


T, x, y-diagram van een mengsel van methanol en water 

x = mol fractie van de vluchtigste component 
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mengsels hebben met een stijgende kooklijn? 



T, x, y-diagram van een mengsel van methanol en water 

De kooklijn is een dalende lijn. Kun je ook vloeistof-
mengsels hebben met een stijgende kooklijn? 
NEE; x = mol fractie van de vluchtigste component 



T, x, y-diagram van een mengsel van methanol en water 

binair mengsel = Een mengsel dat uit twee 
                               componenten bestaat. 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l 
Vmethanol = 50 l  
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 
Mmethanol  = 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 
Mmethanol  = 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 
Mmethanol  = 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 
mmethanol   = m= ρ ·V 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 1000 kg/m³ · 0,05 m³ = 50 kg     
mmethanol   = 791 kg/m³ · 0,05 m³ = 39,6 kg m= ρ ·V 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 1000 kg/m³ · 0,05 m³ = 50 kg     
mmethanol   = 791 kg/m³ · 0,05 m³ = 39,6 kg 
ɳwater  =  
ɳmethanol  =  
ɳtotaal =  

m= ρ ·V 

ɳ = m/M 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 1000 kg/m³ · 0,05 m³ = 50 kg     
mmethanol   = 791 kg/m³ · 0,05 m³ = 39,6 kg 
ɳwater  = 50kg / 18 kg/kmol = 2,78 kmol 
ɳmethanol  = 40kg / 32 kg/kmol = 1,24 kmol 
ɳtotaal = 2,78 kmol  +  1,24 kmol = 4.02kmol 

m= ρ ·V 

ɳ = m/M 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 

x = ɳmethanol/ ɳtotaal 
y = ɳwater/ ɳtotaal 

Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 1000 kg/m³ · 0,05 m³ = 50 kg     
mmethanol   = 791 kg/m³ · 0,05 m³ = 39,6 kg 
ɳwater  = 50kg / 18 kg/kmol = 2,78 kmol 
ɳmethanol  = 40kg / 32 kg/kmol = 1,24 kmol 
ɳtotaal = 2,78 kmol  +  1,24 kmol = 4.02kmol 

m= ρ ·V 

ɳ = m/M 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 
Vwater  = 50 l = 0,05 m³ 
Vmethanol = 50 l = 0,05 m³ 
ρwater  = 1000 kg/m³ 
ρmethanol  = 791 kg/m³ 
Mwater  = 2 ·1 g/mol + 1·16 g/mol = 18 g/mol 
Mmethanol  = 1·12 g/mol + 4 ·1 g/mol + 1· 16 g/mol= 32 g/mol 
mwater   = 1000 kg/m³ · 0,05 m³ = 50 kg     
mmethanol   = 791 kg/m³ · 0,05 m³ = 39,6 kg 
ɳwater  = 50kg / 18 kg/kmol = 2,78 kmol 
ɳmethanol  = 40kg / 32 kg/kmol = 1,24 kmol 
ɳtotaal = 2,78 kmol  +  1,24 kmol = 4.02kmol 

m= ρ ·V 

ɳ = m/M 

x = ɳmethanol/ ɳtotaal 
y = ɳwater/ ɳtotaal 

x = 1,24 kmol / 4.02 kmol = 0,3 
y = 2,78 kmol / 4.02 kmol = 0,7 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 

x = ɳmethanol/ ɳtotaal 
y = ɳwater/ ɳtotaal 

x = 1,24 kmol / 4.02 kmol = 0,3 
y = 2,78 kmol / 4.02 kmol = 0,7 

T = 78˚C 



Je mengt 50 liter water met 50 liter methanol. De dichtheid van methanol 
is 791 kg/m3 . De molecuulformule van methanol is CH30H.  
Bij welke temperatuur begint dit mengsel te koken? 

x = ɳmethanol/ ɳtotaal 
y = ɳwater/ ɳtotaal 

x = 1,24 kmol / 4.02 kmol = 0,3 
y = 2,78 kmol / 4.02 kmol = 0,7 

T = 78˚C 



Gegeven: x= 0,60 
Gevraagd: a. Bij welke temperatuur begint het mengsel te koken? 
                   b. Wat is de samenstelling van de damp die ontstaat? 



Gegeven: x= 0,60 bij vloeistofmengsel van methanol en water. 
Gevraagd: a. Bij welke temperatuur begint het mengsel te koken? 
                   b. Wat is de samenstelling van de damp die ontstaat? 

T = 71˚C 
y = 0,84 

84% methanol en 16% water 



De T,x,y-diagrammen van een mengsel van methanol en water  
bij verschillende drukken 



Met gelijk blijvende samenstelling 



Met gelijk blijvende samenstelling 

Mengsel 60 mol% methanol en 40 mol% 
water heeft een  kooktraject 



Bij 71˚C begint te koken 

Met gelijk blijvende samenstelling 

Mengsel 60 mol% methanol en 40 mol% 
water heeft een  kooktraject 



Bij 71˚C begint te koken 
y = 0,84  
84% methanol in dampfase  

Met gelijk blijvende samenstelling 

Mengsel 60 mol% methanol en 40 mol% 
water heeft een  kooktraject 



Samenstelling verandert  
van de vloeistof dus ook 
de kooktemperatuur. 
Bij T = 75˚C is y = 0,75 
75% methanol in dampfase  

Met gelijk blijvende samenstelling 

Mengsel 60 mol% methanol en 40 mol% 
water heeft een  kooktraject 



Met gelijk blijvende samenstelling 

Mengsel 60 mol% methanol en 40 mol% 
water heeft een  kooktraject 

Bij T = 75˚C is de 
samenstelling van de 
damp gelijk aan de 
oorspronkelijke 
vloeistof- 
samenstelling. Dit is 
alleen als alle vloeistof 
is omgezet naar Damp. 
y = 0,6 
60% methanol in 
dampfase  



Wat is het kooktraject (p=1,013bar) 
van een mengsel van methanol en 
water dat 75 mol% methanol bevat? 



Wat is het kooktraject (p=1,013bar) 
van een mengsel van methanol en 
water dat 75 mol% methanol bevat? 

kooktraject van 69 ˚C tot …. 



Wat is het kooktraject (p=1,013bar) 
van een mengsel van methanol en 
water dat 75 mol% methanol bevat? 

kooktraject van 69 ˚C tot 75˚C 



overall samenstelling = 
samenstelling van de vloeistoffase 
en de dampfase samen. 
Aangegeven met symbool z 

Hefboomregel: 

L/V = y-z/z-x 

Oefen en leer de hefboomregel met het bestand 
“T,x,y-Diagram Hefboomregel.xlsm” 



Hefboomregel: 

L/V = y-z/z-x 

Oefen en leer de hefboomregel met het bestand 
“T,x,y-Diagram Hefboomregel.xlsm” 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
60 mol% hexaan bevat (z= 0,60). De druk in het vat is 1,013 bar. We 
houden de druk constant en verwarmen het mengsel tot een deel van de 
vloeistof is verdampt. Op een bepaald moment bevat de overgebleven 
vloeistof38 mol% hexaan (x= 0,38). 
Lees de dampspanning af. 



Hefboomregel: 

L/V = y-z/z-x 

In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
60 mol% hexaan bevat (z= 0,60). De druk in het vat is 1,013 bar. We 
houden de druk constant en verwarmen het mengsel tot een deel van de 
vloeistof is verdampt. Op een bepaald moment bevat de overgebleven 
vloeistof38 mol% hexaan (x= 0,38). 
Lees de dampspanning af. 



Hefboomregel: 

L/V = y-z/z-x 

Oefen en leer de hefboomregel met het bestand 
“X,y-Diagram Hefboomregel.xlsx” (Methode 1) 

In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
60 mol% hexaan bevat (z= 0,60). De druk in het vat is 1,013 bar. We 
houden de druk constant en verwarmen het mengsel tot een deel van de 
vloeistof is verdampt. Op een bepaald moment bevat de overgebleven 
vloeistof38 mol% hexaan (x= 0,38). 
Lees de dampspanning af. 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
40 mol% hexaan bevat. De druk in het vat is 1,013 bar. In het vat zit 
evenveel vloeistof als damp. 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
40 mol% hexaan bevat. De druk in het vat is 1,013 bar. In het vat zit 
evenveel vloeistof als damp. Dus z=0,40 en L/V = 1 ! 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
40 mol% hexaan bevat. De druk in het vat is 1,013 bar. In het vat zit 
evenveel vloeistof als damp. Dus z=0,40 en L/V = 1 ! 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
40 mol% hexaan bevat. De druk in het vat is 1,013 bar. In het vat zit 
evenveel vloeistof als damp. Dus z=0,40 en L/V = 1 ! 
1. zet de waarde van z af op de diagonaal in het 

x,y-diagram; 
2. teken vanaf het punt z op de 

diagonaallijnstuk V naar links, evenwijdig aan 
de x-as; 

3. teken vanaf het eindpunt van lijnstuk V een 
lijnstuk L naar boven, evenwijdig aan dey-as. 

4. De verhouding van de lijnstukken moet 
overeenkomen met de gegeven  
LV-verhouding; 

5. teken een hulplijn vanaf z op de diagonaal 
door het eindpunt van lijnstuk L; 

6. het snijpunt van de hulplijn met de 
evenwichtslijn geeft de waarde van x en y. 



In een afgesloten vat brengen we een mengsel van hexaan en octaan dat 
40 mol% hexaan bevat. De druk in het vat is 1,013 bar. In het vat zit 
evenveel vloeistof als damp. Dus z=0,40 en L/V = 1 ! 

Oefen en leer de hefboomregel met het bestand 
“X,y-Diagram Hefboomregel.xlsx” (Methode 2) 

1. zet de waarde van z af op de diagonaal in het 
x,y-diagram; 

2. teken vanaf het punt z op de 
diagonaallijnstuk V naar links, evenwijdig aan 
de x-as; 

3. teken vanaf het eindpunt van lijnstuk V een 
lijnstuk L naar boven, evenwijdig aan dey-as. 

4. De verhouding van de lijnstukken moet 
overeenkomen met de gegeven  
LV-verhouding; 

5. teken een hulplijn vanaf z op de diagonaal 
door het eindpunt van lijnstuk L; 

6. het snijpunt van de hulplijn met de 
evenwichtslijn geeft de waarde van x en y. 



De formule van de vluchtigheid S  
van een vloeistof B in een  
vloeistofmengsel is: 



De formule van de vluchtigheid S  
van een vloeistof B in een  
vloeistofmengsel is: 

De formule van de relatieve 
vluchtigheid α van een vloeistof 
B in een vloeistof-mengsel is: 



De formule van de vluchtigheid S  
van een vloeistof B in een  
vloeistofmengsel is: 

De formule van de relatieve 
vluchtigheid α van een vloeistof 
B in een vloeistof-mengsel is: 

Maar ook : 



De formule van de vluchtigheid S  
van een vloeistof B in een  
vloeistofmengsel is: 

De formule van de relatieve 
vluchtigheid α van een vloeistof 
B in een vloeistof-mengsel is: 

Maar ook : 

Er is dus een verband tussen de relatieve vluchtigheid α en de 
samenstelling van de vloeistoffase en de dampfase! 



Als α bij benadering constant is, kunnen we bij elke vloeistofsamenstelling 
de bijbehorende waarde van de dampsamenstelling berekenen. 

We kunnen dan dus ook het x,y-diagram opstellen ! 





maximum azeotroop 
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