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T

he 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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جايگاه پليوينيل الكل در صنعت و اقتصاد
محمد ابراهيم زينالي* ،محمد نظري
تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،صندوق پستی 14975 -112
دريافت ،1392/4/8 :پذيرش1392/7/23 :

بزرگترین منبع صنعتی پلیوینیل الکل ،پلیوینیل استات است .سایر منابع تنها برای کارهای پژوهشی و

ویژه موجوداند .باتوجه به منابع عظیم نفت و گاز و دسترسپذیری خوراك اوليه توليد اين پليمر در
داخل كشور (مونومر وینیل استات توليدي پتروشيمي اراك) ،پتانسیل مناسبی برای تولید پلیوینیل

استات و پلیوینیل الکل و مواد حاصل از این محصوالت (مانند پلیوینیل بوتیرال و  )...درکشور وجود
دارد .ارزيابيهاي فني و اقتصادي توليد اين پليمر پرمصرف وارداتي ،با آمارهاي ارائه شده توسط

محمدابراهيم زينالي

وزارتهای صنعت ،معدن و تجارت و نفت ،توليد صنعتي آن را در صدر اولويتهاي سرمايهگذاري

قرارداده است .پلیوینیل الکل با توجه به درجه آبکافت و جرم مولكوليهاي مختلف داراي درجههاي
متفاوتي است كه با تغيير شرايط فراورش در طول توليد ميتوان به آنها دست يافت .اين مقاله تالشي

براي بررسي جايگاه پليوينيل الكل در صنعت و اقتصاد است.

محمد نظري

واژگان کلیدی
پلیوینیل الکل،
ارزیابی فنی،
ارزیابی اقتصادی،
روش تولید،
درجه آبکافت
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فصلنامه علمي-ترويجي ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز 1392

در سال  1932پلیوینیل الکل برای اولین بار توسط برگ و هرمن
ساخته شد و از واکنش تبادل استری بهدست آمد [ .]1پس از آن
پیشرفت غیرمنتظرهای در سال  1938توسط ساکورادا ،توماناسی و
یازاوا در تولید الياف استالدار شده مقاوم به آب حاصل شد [.]2
صنعت پلیوینیل الکل پیش از جنگ جهانی دوم با رشد الیاف
وینیلون در ژاپن پیشرفت کرد .این ماده تا پس از جنگ جهانی
دوم به شکل تجاری تولید نمیشد .پلیوینیل الکل به عنوان ماده
اولیه این الیاف نهایت ًا در شرکتهای نی چی بو و کوراری به شکل
تجاری درآمد و بهتدریج با افزایش تولید و با توجه به قیمت مناسب
این ماده در سایرکاربردها هم بهکار گرفته شد .بعدها آمریکا ،چین و
اروپای غربی هم جزو کشورهای اصلی تولید کننده این محصول
شدند .اولین پلیوینیل الکلهای تولیدی که از راه افزودن آلکیل به
محلول شفاف الکلی پلیوینیل استات بهدست آمدند ،رنگ عاجی
داشتند [.]3
سرمایهگذاری اقتصادی بزرگی ،بهویژه در ژاپن ،برای تولید
الياف انجام گرفت .از آن زمان به بعد کاربردهای بسیار فراوان
نظیرآهارزنی الیاف ،روکشها ،چسبها و کاالهای قالبگیری شده،
گسترش پیدا کرد .در سال  1974تولید پلیوینیل الکل به مقدار
 500000تن در جهان رسید [.]3
امروزه ،مصرف این پلیمر در کشور از چندهزار تن تجاوز کرده و
عمدت ًا در صنایعی نظیر آهارزنی منسوجات و کاغذ ،چسب ،تهیه
کلوئیدهای محافظ برای پلیمرشدن امولسیونی و تهیه الیاف و
پلیوینیل بوتیرال کاغذ مصرف میشود .از دیگر مصارف پلیوینیل
الکل ،استفاده در ساختار آفتکشها ،علفکشها و کودهای
شیمیایی و نیز تهیه افزودنیهای بتن و اتصاالت سیمانی در ساختمان
است .همچنین از آن در مقادیر کمتری بهعنوان امولسیونکننده
در موارد آرایشی ،پوششهای محافظ موقت ،افزایش چسبندگی
خاک برای جلوگیری از فرسایش آن و در کاغذ عکاسی استفاده
میشود .این پلیمر پرمصرف برای محافظت البسه بیمارستانی،
حشرهکشها و آفتکشهای نباتی بهکار میرود .صنایع آرایشی،
صنایع روکشکاری و ساخت و پوششدهی صفحات چاپ برای
جلوگیری از سایش کاربرد دیگر این پلیمر است .خواصی نظیر
سازگاری با محیط زیست ،انحاللپذیری درآب ،مقاومت کششی
زیاد ،مقاومت شیمیایی در محیطهای قلیایی ،نفوذپذیری کم در
برابر گازها و خواص نوری مطلوب از علل استفاده این پلیمر در
صنایعی نظیر نساجی ،کاغذ سازی ،بسته بندی و پزشکی است
[.]4-6
16

جدول  -1مشخصات و تناژ تولیدی انواع پلی وینیل الکل بر اساس
نوع مصرف [.]3
نوع مصرف

تناژ تولیدی

چسب

21000

صنعت نساجی و بهبود بخشی الیاف

18000

صنعت کاغذ و روکش

14000

فیلم

13000

محافظت کنندههای کلوئیدی و سایر کاربردها

10000

مقدار مصرف کلی این پلیمر با توجه به تولید ساالنه و به ترتیب
بیشترین مصرف در جدول  1آمده است [.]3
پلیوینیل الکل دارای خاصیت بسیار جالب زیستتخریبپذيري
است .از آن جا كه مونومر وینیلالکل در طبيعت به حالت آزاد
وجود ندارد ،بنابراين در صنعت براي توليد آن از پلیوینیل استات
به عنوان يك ماده اوليه استفاده شده است .بزرگترین منبع صنعتی
پلیوینیل الکل ،پلیوینیل استات است و منابع دیگر تنها برای
کارهای پژوهشی و ویژه موجوداند .این منابع دامنه وسیعی از
وینیلاسترها و اترها را شامل می شوند [.]7

جایگاه پلیمرهای پرمصرف در صنعت
جدول 2توزیع سهم هر کدام از پنج گروه اصلی محصوالت نهایی
پتروشیمی در مصرف داخلی و مقدار فروش را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،پلیمرها  17%فروش وزنی و 52%
فروش ریالی را در اختیار دارند .این موضوع نمایانگر ارزش افزوده
جدول -2توزیع وزنی محصوالت مختلف پتروشیمی برای مصرف
داخلی [.]8

مواد شیمیایی اساسی
کود و سموم

توزیع ریالی
()%
16
14

توزیع وزنی
()%
15
50

نوع محصول

آروماتیکها

6

4

سوخت و مواد هیدروکربنی

12

14

پلیمرها

52

17
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باید توجه خاص به تکمیل زنجیرهای تولید به منظور کسب
حداکثر ارزش افزوده در تولید یک محصول در داخل کشور و
کاهش صادرات تولیدات نهایی از اولویتهای صنعت و دانشگاه
باشد .با توجه به مصرف زیاد پلیوینیل الکل در کشور ،واردات
صددرصدی این پلیمر به کشور و واحدهای تولید کننده مونومر
وینیل استات ،پتانسیل مناسبی در کشور برای تولید پلیوینیل
استات و پلیوینیل الکل موجود است .شرکت پتروشیمی شازند
(اراک) تولیدی معادل  30000تن وینیل استات را در سال طبق
نمودار تولید شکل  1دارد [.]12
مهمترین کشورهای تولیدکننده انواع پلیوینیل الکل در جدول 3
به همراه مقدار تولیدی بر حسب هزار تن آورده شده است [.]3،13

زیاد این دسته از مواد نسبت به درصدوزنی این گروه است .سوخت و
مواد هیدروکربنی که  14%وزنی را به خود اختصاص داده است ،در
ارزش افزوده تنها سهم  12%را در اختیار دارد [.]8
هم اکنون متاسفانه از  200ماده انتخابی که مهمترین تولیدات
صنایع پتروشیمی به شمارمیرود ،حدود دو سوم آنها در ایران تولید
نمیشود [ .]9آخرین آمار ارائه شده در گزارش تولید محصوالت
پتروشیمی ،ارائه شده توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کشور ،بیانگر کاهش حدود  5میلیون تنی تولید این محصوالت
از سال  90به سال  91است .تحریمها ،ساماندهی پتروشیمیهای
کشور در جهت تولید بنزین و کمبود خوراک واحدهای پتروشیمی
را میتوان از جمله علل این کاهش دانست [.]10
اولویتهای امروز در تهیه و تولید پلیمرها به دو دسته از آنها
اختصاص مییابد:
 پلیمرهای پرمصرفی که خوراک اولیه آنها در کشور وجودداشته باشد و
 پلیمرهای مورد استفاده در صنایع پراهمیت مثل صنایعنظامی ،انرژی هستهای و  ...که تحریم آنها میتواند کشور را دچار
تهدیدهای جدی کند [.]11

جايگاه پليوينيل الكل در صنعت و اقتصاد

شكل -1نمودار توليد وينيل استات در پتروشيمي اراك [.]12

تولید صنعتی پلیوینیل الکل

جدول -3مقدار مصرف پلیوینیل الکل در هر بخش [.]3
وضعیت

آمریکا

جهانی
آهار نساجی
الیاف وینیلون
فیلم
پوشش کاغذ
چسب
ماده کمکی در پلیمرشدن
سایر

63
48
24
16
12

اروپا

ژاپن

44
41
21
28
28
28

120
12.5
42.5
10
11
16
8
17
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برای تولید پلیوینیل الکل دو انتخاب وجود دارد:
 -1تولید از پلیوینیل استات و
 -2تولید از وینیلاستات مونومر.
با توجه به بررسیهای اقتصادی ،اگرچه هزینه سرمایهگذاری
واحد تولید پلیوینیل الکل از وینیلاستات مونومر بیشتر از هزینه

مقاالت علمی

جايگاه پليوينيل الكل در صنعت و اقتصاد

سرمایهگذاری واحد تولید این پلیمر از پلیوینیل استات است ،ولی
با توجه به فرایند تولید و استفاده از حاللها و بازگرداندن آن به
چرخه تولید وینیلاستات ،در مجموع تولید پلیوینیل الکل از وینیل
استات ارزش افزوده بیشتری را داراست .شکل  2نمودار تولید
پلیوینیل الکل در مجموعه پتروشیمی را نشان میدهد [.]14
در شکل  3نمایی دیگر از تولید پلیوینیل الکل به روش پیوسته
به نمایش درآمده است [.]15
در زبان انگلیسی به غلط مرسوم شده است که واژه آبکافت برای
الکلکافت پلیوینیل استات بهکار برده شود .در الکلکافت متانول
یا اتانول استفاده میشود که معموالً متانول ترجیح داده میشود .در
این واکنشها کنشیارهای اسیدی یا بازی بهکار برده میشوند .در
اغلب موارد ،با توجه به سرعت زیاد کنشیارهای بازی از این مواد
استفاده میشود.
پلیوینیل الکلهای تجاری در گونههای متفاوتی موجود است که
خواص نهایی آنها ناشی از مقدار درجه آبکافت و جرم مولکولی
آنهاست .بهطور کلی میتوان گفت ،خواص نهایی در پلیوینیل
الکلها به درجه آبکافت ،جرم مولکولی و توزیع درجه آبکافت
بستگی دارد که دو عامل اول بسیار مهمتر از عامل سوم است .با
توجه به این موضوع میتوان پلیوینیل الکلها را طبق جدول4
دسته بندی کرد [.]5،16

		
 2 ،1راکتور پلیمرشدن

 8 ،4 ،3کندانسور

 5حاللهای ناشی از پلیمرشدن

 6تانک محلول پلیوینیل الکل

			
 7جداکننده

 9مخزن جمعآوری پلیوینیل الکل

شكل  -3تولید پلیوینیل الکل به روش پیوسته [.]15
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هر یک از درجههای مخلف پلیوینیل الکل کاربرد خاصی دارند.
درجه آبکافت پلیوینیل الکل روی خواص آن از قبیل کشش سطحی،
سازگاری ،سینتیک واکنش ،رئولوژی و انحاللپذیری در آب اثر
میگذارد .شاید بتوان در یک تقسیمبندی کلی کاربردهای آبکافت
جزئی ( )87-89%را بیشتر در پوشش کاغذها ،صنعت الیاف و
نساجی و درجه کامل آبکافت ( )97-99%را در کاربردهایی نظیر
چسبها ،محافظتکنندههای کلوئیدی و الیاف پلیاستر دانست.
پلیوینیل الکلها به  3دسته گرانروی کم ،متوسط و زیاد تقسیم
میشوند که در جدول  5آورده شده است [.]3
کاراییهای خاص پلیوینیل الکل با درجه آبکافت و گرانروي
متغیر است .هر چه درجه آبکافت بیشتر باشد ،مقاومت در برابر
آب نیز بهتر میشود .برای مثال ،چسبهای مقاوم در برابر آب
باید بهطور کامل آبکافت شوند ،اما در کاربردهایی که مقاومت در
برابر آب نیاز ندارند ،از پلیوینیل الکل با آبکافت جزئی استفاده
میشود .بهطور مشابه ،کارخانههای تولید کاغذ ،درجات مختلفی
از پلیوینیل الکل را با توجه به خواص مورد نیاز انتخاب میکنند،
مثل مقاومت در برابر آب و روغن و قابلیت جوهرپذیری در بازار
جدول  -4درجههای مختلف پلی وینیل الکل [.]16

شكل  -2چرخه توليد پليوينيل الكل [.]14
18

درجه

درجه آبکافت ()%

سوپر

99/3

کامل
متوسط
جزئی

97-99
95-97
87-89

مقاالت علمی

جدول -5گرانروی در درجه پلیمرشدنهای مختلف [.]3
گرانروی کم
گرانروی متوسط
گرانروی زیاد

5
40-50
>60

500
1700
2000

منسوجات .هنگامی که از پلیوینیل الکل در مرحله آهار زني نخها
برای جلوگیری از پارگی آنها در طول فرایند بافندگی استفاده
میشود ،پلیوینیل الکل بر اساس نوع نخ ،نوع ماشین و ترکیبات
دیگر محلول آهارزنی انتخاب میشود .پس از پارچهبافی محلول
آبی پلیوینیل الکل نسبتا اسیدی است و مستعد رشد قارچ است.
رطوبت مثل یک نرم کننده عمل میکند و باعث کاهش استحکام
کششی میشود ،ولی باعث افزایش ازدیاد طول و آستانه پارگی
میشود.
پلیوینیل الکل در زمان کوتاه بهطور کامل در محیط زیست
تجزیه میشود .همین امر سبب میشود تا این ماده به عنوان گزینه
مناسبی برای استفاده در برخی کاربردها نظیر جلد شویندههای
یکبار مصرف یا ماهیگیری (جایی که یک بسته پلیوینیل الکل از
طعمه بر سر قالب بسته شده و در آب انداخته میشود تا بهتدریج
با انحالل پلیوینیل الکل در آب ،طعمهها آزاد شده و در آب پخش
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دسته

گرانروی ()cP

درجه پلیمرشدن

شوند) مطرح شود .پلیوینیل الکل در حاللهای نفتی نامحلول
است و این ویژگی اجازه میدهد تا در پوششها و فیلمها استفاده
شوند .در حال حاضر ،پلیوینیل الکل در کاربردهای متنوعی استفاده
میشود که از آن جمله میتوان به ترکیبات قالبگیری پالستیک
(بهطور مثال اپوکسی به پوششهای پلیوینیل الکل نمیچسبد)،
پوششها و فیلمهای مقاوم به گازوئیل و سوخت ،فرایند آهارزنی و
تکمیل در نساجی ،چسبها ،جوهرهای چاپ ،شیشههای پوشش
یافته ،وسایل آرایشی و تزئینی ،مواد دارویی (به عنوان عامل افزایش
دهنده گرانروي) و الیاف تقویتي بتن اشاره کرد.
پلیوینیل الکل در آب سرد و گرم محلول است .بهعنوان مثال،
پلیوینیل الکل با  88%آبکافت در آب سرد و گرم انحاللپذیر
است .اما ،پلیوینیل الکل با  98%آبکافت فقط در آب گرم حل
میشود .بقیه ویژگیها با هم برابر هستند ،درجه آبکافت بیشتر،
انحاللپذیری کمتر را سبب می شود [.]17
ارزیابی فنی و اقتصادی تولید پلیوینیل الکل

با کسر هزینه مواد اولیه ،دستمزد ،استهالک و مالیات از مبلغ فروش
محصوالت تولیدی ،ارزش افزوده بهدست میآید .شکل  4نمودار
آخرین گزارش استخراجی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت را
درباره سهم هر یک از رشته فعالیتهای مختلف و صنایع داخلی
کشور از سال  1384تا  1389نشان ميدهد .همان گونه که در نمودار
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شکل  -4روند مقدار ارزش افزوده رشته فعالیتها در بخش صنعت [.]10
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شکل  -5صادرات کاالهای با بیشترین سهم از صادرات مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ،ماخذ (پایگاه داده
مرکز تجارت بین المللی) [.]10
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مشخص است ،در سالهای انتهایی به سال  1388و  1389تقریب ًا
بیشترین سهم از ارزش افزوده متعلق به گروه مواد و محصوالت
شیمیایی است .ضمن ًا این گروه دارای رتبه اول درمقدار رشد ارزش
افزوده ،نسبت به سایر گروهها از سال  1384تا  1389است .الزم به
ذکر است ،این دسته بهغیر از محصوالت الستیکی و پالستیکی و
صنایع پاالیشگاهی است و به تنهایی حائز این رشد افزایشی است.
تولید فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری نیز در رتبههای بعدی
قرار دارند [.]10
بهنظر میرسد ،رشد افزایشی این دسته در ارزش افزوده در
سالهای اخیر ،توجیه مناسبی برای تولید محصوالت جدید در این
گروه (از جمله پلیوینیل الکل و مشتقات آن) باشد.
شکل  5سهم هر یک از کاالها و انواع دارای بیشترین سهم در
صادرات مواد پلیمری و اشیای ساخته شده از آنها را در جهان
نشان میدهد .دیده میشود ،دسته پلیاستالها ،پلیاسترها ،پلیاترها
و) به طور متوسط طي سالهای  2007تا  2009رتبه دوم در
مقدار صادرات را به خود اختصاص داده است [ .]10الزم به ذکر
است ،پلیوینیل الکل هم در این دسته بوده و ماده اولیه تولید
پلیاستالهاست.
اهداف پیشبینی شده ارزش افزوده و اشتغال رشته فعالیتها
تا سال  1404به تفکیک طبقهبندی آیسیک (طبقهبندی جهانی
رشته فعالیتها) در نمودار شکل  6ارائه شده است و افق حرکت
تولیدی را در بخشهای مختلف صنعتی را روشن میسازد .سهم
20

هدفگذاری شده ارزش افزوده رشته فعالیتها ،هماهنگ با
روندهای جهانی (بهویژه کشورهای پیشرو در عرصه اقتصادی)
است .همانطور که پیداست ،ساخت مواد و محصوالت شیمیایی از
سال  1384تا  1392روند رو به رشدی داشته و پیشبینی میشود
که این رشته فعالیت باید در سال  1404نیز بیشترین سهم از ارزش
افزوده را در بین رشته فعالیتهای دیگر داشته باشد .از این رو،
تولید و ایجاد واحدهای صنعتی این گروه مانند پلیوینیل الکل و
مشتقات آن مانند پلیاستالها همسو با مسیر هدفگذاری شده و با
اولویت در توسعه اقتصادی کشور است [.]10
با توجه به غنی بودن کشور از منابع مواد اولیه پلیوینیل الکل و
با توجه به کاربرد بسیار آن ،این پلیمر در صدر اولویتهای
سرمایهگذاری در سال  1388سازمان صنایع و معادن شناخته شد.
فهرست اولویت ها به ترتیب زیر است [.]18
د 5-كاالهاي الستيك و پالستيك:
(در زير بخش كد شماره  25آیسیک)
 -1پليوينيل الكل
 -2پليمتيل متاكريالت بهشکل گرانول
 -3پليكربنات
 -4پليیورتانها
 -5پليآميدها
 -6و ...
الزم به ذکر است ،پلیوینیل الکل درخوشه اتیلن قرار داشته و
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شکل  -6سهم ارزش افزوده هدفگذاری شده برای رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی از بخش صنعت ،معدن و
تجارت در سالهای .1394-1404
تقریبا همه مواد پیش و پس از آن در خوشه با توجه به منابع عظیم
پلیاتیلنی در کشور قابل تامین است .خوشه پليوينيل الكل در
شكل  7ديده مي شود (رنگهای آبی بیانگر اولویت های بررسی
در این خوشه است) [.]12

درفرایند تولید پلیوینیل الکل که استفاده گستردهای در صنایع
مختلف دارد ،مقدار زیادی متیل استات به عنوان محصول جانبی
تولید میشود .مقدار تولید این محصول  1/5تا  1/7تن به ازای
هر تن پلیوینیل الکل است .محصول یادشده در این واحد
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شکل  -7خوشه پلیاتیلن [.]12
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شکل -8فرایند بازگشت متیل استات به چرخه تولید پلیوینیل الکل [.]19
استفاده داشته و قیمت آن نیز به شکل ناخالص بسیارکم است.
اهمیت واکنش آبکافت متیلاستات تولید دو محصول ارزشمند

استیک اسید و متانول است .استیک اسید به عنوان خوراک
مصرفی فرایند به ابتدای واکنش بازگردانده میشود .شکل 8

جدول -6اولویت های صادرات در هر بخش با رویکرد باال به پایین [.]10
عنوان گروه فعالیت

ارزش افزوده

سطح فناوری ابعاد فرهنگی

محصوالت غذائی و آشامیدنیها

5

4

5

1/6

3

3/8

ساخت منسوجات

1

1

2

1/6

3

1/7

محصوالت از توتون و تنباکو

پوشاک و عمل آوری پوست خز

دباغی ،چرم،کیف ،چمدان و کفش

1
1
1

چوب و محصوالت چوبی بهجز مبل

1

انتشار و چاپ وتکثیر

3

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
کک و فراوردههای حاصل از نفت

2
2

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

5

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

3

محصوالت از الستیک و پالستیک
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ساخت فلزات اساسی
مصنوعات فلزي

ساخت ماشینآالت و تجهیزات

2
3
4
5

ماشینآالت دفتری و حسابداری

4

رادیو ،تلویزیون ،وسایل ارتباط

5

ماشینآالت و دستگاههای برقی

4

ابزار پزشکی ،اپتیکی ،دقیق ،ساعت

3

سایر تجهیزات حمل و نقل

2

بازیافت

2

وسایل نقلیه موتوری

مبلمان و سایر مصنوعات

22

سهم

رشد

سهم در تجارت
بین المللی

قدرت نرم

امتیاز

4
3

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

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

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
3/3
5

1
3
3
2
1
5
2
2

3/3

4

3/3

1

3/3
3/3
5
5
5
5
5
5
3

1/6
1/6

1
1
1
3
2
3
5
3
2
2
1

1/3
2

1/7
1/4
1/8
2

3/2
4/6
2/7
2/4
3/1
3/1
4/5
4

4/3
4/8
4
4

3/2
2/4
1/5
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بازار پلیوینیل الکل

شکل  -9روند مصرف پلیوینیل الکل در کشورهای مختلف در
سال .]20[ 2009

نتیجهگیری
ایران مقام دوم جهان را در ذخایر اثبات شده نفت و گاز را داراست.
بنابر این ،باتوجه به برخورداری ایران از منابع نفت و گاز فراوان،
تالشگران این عرصه باید با شناخت اولویتهای برنامههای توسعه
اقتصادی سهم مناسبی ازتولید و تجارت محصوالت پتروشیمی در
منطقه وجهان را از آن خود کنند و با سرعت هرچه تمامتر از خام
فروشی نفت فاصله بگیرند .نقش مهم پلیوینیل الکل به عنوان
پلیمری پرمصرف و وارداتی در تکمیل خوشه پلیاتیلن ،با توجه
به تولید خوراک اولیه آن (تولید وینیل استات در واحد پتروشیمی
اراک) اهمیت سنتز و تولید این ماده را برای ما آشکار میكند .ضمن ًا
مطالعه هر چه بیشتر فرایند آبکافت امکان تولید انواع درجههای
مختلف پلیوینیل الکل را فراهم میکند.
23
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قیمت جهانی پلیوینیل الکل  2000دالر به ازای هر تن است.
در حال حاضر ،در کشور این محصول تولید نمیشود و واردات
محصول به کشور وجود دارد .بنابراین ،قیمتی که به دست مصرف
کننده میرسد ،بیش از قیمت جهانی است .با توجه به بازه قیمت
جهانی محصول و بر اساس مطالعات بازاری انجام شده ،تقریبا
قیمت هر کیلوگرم چسب در بازار ایران  4تا  5دالر است .تولید و
مصرف در چین تقریبا نیمی از مصرف جهان ( )46%را ناشی
میشود .بدین ترتیب ،حدود  77%از این ماده در کشورهای آسیایی
تولید میشود .صنایع تولید پلیوینیل بوتیرال در ایاالت متحده
آمریکا و غرب اروپا ،بزرگترین مصرف کننده پلیوینیل الکل
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چرخه بازگشت محصوالت جانبی در تولید پلیوینیل الکل را
نشان میدهد [.]19
برای رتبهبندی محصوالت بر اساس اهداف باالدستی(ارتقای
جایگاه بینالمللی کشور و امکانپذیری مطلوب) میتوان از
شاخصهایی مانند ارزش افزوده ،گستردگی بازار و قدرت نرم
استفاده کرد .در جدول  6اولویتهای صادرات با رویکرد باال به
پایین ارائه شده است .نهایت ًا با سهمدهی هر بخش امتیاز نهایی هر
گروه مشخص شده است.
با توجه به آمار موجود در ردیف امتیازها ،عدد ساخت مواد و
محصوالت شیمیایی ( )4/6در رتبه دوم پس ازعدد امتیاز گروه
فعالیت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی( )4/8قرار دارد .این
مطلب بیانگر اولویت صادرات این دسته از مواد است ،بنابراین با
توجه به قرارگیری پلیوینیل الکل در این بخش میتوان در حالت
تولید با تناژ زیاد به صادرات و ارزآوری آن امید زیادی داشت
[.]10

هستند .مصرف این پلیمر بهعنوان کمک پلیمرشدن ،بزرگترین بازار
را در چین دارد .تولیدکنندههای الیاف وینیلون در ژاپن از مصرف
کنندههای عمده پلیوینیل الکل هستند .انتظار میرود ،مصرف
پلیوینیل الکل در سالهای  2009تا  ،2014ساالنه  3/5درصد
افزایش یابد .روند مصرف پليوينيل الكل در شكل  9نشان داده
شده است [.]20
تولید پلیوینیل الکل کسب و کار سرمایهمحور است که مستلزم
هزینههای ثابت زیادی است .بر این اساس ،تولیدکنندگان باید
از نرخ زیاد تولید و حاشیه سود کافی برخوردار باشند تا بتوانند
هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات را تأمین کنند .چین اخیرا ً
واحدهای تولید پلیوینیل الکل بزرگی را راهاندازی کرده که به
تنهایی ظرفیت تأمین  50%نیاز جهانی را داراست .اما رکود اقتصاد
جهان روی صادرات پلیوینیل الکل اثر گذاشته است .گاز طبیعی
(متان) یا مشتق آن اتان ،ماده خام اولیه برای تولید مونومر وینیل
استات هستند و قیمت گاز طبیعی عامل اصلی در هزینه های تولید
پلیوینیل الکل است.
پلیوینیل الکل نسبت ًا از رقابت مصون است .برای بسیاری از
کاربردها هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد .اما در برخی از
کاربردها ،کربوکسی متیل سلولوز ،پلیوینیل استات ،التکس استیرن
بوتادیان میتواند بهطور جایگزین استفاده شود .نشاسته بهعنوان
عامل آهار زني در نساجی و التکس استیرن بوتادیان به عنوان
محمل و سفیدکننده نوری در تولید کاغذ استفاده میشود .با این
حال ،پلیوینیل الکل از هر دوی آنها کارآمدتر است [.]15،20
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