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Introductie 

In deze periode ga je aan de slag met twee projecten die deels gelijktijdig uitgevoerd worden. In deze projectwijzer 

staat Destillatie centraal. Het project Destillatie loopt de gehele 8 lesweken. In het tweede project, dat start in week 

3, gaat het om Meet & Regeltechniek (M&R). Beide projecten hebben ook iets gemeenschappelijks; de  

“grote destillatiekolom”  in de Proeffabriek speelt in beide projecten een belangrijke rol. 

 

Omdat de twee projecten deels tegelijk lopen is een goede planning en beheersing erg belangrijk. Elk project 

bestaat uit een aantal grote en kleine opdrachten die je binnen 8 weken moet afronden. Hoe en wanneer jullie dat 

gaan doen, ligt steeds meer in jullie handen.  

 

Ook hier geldt de gouden aanpak: 
 
Oriënteren – Analyseren – Plannen - Uitvoeren – Evalueren 
 
Zorg dat je de opdrachten in dit project uitwerkt volgens deze stappen. Laat dit ook in de uitwerking zien! 

 

Succes! 
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In deze projectwijzer vind je de benodigde informatie, de producteisen, informatie over de organisatie, hulp en 

begeleiding en de wijze van beoordeling. 

Leerdoelen  
Na afloop van deze periode kun je: 

Algemeen: 

Een Plan van Aanpak schrijven 

Een tijdsplanning en een werkverdeling opstellen en bewaken 

Een praktisch onderzoek opzetten en uitvoeren 

Metingen uitvoeren en monsters nemen van tussen- en eindproducten 

Gegevens uit een procesverloop verzamelen, analyseren en hieruit conclusies trekken 

Een onderzoeksverslag maken op basis van de onderzoeksresultaten 

Een presentatie geven over de resultaten en adviezen van een praktisch onderzoek 

Een toelichting geven in de praktijk over de werking van de destillatiekolom. 

Correct omgaan met materialen en middelen 

Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid 

Procestechniek: 

Een destillatieprobleem bij een proces technisch bedrijf analyseren en oplossen 

De kernbegrippen rondom destillatie begrijpen en toepassen 

Een T,x,y-diagram begrijpen en (beperkt) toepassen 

Een Batch-destillatie uitvoeren in het laboratorium 

Een opstartprocedure maken van de destillatiekolom in de proeffabriek 

Simulatiesoftware gebruiken voor het testen van een opstartprocedure van de destillatiekolom 

Simulatiesoftware gebruiken voor het opstarten en bedienen van een destillatiekolom 

De destillatiekolom in de proeffabriek op juiste wijze bedienen 

Voorkennis 

Basis projectmatig werken 

Basis procesbeheersing 

Basis procestechniek 

Basis veiligheid 

Basis simulatievaardigheden 

Basis labvaardigheden 

  

De opdrachtgevers 

Cargill Ethanolplant 

 

 

 

Scalda Lab en Proeffabriek  

Het lab wordt gebruikt voor het uitvoeren van het praktisch onderzoek. In de Proeffabriek van Scalda staat een 

meervoudige destillatiekolom. Deze installatie wordt ingezet als test- en leeromgeving voor dit project.  
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Werkprocessen en competenties in dit project: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 De opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

Oriëntatie op de opdracht 

Net zoals ieder bedrijf heeft de Ethanolplant van Cargill in Sas van Gent te maken met afvalstromen bij de productie 

van ethanol (alcohol). In deze afvalstroom bevindt zich nog een bepaalde hoeveelheid ethanol. Het verwerken van 

afvalstromen kost uiteraard geld. Daarnaast heeft de ethanol ook een economische waarde, dus voor Cargill kan het 

interessant zijn om de ethanol uit de afvalstroom te halen. Cargill wil onderzoeken of het mogelijk is om door middel 

van batch-destillatie de ethanol te scheiden van de afvalstroom (let op: welke afvalstroom). 

 

Denk je aan afval, dan denk je aan het milieu. Voor het lozen van afvalwater is het belangrijk dat alle vergunningen 

in orde zijn. In dit project maak je daarom ook kennis met milieuwetgeving. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op 

www.rijkswaterstaat.nl.  

  

Werkprocessen Competenties 

KT 1 1.1 Voorbereiden productieproces A:Beslissen en activiteiten initiëren 

  1.2 Bedienen apparatuur C:Begeleiden 

  1.3 Bewaken procesverloop E: Samenwerken en overleggen 

  1.4 Uitvoeren kwaliteitscontroles J: Formuleren en rapporteren 

      K: Vakdeskundigheid toepassen 

KT 2 2.1 Maken planning L: Materialen en middelen inzetten 

  2.2 Bewaken planning M/N: Analyseren/ Onderzoeken 

    P: Leren 

KT 3 3.1 Leveren input vanuit de werkvloer Q: Plannen en organiseren 

  3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer S: Kwaliteit leveren 

  3.3 Uitvoeren onderzoekwerkzaamheden T: Instructies en procedures 

    V: Met druk en tegenslag omgaan 
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De opdracht 

De directie van de Ethanolplant in Sas van Gent vraagt jullie onderzoek te doen naar de volgende vraag:  

Op welke manier is het mogelijk om ethanol te scheiden uit de bestaande afvalstroom door gebruik te maken van 

batch-destillatie? Vooronderzoek heeft uitgewezen dat het massapercentage ethanol in de afvalstroom varieert 

tussen 0 m%, 20 m%, 25 m%, 35 m% en 45 m%.  

Voor het verwerken van afvalstromen was tot 2009 een WVO vergunning (Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren) nodig. Inmiddels is deze vervangen door de Waterwet. Cargill wil graag weten wat deze 

verandering nu betekent voor het lozen van afvalwater. 

Cargill wil aan het einde van deze periode een onderzoeksverslag ontvangen met de resultaten en concrete 

aanbevelingen. De resultaten dienen daarnaast gepresenteerd te worden met een poster-presentatie. 

Voor uitvoering van het onderzoek stelt Scalda de volgende middelen beschikbaar: 

Laboratorium: voor onderzoek op labschaal 

Destillatiekolom proeffabriek: voor onderzoek op praktijkschaal  

Simulatiesoftware: voor testen van het destillatie-proces 

 

Werkwijze 

In dit project werk je op drie manieren:  

 Projectbijeenkomsten: werken aan (algemene) opdrachten en verwerken van onderzoeksgegevens. 

 Practicum lab: werken aan voorgeschreven lab opdrachten. 

 Practicum Proeffabriek:  werken aan voorgeschreven praktijkopdrachten. 

 

Tips en begeleiding krijg je van je docent of de begeleider. 
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And the winner is ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargill beoordeelt straks de eindpresentaties en kiest uiteindelijk het beste advies. Naast eeuwige roem wordt de 

winnende projectgroep beloond met 1 extra bonuspunt!  
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Overzicht opdrachten project Destillatie 
 

Algemene opdrachten 

 Plan van Aanpak. Deadline: donderdag 12.00 u. week 1 

 Strokenplanning en werkverdeling. Deadline: donderdag 12.00 u. week 1. 

 Milieuwetgeving 

 Posterpresentatie 

Practicum lab: 

 Stappenplan batch-destillatieproef 

 Voorbereiden van lab werkzaamheden 

 T,x,y-diagram bepalen 

 Kookpunt bepalen, kooktraject bepalen 

 Uitvoeren batch-destillatie 

 Resultaten weergeven in een tabel 

Practicum Proeffabriek: 

 Opstartprocedure destillatiekolom 

 Voorbereiden van werkzaamheden 

 Veiligheidsmaatregelen 

 Uitvoeren batch-rectificatie 

 Resultaten weergeven in een grafiek 
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Opdrachten project Destillatie 
 

Algemene opdrachten 

 

 Maak een Plan van Aanpak. Gebruik het format uit de bijlage.   
 Voor het bedrijfsprobleem wordt een goede probleemanalyse (zie format) verwacht! 
 Maak een onderzoeksopzet. Gebruik hiervoor de informatie uit de workshop. 
 Onderzoek de nieuwe Waterwet (workshop). Zoek uit wat de verschillen zijn met de WVO. Waar 

moet Cargill aan voldoen volgens de nieuwe wetgeving? 
 Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel. Lever op tijd in. De 

deadline voor het PvA is donderdag 12.00 u. week 1. Inleveren bij je projectbegeleider (docent) 
via mail. 
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Practicum Lab: Enkelvoudige batch-destillatie 

 

Voorbereiding: 

 Maak een stappenplan om de batch-destillatie proef in het lab uit te voeren. Laat dit controleren 
door je docent/begeleider. 

 Maak een opstellingstekening van de lab proef. 
 Praktijkopdrachten mogen alleen onder begeleiding van een docent/begeleider worden uitgevoerd. 
 

Practicum: 

 Zorg voor de juiste voorbereidingen volgens de veiligheidsvoorschriften. 
 Bepaal van het mengsel ethanol-water het T,x,y-diagram mbv Exel. (zie bijgevoegde tabel 1) 
 Bepaal aan de hand van het T,x,y-diagram wanneer het ethanol-watermengsel begint te koken, bij 

0m% , 35m%, 45m% ethanol. Laat de bevindingen controleren door de procesbegeleider. 
 Voer een batch-destillatie uit in het laboratorium met genoemde samenstellingen en gevonden 

kookpunten met behulp van het T,x,y-diagram:  
o De inhoud van de batch-destillatie kolf is 50 ml.  
o Bepaal bij genoemde samenstellingen met de refractometer de brekingsindex.  
o Bepaal na het uitvoeren van de batch-destillatie de brekingsindex.  
o Bepaal het m% ethanol aan de hand van de grafiek “brekingsindex ethanol-watermengsel”. 
o Zet alle gegevens in een overzichtelijke tabel. 

 
 Tabel 1: Ethanol-water mengsel 

X [molfractie] Y [molfractie] T (K) T (°C) 

0,000 0,000 373,2 100,2 

0,100 0,437 359,8 86,8 

0,200 0,532 356,4 83,4 

0,300 0,575 354,8 81,8 

0,400 0,614 354,0 81,0 

0,500 0,652 353,2 80,2 

0,600 0,703 352,6 79,6 

0,700 0,754 352,0 79,0 

0,800 0,821 351,7 78,7 

0,900 0,898 351,4 78,4 

1,000 1,000 351,5 78,5 

 

In bovenstaande tabel wordt gesproken van x[molfractie] en Y[molfractie]. Deze molfracties staan altijd voor het meest 

vluchtige component. De X voor de vloeistoflijn en de Y voor de damplijn. 

Let op: Bij een mengsel wordt het meest vluchtige component altijd als eerste genoemd. Het is dus een Ethanol-Water mengsel 

en geen Water-Ethanol ! 
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Practicum Proeffabriek: Batch-destillatiekolom 

 

Voorbereiding: 

 Zoek vooraf uit welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen als je met stoom werkt. 
 Maak een opstartprocedure om de batch-rectificeer-destillatie in de proeffabriek in bedrijf te 

nemen.  
 Elk projectlid maakt individueel een procedure in Word. 
 Kies als groep de meest volledige en geschikte procedure en laat deze controleren door je 

docent/begeleider. 
 Alle praktijkopdrachten mogen alleen onder begeleiding van een docent/begeleider worden 

uitgevoerd. 
 

Practicum: 

 Warm de batch-destillatiekolom op volgens de door jullie opgestelde procedure. 
 Bij de start van de proef bevindt zich in de bodem van de kolom een mengsel van ethanol-water.  
 Start hoeveelheid is 35 liter: samenstelling is 35m% ethanol. 
 Maak het juiste mengsel zelf aan en controleer de samenstelling met de refractometer.  
 Breng het mengsel in het voorraadvat.  
 Verpomp het mengsel naar de kolom. 
 Start de batch-destillatiekolom op volgens procedure:  

o Zet de stoomklep op de hand op 10%. Zorg ervoor dat de refluxklep geheel open staat. 
o Warm het kookvat op tot de kooktemperatuur (zie T,x,y-diagram).  

 
 Vul onderstaande tabel verder in: 

  

 

 Bepaal aan de hand van het T,x,y-diagram bij welke aflooptemperatuur de refluxklep gesloten moet 
worden. 

 Bepaal aan de hand van de gemeten temperaturen het kooktraject en controleer dit m.b.v. het 
T,x,y-diagram. 

 Geef de gemeten temperaturen als functie van de tijd weer in een grafiek. (Exel). 
 Verklaar de vorm van de grafieken. 
  

Proef batchrectificatie

mengsel: Ethanol-water

tijd aflooptemperatuur  middentemperatuur samenstelling temperatuur kookvat stoomklep reboiler reflux

[min] [C] [C] [M% ethanol] [C] [%] [%]
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De destillatiekolom: 

 Bereidt als groep een praktische toelichting voor over de proces technische werking van de 
destillatiekolom. 

 Geef een praktische toelichting in de proeffabriek over de proces technische werking van 
destillatiekolom. Spreektijd is maximaal 15 minuten, toehoorders zijn de docent en één andere 
projectgroep. 

 Bereidt drie vragen voor die je stelt bij de praktische toelichting van de andere projectgroep. 
 

Workshops/gastlessen/bedrijfsbezoeken 

 

Gastlessen: Ethanolplant Cargill 

Bedrijfsbezoek: Ethanolplant Cargill, Sas van Gent 

Workshops: 

 Onderzoeksopzet 
 Omrekenen m%, mol% vol%  
 Simulatie destillatie 1 en 2 
 T,x,y-diagram 
 Milieuwetgeving 
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Producten en criteria 
 

Producten Criteria 

1. Plan van Aanpak  
2. Strokenplanning 
 

 PvA is uitgewerkt volgens format 
 PvA bevat goede analyse van het bedrijfsprobleem 
 PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel) 
 PvA is op tijd ingeleverd  
 Strokenplanning bevat minimaal: hoofd- en 

subactiviteiten/start/einde/duur/speling/relaties  
 De strokenplanning is realistisch 
 De strokenplanning is regelmatig gecontroleerd en 

bijgesteld 
 De controles en bijstellingen zijn vastgelegd in een logboek 

3. Stappenplan batch-
destillatieproef 

 Het overzicht bevat een weergave van alle uit te voeren 
stappen in blokschema vorm 

 De juiste volgorde is aangegeven 
 De stappen zijn realistisch en praktisch uitvoerbaar 
 Uitwerking in Excel 

4. Grafiek T,x,y-
diagram/kooktraject 

 De grafiek is uitgewerkt in Excel en heeft een titel 
 De grootheden en eenheden zijn juist weergegeven 
 De grafiek is helder en leesbaar 
 De grafiek bevat een vloeistoflijn en een damplijn 
 De vloeistoflijn en damplijn zijn correct weergegeven op 

basis van de beschikbare tabel. 
 Het kooktraject is juist weergegeven en bevat een 

startpunt en een eindpunt 
 De vloeistofsamenstelling en de dampsamenstelling zijn op 

juiste wijze weergegeven in het T,x,y-diagram. 
5. Tabel resultaten batch-

destillatieproef 
• De tabel is uitgewerkt in Excel en heeft een titel 
• Alle meetresultaten zijn weergegeven in de tabel 
• De grootheden en eenheden zijn juist weergegeven 

6. Opstartprocedure 
destillatiekolom 

• De procedure is uitgewerkt in Word 
• De procedure bevat een weergave van alle uit te voeren 

stappen 
• De juiste volgorde is aangegeven 
• Alle tagnummers zijn correct vermeld in de procedure 
• De stappen zijn realistisch en praktisch uitvoerbaar 
• In de procedure is rekening gehouden met alle 

veiligheidsvoorschriften 
7. Opstarten en bedienen 

destillatiekolom in 
gesimuleerde omgeving 

 De destillatiekolom is volgens de juiste procedure 
opgestart (gesimuleerd). 

 Eventuele fouten in de opstart of bediening zijn tijdig 
gesignaleerd. 

 Eventuele fouten in de opstart of bediening zijn 
zelfstandig opgelost. 

 De  minimale kwaliteitsspecificatie in de top van de 
kolom is minimaal 90 m% ethanol. 
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8. Opstarten en bedienen 
destillatiekolom in de 
praktijk omgeving 
(Proeffabriek) 

 De destillatiekolom is volgens de juiste procedure 
opgestart 

 Eventuele fouten in de opstart of bediening zijn tijdig 
gesignaleerd 

 Alle handelingen zijn weloverwogen uitgevoerd  
 De  minimale kwaliteitsspecificatie in de top van de 

kolom is minimaal 90 m% ethanol.  

9. Grafiek resultaten 
praktijkproef 
destillatiekolom 

 De grafiek is uitgewerkt in Excel en heeft een titel 
 Alle metingen zijn correct uitgevoerd 
 Alle metingen zijn correct weergegeven 
 De grootheden en eenheden zijn juist weergegeven 
 De grafiek is helder en leesbaar 

10. Uitwerking  
Milieuwetgeving  
Afvalstoffen 

 De uitwerking bevat een overzicht van de verschillen 
tussen de (oude) WVO en de (nieuwe) Waterwet.  

11. Onderzoeksverslag De bovenstaande producten zijn uitgewerkt in  

onderzoeksverslag (Word),  (richtlijn 10 A4). 

Het verslag bevat: 

 Voorblad: Titel; datum; auteur; docent 
 Inhoudsopgave met hoofdstukindeling en 

bladzijdeverwijzing 
 Inleiding 
 Probleemanalyse (onderzoeksvragen) 
 Werkwijze 
 Resultaten 
 Conclusies en Aanbevelingen 
 Lettertype: Arial; titels e.d. fonthoogte 16; tekst 

fonthoogte 12 
 
 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 
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