ﺁشنایی با چرخﻪﯼ تولید ﻭ عرضﻪ ﻭ تقاضاﯼ محصوالﺕ
شیمیایی ﻭ پلیمرﯼ

محمد جوﺍﺩ نصیرﯼ

ﺩﺍنشجوﯼ کاﺭشناسی مهندسی شیمی
ﺩﺍنشگاﻩ تهرﺍﻥ

صنعت پترﻭشیمی  ،بخش گسترﺩﻩﺍﯼ ﺍﺯ صنایع فعالیت میکنند کﻪ محصوالﺕ گوناگونی تولید میکنند.
شیمیایی ﺍست کﻪ فرﺍﻭﺭﺩﻩهاﯼ شیمیایی ﺭﺍ ﺍﺯ موﺍﺩ خاﻡ

ﻭﺍحدهاﯼ پترﻭشیمی بر ﺍساﺱ نوﻉ خوﺭﺍﮎ مصرفی

حاصل ﺍﺯ نفت یا گاﺯ طبیعی تولید میکند .ﺍلبتﻪ برخی ﺩستﻪبندﯼ میشوند :ﺍلفین کﻪ شامل ﺍتیلن ،پرﻭپیلن،
ﺍﺯ ترکیباﺕ شیمیایی ساختﻪشدﻩ ﺍﺯ نفت نیز ﺍﺯ سایر

بوتاﺩین ﺍست .ﺁﺭﻭماتیک مانند بنزﻥ ،تولوئن ﻭ ﺯﺍیلن ﻭ

سوختهاﯼ فسیلی مانند ﺯغاﻝسنگ یا گاﺯ طبیعی یا گاﺯ کﻪ هماﻥ مونوﺍکسید کربن ﻭ هیدﺭﻭﮊﻥ ﺍست.
منابع تجدیدپذیر مانند ﺫﺭﺕ ﻭ نیشکر بﻪ ﺩست میﺁید.

ﺍبتدﺍ کوتاﻩ بﻪ معرفی برخی ﺍﺯ صنایع شیمیایی ﺩﺭ

تا پیش ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ شدﻥ نفت با کاﺭبرﺩ ﻭ مفهوﻡ ﺍمرﻭﺯﯼ

جهاﻥ می پرﺩﺍﺯیم .شرکت ﺍکسوﻥ موبیل (ExxonMo-

ﺩﺭ ﺯندگی ﺍنساﻥ ،موﺍﺩ شیمیایی موﺭﺩنیاﺯ ،برﺍثر تغییر  ، ) bilﺩﻭمین شرکت بزﺭﮒ جهاﻥ برپایﻪ میزﺍﻥ ﺩﺭﺁمد
ﻭ تبدیل صنایع گیاهی ﻭ جانوﺭﯼ بﻪ ﺩست میﺁمد .ﺍما ساالنﻪ ﻭ ﺍﺯجملﻪ بزﺭﮒترین شرکتهاﯼ صنعت نفت
ﺍﺯ ﺍﻭﺍیل قرﻥ بیستم ،نفت خاﻡ ﻭ گاﺯ طبیعی بﻪعنوﺍﻥ

ﻭ گاﺯ ﺍست کﻪ ﺩﺭ ﺍیاالﺕمتحدﻩ ﺁمریکا ﺩﺭ سﻪ بخش

ماﺩﻩ ﺍﻭلیﻪ برﺍﯼ تهیﻪ بسیاﺭﯼ ﺍﺯ ترکیباﺕ موﺭﺩنیاﺯ صنایع عملیاتی باالﺩستی (شامل ﺍکتشاﻑ  ،حفاﺭﯼ ﻭ ﺍستخرﺍﺝ
ﻭﺯندگی ﺭﻭﺯمرﻩ ﺍنساﻥ ،ﺍهمیت حیاتی ﻭ ﺭﻭﺯﺍفزﻭنی ﺩﺭ بسترهاﯼ جغرﺍفیایی گوناگوﻥ) ،پایینﺩستی (شامل
پیدﺍکرﺩﻩ ﺍست.

پاالیش ،باﺯﺭگانی ،ترﺍبرﯼ ﻭ ﺍنتقاﻝ سوخت ﻭ ﺭﻭﺍﻥساﺯها)

نفت ﻭ مشتقاﺕ ﺁﻥ ،کاﺭبرﺩهاﯼ گسترﺩﻩﺍﯼ ﺩﺭ فرﺍیند

ﻭ صنایع شیمیایی (شامل تولید طیف ﻭسیعی ﺍﺯ موﺍﺩ ﻭ

فرﺍﻭﺭﯼ ﻭ تولید بسیاﺭﯼ ﺍﺯ موﺍﺩ ﺍﻭلیﻪ ﻭ محصوالﺕ

محصوالﺕ بﻪکاﺭﺭفتﻪ ﺩﺭ صنایع بستﻪبندﯼ ،الستیکها

صنعتی ﺩﺭ ﺯمینﻪهاﯼ مختلف ﺩﺍﺭند کﻪ سبب پیدﺍیش ﻭ

ﻭ پالستیکها ،صنایع خوﺩﺭﻭساﺯﯼ ﻭ ﺍلیاﻑ پلیﺍستر)

تکامل بسیاﺭﯼ ﺍﺯ صنایع همچوﻥ ﺍنرﮊﯼ ،تأمین سوخت

فعالیت میکند .شرکت ﺩﺍﻭ کمیکاﻝ ()Dow Chemical

شبکﻪ حملﻭنقل ،محصوالﺕ کشاﻭﺭﺯﯼ  ،صنایع ﺩﺍﺭﻭیی ، ،شرکت ﺁمریکایی چندملیتی ﺍست کﻪ ﺩﺭ ﺯمینﻪ صنایع
ﺁفتکشها  ،پالستیکها ﻭ پلیمرها ﻭ  ...گرﺩیدﻩ ﺍست .ﺩﺭ باالﺩستی ﻭ همچنین تولید موﺍﺩ شیمیایی ،کاتالیزﻭﺭها
ﺍین نوشتﻪ با گوشﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺯنجیرﻩ تولید ﻭ عرضﻪ ﻭ تقاضاﯼ

ﻭ کوﺩهاﯼ شیمیایی فعالیت میکند .ساینوپک (Sino-

محصوالﺕ شیمیایی ﺁشنا میشویم چرﺍکﻪ تبیین ﻭ

 ،)pecشرکت نفت ﻭ گاﺯ چینی ﺍست کﻪ عمدﻩ فعالیت

تحلیل ﺭﻭند ﺩقیق تولید ﻭ عرضﻪ ﻭ تقاضاﯼ محصوالﺕ

عملیاتی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯمینﻪ پاالیش ﻭ تولید ﺍنوﺍﻉ فرﺍﻭﺭﺩﻩهاﯼ

گوناگوﻥ  ،پیچیدگیهاﯼ ﺯیاﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ.

نفت ﻭ گاﺯ ،خطوﻁ لولﻪ ﻭ ﺍنتقاﻝ ،تولید بنزین ﻭ موﺍﺩ

صنایع شیمیایی گسترﺩﻩﺍﯼ ﺩﺭ کشوﺭهاﯼ مختلف

شیمیایی ﺍﺯجملﻪ کوﺩهاﯼ کشاﻭﺭﺯﯼ ﺍست .ﺍیرلیکوئید
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( ، )Air Liquideشرکت چندملیتی فرﺍنسوﯼ ﺍست کﻪ تأمینکنندﻩ گاﺯهاﯼ صنعتی موﺭﺩنیاﺯ ﺩﺭ کاﺭخانﻪهایی چوﻥ
تجهیزﺍﺕ پزشکی ،موﺍﺩ شیمیایی ﻭ قطعاﺕ ﺍلکترﻭنیکی ﺍست.
ﺩﺭ ﺍیرﺍﻥ پاالیشگاههاﯼ ﺯیاﺩﯼ ﺍﺯجملﻪ پاالیشگاﻩ میعاناﺕ گاﺯﯼ ستاﺭﻩ خلیجفاﺭﺱ ،پاالیشگاﻩ تهرﺍﻥ ،تبریز ،الﻭﺍﻥ
ﻭ ...نفت ﺭﺍ پاالیش ﻭ نیاﺯ کشوﺭ بﻪ سوخت موﺭﺩنیاﺯ ﻭ گاﺯ طبیعی ﻭ همچنین خوﺭﺍﮎ مجتمعهاﯼ پترﻭشیمی ﺭﺍ
تأمین مینمایند .بنزین ،گاﺯﻭئیل ،نفتا ،ﺍنوﺍﻉ پلیﺍتیلن ،پلیپرﻭپیلن ،متانوﻝ ،ﺁﺭﻭماتیکها ،ﺍﻭﺭﻩ ،مالمین ،ﺍنوﺍﻉ
محصوالﺕ پلی ﺍستایرﻥ ﺍﺯجملﻪ محصوالﺕ تولیدﯼ صنایع شیمیایی ﺍیرﺍﻥ هستند .ﺩﺭ ﺍﺩﺍمﻪ بﻪ معرفی برخی ﺍﺯ
مهمترین محصوالﺕ شیمیایی ﻭ تولیدکنندگاﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍیرﺍﻥ میپرﺩﺍﺯیم.
لوبکاﺕ :
لوبکاﺕ ( )lube cutجزﺀ ﺍصلی ﻭ ماﺩﻩ ﺍﻭلیﻪ ﺭﻭغنموتوﺭ ﺍست کﻪ تقریبﴼ  85تا  95ﺩﺭصد ﺁﻥ ﺭﺍ تشکیل میﺩهد.
لوبکاﺕ ﺍﺯ یکی ﺍﺯ برﺵهاﯼ نفتی بﻪ ناﻡ برﺵ ﺭﻭغن ﺍﺯ پاالیشگاﻩهاﯼ نفت خاﻡ تأمینشدﻩ ﻭ پس ﺍﺯ ﺍنجاﻡ عملیاﺕ
پاالیش ﺭﻭﯼ لوبکاﺕ ،ماﺩهاﯼ بﻪ ناﻡ ﺭﻭغنپایﻪ بﻪعنوﺍﻥ ماﺩﻩ ﺍصلی ﺭﻭغنهاﯼ موتوﺭﯼ ،صنعتی ﻭ گریس حاصل
میشوﺩ .ﺩﺭ ﺍیرﺍﻥ ،شرکت نفت سپاهاﻥ ،نفت بهرﺍﻥ ،ﺍیرﺍنوﻝ ﺍﺯجملﻪ تولیدکنندگاﻥ ﻭ همچنین صاﺩﺭکنندگاﻥ
ﺭﻭغنموتوﺭ بنزینی ،ﺭﻭغنموتوﺭ ﺩیزلی ،ﺭﻭغنهاﯼ صنعتی ،ﺍسالﮎ ﻭﺍکس ،پاﺭﺍفین ﻭ ﺭﻭغنهاﯼ فرﺍیندﯼ هستند.
ﻭکیوﻡ باتوﻡ :ﻭکیوﻡ باتوﻡ (  ،)vacuum bottomماﺩﻩ ﺍﻭلیﻪ تولید قیر ﺍست کﻪ ﺍﺯ پسماند برﺝ تقطیر ﺩﺭ پاالیش نفت
خاﻡ بﻪجاﯼ میماند .عبوﺭ هوﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻭکیوﻡ باتوﻡ ﺩﺭ ﺩﺍخل برﺝ قیر کﻪ سبب فرﺁیند ﺍکسیدﺍسیوﻥ میشوﺩ ،خوﺍﺹ
ﻭ گرﺍنرﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ بهبوﺩ میبخشد ﻭ باعث میشوﺩ مولکوﻝهاﯼ مالتن بﻪ مولکوﻝ ﺁسفالتین تغییر یابد کﻪ ﺍین تغییر
باعث میشوﺩ ﺩﺭجﻪ نفوﺫ کاهشیافتﻪ ﻭ نقطﻪ ﺍینرسی ﺍفزﺍیش یابد ﻭ قیر با ﺩﺭجﻪ نفوﺫ مطلوﺏ حاصل میگرﺩﺩ.
پلی ﻭینیل کلرﺍید :پلی ﻭینیل کلرﺍید ( ،)PVCنوعی پالستیک بسیاﺭ پرکاﺭبرﺩ ﻭ یکی ﺍﺯ ﺍﺭﺯشمندترین محصوالﺕ
پترﻭشیمی ﺍست کﻪ کاﺭبرﺩهاﯼ ﺯیاﺩﯼ ﺩﺭ لولﻪکشی ﺁﺏ ﻭ فاضالﺏ ،صنعت ساختماﻥ ،ﺩﺭ ﻭ پنجرﻩهاﯼ ﺩﻭجدﺍﺭﻩ
( ،UPVCشکل سخت شدﻩﯼ پلی ﻭینیل کلرﺍید) ،کاﺭﺕهاﯼ  PVCمانند کاﺭﺕهاﯼ بانکی ،کاﺭتهاﯼ پرسنلی ﻭ ...ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍلبتﻪ نگرﺍنیهایی ﺩﺭ خصوﺹ تهدیدﺍﺕ ﺯیستمحیطی ﻭ ﺁلوﺩگیهاﯼ ﺁﻥ برﺍﯼ محیط ﺯندگی ﺍنساﻥ ﻭ طبیعت ﻭجوﺩ
ﺩﺍﺭﺩ .پترﻭشیمی غدیر ﺍﺯجملﻪ تولیدکنندگاﻥ ﻭ صاﺩﺭکنندگاﻥ ﺍین محصوﻝ ﺩﺭ ﺍیرﺍﻥ ﺍست ﻭ باﺯﺍﺭهاﯼ ترکیﻪ ﻭ ﺭﻭسیﻪ
ﺍﺯ مقاصد مهم صاﺩﺭﺍتی ﺍیرﺍﻥ برﺍﯼ ﺍین محصوﻝ بﻪ شماﺭ میﺭﻭند .تغییرﺍﺕ قیمت ﺍین محصوﻝ ﺩﺭ باﺯﺍﺭهاﯼ ﺁسیایی
ﺩﺭ تصاﻭیر ﺯیر نشاﻥ ﺩﺍﺩﻩشدﻩ ﺍست .
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نموﺩﺍﺭ  - 1تغییرﺍﺕ قیمت  PVCﺩﺭ باﺯﺍﺭهاﯼ ﺁسیایی

جدﻭﻝ  -1قیمت  PVCﺩﺭ باﺯﺍﺭ ﺁسیا ﺩﺭ ساﻝ 2021
پلیﺍتیلن:
پلیﺍتیلن ( ، )Polyethyleneیکی ﺍﺯ پرکاﺭبرﺩترین محصوالﺕ صنایع شیمیایی ﺍست کﻪ ﺩﺭ گرید هاﯼ مختلفی تولید
میشوﺩ ( .)PERT ،UHMWPE ،LLDPE ، LDPE ، HDPEﺍﺯجملﻪ کاﺭبرﺩهاﯼ ﺁﻥ میتوﺍﻥ بﻪ ﺍنوﺍﻉ لوﺍﺯﻡ پالستیکی ﺩﺭ
ﺁشپزخانﻪ ﻭ ظرﻭﻑ پالستیکی سبک ،بستﻪبندﯼ ﺩﺭ کاﺭخانﻪهاﯼ موﺍﺩ غذﺍیی ،مخاﺯﻥ ﻭ تانکرهاﯼ ﺁﺏ ،شبکﻪهاﯼ
توﺯیع ﻭ ﺍنتقاﻝ ﺁﺏ ﻭ فاضالﺏ ،سیستمهاﯼ ﺁبیاﺭﯼ تحتفشاﺭ (مانند ﺁبیاﺭﯼ قطرﻩﺍﯼ ﻭ باﺭﺍنی)  ،پوشش کابلهاﯼ برﻕ
ﻭ ...ﺍشاﺭﻩ کرﺩ.
ﺁﺭﻭماتیکها :ﺁﺭﻭماتیک ( ،)Aromaticبﻪ خانوﺍﺩﻩﺍﯼ ﺍﺯ ترکیباﺕ ﺁلی گفتﻪ میشوﺩ کﻪ ﺩﺭ ساختاﺭ خوﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ حلقﻪ با
پیوند ﺩﻭگانﻪ هستند .ﺁﺭﻭماتیکها ،ﺩستﻪ ﻭسیعی ﺍﺯ ترکیباﺕ ﺭﺍ تشکیل میدهند کﻪ شامل بنزﻥ ﻭ مشتقاﺕ ﺁﻥ
ﺍست .ﺍﺯ محصوالﺕ ﺁﺭﻭماتیکی ﺩﺭ تهیﻪ ﻭ تولید پلیﺍسترها ،ﺍلیاﻑ مصنوعی ،ﺭنگها ،ﺭﺯینها ،بطریهاﯼ یکباﺭمصرﻑ،
نایلـــــوﻥ ،شویندهها ،ترکیباﺕ ﺩﺍﺭﻭیی ،سموﻡ ﺩفع ﺁفاﺕ ،حالﻝهاﯼ صنعتی ﻭ  ...ﺍستفاﺩﻩ میگرﺩﺩ  .پترﻭشیمی
نوﺭﯼ ،بوعلی سینا ﻭ پاﺭﺱ ﺍﺯ تولیدکنندگاﻥ ﺁﺭﻭماتیکها هستند.
ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﺁمونیاﮎ:
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ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﺁمونیاﮎ ﺍﺯ محصوالﺕ موﺭﺩﺍستفاﺩﻩ ﺩﺭ کوﺩهاﯼ شیمیایی ﻭ صنعت کشاﻭﺭﺯﯼ هستند .صنایع پترﻭشیمی
کرمانشاﻩ ،پترﻭشیمی خرﺍساﻥ ،پترﻭشیمی شیرﺍﺯ ،پترﻭشیمی پرﺩیس ﺍﺯجملﻪ شرکتهاﯼ ﺍﻭﺭﻩ ساﺯ ﺍیرﺍﻥ
هستند کﻪ عالﻭﻩ بر تأمین نیاﺯ ﺩﺍخل کشوﺭ ،محصوالﺕ خوﺩ ﺭﺍ با نرﺥهاﯼ جهانی ﺍﻭﺭﻩ بﻪ کشوﺭهاﯼ خریدﺍﺭ صاﺩﺭ
میکنند .هنگامیکﻪ تقاضاﯼ بخش کشاﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ جهاﻥ فعاﻝ باشد خرید ﺍﻭﺭﻩ ﺩﺭ تجاﺭﺕ جهانی موﺭﺩتوجﻪ قرﺍﺭ
میگیرﺩ ﻭ موجب ﺍفزﺍیش قیمت ﺍین محصوﻝ میشوﺩ.
عوﺍمل گسترﺩﻩﺍﯼ بر باﺯﺍﺭ تجاﺭﺕ محصوالﺕ شیمیایی ﺍثرگذﺍﺭ هستند .برخی عوﺍمل ﺩﺭﻭﻥﺯﺍ (مرتبط با تغییرﺍﺕ
ﺩﺭﻭﻥ صنایع ﻭ ﺭﻭند تولید) ﻭ برخی برﻭﻥﺯﺍ (ناشی ﺍﺯ عوﺍمل محیطی) هستند ﺩﺭﻭﺍقع برﺁیند عوﺍمل مختلف همگی
ﺩﺭ ﺩﻭ کفﻪﯼ یک ترﺍﺯﻭ نمایاﻥ میشوند ،یعنی عرضﻪ ﻭ تقاضا .برخی ﺍﺯ ﺍین عوﺍمل بﻪ شرﺡ ﺯیر ﺍست :
•میزﺍﻥ تولید محصوﻝ (عرضﻪ )
•میزﺍﻥ تقاضا برﺍﯼ مصرﻑ
•ﻭجوﺩ محدﻭﺩیتها ﻭ موﺍنع بر سر ﺭﺍﻩ تولیدکنندگاﻥ ﺍصلی محصوﻝ یا محصوالتی خاﺹ ﺩﺭ جهاﻥ
•عوﺍمل جغرﺍفیایی ﻭ محیطی (مانند تغییرﺍﺕ ناگهانی شرﺍیط ﺁﺏ ﻭ هوﺍیی کﻪ تولید یا حملﻭنقل
کاالها ﺭﺍ با ﺍختالﻝ موﺍجﻪ کند ،همچوﻥ باﺭﺍﻥ هاﯼ فصلی ،طوفاﻥهاﯼ ساحلی ﺩﺭ شرﻕ ﺁسیا یا
ﺍیاالﺕمتحدﻩ کﻪ سبب ﺁسیب بﻪ ﺍنباﺭ ها یا بناﺩﺭ محل باﺭگیرﯼ ﻭ تخلیﻪ کاالها ﻭ تغییر باﺍهمیت
ﺩﺭ میزﺍﻥ ﺫخایر ﻭ موجوﺩﯼ ﺍنباﺭ ها شوند)
•ﻭضع عوﺍﺭﺽ یا مشوﻕهاﯼ صاﺩﺭﺍتی ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍتی ﻭ ﺍفزﺍیش ﻭ کاهش ﺁﻥها
•ﺭخدﺍﺩهاﯼ سیاسی یا تنشهاﯼ نظامی (مانند جنگ تجاﺭﯼ ﺁمریکا ﻭ چین)
•سیاستهاﯼ پولی ﻭ مالی ﺩﻭلتها ﻭ بانکهاﯼ مرکزﯼ ﺩﺭ کشوﺭهاﯼ ﺍثرگذﺍﺭ
•کاهش یا ﺍفزﺍیش ﺍﺭﺯﺵ ﺩالﺭ ﺩﺭ برﺍبر سایر ﺍﺭﺯها مخصوصﴼ یوﺍﻥ ﻭ یوﺭﻭ (تغییرﺍﺕ شاخص ﺩالﺭ)
•ﺭخدﺍﺩهاﯼ پیشبینینشدﻩﯼ جهانی یا منطقﻪﺍﯼ (مانند همﻪگیرﯼ کرﻭنا ﻭ تعطیلی گسترﺩﻩﯼ
صنایع ﺩﺭ ﺍقتصاﺩهاﯼ بزﺭﮒ جهاﻥ)
•ﺭشد تولید ﺩﺭ ﺍقتصاﺩ چین بﻪعنوﺍﻥ یکی ﺍﺯ بزﺭﮒترین مصرﻑکنندگاﻥ موﺍﺩ ﺍﻭلیﻪ ﻭ نفت خاﻡ کﻪ
منجر بﻪ تقویت تقاضا میشوﺩ.

65

