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The main source of polyvinyl alcohol is polyvinyl acetate. Other sources and methods 

for polyvinyl alcohol synthesis are intended for research and specific purposes. 

Considering the significant sources of oil and gas in Iran and the availability of raw material 

for PVOH (vinyl acetate monomer by Arak Petrochemical Company) and polyvinyl acetate 

there is a good potential for production of polyvinyl butyral and related polymers. The 

economical and technical studies by Ministries of Industry, Oil and Commerce have 

brought the industrial production of PVOH in the first priority of investment activities. 

This polymer can be produced at different degrees of hydrolysis and molecular weight 

by variations in processing condition. Different grades of polyvinyl alcohol have found 

various applications in industry.
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دريافت: 1392/4/8، پذيرش: 1392/7/23

 بزرگترین منبع صنعتی پلی وینیل الکل، پلی وینیل استات است. سایر منابع تنها برای کارهای پژوهشی و
ویژه موجوداند. باتوجه به منابع عظیم نفت و گاز و دسترس پذیری خوراك اولیه تولید این پلیمر در 
داخل کشور )مونومر وینیل استات تولیدي پتروشیمي اراك(، پتانسیل مناسبی برای تولید پلی وینیل 
استات و پلی وینیل الکل و مواد حاصل از این محصوالت )مانند پلی وینیل بوتیرال و ...( درکشور وجود 
دارد. ارزیابي هاي فني و اقتصادي تولید این پلیمر پرمصرف وارداتي، با آمارهاي ارائه شده توسط 
وزارت های صنعت، معدن و تجارت و نفت، تولید صنعتي آن را در صدر اولویت هاي سرمایه گذاري 
قرارداده است. پلی وینیل الکل با توجه به درجه آبکافت و جرم مولکولي هاي مختلف داراي درجه هاي 
متفاوتي است که با تغییر شرایط فراورش در طول تولید مي توان به آنها دست یافت. این مقاله تالشي 

براي بررسي جایگاه پلي وینیل الکل در صنعت و اقتصاد است.
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مقدمه
در سال 1932 پلی وينيل الكل برای اولين بار توسط برگ و هرمن 
ساخته شد و از واكنش تبادل استری به دست آمد ]1[. پس از آن 
پيشرفت غيرمنتظره ای در سال 1938 توسط ساكورادا، توماناسی و 
يازاوا در توليد الياف استال دار شده مقاوم به آب حاصل شد ]2[. 
الياف  رشد  با  دوم  جهانی  جنگ  از  پيش  الكل  پلی وينيل  صنعت 
از جنگ جهانی  پس  تا  ماده  اين  كرد.  پيشرفت  ژاپن  در  وينيلون 
دوم به شكل تجاری توليد نمی شد. پلی وينيل الكل به عنوان ماده 
اوليه اين الياف نهايتًا در شركت های نی چی بو و كوراری به شكل 
تجاری درآمد و به تدريج با افزايش توليد و با توجه به قيمت مناسب 
 اين ماده در سايركاربردها هم به كار گرفته شد. بعدها آمريكا، چين و
اروپای غربی هم جزو كشورهای اصلی توليد كننده اين محصول 
شدند. اولين پلی وينيل الكل های توليدی كه از راه افزودن آلكيل به 
محلول شفاف الكلی پلی وينيل استات به دست آمدند، رنگ عاجی 

داشتند ]3[.
توليد  برای  ژاپن،  در  به ويژه  بزرگی،  اقتصادی  سرمايه گذاری 
فراوان  بسيار  كاربردهای  بعد  به  زمان  آن  از  گرفت.  انجام  الياف 
نظيرآهارزنی الياف، روكش ها، چسب ها و كاالهای قالب گيری شده، 
مقدار  به  الكل  پلی وينيل  توليد  در سال 1974  كرد.  پيدا  گسترش 

500000 تن در جهان رسيد ]3[. 
 امروزه، مصرف اين پليمر در كشور از چندهزار تن تجاوز كرده و
عمدتًا در صنايعی نظير آهارزنی منسوجات و كاغذ، چسب، تهيه 
و  الياف  تهيه  و  امولسيونی  پليمرشدن  برای  محافظ  كلوئيدهای 
پلی وينيل بوتيرال كاغذ مصرف می شود. از ديگر مصارف پلی وينيل 
كودهای  و  علف كش ها  آفت كش ها،  ساختار  در  استفاده  الكل، 
شيميايی و نيز تهيه افزودنی های بتن و اتصاالت سيمانی در ساختمان 
امولسيون كننده  به عنوان  كمتری  مقادير  در  آن  از  همچنين  است. 
افزايش چسبندگی  موقت،  محافظ  پوشش های  آرايشی،  موارد  در 
خاک برای جلوگيری از فرسايش  آن و در كاغذ عكاسی استفاده 
بيمارستانی،  البسه  محافظت  برای  پرمصرف  پليمر  اين  می شود. 
آرايشی،  به كار می رود. صنايع  نباتی  آفت كش های  حشره كش ها و 
صنايع روكش كاری و ساخت و پوشش دهی صفحات چاپ برای 
نظير  خواصی  است.  پليمر  اين  ديگر  كاربرد  سايش  از  جلوگيری 
سازگاری با محيط زيست، انحالل پذيری درآب، مقاومت كششی 
در  كم  نفوذپذيری  قليايی،  محيط های  در  شيميايی  مقاومت  زياد، 
برابر گازها و خواص نوری مطلوب از علل استفاده اين پليمر در 
است  پزشكی  و  بندی  بسته  سازی،  كاغذ  نساجی،  نظير  صنايعی 

.]4-6[

مقدار مصرف كلی اين پليمر با توجه به توليد ساالنه و به ترتيب 
بيشترين مصرف در جدول 1 آمده است ]3[.

پلی وينيل الكل دارای خاصيت بسيار جالب زيست تخريب پذيري 
آزاد  حالت  به  طبيعت  در  وينيل الكل  مونومر  كه  جا  آن  از  است. 
وجود ندارد، بنابراين در صنعت براي توليد آن از پلی وينيل استات 
به عنوان يك ماده اوليه استفاده شده است. بزرگ ترين منبع صنعتی 
برای  تنها  ديگر  منابع  و  است  استات  پلی وينيل  الكل،  پلی وينيل 
از  وسيعی  دامنه  منابع  اين  موجوداند.  ويژه  و  پژوهشی  كارهای 

وينيل استرها و اترها را شامل می شوند ]7[.

جايگاه پلیمرهای پرمصرف در صنعت

جدول2 توزيع سهم هر كدام از پنج گروه اصلی محصوالت نهايی 
می دهد.  نشان  را  فروش  مقدار  و  داخلی  مصرف  در  پتروشيمی 
همان طور كه مشاهده می شود، پليمرها %17 فروش وزنی و 52% 
فروش ريالی را در اختيار دارند. اين موضوع نمايانگر ارزش افزوده 

تناژ توليدینوع مصرف

21000چسب
18000صنعت نساجی و بهبود بخشی الياف

14000صنعت كاغذ و روكش 

13000فيلم
10000محافظت  كننده  های كلوئيدی و ساير كاربردها

توزيع ريالی نوع محصول
)%(

توزيع وزنی 
)%(

1615مواد شيميايی اساسی
1450كود و سموم

5217پليمرها
64آروماتيك  ها

1214سوخت و مواد هيدروكربنی

جدول 1- مشخصات و تناژ توليدی انواع پلی وينيل الكل بر اساس 
نوع مصرف ]3[.

جدول2- توزيع وزنی محصوالت مختلف پتروشيمی برای مصرف 
داخلی ]8[.
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 زياد اين دسته از مواد نسبت به درصدوزنی اين گروه است. سوخت و
مواد هيدروكربنی كه %14 وزنی را به خود اختصاص داده است، در 

ارزش افزوده تنها سهم %12 را در اختيار دارد ]8[.
توليدات  مهم ترين  كه  انتخابی  ماده   200 از  متاسفانه  اكنون  هم 
صنايع پتروشيمی به شمارمی رود، حدود دو سوم آنها در ايران توليد 
نمی شود ]9[. آخرين آمار ارائه شده در گزارش توليد محصوالت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  توسط  شده  ارائه  پتروشيمی، 
محصوالت  اين  توليد  تنی  ميليون   5 حدود  كاهش  بيانگر  كشور، 
از سال 90 به سال 91 است. تحريم ها، سامان دهی پتروشيمی های 
كشور در جهت توليد بنزين و كمبود خوراک واحدهای پتروشيمی 

را می توان از جمله علل اين كاهش دانست ]10[.
آنها  از  به دو دسته  پليمرها  توليد  تهيه و  امروز در  اولويت های 

اختصاص می يابد:
وجود  كشور  در  آنها  اوليه  خوراک  كه  پرمصرفی  پليمرهای   -

داشته باشد و
صنايع  مثل  پراهميت  صنايع  در  استفاده  مورد  پليمرهای   -
نظامی، انرژی هسته ای و ... كه تحريم آنها می تواند كشور را دچار 

تهديدهای جدی كند ]11[.

كسب  منظور  به  توليد  زنجير های  تكميل  به  خاص  توجه  بايد 
و  كشور  داخل  در  محصول  يك  توليد  در  افزوده  ارزش  حداكثر 
كاهش صادرات توليدات نهايی از اولويت های صنعت و دانشگاه 
الكل در كشور، واردات  پلی وينيل  به مصرف زياد  با توجه  باشد. 
كننده مونومر  توليد  به كشور و واحدهای  پليمر  اين  صددرصدی 
پلی وينيل  توليد  برای  كشور  در  مناسبی  پتانسيل  استات،  وينيل 
شازند  پتروشيمی  است. شركت  موجود  الكل  پلی وينيل  و  استات 
طبق  سال  در  را  استات  وينيل  تن   30000 معادل  توليدی  )اراک( 

نمودار توليد شكل 1 دارد ]12[.
مهم ترين كشورهای توليدكننده انواع پلی وينيل الكل در جدول 3 
به همراه مقدار توليدی بر حسب هزار تن آورده شده است ]3،13[.

تولید صنعتی پلی وينیل الكل
برای توليد پلی وينيل الكل دو انتخاب وجود دارد:

1- توليد از پلی وينيل استات و
2- توليد از وينيل استات مونومر.

سرمايه گذاری  هزينه  اگرچه  اقتصادی،  بررسی های  به  توجه  با 
واحد توليد پلی وينيل الكل از وينيل استات مونومر بيشتر از هزينه 

شكل1- نمودار توليد وينيل استات در پتروشيمي اراک ]12[.

ژاپناروپاآمريكاوضعيت
جهانی

آهار نساجی
الياف وينيلون

فيلم
پوشش كاغذ

چسب
ماده كمكی در پليمرشدن

ساير

63
48
-
-
-
24
16
12

44
41
-
-
21
28
28
28

120
12.5
42.5
10
11
16
-
8

جدول3- مقدار مصرف پلی وينيل الكل در هر بخش ]3[.
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سرمايه گذاری واحد توليد اين پليمر از پلی وينيل استات است، ولی 
با توجه به فرايند توليد و استفاده از حالل ها و بازگرداندن آن به 
چرخه توليد وينيل استات، در مجموع توليد پلی وينيل الكل از وينيل 
توليد  نمودار   2 شكل  داراست.  را  بيشتری  افزوده  ارزش  استات 

پلی وينيل الكل در مجموعه پتروشيمی را نشان می دهد ]14[.
در شكل 3 نمايی ديگر از توليد پلی وينيل الكل به روش پيوسته 

به نمايش درآمده است ]15[.
در زبان انگليسی به غلط مرسوم شده است كه واژه آبكافت برای 
الكل كافت پلی وينيل استات به كار برده شود. در الكل كافت متانول 
يا اتانول استفاده می شود كه معموالً متانول ترجيح داده می شود. در 
اين واكنش ها كنش يارهای اسيدی يا بازی به كار برده می شوند. در 
اغلب موارد، با توجه به سرعت زياد كنشيارهای بازی از اين مواد 

استفاده می شود. 
پلی وينيل الكل های تجاری در گونه های متفاوتی موجود است كه 
خواص نهايی آنها ناشی از مقدار درجه آبكافت و جرم مولكولی 
پلی وينيل  در  نهايی  خواص  گفت،  می توان  كلی  به طور  آنهاست. 
آبكافت  درجه  توزيع  و  مولكولی  آبكافت، جرم  درجه  به  الكل ها 
بستگی دارد كه دو عامل اول بسيار مهم تر از عامل سوم است. با 
جدول4  طبق  را  الكل ها  پلی وينيل  می توان  موضوع  اين  به  توجه 

دسته بندی كرد ]5،16[.

هر يك از درجه های مخلف پلی وينيل الكل كاربرد خاصی دارند. 
درجه آبكافت پلی وينيل الكل روی خواص آن از قبيل كشش سطحی، 
اثر  در آب  انحالل پذيری  و  رئولوژی  واكنش،  سينتيك  سازگاری، 
می گذارد. شايد بتوان در يك تقسيم بندی كلی كاربردهای آبكافت 
و الياف  صنعت  كاغذها،  پوشش  در  بيشتر  را   )87-89%(  جزئی 
نساجی و درجه كامل آبكافت )%99-97( را در كاربردهايی نظير 
دانست.  پلی استر  الياف  و  كلوئيدی  محافظت كننده های  چسب ها، 
تقسيم  زياد  و  متوسط  كم،  گرانروی  دسته   3 به  الكل ها  پلی وينيل 

می شوند كه در جدول 5 آورده شده است ]3[.
با درجه آبكافت و گرانروي  الكل  كارايی های خاص پلی وينيل 
برابر  در  مقاومت  باشد،  بيشتر  آبكافت  است. هر چه درجه  متغير 
آب  برابر  در  مقاوم  مثال، چسب های  برای  می شود.  بهتر  نيز  آب 
بايد به طور كامل آبكافت شوند، اما در كاربردهايی كه مقاومت در 
با آبكافت جزئی استفاده  الكل  از پلی وينيل  نياز ندارند،  برابر آب 
كاغذ، درجات مختلفی  توليد  كارخانه های  به طور مشابه،  می شود. 
از پلی وينيل الكل را با توجه به خواص مورد نياز انتخاب می كنند، 
مثل مقاومت در برابر آب و روغن و قابليت جوهرپذيری در بازار 

شكل 2- چرخه توليد پلي وينيل الكل ]14[.

درجه آبكافت )%(درجه

سوپر
كامل

متوسط
جزئی

99/3
97-99
95-97
87-89

جدول 4- درجه های مختلف پلی وينيل الكل ]16[.

1، 2 راكتور پليمرشدن             3، 4، 8 كندانسور

5  حالل های ناشی از پليمرشدن            6 تانك محلول پلی وينيل الكل

7 جداكننده                9 مخزن جمع آوری پلی وينيل الكل

شكل 3- توليد پلی وينيل الكل به روش پيوسته ]15[.
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منسوجات. هنگامی كه از پلی وينيل الكل در مرحله آهار زني نخ ها 
استفاده  بافندگی  فرايند  طول  در  آنها  پارگی  از  جلوگيری  برای 
می شود، پلی وينيل الكل بر اساس نوع نخ، نوع ماشين و تركيبات 
ديگر محلول آهارزنی انتخاب می شود. پس از پارچه بافی محلول 
آبی پلی وينيل الكل نسبتا اسيدی است و مستعد رشد قارچ است. 
رطوبت مثل يك نرم كننده عمل می كند و باعث كاهش استحكام 
پارگی  آستانه  و  طول  ازدياد  افزايش  باعث  ولی  می شود،  كششی 

می شود.
زيست  محيط  در  كامل  به طور  كوتاه  زمان  در  الكل  پلی وينيل 
تجزيه می شود. همين امر سبب می شود تا اين ماده به عنوان گزينه 
شوينده های  جلد  نظير  كاربردها  برخی  در  استفاده  برای  مناسبی 
يك بار مصرف يا ماهيگيری )جايی كه يك بسته پلی وينيل الكل از 
طعمه بر سر قالب بسته شده و در آب انداخته می شود تا به تدريج 
با انحالل پلی وينيل الكل در آب، طعمه ها آزاد شده و در آب پخش 

نامحلول  نفتی  حالل های  در  الكل  پلی وينيل  شود.  مطرح  شوند( 
است و اين ويژگی اجازه می دهد تا در پوشش ها و فيلم ها استفاده 
شوند. در حال حاضر، پلی وينيل الكل در كاربردهای متنوعی استفاده 
قالب گيری پالستيك  تركيبات  به  از آن جمله می توان  می شود كه 
نمی چسبد(،  الكل  پلی وينيل  پوشش های  به  اپوكسی  مثال  )به طور 
 پوشش ها و فيلم های مقاوم به گازوئيل و سوخت، فرايند آهارزنی و
تكميل در نساجی، چسب ها، جوهرهای چاپ، شيشه های پوشش 
يافته، وسايل آرايشی و تزئينی، مواد دارويی )به عنوان عامل افزايش 

دهنده گرانروي( و الياف تقويتي بتن اشاره كرد.
پلی وينيل الكل در آب سرد و گرم محلول است. به عنوان مثال، 
انحالل پذير  گرم  و  سرد  آب  در  آبكافت   88% با  الكل  پلی وينيل 
گرم حل  آب  در  فقط  آبكافت   98% با  الكل  پلی وينيل  اما،  است. 
بيشتر،  آبكافت  درجه  هستند،  برابر  هم  با  ويژگی ها  بقيه  می شود. 

انحالل پذيری كمتر را سبب می شود ]17[.

ارزيابی فنی و اقتصادی تولید پلی وينیل الكل
با كسر هزينه مواد اوليه، دستمزد، استهالک و ماليات از مبلغ فروش 
محصوالت توليدی، ارزش افزوده به دست می آيد. شكل 4 نمودار 
آخرين گزارش استخراجی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
درباره سهم هر يك از رشته فعاليت های مختلف و صنايع داخلی 
كشور از سال 1384 تا 1389 نشان مي دهد. همان گونه كه در نمودار 

درجه پليمرشدنگرانروی )cP(دسته

گرانروی كم
گرانروی متوسط
گرانروی زياد

5
40-50
60>

500
1700
2000

جدول 5-گرانروی در درجه پليمرشدن های مختلف ]3[.

شكل 4- روند مقدار ارزش افزوده رشته فعاليت ها در بخش صنعت ]10[.
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مشخص است، در سال های انتهايی به سال 1388 و 1389 تقريبًا 
بيشترين سهم از ارزش افزوده متعلق به گروه مواد و محصوالت 
شيميايی است. ضمنًا اين گروه دارای رتبه اول درمقدار رشد ارزش 
افزوده، نسبت به ساير گروه ها از سال 1384 تا 1389 است. الزم به 
ذكر است، اين دسته به غير از محصوالت الستيكی و پالستيكی و 
صنايع پااليشگاهی است و به تنهايی حائز اين رشد افزايشی است. 
توليد فلزات اساسی و وسايل نقليه موتوری نيز در رتبه های بعدی 

قرار دارند ]10[. 
در  افزوده  ارزش  در  دسته  اين  افزايشی  رشد  می رسد،  به نظر 
سال های اخير، توجيه مناسبی برای توليد محصوالت جديد در اين 

گروه )از جمله پلی وينيل الكل و مشتقات آن( باشد.
شكل 5 سهم هر يك از كاالها و انواع دارای بيشترين سهم در 
جهان  در  را  آنها  از  شده  ساخته  اشيای  و  پليمری  مواد  صادرات 
نشان می دهد. ديده می شود، دسته پلی استال ها، پلی استرها، پلی اترها 
در  دوم  رتبه   2009 تا   2007 سال های  طي  متوسط  طور  به  و( 
مقدار صادرات را به خود اختصاص داده است ]10[. الزم به ذكر 
توليد  اوليه  ماده  و  بوده  دسته  اين  در  هم  الكل  پلی وينيل  است، 

پلی استال هاست.
فعاليت ها  رشته  اشتغال  و  افزوده  ارزش  شده  پيش بينی  اهداف 
جهانی  )طبقه بندی  آيسيك  طبقه بندی  تفكيك  به   1404 سال  تا 
رشته فعاليت ها( در نمودار شكل 6 ارائه شده است و افق حركت 
توليدی را در بخش های مختلف صنعتی را روشن می سازد. سهم 

با  هماهنگ  فعاليت ها،  رشته  افزوده  ارزش  شده  هدف گذاری 
اقتصادی(  عرصه  در  پيشرو  كشورهای  )به ويژه  جهانی  روندهای 
است. همان طور كه پيداست، ساخت مواد و محصوالت شيميايی از 
سال 1384 تا 1392 روند رو به رشدی داشته و پيش بينی می شود 
كه اين رشته فعاليت بايد در سال 1404 نيز بيشترين سهم از ارزش 
اين رو،  از  باشد.  فعاليت های ديگر داشته  بين رشته  را در  افزوده 
توليد و ايجاد واحدهای صنعتی اين گروه مانند پلی وينيل الكل و 
مشتقات آن مانند پلی استال ها همسو با مسير هدف گذاری شده و با 

اولويت در توسعه اقتصادی كشور است ]10[.
 با توجه به غنی بودن كشور از منابع مواد اوليه پلی وينيل الكل و
اولويت های  صدر  در  پليمر  اين  آن،  بسيار  كاربرد  به  توجه  با 
سرمايه گذاری در سال 1388 سازمان صنايع و معادن شناخته شد. 

فهرست اولويت ها به ترتيب زير است ]18[.
د-5 كاالهاي الستيك و پالستيك:

)در زير بخش كد شماره 25 آيسيك(
1- پلي وينيل الكل

2- پلي متيل متاكريالت به شكل گرانول
3- پلي كربنات 

4- پلي يورتان ها 
5- پلي آميدها 

6- و ...
و  داشته  قرار  اتيلن  درخوشه  الكل  پلی وينيل  است،  ذكر  به  الزم 

شكل 5- صادرات كاالهای با بيشترين سهم از صادرات مواد پالستيكی و اشيای ساخته شده از اين مواد، ماخذ )پايگاه داده 
مركز تجارت بين المللی( ]10[.
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تقريبا همه مواد پيش و پس از آن در خوشه با توجه به منابع عظيم 
در  الكل  پلي وينيل  خوشه  است.  تامين  قابل  كشور  در  پلی اتيلنی 
شكل 7 ديده مي شود )رنگ های آبی بيانگر اولويت های بررسی 

در اين خوشه است( ]12[.

درفرايند توليد پلی وينيل الكل كه استفاده گسترده ای در صنايع 
مختلف دارد، مقدار زيادی متيل استات به عنوان محصول جانبی 
توليد می شود. مقدار توليد اين محصول 1/5 تا 1/7 تن به ازای 
واحد  اين  در  يادشده  محصول  است.  الكل  پلی وينيل  تن  هر 

از بخش صنعت، معدن و  فعاليت های صنعتی و معدنی  برای رشته  افزوده هدف گذاری شده  ارزش  شكل 6- سهم 
تجارت در سال های 1394-1404.

شكل 7- خوشه پلی اتيلن ]12[.
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ناخالص بسياركم است.  به شكل  نيز  استفاده داشته و قيمت آن 
ارزشمند  محصول  دو  توليد  متيل استات  آبكافت  واكنش  اهميت 

خوراک  عنوان  به  اسيد  استيك  است.  متانول  و  اسيد  استيك 
 8 شكل  می شود.  بازگردانده  واكنش  ابتدای  به  فرايند  مصرفی 

شكل8- فرايند بازگشت متيل استات به چرخه توليد پلی وينيل الكل ]19[.

امتياز قدرت نرم سهم در تجارت 
بين المللی

ارزش افزوده عنوان گروه فعاليت
ابعاد فرهنگی سطح فناوری رشد سهم

3/8 3 1/6 5 4 5 محصوالت غذائی و آشاميدنی  ها
1/3 1 1/6 1 2 1 محصوالت از توتون و تنباكو
1/7 3 1/6 2 1 1 ساخت منسوجات
2 3 1/6 3 1 1 پوشاک و عمل آوری پوست خز

1/7 3 1/6 2 1 1 دباغی، چرم،كيف، چمدان و كفش
1/4 2 1/6 1 1 1 چوب و محصوالت چوبی به جز مبل
1/8 1 1/6 2 2 2 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذی
2 5 1/6 1 2 3 انتشار و چاپ وتكثير

3/2 2 3/3 4 3 2 كك و فراورده های حاصل از نفت
4/6 2 5 5 4 5 ساخت مواد و محصوالت شيميايی
2/7 4 3/3 2 3 2 محصوالت از الستيك و پالستيك
2/4 1 3/3 2 2 3 ساير محصوالت كانی غيرفلزی
3/1 1 3/3 4 2 3 ساخت فلزات اساسی
3/1 1 3/3 3 3 4 مصنوعات فلزي
4/5 1 5 5 4 5 ساخت ماشين آالت و تجهيزات
4 3 5 3 5 4 ماشين آالت دفتری و حسابداری

4/3 2 5 4 5 4 ماشين آالت و دستگاه  های برقی
4/8 3 5 5 5 5 راديو، تلويزيون، وسايل ارتباط
4 5 5 3 5 3 ابزار پزشكی، اپتيكی، دقيق، ساعت
4 3 5 4 3 4 وسايل نقليه موتوری

3/2 2 3 3 5 2 ساير تجهيزات حمل و نقل
2/4 2 1/6 2 4 3 مبلمان و ساير مصنوعات
1/5 1 1/6 1 2 2 بازيافت

جدول6- اولويت های صادرات در هر بخش با رويكرد باال به پايين ]10[.
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را  الكل  پلی وينيل  توليد  در  جانبی  محصوالت  بازگشت  چرخه 
نشان می دهد ]19[.

باالدستی)ارتقای  اهداف  اساس  بر  محصوالت  رتبه بندی  برای 
از  می توان  مطلوب(  امكان پذيری  و  كشور  بين المللی  جايگاه 
نرم  قدرت  و  بازار  گستردگی  افزوده،  ارزش  مانند  شاخص هايی 
استفاده كرد. در جدول 6 اولويت های صادرات با رويكرد باال به 
پايين ارائه شده است. نهايتًا با سهم دهی هر بخش امتياز نهايی هر 

گروه مشخص شده است. 
 با توجه به آمار موجود در رديف امتيازها، عدد ساخت مواد و
گروه  امتياز  ازعدد  پس  دوم  رتبه  در   )4/6( شيميايی  محصوالت 
اين  دارد.  قرار  ارتباطی)4/8(  وسايل  و  تلويزيون  راديو،  فعاليت 
مطلب بيانگر اولويت صادرات اين دسته از مواد است، بنابراين با 
توجه به قرارگيری پلی وينيل الكل در اين بخش می توان در حالت 
داشت  زيادی  اميد  آن  ارزآوری  و  صادرات  به  زياد  تناژ  با  توليد 

.]10[

بازار پلی وينیل الكل
است.  تن  هر  ازای  به  دالر   2000 الكل  پلی وينيل  جهانی  قيمت 
در حال حاضر، در كشور اين محصول توليد نمی شود و واردات 
محصول به كشور وجود دارد. بنابراين، قيمتی كه به دست مصرف 
كننده می رسد، بيش از قيمت جهانی است. با توجه به بازه قيمت 
تقريبا  شده،  انجام  بازاری  مطالعات  اساس  بر  و  محصول  جهانی 
 قيمت هر كيلوگرم چسب در بازار ايران 4 تا 5 دالر است. توليد و
ناشی  را   )46%( جهان  مصرف  از  نيمی  تقريبا  چين  در  مصرف 
می شود. بدين ترتيب، حدود %77 از اين ماده در كشورهای آسيايی 
متحده  اياالت  در  بوتيرال  پلی وينيل  توليد  صنايع  می شود.  توليد 
الكل  پلی وينيل  كننده  مصرف  بزرگ ترين  اروپا،  غرب  و  آمريكا 

هستند. مصرف اين پليمر به عنوان كمك پليمرشدن، بزرگترين بازار 
را در چين دارد. توليدكننده های الياف وينيلون در ژاپن از مصرف 
مصرف  می رود،  انتظار  هستند.  الكل  پلی وينيل  عمده  كننده های 
درصد   3/5 ساالنه   ،2014 تا   2009 سال های  در  الكل  پلی وينيل 
الكل در شكل 9 نشان داده  پلي وينيل  يابد. روند مصرف  افزايش 

شده است ]20[.
توليد پلی وينيل الكل كسب و كار سرمايه محور است كه مستلزم 
بايد  توليدكنندگان  اساس،  اين  بر  است.  زيادی  ثابت  هزينه های 
بتوانند  تا  باشند  از نرخ زياد توليد و حاشيه سود كافی برخوردار 
اخيراً  كنند. چين  تأمين  را  تجهيزات  نگه داری  و  تعمير  هزينه های 
به  كه  كرده  راه اندازی  را  بزرگی  الكل  پلی وينيل  توليد  واحدهای 
تنهايی ظرفيت تأمين %50 نياز جهانی را داراست. اما ركود اقتصاد 
جهان روی صادرات پلی وينيل الكل اثر گذاشته است. گاز طبيعی 
اتان، ماده خام اوليه برای توليد مونومر وينيل  )متان( يا مشتق آن 
استات هستند و قيمت گاز طبيعی عامل اصلی در هزينه های توليد 

پلی وينيل الكل است. 
از  بسياری  برای  است.  مصون  رقابت  از  نسبتًا  الكل  پلی وينيل 
از  برخی  در  اما  ندارد.  وجود  آن  برای  جايگزينی  هيچ  كاربردها 
كاربردها، كربوكسی متيل سلولوز، پلی وينيل استات، التكس استيرن 
بوتادی ان می تواند به طور جايگزين استفاده شود. نشاسته به عنوان 
عنوان  به  بوتادی ان  استيرن  نساجی  و التكس  در  زني  آهار  عامل 
با اين  محمل و سفيدكننده نوری در توليد كاغذ استفاده می شود. 

حال، پلی وينيل الكل از هر دوی آنها كارآمدتر است ]15،20[.

نتیجه گیری

ايران مقام دوم جهان را در ذخاير اثبات شده نفت و گاز را داراست. 
بنابر اين، باتوجه به برخورداری ايران از منابع نفت و گاز فراوان، 
تالشگران اين عرصه بايد با شناخت اولويت های برنامه های توسعه 
اقتصادی سهم مناسبی ازتوليد و تجارت محصوالت پتروشيمی در 
منطقه وجهان را از آن خود كنند و با سرعت هرچه تمام تر از خام 
عنوان  به  الكل  پلی وينيل  مهم  نقش  بگيرند.  فاصله  نفت  فروشی 
با توجه  پليمری پرمصرف و وارداتی در تكميل خوشه پلی اتيلن، 
به توليد خوراک اوليه آن )توليد وينيل استات در واحد پتروشيمی 
اراک( اهميت سنتز و توليد اين ماده را برای ما آشكار می كند. ضمنًا 
انواع درجه های  توليد  امكان  آبكافت  فرايند  بيشتر  مطالعه هر چه 

مختلف پلی وينيل الكل را فراهم می كند.
الكل در كشورهای مختلف در  شكل 9- روند مصرف پلی وينيل 

سال 2009 ]20[.
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