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Projectbeschrijving 
 

Introductie 

In dit project ga je weer in duo’s aan de slag. De planning en volgorde van de opdrachten 

kun je voor een deel zelf bepalen, dus een goede overall planning en beheersing is erg 

belangrijk. Het project bestaat uit 2 gedeeltes. De batch rectificatie en de continu 

rectificatie. 

Succes! 

Leerdoelen project 

Na afloop van deze periode kun je: 

 Fysische achtergronden van destillatie en rectificatie leren kennen 

 T-x,y-diagram begrijpen kunnen toepassen en construeren 

 X,y-diagram begrijpen, kunnen toepassen en construeren. 

 Berekeningen batch-rectificatie kunnen uitvoeren.  

 Opstartprocedure kunnen maken van batch-rectificatiekolom in de proeffabriek. 

 Binair mengsel kunnen rectificeren binnen de specificaties. 

 

Voorkennis 

Projectmatig werken 

Veiligheid 

Rekenvaardigheden 

Simulatie vaardigheden 

Bedieningsvaardigheden 

Onderhoudsvaardigheden 

Kennis procestechniek destillatie PT deel 1 en deel 2 

Kennis omrekenen m%, vol% en mol%. 
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De opdrachten 
Hieronder vind je de opdrachten voor dit project. Zorg zelf voor een goede planning! 

Algemeen 

 Maak  een Plan van Aanpak. Gebruik het format uit de bijlage.   
 Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel of Visio.   
 Let op: Je mag pas aan de slag met het project als het Plan van Aanpak én de planning 

goedgekeurd zijn door de projectbegeleider. 

 

Een ethanol producerend bedrijf in de Kanaalzone heeft gevraagd aan het kenniscentrum 

op het ROC of men wil onderzoeken of een ethanolhoudende afvalstroom gescheiden kan 

worden door middel van batch-rectificatie. Het massapercentage ethanol in de afvalstroom 

varieert tussen 0 m% en 45 m%. Iedere projectgroep dient een onderzoek op pilotschaal 

uit te voeren en dit vast te leggen in een verslag met de resultaten en een aanbeveling.  

Scalda wil onderzoeken of de hierboven beschreven opdracht uitgevoerd kan worden in de 

proeffabriek met de batch-rectificeerkolom. De projectgroepen dienen uit te zoeken of dit 

mogelijk is en een advies te geven. De resultaten dienen vastgelegd te worden in een 

verslag. 

Opdrachten behorende bij de batch-rectificeerkolom. 

 
 Maak van het mengsel ethanol-water het T,x,y-diagram. 
 Maak van het mengsel ethanol-water het x,y-diagram. 
 Maak van het mengsel ethanol-water de grafiek relatieve vluchtigheid is een functie 

van de temperatuur. Onderzoek het wiskundige verband. 
 Bereken de gemiddelde relatieve vluchtigheid. 
 Bepaal XB(begin), XD(begin) en B(begin) ; uitgangspunt is een mengsel met 30m% ethanol met 

een volume van 35 liter. 
 Het kooktraject wordt afgelopen tot 96˚C; bepaal dan met behulp van het T,x,y-diagram 

XD(begin) en XB(eind). 
 Bereken B(eind) met de formule van Rayleigh. Gebruik de gemiddelde relatieve 

vluchtigheid. 
 Bereken de gemiddelde destillaat samenstelling. 
 Bereken de hoeveelheid destillaat. 
 
 
 Maak een mengsel ethanol-water aan met daarin  30 m% ethanol en een volume van 

35 liter. 
 Rectificeer het mengsel zonder reflux. 
 Bepaal na rectificeren B(eind); de gemiddelde destillaatsamenstelling en de 

hoeveelheid destillaat. 
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Opdrachten behorende bij de continu-rectificeerkolom. 

 

 Maak van het mengsel ethanol-water het x,y-diagram. 
 Bepaal XF in molfractie; uitgangspunt is een mengsel met 30m% ethanol. 
 De voeding wordt op kookpunt aangeboden aan de kolom. 

XD dient minimaal 0,7 te zijn. Bepaal grafisch de minimale reflux. 
 Als de reflux wordt ingesteld op 2,5 maal de minimale reflux construeer dan de 

bovenste werklijn.  
 Construeer de onderste werklijn als XB gelijk is aan 0,02 molfractie. 
 Bepaal grafisch het aantal theoretische schotels. 
 Bereken het schotelrendement. 
 
 
 Maak een mengsel ethanol-water aan met daarin  30 m% ethanol en een volume van 

35 liter. Rectificeer het mengsel, stel de refluxpomp op de juiste manier in. 
(pompcapaciteit is maximaal 40 liter/uur). Stop met rectificeren als de XB ongeveer 
0,02 is; de bodemkolf geregeld bemonsteren en analyseren met de recfractometer. 

 Bepaal na rectificeren de gemiddelde destillaatsamenstelling met de refractometer en 
de hoeveelheid destillaat 

 
 
 
 

Organisatie  & werkwijze 

Workshop “Destillatie en rectificatie” 

Procestechnologie deel 4 : hoofdstukken “Fysische achtergronden van destillatie en 

rectificatie”, “Batchdestillatie en continu-destillatie”,  “Batchrectificatie” en “Continu-

rectificatie”.  
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Producten en criteria  

 

Producten Criteria 

Plan van Aanpak  

Strokenplanning 

 

 PvA is uitgewerkt volgens format 

 PvA bevat goede analyse van de opdrachten 

 PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel of 

Visio) 

 Strokenplanning bevat minimaal: hoofd en sub 

activiteiten/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 

Batch-rectificatie  

mengsel ethanol  

 

 T,x,y-diagram  

 het x,y-diagram 

 de grafiek relatieve vluchtigheid  

 Dynamisch model wiskundig verband relatieve 

vluchtigheid 

 gemiddelde relatieve vluchtigheid  

 Bepaling XB(begin) en B(begin) 

 Dynamisch model berekening B(eind)  met formule van 

Rayleigh 

 Dynamisch model Bereken de gemiddelde destillaat 

samenstelling 

 Dynamisch model hoeveelheid destillaat 
 Rectificeren verslag  B(eind); de gemiddelde 

destillaatsamenstelling en de hoeveelheid destillaat. 

Continu-rectificatie  

mengsel ethanol  

 

 x,y-diagram  

 Dynamisch model bepaling XF 

 Grafische bepaling minimale reflux. 

 Bepaling bovenste werklijn. 

 Bepaling bovenste werklijn  Indien XB gelijk is aan 0,02 

mol fractie 

 Grafische bepaling  van het aantal theoretische schotels. 

 Dynamisch model Bereken de gemiddelde destillaat 

samenstelling 
 Dynamisch model berekening het schotelrendement. 

 Uitslag analyse met de refractometer 
 Verslag bepaling de gemiddelde destillaatsamenstelling 

met de refractometer en de hoeveelheid destillaat. 
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Bijlage 1: Tabel 1  

Ethanol-water mengsel 

X Y T  T 

[mol fractie] [mol fractie] [K] [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 

 
 



  

 
 

 

Bijlage 2: Brekingsindex Ethanol-water 

m% ethanol brekingsindex 

0,5 1,3333 

5 1,3360 

10 1,3395 

16 1,3440 

20 1,3469 

24 1,3498 

32 1,3546 

36 1,3566 

40 1,3583 

44 1,3598 

48 1,3610 

52 1,3621 

60 1,3638 

64 1,3644 

68 1,3650 

76 1,3657 

80 1,3658 

84 1,3656 

92 1,3646 

96 1,3636 

98 1,3630 

100 1, 3625 

 


