordt bij 
verschillende verblijftijden. Het zal blijken dat het maximum steeds bereikt wordt 

na één keer de verblijftijd  in de eerste reactor, oftewel: maxt . 

b) Herhaal de vorige opdracht voor drie reactoren in serie (dit is het volgende 
tabblad). Nu zal blijken dat het maximum steeds bereikt wordt na 2x de 

verblijftijd  in de eerste reactor, oftewel: 2maxt .  
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OPDRACHT 4 
 
Bouw nu zelf in de overige tabbladen de simulatie voor 4 en voor 5 reactoren in 
serie. Dit kan vrij eenvoudig door het tabblad voor drie reactoren te kopiëren naar het 
daarop volgende tabblad en de nodige aanpassingen te doen. Het aantal aanpas-
singen dat hiervoor nodig is, is heel beperkt. Doe hetzelfde voor 5 reactoren in serie. 
 
Veranderingen in de gegevens moeten nog steeds uitgevoerd worden in alleen 
tabblad 2 "CSTR". Dit werkt dan door in alle daarachter geschakelde reactoren. 
 
Herhaal de opdrachten van vraag 3 voor 4 en 5 reactoren in serie. Dan zal blijken dat 
het maximum steeds bereikt wordt na (N−1) keer de verblijftijd  in de eerste reactor, 

oftewel:  )1(max Nt .  

 
Vraag 4 
We gaan i.p.v. met schoon water nu spoelen met water met een concentratie van  
20 mol/m3. De concentratie gaat dan op den duur in alle reactoren naar 20 mol/m3. 
Hoe lang duurt het tot in de vijfde reactor de concentratie, die eerst naar een 
maximum van 31 mol/m3 gestegen was, weer terug gelopen is naar 22 mol/m3? 
Antwoord: 8 tijdseenheden. 


