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بررســی تفاوت های ســاختاری در کشــورهای درحال توســعه و کشــورهای توسعه یافته نشــان می دهد که به 
دلیــل تفــاوت در برخورداری از منابع انرژی و هم چنین عملکرد متفاوت در اســتفاده از این منابع به لحاظ 
کاربردهــای فناورانــه، ایــن اختالفات مهم در ســاختار کشــورها ایجاد شــده  فنــی، به کارگیــری دانــش روز و 
اســت. کشــور ایران جایــگاه ویژه ای از حیث برخــورداری از منابع انرژی دارد؛ بنابرایــن عملکرد صحیح در 
قبال استفاده از این منابع، زمینه های الزم برای رهیافت به توسعه یافتگی را در این سرزمین فراهم می کند. 
ی خود، نیاز دارد برخــی بنیان های اقتصادی اش را  از طرفــی ایــران بــرای عبور موفق از چالش های پیــش رو

کند. اصالح 
توســعه اقتصــادی نیازمنــد اصالح نظام صــادرات و واردات اســت. افزایش درآمدهــای صادراتی و کاهش 
کشور می شود. صنعت نفت به عنوان  هزینه های واردات، منجر به توسعه اقتصادی و رشد قدرت ارزی در 
کشــور، نقش به ســزایی در این زمینه دارد. به عبارتی اصالح نظام صادرات و واردات  درآمدزاترین صنعت 
در صنعــت نفــت، قطعــًا منجر به توســعه اقتصادی در کشــور می شــود؛ بنابراین از الزامــات این اصالحات 

ساختاری، نگاه جامع، سیستماتیک و هدفمند به زنجیره ارزش در صنعت نفت و پتروشیمی است.
 امــروزه با رشــد ســریع علم و فنــاوری، تنها اقتصادهای مبتنی بــر فناوری می توانند پایدار و رو به رشــد باقی 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی  بمانند. فناوری نانو یک پتانســیل بالقوه برای ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت، 
کــه نقــش عمــده در توســعه  اســت. صنایــع تکمیلــی و پایین دســت پتروشــیمی از جملــه صنایعــی اســت 
یــاد اســت و بخــش  کاهــش واردات غیرضــروری دارد. تنــوع محصــول در ایــن صنایــع بســیار ز صــادرات و 

عمده ای از محصوالت این صنایع، مستقیمًا مورداستفاده مصرف کننده قرار می گیرد.

یت هــای پلیمــری بــر پایــه پلی الفین هــای ســبک )پلی اتیلــن و پلی پروپیلــن( از فرآورده هــای مهم  نانوکامپوز
یت ها در صنایع  گزارش نیز واقع شــده اند. این نانوکامپوز صنایع تکمیلی پتروشــیمی هســتند و موضوع این 
مختلفــی نظیــر صنعت خــودرو، لوازم خانگی، صنایع بهداشــتی، بســته بندی و نســاجی مورداســتفاده قرار 
که تا سال ۲۰۲۲ درآمد  کی از آن است  یت های پلیمری حا می گیرند. پیش بینی ها برای بازارهای نانوکامپوز

حاصل از این بازارها، بیش از ۱۱/۵ میلیارد دالر رشد خواهند داشت ]۱[.
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانو به عنوان یک نهــاد تنظیم گر، سیاســت گذار و حامی با هــدف برطرف کردن 
نیازها و حل مشــکالت صنایع و با تکیه بر توان داخل، ســعی دارد تا از طریق حمایت های مادی و معنوی 
گاز، پاالیــش و  خــود، مســیر رســوخ و انتقــال فنــاوری نانــو را در صنایــع مختلــف ازجملــه صنعــت نفــت، 

کند. پتروشیمی هرچه بیشتر تسهیل 
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جایگاه فناوری نانو در صنعت پتروشیمی
کوچک تر، یک انقالب بزرگ در بسیاری  که با انتقال از میکروذرات به ذرات به مراتب  کرده  علم و فناوری اثبات 
از صنایــع ایجــاد خواهد شــد. این دنیای بســیار کوچک در محدوده ۹-۱۰ متر قرار دارد و براســاس اســتانداردهای 
کاربردهای مختلف، موجب  تعریف شــده، دامنه ۱ تا ۱۰۰ نانومتری را شــامل می شــود. اســتفاده از فناوری نانو در 
شده تا زمینه های جدیدی از علم و فناوری به وجود بیاید و این زمینه ها همان علم نانو و فناوری نانو است. علم 

کم بر رفتار مواد در سطح نانو است ]۲[. نانو مطالعه پدیده و اصول حا

به کارگیری فناوری نانو در صنعت نفت موضوع جدیدی نیست. به طور مثال از حدود ۵۰ سال گذشته، نانوذرات 
کتشــاف،  در ِگل هــای حفــاری اســتفاده می شــدند. اخیرًا تمــام زمینه های کلیــدی دیگر در صنعت نفت مانند ا
یع، از فناوری نانو به عنوان یک پتانســیل برای شــرایط ســخت و غیرمتعارف استفاده  تولید، نظارت، پاالیش و توز

می کنند ]۳[.

امروزه اســتفاده از فناوری نانو یک راهبرد مهم در حوزه انرژی اســت؛ باید شــکاف میان صنعت نفت و نهادهای 
کــز برتر فنــاوری نانو،  متولــی امــر توســعه فنــاوری نانــو را از طریــق ایجــاد کنسرســیوم ها بیــن بنگاه هــای نفتــی و مرا
کــز نفتی از بین برد  شبکه ســازی، کارگاه هــا و کنفرانس هــا و حتــی ایجاد واحدهــای تحقیقاتی اختصاصی در مرا
کنون  یادی که تا ]۳[. بــه نظــر می رســد بــا وجود تحقیقاتی که در این زمینه در کشــور صورت گرفته و بحث هــای ز

انجام شده است؛ اما هنوز در ابتدای این راه هستیم و باید به طور جدی تری به این مقوله پرداخت.

نانوذرات به دلیل ســایز بســیار کوچک و نسبت ســطح به حجم )سطح ویژه( بسیار باال، خواص منحصربه فردی 
کرده و موجب تحولی شــگرف  یت های پلیمری، بازارهای جذابی ایجاد  کامپوز دارند ]۲[. اســتفاده از نانومواد در 
یت های پلیمری در مقایسه با  در صنایع پایین دســتی و تکمیلی پتروشــیمی شــده است. مزیت نســبی نانوکامپوز
که در این  کاربرد این مواد پیشــرفته، علت رشــد حیرت انگیز بازارهای پلیمری اســت ]۴[  فلزات و طیف وســیع 

گزارش به آن پرداخته می شود.

معرفی زنجیره ارزش صنعت نفت؛ از پاالیش تا پتروشیمی
صنعت نفت به عنوان درآمدزاترین صنعت کشور، طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود. صنایع تکمیلی 
کــه در آن محصوالت نهایی تولید می شــود، از آخرین حلقه های زنجیــره ارزش در صنعت  و تبدیلــی پتروشــیمی 
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گاز، پاالیش و پتروشیمی است. بی شک استفاده از فناوری نانو در این صنایع، موجب ایجاد ارزش افزوده  نفت، 
در صنعت پتروشیمی و پلیمر می شود.

در صنایــع تکمیلــی زنجیره ارزش پتروشــیمی، مــواد خام هیدروکربنی طــی فرآیندهایی بــه پلیمرها و محصوالت 
نهایــی شــیمیایی تبدیــل می شــوند. تعــداد و تنــوع ایــن محصــوالت بی شــمار اســت و در حوزه هــای مختلف از 
صنعــت مورداســتفاده مصرف کننــده قــرار می گیرنــد. صنعــت الســتیک و پالســتیک، رنــگ و رزیــن، چســب، 
کودها و مواد شــیمیایی و تجهیزات و ماشین آالت  نســاجی، آرایشــی، بهداشــتی و دارویی، چاپ و بسته بندی، 

صنعتی، همگی وابسته به فرآورده های پتروشیمیایی هستند ]۵[.

 شکل ۱. خالصه ای از زنجیره ارزش صنعت نفت از پاالیش تا پتروشیمی

یت هــای پلیمــری براســاس نــوع زمینــه بــه ســه دســته ترموپالســتیک )پالســتیک های گرمانرم(، ترموســت  کامپوز
 ،)PP: polypropylene( تقسیم می شوند ]۶[. پلی پروپیلن )پالستیک های گرماسخت( و االستومر )الستیک ها(
پلی اتیلن )PE: polyethylene(، پلی اتیلن ترفتاالت )PET: polyethylene terephthalate(، پلی اســتایرن 
و   )ABS: acrylonitrile butadiene styrene( اســتایرن  بوتادیــن  نیتریــل  کریلــو  ا  ،)PS: polystyrene(
یت های پلیمری  ینیــل کلرایــد )PVC: polyvinyl chloride( عمــده پلیمرهای مصرفــی در ماتریس کامپوز پلی و

هستند ]۷[.

یادی  در بیــن مــواد میانی و کلیدی صنعت پتروشــیمی، الفین های ســبک )اتیلن و پروپیلن( از اهمیت بســیار ز
در توســعه زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی برخوردارنــد. الفین هــای ســبک بیــش از ۶۰ درصد ســهم تولید مواد 
پایــه پتروشــیمی را در کل دنیــا بــه خــود اختصــاص داده انــد. اتیلــن و پروپیلن در بین مــواد اصلــی و پایه صنعت 
پتروشــیمی، در رتبــه اول و دوم میــزان تولیــد قــرار دارند. میزان رشــد مصرف این دو الفین ارزشــمند در ســال های 
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پیشرو )تا سال ۲۰۱۹( چیزی در حدود ۷ درصد پیش بینی شده است که نشان از افزایش تقاضای قابل توجه برای 
این دو ماده و همچنین مواد موجود در زنجیره ارزش آن ها دارد. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف اتیلن و پروپیلن در 

گریدهای مختلف پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می شود ]۵[. دنیا جهت تولید 

کــه با پلی اتیلــن و پلی پروپیلن ســاخته می شــوند نیز اهمیت  یت هــای زمینه پلیمری  کامپوز بنابــر دالیــل مذکــور، 
ویــژه ای در صنایع تکمیلی پتروشــیمی دارند. به همین دلیل صنایــع تکمیلی پلیمرهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن 

گزارش واقع شده است. موضوع بحث این 

پلی اتیلن و پلی پروپیلن
پلی اتیلن )polyethylene( یک پلیمر ترموپالستیک 
اســت؛ یعنی با رســیدن به نقطه ذوب خود به حالت 
مایــع و بــا رســیدن بــه نقطــه انجمــاد بــه حالــت جامــد 
و  شــیمیایی  ســنتز  از  پلی اتیلــن  می شــود.  تبدیــل 
گاز اتیلــن )C2H4( به دســت می آیــد.  پلیمریزاســیون 
بــرای  غیررســمی  نــام  یــک   )polythene( پلی اتــن 
 PE پلی اتیلــن اســت. به عــالوه، ایــن مــاده بــه اختصار
نیــز نامیــده می شــود. تبدیــل پلیمرهــای پلی اتیلنی به 
محصوالت نهایی در صنعت پالستیک و کسب سهم 
بازارهای جهانی در این زمینه، دو نکته قابل تأمل در 

که در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی نقش حائز اهمیتی دارد ]۸[. در شکل )۲(  زنجیره ارزش پلی اتیلن است 
ساختار پلی اتیلن نمایش داده شده است.

پلی پروپیلــن )polyethylene( دومیــن پلیمــر ترموپالســتیک پرکاربــرد و پرمصرف در دنیا اســت. پلی پروپیلن از 
یگلر- ناتا به دســت می آید. این ماده به اختصار PP نیز نامیده می شــود.  پلیمریزاســیون مونومــر پروپیلــن به روش ز
کاربردی در استفاده از پلی پروپیلن است. پلی پروپیلن، به سه شکل  صنایع بسته بندی یکی از مهم ترین صنایع 

گرانول، ورق و فیلم استفاده می شود ]۹[. در شکل )۳( ساختار پلی پروپیلن نمایش داده شده است.

 شکل ۲. ساختار شیمیایی پلی اتیلن

 شکل 3. ساختار شیمیایی پلی پروپیلن
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یت هــای پلیمــری بــا ماتریــس پلی اتیلــن و پلی پروپیلــن از طریــق افــزودن یــک یــا چنــد جــز دیگــر به عنــوان  کامپوز
گــزارش، به ایــن افزودنی هــا پرداخته  تقویت کننــده در ماتریــس پلیمــری ســاخته می شــوند. در بخــش بعدی این 

خواهد شد.

PP و PE معرفی افزودنی های نانویی در کامپوزیت های
یت های پلیمری بــه دلیل خواص منحصربه فرد و جذابشــان،  از اواســط قرن بیســتم، انــواع مختلفــی از نانوکامپوز
یت های زمینه پلیمری را می توان به دو روش فیزیکی  گرفتند ]۷[. نانوکامپوز گســترده ای مورداســتفاده قرار  به طور 
یع یکنواخت و  یت های زمینه پلیمری وجود دارد، توز که در تهیه نانوکامپوز کرد. چالش مهمی  یا شــیمیایی تهیه 
گلومریزاسیون۱  کلوخه ای شدن، آ همگن نانوذرات در زمینه پلیمری است. عمومًا پرکننده های نانویی تمایل به 
یــع مناســبی از نانــوذرات در زمینــه وجــود نخواهد  و تشــکیل خوشــه های میکرومتــری دارنــد. در ایــن صــورت توز
یت ها دســتخوش تغییرات منفی می شــود. بر این اســاس، محققان بســیار  داشــت و در نتیجه خواص نانوکامپوز
کنش های پلیمریزاســیون پیچیده و یا اصالح ســطح مواد  کنش های شــیمیایی، وا تــالش کرده انــد تــا بتوانند با وا
یت های پلیمــری با چهار روش زیر  کثر نانوکامپوز یــع مناســبی از نانوذرات را در زمینه اعمــال کنند. ا پرکننــده، توز

تهیه می شوند:
 روش بین الیه ای۲ 

 پلیمریزاسیون درجا ۳
 روش سل ژل۴ 

 مخلوط سازی مستقیم پلیمر و نانوپرکننده ها۵ ]۱۰[.

عمومــًا جــزء پلیمــری در انــواع محصوالت پالســتیکی، شــامل پلی پروپیلــن )PP(، پلی اتیلن )PE(، پلی اســتایرن 
کلراید )PVC( است. در این میان پلی پروپیلن بهترین  ینیل  کریلو نیتریل بوتادین استایرن )ABS( و پلی و )PS(، ا
و متوازن تریــن خــواص فیزیکــی و مکانیکــی را دارد. پلی پروپیلن هــا جزء مواد آب گریز هســتند ]۷[. در ســال های 
یــادی در زمینــه اصــالح خــواص فیزیکــی و شــیمیایی ســطوح پلیمــری به عنــوان زمینــه در  اخیــر پیشــرفت های ز
کرونا۸ و  یت انجام شــده اســت. روش های مختلفی مانند پیوندزنی ســطحی۶، اصالح با پالســما۷، تخلیه  کامپوز
کاهش آب دوســتی،  کار می روند و منجر به افزایش یا  عملیات حرارتی با شــعله۹ برای اصالح ســطوح پلیمری به 

یست سازگاری، بدون تغییر در خواص توده می شوند ]۱۱[. جذب مولکول ها، زبری، بار یونی و ز

با توجه به مزایای پلی پروپیلن از جمله: عرضه فراوان این ماده، قابلیت پردازش )فرآوری( خوب، نیاز کم به انرژی 
یادی برای پلی پروپیلن با خواص ضدمیکروبی  کم هزینه بودن و پایداری شیمیایی باال، تقاضای ز برای پردازش، 
که در این بین می توان به استفاده از آن در دستگاه های مختلف،  جهت استفاده در صنایع مختلف وجود دارد 

کرد ]۷[. صافی ها، مواد بسته بندی و صنایع نساجی اشاره 

یت های پلیمری با زمینه پلی اتیلن و پلی پروپیلن، طیف وسیعی از مواد را شامل می شود.  افزودنی ها در نانوکامپوز
یت ها  کامپوز یت هــای پلیمری تجاری و صنایع مورداســتفاده ایــن  در ادامــه چنــد افزودنی پرکاربــرد در نانوکامپوز

بیان می شود:
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 نانوذرات نقره

یت ها  کاربــرد این نانوکامپوز یت ها مورداســتفاده قرار می گیرد. برای  کامپوز کردن  نانــوذرات نقــره در ضدمیکروبی 
کرد.  می توان به عنوان مثال به استفاده در دندان پزشکی، میل های جراحی و زخم های ناشی از سوختگی اشاره 
کتری از جمله اشرشــیا کالی۱۰ نشــان داده اند. اثرات  ی ۱۲ گونه با ایــن نانــوذرات خــواص بیوشــیمیایی قوی بــر رو
کتــری نانــوذرات نقره، به اندازه کوچک و نســبت ســطح به حجــم باالی آن مربوط می شــود و به آن ها اجازه  ضدبا

می دهد با غشای سلول های میکروبی برهمکنش نزدیکی داشته باشند ]۷[.

 شکل 4. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( از نانوذرات نقره

 شکل 5. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی 
)SEM( و تصویر شماتیک از نانولوله های کربنی

کربنی  نانولوله های 

که به زمینه های پلیمری اضافه می شود،  از دیگر جزءهایی 
کربنــی در واقــع  کربنــی اســت. نانولوله هــای  نانولوله هــای 
کــه بــه شــکل لوله هــای بــدون  گرافیتــی هســتند  ورق هــای 
نانومتــر و  تــا ۱۰  بیــن ۵  درز پیچیــده شــده و دارای قطــری 
طولــی حتــی نزدیک به ســانتی متر هســتند. از زمان کشــف 
نانولوله ها توسط ایجیما۱۱ در سال ۱۹۹۱، این مواد با داشتن 
خواص شگفت انگیزشان )مدول االستیسیته باال، هدایت 
یــادی را به خود جلب  الکتریکــی و گرمایــی خــوب( توجه ز
یــادی بــرای اضافــه  کرده انــد. از همــان زمــان، تالش هــای ز
کــردن نانولوله هــا در ســاختار مــوادی ماننــد پلیمرهــا شــده 
است تا مقاومت مکانیکی و یا هدایت الکتریکی و گرمایی 
کاربردهای  یت هــا را افزایش دهند. عالوه براین،  کامپوز این 
کربنی پیشــنهاد می شــود  بســیار مهمــی بــرای نانولوله هــای 
یت های رســانا و دارای اســتحکام  کــه می توان به نانوکامپوز
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بــاال، دســتگاه های ذخیره و تبدیل انرژی، حســگرها، نمایشــگرهای انتشــار میــدان و منابع تابش، ذخیره ســازی 
کرد ]۷[، ]۱۲[. هیدروژن و دستگاه های نیمه هادی در اندازه نانو، پروب ها و اتصاالت اشاره 

 پرکننده های معدنی
پرکننده های معدنی مهم ترین افزودنی تولیدات تجاری نانوکامپوزیت های پلیمری هستند و عمدتًا به دلیل هزینه 
کــم و بهبــود ســختی و افزایش اســتحکام به کامپوزیت های پلیمری اضافه می شــوند. نانوذراتی کــه به طور عمده در 

.ZnO و ZrO2،TiO2،Al2O3،SiO2 :غشاهای پلیمری- معدنی مورداستفاده قرار می گیرند، عبارت اند از

ZnO یک نیمه هادی چندمنظوره اســت که به علت ویژگی های مطلوب آن مانند آب دوســت بودن، فعالیت های 

کاتالیستی، پایداری و در دسترس بودن، به عنوان یک جزء معدنی مهم در غشاهای پلیمری استفاده می شود ]۱۳[.

 نانورس ها
یت هــای پلیمــر-رس به علــت خــواص قابل توجــه ماننــد مقاومــت در  یت هــا، نانوکامپوز از میــان انــواع نانوکامپوز
گاز، افزایش اســتحکام و مدول االســتیک، افزایش مقاومت به ســایش، افزایش  برابــر نفوذپذیــری، کاهش تراوایی 
کرده اســت. نانورس ها نیــز از پرکننده هــای معدنی  مقاومــت در برابــر حــرارت، نظــر پژوهشــگران را به خــود جلب 
یت های پلیمر-رس، از  کامپوز گرفته اند. در نانو  که به دلیل اهمیتشان در دسته بندی جدا مورداشاره قرار  هستند 
گرمانرم مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن به عنوان زمینه و از انواع رس ها  گرماسخت مانند اپوکسی و  انواع پلیمرهای 

یلونیت و میکای مصنوعی به عنوان پرکننده استفاده شده است ]۱۴[. یت، مونت مور از قبیل هکتور

 شکل 6. نانوذرات رس

مقایسه محصوالت نانویی و غیرنانویی
کــه از ذرات بــا انــدازه میکــرو به عنوان افزودنی یا پرکننده اســتفاده می شــود، الزم اســت حجم باالیــی از این  زمانــی 
افزودنی هــا )معمواًل بیشــتر از ۲۰ درصد حجمی( مورداســتفاده قرار گیرد تا خــواص الزم را برای کامپوزیت به ارمغان 
آورد. استفاده از این حجم باالی افزودنی ها در کامپوزیت، باعث آسیب رساندن به خواص مهمی از زمینه پلیمری 
مانند پردازش پذیری۱۲، ظاهر، چگالی و عملکرد پیرســازی۱۳ می شــود؛ بنابراین، برای داشتن کامپوزیتی با عملکرد 
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بهبودیافتــه، اســتفاده از حداقــل یک جــز نانویی )معمواًل کمتر از ۱۰ درصد حجمــی(، کاماًل معقول و منطقی به نظر 
می رسد. ارزش افزوده ای که از طریق ساخت کامپوزیت ها با نانومواد برای پلیمرها ایجاد می شود به گونه ای قابل توجه 

کثرًا این نانوکامپوزیت ها هستند که با یکدیگر رقابت می کنند ]۱۲[، ]۱۵[. بوده که در حال حاضر ا

افــزودن نانــوذرات به پلیمر، باعث تغییر در برهمکنش بین مولکولی ماتریس کامپوزیت می شــود. مســاحت ســطح 
بســیار بــاال، یکی از جذاب ترین ویژگی های نانوذرات اســت و می تواند مقدار زیادی فــاز میانی در کامپوزیت ایجاد 
کنــد ]۱۵[. به طــور مثال در کامپوزیت های پلیمر-رس، بر اثر واکنش بیــن مولکول های پلیمر و الیه های رس و در مرز 
فیزیکی میان آن ها، فازی از یک ماده جدید تشکیل می شود کـه دارای خواصی متفاوت با خواص پلیمر و الیه های 
رس اســت و بــه آن فــاز میانی گفته می شــود. در ایــن کامپوزیت ها یک فاز میانی به ضخامــت ۱ نانومتر، تقریبًا ۰/۳ 
درصد از کل حجم پلیمر پر شده با ذرات میکرو را در برمی گیرد؛ این درحالی است که این مقدار در نانوکامپوزیت ها، 
۳۰% از کل حجم است ]۱۴[. به این ترتیب سهم قابل توجهی که توسط فازهای میانی ایجاد شده، امکانات مناسب 
مختلفــی را در عملکــرد نانوکامپوزیت فراهم می کند و با بارگــذاری مقدار کمی از پرکننده های نانو، می توان خواص 
زمینه را تا حد زیادی بهبود بخشــید. مســئله مهم در اســتفاده از نانوذرات، چگونگی توزیع مناســبی از نانوذرات در 

زمینه پلیمری و بهبود برهمکنش بین نانوذرات و زمینه است ]۷[، ]۱۲[، ]۱۵[.

PP و PE معرفی صنایع مورداستفاده از نانوکامپوزیت های
پلی اتیلــن در ســه فــرم اصلــی تولیــد می شــود: چگالــی پاییــن )LDPE: < ۰.۹۳۰ g.cm-3(، چگالــی پاییــن خطــی 
)LLDPE: ۰.۹۱۵-۰.۹۴۰ g.cm-3( و چگالــی بــاال )HDPE: ۰.۹۴۰-۰.۹۶۵ g.cm-3(. پلی اتیلــن بــا چگالی پایین و 
پلی اتیلن با چگالی پایین خطی برای بسته بندی و استفاده به عنوان عایق الکتریکی مناسب است. از پلی اتیلن 
با چگالی باال جهت تهیه مواد شیمیایی خانگی مانند مایع شستشو، بسته بندی صنعتی و همچنین برای تهیه 
لوله استفاده می شود. در دو نمودار ۱ موارد مصرف پلی اتیلن به همراه میزان مصرف در صنایع مختلف ارائه شده 

و در جدول ۱ تولید ساالنه PE در مناطق مختلف بیان شده است ]۱۶[.

LDPE/( و پلی اتیلن با چگالی پایین/ پایین خطی )HDPE( نمودار ۱. موارد مصرف پلی اتیلن با چگالی باال 
]۱6[ )LLDPE

کستروژن  ا
پوششی ۸٪

قالب گیری 
تزریقی 5٪

کابل 4٪ سیم و 

سایر موارد 7٪

قالب گیری فیلم 76٪
بادی 4۱٪

قالب گیری 
تزریقی ۲4٪

فیلم ۱6٪

سایر موارد ٪5لوله ۱4٪

HDPE LDPE/LLDPE
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پلی پروپیلــن به صــورت فیلــم، جهــت بســته بندی و به صــورت الیــاف بــرای تهیه فــرش و لباس فرآوری می شــود. 
یقــی اعم از ضربه گیر اتومبیل تا کاســه ماشــین ظرف شــویی نیز  همچنیــن بــرای تهیــه مــواد بــا روش قالب گیری تزر
کرد. در نمــودار ۲ این موارد به  از پلی پروپیلــن اســتفاده می کننــد. حتی می تــوان برای تهیه لوله نیز از PP اســتفاده 
تفکیــک و به صــورت آماری نشــان داده شــده و در جدول ۲ تولید ســاالنه PP در دو منطقه جغرافیایی بیان شــده 

است ]۱۷[.

 نمودار ۲.موارد مصرف پلی پروپیلن ]۱7[

 جدول ۲.تولید ساالنه پلی پروپیلن )برحسب میلیون تن( ]۱7[

 جدول ۱.تولید ساالنه پلی اتیلن )برحسب میلیون تن( ]۱6[

HDPE LLDPE LDPE

۳۷/۵ ۲۴/۱ ۱۸/۷ بازارهای جهانی

۷/۹ ۶/۳ ۳/۲ آمریکا

۵/۸ ۸/۲ اروپا

۵۲/۲ بازارهای جهانی

۱۳/۱ اروپا

۰/۶۴ روسیه

منسوجات 
۲۱٪

فیلم ۱6٪
)بسته بندی غذایی(

بسته بندی صلب ۲۸٪
)فرش، دارقالی(

محصوالت مصرفی ۱5٪
)مبل، کاالهای خانگی، 

اسباب بازی( بخش های فنی ۲0٪
سپرخودرو، داشبورد، لوله فاضالب، 
لوله زهکشی، کابل برق(

یت های این نوع پلیمرها  بنابر کاربردهایی که در صنایع مختلف برای پلی اتیلن و پلی پروپیلن ذکر شد، نانوکامپوز
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یت ها خواصی بســیار برجســته تر  که نانوکامپوز نیــز همگــی در صنایع مذکور قابل اســتفاده هســتند؛ با این تفاوت 
کاربرد  یت های پلیمری با توجه به  نسبت به ماتریس خود دارند. ازاین رو در نوعی از تقسیم بندی، بازار نانوکامپوز
آن هــا در صنایــع مختلف مطرح می شــود. صنایع بســته بندی، خودرو، نســاجی، لوازم ســاختمانی، لوازم خانگی 
یت های پلیمری بــر پایه پلی اتیلن و  کاربــرد نانوکامپوز و بهداشــتی، هوافضــا، دفاعــی، انرژی و پوشــش ها از جمله 
که براســاس  یت های پلیمری مطرح می شــود  پلی پروپیلن اســت. نوع دیگری از تقســیم بندی برای بازار نانوکامپوز
کربنی،  یت های تقویت شده با نانولوله های  کامپوز نوع محصول و یا نوع افزودنی در ماتریس پلیمری است؛ مانند 

نانوالیاف، نانورس و یا نانوذرات معدنی ]۱۸[.

چشم انداز اقتصادی
)PE( بازار جهانی پلی اتیلن 

پلی اتیلن )PE( پرمصرف ترین رزین پالســتیکی در دنیا بوده و خواهد بود. این حجم مصرف باال به دلیل مزایای 
یافت است. تقاضای  کم و قابلیت باز فراوان آن اعم از تطبیق پذیری۱۴، قابلیت پردازش و پرداخت آسان، هزینه 
جهانی برای رزین های پلی اتیلن، ۴ درصد در سال رشد دارد. به عبارت دیگر تا پایان سال ۲۰۱۸ تقاضای جهانی 
کــه معــادل ۱۶۴ میلیارد دالر بــرآورد می شــود. تولید مــواد اتیلنی از  بــرای پلی اتیلــن ۹۹/۶ میلیــون تــن خواهــد بود 
یســتی باعث می شــود تا پلی اتیلن نســبت به ســایر رزین های  گاز شــیل، زغال ســنگ و مواد ز منابع جدید مانند 
کاتالیســتی،  پالســتیکی از نظــر هزینــه برتری داشــته باشــد. عالوه بر ایــن، پیشــرفت تکنولوژی در پلیمریزاســیون 

عملکرد، سفارشی سازی و بازده تولید پلی اتیلن را بهبود می بخشد ]۱۹[.

آســیا و اقیانوســیه تــا پایــان ســال ۲۰۱۸، همچنان بزرگ ترین و ســریع ترین رشــد بــازار جهانی را در تولیــد پلی اتیلن 
که به تنهایی یک چهارم  یاد کشور چین است  خواهند داشت. دلیل اصلی رشد در این منطقه، تقاضای بسیار ز
یتنام نیز از جمله بازارهای در حال  تقاضای جهانی PE در ســال ۲۰۱۳ را به خود اختصاص داده اســت. هند و و
کثر  رشــد PE در جهــان هســتند. عمــده تقاضــا بــرای PE در ســال های ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۳ اتفاق افتــاد و پــس از آن در ا
کشورهای آسیایی تقاضا با آهنگ کندتری ادامه دارد. از سوی دیگر پیش بینی می شود در آینده آمریکای شمالی 
پای غربی و ژاپن نیز مجددًا رشد  کرده ارو رشد قابل توجهی در تقاضای پلی اتیلن خواهد داشت و بازارهای افول 

خواهند یافت ]۱۹[.

بررسینانوکامپوزیتهایپلیمریبرپایهپلیاتیلنوپلیپروپیلن مجموعه گزارش های  
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)PP( بازار جهانی پلی پروپیلن 

بــازار جهانــی پلی پروپیلــن )PP( دومیــن تجــارت بــزرگ پلیمر در دنیاســت و بیــش از ۲۵ درصد تقاضــای جهانی 
پلیمــر را شــامل می شــود. رشــد تقاضای جهانــی همچنان به واســطه اقتصادهای نوظهــور، به ویژه چیــن، هدایت 
می شــود. انتظــار مــی رود تقاضــای جهانی بــرای پروپیلــن از ۶ میلیون تن در ســال ۲۰۱۵ به ۱۲۰ میلیون تن تا ســال 
۲۰۳۰ افزایش یابد. با این وجود عرضه جهانی پروپیلن در سال های آتی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و 
باعث تشــدید رقابت بین تولیدکنندگان خواهد شــد. وجود منابع جدید و کم هزینه برای تولید پروپیلن، ظرفیت 
سرمایه گذاری های جدیدی را در آمریکا شمالی )گاز شیل( و چین )زغال سنگ( به وجود آورده و تأثیر شگرفی بر 

تجارت جهانی آینده و رقابت منطقه ای خواهد داشت ]۲۰[.

منطقه آســیا و اقیانوســیه بیش از نیمی از ظرفیت تولید پروپیلن را تشــکیل می دهد. تولید پروپیلن با ســرعت در 
حال افزایش است، به ویژه در چین، جایی که با سرمایه گذاری های عمده در ظرفیت های جدید تالش می شود تا 
خودکفایی بیشــتر شــود. طبق پیش بینی ها، تولید پروپیلن در چین تا ســال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰ میلیون تن می رسد 
تا بتواند تقاضای داخلی اش را تأمین کند. قابل ذکر اســت در ســال ۲۰۱۵، چین ۱۸ میلیون تن پلی پروپیلن تولید 
کرده که ۱۸ درصد بیشــتر از ســال ۲۰۱۴ اســت. بزرگ ترین صادرکنندگان پلی پروپیلن، عربســتان صعودی )۱۲/۹ 
درصــد از صــادرات جهانی(، بلژیک )۹/۷ درصد از صــادرات جهانی(، کره )۹/۳ درصد از صادرات جهانی( و 

ایالت متحده )۸ درصد از صادرات جهانی( هستند ]۲۰[.

 نانوکامپوزیت های پلیمری

یت هــای پلیمــری بــرای اولین بار در ســال ۱۹۹۱، با محصول نایلون-۶ و رس در بازار برای تولید پوشــش  نانوکامپوز
 AMR تســمه تایــم و موتــور معرفــی شــدند ]۲۱[. براســاس تحقیقــات جدید منتشــر شــده در مرکــز تحقیقات بــازار
یت هــای پلیمــری برحســب درآمد به بیــش از ۱۱ میلیارد  (Allied Market Research)، بــازار جهانــی نانوکامپوز

دالر و برحســب حجم به ۶ میلیون تن در ســال ۲۰۲۲ خواهد رســید و رشــد ســود سهام در ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ 
یت های پلیمری را در ســال ۲۰۱۵ در  به ۱۰/۹ درصد می رســد. آمریکای شــمالی یک ســوم بازار جهانی نانوکامپوز

کند ]۱[. دست داشته و انتظار می رود در زمان پیش بینی شده نیز این مقدار را حفظ 

صنایــع در حــال رشــد مانند صنعت اتومبیل و بســته بندی، درخواســت ها برای خواص مکانیکــی و فیزیکی باال 
یت های پلیمری اســت. هرچند  و رشــد زیربنایــی در اقتصادهــای نوظهور، عوامل اصلی رشــد در بــازار نانوکامپوز

یست محیطی، فنی و هزینه تولید باال موانعی برای رشد این بازارها بوده است ]۲۱[. چالش های ز

یت ها  یت های پلیمری، این نانوکامپوز  در بازارهای آسیایی، به دلیل استفاده فراوان صنایع مختلف از نانوکامپوز
یادی به گســترش بازار  بیشــترین ســهم بــازار را دارنــد. حضــور اقتصادهای نوظهــوری مانند چیــن و هند کمــک ز
که بازار برق و الکترونیک در آســیای جنوب شــرقی  یت هــای پلیمــری در منطقه می کند. انتظار می رود  نانوکامپوز

کنند ]۱۸[. کمک  یت ها  کره جنوبی، چین و ژاپن به رشد بازار پیش بینی شده برای نانوکامپوز به خصوص در 

که دلیل آن، افزایش تقاضا در صنایع خودرو و جایگزینی مناســب برای مواد  پا اســت  دومین بازار این مواد در ارو
کاهش داده و بازده محصول را باال  یت های پلیمری، وزن خودرو را  مصرفی مرســوم اســت. اســتفاده از نانوکامپوز
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می برد. به عالوه انتظار می رود صنعت بسته بندی نیز میزان تقاضا را در این منطقه افزایش دهد ]۱۸[.

با توجه به اینکه پلی اتیلن و پلی پروپیلن از پرمصرف ترین پلیمرها در صنایع بسته بندی و اتومبیل هستند، انتظار 
یت های این دو پلیمر نیز رشد قابل توجهی در بازار جهانی داشته باشند ]۲۱[. می رود نانوکامپوز

 
معرفی شرکت های داخلی فعال

 شرکت پارسا پلیمر شریف

شــرکت دانش بنیــان پارســا پلیمــر شــریف در زمینــه ترکیبــات پیشــرفته پلیمــری فعالیــت می کنــد. محصوالت و 
کاالهای ســاختمانی )از  خدمات این شــرکت، طیف وســیعی از صنایع بســته بندی، حمل ونقل، لوازم خانگی و 
یت هــای پلیمری و به طور  قبیــل لولــه، پروفیــل، ورق، ســیم و کابل( را در برمی گیرد. ســاخت انواع آلیاژها و کامپوز
تخصصــی ترکیبات پلی الفینی اصالح شــده با پرکننده هــای معدنی، الیاف و ذرات نانومتری، بازه بزرگی را برای 

فعالیت های تولیدی این شرکت پدید آورده است.

 محصوالت
گواهی نانومقیاس( کتریال )دارای   آمیزه پلی اتیلنی آنتی با

گواهی نانومقیاس( یتی پلی پروپیلن لوله و اتصاالت بی صدا )دارای   آمیزه نانوکامپوز

کاربرد  
کتریال  ساخت وسایل پالستیکی آنتی با

 از بین بردن صدای ناشی از لوله ها و اتصاالت در سیستم های انتقال فاضالب

www.parsapolymer.com سایت

تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اهلل، خیابان شهید 
ک ۳۷، طبقه اول قاسمی، پال

آدرس

 ۱۴۵۹۹-۹۵۸۴۱ کدپستی

۰۲۱-۶۱۹۷۵۱۱۰-۱۱ تلفن

بررسینانوکامپوزیتهایپلیمریبرپایهپلیاتیلنوپلیپروپیلن مجموعه گزارش های  
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 www.ariapolymer.ir سایت

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 

۲، واحد ۲۳۳
آدرس

۰۳۱-۳۳۹۳۲۱۵۱-۲ تلفن

 رنگدانه سیرجان

شــرکت رنگدانه ســیرجان تولیدکننده مســتربچ و افزودنی، کامپاندهای نانو صنعتی و بهداشــتی و نخ و الیاف با 
مقاومــت و مــدول باال اســت. این شــرکت فعالیت خود را از ســال ۱۳۷۵ آغــاز کرده و برای تمامــی تولیدات خود 

کرده است. یافت  کشور در پروانه ساخت وتولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 آریا پلیمر پیشگام

یــج و نهادینه ســازی فناوری های نویــن در صنایــع پلیمری  یــا پلیمــر پیشــگام با هــدف ترو شــرکت دانش بنیــان آر
کشــور فعالیت می کند. واحد تولید این شــرکت توانایی طراحی و تولید انواع مستربچ های افزودنی و کامپاندهای 
کامپاندهای ســازگارکننده، مســتربچ های افزودنی بر پایه  مهندســی را دار د. محصوالت این شــرکت شــامل انواع 

کاربرد دارد. که به عنوان مواد اولیه در بسیاری از صنایع پلیمری  PP، PE و افزودنی های UPVC است 

 محصول
 نانوآمیزه های ضدخش بر پایه پلی پروپیلن

 نانوآمیزه های مقاوم به ضربه

کاربرد  
 صنعت خودرو )مانند داشبورد(

 بسته بندی مواد شیمیایی و شوینده ها
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www.rangdaneh.ir سایت

کستان، کوی هشتم،  تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان پا
ک ۲۴، کد پستی: ۱۵۳۱۷-۱۳۹۱۳ پال

آدرس

۰۲۱-۸۸۷۵۰۶۱۸ تلفن

 محصول
گواهی نانومقیاس( کتریال )داری   گرانول آنتی با

کاربرد  
 صنایع بسته بندی غذایی

 نساجی
 تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

 شرکت رامو آلیبرت

گروهی از نانومواد در واحد تحقیق  کتریــال و  گرانول های آنتی با یقی پلیمری،  شــرکت رامــو تولیدکننده قطعات تزر
کتریال بر پایه فناوری نانو در ســال  گرانول آنتی با کنون توانایی تولید ۱۰۰ تن  و توســعه خود اســت. این شــرکت هم ا
کتریــال در ســاخت لوازم خانگــی و خــودرو، میــز، صندلــی و  کاربردهــای ایــن قطعــات پالســتیکی آنتی با را دارد. 
کــودکان، صندلی و دســتگیره های قطارهای شــهری، قطعات پلیمری  ظــروف پلیمری آشــپزخانه، اســباب بازی 

کز درمانی است. بیمارستان ها و مرا

 محصوالت
گواهی نانومقیاس( کتریال )دارای  ی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی با  گرانول پلی پروپیلن حاو

بررسینانوکامپوزیتهایپلیمریبرپایهپلیاتیلنوپلیپروپیلن مجموعه گزارش های  
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www.ramoplastic.ir سایت

ک  تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، پال
۱۴، واحد ۴

آدرس

۰۲۱-۸۸۹۹۷۰۱۰-۱۲ تلفن

 پویا پلیمر تهران

محصوالت این شــرکت شــامل انواع مســتربچ و کامپاند بر پایه پالستیک های گرمانرم و پالستیک های مهندسی 
اســت. شــرکت پویا پلیمر تهران پس از انجام طرح توســعه در ســال ۱۳۸۸ با مجموع ۱۱ خط تولید، امکان تولید 

کامپاند و مستربچ را دارد. ۳۰۰۰۰ تن در سال از انواع 

 محصول
 مستربچ پلی اتیلن با خواص مکانیکی باال )دارای گواهی نانومقیاس(

 نانوکامپاندهای پلیمری افزایش دهنده استحکام مکانیکی
 گرانول سینی فن خودرو )دارای گواهی نانومقیاس(

کاربرد  
 بسته بندی انعطاف پذیر و مهروموم شده
 صنعت خودرو و تولید سینی فن خودرو

 الیاف و پارچه
 پزشکی

 ساخت فیلم های پلیمری
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1  Agglomeration
۲  Intercalation method
۳  In situ Polymerization
۴  Sol Gel method
۵  Direct Mixing of polymer and Nanofillers
۶  Surface grafting
۷  Plasma modification
۸  Corona discharge
۹  Flame treatment
10  Escherichia coli
11  Lijima
1۲  Processability
1۳  Ageing performance
1۴  Versatility

پی نوشت ها

www.pooyapolymertehran.com سایت

ک ۱۲،  تهران، خیابان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پال
واحد ۲

آدرس

۰۲۱-۸۸۷۸۶۱۹۵-۷ تلفن

کاربرد  
 به طور خاص در ساخت فیلم های پلیمری
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 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها درحذف آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد نانوفیلتر ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد نانوافزودنی های روانکار در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانو جاذب ها در ذخیره سازی گاز

 کاربرد نانوپوشش های آنتی فولینگ در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانوپوشش های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت نفت منتشر شده است

بررسینانوکامپوزیتهایپلیمریبرپایهپلیاتیلنوپلیپروپیلن مجموعه گزارش های  
۱۸۲صنعتی فنـــاوری نـانــو


