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بهینهسازی پارامترهای میکروسینتیکی
فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی
 4و -6دیمتیلدیبنزوتیوفن با کمک امواج
فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل
نوید عبدوس ،اعظم اکبری ،محمدرضا امیدخواه* و جعفر توفیقی داریان
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/3/11 :

تاريخ پذيرش93/8/7 :

چكيده
باتوجــه بــه مزایــای فرآیندهــای گوگردزدایــی اکسایشــی( )ODSوگوگردزدایــی اکسایشــی همــراه بــا تابــش امــواج فراصــوت()UAOD

بــرای صنعتــی کــردن ایــن فرآیندهــا نیــاز اســت تــا ســینتیک آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مدلســازی شــود ،تــا بتــوان آنهــا را
در مقیــاس نیمــه صنعتــی و صنعتــی ،شبیهســازی و طراحــی کــرد .از ای ـنرو در ايــن پژوهــش ،مدلســازی میکروســینتیکی واکنــش
گوگردزدایــی اکسایشــی  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن( )4,6-DMDBTبــرروی کاتالیســت مولیبــدن بــا پایــه آلومینــا مــورد بررســی
و مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .جهــت توصیــف معــادالت ســینتیک واکنــش ،مکانیس ـمهای النگمویرهینشــلوود و الیریــدل اســتفاده
شــده اســت .الگوریتــم ژنتیــک جهــت بهینهســازی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .باتوجــه بــه نتایــج مدلهــای النگمویــر هینشــلوود
و الیریــدل ،مکانیســم النگمویــر هینشــلوود رفتــار ســینتیکی فرآیندهــای گوگردزدایــی اکسایشــی( )ODSوگوگردزدایــی اکسایشــی
همــراه بــا تابــش امــواج فراصــوت( )UAODرا میتوانــد توضیــح دهــد .معــادالت میکروســینتیکی و مرحلــه محدودکننــده ســرعت بــا
توجــه بــه نتایــج مدلهــا مشــخص شــده اســت.

كلمات كليدي :گوگردزدایی اکسایشی ،فراصوت ،النگمویرهینشلوود ،الیریدل ،الگوریتم ژنتیک

تیوفــن( )T 2و مشــتقات آلکیــلدار آن،

مقدمه

قوانیــن زیســت محیطــی ســختگیرانهتر و افزایــش
نگرانیهــای زیســت محیطــی ،میــزان گوگــرد موجــود
در ســوختها را محدودتــر کــرده اســت .میــزان

و مشــتقات آلکیــلدار آن،

بنزوتیوفــن()3BT

دیبنزوتیوفــن()DBT 4

و

دیبنزوتیوفــن بــا اســتخالف آلکیــل درموقعیتهــای 4

و  6هســتند[.]2

گوگــرد مجــاز در ســوختها ،در ســالهای اخیــر بــه

روش معمــول بــرای حــذف گوگــرد از ســوختهای مایــع،

بهطــور معمــول محصــوالت نفتــی شــامل ترکیبــات

توســط کاتالیســت کــروم /مولیبــدن اســت.

میــزان کمتــر از  50 ppmw 1کاهــش یافتــه اســت[.]۱

متنــوع گوگــردی نظیــر مرکاپتــان ،ســولفید ،دیســولفید،
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

omidkhah@modares.ac.ir

فرآینــد گوگردزدایــی بــا اســتفاده از

هیــدروژن()5HDS

1. Parts Per Million Weight
2. Thiophene
3. Benzothiophene
4. Dibenzothiophene
5. Hydrodesulfurization
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از معایــب ایــن روش تولیــد گاز  H2Sبهعنــوان محصــول

بــودن در شــرایط عملیاتــی ،مــورد توجــه زیــادی قــرار

جانبــی میباشــد[ .]3همچنیــن حضــور اســتخالفهای

گرفتــه اســت[ .]11-9گوگردزدایــی اکسیداســیونی یکــی

فضایــی 1شــدیدی بــرای دســتیابی اتــم گوگــرد بــه

میباشــد و نســبت بــه روشهــای دیگــر مزایــای

آلکیلــی بــر روی مولکــول دیبنزوتیوفــن اثــر ممانعــت

ســایتهای فعــال کاتالیســت ایجــاد میکنــد کــه

از بهتریــن روشهــا بــرای گوگردزدایــی از ســوختها

اقتصــادی بیشــتری دارد.

باعــث کاهــش شــدید واکنشپذیــری ایــن ترکیبــات در

امــواج مافــوق صــوت در کنــار فرآینــد گوگردزدایــی

مشــکالت ذکــر شــده ،روشهــای جدیــدی مثــل جــذب

بــه فرآینــد گوگردزدایــی معمولــی و همچنیــن روش

و گوگردزدایــی بیولوژیکــی[ ]5مــورد اســتفاده قــرار

گوگردزدایــی هیدروژنــی کــه درحــال حاضــر بهصــورت

مولکولهــای ســولفور بــا اســتفاده از فلــزات کاهیــده

اســتفاده قــرار میگیــرد ،نیازمنــد تجهیــزات و مخــازن

مولکولهــای ســولفور بــا اســتفاده از جاذبهــا در غیــاب

را تحمــل نماینــد .بــا ایــن وجــود ،ایــن روش بــرای حــذف

اولیــن تکنولــوژی بــرای حــذف ســولفور بــا اســتفاده از

مطابــق اســتانداردهای روز اروپــا و جهــان ،زمــان زیــادی

تکنولــوژی اســتفاده از جــاذب ،نیازمنــد طراحــی ســاختار

امــواج مافــوق صــوت( ،3 )UAODبــه زمــان فرآینــد

آن قیمــت حــال مــورد اســتفاده در ایــن روش بــاال اســت

مرســوم گوگردزدایــی بــاال اســت[ .]14-12بــا وجــود

وجــود دارد .زیــرا اگــر بخواهیــم جــاذب را بــا اســتفاده

گوگردزدایــی اکسیداســیونی در گزارشــات متعــددی

دارد .در روش گوگردزدایــی بیولوژیکــی ،واکنــش توســط

واکنــش بســیار محــدود اســت .اکبــری و همــکاران[]15

اطالعــات دربــاره باکتریهــای مختلــف و رفتــار آنهــا در

اکسایشــی بنزوتیوفــن ،دیبنزوتیوفنــون و  4و -6

نشــده اســت[.]7

ترکیبــات گوگــرددار مقــاوم باقیمانــده در ســوخت دیــزل

فرآینــد  HDSمیشــود[ .]2بــه منظــور برطــرف کــردن

اکســیدی بــازده بســیار خــوب و قابــل توجهــی نســبت

انتخابــی ،گوگردزدایــی اکسیداســیونی  4[)ODS(2و ]5

گوگردزدایــی هیدروژنــی از خــود نشــان دادهانــد .روش

میگیرنــد .روش جــذب انتخابــی شــامل حــذف انتخابــی

تجــاری در بســیاری از پاالیشــگاههای نفتــی مــورد

شــده و در نتیجــه تشــکیل ســولفیدها یــا حذف گزینشــی

خــاص میباشــد کــه بتواننــد دمــا و فشــار بــاالی فرآینــد

هیــدروژن و درشــرایط آرام آزمایشــگاهی میباشــد.

گوگــرد موجــود در گازوییــل و بــه حداقــل رســاندن آن

ارائــه شــد[.]4

نیــاز دارد .در روش گوگردزدایــی اکســیدی بــه کمــک

و شــرایط عملیــات پیچیــده و مشــکل اســت .عــاوه بــر

بســیار کوتــاه و بــازده فرآینــد نســبت بــه فرآیندهــای

و همچنیــن نگرانیهــای زیســت محیطــی عمــدهای

اینکــه اطالعــات کاتالیســتهای مختلــف در واکنــش

از گرمــا دادن احیــا کنیــم ،امــکان تشــکیل  So2وجــود

ارائــه شــده اســت ،اطالعــات درخصــوص ســینتیک

جــاذب توســط

Philips Corporation

آنزیــم کاتالیــز میشــود[ 5و  .]6اگرچــه بــه علــت کمبــود

کاربــرد و اثــرات تابــش فراصــوت در بهبــود گوگردزدایــی

محیطهــای صنعتــی ،اســتفاده از ایــن روش متــداول

دیمتیلدیبنزوتیوفــن ،بهعنــوان مهمتریــن مــدل

گوگردزدایــی اکسیداســیونی درحضــور اکســندههایی

پــس از گوگردزدایــی هیدروژنی را بدون اســتفاده از حالل

انجــام میشــود .اســتفاده از هیــدروژن پراکســید

ازMoOx/Al2O3

نظیــر پروکسیاســید ،پروکســیدها و هیدروپروکســیدها
( ]10-8[)H2O2بهعنــوان اکســنده طــی فرآینــد

گوگردزدایــی اکسیداســیونی ،بــه دلیــل ظرفیــت بــاالی
اکســیژن ،پاکیزگــی (تنهــا محصــول جانبــی آن ،آب
اســت و اگــر حضــور آب مطلــوب نباشــد ،میتــوان آنرا

از روش اســتخراج جــدا کــرد[ )]11و مطمئــن و ایمــن

ســولفون ،در فشــار محیــط بررســی کردهانــد .ایشــان از

هیــدروژن پراکســید عنــوان اکســنده و

بهعنــوان کاتالیســت اســتفاده نمودهانــد .هــدف از
ایــن مطالعــه ،بهدســت آوردن مــدل میکروســینتیکی
1. Steric Hindrance
2. Oxidative Desulfurization
3. Ultrasound-Assisted Oxidative Desulfurization
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مناســب بــرای فرآینــد گوگردزدایــی اکسیداســیونی و

گوگردزدایــی اکسیداســیونی همــراه بــا امــواج فراصــوت
میباشــد .باتوجــه بــه مشــاهدات آزمایشــگاهی اکبــری
و همــکاران[ ،]15بــرای تعییــن مــدل میکروســینتیکی
مناســب از مکانیســمهای النگمویرهینشــلوود بــا فــرض

جــذب مــواد آلــی و هیــدروژن پراکســید بــرروی مکانهای
فعــال در ســطح کاتالیســت و الیریدل(کــه در آن یــک
جــزء از فــاز مایــع مســتقیماً بــا جــزء واســطهای کــه قبـ ً
ا

جــذب شــده وارد واکنــش میشــود) اســتفاده شــده

اســت .مدلســازی بــه کمــک نرمافــزار

MATLAB

انجــام شــد و الگوریتــم ژنتیــک جهــت بهینهســازی
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

جدول  1مشخصات کاتالیست پیشنهادی[.]15
مساحت سطح

83 m2/g

حجم کل حفرات

0/18 cm3/g

متوسط قطر حفره

8/81 nm

درصد وزنی مولیبدن

%10

رآکتور و تجهیزات

طــرح کلــی ســامانه آزمایشــگاهی بــرای گوگردزدایــی

اکسایشــی ســوخت مــدل دیــزل در شــکل  1نشــان
داده شــده اســت .واکنشهــا در یــک راکتــور ناپیوســته

شیشــهای ســه دهانــه و دو جــداره انجــام شــده اســت.

حجــم تقریبــی راکتــور  110 mlو مجهــز بــه یــک

حسگــر دمــا و یــک چگالنــده مارپیچــی بــرای میعــان

تجربی

بخارهــای احتمالــی ناشــی از فراریــت نرمــال هگزان اســت

مواد شیمیایی

4و -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن محصــول شــرکت چینــی

جیــان هاوهــا 1بــا خلــوص  ،%97بهعنــوان مــدل ترکیــب
آلــی گوگــرددار دیــزل و حــال نرمــال هگــزان بــا خلــوص

بــاالی  %95محصــول شــرکت مــرک ،بهعنــوان مــدل

هیدروکربــن آروماتیکــی دیــزل مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .همچنیــن آمونیــوم هپتــا مولیبــدات تتراهیــدرات
و گامــا آلومینــا ســاخت شــرکت مــرک آلمــان نیــز بــرای

ســنتز کاتالیســت  MoOx/Al2O3بــه کار گرفتــه شــد[.]15
کاتالیزور

کاتالیســت  MoOx/Al2O3بــا روش مرســوم تلقیح خشــک

2

تهیــه شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــا توجــه بــه

وزن پایــه و درصــد وزنــی اکســید مولیبدن در کاتالیســت،
مقــدار نمــک مولیبــدن مــورد نیــاز محاســبه شــده و در

حداقــل حجــم مشــخص از آب مقطــر حــل شــده اســت.
محلــول بهدســت آمــده بــه آرامــی بــه وزن مشــخص پایــه
اضافــه شــد و توســط دســتگاه تبخیرکننــده دوار 3،آب آن

حــذف گردیــد .ســپس مخلــوط پایــه و نمــک فلــز بــه
مــدت یــک شــب در دمــای  120 °Cو در مجــاورت هــوا

در گــرم خانــه 4خشــک شــده و در کــوره الکتریکــی بــا دمــای
 500 °Cبــه مــدت شــش ســاعت کلســینه شــده اســت[.]15
مشــخصات کاتالیســت درجــدول( )1ارائه شــده اســت.
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و از یــک گرمکــن الکتریکــی بــرای گــرم کــردن مخلــوط

تــا رســیدن بــه دمــای ثابــت مــورد نظــر راکتــور اســتفاده
شــده اســت .دمــای ثابــت مــورد نظــر در کنترلکننــده

الکتریکــی تنظیــم شــده و در صــورت افزایــش دمــای

راکتور(کــه توســط حسگــر دمــا اندازهگیــری میشــود)

بــه باالتــر از مقــدار معیــن ،آب خنککــن توســط پمــپ
آب متصــل بــه دســتگاه کنتــرل دمــا بــا برنامــه تنظیــم
شــده ،بــه طــور خــودکار بــه جــداره راکتــور جریــان
مییابــد تــا دمــا بــه مقــدار ثابــت کاهــش یابــد .ایــن

ســامانه دقیــق بــرای کنتــرل دمــای راکتــور در شــرایطی

کــه در معــرض تابــش فراصــوت قــرار گرفتــه ،ضــروری
اســت .چراکــه تابــش فراصــوت باعــث افزایــش دمــای

راکتــور شــده و کنتــرل دمــا در مقــدار ثابــت را مشــکل
میکنــد[.]15

دادههای آزمایشگاهی

خالص ـهای از دادههــای آزمایشــگاهی واکنــش گوگردزدایــی

اکسایشــی توســط اکبــری و همــکاران[ ]15ارائه شــده اســت.
1. Jian Haoha
2. Dry Impregnation
3. Rotary Evaporator
4. Oven
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شکل  -1نمای کلی سامانه آزمایشگاهی مورد استفاده []15

اکسیداســیون کاتالیســتی ترکیبــات گوگــردی بــا اســتفاده

میتــوان از واکنــش تبدیــل سولفوکســیدها بــه ســولفون

هیــدروژن پراکســید بهعنــوان مــاده اکســنده ،در فشــار

اکسیداســیونی مطابــق رابطــه زیــر میباشــد:

از کاتالیســت مولیبــدن بــر روی پایــه آلومینــا و در حضــور
اتمســفری و دمــای ثابــت  35 °Cانجــام شــده اســت .در

آزمایشهایــی کــه بــدون تابــش فراصــوت صــورت گرفتــه،

از یــک همــزن مغناطیســی با حداکثــر ســرعت 1000 rpm

صرفنظــر کــرد[ .]15واکنــش کلــی گوگردزدایــی

()1

RS + 2H 2O 2 → RSO 2 + 2H 2O

بــه منظــور مــدل کــردن معــادالت ســینتیکی بایــد عــاوه

بــر غلظتهــای مــاده گوگــردی ،غلظــت هیــدروژن

و یــک مگنــت ،بــرای هــمزدن کامــل مخلــوط اســتفاده

پراکســید ،مــاده گوگــردی اکســید شــده و آب را بهعنــوان

بررســی شــده ،از یــک دســتگاه مولــد امــواج فراصــوت

ایــن مــواد از روابــط اســتوکیومتری اســتفاده شــده اســت.

شــده اســت .در آزمایشهایــی کــه اثــر تابــش فراصــوت
اســتفاده گرديــده اســت .بــرای تهیــه محلــول ســوخت

داده ورودی داشــته باشــیم .بــه منظــور محاســبه غلظــت

بــا توجــه بــه معادلــه واکنــش ،ضرایــب اســتوکیومتری

مــدل ،مقادیــر جرمــی مــورد نیــاز  4,6-DMDBTدر حجــم

آن ،میــزان گوگــرد اولیــه و میــزان اکســایش گوگــرد در

تغییــرات غلظــت  4,6-DMDBTبــر حســب زمان در شــکل

مختلــف محاســبه و در مــدل اســتفاده شــده اســت .جهــت

واکنش گوگردزدایی اکسیداسیونی

النگمویرهینشــلود (بــا فــرض جــذب مــواد آلی و هیــدروژن

 50 mlاز حــال آلــی نرمــال هگــزان حــل شــده اســت.
 2نشــان داده شــده اســت.

بــرای واکنــش گوگردزدایــی اکسیداســیونی دو واکنــش

زیــر بــه صــورت ســری انجــام میشــود:

 -1مــاده گوگــردی بــا جــذب بــر روی ســطح کاتالیســت و

بــر اثــر واکنــش بــا اکســنده پروکســیدهیدروژن ،ابتــدا بــه
ســولفید( )RSOتبدیــل میشــود.

 -2ســولفید( )RSOبهعنــوان مــاده حــد واســط ناپایــدار

بــه ســرعت بــا اکســنده پروکســید هیــدروژن واکنــش داده
و بــه ســولفون( )RSO2تبدیــل میشــود.

سولفوکســیدها بســیار ناپایــدار بــوده و بــه ســرعت بــه

ســولفونهای مربوطــه تبدیــل میشــوند .بنابرایــن،

زمانهــای مختلــف ،غلظــت همــه ترکیبــات در زمانهــای

توصیــف معــادالت ســینتیک واکنــش ،از مکانیســمهای

پراکســید بــر روی مکانهــای فعــال بــر روی ســطح

کاتالیســت) و الــی ریدل(کــه در آن یــک جــزء از فــاز مایــع
مســتقیماً بــا یــک جــزء واســطهای کــه قبـ ً
ا جــذب شــده
وارد واکنــش میشــود) اســتفاده شــده اســت .فرضیــات

بــهکار رفتــه بــرای ب هدســت آوردن معــادالت ســرعت بــه
شــرح زیــر اســت:

 -1فعالیــت ســطح کاتالیســت درحیــن جــذب ،دفــع و

واکنــش ســطحی مســتقل از ســطح پوشــیده کاتالیســت

اســت .بنابرایــن ،ســطح بــرای تمامــی مراحــل واکنــش،

یکســان اســت.
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شکل  2غلظت –DMDBTا 4,6بر حسب زمان ،شرایط واکنش :اکسنده/گوگرد= ،3/8دما=  ،35 °Cسرعت همزن  ،1000 rpmتوان
اولتراسونیک .)300 W

 -2غیرفعــال شــدن کاتالیســت در مــدل درنظرگرفتــه

آزمایشــگاهی میباشــد .فرآینــد تخمیــن پارامترهــا بــه

بــرای تعــداد مناســبی آزمایــش مــورد اســتفاده قــرار

مــدل بــا حــدس اولیــه پارامترهــا حــل میشــود و ســپس

نشــده اســت و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه کاتالیســت
گرفتــه اســت.

روش زیــر میباشــد.

مقــدار تابــع هــدف  )AAD(1کــه بهصــورت زیــر تعریــف

بــه علــت ســرعت بــاالی همــزن و وجــود امــواج فراصــوت،

میشــود ،محاســبه میگــردد:

اتفــاق میافتــد .بنابرایــن ،میتــوان از نفــوذ خارجــی و

()2

انتقــال مــواد اولیــه بــه ســطح کاتالیســت بســیار ســریع

روابــط انتقــال جــرم متناســب بــا آن صرفنظــر نمــود.
همچنیــن بــه دلیــل اینکــه کاتالیســت مــورد اســتفاده در
فرآینــد بســیار خــرد شــده و ســایز حفــرات کاتالیســت

کوچــک میباشــد ،میتــوان از نفــوذ داخلــی و روابــط
انتقــال جــرم آن نیــز صرفنظــر نمــود .حــال بــا توجــه
بــه ایــن مطلــب تنهــا معــادالت مربــوط بــه جــذب و

دفــع و واکنــش ســطحی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
مدلهــای میکروســینتیکی واکنشهــای گوگردزدایــی

اکسیداســیونی حاصــل از در نظــر گرفتــن مکانیس ـمهای
النگمویرهینشــلود و الیریــدل در حالتــی کــه مــاده

گوگــردی و اکســنده جــذب ســطح کاتالیســت شــود،
بهترتیــب در جــداول ( 3 ،2و  )4نشــان داده شــده
اســت .ایــن مدلهــا بــا ایــن فــرض حاصــل شــدهاند کــه

یکــی از مراحــل میکروســینتیکی ،مرحلــه محدودکننــده

 mتعــداد دادههــای آزمایشــگاهی و  Rexpو  rcalبهترتیــب
ســرعت واکنــش محاســبه شــده از دادههــای آزمایشــگاهی
و مــدل میباشــد .جهــت بهدســت آوردن  ،rexpنمــودار

تغییــرات غلظــت مــاده گوگــردی  4و  -6دیمتیــلدی
بنزوتیوفــن برحســب زمــان رســم میشــود (شــکل  )2و

از آنجایــی کــه  ، − r =−dCدر نتیجــه بــا محاســبه شــیب
dt

نمــودار در زمانهــای مختلــف ،ســرعت تجربــی واکنــش

کــه تنهــا مبتنــی بــر اطالعــات آزمایشــگاهی اســت،
محاســبه میشــود .بــه منظــور محاســبه  ،rcalبــا اســتفاده

از مدلهــای النگمویرهینشــلوود و الــی ریــدل و فرضیــات

مــورد نظــر کــه در قســمت پیشــین ذکــر شــد ،معــادالت

ســرعت حاصــل شــده اســت و بــا نوشــتن کــد و اســتفاده

از الگوریتــم ژنتیــک بــه تخمیــن پارامترهــای موجــود در
معــادالت ســرعت پرداختــه شــده اســت .بدیــن ترتیــب

ســرعت درنظــر گرفتــه شــده و باقــی مراحــل درحــال

مقادیــر  rcalمحاســبه شــده و در رابطــه( ،)2مــورد اســتفاده

روش تخمین پارامتر

بــرای بهینهســازی پارامترهــای ســینتیکی اســتفاده شــده

تعــادل هســتند.

هــدف از تخمیــن پارامترهــا ،مینیمــم کــردن تابــع

هــدف براســاس پارامترهــای مجهــول و دادههــای

قــرار گرفتــه اســت .درایــن تحقیــق از الگوریتــم ژنتیــک

اســت.

1. Average Absolute Relative Deviation
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جدول 2مدلهای میکروسینتیکی واکنش گوگردزدایی اکسیداسیونی براساس مکانیسم النگمویرهینشلوود.
رابطه سرعت واكنش

مرحله محدودکننده سرعت
جذب ماده گوگردی
*SR→θ*+SR

جذب ماده گوگردی
*SR→θ*+SR

جذب ماده اکسنده

*2H2O2 → 2θ*+2H2O2

جذب ماده اکسنده

*2H2O2 → 2θ*+2H2O2

واکنش سطحی
* RS + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O
*

واکنش سطحی
* RS + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O
*

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2 → RSO 2 + θ

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2 → RSO 2 + θ

دفع آب تولیدی
*2H 2O * → 2H 2O + 2

دفع آب تولیدی
*2H 2O * → 2H 2O + 2
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جدول 3مدلهای میکروسینتیکی واکنش گوگردزدایی اکسیداسیونی براساس مکانیسم الیریدل برای حالتی که ماده گوگردی جذب
سطح کاتالیست شود.
رابطه سرعت واكنش

مرحله محدودکننده سرعت

جذب ماده گوگردی
* RS + θ * → RS

جذب ماده گوگردی
* RS + θ * → RS

واکنش سطحی

* RS * + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O

واکنش سطحی
* RS + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O
*

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2* → RSO 2 + θ

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2* → RSO 2 + θ

الگوریتــم ژنتیــک یــک تکنیــک تصادفــی ،قــوی و

احتمــال گرفتــار شــدن در دام نقــاط بهینــه محلــی ،در

کار مــيرود[ .]16ازآنجایــی کــه روابــط ســینتیکی

کاربــرد زیــادی داشــته باشــد .در ژنتیــک الگوریتــم ،هــر

مؤثــر اســت کــه در تخمیــن عوامــل ســینتیکی بــه

بهدســت آمده(جــداول  3 ،2و  )4بــه شــدت غیرخطــی
میباشــند ،درصــورت اســتفاده از روشهــای ســنتی جهــت
بهینهســازی ،عليرغــم ســرعت بــاالی ایــن روشهــا ،بــه

حــل مســائل پیچیــده بــا نقــاط بهینــه محلــی میتوانــد
یــک از جوابهــای مســأله ،بــا یــک لیســت از عوامــل

نشــان داده میشــود کــه بــه آنهــا کرومــوزوم میگوینــد.

کروموزومهــا اغلــب بــه صــورت یــک رشــته ســاده از

دلیــل وجــود نقــاط بهینــه محلــی زیــاد و غیرخطــی بــودن

دادههــا نمایــش داده میشــوند .البتــه انــواع ســاختمان

دام افتــادن در نقــاط بهینــه محلــی وجــود دارد .همچنیــن

گیــرد .در ابتــدا چندیــن مشــخصه بــه طــور تصادفــی بــرای

مســأله بهینهســازی ،امــکان نرســیدن بــه جــواب و یــا بــه

اینگونــه روشهــا اغلــب نســبت بــه حــدس اولیــه بســیار

حســاس هســتند .لــذا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک بــه

دلیــل وجــود محــدوده وســیع جســتجوی عوامــل و کاهش

دادههــای دیگــر نیــز میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار
ایجــاد نســل اول تولیــد میشــود .در طــول هــر نســل،
هــر مشــخصه ارزیابــی شــده و ارزش تناســب توســط تابــع

هــدف اندازهگیــری میشــود.
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جدول  4مدلهای میکروسینتیکی واکنش گوگردزدایی اکسیداسیونی براساس مکانیسم آلیریدل برای حالتی که ماده اکسنده جذب سطح
کاتالیست شود.
قانون سرعت

مرحله محدودکننده سرعت
جذب ماده اکسنده
*2H2O2 → 2θ*+2H2O2

جذب ماده اکسنده
*2H2O2 → 2θ*+2H2O2
2

واکنش سطحی
* RS * + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O

واکنش سطحی
* RS * + 2H 2O 2 → RSO 2* + 2H 2O

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2* → RSO 2 + θ

دفع ماده گوگردی اکسیدشده
* RSO 2* → RSO 2 + θ

گام بعــدی ایجــاد دومیــن نســل از جامعــه اســت کــه بــر

وجــود آمــدن فرزنــد را نشــان میدهــد .ارگانیســمها

انتخــاب شــده بــا عملگرهــای ژنتیکــی تولیــد میشــود.

کرومــوزوم فرزنــد ایجــاد میکنــد کــه بــه نســل بعــدی

پایــه فرآیندهــای انتخــاب و تولیــد از روی مشــخصههای

بــا ایــن احتمــال بــا هــم ترکیــب میشــوند .اتصــال دو

بــرای هــر فــرد یــک جفــت والــد تعييــن ميگــردد.

اضافــه میشــود .ایــن مراحــل تــا توليــد کاندیدهــای

انتخــاب میشــوند .البتــه ضعیفتریــن عناصــر هــم

مرحلــه بعــدی تغییــر دادن فرزنــدان جدیــد اســت.

بهينــه محلــی جلوگیــری شــود .چندیــن الگــوی انتخــاب

و ثابــت دارنــد کــه اغلــب درج ـهای در حــدود  0/01یــا

مســابقهای و غیــره.

بهطــور تصادفــی تغییــر میکننــد یــا جهــش مییابنــد.

انتخابهــا بــه گونــهای اســت کــه بهتریــن عناصــر

مناســب جــواب در نســل بعــدی ،انجــام ميشــود.

شــانس انتخــاب دارنــد تــا از نزدیــک شــدن بــه جــواب

الگوریتمهــای ژنتیــک یــک احتمــال تغییــر کوچــک

وجــود دارد کــه عبارتنــد از چــرخ رولــت ،انتخــاب

کمتــر دارد .براســاس ایــن احتمــال ،کروموزومهــای فرزنــد

اغلــب الگوریتمهــای ژنتیــک یــک عــدد احتمــال اتصــال

ایــن فرآینــد باعــث بــه وجــود آمــدن نســل جدیــدی از

دارنــد کــه بیــن صفــر و یــک اســت کــه احتمــال بــه

کروموزومهــا میشــود کــه بــا نســل قبلــی متفــاوت اســت.
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کل فرآینــد بــرای نســل بعــدی هــم تکــرار میشــود:

دو حالــت وجــود امــواج فراصــوت و بــدون آن بــه ترتیــب

نســل ســوم بــه وجــود میآیــد و ایــن فرآینــد تــا رســیدن

گوگردزدایی اکسایشی بدون تابش امواج فراصوت ()ODS

جفتهــا بــرای ترکیــب انتخــاب میشــوند ،جمعیــت

بــه مرحلــه آخــر تکــرار میشــود.

در جــداول( 6 ،5و  )7نشــان داده شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از جــداول( 5تــا  )7بــرای

شرایط خاتمه الگوریتمهای ژنتیک عبارتند از:

ترکیــب گوگــردی  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن

 -2یــک فــرد (فرزنــد تولیــد شــده) پیــدا شــود کــه

النگمویرهینشــلوود کمتریــن میــزان خطــا از نتایــج

 -1رسیدن به تعداد ثابتی از نسلها.

مینیمم(کمتریــن) مــاک را بــرآورده کنــد.

 -3بیشــترین درجــه بــرازش فرزنــدان حاصــل شــود ،یــا

در حالــت  ،ODSمــدل شــماره هشــت( )r8از مکانیســم
آزمایشــگاهی را نشــان میدهــد.

دیگــر نتایــج بهتــری ايجــاد نشــود.

 -4زمــان تعییــن شــده بــرای اجــرای الگوریتــم بــه پایــان

بر سد .

نتایج و بحث

()3

مدلســازی و بهینــه کــردن مدلهــای میکروســینتیکی

مــدل شــماره هشــت مربــوط بــه حالتــی اســت کــه دفــع

مکانیســمهای النگمویرهینشــلوود و الــی ریــدل ،توســط

محدودکننــده ســرعت واکنــش میباشــد .ســولفونها و

واکنــش گوگردزدایــی اکسیداســیونی بــا اســتفاده از
نرمافــزار  MATLABو الگوریتــم ژنتیــک انجــام شــده
اســت .نتایــج حاصــل از بــرازش توســط مــدل النگمویــر

هینشــلوود و الیریــدل در حالتــی کــه مــاده گوگــردی
و مــاده اکســنده جــذب ســطح کاتالیســت شــود ،بــرای

ترکیــب گوگــردی  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن در هــر

ترکیــب گوگــردی اکســید شــده از ســطح کاتالیســت،
آب محصــوالت حاصــل از واکنــش اکســایش اســت کــه

هــر دو ترکیــب بســیار قطبــی بــوده و بــه شــدت بــر
روی ســطح کاتالیســت آبدوســت جــذب میشــوند ،بــه

راحتــی دفــع نمیشــوند و ســطح کاتالیســت را اشــغال
میکننــد.

جدول  5نتایج حاصل از برازش توسط مدل النگمویرهینشلوود.
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آزمایشــگاهی رابطــه ســرعت مربــوط بــه مــدل شــش بــه

در نتیجــه بــرای ترکیــب  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن،

شــکل زیــر بیــان میشــود:

مرحلــه دفــع ترکیــب گوگــردی اکســید شــده در حالــت
 ،ODSمرحلــه محدودکننــده ســرعت واکنــش میباشــد.
مقایســه ســرعتهای محاســباتی آزمایشــگاهی و

()4

ســرعتهای حاصــل از نتایــج مــدل واکنــش اکســایش

 4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن در حالــت گوگردزدایــی
اکسایشــی بــدون تابــش امــواج فراصــوت در شــکل()3

ارائــه شــده اســت.

مــدل شــماره شــش مربــوط بــه حالتــی اســت کــه

واکنــش بــر روی ســطح کاتالیســت ،محدودکننــده
ســرعت واکنــش میباشــد .تابــش فراصــوت ،مشــکل

r cal
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3

غیرفعــال شــدن بخشــی از ســطح فعــال کاتالیســت در اثــر
جــذب قــوی ناخالصیهــا و ســولفونها را بــا اثــر قابــل

توجــه حفرهزایــی در تمیــز کــردن ســطح کاتالیســت

برطــرف کــرده اســت .بنابرایــن ،بــرای ترکیــب  4و -6

r exp

شکل  -3برازش سرعت واکنش اکسایش  4و -6
دیمتیلدیبنزوتیوفن تجربی حاصل از واکنش اکسایش با مدل
 ،LHبدون تابش امواج فراصوت

دیمتیلدیبنزوتیوفــن ،در حالــت  ،UAODمرحلــه دفــع

ترکیبــات گوگــردی اکســید شــده مرحلــه محدودکننــده

ســرعت نبــوده و مرحلــه واکنــش ســطحی ،مرحلــه

گوگردزدایی اکسایشی با تابش امواج فراصوت()UAOD

محــدود کننــده ســرعت اســت .مقایســه ســرعتهای

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از جــداول( 5تــا  )7بــرای

محاســباتی آزمایشــگاهی و ســرعتهای حاصــل از نتایــج

در حالــت گوگردزدایــی اکسایشــی همــراه بــا تابــش

در حالــت گوگردزدایــی اکسایشــی همــراه تابــش امــواج

ترکیــب گوگــردی  4و  -6دیمتیــلدی بنزوتیوفــن

مــدل واکنــش اکســایش  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفــن

امــواج فراصــوت ،مــدل شــماره شــش از مکانیســم

فراصــوت در شــکل( )4ارائــه شــده اســت.

النگمویــر هینشــلوود کمتریــن میــزان اختــاف بــا نتایــج

70
60
50
r cal

40
30
20
10
70

60

50

40

r exp

30

20

10

0

0

شکل  4برازش سرعت واکنش اکسایش  4و  -6دیمتیلدیبنزوتیوفن تجربی حاصل از واکنش اکسایش با مدل  ،LHبا تابش امواج
فراصوت.

شماره ،87
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گوگردزدایــی اکسیداســیونی بــا اســتفاده از هیــدروژن
پراکســید()H2O2

1395-2

و کاتالیســت مولیبــدن بــر پایــه

آلومینــا( ،)MoOx/Al2O3پتانســیل باالیــی بــرای صنعتــی

شــدن دارد .ایــن تحقیــق ،بــه بررســی میکروســینتیک

واکنــش گوگردزدایــی اکسیداســیونی و همچنیــن اثــر

اولتراســونیک بــر ســینتیک واکنــش گوگردزدایــی

اکسیداســیونی پرداختــه اســت .بــرای بهدســت
آوردن روابــط میکروســینتیکی از مکانیســمهای

النگمویرهینشــلوود و الــی ریــدل اســتفاده شــده
اســت .طبــق تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از
مدلســازی مشــخص شــد بــرای ترکیــب گوگــردی 4
و  6دیمتیلدیبنزوتیوفــن ،گوگردزدایــی اکسایشــی

بــا تابــش امــواج فراصــوت و بــدون آن از مکانیســم

النگمویرهینشــلوود تبعیــت میکنــد .بــا توجــه بــه نتایــج
مدلســازی میکروســینتیکی ،مهمتریــن محدودیــت

کاتالیســت تجــاری

MoO3/Al2O3

در گوگردزدایــی

اکسایشــی بــدون تابــش امــواج فراصــوت ،جــذب قــوی

ناخالصیهــای ســولفون و آب (ترکیبــات قطبــی) بــر
روی ســطح کاتالیســت آبدوســت اســت .همچنیــن،

دفــع ترکیــب گوگــردی اکسیدشــده از ســطح کاتالیســت،
مرحلــه محدودکننــده ســرعت میباشــد.

براساس نتایج مدلسازی میکروسینتیکی ،بیشترین اثر
تابش فراصوت در اکسایش  ،4,6-DMDBTتمیز کردن

باعث تغییر مرحله محدودکننده سرعت واکنش میشود.
در این حالت مرحله واکنش برروی سطح کاتالیست ،مرحله

محدودکننده سرعت میباشد.
عالئم و نشانهها

 :C RSغلظت ترکیب گوگردی

()ppm

 :C RSO2غلظت ترکیب گوگردی اکسیدشده
 :C H2Oغلظت آب

()ppm

()ppm

 :C H2O2غلطت هیدروژن پراکسید

()ppm

 :k iثابت سرعت واکنش

 :K RSثابــت تعــادل جــذب مــاده گوگــردی بــر روی ســطح
کاتالیست

()ppm2

 :K RSO2ثابــت تعــادل دفــع مــاده گوگــردی اکسیدشــده از
ســطح کاتالیســت

()ppm2

 :K H2Oثابت تعادل دفع آب از سطح کاتالیست

( )ppm
2

 :K H2O2ثابــت تعــادل جــذب هیــدروژن پراکســید بــر روی
ســطح کاتالیســت ()ppm2

 :kSثابت سرعت واکنش

 :riسرعت واکنش

( )ppm.min
-1

زیرنویسها

 :iشمارنده واکنشها
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