شماره  ،102آذر و دی 1397

147

بهینهسازی گوگردزدایی استخراجی نمونه
سوخت با یک حالل یوتکتیک عمیق جدید سبز
با استفاده از الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی
محبوبه شیرانی ،*1علی اکبری ،1عاطفه نژادکورکی ،1علیرضا گلی ،2بهناز آزمون ،3نوشین شیرانی 4و سعید حبیباللهی

5

 -1گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه جیرفت ،ایران
 -2گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه یزد ،ایران
 -3بخش تحقیق و توسعه ( ،)R&Dشرکت سپاهان پتروشیمی ،شهرک صنعتی مبارکه ،اصفهان ،ایران
 -4گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد نجف آباد ،ایران
 -5گروه شیمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/7/11 :

تاريخ پذيرش97/4/6 :

چكيده
در ایــن مطالعــه ســولفورزدایی اســتخراجی دی بنزوتیوفــن از نرمالهگــزان بهعنــوان مــدل ســوخت بــا اســتفاده از  1و  -10فنانترولیــن
 2و  -9دی کربوکســامید -کلریــد آهــن بــر پایــه کولیــن کلریــد بهعنــوان حــال یوتکتیــک عمیــق ســبز ،جدیــد و کارا مــورد بررســی
قــرار گرفــت .حــال یوتکتیــک عمیــق ســنتز شــده بــا تکنیکهــای اسپکتروســکوپی مــادون قرمــز ( )FT-IRو رزونــاس مغناطیســی هســته
هیــدروژن و کربــن ( )1H NMR, 13C NMRمشــخصهیابی شــد .اثــر پارامترهــای موثــر بــر فرآینــد شــامل نســبت جرمــی نمونــه ســوخت
بــه حــال یوتکتیــک ،دمــا ،و زمــان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و در شــرایط بهینــه بــرای  10 ccمحلــول  500 mg/Lدی بنزوتیوفــن در
نرمالهگــزان ،در نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال یوتکتیــک  ،33/5دمــای  25ºCو زمــان  15 minماکزیمــم درصــد گوگردزدایــی
مدلســازی نتایــج تجربــی بهدســت آمــده بهوســیله الگوریتــم ژنتیــک بــر پایــه شــبکه عصبــی مصنوعــی
 93/5 ± 0/5بهدســت آمــد .
پیشبینــی و بهینهســازی شــدند .بــا بهکارگیــری ژنتیــک الگوریتــم مقادیــر بهینــه  ،27/33ºC ،34/4و  16/99 minبهترتیــب بــرای
نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال یوتکتیــک ،دمــا و زمــان بهدســت آمــد کــه بیانگــر پتانســیل و توانایــی بــاالی مــدل ب ـهکار
رفتــه در بهینهســازی روش پیشــنهادی اســت.
كلمــات كليــدي :ســولفورزدایی اســتخراجی ،حــال یوتکتیــک عمیــق ،بهینهســازی ،الگوریتــم ژنتیــک -شــبکه
عصبــی ،فرآینــد ســبز
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مقدمه

رشــد روز افــزون بیماریهــای پوســتی ،گوارشــی ،و
تنفســی کــه ســاالنه منجــر بــه مــرگ میلیونهــا نفــر

میشــود ،غالبــا ناشــی از آلودگــی زیســت محیطــی

گاز بیرنــگ و ســمی دی اکســید گوگــرد اســت [.]1
انتشــار و ورود مســتقیم اکســیدهای گوگــرد ( )SOxدر هــوا

بهعنــوان یــک مســئله جــدی و مهــم بیــن المللــی بــوده

کــه منجــر بــه وضــع قوانیــن و محدودیتهــای توســط
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اروپــا و آمریــکا شــده

اســت .طبــق محدودیتهــای وضــع شــده حــد مجــاز

ترکیبــات گوگــرددار موجــود در ســوخت  10 mg/kgو
 15 mg/kgبهترتیــب توســط ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت اروپــا و آمریــکا اســت [ .]2در ســالهای اخیــر

مقــاالت زیــادی در زمینــه گوگردزدایــی با هیــدروژن [،]3

گوگردزدایــی اکسایشــی [ ،]4گوگردزدایــی اســتخراجی
[ ،]5گوگردزدایــی جــذب ســطحی [ ]6از نمونــه ســوخت

گــزارش شــده اســت .روش گوگردزدایــی بــا هیــدروژن
اگــر چــه یــک روش بســیار قدیمــی و متــدوال بــوده و
بهطــور گســتردهای در صنعــت نفــت مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،ولــی بهدلیــل مصــرف زیــاد کاتالیســت،

مصــرف زیــاد گاز هیــدروژن ،نیــاز بــه اعمــال شــرایط

دمایــی و فشــار بــاال ،و نیــاز بــه اعمــال شــرایط ســخت
(دمــا و فشــار بســیار بــاال و کاتالیســت بــا کارایــی بــاال)

بــرای حــذف ترکیبــات گوگــرددار حلقــوی ،همــواره
محققــان بــه دنبــال روشــی جایگزیــن بــرای آن هســتند.

در فرآینــد گوگردزدایــی بهطــور کلــی چالــش اصلــی

حــذف ترکیبــات حلقــوی گوگــرددار شــامل مشــتقات
تیوفــن ماننــد بنزوتیوفــن ،دی بنزوتیوفــن -4 ،متیــل

دی بنزوتیوفــن اســت [ .]7روش گوگردزدایــی اکسایشــی

نیــز اگرچــه درصــد گوگردزدایــی قابــل توجهــی دارد،
ولــی یافتــن یــک مــاده اکســنده کارا و موثــر ،بــا قیمــت
مناســب اغلــب مشــکل و زمانبــر اســت .از طــرف دیگــر

برخــی از مــواد اکســنده در دمــای بــاالی  30ºCتجزیــه
میشــوند کــه فرآینــد را بــا مشــکل مواجــه میکننــد

[ .]8گوگردزدایــی جــذب ســطحی نیــز اگرچــه یکــی
از روشهــای ســاده و موثــر گوگردزدایــی اســت ،ولــی
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ســنتز و یافتــن جاذبــی بــا حداکثــر کارایــی در حــذف

گوگــرد مشــکل اســت .در روش ســولفورزدایی اســتخراجی
از یــک حــال مناســب بــرای حــذف ترکیبــات گوگــرددار

حلقــوی اســتفاده میشــود .حاللهــای آلــی بهطــور

گســترده در انجــام فرآیندهــای آلــی متفــاوت از جملــه
ســنتز ،مشتقســازی ،اســانسگیری ،اســتخراج ،و غیــره

بــهکار بــرده میشــوند .بــا توجــه بــه ویژگیهــای
حاللهــای آلــی متــداول ماننــد آتشــگیر بــودن ،فراریــت

بــاال ،خطرنــاک بــودن و ســمیت آنهــا ،کاربــرد فــراوان

و گســترده حاللهــای آلــی از نظــر ســامتی انســان
و اثــرات زیســت محیطــی موجــب نگرانیهــای جــدی

میشــوند .در ســالهای اخیــر مبحــث شــیمی ســبز و
اســتفاده از حاللهــای ســبز ،شــیمیدانان را بــه ســمت

فرآیندهــای ســبز و دوســتدار محیــط زیســت ســوق داده
اســت .مایعــات یونــی از جملــه حاللهــای ســبز بــوده

کــه در دو دهــه اخیــر مقــاالت زیــادی در رابطــه بــا ایــن
حاللهــا در زمینههــای مختلــف بــه چــاپ رســیده

اســت [ .]9علیرغــم کارایــی و مزیتهــای مایعــات
یونــی ،معایبــی همچــون پیچیدگــی ســنتز ،مــدت زمــان
طوالنــی ســنتز ،و قابلیــت زیســت تخریبپذیــری پاییــن

آنهــا ســبب جایگزینــی تدریجــی مایعــات یونــی بــا
یکپایــه نویــن از مایعهــای یونــی بنــام حاللهــای

یوتکتیــک عمیــق شــده اســت .حاللهــای یوتکتیــک

عمیــق دارای کاربردهــای گوناگــون از جملــه کاتالیزگــر و

همچنیــن حــال اســتخراجی در فرآیندهــای اســتخراجی
هســتند .حــال یوتکتیــک عمیــق شــامل یــک نمــک و
یــک عامــل کمپلکــس دهنــده یــا یــک ترکیبدهنــده

پیونــد هیدروژنــی اســت کــه وقتــی در شــرایط دمایــی
و زمانــی مناســب بــا یکدیگــر ترکیــب شــوند یــک مایــع

همگــن کــه نقطــه ذوب آن کمتــر از نقطــه ذوب هــر
یــک از مــواد اولیــه اســت بهدســت میدهــد [.]10
فرآینــد ســنتز حــال یوتکتیــک عمیــق بســیار آســانتر

از مایعــات یونــی بــوده ،و همچنیــن ایــن حاللهــا

غیرســمی و زیســت تخریبپذیــر هســتند .حاللهــای
یوتکتیــک عمیــق در روش گوگردزدایــی اســتخراجی بــا

کارایــی بســیار باالیــی عمــل میکننــد.
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در بیــن حاللهــای اســتخراجی متفــاوت ،حاللــی ترجیــح

ســازماندهی عناصــر محاســباتی و اتصــاالت آنهــا کار

کارایــی بــا پیوندهــای اشــباع نشــده و ابــر الکترونــی

تکنیکهــای قدرتمنــد بهینهســازی بــر پایــه جســتجوی

داده میشــود کــه بتوانــد بــه راحتــی و بــا حداکثــر

حلقــه ترکیبــات تیوفنــی موجــود در ســوخت پیونــد

п-п

میکننــد متفــاوت اســت .الگوریتــم ژنتیــک یکــی از

هوشــمند اســت کــه در فرآیندهــای مختلــف جهــت

برقــرار کنــد .حاللهایــی کــه حــاوی حلقــه پنجتایــی و

بهدســت آوردن مقادیــر بهینــه بــهکار مــیرود [.]12

اســتخراج را انجــام دهنــد [ .]3در ایــن مطالعــه  1و -10

اســتفاده قــرار گرفته اســت .در ایــن مطالعه ســولفورزدایی

یــا شــشتایی هســتند و بهراحتــی میتواننــد فرآینــد

فنانترولیــن 2و -9دی کربوکســامید -کلریــد آهــن بــر
پایــه کولیــن کلریــد بهعنــوان حــال ســبز یوتکتیــک

بــرای گوگردزدایــی اســتخراجی دی بنزوتیوفــن موجــود
در نرمــال هگــزان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 1 .و -10

فنانترولیــن  2و  -9دی کربوکســامید -کلریــد آهــن بــر
پایــه کولیــن کلریــد دارای  3حلقــه شـشتایی بــوده کــه
میتواننــد بهراحتــی بــا حلقههــای دی بنزوتیوفــن

پیونــد  п-пبرقــرار کننــد .همچنیــن ایــن ترکیــب از طریق

اوربیتــال خالــی آهــن نیــز پیونــد  п-пبرقــرار کــرده کــه
ناشــی از اثــر کئوردینانســیون آهــن و گوگــرد موجــود در
ســاختار دی بنزوتیوفــن بــوده و بــا حداکثــر راندمــان دی

بنزوتیوفــن را اســتخراج میکنــد .شــبكه عصبــي مصنوعي
نامــي نويــن در علــوم مهندســي اســت كــه بهطــور ابتدايي

آلگوریتــم ژنتیــک در شــیمی نیــز بهطــور گســترده مــورد
اســتخراجی دی بنزوتیوفــن از نرمــال هگــزان بهعنــوان
مــدل ســوخت بــا اســتفاده از  1و  -10فنانترولیــن  2و -9

دی کربوکســامید -کلریــد آهــن بــر پایــه کولیــن کلریــد
بهعنــوان حــال یوتکتیــک عمیــق ســبز مــورد بررســی
قــرار گرفــت و از شــبکه عصبــی بــرای پیشبینــی و از

الگوریتــم ژنتیــک بــرای بهینهســازی فرآینــد پیشــنهادی
اســتفاده شــد .همچنیــن اثــر پارامترهــای موثــر بــر

فرآینــد شــامل نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال
یوتکتیــک عمیــق ،دمــا و زمــان مــورد بررســی قــرار

گرفتنــد.

بخش تجربی
مواد شیمیایی

و آغازيــن توســط فرانــك روزن بــات و در شــكل جــدي و

تمــام مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز بــا درجــه خلــوص بــاال

ارائــه مــدل پرســپترون بهبــود يافتــه بــه جهــان معرفــي

شــد .کلیــه محلولهــای نمونــه روزانــه تهیــه شــدند.

شــبكه عصبــي مصنوعــي ســبب کاربــرد گســترده آن در

انحــال  50 mgدی بنزوتیوفــن در بالــن  100 ccتهیــه و

لجامگســيخته شــده اســت؛ کــه ایــن خــود از مزایــای ایــن

از رقیقســازی محلــول مــادر  1000 mg/Lدی بنزوتیوفــن

کــه از نامشــان مشــخص اســت شــبکههای محاســباتی

تجهیزات

تأثيرگــذار توســط روملهــارت و مككلنــد بــا ابــداع و

بــدون نیــاز بــه خالصســازی از شــرکت مــرک خریــداری

شــد [ .]11ماهيــت ،ذات تجربــي ،و انعطافپذیــری روش

محلــول  500 mg/Lدی بنزوتیوفــن در نرمالهگــزان از

انــواع سیســتمهای پیچیــده بــا رفتــاري غيرخطــي و

مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .محلولهــای اســتاندارد

روش اســت .شــبکههای عصبــی مصنوعــی همانطــور

در حــال نرمالهگــزان تهیــه شــدند.

هســتند کــه تــاش میکننــد شــبکه ســلولهای عصبــی

همــزن مغناطیســی مــدل

شبیهســازی کننــد .شــبکه عصبــی مصنوعــی از دانــش

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .دســتگاه اســپکتروفتومتر

عصبــی شبیهسازیشــده اســت .بنابرایــن از ماشــینآالت

کشــور آمریــکا بــرای آنالیــز مقــدار دی بنزوتیوفــن

ZMS 74

شــرکت

(نــورون) از سیســتم عصبــی زیســتی را بــه شــیوهای کلــی

 ZAG CHEMIEســاخت ایــران بــرای همــزدن محلولهــا

فیزیولــوژی عصبــی از شــبکهای بیولوژیکــی و ســلولهای

مــدل  ،AAnalyst 400شــرکت  Perkin Elmerســاخت

معمولــی محاســباتی کــه بــرای جایگــذاری ،افزایــش و یــا

باقیمانــده در نرمالهگــزان اســتفاده شــد.

ســرعتدهی محاســبات مغــز انســان بــدون توجــه بــه

شماره  ،102آذر و دی 1397
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سنتز حالل یوتکتیک عمیق

حــال یوتکتیــک عمیــق طــی دو مرحلــه ســنتز شــد کــه
بهصــورت زیــر اســت.

سنتز  1و  -10فنانترولین  2و  -9دی کربونیل کلرید

در یــک بالــن تــه گــرد  ،250 ccمتصــل بــه ظــرف

کلســیم کلریــد خشــک ،مقــدار  0/165( 44/26 gمــول)
 1و  -10فنانترولیــن  2و  -9دی کربوکســیلیک اســید
ریختــه شــد .دمــای حمــام تــا  65 ºCافزایــش داده شــد
و  0/275 ،32/75 g( ،20 ccمــول) تیونیــل کلریــد تــازه
تقطیــر شــده بــه تدریــج از قیــف جــدا کننــده بــه بالــن
اضافــه شــد و بهمــدت  3 hrدر دمــای  60الــی  70 ºCنگــه

داشــته تــا اینکــه گاز تولیــدی بهطــور کامــل از محیــط

واکنــش خــارج گردیــد .بــه ظــرف آزمایــش نرمالهگــزان
اضافــه شــد و  1و  -10فنانترولیــن  2و  -9دی کربونیــل

کلریــد کریســتالی صــاف گردیــد و در خــا خشــک شــد.
ســپس  0/1( 30/42 gمــول) از  1و  -10فنانترولیــن 2

و  -9دی کربونیــل کلریــد و  0/1( 5/35 gمــول) کلریــد

آمونیــوم در  50 ccهیدروکســیل آمیــن غلیــظ در دمــای
محیــط بهمــدت  72 hrهــم زده شــد .رســوب بهدســت

آمــده صــاف شــد و توســط محلــول متانــول -آب ()1:3

بــا راندمــان  %88نوبلــوره گردیــد و یــک مــاده جامــد زرد

رنــگ بــا نقطــه ذوب  121تــا  123 ºCبهدســت آمــد.

تهیــه حــال یوتکتیــک عمیــق  1و  -10فنانترولیــن  2و
 -9دی کربوکســامید -کولیــن کلریــد بــر پایــه کلریــد آهن

حــال یوتکتیــک عمیــق 1 ،و  -10فنانترولیــن  2و  -9دی

کربوکسامید -کولین کلرید از  1و  -10فنانترولین  2و  -9دی

کربوکســامید بهعنــوان عاملدهنــده هیــدروژن و کولیــن
کلرایــد بهعنــوان نمــک آلــی بهدســت آمــد22/82 g .

( 0/075مــول)  1و  -10فنانترولیــن  2و  -9دی

کربوکســامید ســنتز شــده و  0/05( 7 gمــول) کولیــن
کلرایــد بــا نســبت مولــی  2:3ترکیــب شــدند .مخلــوط
حاصــل تــا  80 ºCگــرم شــد و یــک مایــع هموژن بهدســت

آمــد .در یــک بالــن  1و  - 10فنانترولیــن  2و  -9دی

کربوکســامید -کولیــن کلریــد حاصــل از مرحلــه قبــل
بــا  /025( 4/06 gمــول) کلریــد آهــن ( )IIIخشــک بــا

اســتفاده از شــیکر در دمــای  80ºCبــا ســرعت 270 rpm

بهمــدت  2 hrهــم زده شــد .در نهایــت کلریــد آهــن-

حــال یوتکتیــک عمیــق بهصــورت یــک مایــع قهــوهای
تیــره همــوژن بهدســت آمــد.
فرآیند جذب

 10 ccمحلــول  500 mg/Lدی بنزوتیوفــن در نرمالهگزان

را برداشــته و حــال یوتکتیــک بــا نســبت جرمــی نمونــه
ســوخت بــه حــال یوتکتیــک عمیــق  33/5بــه محلــول
فــوق اضافــه شــد و در دمــای محیــط ( )25 ºCبهمــدت

 15 minهــم زده شــد .ســپس محلــول حاصــل بهمــدت

 3 minدر  3000 rpmســانتریفوژ گردیــد .محلــول رویــی

پــس از فرآینــد اســتخراجی بــا دســتگاه اســپکتروفتومتر
جهــت اندازهگیــری دی بنزوتیوفــن باقیمانــده مــورد

اندازهگیــری قــرار گرفــت .جــذب محلــول بهدســت آمــده
در معادلــه منحنــی کالیبراســیون قــرار داده شــد و غلظــت

مربوطــه بهدســت آمــد .ســپس ،درصــد گوگردزدایــی از
رابطــه  1محاســبه گردیــد [.]3
()1

 = )Ci-Ce)/ Ci × 100درصد گوگردزدایی

در ایــن رابطــه  Ciغلظــت اولیــه دی بنزوتیوفــن،

Ce

غلظــت تعادلــی و باقیمانــده دی بنزوتیوفــن در محلــول
پــس از فرآینــد اســتخراج اســت.

بازیابی حالل یوتکتیک استفاده شده

حــال اســتفاده شــده در فرآینــد گوگردزدایــی بــه منظــور
اســتفاده مجــدد بازیابــی شــد .در ایــن راســتا حــال

یوتکتیــک عمیــق آلــوده بــه دی بنزوتیوفــن با آب شســته
شــد .حــال یوتکتیــک در آب محلــول بــوده و حــل شــد.

ولــی دی بنزوتیوفــن در آب نامحلــول بــوده و بهصــورت
جامــد ســفید رســوب داد .ســپس ،صــاف و خشــک

گردیــد .بــه منظــور حــذف آب و خشــک کــردن حــال

یوتکتیــک ،حــال بهدســت آمــده در دســتگاه رتــاری
تحــت خــا بهمــدت  2 hrدر دمــای  80ºCقــرار گرفــت

[ .]12حــال یوتکتیــک بازیابــی شــده بــا اسپکتروســکوپی
مــادون قرمــز ( )FT-IRمشــخصهیابی شــد و طیــف آن بــا
طیــف حــال یوتکتیــک تــازه ســنتز شــده یکســان بــود.

بهینهسازی گوگردزدایی ...
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تحلیــل نتایــج حاصــل از پیادهســازی روش تحقیــق ارائــه

نتایج و بحث

شــده پرداختــه میشــود .در ابتــدا بــا اســتفاده از شــبکه

شناسایی ساختار حالل یوتکتیک عمیق

بــه منظــور شناســایی حــال یوتکتیــک عمیــق
ســنتز شــده اسپکتروســکوپی مــادون قرمــز

()FT-IR

و رزونــاس مغناطیســی هســته هیــدروژن و کربــن

( )1H NMR, 13C NMRمــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد

کــه اطالعــات طیفــی آنهــا در جــدول  1مشــخص شــده
اســت:

ژنتیــک جهــت پیشبینــی بــه منظــور بررســی عملکــرد

ابــزار شــبکههای عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی
شــاخصهای مــورد نظــر و نیــز بررســی دقــت ایــن ابــزار

در پیشبینــی از معیارهــای عملکــردی  MSEو

MAPE

و  R2اســتفاده میشــود .یــک شــبکه عصبــی ســهالیه
شــامل تابــع تــان -ســیگموید و پیورالیــن بــرای الیههــای

پیشبینی فرآیند با شبکه عصبی مصنوعی

محیــط نرمافــزار

عصبــی و شــبکه عصبــی ترکیــب شــده بــا الگوریتــم

MATLAB R2015

بــرای شــبکه

عصبــی اســتفاده شــد .در ایــن بخــش بــه تجزیــه و

مخفــی و خروجــی بهترتیــب بهعنــوان توابــع انتقــال

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

جدول  1نتایج مقایسه طیفهای  FTIRو NMR

 1و  -10فنانترولین  2و  -9دی کربوکسامید -کولین کلرید
طیف C-NMR

 1و  -10فنانترولین
 1و -10
 2و  -9دی
فنانترولین  2و -9
کربوکسامید -کولین
دی کربوکسامید
کلرید

 1و  -10فنانترولین  2و  -9دی کربوکسامید

طیف H-NMR

طیف FTIR

1و  -10فنانترولین
 1و  -10فنانترولین
 2و  -9دی
 1و  -10فنانترولین 2
 2و  -9دی
کربوکسامید-کولین و  -9دی کربوکسامید کربوکسامید-کولین
کلرید
کلرید

 1و -10
فنانترولین  2و -9
دی کربوکسامید

)164.52 (C=O

)163.96 (C=O

9.52 (2H, br s,
)NH2

)8.96 (2H, br s, NH2

3436 br
)(O-H)&(N-H

)3441 (N-H

)150.10 (Ar-C

)150.07 (Ar-C

8.73 (2H, d, J 8.4,
)C(4)H and C(7)H

8.73 (2H, d, J 8.4,
))C(4)H and C(7)H

)1693 (C=O

)1696 (C=O

)144.06 (Ar-C

)144.06 (Ar-C

8.46 (2H, d, J 8.4,
)C(3)H and C(8)H

8.44 (2H, d, J 8.4,
)C(3)H and C(8)H

1647 &1618
)(C=N

)1618 (C=N

138.65 (C(4) and
C(7)),

137.87 (C(4)H
)and C(7)H

8.18 (2H, s, C(5)H
)and C(6)H

8.18 (2H, s, C(5)H
)and C(6)H

)1568 (C=C

)1576 (C=C

)130.70 (Ar-C

)130.46 (Ar-C

7.65 (2H, br s, NH2) 7.71 (2H, br s, NH2

128.35 (C(5) and
))C(6

127.77 (C(5)H
)and C(6)H

)4.08 (2H, t, C(1)H

121.56 (C(3) and
))C(8

121.73 (C(3)H
and C(8)H).

)3.45 (2H, m, C(2
)H

)61.44 (C(1
)55.71 (C(2
53.68 (C(3).

)2.84 (9H, s, C(3)H
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تعــداد بیســت عــدد داده آزمایشــگاهی بهدســت آمــده

آمــده اســت .ایــن موضــوع کارایــی روش شــبکههای

متغیــر زمــان ،دمــا ،و نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه

را بــه خوبــی اثبــات میکنــد .در شــکل  1تفــاوت بیــن

بهعنــوان دادههــای ورودی شــبکه عصبــی بــرای ســه
حــال یوتکتیــک بــهکار گرفتــه شــد .دادههــا بــه ســه
دســته شــامل چهــارده دیتــا بــرای آمــوزش شــبکه،
ســه داده بــرای ارزیابــی و ســه داده بــرای تســت شــبکه

تقســیمبندی شــدند .شــبکه بهدســت آمــده شــامل

چهــار الیــه مخفــی اســت .بــا توجــه بــه تابــع انتقــال
تــان -ســیگموید دادههــا در گســتره [ ]-0/9, 0/9نرمــال

شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه درصــد گوگردزدایــی بهعنــوان

خروجــی بــوده ،مقادیــر معیارهــای عملکــردی بــه ازای هر
خروجــی بهصــورت مجــزا بررســی میشــود کــه مقادیــر

میانگیــن مجــذور خطــا و ميانگيــن مطلــق خطــا در زیــر
آمــده اســت (جــدول .)2

عصبــی مصنوعــی در پیشبینــی فرآیندهــای مختلــف

نتایــج شــبکه عصبــی و آزمایشــگاهی بــه نحــو بهتــری
نشــان داده شــده اســت .توپولــوژی شــبکه عصبــی
اســتفاده شــده در شــکل  2نشــان داده شده اســت .مقادیر

خروجــی بهدســت آمــده نشــاندهنده آن اســت کــه
خطــای پیشبینــی شــده پراکندگــی بســیار پایینــی دارد.
بهعبــارت دیگــر مقــدار خطــا در تــک تــک مشــاهدات بــه

هــم نزدیــک اســت .شــاخص  R2در رابطــه بیــن مقادیــر
آزمایشــگاهی و شــبکه عصبــی  % 99بهدســت آمــده اســت

کــه کارایــی بــاالی روش پیشــنهادی را نشــان میدهــد.
از آنجاییکــه در شــبکههای عصبــی یافتــن ارتبــاط بیــن

ورودیهــا و خروجیهــا بــا اســتفاده از دادههــای آمــوزش
انجــام میشــود ،انطبــاق پیشبینیهــا بــا مــوارد

جدول  2نتایج شبکه عصبی
R2

)%( MAPE

)%( MSE

0/993

0/248

0/377

درصــد انطبــاق شــبکه عصبــی بــرای دادههــای پیشبینــی
خــود و نیــز نتایــج آزمایشــگاهی بــاالی  % 99بهدســت

آزمایشــگاهی از اهمیــت خاصــی برخــوردار میشــود.

بــرای ایــن منظــور از تحلیــل شــاخص  MAPEاســتفاده
میشــود .پاییــن بــودن ســطح مقــدار ایــن شــاخص نشــان
میدهــد کــه قــدر مطلــق خطــا بیــن دادههــای آمــوزش

و دادههــای تســت بهشــدت پاییــن اســت.
100
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آزمایشگاهی
شبکه عصبی
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بهعبارتــی دیگــر ،رابطـهای کــه بیــن ورودیهــا و خروجیهــا

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و نتایــج گوگردزدایــی تجربــی

بهخوبــی بــه دادههــای بخــش تســت منطبــق اســت.

بررسی اثر مقدار حالل یوتکتیک عمیق

بهینهســازی پارامترهــای آزمایــش بــه کمــک الگوریتــم

یکــی از پارامترهــای بســیار مهــم و کلیــدی در دس ـتیابی

همانطــور کــه در بخــش پیشبینــی فرآینــد بــا شــبکه

ســوخت بــه حــال یوتکتیــک عمیــق ب ـهکار رفتــه اســت.

عصبــی شــامل نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال

یوتکتیــک مــورد بررســی قــرار گرفــت .همانطــور کــه

در شــبکه عصبــی در بخــش آمــوزش ایجــاد میشــود

ژنتیــک

عصبــی مصنوعــی نیــز عنــوان شــد ،ورودیهــای شــبکه
یوتکتیــک عمیــق ،دمــا و زمــان اســت .پــس از مشــخص

برحســب مقادیــر پارامترهــا بهدســت آمدنــد.

بــه حداکثــر درصــد گوگردزدایــی نســبت جرمــی نمونــه
در ایــن راســتا نســبت جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال
در شــکل  3مشــاهده میشــود ،درصــد گوگردزدایــی از

شــدن نتایــج شــبکه عصبــی الزم اســت تــا مقادیــر بهینــه

نســبت جرمــی  13/4تــا  33/5ماکزیمــم و تقریبــا ثابــت

ابــزار 1الگوریتــم ژنتیــک در محیــط نرمافــزار MATLAB

جرمــی نمونــه ســوخت بــه حــال یوتکتیــک ،از مقــدار

ایــن پارامترهــا تعییــن شــود .بــرای ایــن منظــور از جعبــه

 R2015اســتفاده میشــود .تابــع بــرازش ایــن الگوریتــم

بــوده و ســپس رونــد کاهشــی دارد .بــا افزایــش نســبت

حــال یوتکتیــک کاســته شــده در نتیجــه ظرفیــت حــال

مجــذور مقادیــر آزمایشــگاهی و نتایــج شــبکه عصبــی در

بــرای اســتخراج و جداســازی دی بنزوتیوفن کاهــش یافته و

جهــش برابــر  0/2تنظیــم میشــود .همچنیــن معیــار

بررسی اثر دما

نظــر گرفتــه میشــود .نــرخ تقاطــع برابــر  0/8و نــرخ

درصــد گوگردزدایــی کاهــش مییابــد.

توقــف رســیدن بــه  50تکــرار در نظــر گرفتــه شــده

دمــا در محــدوده  25تــا  50 ºCمــورد بررســی قــرار گرفــت.

پیادهســازی شــبکه عصبــی و نیــز شــبکه عصبــی ترکیــب

افزایــش دمــا درصــد گوگردزدایــی کاهــش یافتــه کــه

آزمایشــگاهی مقایســه شــده اســت .همانطــور کــه در

و حــال یوتکتیــک مــورد نظــر گرمــاده اســت [.]16

بــرای پارامترهــای مســئله در الگوریتــم ژنتیــک اختــاف

بــا افزایــش دمــا فراریــت و فشــار بخــار محلــول افزایــش

ایــن امــر نشــان میدهــد کــه الگورتیــم ژنتیــک قــدرت

[ .]2انجــام فرآینــد در دمــای محیــط یکــی از مزیتهــای

شــرایط واقعــی و آزمایشــگاهی دارد.

بررسی اثر زمان

اســت .همانطــور کــه در جــدول  3آمــده اســت پــس از

همانطــور کــه در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .بــا

شــده بــا الگوریتــم ژنتیــک ،اعــداد خروجــی بــا مقادیــر

بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه واکنــش بیــن دی بنزوتیوفن

جــدول  3مشــخص شــده اســت ،نتایــج بهدســت آمــده

عالوهبــر ایــن ،میتــوان ایــن گونــه نیــز فــرض کــرد کــه

بســیار کمــی بــا نتایــج آزمایشــگاهی بهدســت آمــده دارد.

یافتــه و منجــر بــه کاهــش درصــد گوگردزدایــی میشــود

باالیــی در یافتــن مقــدار بهینــه پارامترهــا و تطبیــق بــا
بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند

روش پیشــنهادی اســت.

زمــان اســتخراج بهدلیــل ایجــاد تعــادل بیــن فــاز اســخراج

پارامترهــای موثــر بــر فرآینــد شــامل نســبت جرمــی

کننــده (حــال یوتکتیــک عمیــق) و محلــول حــاوی آنالیت

بهصــورت تــک عاملــی هــر یــک در گســتره مــورد نظــر

انالیــت بــه فــاز اســتخراجی بســیار مهــم اســت.

نمونــه ســوخت بــه حــال یوتکتیــک عمیــق ،دمــا ،و زمــان

(دی بنزوتیوفــن موجــود در نرمالهگــزان) جهــت انتقــال

جدول  3مقادیر بهینه پارامترها
زمان ()min

دما ()ºC

نسبت جرمی نمونه سوخت به حالل یوتکتیک عمیق

15

25

33/5

نتایج آزمایشگاهی

16/99

27/33

34/4

الگوریتم ژنتیک
1. Tool Bax
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0/06
0/08
نسبت جرمی حالل یوتکتیک عمیق به نمونه سوخت

0

درصد گوگردزدایی ()%

90

50

شکل  3اثر نسبت جرمی نمونه سوخت به حالل یوتکتیک عمیق بر درصد گوگردزدایی در دمای  25 ºCو مدت زمان 30 min
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دما ()ºC
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شکل  4اثر دما بر درصد گوگردزدایی .نسبت جرمی نمونه سوخت به حالل یوتکتیک عمیق  33/5و در مدت زمان 30 min

زیــرا آنالیــت بایــد زمــان کافــی بــرای انتقــال بــه فــاز

گوگردزدایــی اســتخراجی بــا حاللهــای متفــاوت

در گســتره  5تــا  30 minمــورد بررســی قــرار گرفــت و

نشــان داده شــده اســت فرآینــد پیشــنهادی در مقایســه

اســتخراجی را داشــته باشــد .بنابرایــن زمــان اســتخراج
همانطــور کــه در شــکل  5نشــان داده شــده اســت ،بــا
افزایــش زمــان تــا  15 minدرصــد گوگردزدایــی افزایــش

و ســپس ثابــت میشــود کــه بیانگــر بــه تعــادل رســیدن
از ایــن زمــان بــه بعــد اســت .بنابرایــن زمــان 15 min

بهعنــوان زمــان بهینــه در نظــر گرفتــه شــد.
مقایسه با مطالعات دیگر

فرآینــد پیشــنهادی بــا چنــد مطالعــه در زمینــه

مقایســه گردیــد .همانطــور کــه نتایــج در جــدول 4

بــا دیگــر مطالعــات ارائــه شــده در مــدت زمــان کوتاهتــر
و بــا مقــدار حــال اســتخراجی کمتــر انجامپذیــر اســت.

بهعــاوه اینکــه پــس از یکبــار اســتفاده از حــال

یوتکتیــک مــورد نظــر درصــد گوگردزدایی  93/5بهدســت
آمــد کــه بیانگــر کارایــی و توانایــی بســیار بــاالی حــال

ســنتز شــده اســت.
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شکل  5اثر زمان بر درصد گوگردزدایی .نسبت جرمی نمونه سوخت به حالل یوتکتیک عمیق  33/5و دمای 25 ºC

جدول  4مقایسه روش پیشنهادی با برخی از مطالعات سولفورزدایی استخراجی
حالل استخراجی استفاده شده

نسبت حالل به
سوخت

زمان ( )minدما ( )ºCدرصد گوگردزدایی

مرجع

دودکانیل N -و  Nدی متیل اتانول آمین کلراید /کلرید
آهن ()III

1:6

10

30

53/1

[]12

-1بوتیل -3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلورو بورات

1:1

60

60

73/02

[]13

تترابوتیل آمونیوم برمید /پلی اتیلن گالیکول

1:1

26

25

82/4

[]14

-1هگزیل -2( -3-متوکسیکربونیل -اتیل)-3-
ایمیدازولیوم دی سیانامید

2:1

15

25

62

[]15

 1و  -10فنانترولین  2و  -9دی کربوکسامید -کلرید
آهن بر پایه کولین کلرید

/2 : 6/7

15

25

93/5

این مطالعه

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از حــال یوتکتیــک عمیــق
جدیــد و دوسـتدار محیــط زیســت  1و  -10فنانترولیــن
2و  -9دی کربوکســامید -کلریــد آهــن بــر پایــه

کولیــن کلریــد بــرای حــذف دی بنزوتیوفــن موجــود در
نرمالهگــزان بــه روش ســولفورزدایی اســتخراجی مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه پــس از یــک بــار

اســتفاده از حــال درصــد گوگردزدایــی  93/5بهدســت
آمــد .در صورتــی کــه در مطالعــات گــزارش شــده دیگــر

بــا روش گوگردزدایــی اســتخراجی ،بــرای اســتخراج

دی بنزوتیوفــن از نمونــه مــدل ســوخت بــا حاللهــای

اســتخراجی دیگــر پــس ازچنــد بــار اســتفاده بــه
راندمــان حــدود  %90دســت یافتهانــد .در ایــن مطالعــه

از شــبکه عصبــی بــرای پیشبینــی فرآینــد پیشــنهادی

اســتفاده شــد و ســپس بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک

پارامترهــای بهینــه بهدســت آمــد .نزدیکــی مقادیــر بهینــه
بهدســت آمــده از الگوریتــم ژنتیــک بــه مقادیــر تجربــی

بیانگــر کارایــی و پتانســیل بــاالی الگوریتــم ژنتیــک در
بهینهســازی فرآینــد گوگردزدایــی پیشــنهادی اســت.
روش پیشــنهادی دارای مزایایــی از جملــه آســانی روش
اســتخراجی ،مــدت زمــان کوتــاه ،فرآینــدی ســبز و

دوســتدار محیــط زیســت اســت.
تشکر و قدردانی

نویســندگان از دانشــگاه جیرفــت و شــورای پژوهشــی

دانشــگاه جیرفــت کمــال ســپاس و قدردانــی را دارنــد.
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