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دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات

مقدمة
تعد صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية من الصناعات ذات التقنيات العالية.
وقد ساهمت التقنيات الحديثة التي تم اكتشافها وتطويرها من خالل أنشطة البحث والتطوير
بشكل رئيسي في تمكين هذه الصناعات من تلبية الطلب العالمي على الطاقة ،وزيادة كفاءة
عمليات اإلنتاج ،وتحسين مواصفات وجودة المنتجات ،وابتكار منتجات جديدة لتلبية رغبات
المستهلكين ،والحفاظ على تنافسية الصناعة في ظل تداعيات تقلبات أسعار النفط والغاز،
والعوامل الجيوسياسية.
واجهت صناعة البتروكيماويات بعض التحديات في مجال القضايا البيئية ،وأصبحت
إلجراءات حماية البيئة أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم ،ونجحت جهود البحث العلمي في
مواجهة هذه التحديات ،واستوعبت صناعة البتروكيماويات بالفعل استثمارات رأسمالية كبيرة
لمعالجة مشكالت تلوث مياه الصرف الصناعي ،وتلوث الهواء ،وغيرها من القضايا البيئية،
وهي إجراءات وقائية باهظة التكلفة .وستظل الصناعة في حاجة إلى المزيد من البحث والتطوير
لتتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
يعتمد نجاح الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات على مدى قدرتها على
االستفادة من مخرجات نتائج أبحاثها العلمية بشكل مباشر إليجاد حلول ناجعة للمشكالت التي
تواجهها ،وستلعب التطورات التكنولوجية الحديثة ،واالبتكارات العلمية دورا ً كبيرا ً في السنوات
القليلة القادمة في محافظة الدول على مكانتها وريادتها في أسواق البتروكيماويات العالمية،
وستحدث االبتكارات الجديدة تغييرات كبيرة في سلسلة التوريد ات في الصناعة ،بدءا ً من المواد
الخام األولية إلى المنتجات النهائية .وتعد تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى كيماويات من أهم
التطورات الحديثة التي يمكن أن يكون لها آثار استراتيجية عميقة وتأثير مباشر في إعادة رسم
المشهد العالمي لصناعة البتروكيماويات.
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على الرغم من أن شركات البتروكيماويات العربية لديها حصة ضئيلة في اإلنفاق على
أنشطة البحث والتطوير كنسبة من عائدات مبيعاتها ،إال أنها أصبحت تولي اهتماما ً متزايدا
بمفهوم االبتكار سعيا ً للحفاظ على تنافسيتها على مستوى العالم ،حيث يعتبر االبتكار حجر
الزاوية لزيادة هوامش الربحية لصناعة البتروكيماويات .وقد ارتفعت نسبة اإلنفاق على أنشطة
البحث العلمي والتطوير من إجمالي مبيعاتها في السنوات األخيرة ،ومع ذلك فإنه يتطلب من
تلك الشركات االستمرار في أنشطة البحث والتطوير لتحسين مواصفات منتجاتها ،وتحسين
كفاءة العمليات اإلنتاجية
تأتي أهمية هذه الدراسة في تناولها للدور الهام ألنشطة البحث العلمي والتطوير في
ازدهار صناعة البتروكيماويات ،وقدرته على تغيير مشهد الصناعة ،ومواجهة كافة التحديات
وإيجاد الحلول التطبيقية لها .تطرقت الدراسة إلى دور البحث العلمي في تمركز وهيمنة الدول
األوروبية على أسواق التكنولوجيا العالمية ،بعد انحسار صناعة البتروكيماويات بها ،وسلطت
الضوء على مبادرات الدول العربية في مجال البحث والتطوير.
تأمل األمانة العامة من خالل هذه الدراسة إبراز أهمية دور البحث العلمي والتطوير في
استمرار تنافسية وازدهار صناعة البتروكيماويات ،على أن يجد فيها المختصون من المعلومات
التي يمكن أن تساعدهم على دعم أنشطة البحث العلمي والتطوير ،وإعداد خطط واستراتيجيات
الدعم المناسبة للمحافظة على مكانة صناعة البتروكيماويات العربية في األسواق العالمية.
وهللا الموفق ،،،،،،
األمين العام
علي سبت بن سبت
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ملخص تنفيذي
تأتي هذه الدراسةةة لتسةةليط الضةةوء على الدور البارز ألنشةةطة البحث العلمي في تطور
صةناعة البتروكيماويات ،والتغير الديناميكي لمشةهد الصةناعة خالل مراحل تطورها المختلفة،
ومواجهةة كةافةة التحةديةات ،وإيجةاد الحلول التكنولوجيةة لهةا .إن رصةةةةد حركةة تطور صةةةةنةاعةة
الكيماويات منذ نشةةةةأتها مرورا ً بتجارب الشةةةةركات الرائدة في صةةةةناعة البتروكيماويات في
مجاالت أنشةةةةطة البحث والتطوير سةةةةوا ًء في معامل التطوير لديها ،أو بمشةةةةاركة التحالفات
األكاديمية في الجامعات والمعاهد المختصةةة ،وصةةوالً إلى وضةةعها اليوم يعد توصةةيفا ً لدور
البحث العلمي والتطوير في انتشةار صةناعة البتروكيماويات ووصةولها إلى العالمية ،ودورها
في مواجهة مختلف تحديات وقضةةايا الصةةناعة ،وتحسةةين كفاءة العمليات ،وجودة مواصةةفات
المنتجات لتلبية متطلبات األسواق ورغبات المستهلكين المستهدفين.
اسةةةتهلت الدراسةةةة في الفصلللل األول بتعريف مفاهيم ،ومصةةةطلحات كل من االختراع،
واالبتكةار ،والتكنولوجيةا ،بهةدف توضةةةةي تلةك المفةاهيم .تسةةةةتخةدم في كثير من األحيةان
مصةةطلحات التكنولوجيا ،واالختراع ،واالبتكار بنفس المعنى ،وهو اسةةتخدام غير دقيق حيث
يختلف معنى كل مصةطل عن االاخر ،فاسةتخدام مصةطل "التكنولوجيا" يمكن أن يقتصةر على
تعريف فكرة تقنية بسةةيطة ،أو قد يتسةةع ليشةةمل كافة األدوات ،واالجراءات المتبعة ،والطرق
والمعدات المسةةةةتخدمة إلنتاج سةةةةلعة معينة ،أو تقديم خدمات بشةةةةكل خا

في مجال إدارة

العمليةات " ،"Operation Managementوهي بشةةةةكةل مختصةةةةر تعني الطرق أو العمليةات
الصةةةناعية المتداخلة أو المترابطة إلنتاج منتج معين .وبشةةةكل عام يمكن تعريف التكنولوجيا
على أنهةا "االسةةةةتخةدام األمثةل للمعرفةة العلميةة ،وتطبيقةاتهةا ،وإخضةةةةاعهةا لمواجهةة متطلبةات
واحتياجات اإلنسان ورفاهيته".
بينما يتضةمن تعريف االختراع ،إيجاد شةيء جديد لم يكن معروف من قبل ،ويشةمل ذلك
فكرة جةديةدة ،أو جهةاز ،أو مجموعةة من العمليةات ،قةد يتحول االختراع إلى ابتكةار ،وقةد يبقى
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مجرد فكرة .لذا فإن مفهومي االختراع ،واالبتكار يشةتركان في فكرة إيجاد شةيء جديد لم يكن
معروف من قبل ،وليس بالضةرورة أن يؤدي االبتكار إلى تغيير في التكنولوجيا ،مما يعني أن
االبتكةار ليس مرتبط ارتبةاطةا مبةاشةةةةراً بةالتكنولوجيةا ،كمةا أنةه ليس من الضةةةةروري أن يحتةاج
االبتكةار الجةديةد إلى اختراع جةديةد ،فغةالبةا ً مةا تعتمةد االبتكةارات الجةديةدة على اختراعةات أو
تكنولوجيات قديمة موجودة بالفعل.
هناك عدة نماذج لشةةةرح مفهوم االبتكار ،أولها وأبسةةةطها هو النموذج الخطي " Linear

 ،"Modelوقةد أجريةت عةدة تحةديثةات على هةذا النموذج ،ومنهةا نموذج " الةدفعةة التكنولوجيةة"-
 -Technology Pushنتيجةة بعض التغيرات التكنولوجيةة ،وإضةةةةةافةة متطلبةات التسةةةةويق
والمبيعات بعد اإلنتاج .كما تم األخذ في االعتبار احتياجات األسةةةةواق ،وهو ما عرف بنموذج
سةحب السةوق " ،"Market Pullوتم فيه افتراض أن البحث والتطوير يأتي نتيجة االحتياجات
الفعلية لمتطلبات واحتياجات السةةوق ،مع ضةةرورة األخذ في االعتبار كل من عوامل العرض
والطلب " ."Supply & Demandسةةةاهمت زيادة نمو الطلب على السةةةلع والخدمات أيضةةةا ً
بدرجة كبيرة في تحفيز وتيرة االختراعات واالبتكارات.
أضةةةةيف بعةةد ذلةةك مفهوم أو نهج جةةديةةد عرف بةةاسةةةةم االبتكةةار المفتوح " Open

 ،"Innovationوالذي شجع على االنفتاح على األفكار الخارجية التي يمكن للمؤسسات جذبها
من الخارج بجانب أفكارها الداخلية .وتعد الفكرة األسةاسةية لمفهوم "االبتكار المفتوح" أنه في
عةالم المعرفةة المترامي األطراف والمنتشةةةةر في جميع المجةاالت التجةاريةة والصةةةةنةاعيةة
والمجتمعية ،وال تقتصةةةر فقط داخل حدود الشةةةركات ،فإنه البد لهذه الشةةةركات نقل المعرفة
الخةارجيةة ودمجهةا مع المعرفةة الةداخليةة الخةاصةةةةة بهةا " االبتكةار المفتوح الةداخلي Inbound -

 ،" -Open Innovationوأنةه ال يمكن للشةةةةركةات أن تتحمةل االعتمةاد كليةا ً على أبحةاثهةاالخاصةةةة ،ولكن يجب عليها شةةةراء أو ترخيص عمليات أو اختراعات (براءات اختراع) من
شركات أخرى ،وهو ما يسمى باالبتكار" المفتوح الخارجي" .Outbound Innovationيعتبر
االبتكار هو حجر الزاوية لنمو وربحية صةناعة البتروكيماويات ،ويعرف االبتكار في صةناعة
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البتروكيماويات بأنه إدارة المشةةةروع من بداية نشةةةأة الفكرة حتى االنتهاء من مراحل تنفيذها
على مسةتوى اإلنتاج التجاري " ."Commercial Implementationقد يسةتغرق تطوير تقنيات
العمليةات الصةةةةنةاعيةة الجةديةدة في قطةاع البتروكيمةاويةات فترات طويلةة تمتةد ألكثر من 10
سنوات.
تناولت الدراسة في الفصل الثاني دور البحث العلمي في نشأة وتطور صناعة الكيماويات،
حيث كان يستخدم قطران الفحم ولمدة طويلة كمصدر رئيسي إلنتاج الكيماويات العضوية.
ازدهر إنتاج بعض الكيماويات في الواليات المتحدة األمريكية في أربعينيات القرن الماضي
لفترة طويلة قبل ظهور صناعة البتروكيماويات ،حيث أنتجت بعض المواد الكيميائية مثل
الميثانول ،وأحماض وأسترات وأمالح األسيتيك ،واألسيتون اعتمادا ً على تكنولوجيا كيمياء
األخشاب " ،"Wood Chemistryوهي طرق كربنة الخشب " ."Wood Carbonizationكما
انتشرت خالل تلك الفترة أيضا ً كيمياء الفحم " ،"Coal Chemistryإلنتاج غاز فرن الكوك أو
ما يعرف أيضا ً باسم غاز الفحم "Coke Oven Gas or Coal Gas" ،الناتج من التقطير الجاف
للفحم ،والذي أستخدم في إنارة المدن ،كما تأسست عليه صناعة األمونيا ،نظرا ً الحتوائه على
الهيدروجين وأول أكسيد الكربون ،وهيدروكربونات أخرى تعد من المواد األولية إلنتاج
اإليثيلين ،واإليثيلين غاليكول .وعرفت أيضا ً في نفس الحقبة كيمياء الدهون
" "Oleochemistryإلنتاج بعض المواد الكيميائية من الدهون النباتية والحيوانية ،مثل
األحماض الدهنية المستخدمة في صناعة األدوية ،والصناعات الغذائية ،والمنظفات ،والشموع،
والصابون ،واألصباغ .واستخدمت على نطاق أوسع كيمياء التخمير " Fermentation

 "Chemistryإلنتاج الكحول اإليثيلي "الحيوي" ،والذي استخدم للخلط مع الغازولين لرفع رقم
األوكتان وتحسين أداء المحركات.
ازدهرت في نفس الوقت صةةناعة وإنتاج المواد الكيميائية العضةةوية وغير العضةةوية في
ألمانيا ،باإلضةةافة إلى تطوير تكنولوجيا إنتاج الزيوت االصةةطناعية على المسةةتوى التجاري،
وتطوير تكنولوجيا إنتاج البوليمرات ،والمطاط االصطناعي.
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قبل ظهور صةةةةناعة البتروكيماويات فاق االحتياج المتزايد للكيماويات المسةةةةتخدمة في
إنتاج المطاط الصةةةةناعي ،والراتنجات واأللياف الصةةةةناعية ،وغيرها من المنتجات الكيماوية
بةدرجةة كبيرة إمكةانيةة توفيره من الفحم والمصةةةةادر األخرى .لةذا فقةد تجةاوبةت أنشةةةةطةة بحوث
البتروكيماويات مع هذه المتغيرات والتحديات لتوفير مصةةادر أخرى جديدة منخفضةةة التكلفة
لتلبيةة نمو الطلةب المتزايةد من الكيمةاويةات ،وتمكنةت من توفير مواد خةام أوليةة من النفط الخةام
ومشتقاته ،ومنذ ذلك الحين نشأت صناعة البتروكيماويات.
تناولت الدراسة في الفصل الثالث دور البحث العلمي في انتشار ،وتطور صناعة
البتروكيماويات العالمية ،في حقبة العشرينيات من القرن الماضي في الواليات المتحدة ،وبداية
انتشارها في أوروبا في الخمسينيات ،وأنه مع دمج التكنولوجيا األوروبية مع التكنولوجيا
األمريكية ،تغير بشكل كبير شكل وجودة منتجات الكيماويات .وساهم اكتشاف النفط الخام في
دول الشرق األوسط في ثالثينيات القرن الماضي ،وبداية صادراته لدول العالم في الخمسينيات،
في تغيير مشهد صناعة البتروكيماويات بشكل كبير ،وأصب النفط الخام ومشتقاته مصدر
أرخص للمواد الخام األولية االزمة لصناعة البتروكيماويات من الفحم والمصادر األخرى.
اسةةةتفادت دول منطقة الشةةةرق األوسةةةط من ارتفاع أسةةةعار النفط خالل السةةةبعينيات،
ووضةةعت الحكومات المعنية خططا ً لتعزيز الصةةناعات غير النفطية .تم تعظيم االسةةتفادة من
الغاز البترولي المصةةاحب في تنمية الصةةناعة ،والذي كان مهمالً لفترات طويلة .وضةةع نمو
الصةناعة في منطقة الشةرق األوسةط حدا لهيمنة المناطق الثالث الرئيسةية في كل من أمريكا،
وأوروبا ،واليابان من حقبة الخمسةينيات إلى السةبعينيات من القرن الماضةي ،وتحولت صةناعة
البتروكيماويات فيها بعد ذلك إلى إنتاج البوليمرات المتخصةصةة الهندسةية ،واإلنشةائية ،وعملت
على تطوير واستحداث تكنولوجيات موفرة للطاقة ،ومحسنة للتلوث البيئي.
بدأت صةةناعة البتروكيماويات في االنتشةةار بسةةرعة حول العالم ،وأصةةبحت دول منطقة
الشةرق األوسةط ،وخاصةة دول الخليج العربي في ثمانينيات القرن الماضةي قادرة على تطوير
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هذه الصةةناعة ،وزاد اإلنتاج بها بشةةكل متصةةاعد ،وأضةةافت طاقات إنتاجية جديدة ،مسةةتفيدةً
بميزة وفرة مواد خام أولية منخفضةة التكلفة من الغاز الطبيعي ،والمشةتقات البترولية السةائلة،
وبأسعار تنافسية ،عالوة على تميز موقعها الجغرافي بين دول الشرق والغرب.
مع التوسعات الهائلة في الطاقات اإلنتاجية من البتروكيماويات واجهت الدول العربية
تحديات عدم كفاية اإلمدادات من المواد الخام األولية من غاز اإليثان الناتج عن غاز البترول
المصاحب لمزيد من التوسعات ،مما اضطرها إلى البحث عن حلول تكنولوجية ،وتمثلت في
تحولها إلى تنويع استخدام خليط من غاز البترول المسال والمتكثفات كمواد خام أولية للصناعة.
أشةارت الدراسةة أيضةا ً إلى أن مشةروعات البتروكيماويات الحديثة تميزت بأنها مجمعات
" "Complexمتكةاملةة ذات طةاقةات إنتةاجيةة كبيرة ،تعتمةد على اسةةةةتخةدام أحةدث التكنولوجيةات
التجارية ،مدفوعة بميزة رخص أسةعار المواد األولية المتاحة .وتوجه عدد كبير من شةركات
النفط والغةاز الرئيسةةةةيةة العةالميةة للعمةل في صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات وأصةةةةبحةت في طليعةة
الشركات المطورة للصناعة ،بل ومن كبار منتجي البتروكيماويات .كذلك تزايد نشاط شركات
النفط الوطنيةة بشةةةةكةل كبير في إنتةاج البتروكيمةاويةات ،كمةا قةامةت الشةةةةركةات الكيميةائيةة
المتخصصة بإنتاج مجموعة واسعة من البتروكيماويات المتخصصة.
تناول الفصل الرابع دور البحث العلمي في التصدي للقضايا البيئية الناشئة عن صناعة
البتروكيماويات ،وإيجاد حلول تكنولوجية لتوفير استهالك الطاقة ،وخفض نسب تلوث الهواء
والماء الناتج عن الصناعات البتروكيماوية .كما تم تسليط الضوء على كيفية مواجهة أنشطة
البحث العلمي والتطوير لقضايا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ،واالنبعاثات غير المباشرة
والمرتبطة بمنتجات ذات صلة بالبتروكيماويات مثل األسمدة االازوتية ،والمنظفات الصناعية،
كما تناول شرح موجز عن حلول البحث العلمي في تلبية متطلبات المياه المتنامية ،والالزمة
للعمليات الصناعية إلنتاج البخار الالزم في العمليات الصناعية إلنتاج البتروكيماويات.
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سلط الفصل الخامس الضوء على أهمية البحث العلمي والتطوير واالتجاهات الحديثة في
تكنولوجيا إنتاج البتروكيماويات لتوفير لقيم مناسب لصناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية،
وزيادة التنافسية وهوامش الربحية في صناعة البتروكيماويات ،وما أحدثته هذه االبتكارات
الجديدة من تغييرات كبيرة في سلسلة القيمة في الصناعة ،بدءا ً من توفير اللقيم  /المواد الخام
األولية بتكلفة منخفضة ،مروراً بإنتاج المواد الوسيطة ،وصوالً إلى إنتاج المنتجات النهائية.
ساهمت تكنولوجيا التشقيق الهيدروليكي مؤخراً في خفض تكلفة إنتاج غاز السجيل "الغاز
الصخري" ،وأصب الغاز المستخرج بهذه الطريقة متاحا ً بكميات كبيرة من مصادر غير
تقليدية ،مما ساهم في التوسع في إنشاء وحدات التكسير البخاري لغاز اإليثان وإنتاج اإليثيلين
في أمريكا الشمالية ،وتصديره إلى مناطق دول أوروبا ،وآسيا لتنمية مشروعات جديدة ،وإضافة
طاقات وتوسعات جديدة إلنتاج البتروكيماويات ،والتزال العديد من التكنولوجيات تحت البحث
والتطوير المستمر والتي من المتوقع أن تكون حلول واعدة لتحديات توفير اللقيم المناسب
لصناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية في ظل نمو الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها.
واجهت تكنولوجيات البتروكيماويات التقليدية تحديات كثيرة من حيث القدرة التنافسية بين
المنتجين الدوليين ،خاصة وأن المنتجين في الواليات المتحدة ،والشرق األوسط يتمتعون بميزة
انخفاض تكاليف اإلنتاج لكل من اإليثيلين ،والبروبيلين .بينما في دول منطقة آسيا ،وال سيما في
الصين ،تظل تقنيات تحويل الفحم إلى ميثانول ،وتحويل الميثانول إلى أوليفينات مرتفعة التكلفة
نسبيا ً .ومع ذلك ،إذا نجحت الصين في خفض تكاليف اإلنتاج في المستقبل ،فإنها ستصب العبًا
تنافسيًا ،مما يمثل تحديًا للمنتجين اآلخرين في آسيا المعتمدين على النافثا كمادة خام أولية
للصناعة ،مثل الشركات في كوريا الجنوبية ،واليابان ،وتايوان.
تم تسليط الضوء ،بشكل عام على عدد من المشروعات الضخمة لتحويل النفط الخام إلى
كيماويات ( )COCأو البدء فيها في الصين ،والمملكة العربية السعودية ،والتي تتضمن إعادة
تشكيل مصفاة التكرير إلنتاج أكبر قدر من المنتجات الكيميائية ،بدالً من إنتاج وقود النقل كما
هو الحال في المصفاة التقليدية .تهدف التكنولوجيا الجديدة إلى تحويل حوالي  % 40من برميل
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النفط الخام إلى كيماويات .تسعى شركة "أرامكو" السعودية لتطوير التكنولوجيا مع شركة
"شيفرون المس جلوبال" ) ،Chevron Lummus Global (CLGوشركة "سي بي أند أي"
 ،CB&Iمن أجل تعظيم نسبة تحويل النفط الخام إلى كيماويات في مشروعها الجديد لتصل إلى
حوالي  ٪80-70من برميل النفط ،وهو ما يعني إمكانية زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع إلى
حوالي  14مليون طن سنويا ً من الكيماويات .لذا فإن تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى مواد
كيميائية يعد أهم تطور وشيك يمكن أن يكون له آثار استراتيجية عميقة وتأثيرات مباشرة على
مستقبل صناعة البتروكيماويات العالمية.
أنشئت مصافي تكرير النفط التقليدية بهدف إنتاج الوقود التقليدي ،بينما تهدف مشروعات
البتروكيماويات إلى إنتاج البتروكيماويات فقط ،وفي هذه الحالة يكون مفتاح ربحية المصفاة
هو مرونة استخدام الخام ،بينما مفتاح ربحية مشروعات البتروكيماويات هو مرونة استخدام
مواد التغذية األولية .أما في المشروعات المدمجة لكل من المصافي والبتروكيماويات فإنه يتم
تنسيق استخدام المواد الخام األولية الناتجة من مصافي التكرير لتعظيم إنتاج البتروكيماويات،
ويتم دمج وتكامل استخدامات الطاقة ،والمرافق المختلفة لزيادة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ومع ذلك ،حتى مع عمليات الدمج ،فإن المصفاة في هذه الحالة تهدف إلى إنتاج الوقود ،بينما
مجمع البتروكيماويات يركز على إنتاج المواد البتروكيماوية .أما المشروعات الجديدة لتحويل
النفط الخام إلى كيماويات تدمج كل من المصفاة ،ومصانع البتروكيماويات في مجمع واحد،
وبالتالي تكون إلى ما هو أبعد من تكامل البتروكيماويات الحديثة في مصفاة التكرير.
بينما تناول الفصل السادس نماذج عالمية في مجال االستثمار في أنشطة البحث والتطوير،
حيث تعد صناعة الكيمياويات واحدة من أكبر الصناعات العالمية التي تعتمد بشكل كبير ومباشر
على نتائج ومخرجات بحوث قطاع البحث والتطوير في الشركات المطورة ،خاصة في
االقتصادات المتقدمة ،ويمكن أن يكون ألنماطها المبتكرة ،وعملياتها اإلنتاجية تأثيرات مباشرة
على نمو الناتج االقتصادي ككل ،وأدركت الدول المتقدمة أهمية البحث والتطوير ،وحل
مشكالت الصناعة ،وغيرها من القطاعات الهامة للتنمية المستدامة ورفاهية شعوبها .فنجد أن
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الواليات المتحدة األمريكية ،واليابان ،والصين ،وماليزيا ،ودول االتحاد األوروبي أنفقت على
أنشطة البحث والتطوير حوالي  417مليار دوالر ،خالل عام  ،2019وهو يتجاوز حوالي 75
 %من إجمالي اإلنفاق العالمي على البحث العلمي.
زادت شركات البتروكيماويات الكبرى استثماراتها بشكل مكثف في أنشطة البحث
والتطوير ،فقد أنفقت بعض الشركات األوروبية مثل "باسف"  ،BASFوشركة "باير" ،Bayer
وشركة سينجينتا  ،Syngentaاستثمارات ضخمة في هذا المجال ،واستحوذت هذه الشركات
على الحصة األعلى من طلبات براءات االختراع من بين الشركات الرائدة في أوروبا ،وتتميز
مخرجات البحث والتطوير بها بأنها ذات جودة مرتفعة جدًا مقارنة ً بأي مكان آخر حول العالم.
كما انتهجت جميع شركات الكيماويات الكبرى استراتيجية االندماج واالستحواذ & Merger

) Acquisition (M&Aللوصول إلى االبتكارات المؤثرة ،وكان التعاون بين الصناعة،
واألوساط األكاديمية أحد الطرق المثمرة لالبتكار ،كما لعبت العناقيد الكيميائية والجغرافية دورا ً
مهما ً في استحداث االبتكارات الهامة في أوروبا.
شكلت نسبة اإلنفاق على أبحاث وتطوير تحسينات العمليات ،والمنتجات حوالي -80
 ٪90من إجمالي إنفاق البحث والتطوير في الشركات الرائدة  .على الرغم من وجود مخاطر
مرتبطة بالبحث والتطوير  ،إال أن معدالت العائد على االبتكارات الناجحة يمكن أن تصل إلى
 ،٪35-25حيث بينت دراسة لمجلس البحوث الكيميائية ومقره الواليات المتحدة األمريكية أن
كل دوالر يستثمر في البحث والتطوير يرب حوالي  2دوالر.
تعد براءات االختراع إحدى األدوات التي تستخدمها الشركات الكبرى لجني األرباح من
االبتكار ،وتعد بياناتها هي المؤشر الرئيسي لالبتكار .بشكل عام كلما زادت أنشطة البحث
والتطوير في الشركات ،زادت معه احتمالية من عدد أكبر من براءات االختراع ،والتي يتحكم
فيها أيضا ً جودة البحث .يستغرق من براءة االختراع بضع سنوات ،لذلك في بعض الحاالت
يكون عدد براءات االختراع الممنوحة في عام ما أعلى من تلك التي تم تقديمها في ذلك العام.
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تم تسةةليط الضةةوء أيض ةا ً على جهود وأنشةةطة البحث العلمي والتطوير في الدول العربية
والتي تتركز بشةكل رئيسةي في المراكز البحثية والجامعات الحكومية ،مع غياب واضة لدور
القطةةاع الخةةا

في أنشةةةةطةةة البحةةث والتطوير وتمويلهةةا .وقةةد كةةان ةت لشةةةةركةةات النفط

والبتروكيماويات الوطنية في الدول العربية كثافة منخفضةة نسةبيا ً في البحث والتطوير "نسةبة
اإلنفةاق على البحةث والتطوير إلى اإليرادات" ،مقةارنةةً بنظيراتهةا العةالميةة ،ومع ذلةك ،فةإنهةا
تتخةذ اآلن خطوات لتغيير ذلةك ،وتم توجيةه جهود تلةك الشةةةةركةات نحو إنشةةةةاء مراكز بحةث
وتطوير ،ومتةابعةة فر

التعةاون مع الجةامعةات ،ومقةدمي الخةدمات ،والشةةةةركاء اآلخرين ،بما

في ذلك الشركاء الدوليين لالبتكار.
بينت الدراسةةة أن هناك حاجة قوية لشةةركات صةةناعات النفط والغاز ،والبتروكيماويات
في الدول العربية لزيادة اسةةةةتثماراتها في مجاالت أنشةةةةطة البحث والتطوير ،كما تحتاج إلى
اعتماد اسةتراتيجيات شةاملة تغطي كافة المجاالت ،بدءاً من االسةتكشةاف واإلنتاج ،فضةالً عن
التكرير والبتروكيمةاويةات ،والتسةةةةويق والتوزيع .على أن تحةدد تلةك الشةةةةركةات أولويةاتهةا من
حيث اختيار التكنولوجيات التي يمكن استيرادها من الخارج ،وتحديد التكنولوجيات التي يمكن
تطويرهةا داخليةا ً في معةامةل البحوث والتطوير التةابعةة لهةا وبةالتعةاون مع التحةالفةات العلميةة
المختلفة المحلية والعالمية .يتبع ذلك تطوير نموذج تجريبي وتشةةةغيلي مناسةةةب لتسةةةهيل نقل
التكنولوجيةا الجةديةدة من مراحةل التطوير البحثيةة التجريبيةة إلى مراحةل نشةةةةر التكنولوجيةا
وتسويقها على المستوى التجاري عالميا ً .واختتمت الدراسة باالستنتاجات والتوصيات.
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الفصل األول
مفاهيم التكنولوجيا ،واالختراع ،واالبتكار
 .1تمهيد
يعتمد التقدم العلمي في الدول على مدى قدرتها على االستفادة من مخرجات نتائج األبحاث
العلمية بشكل مباشر لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة بها .ويقاس التقدم العلمي ألي دولة
بمدى قدرتها على مسايرة التطورات المتتابعة والمتالحقة للتكنولوجيا في عالم متغير باستمرار.
من الضروري االهتمام بقطاع البحث والتطوير ،وخاصة في ظل التنافس الشديد بين
الدول ،وبين الشركات بهدف استمرارية مراجعة ومتابعة التصاميم والتكنولوجيا الحديثة
المتوفرة والمستخدمة ،وزيادة كفاءة عمليات اإلنتاج وتحسين المنتجات ،باإلضافة إلى ضرورة
ابتكار منتجات جديدة من أجل مواجهة المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة لتلبية رغبات
المستهلكين.
 1.1مفهوم التكنولوجيا واالختراع واالبتكار Technology, Invention &Innovation

سةةاعد التعاون المتكامل بين األوسةةاط األكاديمية والصةةناعة خالل فترة الخمس سةةنوات
التي تلةت الحرب العةالميةة الثةانيةة على تسةةةةريع وتيرة االبتكةارات المتميزة ،واسةةةةتمر التعةاون
المتزايد ليصةةب عامل محوري يشةةجع على التفكير بشةةكل مختلف ،وتشةةجيع اإلبداع ،والتقدم
التكنولوجي ( .)1تسةتخدم أحيانا ً مصةطلحات التكنولوجيا ،واالختراع ،واالبتكار بنفس المعنى،
وهو تعبير غير دقيق حيث يختلف معنى كل مصةطل عن االاخر .يمكن أن يقتصةر مصةطل
"تكنولوجيا" على وصةةف فكرة تقنية بسةةيطة ،وقد يتسةةع ليشةةمل كافة األدوات واالجراءات،
والطرق والمعدات المسةةةتخدمة في إنتاج سةةةلعة ما ،أو تقديم خدمات خاصةةةة في مجال إدارة
العمليةات " ،"Operation Managementوهي تعني بشةةةةكةل مختصةةةةر الطرق أو العمليةات
الصةةةةنةاعيةة المتةداخلةة أو المترابطةة إلنتةاج منتج معين .يمكن أن تعرف التكنولوجيةا بةأنهةا
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"االسةةتخدام األمثل للمعرفة العلمية ،وتطبيقاتها ،وتطويعها من أجل تحسةةين معيشةةة اإلنسةةان
وخدمته ".
بينمةا نجةد أن من بين تعريفةات االختراع ،إيجةاد شةةةةيء جةديةد لم يكن موجود من قبةل،
ويشةةمل فكرة جديدة ،أو جهاز ،أو مجموعة مختارة من العمليات الصةةناعية .يمكن أن يتحول
االختراع إلى ابتكار وقد يبقى مجرد فكرة .لذا فإن مفهوم كل من االختراع ،واالبتكار يشةةترك
في فكرة إيجةاد شةةةةيء جةديةد لم يكن موجود من قبةل ،ولكن ليس من الضةةةةروري أن يتحول
االختراع إلى شةةيء مفيد ،أو أن يكون له فائدة عملية ،لذا فليس بالضةةرورة أن يؤدي االبتكار
إلى تغيير في التكنولوجيةا ،وهو مةا يعني أن االبتكةار ليس مرتبط ارتبةاطةا وثيقةا ً بةالتكنولوجيةا،
يعتمةد االبتكةار غةالبةا ً على تطوير اختراعةات أو تكنولوجيةات قةديمةة موجودة من قبةل ،وليس من
الضروري أيضا ً أن يحتاج االبتكار الجديد إلى اختراع جديد (.)12
قد يخلط البعض بين مفاهيم االبتكار ،واالختراع ،لذا يجب أن تحدد وتميز الفروق بينهما
بوضوح .فبينما أوضحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " "OECDفي عام  ،1997أن
االبتكار هو اعتماد طرق إنتاج محسنة أو معدلة تكنولوجيا أو جديدة ،نجد أن كل من " ماركيز"
في عام  ،1969و"هيندرسون ،و"كالرك" في عام  ،1990صنفا االبتكار إلى تصنيفات عديدة،
منها االبتكار الجذري أو الثوري " ،"Radicalواالبتكار التدريجي ،وابتكار النظام ،وابتكار
الهندسة المعمارية .ومع ذلك صنف ااخرون االبتكار على أنه ابتكار أساسي ،وابتكار متقطع،
وابتكار الجيل التالي ،وابتكار تقليدي ،وابتكار جديد على الشركة ،وابتكار جديد على العالم
(.)Mueser, 1985 Shenhar, 1995; Betz, 2003; Dismukes, 2005
هنةاك عةدة نمةاذج لمفهوم االبتكةار أولهةا وأبسةةةةطهةا النموذج الخطي "،"Linear Model
والذي بدأت فكرتة في عشةةةةرينات القرن الماضةةةةي ،وتحديداً في عام  1929بفضةةةةل المفكر
"سةةةتامب" ،حيث كان ينظر في البداية إلى االبتكار على أنه عملية بسةةةيطة نسةةةبيًا ذات اتجاه
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واحد تبدأ بمرحلة البحث األسةةاسةةي ثم تنتقل من مرحلة البحث التطبيقي إلى مرحلة التطوير،
ثم تنتهي بمرحلة االنتشار أو النشر .كما يبين الشكل (.)1
الشكل ( :)1نموذج االبتكار الخطي

يستند هذا النموذج إلى إطار نظري لفهم العالقة بين العلم ،والتكنولوجيا ،واالقتصاد،
وكان الفهم األساسي له هو أفضل طريقة لتحويل تدفقات األفكار أو األبحاث إلى االبتكار
عن طريق زيادة تخصيص الموارد المختلفة للبحث والتطوير (.)Schumpeter, 1934
أجريت عدة تحديثات على النموذج الخطي نتيجة بعض التغيرات التكنولوجية وأضةةةيف
مفهوم أو نهج جديد عرف باسةم االبتكار المفتوح"  ،"Open Innovationوالذي قام بصةياغته
المفكر هنري تشةيزبرو  Henry Chesbroughفي عام  ،2003والذي يحث على االنفتاح على
األفكار الخارجية التي يمكن للمؤسةةةسةةةات اسةةةتقطابها ،فضة ةالً عن األفكار الداخلية للشةةةركة
( .)Chesbrough and Spohrer, 2006تم في هذا النموذج األخذ في االعتبار كل من متطلبات
العرض والطلةب .من جةانةب ااخر تم األخةذ في االعتبةار اسةةةةتطالعةات الرأي (التقييمةات)
" "Feedbackالواردة من متطلبات ودراسةةةات العرض والطلب ولكن ليس من خالل عالقات
خطية بسةيطة كما في النموذج الخطي ،ولكن بطرق أكثر شةمولية ( ،)Nemet, 2007كما يبين
الشكل (.)2
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الشكل ( :)2مخطط مبسط لمفهوم االبتكار المفتوح

المصدرOpen innovation, renewing growth from industrial R&D, 10 th innovation convergence, 2004. :

وتعةد الفكرة األسةةةةةاسةةةةيةة لمفهوم "االبتكةار المفتوح" أنةه في عةالم المعرفةة المترامي
األطراف والمنتشةةةر في جميع المجاالت التجارية والصةةةناعية والمجتمعية ،وال تقتصةةةر فقط
داخل حدود الشةةةةركات ،فإنه البد لهذه الشةةةةركات نقل المعرفة الخارجية ودمجها مع المعرفة
الداخلية الخاصةةةة بها " االبتكار المفتوح الداخلي  ،" -Inbound Open Innovation- -وأنه
ال يمكن للشةةركات أن تتحمل االعتماد كليا ً على أبحاثها الخاصةةة ،ولكن يجب عليها شةةراء أو
ترخيص عمليةات أو اختراعةات (براءات اختراع) من شةةةةركةات ااخرى ،وهو مةا يسةةةةمى
باالبتكار" المفتوح الخارجي".Outbound Innovation
يوفر "االبتكةةار المفتوح" فوائةةد عةةديةةدة تتمثةةل في انخفةةاض تكلفةةة إجراء البحوث
والتطوير ،وإمكانية تحسةةين وتطوير اإلنتاجية ،ومشةةاركة العمالء في عملية التطوير ،وزيادة
الةدقةة في أبحةاث السةةةةوق واسةةةةتهةداف العمالء ،وإمكةانيةة التضةةةةافر بين االبتكةارات الةداخليةة
والخارجية ،وتحسةةةين عمليات التحول الرقمي ،وإمكانية اسةةةتخدام نماذج أعمال جديدة تماما،
واالسةةةتفادة من األنظمة البيئية المبتكرة .من المناسةةةب من منطلق هذا المفهوم مالحظة أهمية
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دور التكنولوجيا ،خاصةةة وأنه تم االعتراف بها كمحرك رئيسةةي لالبتكار منذ منتصةةف القرن
العشرين (.)Schumpeter, 1939 Mensch, 1982; Dismukes, 2005
بينما ال يوجد تصةةةنيف عالمي موحد لالبتكار ،فقد اعتمد "ديسةةةموكيز" في عام 2005
على تصةةنيف االبتكار إلى ابتكار جذري (غير مسةةتمر) ،وابتكار تدريجي (مسةةتمر) .وعلى
نفس النهج أعتمةد كةل من "شةةةةومبيتر ،و"بيرس" تلةك المفةاهيم في عةام  .2009ويالحظ أن
جةذور كةل من االبتكةار الجةذري ،واالبتكةار التةدريجي تعود إلى زمن بعيةد ،حيةث أن االبتكةار
الجذري هو في األسةاس ما أشةار إليه "إينوس" عام  1958باسةم مرحلة ألفا ""Alpha Phase

بينما االبتكار التدريجي هو ما أشةةةار إليه باسةةةم مرحلة بيتا " ،"Beta Phaseواعتقد" إينوس"
عا.
أيضا ً أن االبتكارات تتضمن عدة عناصر وأن كل عنصر من هذه العناصر يتطلب اخترا ً
 .2.1الحدود بين االختراع واالبتكار
لتوضةي الحدود بين مفهومي االختراع واالبتكار للمنتج فقد وثق "سةيخار ،وديسةماكس،
وااخرين " في عام  ،2009دورة حياة المنتجات من خالل نموذج يوضةة ة فترة حياة شةةةةاملة
للمنتج ،وتشةمل أربعة مراحل ،وهي :المرحلة األولى ( ،"Initial Stage" )Iوتعد مرحلة أولية
من التنمية والتطوير والتي قد تكون طويلة جداً ،ويشةار إلى هذه المرحلة على أنها خطية على
الرغم من ظهورهةا مع بعض النتوءات .تبةدأ مع االكتشةةةةةاف واالختراع الرئيسةةةةي للعمليةة
"التكنولوجيا" ،وتنتهي عندما يكون تطوير التكنولوجيا كافيا لبدء اإلنتاج على نطاق ضيق.
ثم تةأتي المرحلةة الثةانيةة " "IIوهي مرحلةة االنطالق والتةدهور " The Lift-Off and

 ،"Decayوتبدأ بارتفاع نشةةةاط اإلنتاج وتنتهي عند النقطة المنخفضةةةة للنشةةةاط ،وهي مرحلة
ارتفاع وهبوط على شةةةةكل منحني أحدب "( "Humpالمراحل  II-Aو ،)II-Bيليه ما يسةةةةمى
"بوادي الموت"  ،Valley of Deathثم يتبعه اتجاه تصةةةاعدي مع بداية المرحلة الثالثة " "III

وهي مرحلة النهضةة والنمو السةريع " ،"The Revival and Rapid Growth Stageوتبدأ بعد
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أن تعبر النقطة المنخفضةة للنشةاط من مرحلة االنطالق " المرحلة الثانية" ،ويسةتمر فيها إنتاج
المنتج بمعدالت نمو سةةةةريعة .أخيرا ،يتم مالحظة االسةةةةتقرار أو االضةةةةمحالل في المرحلة
أيضةا بمرحلة السةلع األسةاسةية ،أو كما يطلق عليها مرحلة البقاء
الرابعة " ،"IVوالتي تسةمى
ً
" ،"Survival Stageويكون فيها المنتج قد وصةةل إلى مرحلة النضةةج واسةةتقر النشةةاط ،أو بدأ
في االنتهةاء ،يبين الشةةةةكةل ( )3مخطط دورة الحيةاة الكةاملةة لتحةديةد الحةدود بين االبتكةار
واالختراع (.)14
الشكل ( :)3مخطط دورة الحياة الكاملة لتحديد الحدود بين االبتكار واالختراع

المصدرGeneric innovation dynamics across the industrial technology life cycle Platform equation :
modeling of invention and innovation activity, Jainagesh A. Sekhar a, John P. Dismukes, Technological
Forecasting & Social Change 76 (2009) 192–203.

* منحنى وادي الموت هو عبارة عامة أو وصف يستخدم في عالم رأس المال االستثماري لإلشارة إلى الفترة الزمنية التي تمتد من تلقي شركة
ناشئة مساهمة رأس المال األولي إلى الوقت الذي تبدأ في تحقيق اإليرادات .خالل منحنى وادي الموت ،عادة ما يكون التمويل اإلضافي ناد ًرا ألن
المستثمرين ال ير يدون المخاطرة باالستثمار في شركة لم تستطيع تحقيق إيرادات لتبدأ باالعتماد على نفسها في إدارة عملياتها .فإذا لم تحقق إيرادات
ولم تتلقى أي تمويل ااخر سوف تكون عرضة لمشاكل في التدفق النقدي.
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أضاف "كونيلي وااخرين مرحلة خامسة " "Vجديدة في عام  ،2011وهي مرحلة الموت
النهائية ،لإلشارة إلى نهاية االبتكار.
 .3.1االبتكار في صناعة البتروكيماويات
يعرف االبتكار في صةةةناعة الكيماويات والبتروكيماويات بأنه إدارة المشةةةروع من بداية
ظةهةور الةفةكةرة إلةى مةراحةةل تةنةفةيةةذ اإلنةتةةاج عةلةى الةمسةةةةتةوى الةتةجةةاري " Commercial

 ،"Implementationويسةةةةتغرق تطوير تقنيةات العمليةات الصةةةةنةاعيةة الجةديةدة في قطةاع
البتروكيماويات أكثر من  10سةةةةنوات .يعتبر االبتكار حجر الزاوية للنمو وربحية صةةةةناعة
البتروكيماويات .وبالتالي ،هناك ضةةغط هائل على الشةةركات لتطوير وتسةةويق منتجات جديدة
بشةةةةكةل أسةةةةرع .ويهيمن ابتكةار العمليةات على ابتكةار المنتجةات ،وتطورت االبتكةارات
التكنولوجية حتى الربع األخير من القرن العشرين في الدول الصناعية المتقدمة.
تةاريخيةا ً كةانةت شةةةةركةات البتروكيمةاويةات تعتمةد في تنوع منتجةاتهةا على أنشةةةةطةة البحةث
والتطوير داخل الشةركة .اسةتطاعت كثير من الشةركات بهذه الطريقة من إدخال منتجات جديدة
إلى األسةةواق ،مثل شةةركة " دوبونت" التي ابتكرت وادخلت إلى السةةوق عديد من المنتجات
الجديدة كالمطاط االصةةطناعي ،والنايلون والليكرا .لكن مع مطلع القرن الحادي والعشةةرين،
بةدأ نموذج االبتكةار التقليةدي من الةداخةل الةذي قةاد هةذه االكتشةةةةافةات في االنةدثةار ،وكةان أحةد
العوامةل الرئيسةةةةيةة هو االرتفةاع الكبير في تنقةل خبراء المعرفةة والمهةارات .كةان هنةاك عةامةل
ااخر وهو ظهور رأس المال االسةتثماري ،مما سةاعد على تمويل الشةركات الجديدة ،وتسةويق
األفكار الجديدة ،وهكذا أصبحت دورة االبتكار المغلقة غير فعالة.
عا
تتطور حاليا ً وبوتيرة متسةارعة عمليات وممارسةات االبتكار ،وأصةب االبتكار مدفو ً
بفرق تمتلك مهارات متعددة التخصةةةةصةةةةات ،وال يعتمد فقط بشةةةةكل مباشةةةةر على مهارات
وابداعات باحث متميز .وبهذه الطريقة ،فإن ما يسةةةمى ب "وادي الموت" ،وهو الفترة ما بين
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مرحلة البحث ومرحلة إقرار المنتج تضةةيق ،مما يؤدي إلى عوائد أعلى بكثير على االسةةتثمار
البحثي (.)77
في وقت سةةةةابق ،زعم كولومبو ( )1980أن صةةةةناعة البتروكيماويات كانت صةةةةناعة
مبتكرة بطبيعتها وسلط الضوء من خالل دراسة قام بها على االبتكارات الرئيسية في الصناعة
الكيميةةائيةةة في الفترة  ،1970-1930ركز فيهةةا على القيود ،أو الحواجز التي تحول دون
االبتكار في الصةةةناعة الكيميائية .بينما درس " ولش" في عام  1984محددات معدل واتجاه،
وحجم االختراع ،والنشةاط االبتكاري في صةناعة البتروكيماويات خالل الفترة من  1930إلى
 .1980فيمةا بين "كوين" عةام  1983أن عمليةات االبتكةار يمكن أن تكون فوضةةةةويةة ،ولكنهةا
تحتاج إلى إدارتها بشكل جيد إذا أردنا تحقيق النتائج النهائية.
من جانب ااخر تم إجراء العديد من الدراسةةات حول صةةناعة البتروكيماويات األوروبية
واالبتكار في فترات االزمات االقتصةادية .وقام "كولومبو" في عام  1986بتقييم وجهات نظر
صةناعة البتروكيماويات األوروبية في وقت األزمة االقتصةادية عندما اسةتمرت معدالت النمو
االقتصةةةادي في االنخفاض ،حيث قام بفحص القضةةةايا الرئيسةةةية لصةةةناعة الكيماويات مثل:
جغرافيتها المتغيرة ،وإعادة االنتشةةار الصةةناعي ،والتحول من إنتاج الكيماويات التقليدية ،إلى
المنتجةات الهنةدسةةةةيةة "الوظيفيةة" ،ومشةةةةةاكةل االبتكةار العلمي والتكنولوجي ،وعواقبةه على
الصةةناعة والمجتمع .وخلصةةت النتائج التي توصةةلت إليها نتائج الدراسةةات ،إلى أن متطلبات
العميةل ،واالكتشةةةةافةات النةاتجةة عن البحةث والتطوير لهمةا نفس القةدر من األهميةة في تطوير
االختراع واالبتكار في صةةناعة البتروكيماويات ،وأن ما يفصةةل بين نجاح ،وخسةةارة صةةناعة
البتروكيماويات تعود إلى جودة األنشطة البحثية والتطوير في عملية االبتكار.
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وبالمثل ركز "هتشةةةسةةةون ،وااخرون" في عام  1996على مصةةةادر االبتكار التقني في
مجموعة من الشةةركات التي تزود مصةةانع ومعدات العمليات الصةةناعية الكيميائية .أسةةفرت
النتةائج أن التحةالفةات بين المقةاولين ،ومصةةةةنعي المعةدات ال تسةةةةاعةد فقط في تقليةل متطلبةات
تصميم المصنع ،وعمليات الشراء للمعدات ،واألجهزة والمرافق ،وتكاليف التركيب واإلنشاء،
تخصةةصةةا (ال سةةيما الشةةركات
أيضةةا مواجهة التهديد التنافسةةي من الشةةركات األكثر
ولكن
ً
ً
المصةنعة للمعدات الكبيرة التي لديها شةركاتها الخاصةة) .عالوة على ذلك ،أظهرت الدراسةات
أن " االبتكار المشةةةةترك "يمكن أن يولد ميزة تنافسةةةةية تكنولوجية ،من خالل المشةةةةاركة في
التكلفة والمخاطر.
قدم كل من "ارفانيتيس ،وفيالفيسةةينسةةيو" في عام  ،2000لمحة عامة " اسةةتطالع" عن
نظام االبتكار في قطاع البتروكيماويات في بعض الدول الصةةةناعية كالمكسةةةيك .بينت نتائج
االستطالع أن حوالي  % 12فقط من الشركات قدمت منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل،
وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من شةةركات البتروكيماويات ،هي شةةركات غير مبتكرة ،بل
هي شةةركات مقلدة ،أو تعمل على تحسةةين مواصةةفات منتجات موجودة بالفعل في األسةةواق.
وأن حوالي  % 18من الشةةركات التي شةةملها االسةةتطالع ال تنفق على االبتكار ،وحوالي 39
 %من الشةةةةركات تنفق أقل من  % 2من إجمالي مبيعاتها ،وأكثر من  % 40من الشةةةةركات
تنفق أكثر من  % 2من مبيعاتها على أنشطة البحث والتطوير (.)75
من جانب ااخر نجد أن كبرى شةةركات البتروكيماويات األوروبية مثل "باسةةف" BASF

تنفق اسةةتثمارات ضةةخمة في مجال االبتكارات ،وشةةركة "باير"  ،Bayerوشةةركة سةةينجينتا
 ،Syngentaواسةتحوذت تلك الشةركات على الحصةة األعلى من طلبات براءات االختراع ،كما
تميزت جودة مخرجةات البحةث والتطوير بهةا بةأنهةا عةاليةة جةدًا مقةارنةة ً بةأي مكةان ااخر حول
العالم .كما تسةةةتخدم جميع شةةةركات الكيماويات الكبرى اسةةةتراتيجية االندماج واالسةةةتحواذ
) Merger & Acquisition (M&Aللوصةةةةول إلى االبتكةار المؤثرة ،كمةا يعةد التعةاون بين
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الصةناعة واألوسةاط األكاديمية أحد الطرق المثمرة لالبتكار في صةناعة البتروكيماويات .كما
تلعب العناقيد الصناعية والجغرافية دورا ً مهما ً في استحداث االبتكارات الهامة في أوروبا.
قدمت دراسة أعدت في عام  2009بواسطة "المفوضية األوروبية للصناعة وتنمية
األعمال" بعض المقترحات الجتذاب االبتكار إلى صناعة البتروكيماويات األوروبية وجعلها
مركز الثقل لهذه الصناعة ،كان من أهمها :استخدام الموارد المستدامة بشكل أكثر ،وتعظيم
االستفادة من شبكات االبتكار ،وزيادة الحلول الكيميائية الشاملة عبر زيادة سالسل القيمة ،ودعم
نوعية وكمية البحث والتطوير وفعالية االبتكار ،والملكية الفكرية ،ومكافحة التقليد ،وإعداد
اللوائ والمعايير في صناعة الكيماويات ،والتعليم وجذب المواهب الجديدة إلى صناعة
البتروكيماويات ،مع التركيز بشكل خا

على االبتكار من أجل البقاء في المنافسة.

يمكن تقسةيم االبتكار في الصةناعة الكيميائية إلى أربعة أقسةام رئيسةية وهي :أوالً ،ابتكار
المنتجةات وتشةةةةمةل تحسةةةةين الخوا

الكيميةائيةة للمنتج واختيةار المنتج طبقةا ً لمتطلبةات الةدعم

الفني .ثانيا ً ابتكار عمليات التصةنيع ،وتشةمل طرق إنتاج جديدة للمواد الكيميائية لتوفير الطاقة
المسةتخدمة .بينما يشةمل القسةم الثالث ابتكار عمليات األعمال تشةمل تحسةين الموارد البشةرية
الختيار أفضةل المواهب ،وأخيراً القسةم الرابع وهو ابتكار نموذج األعمال والتشةغيل ،ويشةمل
فصةةةةل نماذج األعمال التقليدية عن األعمال التخصةةةةصةةةةية ( .)76تمر عمليات التطوير بعدة
مراحل يبين الشةةةةكل ( )4الجدول الزمني لتطوير عمليات صةةةةناعية جديدة في الصةةةةناعات
البترولية الالحقة.
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الشكل ( :)4الجدول الزمني لتطوير عمليات صناعية جديدة في الصناعات البترولية الالحقة

المصدرPetrochemical Technology Trends: Looking Beyond the Short Term Fix, AIChE Spring Meeting :
and Global Congress on Process Safety, 2015.

تعد مرحلة البحث االسةةةتكشةةةافي " ،"Exploratory Researchأهم مراحل االبتكار في
صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات ،وهي بمثةابةة الخطوة األولى التي البةد من تجةاوزهةا لالنطالق في
طريق البحث العلمي بصورة عامة ،واالنتقال إلى نوع ااخر من البحوث العلمية لدراسة معمقة
لظاهرة أو مشةكلة ما ،حيث أنه يسةهم في جعل موضةوع البحث أكثر وضةوحا ،باإلضةافة إلى
أن البحث االسةةتكشةةافي يسةةاعد في تحديد أفضةةل تصةةميم للبحث وطرق جمع البيانات ذات
العالقة .قد تسةةتغرق هذه المرحلة نحو عامين ،بتكلفة تصةةل إلى حوالي  200ألف دوالر لكل
مشروع بحثي على حده (.)14
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ثم تةأتي مرحلةة بحوث العمليةات " ،"Process Researchوهي المرحلةة البحثيةة التي
تعتمةةد على إجراء التجةةارب العلميةةة ،والمعمليةةة على النطةةاق التجريبي ،لتعيين الظروف
المحيطة بالعملية الصةناعية ،بهدف الوصةول إلى نتائج تفسةر العالقة بين المتغيرات المؤثرة،
على العمليات الصةناعية وتحديد الظروف القصةوى القياسةية .تسةتغرق هذه المرحلة أيضةا ً نحو
عامين ،وقد تصل ميزانيتها إلى نحو مليون دوالر أمريكي (.)14
ثم تأتي مرحلة تطوير العمليات والتوسةةع " ،"Process Development & Scale-upوهي
المرحلةة التي تعني تحويةل األفكةار إلى التنفيةذ الصةةةةنةاعي على نطةاق اإلنتةاج التجريبي النةاج
" ،"Pilot Scaleوذلةك بهةدف تقليةل المخةاطر إلى أقةل مسةةةةتوى ممكن ،بحيةث يكون التنفيةذ
التجاري ناجحاً ،ويكون مسةار االبتكار سةريع وناج  .تسةتغرق هذه المرحلة نحو ثالثة أعوام،
وتتراوح ميزانيتها ما بين  30-4مليون دوالر أمريكي (.)13
ثم تةأتي بعةدهةا مرحلةة اإلنتةاج على النطةاق التجةاري " ،"Commercial Processوالتي
تسةةةةتغرق من عةامين إلى ثالثةة أعوام ( .)14،13،4إن أثةار فشةةةةل التنفيةذ على النطةاق التجةاري
سةةتكون هائلة ،ولن تقتصةةر على الخسةةائر المالية في راس المال والتي قد تصةةل إلى مليارات
الدوالرات ،وفقدان اإليرادات المسةتقبلية فقط ،بل سةيتعدى األمر إلى فقدان ثقة العمالء ،فضةالً
عن فقد الثقة في القدرات االبتكارية للشةركة ،وما يتبعها من فقدان الثقة في األسةواق وصةعوبة
الحصول على ميزانيات لمشاريع ابتكارية مستقبلية .وإذا لم يكن تنفيذ النطاق التجاري فاشالً
تماما ،ولكن قد يحدث تأخير غير مخطط له في بدء التشةةغيل ،أو انخفاض في القدرة اإلنتاجية
مقارنة بقدرة التصةميم الرئيسةية ،فسةتظل التأثيرات كبيرة .وغالبا ً تحدث هذه اإلخفاقات الكلية
أو الجزئية ،وال تزال في الصةةةناعات التحويلية ،حيث أن هناك العديد من المشةةةروعات لديها
تأخير طويل في بدء التشةةغيل ،بل أن العديد منها لم يصةةل إلى القدرة التصةةميمية حتى بعد 5
سةةنوات من بدء التشةةغيل .وتعود األسةةباب الكامنة وراء هذه اإلخفاقات الكبيرة إلى عدم إعداد
قواعد بيانات فنية سليمة ،أو أن هناك نقص في إعداد الهيكل التنظيمي (.)13
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الفصل الثاني
تطور إنتاج الكيماويات من المصادر غير النفطية
 .2تمهيد
تزايد االحتياج إلى الكيماويات المسةةةتخدمة في صةةةناعة المطاط الصةةةناعي والراتنجات
واأللياف الصةةةةناعية بدرجة كبيرة فاقت إمكانية توفيره من المصةةةةادر غير النفطية ،وقد ظل
قطران الفحم لفترة طويلة هو المصةةةةدر الرئيسةةةي إلنتاج الكيماويات العضةةةةوية ،وازدهرت
كيمياء الفحم لفترة طويلة قبل نشأة صناعة البتروكيماويات واستمرت حتى وقتنا هذا.
 .1.2خلفية تاريخية عن نشأة صناعة الكيماويات
ازدهر إنتةاج بعض الكيمةاويةات في الواليةات المتحةدة األمريكيةة في أربعينيةات القرن
المةاضةةةةي ،ولفترة طويلةة قبةل ظهور صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات حيةث أنتجةت بعض المواد
الكيميائية مثل الميثانول ،وأحماض واسةةةترات وأمالح األسةةةيتيك ،واألسةةةيتون اعتمادا ً على
تكنولوجيا كيمياء األخشةةةةاب " ،"Wood Chemistryوالتي تعتمد على طرق كربنة الخشةةةةب
" ."Wood Carbonizationكمةا انتشةةةةرت خالل تلةك الفترة أيضةةة ةا ً كيميةاء الفحم " Coal

 ،"Chemistryإلنتةاج غةاز الفحم "Coke Oven Gas or Coal Gas" ،من التقطير الجةاف
للفحم والذي اسةةتخدم في إنارة المدن ،كما تأسةةسةةت عليه صةةناعة األمونيا نظرا ً الحتوائه على
كةل من غةاز الهيةدروجين ،وغةاز أول أكسةةةةيةد الكربون .يحتوي غةاز الفحم أيضةةةةةا ً على
هيدروكربونات ااخرى تعد من المواد األولية إلنتاج اإليثيلين ،واإليثيلين غاليكول.
عرفةت كيميةاء الةدهون " " Oleochemistryإلنتةاج بعض المواد الكيميةائيةة من الةدهون
النباتية والحيوانية ،مثل األحماض الدهنية المسةةةةتخدمة في صةةةةناعة األدوية ،والصةةةةناعات
الغذائية ،والمنظفات ،والشموع ،والصابون ،واألصباغ.
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كمةةا اسةةةةتخةةدمةةت في تلةةك الحقبةةة الزمنيةةة وعلى نطةةاق أوسةةةةع كيميةةاء التخمير
" "Fermentation Chemistryإلنتاج الكحول اإليثيلي "الحيوي" ،والذي اسةةةةتخدم للخلط مع
الغازولين لتحسةين ورفع رقم األوكتان .كما بزغت صةناعة وإنتاج المواد الكيميائية العضةوية
وغير العضةةةوية في ألمانيا ،باإلضةةةافة إلى تطوير تكنولوجيا إنتاج الزيوت االصةةةطناعية بها
على المستوى التجاري ،كما طورت تكنولوجيا إنتاج البوليمرات ،والمطاط االصطناعي.
 .1.1.2إنتاج الكيماويات العضوية والبوليمرات بتكنولوجيا كربنة الخشب
""Wood Carbonization

كربنة الخشةب هي عملية تفحيم الخشةب إلنتاج الفحم النباتي ،وقطران الخشةب " Wood

 ،"Tarباإلضةةافة إلى حمض البيرولينيوس " ،"Pyroligneous Acidوغاز الخشةةب كمنتجات
ثانوية .ينتاج حمض البيرولينيوس كل من أسةةةةيتات الكالسةةةةيوم أو ما أطلق عليها قديما ً اسةةةةم
أسةةةةيتةات الجير " ،"Acetate of Limeوالميثةانول الخةام " ."Crude Methanolبينمةا ينتج
التقطير الجاف ألسةةيتات الجير كل من حمض الخليك وأمالحه واسةةتراتة ،واألسةةيتون .يبين
الشكل ( )5أهم المنتجات الرئيسية الناتجة عن عمليات كربنة الخشب.
الشكل ( :)5أهم المنتجات الرئيسية الناتجة عن عمليات كربنة الخشب

المصدرThe history of the chemical industry, :
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استخدمت تقنية كربنة الخشب منذ القرن الثامن عشر في الدول والمناطق الغنية بالغابات
مثل النمسةةا ،والمجر ،وشةةمال أوروبا ،والواليات المتحدة .وطورت كل من ألمانيا ،والمملكة
المتحدة صةناعات تكرير حمض األسةيتيك ،وقامت باسةتيراد أسةيتات الكالسةيوم إلنتاج حمض
الخليةك ،ومع بةدايةة الحرب العةالميةة األولى نجحةت ألمةانيةا في صةةةةنةاعةة حمض الخليةك من
الكربيد ،واألسةيتيلين .بدأت صةناعة كربنة الخشةب في اليابان في عام  1893بتأسةيس مصةنع
كربنةة الخشةةةةب إلنتةاج حمض الخليةك المسةةةةتخةدم في الصةةةةبةاغةة .أدى إنتةاج حمض الخليةك
االصةةطناعي إلى تراجع إنتاجه من كربنة األخشةةاب ،بل وتوقف إنتاجه تماما ً في عام ،1939
كما يبين الشكل (.)6
الشكل ( :)6نمو إنتاج حمض الخليك الصناعي مقابل حمض الخليك الناتج من كربنة األخشاب

المصدرThe history of the chemical industry, :
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 .2.1.2إنتاج الكيماويات العضوية والبوليمرات من الفحم
ازدهرت كيمياء الفحم لفترة طويلة قبل نشةأة صةناعة البتروكيماويات واسةتمرت بعدها،
وحتى وقتنةا هةذا .تنقسةةةةم كيميةاء الفحم إلى ثالث أقسةةةةةام متشةةةةعبةة ،وهي كيميةاء الكربيةد /
األسةةةةيتيلين ،وكيميةاء قطران الفحم  /العطريةات ،وكيميةاء فحم الكوك  /الغةاز االصةةةةطنةاعي
"المشةةةيد" ،هذا وقد تطور كل منها بشةةةكل كبير .حيث أنه أنتج غاز الفحم من التقطير الجاف
للفحم ،واسةةةتخدم على نطاق واسةةةع في إمدادات الغاز للمدن .يعد الهيدروجين وأول أكسةةةيد
الكربون من المكونات الرئيسية للغاز والتي تأسست عليها صناعة األمونيا .كما بدأ استخال
وتنقيةة غةاز اإليثةان من خليط غةاز الفحم السةةةةتخةدامةه في إنتةاج المواد الكيميةائيةة العضةةةةويةة
الصةناعية في ألمانيا خالل الحرب العالمية األولى ،وكان من أهم مصةادر إنتاج اإليثيلين ،بعد
كل من اإليثانول الحيوي ،ومن الهدرجة الجزئية لألسيتيلين.
 .1.2.1.2إنتاج الكيماويات العضوية والبوليمرات من الكربيد  /األسيتيلين
بدأ إنتاج الكربيدات عام  1894بواسةطة شةركة "يونيون كاربيد األمريكية" ،وبدأ إنتاجه
في أوروبةا في نفس الوقةت تقريبةاً ،أنتج الكربيةد من تفةاعةل فحم الكوك مع الجير الحي عنةد
درجةة حرارة  °2000م أو أعلى .بينمةا أنتج األسةةةةيتيلين بتفةاعةل الكربيةدات مع المةاء عنةد
درجات الحرارة العادية ،وتم في البداية اسةةتخدامه كغاز لإلضةةاءة .اكتشةةف هذا التفاعل أحد
مؤسةةسةةي الكيمياء العضةةوية في عام  ،1862وهو الكيميائي األلماني "فريدريش فولر" ،ولم
تؤسةةةس الصةةةناعة الكيميائية القائمة على األسةةةيتيلين إال بواسةةةطة شةةةركة "واكر" Wacker

األلمانية في عام  ،1916أي بعد مرور أكثر من  50عام من اكتشاف "فولر".
اسةةتخدمت أفران الكربيد إلنتاج النيتروجين الجيري " ،"Lime Nitrogenفي ألمانيا عام
 ،1897مما أتاح لشركة "هابر بوش "  Haber-Boschإنتاج األسمدة االزوتية بكميات ضخمة
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إلى أن اكتشةةةفت شةةةركة "باسةةةف" األلمانية تكنولوجيا جديدة تتي إنتاج األمونيا مباشةةةرة من
النيتروجين الموجود في الهواء في عام  ،1911ومن ثم إنتاج األسمدة االزوتية.
نافسةت التقنية الجديدة طريقة تصةنيع األسةمدة النيتروجينية من الكربيدات ،وانتشةر بعدها
التصةةةةنيع المبةاشةةةةر لألمونيةا في جميع أنحةاء العةالم .بلغ إنتةاج الكربيةد ذروتةه في عةام 1965
وانخفض بعد ذلك بسةةرعة ،نظرا ً النخفاض اسةةتخدام الكربيد في إنتاج األسةةمدة .يبين الشةةكل
( )7محطة تجارب األسمدة االزوتية من إنتاج شركة باسف األلمانية.
الشكل ( :)7محطة تجارب األسمدة االزوتية من إنتاج شركة باسف األلمانية

المصدرBASF History, 1865 – 2015 :
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 .1.1.2.1.2إنتاج المطاط الصناعي من األسيتيلين
أنتج مطاط الميثيل الصةةةناعي ألول مرة خالل الحرب العالمية األولى بواسةةةطة شةةةركة
"باير" األلمانية ،وتم إنتاج حوالي  2000طن منه ،إال أن صةةناعته تراجعت بعد الحرب ،ألن
جودتةه حينهةا لم تكن تضةةةةاهي أداء المطةاط الطبيعي .ومع ذلةك ،تم إجراء العةديةد من األبحةاث
المشةةةةتركة في كل من ألمانيا والواليات المتحدة بعد الحرب حول تطوير تكنولوجيا تصةةةةنيع
البيوتادايين ،وعمليات البلمرة .تم من خاللها اكتشةاف كوبوليمر " بونا إس"  ،Buna Sوهو ما
يعرف االان باسم مطاط البيوتادايين – ستيرين .SBR
في عام  1929منحت شةةةركة "أي جي فاربن"  IG Farbenبراءات االختراع األلمانية
واألمريكيةة ،وأنشةةةةأت مصةةةةنع على المسةةةةتوى التجريبي في عةام  .1934وفي نفس الوقةت
طورت شةةةركة "دوبونت سةةةي أر" ،مونيمر "الكلوروبيرن" ،والمسةةةتخدم في إنتاج بوليمر
"البولي كلوروبرين" ،وكةانةت أول من أنتجتةه في عةام  ،1932ويعرف الكلوروبيرن بةاالسةةةةم
التجاري "النيوبرين" .طورت شةركة "سةتاندرد أويل"  ،Standard Oilكوبوليمر مشةترك من
األيزوبيوتيلين – األيزوبرين ،إلنتةاج األنةابيةب المطةاطيةة الةداخليةة لإلطةارات نظرا ً النخفةاض
نفاذيته للغاز ،وبدأ اإلنتاج الصناعي له في عام .1943
بدأ معهد " أوسةةةاكا للبحوث الصةةةناعية" الياباني عام  1935في إجراء األبحاث العلمية
إلنتةاج المطةاط الصةةةةنةاعي ،وأكتشةةةةف طريقةة إلنتةاج البيوتةادايين بطريقةة تجفيف اإليثةانول
الحيوي ،وإزالة الهيدروجين باسةةتخدام محفز أكسةةيد المغنيسةةيوم .وفي عام  1938قام المعهد
ببناء مصةنع تجريبي بطاقة إنتاجية  10كجم  /يوم .انتقل عدد من المهندسةين من معهد أوسةاكا
للبحوث الصناعية إلى شركة " نيهون كاساي "  ،Nihon Kaseiفي عام  ،1939لتشييد مصنع
تجريبي بطاقة إنتاجية  1طن  /يوم.
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بةدأ إنتةاج مطةاط األكريلونيتريةل بيوتةادايين  NBRفي عةام  ،1942وأكملةت شةةةةركةة
"كانيغافوتشةةي الصةةناعية" مصةةنع اإلنتاج في عام  ،1945لكن الحرب منعت الوصةةول إلى
مسةةةتويات إنتاج كافية .كانت قد بدأت شةةةركة " ميتسةةةوي للتعدين" Mitsui Miningفي عام
 1937أبحاثها الخاصةةة وأتقنت طريقة إنتاج البيوتادايين عبر األسةةيتالدول (عن طريق تفاعل
ألةدول ،أو التفةاعةل األلةدولي) ،كمةا طورت تقنيةة إنتةاج مطةاط األكريلونيتريةل بيوتةادايين ،وبةدأت
الشركة في بناء مصنع البيوتادايين في عام  ،1941وأنتج المطاط في عام .1944
 .2.1.2.1.2إنتاج الفينيل كلوريد والبولي فينيل كلوريد
بةدأ تصةةةةنيع الفينيةل كلوريةد في أواخر العشةةةةرينيةات بتفةاعةل األسةةةةيتيلين مع كلوريةد
الهيدروجين في ألمانيا ،وبدأ تصةةنيعه في الواليات المتحدة األمريكية في أوائل الثالثينيات من
القرن المةاضةةةةي .بينمةا انتهجةت اليةابةان اسةةةةتراتيجيةات ومبةادرات إلنتةاج البولي فينيةل كلوريةد
محليا ً في عام  ،1948فبدأت في اسةتيراد عينات من البولي فينيل كلوريد من الواليات المتحدة
األمريكيةة ،وتوزيعهةا على العةديةد من الشةةةةركةات المحليةة إلجراء األبحةاث الالزمةة إلنتةاجةه.
نجحت شةركة " نيبون شةيسةو هيريو" في إنتاجه في مصةنعها في "ميناماتا" .بدأت الشةركات
اليابانية في عام  1950اسةةتيراد ماكينات معدات قولبة وتشةةكيل منتجات البولي فينيل كلوريد
من أوروبةا ،ممةا أتةاح لهةا فر

إنتةاج عةدد من المنتجةات بمةا في ذلةك تغليف األسةةةةالك

الكهربائية ،وإنتاج أفالم التغليف ،واألحزمة ،واألنابيب ،والخراطيم.
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 .2.2.1.2إنتاج الكيماويات العضوية الصناعية والبوليمرات من قطران الفحم
""Coal Tar

أنتج "قطران الفحم" من عمليةات كربنةة الفحم كمنتج ثةانوي غير مرغوب فيةه .تم تقطير
قطران الفحم لالسةةةةتفةادة منةه في إنتةاج بعض المنتجةات األرومةاتيةة "العطريةة" أحةاديةة وثنةائيةة
الحلقةةات ،مثةةل :البنزين العطري ،والنفثةةالين ،واإلنثراسةةةةين ،والفينوالت ،والكريزوالت،
والبيريدينات ،وغيرها من المركبات العضوية األروماتية.
من جانب ااخر بدأت صةةةناعة األصةةةباغ االصةةةطناعية في عام  1856على يد "ويليام
هنري بيركين" ،وتطورت الحقةا ً في كل من ألمةانيةا ،وسةةةةويسةةةةرا .وبةدأت أيضةةةةا ً صةةةةنةاعة
المسةتحضةرات الصةيدالنية في نهاية القرن التاسةع عشةر ،وبدأت معها صةناعة العطور ،وإنتاج
النكهات الغذائية " ،"Flavoringوعدد من الصناعات الكيماوية الدقيقة االاخرى.
بعد الحرب العالمية الثانية ،أصةبحت منتجات قطران الفحم مصةدر رئيسةي للمواد الخام
األوليةةة إلنتةةاج المبيةةدات .تم خالل هةةذه الفترة تطوير مجموعةةة متنوعةةة من تقنيةةات إنتةةاج
العطريات ،وعدد من الصناعات الكيميائية ،كما يبين الشكل (.)8
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الشكل ( :)8نواتج تقطير قطران الفحم من المواد األروماتية المختلفة

المصدرModelling coke formation in an industrial ethane‐cracking furnace for ethylene production :

 .1.2.2.1.2إنتاج الفينول
بدأ اإلنتاج الصةةناعي للفينول في ألمانيا من قطران الفحم بطرق كبرته "سةةلفنة" البنزين
العطري في أواخر القرن التةاسةةةةع عشةةةةر ،وكةانةت هةذه الطريقةة معقةدة للغةايةة وكثيفةة العمةالةة.
قامت شةةةركة " يورا سةةةيكو" في اليابان ،وهي االان "هونشةةةو لصةةةناعة الكيماويات" ،بإنتاج
الفينول في عةام  1915بةاسةةةةتخةدام تقنيتهةا الخةاصةةةةةة المطورة .كمةا تم إنتةاج كةل من ثنةائي
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أيزوسةيانات التولوين ( ،)TDIوميثيلين داي فينيل ثنائي أيزوسةيانات ( )MDIبكميات ضةخمة،
والتي اسةةةتخدمت في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات البولي يوريثان كالطالءات ،والمواد
الالصقة ،ومانعات التسرب ،والدهانات ،والمواد المقاومة للعوامل الجوية.
زاد الطلةب في الواليةات المتحةدة األمريكيةة خالل العقةد األول من القرن العشةةةةرين على
منتج الفينول بشةةةةكةل كبير مع بةدء تصةةةةنيع راتنجةات الفينول .وقةامةت شةةةةركةة "دي بونةت"
األمريكية في عام  1939بتصةةةنيع منتج "  6،6نايلون" ،ثم قامت الشةةةركة األلمانية "أي جي
فةاربن" في أوائةل األربعينيةات بتصةةةةنيع منتج "  6نةايلون" .زاد إنتةاج النةايلون بسةةةةرعةة في
اليةابةان بعةد الحرب العةالميةة الثةانيةة ،ممةا كةان لةه أثر على زيةادة الطلةب على الفينول بشةةةةكةل
مفاجئ ،وكانت مسةتويات اإلنتاج أعلى بكثير عما كان قبل الحرب ،كما هو موضة في الشةكل
(.)9
الشكل ( :)9معدالت إنتاج الفينول الصناعي في اليابان قبل وبعد الحرب العالمية الثانية

المصدرModelling coke formation in an industrial ethane‐cracking furnace for ethylene production :

أدت زيةادة الطلةب العةالمي على الفينول ،إلى زيةادة الطلةب على البنزين العطري ،وحيةث
أن قطران الفحم كةان يتم إنتةاجةه كمنتج ثةانوي من فحم الكوك ،ولم تتمكن كميةاتةه المنتجةة من
دعم الطلب المتزايد على البنزين العطري.
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تصةدت فيما بعد بحوث البتروكيماويات لهذا التحدي ،حيث تم تطوير العمليات الصناعية
لتحويةل الهيةدروكربونةات النفطيةة إلى بنزين عطري لتغطيةة االحتيةاجةات المطلوبةة والمتزايةدة.
فتم تطوير تقنيةة جةديةدة في عةام  1953في كةل من الواليةات المتحةدة ،والمملكةة المتحةدة إلنتةاج
الفينول من الكيومين " ،"Cumeneوتم إنتةاجه ألول مره في كنةدا .تعتمةد هذه التقنيةة على إنتةاج
الكيومين بتفةاعةل البنزين العطري مع البروبيلين ،والةذي يتةأكسةةةةةد بعةد ذلةك إلنتةاج الفينول،
واألسيتون بشكل مشترك.
كةةانةةت عمةلةيةةة إنتةةاج الكةيةوميةن من البةنةزين العةطةري والبةروبيةلةيةن تقةنةيةةة منةةاسةةةةبةةة
للبتروكيماويات .وعندما ازدهرت صةةناعة البتروكيماويات في الغرب ،انتشةةرت هذه الطريقة
في جميع أنحاء العالم ،قبل ابتكار أساليب إنتاج الفينول بطريقة راشيج "،" Raschig Process
وهةي طةريةقةةة لةتةحضةةةةيةر مةركةةب "الةكةلةورو بةنةزيةن" مةن الةبةنةزيةن الةعةطةري ،وحةةامةض
الهيةدروكلوريةك ،ثم بتحلةل الكلورو بنزين إلى الفينول بواسةةةةطةة البخةار .تم إنتةاج الفينول
بةاسةةةةتخةدام هةذه التقنيةة في اليةابةان في عةام  1959من قبةل شةةةةركةة "ميتسةةةةوي للصةةةةنةاعةات
البتروكيماوية".
 .2.2.2.1.2إنتاج الفيثاليك انهيدريد
تم انتاج الفيثاليك انهيدريد بواسةةطة شةةركة "باسةةف" في عام  ،1896عن طريق أكسةةدة
نفثالين قطران الفحم ،بواسطة حمض الكبريتيك المدخن " األوليم" .وفي عام  1916تم تطوير
عمليات األكسدة الجوية " ،"Atmospheric Oxidationباستخدام محفز أكسيد الفانديوم.
شةهد تطور إنتاج راتنجات األلكيد المعدلة بالزيت في أواخر عشةرينيات القرن الماضةي
زيةادة في الطلةب على الفيثةاليةك أنهيةدريةد .كمةا سةةةةاهمةت زيةادة نمو الطلةب السةةةةريع في إنتةاج
البولي فينيل كلوريد بعد الحرب العالمية الثانية في تنامي الطلب على "إسةةتر الفيثاليك" كملدن
يستخدم إلنتاج البولي فينيل كلوريد المرن .وفي عام  ،1952تم تطوير عملية "هنكل األولى"،
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إلنتاج الفيثاليك انهيدريد إلنتاج حمض التريفثاليك ،وهو المادة الخام للبولي إسةةةتر .ومع ذلك،
لم تصةةةةب عمليةة "هنكةل األولى" طريقةة سةةةةائةدة إلنتةاج حمض التيرفيثةاليةك ،ولم يةدم الطلةب
طويالً على حمض التيرفيثاليك فتوقف اإلنتاج بحلول أوائل السبعينيات.
بةدأت شةةةةركةة " نيبون شةةةةكوبي" Nippon Shokubaiإنتةاج الفيثةاليةك انهيةدريةد من
"األورثوزايلين" في عام  ،1960بدأت بعدها عدد من الشةركات في إنتاجه بهذه الطريقة ،مما
أدى إلى االنتشةةةار السةةةريع لهذه الطريقة في أواخر السةةةتينيات .كان من المتوقع أن تتراجع
طريقةة إنتةاج الفيثةاليةك أنهيةدريةد من نفثةالين قطران الفحم ،بعةد نجةاح إنتةاجةه من األورثوزايلين،
ومع ذلك وبعد أزمة النفط في سةةةبعينيات القرن الماضةةةي تم إحياء طريقة إنتاجه من النفثالين
واستمرت في التنافس مع طريقة إنتاجه من األورثوزايلين كما موض في الشكل (.)10
الشكل ( :)10تغير حجم إنتاج الفيثاليك انهيدريد حسب المادة الخام األولية المستخدمة بعد الحرب
العالمية الثانية

المصدرModelling coke formation in an industrial ethane‐cracking furnace for ethylene production :
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 .3.2.1.2إنتاج األسمدة والكيماويات من غاز فحم الكوك االصطناعي Coke Syngas

أنتج غاز فحم الكوك االصةطناعي "المشةيد" من تفحيم الفحم ،ويتكون بشةكل أسةاسةي من
أول أكسةةةةيد الكربون ،والهيدروجين .وبالتالي ،أصةةةةب إنتاج الكيماويات من غاز فحم الكوك
االصطناعي ثالث صناعة قائمة على الفحم.
بةدأ إنتةاج األمونيةا بةاسةةةةتخةدام الهيةدروجين النةاتج من غةاز فحم الكوك في العقةد األول من
القرن العشةةرين ،تبع ذلك إنتاج واسةةع النطاق للميثانول .بدأ أيضةا ً إنتاج البترول االصةةطناعي
" "Artificial Petroleumمن الغاز االصةةةةطناعي في ألمانيا في ثالثينيات القرن العشةةةةرين،
بطريقة "فيشةر تروبش" ،مما سةاهم في زيادة إنتاج الغاز االصةطناعي بشةكل كبير .تم إنتاج
"الفوسةةةةجين" من غاز أول أكسةةةةيد الكربون كمادة رابطة تسةةةةتخدم في إنتاج مواد وسةةةةيطة
للصةبغات ومركبات أخرى بتفاعل أول أكسةيد الكربون مع الكلور .تم اسةتخدام تكنولوجيا إنتاج
الفوسجين بعد الحرب العالمية الثانية للمساعدة في زيادة إنتاج األيزوسيانات كمواد خام إلنتاج
منتج البولي يوريثان .يبين الشةةةكل ( )11بعض أهم الصةةةناعات القائمة على غاز فحم الكوك
االصطناعي.
الشكل ( :)11بعض أهم الصناعات القائمة على غاز فحم الكوك االصطناعي

المصدرSurvey Reports on the Systemization of Technologies :
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 .1.3.2.1.2إنتاج الميثانول والفورمالدهيد
تم اسةةةةتخال

الميثةانول من حمض البيرولينيوس "  "Pyroligneous Acidالنةاتج من

كربنة الخشةةةب واسةةةتخدامه كمذيب ،وكمادة خام أولية إلنتاج بعض المنتجات الكيميائية .بعد
تصةةةةنيع الميثةانول من الغةاز االصةةةةطنةاعي في ألمةانيةا في عةام  ،1925انتهى فجةأة صةةةةنةاعةة
الميثانول من كربنة الخشةةب .تعد تكنولوجيا تصةةنيع الميثانول من الغاز هي امتداد لتكنولوجيا
إنتاج األمونيا تحت ظروف الضغط العالي.
أنتج الميثانول في اليابان في عام  1932بواسةةةةطة شةةةةركة " جوسةةةةاي كوجيو" Gosei

( Kogyoاالان شةةةركة ميتسةةةوي كيميكلز) ،بنا ًء على نتائج أبحاث معهد "أبحاث النيتروجين"
(االان المعهةد الوطني للعلوم والتكنولوجيةا المتقةدمةة) ،تبع ذلةك إنتةاجةه بواسةةةةطةة عةدد من
الشةركات األخرى التي دخلت الصةناعة .كان االسةتخدام الرئيسةي للميثانول وال يزال هو إنتاج
الفورمالدهيد المستخدم في إنتاج راتنجات الفينول.
بدأت شةركة " كيماويات غاز اليابان" ( Japan Gas Chemicalشةركة ميتسةوبيشةي غاز
للكيماويات ،حاليا ً) ،عام  1952في إنتاج الغاز االصةةةطناعي ،والميثانول من الغاز الطبيعي،
وكان هذا هو أسةاس صةناعة البتروكيماويات اليابانية ،وتطورت صةناعة البتروكيماويات في
اليةابةان بةاسةةةةتخةدام هةذا المورد المحلي النةادر .وعلى الرغم من أن تقنيةة إنتةاج الميثةانول ،من
الغاز االصةطناعي تم تطويرها اعتمادا على غاز الفحم إال أنها اسةتمرت وتطورت في عصةر
البتروكيماويات.
 .3.1.2إنتاج الكيماويات العضوية والبوليمرات من الدهون الحيوانية والزيوت
تهةةدف الكيميةةاء الزيتيةةة " "Oleochemicalsإلى إنتةةاج المواد الكيميةةائيةةة من الةةدهون
الحيوانية ،أو من الزيوت النباتية .التسةمية مشةتقة من اللغة الالتينية ،حيث تعني كلمة ""Oleo
كلمة الزيت .تعد منتجات الصةةةابون ،والطالء ،واألصةةةباغ من المنتجات الكيميائية الرئيسةةةية
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المصةةةةنعة من الدهون ،والزيوت والتي وجدت في حقبة ما قبل الصةةةةناعة الكيميائية الحديثة.
ينتج الصةةةةابون منةذ القةدم عن طريق غليةان الةدهون والزيوت في القلويةات ،إلى أن بةدأ تطور
إنتاج المنظفات الصةناعية بشةكل سةريع من البتروكيماويات في حقبة الخمسةينيات والسةتينيات
من القرن الماضةةي .ومع ذلك ،فإن النمو السةةريع للمنظفات الصةةناعية كان مصةةحوبا ً ببعض
المشةةكالت البيئية ،والمتمثلة في التلوث الرغوي لألنهار ،في كل من اليابان ودول أوروبا في
السةةةةتينيات ،حتى بدأ إنتاج المواد الخافضةةةةة للتوتر السةةةةطحي للدهون والزيت القابلة للتحلل
بيولوجيا ً ،للتغلب على تلك المشكالت البيئية.
 .1.3.1.2انتاج راتنجات األلكيد المعدلة بالزيت "" Oil-Modified Alkyd Resin

أنتجت راتنجات األلكيد المعدلة بالزيت بديال لطالءات النيتروسةةليلوز ،نمت أسةةواق هذا
الطالء فجأة في عشةةرينيات القرن الماضةةي ،جنبا ً إلى جنب مع صةةناعة السةةيارات األمريكية
المزدهرة في ذلك الوقت ،نظرا ً ألنه سةةةةريع الجفاف ،كما أنه يتميز بمقاومته للعوامل الجوية.
أنتج خليط مكون من راتنجةات األلكيةد ،والراتنجةات األمينيةة (راتنجةات الميالمين فورمةالةدهيةد،
وراتنجات اليوريا فورمالدهيد) بعد الحرب في عام  ،1948إلنتاج أنواع جديدة لطالء األسط
المعدنية ،لتوفير الحماية من الكيماويات ،والتآكل ،وتقليل االحتكاك .ومع االنتقال إلى صةةناعة
البتروكيمةاويةات والتوسةةةةع فيهةا ،بةدأ اسةةةةتخةدام عةدد من البوليمرات البتروكيمةاويةة في إنتةاج
الطالءات ،مما قلل بشةةةكل كبير من الدور الذي تلعبه الطالءات القائمة على األسةةةاس الزيتي
"."Oil Base
مع ارتفاع أسعار النفط الخام في أواخر السبعينيات ،تحول بعض منتجي البتروكيماويات
مره أخرى إلى المواد الكيميائية المنتجة من الزيوت ،نظراً النخفاض أسةةعار زيت النخيل في
ذلةك الوقةت .ومةازال يسةةةةتخةدم زيةت النخيةل في إنتةاج بعض أنواع المنظفةات ،ومواد العنةايةة
الشخصية مثل معجون األسنان ،والصابون ،وبعض أنواع الكريمات ،والشامبو.
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شةةةهدت السةةةنوات األخيرة تغييرات كبيرة تجاه توسةةةع اسةةةتخدامات "الكيمياء الزيتية"،
خاصةة بعد تبني دول االتحاد األوروبي سةياسةات انتاج الديزل الحيوي في عام  ،2003بهدف
خفض نسةةب االنبعاثات الملوثة للهواء ،وغازات االحتباس الحراري ،عن طريق التوسةةع في
اسةةةةتخةدام الةديزل الحيوي المنتج من زيةت النخيةل ،وزيةت بةذور اللفةت ،وزيةت عبةاد الشةةةةمس
وغيرها من المصةةةادر النباتية المماثلة ،مما سةةةاهم في زيادة إنتاج زيت النخيل من  300ألف
طن في عام  1995إلى حوالي  41مليون طن في عام .2009
 .4.1.2إنتاج الكيماويات العضوية والبوليمرات بتقنيات التخمر
يقصةةةد بالصةةةناعات التخمرية الميكروبية اسةةةتخدام الكائنات الحية الدقيقة تحت ظروف
هوائية أو الهوائية محكمة ،إلنتاج مواد نافعة ذات قيمة اقتصةادية على النطاق التجاري ،ومن
وجهة النظر الصةناعية فإن الكائنات الحية الدقيقة عبارة عن مصةنع كيميائي قادر على إحداث
تغيرات مرغوب فيهةا في الوسةةةةط الةذي تعيش فيةه ،بمةا تفرزه من أنزيمةات تؤثر على المواد
الخام رخيصةةة الثمن والتي هي جزء من البيئة التي تنمو عليها وتحولها إلى نواتج ذات أهمية
اقتصةادية يتم فصةلها واالسةتفادة منها .يوجد اليوم عدد من المواد الكيماوية والحيوية التي تنتج
عن طريق الصةناعات التخمرية والكثير منها ذو أهمية طبية ،واقتصةادية ،وتجارية كبيرة مثل
إنتةاج الكحوالت ،واألحمةاض العضةةةةويةة واألمينيةة ،والمضةةةةةادات الحيويةة ،واألنزيمةات،
والبوليمرات (.)15
تشةمل المواد الكيميائية العضةوية الصةناعية الناتجة عن عملية تخمر السةكريات أو النشةا ،كل
من اإليثةانول ،واألسةةةةيتون ،والبيوتةانول .زاد إنتةاج اإليثةانول والبيوتةانول الحيوي خالل فترة
العشةةةةرينيات إلى األربعينيات من القرن الماضةةةةي واسةةةةتخدامه كوقود بديل للغازولين ،كما
استخدم أيضا ً لتحسين رقم األوكتان للغازولين ،في عدد من دول العالم وفقا ً لسياساتها البيئية.
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بةدأ االهتمةام المتزايةد في أوروبةا بةالكحول الحيوي " الالمةائي" كوقود بةديةل خالل فترة
الحرب العةالميةة األولى .وسةةةةنةت كةل من ألمةانيةا ،وفرنسةةةةا ،وإيطةاليةا ودول أوروبيةة أخرى
سياسات إجبارية لخلط الكحول الحيوي بالغازولين بنسب وصلت إلى أكثر من  .% 20ونظرا ً
لوجود وفرة من منتج اإليثةانول الحيوي في تلةك الفترة ،فقةد ظهرت عةدة صةةةةنةاعةات كيميةائيةة
اعتمادا عليه كمادة خام أولية كما هو موض في الشكل (.)12
الشكل ( :)12أهم الصناعات الكيماوية القائمة على تخمر السكر -النشا

المصدرSecond-Generation Bioethanol Production :
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زاد الطلب على اإليثانول الحيوي في الصةةةناعات الكيماوية خالل الفترة من  1935إلى
 ،1939وتم إنتةاج اإليثيلين عن طريق نزع الميةاه " تجفيف اإليثةانول " ،Dehydrationكمةا تم
إنتةاج كةل من اإليثيلين كلورو هيةدرين ،واإليثيلين غاليكول كمةادة مضةةةةادة للتجمةد ،واإليثيلين
بروميد ،باإلضافة إلى إنتاج رباعي إيثيل الرصا

كمحسن لرقم األوكتان.

فيما تم إنتاج "األكريلونيتريل" من تفاعل اإليثيلين كلوروهيدرين مع سيانيد الهيدروجين.
كةان السةةةةتخةدام تكنولوجيةا التقطير األيزوتروبي لإليثةانول الحيوي دورا ً كبيرا ً في تطوير
تكنولوجيةا التقطير "المبرد" التي طورتةه فيمةا بعةد شةةةةركةة "لينةدا" األلمةانيةة ،وأصةةةةبحةت هةذه
التكنولوجيةةا فيمةا بعةةد من التكنولوجيةةات األسةةةةةاسةةةةيةةة التي ال غنى عنهةةا في صةةةةنةةاعةةة
البتروكيماويات.
لم تنتعش الصةةةناعات الكيماوية القائمة على اإليثانول الحيوي مع انتهاء الحرب العالمية
الثانية ،خاصةةة مع تالشةةي الطلب على الوقود البديل للغازولين ،وظل إنتاج اإليثانول الحيوي
في حالة ركود لفترة طويلة .شةةةهدت فترة أواخر السةةةتينيات من القرن الماضةةةي بداية إنتاج
اإليثانول الصةةةةناعي (الكحول الصةةةةناعي) من اإليثيلين ،وخالل فترة زمنية وجيزة أصةةةةب
اإليثانول الصناعي هو السائد ،وحل محل اإليثانول الحيوي.
انتعش مره أخرى إنتاج اإليثانول الحيوي في البرازيل في سةةةةبعينيات القرن الماضةةةةي
نتيجةة أزمةة النفط في ذلةك الوقةت ،فيمةا شةةةةهةدت الواليةات المتحةدة في العقةد األول من القرن
الحادي والعشةرين انتعاشةا ً وتطوراً كبيراً ،بعد أن وضةعت سةياسةات وتشةريعات واسةعة النطاق
إلضةةةةةافةة وخلط اإليثةانول الحيوي مع الغةازولين كةإجراء بيئي احترازي يهةدف إلى خفض
االنبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عن محركات السةيارات ،ووسةيلة أكثر أمانا ً لرفع وتحسةين قيم
رقم األوكتان للغازولين .أدت هذه السةةةياسةةةات إلى زيادة إنتاج اإليثانول الحيوي في الواليات
المتحةدة األمريكيةة من المحةاصةةةةيةل الزراعيةة ،خةاصةةةةة من الةذرة .وبلغ حجم إنتةاج اإليثةانول
الحيوي في الواليات المتحدة في عام  2010نحو  25مليون طن سةنوياً ،وهو ما يعادل حوالي
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 3أضةةعاف إنتاج البرازيل من اإليثانول الحيوي المنتج من قصةةب السةةكر .يبين الشةةكل ()13
تطور حجم إنتاج اإليثانول الحيوي في الواليات المتحدة.
الشكل ( :)13تطور حجم إنتاج اإليثانول الحيوي في الواليات المتحدة

المصدر/https://www.ers.usda.gov/data-products/us-bioenergy-statistics :

 .1.4.1.2إنتاج البولي إيثيلين من اإليثانول الحيوي
تم اختراع منتج البولي إيثيلين منخفض الكثافة " "LDPEوإنتاجه ألول مره من اإليثانول
الحيوي في عام  1933بواسةطة شةركة " أي سةي أي"  ICIالبريطانية ،وبدء تصةنيعه في عام
 .1939تم إنتاج حوالي  100طن في عام  ،1940واسةتخدم في إنتاج مواد عازلة فائقة الجودة
للرادارات عالية التردد ،إلى أن قامت الشةركة بتزويد شةركة "دوبونت" األمريكية بتكنولوجيا
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إنتةاجه ،وعلى ضةةةةوء ذلك تم بنةاء مصةةةةنع في الواليات المتحةدة األمريكيةة عام  1943بطاقة
إنتاجية حوالي  900طن سنويًا.
بينمةا عٌرف البولي إيثيلين منخفض الكثةافةة ألول مره في اليةابةان في عةام  ،1942بعةد
الحصةةول على كابل رادار من الجيش األمريكي .وأصةةب بعدها إنتاج البولي إيثيلين منخفض
الكثافة محليا ً قضةةةةية ملحة في اليابان ،بدأ معها مرحلة البحث العلمي في عام  ،1943بتكوين
ثالث مجموعات علمية بقيادة البروفيسةةةور "يوكيتشةةةي جو" من جامعة أوسةةةاكا وميتسةةةوي
للكيمةةاويةةات ،والةةدكتور "تةةايزو كوم" من معهةةد "نوغوتشةةةةي ونيبون شةةةةيسةةةةو هيريو"،
والبروفيسةور "كوداما شةينجيرو" من جامعة كيوتو وسةوميتومو كيميكال .نج الفريق العلمي
اليةابةاني في بةدء إنتةاج البولي إيثيلين منخفض الكثةافةة عمليةا ً في أوائةل عةام  ،1945بتكنولوجيةا
يابانية ارتكزت على نتائج أنشطة البحث العلمي.
بعةد الحرب العةالميةة الثةانيةة بةدأ البحةث العلمي مرة أخرى في اليةابةان دراسةةةةات وأبحةاث
السةةةةتنباط تكنولوجيا جديدة إلنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة من اإليثانول الحيوي ،حيث
تولت جامعة "كيوتو" تجارب تصةةةةنيع مسةةةةتمرة خالل الفترة من  1951إلى  ،1953إلى أن
نجحت في انتاج  10كجم /يوم .بنا ًء على نتائج هذه النتائج ،قامت شةركة "سةوموتو كيميكال"
اليابانية في عام  1953ببناء وتشةغيل أول مصةنع على النطاق التجريبي بطاقة إنتاجية حوالي
 3طن شةةهريا ً في مصةةنعها في منطقة "نييهاما" ،مما جعل شةةركة " أي سةةي أي" البريطانية
تختارها كشريك لترخيص التكنولوجيا في اليابان.
 .2.4.1.2إنتاج البولي ستيرين
كةان التحةدي الرئيسةةةةي إلنتةاج البولي سةةةةتيرين هو كيفيةة التوصةةةةل إلى طريقةة إلنتةاج
مونومير السةةتيرين ،إلى أن بدأت شةةركة "أي جي فابرين" IG Farbenاأللمانية في إنتاجه في
أوائةل الثالثينيةات من القرن العشةةةةرين بةاسةةةةتخةدام طريقةة نزع الهيةدروجين من اإليثيةل بنزين
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بمحفز األلومينا – الكروميا ،كما في الشةةكل ( .)14في حين تم انتاج اإليثيل بنزين من كل من
اإليثيلين الحيوي ،والبنزين العطري باستخدام محفز كلوريد األلومنيوم.
الشكل ( :)14اإلنتاج الصناعي للستيرين باستخدام طريقة نزع الهيدروجين من اإليثيل بنزين

 .5.1.2إنتاج البيوتانول واألسيتون بالتخمر "" Fermentation Acetone/Butanol

اكتشةةف العالم الفرنسةةي "لويس باسةةتور" ،طرق انتاج البيوتانول واألسةةيتون باسةةتخدام
البكتيريا الالهوائية خالل الحرب العالمية األولى ،تمكنت بعدها جامعة "مانشةةةسةةةتر" في عام
 1912من عزل سةةةةاللةة قويةة من البكتيريةا ،والحصةةةةول على براءة اختراع لطريقةة إنتةاج
األسةةيتون ،والبيوتانول في عام  1915باسةةتخدام هذه السةةاللة .كان إنتاج األسةةيتون ضةةروريًا
خالل هذه الفترة لتصةنيع الذخيرة "البارود" .بينما اخترعت شةركة " دي بونت"  DuPontفي
عام  ،1920طالء النيتروسةةةةليلوز باسةةةةتخةدام البيوتيةل أسةةةةيتةات كمةذيب ،ممةا أدى إلى إنتةاج
األسيتون /البيوتانول بطرق التخمير على نطاق واسع في الواليات المتحدة األمريكية.
أسةس في اليابان كل من العالم " تاكارا شةوزو ،ووداي نيبون شةوروي سةيزو" معا ً معهد
خا

بأبحاث إنتاج وقود الطيران من البيوتانول .سةاعد ذلك في بناء مصةنع "جودو شةوسةي"

 Godo Shuseiعلى مستوى النطاق التجريبي إلنتاج األسيتون والبيوتانول ،في مدينة "أساهي
كةاوا" ،وهو تةابع لشةةةةركةات خةاصةةةةة وليس للحكومةة .تم في عةام  1943تحويةل مصةةةةنع "
تويوبو" Toyoboفي مدينة "هوفو"  Hofuإلى إنتاج األسةيتون  /البيوتانول واأليزوكتان .وزاد
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الةطةلةةب عةلةى الةبةيةوتةةانةول فةي الةيةةابةةان بسةةةةرعةةة نةظةراً لةنةمةو الةطةلةةب الةمةتةزايةةد عةلةى
الملدنات" "Plasticizersالمسةتخدمة في تصةنيع منتجات البولي فينيل كلوريد المرنة ،مما أدى
إلى انتعاش سةةريع إلنتاج األسةةيتون /البيوتانول .يبين الشةةكل ( )15تطور إنتاج البيوتانول في
اليابان خالل الحرب العالمية الثانية.
الشكل ( :)15تطور إنتاج البيوتانول في اليابان خالل الحرب العالمية الثانية

المصدرSurvey Reports on the Systemization of Technologies :

اسةةةةتمر تنةامي الطلةب على كةل من البيوتةانول واألسةةةةيتون الحيوي حتى ظهور طرق
التصةنيع البتروكيماوية عام  ،1962ومع توقع انخفاض تكلفة إنتاج البتروكيماويات ،بدأ سةعر
األسةةةيتون والبيوتانول في االنخفاض .وفقا ً لذلك ،تخلت الشةةةركات التي تعمل بطرق التخمير
عن مشةةروعاتها وبدأت في التحول بسةةرعة إلى نشةةاط البتروكيماويات .ونتج عن ذلك توقف
إنتاج األسةيتون والبيوتانول الحيوي بطرق التخمر في غضةون عامين من بدء طرق التصةنيع
البتروكيماوية .لم يسةةتمر إنتاج األسةةيتون  /البيوتانول الحيوي بالتخمر في أي مكان في العالم
حتى االان ،على عكس إنتاج اإليثانول بطرق التخمر.
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الفصل الثالث
تطور صناعة البتروكيماويات
 .3تمهيد
لم تستطع المصادر غير النفطية من قطران الفحم ،والزيوت والدهون ،والكتلة الحيوية،
والمصادر األخرى من توفير المواد الخام األولية الالزمة لتلبية الطلب المتنامي على
الكيماويات والبوليمرات ،لذا كان البد من البحث عن مصادر أولية أخري اقتصادية لمواجهة
هذا التحدي .نجحت أنشطة البحث والتطوير في صناعة الكيماويات في توفير مصادر جديدة
من المصادر النفطية من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية الخفيفة لتلبية تلك االحتياجات
المتزايدة.
بعد نشةةأة صةةناعة البتروكيماويات في عشةةرينيات القرن الماضةةي في الواليات المتحدة
األمريكيةة ،ومع بةدايةة اختراقهةا وانتشةةةةةارهةا في دول أوروبةا في الخمسةةةةينيةات ،ومع دمج
التكنولوجيا األوروبية مع التكنولوجيا األمريكية تغير بشةةكل كبير شةةكل ومواصةةفات ،وجودة
منتجات الكيماويات والبوليمرات .وشةةهدت فترة السةةتينيات نشةةاط الباحثين لتطوير سةةلسةةلة
جديدة من التكنولوجيات التي أتاحت إنتاج الكيماويات ،والبوليمرات بتكلفة منخفضةة ،وتفوقت
كيميةاء البتروكيمةاويةات سةةةةريعةا ً على تكنولوجيةات كيميةاء الفحم ،وكيميةاء الزيوت والةدهون،
والكيميةاء الحيويةة في توفير مواد أوليةة منخفضةةةةةة التكلفةة من المصةةةةةادر النفطيةة ،مقةارنةة
بالمصةادر األخرى غير النفطية .كما نجحت صةناعة البتروكيماويات في زيادة وتنوع إنتاجها
على مستوى العالم ،مما أهلها لريادة مشهد الصناعة.
بعد اكتشاف النفط الخام في دول الشرق األوسط في ثالثينيات القرن الماضي ،وبداية
صادراته لدول العالم في الخمسينيات ،أصب النفط الخام ومشتقاته مصدر أرخص للطاقة من
الفحم والمصادر األخرى المستخدمة في تلك الفترة .وأصبحت دول منطقة الشرق األوسط
قادرة على تطوير هذه الصناعة ،وزاد اإلنتاج بها بشكل متصاعد ،مع إضافة طاقات إنتاجية
جديدة ،مستفيدة ً بميزة وفرة مواد خام أولية منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي ،والمشتقات
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البترولية السائلة ،وبأسعار تنافسية ،عالوة على تميز موقعها الجغرافي بين دول الشرق
والغرب ،مما ساهم بشكل رئيسي في تغيير مشهد صناعة البتروكيماويات.
عةانةت في تلةك الفترة دول أوروبةا ودول أخرى والتي ال تمتلةك موارد طبيعيةة منخفضةةةةة
التكلفة من أجل البقاء والحفاظ على ريادتها في أسةواق البتروكيماويات العالمية .ولكنها تمكنت
من السةةةيطرة بفعالية على صةةةناعة تكنولوجيا البتروكيماويات العالمية ،وزيادة نمو صةةةناعة
البتروكيماويات ،والنمو االقتصةةةةادي العالمي من خالل زيادة أنشةةةةطة البحث العلمي لتطوير
تكنولوجيات جديدة إلنتاج البتروكيماويات وتمركز تلك الصناعة بها.
سةةةةاهم البحةث العلمي بشةةةةكةل رئيسةةةةي في تقةدم ونهضةةةةة صةةةةنةاعةة تكرير البترول،
والبتروكيمةاويةات العةالميةة ،وتظةل الحةاجةة تتزايةد بشةةةةكةل كبير إلى مزيةد من البحةث العلمي،
وخاصةة إذا ما أرادت الشةركات العالمية البقاء في هذه الصةناعة التنافسةية المتطورة باسةتمرار،
في ظل تداعيات تقلبات أسةةةةعار النفط والغاز ،وتغيرات الجغرافيا السةةةةياسةةةةية ،وعدم اليقين
االقتصةةةادي .وواجهت صةةةناعة البتروكيماويات في السةةةبعينيات من القرن الماضةةةي بعض
األزمات والتحديات التي كان من الممكن أن تعرقل مسةيرة تطورها مثل تناول بعض القضةايا
البيئية ،إال أن الصةةناعة اسةةتطاعت أن تواجه تلك التحديات وأن تحافظ على مكانتها من خالل
البحث العلمي وتقديم حلول علمية تقنية للتغلب على هذه المشةةةةكالت .سةةةةاهمت تلك األزمات
جزئيا ا في إحياء بعض الصةةةةناعات التي تعتمد على تقنيات كيمياء الدهون والزيوت ،وكيمياء
التخمر مره أخرى ،تزامن ذلك أيضةا ً مع محاولة بعض الدول ،مثل الصةين ،من وضةع تدابير
سياسية الستعادة كيمياء الفحم من أجل الحفاظ على أمنها االقتصادي.
يمثل أيضةا ً تعظيم إنتاج غاز السةجيل " الصةخري" في الواليات المتحدة مثال جيد على
دور التقدم التكنولوجي في الوصةول إلى احتياطيات كانت غير مجدية اقتصةادياً ،وأثر ذلك في
تعزيز تنافسةية شةركات البتروكيماويات األمريكية ،األمر الذي ترتب عليه زيادة حدة المنافسةة
في األسواق العالمية.
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بينما توفر التكنولوجيا فرصةةةةا متنوعة للدول المتقدمة ،والنامية على حد سةةةةواء لتحقيق
مسةتويات متميزة من التنمية ،أصةب نقل التكنولوجيا للعديد من الدول النامية هدفا اسةتراتيجيا.
ومع ذلةك ،يعتمةد نجةاح نقةل التكنولوجيةا ،إلى حةد كبير ،على القطةاعةات المسةةةةتوعبةة لهةذه
التكنولوجيا ،ومدى قابليتها للتطبيق التكنولوجي ،باإلضةةةافة إلى توفر البنية التحتية المناسةةةبة
الالزمة (.)5
 .1.3دور التكنولوجيا في صناعات البتروكيماويات
تعد صةةةناعة البتروكيماويات صةةةناعة متخصةةةصةةةة ذات طبيعة خاصةةةة ،والكثير من
االبتكةارات التكنولوجيةة في الصةةةةنةاعةة كةان نتيجةة تحول مخرجةات أبحةاث الكيميةاء البحتةة إلى
التكنولوجيات واألنشةطة األسةاسةية المسةتخدمة حاليا ً في صةناعة البتروكيماويات .وقد مهدت
بةالفعةل التكنولوجيةا في البةدايةة الطريق إلى تطور صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات ،وسةةةةاهمةت في
االنتقةال من الصةةةةنةاعات القةائمةة على المنتجةات الخةام األوليةة من نواتج تقطير الفحم ،والتخمر
الكيميائي إلى الصةناعات القائمة على مشةتقات النفط والغاز الطبيعي ،مما سةاهم بشةكل مباشةر
في التغيرات الةدينةاميكيةة لمشةةةةهةد صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات العةالمي .وتتميز مشةةةةروعةات
البتروكيماويات الحديثة بأنها ذات تكلفة رأسمالية كبيرة.
كما تميزت مشروعات البتروكيماويات الجديدة بانها على هيئة مجمعات ""Complexes

ذات طاقات إنتاجية مرتفعة ،تعتمد على اسةتخدم أحدث التكنولوجيات التجارية ،مدفوعة بميزة
رخص أسةةةةعةار المواد األوليةة المتةاحةة ( .)6وتحتةاج مواقع إنشةةةةاء هةذه المجمعةات إلى تةأمين
اللوجسةةتيات لضةةمان اسةةتدامة توفير المواد الخام األولية ،وتوريد المنتجات النهائية بسةةهولة،
وبالتالي تحقيق عوائد استثمار محفزة على فترات زمنية طويلة (.)7
يعمل عدد كبير من شةركات النفط والغاز الرئيسةية العالمية في صةناعة البتروكيماويات،
وكانت في طليعة الشةةركات المطورة ،وهي حاليا ً من كبار منتجي البتروكيماويات ،باإلضةةافة
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إلى ذلك ،أصبحت بعض شركات النفط الوطنية نشطة بشكل متزايد في إنتاج البتروكيماويات،
كما تقوم شةركات الكيماويات المتخصةصةة بإنتاج مجموعة واسةعة من السةلع والبتروكيماويات
المتخصصة (.)6
نما الطلب العالمي على البتروكيماويات ،وهيمنت بسةةرعة هذه الصةةناعة على األسةةواق
العالمية على مدى السةةنوات األخيرة .وظلت صةةناعة البترول والبتروكيماويات (ويشةةار إليها
أيض ةا ً باسةةم بي & بي - Petroleum & Petrochemical-عامال رئيسةةيا وراء ازدهار ونمو
اقتصةادات عدد كبير من الدول الصةناعية الكبرى .ومع ذلك ،واجهت الصةناعة مؤخراً العديد
من التحديات ،فعلى سةةبيل المثال ،زادت تكلفة إنتاج برميل النفط بنسةةبة  ٪60عما كانت عليه
قبل  10سةنوات .وانخفضةت أسةعار النفط بنسةبة  ٪70تقريبًا منذ بلوغها ذروة االنخفاضةات في
عةام  ،2014وغيرهةا من األحةداث الةدوليةة ،مثةل الحرب التجةاريةة بين الصةةةةين ،والواليةات
المتحدة ،والصةةراعات الجيوسةةياسةةية المختلفة في أنحاء العالم ،ومع تفشةةي جائحة كورونا في
نهاية عام  ،2019وبداية عام  ،2020التي أدت إلى مزيد من تقلبات أسعار النفط ،وزيادة عدم
اليقين داخةل هةذه الصةةةةنةاعةة .إن انخفةاض اسةةةةعةار النفط يمثةل كةل من التحةدي والفر

لهةذه

الصةةةناعة ،ومن المتوقع أن يؤدي اسةةةتمرار انخفاض أسةةةعار النفط إلى الحاجة إلى مزيد من
االبتكارات لصناعة البترول والبتروكيماويات.
تمثل صةةةناعة البتروكيماويات من حيث حجم اإلنتاج حوالي  ٪10من إجمالي صةةةناعة
تكرير البترول ،ولكن تمثل قيمة منتجات البتروكيماويات حصةةة أكبر من إجمالي الصةةناعة،
ممةا يعكس القيمةة المضةةةةافةة األعلى لمنتجةات البتروكيمةاويةات مقةارنةة بقيمةة منتجةات الوقود
البترولية التقليدية.
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 2.3أسس تكنولوجيات إنتاج البتروكيماويات
أرست عدد من التكنولوجيات أسس انطالق وتأسيس صناعة البتروكيماويات العالمية.
وشملت أربع مجاالت رئيسية ،وهي تكنولوجيا تكسير النفط ،وتكنولوجيا إصالح النفط،
وتكنولوجيا التقطير المبرد ،وتكنولوجيات إنتاج العوامل الحفازة ،الضغط العالي ،والتشغيل
المستمر ،وتكنولوجيا إنتاج البوليمرات كما في الشكل (.)11( )16
الشكل ( :)16المجاالت األربعة التي شكلت أساس إنشاء وتطوير البتروكيماويات على نطاق واسع

المصدرSystematic Survey on Petrochemical Technology:
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 .1.2.3تكنولوجيا تكسير النفط وتكنولوجيا إصالح النفط
""Petroleum Cracking Technology & Petroleum Reforming Technology

بةدأ تطوير هةذه التكنولوجيةات في الواليةات المتحةدة األمريكيةة في أوائةل القرن التةاسةةةةع
عشةةةةر إلنتةاج أكبر قةدر ممكن من الغةازولين عةالي الجودة .ترتبط هةذه التكنولوجيةات بتقنيةات
التكسةير البخاري ،وتكنولوجيا إنتاج العطريات ،والتي أصةبحت تشةكل فيما بعد التكنولوجيات
الرئيسةية إلنتاج البتروكيماويات األسةاسةية ( .)11كما أسةفرت هذه ا العمليات عن إنتاج منتجات
ثانوية غازية تم اسةةةةتخدامها في البداية كوقود ،ولكن اسةةةةتخدمت فيما بعد كمواد أولية إلنتاج
البوليمرات في العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي.
 .2.2.3تكنولوجيا التقطير المبرد "" Cryogenic Distillation Technology

اكتملت العمليات الصةناعية لتسةييل الهواء في ألمانيا عام 1895بواسةطة شةركة "ليندا"،
وأعقب ذلك مبادرات لتطوير تكنولوجيا التقطير المبرد في عام  ،1902وفيها تسةةةتخدم عملية
تسةةةةييةةل الهواء لفصةةةةةل الغةةازات عن الهواء وإنتةةاج غةةازات األكسةةةةجين ،والنيتروجين،
والهيةدروجين ،واألرجون في الحةالةة الغةازيةة أو السةةةةائلةة ،وتعةد شةةةةكةل من أشةةةةكةال التقطير
الفراغي .تم انتاج واسةةةتخدام األكسةةةجين النقي في أعمال اللحامات والتقطيع ،وبدأ اسةةةتخدام
األكسةةةةجين في منتصةةةةف القرن العشةةةةرين بكميةات كبيرة في أفران التحويةل " Converter

 ،"Furnacesكما اسةةةةتخدم الهيدروجين في هدرجة الدهون والزيوت ،واسةةةةتخدم النيتروجين
النقي في إنتاج األمونيا ،واألسمدة.
كانت تكنولوجيا التقطير المبرد ضةرورية ،وداعمة لصةناعة البتروكيماويات ،خاصةة في
عمليةات الفصةةةةةل الةدقيق للغةازات المختلفةة النةاتجةة من عمليةات التكسةةةةير البخةاري للنةافثةا،
وعمليات فصةةةل غاز اإليثان بالتجزئة من الغاز الطبيعي ،وكذلك عمليات الفصةةةل الدقيق بين
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غةاز اإليثةان ،واإليثيلين ،وغةاز البروبةان ،والبروبيلين .وتعةد هةذه التكنولوجيةا من أبرز األمثلةة
على دور وكيفية دعم تكنولوجيات الصناعات السابقة في تأسيس صناعة البتروكيماويات(.)11
 .3.2.3تكنولوجيات إنتاج العوامل الحفازة ،الضغط العالي ،والتشغيل المستمر
بدأ اسةتخدام تكنولوجيا العوامل الحفازة ،وتكنولوجيا اإلنتاج تحت الضةغط العالي في عام
 1910مع بةدء إنتةاج األمونيةا ،ثم أصةةةةبحةت هةذه التكنولوجيةات فيمةا بعةد تلعةب دورا ً متزايةدا ً
وهةامةا ً في صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات .بةدأت تقريبةا ً جميع المنتجةات والعمليةات الجةديةدة بسةةةةبةب
تطوير العوامةل الحفةازة عبر تةاري تطور إنتةاج البتروكيمةاويةات .كمةا وضةةةةعةت تكنولوجيةا
الضةةغط العالي عالمة فارقة في مجال صةةناعة البتروكيماويات في ثالثينيات القرن الماضةةي
مع بداية استخدام تكنولوجيا إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة.
تعمل أغلب المعدات المسةةتخدمة في إنتاج البتروكيماويات تحت ضةةغوط عالية ،وتتميز
بإنتاجيتها المرتفعة ،لذا تعد طرق اإلنتاج تحت الضةةةغط العالي واحدة من أبرز التكنولوجيات
األساسية في صناعة البتروكيماويات .يبين الشكل ( )17تثبيت أول مفاعل ضغط عالي لشركة
باسف في موقع " لودفيجشافن" عام .1935
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الشكل ( :)17تثبيت أول مفاعل ضغط عالي لشركة باسف في موقع " لودفيجشافن" عام 1935

المصدرBASF History, 1865 – 2015 :

بينما يعود اسةةةةتخدام تكنولوجيا "التشةةةةغيل المسةةةةتمر للتفاعل المتتابع " Continuous

 ،"Operation Technologyوتكنولوجيا فصةةل وتنقية الغازات من السةةوائل ،إلى عام ،1867
مع بدء اسةةةةتخدام "عملية سةةةةولفاي" إلنتاج األمونيا ،ومع ذلك فقد تم تطوير هذه التكنولوجيا
إلنتةاج األمونيةا ،والميثةانول ،والزيوت االصةةةةطنةاعيةة .وتعةد هةذه التكنولوجيةا هي التكنولوجيةا
التي أرسةةت أسةةس العمليات المسةةتمرة المسةةتخدمة حاليا ً في إنتاج البتروكيماويات على نطاق
واسع

(.)11
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 .4.2.3تكنولوجيا إنتاج البوليمرات ""Polymer Synthesis Technology

أصةةةبحت معظم تكنولوجيا إنتاج البوليمرات التي اسةةةتخدمت بالفعل أو تحققت في حقبة
األربعينيات من القرن العشةةرين ،ومنها تكنولوجيا إنتاج المونيومرات من الكيماويات المنتجة
من تقطير الفحم ،أو بالتخمر ،من التكنولوجيات األسةاسةية الرئيسةية لصةناعة البتروكيماويات.
بينما انتجت بشةكل رئيسةي صةناعة البتروكيماويات خالل أول عقدين من نشةأتها في الواليات
المتحدة األمريكية كل من المذيبات ،واإلضةةةافات البترولية ،ومضةةةادات التجمد .شةةةكل إنتاج
المطاط الصةةناعي في الواليات المتحدة في فترة األربعينيات دفعه جيدة لصةةناعة البوليمرات.
ومع بدء إنتاج البوليمرات التي تسةتهلك كميات ضةخمة من البتروكيماويات األسةاسةية ،وكميات
كبيرة من الكيماويات العضةوية الصةناعية ،تحولت صةناعة البتروكيماويات األولية إلى مصةدر
رئيسةةةةي لتوريةد المواد الخةام األوليةة إلنتةاج البتروكيمةاويةات الوسةةةةيطةة والنهةائيةة .وبةدأ تطور
صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات في الواليةات المتحةدة بشةةةةكةل كبير منةذ ذلةك الحين وحتى االان،
وأصبحت صناعة واسعة النطاق حول العالم.
دخلت أوروبا عصةةةةر إنتاج البتروكيماويات بعد اكتشةةةةاف تكنولوجيا إنتاج األوليفينات
بةالعوامةل الحفةازة " زيغلر -نةاتةا"  ،Ziegler-Nattaفي الخمسةةةةينيةات من القرن المةاضةةةةي،
وأصةةةةبحةت أول تكنولوجيةا إلنتةاج البوليمرات في صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات ،وأحةدثةت الحقةا ً
طفرات كبيرة في الصناعة (.)11
 .1.4.2.3تطور تكنولوجيا إنتاج األوليفينات
تنقسم تكنولوجيا إنتاج األوليفينات إلى تكنولوجيا إنتاج األوليفينات الخفيفة "اإليثيلين،
والبروبيلين ،والبيوتادايين ،والبيوتيلينات" ،وتكنولوجيا إنتاج األوليفينات عالية األوزان
الجزيئية "األوليفينات الخطية ،واألوليفينات الخطية عالية األوزان متشعبة السالسل
الهيدروكربونية" ،كما يبين الشكل (.)18
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الشكل ( :)18تكنولوجيا إنتاج األوليفينات

المصدرSurvey Reports on the Systemization of Technologies ,2016 :

 .1.1.4.2.3تطور تكنولوجيا إنتاج اإليثيلين
أنتج اإليثيلين قبل نشأة صناعة البتروكيماويات ،كمنتج ثانوي من غاز الفحم في درجات
حرارة منخفضة ،وكانت هذه الطريقة شائعة في ألمانيا .كما تم إنتاجه ايضا ً كمنتج ثانوي أثناء
تصنيع األسيتيلين من الغاز الطبيعي بكميات منخفضة باستخدام عملية القوس الكهربي
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" ."Electric ARCكما أنتج بتكنولوجيا تخمر اإليثانول ،وكانت هذه التكنولوجيات ضرورية
إلنتاج البولي إيثيلين في مرحلة ما قبل ظهور صناعة البتروكيماويات .بينما تم إنتاج اإليثيلين
عن طريق الهدرجة الجزئية لألسيتيلين في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ،وكان اكتشاف
وتطوير المحفزات سبب نجاح إنتاج اإليثيلين بهذه الطريقة.
كانت تكنولوجيا إنتاج اإليثيلين هي أولى التكنولوجيات من بين مختلف تكنولوجيات إنتاج
األوليفينات الخفيفة التي تم تطويرها مع بداية عصر البتروكيماويات وبدء استخدام مشتقات
البترول كمواد خام أولية ،وذلك عندما بدأ إنتاجها بتكنولوجيا التكسير الحراري للزيت الثقيل.
وتعتمد تكنولوجيا التكسير الحراري للزيت الثقيل ،على تكسيره حراريا ً إلنتاج غاز يحتوي
على اإليثيلين ،واألوليفينات األخرى الخفيفة ،ثم يتم تجميع غاز اإليثيلين ،والبروبيلين .تعد
تكنولوجيا تكسير الزيت الثقيل حراريا ً عند درجات حرارة عالية وضغط مرتفع في عدم وجود
محفز تكنولوجيا خاصة بصناعة تكرير البترول وتستخدم إلنتاج وقود الغازولين.
كانت عملية "بورتون" أول تقنية تكسير حراري للبترول ،تم تطويرها وتطبيقها على
النطاق الصناعي بواسطة شركة "ستاندرد أويل" (إنديانا) في عام  .1913يذكر أن أول طريقة
للتكسير الحراري ،هي عملية تكسير "شوخوف" ،التي اخترعها "فالديمير شوخوف" في عام
ً
تعديال طفيفًا لعملية "شوخوف".
 ،1891وأدعى الروس أن عملية " بورتون" كانت في األساس
في النهاية ،ساهمت هذه العملية في تطوير البتروكيماويات .يبين الشكل ( )19أول مصنع لعملية
التكسير الحراري "شوخوف".
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الشكل ( :)19أول مصنع لعملية التكسير الحراري "شوخوف"

ثم تم تطوير عملية "دوبس" في عام  ،1914وتضمنت التكسير الحراري للزيت الثقيل
في درجات حرارة °860-750ف ،واستخدمت على نطاق واسع في العديد من المصافي حتى
أوائل األربعينيات من القرن الماضي عندما بدأ استخدام التكسير الحفزي .تلي ذلك تطوير
العديد من تقنيات التكسير الحراري للبترول خالل الفترة من  .1920-1910كانت هذه
التكنولوجيات خاصة بعمليات التكرير وإنتاج الغازولين ،وليست إلنتاج البتروكيماويات بشكل
مباشر ،لذا فقد تم تطوير تكنولوجيا "التكسير البخاري" كامتداد لتكنولوجيا التكسير الحراري
للبترول ،والتي أطلق عليها تكنولوجيا التكسير الحراري بالبخار ،حيث تم إدخال البخار بهدف
توجيه اتجاه توازن تفاعل التكسير الحراري نحو عملية التكسير ،عن طريق تقليل تراكم
الكربون على الجدار الداخلي ألنبوب التفاعل ،وللتحكم في درجة الحرارة الناتجة عن التكسير
الحراري من خالل حرارة البخار.
بدأ إنتاج اإليثلين بتكنولوجيا التكسير البخاري بواسطة شركة " يو أس كربيد ،وشركة
كربون كيميكال" في عام  .1920بينما قامت شركة " يو إس استاندرد" بإنتاج اإليثيلين بتقنية
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التكسير البخاري لغاز البروبان في منتصف العشرينات من القرن الماضي ،بينما تم إنتاجه من
النافثا في عام .1941
تطورت التكنولوجيات المختلفة إلنتاج اإليثيلين بشكل متسارع خالل فترة األربعينيات
والستينيات من القرن الماضي .وتضمنت هذه التطورات ،تطوير شركة "شل" لعملية
"كاتارول"  Cataroleباستخدام محفز النحاس والحديد في عام  ،1947وتطوير عملية تكسير
السرير المتحرك " ."Moving Bed Cracking Processوتطوير شركة " ليرجي" Lurgi

لعملية التكسير بالرمال " "Sand-Cracking Processفي عام  1955والتي استخدمت فيها
الرمال كوسيط .بينما تطورت كل من عملية "باسف"  ،BASFوعملية "هوكست" Hoechst
في عام  1960لإلنتاج المشترك لألسيتيلين ،بتقنية التكسير البخاري عالي الحرارة.
كما أنتج اإليثيلين بتكنولوجيا التكسير البخاري للنافثا ،وكان البروبيلين ينتج بكميات كبيرة.
لذلك ،ابتكرت شركة " فيليبس بيتروليم" عملية ثالثي أوليفين "  ،"Triolefin Processباستخدام
محفزات النحاس لتحويل البروبيلين إلى إيثيلين ،وبيوتين .وتم تشغيل أول مصنع يعمل بهذه
التقنية في كندا خالل الفترة  ،1972-1966ثم توقف العمل بهذه التقنية في أقل من  10سنوات.
مرت عمليات التكسير بالبخار في فترة السبعينيات من القرن الماضي بعدد من التحسينات
والتطويرات التكنولوجية لنوع األنبوب الطارد للحرارة المستخدم مثل تقصير زمن االستبقاء ،أو
ما يطلق عليه زمن االحتفاظ ،أو زمن المكوث " "Retention Timeفي األنبوب من 1.5 - 0.7
ثانية إلى  0.4 - 0.2ثانية ،وكان هذا بسبب اكتشاف اآللية الكامنة وراء التصاق فحم الكوك بجدار
األنبوب ،ونتج عن ذلك زيادة في إنتاج اإليثيلين .كما تم تغيير وضع تركيب األنبوب من الوضع
األفقي إلى الوضع الرأسي ،باإلضافة إلى رفع كفاءة التبريد بإدخال المبادالت الحرارية "،" TLE
والمساهمة في خفض استخدام الطاقة بإدخال ضواغط طرد مركزية يبين الشكل ()20
تكنولوجيات إنتاج اإليثيلين.

69

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

الشكل ( :)20تكنولوجيات إنتاج اإليثيلين

المصدرNational Museum of Nature and Science: Survey Reports on the Systemization of Technologies ,2016 :

اعتمد تطوير التكنولوجيات الجديدة لعمليات التكسير بالبخار على استخدام سخان
االنحالل الحراري " ،" Pyrolysis Heaterالذي يتميز بمرونة استخدام أنواع مختلفة من المواد
األولية الخام األكثر اقتصادية بدءاً من الغاز حتى زيت الغاز " "Gas oilبكفاءة تحت ظروف
من الضغوط المنخفضة ،وخفض لزمن االستبقاء ،بهدف زيادة الطاقات اإلنتاجية لألوليفينات،
وزيادة هوامش الرب  .كما سمحت التصميمات الحديثة لسخانات االنحالل الحراري بتركيبها
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وإضافتها لتوسعات المشاريع الجديدة ذات المساحات المحدودة من األراضي .تصل الطاقة
اإلنتاجية للوحدة الواحدة إلى حوالي  300ألف طن سنويا ً .يبين الشكل ( )21مخطط التصميمات
الحديثة ألنابيب التكسير بالبخار.
الشكل ( :)21مخطط التصميمات الحديثة ألنابيب التكسير بالبخار

المصدرhttps://www.kubota.com/products/materials/products/cracking_coil/index.html :

من جانب ااخر يعد نظام استرداد األوليفينات " "Olefins Recovery Systemالجديد
تعديالً جوهريا ً لتكنولوجيا إنتاج األوليفينات التقليدية ،وهي تكنولوجيا موفرة للطاقة .تسهم كذلك
في خفض التكلفة االستثمارية لمشروعات إنتاج األوليفينات حيث تتميز بخفض عدد الضواغط
المستخدمة بنسبة  ،%40والتخلص من حوالي  % 25من المعدات المستخدمة .كما يتميز
عمليات التبريد بأنها تتم في ضغط منخفض تصل قيمته إلى نصف قيمة الضغط المستخدم في
التكنولوجيا التقليدية.
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كما وفر نظام التبريد الجديد درجات حرارة تتراوح ما بين ° 40م إلى ° 140م تحت
الصفر في نظام تبريد واحد بدالً من ثالثة أنظمة .يقلل كذلك خفض عدد المعدات واألجهزة
من تكاليف الصيانة الدورية ،ويحسن الموثوقية .)49( .يبين الشكل ( )22مقطع داخلي لفرن
التكسير الحراري بالبخار .ويبين الشكل ( )23منطقة أفران التكسير البخاري لإليثان في أحد
المصانع الحديثة.
الشكل ( :)22مقطع داخلي لفرن التكسير الحراري بالبخار

المصدرhttps://www.mcdermott.com/ :

الشكل ( :)23منطقة أفران التكسير البخاري لإليثان في أحد المصانع الحديثة

المصدرhttp://www.ugr.es/~.pdf :
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تعد كل من شركة " كى بي أر" ،وشركة " تكنيب"  ،Technipوشركة " ليندي" ،Linde
وشركة "شاو"  ،Shawوشركة " ستون ،وبستر" ،Stone & Websterوشركة "المس"
 ،Lummusمن أهم مرخصي تكنولوجيا إنتاج اإليثلين على مستوى العالم ( .)50هذا وتستخدم في
الوقت الحالي تكنولوجيا " ستون وبستر"  ،Stone & Websterوتكنولوجيا "المس" Lummus

على نطاق واسع ،وتبلغ بنسبة استخدامها إلنتاج اإليثيلين حوالي  % 40من إجمالي طاقة إنتاج
اإليثيلين في أكثر من  200مصنع على مستوى العالم.
 2.1.4.2.3تطور تكنولوجيا إنتاج البروبيلين
أنتج البروبيلين من الغازات الناتجة من التكسير الحراري للزيت الثقيل بنفس طريقة إنتاج
اإليثيلين .طور العالم الفرنسي " هودري"  Houdryعملية التكسير الحراري بالسرير الثابت
 Fixed-Bed Crackingفي عام  1927باستخدام محفز السيليكا واأللومينا وص َّنعته شركة
"صن أويل"  Sun Oilاألمريكية في عام  .1938كما طورت شركة "كيلوج"  Kelloggeعملية
التكسير الحفزي باستخدام محفز السرير المميع  Fluidized Bed Catalystفي عام  .1938ثم
قامت شركة "استاندرد أويل" من خالل دراسات مشتركة مع شركة "كيلوج" في عام 1940
بتطور التكسير الحفزي المميع ( )FCC-Fluidized Catalytic Crackingفي عام  .1942ثم
طورت شركة " سكندري فكيوم "عملية "هودري" وأصبحت عملية التكسير الحراري الحفزي
بالسرير المتحرك بدالً من السرير الثابت في عام .1943
أنتج غاز العادم " "Waste Gasبكميات أكبر عن طريق التكسير الحفزي للزيت الثقيل،
مقارنة بالتكسير الحراري ،ويحتوي هذا الغاز على كميات منخفضة من اإليثيلين وكميات أكبر
من البروبيلين ،والبيوتيلين ،لذا فقد أصب مصدر إمداد واسع النطاق إلنتاج البروبيلين .بينما
تبلغ كميات البروبيلين المنتجة بتكنولوجيا التكسير البخاري للنافثا إلى نصف كميات اإليثيلين
المنتجة ،واستخدمت هذه الطريقة كمصدر رئيسي إلنتاج البروبيلين ،خاصة في آسيا ،وأوروبا،
واليابان.
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زاد الطلب على البروبيلين بشكل مطرد منذ ثمانينيات القرن الماضي ،بسبب نمو الطلب
في األسواق العالمية ،وكانت نسب استهالك البروبيلين إلنتاج البولي بروبيلين نحو  % 15فقط
في عام  ،1970لترتفع إلى أكثر من  % 60في عام .)33( 2020
أصةةةةب هناك نقص كبير في إمدادات كميات البروبيلين في األسةةةةواق العالمية منذ فترة
التسةعينيات ،وخاصةة مع توسةع دول منطقة الشةرق األوسةط في إنتاج اإليثيلين ومشةتقاته من
غةاز اإليثةان ،واعتمةاد دول أوروبةا على النةافثةا كمةادة خةام أوليةة إلنتةاج البتروكيمةاويةات ،ممةا
أدى إلى انخفةاض إنتةاج البروبيلين النةاتج من عمليةات التكسةةةةير بةالبخةار للنةافثةا ،أومن عمليةة
التكسةير التحفيزي المائع" .وارتفع سةعر البروبيلين تدريجيا ً ليكافئ سةعر اإليثيلين بحلول عام
 ،2010بعد أن كان سةةعره حوالي نصةةف سةةعر اإليثيلين .نتيجة لذلك أصةةب هناك اتجاهات
أخرى مساعدة لتكنولوجيا البتروكيماويات ،لسد النقص في كميات البروبيلين المطلوبة.
فبينما ينتج التكسير بالبخار للغاز الطبيعي حوالي  % 82من اإليثيلين ،ونحو  % 13من
البروبيلين ،ينتج التكسير بالبخار لمنتج النافثا حوالي  % 30من اإليثيلين ،و % 15من
البروبيلين .ومع عدم القدرة على تلبية الطلب المتنامي على البروبيلين ،تم االعتماد على بعض
التكنولوجيات المساعدة وهي تكنولوجيا تحويل الفحم إلى أوليفينات ( ،)CTOوتحويل الميثانول
إلى أوليفينات ( ،)MTOباإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا محددة األغراض إلنتاج البروبيلين،
وهي تكنولوجيا نزع الهيدروجين من البروبان ( ،)PDHوهي والتي تعتمد على سحب ذرات
الهيدروجين من البروبان ،أجل استخال

البروبيلين بشكل أكثر فاعلية.

 3.1.4.2.3تطور تكنولوجيا إنتاج البيوتادايين
ينتج البيوتادايين حاليا ً بشكل أساسي كمنتج ثانوي من إنتاج اإليثيلين بطريقة التكسير
بالبخار للنافثا ،وال يتم إنتاجه من عمليات التكسير بالبخار لغاز اإليثان أو البروبان.
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كان إنتاج المطاط الصناعي أمر مهم للغاية للدول الغربية خالل الحرب العالمية الثانية،
ونظرا ألنه لم يتم استخدام التكسير
لذا فقد نال إنتاج البيوتادايين أهمية كبرى في ذلك الوقت.
ً
البخاري للنافثا على نطاق واسع في أوروبا واليابان إال بعد الحرب العالمية الثانية ،فقد تم إنتاج
البيوتادايين خالل الحرب في هذه الدول بواسطة تقنيات كيمياء الفحم وكيمياء التخمير .حيث
كانت تعتمد الطريقة األولى على تكثيف األسيتالديهيد الناتج من األسيتيلين ،أو اإليثانول
الحيوي ،ثم هدرجته إلنتاج منتج  -3,1بيوتان داي أول ،ثم يجفف بعد ذلك إلنتاج البيوتادايين.
أما الطريقة األخرى فكانت تفاعل األسيتيلين إلنتاج ثنائي الوحدات أو الديمر ""Dimer

تحت الضغط الجوي ،لتكوين أحادي فينيل األسيتيلين ،ثم يتم هدرجته إلنتاج البيوتادايين .أما
الطريقة الثالثة فهي تفاعل األسيتيلين مع الفورمالدهيد إلنتاج البيوتادايين .بينما اعتمدت الطريقة
الرابعة على أكسدة اإليثانول الحيوي ليتحول إلى أسيتالدهيد .تم تطوير هذه الطريقة في عام
 ،1928في األتحاد السوفيتي خالل الحرب العالمية الثانية ،وتم أيضا ً تطبيقها في الواليات
المتحدة.
 4.1.4.2.3تطور تكنولوجيا إنتاج البيوتيلين ""Butylenes

لم تنتج البيوتيلينات إال بعد نشأة صناعة البتروكيماويات ،حيث أنتجت كمنتج ثانوي من
التكسير بالبخار للنافثا ،أو الغاز العادم الناتج عن التكسير الحفزي للبترول .وأنتجت أيضا ً كمنتج
ثانوي من إنتاج البروبيلين بطريقة "التكسير التحفيزي بالسرير المميع المقوى" Reinforced

.Fluidized Bed Catalytic Cracking
زاد الطلب على منتج "الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر" بسرعة في الواليات المتحدة االمريكية
في فترة التسعينيات من القرن الماضي بسبب استخدامه كمادة مضافة لتحسين الغازولين .لذا
فقد زاد الطلب على "األيزوبيوتيلين" المستخدم في إنتاجه .ولم تكن كميات األيزوبيوتيلين
الناتجة كمنتجات ثانوية من تقنيات التكسير بالبخار للنافثا ،أو تقنيات التكسير الحفزي للبترول
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كافية لتلبية الطلب المتزايد ،لذا فقد تم إنتاجه بكميات كبيرة عن طريق نزع الهيدروجين من
األيزوبيوتان .ومع حظر إضافة الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر إلى الغازولين منذ العقد األول من
القرن الحادي والعشرين انخفضت كميات بهذه الطريقة .من جانب ااخر تنتج حاليا ً شركة
"ساسول" في جنوب أفريقيا أنواع معينة من البيوتيلينات عن طريق فصله من البترول
االصطناعي " ،"Synthetic Petroleumحيث تنتج  -1بيوتيلين بطريقة " فيشر  -تروبش"،
وتستخدمه ككوبليمر" "Copolymerفي إنتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة .بينما تنتج
المملكة العربية السعودية البيوتيلين بطريقة ديمرة " "Dimerizationاإليثيلين ،وتستخدمه كذلك
في إنتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة .يبين الشكل ( )24تكنولوجيا إنتاج البيوتيلين.
الشكل ( :)24تكنولوجيا إنتاج البيوتيلين

المصدرSystematic Survey on Petrochemical Technology:
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 5.1.4.2.3تكنولوجيا إنتاج األوليفينات الخطية العليا Higher Linear Olefin

بدأ إنتاج األوليفينات الخطية ،قبل نشأة صناعة البتروكيماويات ،عن طريق نزع المياه
من الكحوالت الدهنية ،والتي كانت تنتج بطرق أسترة الدهون والزيوت باستخدام الميثانول
" ."Methyl Esterificationثم أصب من الممكن إنتاج األوليفينات بكميات كبيرة بعد النجاح
في إنتاج حمض السلفونيك من "الدوديسين" بواسطة رباعي البروبيلين .إال أن "الدوديسين"
المنتج في تلك الفترة " مركب متفرع"  ،Branchedمما أدى إلى حدوث مشاكل بيئية ،تمثلت
في تلوث األنهار بالرغوة ،وذلك نظراً لبطء التحلل البيولوجي للمركبات المتفرعة .طالبت
االعتبارات البيئية في ذلك الوقت باستبدال الكحوالت الدهنية المتفرعة والمستخدمة على نطاق
واسع في إنتاج المنظفات بالكحوالت الدهنية الخطية.
تم تطوير عدد من تكنولوجيا البتروكيماويات إلنتاج األوليفينات الخطية بطريقة االمتزاز
باستخدام الزيوليت كعامل حفاز لفصل البارافينات العادية من الكيروسين ،تليها عملية التكسير
البخاري للبارافينات إلنتاج خليط من األوليفينات الخطية .كما يمكن إنتاج األوليفينات الخطية
من الزيوت االصطناعية بطريقة فيشر – تروبش.
أكتشف كيميائيو شركة "شل" طريقة كيميائية جديدة في عام  1968أطلق عليها عملية
شوب " "SHOPإلنتاج مركبات األلفا-أوليفينات الخطية ،يتم فيها تفاعل اإليثيلين بواسطة
العامل الحفاز ليعطي سالسل أطول ،حتى يتوقف التفاعل بعد إضافة عدد يتراوح ما بين "-1
 "10وحدة من وحدات اإليثيلين .يتم بعد ذلك تحويل األوليفينات الخطية المنتجة إلى الديهيدات
دهنية ثم تحول إلى كحوالت دهنية تستخدم في إنتاج المنظفات االصطناعية التي تتميز بسهولة
التحلل الحيوي .كما تم إنتاج األوليفينات الخطية عن طريق التكسير البخاري للشموع في عام.
تم تسويق التكنولوجيا على النطاق التجاري في عام  1977بواسطة شركة "شل الملكية
الهولندية".
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تستخدم األوليفينات الخطية أيضا ً في إنتاج سوائل الحفر ،وإنتاج الملدنات
" ،"Plasticizersباإلضافة إلى المنظفات القابلة للتحلل ( .)52هناك  5تكنولوجيات رئيسية على
المستوى التجاري إلنتاج األوليفينات الخطية ،وهي تكنولوجيا شركة "إينيوس" ،Ineosوشركة
" شيفرون فيليبس كيميكال كومباني"  ،Chevron Phillips Chemical Companyوشركة
"شل" ،وشركة " ادميتسو"  ،Idemitsuوتكنولوجيا ألفا سابلين  ،α SABLIN -التابعة لشركة
"سابك -ليندي" والتي تعد األحدث في األسواق العالمية.
تعتمد تكنولوجيا "ألفا سابلين" الحديثة على استخدام اإليثيلين كمادة خام أولية إلنتاج
مجموعة متنوعة من منتجات األلفا أوليفينات الخطية في مرحلة واحدة .تم تسويق التكنولوجيا
الجديدة في عام  2009بواسطة شركة سابك السعودية ،واستخدامها في مصنعها الكائن بمنطقة
الجبيل بطاقة  150ألف طن سنويا ً (.)53
 .3.3التكنولوجيات ذات الصلة الداعمة لصناعة البتروكيماويات
سةةاهمت أربع تكنولوجيات أخرى ذات صةةلة ،وداعمة في حدوث تطورات ملموسةةة في
صةةةناعة البتروكيماويات ،وكانت ضةةةرورية بشةةةكل كبير ،حيث سةةةاهمت في وصةةةولها إلى
العةالميةة ،وشةةةةملةت كةل من :تكنولوجيةا الهنةدسةةةةةة الكيميةائيةة " Chemical Engineering
 ،"Technologyوتةةكةةنةةولةةوجةةيةةا األجةةهةةزة والةةتةةحةةكةةم " Instrumentation and Control

 ،"Technologyوتكنولوجيةا التحةاليةل بةاألجهزة "،"Instrumental Analysis Technology
وتكنولوجيا نمذجة البوليمرات " ،" Polymer Modeling Technologyكما يبين الشكل (.)25
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الشكل ( :)25التكنولوجيات ذات الصلة الداعمة لصناعة البتروكيماويات

المصدرSystematic Survey on Petrochemical Technology:

 .1.3.3تكنولوجيا الهندسة الكيميائية ""Chemical Engineering Technology

تم تطوير تكنولوجيا الهندسةةة الكيميائية من قبل صةةناعة تكرير النفط األمريكية في عام
 ،1910وتم العمل بها في البداية كنظام أكاديمي يركز على العمليات الفيزيائية المسةتخدمة في
صةةناعة تكرير النفط والصةةناعات الكيميائية ،مثل عمليات التدفق (نقل السةةوائل ،والترشةةي )،
الغاز ،والتقطير ،واالسةةةةتخراج ،والتجفيف،

والتوصةةةةيل الحراري ونقل الكتلة (امتصةةةةا
واالمتزاز).

حدثت فيمةا بعةد تطورات أخرى في هنةدسةةةةة العمليةات ،التي تدرس عمليةات تكرير النفط
والعمليات الكيميائية بشةكل عام ،وهندسةة التفاعل ،التي تركز على جزء التفاعل األسةاسةي من
العملية الصةةةناعية .ثم أصةةةبحت الحقا ً الهندسةةةة الكيميائية ركن أسةةةاسةةةي ليس فقط من حيث
التصةميم ،والمشةتريات ،وإدارة بناء وتشةغيل وحدات ومنشةا ات البتروكيماويات بمفردها ،ولكن

79

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

أيضةا لتخطيط وتصةميم المصةانع الكاملة ،والمجمعات الصةناعية الشةاملة .يبين الشةكل ()26
ً
أول مختبر الختبار المواد في صةناعة الكيماويات عام  1912التابع لشةركة "باسةف" ،وأصةب
هذا المختبر بداية هندسة المواد في الوقت الراهن.
الشكل ( :)26أول مختبر الختبار المواد في صناعة الكيماويات عام  1912التابع لشركة باسف

المصدرBASF History, 1865 – 2015 :

 .2.3.3تكنولوجيا األجهزة والتحكم ""Instrumentation and Control Technology

تةعةةد تةكةنةولةوجةيةةا األجةهةزة والةتةحةكةم االالةي مةن الةتةكةنةولةوجةيةةات الةةداعةمةةة لصةةةةنةةاعةةة
البتروكيماويات ،وهي طرق لتشةةغيل المص ةانع أليا ً وتشةةمل طرق القياسةةات باسةةتخدام أجهزة
القياس المختلفة ،والتحكم اآللي ،واسةةةةتخدام الصةةةةمامات األلية .تحتوي هذه المصةةةةانع على
غرف تحكم مركزية للمراقبةة والتحكم ،وأطلق على هذه الطريقة في التشةةةةغيل ،اسةةةةم "أتمتة
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العمليات"  ،Automated Production Processesوكانت صةةناعة البتروكيماويات وصةةناعة
تكرير النفط أول من طبق عمليات اإلنتاج المؤتمتة.
 .3.3.3تكنولوجيا التحليل باألجهزة ""Instrumental analysis

تشةةةةمل في الغالب تكنولوجيا التحليل باألجهزة في صةةةةناعة البتروكيماويات اسةةةةتخدام
أجهزة كروماتوغرافيا الغاز ،واألشةةةةعة الطيفية تحت الحمراء .تم إدخال أول كروماتوجرافيا
غةاز في العةالم عةام  ،1955ويتم التحليةل بطريقةة كرومةاتوغرافيةا الغةاز عن طريق فصةةةةةل
المكونةات الغةازيةة والمكونةات السةةةةائلةة التي تتبخر بسةةةةهولةة .أمةا في طريقةة التحليةل الطيفي
باسةةتخدام األشةةعة تحت الحمراء ،يتم تحليل المركبات العضةةوية حسةةب المجموعة الوظيفية،
وكانت أجهزة التحليل المسةتخدمة في عام  1957باهظة الثمن ،وسةرعان ما انخفضةت بشةكل
واضة  ،وأصةبحت تسةتخدم على نطاق واسةع في صةناعة البتروكيماويات ،ليس فقط من أجل
ضا إلدارة العمليات.
البحث والتطوير ومراقبة الجودة ،ولكن أي ً
 .4.3.3تكنولوجيا قولبة أو نمذجة البوليمرات ""Polymer Molding Technology

تم تطوير تقنيةة صةةةةةب المطةاط الطبيعي كتقنيةة لنمةذجةة أو قولبةة البوليمرات منةذ
منتصةف القرن التاسةع عشةر ،وتم اكتشةاف تقنيات تقسةية المطاط بالكبريت في عام  .1839قام
"تومةاس هةانكوك" في عةام  1849بتطوير آالت معةالجةة المطةاط ،وتقنيةات تقسةةةةيةة المطةاط
بالكبريت في المملكة المتحدة ،وأصةبحت تكنولوجيا صةب المطاط صةناعة واسةعة النطاق قبل
الحرب العالمية الثانية.
بدأ إنتاج بوليميرات البولي فينيل كلوريد ،والبولي ستيرين ،والبولي إيثيلين ،والبوليمرات
األخرى على النطاق التجاري في أوروبا في فترة الثالثينيات من القرن الماضي .وبحلول عام
 1939تم تصنيع األنابيب البالستيكية الصلبة من مادة البولي فينيل كلوريد .شملت التقنيات
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ذات اإلنتاجية العال ية لتشكيل البوليمرات الحرارية كل من :القولبة بالبثق ،والتشكيل بالنف أو
التشكيل بالحقن .هذا وقد تم تطوير تقنيات التشكيل بالحقن في أوروبا قبل الحرب العالمية
الثانية ،واستخدمت لعدد محدود جداً من المنتجات وبطرق تشكيل ذات سرعات بطيئة جداً.
يبين الشكل ( )27بداية عصر إنتاج البالستيك بطرق الحقن في فترة الستينيات من القرن
الماضي.
الشكل ( :)27بداية عصر إنتاج البالستيك بطرق الحقن في فترة الستينيات من القرن الماضي

المصدرBASF History, 1865 – 201 :
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 .4.3خصائص صناعة البتروكيماويات

تكشف المقارنة بين إنتاج الكيماويات في فترات ما قبل صناعة البتروكيماويات ،وانتاجها
في الوقت الحالي عن أهم خمس خصائص رئيسية تميزت بها تكنولوجيا البتروكيماويات
الحديثة ،وشملت :اعتبار البتروكيماويات جزء من ثورة الطاقة ،وتميز مشروعاتها الحديثة
بكونها مجمعات صناعية متكاملة ،واعتماد العمليات الصناعية فيها على طرق التشغيل
المستمر ،تحت ضغط عالي ،وباستخدام العوامل الحفازة ،باإلضافة إلى تميز مشروعات
البتروكيماويات بأنها ذات طاقات إنتاجية مرتفعة ،وتميزها بالعالمية كما يبين الشكل (.)28
الشكل ( :)28خصائص تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات

المصدرSystematic Survey on Petrochemical Technology:

 .1.4.3جزء من ثورة الطاقة ""Part of Energy Revolution

بدأ توريد النفط في حقبة الخمسةةينيات من القرن الماضةةي من دول الشةةرق األوسةةط إلى
دول أوروبا ،واليابان بكميات كبيرة ،وتحول البترول إلى المصةةةدر الرئيسةةةي للطاقة بدالً من
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الفحم ،وعرفةت هةذه الحقبةة بةاسةةةةم ثورة الطةاقةة .بةدأت الصةةةةنةاعةات الكيميةائيةة في التحول إلى
اسةةةتخدام بعض مشةةةتقات النفط كمواد تغذية أولية بدالً من الفحم ،والمنتجات الزراعية ،وكان
هذا بمثابة مشاركة صناعة البتروكيماويات كجزء من ثورة الطاقة (.)11
 .2.4.3مجمعات صناعية ""Industrial Complex
من السةةةمات الهامة في صةةةناعة البتروكيماويات ليس فقط اسةةةتخدام بعض المشةةةتقات
البترولية كمواد تغذية أولية ،ولكن أيضةةةا اسةةةتخدامها في الغالب في شةةةكل سةةةوائل خالل من
مراحل اإلنتاج المختلفة .كما توجد بعض البتروكيماويات األسةاسةية وعدد من المواد الكيميائية
العضةوية الصةناعية على شةكل غاز ،أو سةائل في درجات الحرارة العادية .لذا غالبا ً ما يتم نقل
كل هذه المواد عن طريق المضةةةةخةات واألنابيةب داخل المصةةةةانع ،وغالبةًا ما يتم تخزينها في
صهاريج.
من جانب ااخر تكون بعض منتجات البتروكيماويات على شةكل منتجات صةلبة ،كحبيبات
" ،"Pelletsأو مسةةةةاحيق " ،"Powdersوبعضةةةةهةا يكون على هيئةة سةةةةوائةل مثةل المةذيبةات،
والمسةةتحلبات .لذا يتم دمج مصةةانع البتروكيماويات والتكرير في مجمعات صةةناعية لتسةةهيل
عمليةات نقةل وتةداول المواد المختلفةة على نطةاق واسةةةةع ،ولمسةةةةافةات طويلةة بين المصةةةةانع،
وبالتالي تتحقق األسةتفادة المثلى من تكامل الطاقة ،والمرافق المسةتخدمة بين المصةانع المختلفة
المكونة للمجمعات الصناعية.
ينتج عدد من المنتجات البتروكيماوية األسةاسةية بين صةناعتي التكرير والبتروكيماويات
بشةةةةكةل مشةةةةترك"  ،"Coproductsلتسةةةةتخةدم هةذه المنتجةات كمواد خةام أوليةة إلنتةاج المواد
الكيميائية العضةةةوية ،والبوليمرات المختلفة .لذا فإن مصةةةانع اإلنتاج تكون متقاربة ومترابطة
بشةبكة داخلية من األنابيب لنقل المواد الخام األولية ،أو المنتجات وبالتالي يتم تشةكيل مجمعات
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صةةةناعية .يبين الشةةةكل ( )29نموذج تكامل صةةةناعات التكرير والبتروكيماويات في اليابان
وتايالند.
الشكل ( :)29نموذج تكامل صناعات التكرير والبتروكيماويات في اليابان وتايالند

المصدرInnovations in Petroleum Refining Industry and Role of Japanese Refining Technology,2015 :
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 .3.4.3عمليات تشغيل مستمر ،وضغط عالي ،وعوامل حفازة
"" Continuous, High-Pressure, Catalytic Processes

تتم مجموعة من العمليات الصةناعية تحت ضةغط عالي إلنتاج البتروكيماويات ،ويعتمد
تخطيط المصةنع وطرق التشةغيل اعتماداً كبيراً على ما إذا كانت كيفية عمليات اإلنتاج مسةتمرة
" ،"Continuousأو على دفعةةات " ."Batchesمن السةةةةمةةات المميزة أيضةةةةةا ً لتكنولوجيةةا
البتروكيماويات االستخدام الكثيف للعوامل الحفازة .من المفارقات أن عمليات التكسير بالبخار
سةوا ًء لغاز اإليثان ،أو النافثا تتم داخل مفاعالت ضةخمة تعمل بدون اسةتخدام العوامل الحفازة
" ،"Non- Catalytic Reactionويعتمد اإلنتاج فيها بشةةكل مباشةةر على الحرارة ،والضةةغط،
وزمن التالمس .يتم خلط مادة التغذية من الغازات ،أو المشةتقات البترولية السةائلة ببخار الماء
ثم يمرر الخليط خالل مفاعالت ترتفع درجات الحرارة فيها إلى نحو  0 870م.
 .4.4.3طاقات إنتاجية مرتفعة ""Large Scale
أصةةبحت ميزة الطاقات اإلنتاجية المرتفعة أحد الخصةةائص المميزة الرئيسةةية لصةةناعة
البتروكيماويات الحديثة .حيث توسةةةةعت الطاقات اإلنتاجية لوحدات التكسةةةةير البخاري للنافثا
إلنتاج اإليثيلين التي تم أنشةةةائها في أواخر الخمسةةةينات من القرن الماضةةةي من  20ألف طن
سةةنويا ً إلى نحو  50ألف طن سةةنويا ً في أوائل السةةتينيات ،ثم سةةرعان ما ارتفعت إلى حوالي
 100ألف طن في منتصةف السةتينيات ،وبلغت  300ألف طن بنهاية السةتينيات .إلى أن تم بناء
مصةةانع حديثة إلنتاج اإليثيلين من النافثا بطاقات إنتاجية تراوحت ما بين  0.6إلى  1.2مليون
طن سنوياً ،في حين بلغت أكثر من  1.5مليون طن سنويا ً من مفاعالت التكسير البخاري لغاز
اإليثان.
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 .5.4.3التوجه نحو العالمية ""Internationality

جةاءت صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات بعةد الحرب العةالميةة الثةانيةة وسةةةةط توجةه عةالمي لمنع
ومكافحة سةياسةات االحتكار ،وكان من الصةعب على أي دولة أن تحتكر إنتاج البتروكيماويات
على مسةةةةتوى العةالم من خالل إخفةاء أو عةدم الصةةةةف عن التقنيةات الجةديةدة المسةةةةتخةدمةة.
واصةةةةبحت تكنولوجيا البتروكيماويات أكثر تدويالً على المسةةةةتوى العالمي ،بهدف سةةةةرعة
اسةترداد تكاليف ونفقات تطوير التكنولوجيات في أقرب وقت ممكن .ومنذ بدء توسةع صةناعة
البتروكيماويات وانتشةةةارها خارج الواليات المتحدة األمريكية في كل من أوروبا واليابان في
فترة الخمسةةينيات من القرن الماضةةي ،أصةةبحت صةةناعة البتروكيماويات صةةناعة عالمية،
خاصة في مجال التكنولوجيا المستخدمة ،وتداول المواد الخام األولية الالزمة لإلنتاج ،وتجارة
المنتجات النهائية .ولم تسةتطع صةناعة الصةبغات االصةطناعية التي تطورت في أواخر القرن
التاسةع عشةر ،أو صةناعة الكيماويات من الفحم ،التي تطورت في القرن العشةرين من أن تصةل
إلى مستوى العالمية الذي وصلت إليه صناعة البتروكيماويات.

 .5.3ثورة البتروكيماويات في أوروبا
انطلقت ثورة البتروكيماويات في أوروبا في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ،مع
بداية زيادة نمو الطلب على المنتجات البالستيكية ،وزيادة االستهالك الجماعي ،نظراً لتطور
مواصفات منتجات البالستيك االستهالكية المستخدمة في األغراض العامة ،والمطاط الصناعي
متعدد األغراض .وشملت بعض تلك المنتجات تطوير منتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة
بواسطة شركة " أي سي أي" في المملكة المتحدة ،وتطوير منتجات البولي فينيل كلوريد
بواسطة شركة "أي جي فاربين"  ،IG Farbenوتطوير منتجات البولي ستيرين ،والمطاط
الصناعي ،والبولي إيثيلين عالي الكثافة بواسطة شركة " هوكست" األلمانية ،وتطوير البولي
بروبيلين بواسطة شركة " مونتيكاتيني" اإليطالية.
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مع بداية بناء مصانع التكسير البخاري للنافثا توسع إنتاج البوليمرات ،والعطريات بسرعة
في أوروبا ،وبدأت الشركات األوروبية في إنتاج األلياف االصطناعية بعد فترة وجيزة من
نظيراتها في الواليات المتحدة ،واستطاعت أيضا ً تطوير منتجاتها الخاصة .حيث أنتجت ألمانيا
منتج "النيلون " 6من الفينول .كما بدأت شركة " أي سي أي" في عام  1955في إجراء األبحاث
مع التركيز على التسويق ،كما تم في نفس الوقت بدأ اإلنتاج الكامل لمصنع "ويلتون" التابع
للشركة .حصلت شركة دوبونت"  ،DuPontعلى حق استخدام براءة االختراع لمنتج " نيلون
 "6شركة " ،وأنتجته على نطاق واسع في الواليات المتحدة األمريكية في عام  .1953وكانت
شركة " دوبونت" قد بدأت بالفعل في إنتاج ألياف األكريليك في عام  ،1949بينما بدأت شركة
" أيه جي باير"  Bayer AGاأللمانية الغربية إنتاجه في عام .1951

 .1.5.3تطور تكنولوجيا البتروكيماويات في أوروبا
كان اكتشاف محفزات "زيغلر – ناتا" أكبر مساهمة من أوروبا في تاري صناعة
البتروكيماويات ،والتي مكنت من إنتاج مجموعة هامة من البوليمرات مثل البولي إيثيلين عالي
الكثافة ،والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ،والبولي بروبيلين ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين.
بدأت أوروبا في إنتاج األوليفينات ،والعطريات ،بعمليات التكسير البخاري للنافثا،
واعتمدت في البداية على تكنولوجيا إنتاج اإليثيلين التي تم تطويرها في الواليات المتحدة .ثم
تطورت تكنولوجيا إنتاج البتروكيماويات بوتيرة متسارعة في دول أوروبا ،وأصبحت موطنا ً
لعدد كبير من الشركات الكبرى المطورة لتكنولوجيا البتروكيماويات .ونجحت الشركات
األوروبية في استخدام هذه التكنولوجيات على النطاق التجاري.
نجحت بعض الشركات في االستفادة من تلك التكنولوجيات ،والمرافق المتوفرة لإلنتاج
المشترك لكل من اإليثيلين ،واألسيتيلين .ولم يعد هناك حاجة إلى االعتماد على األسيتيلين بشكل
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رئيسي في إنتاج األوليفينات بعد استقرار أسعار المنتجات البترولية وتطوير التكنولوجيات التي
مكنت من إنتاج جميع البتروكيماويات تقريبًا من األوليفينات.
تم تطوير عدد من التكنولوجيا الهامة إلنتاج الكيماويات العضوية الصناعية في أوروبا.
وبدأت المصانع في استخدام عملية " هوكست -واكر"  Hoechst-Wackerفي عام ،1959
إلنتاج األسيتالديهيد بأكسدة اإليثيلين بالهواء ،مما ساهم في انتشارها سريعا ً على مستوى العالم،
وفي عام  ،1962حولت شركة "يونيون كربيد"  ،Union Carbideوشركات أمريكية أخرى
مصانعها لإلنتاج بهذه العملية.
تم تطوير طريقة تصنيع أسيتات الفينيل من اإليثيلين وحمض األسيتيك في الحالة السائلة
باستخدام نفس المحفز المستخدم في عملية "هوكست -واكر" في عام  1960في األتحاد
السوفيتي ،وبعد فترة وجيزة ،طورت شركة "باير"  Bayerوآخرون عملية اإلنتاج في الحالة
الغازية.
أخترع منتج الةبولي إيثيلين منخفض الكثافة في عام  1933بواسطة شركة " أي سي أي"
البريطانية ،وتم إنتاجه باستخدام البلمرة الجذرية تحت ضغط جوي عالي مع األكسجين .في
نفس الوقت ،طور الكيميائي األلماني "كارل زيغلر" تكنولوجيا جديدة إلنتاج البولي إيثيلين
تحت الضغط الجوي باستخدام محفز زيغلر -ناتا .وتم استخدام هذه الطريقة من قبل شركة
"مونتيكاتيني"  Montecatiniاإليطالية في عام  ،1954وشركة "هوكست"  Hoechstاأللمانية
الغربية في عام  ،1955وشركة "رون بولينك" الفرنسية  Rhone Poulencفي عام .1956
كان البولي إيثيلين منخفض الكثافة المنتج بهذه الطريقة ،ذو خصائص وتطبيقات مختلفة
تماما ً عن البولي إيثيلين عالي الكثافة المنتج تحت الضغط العالي.
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في غضون ذلك استخدمت شركة " فيليبس كميكال" ،Phillips Chemicalفي الواليات
ً
محفز جديد ألكسيد الكروم ،بينما استخدمت شركة "استندرد أويل" Standard Oil
المتحدة،
محفز أكسيد الموليبدينوم في التقنيات الخاصة بها والتي تم تطويرها في عام  1957لبلمرة
البولي إيثيلين عالي الكثافة عند ضغوط تتراوح ما بين  30إلى  40جو .لهذا السبب ،يشار إلى
طرق التصنيع التي تستخدم محفز زيغلر -ناتا على أنها عمليات الضغط المنخفض ،بينما تسمى
تلك المستخدمة بواسطة شركة "فيليبس" وغيرها من الطرق المماثلة بعمليات الضغط المتوسط.
في حين تم إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة من خالل عمليات الضغط العالي (البلمرة
الجذرية) ،واستخدام طرق البلمرة الحفزية إلنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة ،لم يكن من الممكن
إنتاج "بوليمرات البروبيلين عالية األداء" عن طريق بلمرة البروبيلين .ولكن نج الكيميائي
اإليطالي "جوليو ناتا" في إنتاج البولي بروبيلين عالي األداء من خالل تطوير طريقة البلمرة
الفراغية النوعية للبروبيلين في وجود محفز ناتا .كانت شركة " مونتيكاتيني" أول شركة تضع
البولي بروبيلين على نطاق اإلنتاج التجاري .أنتجت الشركة راتنجات البولي بروبيلين في عام
1957في مصنعها في فيرارا (إيطاليا) ،وبدأت في عام  1960في إنتاج األلياف االصطناعية
في مصنع تيرني (إيطاليا).
ساهمت محفزات "زيغلر -ناتا" في إنتاج عدد من المنتجات االاخرى كالبيوتادايين،
ومطاط البولي بيوتادايين عالي األداء  .BRفي عام  1960وضعت شركة " فيليبس بتروليوم"
 Phillips Petroleumهذه العملية قيد االستخدام العملي في الواليات المتحدة ،واستخدمت على
النطاق التجاري في الواليات المتحدة في عام .1959
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 .2.5.3دمج تكنولوجيا البتروكيماويات األمريكية واألوروبية
أدى دمج تكنولوجيةا البتروكيمةاويةات األمريكيةة مع تكنولوجيةا اإلنتةاج في دول أوروبةا
إلى إنتةاج منتجةات البتروكيمةاويةات بكميةات كبيرة .واعتمةدت كةل من دول أوروبةا واليةابةان في
إنتاج األوليفينات ،والعطريات على تكنولوجيا التكسةةةةير البخاري للنافثا ،والمنتجات البترولية
الخفيفةة .بينمةا طورت الواليةات المتحةدة ،طريقةة السةةةةتخراج واسةةةةتعةادة الهيةدروكربونةات
المحسةنة تحفيزيا ً ،إلنتاج الغازولين عالي األوكتان ،وسةرعان ما تم اعتماد
العطرية من النافثا
ن
هذه الطريقة على نطاق واسةع .واسةتخدمت هذه التكنولوجيا أيضةا ً السةتعادة الهيدروكربونات
العطريةة .وتحول البترول كمصةةةةدر إلنتةاج العطريةات في كةل من الواليةات المتحةدة وأوروبةا
بشةةةكل كبير بدالً من قطران الفحم .وبدأ التحول نفسةةةه في اليابان في أواخر الخمسةةةينيات من
القرن الماضي ،أي بعد أوروبا بنحو خمس سنوات.
في مجال تكنولوجيا إنتاج المواد الكيميائية العضةوية الصةناعية ،تم تطوير عملية اإلماهة
الحفزيةةة المبةةاشةةةةرة " " Direct Catalytic Hydration Processبةةدالً من طريقةةة حمض
الكبريتيةك المسةةةةتخةدمةة في إنتةاج اإليثةانول ،وتم تطبيقهةا على النطةاق التجةاري في عةام.1948
وهكذا ،تم تطوير التكنولوجيات التي تسةتخدم المحفزات ،وال سةيما المحفزات الصةلبة لتحقيق
اإلنتاج المباشةةةر ،أو إنتاج المركبات العضةةةوية الوسةةةيطة من األوليفينات والهيدروكربونات
العطرية ،وأصبحت فيما بعد هي السائدة في صناعة البتروكيماويات.
قفزت تكنولوجيةا إنتةاج البوليمرات مع اكتشةةةةاف محفزات "زيغلر -نةاتةا" ،ولم يصةةةةب
اكتشةةةاف هذه المحفزات المركبة العضةةةوية المعدنية ،القوة الدافعة الرئيسةةةية وراء التقدم في
تكنولوجيةا إنتةاج البوليمرات فحسةةةةةب ،بةل أدى أيضةةةةةا إلى قفزات هةائلةة في صةةةةنةاعةة
البتروكيماويات من حيث حجم اإلنتاج.
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تمت اكتشةةةافات العوامل الحفازة في كل من ألمانيا وإيطاليا ،وليس في الواليات المتحدة
التي كةانةت مهةد صةةةةنةاعةة البتروكيمةاويةات ،وهكةذا لم تعةد للواليةات المتحةدة هي الةدولةة الوحيةدة
المهيمنة على تكنولوجيا إنتاج البتروكيماويات.
 .3.5.3نشأة صناعة البتروكيماويات في اليابان
طورت اليابان صناعة الكيماويات على نطاق واسع اعتماد على الفحم ،واإليثانول الحيوي
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية .وبعد هزيمتها في الحرب ،بدأت في إعادة بناء الصناعة
اعتماداً على مواردها الطبيعية من الفحم ،والحجر الجيري .وبحلول أواخر األربعينيات من
القرن الماضي ،تمكنت اليابان من الوصول إلى الكثير من المعلومات حول تقدم صناعة
البتروكيماويات واستخدامات منتجات البوليمرات في الواليات المتحدة األمريكية .استأنفت
اليابان إنتاج "األسيتالديهيد العضوي الوسيط" من األسيتيلين .وفي أوائل الخمسينيات ،تمكنت
من إنتاج مجموعة من المنتجات القائمة على "األسيتيلين" ،بما في ذلك الفينيل كلوريد ،والبولي
فينيل كلوريد ،والفينيل أسيتات ،وراتنجات الميثاإكريالت ،والنايلون.
بدأت اليابان أيضا ً في إنتاج الفيثاليك أنهيدريد ،والفينول ،والكابروالكتام ،والنايلون من
الفحم .كما زاد إنتاج راتنجات اليوريا باستخدام منتجات اليوريا والميثانول والفورمالدهيد.
باإلضافة إلى إنتاج كل من السليوليد ،وراتنجات الفينول ،والحرير الصناعي .واستوردت
اليابان أيضا ً البولي إيثيلين منخفض الكثافة ،والبولي ستيرين من الواليات المتحدة ،ووجدت
اليابان نفسها مندفعة بالكامل إلى عصر البوليمرات حتى قبل أن تنطلق بها صناعة
البتروكيماويات بشكل كامل.
بداية ظهور صناعة البتروكيماويات في اليابان كان في عام  ،1952حيث تمكنت اليابان
من إنتاج الغاز الطبيعي (الميثان) ،ثم بدأت شركة "كيماويات الغاز اليابانية" Japan Gas

 ،Chemicalبإنتاج الميثانول في مصنعها في مدينة "نيغاتا" ،وتبع ذلك إنتاج األمونيا واليوريا
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في عام  .1957بدأت شركة "تويو كواتسو"  Toyo Koatsuفي عام  ،1958في إنتاج الميثانول
من الغاز الطبيعي.
تحول المنتجون في اليابان إلى استخدام الغاز الطبيعي ،والنافثا ،وغاز البترول المسال
بدالً من غاز فحم الكوك إلنتاج الميثانول .وبدأت صناعة البتروكيماويات في اليابان بالتكسير
البخاري للنافثا ،كما حدث في أوروبا .حيث تم تشغيل مصنع " إيواكوني"  Iwakuniالتابع
لشركة ميتسوي للصناعات البتروكيماوية ،وهو أول مصنع لتكسير النافثا بالبخار إلنتاج
اإليثيلين في اليابان ،ثم أضافت الشركة مصنع إلنتاج البولي إيثيلين ،وأنشئت مصانع إلنتاج
العطريات ،وأكسيد اإليثيلين ،والغاليكول ،ثم بدأت في إنتاج الفينول ،واألسيتون .من جانب
ااخر بدأت شركة "سوموتو كيميكال"  ،Sumitomo Chemicalفي إنتاج البولي إيثيلين في
مصنع " أوي"  Oeالتابع لها .كما بدأت شركة "ميتسوبيشي بتروكيمكال" Mitsubishi

 ،Petrochemicalفي إنتاج الستيرين ،والبوتادايين.
نظرا للتطور السريع في صناعة البتروكيماويات ،بدأت اليابان في
بحلول الستينيات و ً
مواكبة الواليات المتحدة وأوروبا ،وأصبحت هذه المناطق الثالث هي الرائدة في صناعة
البتروكيماويات العالمية .ونمت صناعة البتروكيماويات اليابانية بسرعة كبيرة في الستينيات
حتى تجاوزت العديد من الدول األوروبية في الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين.
احتلت صناعة البتروكيماويات اليابانية في نهاية الستينيات المرتبة الثانية على مستوى
العالم بعد الواليات المتحدة .بلغ إنتاج اليابان من بوليمرات البالستيك حوالي  100ألف طن
في منتصف الخمسينيات ،ثم تضاعف اإلنتاج بعد خمس سنوات فقط في عام  1960بأكثر من
خمسة أضعاف لتصل الطاقة اإلنتاجية إلى حوالي  600ألف طن .ثم قفز اإلنتاج إلى  5ماليين
طن بعد عشر سنوات ،ومنذ السبعينيات حتى األن تمثل راتنجات البولي إيثيلين ،والبولي
بروبيلين ،والبولي ستيرين ،والبولي فينيل كلوريد ،الراتنجات األربعة الرئيسية في اليابان.
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كانت اليابان منتج رئيسي “للحرير الصناعي" قبل الحرب العالمية الثانية ،وكانت صناعة
حرير "الرايون" من أوائل الصناعات التي تعافت بعد الحرب .بحلول عام  ،1965شكلت
ألياف الرايون ،واألسيتات ،واأللياف الكيميائية االاخرى حوالي  ٪48من إجمالي المنسوجات،
وأصبحت هذه األلياف تنافس األلياف الطبيعية ،مثل القطن والصوف والحرير .شهد النصف
األخير من الستينيات طفرة في صناعة األلياف االصطناعية ،وبحلول عام  1970احتلت
األلياف االصطناعية المركز األول في األسواق .واستمر ارتفاع نسبة األلياف االصطناعية،
لتمثل حاليا ً نحو  ٪80من إنتاج األلياف في اليابان.
 .6.3نهاية ثورات البتروكيماويات في الواليات المتحدة واليابان وأوروبا
انتهى النمو االقتصادي ،ونمو صناعة البتروكيماويات الذي شهدته الواليات المتحدة
األمريكية ،وأوروبا ،واليابان في فترة السبعينيات من القرن الماضي بسبب االرتفاع الحاد في
أسعار النفط الخام في عام  ،1973ومرة ااخرى في عام  .1979وانتهى عصر النفط الخام
الرخيص ،مما أدى إلى خفض معدالت التشغيل ،ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في تكاليف إنتاج
البتروكيماويات ،وأسعارها ،ونتيجة لذلك انخفضت هوامش ربحية صناعة البتروكيماويات.
وأدى ارتفاع التكلفة إلى انخفاض معدالت نمو صناعة البتروكيماويات في الثالث مناطق
الرئيسية لصناعة البتروكيماويات.
تخلى عدد كبير من الشركات العالمية األمريكية ،واألوروبية ،عن التوسع في
مشروعات البتروكيماويات داخل دولها ،وتحولت إلى التركيز بدالً من ذلك على النمو في
مجاالت جديدة لمنتجات الكيماويات ،مثل إنتاج األدوية .لم تكن تلك التحوالت ناجحة على
الدوام ،ولم تنج عدد من الشركات الرائدة مثل شركة " هوكست" األلمانية ،وشركة" أي سي
أي" اإلنجليزية في المجاالت الجديدة .بينما قامت شركات ااخرى مثل "دوبونت" ،و"باير" في
التوجه نحو نشاطات ااخرى في قطاعات الزراعة ،واألدوية ،وعلى الرغم من ذلك لم يكن نجاح
هذه الشركات في القطاعات الجديدة يماثل نجاحهم في قطاع البتروكيماويات.
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اختارت بعض شركات البتروكيماويات األوروبية مثل شركة "باسف" وشركة " داو
كيميكالز" االبتعاد عن نشاط البتروكيماويات ،وقام عدد كبير منها بتقليص أعمالها في مجال
البتروكيماويات االستهالكية ،ولكنها أبقت عليها كأساس لعملياتها مع التحول إلى المنتجات
الهندسية أو الوظيفية .اتبعت العديد من شركات البتروكيماويات اليابانية هذا المسار ،ونجحت
شركة "سانيو كيميكال" في أول إنتاج لراتنجات حمض البولي أكريليك الفائق االمتصا

على

النطاق التجاري العالمي ألول مره في  .1978كما نجحت أيضا ً شركة " زون" في عام 1990
في إنتاج ،وتسويق البوليمرات األليفاتية الحلقية " "Cyclo Olefin Polymerالمستخدمة في
تصنيع البصريات.
لم يقتصر األمر على تطوير وإنتاج البوليمرات الوظيفية فقط ،بل امتد األمر إلى تطوير
تقنيات التشغيل والقولبة ،مما ساهم في إنتاج منتجات جديدة وظهورها في األسواق ،وتحولت
الشركات إلى إنتاج منتجات تخصصية بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات.
 .7.3تطور صناعة البتروكيماويات في الصين
أنتجت الصين أول منتج بتروكيماويات من األلياف االصطناعية ،ومع زيادة نمو الطلب
وحجم اإلنتاج ،اعتمدت الصين على استيراد عدد من المواد الخام مثل اإليثيلين غاليكول،
واألكريلونيتريل ،وحمض التيرفيثاليك النقي إلنتاج األلياف االصطناعية .هيمنت صناعة
المنسوجات الصينية على العالم في التسعينيات ،وسعت الصين إلى التوسع في إنتاج األلياف
االصطناعية .أدى دخول الصين إلى هذا السوق إلى انكماش األسواق في كل من اليابان
والواليات المتحدة وأوروبا.
مع بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،رفعت الصين طاقاتها اإلنتاجية من
االالياف االصطناعية ،لتشكل حوالي  % 70من األسواق العالمية ،مما أدى إلى تقليص حجم
إنتاج دول مثل تايوان ،وكوريا الجنوبية ،اللتين برزتا كمص ننعين لأللياف االصطناعية في فترة
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السبعينيات .كما بدأت الصين في نفس الوقت في التوسع في استيراد المواد الخام األولية الالزمة
إلنتاج السلع البالستيكية االستهالكية.
تضخمت واردات الصين من البتروكيماويات ،مما دفعها إلى بناء مشروعات
بتروكيماويات اعتمادا على النافثا ،بمشاركة شركات النفط والبتروكيماويات األوروبية
واألمريكية التي وفرت معظم التكنولوجيا .استمر التوسع في الطاقات اإلنتاجية وتطور إنتاج
وأسواق دول منطقة ااسيا لتصب أكبر األسواق للمنتجات البتروكيماوية ،من حيث نمو الطلب،
وحجم اإلنتاج .وانتقلت ثورة البتروكيماويات من الصين ،إلى بعض الدول االسيوية االاخرى
مثل كوريا الجنوبية ،وتايوان ،ودول منطقة اآلسيان.
 .8.3ثورة صناعة البتروكيماويات في دول منطقة الشرق األوسط
كان الحدث األهم واألبرز ،والذي كان له األثر األكبر على صناعة البتروكيماويات في
الثمانينيات من القرن الماضي هو ظهور صناعة البتروكيماويات على نطاق واسع في دول
الشرق األوسط ،وخاصة في دول الخليج العربي ،كان هذا التطور انعكاسا لحالة نضوج
تكنولوجيا البتروكيماويات التي تطورت بشكل كبير في أوروبا .وضع نمو الصناعة في دول
منطقة الشرق األوسط حدا لهيمنة المناطق الثالث الرئيسية التي رسمت مشهد الصناعة من
خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي ،والتي تحولت صناعة البتروكيماويات فيها إلى إنتاج
البوليمرات المتخصصة الهندسية ،واإلنشائية ،والعمل على تطوير تكنولوجيات جديدة موفرة
للطاقة وتقد يم حلول تكنولوجية للقضايا البيئية الناتجة عن صناعة البتروكيماويات.
استفادت دول منطقة الشرق األوسط من االرتفاع الحاد في أسعار النفط خالل فترة
السبعينيات ،ووضعت الحكومات المعنية خط ً
طا لتعزيز الصناعات غير النفطية .وتم تعظيم
االستفادة من الغاز البترولي المصاحب منخفض القيمة االقتصادية الذي كان مهمالً لفترات
طويلة لتنمية صناعة البتروكيماويات .كان يتم حرق الغاز البترولي المصاحب والتخلص منه،
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إلى أن تم توفيره كمادة خام أولية لمنتجي البتروكيماويات بتكاليف منخفضة للغاية (قريبة من
الصفر) وحتى وقت قريب جدا ً ،وكان سعره أرخص من سعر الغاز الطبيعي .مما جعل صناعة
البتروكيماويات في الشرق األوسط صناعة تنافسية للغاية في السوق العالمية .يبين الشكل
( )30عمليات حرق الغاز البترولي المصاحب.
الشكل ( :)30عمليات حرق الغاز البترولي المصاحب

المصدرhttps://www.theworldreporter.com/2016/12/associated-petroleum-gas-flaring-the-problem-and-:

كانت صناعة البتروكيماويات في دول منطقة الشرق األوسط كبيرة جدًا من حيث الحجم،
ولكنها بسيطة من حيث الهيكل ،وبدأ إنتاج البتروكيماويات فيها بعدد صغير من منتجات المواد
الكيميائية العضوية الصناعية ،والصناعات التي تعتمد مباشرةا على منتج اإليثيلين ،مثل البولي
إيثيلين ،والبولي إيثيلين غاليكول ،والستيرين ،واإليثانول االصطناعي.
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كانت معظم مشروعات البتروكيماويات عبارة عن مشروعات مشتركة بين الشركات
الحكومية ،وشركات التكنولوجيا األوروبية ،واألمريكية التي وفرت بالكامل التكنولوجيا
المستخدمة .ولجأت إلى التعاقد من الباطن مع شركات االنشاءات الهندسية من أوروبا.
كان الطلب المحلي على المنتجات البتروكيماوية في دول الشرق األوسط ضئيل ،لذلك،
كان معظم اإلنتاج موجه نحو التصدير ،وتم إعادة توجيه الجزء األكبر من الصادرات إلى
األسواق اآلسيوية ،نظرا للظهور المتزامن والنمو الحاد في الطلب في أسواق دول ااسيا على
منتجات البتروكيماويات.
في منتصف الثمانينيات ،بدأ منتجو النفط في الشرق األوسط المرحلة األولى من خطة
البتروكيماويات ،وحققت مبيعات المنتجات تقد ًما ملحوظا ً .وفي نفس الوقت تقريبًا ،تباطأ
التوازن العالمي بين العرض والطلب على النفط وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير ،مما أدى
إلى مشاكل في التمويل أخرت بدء المرحلة الثانية من الخطة .ثم استأنفت أسعار النفط مسارها
التصاعدي ،مما سم لمنتجي النفط في الشرق األوسط بزيادة استثمارها ،والتوسع في إضافة
طاقات إنتاجية جديدة للبتروكيماويات.
مع التوسعات الهائلة في الطاقات اإلنتاجية من البتروكيماويات في دول منطقة الشرق
األوسط واجهت الدول العربية تحديات عدم كفاية اإلمدادات من غاز اإليثان الناتج من غاز
البترول المصاحب لمزيد من التوسعات .مما اضطرها إلى التحول إلى تنويع استخدام خليط
المواد الخام األولية كغاز البترول المسال والمتكثفات ،وكالهما كان من المنتجات المعدة
للتصدير كمواد خام أولية .وعمدت الدول العربية إلى تحديد أسعار تلك المواد الخام بأسعار تقل
عن أسعار تصديرها من أجل دعم صناعة البتروكيماويات المحلية ،والمصانع التي تعتمد على
تلك المواد الخام األولية في إنتاج البتروكيماويات.
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الفصل الرابع
الحلول التكنولوجية
للقضايا البيئية في صناعة البتروكيماويات
 .4تمهيد
تواجه صةةةناعة البتروكيماويات مجموعة من التحديات الصةةةعبة ،بما في ذلك القضةةةايا
البيئية ،وأصةبحت حماية البيئة أولوية قصةوى لشةركات البتروكيماويات في جميع أنحاء العالم،
وقد اسةةةتوعبت صةةةناعة البتروكيماويات بالفعل اسةةةتثمارات رأسةةةمالية كبيرة إليجاد حلول
تكنولوجيةة نةاجعةة لمعةالجةة القضةةةةايةا البيئيةة المختلفةة والحةد من أثةارهةا على البيئةة والمجتمعةات
البشرية.
شملت حلول ومعالجة بعض القضايا البيئية ،زيادة أنشطة البحث العلمي والتطوير في
مجاالت انتقاء وتطوير العوامل الحفازة لزيادة إنتاج وتحسين مواصفات المنتجات المطلوبة،
وتطوير منتجات جديدة تستخدم مواد خام أولية منخفضة التكلفة ،وتطوير عمليات صناعية
تتكون من مراحل إنتاجية أقل بهدف خفض عدد المنتجات الثانوية ،التي قد يكون لها تأثيرات
ضاره على البيئة ،باإلضافة إلى تطوير عمليات جمع وتحييد المواد المتطايرة ،وإزالة أكاسيد
الكبريت ،والنيتروجين ،والمركبات العضوية من غازات المداخن وغازات العوادم.
شملت كذلك الحلول البيئية إزالة المواد العضوية ،وأثار إضافات الغازولين "رباعي إيثيل
الرصا

 ،" MTBE،ومشكالت التخلص من النفايات البالستيكية ،التي يصعب إزالتها من

مياه الصرف الصناعي ،والمسطحات المائية .وتعد الحلول التكنولوجية للقضايا البيئية إجراءات
وقائية ال مفر منها على الرغم من تكلفتها االستثمارية باهظة الثمن.
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 .1.4تكنولوجيات موفرة للطاقة وخافضة لنسب التلوث
في أعقاب االرتفاع الحاد في أسعار النفط وظهور االهتمام بموضوعات البيئة والسالمة
والصحة المهنية في السبعينيات من القرن الماضي ،شهدت بالفعل صناعة البتروكيماويات في
هذه الفترة نشاط في تطوير العوامل الحفازة عالية النشاط إلنتاج األوليفينات ،وتطورت
تكنولوجيا اإلنتاج على المستوى التجاري دون الحاجة إلى إزالة المحفز بعد عمليات البلمرة.
وتم إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بهذه التكنولوجيا المطورة ،كما توسعت عمليات تطوير
منتجات جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ،والمستخدمة في إنتاج األفالم الرقيقة ألغراض
التعبئة والتغليف ،والتي استخدمت على نطاق واسع في انتاج األكياس البالستيكية ذات
االستخدام الواحد.
من جانب ااخر تم تطوير ودمج عدد من التكنولوجيات الموفرة للطاقة وتطبيقها على
مستوى اإلنتاج التجاري في الثمانينيات من القرن الماضي ،ويعد إنتاج منتجات البولي إيثيلين
الخطي منخفض الكثافة " ،"LLDPEفي نفس منشاات إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة هو أحد
نواتج تطورات تكنولوجيا البتروكيماويات الموفرة للطاقة.
أدت التطورات اإلضافية في الثمانينيات إلى تطوير طرق بلمرة جديدة ال تتطلب إزالة
الكلس ،وتطوير طرق بلمرة الطور الغازي " ،"Gas-Phase Polymerization Methodمما
أتاح إنتاج البولي بروبيلين بهذه التقنية على مستوى النطاق التجاري .كما ساهم بشكل مباشر
تطوير العوامل الحفازة عالية النشاط في إنتاج البولي بروبيلين ذو التنظيم الفراغي المنتظم في
خفض كميات الطاقة الالزمة إلنتاجه (.)65-60
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يتطلب إنتاج الكلور بطرق التحليل الكهربائي ،واالزم إلنتاج بعض منتجات
البتروكيماويات استثمارات كبيرة في الطاقة ،ثم يتم التخلص الكلور في النهاية على شكل
كلوريدات ،وهو ما يمثل هدراً للطاقة .لذا فقد تم إجراء عدد من البحوث الستنباط طرق إنتاج
جديدة خالية من الكلور ،نتج عنها إمكانية إنتاج منتجات بتروكيماويات جديدة مثل أكسيد
البروبيلين خالية من الكلور على الرغم من استخدامه أثناء عمليات اإلنتاج .كما تم تطوير
تكنولوجيا إلنتاج البولي كربونات بتفاعالت كربونات ثنائي الفينيل ،بدالً من طرق إنتاجه
بتفاعالت الفوسجين التقليدية ،ووجدت هذه التكنولوجيات طريقها إلى اإلنتاج التجاري.
أنتج الميثيل ميثا إكريالت " "MMAوألكثر من  50عام ،بتفاعل األسيتون مع سيانيد
الهيدروجين ،وهي ما عرفت بطريقة األسيتون سيانوهيدرين " Acetone Cyanohydrin

 ."Processكانت أحد أهم المخاطر الرئيسية لهذه الطريقة هي االعتماد على "سيانيد
الهيدروجين" ،وهو مركب شديد السمية ،باإلضافة إلى إنتاج كبريتات األمونيوم الهيدروجينية
 ،Ammonium Hydrogen Sulfateوهو منتج شديد الخطورة عند حرقة" كمنتج ثانوي،
بكميات تتجاوز حوالي  % 50من كميات المنتج الرئيسي .قامت مراكز البحوث والتطوير في
عدد من شركات إنتاج الكيماويات الكبرى بتطوير تكنولوجيا إنتاج الميثيل ميثا إكريالت في
الثمانينيات من القرن الماضي ،وشملت عمليات التطوير تعديل بعض خطوات عمليات اإلنتاج،
ودمجها في تكنولوجيا جديدة على النطاق التجاري ،بهدف خفض نسب التلوث بالمواد شديدة
السمية والخطرة ،وعدم إنتاجها مثل سيانيد الهيدروجين ،وكبريتات األمونيوم الهيدروجينية.
عملت شركة "ميتسوبيشي غاز كيميكالز" اليابانية على تطوير تكنولوجيا جديدة يتم فيها
إنتاج الميثيل ميثا إكريالت باستخدام طريقة األسيتون سيانوهيدرين ،ولكن ال ينتج عنها
كبريتات األمونيوم هيدروجين .كما طورت كل من شركة " ميتسوبيشي رايون" Mitsubishi

 ،Rayonوشركة " نيبون شكوبي"  Nippon Shokubaiطرق جديدة تعتمد على تفاعالت أكسدة
األكسجين ،مع استخدام كحول األيزوبيوتيلين ،أو ثالثي البيوتيل كمواد أولية.
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زاد حجم سوق قطاع البتروكيماويات مع زيادة إنتاج أنواع مختلفة من البالستيك ،وأصب
البالستيك يخترق تدريجيا ً قطاعات مختلفة تهيمن عليها مواد ااخرى تقليدية مثل الخشب
والمعادن كقطاع التشييد والبناء وقطاع صناعة السيارات والنقل .ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة
االهتمام بتوفير الطاقة ،وتقليل االنبعاثات الناتجة عن المنتجات التقليدية المستخدمة في هذه
القطاعات.
هيمنت لفترات طويلة السبائك الصلبة التقليدية على قطاع صناعة السيارات ،والنقل،
ونظراً للضغط المتزايد باستمرار لتحسين كفاءة الوقود ،وزيادة معدالت النمو وانتشار
السيارات الكهربائية حول العالم ،أصب هناك ضرورة ملحة الستخدام مواد جديدة تساهم في
تحسين كفاءة استخدام الوقود .وتغطي سياسات تحسين كفاءة المحركات وخفض معدالت
استهالك الوقود في العديد من دول العالم في الوقت الحالي حوالي  ٪80من مبيعات سيارات
الركوب الخفيفة ،ونحو  ٪50من مبيعات الشاحنات (.)65-60
ويبدو أن اشتراطات كفاءة وخفض معدل استهالك الوقود ستزداد خالل الفترات القادمة،
ووضعت عدد من دول العام أهدافا ً محددة لخفض أوزان السيارات .لذا فإن استخدام مكونات
للسيارات مصنعة من المنتجات البالستيكية ،ومواد ااخرى عالية القوة كالفوالذ واأللمنيوم خفيفة
الوزن تهدف إلى تحسين كفاءة الوقود وخفض معدالت االستهالك .وهو االتجاه الذي اتخذته
بالفعل الواليات المتحدة خالل الفترة  ،2014-1995فحددت أهدافا ً لخفض وزن السيارة بنسبة
 ٪30في عام  ،2025لتصل إلى حوالي  ٪50بحلول عام  .2050مما ساهم في رفع نسب
المكونات واألجزاء البالستيكية ،والمطاط المستخدمة في مركبات الخدمة الخفيفة .وتعتبر
الراتنجات "المقواة بألياف الكربون" من أكثر المواد البالستيكية شيوعا ً ،والمستخدمة في
تصميم المركبات خفيفة الوزن ،ولكن على النطاق الصناعي ،فإن خيارات إعادة التدوير لهذه
المواد تظل ضئيلة ،ويرجع ذلك أساسا ً إلى إتالف األلياف الصناعية أثناء عمليات إعادة التدوير.
عالوة على ذلك ،فإنه ال يتم التحكم بشكل جيد في بعض خوا
مما يقلل من جودة أداء ألياف الكربون المعاد تدويرها (.)65-60
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من جانب ااخر تعتمد معظم مواد العزل الحراري المستخدمة في قطاع البناء على منتجات
البالستيك والتي تشكل نسبة حوالي  ٪ 95-90من إجمالي نسب مواد العزل الحراري االاخرى
المستخدمة .وعلى الرغم من أن استخدام المواد العازلة قد يكون له تأثيرات بيئية ضارة،
كانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والناتجة أثناء تصنيع بعض المواد العازلة من منتجات
البولي يوريثان ،والبولي سترين ،وكذلك صعوبة إعادة تدوير نفايات تلك المنتجات بعد نهاية
عمرها االفتراضي .إال أن استخدام بعض منتجات البتروكيماويات المتطورة ذات خوا
هندسية محسنة لتحسين األداء الحراري للمباني ساهم في توفير الطاقة المستخدمة لتبريد
المباني ،وتعتبر المقاومة الحرارية لمواد العزل الحراري المنتجة من "البولي يوريثان" هي
األعلى من بين جميع أنواع المنتجات العازلة المستخدمة .كما ساهم استخدام "المواد الرغوية
القابلة للتوسيع منخفضة الضغط " بشكل كبير في خفض تسريب الهواء والحرارة .وساعد
كذلك طالء االسقف العاكسة المصنوعة من المواد البالستيكية في تبريد المباني في األجواء
الدافئة.
أما في مجال إنتاج األلياف االصطناعية ،فقد تم اعتماد العديد من التكنولوجيات على
المستوى التجاري تتميز بانخفاض معدالت استهالك الطاقة عن طريق خفض الزمن االزم
دورا رئيسيا ً في خفض تكاليف توليد
لعمليات البلمرة .كما لعبت أيضا ً منتجات البتروكيماويات ً
الكهرباء من الطاقات المتجددة ،ففي قطاع طاقة الرياح مثالً ،يمكن أن تساعد المواد البالستيكية
خفيفة الوزن في مواجهة تحديات إنتاج "ريش التوربينات الطويلة" ،وبالتالي زيادة كفاءة توليد
ضا في زيادة متانة توربينات الرياح،
الطاقة النظيفة ،ويمكن أن تساعد المواد المبتكرة أي ً
وبالتالي تقليل تكلفة الصيانة الدورية .وغيرها من المساهمات الفاعلة إنتاج مكونات إنتاج
الخاليا الضوئية الالزمة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (.)65-60
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 .2.4تحديات تلوث الهواء والمياه
تسةةةببت مجمعات منشةةةآت البتروكيماويات ومصةةةافي النفط في ارتفاع نسةةةب انبعاثات
ملوثات الهواء ،مثل ثاني أكسيد الكبريت ،وأكسيد النيتروجين ،والمركبات العضوية ،والغبار،
وكذلك زيادة نسةةةةب الملوثات في المياه ،مثل ارتفاع نسةةةةب "االحتياج الحيوي لألكسةةةةجين"
 ،BODونسةةب "طلب األكسةةجين الكيميائي الحيوي" أو ما يعرف أيضةةا باألكسةةجين الحيوي
الممتص  .CODلذا فقد قامت شةةةركات التكرير والبتروكيماويات في أوائل السةةةبعينيات من
القرن الماضةي بتنفيذ عدد من التدابير البيئية لخفض نسةب ملوثات الهواء والمياه بشةكل مكثف
عن طريق التوسع في تركيب معدات إزالة الكبريت من غاز المداخن ،وتركيب معدات تجميع
الغبةار النةاتج ،وتعةديةل ظروف تشةةةةغيةل الغاليةات ،وتركيةب معةدات إزالةة النيتروجين ،وإدخةال
عمليات المعالجة األولية لمياه الصةرف الصةناعي ،مثل الترسةيب المتخثر ،وفواصةل الزيت،
وتطبيق عمليةات معةالجةة الميةاه الثةانويةة ،مثةل أنظمةة الحمةأة المنشةةةةطةة .ومع ذلةك ،فةإن تطوير
أسةةاليب خفض نسةةب التلوث عن طريق خفض كميات المنتجات الثانوية جاء ليشةةكل جوهر
التطور التكنولوجي في صةناعة البتروكيماويات منذ ذلك الوقت وحتى االان .واسةتفادت بشةكل
مباشةةةر المناطق الحضةةةرية والتي ارتفعت فيها نسةةةب االنبعاثات ،والملوثات من مخططات
التنميةة المجتمعيةة والتي تلزم الشةةةةركةات بةالتحكم وخفض أحمةال التلوث البيئي الكلي للمنةاطق
الصناعية.
 .1.2.4انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكيماويات
تعد صناعة البتروكيماويات من أكبر الصناعات المستهلكة للطاقة ،حيث أن أكثر من 50
 %من مدخالت الصناعة الالزمة لإلنتاج والتي تستخدم كمواد أولية ،أو وسيطة يتم توفيرها
من إمدادات الغاز الطبيعي أو من المشتقات البترولية الخفيفة .وتأتي صناعة لبتروكيماويات
في الترتيب الثالث من حيث الصناعات األعلى إنتاجا ً لملوثات الهواء الجوي من غاز ثاني
أكسيد الكربون بعد قطاع الحديد والصلب ،وقطاع األسمنت .يبين الشكل ( )31الطلب العالمي
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النهائي على الطاقة واالنبعاثات المباشرة من غاز ثاني أكسيد الكربون حسب القطاع في عام
.2017
الشكل ( :)31الطلب العالمي النهائي على الطاقة واالنبعاثات المباشرة من ثاني أكسيد الكربون
حسب القطاع في عام 2017

المصدرThe future of petrochemicals :

كما تنتج ايضا ً المزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،وملوثات الهواء االاخرى
نتيجة االستخدام النهائي لبعض منتجات البتروكيماويات مثل األسمدة ،والمنظفات الصناعية.
وبدون إدارة فعالة لمعالجة لملوثات الهواء والمياه ،والنفايات والتخلص منها ،خاصة انبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون ،وملوثات الهواء االاخرى ،باإلضافة إلى زيادة الطلب المتنامي على
المياه الالزمة للعمليات الصناعية والعمليات المساعدة االاخرى ،فمن الممكن أن يتسبب ذلك في
المزيد من األعباء البيئية ( .)54يبين الشكل ( )32االنبعاثات والملوثات البيئية الرئيسية في
صناعة البتروكيماويات.
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الشكل ( :)32االنبعاثات والملوثات البيئية الرئيسية في صناعة البتروكيماويات

المصدرThe future of petrochemicals :

هذا وتبلغ كميات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة سنويا ً من صناعة
البتروكيماويات على مستوى العالم حوالي  1.5جيجا طن ( ،)GtCO2وهو ما يمثل حوالي ٪18
من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من مختلف القطاعات الصناعية االاخرى.
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تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع البتروكيماويات بشكل رئيسي من مصدرين
رئيسيين ،هما إطالق نحو  1.3جيجا طن ثاني أكسيد الكربون ،وهو ما يعادل نحو  ٪85نتيجة
حرق الوقود لتوليد الحرارة ،سواء بشكل مباشر أو إلنتاج البخار في الموقع .والمصدر األخر
بسبب العمليات الصناعية نتيجة االختالف الناتج في محتوى الكربون بين المادة األولية
المستخدمة في اإلنتاج والمنتج النهائي ،والذي يتسبب في إطالق نحو  0.2جيجا طن ثاني أكسيد
الكربون ،وهو ما يعادل نحو  .% 15من جانب ااخر تبلغ نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون الناتجة من إنتاج المواد الكيميائية األولية حوالي  ٪60من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون في البتروكيماويات.
تعد األمونيا هي أكبر مصدر منفرد من بين المنتجات الكيميائية األولية (األمونيا،
والبتروكيماويات عالية القيمية ،والميثانول" إلنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون ،حيث تساهم بنسبة
 ٪49من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،حيث أن إنتاج طن واحد من األمونيا والذي
يمثل فيه محتوى الكربون " ،"%0يلزم له استخدام حوالي  0.4طن من غاز الميثان "٪75
كربون" كمادة خام أولية ،وهو ما يعني أن كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن
العملية لكل طن من األمونيا ستكون حوالي  1.1طن من ثاني أكسيد الكربون ( .)tCO2ثم تأتي
البتروكيماويات عالية القيمة في المرتبة الثانية من حيث إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة
حوالي  .%27ثم يليها إنتاج الميثانول بنسبة تبلغ حوالي .٪24
تتناسب نسب انبعاثات الملوثات من غاز ثاني أكسيد الكربون المنتجة من البتروكيماويات
األولية ،في مناطق اإلنتاج الرئيسية مع إجمالي طاقاتها اإلنتاجية ،ونوع المواد األولية
المستخدمة في اإلنتاج .حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من العمليات
الصناعية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ نسبة كبيرة ،خاصة في الصين التي تستخدم
الفحم كمادة خام أولية بشكل في اإلنتاج .وعلى النقيض من ذلك نجد أن دول منطقة الشرق
األوسط ،وخاصة دول الخليج العربي والتي تستخدم مواد أولية أخف مثل" الغاز الطبيعي،
والمشتقات البترولية الخفيفة والسائلة" تظهر نسب أقل.
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نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج األمونيا ،والميثانول من الفحم
أعلى بنحو مرتين ونصف تقريبا ً ،وخمس مرات تقريبا ً ،على التوالي ،مقارنة بإنتاجهما من
الغاز الطبيعي .من جانب ااخر تقدَّر كميات انبعاثات الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون
الناتجة من صناعة من البتروكيماويات ما يعادل حوالي  400-350مليون طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون ).(MtCO2-eq

كما هو الحال في القطاعات الصناعية االاخرى ،فإن ثاني أكسيد الكربون الناتج من قطاع
البتروكيماويات له ثالث مسارات فقط ممكنة ،حيث يمكن إطالقه في الغالف الجوي ،أو
استخدامه ،أو تخزينه .إن مفهوم التقاط "اصطياد" أو احتجاز الكربون ،واستخدامه ،وتخزينه
( )Carbon Capture Utilization and Storageهو عبارة عن مجموعة من التكنولوجيات
واالستراتيجيات التي تهدف للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة،
وتعظيم االستفادة منه.
يتم التقاط حوالي  1.7مليون طن سنويا ً من ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة
األمريكية من منشآت إنتاج األسمدة ،بخالف تلك الناتجة عن اليوريا (،Global CCS Institute

 ،)2018والتي تقدر بحوالي  130مليون طن في السنة ،أي ما يعادل حوالي  ٪9من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون المباشرة من قطاع الكيماويات ( ،)2005 ،Neelis et al.وتستخدم بشكل
مباشر في استخراج النفط .تمثل كمية ثاني أكسيد الكربون الملتقطة في الواليات المتحدة
األمريكية من حيث الحجم حوالي  ٪7من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من إنتاج
األمونيا .وتصل تكلفة التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات إنتاج األمونيا إلى نحو 25
دوالر أمريكي  /طن من ثاني أكسيد الكربون.
تعمل الواليات المتحدة األمريكية على زيادة الحوافز التشجيعية على تخزين واستخدام
ثاني أكسيد الكربون من خالل ما يسمى بتشريع " ،"Q45الذي يحتوي على بند لرفع اإلعفاء
الضريبي للتخزين الجيولوجي الدائم لكل طن من ثاني أكسيد الكربون من  22دوالر إلى 50

110

دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات

دوالر بحلول عام  .2026وتشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة من الممكن أن تزيد من حجم
احتجاز ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة بكميات تترواح ما بين  30-10مليون طن
على مدى الست سنوات القادمة .تستخدم معظم كميات ثاني أكسيد الكربون الملتقطة في
الواليات المتحدة في تحسين اقتصادات استخراج النفط .يبين الشكل ( )33تكنولوجيا اصطياد
وتخزين الكربون ،واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات.
الشكل ( :)33تكنولوجيا اصطياد وتخزين الكربون ،واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات

المصدرInnovations in Petroleum Refining Industry and Role of Japanese Refining Technology,2015 :
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بينما تبدو التوقعات في بعض دول أوروبا أقل تشجيعًا ،فقد حظرت ألمانيا تخزين غاز
ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع ،من خالل التوقيع على "قانون تخزين ثاني أكسيد
الكربون" في عام  ،2012مما يقيد من إجمالي كميات التخزين إلى  24مليون طن سنويا ً .على
النقيض من ذلك ،تمتلك هولندا خططا ً طموحة ،بتمويل تخزين  18مليون طن من ثاني أكسيد
الكربون من مختلف المصادر الصناعية سنويا ً بحلول عام  ،2030وهذا يعادل  %30من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية المستهدفة في هولندا.
يعد استخدام ثاني أكسيد الكربون في بعض األغراض الصناعية المتخصصة ،مثل إنتاج
اليوريا ،والمشروبات الغازية من االستخدامات واسعة االنتشار ،ولكن هذه الطرق الخاصة
تؤدي إلى خفض محدودة لدورة الحياة لغاز ثاني أكسيد الكربون الكاملة .فبمجرد فت
المشروبات الغازية ،أو وضع سماد اليوريا في التربة ،يبدأ إطالق ثاني أكسيد الكربون مرة
ااخرى في الغالف الجوي (.)54
 .2.2.4االنبعاثات غير المباشرة والمرتبطة بالمنتجات الكيميائية
على الرغم من فوائد منتجات البتروكيماويات المتزايدة ،إال أن هناك مزيد من األعباء
البيئية ،حيث تعتبر منتجات البتروكيماويات أحد المصادر الرئيسية المحتملة النبعاثات
المركبات العضوية المتطايرة .وتشير األبحاث الحديثة إلى أن المنتجات الكيميائية من المواد
الالصقة ،والدهانات ،والمبيدات الحشرية تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن .كما
يسبب استخدام األسمدة النيتروجينية في التربة ،تفاعالت ينبعث منها أكسيد النيتروز ()N2O
كمنتج ثانوي ينطلق إلى الغالف الجوي (.)65-60
تقدر كميات انبعاثات أكسيد النيتروز من األسمدة النيتروجينية المركبة بحوالي 2.3
مليون طن سنويا ً ،وهو ما يعادل حوالي  610مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون ،أو
ما يمثل نحو  ٪40من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المباشرة في قطاع البتروكيماويات.
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يبين الشكل ( )34معدالت تلوث الهواء الناتجة من إنتاج المواد الكيميائية األولية خالل الفترة
.2050-2017
الشكل ( :)34معدالت تلوث الهواء الناتجة من
إنتاج المواد الكيميائية األولية خالل الفترة 2050-2017

المصدرPlastics Europe (2017) , Plastics – the Facts 2017, www.plasticseurope.org/:
application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf.

 .3.2.4المشكالت الناتجة عن استخدام إضافات الغازولين
يعد منتج رباعي إيثيل الرصا

" "TELأحد أول منتجات البتروكيماويات المنتجة على

المستوى التجاري في عشرينيات القرن الماضي في الواليات المتحدة األمريكية ،وتم إضافته
إلى الغازولين لتعزيز رقم األوكتان ..كما استخدام أيضا ً رباعي إيثيل الرصا
بروميد اإليثيلين لمنع تراكم أكسيد الرصا
الغازولين .منتج رباعي إيثيل الرصا
مركبات الرصا

مع ثنائي

في المحرك نتيجة عمليات احتراق وقود

منتج شديد السمية ،وأصب تلوث الهواء الناجم عن

المنبعثة من عوادم السيارات ،والتسمم المزمن بالرصا
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الطريق من القضايا البيئية ،ومن المشكالت الهامة التي واجهت صناعة البتروكيماويات في
أواخر الستينيات من القرن الماضي لذلك تم التحول الحقا ً إلى إنتاج الغازولين الخالي من
الرصا

.

كما بدأت الشركات المنتجة للغازولين في فترة الثمانينيات في الواليات المتحدة األمريكية
في استخدام مادة" ميثيل ثالثي البيوتيل إيثر" ،وبحلول نهاية التسعينيات لتحسين رقم األوكتان،
ووصل اإلنتاج العالمي من هذه المادة إلى نحو  18مليون طن .وفي العقد األول من القرن
الحادي والعشرين أصبحت المياه الجوفية الملوثة بمركبات الميثيل ثالثي البيوتيل اإليثر مشكلة
في الواليات المتحدة األمريكية ،بسبب التسرب من بين الشقوق الصغيرة في صهاريج التخزين
تحت األرض في محطات الخدمة ،مما أدي إلى عدم إمكانية استخدام المياه بغرض الشرب
بسبب الرائحة والطعم.
حظرت والية كاليفورنيا استخدام مادة الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر في عام 2002
وتوقفت شركات البترول عن إضافتها ،وتوجه منتجو الغازولين في الواليات المتحدة إلى إضافة
اإليثانول الحيوي المنتج من الذرة ،بدالً من اإليثانول االصطناعي ،مما أدى إلى ارتفاع إنتاج
اإليثانول الحيوي من الذرة خالل الفترة  ،2010- 2005حيث وصل إلى حوالي  25مليون
طن ،وبهذا فقدت صناعة البتروكيماويات مستهل ًكا رئيسيًا لمنتجاتها ).(72-69
 .4.2.4مشكالت التلوث الناتجة عن المنظفات الصناعية
سارعت بحوث التطوير في كل من شركات إنتاج المنظفات االصطناعية،
والبتروكيماويات لحل مشكالت تلوث األنهار الناتجة عن استخدام المنظفات الصناعية .حيث
تم التوصل إلى إنتاج مواد جديدة خافضة للتوتر السطحي ،وهي " حمض ألكيل بنزين سلفونيك
" التي تحتوي على سلسلة مستقيمة من مجموعات األلكيل .كما تم تطوير تقنيات مختلفة إلنتاج
األلفا أوليفينات ذات السلسلة المستقيمة ،واستخدامها في إنتاج المنظفات الصناعية ،مما ساهم
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في حل مشكالت تلوث األنهار بالرغاوى .يبين الشكل ( )35تلوث األنهار في الهند برغاوي
المنظفات الصناعية.
الشكل ( :)35تلوث األنهار في الهند برغاوي المنظفات الصناعية

المصدرhttps://www.indiawaterportal.org/articles/deadly-chemicals-detergents-end-rivers :

 .5.2.4النفايات البالستيكية
أصةبحت مشةكلة النفايات البالسةتيكية مشةكلة خطيرة ،بسةبب التوسةع في اسةتخدام منتجات
البالسةةةتيك ذات االسةةةتخدام الواحد ،وأصةةةب من الصةةةعب تحديد كميات ومصةةةادر النفايات
البالسةةتيكية المتسةةربة إلى المحيطات ،إال أن بعض التقديرات العالمية تشةةير إلى أنه تم إنتاج
نحو  8.3مليار طن من منتجات البالسةةةةتيك المختلفة منذ بداية اإلنتاج في خمسةةةةينيات القرن
المةاضةةةةي حتى عةام  ،2019نتج عنهةا مةا يقرب من حوالي  6.3مليةار طن من النفةايةات
البالستيكية .يبين الشكل ( )36التلوث البيئي الناتج عن النفايات البالستيكية.
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الشكل ( :)36التلوث البيئي الناتج عن النفايات البالستيكية

بدأ ظهور هذه المشكلة مع بدء البحث عن طرق ا امنه للتخلص من تلك النفايات ،وعملت
الدول على مواجهة هذه المشةةةكالت البيئية ،حيث تأسةةةسةةةت في اليابان في عام  1971جمعية
أبحاث إدارة البالستيك " أعيد تنظيمها في العام التالي لتصب معهد إدارة النفايات البالستيكية"
وبدأت المبادرات طويلة األجل لمعالجة النفايات البالسةةةتيكية من حيث إمكانية إعادة تدويرها.
استمر حجم نفايات البالستيك في الزيادة في اليابان حتى بلغ ذروته في عام  ،2000واتبع ذلك
هبوطةا ً تةدريجيةا ً منةذ ذلةك الحين حتى االان ،كنتيجةة للجهود الحثيثةة التي تمةت على مةدار 40
عام.
كانت معظم النفايات يتم دفنها في المكبات األرضةية ،أو يتم حرقها في فترة السةبعينيات.
ومع بةدايةة القرن الواحةد والعشةةةةرين أصةةةةبحةت إعةادة التةدوير الحراري في محةارق النفةايةات
البلةديةة هي طريقةة المعةالجةة األوليةة .كمةا تم تحقيق خطوات كبيرة في االسةةةةتفةادة من النفةايةات
البالستيكية بالتعاون مع صناعات ااخرى ،بما في ذلك صناعات األسمنت والصلب .كان معدل
االسةةةةتفةادة من النفةايةات البالسةةةةتيكيةة حوالي  ٪48في عةام  ،2000قفزت هةذه النسةةةةبةة إلى
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٪88بحلول عام  .2013على الرغم من ذلك ،تسةةتمر المشةةكلة في النمو في جميع أنحاء العالم
كبيرا.
وال تزال تمثل تحديًا ً
هناك العديد من المشاكل البيئية المرتبطة بإدارة النفايات البالستيكية ،والتخلص غير
السليم منها ،وتعد الطرق التقليدية سوا ًء بطرق الترميد ،والطمر أرخص بكثير من تكاليف
إعادة تدوير النفايات البالستيكية ،ولكن التكلفة ليست المحدد الوحيد .حيث يمكن أن تتسبب
حرق النفايات في تلوث الهواء ،والمياه الجوفية إذا لم يتم تصميم المحارق وصيانتها بشكل
صحي  .ويعد طمر النفايات من مصادر التلوث الرئيسية للهواء ،حيث تشير التقديرات إلى أن
حوالي  ٪11من انبعاثات غاز الميثان العالمية تنتج من مواقع طمر النفايات.
تحتوي العديد من الراتنجات على كمية طاقة تكافئ تلك الموجودة في النفط الخام لكل
وحدة كتلة .وعلى الرغم من أن حرق النفايات يقلل حجمها بنسبة  ٪90تقريبًا ،مما يقلل من
مساحة األرض المطلوبة كمواقع لطمر النفايات ،إال أنه ينتج انبعاثات ملوثة من غاز ثاني
أكسيد الكربون ،ويعد إهدار لمصدر محتمل للطاقة .وبشكل عام يجب تجنب حرق النفايات
البالستيكية دون استرداد الطاقة منها.
معدالت إعادة التدوير النفايات البالستيكية منخفضة مقارنة بمعدالت تدوير النفايات
االاخرى .حيث يتم جمع أقل من  ٪20من نفايات البالستيك إلعادة التدوير ،بينما تبلغ معدالت
تدوير الصلب حوالي  ،% 80ومعدالت تدوير الورق حوالي  .٪60يشير هذا إلى أن اإلدارة
السليمة للنفايات البالستيكية والجهود المعززة لتحسين إعادة التدوير هي شرط مسبق وأساسي
الستخدامها كبدائل لها تأثير إيجابي على البيئة بشكل عام.
تم إحراز تقدم في هذا االتجاه في دول معينة حول العالم ،وزادت نسبة إعادة تدوير
البالستيك واستعادة الطاقة من النفايات البالستيكية في أوروبا بشكل مطرد بحوالي  ٪6سنويًا
خالل العقد الماضي ،وفي عام  ،2016تجاوزت معدالت إعادة التدوير ،معدالت طمر النفايات
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البالستيكية في مكبات القمامة ألول مرة .يبين الشكل ( )37إدارة النفايات البالستيكية في دول
أوروبا.
الشكل ( :)37إدارة النفايات البالستيكية في دول أوروبا

المصدرPlastics Europe (2017) , Plastics – the Facts 2017, www.plasticseurope.org/:
application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf.

يمكن االعتماد كذلك على الطرق المبتكرة لحل مشكالت التخلص االامن من النفايات
البالستيكية وغيرها من المبادرات العلمية ،في هذا الصدد اكتشف الباحثون إنزي ًما طبيعيا ً تطور
في مكبات القمامة في اليابان في عام  ،2016ويطلق عليه االان اسم " ،" PETaseله القدرة على
تحلل نفايات بالستيك البولي إيثيلين تيرفيثاالت (.)68-65
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 .3.4تحديات نمو الطلب على المياه في إنتاج البتروكيماويات األولية
تستخدم المياه بشكل أساسي في جميع مراحل إنتاج الوقود األحفوري ،بدءاً من
االستخراج ،والنقل ،والمعالجة ،واإلنتاج .كما تستخدم المياه في أغراض متنوعة في مختلف
العمليات الصناعية في وحدات اإلنتاج والمعالجة ،وإنتاج البخار ،الالزم إلنتاج
البتروكيماويات .ويمكن أن تؤدي الزيادة السكانية والنمو االقتصادي وما يرتبط بها من ارتفاع
في الطلب على المياه ،بجانب عدم اليقين بشأن تأثير تغير المناخ على الموارد المائية ،إلى تقييد
استخدامات المياه في المستقبل.
تشكل كمية المياه الطبيعية العذبة الصالحة لالستخدام حوالي  ٪2.5فقط من إجمالي موارد
المياه العالمية ،وتصل نسبة المتاح منها لالستهالك األدمي أقل من  .٪1ومع ذلك ،ال تؤثر
ضا .في حين أن المياه
الكمية فقط على توافر كميات المياه فحسب ،بل إن جودة المياه مهمة أي ً
الصالحة للشرب ليست ضرورية لجميع األغراض ،فإن عمليات معالجة المياه قد تكون مكلفة
وتستهلك الكثير من الطاقة عند الضرورة .ومع ذلك ،في بعض المناطق التي تعاني من ندرة
المياه ،فقد تتوفر المصادر البديلة غير العذبة ،مثل مياه الصرف الصحي ،أو المياه قليلة
الملوحة ،أو مياه البحر ،لتلبية نمو الطلب المتزايد على المياه واستخداماتها .ويتم تقييم استخدام
المياه بشكل عام بواسطة مقياسين هما السحب ،واالستهالك .يمثل السحب حجم المياه المسحوبة
من المصدر ،بينما يعتبر االستهالك هو حجم المياه التي سحبت ولم تتم إعادتها إلى المصدر
مرة ااخرى (أي تبخرت أو نقلت إلى موقع ااخر) ولم تعد متاحاً ،وتكون عمليات السحب دائ ًما
أكبر من أو تساوي االستهالك ،وتمثل المعيار األول عند تقييد ،وتقييم مدى توافر المياه (.)54
يمثل قطاعا الصناعة والطاقة معا ً حوالي  ٪20من عمليات سحب المياه العالمية وحوالي
 ٪12من االستهالك العالمي (وكالة الطاقة الدولية .)2016 ،تمثل كميات المياه المستخدمة في إنتاج
البتروكيماويات األولية حوالي  ٪1من كميات المياه المسحوبة ،و ٪ 4من كميات المياه
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المستهلكة في الصناعة .تشمل تقديرات الطلب المباشر على المياه إلنتاج البتروكيماويات
األولية استخدامات المياه إلنتاج البخار الالزم في عمليات التكسير بالبخار.
تعد األمونيا من األكثر المنتجات استهالكا ً للمياه من بين المنتجات الكيميائية األولية ،حيث
تبلغ معدالت استهالكاتها من المياه نحو ( 1.3م /3طن) ،تليها المنتجات البتروكيماوية عالية
القيمة والتي تستهلك حوالي  0.8م /3طن ،ثم الميثانول الذي يستهلك حوالي  0.6م /3طن .في
حين أن المخاطر على المناطق التي تعاني من ندرة المياه واضحة ،إال أن المناطق التي لديها
موارد مائية وفيرة قد تواجه قيوداً تتعلق بالجفاف ،والتغيرات الموسمية ،وتغير المناخ،
والفيضانات ،وتلوث المياه ،واللوائ والتشريعات المنظمة (.)60-55
تمثل دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي  % 50من إجمالي عمليات سحب المياه
واستهالكها في إنتاج المواد الكيميائية األولية على مستوى العالم .وتمثل الصين وحدها حوالي
 ٪80من عمليات سحب المياه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،نظراً العتمادها على تقنيات
استخدام الفحم في إنتاج الطاقة .تستخدم هذه التقنيات طرق تبريد تعتمد على تقنيات التبريد
المفتوح والتي تستخدم المياه لمرة واحدة فقط .وعلى الرغم من أن هذه التقنيات أكثر كفاءة،
وذات تكاليف رأسمالية منخفضة مقارنة بطرق التبريد باألبراج الرطبة ،أو بطرق التبريد
الجاف ،إال أنها تتطلب معدالت مرتفعة لسحب المياه.
كما ساهم زيادة الطلب على كميات الفحم المستخدم كمادة خام أولية إلنتاج المواد الكيميائية
األولية وخاصةً الميثانول واألمونيا في الصين من ارتفاع عمليات سحب المياه ،بينما يشكل
استخدام المياه بشكل مباشر في إنتاج المواد الكيميائية األولية في أمريكا الشمالية نسبة أقل من
 ٪30مقارنة بأوروبا ،نظراً ألن أوروبا تنتج األمونيا بكميات أكبر نسبيا ً (.)60-55
ومن جانب ااخر تقع غالبية الطاقة اإلنتاجية للمواد الكيميائية األولية في الشرق األوسط
في منطقة الخليج العربي ،وتعاني معظم دول الخليج العربي من اإلجهاد المائي ،حيث تشكل
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ندرة المياه مصدر قلق كبير .وقد يتسبب ارتفاع الطلب على المياه ،في زيادة تكلفة إنتاج المواد
الكيميائية األولية اعتماداً على المنطقة وعلى أشكال إمدادات المياه كثيفة االستهالك للطاقة مثل
تحلية المياه .يبين الشكل ( )38الطاقة اإلنتاجية من المواد الكيميائية األولية ،واإلجهاد المائي
في دول الشرق األوسط (.)60-55
الشكل ( :)38الطاقات اإلنتاجية من المواد الكيميائية األولية ،واإلجهاد المائي
في الشرق األوسط

المصدرThe future of petrochemicals :
* يمثل االسةتهالك المباشةر للمياه متوسةط االسةتهالك المباشةر للمياه في دول منطقة الشةرق األوسةط .وتشةمل كميات المياه المسةتخدمة إلنتاج
البخار االزم لعمليات التكسير بالبخار ،بينما تم استبعاد كميات المياه المستخدمة في عمليات التسخين .تم عرض تمثيل مصانع إنتاج األمونيا لةةةةكل بلد
ككل نظرا ً لعدم توفر مواقع محددة للمصانع المختلفة.
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الفصل الخامس
االتجاهات الحديثة
في تكنولوجيات إنتاج البتروكيماويات
 .5تمهيد
تلعب التكنولوجيات الحديثة دوراً هاما ً في تطور الصناعة البترولية على طول سلسلة
القيمة ،بدءا ً من توفير اللقيم /المادة الخام األولية مروراً بإنتاج المواد الوسيطة ،وصوالً إلى
المنتجات النهائية .ساهمت تكنولوجيا التشقيق الهيدروليكي مؤخرا ً في خفض تكلفة إنتاج الغاز
الطبيعي بشكل كبير من مصادره غير التقليدية (غاز السجيل  /الغاز الصخري) وخاصة في
منطقة أمريكا الشمالية لتتوفر كميات كبيرة منه ،مما أدى إلى التوجه نحو التوسع في صناعة
البتروكيماويات اعتماداً على استخدام عمليات التكسير البخاري للغاز (اإليثان) إلنتاج اإليثيلين
وإضافة طاقات إنتاجية جديدة في دول أمريكا الشمالية .كما أنه من المتوقع أن تحدث تكنولوجيا
تحويل النفط الخام مباشرةً إلى كيماويات تغييرات جوهرية في أسواق البتروكيماويات العالمية
خالل السنوات القليلة القادمة.
وهناك العديد من التكنولوجيات تحت البحث والتطوير المستمر والتي من المتوقع أن
تكون حلول واعدة لتحديات توفير اللقيم المناسب لصناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية ،في
ظل نمو الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها .ستظل منتجات البولي إيثيلين ،والبولي بروبيلين
هي المحرك الرئيسي لنمو الطلب على البتروكيماويات مرتفعة القيمة على المدى القصير،
حيث تمثل نسبتهما حوالي  %75من إجمالي الطلب على البتروكيماويات .من جانب ااخر
يستمر نمو الطلب على منتجات العطريات من البنزين العطري ،والتولوين ،والزايلين المختلط
إلنتاج مجموعة واسعة من المنتجات النهائية من البالستيك ،والمواد االاخرى.
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 .1.5تكنولوجيا تحويل الميثانول إلى أوليفينات MTO

تم تطوير تكنولوجيا تحويل الميثانول إلى أوليفينات في فترة الثمانينيات والتسعينيات من
القرن الماضي عندما توصلت شركة " "UOPباالشتراك مع شركة ""Norsk Hydro

النرويجية إلى تكنولوجيا جديدة لتحويل الميثانول إلى منتجات بتروكيماوية مرتفعة القيمة .ومن
المتوقع أن تتساوى تكلفة إنتاج األوليفينات بهذه التكنولوجيا المبتكرة الجديدة مع تكلفة إنتاج
األوليفينات بتكنولوجيا التكسير البخاري لغاز اإليثان.
ف ي حالة ثبوت الجدوى االقتصادية لهذه التكنولوجيا ،ينتظر التوسع في إنشاء وحدات
جديدة إلنتاج الميثانول في العديد من الدول التي تمتلك وفرة من الموارد الطبيعية من غاز
الميثان ،وتصديره بتكلفة أقل من تكلفة نقل الغاز الطبيعي أو الغازات البترولية المسالة إلنتاج
البتروكيماويات .تتركز حاليا جميع الطاقات اإلنتاجية لمشروعات تحويل الميثانول إلى
أوليفينات في الصين ،اعتمادا على الفحم كمادة خام أولية منخفضة القيمة االقتصادية والتي
تمتلك منه كميات ضخمة.
يذكر أن إنتاج الميثانول من مصادرة المختلفة " الغاز أو الفحم" يعد األعلى إنتاجا ً من
بين منتجات البتروكيماويات األولية " األمونيا ،والميثانول ،والكيماويات عالية القيمة" ،ومن
المتوقع زيادة إنتاجه بحلول عام  2030بأكثر من  % 50عن معدالت إنتاجه في عام 2019
والتي بلغت نحو  184مليون طن سنوياً ،ومن المحتمل أن تتضاعف كميات إنتاجه بحلول
عام .2030يبين الشكل ( )39إجمالي الطاقة اإلنتاجية العالمية للميثانول خالل الفترة - 2018
.2030
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الشكل ( :)39إجمالي الطاقة اإلنتاجية العالمية للميثانول خالل الفترة 2030- 2018

يعزى ارتفاع معدالت نمو الطلب على الميثانول إلى استخدامه في مجاالت متعددة مثل
خلطه مع الوقود من أجل تحسين أداء احتراقه وخفض نسب االنبعاثات الملوثة للهواء ،حيث
يستهلك قطاع النقل العالمي حوالي  % 40-35من إجمالي الطلب على الميثانول .كما يستخدم
الميثانول أيضا ً في إنتاج مادة "ثنائي ميثيل إيثر "DME-والتي يمكن مزجها كبديل للبروبان
مع غاز البترول المسال ( .)LPGأما المجال االاخر الستخدام الميثانول فهو استخدامه كمادة
وسيطة إلنتاج عدد من المنتجات الكيماوية عالية القيمة ( ،)HVCsوالتي من المتوقع أن ينمو
الطلب عليها بنحو  ٪60بحلول عام  2050مقارنة بعام  ،2017وهو ثاني أسرع معدل نمو بين
المواد الكيميائية األولية .يستهلك إنتاج المنتجات الكيماوية عالية القيمة بهذه التكنولوجيا حوالي
 % 21من إجمالي كميات الميثانول المنتجة على مستوى العالم .كما يستخدم الميثانول في مجال
ااخر مهم ،وهو تحويله إلى عطريات ( ،)MTAإال أنه مازال في مرحلة اإلنتاج التجريبي
.Demonstration Phase
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لذا فمن المتوقع أن يلعب الميثانول دوراً بارزا ً في إنتاج الكيماويات عالية القيمة ،في عدد
من دول العالم حال ثبوت الجدوى االقتصادية للتكنولوجيا الجديدة .ومن المتوقع أن تكون دول
منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الدول الرائدة على مستوى العالم في إنتاج البتروكيماويات
عالية القيمة خالل الفترة  ،2050-2017حيث تخطط هذه الدول إلى زيادة مستويات إنتاجها
بأكثر من  % 75خالل هذه الفترة ،لترفع حصتها العالمية من إنتاج البتروكيماويات عالية القيمة
من  ٪48إلى  ٪51بحلول عام  .2050وتمثل معدالت نمو الطلب على الميثانول حاليا ً في
دول منطقة ااسيا والمحيط الهادئ حوالي  %75من إجمالي الطلب العالمي ،فيما بلغ حجم الطلب
على الميثانول في الصين فقط حوالي  % 50من إجمالي حجم الطلب العالمي في عام ،2017
ومن المتوقع ثبات هذه النسبة حتى عام .2050
من المتوقع أيضا ً أن يصل إنتاج دول أمريكا الشمالية ،والوسطى ،والجنوبية من
البتروكيماويات مرتفعة القيمة إلى ما يقرب من  115مليون طن سنويا ً بحلول عام .2050
وعلى الرغم من أن حصة دول منطقة أمريكا الشمالية حاليا ً من إنتاج الميثانول تمثل نسبة
صغيرة نسبيا ً على مستوى العالم ،إال أنه من المتوقع أن تسجل أسرع معدالت للنمو بحلول عام
 ،2050ليرتفع إنتاج الميثانول بها بمقدار ثالث مرات تقريبا ً.
من جانب ااخر من المتوقع أن ترفع دول منطقة أفريقيا حجم إنتاجها من الميثانول بنحو
ثالث مرات عن معدالتها الحالية ،وأن تضاعف دول منطقة الشرق األوسط ،وخاصة الدول
العربية في منطقة الخليج العربي إنتاجها بحلول عام  ،2050لتشكل التكنولوجيا الجديدة مصدر
ااخر محتمل إلنتاج الكيماويات عالية القيمة في تلك الدول .يبين الشكل ( )40إنتاج المناطق
الرئيسية في العالم من الميثانول ،والبتروكيماويات عالية القيمة ،واألمونيا حتى عام .2050
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 .2.5التحول إلى إنتاج البوليمرات " اللدائن " الهندسية
أنتجت البوليمرات "اللدائن" الهندسية تجاريا خالل فترة الخمسينيات والستينيات من القرن
الماضي في صورة منتجات البولي كربونات ،والبولي أميد (نايلون ،ألياف زجاجية ،PET

ومنتجات ااخرى) ،لكنها لم تحظ باهتمام كبير ،نظراً للنمو المتنامي السريع على البالستيك
المستخدم في إنتاج السلع االستهالكية العامة خالل تلك الفترة .وظهرت اللدائن الهندسية مره
ااخرى مع بداية اإلنتاج التجاري لمنتجات البولي أسيتال ،والبولي فينلين إيثر المعدل
 ،Modified Polyphenylene Etherفي الفترة من أوااخر الستينيات حتى السبعينيات لتستخدم
بشكل سريع في إنتاج السلع االستهالكية ذات األغراض العامة ،وسرعان ما أصبحت اللدائن
الهندسية المستخدمة في األغراض العامة بداية االنطالق للتوسع الالحق في استخدامها في
مجاالت تغذية قطاعات صناعة السيارات ،واإللكترونيات .ظهرت بعد ذلك أنواع ااخرى من
البوليمرات الهندسية منخفضة التكلفة مثل البولي يوريثان ،والبولي استر غير المشبع المقوى
باأللياف الزجاجية ،وراتنجات اإليبوكسي.
ساهم بشكل مباشر ارتفاع أسعار النفط في فترة السبعينيات من القرن الماضي في زيادة
الطلب على السيارات ذات الكفاءة العالية في خفض معدالت استهالك الوقود .وكانت إحدى
طرق تحسين كفاءة استهالك الوقود وخفض نسب استخداماته هي خفض أوزان السيارة .كما
شهدت أسواق األجهزة الكهربائية نموا متزايداً في الطلب على األجهزة المنزلية .ساهم إنتاج
اللدائن الهندسية والتي تتميز بخفة الوزن ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة ،في تلبية متطلبات
كل من قطاع السيارات ،وقطاع األجهزة الكهربائية الجديدة.
اعتمد قطاع السيارات بدرجة كبيرة على اللدائن الهندسية منخفضة التكلفة من البولي
بروبيلين المعالج ،والذي يمتاز بخوا

المقاومة الفائقة للصدمات ،والخوا

الميكانيكية

االاخرى ،فأصب هو المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات قطاع السيارات من األجزاء الكبيرة
المقولبة مثل المصدات.

كما تم التوسع في إنتاج البوليمرات الهندسية الفائقة " Super

130

دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات

 "Engineering Plasticsفي فترة الثمانينيات من القرن الماضي ،مثل منتجات البولي أميد،
ومنتجات البولي إيثر كيتون " ،"PEEKومنتجات البولي إيثر سالفون" ،"PESوالتي تميزت
بقدرتها على تحمل درجات حرارة أعلى من °150م ،مما ساهم في مزيد من التوسع في
استخداماتها في مجال صناعة األجهزة واإللكترونيات.
 .3.5تكنولوجيا إنتاج المونيومرات مباشرة من البارافينات
اعتمدت صناعة البتروكيماويات منذ نشأتها على كيمياء الهيدروكربونات غير المشبعة
"مزدوجة الرابطة" كاألوليفينات ،والعطريات .أما الهيدروكربونات المشبعة "أحادية الرابطة
كالبارافينات" ،فلها تفاعالت ضعيفة وتطبيقات محدودة للغاية في مجال إنتاج األوليفينات ،ويعد
غاز الميثان أبسط أنواع البارافينات .على الرغم من أن غاز الميثان يعد مادة خام أولية يمكن
استخدامها إلنتاج الوقود والمواد الكيميائية ،إال أنه يستخدم بشكل رئيسي كوقود لتوليد الطاقة
ولالستخدام المنزلي والصناعي ،ويعد وقوداً مثاليا ً لهذه األغراض نظراً لتوفره ،وسهولة تنقيته
إلزالة مركبات الكبريت.
يعد غاز الميثان مورد غير مستغل إلى حد كبير في إنتاج الكيماويات والوقود السائل.
والتزال تكنولوجيات إنتاج األوليفينات الخفيفة مباشرة من الميثان ""Methane-to-Olefins

تحت التطوير المستمر .ومن المتوقع أن تسهم التكنولوجيات الجديدة حال اعتمادها على مستوى
اإلنتاج التجاري من تغير مشهد صناعة البتروكيماوية التقليدية الذي يعتمد على األوليفينات
والعطريات كمواد خام أولية الزمة للصناعة.
 .4.5تكنولوجيا إنتاج محفزات الميتالوسين
شهد مجال إنتاج البولي أوليفينات ظهور محفزات "الميتالوسين" في الثمانينيات من القرن
الماضي  ،والتي جذبت االنتباه بفضل أدائها المتفوق للغاية مقارنة بمحفزات "زيغلر -ناتا"
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التقليدية .تم استخدام محفزات الميتالوسين الجديدة ألول مرة في انتاج البولي إيثيلين
الميتالوسين ،ومع ذلك لم تتمكن المحفزات الجديدة من إحداث تأثير عميق في سوق
البتروكيماويات بالطريقة التي أحدثتها محفزات زيغلر – ناتا في الخمسينيات ،وما نتج عنه عند
انتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة على النطاق التجاري في الثمانينيات .ولم تتمكن
التحسينات الجديدة للمحفزات ،واالبتكارات من إضافة زيادات كبيرة في اإلنتاجية ( .)34،33ومع
ذلك ،تم إنفاق نحو  3.5مليار دوالر منذ أوااخر التسعينيات على عمليات البحث والتطوير التقني
إلنتاج للجيل الثاني من محفزات جديدة عرفت باسم محفزات ما بعد الميتالوسين ،مثل "محفز
ثالثي ميثيل األنيلين" والتي تجاوزت محفزات الميتالوسين األصلية .تعتمد المحفزات الجديدة
على مزيج من "الميتالوسين ،والميثيل ألومينوكسان" ،تستخدم في إنتاج بولي أوليفينات ذات
خصائص فائقة .شملت كذلك أنشطة البحث والتطوير للمحفزات الجديدة العمليات التحفيزية
الخالية من المذيبات ،وتصميم اللدائن الهندسية خفيفة الوزن ،وإعادة التدوير ،والبصمة
الكربونية المنخفضة للبولي أوليفينات .يبين الشكل ( )41مراحل البحث العلمي والتطوير
لمحفزات الميتالوسين الجديدة حتى مرحلة اإلنتاج التجاري.
الشكل ( :)41مراحل البحث العلمي والتطوير لمحفزات الميتالوسين الجديدة
حتى مرحلة اإلنتاج التجاري

المصدرhttps://www.lyondellbasell.com/globalassets/products-technology/technology/bulk-pp-processes.pdf?id=13745:
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 .5.5تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى كيماويات )Crude Oil to Chemicals (COC

أنشئت مصافي تكرير النفط التقليدية بهدف إنتاج الوقود التقليدي ،وتهدف مشروعات
البتروكيماويات إلى إنتاج البتروكيماويات فقط ،وفي هذه الحالة يكون مفتاح ربحية المصفاة
هو مرونة استخدام الخام ،بينما مفتاح ربحية مشروعات البتروكيماويات هو مرونة االستخدام
في مواد التغذية األولية .أما في المشروعات المدمجة لكل من المصافي والبتروكيماويات فإنه
يتم تنسيق استخدام المواد الخام األولية الناتجة من مصافي التكرير لتعظيم إنتاج
البتروكيماويات ،ويتم دمج وتكامل استخدامات الطاقة ،والمرافق المختلفة لزيادة تحسين كفاءة
استخدام الطاقة .ومع ذلك ،حتى مع عمليات الدمج ،فإن المصفاة في هذه الحالة تهدف إلى إنتاج
الوقود ،بينما يهدف مجمع البتروكيماويات إلى إنتاج منتجات البتروكيماويات.
أما في المشروعات الجديدة لتحويل النفط الخام مباشرة ً إلى كيماويات تدمج كل من
المصفاة ،ومصانع البتروكيماويات في مجمع واحد ،وبالتالي تشكل ما هو أبعد من تكامل
مجمعات البتروكيماويات الحديثة في مصافي التكرير .وتهدف التكنولوجيا الجديدة إلى تعظيم
إنتاج الكيماويات وزيادة القيمة المضافة بتحويل حوالي  % 40من برميل النفط الخام مباشرة ً
إلى كيماويات ،لذا فإنها تعد أهم تطور وشيك يمكن أن يكون له آثار استراتيجية مباشرة على
مستقبل صناعة البتروكيماويات العالمية (.)86
في هذا الصدد أعلنت عدد من الشركات عن مشروعات ضخمة لتحويل النفط الخام
مباشرة ً إلى كيماويات أو تم بالفعل البدء فيها ،كمشروع شركة "هينجلي" بطاقة  40ألف برميل
يوميا من النفط الخام ( 20مليون طن من النفط الخام سنويًا) إلنتاج  4.5مليون طن من
البارازايلين سنويًا ،ومنتجات كيميائية ااخرى .تصل نسبة تحويل النفط إلى كيماويات حوالي
 ٪ 42لكل برميل من النفط .بدأ أيضا ً اإلنتاج في ثالثة مشاريع ااخرى في الصين إلنتاج
البارازايلين ،و تتبع هذه المشروعات ثالثة منتجين رئيسين لمنتجات البولي إيثيلين تيرفيثاالت،
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وهم شركة "هينجلي"  ،Hengliوشركة "تشجيانغ"  ،Zhejiangوشركة "شينغوج"
.)86( Shenghong
من جانب ااخر تسعى شركة "أرامكو" السعودية إلى تطوير التكنولوجيا الجديدة مع
شركة "شيفرون المس جلوبال" ) ،Chevron Lummus Global (CLGوشركة "سي بي أند
أي"  ،CB&Iمن أجل تعظيم نسبة تحويل النفط الخام إلى كيماويات في مشروعها الجديد لتصل
إلى حوالي  ٪80-70من برميل النفط ،ويمثل هذا المشروع تحول استراتيجية شركة نفط كبرى
لتتجه نحو الصناعات التحويلية ،ولتصب شركة بتروكيماويات ضخمة .لذا فمن المتوقع أن
تحدث تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى كيماويات تغيرات جوهرية في أسواق البتروكيماويات
العالمية.
 .6.5تكنولوجيا إنتاج البالستيك الحيوي
من المتوقع أن تساهم تكنولوجيا إنتاج البالستيك الحيوي في تطوير وإنتاج منتجات
متخصصة جديدة لها القدرة على التحلل البيولوجي ،والمساهمة في إيجاد حلول تطبيقية
لمشكالت تلوث البيئة بالنفايات البالستيكية التقليدية ،خاصة في قطاعات التعبئة والتغليف.
تستخدم منتجات عديد حمض اللبنيك أو ما يعرف باسم " متعدد حمض الالكتيك" ،PLA
ومنتجات بولي هيدروكسيل الكانوتيس  ،Polyhydroxy alkanoates -كمواد خام أولية
إلنتاج البالستيك الحيوي.
تتميز أسواق البالستيك الحيوي بمعدالت نمو عالية ومتوقع نموها بنسبة تصل إلى حوالي
 ٪30خالل الفترة  ،2030- 2013مقارنةً بمعدالت نمو لسوق البالستيك التقليدي ،والمتوقعة
بنسبة  ٪3فقط سنويًا ( .)33ومع ذلك ،فإنه من الصعب أن يحل البالستيك الحيوي محل البالستيك
التقليدي بالكامل .وتعد تكاليف اإلنتاج من التحديات الرئيسية لنمو سوق البالستيك الحيوي في
الوقت الحاضر ،حيث تعتمد تكلفة إنتاج البالستيك الحيوي على نوع المادة الخام األولية الحيوية
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المستخدمة ،والتي تبلغ حاليا ً نحو  3-1.5أضعاف تكلفة إنتاج البالستيك التقليدي .وعلى الرغم
من التكلفة المرتفعة نسبيا ً إلنتاج البالستيك الحيوي ،إال أنه من المتوقع أن تؤدي التطورات
المتسارعة في تكنولوجيا التصنيع إلى خفض التكلفة في المستقبل القريب من خالل استخدام
مواد خام أولية حيوية جديدة منخفضة التكلفة ،مثل نفايات قش األرز ،وقشر األرز ،ولحاء
األشجار ،لتحل محل المواد الخام األولية الحيوية من شجر الكاسافا ،وقصب السكر ،والذرة،
والمستخدمة حاليا ً ( .)85يبين الشكل ( )42نماذج لبعض منتجات البالستيك الحيوي.
الشكل ( :)42نماذج لبعض منتجات البالستيك الحيوي

المصدرhttps://www.alamy.com/bioplastic-products - :
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الفصل السادس
نماذج عالمية في مجال االستثمار في البحث والتطوير
 .6تمهيد
تعد صناعة البتروكيماويات واحدة من أكبر الصناعات العالمية التي تعتمد بشكل كبير
ومباشر على نتائج ومخرجات بحوث قطاع البحث والتطوير في الشركات المطورة ،خاصة
في االقتصادات المتقدمة .ويمكن أن يكون لمنتجات صناعة البتروكيماويات المبتكرة وعملياتها
اإلنتاجية تأثيرات مباشرة على زيادة النمو االقتصادي العالمي ككل.
تستثمر شركات البتروكيماويات الرائدة في أوروبا بشكل مكثف في أنشطة البحث العلمي
والتطوير إلحداث االبتكار لزيادة الربحية والتغلب على تحديات الصناعة المختلفة .حيث تمثل
صناعة الكيماويات األوروبية حوالي  ٪ 17.8من إجمالي اإلنتاج العالمي ،وتمد عمليا جميع
القطاعات الصناعية واالستهالكية بمختلف منتجات البتروكيماويات (.)75
من أجل تغيير قدرات شةةركات البتروكيماويات في الدول العربية نحو اإلعداد األفضةةل
للبحث والتطوير ،فإن هذه الشةةركات تحتاج إلى اعتماد أطر عمل شةةاملة تبدأ بتحديد أولويات
أنشةةةةطة البحث والتطوير بها ،مع تحديد التكنولوجيات التي يتم اسةةةةتيرادها من الخارج ،وما
يمكن تطويرها داخليا في معامل البحث والتطوير بالشةةةةركات من خالل التعاون مع شةةةةركاء
االبتكةار الةدوليين من أجةل تطوير المنتجةات .كمةا يجةب ترسةةةةي ثقةافةة االبتكةار لتحويةل تلةك
الشركات والمؤسسات إلى مؤسسات ابتكارية عالمية المستوى.
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 .1.6القيمة السوقية لشركات البتروكيماويات في دول أوروبا
توجد معظم شركات الكيماويات األوروبية في سبع دول من االتحاد األوروبي ،وهي
ألمانيا ،وفرنسا ،والسويد ،وسويسرا ،وهولندا ،وبلجيكا ،والنرويج .وقد سيطرت الشركات
األلمانية على قطاع الكيماويات في دول أوروبا .بلغت القيمة السوقية لشركة "ليندي" نحو
 113.7مليار دوالر أمريكي ،وجاءت شركة الغازات الصناعية الفرنسية "أير ليكويد" في
المرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت حوالي  68.15مليار دوالر أمريكي .يبين الشكل ( )43القيمة
السوقية لشركات الكيماويات الرائدة في أوروبا لعام .2020
الشكل ( :)43القيمة السوقية لشركات الكيماويات الرائدة في أوروبا لعام 2020

المصدر/https://www.statista.com/statistics/443118/top-chemical-companies-in-europe-by-market-cap :
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من جانب ااخر تصدرت شركة " باسف" قائمة الشركات األعلى مبيعات حول العالم في
عام  ،2019خاصة ً بعد تقسيم شركة "داودوبونت" إلى شركتي " داو" ،و "دوبونت" ،تلتها
شركة "سينوبك" الصينية في المرتبة الثانية ،فشركة "داو" في المرتبة الثالثة ،وجاءت في
المرتبة الرابعة على مستوى العالم شركة "سابك" السعودية على الرغم من انخفاض مبيعاتها
بنحو  % 18عن عام  ،2018وحلت شركة "ليندي" في المرتبة العاشرة ،بعد اندماجها مع
شركة براكسير" لتشكال معا ً عمالق للغاز الصناعي .يبين الشكل ( )44قائمة شركات
الكيماويات األعلى مبيعات على مستوى العالم لعام .2019
الشكل ( :)44قائمة شركات الكيماويات األعلى مبيعات على مستوى العالم لعام 2019

المصدرTop ten chemicals companies in 2019 :
https://www.chemistryviews.org/details/ezine/11241149/Top_Ten_Chemical_Companies_in_2019.htm
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تبحث شركة "باسف" باستمرار تقوية أعمالها في مجال البحث العلمي والتطوير على
مستوى دول العالم ،فنجد أن حوالي  ٪80من نفقاتها في مجال أنشطة البحث العلمي والتطوير،
أنفقتها الشركة في أوروبا ،ونحو  ٪17في األمريكيتين ،و ٪3في آسيا والمحيط الهادئ .تشارك
الشركة أيضا ً في تحالفات متخصصة في قطاع الكيماويات ،وتتعاون مع أكثر من  1800تحالف
عالمي في  41دولة مع جامعات ومعاهد بحثية ،وشركات ناشئة ،وشركاء من الصناعة
والعمالء .تضم قائمة أكبر  19شركة بتروكيماويات حائزة على براءات اختراع 3 ،شركات
نفطية (.)90
أدى تباطؤ النشاط االقتصادي في عام  2019إلى انخفاض عائدات معظم شركات
البتروكيماويات الكبرى مقارنة بعام  .2018كما تسبب جائحة "كوفيد 19" -في أعمق ركود
شهده االقتصاد العالمي منذ عقود .وهذا يعني أن التوقعات للفترة  2021-2020غير مؤكدة،
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،وأحجام مبيعات البتروكيماويات (.)76
يظهر تحليل بيانات الشركات الرائدة أن محددات ومتغيرات االبتكار تشمل على سبيل
المثال كل من براءات االختراع ،وزيادة االستثمار في أنشطة البحث والتطوير ،وإتباع سياسات
االندماج واالستحواذ ،وإعادة هيكلة شركات الكيماويات الكبرى ،واالعتماد على نتائج أبحاث
الشركات الكيماوية الكبيرة المشتركة مع الجامعات والمعاهد ،وتأثير الموقع الجغرافي ،وتوفير
العمالة الماهرة (.)75
 .1.1.6مؤشرات االبتكار في شركات الكيماويات الرائدة في أوروبا من حيث نشاط براءات
االختراع
تعتبر براءات االختراع هي أحد األدوات التي تستخدمها الشركات لجني الدخل من
االبتكار .ربما تكون المؤشرات القائمة على براءات االختراع هي األكثر استخداما ً من بين
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المؤشرات القليلة المتوفرة حول مخرجات التكنولوجيا .يبين الشكل ( )45مقارنة بين براءات
االختراع الممنوحة للصناعات الكيميائية والصناعات الرائدة االاخرى في أوروبا.
الشكل ( :)45مقارنة بين براءات االختراع الممنوحة للصناعات الكيميائية والصناعات الرائدة
االاخرى في أوروبا

المصدرEuropean Patent Office :

يوض الشكل ( )45أن براءات االختراع الممنوحة للهندسة الميكانيكية تمثل أكبر عدد
من إجمالي عدد البراءات الممنوحة ،بينما تأتي الهندسة الكيميائية ،والهندسة الكهربائية في
المرتبة الثانية والثالثة .عدد براءات االختراع الممنوحة للهندسة الكيميائية كان في أدنى مستوى
له خالل األزمة االقتصادية العالمية في عام  ،2009مما أثر بشدة على الصناعة الكيميائية (.)75
يتكون قطاع الهندسة الكيميائية من  11قطاع فرعي .يبين الشكل ( )46نسب توزيع إجمالي
عدد براءات االختراع الممنوحة بين مختلف القطاعات الفرعية.
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الشكل ( :)46نسب توزيع إجمالي عدد براءات االختراع الممنوحة بين مختلف القطاعات الفرعية

المصدرEuropean Patent Office :

بلغت نسبة براءات االختراع في قطاع الكيمياء العضوية الدقيقة نحو  % 20من إجمالي
براءات اختراع الهندسة الكيميائية ،تليها المستحضرات الصيدالنية والدواء بنسبة ،%13
والكيمياء الحيوية بنسبة حوالي  ،%13بينما بلغت نسبة كيمياء البوليمرات نحو  .% 11من
ناحية ااخرى ،كانت براءات االختراع في كيمياء األغذية ،وتكنولوجيا البيئة ،وتكنولوجيا النانو
منخفضة.
تعد شركات "باسف" ،و "باير" ،و "ليونديل بازل" في طليعة الشركات الرائدة على
مستوى العالم في الحصول على براءات اختراع في مجال الهندسة الكيميائية ،وأظهرت شركة
"سولفاي" اتجاهًا تصاعديًا ،بينما قدمت باقي الشركات تطبيقات أقل بكثير كما يبين الشكل
(.)47
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الشكل ( :)47اجمالي طلبات براءات االختراع التي قدمتها شركات الكيماويات الرائدة العالمية إلى
هيئات براءات االختراع في خالل الفترة 2014-2004

المصدرEuropean Patent Office :

بشكل عام كلما زادت أنشطة البحث والتطوير في الشركات ،زادت معها احتمالية من
عدد أكبر من براءات االختراع ،والتي يتحكم فيها أيضا ً جودة البحث .يستغرق من براءة
االختراع بضع سنوات ،لذلك في بعض الحاالت يكون عدد براءات االختراع الممنوحة في عام
معين أعلى من تلك التي تم تقديمة في ذلك العام (.)75
 .2.6االستثمار في أنشطة البحث والتطوير
أدركت الدول المتقدمة أهمية البحث والتطوير في حل مشكالت الصناعة وغيرها من
القطاعات الهامة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة .فنجد أن الواليات المتحدة
األمريكية ،واليابان ،والصين ،وماليزيا ،ودول االتحاد األوروبي أنفقت على البحث والتطوير
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حوالي  417مليار دوالر ،وهو يتجاوز % 75من إجمالي اإلنفاق العالمي على البحث العلمي
(.)83
بلغ إنفاق الصين على أنشطة البحث والتطوير في قطاع الكيماويات ،والبتروكيماويات
في عام  2017نحو  14.6مليار دوالر .فيما بلغت قيمة اإلنفاق في دول ااخرى في منطقة ااسيا
مثل اليابان وكوريا الجنوبية نحو  9.1مليار دوالر ،وباستثمارات مجمعة بلغت نحو  23مليار
دوالر ،وهو ما يمثل أكثر من  % 50من إجمالي االستثمارات العالمية في مجال أنشطة البحث
والتطوير في قطاع البتروكيماويات على مستوى العالم ( .)89يبين الشكل ( )48الدول الرائدة
من حيث إجمالي اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير في قطاع الكيماويات في لعام 2017
(.)88
الشكل ( :)48الدول الرائدة من حيث إجمالي اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير في قطاع
الكيماويات لعام 2017

المصدر© Statista 2020 :
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بشكل عام ،يجب زيادة حجم األبحاث التي يتم إجراؤها ،وكذلك يجب أن تعمل الشركات
الكبرى على مراجعة خطط البحث والتطوير الخاصة بها ،وتوسيع مدى أهداف برامج األبحاث
لديها لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة .وبينما تتجه شركات النفط والغاز الكبرى،
وشركات الصناعات التحويلية إلى خفض النفقات في مجاالت عديدة ،وعلى الرغم من انخفاض
أسعار النفط ،إال أن شركات البتروكيماويات خالفت هذا االتجاه ،وحافظت على تخصيص نسبة
مرتفعة نسبيا أل نشطة البحث والتطوير كنسبة من مبيعاتهم ( . )87تاريخيًا ،شكلت نسبة اإلنفاق
على أبحاث وتطوير تحسينات العمليات والمنتجات حوالي  ٪90-80من إجمالي إنفاق البحث
والتطوير في الشركات الرائدة .على الرغم من وجود مخاطر مرتبطة بالبحث والتطوير ،إال
أن معدالت العائد على االبتكارات الناجحة يمكن أن تصل إلى  .٪35-25في دراسة لمجلس
البحوث الكيميائية ومقره الواليات المتحدة ،وجد أن كل دوالر يستثمر في البحث والتطوير
ينتج نحو  2دوالر.
يمثةل إنفةاق شةةةةركةات الكيمةاويةات في االتحةاد األوروبي حوالي  ٪23من إجمةالي اإلنفةاق
العةالمي على أنشةةةةطةة البحةث والتطوير العةالمي ،وحةافظةت على ميزانيةات البحةث العلمي عنةد
نسةةةةبةة حوالي  %2من إجمةالي مبيعةاتهةا .تنفق معظم الشةةةةركةات ميزانيةات البحةث والتطوير
الخاصةة بها على مشةاريع البحث والتطوير الداخلية ،أو على تعاقد مع شةركات ااخرى بغرض
اجراء تلك األنشطة.
بلغت نفقات شركة " باسف" على أنشطة البحث والتطوير حوالي  2.158مليار دوالر
في عام  ،2019مرتفعة عن نفقات عام  ،2018والتي بلغت حوالي  1.994مليار دوالر  .بلغت
سنة حوالي  %63من إجمالي النفقات
مخصصات البحث والتطويرللمنتجات الجديدة والمح ن
سنة  ،ونحو  ٪16على
على بحوث التطوير ،وبلغت حوالي  ٪19على العمليات الجديدة والمح ن
تطوير األساليب  ،وحوالي  ٪2على تطوير التطبيقات الجديدة .وبنا ًء على هذه النفقات  ،تتوقع
الشركة تحقيق مبيعات سنوية بحلول  2030تزيد عن  15مليار دوالر ( .)90يبين الشكل ()49
إجمالي إنفاق شركة باسف على أنشطة البحث العلمي خالل الفترة .)92( 2019-2010
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الشكل ( : )49إجمالي إنفاق شركة باسف على أنشطة البحث العلمي والتطوير
خالل الفترة 2019-2010

المصدرhttps://report.basf.com/2018/en/overviews/ten-year-summary.html :

هذا وقد حققت الشركة مبيعات في عام  2019بلغت حوالي  10مليارات دوالر من خالل
المنتجات التي تم طرحها في األسواق في السنوات الخمس الماضية والتي نتجت عن مخرجاتها
من أنشطة البحث والتطوير في معاملها .وتهدف الشركة إلى زيادة المبيعات واألرباح بشكل
سنة على المدى الطويل  ،وخاصة المنتجات التي تساهم
كبير من خالل المنتجات الجديدة والمح ن
بشكل كبير في االستدامة في سلسلة القيمة ( .)91من جانب ااخر بلغ إجمالي نفقات شركة "إكسون
موبيل العالمية" في مجال أنشطة البحث والتطوير نحو  1.2مليار دوالر خالل عام .2019
يبين الشكل ( )50إجمالي إنفاق شركة أكسون موبيل على أنشطة البحث العلمي خالل الفترة
.2019-2014
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الشكل ( :)50إجمالي إنفاق شركة أكسون موبيل على أنشطة البحث العلمي
خالل الفترة 2019-2014

المصدر/https://www.statista.com/statistics/281239/research-and-development-costs-of-exxon-mobil :

بلغ إنفاق شركة " ليندي" على أنشطة البحث والتطوير لديها حوالي  184مليون دوالر
أمريكي في عام  .2019يبين الشكل ( )51حجم إنفاق شركة ليندي على أنشطة البحث والتطوير
في مجال الكيماويات خالل الفترة .2019-2014
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الشكل ( :)51إجمالي إنفاق شركة ليندي على أنشطة البحث والتطوير في مجال الكيماويات خالل
2019-2014

المصدرhttps://www.statista.com/statistics/273170/linde-groups-expenditure-on-research-and- :
/development

 .3.6استثمارات الدول العربية في مجال أنشطة البحث والتطوير
تتركز جهود البحث العلمي والتطوير في الدول النامية والدول العربية في المراكز
الحكومية ،والجامعات ،ومراكز البحوث ،مع غياب واض لدور القطاع الخا

في أنشطة

البحث والتطوير وفي تمويلها .يعتبر حجم إنفاق الدول العربية على البحث العلمي والتطوير
متدني مقارنة بالدول المتقدمة ،حيث يصل إلى أقل من %1من إجمالي الدخل القومي اإلجمالي،
مما يؤدي إلى عدم توفر البنية التحتية الالزمة للبحث ،وانخفاض اإلنتاجية العلمية .ومع ذلك،
أصب مفهوم االبتكار يزداد أهمية للمحافظة على القدرة التنافسية على مستوى العالم.
تعتمد الدول العربية بشةةةكل أسةةةاسةةةي على إنتاج البولي أوليفينات ،والعطريات ،وتركز
الكثير من جهودها االبتكارية على كل من المنتجات ،وعمليات التصةنيع ،والتي يتم فيها بشةكل
أسةاسةي تطوير التكنولوجيا من خالل العمليات والمشةاريع المشةتركة مع الشةركات العالمية ،أو
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بالحصةةول عليها بشةةكل مباشةةر من المرخصةةين .ويمثل االبتكار المفتوح بالنسةةبة للشةةركات
العربيةة العةاملةة في قطةاع البتروكيمةاويةات حةافزا مهمةا لتسةةةةريع برامج البحةث والتطوير
واالبتكةار بهةا ،بهةدف تقليةل الوقةت الالزم إلكمةال مشةةةةاريع البحةث والتطوير ،وهو نهج أكثر
مالءمة للشةركات الكبيرة مقارنة بالشةركات الصةغيرة أو متوسةطة الحجم .ويعد "الوصةول إلى
األفكار والقدرات الخارجية" أكبر فائدة ممكنة لالبتكار المفتوح ،ويسةةةاعد على جذب أفضةةةل
األفكار من الشةركاء االسةتراتيجيين والموردين على حد سةواء ،مما يمنحهم إمكانية الوصةول
إلى ابتكارات أسرع وأفضل ،وأكثر اقتصادية وهي ميزة تنافسية رئيسية.
ال تعتبر اإلدارات التنفيذية في شركات البتروكيماويات العربية أنشطة البحث والتطوير
تحدي على اإلطالق وانما تعتبره يمثل دورا مهما في رسم معالم مستقبل االستدامة لمنتجي
البتروكيماويات وعمالئهم على حد سواء .وتركز الشركات على االبتكارات المتعلقة بالعمليات
التي تستهدف تحسين األداء البيئي الخا

بالمنتجين ،كما تستثمر في تطوير حلول لمنتجات

جديدة بهدف تحسين أدائها وجودة مواصفاتها (.)87
كانت لشةةركات النفط والبتروكيماويات الوطنية في الدول العربية كثافة منخفضةةة نسةةبيًا
في البحث والتطوير " نسةةةبة اإلنفاق على البحث والتطوير إلى اإليرادات " مقارنةً بنظيراتها
العالمية ،ومع ذلك ،فإنها تتخذ اآلن خطوات لتغيير ذلك .وتم توجيه جهود تلك الشةةركات اآلن
نحو إنشةةاء مراكز بحثية خاصةةة بها ،ومتابعة فر

التعاون مع الجامعات ومقدمي الخدمات

والشركاء االاخرين ،بما في ذلك الشركاء الدوليين لالبتكار.
سةةةةجلةت دول مجلس التعةاون الخليجي  877براءة اختراع كيميةائيةة في عةام ،2015
ومثلةت حوالي  ٪0.2من إجمةالي براءات االختراع العةالميةة والتي بلغةت أكثر من  443ألف
براءة اختراع ،وتظةل هةذه النسةةةةبةة منخفضةةةةة .يتم تقةديم حوالي  ٪78من إيةداعةات براءات
االختراع من قبةل المتقةدمين في دول مجلس التعةاون الخليجي خةارج البالد ،وهو مةا يعكس
عولمة حماية الملكية الفكرية ،والرغبة في تسويق التكنولوجيا في األسواق الخارجية.
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تمثةل المملكةة العربيةة السةةةةعوديةة حوالي  ٪90من اجمةالي براءات اختراع دول الخليج
الةعةربةي فةي مةجةةال تةطةبةيةقةةات الةكةيةمةيةةاء ،وحةوالةي  %30مةن بةراءات االخةتةراع فةي مةجةةال
البوليمرات ( .)89في حين شةةةةكلةت دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة حوالي  .٪7وبلغةت نسةةةةبةة
براءات االختراع لدولة قطر نحو .)89( %0.5
نشةةةةرت كةل من دولةة قطر واإلمةارات العربيةة المتحةدة في عةام  ،2015أكثر من 200
بحث في مجال الكيمياء .واسةتحوذت قطر على % 8من اجمالي األبحاث المنشةورة في مجال
الكيميةاء من بين دول مجلس التعةاون الخليجي .يبين الشةةةةكةل ( )52إجمةالي عةدد األبحةاث
المنشورة في مجال الكيمياء في كل من قطر ،واإلمارات ،وعمان ،والكويت في عام .2015
الشكل ( :)52إجمالي عدد األبحاث المنشورة في مجال الكيمياء في كل من قطر ،واإلمارات،
وعمان ،والكويت في عام 2015

المصدرGCC Chemicals Industry Innovation Indicators 2016 :
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 .1.3.6مجلاالت أنشللللطلةالبحلث والتطوير في قطلاع الصللللنلاعلات التحويليلة في اللدول
العربية
نظرا ً للتطورات في قطاع الصةةناعات التحويلية في الدول العربية ،فإن الشةةركات تعمل
على النظر إلى إنتةاج مجموعةة أوسةةةةع من المنتجةات .وهةذا ليس جةديةد بةالنسةةةةبةة لصةةةةنةاعةة
البتروكيمةاويةات ،فحوالي  ٪22من شةةةةركةات البتروكيمةاويةات العربيةة ،وخةاصةةةةة في منطقةة
الخليج العربي تشةةارك بالفعل في تطوير منتجاتها مع شةةركاء خارجيين .وقدمت دول مجلس
التعةاون الخليجي حوافز للمسةةةةتثمرين األجةانةب ذوي التقنيةات المتطورة ،شةةةةملةت اإلعفةاءات
الضةريبية ،ومعدالت الضةرائب المنخفضةة ،وإعفاء اسةتيراد المعدات من الرسةوم الجمركية،
وضةةةمانات ضةةةد نزع الملكية دون تعويض ،والحق في إعادة األرباح ،والقوانين التي تحمي
حقوق الملكية الفكرية ومعلومات الملكية للمستثمر (.)80
هذا وقد بلغ حجم االسةتثمارات لصةناعة البتروكيماويات في عام  2015في مجال أنشةطة
البحةث والتطوير في دول الخليج العربي نحو  729مليون دوالر أمريكي ( ،)78وهو مةا يمثةل
أقل من  %1من المبيعات مقارنة بحوالي  %3لشةركات عالمية مثل " باسةف" ،وشةركة "داو"
( .)80يتطلب من شةركات البتروكيماويات العربية التطوير والتحسةين المسةتمر في مواصةفات
منتجاتها ،وهو ما يعني المزيد من أنشةةطة البحث والتطوير ( .)80يبين الشةةكل ( )53إنفاق دول
مجلس التعاون الخليجي على أنشةةطة البحث والتطوير في صةةناعة الكيماويات (مليون دوالر
أمريكي ونسبة من إجمالي المبيعات).
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الشكل ( :)53إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على لنشطة البحث والتطوير في صناعة
الكيماويات (مليون دوالر أمريكي ونسبة من إجمالي المبيعات)

حددت شركات البتروكيماويات الكبرى في دول منطقة الخليج العربي عدد من المنتجات
الرئيسةةية ذات األهمية االسةةتراتيجية ،لتكون هذه المنتجات في مجال أنشةةطة البحث والتطوير
التطبيقي من خالل اسةتراتيجيات المشةاركة مع الشةركات العالمية ،أو االسةتحواذ في مجاالت
تكنولوجيةا العوامةل الحفةازة ،ومعةالجةة الميةاه بتكنولوجيةا "األغشةةةةيةة" ،وتكنولوجيةا االحتراق
النظيف.
يعد اسةةتحواذ شةةركة " أبو ظبي الدولية لالسةةتثمار البترولي " "IPICعلى حوالي %64
من شةةةركة "بورياليس" Borealisالنمسةةةاوية ،وشةةةركة نوفا كيميكالز" NOVA Chemicals

مثال جيد على هذه االسةةةةتراتيجية .تمتلك شةةةةركة "بروج للبتروكيماويات " منشةةةةأة للبحث
والتطوير وهو "مركز بروج لالبتكار" ،ويعد أحد المشةروعات التي سةعت الشةركة إلى تنويع
اسةتثماراتها من خالل مشروع استثماري مشترك مع شركة "بورياليس" .ويعد مركز االبتكار
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مكو ًنا رئيسةيًا في هدف شةةركة "بروج" لتصةةب مزودًا رائدًا للحلول البالسةةتيكية المبتكرة من
خالل االبتكةار لتحقيق القيمةة المضةةةةافةة ،ولتكون أسةةةةاس االبتكةار والبحةث في مجةال تطوير
البوليمرات ،وتكنولوجيا البوليمرات (.)90

يعةتةمةةد مركز "بروج لالبتةكةةار" في عمةلةةه علةى تطةوير تكةنةولوجيةةا البةوليةمةرات،
والمنتجةات النهةائيةة ،ويضةةةةم عةدة مختبرات متطورة مزودة بةأجهزة فحص دقيقةة الختبةار
أنواع متعةددة من البوليمرات والتةأكةد من أدائهةا العةالي للوصةةةةول للمواصةةةةفةات العةالميةة
الخاصةةةة بالعمليات التحويلية للبوليمرات البالسةةةتيكية .ويتعاون مركز بروج لالبتكار مع
مراكز االبتكار األوروبية التابعة لشةةركة "بورياليس" ،وكذلك مع مركز التطبيقات التابع
لشررركب بروف

"شررهايا " بالصرري  .سةجلت "بروج" منذ بداية عمليات البحث والتطوير

خالل السةةنوات القليلة الماضةةية ،أكثر من  200براءة اختراع ،وهو ما يمثل نحو  % 30من
إجمالي براءات االختراع المسةةجلة في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .وتم تطوير حوال  %15م إجمال إهتاف الشرررركب الحال م
البول أوليفيهرات

مركز بروف لالبتكرار (  .)90كمةا قدمت الشةةةةركة منتجةات تمكن العمالء

من تخفيض استهالك البالستيك بنحو  % 20-10في قطاع تغليف األغدية (.)92

سةةةاهمت أيضةةا ً جهةةةود التطةةةوير واالبتكةةةار فةةةي خفةةةض نسةةةب اسةةةتخدام المةةةواد
الخةةةام األوليةةةة ،والطاقةةةة المسةةةتخدمة فةةةي اإلنتةةةاج ،وكةةةذلك فةةةي تحسةةةةين مواصةةةةفات
منتةةةةجات البةةةةولي بةةةةروبيلين المسةةةةتخدمة فةةةةي قطاعةةةةات البنةةةةاء والتشةةةةييد ،خاصةةةةة
مواسةةةير الضةةةغط العةةةالي والمةةةنخفض ،وتعةةةد هةةةذه المنتجةةةات بةةةديالً عةةةن األنابيةةةب
األسةةمنتية التقليديةةة ،باإلضةةافة إلةةى إنتةةاج منتجةةات متخصصةةة فةةي مجةةال تغذيةةة قطةةاع
صةةناعة السةةيارات ،وإنتةةاج منتجةةات متعةةةددة األغةةراض واالستخةةةدامات فةةي مجةةال
التعبئةةة ( .)90يبةةين الشةةكل (  )54نمةةاذج لةةبعض منتجةةات شةةركة بةةروج المبتكةةرة مةةن
البولي بروبيلين.
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الشكل (  :)54نماذج لبعض منتجات شركة بروج المبتكرة من البولي بروبيلين

Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for Petrochemical Industry, Antti Tynys, “Latest Advancements in Refining and Petrochemical Industries "OAPEC
المصدرConference, Bahrain,2016 :

أطلقةت المملكةة العربيةة السةةةةعوديةة في عةام  ،2020برنةامج "اسةةةةتةدامةة الطلةب على
البترول" ،الةذي يعمةل تحةت مظلةة اللجنةة العليةا للمواد الهيةدروكربونيةة ،بمشةةةةاركةة  17جهةة
تشمل :وزارات وهيئات وشركات ،ومراكز أبحاث متخصصة ( .)82ويهدف البرنامج إلى رفع
الكفةاءة االقتصةةةةاديةة والبيئيةة للزيةت والغةاز التقليةدي وغير التقليةدي ،والتركيز على االبتكةار،
واالسةتخدامات صةديقة البيئة ،مما ساهم زيادة الطلب على البتروكيماويات االبتكارية ،حيث تم
إنتةاج مواد غير معةدنيةة مثةل بالط البوليمر ،والخرسةةةةانةة البوليميريةة ،والبالسةةةةتيةك المقوى
باأللياف الزجاجية.
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هذا وتمتلك المملكة العربية السةةعودية عدد من المراكز والمعاهد البحثية التي تسةةهم في
تطوير صةةناعة التكرير والصةةناعات التكميلية مثل :مركز الملك عبد هللا للدراسةةات والبحوث
البتروليةة ،ومراكز األبحةاث التةابعةة لجةامعةة الملةك عبةد هللا للعلوم والتقنيةة ،والمعهةد التقني
السعودي لخدمات البترول.
تنتهج شةةةركة "أرامكو" السةةةعودية أحد اسةةةتراتيجيات االبتكار ،بهدف تنويع أصةةةول
الملكية الفكرية الخاصةةة بها ،من خالل إنشةةاء شةةبكة بحث عالمية ،والمشةةاركة في تأسةةيس
مؤسةةةسةةةات بحث في كل من الواليات المتحدة األمريكية ،وأوروبا ،وآسةةةيا مما سةةةاهم في
مشةاركة عدد كبير من الباحثين على مسةتوى العالم ،وشةملت مجاالت البحث الحالية للشةركة،
التعاون مع جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ومراكز األبحاث في بوسةةةطن ،وهيوسةةةتن،
وبةاريس ،وأبردين ،التركز على مجموعةة محةددة من التكنولوجيةات لتطويرهةا .وتعةد هةذه
المؤسةةسةةات منضةةمة لمؤسةةسةةات البحث والتطوير المركزية التابعة لشةةركة أرامكو ،وأهدافها
الرئيسية في العمل ومكملة لها.
أدت جهود الشةركة إلى احتاللها المرتبة األولى على مسةتوى الدول العربية في براءات
االختراع المسجلة دوليا حيث وصلت نسبة مشاركتها نحو  %45من إجمالي عدد التسجيالت.
وشةملت أنشةطة البحث العديد من المجاالت ،ومنها على سةبيل المثال :تطوير العوامل الحفازة،
وعلوم المواد ،والنانو تكنولوجي ،وعلم اإلنسةةةان اآللي ،والمواد المسةةةتخدمة في إنتاج الطاقة
الشمسية (.)79
من جانب ااخر استطاعت جهود أنشطة البحث والتطوير في شركة "أرامكو" السعودية،
وشركة "سابك" للصناعات األساسية ،بمشاركة معهد اقتصاديات الطاقة الياباني) ، (IEEJفي
إنتاج وتصدير أول شحنة في العالم من األمونيا الزرقاء ،وتبلغ حوالي  40طن إلى اليابان،
الستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون .يعتمد إنتاج األمونيا الزرقاء على مفهوم
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اقتصاد الكربون الدائري) ، (CCEوهو مفهوم يعتمد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وإزالتها وإعادة تدويرها ،وإعادة استخدامها ،بدال من إطالقها في الغالف الجوي .وفي هذا
الصدد تم احتجاز نحو  30طن من ثاني أكسيد الكربون لالستخدام في إنتاج الميثانول في مصنع
الميثانول "ابن سينا" التابع لشركة "سابك" ،واستخدام  20طنا ااخرى من ثاني أكسيد الكربون
المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط ) (EORفي حقل "العثمانية ".يبين الشكل ( )55
مخطط مراحل سلسلة اإلمداد لألمونيا الزرقاء.
الشكل (  :)55مخطط مراحل سلسلة اإلمداد لألمونيا الزرقاء

تعمل حاليا ً شركة "أرامكو" السعودية مع شركاء عالميين في ظل السيناريوهات التي
تتوقع انخفاض نمو الطلب على الوقود التقليدي من "الغازولين" ،على تعظيم القيمة المضافة
لبرميل النفط ،وتنويع محفظة منتجاتها النهائية ،والتوسع في أعمالها لتطوير صناعة
البتروكيماويات ،وتمكين االبتكار والريادة من خالل تطوير تكنولوجيا تحويل النفط الخام
مباشرة ً إلى كيماويات .يعتمد المشروع الجديد على تحويل نحو  400ألف برميل يوميا من
النفط إلنتاج حوالي  9ماليين طن من الكيماويات .وستعمل أرامكو السعودية على تحويل ما
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بين  %80-70من النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية ،بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ
نحو  20مليار دوالر .من المتوقع أن يؤدي هذا التنوع في سياسات شركة "أرامكو" إلى زيادة
إنتاج البتروكيماويات المتخصصة ،وزيادة هامش الرب لطن البتروكيماويات التقليدية من 500
دوالر حاليا إلى نحو  2000دوالر للطن من البتروكيماويات المتخصصة بحلول عام .2040
وفي إطار استراتيجيات زيادة القيمة المضافة وإنتاج البوليمرات الهندسية ،تمكنت
شركة أرامكو من إنتاج حديد التسلي من البوليمر المركب المقوى باأللياف الزجاجية في
خرسانة التسلي بدالً من الفوالذ ،وهو ما يعتبر أحد مجاالت النمو في البوليمرات المتخصصة
للشركة في المواد غير المعدنية التي يمكن أن تحل محل المنتجات عالية االنبعاثات الكربونية
مثل الصلب في قطاعات مثل البناء واإلسكان والسيارات ومصادر الطاقة المتجددة .ويتميز
المنتج الجديد بأنه مقاوم للتأكل.

تمكنت ايضا ً كل من شركة ''سابك'' ،وشركة "ليندي العالمية" في إطار التعاون المشترك
بينهما في مجال أنشطة البحث والتطوير عام  1998من تطوير تكنولوجيا "ألفا سابلين" إلنتاج
أوليفينات ألفا الخطية .وتعد تقنية (ألفا سابلين) من التقنيات التي أكدت نجاحها تجارياً ،وتستخدم
هذه التقنية منتج اإليثيلين كمادة خام أولية إلحداث تفاعل متجانس في مرحلة واحدة إلنتاج
تشكيلة من منتجات األوليفينات ألفا الخطية عالية النقاوة .تتشعب تطبيقات منتجات األوليفينات
ألفا الخطية عالية النقاوة ،إلنتاج المنتجات الخفيفة لمواد (البيوتين ،)1-و(الهكسين،)1-
(األوكتين ) 1-المستخدمة في تنمية سوق البولي إيثيلين ،فيما تستخدم المنتجات المتوسطة مثل
(الديسين( ،)1-الدوديسين( ،)1-التتراديسين )1-في إنتاج الزيوت الصناعية ،والمنظفات
والشامبو ،أما المنتجات الثقيلة فتستخدم في إضافات زيوت التشحيم ،والكيماويات المستخدمة
في حقول النفط ،وغيرها

.
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وطورت شركة "سابك" في المملكة العربية السعودية مواد بناء مبتكرة لتخفيض استهالك
الطاقة الناتجة عن تدفئة وتبريد المباني ما يسهم في خفض في الطاقة المستخدمة يقدر بنحو
 .%25-15كما قامت بتحسين سماكة األفالم البالستيكية المستخدمة في أنشطة التغليف خالل
األعوام الماضية ،مما مكن قطاعات التغليف من خفض معدالت استهالك مواد التغليف
المستخدمة .وتهدف برامج األبحاث والتطوير في الشركات على التركيز على كامل سلسلة
القيمة ،كما تتعاون الشركة مع العمالء الرئيسيين لتحديد البرامج ومتطلبات تطوير منتجات
محددة.
تمكنت شركة الجبيل المتحدة (المتحدة) التابعة لةشركة ''سابك'' من التعاقد مع شركة
''ليندي'' للقيام بكافة األعمال التصميمية ،والتوريدية ،واإلنشائية لمصنع إنتاج األلفا أوليفينات
الخطية بطاقة سنوية  150ألف طن في مجمعهما في مدينة الجبيل الصناعية ،وتولت تنفيذه
شركة (ليندي كيه سي إيه دريسدن) ،وهي من الشركات التابعة لشركة ليندي ،بالتعاون مع
شركة ليندي للهندسة ،وقطاع سابك للتقنية واالبتكار.
نجحت شركة صناعة الكيماويات البترولية "ايكويت" في تطوير وتحسين خوا
وتركيب المواد البالستيكية لتغليف األغذية من خالل تعاون مركز البحث والتطوير في الشركة،
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،والشركة الكويتية لألغذية (أمريكانا) ،وشركة الصناعات
البالستيكية ،وذلك في إطار تعاون مشترك البتكار حلول متطورة في مجال التغليف البالستيكي
للمواد الغذائية .قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدور حلقة الوصل عبر التنسيق المشترك
مع الشركات المعنية ،ومع مؤسسة المعاهد األلمانية بهدف إيجاد وسائل تقنية تمثل قيمة مضافة.
وتم تطوير هذه الحلول بنا ًء على مجموعة من العمليات ذات العالقة بإنتاج البالستيك الخام،
والرقائق البالستيكية المستخدمة في إنتاج أغلفة األطعمة (.)81
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االستنتاجات والتوصيات:
يساهم البحث العلمي بشكل رئيسي في تقدم ونهضة صناعة البتروكيماويات العالمية منذ
نشأتها وحتى االان .وتواجه صناعة البتروكيماويات العالمية العديد من التحديات مثل عدم وفرة
المواد الخام األولية منخفضة التكلفة ،وتقلب أسعار النفط مما يؤثر بشكل مباشر على سوق
البتروكيماويات العالمي ،وزيادة عدم اليقين وفقدان الثقة لدى المستثمرين الجدد .باإلضافة إلى
خروج بعض منتجات البتروكيماويات من المنافسة في األسواق بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام
األولية الالزمة لإلنتاج ،وانخفاض هامش الرب  .أدى تطوير تكنولوجيا اإلنتاج إلى توفير
بدائل من المواد الخام األولية بأسعار تنافسية ،مما ساهم في تغيير مشهد صناعة البتروكيماويات
العالمي .هناك مزيد من الضغوط على شركات البتروكيماويات العالمية لتطوير وتحسين
مواصفات المنتجات لتلبية متطلبات ورغبات المستهلكين ،خاصة في ظل انخفاض اسعار
النفط ،والذي يمثل كل من التحدي والفر

لهذه الصناعة.

توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية:
• يوفر االبتكار المفتوح فوائد عديدة مثل خفض تكلفة إجراء البحوث والتطوير ،وإمكانية
تحسين وتطوير اإلنتاج ،ومشاركة العمالء في عملية التطوير ،وزيادة الدقة في أبحاث السوق
واستهداف العمالء.
• االبتكار المفتوح أمر أساسي لنجاح مستقبل صناعة البتروكيماويات.
• يعد التعاون بين الصناعة واألوساط األكاديمية أحد الطرق المثمرة لالبتكار في صناعة
البتروكيماويات.
• تزداد احتمالية من عدد أكبر من براءات االختراع للشركات ،كلما زادت أنشطة البحث
والتطوير ،والتي يتحكم فيها أيضا ً جودة البحث.
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• نجحت أنشطة البحوث والتطوير في صناعة البتروكيماويات في توفير مصادر جديدة
ومتعددة من المصادر النفطية لتلبية متطلبات االحتياج المتزايد من الكيماويات ،والذي فاق
بدرجة كبيرة إمكانية توفيره من المصادر غير النفطية.
• حافظت صناعة البتروكيماويات على مكانتها في سبعينيات القرن الماضي من خالل تقديم
حلول علمية وتقنية ،ومبادرات لمواجهة التحديات التي اعترضتها حينئذ مثل التلوث البيئي
واالحتباس الحراري ،وارتفاع نسب استهالك الطاقة.
• تستخدم شركات البتروكيماويات الرائدة براءات االختراع كأحد األدوات لجني األرباح من
االبتكار.
• يعد تعظيم إنتاج غاز السجيل "الغاز الصخري" في الواليات المتحدة األمريكية من خالل
تقنية التشقيق الهيدروليكي مثاالً جيداً لدور التقدم التكنولوجي في الوصول إلى احتياطيات
كانت غير مجدية اقتصادياً ،وأثر ذلك في تعزيز تنافسية شركات البتروكيماويات األمريكية
في األسواق العالمية.
• يشكل تطوير أساليب اإلنتاج منخفضة التلوث التي تهدف إلى تقليل كمية المنتجات الثانوية
جوهر التطور التكنولوجي في صناعة البتروكيماويات.
• من المتوقع أن تلعب التطورات التكنولوجية الحديثة ،واالبتكارات العلمية دوراً مؤثراً في
إعادة رسم مشهد صناعة البتروكيماويات العالمي خالل السنوات القليلة القادمة.
• يمكن اعتماد الطرق الكيميائية المبتكرة ،وتطوير تكنولوجيا إنتاج البالستيك الحيوي ،وغيرها
من المبادرات العلمية لحل مشكالت التخلص االامن من النفايات البالستيكية.
• تعد تكنولوجيا تحويل النفط الخام إلى كيماويات من أهم التطورات الحديثة التي يمكن أن
يكون لها آثار استراتيجية عميقة على مستقبل صناعة البتروكيماويات العالمية.
• تتركز جهود البحث العلمي والتطوير في الدول النامية والدول العربية في مراكز البحوث
الحكومية ،والجامعات ،مع غياب واض لدور القطاع الخا
وفي تمويلها.
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كما توصلت إلى التوصيات التالية:
 .1ضرورة ترسي ثقافة االبتكار في شركات البتروكيماويات العربية لضمان تحولها بمشاركة
التحالفات الدولية إلى مؤسسات ابتكارية عالمية.
 .2ضرورة االهتمام بقطاع البحث والتطوير ،لتلبية الطلب المتزايد على منتجات
البتروكيماويات.
 .3تحسين المعرفة بالتطورات العالمية في مجال تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات.
 .4تحديد المجاالت ،واألولويات التي تحتاج إلى إقرار التشريعات ،وتبسيط اإلجراءات
والسياسات لضمان تشجيع االستثمارات في أنشطة البحث والتطوير.
 .5ضرورة زيادة نسب مخصصات البحث والتطوير في شركات الغاز ،وتكرير النفط
والبتروكيماويات العربية ،بما يماثل نسب مخصصات الشركات الرائدة في هذا المجال.
 .6إعداد االستراتيجيات الفعالة لتطوير تكنولوجيا البتروكيماويات مع الحلفاء الدوليين ،بهدف

تنويع اقتصادات الدول العربية ،وخاصة النفطية ،وعدم االعتماد بشكل مباشر على إيرادات
الهفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزاهيتيا.
 .7وضع خطط وبرامج لتطوير تكنولوجيا البتروكيماويات ،ودراسة أنسب الطرق لنقل
التكنولوجيا الحديثة إلى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات.
 .8االستفادة من تكامل اإلمكانات العلمية المتاحة في الجامعات والمراكز البحثية والصناعية.
 .9توسيع التعاون الدولي ،وبناء التحالفات الدولية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات
والمعاهد البحثية الحكومية والخاصة والشركات الصناعية.
 .10زيادة االهتمام بالكوادر البشرية والعلمية العاملة في مجاالت وأنشطة البحث العلمي
والتطوير
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قائمة المصطلحات
إدارة العمليات
Operation Management

الطرق أو العمليات الصناعية المتداخلة أو المترابطة إلنتاج منتج معين

االبتكار المفتوح

مفهوم يحث على االنفتاح على األفكار الخارجية التي يمكن للمؤسسات استقطابها ،فضالً عن

Open Innovation

األفكار الداخلية للشركة

االبتكار المفتوح الداخلي
Inbound Open

نقل المعرفة الخارجية ودمجها مع المعرفة الداخلية الخاصة بالشركة

Innovation
االبتكار المفتوح الخارجي"

شراء أو ترخيص عمليات أو اختراعات (براءات اختراع) من شركات ااخرى

Outbound Innovation
كربنة الخشب

هي عملية تفحيم الخشب إلنتاج الفحم النباتي ،وقطران الخشب

Wood Carbonization
راتنجات

مواد مكونة من مواد عضوية غير متطايرة ،أو شبه صلبة والتي تتكون من مخاليط غير

Resins

متبلورة من أحماض كربوكسيلية ويتم الحصول عليها مباشرة عن طريق تحضيرها ببلمرة
الجزيئات البسيطة.
أو عبارة عن مادة سميكة ولزجة تنتج من خالل عمليات كيميائية لالستخدام في الصناعة.

البترول االصطناعي

وقود هيدروكربوني سائل يشبه البترول الطبيعي منتج من الغاز االصطناعي بطريقة "فيشر

Artificial Petroleum

تروبش" تم اختراعه في ألمانيا خالل الحرب العالمية االولى بسبب نقص النفط ،وتم التوسع
في إنتاجه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
تم وقف إنتاجه بعد الحرب ألنه لم يكن اقتصاديا ً ،ولكن تم استئناف إنتاجه مرة ااخرى
عن طريق تسييل الفحم مع أزمة النفط في السبعينيات.

الصناعات التخمرية الميكروبية

استخدام الكائنات الحية الدقيقة تحت ظروف هوائية أو الهوائية محكمة ،إلنتاج مواد نافعة

Microbial fermentation

ذات قيمة اقتصادية على النطاق التجاري

industries
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محفزات الميتالوسين

عبارة عن مركبات كيميائية

Metallocene

نيل  ، −C5H5ويرتبط بهما في المنتصف عنصر من الفلزات ) ، (Mتسمى مركبات

تتكون من حلقتين متوازيتين من مركبات البنتا دي

الميتالوسين حسب نوع الفلز المرتبط به.

التكسير بالبخار

هي عملية تستخدم في صناعة البتروكيماويات يتم فيها تكسير الهيدروكربونات المشبعة

Steam Cracking

إلى هيدروكربونات أصغر ،غالبًا غير مشبعة .وتعد من الطرق الصناعية الرئيسية
إلنتاج األوليفينات الخفيفة مثل اإليثيلين والبروبيلين.

"اصطياد" أو احتجاز الكربون،
واستخدامه ،وتخزينه

مجموعة من التكنولوجيات واالستراتيجيات التي تهدف للتخفيف من انبعاثات ثاني

( Carbon Capture

أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة ،وتعظيم االستفادة منه

)Utilization and Storage
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The Role of Scientific Research in Developing
the Petrochemical Industry
Abstract:

Petrochemical

industry is heavily innovation driven due to its cost-oriented

nature. Innovation is the key for the petrochemical companies to gain high
profitability. There are several applications and approaches of innovation, open
Innovation is one of the state-of-the-art approaches.

Scientific

research contributes to the progress and renaissance of the global

petrochemical industry from it begins until now. The global petrochemical
industry faces many challenges such as the lack of availability of low-cost raw
materials, the volatility of oil prices, which affects directly the global
petrochemical market, in addition to exit of some traditional petrochemical
products from competition in the market due to the high cost of the primary raw
materials, which leads to low profit margin.

The

study focusses on the important role of the scientific research and

development activities in developing the production technology, and how to
provide alternatives to primary raw materials with competitive prices, which has
contributed to changing the global petrochemical industry landscape. There are
more pressures on international petrochemical companies to develop and improve
product specifications to meet the requirements and desires of consumers.
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