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Abstract 
In this work two models (equilibrium and nonequilibrium) have been 

developed to study the dynamic behavior of multicomponent zeotropic 
(nonazeotropic) system in batch distillation column. The results of the two models 
were compared with the experimental results in order to construct and develop an 
improved dynamic model.  

The experimental work was performed through using a batch distillation 
column consisting of eight bubble-cap trays. zeotropic system of Benzene, 
Toluene, and Ethylbenzene (B-T-EB) has been used.  

The equilibrium model is based on MESH equations (Material, Equilibrium 
relation, Summation of composition, and Heat balances). While the 
Nonequilibrium model (or Rate-Based model), is based on MERSHQ equations 
(Material, Energy balances, Rate of mass and heat transfer, Summation of 
composition, Hydrodynamic equation of pressure drop, and eQuilibrium relation).  

It was concluded that both models give an acceptable agreement with 
experimental results. But nonequilibrium model required many correlations to 
describe the physical properties which do not exist for all systems. Also the time 
required to operate the program for nonequilibrium model is more than 100 times 
than that required to operate equilibrium model. 
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المقارنة بين الموديل المبني على توازن والموديل المبني على عدم توازن 

 البخار والسائل لمحاكاة برج التقطير االيزوتروبي ذو الدفعات
 الخالصة

الدراسـة   .تم دراسة التصرف الديناميكي لعمود تقطير الدفعات ذو الصواني عملياً و نظرياً 
ت من خالل إجراء التجارب باستخدام عمود لتقطير الدفعات يتألف من ثمان صواني العملية أنجز

 .تم استخدام نظام مؤلف من البنزين والتلوين واالثيل بنزين .فقاعية
 الدراسة النظرية أنجزت من خالل نوعين من الموديالت يعتمد االول علـى معـادالت     

MESHوجمع التراكيز والطاقة ويسـمى موديـل    وهي مختصر لموازنة المادة وعالقة التوازن
وهي مختصر  MERSHQ التوازن بينما يسمى الثاني الموديل الالمتوازن ويعتمد على معادالت 

النتقال المادة والطاقة ومعدل جريان المادة والطاقة مـع جمـع التراكيـب وكـذلك المعادلـة      
 .الهيدرودينميكية  لهبوط الضغط باإلضافة إلى عالقات التوازن

 .في النهاية تم التوصل الى ان كل من الموديلين يمكن ان يصف النتائج العملية بدقة مقبولة
الكن الموديل المبني على عدم التوازن يتطلب العديد من المعادالت لوصف الخصائص الفيزيائية 
 حيث ان هذه المعادالت غير متوفرة لكل االنظمة كذلك الوقت االزم لعمل البرنامج الالمتـوازن 

 .اثر من مئة مرة من الوقت االزم لعمل البرنامج المبني على التوازن
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