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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مطالعه مولکولي ثابت هنري گاز کربن دي اکسيد در حاللهاي خالص
+

زهرا اسحاقي گرجي ،علي ابراهيمپور گرجي ،سياوش رياحي*

تهران ،دانشگاه تهران ،پرديس دانشکدههاي فني ،دانشکده مهندسي شيمي ،انيستيتو مهندسي نفت

چكيده :حذف گازهاي اسيدي از جمله کربن دي اکسيد از جريانهاي گازي ،يکي از معضلهاي اساسي
در صنعت است؛ چون وجود اين گاز مشکلهاي زيادي را در فرايندهاي ديگر ايجاد ميکند .هدف از اين کار،
يافتن حاللهايي است که بهترين عملکرد را در جذب  CO2داشته باشند .مقدارهاي ثابت هنري براي کربن دي اکسيد
در گروهي از حاللها با استفاده از مدلي که از روش رابطه کمي ـ ساختار ويژگي ( )QSPRايجاد شده است،
محاسبه شده است .در ابتدا مولکولهاي حالل براساس يکي از روشهاي نظريه تابعيت چگالي ( )DFTبه نام B3LYP
و با مجموعه تابعهاي ) ،6-13 ++ G (d. pدر نرمافزار گوسين بهينهسازي شده و سپس توصيفکنندههاي مناسب
با استفاده از نرمافزار دراگون محاسبه شدند .توانايي مدل با دو توصيف کننده ساده مولکولي شامل تعداد گروه
عاملي هيدروکسيل ( )n-ROHو انديس محوري باالبان ( ،)BACبراي پيشبيني ثابت هنري به روش اعتبارسنجي
متقاطع حذف يکتايي سنجيده شده است و مقدار ضريب تعيين براي مدل اصلي ارايه شده به تقريب برابر با  0/95ميباشد.
م يانگي ن انحراف نسبي اي ن مدل ن يز کمتر از  %7بود .نتيجهها ي به دست آمده نشان از دقت باالي مدل
و توافق بسيار خوب آن با مقدارهاي اندازهگيري شده در منابع علمي گوناگون دارد.
واژههاي كليدي :مدل؛ ثابت هنري؛ کربن دي اکسيد؛ گروه عاملي هيدروکسيل؛ انديس محوري باالبان.
KEYWORDS: Model; Henry’s law constant; Carbon dioxide; Hydroxyl functional group; Balaban
centric index.

مقدمه

شيرينسازي گاز يا حذف گازهاي اسيدي (بهعنوان نمونه گاز
کربن دي اکسيد ( )CO2و هيدروژن سولفيد ( ))H2Sدر بسياري
از صنايع استفاده ميشود ] [1و به تقريب همه گازهاي مخزن
که در سرتاسر جهان وجود دارد ،داراي اين ترکيبها هستند.
همراه بودن  CO2با آب منجر به تشکيل هيدرات گازي ميشود.
هيدراتها ترکيبهاي بلوري شبيه به يخ هستند که در شرايط
دمايي و فشاري خاصي تشکيل شده و در فرايند تشکيل آن،
مولکولهاي گاز در داخل شبکهاي از مولکولهاي آب به دام ميافتند و
*عهده دار مکاتبات
)1( Membrane

علمي ـ پژوهشي

در صورت تشکيل در خطوط لوله انتقال گاز ،منجر به بسته شدن آن
ميشوند .خوردگي لولهها و مخازن و کاهش ارزش گرمايي گاز طبيعي
از ديگر دليلهاي حذف کربن دي اکسيد است.
با توجه به مقدار دي اکسيد کربن در گاز طبيعي ،از روش هاي
گوناگوني براي حذف آن استفاده ميکنند که مهمترين آنها
شامل جذب فيزيکي( ،)1جذب شيميايي( )2و استفاده از غشا()3
است .فرايند جذب با حاللهاي فيزيکي زماني استفاده ميشود
که فشار جزئي  CO2باال بوده و مقدار بااليي از جريان گاز
+E-mail: riahi@ut.ac.ir
)3( Physical absorption
)2( Chemical absorption
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وجود داشته باشد .اگرچه حاللهاي شيميايي مانند آلکانوآمينها
از جمله پرکاربردترين حاللهاي مورد استفاده در صنعت هستند،
اما حاللهاي فيزيکي به خاطر غيرخوردنده و غيرسمي بودن و
احياسازي تنها با کاهش فشار و مصرف بسيار پايين انرژي،
توجه زيادي را به خود جلب کرده است ].[2
ميزان حالليت  CO2در حاللهايي که به صورت فيزيکي
اين گاز را جذب ميکنند از قانون هنري تبعيت ميکند ،زيرا ظرفيت
جذب اين حاللها متناسب با فشار جزئي گاز است ] .[3قانون
هنري بيان ميکند که در يک دماي ثابت ،مقدار گاز حل شده
در يک مايع ،به طور مستقيم متناسب با فشار جزئي آن گاز در حالت
تعادل با مايع است .ثابت اين تناسب را ثابت هنري ناميده و با H
نشان ميدهند و بهصورت نسبت فوگاسيته جزء  iدر فاز گاز )(fi
به جزء مولي آن جزء در فاز مايع ) ،(xiزمانيکه جزء مولي به سمت
صفر ميل ميکند ،تعريف ميشود ] .[4شايان ذکر است که
اين پارامتر با حالليت رابطه عکس دارد .بيان رياضي اين قانون در
معادله ( )1آورده شده است:

يکي از روشهاي ترموديناميکي پيچيده با محاسبههاي طوالني
که در بهدست آوردن ثابت هنري مورد استفاده قرار گرفته ،روش
سهم گروه( )1است .در اين روش هر ترکيب به گروههاي عاملي
سازنده خود تقسيم شده و خاصيت آن ماده از جمع ويژگيهاي
گروهها به دست ميآيد ] .[7 ،8گروه ديگري از پژوهشگران از
انواع معادلههاي حالت مانند معادله پنگ-رابينسون(، [1 ،9 ،11] )2
پي سي سفت( ،[11] )3معادله مکعبي به اضافه تجمعي(،[12] )4
مدل کنت-هايزنبرگ( ،[13] )5ضريبهاي فعاليت ويلسون،
ون الر و ان .آر .تي .ال( [14] )6براي محاسبه مقدار حالليت
کربن دي اکسيد بهره بردهاند .دستهي ديگري از روشهاي نظري
که عملکرد بسيار خوبي در پيشبيني ويژگيهاي مولکولي دارد،
فناوري مطالعهي کمي ساختار ـ ويژگي يا به اختصار )7(QSPR
است ] .[15اين روش ميتواند هر خاصيتي که مرتبط با مولکول است
را به صورت کمي به ساختار آن مولکول مرتبط سازد و اين کار
با استفاده از توصيفکننده()8ها انجام ميگيرد .توصيفکنندهها،
مقدارهاي عددي هستند که به ساختار و شکل مولکول وابستهاند ].[16
بنابراين در روش  ،QSPRدانستن تنها ساختار مولکول کافي است؛
بدون اينکه نيازي به انجام محاسبههاي پيچيده و شرايط
آزمايشگاهي خاص باشد .به عنوان مثال ،مؤمني و رياحي
با استفاده از اين فناوري به مطالعه ظرفيت جذب آمين در برابر
کربن دي اکسيد در فرايند شيرينسازي گاز ،به روش مطالعه کمي
ساختار-ويژگي پرداختهاند .مدل خطي براساس  23حالل آميني و
با استفاده از سه توصيفکننده ساده ارايه شده است .قدرت تخمين
مدل با انواع آزمونهاي آماري مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجههاي
خوبي به همراه داشته است .آنها نشان دادند که بهترين حالل
آميني براي جذب  ،CO2حالليست با يک ساختار خطي که تعداد
زيادي از آمينهاي اوليه و ثانويه به آن متصل است ].[17
با توجه به مطالعههاي انجام شده ،اين اولين بار است که اثر
ساختار مولکولي بر ثابت هنري کربن دي اکسيد در حاللهاي
الکلي ،اتري ،کتوني و گاليکولي ،مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف از اين کار ،ارايه مدل  QSPRبا استفاده از روش برازش
خطي چندگانه( )9است تا ثابت هنري کربن دي اکسيد را در انواع حالل

)6( NRTL

)3( Group contribution

)7( Quantitative structure-property relationship

)2( Peng-robinson

)8( Descriptor

)1( PC-SAFT

)9( Multiple linear regression

)4( Cubic plus association

()1

H i  lim f i x i
x i 0

تعيين ثابت هنري کربن دي اکسيد در حاللهاي گوناگون
به صورت تجربي انجام شده است که به عنوان نمونه ،پژوهشگران
در سال  2111ميالدي ،به بررسي ميزان حالليت  CO2در گروههاي
گوناگوني از حالل شامل الکلها ،گاليکولها ،اترها و کتونها در
فشارهاي باال پرداختهاند .آنها نتيجه گرفتند که کتونها بيشترين
ظرفيت جذب را داشته و گروه عاملي کربونيل و باند اتر منجر به بهبود
جذب فيزيکي دي اکسيد کربن مي شود و گروه عاملي هيدروکسيل
از جذب آن توسط حالل جلوگيري خواهد کرد] .[5اما در حالت کلي،
اندازهگيري مقدار ثابت هنري کار آساني نيست؛ به خاطر هزينهي باالي
دستگاهها و تجهيزات ،زمانبر بودن آزمايشها ،در دسترس نبودن برخي از
مواد شيميايي موردنياز و به ويژه مشکلهايي که در رابطه با ترکيبها
با حالليت کم وجود دارد ] .[6به همين دليل ممکن است مقدارهاي
گوناگوني از ثابت هنري در منابع علمي گزارش شده باشد.از اين رو،
بسياري از پژوهشگران به استفاده از روشهاي تئوري تمايل پيدا کردهاند.

)5( Kent-eisenberg
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پيش بي ن ي کند .مدل موردنظر ،توصي ف کننده هاي ساده و
قابل تفسيري دارد که به راحتي قابل محاسبهاند و نتيجههاي
دلخواه به دست آمده از انواع روشهاي اعتبارسنجي ،نشان از
توانايي باالي مدل براي تخمين ثابت هنري دارد.
بخش نظري
()1

()2

مجموعه دادهها و توصيفکننده ها
مقدارهاي تجربي از کار دو گروه از پژوهشگران ،ژيو و همکاران ][5
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قادر به ايجاد  4885توصيفکننده از يک ترکيب است ،استفاده شد.
توجه شود که وجود اين تعداد توصيفکننده ،ماتريسي با اندازههاي
بسيار بزرگ ايجاد کرده و بار انجام محاسبهها را باال ميبرد .به منظور
کاهش اين تعداد ،تنها پنج نوع از توصيفکنندههاي ساده شامل:
توصيفکنندههاي اساسي( ،)11توپولوژيکي( ،)11گروه عاملي(،)12
ويژگيهاي مولکولي( )13و اجزاي ميان اتمي( )14که از همه سادهتر
هستند ،انتخاب شدهاند .با اين کار ،تعداد توصيفکنندههاي محاسبه شده
به  71کاهش خواهد يافت.

و هني( )3و همکاران ] ،[18جمعآوري شده است .از بين  14حالل
مورد بررسي در مرجع ] ،[18سه مورد حذف شد؛ زيرا يکي
از حاللها جزء حاللهاي پليمري بوده و مورد دوم ،تنها حاللي است
که در ساختار مولکولي خود اتم نيتروژن دارد .شايان گفتن است که
حاللهاي مورد استفاده در اين مطالعه ،در ساختار خود تنها اتمهاي
کربن ،اکسيژن و هيدروژن دارند .مقدار ثابت هنري CO2
در اتيلن گاليکول مونو متيل اتر ،در هر دو مرجع ياد شده گزارش شده است
که براي جلوگيري از تکرار ،از مرجع ] [18حذف شده است.
همه مقدارهاي تجربي ثابت هنري به صورت لگاريتم طبيعي درآورده شده
که مقدار عددي آن بين  1و  4است .نزديک بودن ساختار مولکول
به ساختار طبيعي خود ،ميتواند بر پيشبيني خاصيت موردنظر
اثر گذار باشد؛ بنابراين ساختار مولکولي ترکيبها بايد در پايدارترين
حالت خود قرار داشته باشند .براي اين کار ،ساختار مولکولي
در نرمافزار هايپرکم( [19] )4رسم شده و با استفاده از روش
نيمه تجربي  RM1و به کار بردن الگوريتم پالک-رابير()5
بهينهسازي شدهاند .بهينهسازي بيشتر در نرمافزار گوسين([21] )6
که براساس يکي از روشهاي نظريه تابعيت چگالي ( ))7(DFTبه نام
 )8(B3LYPو با مجموعه توابع ) 6-31++ G (d. pاست ،انجام ميگيرد.
محاسبه توصيفکنندهها با نرمافزارهاي گوناگوني ممکن است
انجام گيرد .در اين مطالعه ،از نرمافزار دراگون  [21] )9(6که

انتخاب توصيفکننده به روش الگوريتم ژنتيک ] [22انجام شد
که منجر به توليد چندين معادله خطي ميشود .تأثيرگذارترين
توصيفکنندههاي مولکولي بر مقدار ثابت هنري کربن دي اکسيد
در حاللهايي که در ده مدل برتر ظاهر شده ،در جدول  1گزارش شده است.
عملکرد و قدرت تخمين مدلهاي مورد نظر در اين کار ،با استفاده
از فناوريهاي گوناگون اعتبارسنجي داخلي و خارجي ارزيابي شد
که ميتوان به  )1اعتبارسنجي متقاطع حذف يکتايي (،))15(LOO-CV
 )2دستهبندي دادهها به دو دسته آموزشي( )16و ارزيابي( )17و  )3ارزيابي
توانايي مدل در تخمين ثابت هنري با مجموعه دادههاي خارجي ،اشاره کرد.
يکي از پرکاربردترين روشها براي ارزيابي داخلي مدل ،استفاده از
فناوري اول يا همان اعتبارسنجي متقاطع حذف يکتايي است .در اين روش،
در هر مرحله يک داده از مجموعه دادهها کنار گذاشته ميشود و
مدلسازي با ترکيبهاي باقيمانده انجام ميگيرد و بعد از ساخت مدل،
خاصيت ترکيب کنار گذاشته شده پيشبيني ميشود .اين روند آنقدر
تکرار ميشود که همه ترکيبها يک بار کنار گذاشته شوند .در فناوري دوم،
بخشي از دادهها براي ايجاد مدل به کار گرفته ميشوند (دسته آموزشي)
و بخش د ي گر ،توانا يي مدل را م ي سنجند (دسته ارز ي اب ي ).
اين تقسيمبندي دادهها به روش تجزيه به مولفههاي اصلي ())18(PCA

)30( Constitutional Descriptors

)3( Data set

)33( Topological Descriptors

)2( Descriptor

)32( Functional group counts

)1( Henni

)31( Molecular properties

)4( Hyperchem

)34( Atom-Centered Fragments

)5( Polak-Ribiere

)35( Leave-One-Out cross validation

)6( Gaussian

)36( Training set
)37( Test set

)7( Density Functional Theory
)8( Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr

)38( Principal Component Analysis

)9( Dragon 6
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جدول 3ـ توصيفکنندههاي ظاهر شده در ده مدل برتر .QSPR

توصيفکننده

نوع

تعريف

ZM1V

انديس توپولوژيک

نمايه زاگرب اول با درجات راس واحد

ZM2V

انديس توپولوژيک

نمايه زاگرب دوم با درجات راس واحد

BAC

انديس توپولوژيک

انديس محوري باالبان

DELS

انديس توپولوژيک

nROH

گروه عاملي

nROR

گروه عاملي

MW

انديس اساسي

nO

انديس اساسي

nHet

انديس اساسي

SCBO

انديس اساسي

)TPSA (NO

خواص مولکولي

دگرگوني الکترو توپولوژيک

()1
()2

مولکولي()3

تعداد گروههاي عاملي هيدروکسيل
تعداد

اترها()4

جرم مولکولي
تعداد اتمهاي
تعداد

اکسيژن()5

هترواتمها()6

مجموع مرتبه پيوندهاي قراردادي (بدون توجه به پيوند هيدروژن)
سطح قطبي توپولوژيک با استفاده از سهم قطبيت نيتروژن و

()7

اکسيژن()8

)1( First Zagreb index by valence vertex degrees, )2( Second Zagreb index by valence vertex degrees
)3( Molecular electrotopological variation, )4( Number of ethers
)5( Number of oxygen atoms, )6( Number of hetroatoms
)7( Sum of conventional bond orders (H-depleted), )8( Topological polar surface area using N, O polar contribution

انجام شده است ] [23و حدود  %81از مجموعه دادهها ( 17حالل)
براي دسته آموزشي و  %21آنها (پنج حالل) براي دسته ارزيابي
انتخاب شدند .بعد از تقسيمبندي  22حالل به دو دسته آموزشي و
ارزيابي ،مدلهايي به روش برازش خطي چندگانه با يک و دو
توصيفکننده و با استفاده از  17حاللي که در دسته آموزشي
قرار دارند ،ارايه شده است که به ترتيب در معادلههاي ( )2و ()3
قابل ديدن است.

اگر ساختار مولکولي بدون اتم هيدروژن بهعنوان يک گراف
درنظر گرفته شود ،انديس مرکزي باالبان براساس هرس کردن
گراف( )2تعريف ميشود که شامل يک روش گام به گام براي
حذف همه اتمهايي است که در راسهاي پاياني واقع شده و تنها
يک اتم در همسايگي خود دارند ng .تعداد اتمهايي است که
در مرحله gام حذف ميشود و  Rتعداد کل مراحلي است که در آن
همه رئوس حذف ميشوند] .[25اين توصيفکننده نشاندهنده
مقدار شاخههاي مولکولي موجود در يک ترکيب است و هرچه
مقدار آن بزرگتر باشد ،شاخههاي مولکولي بيشتر خواهد بود.
در فناوري سوم ،افزون بر اينکه قدرت تخمين مدل براي
دادههاي خارجي موجود در منابع علمي ديگر که در مدلسازي
استفاده نشدهاند ،بررسي ميشود؛ بلکه به نوعي به صحتسنجي آن
داده تجربي هم کمک ميشود .در کنار روشهاي گوناگوني
که براي اعتبارسنجي مدل استفاده شده ،از پارامترهاي آماري
گوناگون شامل؛ ضريب تعيين( ،)R2( )3ضريب تعيين تعديل شده
( ،)R2adjضريب تعيين در حذف يکتايي ( ،)Q2آماره فيشر ( )Fو

)1( Coefficient of Determination

)3( Index

() 2

ln(H)  0/ 543 nROH 2  1/ 65069

()3

ln(H)  0/ 47448 nROH 2 003582
BAC  2 / 25664
/

 nROHتعداد گروه عاملي هيدروکسيل در هر ترکيب را نشان ميدهد
و  )1(BACيا انديس محوري باالبان ،يکي از توصيفکنندههاي
توپولوژيکي است که بهصورت معادله ( )4تعريف ميشود ]:[24
() 4

R

 n 2g

BAC 

g 1

)2( Pruning of the graph
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1/51
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 Q2يا R2

مقدار خطاي استاندارد ( )Sنيز استفاده شده است که معادلههاي
مربوط به هرکدام در ادامه آورده شده است (معادلههاي(.))11(-)6
بهترين مدل براساس نزديکتر بودن مقدارهاي  R2adj ،R2و Q2
به يک ،نزديکتر بودن مقدار به صفر و باالترين مقدار ،F
انتخاب ميشود .مقدار انحراف نسبي ) (RD%که اختالف مقدار
محاسبه شده و مقدار تجربي نسبت به مقدار تجربي را نشان ميدهد
نيز ميتواند قدرت پيشبيني مدل را ارزيابي کند.
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1/51

1

()6

  y i  yˆ i 
RSS
R  1
 1
2
TSS
  y  y

()7

 n 1 
R 2adj  1  1  R 2 

 n  p 1 

شکل 3ـ اثر تعداد توصيفکننده در کيفيت مدل و تعيين تعداد بهينه
توصيفکننده با نمودار شکست.

Q 2Loo

در ابتدا براي اينکه مشخص شود چه توصيفکنندهاي اهميت
باالتري در تعيين مقدار ثابت هنري  CO2دارد ،مدلي با يک
توصيفکننده ارايه شد .با توجه به معادله ( ،)2ديده ميشود که
از بين  71توصيفکننده ،مجذور تعداد گروه عاملي هيدروکسيل
در مدل ظاهر شده است .همانگونه که در اين معادله ديده ميشود،
مقدارهاي ثابت هنري در مقياس لگاريتمي با مجذور تعداد گروه
عاملي هيدروکسيل رابطه مستقيم دارد و با افزايش اين توصيفکننده
مقدار ثابت هنري به طور چشمگيري افزايش ميي ابد.
با توجه به شکل  22 ،2حالل بر اساس اين توصيفکننده به سه
دسته مجزا تقسيم ميشوند که هر دسته شامل حاللهايي است
که تعداد گروه عاملي هيدروکسيل برابر دارند 7 .حالل
در دسته اول قرار گرفتهاند که فاقد گروه عاملي هيدروکسيل هستند.
 13حالل در دسته دوم با يک گروه عاملي هيدروکسيل و دو حالل
در دسته سوم با دو گروه عاملي هيدروکسيل جاي گرفتهاند.
همچنين اين شکل بيان ميکند که بازهي تغييرهاي  ln Hبراي
هر دسته ،يک بازهي مشخصي بوده و با تغيير مقدار اين
توصيفکننده ،بازهي جديدي از  ln Hاشغال ميشود .بازه تغييرهاي
در دستههاي اول ،دوم و سوم به ترتيب 1/66-2/61 ،1/19-1/82
و  3/64-3/86است .مقدارهاي تجربي ثابت هنري
کربن دي اکسيد در حاللهايي که در يک دسته واقع شدهاند،
نزديک به هم است و اين موضوع بيانکننده اثر بسيار باالي اين
توصيفکننده در تعيين ثابت هنري  CO2در اين حاللهاست.

2

2

3

4

5

2

3

1

تعداد توصيف کنندهها

i



2

()8



  y i  yˆ iii 
PRESS
 1
 1
2
TSS
  y  y
i

  ŷ i  y  p
2

()9

  y i  yˆ i   n  p  1
2

2

()11
()11



MSS df m
RSS df e

 i 1  ŷ i  y i 

F

n

n  p 1

 x    x  100
exp

pre

x exp

s

RD(%) 

نتيجهها و بحث

براي تعيين تعداد بهينه توصيفکنندهها در مدل ،QSPR
از نموداري موسوم به نمودار شکست( )1استفاده ميشود .در اين کار
مدلهاي گوناگوني با تعداد يک ،دو ،سه و چهار توصيفکننده
ساخته شده و برخي از پارامترهاي آماري آن از جمله  Q2 ،R2و F
محاسبه شدند .شکل  1نمودار شکست را نشان ميدهد که
در آن پارامترهاي آماري برحسب تعداد توصيفکنندهها رسم شده است.
ديده ميشود که استفاده از سه توصيفکننده در مدلسازي
نسبت به دو توصيفکننده ،نه تنها اثر چنداني بر پارامترهاي آماري
 R2و  Q2ندارد بلکه باعث کاهش چشمگير مقدار پارامتر  Fميشود.
بنابراين از دو توصيفکننده در مدل نهايي استفاده شده است.

)3( Breaking point plot
علمي ـ پژوهشي
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3
4

مقدارهاي تجربي

2

(PC2 )% 32/5

5

3
1
5

2

3

1

(PC1 )% 54/4

تعداد گروه عاملي هيدروکسيل

شکل 2ـ نمودار مقدارهاي تجربي ثابت هنري برحسب تعداد گروه
عاملي هيدروکسيل.

شکل 5ـ آناليز مؤلفه اصلي براي مولکولها در دو مجموعه آموزشي و
ارزيابي.

nROH2

از مجموعه کل داده ها دور هستند ،نبايد در مجموعه ارزيابي
واقع شوند چون خط همبستگي را به شدت تحت تأثير قرار ميدهند.
با بررسي شکل  3ميتوان نتيجه گرفت که دسته ارزيابي به خوبي
انتخاب شده است.
بعد از تقسيمبندي دادهها به دو دسته ارزيابي و آموزشي،
مقدارهاي پيشبيني شده ثابت هنري  CO2از معادلههاي ( )2و ()3
به همراه مقدارهاي تجربي در مقياس لگاريتمي در جدول 2
گزارش شده است .با توجه به نتيجههاي معادله ( )2ديده ميشود
که مقدار ثابت هنري برخي از حاللها برابر است ،درحالي که
مقدارهاي تجربي متفاوتي دارند .نتيجههاي معادله ( )3بسيار دلخواه
بوده و تطابق خوبي بين مقدارهاي پيشبيني شده و تجربي
وجود دارد.
در شکل  ،4مقدارهاي تجربي بر حسب مقدارهاي پيشبيني
شده مربوط به معادله ( ،)3ترسيم شده است تا درک بهتري را
از توانايي مدل براي تخمين ثابت هنري ارايه کند .همانگونه که
ديده ميشود ،کليه دادهها در حول خط  45درجه واقع شدهاند و
اين مسئله کيفيت باالي مدل ارايه شده را نشان ميدهد .همچنين
از شکل  4مشخص است که دو مولکول که تأثير بيشتري نسبت
به ساير مولکولها در ايجاد مدل دارند ،از ساير مولکولها که
در ناحيهاي متراکم شدهاند ،فاصله بيشتري داشته و اين دو نبايد
در دسته ارزيابي قرار گيرند .در اين کار نيز دو مولکول ياد شده
در دسته آموزشي قرار گرفتهاند.
يکي از پرکاربردترين روشها براي تعيين پايداري و ارزيابي
داخلي مدل ،استفاده از روش اعتبارسنجي متقاطع حذف يکتايي است.

از آنجاييکه حاللهاي واقع شده در هر دسته مقدار
برابري دارند ،انتظار ميرود که با استفاده از مدل تک متغيره،
مقدار ثابت هنري کربن دي اکسيد در آنها يکسان باشد،
درحالي که در واقعيت چنين نتيجهاي درست نيست .همچنين با توجه
به شکل  1نيز مشخص شد که براي داشتن مدلي معتبر ،استفاده
از دو توصيفکننده ضروري است .به اين ترتيب معادله ()3
با دو توصيفکننده شامل  nROH2و  BACکه به راحتي قابل محاسبه
و قابل تفسير هستند ،بهعنوان بهترين مدل انتخاب شد .ضريب
همبستگي خطي بين اين دو توصيفکننده ،برابر با  1/117است.
اين موضوع نشان ميدهد که توصيفکنندههاي موردنظر مستقل
از هم بوده و ميتوانند براي ساخت يک مدل  QSPRمورد استفاده
قرار گيرند.
همانگونه که پيش از اين گفته شد يکي از راههاي
اعتبارسنجي داخلي مدل ،استفاده از روش  PCAبراي تقسيمبندي
دادها به دو دسته آموزشي و ارزيابي است که در شکل 3
نشان داده شده است .مقدارهاي  PCبا استفاده از توصيفکنندههاي
گزارش شده در جدول  1محاسبه ميشود .نتيجهها نشان داده که
 97/2درصد از کل اطالعات دادهها در  PC1و  PC2قرار دارند که
 84/4%آن در  PC1و  12/8%در  PC2است و به همين دليل
اين دو  ،PCدر شکل  3نسبت به هم رسم شدهاند .توجه شود
که در انتخاب دادههاي دسته ارزيابي بايد نکاتي رعايت شود از جمله:
 ) 1حتي االمکان از هر کدام از ناحيههاي چهارگانه،
مولکولي انتخاب شود )2 ،تعداد مولکولهاي انتخابي از هر ناحيه
متناسب با کل مولکول ها در آن ناحيه باشد )3 ،نقاطي که
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جدول 2ـ مقدارهاي ثابت هنري تجربي و پيشبيني شده براي دي اکسيد کربن در  22حالل در دماي  295کلوين.

معادله ()2

معادله ()3

معادله ()2

معادله ()3

ln Hpre
)(MPa

ln Hpre
)(MPa

ln Hpre
)(MPa

)ln Hpre (MPa

2/16

2/59

دي اتيلنگاليکولمتيلاتر
ترياتيلنگاليکولمتيلاتر

*

1/917
1/715

1/62
1/63

1/65
1/4

نام ماده

ln Hexp
)(MPa

متانول

2/612

2/15

اتانول

2/587

2/15

2/55

2/553

2/15

2/44

اتيلن گاليکول دي متيل اتر

2/51

2/15

2/41

دياتيلن گاليکولديمتيلاتر

1/568

2/464

2/18

2/3

ترياتيلنگاليکولديمتيل اتر

1/482

1/64

اتيلن گاليکول

3/864

3/78

3/87

تترا اتيلنگاليکولديمتيلاتر

1/198

1/69

1/22

پروپيلن گاليکول

3/641

3/96

3/69

دياتيلنگاليکول اتيلاتر

2/141

2/18

2/12

استون

1/826

1/61

1/9

دياتيلنگاليکولدياتيلاتر

1/458

1/65

1/5

-2بوتانون

1/811

1/61

1/79

اتيلنگاليکول بوتيلاتر

2/493

2/18

2/16

اتيلنگاليکول متيلاتر

2/258

2/18

2/41

دياتيلنگاليکول بوتيلاتر

2/282

2/17

1/98

اتيلنگاليکول اتيلاتر

*

2/125

2/18

2/3

ترياتيلنگاليکول بوتيلاتر

1/667

2/21

1/73

4

5

*

ان ـ پروپانول
ان ـ بوتانول

*

ان ـ پنتانول

4/3
4/1
5/1
2/3
2/1
3/3

مقدارهاي تجربي

5/3

3/1
1/3
3

2

3

1

1/1

مقدارهاي پيشبيني شده

شکل 4ـ نمودار مقدارهاي ثابت هنري پيشبيني شده برحسب
مقدارهاي تجربي در دو دسته آموزشي و ارزيابي.

پارامتر  Q2مربوط به معادله ( )3در جدول  3گزارش شده است.
مقايسه اين مقدار با معيارهايي که توسط پژوهشگران بيان شده ]،[26
پايداري مدل را تاييد ميکند .ديگر پارامترهاي آماري نيز
در جدول  3گزارش شده است از جمله مقدار ضريب تعيين که
برابر با  1/9515بهدست آمد و نشان دهنده برازش خوب دادهها
)1( Leverage

علمي ـ پژوهشي

نام ماده

ln Hexp
)(MPa

1/856

2/2
2/19

1/98
1/68

*

با مدل است .همچنين ميانگين انحراف نسبي معادله ( )3هم
در حالت کلي  5/28درصد بوده که قدرت باالي مدل را در تخمين
ثابت هنري نشان ميدهد.
در شکل  5مقدار خطاي به دست آمده از تخمين ثابت هنري
با معادله ( )3بر حسب مقدارهاي تجربي نشان داده شده است.
هرچه نقطهها به خط افقي نزديکتر باشند ،مقدار خطاي مدل کمتر
خواهد بود .همانگونه که ديده ميشود ،برخي از نقاط باالتر از
خط افقي و برخي پايينتر هستند و اين نشاندهنده نبود خطاي منظم
يا سيستمي در مدل ميباشد.
دامنه کاربرد پذيري( )1مدل  QSPRبهدست آمده ،ميتواند
با استفاده از نمودار ويليام( )2که در شکل  6نشان داده شده،
بهدست آيد ] .[27اين نمودار با رسم مقدارهاي خطاي استاندارد مدل
برحسب مقدارهاي لوريج( )3به دست ميآيد .نمودار ويليام هم
ميتواند به تشخيص دادههاي پرت کمک کند و هم بررسي
ميکند که آيا حالل جديد در بازهي ساختاري حاللهاي مدل شده،
قرار دارد يا خير .هر چه مقدار لوريج براي ترکيبي بيشتر باشد،
آن ترکيب تاثير بيشتري در ايجاد مدل نهايي دارد .مقدار لوريج
با استفاده از معادله ( )12قابل محاسبه است ].[28
)3( Applicability domain
)2( William’s plot
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جدول 5ـ پارامترهاي آماري دو دستهي آموزشي و ارزيابي براي معادله (.)5
N

R2

Q2

R2adj

F

S

ARD

دسته آموزشي

17

1/9555

1/945

1/95

151/33

1/164

5/38

دسته ارزيابي

5

1/917

-

1/84

7/93

1/189

4/93

حالت کلي

22

1/9515

1/9431

1/9464

186/49

1/154

5/28

1/4
1/2
1/1
-1/2
-1/4

خطاي مطلق پيشبيني شده

1/6

5/1
2/1
3/1
1/1
-3/1
-2/1

-1/6

-5/1

-1/5

-4/1

مقدار تجربي

لوريچ

شکل  3ـ نمودار خطاي مقدار پيشبيني شده برحسب مقدار تجربي
در مقياس لگاريتمي.

() 12

XT

1





h  X XTX

در فرمول باال X ،ماتريس توصيفکنندههاست و  XTهم
ماتريس ترانهاده است .پارامتر ديگري به نام لوريج بحراني وجود دارد
که در معادله ( )13تعريف شده است.
() 13

h *  3  p  1 n

 pتعداد توصيفکننده و  nتعداد دادهها را نشان ميدهد .اگر
مقدار لوريج براي يک حالل تازه بيش از حد لوريج بحراني باشد،
مدل نهايي بهدست آمده در اين کار براي آن حالل کاربرد پذير
نميباشد .چگونگي تشخيص دادن پرت با استفاده از نمودار ويليام
به اين شکل است که اگر مقدار لوريج براي ترکيبي بزرگتر از
بوده و خطاي استاندارد آن بزرگتر از  3و کمتر از  -3باشد،
داده موردنظر داده پرت خواهد بود .مقدار لوريج بحراني براي
اين مجموعه دادهها برابر با  1/52بوده که بهصورت خط چين عمودي
نشان داده شده است .به ناحيه مستطيلي شده در شکل  6که بين
محور عمودي نمودار ،دو خط چين افقي در مختصات  3و  -3و
خط عمودي لوريج بهوجود آمده است ،دامنه کاربردپذيري ميگويند.
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خطاي استاندارد پيشبيني شده
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شکل  6ـ نمودار ويليام.

از بررسي شکل  6ميتوان نتيجه گرفت که  )1هيچ حاللي مقدار
لوريج باالتر از لوريج بحراني ندارد .بنابراين مدل ارايه شده توسط
هيچ يک از حاللها بهطور جدي تأثير پذير نيست که اين بدين مفهوم
است که همه دادهها سهم به تقريب يکساني در تعيين مدل داشتهاند،
 )2با توجه به اينکه همه دادهها در بازهي کاربرد پذيري
واقع شدهاند ،داده پرتي وجود ندارد )3 ،مولکولهاي سري ارزيابي
به درستي انتخاب شدهاند ،چون پراکندگي مناسبي نسبت به
مقدارهاي خطا و مجموعه دادهها ديده ميشود.
اعتبار سنجي خارجي نيز روي مدل انجام شده است .در ابتدا
دادههاي تجربي ثابت هنري  CO2در حاللهايي غير از حاللهاي
مورد استفاده در مدلسازي ،از منابع گوناگون جمعآوري شده ][29 ،3
و سپس با استفاده از معادله ( )3مقدارهاي ثابت هنري تخمين زده
ميشود .جدول  4مقدارهاي به دست آمده را با مقدارهاي تجربي
مقايسه ميکند و نشان ميدهد که خطاهاي نسبي گزارش شده
در حد قابل پذيرش است و پيشبيني مدل حاضر ،ميتواند براي
گونههاي گوناگون حالل قابل اطمينان باشد.
توصيفکنندههايي که در يک مدل  QSPRظاهر ميشوند،
افزون بر اينکه بايد مدلي با کيفيت و عملکرد باال ايجاد کنند،
علمي ـ پژوهشي
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جدول  4ـ اعتبار سنجي خارجي معادله  5در پيشبيني ثابت هنري گاز دي اکسيد کربن در دماي  295کلوين.
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بايد ساده و قابل تفسير هم باشند .در اين کار ،معادله ( )3نه تنها
ساده بوده و داراي پارامترهاي آماري قابل قبولي است؛ بلکه داراي
دو متغيري است که اين متغيرها در کار پژوهشگران ديگر به عنوان
عوامل مؤثر در حالليت گاز کربن دي اکسيد در حاللها به شمار ميآيند.
در اين قسمت به تفسير دو توصيفکننده مولکولي پرداخته ميشود.
پيش از اين ،اهميت گروه عاملي هيدروکسيل در ميزان جذب
کربن دي اکسيد در حاللهاي شيميايي آمين ،توسط پژوهشگران
اثبات شده بود .سينگ و همکاران در بررسي ساختار حاللهاي
آميني بر ميزان ظرفيت (حالليت) اين گاز به اين نتيجه رسيدند که
هر چه طول زنجيره بين آمين و گروه عاملي هيدروکسيل بيشتر شود،
ظرفيت جذب گاز کربن دي اکسيد در اين حاللهاي آميني بيشتر
ميشود ] .[31همچنين آنها در کار ديگر خود دريافتند که حتي
مکان گروه عاملي هيدروکسيل در ساختار حالهاي آميني نيز تأثير
بهسزايي در ميزان ظرفيت اين نوع حاللها دارد ] .[31جذب گاز
در حاللهاي فيزيکي در دو مرحله رخ ميدهد .در مرحله اول،
مولکولهاي حالل ـ حالل شکسته شده و حفرههايي توليد
خواهد شد و در مرحله بعد ،اين حفرهها توسط مولکولهاي گاز
پر ميشود .زمانيکه تعداد گروه عاملي هيدروکسيل افزايش
مييابد ،پيوندهاي هيدروژني بيشتري در حالل تشکيل ميشود و
اين موضوع از ايجاد حفرههاي الزم جلوگيري ميکند .در نتيجه
منجر به کاهش حالليت گاز و افزايش مقدار ثابت هنري خواهد شد؛
بنابراين انتظار ميرود که اين توصيفکننده با عالمت مثبت
در معادله حاضر شود BAC .توصيفکننده ديگري است که
در مدل ظاهر شده و افزايش مقدار آن به شاخهدارتر شدن مولکول
نسبت داده ميشود .ولي از آنجاييکه همه ترکيبها به کار رفته
در اين مطالعه ساختار خطي دارند ،افزايش اين انديس به معناي
طوالنيتر شدن زنجيره اتمهاست .بنابراين واضح است که هرچه
مقدار اين توصيفکننده افزايش يابد ،يعني تعداد بيشتري
علمي ـ پژوهشي

از اتمهاي واقع شده در رأس مولکول ،شکسته ميشود و
اين موضوع تعداد حفرههاي الزم براي مولکولهاي گاز را
افزايش ميدهد .در نتيجه با افزايش  ،BACمقدار حالليت گاز
افزايش و ثابت هنري کاهش مييابد و عالمت منفي اين توصيفکننده
در معادله هم تاييد کننده اين موضوع است.
نتيجهگيري

در اين مطالعه ،مدلهاي  QSPRدر دماي  298کلوين
با استفاده از روش برازش خطي چندگانه براي بررسي مقدار ثابت
هنري کربن دي اکسيد در گروهي از حاللهاي ارايه شده است.
تعداد گروه عاملي هيدروکسيل و انديس محوري باالبان بهعنوان
توصيفکنندههاي مولکولي در مدل ظاهر شدهاند که هم قابل تفسير
بوده و هم به سادگي قابل محاسبه هستند .ميزان دقت و عملکرد
مدل با استفاده از روشهاي گوناگون اعتبارسنجي داخلي و
خارجي سنجيده شده است و همه نتيجهها نشان دادهاند که اين مدل
از قدرت بااليي براي تخمين ثابت هنري برخوردار است.
به گونهاي که مقدار ميانگين انحراف نسبي برابر با  5/38است.
همچنين توانايي تخمين مدل براي حاللهايي که از نظر
ساختاري به طور کامل متفاوت از حاللهاي مورد استفاده
در مدلسازي بودهاند ،بررسي شد و در همه موارد ،مقدار خطاي مدل
ناچيز بوده است .در نتيجه مدل موردنظر ميتواند با اطمينان
بااليي براي گروههاي گوناگون حالل استفاده شود.
با توجه به نتيجههاي بهدست آمده ،بهترين حالل براي جذب
 CO2حاللي است که در ساختار خود فاقد گروه عاملي هيدروکسيل
باشد و زنجيره اتمي طوالنيتري داشته باشد .اين يافتهها ميتواند
به پژوهشگران کمک کند که با استفاده از حاللهايي با اين
ويژگي ،فرايند حذف کربن دي اکسيد از گاز طبيعي و محيط زيست
با بازده باالتري انجام گيرد.
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