
ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТ  ANNUAL ASSEN ZLATAROV

“ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” –  UNIVERSITY, BURGAS, 

БУРГАС, 2013, т. XLII (1)  BULGARIA, 2013, v. XLII (1)

 
 

АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯ „СЯРНО-КИСЕЛО АЛКИЛИРАНЕ” 
(СКА) И ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 
 

Добромир Йорданов, Николай Добрев 
 

ANALYSIS OF THE SULFURIC ACID ALKYLATION UNIT AND DEVELOPMENT OF AN 
ALGORITHM FOR REMOVAL OF DISCREPANCIES 

 
Dobromir Yordanov, Nikolay Dobrev 

E-mail:dobromirj@abv.bg 
 

ABSTRACT 
 
  The algorithm for analysis of the decline in sulfuric acid alkylation installation was applied for a 
company producing petroleum products. The developed algorithm was applied in a simulated situation 
for the Sulfuric acid alkylation installation and the results show the main causes of discrepancies in 
the final product (degraded quality indicators of stock gasoline in the final gasoline composition). 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Познаването и владеенето на основните 
инструменти за управление на качеството и 
условията за тяхното приложение пред-
ставлява свързващата предпоставка за раз-
бирането и правилното използване както на 
компютърните резултати, така също и на раз-
работените методи в областта на управ-
лението на качеството. 

Основните инструменти за управление на 
качеството позволяват с научно обосновани 
методи да се решават 95% от проблемите в 
различните области на производството. Те из-
ползват методите на математическата ста-
тистика, които са достъпни за всички участ-
ници в процеса на производството и се при-
лагат практически във всички етапи от жиз-
нения цикъл на продукцията. 

Обаче при създаването на нов продукт не 
всички факти имат числена природа. Същест-
вуват фактори, които се поддават само на 
словесно описание. Отчитането на тези фак-
тори представлява около 5% от проблемите 
на качеството. Тези проблеми възникват 
главно в областите на управлението на про-
цесите, системите, колективите и при тяхното 
решаване едновременно със статистическите 
методи е необходимо да се използват 

резултатите от операционния анализ, 
теорията на оптимизацията и др.  

Модерните (евристичните) методи дават 
възможност да се решават възникналите 
проблеми по управление на качеството. Но 
все пак, в основата на качеството при всеки 
от тези специализирани и ефикасни методи 
все още са седемте основни инструмента 
(коли-чествените методи) [1-8]. 

Целта на настоящото изследване е анализ 
на работата на инсталация „Сярно-кисело 
алкилиране (СКА)” и създаване на алгоритъм 
за отстраняването на несъответствия при 
производството. За постигането на тази цел 
трябва да бъдат решени следните задачи: 

1. Събиране на данни от производство 
„Сярно-кисело алкилиране” за определен пе-
риод от време чрез контролни листове и конт-
ролни планове. 

2. Създаване на нов алгоритъм за отсяване 
на основните причини за появата на несъот-
ветствия в продуктите от производство 
„СКА”, анализ и предлагане на решения за 
отстраняването им. 

Обект на изследването е индустриално 
предприятие с голям капацитет на промиш-
лено производство, в което са застъпени 
всички структурни звена и при което е въве-
дена система за управление съгласно БДС EN 
ISO 9001:2008. Ползата от създаването на 
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подобен алгоритъм може да се определи при 
практическото му приложение в работата на 
различни индустриални производства. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 

 
Алгоритъмът, който се предлага за отст-

раняването на несъответствия има следните 
етапи: 

А. Идентификация на проблема, който ще 
се решава (Парето-анализ по проблеми). 

Б. Брейнсторминг („Мозъчна атака”) на 
причините за появата на проблема. 

В. Причинно-следствена диаграма (Диаг-
рама „Рибена кост”) и последващо ранжиране 
на тези причини чрез метод „Модел на отказа 
и анализ на ефекта от него” (FMEA-Failure 
Mode and Effect Analysis). 

Г. Събиране на данни по най-важната/ите 
причина/и чрез контролен лист. 

Д. Хистограма на получените данни и 
анализ. 

Е. Вземане на решение по идентифици-
рания проблем. 

Ж. Проследяване на стабилността на про-
цеса чрез контролна карта. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
Съвременните бензини се произвеждат 

чрез смесване на продуктите от пряка дести-
лация, крекинг, хидрокрекинг, алкилиране, 
изомеризация и други процеси от преработ-
ката на нефта. Отстраняването на оловото от 
бензина е една от първите стъпки в произ-
водството на екологични бензини. От 2003 г. 
в РБългария се произвеждат само безоловни 
бензини. Изискванията за по-ниско съдър-
жание на арени в бензините налага ограни-
чаване на високооктанов реформат в крайния 
бензин и насочва производството към алифат-
ното направление, което се базира на проце-
сите: каталитичен крекинг, алкилиране и изо-
меризация. Непрекъснатото нарастване на 
изискванията към качеството на горивата и 
намаляване замърсяванията на околната среда 
с токсични компоненти създават сериозни 
затруднения на рафинериите. За целта се 
налага актуализиране на технологиите, съоб-
разени с високите изисквания за качество на 
горивата. Идеалният компонент за произ-
водство на високооктанови, екологически 
благоприятни бензини е алкилатът, поради 
високото си октаново число, отсъствие на 
арени, сяра и нисък парен натиск.  

През последните години особено практи-
ческо значение заема каталитичното алки-
лиране на изобутан с бутилени. Реакцията 
алкилиране съединява леките олефини (С3, 
С4, С5) с изобутан в присъствието на силно 
кисел  катализатор. Реакциите, които проти-
чат по време на процеса, са сложни и продук-
тът алкилат се характеризира с широк интер-
вал на кипене. Чрез правилен подбор на 
работните условия по-голямата част от полу-
чения продукт ще бъде в рамките на желания 
интервал на кипене на бензините с октаново 
число по моторния метод от 88-95 и октаново 
число по изследователския метод от 93-98. 

Същността на алкилирането на изобутан 
се състои в присъединяване към молекулата 
му на алкени от вида на бутилени и пропи-
лени, при което се получава алкан с по-висока 
молекулна маса и разклонена верига. В при-
съствие на катализатор селективността на 
процеса се увеличава, като нараства добивът 
и качеството на желания продукт. Най-раз-
пространеният катализатор е ортофосфорна 
киселина върху различни носители. Устано-
вено е, че алкилирането протича по карбони-
йонния механизъм. Най-важният показател за 
течнофозната катализа е разтворимостта на 
изобутаните и олефините в различните кисе-
лини.  

Разтворимостта на изобутана в сярна кисе-
лина е около 30 пъти по-малка отколкото във 
флуороводородна киселина. Олефините се 
разтварят много добре в тези киселини. По 
тази причина концентрацията на изобутан в 
междинната повърхнина на емулсиите от 
вида въглеводород в киселина е много по-
малка от концентрацията на олефини. Това 
дава голяма вероятност да протичат реакции 
за полимеризация на олефините. За да се 
стимулират реакциите на алкилиране в среда 
на сярна или флуороводородна киселина, е 
необходимо разбъркването и диспергирането 
на реакционните маси и по този начин се 
увеличава повърхността между киселината и 
въглеводородите. Процесите за използване на 
флуороводородна киселина като катализатор 
имат следните предимства пред сярната кисе-
лина: 

- по-висока селективност на процеса; 
- по-висок добив и по-високо качество на 

получения алкилат; 
- значително по малък разход на флуоро-

водородна киселина (0,7kg/t алкилат), откол-
кото сярна киселина (100-160 kg/t алкилат); 
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- възможност за провеждане на процеса 
при по висока температура (25-40С вместо 7-
10С); 

- по-добра взаимна разтворимост между 
изобутана и флуороводородната киселина, 
което опростява конструкциите на реактори-
те; 

- по-лесна регенерация на катализатора. 
Основният недостатък на алкилирането с 

флуороводородна киселина е неговата голяма 
летливост и висока токсичност, което е 
наложило в световен мащаб в по-голяма 
степен да се използва катализатор тип сярна 
киселина [9]. 

Петте основни етапа на технологията на 
сярно-киселото алкилиране са представени на 
фиг. 1: 

 
Фиг. 1. Основни етапи на технологията за 
сярно-кисело алкилиране. 

 
1. Блок реакция - встъпващите в реакция 

въглеводороди и катализаторът влизат в кон-
такт при контролирани условия. 

2. Блок охлаждане - топлината от реакци-
ята и леките фракции се отвеждат от инстала-
цията. 

3. Обработка на изходящият поток - тук 
киселината, алкилсулфатите и диалкил-
сулфатите се отстраняват от изходящия 
поток, за да се избегне замърсяване и корозия 
на следващото оборудване. 

4. Фракциониране - изобутанът се възста-
новява от потока, рециркулиращ обратно към 
реакторния блок, а оставащите въглеводороди 
се разделят на желаните продукти. 

5. Отвеждане – в този етап се деаерира 
отработената киселина, регулира се pH на 
отпадната вода и се неутрализират потоците 
отработена киселина, преди да се отведат от 
инсталацията. 

Приложението на описания в  експери-
менталната част на настоящата статия алго-
ритъм за отстраняване на несъответствия 
изисква преминаването на следните етапи: 

А. Идентификация на проблема – 
проблемът, поставен от ръководството на 
фирмата към всички инсталации, подаващи 
бензинови фракции, а именно – влошаване 
на качеството на стоковия бензин в бензи-
новия пул. 

Към решаването на проблема се пристъпва 
чрез набиране на статистически данни в цех 
„Сярно-кисело алкилиране” за повторяе-
мостта на дефектите, вида на самите дефекти, 
размера на загубите в резултат на дефектите и  
др. 

Б. Следващата стъпка е оценката на 
дефектите и разкриване на възможните 
решения, което се извършва чрез използване 
на Парето-анализа, метода „Мозъчна атака” и 
причинно-следствена диаграма (ПСД). 

 Парето-анализ  
1. Прави се списък на дефектите: 
1.1. Извънпроектен състав на олефиновия 

поток – елемент А. 
1.2. Извънпроектен състав на изобутано-

вия поток – елемент Б. 
1.3. Извънпроектна концентрация на ката-

лизатора за СКА – елемент В. 
1.4. Ниско октаново число на алкилата – 

елемент Г. 
2. Изразяват се елементите в стойностен 

вид - лв. и в % спрямо общите загуби в табл. 
1. 

3. Градират се елементите по големина - 
табл. 2, и се построява диаграмата на Парето - 
фиг. 2. 

4. Построява се разпределението на загу-
бите от различните дефекти чрез сумиране на 
процентите - фиг. 3. 

 

Таблица 1. Стойностен вид в лв. и % на 
отделните дефекти спрямо общите загуби за 

период от една седмица 
 

ЕЛЕМЕНТ ЗАГУБИ В 
ЛВ. 

ЗАГУБИ В 
% 

А 102343 26.77 
Б 89700 23.46 
В 35728 9.35 
Г 154525 40.42 

Общи загуби: 382296 100.00 
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Таблица 2. Подредба на дефектите 
(елементите) по големина 

 
 

Елемент 
 

Загуби 
в лв. 

 
Загуби 
в % 

Загуби в % 
с 

натрупване 

Г 154525 40.42 40.42 
А 102343 26.77 67.19 
Б 89700 23.46 90.65 
В 35728 9.35 100.00 

Общи 
загуби: 

382296 100.00  
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Фиг. 2. Диаграма на Парето за посочените 
дефекти (елементи) 
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Фиг. 3. Загуби от различните дефекти (еле-

менти) чрез сумиране на процентите. 
 

На елементите Г и А съответстват загуби 
67.19%. Елементи с най-голямо влияние вър-
ху загубите от дефекти в цех „Сярно-кисело 
алкилиране” са Г и А, които причиняват 
67.19% от общите загуби, т.е. те са „решава-
щи малко” фактори, а останалите фактори са 
„тривиални много”. 

Ето защо целта е отстраняване на причи-
ните, водещи до загубите Г и А, т.е. до 
загубите от елементите „Ниско октаново 
число на алкилата” и „Извънпроектен състав 
на олефиновия поток”. 

Първите загуби (Г) се проявяват в отдела 
по окачествяване на получавания продукт от 
инсталацията (алкилата), а вторите загуби (А) 
- в инсталацията при получаване на 
суровината за процеса на сярно-кисело 
алкилиране. 

Усилията в случая се насочват към отст-
раняване на дефектите от елемента Г, тъй ка-
то те са с по-голяма величина (40.42%). 

Съгласно предлагания алгоритъм, за 
дефектите от елемент Г се прилага методът на 
„мозъчна атака” и се построява „Причинно-
следствена диаграма” (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Причинно-следствена диаграма на 
елемента Г (ниско октаново число на алкила-
та) 

Ниско 
октаново 
число на 
алкилата 

МАТЕРИ
АЛИ 

ХОРА УСЛОВИЯ 
НА 

ОКОЛНА 
ТА СРЕДА 
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КОНТ 
РОЛ 

ТЕХНИЧЕС

КИ 

СРЕДСТВА

 
ИЗИСКВАТ 
СПЕЦИАЛ
НИ ТЕХН. 
СРЕДСТВА

 
НЕКВАЛИ
ФИЦИРА 

НИ 

 
НЕОБУЧЕ 

НИ 

 
ИЗВЪНПРОЕ

КТНИ 
ВИБРАЦИИ 

 
НЕКА 

ЧЕСТ ВЕН

 
ИЗВЪН 

КАЛИБРА
ЦИОНЕН 
СТАТУС 

 
След определянето на причините за 

проблема се извършва тяхното ранжиране по 
метод „FMEA” (Модел на отказа и анализ 
на ефекта от него).  

Резултатите от ранжирането на причините 
са представени в табл. 3: 

 

Таблица 3. Стойности на рисковия приорите-
тен номер (RPN) за отделните причини 

 
Причина S O D RPN 

Материали с ниско ка-
чество 

5 4 2 40 

Специални технически 
средства за подготовка и 
пробовземане  

 
7 

 
4 

 
2 

 
56 

Неквалифициран персонал 9 2 3 54 
Необучен персонал 10 3 3 90 
Извънпроектни вибрации в 
помещението 

5 5 4 100 

Некачествен контрол 7 4 3 84 
Наличие на технически 
средства с извънкалибра-
ционен статус 

9 5 3 135 
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Легенда:  
S-значимост на последствието от 
несъответствието;  
O-възможност за възникване на причините за 
несъответствието;  
D – възможност за откриване на причините. 

 
Отстраняването на всички възможни 

причини за появата на проблема е 
невъзможно и нерентабилно. Необходимо е 
да се отделят най-важните две-три причини, 
които да се управляват при решаването на 
проблема. 
От данните в табл. 3 се вижда, че е необ-

ходимо да се атакуват следните причини с 
най-висок приоритетен рисков номер, а имен-
но: наличието на технически средства с из-
вънкалибрационен статус (RPN=135); извън-
проектни вибрации в помещението за анализ 
на показателя „Октаново число” (RPN=100) и 
необучен персонал (RPN=90). 
Предприемане на коригиращи действия 
1. Обновяване на програмата за калиб-

риране на техническите средства в лабора-
торията за анализ на междинните продукти от 
инсталациите. Разработен е и е приложен нов 
алгоритъм за оценка на междукалибраци-
онните интервали на използваните техни-
чески средства. 

2. Ремонт на помещението, в което е 
разположен стендът за определяне на 
показателя „Октаново число” с цел 
намаляване на вибрациите, влияещи върху 
чувствителните елементи на техническото 
средство. 

3. Планиране съобразно програмата на ин-
дивидуални профилирани по тематиката на 
работа обучения на персонала и последващо 
оценяване на получените знания. 
Проверка на получения резултат (ефи-

касността на коригиращите действия) 
За проверка на ефикасността на кориги-

ращите действия, съгласно предлагания алго-
ритъм, са събрани данни от лабораторията за 
анализ на „октаново число” на проби алкилат 
в рамките на две седмици (табл. 4). 

 
Таблица 4. Резултати за „октаново число - 
RON” на 50 проби алкилат в рамките на две 

седмици 
 

96.1 96.1 96.0 96.1 96.1 
96.0 96.0 96.1 96.1 96.1 
95.9 96.0 96.1 96.1 96.1 
96.1 95.9 96.1 95.9 96.0 

96.1 96.1 96.1 96.0 96.0 
96.2 96.1 96.1 96.2 96.1 
96.0 96.1 96.2 96.1 96.1 
96.3 96.1 96.1 96.1 96.1 
96.1 96.2 96.1 96.1 96.1 
96.1 96.1 96.0 96.1 96.2 

 
Въз основа на събраните данни за пока-

зателя „октаново число (RON)” на 50 проби 
алкилат е построена хистограма (фиг. 5): 
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Фиг. 5. Хистограма на получените резултати 
за октаново число (RON) на 50 проби алкилат 

 
Формата на получената хистограма е 

симетрична и наподобява кривата на нормал-
ното разпределение. Средната стойност (96.1) 
е по средата на размаха и има симетрия отля-
во и отдясно. В резултат можем да кажем, че 
процесът е добре центриран по отношение на 
качеството. 

Стабилност на процеса във времето 
За оценка на стабилността на постигнатите 

резултати от коригиращите действия се раз-
работва контролна карта. За построяването й 
се използва сертифициран сравнителен мате-
риал (CRM) за „октаново число” (RON). 
 Данните са представени на фиг. 6: 
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Фиг. 6. Контролна карта на показателя 
„октаново число” (RON) за период от една 
година след предприетите коригиращи 
действия в лабораторията. 
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Легенда: Сертифицирана стойност на ССМ 
за „октаново число” (RON): 98.0, S=0.2; ГКГ 
(горна контролна граница на картата): 98.6 
(+3S); ДКГ (долна контролна граница на 

картата): 97.4 (-3S). 
 

От показаното на контролната карта може 
да се съди, че с течение на времето процесът 
запазва своята стабилност, т.е. резултатите за 
показателя „октаново число” (RON) във вре-
мето са в границите 3S. 
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