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Abstract 
      In this study, isobaric vapor-liquid equilibrium of gasoline additives for three 
ternary systems: “MTBE +  Ethanol +  2-Methyl-2-propanol”, “Ethanol +  2-
Methyl-2-propanol +  Octane”, and “MTBE +  Ethanol +  Octane” at 101.3kPa are 
studied. Furthermore three binary systems: “ethanol +  2-Methyl-2-propanol”, 
“MTBE +  Ethanol”, and “MTBE +  Octane” at 101.3 kPa have been studied. 

The binary system “MTBE +  Ethanol” forms minimum boiling azeotrope. 
The azeotrope data are x1(AZ) =0.955 mole fraction and T(AZ) =327.94 K. The 
other ternary systems and the other binary systems do not form azeotrope. 
 All the literature data used passed successfully the test for thermodynamic 
consistency using McDermott-Ellis test method. 

In this study the calculation of VLE K–values is done by using three 
methods, the first method uses modified Soave Redlich and Kwong (SRK), 
modified Peng and Robinson (PR) equations of state for two phases. The second 
method uses SRK-EOS for vapor phase with (NRTL, UNIQUAC and UNIFAC 
activity coefficient models) for liquid phase and using PR-EOS for vapor phase 
with (NRTL, UNIQUAC and UNIFAC activity coefficient models) for liquid 
phase. The third method uses the Wong- Sandler mixing rules and the PRSV- EOS 
based on GE of (NRTL and UNIQUAC activity coefficient models).  
 The non ideality of both vapor and liquid phases for the literature  data for 
the ternary and binary systems have been accounted for predicting VLE K–values 
using the maximum likelihood principle for parameter estimation which provides a 
mathematical and computational guarantee of global optimality in parameters 
estimation.  
The Wong- Sandler mixing rules and the PRSV- EOS based on excess Gibbs free 
energy GE of NRTL activity coefficient model give more accurate results for 
correlation and prediction of the K-values than other methods for the ternary and 
binary systems which contain asymmetric and polar compounds. 
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سائل تحت ضغط جوي ثابت ألنظمة مضافات الكازولين عند ضغط  - إتزان بخار
   كيلو باسكال101.3

  الخالصة 
تحت  لمضافات الكازولين سائل –في هذا البحث تمت دراسة إتّزان بخار        

+ مثيل بروبان- 2- ميثوكسي- 2: "من األنظمة الثالثية وهي لثالثةظروف ضغط جوي ثابت 
-2" و" اوكتان+ مثيل بروبان-2- ميثوكسي-2+ايثانول"، " بروبانول- 2-ميثل- 2+ايثانول

.  كيلو باسكال 101,3في ضغط  همتم قياس"  اناوكت+ ايثانول+ مثيل بروبان- 2-ميثوكسي
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مثيل - 2- ميثوكسي- 2" ، "  بروبانول- 2- ميثل- 2+ايثانول:" وثالثة من االنظمة الثنائية وهي
كيلو  101,3في ضغط  همتم قياس" اوكتان+ مثيل بروبان- 2- ميثوكسي- 2" و "  ايثانول+ بروبان
كون ظاهرة اإليزوتروب ي" ايثانول+ مثيل بروبان-2- ميثوكسي-2"النظام الثنائي . باسكال

)minimum azeotrope(  نقاط االيزوتروب هيx1(AZ)=0.955    جزء مولي وT(AZ) 
  .الباقية ال تكون ظاهرة اإليزوتروب ة واالنظمة الثنائية الثالثي االنظمةأما   327.94=

كل النقاط اجتازت بنجاح اختبار الدقة والصحة من الناحية الثرموديناميكية 
)thermodynamic consistency ( باستخدام طريقة االختبار لـ)McDermott-Ellis method.(  

سائل  –إلتّزان بخار ) K–values(تمت في هذه الدراسة الحسابات لثابت اإلتّزان
)VLE (معادلة الحالة لـ  الطريقة االولى بواسطة: ثالثة طرقبواسطة)modified Soave 

Redlich and Kwong (SRK) ( المطورة و معادلة الحالة لـ)modified Peng and 
Robinson (PR) ( معادلة  الطريقة الثانية استخدمت. لكال الطورين البخاري والسائلالمطورة

مع   للطور البخاريالمطورة ) modified Soave Redlich and Kwong (SRK)(الحالة لـ 
الحالة  للطور السائل ومعادلة (NRTL,UNIQUAC and UNIFAC)نماذج معامل الفعالية لـ 

المطورة للطور البخاري مع نماذج معامل الفعالية )  modified Peng and Robinson (PR((لـ
الطريقة الثالثة استخدمت معادلة . للطور السائل (NRTL,UNIQUAC and UNIFAC)لـ  

. والسائل لكال الطورين البخاري  Wong-Sandler)(مع قاعدة خلط جديدة لـ PRSVالحالة 
معامل الفعالية   للطاقة الحرة الذي يعتمد على نموذجي Gibbsقاعدة الخلط هذه اشتقت من معادلة 

  .NRTL and UNIQUACلـ 
الخواص الالمثالية لكلي الطورين الـبخار والسـائل لألنظمة الثنائية و الثالثية قد 

 maximum likelihood(طريقة  باستخدام) K –values(أخذت باالعتبار للتنبؤ بثابت اإلتّزان 
principle ( لتقدير افضل قيم للمعامالت وان هذه الطريقة تعطي ضمانة من الناحية الرياضية

  . والحسابية لحساب افضل قيم للمعامالت
) PRSV(ومعادلة الحالة لـ  Wong-Sandler)(الثالثة التي تعتمد على قاعدة الخلط  لـ الطريقة 

أعطت نتائج ) NRTL(لمعادلة معامل الفعالية لـ ) GE(قة الحرة الزائدة مبنية على معادلة الطا
من الطرق االخرى لالنظمة الثالثية والثنائية والتي تحتوي ) K-values(اكثر دقة للتنبؤ بقيم ثابت 

  .على مركبات المتماثلة وقطبية
كمـا   الخطية البرمجةلمسائل  تقريبيةحلول  إليجاداستخدمنا في هذا البحث نظام النمل لالمثليه 

وان لم  أيضاكان الحل التقريبي المقترح هو الحل المثالي  إذالمعرفه ما  الثنائيةاستخدمنا نظريه 
في حل مسـائل   األسلوبلهذا  المتوقعةيكن فكم هو قريب من الحل المثالي ، تم مناقشه الفوائد 

 إجراءفي جانب  المتوقعةائد وتحديد نقاط الضعف كذلك  وتم التركيز على الفو الخطية البرمجة
المقترح اليحتاج  األسلوب إن أيضاواالمثليه االنيه ، من الجدير بالذكر هنا  المتوازيةالحسابات 

الحل التقريبـي ممـا    إليجادكافيه  الفائضةمتغيرات مصطنعه فقد كانت المتغيرات  أضافه إلى
 إليجـاد ت التي يجب التعامل معها لعدد  المتغيرا بالنسبةالمقترح ميزه اضافيه  األسلوبيعطي 
  .الحل
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