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چكیده
فرررادردۀ بنر ین بررهعنرروا یکری از محصررو بررا ارزش افر ددۀ بررا در سر د محصررو
پا یشگاهی مورد توجه بسیار است .تولید هرچه بیشتر ایرن فررادرده برا توجره بره مسرا
مختلف کشور به یک امر حیاتی ت دی شده است؛ امردزه بعضی از داحدهای بنر ینسرازی،
تحت شعاع تولید ردغن س در داحد هستند .ردغن س مادهای با گرا رَدی د نقطۀ جوش
با است که در داخ لولهها ،کمپرسور د داکنشگاهها رسرو کررده ،عملیرا فراینردی را
مخت میکند .همچنین باعث مسمومشد کاتالیسرتهرای داحردهای مختلرف مریشرود.
ردغن س  ،ترکی ی از مولکولهای بَسپاری شرده برا زنجیررۀ طرو نی اسرت کره بره دسریلۀ
بَسپارش ترکی ا کلریدی هیدردکربندار د یا بَسپارش این ترکی ا با ترکی ا غیراشر اع،
تشکی میشود .هدف از این مطالعه بررسی ردشهای کاهش تولید ردغن س با استفاده از
فرایند تحلی سلسلهمرات ی است؛ فرایند تحلی سلسلهمرات ری یرک ردش تصرمی گیرری،
براساس معیارهای مختلف برهمنظرور دسرتیابی بره نترای منطقری اسرت ،کره بره کمرک
نرماف ار Expert Choiceانجام شده است .ه ینره ،امکرا سرنجی فنری اجرایری ،برازدهی د
مالحظا زیستمحیطی بهعنوا معیارهای این فرایند انتخا شده اسرت .همچنرین سره
جاذ آلومینای فعالشده ،آلومینای ارتقا یافته د ترکیب الیاف کربن برا کرربن فعرالشرده
بهعنوا گ ینههای فرایند تحلی سلسلهمرات ی انتخا شردند .پر از بررسری د مقایسرۀ
زدجی معیارها د سه گ ینۀ ممکن در نرماف ار جاذ ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشرده
بهعنوا بهترین جاذ با  33/3درصد ارجحیت نسر ت بره دیگرر جراذ هرا انتخرا شرد.
همچنین معیار ه ینه د مالحظا زیسرتمحیطری بره ترتیرب دارای  32/6د  22/4درصرد
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کلیدواژهها :ردغن س  ،جاذ ،
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ارجحیت بودند.

 .1مقدمه



پ ریشردی کشررور دارای بیشررترین بهرررهدری باشررند .برررای اینکرره

شرکتهای پا یش نفت سه بس ایی در ردنق اقتصادی کشرور ایفرا

داحدهای پا یشگاهی از برازدهی برا یی برخروردار باشرند ،بایرد در

میکننرد؛بنابراین زم اسرت ایرن شررکتهرا برا توجره بره مسرا

شرایط بهینۀ خود فعالیت کنند .در نس های ادلیه پا یشگاههایی که
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بره داحردهررای تقطیررر اتمسرفریک 3د داحردهای تررولید نفتررا د

در هیرررردردتیرتورها از غیررررر فعررررال شررررد (مسررررمومیت)،

برخری داحدهای تصفیه با آ محددد بودند[ .]1دلی امردزه عملیا

اقداماتی انجام شود[.]2

پا یشگاهی بسیار پیچیده است .از مهمترین ارکا یرک پا یشرگاه،

یکی از مشکال پیش ردی شرکت پا یش در داحدهای بن ینسازی

ت دی هرچه بیشتر نفت خام به فرادردههای برا ارزش افر ددۀ برا د

به آلودگی با هیدردژ کلرید مربوط میشود؛ مسا

اصرلی ناشری از

درنظر گرفتن جن رههرای اقتصرادی آ اسرت .شرمار فررادردههرای

این آلودگی ع ارتند از :سمی شد کاتالیستها ،اف ایش افرت فشرار

سوختی همچو بن ین ،سوخت جت د نفت سفید محددد است ،دلی

در برخی از داحدها مانند کمپرسرور ،خروردگی بخرشهرای خرا

بررسیهرا نشرا مریدهنرد کره بریش از  2222فررادردۀ نفتری برا

سامانه د تشکی مادهای به نرام ردغرن سر  .]2[2هیردردژ کلریرد

مشخصا دیژه در شرکتهای پا یش تولیرد مریشرود[ .]2اگرچره

بهعنوا یک س برای کاتالیستهرای م تنری برر نیکر د پرا دیوم

شرکتهای پا یش فرادردههای مختلف تولید میکنند ،دلری حجر

عم میکند[.]9

زیادی از برشهای نفتی سرنگین اسرت د ارزش اقتصرادی چنردانی

با ترکیب شد هیدردژ کلرید با آمونیراک ،مرادهای گرانررد شر یه

ندارد؛ در این میا سوختهایی همچو بنر ین ،گازد یر د جرت از

آمونیوم کلرید ( NH4Clیا بهع ارتی ردغن سر ) برهدجرود مریآیرد.

ارزش اف ددۀ با یی برخوردار هستند[ .]3انتظار می ردد با توجره بره

آمونیوم کلرید با توجه به ساختار شیمیایی آ به راحتی میتواند در

عمر چاههای نفت خام ،کیفیت نفتهای خام مورد فرادرش ،بهتدری

سامانه های عملیاتی مختلف رسو کند د باعث ایجراد شراخههرایی

کاهش یابد د محتوای گوگرد د چگالی آ ها اف ایش یابد .چگالیهای

شود که در پایا میتواند منجر به توقف ک داحرد عملیراتی شرود.

با تر به معنی آ است که عمردۀ نفرت خرام در برا تر از 322 C

تشکی آمونیوم کلرید یک فرآیند برگشتپذیر است د برهشرد بره

به جوش آید .این دضعیت مستل م ایجاد پا یشرگاه هرایی مردر برا

درجۀ حرار دابسته است .در داکنشهای گرمازا ،دمای با  ،تعرادل

ماشینآ

را بهسمت تولید داکنش دهندهها (هیدردژ کلرید د آمونیاک) تغییر

اضافی است[.]4

بن ین یکی از فرادردههای سوختی مطلوبی است که مصررف آ در

میدهد .به اینترتیب در شرایط عملیاتی (دما با ) ،در داحد اصرالح

کشررور مررا برره بریش از  92میلی رو لیتررر در ردز م ریرسررد؛ بیشررتر

کاتالیسررتی آمونیروم کلریرد مشررک سرراز نیسررت .بررا ایرن حررال ،در

پا یشگاههای نفت خام دد یا سرهنروع بنر ین تولیرد مریکننرد کره

قسمتهای پاییندست برج ،که دمرای آ کمترر از  122 Cاسرت،

میتوا به بن ین بدد سر معمولی د بن ین سوپر اشاره کرد .فرق

ردغن س به صور پایدار باقیمیماند د در سیست های جداسرازی،

اساسی سوختهای عادی د سوپر در عملکرد ضد کوبرۀ آنهرا اسرت.

م دلهای حرارتی ،کمپرسورها د پمپها تجمع پیدا میکنرد .عرالده

بن ین مخلوط پیچیدهای از هیدردکربنهایی است که گسرترۀ نقطرۀ

بر این ،ردغن س به شک یرک پوسرتۀ جامرد در برا ی بسرترهای

جوش آ ها بر اساس ردش  ASTM4بین  223-32 Cاست[ .]3برا

نگهدارندۀ کلرید ایجاد میشود که س ب کراهش قابر توجره فشرار

در نظرگرفتن کیفیت محصو

د مقررا زیستمحیطی (همچرو

ردی آنها میشود[ .]9تاکنو ردش های مختلفی برای حذف ترکیرب

یورد 4 3د  )3چالشهای مربوط به پا یش نفت اندک اندک افر ایش

ردغن س ارا ه شده است که متأسفانه هریچکردام راهکرار عملری د

مییابد[ .]6داحدهای مختلف پا یشگاهی مانند داحد  CCR6از گراز

صددرصدی برای حذف د یا کاهش ردغن س نیسرت .یکری از ایرن

هیدردژ (طی مراح هیردردترتینگ ،)2بسریار اسرتفاده مریکننرد.

ردشها تغییر شرایط عملیاتی از جمله دمرا اسرت کره برا توجره بره

فرآیند اصالح کاتالیستی از اصلی ترین منابع تولید هیدردژ در یرک

محدددیتهای فرایندی در برجهای مختلف این ردش چندا عملری

پا یشگاه است .با اینحال ،تولید هیدردژ خالص یک عملیا بسیار

د کاربردی نیست .با توجه بره شررایط حراک برر داحرد ،اسرتفاده از

1. Topping
2. hydroskimming
3. ADU
4. American Society for Testing and Materials
5. Euro 4, Euro 5
6. Catalytic Cracking Reformer
7. Hydrotreater
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به پا یشگاههای تاپینگ 1د هیدرداسکیمینگ 2معردف بودند ،صررفا

سخت است .به ایرنترتیرب ،بایرد بررای حفاظرت بسرتر کاتالیسرتی

جاذ های گوناگو میتواند راهکار مناس ی باشرد؛ بایرد جراذبی در
فرایند استفاده گردد که بتوا آ را در بستر کاتالیستی جاگرذاری د
از آ استفاده کرد.
8. Green Oil
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یکی از این جاذ ها آلومینرای فعرال اسرت کره برهطورگسرتردهای

انجام میشود ،در حالیکه جذ شیمیایی ردی سطح ارتقادهندههرا

برهعنرروا بسررتر کاتالیسرتی د جرراذ اسررتفاده مریشررود .از جملرره

اتفرراق مرریافتررد کرره معمررو داکررنش شرریمیایی برگشررتناپررذیر

مهمترین کاربردهای این مراده میتوا به :ای دمررری کرد نررمررال

انجام میگیرد .آلومینرای ارتقرا یافتره مریتوانرد در دماهرای برا تر

1

استفاده شود؛ زیرا بازده آ بسریار برا تر از آلومینرای فعرال اسرت.

بوتا [ ،]12شکستن آلکا های زنجیرکوتراه ،دیهیدردکلردناسریو

کلردآلکا ها د همچنین حذف فلوراید ،آرسنیک ،سرلنیوم ،برریلی د

اینحال ،اگر در دمای پایین استفاده شود ،می توا ظرفیت جرذ
با 

دیگر مواد ط یعی آلی از آ اشاره کرد .هنگامیکه در مورد کلریدها

آ را با تهیۀ مرواد دارای سرطح تمراس برا افر ایش داد .در طرول

د به دیژه حذف هیدردژ کلرید مشکالتی در پا یشگاهها رخ میداد،

سالهرا ،تعرادل برین جرذ شریمیایی د فی یکری در ایرن فنرادری

آلومینای فعال بهعنوا یک جاذ بالقوه در نظر گرفته مریشرد ،در

تغییرکرده است ،ظرفیرت کر کلرر مشرتقشرده از تعرادل ایرن دد

داقع ادلین راه ح تجراری د عملیراتی ،اسرتفاده از آلومینرای فعرال

سررازدکار جرررذ در محرردددۀ  12-14درصرررد دزنرری قرررراردارد.

است .آلومینای فعال مادهای بسیار متخلخ با سطح دسیع است .در

عالده براین ،ظرفیت نگهداری کلرایرد آلومینرای فعرال ارتقرا یافتره

عین حال ،سازدکار جذ هیدردژ کلرید ردی آلومینای فعرال نیر

میتواند تا  24درصد دز آ باشد[ ،]6کره ایرن میر ا برا افر ایش

متکی بر جذ شیمیایی است .با توجه به اثرا کمککننردۀ جرذ

محتوای ارتقادهنده بهدست میآید.

فی یکی د جذ شیمیایی ،سرطح د ریخرت شناسری 2آلومینرا نقرش

ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشده یک جاذ م تنی برر آلومینرا

مهمی در اف ایش ظرفیت جاذ برای حذف هیردردژ کلریرد دارد.

است ،که آغشته به اکسیدهای فل ی د ارتقرا یافتره برا فسرفا د یرا

جذ فی یکی بهدلی تعام بین مولکول قط ی هیردردژ کلریرد د

آمینهای آلی است .به دستآدرد یک جاذ که ظرفیت نگهرداری

مح های قط ری ردی سرطح آلومینرا (برهعنروا مثرال گرردههرای

هیدردژ کلرید زیادی داشته باشد د در عین حال گرایش کمتری به

هیدردکسی ) اتفاق میافتد .با اینحال ،جرذ شریمیایی هیردردژ

تشکی ردغن س داشتهباشد به طورکام با این جاذ پوشش داده

کلرید ردی سطح آلومینا دجود دارد د ایرن امرر از طریرق دد مسریر

میشود .ارتقادهندههای قلیایی ،از فسفا ها د آمینها اسیدیتۀ ذاتی

مختلف رخ میدهد :نخست تفکیک هیدردژ کلریرد در جفرتهرای

آلومینا را خنثی میکند د برهطرور ضرمنی حساسریت جراذ را بره

 Al-Oبا تشکی گونههای  Al-Clد ددمری یرک گررده هیدردکسری

تشکی ردغن س کاهش میدهد[ .]12در ایرنمقالره برا توجره بره

3

4

جدید د جداسازی هیدردژ کلرید در  Al-OHبا تشکی گونرههرای

مطالعا انجامشرده سره گ ینرۀ آلومینرای فعرال ،آلومینرای فعرال

 Al-Clد آ [ .]11به طورکلی ،آلومینای فعرال دارای یرک ظرفیرت

ارتقا یافته د ترکیب الیاف کربن با کرربن فعرالشرده بررای گر ینش

جذ متوسط برای کلریردها اسرت کره از  3ترا  12درصرد دز آ

3

بهترین جاذ در فرایند تحلی سلسله مرات ی ( )AHPانتخا شد.
موجرود در داحردهای فراینردی چهرار

متفاد است .برتری استفاده از ایرن جراذ بررای حرذف کلریردها

همچنین با توجه به مسرا

برگشتپذیری جاذ است که بیشتر هیدردژ کلریدها با دما حذف

معیار 6ه ینۀ تمامشده ،بازدهی جاذ  ،امکا سنجی فنی د اجرایی د

میشوند ،همچنین ه ینۀ نس تا ک آلومینرای فعرال در مقایسره برا

مالحظا زیستمحیطی برای انتخا بهترینگ ینه در فرایند

سایر مواد جاذ مورد استفاده است.

مورد تج یه د تحلی قرارگرفتند.

AHP

آلومینای فعال ارتقاءیافته یک مادۀ جامد با سطح گسترده است کره
با اش اعشد آلومینای فعالشده با مقادیر مختلف اکسیدهای قلیایی

 .2روشکار

یا قلیایی خاکی همگذاری میشود .برخالف جذ در آلومینای فعال،

برای مقایسه میرا ایرن ردشهرا از فرآینرد تحلیر سلسرلهمرات ری

جذ

هیدردژ کلرید در آلومینای فعال ارتقاءیافته ،کمتر به جرذ

فی یکی د بیشتر به جرذ شریمیایی متکری اسرت .جرذ فی یکری

استفاده شدهاست .فرایند سلسلهمرات ری تحلیلری ( )AHPیرکردش
ساختاری برای سازماندهی د تج یه د تحلی تصرمی هرای پیچیرده،

هیدردژ کلرید ردی گردههای هیدردکسی سرطح آلومینرای فعرال
1. Dehydrochlorination
2. Morphology
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3. Blachman
4. Alternatives
5. Analytical Hierarchy Process
6. Criteria

 1922به دسیلۀ توماسال ساعتی ابداع شرد AHP .براسراس نظریرۀ

مقدار

اهمیت

1

به یکاندازه ترجیحی

علوم بهکار گرفته میشرود؛ همچنرین ایرنردش برر اسراس مقایسرۀ

3

تا حدددی ترجیحی

زدجی بنا نهاده شدهاست د امکا بررسی سناریوهای مختلرف را بره

3

بهشد ترجیحی

مدیرا د برنامهری ا میدهد[ .]12ردش  AHPبراساس ارزیرابی برا

2

بسیار ترجیحی

چندمعیاره با در نظرگرفتن اثر هم مرا کلیرۀ معیارهرای تأثیرگرذار

9

بسیار بسیار ترجیحی

فرایند ،ادلویت هریک از گ ینهها را بررسی د درپایا گ ینۀ پسندیده

 6 ،4 ،2د 2

اهمیت بین مقدارهای فوق

تخمین نرخ – مقیاس پایهگذاری شده است د در زمینههای مختلف

را تعیین میکند .ساختار سلسلهمرات ی شام چندمرحله است :گرام
نخست شام ایجاد یکساختار کلی است کره در آ هردف (سرطح

در اینتحقیق سطح ادل (هدف) پیداکرد مناسبترین جاذ بررای

ادل) ،معیارهررا (سررطح ددم) د گ ینررههررا (سررطح سرروم) نشررا داده

حذف د یا کاهش تولید ردغن س در داحد بن ینسازی است .بررای

میشوند زم به ذکر است که مابین سطح دد د سطح سه مریتوانرد

سطرح ددم چهار شاخص انتخرا شده است که برازدهی ،هر ینرره،

زیرمعیار نی قرارگیررد[ .]11ردش تحلیر سلسرلهمرات ری براسراس

مالحظا زیستمحیطی د امکا سرنجی فنری د اجرایری برهعنروا

مقایسۀ زدجی است ،به طروریکره قضراد د محاسر ا را سرادهترر

معیارهای این فرایند برگ یده شدهاند .این چهار معیار به د ی زیرر

می کند د می ا سازگاری د ناسازگاری عملکررد را نشرا مریدهرد.

بسیار مورد توجه هستند .ط یعتا یکی از مهمترین شاخصهرا بررای

با اینردش تصمی های غیرساختاری د پیچیده را مریتروا در نظرر

انتخا هر ردشی بازدهی آ ردش است؛ هرچه بازدهی بیشتر باشرد

گرفت .مراح کار در ردش  ،AHPبا تعیین عناصرر تصرمی گیرری د

شرایط فرایند آرمانیتر خواهد بود .اندیشهها از نظر اقتصادی زمرانی

ارجحیت داد به آ ها آغاز میشرود د شرام سره مرحلرۀ اساسری

کارایی زم را دارند که منافع حاص از آ هرا بریش از ه ینرههرای

ساختن ردندنمای سلسلهمرات ی ،تعیرین ضرریب اهمیرت معیارهرا د

آ ها باشد ،پ

کارآمدترین ردش آ است که با ترین تفراد برین

زیرمعیارها ،د تعیین ادلویرت گ ینرههرا اسرت .قضراد در ایرنردش

این دد مقدار بهدجود بیاید.

میتواند برم نای دستی د نرماف اری رق بخورد؛ که ردش نرم اف اری

امردزه بشر باخطرهای زیستمحیطی بسیاری ردبرد اسرت؛ بنرابراین

بهدلی کاهش خطای انسانی از دقت با یی برخوردار است .نرم اف ار

مالحظا زیستمحیطی یکی از ارکرا اصرلی انجرام هرر فراینردی

اب اری سراده د پرکراربرد بررای تصرمی گیرری برا

است .در اینمرحله باید بررسی های زم برای نی به استانداردهای

چندمعیار است که در فرایند تحلیر سلسرلهمرات ری برهکرار گرفتره

زیستمحیطی انجرام شرود .در سرطح سروم آلومینرای فعرالشرده،

ردشی بریهمترا بررای اسرتفاده از

آلومینای ارتقایافته ،ردش ترکیب الیاف کرربن برا کرربن فعرالشرده

سنجش دد به دد (یا زدجی) است کره مریتوانرد نترای دقیرقترر د

بهعنوا سهگ ینه در نظر گرفته شدهاست .همچنین با توجه به بومی

مناسبتری ارا ره نمایرد .همرا گونره کره اشراره شرد ،در نررمافر ار

نشد بعضی از جاذ ها معیار امکا سنجی فنی د اجرایی به یکی از

میتوا ارجحیتها را براساس زدجی مقایسه کررد،

ادلویتهای انجام هر پردژهای در ایرا ت دی شدهاست .برا توجرهبره

همچنین در این نرماف ار تحلی حساسیت تصمی گیرری نسر ت بره

معیار امکا سنجی فنی میتروا سرهگ ینرۀ آلومینرای فعرالشرده،

تغییرا در شاخص های مسأله ،بررسی می شرود [ .]13-13مقایسرۀ

آلومینررای ارتقایافترره د ترکی رب الی راف کررربن بررا کررربن فعررالشررده

براسراس شراخصهرای مختلفری

بررسی د تج یه د تحلی شد .در آلومینای فعرالشرده بررای حرذف

همچو عددی ،گرافیکی د حردفی انجام میشود ،که شراخصهرای

هیدردژ کلریرد از هرر دد جریرا گراز د مرایع اسرتفاده مریشرود.

زدجری عررددی بررهعلررت سررهولت درک ،بیشررتر اسررتفاده مرریشررود.

با اینحال ،برخی ادعا میکنند که این جاذ درکاربردهای فاز مایع

این شاخصها در جددل ( )1آدرده شدهاست[.]13

تاحدددی ناکارآمد است .این رفتار بیشتر برای سامانه هرای مرایع برا

اکسپر چوی

1

میشود .نرماف ار اکسپر چوی

اکسپر چوی

زدجی در نرماف ار اکسپر چوی

بررسی روشهای کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزینسازی...

م تنی بر ریاضیا د ردانشناسی است .اینردش نخستینبار در دهرۀ

جدول  .1مقیاس سنجش زوجی بهشیوۀ عددی.

1. Expert Choice
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سطوح هیدردژ کلرید ک است .هما گونه که هیردردژ کلریرد برا

از آلومینای فعال است؛ که علت آ می ا برا ی داکرنش شریمیایی

جذ فی یکی د شیمیایی برردی سطح آلومینای فعرالشرده حرذف

است ،اما هنوز محدددیتهای نفوذ مادۀ جذ شونده از راه یۀ مایع

میشود ،فرایند کلی در درجۀ حرار پایینتر بهتر رخ مریدهرد .در

تشکی شده بر ردی سطح جامد دجود دارد .ارتقا آلومینای فعرال برا

درجۀ حرار با تر ،هیدردژ کلرید ،بیشتردر سرطح آلومینرا تغییرر

اکسید فل ی عملکرد جاذ را نس تبره کلرایردهای هیردردکربندار

شیمیایی میدهد د ظرفیت تئوری جاذ کاهش مییابرد .در دمرای

به ررود مرریبخشررد د همچنررین ظرفیررت ک ر نگهررداری کلرایررد را

پایین ،جذ فی یکی ایجادمیشود ،این موضوع به شد تحت ترأثیر

اف ایش میدهد .توانایی اینجاذ برای حرذف برخری از کلریردهای

تراک سطحی گررده هیدردکسری قررار دارد .بررخالف جرذ ردی

آلی س ک ،همراه با ه ینرۀ تاانردازه ای کر آ در مقایسره برا سرایر

اکسیدهای فل ی ،جذ هیدردژ کلرید ردی آلومینای فعال بهشد

جاذ ها مورد توجه است .با اینحال ،ارتقای آلومینای فعال با اکسید

تحت تأثیر حضور آ در سامانه است .این امر را میتوا بهسادگی با

فل ی ،مشک تشکی ردغن س را بهطور کام ح نمیکنرد[.]11

این داقعیت توضیح داد که مولکول آ  ،قط ری اسرت د قط یرت آ

بستر آلومینا با فسفا ها د یا آمینهای آلی ارتقا داده می شود؛ چو

نس ت به هیدردژ کلرید بیشتر است .این بدا معنی است که آ با

بازده آ ها برای حذف هیدردژ کلریرد ثابرت شردهاسرت د توانرایی

هیدردژ کلرید_ برای جذ بر ردی گردههرای هیدردکسری فعرال

کاهش غلظت آلودگی زیر  1 ppmv1را دارند د همچنین به تشرکی

سطح آلومینای فعال_ ،رقابت میکند .با ایرنحرال ،زم اسرت ذکرر

داکنشهای بَسپارش تمای ندارند .تشرکی ردغرن سر برا ارتقرای

شود که آلومینای فعال ظرفیت حذف هیردردکربنهرای کلریردی را

آلومینای فعال با دی اتانولین 2کاهش مییابد ،درحالیکه ارتقای آ

ندارد د بهدلی ط یعت اسیدی ،گرایشری نسر تا برا بررای تشرکی

با فسفا ها ( Na3PO4د  )K3PO4ظرفیت نگهداشتی جاذ را بررای

ردغن س دارد[ .]12مقدار اکسیدهای فل ی آغشته به سطح آلومینا

کلریدها اف ایش میدهد[ .]12با توجهبه مطالب ذکر شده مریتروا

باید به طورکام کنترل شود تا محصول نهایی در کاربردهای صنعتی

ردندنمای فرایند تحلی سلسلهمرات ی را در شک ( )1نشا داد ،کره

استفاده شود .آلومینای فعال ارتقایافته نیر ماننرد آلومینرای فعرال،

در آ معیارها د گ ینههای فرایند کاهش مقدار ردغن س د ارت راط

میتواند بهعنوا جاذ در سامانههرای گراز د مرایع اسرتفاده شرود.

مابین آنها آدرده شدهاست.

اگرچه می ا جذ کلرید مایع برردی آلومینای فعال ارتقایافته با تر

کاهش روغن سبز

هزینه

امكانسنجی فنی و اجرایی

بازدهی

مالحظات زیستمحیطی

ترکیب

آلومینای

آلومینای

فعال شده

فیبر کربن با

ارتقا یافته

کربن فعال

شکل  .1روندنمای روش تحلیل سلسلهمراتبی برای کاهش مقدار روغن سبز.
2. DEA
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1

1. Parts per Million by Volume

 .3نتایج و بحث

دارد د محاسر ه شرد .ادلویرت د

براساس مطالب عنوا شده در بخش مقدمه د ردش کار برای هریرک

زدجی در نرم اف ار اکسپر چوی

از جاذ ها د با توجه به چهار معیار انتخابی در اینپژدهش ،سنجش

اهمیت هر یک از معیارهای موجود براساس محدددیتهرا د ال امرا

زدجی میا معیارها (ه ینه ،برازدهی د دیگرر معیارهرا) د گ ینرههرا

موجود در کاهش مقدار ردغن س در جددل ( )2مقایسه شده است.
1

انجام شرد .برر ط رق اهمیرت اعرداد در جرددل ( )1بررای هریرک از

چنا که که از جددل ( )2مشخص است ،میر ا ناسرازگاری بررای

معیارها ،سنجش عددی میا هر کدام انجام گرفت .بهخودیخود در

 4معیار در نظر گرفته شرده در فراینرد کراهش مقردار ردغرن سر

هر فرایندی جن ه یا معیار اقتصادی نس ت بره دیگرر شراخصهرا در

 9درصررد بررهدسررت آمررده اسررت .در ردش  ،AHPشاخص ری بررهنررام

ادلویت قرار دارد؛ بههمین دلی ادلویت عددی معیار ه ینه ،براساس

محاسر ه د اعرالم

مقررا

نسرر ت برره سررایر معیارهررا (بررهجرر معیررار مالحظررا

نرخ ناسازگاری بهدسیلۀ نرماف ار اکسپر چروی

میشود ،که برای بررسی مفهوم پایایی استفاده میشود .در حالتیکه

زیستمحیطی) بهشد ترجیحی انتخا میشود .در انجام فرایندها

ناسازگاری از حد نصا بیشتر باشرد ،زم اسرت ارزیرابیهرا مجردد

معیار ه ینه در مقاب معیرار مالحظرا زیسرتمحیطری از اهمیرت

انجام شود .می ا ناسازگاری باید از  12درصد کمتر باشد .اگرر ایرن

کمتررری برخرروردار اسررت؛ چرررا کرره امررردزه الترر ام برره مقررررا

شاخص بیش از  12درصد باشد نشا میدهد که مقایسههای زدجی

زیستمحیطی زمۀ انجام هرر پرردژۀ شریمیایی اسرت .همرین امرر

معقول د مناسب انجام نگرفتره اسرت؛ ایرن بردین معنری اسرت کره

باعثشده تا معیار ه ینره ترا حردددی ترجیحری نسر ت بره معیرار

قضاد های انجامشده از هماهنگی زیادی برخوردار هستند.

مالحظا زیسرتمحیطری باشرد .همچنرین اجررای صرحیح معیرار

مقایسرۀ زدجری معیارهررا در شررک ( )2برره نمررایش درآمررده اسررت؛

مالحظا زیستمحیطی در هر فرایندی در مرحلۀ امکا سنجی فنی

هما گونه که مالحظه میشود ه ینۀ فرایند با با ترین درصد (32/6

د اجرایی باید لحاظ شود ،که این امر موجبشرده معیرار مالحظرا

درصد) نس ت به سایر معیارها دارای بیشترین ارجحیت است د پر

زیستمحیطی تا حدددی ترجیحی نس تبه معیار امکا سنجی فنری

از آ معیار مالحظا زیستمحیطی ،بازدهی د امکا سنجی فنری د

د اجرایی باشد .همچنین امکا سنجی فنی د اجرایری هرر فراینردی

اجرایی به ترتیب با  22 ،22/4د  12درصد از ارجحیرتهرای بعردی

بهشد بر ردی بازدهی فرایند تأثیر خواهد گذاشت .توجه به همرین

برخوردارند.

بررسی روشهای کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزینسازی...

حدددی ترجیحی نس تبه معیار بازدهی باشد ،سرپ

ایرن مقایسرۀ

نکته باعث شده است تا معیار امکا سنجی فنی د اجرایی فراینرد ترا
جدول  .2مقیاس عددی سنجش زوجی معیارهای فرایند1.

ه ینۀ فرایند
بازدهی

هزینۀ فرایند

بازدهی

مالحظات زیستمحیطی

امكانسنجی فنی و اجرایی

1

4

3

3

1

2

1/4

1

3

مالحظا زیستمحیطی

1

امکا سنجی فنی د اجرایی
ناسازگاری (درصد)

9
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مالحظات زیستمحیطی
%22/4
امكانسنجی فنی و
اجرایی %11

بازدهی %22

هزینه فرایند %32/6

شکل  .2نتایج بهدستآمده از مقایسۀ زوجی برای معیارها در فرایند کاهش مقدار روغن سبز.

زم است تا برای یافتن گ ینۀ مناسب (جاذ ) برای کراهش مقردار

هیدردکربنهای مضر ،که باعث محدددیت انتشار میشود ،این مراده

ردغن س  -با توجهبه مطالب گ ارش شده -مقیاس عددی سرنجش

درکاربرد فاز مایع ترجیح داده نمیشود ،بهدیژه هنگرامیکره غلظرت

زدجی بررای گ ینرههرا بررسری شرود (جرددل ( .))3بنرابراین بررای

هیدردژ کلرید ک است .آلومینای ارتقایافته را مریتروا در دمرای

مقایسۀ زدجی میا گ ینهها باید به لحاظ برتری د کاستی هرکدام را

با تر استفادهکرد ،ظرفیت جرذ آ بره دسریلۀ اکسریدهرای فلر ی

بررسی کرد .عالدهبر گ ارش های مختلف مریتروا اشراره کررد کره

آغشته به سطح که بهطور برگشت ناپذیری با هیدردژ کلرید داکنش

آلومینا یک مادۀ تااندازه ای ارزا برا ظرفیرت جرذ متوسرط بررای

نشا میدهد ،اف ایش مییابد .از آنجایی که جذ فی یکی تقری را از

هیدردژ کلرید است؛ ب رگتررین کاسرتی ایرن جراذ  ،گررایش بره

بین میردد د این مواد قاب بازیافت نیستند پر

بره معنری حرذف

تشکی ردغن س است ،که میتواند منجرر بره مشرکال عملیراتی

آ ها به محض اش اع است .ارتقا با آمرینهرا د فسرفا هرا مریتوانرد

شدید شود .آلومینا ثابت کردهاست که در سامانههرای جامرد-گراز د

اسیدیتۀ آلومینا را کاهشدهد ،بنابراین گرایش به تشکی ردغن س

مایع -جامد مؤثر است .با اینحال ،با توجه بره اشر اع سرطح آ برا

را کاهش میدهد[.]6

جدول  .3مقیاس عددی سنجش زوجی گزینههای فرایند.
آلومینای فعالشده

آلومینای ارتقایافته

ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشده

آلومینای فعالشده

1

1/2

1/3

آلومینای ارتقایافته

ررررر

1

2

ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشده

ررررر

ررررر

1

ناسازگاری (درصد)

01
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6

انجررام گرفررت .ردش ترکیررب الیرراف کررربن بررا

حاکی از این است که معیرار قیمرت دارای

اکسررپر چرروی

نرماف ار اکسپر چوی

کربن فعالشده با  33/4درصد نسر تبره سرایر گ ینرههرا برا ترین

بیشترین ارجحیت ( 32/6درصد) است .گ ینۀ ترکیب الیاف کربن برا

ارجحیت را داشت .بعد از اینگ ینه ردش آلومینای ارتقا یافتره دارای

کربن فعالشده برا بیشرترین درصرد ( 33/3درصرد) دارای برا ترین

بیشررترین ادلویرت اسررت .یکری از مهمترررین د یلری کرره مریترروا

ارجحیت نس تبه بقیۀ گ ینرههرا هسرتند .بنرابراین جراذ ترکیرب

اشاره کرد که باعث این ارجحیت میشود معیار قیمت کلری فراینرد

الیاف کربن با کرربن فعرالشرده بررای کراهش مقردار ردغرن سر

است که س ب می شود آلومینای ارتقایافته دارای کمترین ارجحیرت

انتخا شد .براساس بررسریهرای انجرام شرده ،ضرریب ناسرازگاری

باشد .نتیجۀ این مقایسه در شرک ( )3ارا ره شردهاسرت .همچنرین

فرایند تحلی سلسرلهمرات ری بررای ایرن تج یره د تحلیر کمترر از

می ا ناسازگاری 1بررای  3گ ینره در نظرر گرفتره شرده در فراینرد

 2درصد است.

کاهش مقدار ردغن س  6درصد بهدست آمدهاست.
پ

از محاس ۀ ضررایب نهرایی بررای تحلیر نهرایی انتخرا ردش

مناسب برای کاهش مقدار ردغن س  ،زم است بره بررسری میر ا
سازگاری در قضاد ها پرداخت تا مطمئن شوند کره ناهمراهنگی در
قضاد ها به کمینه برسد.

 .4نتیجهگیری کلی
باید تولید ردغن س به س ب زیا ها د کاستیهرایی کره در صرنعت
ایجاد میکند در داحدهای بن ینسازی کراهش یابرد .در ایرنمقالره،
کاهش د یا حذف تولید ردغن س بهدسیلۀ جراذ هرا بررسری شرد.
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