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-:Material Balance Calculationمختلفة في حسابات توازن المادة أمثلة
,A(فــي عملیــة التقطیــر لخلــیط اعتیــادي ثنــائي المكونــات  B ( یــدخل هــذا الخلــیط الــى

حیــث یــتم الفــصل لیخــرج مــن البــرج نــاتجین ) Feed(او ) Input(ذیــة تغبــرج التقطیــر كمــادة 
الكثـر اونـاتج سـفلي یكـون تركیـز المكـون ًفیـه عالیـاالعلوي یكون تركیز المكـون االكثـر تطـایر 

. فظ الكتلةحان توازن المادة هو تعبیر عن قانون . تطایر فیه قلیل

"Law of Conservation of Matter"

مجموع المواد الخارجة= مجموع المواد الداخلة 
Mass in = Mass out

-:حیث
F :Feedساعة مادة التغذیة/كغم.
D :Distillateالناتج العلوي(ساعة المتقطر /كغم(.
V:Vapourساعة البخار الخارج من قمة البرج/كغم.

:LRLiquid Refluxالراجعئلساالساعة /كغم.
W:Wasteالناتج السفلي(ساعة المتخلف السائل /كغم(.

.المنخفض درجة الغلیان) A(بداللة المكون ) X(تكون التراكیز 
XF:Feed Concentration تركیز مادة التغذیة للمكونA.
XD:Distillate Concentration تركیز الناتج العلوي المتقطر للمكونA.
XW:Waste Concentrationللمكون) السائل المتخلف(ز الناتج السفلي تركیA.

-:وهي اما) Basis(معین للعملیة سفي البدایة یجب اختیار اسا
.مادة الخارجة في العملیةقیمة المادة الداخلة او ال.١
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اذا لم توجد قیمة معینة مذكورة في المثـال نفـرض قیمـة معینـة لمجـرى داخـل او خـارج فـي .٢
.عتبرها اساس للحساباتنالعملیة و

Basis:-  Fاساس الحسابات نفرض  = 100 mols

-:القانون الرئیسي
مجموع المواد الخارجة= الداخلة مجموع المواد

-:Over All Material Balanceكليتوازن المادة ال
 1WDF 

-:توازن مادة للمكون االكثر تطایر
 2X.WX.DX.F WDF 

,Wالیجاد قیمة ًیاأنثم یجري حل المعادلتین اعاله  D.
-:من قانون نسبة الراجعLRوتحسب كمیة الراجع السائل 

كمیة الراجع السائل 
= [Reflux Ratio]نسبة الراجع 

كمیة الناتج العلوي المتقطر

 3
D

LR
R 

-1-مثال رقم 
كـسر مـولي بنتـان 0.3الى بـرج التقطیـر بتركیـز) هكسان+بنتان (ادخلت مادة التغذیة 

كـسر 0.05مـولي بنتـان والنـاتج الـسفلي بتركیـز كـسر0.95رج منه ناتجان العلوي بتركیـز وخ
-:احسب ما یلي،مولي بنتان

. كمیة الناتجین العلوي والسفلي بالموالت.١
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جع المطلوب الى البرج عندما تكون نسبة الراجعاكمیة الر.٢
3

1
R .

-:الحل

mol 100(مول لمادة التغذیة 100(Basis)لاساس الحنفرض  = F.(
Over All Material Balance:-

 1WD100

WDF




-:)البنتان(االكثر تطایرادةللمجزئي توازن مادة 

 

.mole8.272.72100D

.mole2.72W
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برج 
mol 100التقطیر
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-2-مثال رقم 
0.305هبتــان و كــسر مــولي0.695بــرج فــصل مــستمر لفــصل مــزیج یحتــوي علــى

كـسر 0.01كسر مولي ونـاتج سـفلي بتركیـز0.99كسر مولي اوكتان الى ناتج علوي بتركیز
اذا علمــت ان نــسبة الراجــع ،مــولي هبتــان احــسب كمیــة النــاتج العلــوي والــسفلي وكمیــة الراجــع

هي 
1

3
R .

-:الحل

Basis = 100 mole Feed = F
Mass in = Mass out
Over All Material Balance:-

W100D

WD100

WDF






-:)تانهب(االكثر تطایرللمكون مادة التوازن 

 

.mole9.691.30100D

.mole1.30W

W01.099.0W100695.0100

X.WX.DX.F WDF







-:بعد تبسیط المعادالت اعاله والتعویض نحصل على هذه النتائج
.mole7.209LR

9.69
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برج 
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-:متصاصالحسابات توازن المادة لبرج ا
Material Balance Calculations for Absorption Tower:-

-:الشكل االتي یمثل مخطط لتوضیح الموازنة المادیة لبرج امتصاص ذو حشوة

-:حیث ان
G : معدل جریان الغازGas Flow Rate (mol/sec).
L:معدل جریان السائلLiquid Flow Rate (mol/sec).
y: الكسر المولي للمذاب في الغازMol Fraction Solute in Gas.
x:الكسر المولي للمذاب في السائلMol Fraction Solute in Liquid.
T: تمثل اعلى البرجTop of Tower.
B: تمثل اسفل البرجBottom of Tower.

لو اخذنا الموازنة المادیة للبرج مع االخذ بنظر االعتبار ان عملیة االمتـصاص عملیـة 
ال یـؤثر فـي معـدالت الجریـان للغـاز والـسائل نتقال المـادة مـن الغـاز الـى الـسائلفیزیاویة وان ا

-:لكون المحلول مخفف، وعلیه یكون حساب توازن المادة كاالتي
-:القانون الرئیسي لحفظ المادة هو

Gas out
خروج الغاز

GT

yT

Liquid in
دخول السائل

LT

xT

GB

yB

Gas in
الغازلوخد

LB

xB

Liquid out
خروج السائل
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مجموع كمیات المواد الخارجة= مجموع كمیات المواد الداخلة 
BTTB LGLG 

-:المادیة للمذاب فتكوناما الموازنة
= عدد موالت المذاب في السائل الداخل +عدد موالت المذاب في الغاز الداخل 

عدد موالت المذاب في السائل الخارج + عدد موالت المذاب في الغاز الخارج 
BBTTTTBB x.Ly.Gx.Ly.G 

LLL BT   وGGG TB 

BBTTTTBB x.Ly.Gx.Ly.G 

TBTB x.Lx.Ly.Gy.G 

   TBTB xxLyyG 

اذا كان المذیب المستخدم نقي فان الكسر المـولي للمـذاب فیـه یكـون صـفرا أي ان-:مالحظة
0xT .

-1-مثال رقم 
%98اسیتون یراد ازالـة االسـیتون بنـسبة %5ط من الهواء واالسیتون یحتوي علىخلی

Packingمـــن الخلـــیط بواســـطة امتـــصاصه بالمـــاء كمـــذیب فـــي بـــرج امتـــصاص ذو حـــشوة

Column .معــدل جریــان الــسائل لوحــدة المــساحة
sec.m

Kmol
2

ومعــدل جریــان الغــاز 0.0472

لوحدة المساحة 
sec.m

Kmol
2

.احسب تركیز االسیتون في الماء الخارج،0.0164

-:الحل
0xTنقي أي انه خالي من االسیتون فهذا یعني ان ) الماء(ن المذیب بما ا .

المعادلة النهائیة
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0xT 

%2االســیتون الــداخل فــالمتبقي هــو %5مــن االســیتون مــن %98بمــا ان الفــصل المطلــوب 

-:فعلیه%5من االسیتون 
001.002.005.0yT 

   TBTB xxLyyG 
   0x0472.0001.005.00164.0 B 

017.0
0472.0

10036.8
x

4

B 





-2-مثال رقم 
H2Sغـاز mol %3یحتـوي علـى H2Sخلـیط مـن الهـواء وغـاز كبریتیـد الهیـدروجین 

یـــراد ازالـــة الغـــاز بواســـطة امتـــصاصه بمـــذیب نقـــي فـــي بـــرج امتـــصاص ذو حـــشوات معـــدل ،
جریان خلیط الغاز

sec.m

Kmol
2

احسب كمیة المذیب الضروري ادخاله للبرج بحیث ، 0.0138

H2Sان نـــسبة فـــصل غـــاز ًعلمـــاmol %1.3فـــي المـــذیب الخـــارج H2Sیكـــون تركیـــز 

.من الغاز الداخل%90هي

اسیتون+ هواء 
G

yT = 0.001

ماء
L = 0.0472

xT = 0

G = 0.0164
yB = 0.05

اسیتون+ هواء 
L

xB = ?
اسیتون+ ماء 
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-:الحل

0xT-:بما ان المذیب نقي فهذا یعني ان 

، %10الــداخل اذن المتبقــي مــن الغــاز هــو H2Sمــن غــاز %90الفــصل المطلــوب بمــا ان 
-:علیهف

003.01.003.0yT 
   TBTB xxLyyG 

   0013.0L003.003.00138.0 

sec.m/kmol0286.0L

L013.010726.3
2

4



 

-3-مثال رقم 
امونیـا mol %6یـدخل الـى بـرج امتـصاص بتركیـز NH3خلـیط مـن الهـواء واالمونیـا

امونیا، استخدم فـي عملیـة االمتـصاص المـاء النقـي كمـذیب mol %1.5خفض تركیزه الىلین
احــسب نــسبة كمیــة الخلــیط الغــازي الــى كمیــة المــاء . امونیــاmol %3والــذي یخــرج بتركیــز 

.الالزم ادخالها الى البرج

برج 
امتصاص

H2S+ هواء 
G

yT = 0.003

ذیب السائلمال
نقي
L

xT = 0

G = 0.0138
yB = 0.03

H2S+ هواء 

L
xB = 0.013
المذیب السائل
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-:الحل

   TBTB xxLyyG 
 
 TB

TB
yy

xx

L

G






0666.0
015.06.0

003.0

L

G







برج 
امتصاص

NH3+ هواء 

G
yT = 0.015

ماء نقي
L

xT = 0

G = 0.0138
yB = 0.06

NH3+ هواء 

L
xB = 0.03

NH3+ ماء


