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



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

Hoeveel mol% methanol bevat het eerste destillaat als je een 
methanol-watermengsel met 42 mol% methanol destilleert? 



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

Hoeveel mol% methanol bevat het eerste destillaat als je een 
methanol-watermengsel met 42 mol% methanol destilleert? 

xD,begin = 0,75 

xD,begin xB,begin 

Boiler 
Destillaat 



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

Wat is de samenstelling in de reboiler als de temperatuur  
van het methanolwatermengsel is gestegen tot 80 °C ? 



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

Wat is de samenstelling in de reboiler als we de destillatie 
stoppen bij de temperatuur van 80 °C ? 

xB Eind = 0,23 

xB Eind 



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

Wat is de samenstelling van de druppel destillaat die op 
dat moment in het opvangvat terechtkomt? 

xB Eind 



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

Wat is de samenstelling van de druppel destillaat die op 
dat moment in het opvangvat terechtkomt? 

xD Eind = 0,62 

xB Eind xD Eind 



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

We zien dus dat tijdens de destillatie verandert niet  
alleen de samenstelling in de reboiler, maar ook de 
samenstelling van het destillaat ! 

xB Eind xD Eind xD,begin xB,begin 



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

xB Eind xD Eind xD,begin xB,begin 

Stel : Het destillaat is het eindproduct. 

Hoe weten we dan de samenstelling van het destillaat ? 
Dat kunnen we nu niet weten.  
Immers hebben we Daar het gemiddelde nodig van xD. 
En dat is niet  (xD Eind - xD,begin)/2 !  



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

xB Eind xD Eind xD,begin xB,begin 

Formule; Samenstelling destillaat 

xB,begin · Bbegin- xB,eind · Beind xD = 
Bbegin- Beind 



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

xB Eind xD Eind xD,begin xB,begin 

Formule; Samenstelling destillaat 

xB,begin · Bbegin- xB,eind · Beind xD = 
Bbegin- Beind 

Je kunt de samenstelling van het 
destillaat wel berekenen, maar niet 
(echt) op plannen. Immers zijn aan het 
begin Beind en xB, Eind nog niet bekend. 



Oplossing: Vergelijking van Rayleigh 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 



Oplossing: Vergelijking van Rayleigh 

Er zijn er 2 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

ln xB,begin 
Beind 
Bbegin = 

xB,eind 1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind ( ) · ( ) { } ln - α · ln 

(je kunt zelf kiezen welke je gebruikt) 



Oplossing: Vergelijking van Rayleigh 

Er zijn er 2 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

ln xB,begin 
Beind 
Bbegin = 

xB,eind 1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind ( ) · ( ) { } ln - α · ln 

(je kunt zelf kiezen welke je gebruikt) 

Laten we eens voorbeeld bekijken….. 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D  
     XD 
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

= 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D  
     XD 
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

= 
Beind 
 10  0,6 

 0,2 
1 

2,4-1 ( ) 1 – 0,6 
1 – 0,2 

-2,4 
2,4-1 ( ) ·  0,6 = 

 0,2 
1 

1,4 ( ) 0,4 
0,8 

-2,4 
1,4 ( ) · 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D  
     XD 
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

= 
Beind 
 10  0,6 

 0,2 
1 

2,4-1 ( ) 1 – 0,6 
1 – 0,2 

-2,4 
2,4-1 ( ) ·  0,6 = 

 0,2 
1 

1,4 ( ) 0,4 
0,8 

-2,4 
1,4 ( ) · 

= 0,3330,714  · 2-1,714 = 0,456 . 0,305 = 0,14  
Beind 
 10 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D  
     XD 
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin 
Beind 
Bbegin 

= 
xB,eind 

1 
α-1 ( ) 1 - xB,begin 

1 - xB,eind 
-α 
α-1 ( ) · 

= 
Beind 
 10  0,6 

 0,2 
1 

2,4-1 ( ) 1 – 0,6 
1 – 0,2 

-2,4 
2,4-1 ( ) ·  0,6 = 

 0,2 
1 

1,4 ( ) 0,4 
0,8 

-2,4 
1,4 ( ) · 

= 0,3330,714  · 2-1,714 = 0,456 . 0,305 = 0,14  
Beind 
 10 

Beind = 0,14 · 10 = 1,4 kmol 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D  
     XD =  
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

Stap 2: bereken de hoeveelheid destillaat 

D = Bbegin- Beind 

Beind = 0,14 · 10 = 1,4 kmol 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD =  
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

Stap 2: bereken de hoeveelheid destillaat 

D = Bbegin- Beind = 10 – 1,4 = 8,6 kmol 

Beind = 0,14 · 10 = 1,4 kmol 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

Stap 3: Bereken nu samenstelling destillaat met de formule xD 

xB,begin · Bbegin- xB,eind · Beind xD = 
Bbegin- Beind 

Stap 2: bereken de hoeveelheid destillaat 
Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD =  
b) Tbegin  
     Teind  

Beind = 0,14 · 10 = 1,4 kmol 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin · Bbegin- xB,eind · Beind xD = 
Bbegin- Beind 

0,6 · 10 – 0,2 · 1,4 = 
10 – 1,4 

= 0,67 

Stap 2: bereken de hoeveelheid destillaat 
Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD = 0,67 
b) Tbegin  
     Teind  

Beind = 0,14 · 10 = 1,4 kmol 

Stap 3: Bereken nu samenstelling destillaat met de formule xD 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Stap 1: bereken de hoeveelheid residu met de vergelijking van Rayleigh 

xB,begin · Bbegin- xB,eind · Beind xD = 
Bbegin- Beind 

0,6 · 10 – 0,2 · 1,4 = 
10 – 1,4 

= 0,67 

Het destillaat bevat 67 mol% benzeen en 33 mol% tolueen. 

Stap 2: bereken de hoeveelheid destillaat 
Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD = 0,67 
b) Tbegin  
     Teind  

Stap 3: Bereken nu samenstelling destillaat met de formule xD 



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD = 0,67 
b) Tbegin = 363K 
     Teind  

De Temperaturen kan je aflezen uit het T,x,y diagram 

Bij het begin van de destillatie is de bodemsamenstelling 0,60. De temperatuur is 363 K. 
De samenstelling van de damp is dan 0,79. De samenstelling van de eerste druppel destillaat is 
dan ook 0,79.  



In een destillatieketel brengen we 10 kmol mengsel. De samenstelling van het mengsel is 60 
mol% benzeen en 40 mol% tolueen. We destilleren het mengsel tot het residu 20 mol% benzeen 
en 80 mol% tolueen bevat. De relatieve vluchtigheid van het mengsel benzeen-tolueen is 2,4. 
a) Hoeveel kmol destillaat hebben we gekregen en wat is de samenstelling van het destillaat? 
b) Wat is de temperatuur in de ketel aan het begin en aan het eind van de destillatie? 

Gegeven: 
BBegin=10 kmol 
XB,begin = 0,60 
XB,eind = 0,20 
α = 2,4 

Gevraagd: 
a) D = 8,6 kmol 
     XD = 0,67 
b) Tbegin = 363K 
     Teind  = 375K 

De Temperaturen kan je bepalen m.b.v. het T,x,y diagram 

Aan het einde van de destillatie is de bodemsamenstelling 0,20. De temperatuur is 375 K. 
De samenstelling van de damp is dan 0,37. De samenstelling van de laatste druppel destillaat 
is dan ook 0,37.  



Continu-destillatie 
Ook wel evenwichtsdestillatie genoemd. (omdat de samenstelling 
van de damp en de samenstelling van de vloeistof met elkaar in 
evenwicht zijn). 

F = Feed 



Verhouding B/D kan je berekenen met : 

F = Feed 

= B 
D xf- XB  

xD- xf 



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB =  
b) T =  
c) B/D =  



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB =  
b) T =  
c) B/D =  



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB = 0,42 
b) T = 75°C 
c) B/D =  



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB = 0,42 
b) T = 75°C 
c) B/D =  

= B 
D xf- XB  

xD- xf 



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB = 0,42 
b) T = 75°C 
c) B/D =  

= B 
D xf- XB  

xD- xf 

= B 
D 0,6 – 0,42  

0,75 – 0,6 



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB = 0,42 
b) T = 75°C 
c) B/D = 

= B 
D xf- XB  

xD- xf 

= B 
D 0,6 – 0,42  

0,75 – 0,6 
= 0,18 

0,15 
= 0,83 



De voeding van een destillatieketel is 10kmol mengsel per uur. Het mengsel bevat 60 mol% 
methanol en 40 mol% water. De samenstelling van het destillaat is 75 mol% methanol en 25 
mol% water. 
a) Concentratie methanol bodemafloop ? 
b) Wat is de temperatuur van de ketel ? 
c) Wat is de B/D verhouding ? 

Gegeven: 
F=10 kmol 
xf = 0,60 
XD = 0,75 

Gevraagd: 
a) xB = 0,42 
b) T = 75°C 
c) B/D = 0,83 

= B 
D xf- XB  

xD- xf 



De voeding van een destillatieketel is een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur). Het 
mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. De temperatuur in de ketel is 105 °C. Bij 
deze temperatuur is de verhouding tussen de bodemstroom en de destillaatstroom 1,8. Wat is 
de samenstelling van de bodemstroom en van de destillaatstroom?  

Gegeven: 
xf= 
T =  
B/D =  

Gevraagd: 
a) xB = 
b) xD = 



De voeding van een destillatieketel is een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur). Het 
mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. De temperatuur in de ketel is 105 °C. Bij 
deze temperatuur is de verhouding tussen de bodemstroom en de destillaatstroom 1,8. Wat is 
de samenstelling van de bodemstroom en van de destillaatstroom?  

Gevraagd: 
a) xB = 
b) xD = 

Gegeven: 
xf= 0,6 
T = 105 °C 
B/D = 1,8 



De voeding van een destillatieketel is een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur). Het 
mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. De temperatuur in de ketel is 105 °C. Bij 
deze temperatuur is de verhouding tussen de bodemstroom en de destillaatstroom 1,8. Wat is 
de samenstelling van de bodemstroom en van de destillaatstroom?  

Gevraagd: 
a) xB = 0,55 
b) xD = 0,7 

Gegeven: 
xf= 0,6 
T = 105 °C 
B/D = 1,8 

1. Zet de waarde van xf af op de diagonaal in 
het x,y-diagram. In dit geval is xf = 0,6;  

2. Teken vanaf het punt xf op de diagonaal een 
lijnstuk D evenwijdig met de x-as naar links. 
In dit geval nemen we voor de lengte van D 
20 mm;  

3. Teken vanaf het eindpunt van het lijnstuk D 
een lijnstuk B evenwijdig aan de y-as naar 
boven. De verhoudingen van de lijnstukken 
moeten overeenkomen met de gegeven BID-
verhouding. Dit betekent dat de lengte van B 
in dit geval 1,8 · 20 mm = 36 mm moet zijn;  

4. Teken een hulplijn vanaf xf op de diagonaal 
door het eindpunt van het lijnstuk D; 

5. Het snijpunt van de hulplijn met de 
evenwichtslijn geeft de waarde van xB en xD . 
Voor xB vinden we 0,55 en voor xD vinden we 
0,7. 



Je kunt de samenstelling van het destillaat en 
van de bodemstroom met het x,y-diagram kunt 
bepalen. Bedenk wel dat dit alleen mogelijk is 
bij continu-destillatie. Bij batchdestillatie is dit 
niet mogelijk.  

Waarom niet ? 



De voeding van een destillatieketel is een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur). Het 
mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. De temperatuur in de ketel is 105 °C. Bij 
deze temperatuur is de verhouding tussen de bodemstroom en de destillaatstroom 1,8. Wat is 
de samenstelling van de bodemstroom en van de destillaatstroom?  

Je kunt de samenstelling van het destillaat en 
van de bodemstroom met het x,y-diagram kunt 
bepalen. Bedenk wel dat dit alleen mogelijk is 
bij continu-destillatie. Bij batchdestillatie is dit 
niet mogelijk.  

Waarom niet ? 

Bij Batchdestillatie wijzigt de samenstelling. 



We bekijken wat er gebeurt als we de bodemafloop afsluiten. We zorgen ervoor dat het 
mengsel in de ketel blijft koken. Na verloop van tijd is het proces weer stabiel. De 
bodemstroom B is nu echter nul. Dit betekent dat de verhouding B/D ook nul is. 



We bekijken wat er gebeurt als we de bodemafloop afsluiten. We zorgen ervoor dat het 
mengsel in de ketel blijft koken. Na verloop van tijd is het proces weer stabiel. De 
bodemstroom B is nu echter nul. Dit betekent dat de verhouding B/D ook nul is. 

De samenstelling van het 
destillaat is gelijk aan de 
samenstelling van de 
voeding.  
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mengsel in de ketel blijft koken. Na verloop van tijd is het proces weer stabiel. De 
bodemstroom B is nu echter nul. Dit betekent dat de verhouding B/D ook nul is. 

De samenstelling van het 
destillaat is gelijk aan de 
samenstelling van de 
voeding.  



We bekijken wat er gebeurt als we de bodemafloop afsluiten. We zorgen ervoor dat het 
mengsel in de ketel blijft koken. Na verloop van tijd is het proces weer stabiel. De 
bodemstroom B is nu echter nul. Dit betekent dat de verhouding B/D ook nul is. 

De samenstelling van het 
destillaat is gelijk aan de 
samenstelling van de 
voeding.  

Logisch; De ketel heeft één toevoer (F) en één afvoer (D).  
De samenstelling van beide stromen moet dan ook gelijk zijn.  



Betere scheiding door de destillatie meerdere keren uit te voeren 



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 

Gevraagd: 
a) B2 = 2,5 
b) xB2 =  



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 
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5 

5 

2,5 
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Gevraagd: 
a) B2 = 2,5 
b) xB2 =  



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 
B/D = 1 

Gevraagd: 
a) B2 = 2,5 
b) xB2 =  2,5 

2,5 

B2 
D2 

2,5 
2,5 = = 1 



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 
B/D = 1 
xB1 = 0,67 
xD1 = 0,53  

Gevraagd: 
a) B2 = 2,5 
b) xB2 =  

1. Zet de samenstelling van xf = 0,6 af  
op de diagonaal;  

2. Teken in het diagram de lijnstukken  
D1 en B1. Neem voor elk lijnstuk  
bijvoorbeeld 20 mm,  
want B1/D1 = 1; 

3. Trek vanuit het punt xf = 0,6 op de  
diagonaal een hulplijn naar het einde  
van lijnstuk B1; 

4. Bepaal de coördinaten van het snijpunt.  
De coördinaten van het snijpunt zijn:  
x= 0,53 en y = 0,67 



De voeding van een destillatieketel van een mengsel van water en azijnzuur (ethaanzuur) is 10 
kmol per uur. Het mengsel bevat 60 mol% water en 40 mol% azijnzuur. In de ketel verdampt de 
helft van de voeding. De bodemafloop van de destillatie destilleren we opnieuw. Ook nu 
verdampt de helft van de voeding. Het blokschema van het proces zie je in de volgende 
afbeelding. Wat is de hoeveelheid en de samenstelling van het tweede bodemproduct? 

Gegeven: 
F1= 10kmol/h 

xf = 0,6 
D1 = ½F1 = 5 
F2= 5kmol/h 

D2 = ½F2 = 2,5 
B/D = 1 
xB1 = 0,67 
xD1 = 0,53  

Gevraagd: 
a) B2 = 2,5 
b) xB2 = 0,45 

1. Zet de samenstelling van xf2 = 0,53 af 
op de diagonaal;  

2. Teken in het diagram de lijnstukken  
D2 en B2; 

3. Neem voor elk lijnstuk bijvoorbeeld  
20 mm, want B2 ID2 = 1;  

4. Trek vanuit het punt xF2 = 0,53 op de  
diagonaal een hulplijn naar het eind  
van lijnstuk B2; 

5. Bepaal de coördinaten van het snijpunt.  
De coördinaten van het snijpunt zijn:  
x= 0,45 en y = 0,61.  
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