
 

 

انًحبظشح  االٔنٗ      (انجزشٔكًٛٛبٔٚبد)

 

 "انجزشٔالنخبو" ٔرشٛشكهًخ.انجزشٔنكهًخالرُٛٛخلذًٚخيؼُبْبصٚزبنصخشألَٓزاانغبئهُٛجؼًُجُٛبنصخٕس

اصاد أٔصٚزبنُفطإنىبنغ

ٔٚذ.انزٛزٕخذغجٛؼٛبًفٛحمٕالنجزشٔنٕانىبنغٕائالنزٛزغزخشخًُآثبسانجزشٔنٕكزنكبنًٕادانصهجخانزٛزٕخذرائجخفٛبنغبئالنًزكٕس

كَٕبنجزشٔألعبعبًيُبنفحٕيبنٓٛذسٔخُٛٛخٔنكُٓٛحزٕٚؤٚعبًػهىكًٛبرًخزهفخيًُشكجبرزحزٕٚفٛزشكٛجٓبػهىبألٔكغدُٕٛانُزشٔ

 .ٔٚخزهفبنجزشٔنفٛبنشكهٕانزشكٛجزجؼبًنهًُطمخانزٛٛغزخشخًُٓب.خُٕٛانكجشٚذ

فمذٚكَٕؼجبسحػُغبئهؼذًٚبنهٌٕ،عٓالنزطبٚشأٔفٛحبنخشجٓدالرُٛٛخأٔفٛشكهصخشاالعفهزؤٔلذٚكَٕبنضٚزبنخبيؤصفشأٔأحًشأ

 .ٔثُٛؤٔأعٕدٔنكُؼهىبنغبنجٛكَٕهَٕٓؤخعشيحًشأٔأعٕديبئالًإنىبنخعشح

 .ئحخسأيُبنًؼشٔفؤَبنفحٕيبنٓٛذسٔخُٛٛخيمجٕنخال

 .ثٓبكجشٚزٛخانكشٚٓخانًهحٕظخفٛجؼعبنضٕٚربنخبيإنىٕخٕديشكجبدنشائحخٔنزارؼضىب

 : اصم انبخرول 

ٚؼزمذ انؼهًبء اٌ انُفػ انز٘ َغزؼًهّ انٕٛو لذ ركٌٕ يٍ يالٍٚٛ انغٍُٛ ٔ نكٍ ال احذ ٚؼهى رًبيب كٛف ركٌٕ ْزا 

ٔيٍ انًؼشٔف اَّ ٕٚخذ فٙ لٛؼبٌ انجحبس ٔ انًحٛطبد ٔ ٚغزمش انكثش يُّ االٌ ثؼٛذا ػٍ ، انجزشٔل ٔيب ْٕ اصهّ 

 : ٔ ُْبنك َظشٚزبٌ يًٓزبٌ رفغشاٌ اصم انجزشٔل ْٔبربٌ انُظشٚزبٌ ًْب ، عطح االسض فٙ انًُبغك انجشٚخ 

 
  اننظريت انمعذنيت  – ووًال 

ٔظؼذ ْزِ انُظشٚخ يٍ لجم انؼبنى يُذنٛف حٛث رشٛش ْزِ انُظشٚخ انٗ اٌ انًشكجبد انٓٛذسٔكبسثَٕٛخ انزٙ ٚزكٌٕ 

ٚغبػذ فٙ رنك ، يُٓب انخهٛػ انُفطٙ رزكٌٕ فٙ ثبغٍ االسض ثفؼم ثخبس انًبء انغبخٍ ػهٗ كبسثٛذاد انًؼبدٌ 

ٔلذ أٚذ ثؼط انؼهًبء ْزِ انُظشٚخ َزٛدخ ايكبَٛخ اَزبج غبص . حشاسح ثبغٍ االسض ٔ ػٕايم يغبػذح اخشٖ 

 انًٛثبٌ ْٕٔ يٍ انًكَٕبد انغبصٚخ االعبعٛخ نهجزشٔل يٍ رفبػم كبسثٛذ االنًُٕٛو يغ انًبء 

 

   AL4C3 + 12 H2O    4AL(OH)3   + 3CH4 

 

اال اٌ ْزِ انُظشٚخ ػبسظٓب انكثٛش يٍ انؼهًبء ٔرنك ثغجت ػذو اكزشبف آثبس نكبسثٛذاد انفهضاد فٙ يُبغك 

اعزخشاج انُفػ ثبالظبفخ انٗ اٌ ْزِ انُظشٚخ نى رفغش كٛفٛخ ركٍٕٚ كم يٍ انُزشٔخٍٛ ٔ انكجشٚذ ٔ االٔكغدٍٛ 

 . ظًٍ انزشكٛت انؼبو نهجزشٔل 

 

 
 اننظريت انعضىيت : ثانيا 

رفغش ْزِ انُظشٚخ ركٍٕٚ انجزشٔل يٍ انُجبربد ، ْٔٙ انُظشٚخ انًؼزًذح حبنٛب كزفغٛش ػهًٙ الصم ركٍٕٚ انجزشٔل 

انًٛزخ ٔيٍ اخغبو كبئُبد دلٛمخ ال حصش نٓب ٔرعًُذ ْزِ انُظشٚخ اٌ يثم ْزِ انجمبٚب راد االصم انحٕٛاَٙ أ 

انُجبرٙ لذ رشعجذ فظ لٛؼبٌ انجحبس انمذًٚخ ٔ رشعجذ فٕلٓب انًضٚذ يٍ انصخٕس انًحزٕٚخ ػهٗ انًٕاد انؼعٕٚخ 

َفغٓب انزٙ رحًهٓب االَٓبس انزٙ رصت فٙ االثحبس ٔالٌ انطجمبد انمذًٚخ لذ دفُذ رحذ اػًبق ثؼٛذح فمذ رحههذ 

ٔ ثفؼم انحشاسح ٔ . انًٕاد انؼعٕٚخ ثفؼم انٕصٌ ٔ انعغػ  انمبئى فٕلٓب ْٔزا انعغػ انٓبئم  ٕٚنذ اٚعب حشاسح 

انعغػ  ثبالظبفخ انٗ انُشبغ االشؼبػٙ ٔ انزًثٛم انكًٛٛبئٙ ٔ انجكزٛش٘ رحٕنذ انًٕاد انؼعٕٚخ انٗ يكَٕبد 

 . انٓٛذسٔخٍٛ ٔ انكشثٌٕ انزٙ رزحٕل فٙ انُٓبٚخ انٗ انجزشٔل 

 

 

 

 



 

 

:   همأصناف انمركباث انمىجىدة في اننفط انخاو ما يأحي 

  Paraffinic hydrocarbons انهيذروكربىناث انبارافينيت  -1

 لذ ركٌٕ عالعهٓب خطٛخ أ يزفشػخ ٔ لذ ركٌٕ ْزِ انًشكجبد غبصٚخ أ CnH2n+2نٓزِ انًشكجبد صٛغخ ػبيخ  

.  ٔرنك اػزًبدا ػهٗ انزشكٛت انكًٛٛبٔ٘ ٔ انٕصٌ اندضٚئٙ  (يٕاد شًؼٛخ  )عبئهخ أ صهجخ 

  Naphthene hydrocarbonsانهيذروكربىناث اننفثينيت   -2

 ْٔٙ ػجبسح ػٍ ْٛذسٔكشثَٕبد يشجؼخ نٓب رشاكٛت حهمٛخ رزؤنف يٍ خًظ CnH2nنٓزِ انًشكجبد انصٛغخ انؼبيخ 

. انٗ عجغ رساد كشثٌٕ 

   Aromtic hydrocarbonsانهيذروكربىناث اوروماحيت  -3

. ٔنٓزِ انًشكجبد رشاكٛت عذاعٛخ انحهمخ CnH2n-6نٓزِ انًشكجبد انصٛغ انؼبيخ 

  Multi cyclic hydrocarbonsانهيذروكربىناث انمخعذدة انحهقاث   -4

. ٔركٌٕ ْزِ انًشكجبد ثٓٛئخ َفثُٛبد أ يشكجبد اسٔيبرٛخ يزؼذدح انحهمبد 

  Olefinic hydrocarbonsانمركباث اوونيفينت   -5

 ٔٚمغ ظًٍ ْزا انصُف انًشكجبد األحبدٚخاٜصشح انًضدٔخخ ٔ انًشكجبد CnH2nنٓزِ انًشكجبد انصٛغخ انؼبيخ 

َٔظشا نفؼبنٛخ ْزا انصُف يٍ انًشكجبد فؤَٓب رٕخذ فٙ انجزشٔل ثزشاكٛض لهٛهخ َغجٛب ، ثُبئٛخ اٜصشح انًضدٔخخ 

 .  Thermal crackingغٛش اَّ ًٚكٍ ركٍٕٚ كًٛبد كجٛشح يُٓب ثٕعبغخ ػًهٛبد انحم انحشاس٘ 

  Sulfur compoundsمركباث انكبريج  -6

يٍ انًشكجبد انًؤنٕفخ نهكجشٚذ  % 6ٕٚخذ انكجشٚذ فٙ انُفػ انخبو ثشكم حش أ ثشكم يزحذ ٔ ثُغت لذ رصم انٗ 

ٔ رصُف انُفٕغ انزٙ ، فٙ انجزشٔل ْٙ كجشٚزٛذ انٓٛذسٔخٍٛ ٔ انثبٕٚفُٛبد ٔ انًشكجزبَبد ٔ انكجشٚزٛذاد ٔ غٛشْب 

ثبنُفٕغ انٕاغئخ انكجشٚذ ْٔزا انُٕع يشغٕة فّٛ خذا َٔظشا نكٌٕ يشكجبد انكجشٚذ  % 0.5رحزٕ٘ ػهٗ الم يٍ 

.  ثمٛهخ َغجٛب فزؼشف انُفٕغ انحبٔٚخ ػهٗ َغت ػبنٛخ يٍ يشكجبد انكجشٚذ ثبنُفٕغ انثمٛهخ 

  Oxygen compoundsانمركباث اووكسجينيت  -7

ٕٚخذ األٔكغدٍٛ فٙ انجزشٔل ثشكم يزحذ ػهٗ ْٛئخ يشكجبد يثم انكحٕالد ٔ انفُٕٛالد ٔ انشارُدبد ٔ 

.  ٔصَب  % 2انحٕايط انؼعٕٚخ ٔ رٕخذ َغجخ اػهٗ يٍ ْزِ انًشكجبد فٙ انُفٕغ انثمٛهخ لذ رصم انٗ حٕانٙ 

  Nitrogen compoundsانمركباث اننخروجينيت    -8

ٔصَب ٔ رشًم ػهٗ انجٛشٚذُٚبد ٔ انكُٕٕٚالد ٔ االَذٔالد  % 0.1ٔ رجهغ َغت ْزِ انًشكجبد فٙ انجزشٔل الم يٍ 

.  ٔ انجبٚشٔالد ٔ غٛشْب 

   inorganic compoundsانمركباث انالعضىيت  -9

حٛث ٕٚخذ رمشٚجب فٙ كبفخ إَٔاع انُفٕغ ٔ ػُذيب رضٚذ َغجزٓب ، ٔ ٚشًم ْزا انصُف ػهٗ األيالحًثم يهح انطؼبو 

.  ٔصَب ٚدت إصانزٓب كًب ْٕ انحبل يغ يشكجبد انكجشٚذ ٔ انطٍٛ ٔ انشيم ٔ انًشكجبد األخشٖ  % 0.7ػٍ 

ٔ ٚحزٕ٘ انجزشٔل انخبو ػهٗ كبفخ انؼُبصش انًٕخٕدح فٙ يبء انجحش ٔنؼم يٍ اكثش : مركباث  خري  -10

.   ٔ انضسَٛخ ٔغٛشْب و انؼُبصش انًبنٕف رٕاخذْب فّٛ ْٙ انفُبدٕٚو ٔ انُٛكم ٔ انٕٛسإَٛ

 

 



 

 

:  بخرول ـحصنيف ال

 ٔٚحٕ٘ ْزا انصُف ػهٗ  Paraffin base Oilاننفط انبرافيني     ٚصُف انجزشٔل انٗ صُفٍٛ سئٛغٍٛ ًْب 

انكبصٔنٍٛ انًمطش يٍ ْزا انخبو ٚكٌٕ ثبسافُٛٙ انزشكٛت را  )انٓٛذسٔكشثَٕبد انجشافُٛٛخ فٙ كبفخ اخضائّ انًمطشح 

 ٔ Naphthene base Oilاوساس اننفثينئ انصُف انثبَٙ فٕٓ انجزشٔل رٔ ،  (خصبئص غٛش يشغٕة ثٓب 

انز٘ ٚزكٌٕ ػبدح يٍ انُفثبد ٔانزٙ ْٙ ػجبسح ػٍ يشكجبد حهمٛخ يشجؼخ لذ ٚكٌٕ نٓب عالعم خبَجٛخ َفثُٛٛخ أ 

ْٔزا انصُف ٚحزٕ٘ ػبدح ػهٗ كًٛبد ال ثبط ثٓب يٍ انًٕاد االعفهزٛخ انغٕداء انٓشخ غٛش انمبثهخ ، ثبسافُٛٛخ 

.  نالَصٓبس 

:   وعهً اننحى اوحي Base      و يصنف اننفط انخاو من قبم انمصافي نسبت انً  ساسه 

ٚكٌٕ ػبدح غُٛب ثبنًٕاد انشًؼٛخ ٔصٕٚد انزشحٛى ٔ رحزٕ٘ ػهٗ كًٛبد : انُفػ انخبو راد األعبط انجشافُٛٙ  -1

 . لهٛهخ يٍ انُفثُٛبد ٔ اإلعفهذ ٔركٌٕ َغجخ يشكجبد االٔكغدٍٛ ٔ انكجشٚذ ٔ انُزشٔخٍٛ لهٛهخ خذا 

 .رؼطٙ ْزِ َغجخ ػبنٛخ يٍ انًٕاج انمٛشٚخ ٔ االعفهزٛخ ٔ صٕٚد انزشحٛى : انُفػ انخبو راد األعبط اإلعفهزٙ  -2

نٓزا انُٕع يٍ انجزشٔل خصبئص ٔ يٕاصفبد رزٕعػ رهك انخبصخ ثبنُفػ : انُفػ انخبو راد االعبط انًخزهػ  -3

 . انجشافُٛٙ ٔ انُفػ االعفهزٙ االعبط 

ٚحزٕ٘ ْزا انُٕع ػهٗ كًٛبد كجٛشح َغجٛب يٍ انًشكجبد االسٔيبرٛخ راد : انُفػ انخبو راد االعبط االسٔيبرٙ  -4

.  االٔصاٌ اندضٚئٛخ انٕاغئخ ٔ انُفثُٛبد ٔ كًٛبد لهٛهخ يٍ االعفهذ ٔصٕٚد انزشحٛى 

 

  : (اننفط انخاو  ) حركيب انبخرول

أٔ )انُغجٛخ   ػًهٛخ فصم رؼزًذ ػهٗ ٘، ِٔ أثُبء ػًهٛبد انزصفٛخ ، ٚزى فصم انكًٛبٔٚبد انًكَٕخ نهُفػ ػٍ غشٚك

ٔرُزح انًُزدبد انًخزهفخ ثزشرٛت َمطخ غهٛبَٓب ثًب . نهًٕاد انًخزهفخ انُبردخ ػٍ رمطٛش انُفػ (لبثهٛخ انزطبٚش انُغجٛخ

انٓٛذسٔكشثَٕبد، ْٔزِ ثذٔسْب رزكٌٕ يٍ  ٔٚزكٌٕ انُفػ يٍ،  اإلٚثبٌ  ،ل انًٛثبٌفٛٓب انغبصد انخفٛفخ ، يث

ٔثؼط انكًٛبد أكغدٍٛ "كجشٚذ" َٛزشٔخٍٛ"ٔثؼط األخضاء غٛش انكشثَٕٛخ يثم . يشكجبد ػعٕٚخ رحزٕ٘ ػهٗ

 .يٍ رشكٛت انُفػ% 1ٔيثم ْزِ انؼُبصش ال رزؼذٖ َٛكم"فبَبدٕٚوانعئٛهخ يٍ انفهضاد يثم

يُزدبد .ْٔى خًٛؼب غبصاد . C4H10ثٕربٌ،C3H8ثشٔثبٌ، C2H6"إٚثبٌ ،CH4 يٛثبٌ"أنكبٌ" ٔأخف أسثؼخ

ٔعٕائم انزُظٛف اندبف   ٔٚزى اعزخذايٓى. َمٛخ َبفثب كهٓب خفٛفخ، ٔرزطبٚش ثغٕٓنخ، C5-7 انغالعم انكشثَٕٛخ

فٓٙ ركٌٕ  C12H26 إنٗ C6H14 أيب انغالعم األكثش رؼمٛذا يٍ. ٔيُزدبد رغزخذو فٙ انزدفٛف انغشٚغ األخشٖ

 إنٗ C10 يٍ انغالعم انكشثَٕٛخ انكٛشٔعٍٛ ٔٚزى صُغ. (اندبصٔنٍٛ) انجُضٍٚ يخزهطخ ثؼعٓب انجؼط ٔركٌٕ

C15ٔصٚذ انًٕالذ فٙ انًذٖ يٍ  ثى ٔلٕد C10 ٗإن C20األثمم يٍ رنك فٓٙ رغزخذو  صٕٚد انٕلٕد أيب

 .انغشفخ  "دسخخ حشاسحفٙ  عبئمٔخًٛغ ْزِ انًشكجبد انُفطٛخ يحشكبد فٙ

تكون صلبة،  C20السالسل األعلى منC20 إلى C16 تتراوح من "فازلٌنلفزٌوت التشحٌم والشحم شبه الصلب وا

 .أسفلت،، وتتواجد هذه المواد الثقٌلة فً قاع برج التقطٌر قطرانقار ، ، ثم بعد ذلك بداٌة من شمعبرافٌن

 

 

 

 

 

ٌعطً التسلسل التالً مكونات النفط الناتجة بحسب تسلسل درجة غلٌانها تحت تأثٌر الضغط الجوي فً 

  التقطٌر التجزٌئً بالدرجةمئوٌة



 

 

   70 – 40"ٌستخدم مذٌب C°:   

 60: خفٌف بنزٌن C° –  100ٌستخدم كوقودسٌارة  

 100: ثقٌل بنزٌن C° -150 ٌستخدم كوقود للسٌارات 

 120: خفٌف كٌروسٌن C° – 150ٌستخدم كمذٌب ووقود للمنازل 

 300 – 150 :كٌروسٌن C° محرك نفاثٌستخدم كوقود 

  350 – 250 : الدٌزل C° للتسخٌن /  ٌستخدم 

 : 300 C° ˂ٌستخدممحرك  

 وقود متبقً"،شمعاسفلت :األجزاء الغلٌظة الباقٌةقار ،  

 



:المحاضرة الثانية  
:مصادر الييدروكاربونات النفطية  

وسائل :يتم الحصول عمى المواد االولية المستخدمة في الصناعة البتروكيمياوية عن طريقين رئيسسين 
االستخالص بالمذيبات و الفصل بعممية التبمور فمن المواد المستحصمة بيذه ,فيزياوية مثل التقطير 

الطريقة مقطع النفثا  الذي يعتبر المادة االولية لكثير من العمميات النتاج االثيمين واالستيمين وغاز 
االمونيا وغير فيزياوية مثل التحويل كاعادة التشكيل  والتكسيربوجود العوامل المساعدة مثل الحصول عمى 

 .االوليفيناتالبارافينات الواطئة
 

: تصنيف طرق الفصل المعمول بيا لتييئة المواد االولية لمصناعات البتروكيمياوية المختمفة
: الطرق الفيزياوية

 .وتشمل عمميات التقطير وعمميات االمتصاص بالمذيبات السائمة, بخار-انظمة السائل -1
 .سائل وتشمل عمميات االستخالص بالمذيبات-انظمة سائل -2
 .صمب وتشمل عمميات االمتصاص بواسطة االمواد الصمبة وطرق التبمور-انظمة سائل -3
 .بخار وتشمل تافصل بالمناخل الجزيئية-انظمة صمب -4

 :بخار-انظمة السائل-1
التقطير التجزيئي وعمميات االمتصاص بالمذيبات السائمة ,  وتشمل عمميات التقطير -1

 :التقطير التجزيئي - أ
ويستخدم التقطير لفصل المواد عن بعضيا في مدى درجات غميان معينة حيث يعمل برج التقطير 
تحت ضغط لفصل الغازات والييدروكاربونات الخفيفة  قبل البدء بعممية التقطير التجزيئي اما اذا 

تقاربت درجات المواد المطموب فصميا فيستخدم طرق اخرى مثل التقطير االيزو تروبي او التقطير 
االستخالصي وتستخدم لفصل مواد بارافينية عن مواد اروماتية متقاربة في درجة الغميان وفي التقطير 

االمينات وغيرىا لغرض الحصول عمى امزجة ,الكحوالت.,االيزوتروبي تضاف مواد قطبية مثل الماء 
: ايزوتروزبية حيث ىذه المواد تزيد من درجة تطاير الييدروكاربونات وحسب التسمسل



. مواد اروماتية<اوليفينات<نفثينات<بارافينات
اما التقطير االستخالصي يتم اضافة مذيبات انتقائية ذات درجة غميان اعمى من الييدروكاربون المطموب 

فصمو مثل الفينول واالسيتون 
: التقطير االستخالصي افضل من التقطير االيزوتروبي

. اليسبب تاكل المعدات-1
. االنتقائي العالية بسسب درجة الغميان االعمى من الييدروكاربون المراد فصل- 2
. توفير الطاقة منحيث سيولة فصمو-3

 االمتصاص بالمذيبات - ب
من الغاز H2S ,CO2وتستخدم لفصل الغازات يباستخدام مذيبات سائمة مثل فصل الغازات الحامضية مثل 

. الطبيعي باستخدام  مذيب ايثانول امين
: سائل -انظمة سائل-2

تشمل عمميات االستخالص بالمذيبات 
تستخدم ىذه الطريقة لفصل الييدروكاربونات الواطئة نسبيا النيالتتأثربدرجة غميان المواد واوزانيا 

ويتم تبريد المذيب بعد االستخالص لمحصول عمى طورين سائميناالول ىو المذيب والثاني ىو .الجزيئية
. يفصالن عن بعضيما.المواد الييدروكاربونيةالمذابة

 
 صمب -انظمة سائل-3

تشمل عمميات االمتصاص بواسطة االمواد الصمبة وطرق التبمور وتستخدم  
 لفصل الييدروكاربونات ذات درجات الغميان العالية  -1
 .ذرات كاربون8فصل البارازايمين عن الييدروكاربوناتاالروماتية التي ليا  -2

وذلك من خالل امتصاص المواد االروماتية من المواد االخرى بواسطة جل السميكا الذي ينتج من معاممة 
سميكات الصوديوم مع حامض الكبريتيك ومن ثم الحصول عمى المركبات االروماتية بواسطة عمميات فك 

. االمتصاص



 :بخار-انظمة صمب-4
 :تشمل الفصل بالمناخل الجزيئية

تستخدم ىذه الطريقة لفصل الييدروكاربونات منخفضة الوزن الجزيئي عندما اليمكن فصميا 
. الطور الصمب اما فحم الخشب او الزيواليت.بالتكثيف

 
: طرق الفصل غير الفيزياوية

 (بوجود العوامل المساعدة اوبوجود الييدروجين)التكسير الحراريوالتكسير المعجل -1
 وتتضمن التفحيم او خفض المزوجة وينتج عنيا جزيئات من االوليفينات او البارافينات اي اصغر من 

. واليدف منيا الحصول عمى اكبركمية من المواد السائمة واقل من المواد الغازية. جزيئات المادة االصمية
 (بوجود العوامل المساعدة)التكسير المعجل -أ

 وتستخدم النتاج العديد من المواد االولية في الصناعات البتروكيمياوية والنتاج البنزين الممتاز وتستخدم 
. االطيان الطبيعية اوسميكات االلمنيوم المحضرة صناعيا

 

 
 التكسير الحراري بوجود الييدروجين-ب 

تجري عممية التكسير تحت ضغط جوي من الييدروجين ودرجة حرارةمعينةوتسخدم االتربة الصناعية 
. واالنيكل او البالديوم بدل الصوديوم

التكسير بالعامل المساعد التكسير الحراري 
يتم باستخدام الحرارة المنخفضةوبوجودعامل مساعد يتم باستخدام الحرارة العالية وبدون عامل مساعد 

يتم بالطورالسائل يتم بالطور الغازي والسائل والصمب 
اليستخدم عمى نطاق انتاجي كبير النو يحتاج 

معدات مكمفة 
يستخدم عمى نطاق انتاجي كبير 

يستخدم ضغوط واطئة يستخدم ضغوط عالية 
البنزين الناتج يحوي االوليفينات بشكل اقل البنزين الناتج يحوي االوليفينات بشكل اكبر 



. اعادة التشكل بالحرارة او بالعوامل المساعدة-2
. تيدف الى اعادة بناء المركبات الييدروكاربونية وليس تكسيرىا  اوتتم باستخدام عوامل مساعدة

 Al2O3-Sio2ويستخدم البالتين كعامل مساعد محمول عمى : المعاممة بالييدروجين-3
اليدف الرئيسئ منيا 

. التخمص من مركبات االوكسجين والكبريت والنيتروجين-أ
 .لغرض تشييع االواصر االوليفينية- ب
. سحب الكبريت بعد تحويمو الى كبريتيد الييدروجين- ج 

 :تفاعالت االلكمة-4
تجري ىذه التفاعالت بين الييدروكاربونات المشبعة كااليزوبيوتان مع االوليفيناتكااليزوبيوتين لمحصول 

. عمى مركبات جديدة ومفيدة
 :االزمرة

. ىو تحول شبيي من مكبات معينة الى مركبات اكثر اىمية مثل تحول البروبمين الى االيزوبرين
: تفاعالت البممرة-5

. وىي اتحاد اثنين من جزيئات االوليفين لتكوين جزيئة ذات وزن جزيئي اكبر



 الصناعات البتروكيمياوية 

نعذد كبٛش  (كًٕاد خبو)ْٙ انعًهٛبث انتٙ ٚتى يٍ خالنٓب تضٕٚم يكَٕبث انُفظ األنغبص انطبٛعٙ أ يشتقبتٓب  

. يٍ انًٕادد انكًٛٛبئٛت انعضٕٚت ٔغٛش انعضٕٚت ٔانتٙ تسًٗ ببنبتشٔكًٛٛبٔٚبث أ انًُتزبث انبتشٔكًٛٛبٔٚت

البتروكيمياويات 

ْٙ انًٕاد انكًٛٛبٔٚت انتٙ ٚتى اَتبرٓب يٍ يكَٕبث انُفظ ٔانغبص انطبٛعٙ  ٔعذدْب يضذٔد ٔتسًٗ 

 (انٕسطٛت ٔانُٓبئٛت)انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔتعتبش انقبعذة االسبسٛت نهصُبعبث انبتشٔكًٛٛبٔٚت االخشٖ 

: ٔتُتًٙ انٗ حالث يزًٕعبث ْٙ

(. انتٙ تضى االٚخٛهُٕٛانبشٔبهٍٛ ٔغٛشْب)االٔنٕفُٛبث (1

( انتٙ تضى انبُضٍٚ ٔانتٕنُٕٕٚانضاٚهٍٛ)انًشكببث االسٔيبتٛت(2

( . انًٛخبَٕل ٔاالٚخبَٕل ٔاو تٙ بٙ ا٘)انًشكببث االٔكسزُٛٛت(3

مراحل انتاج البتروكيمياويات 

 :ًٚش تصُٛع انبتشٔكًٛٛبٔٚبث  بعذة يشاصم

مرحلة البتروكيمياويات االساسية 

- انُشبدس-انًٛخبَٕل)انٗ بتشٔكًٛٛبٔٚبث اسبسٛت (انُبفخب- بٕٛتبٌ- بشٔببٌ- اٚخبٌ- يٛخبٌ)تضٕٚم انًٕاد انخبو

. (انضاٚهٍٛ- انبُضٍٚ- انبٕٛتبدٍٚ- انبشٔبهٍٛ- االٚخٛهٍٛ

تًخم صهقت انٕصم بٍٛ انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔيعظى انبتشٔكًٛٛبٔٚبث :يشصهت انبتشٔكًٛٛبٔٚبث انٕسطٛت

صبيض - اصبد٘ كهٕسٚذ انفبُٚٛم- اٚخٛهُٛكالٚكٕل اٚخبَٕل–اكسٛذ االٚخٛهٍٛ - يٛالٍَٛ,فشيبنذٚٓبٚذ: انُٓبئٛت يخم

 (تشفخبنٛك

: مرحلة البتروكيمياويات النهائية

 (انًٛاليٍٛ فٕسيبنذٚٓبٚذ- انًطبط- االنٛبف انصُبعٛت-انهذائٍ)يخم انبٕنًٛشاث

ٔتًخم انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔانبتشٔكًٛٛبٔٚبث انٕسطٛت ٔانُٓبئٛت انًٕاد انخبو االسبسٛت نهصُبعبث ث 

. (االستٓالكٛت)انتضٕٚهٛت

 

 

 



 

 (Down Stream Industrie)الصناعات التحىيلية

ْٙ انعًهٛبث انصُبعٛت انتٙ تستخذو انبتشٔكًٛٛبٔٚبث ٔيشتقبتٓب الَتبد يُتزبث استٓالكٛت ٔيٍ تهك 

اغشٛت انتُبضش - انًبَٔبث)انذْبَبث انًٕاد انالصقت االصببغ–صُبعت انغضل ٔانُسٛذ - انصُبعبث

, ادٔاث انطبخ–ٔاَتبد انًالبس .انًُظفبث انصُبعٛت-(تضهٛت انًٛبِ)انعكسٙ

 Synthesis Gas(CO/ H2)غاز التصنيع -1

عهٗ انصعٛذ انصُبعٙ استخذو انفضى  ٔانفضى انضزش٘  فٙ انتفبعم انًعشٔف غبص انفضى أ غبص انًبء كًب -1

 C+H2O                      CO+H2     :فٙ انتفبعم انتبنٙ

. انخ....ْذسرت انفضى, انكضٕل االحٛهٙ,اَتبد االيَٕٛب: تٕرذ عًهٛبث يًٓت تستُذ انٗ ْزا انتفبعم يخال 

: ُٚتذ غبص انتصُٛع بشكم سئٛسٙ يٍ انًٛخبٌ ببنطشق االتٛت

 Steam Reformingطريقة االصالح البخاري (1

 :بخبس-تفبعم انًٛخبٌ

  

 

 

 Auto-thermal Crackingطريقة التكسير الحراري (2

:  االٔكسزٍٛ- عًهٛت انًٛخبٌ

. ٔٚستخذو نهضصٕل عهٗ انغبص انسبئم انًستعًم فٙ انتذفئت

 

 

 

 



: تفبعالث انٓٛذسٔرٍٛ ٔأل أكسٛذ انكبسبٌٕ

:  انُشبدسNH3تضضٛش غبص االيَٕٛب-1

 .°33,3-االيَٕٛب غبص نّ سائضت يًٛضة ٔدسرت غهٛبَٓب 

 

ٚتى انضصٕل عم غبص انٓٛذسٔرٍٛ انًستخذو فٙ اَتبد انٓٛذسٔرٍٛ يٍ غبص انتصُٛع بعذ اكسذة انكشبٌٕ انٗ 

كًب فٙ CO2َٕل ايٍٛ انز٘ ٚعًم عهٗ ايتصبص احُبئٙ االٔكسٛذ بًضفضاث يؤكسذة ٚهٙ رنك استخذاو اٚج

: انتفبعم انتبنٙ

 

 

 

 

ٔٚتى  اَتبد االيَٕٛب بتفبعم انُٛتشٔرٍٛ يع انٓٛذسٔرٍٛ انُبتذ يٍ انتفبعم اعالِ ببستخذاو أكسٛذ انضذٚذ 

: كًب فٙ انًعبدنت انتبنٛت. انًُشظ ببٔكسٛذ االنًُٕٛو

 

ٕٚسٚب نصُبعت % 3,يٍ االيَٕٛب فٙ صُبعت االسًذة انختهفت انعضٕٚت ٔغٛش انعضٕٚت % 75ٚستخذو 

. سٛبَٛذ انًعبدٌ ٔايالس  االيَٕٛب ٔغٛشْب,صبيض انُتشٚك,َتشاث االيَٕٕٛو , انبالستٛك ٔصُبعبث اخشٖ

 

 

 

: استخذايبث غبص االيَٕٛب



 :Ureaاَتبد انٕٛسٚب-أ

: خٕاص انٕٛسٚب

°. 132.5انٕٛسٚب يبدة بٛضبء دسصت اَصٓبسْب

%. 46.6اعهٗ االسًذة انُٛتشٔرُٛٛت تشكٛضا ببنُٛتشٔرٍٛ 

: تضضٛش انٕٛسٚب

. تتفبعم يع انًبء ُٔٚطهك انُشبدس ٔحبَٙ أكسٛذ انكبسبٌٕ

 

. االستٛهٍٛ

اسٕد انكبسبٌٕ - 3

 Synthesis Gas(CO/H2)غبص انتصُٛع - -1

ٔٚستخذو فٙ  

a- ُّاَتبد انًٛخبَٕل انز٘ ُٚتذ ي

ساتُزبث انفُٕٛل ,ساتُزبث انٕٛسٚب فٕسيبنذٚٓبٚذ,ساتُزبتبالسٛتبل )انفٕسيبنذٚٓبٚذ  انز٘ ُٚتذ يُّ

انًخٛهٍٛ سببعٙ , بٕٛتبٌ دإٚل, سذاسٙ-1,4,ساتُزبث انًٛاليٍٛ فٕسيبنذٚٓبٚذ, فٕسيبنذٚٓبٚذ

. (خالتبنفبُٚٛم,بُتباسحشُٕٚل,االيٍٛ

. (خالث انفبُٚٛم)صبيض انخهٛك انز٘ ُٚتذ -2

 .االستشاتٕ سٛبَٛذ انٓٛذسٔرٍٛ,االيُٛبتبنًخٛهٛت,يخٛم حبنخٙ بٕٛتٛالالحٛم,كهٕسٔيٛخبٌ -3

b-انُشبدس ٔتستخذو فٙ اَتبد :

انٕٛسٚب -1      

 .َتشاث ٔكبشٚتبث ٔفٕسفبث االيَٕٕٛو -2

  ٔصبيض انُتشٚك.االسًذة انًشكبت -3



 :البتروكيماويات االساسية مواد ناتجة من الغاز الطبيعي 

وٌعد المٌثان المكون .ٌعدالغاز الطبٌعً أحد المصادر الرئٌسة لصناعة البتروكٌماوٌات فً العالم

تعدٌل .من عدٌد من الغازات الطبٌعٌة % ٩٠الرئٌسً للغاز الطبٌعً، وتقل نسبته إلى أكثر من 

الغاز الطبٌعً ٌنتج أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن، وهذان الغازان فً خلٌط منهما ٌسمى 

 . بغاز التشٌٌد

 

 

 SYNTHESIS GAS SYN-GAS غاز التشييد

 أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن بؤٌة نسب منهما، وقد  منغاز التشٌٌد هو خلٌط من غازي

تستعمل هذه المخالٌط كما هً، أو ٌفصل مكونٌها الستعمال كل منهما على حدة، وٌنتج غاز 

هما عملٌة التعدٌل : التشٌٌد بتفاعل الغاز الطبٌعً مع بخار الماء عن طرٌق عملٌتٌن أساسٌتٌن

ببخار الماء، وعملٌة األكسدة الجزئٌة، وتستعمل هاتٌن العملٌتٌن الغاز الطبٌعً كمادة أولٌة 

عملٌة التعدٌل ببخار الماء قد و بصفة أساسٌة، إال أنهما ٌمكنهما أٌضا، استعمال مقطرات أثقل، 

تستعمل مقطرات ثقٌلة مثل السوالر إال أن األكسدة الجزئٌة قد تستعمل أبعد من ذلك لتشمل 

. مخلفات التقطٌر الثقٌلة

عملية التعديل ببخار الماء - 1

ٌستعمل فٌها حفازات تحتوي على أكسٌد النٌكل، على ألومٌنا  catalytic هذه العملٌة حفزٌة

،NiO/Al2O3  والذي ٌعبؤ فً أنابٌب رأسٌة كطبقة ثابتةونظرا الستعمال درجات حرارة عالٌة

م فً هذه العملٌة، فإن السبائك المصنوع منها صلب هذه األنابٌب تحتوي  °١٠٠٠تصل إلى 

 exhaust وٌستفاد من حرارة غازات العادم.على نسبة عالٌة من الكروم والنٌكل لتقاوم التآكل 

 steam المنبعثة من األفران المسخنة لألنابٌب المحتوٌة على الحفاز، فً تسخٌن بخار الماء



المستعمل فً هذه العملٌة إذ ٌنتج نصف بخار الماء الالزم للتفاعالت منها والعملٌة من العملٌات 

والنصف العلوي من األنابٌب ٌحتوي على حفاز ٌختلف continuous process flowالمستمرة 

قلٌالً عن الحفاز المعبؤ فً النصف السفلً منها، إذ أن النصف السفلً ٌحتوي على نسب أكبر 

 كما تختلف promotersمن األكاسٌد القاعدٌة، مثل أكسٌد البوتاسٌوم التً تعمل كمنشطات 

درجة حرارة النصف العلوى من أنابٌب الحفاز عن حرارة النصف السفلً فاألولى حوالً 

 ضغًطا جوٌا، وهو ٢٥م والضغط المستعمل فً العملٌة هو °1000م، بٌنما الثانٌة حوالً 700°

ضغط منخفض نسبٌا، وبالرغم من أن وجهة النظر الثرمودٌنامٌكٌة تلزم باستعمال ضغوط أكثر 

 على الحفاز؛ Coke جو ٌساعد على عدم ترسٌب الكوك ٢٥انخفاضاً إال أن رفع الضغط إلى 

 disintegrationألنه ٌنقص من عمره التشغٌلً وٌسبب تفتته، أٌضا 

 

 PARTIAL OXIDATION عملية األكسدة الجزئية- 2

ُتعد هذه العملٌة أحدث من التعدٌل ببخار الماء، إال أن األخٌرة أوسع انتشارا حتى اآلن، وقد زاد 

وقد توصلت إلى هذه . رخٌص اإلنتاج حالٌا جٌنانتشار األكسدة الجزئٌة بعد أن أصبح األكس

 Texaco العملٌة شركة تكساس للبترول، لذلك تسمى، أٌضا، بعملٌة تكساكو نسبة لهذه الشركة

Process The كذلك ٌطلق علٌها، أٌضا، اسم عملٌة التعدٌل باألكسجٌن Oxygen Reforming 

ألن األكسجٌن ٌستعمل فٌها، أٌضاً، مما ٌفرقها عن التعدٌل ببخار الماء، ومن األسماء المستعملة 

 Synthesis Gas لهذه العملٌة، اسم عملٌة تولٌد غاز التشٌٌد

ومما ٌجعل هذه العملٌة أكثر اقتصادٌا من التعدٌل الحفزي، أنها تستعمل مواد تغذٌة ثقٌلة كزٌت 

إذ ال ٌهم استعمال أي نوع من مادة التغذٌة الهٌدروكربونٌة؛ ألنها عملٌة غٌر  Fuel oil الوقود

ومن المتوقع أن .وال ٌخشى ترسٌب كربون كما فً العملٌات الحفزٌة non-catalytic حفزٌة



ٌكثر انتشار هذه العملٌة فً المستقبل خاصة فً المناطق التً ٌصعب وصول الغاز الطبٌعً 

إلٌها والتً هً فً حاجة ملحة للمقطرات الخفٌفة 

 

 لعمليةاألكسدةالجزئيةلغرضانتاجغازالتشييد( 1 )شكل 

 

صناعةالموادالبتروكيماوية الوسيطة 

 :موادناتجة من غاز التشييد 

 

 



ويعد المادة .يالحظ هنا أن غاز التشييد هو أهم منتج بتروكيماوي ينتج من الغاز الطبيعي

 .األولية لمنتجات األمونيا واليوريا والميثانول

 (النشادر)األمونيا .أ.

تعد صناعة األمونٌا والٌورٌا من الصناعات الرئٌسة للصناعات النٌتروجٌنٌة،  (١

 .وتمثلصناعة األسمدة األزوتٌة أهم منتجاتها

كان االستخدام األساس لألمونٌا هو صناعة حامض النٌترٌك، وذلك بواسطة  (٢

تمثالألمونٌا أهم . أكسدتها، ثم ازداد الطلب على األمونٌا فً صناعة االسمدة

مصدر نٌتروجٌنً لنمو النبات، ولذلك كان ٌتم ضخ األمونٌا السائلة أو محلولها 

 المائً المخفف فً التربة

تستخدم األمونٌا فً تصنٌع أنواع من األسمدة النٌتروجٌنٌة مثل نترات األمونٌوموفوسفات (3

 .األمونٌوم والٌورٌا

 

 :اليوريا .ب

: ٌتم صناعة الٌورٌا بتفاعل األمونٌا مع ثانً أكسٌد الكربون، وتنتج الٌورٌا على مرحلتٌن

ٌحتاج  -ٌتكون فٌها كاربامات األمونٌوم، والتفاعل هنا طارد للحرارة، ولذلك : المرحلة األولى

م، وضغط 200-180التفاعل لحرارة منخفضة، وضغط مرتفع نسبٌا، ولذلك تستخدم حرارة 

أما نسبة % 40-35جو، وتكون نسبة التحول إلى األمونٌا فً الدورة الواحدة 180-200

. 1:3األمونٌا إلى ثانً أكسٌد الكربون فً التغذٌة فتصل إلى حوالً

والتفاعل هنا .م °٢٠٠تتحلل فٌها كاربامات األمونٌوم إلى ٌورٌا وماء عند : المرحلة الثانٌة

. ماص للحرارة

 



 

 

 

 

نموذج مخططلعلميةإنتاجاليوريا (2)شكل 



: الميثانول  - ج

 . بالطرٌقة نفسها التً ٌنتج بها الٌوم١٩٢٣ٌصنع المٌثانول من غاز التشٌٌد منذ عام - 1

وتوجد مصانع المٌثانول عادة بجوار مصانع الٌورٌا، وذلك ألن مصنع المٌثانول ٌستخدم ثانً 

فً هذه الحالة ٌتم تفاعل ثانً أكسٌد الكربون مع .أكسٌد الكربون الناتج من طرٌقة هابر لألمونٌا

المٌثان والبخار فوق حفاز النٌكل، لٌنتج كمٌات إضافٌة من أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن، 

ثم السٌر قدما التحادهما لتكوٌن المٌثانول، الذي ٌستلزم ضغوًطا مرتفعة جدا حتى ال ٌرتد 

: وٌنعكس التفاعل األخٌر

 

 

ٌشمل تصنٌع المٌثانول ثالث خطوات رئٌسة - 2

أكسٌد .اإلصالح البخاري للغاز الطبٌعى، وإضافة ثانً أكسٌد الكربون لتعدٌل نسبة أول  -أ 

 2:1الكربون إلى الهٌدروجٌن لتكون 

 بسكال ١٥٠٠ إلى ٥٠٠الضغط من  -ب 

محول حفزي لتكوٌن المٌثانول  -ج 

تنقٌة المٌثانول وتقطٌره  -د 

  

 

 

 



 

 مصنعإنتاجالميثانول(3)شكل 

من  % 50-40حوالً.وٌنقل داخل حاوٌات مغلقة % ٩٩ٌتم الحصول على المٌثانول بنقاوة  -

 المٌثانول ٌتم تحوٌله إلى فورمالدهاٌد بؤكسدته بالهواء

 

ٌعدالفورمالدهاٌد مكوًنا مهما فً صناعة اللدائن األمٌنٌة والفٌنولٌة 

من البتروكيماويات  Intermediates تصنيع البتروكيماويات الوسيطة: ثانيا 

األساسية 

المٌثانول،  EG اإلٌثٌلٌنجلٌكول EO  وتشمل ، قائمة كبٌرة من المواد مثل أكسٌد اإلٌثٌلٌن

 VC الفٌنٌل كلورٌد - اإلستٌرٌن - أسود الكربون TPA  -ثالٌكياألمونٌا حامض الترف

 

 End Products إنتاج البتروكيماويات النهائية:ثالثا 

أو الوسٌطة، ومن أمثلة /باستخدام واحد أو أكثر من البتروكٌماوٌات األساسٌة وٌتم ذلك 

 PE البتروكٌماوٌات النهائٌة فً مجال صناعة مواد البالستٌكالبولً إٌثٌلٌن بنوعٌاته المختلفة

، المكون األساسً ألكثر نوعٌات المطاط SB كما ٌمثل اإلستٌرٌنبٌوتادٌٌن PP والبولً بروبٌلٌن

بٌنما تشتمل األلٌاف التخلٌقٌة على ثالث مجموعات SBR الصناعً استهالًكا فً الوقت الحاضر

تركٌبة متباٌنة، هى مجموعة البولٌإستر، ومجموعة البولً أمٌدات، ومجموعة البولً 

 .أكرٌلونترل



أما فً مجال المواد ذات النشاط السطحً فٌمثل الملح الصودٌومً لحامض األلكٌلسلفونٌك أحد 

البتروكٌماوٌات النهائٌة 

 Downstream Industries الصناعات التكميلية:رابعا 

ومن خاللها ٌتم تصنٌع منتجات للتسوٌق باألشكال والمواصفات المطلوبة، عن طرٌق خلط 

البتروكٌماوٌات النهائٌة مع مكونات أخرى تمثل فً بعض األحوال مواد مالئة، وكثٌرا ما تمثل 

أو تحقٌق مواصفات االستخدام المطلوبة من /إضافات خاصة تحقق تسهٌل عملٌات التشكٌل، و

 3. المنتجات
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 ويةمياياتوالصناعات البتروكيمياوالبتروكي

Petrochemicals & 

Petrochemical Industries 

 

 
 

 

 

 البتروكيماويات و الصناعاتالبتروكيماوية

--------------------------------------- 

مقدمة 

-طـمكوناتالنف-

 الكيماويات البترولية و -تنقيةالمنتجاتالبترولية

  مراحل إنتاج البتروكيماويات-البتروكيماويات

البتروكيماويات-

البتروكيماويات -البتروكيماويات من الميثان 

 من اإليثان

البتروكيماويات من االيثلين 

 البتروكيماويات من مقطرات البترول األخرى-

البتروكيماويات من البروبلين 

يوتانالبتروكيماويات من الب 

الزايلين -لوين التو– البنزين(البتروكيماويات من [البتروكيماويات من النافثا [( 
 

 

 

 
 

 

 

 االنشطة المتعلقة بالصناعة البترولية

 تعتمد الصناعاتالبترولية على عدد كبير من األنشطة التي تتطلب أجهزة متخصصة

 : وتشمل تلك األنشطة العمليات التالية.وعمالة مدربة

 التكرير
 هذه يزـمـما ي وأهم النفط

الصناعة الصناعة هيالبترولية

 للحصول على القائمةعلى تكرير

 المنتجات

 نقل النفط

 معالجة النفط

 استخراج النفط

 الحفر

 الكشف عنالنفط
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 المنتجاتالبترولية

،     تكرير النفط هو العمليات الضرورية التي يمكن بها معالجة الزيتالخام

إذليس من ، وتحويلهاإلىمنتجاتصالحةلالستهالك، واستخالصالمركباتالعديدةالمرغوبفيهامنه

الممكناستعمالزيت البترول الخامبالصورة التي 

والمقصودصالحةبالتكريرتكسيرالزيتالخامإلىمكوناتهوجزيئاتهاألصليةوإعادةترتيبهالتك.يوجدبهاباطناألرض

 .لالستخدامأيتصنيعهاإلىمنتجاتنهائية،ونمجموعاتتختلفعنالموجودةفيالزيتالخام

 :تشمل

 -)نيوتاوالبالميثانوااليثانوالبوبان(الغازات-

 -)ايثر بترولي وجازولينونافثا(مقطراتخفيفه

 )كيروسينوالديزل(مقطرات متوسطة

 )زيوتالتزييتوالتشحيموالشموعواالسفلت(مقطرات ثقيلة
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 طـلنفتامكونا

- 

 ليةولبترتاياولكيماا

- 

 تياوكيماولبترا
 

 

 
عددذراتا درجهمئوية 

 لكربون

 نوعالمنتج

 غازاتطبيعية - ايثان، ميثان ٢-١ ٩٨- ، ٢٦١- وقودوصناعه

  - بيوتان، بروبان ٤-٣ ٠، ٢٤- ياويةبتروكيم

 مقطرات خفيفة - ايثر بترولي ٦-٥ ٠٦-٥٣ مذيبات ومنظفات

  - الجازولين ٠١-٥ ٥٧١-٥٣ وقود السيارات
  - )البجروين(نافثا ٢١-٦ ٠٠٢-٥٦ مذيب ووقود محركات وصناعات

      ةياويبتروكيم
 وقودالمحركات النفاثة ومكائن الحراثة

 ووقودللمنازل

٥٢٣-٠٥١ 

٠٦٣-٠١٢ 

 كيروسين- ٨١-٠١

 )بارافين(

مقطرات 

 متوسطة

 وأغراض)الديزل(وقودلمحركات

 التدفئةالمنزلية

 زيتالغازأو- ٥٢-٢١ 

(أو)الخفيفالزيت(

 )وقودالديزل

 

 مقطرات ثقيلة زيوتتزييت- ٠٥-٣٢ ٠٠٧-٠٧٣ زيوتمعدنيهثقيلة ووقود للسفن

 )زيت الوقود(    شموع- ٠٤-٠٢ ٠٦٥-٠٥٣ وزيوتتزييتوتشحيم

 )المازوت(    قار او زفت- أكثر من أعلي من شمع برافين وفازلين

مين أو يوبت(  ٠٠٧ أسفلت الطرق والمواد العازلة للمياه

 )اسفلت
 

 

 

 

 لنافثاا

 م وتتكونجزيئاتها من ْٕٓٓالى ٥٦هي احدمنتجات تكرير النفطالرئيسيهفتقطرعنددرجهحرارةتتراوحمابين 

 : ذرةكربونويمكنتقسيم النافثا الى نوعينهمإٔ الى ٦عدد م ن ذراتالكربونتتراوح ما بين 

 : النافثا الخفيفة)أ

 .تسودفيهذاالنوعالهيدروكربوناتذاتالسالسلالمفتوحهوتستخدمالنتاجاالوليفينات و انتاج الجازولين

 .وتنتجباستخدامطريقهالتكسيرالبخاريخاصهفيالبلدان التي تفتقر الى انتاجاالولوفينات من الغازالطبيعي

 

 : النافثا الثقيله)ب

تهذيب ” و تنتجبعملياتتسمى.وهذهتسودفيهاالهيدروكربوناتالحلقيهوتستخدمفيانتاجالمركباتاالروماتيه

البالتينبحيثتتحولمركباتالكربونالهيدروجينيهالخطيهوالحلقيه على حدسوا الى /باستخدامموادمحفزهمثل“النافثا

 .مركباتاروماتيهمثل البنزين والتولوينوالبارازايلينوالميتازايلينواالورثوزايلين

 

 هدرجةليةبالولبترتالقطفااتنقية

 

-لنافثا من المركباتالكبريتيةأوالنيتروجينيةأواالوكسيجينيةبتحويلهاالى  التنقيةالقطفاتالبتروليةكH2يستخدمالهيدروجين-

 على التواليكماتتحولالمركباتاألليفاتيةغيرء كبريتيدالهيدروجينأوأمونياأوما:

 .المشبعة الى برافينات

 ٤ٓٓ-٥ٕٓتتمالعمليةتحتضغطجويعالوعنددرجةحرارة -

 كسيدااللومنيومودرجةمئويةبإستخدامعاملمساعدمثلاكاسيدالكوبالتوالمولبيدنيومالمحمولةعلىا
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 لطبيعيزالغاا

 .ةقليلةالكلفةقليلةاالنبعاثاتالملوثةللبيئةءهو أحدمصادرالطاقةالبديلةعنالنفط من المحروقاتعاليةالكفا

، يتكونالغازالطبيعى من العوالق .الغازالطبيعيموردطاقةأوليّةمهمةللصناعةالكيماوية

، وهيكائناتمجهريةتتضمنالطحالبوالكائناتاألولية التي ماتتوتراكمتفيطبقاتالمحيطاتواألرض

وعبرآالفالسنينقامالضغطوالحرارةالناتجانعنالطبقاتالرسوبيةبتحويل هذه .وانضغطتالبقاياتحتطبقاترسوبية

 الموادالعضويةإلىغازطبيعى

 .المكونالرئيسىللغازالطبيعى–الميثان 

 
 :يبين مراحل تصنيع بعض المنتجات البتروكيماوية والعالقة بينها  ( 1 )جدول رقم # 

 

 

 مرحلة البتروكيماويات

        األساسية

 مرحلة البتروكيماويات

        الوسطية

 مرحلة البتروكيماويات

          النهائية

 ميثانول

 (مادة كيماوية)نشادر 

 إيثيلين

 

 بروبلين

 

 بوتادايين

 بارازايلين

 

 فورمالدهيد

 كلوريد الفاينيل

 أكسيد االثيلين

 

 ستيرين

 

اكريلونترايل 

إيثانول 

 

 ميالمين

 

 بولي االثيلين

 بولي البروبيلين

 بولي الستيرين

 بولي كلوريد الفاينيل

 البولي استر

 ميالمين

نايلون 

 يوريا

فوسفات 

 (MTBE )إم تي بي إي 
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 يةوكيماولبترتالصناعاا

هي العمليات التي يتم من 

لعدد  كبير  من  )كموادخام(خاللهاتحويلمكوناتالنفطأوالغازالطبيعيأومشتقاتهما

 الموادالكيميائيةالعضويةوغيرالعضويةوالتيتسمى

 .أوالمنتجاتالبتروكيماويهالبتروكيماوياتب

 

 تياوكيماولبترا

 التي يتمإنتاجها من )أوالكيماويات(هىالموادالكيميائية

وتعتبرالقاعدةاالساالبتروكيماوياتاالساسيةوعددهامحدودوتسمى,مكوناتالنفطوالغازالطبيعي

 سيةللصناعاتالبتروكيماوية األخرى

 :وتنتميأساساًإلىثالثمجموعات هي )الوسطيةوالنهائية(

 )التي تضماإليثلينوالبروبلينوغيرها(االولوفينات)١ 

 )التي تضم البنزين والتولوين و الزايلين(المركباتاالروماتية)٢

 )كالميثانول و اإليثانولوامتيبيإي(المركباتاألوكسجينية)٣
 

 

 تياوكيماولبترجانتاإحلامر

 يمرتصنيعالبتروكيماوياتبعدة مراحل

 مرحلةالبتروكيماوياتاألساسية-

–الميثانول(إلىبتروكيماوياتأساسية) النافثا-نيوتاالب– بروبان –إيثان–ميثان(تحويلالموادالخام

 ) الزايلين– البنزين –تادايينيوالب–البروبلين–االيثيلين–النشادر

 

مرحلةالبتروكيماوياتالوسطية -

–فورمالدهيد(تمثلحلقةالوصلبينالبتروكيماوياتاألساسية  و  معظمالبتروكيماوياتالنهائيةمثل

 (....حمضترفثاليك-أحاديكلوريدالفاينيل–ايثانول-اثيلينجليكول–أكسيداإليثيلين-ميالمين

 

 مرحلةالبتروكيماوياتالنهائية-

 ....الميالمينفورمالدهيد–)والمطاط–واالليافالصناعية–اللدائن(مثلبوليمرات

 

 و تمثلالبتروكيماوياتاالساسيةوالبتروكيماوياتالوسطيةوالنهائيةالموادالخام

 )االستهالكية(التحويليةاألساسيةللصناعات
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 لتحويليةتالصناعاا

Down Stream Industries 

 

   هي العمليات الصناعيةالتىتستخدمالبتروكيماوياتومشتقاتهاالنتاجمنتجاتاستهالكية
 :ومنتلك الصناعات

-)الملونات(األصباغ–الموادالالصقة-الدهانات-الغزل و النسيج{صناعة–-1

 }المنظفاتالصناعية)-تحليةالمياه(أغشيةالتناضحالعكسى

 موادالتنظيفوغيرها-أدواتالطبخ-المالبسوانتاج صناعة-2

 الحاسباتاآلليةومختلفاإللكترونيةكثيرة منءصناعةأجزا-3

 األسمدة انتاج-4

-المركباتالفضائية-المعداتالطبية-أنابيبالمياه-قطعغيار السيارات صناعة-5

 الثالجاتوالغساالت
 حولالعالمءمشاريعالبناكماتستخدمفي-6

 .وغيرذلك من المجاالت ما يجعلهاأساسيةللحياةاليومية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تياوكيماولبترا

Petrochemicals 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

البتروكيماويات القائمة على 

 بوليايثيلينااليثان

بوليكلوريدالفاينيلب

وليستيرينبوليخال

 تالفاينيلايثانول

 االسيتالدهيد

اكسيدااليثيلينح

 مضاالكريليك

تروكيماويات القائمة على بالب

 البروبلين

البتروكيماويات القائمة على 

 البيوتان

البتروكيماويات القائمة على النافثا 

 )المركباتاالروماتية(

البتروكيماويات من البنزين 

 البتروكيماوياتمن التولوين

 البتروكيماوياتمن الزايلين

 تياوكيماولبترا

Petrochemicals 

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول

 النشادر

 الميثانول

 األسيتلين

 أسودالكربون

Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

 وكيماوياتالبتر

 القائمة على 

 الميثان

 البتروكيماويات

القائمة على 

 االيثان

البتروكيماويات القائمة على 

 مقطرات البترول االخرى



Synthesis Gas  (CO/H2)    التصنيعغاز 

 
 :ينتجغازالتصنيعبشكلرئيسي من الميثان بالطرقاآلتية

 ReformingSteamطريقةاإلصالحالبخاري)١

 .فىوجودوسيط من النيكلالمحمول على أكسيداأللومنيومءيتفاعل الميثان معبخارالما

CH 4 + H O 
830-850 o

C / 15-40  

bar 2 Ni, Al O 
3H2+ CO 

2 3 

 
 

 CrackingAuto-thermalطريقةالتكسيرالحراري)٢

O2 Heat 

mix 
H2+ CO 

Cu+(NH3)4 

HighPressure 
Cu+(NH3)4C

O CH4 Heat 

atm P 

40-

50oC 

CO 

 عنبعضهابواسطةالتكثيفوالتقطيرأوبالتبريدأواالمتصاصفصلالمكوناتوتتمعملية

  الميثانالبتروكيماويات من

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Petrochemicals from Methane نلميثاامنت ياوكيماولبترا 

 CH4 هو أصغرالجزيئاتالعضويةالميثان-

 .%٠٩يتوفربكثرةفيالغازالطبيعيإذيمثلحوالي الميثان-

 
 نلميثااتايدركلو

 ألسيتيلينا نلميثاا نلكربوداسوأ

 جنتاإمنهفيديستفا

 للميثانوا

Methanol 

 درلنشاا
Ammonia 

 ليكسانوھيثيلإ

2-Ethyl hexanol 

زلتصنيعغاا Sy

nthesis Gas 
(CO/H2) 



Petrochemicals from Methane نلميثاامنت ياوكيماولبترا 

راتنجاتاألسيتالراتنجا

تالفينولفورمالدهيدراتنجاتال

يوريافورمالدهيدراتنجاتالميال

 مينفورمالدهيد

 دايولنبيوتا1,4-

سداسيالميثيلينرباعياألمينبن

 تاإرثريتول

 الفورمالدهيد

Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

حمضالخلكلوروميث

 ان

ميثيلثالثيبيوتيلاإلثيراأل

 ميناتالميثيليةاالسترات

 سيانيدالهيدروجين

 خالتالفاينيل

اليوريانترات

األمونيومكبريتاتا

ألمونيومفوسفاتا

ألمونيوماألسمدةال

 مركبه

 حمضالنيتريك

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول النشادر الميثانول

 أسودالكربون األسيتلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Synthesis Gas  (CO/H2)    التصنيعغاز 

CO 

 فيتصنيعميستخد

-

-الميثانول

-حمضالخليك

 الفوسجين

H

 فيميستخد 2

-)الصناعاتالبترولية(تنقيةالمنتجاتالبترولية-

-)الصناعاتالبتروكيماوية(إنتاج األمونيا

 )الصناعاتالبترولية(تحسين الجازولين 

 )الصناعاتالبتروكيماوية(انتاجالميثانول-

 GasSynthesisلتصنيعزاغا

(CO/H2) 

  الميثانالبتروكيماويات من



 CH3OHMethanolللميثانواالبتروكيمياويات من 
 

 HCHOFormaldehydeالفورمالدهيد1)

تحضيره من الميثانول: 

 .ينتجباألكسدةالهوائيةللميثانول-

CH OH 3 + 1/  O 2  2 
300-400 o

C / 

P Fe2O3 / 

MoO3 

HCHO 

خواصه: 

-.19Cتبلغدرجةغليانه

 مخفف (30-37%).لذايحولإلىمحلول)بولىأكسىمثيلين(غيرثابتحيثيتبلمربسهولةإلىراتنجاتاألسيتال

أهميةالفورمالدهيد: 

 :يدخلكمادةأساسيةالنتاجالعديد من المشتقاتالمختلفةمثل-

1,4-Butanediol     4,1دايولبيوتان  - 

 -tetramineHexamethylene6(HMT)سداسىالميثيلينرباعىاألمين-

 Pentaerythritolبنتاإرثريتول-

 )الفينولفورمالدهيد-اليوريافورمالدهيد-الفينولفورمالدهيد(راتنجات-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CH3OHMethanolللميثانوا:الأو

 غازالتصنيع(تحضيرهفى الصناعة من الميثان:( 

2H + CO 2 

2H2+ CO 

320-380 oC / 250-

350atmZnO -Cr2O3 

240-260 oC / 50-

100  atmCuO - ZnO - 

Al2O3 

CH OH 3 

CH3OH 

خواصه: 

 .سائلعديماللون و الرائحة-

 .65C)درجةغليانه(سريعاإللتهاب-

 90%.حوالى)كمادةخام(تبلغنسبةالميثانولالمنتج من الميثان -

أهميةالميثانول: 

 .إستخدامهكوقودللسيارات و فىالمنازل-

 .إستخدامهكوقودفىاألفران و الغالياتالبخارية و فىالتربيناتالغازية-

 .إستخدامهكمذيب-

 :إستخدامهكمصدرمهمفى إنتاج العديد من الموادالكيماويةالالزمةلصناعاتمختلفة-

%50لصناعةالفورمالدهيد. 

%20الالزمةلصناعةاللدائن(وصناعةالميثاكريالت)الالزمإلنتاجأليافالبوليإستر(لصناعةترفثالتثنائىميثيل( 

%30يستعملفىصناعةمطاطالسليكون(لصناعةالعديدمنالمنتجاتاألخرىمثلحمضالخلوكلوريدالميثيل.( 

  الميثانالبتروكيماويات من



 

 

 تحويل الفورمالديهايد الى مركبات اخرى مثل

1,4بيوتاندايول)١ -Butanediol 

أستيليدالنحاس و البزموث على (يحضربتفاعلالفورمالدهيدمعاألسيتيلينبوجودعاملحفاز-

 أوSiO2حامل من 

 )سيليكاتالمغنسيوم

 ).البولىإستر و اللدائن و البولىيوريثان(وتبرزأهميتهفىصناعةاألليافالصناعية-

 THFيستخدمفىتحضيرالمذيبالمعروفبالتتراهيدروفيوران-

 

 tetramineHexamethylene(HMT)سداسىالميثيلينرباعىاألمين)٢

-20 بإمراراألمونياداخلالفورمالينعند٤/٦يحضربتفاعلاألمونيامعالفورمالدهيدبنسبة -

30
o
Cلينتجالمركب على ءمعالتحريك و يبخرالمحلولللتخلص من الما

 .يعرفبالهكسامين.شكلبلوراتصلبةعديمةاللون

 .يستخدمكرابطةعرضيةفىراتنجاتالفينولفورمالدهيد من النوعنوفوالك-

 .يستخدمكمبيدللفطريات و إنتاج بعضالمركباتالصيدالنية-

 

 

 

 Pentaerythritolبنتاإرثريتول)٣

 

-

يحضربتفاعلالفورمالدهيدمعاألسيتالدهيدفىمحلولهيدروكسيدالكالسيومالمائىأوهيدروكسيدالصود

45-15. عنديوم
o
C  

 .ناعةالمنظفاتغيراأليونيةويستخدمفىصناعةالدهانات من نوعاأللكيديستخدم في 

 
 

 

 



CH OH + CO 3 
 CoI2  

250  C / 30-40  atm 
CH COOH 3 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

Acetic acid HCOOH حمضالخليك  (٢ 
 

تحضيره من الميثانول: 

 ).كعاملمساعدءبوجودأيوديدالكوبلتمعقليل من الما(يحضربتفاعلالميثانولمعأولأكسيدالكربون-

 

 

 

 
أهميتهفى الصناعة و المختبرات: 

 monomeracetate.Vinylخالتالفاينيلاألحاديةإلنتاج%50-

 ).الالزمةإلنتاجاألليافالصناعية(خالتالسليلوزانتاج-

 ).الالزمإلنتاجاألسبرين(anhydrideAceticإنتاج حمضالخلالالمائى-

 .إنتاج خالتالميثيل و خالتأيزوبروبيل و خالتالبيوتيل و األسيتانيليد و كلوريداألسيتيل و األسيتاميد-

 .يستخدمكمذيب-

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدامخالتالفاينيل: 

 :عنطريقالبلمرةالمستحلبة و التي تتميزباآلتيacetate)Poly(vinylتستخدمخالتالفاينيلإلنتاج

 .و ال تقاوماألحماض و القلوياتء مادةشفافة ال لونلهاتنتفخفىالما-

 

تستخدمكمادةالصقةبينطبقتىالزجاجوذلكلقابليتهاالشديدةلإللتصاقبأسطحالزجاج و المعادن -

 المختلفةكالزجاجاألمامىللسيارات

 ).التكس(تستخدمفىصناعةالدهاناتالمائية-

 . و الالكيهات)مادةتلميعالسطوح(تستخدمفىالورنيشات-

 .تستخدمفىالخرسانةالراتنجية-

 .بالتحللالكحولىباستخدامالميثانولمعميثوكسيدالصوديومalcohol)Poly(vinylتستخدمفىتحضير-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CH

3 

CH

3 
CH3OH + H2C C 

CH 

Sulphonated PS resin 

150 oC, 14 

atm 

H3C C OCH 3  

3  

Isobutylene 
CH3 

Methyltertiarybutyl ether 

CH3OH + NH3 
 Al2O3SiO2 (Al 

Silicates) or AlPO4 (Al 

phosphate) 350-

500 o
C, 200  atm 

HN   CH + 
2
 

3  

H2O 

CH3OH + NH3 
500  
C 

o 

H2N 

CH3 

54% 

+ NH(CH3)2 + N(CH3)3 

26
% 

20
% 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

 etherbutyltertiaryMethylميثيلثالثيبوتيلاإليثر)٤

 تنتج من تفاعلالميثانولمعاأليزوبيوتيلين-

 

 

 

 
 

 .يضافإلىوقود السيارات لتحسيننوعيتهبدال من مركباتالرصاص-

 aminesMethylاألميناتالميثيلية)٥

 تحضربتفاعلالميثانولمعاألمونيا-

 

 

 

 .تصاحباألميناتاألوليةنواتج من أميناتثانوية و ثالثيةبإختالفظروفالتفاعل و نسبةالميثانولإلىاألمونيا-

 

 

 
  و المبيداتالحشرية و مبيداتاألعشاب وDMAc&.DMFتستخدمكمادةوسيطةإلنتاجالمذيباتمثل-

 .المستحضراتالصيدالنية و المنظفات

 

 

 
 

 

 

CH OH 3 + HCl 
Al2O3 

380-
380oC 

3-6  bar 

CH Cl 3 + H2O(Gas) 

2CHC
l 

3 
  2HF  

SbCl5,50-

180o
C 

2CHCl
F 

2 
950o

C 

-HCl 

FC CF 2 2 

Chloroform Tetraflouro ethylene 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

Chloromethane H3CCl٣)كلوروميثان 

تحضيركلوروميثان 







يستخدمكلوروميثان 

 غير– و التىتستخدمكمذيبات. و الرباعية)الكلوروفورم(إلنتاجكلوريدات الميثان الثنائية و الثالثية-

 ).ما عداالكلوروميثان(لابلةلإلشتعال

 :كمادةوسيطة و أساسيةإلنتاجالعديد من الكيماويات مثل-

 

 

 

 

 
 n[CF2-CF2].الفلوروبالستيستخدمفىانتاج

 

         يمكن إستعمالهلولتلصيرعنددرجةيستخدمفىاألوساطالتىتؤديمن  اآلالتالتىتعملفىء  يستخدمفىأجزا

 .إلىتآكل المعادن400C-300.حرارة ما بين160C-290-.درجاتحرارةتتراوح ما بين



Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

حمضالخلكلوروميث

 ان

ميثيلثالثيبيوتيلاإلثيراأل

 ميناتالميثيليةاالسترات

 سيانيدالهيدروجين

 خالتالفاينيل

اليوريانترات

األمونيومكبريتاتا

ألمونيومفوسفاتا

ألمونيوماألسمدةال

 مركبه

 حمضالنيتريك

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول النشادر الميثانول

 أسودالكربون األسيتلين

 MethanefromPetrochemicalsالبتروكيماوياتالقائمة على الميثان

راتنجاتاألسيتالراتنجا

تالفينولفورمالدهيدراتنجاتال

يوريافورمالدهيدراتنجاتالميال

 مينفورمالدهيد

 دايولنبيوتا1,4-

سداسيالميثيلينرباعياألمينبن

 تاإرثريتول

 الفورمالدهيد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CH3OH + CO HCOOCH3
 NH3 HCONH 2 

  Heat / 

Fe400o

C 

HCN 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

  

 اإلسترات)٦
 يستخدمالميثانولإلنتاجعدد كبير من المركباتالتىتدخلفى إنتاج اللدائن و األليافالصناعيةمثل-

Dimethylterphthalate Methyl methacrylate 

 cyanideHydrogenسيانيدالهيدروجين)٧

 يحضربتفاعلالميثانولمعأولأكسيدالكربون-

 يستخدملتحضيرالعديد من الموادالكيميائيةالالزمةلصناعةاألليافالصناعيةمثلاألكريلونيتريل و الميثيل-

 ميثاأكريالت



:  النشادرNH3تحضير غاز االمونيا-1

 .°33,3-االمونيا غاز له رائحة مميزة ودرجة غليانها 

 
يتم الحصول عل غاز الهيدروجين المستخدم في انتاج الهيدروجين من غاز التصنيع بعد اكسدة 

نول امين الذي يعمل على االكربون الى ثنائي االوكسيد بمحفزات مؤكسدة يلي ذلك استخدام ايث

: كما في التفاعل التاليCO2امتصاص 

 

 

 

 

ويتم  انتاج االمونيا بتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين الناتج من التفاعل اعاله  باستخدام اوكسيد 

: كما في المعادلة التالية. الحديد المنشط باوكسيد االلمنيوم

 
يوريا % 3,من االمونيا في صناعة االسمدة الختلفة العضوية وغير العضوية % 75يستخدم 

سيانيد المعادن وامالح  ,حامض النتريك,نترات االمونيوم , لصناعة البالستيك وصناعات اخرى

. االمونيا وغيرها

 

 

 

: استخدامات غاز االمونيا

 :Ureaانتاج اليوريا -أ

: خواص اليوريا

°. 132.5اليوريا مادة بيضاء درحة انصهارها

%. 46.6اعلى االسمدة النيتروجينية تركيزا بالنيتروجين 

: تحضير اليوريا

. تتفاعل مع الماء وينطلك النشادر وثاني اوكسيد الكاربون

 
 

 

 

استخدامات اليوريا : 

 . دباغة الجلود– علف للماشية – تستخدم اليوريا كسماد -

 . إنتاج اليوريا فورمالدهيد-

 . و الذي يستخدم في تحضير راتنجات الميالمين فورمالدهيد). نشادر+يوريا ( انتاج الميالمين -



 نلكربود اسوأ# 

 يحضر عن طريق الحرق الجزئى لمركبات - فحم أسود نقى يصنع على هيئة مساحيق جافة -

 الكربون الهيدروجينية الغازية أو السائلة

 - إلى المطاط المستخدم فى صناعة اإلطارات لمقاومته حرارة اإلحتكاك %٥ يضاف بنسبة -

 ورق – اإلسطوانات الموسيقية -يضاف إلى اللدائن و البويات و الحبر األسود و حبر المطابع 

  يستخدم فى إنتاج المهابط الكهربائية-الكربون

 

 Synthesis Gas(CO/H2)غاز التصنيع - -1

ويستخدم في 

a- انتاج الميثانول الذي ينتج منه

راتنجات الفينول ,راتنجات اليوريا فورمالديهايد,راتنجاتاالسيتال )الفورمالديهايد  الذي ينتج منه

المثيلين رباعي , بيوتان دايول, سداسي-1,4,راتنجات الميالمين فورمالديهايد, فورمالديهايد

. (خالتالفاينيل,بنتاارثرينول,االمين

. (خالت الفاينيل)حامض الخليك الذي ينتج -2

 .االستراتو سيانيد الهيدروجين,االميناتالمثيلية,مثيل ثالثي بيوتيالالثيل,كلوروميثان -3

b-النشادر وتستخدم في انتاج :

اليوريا -1      

 .نترات وكبريتات وفوسفات االمونيوم -2

  وحامض النتريك.االسمدة المركبة -3

 

  Acetylene C2H2 :باإلنگليزية (أستيلين، إيثاين، إسيتيلين)األستيلين 

 
يعتبر األسيتلين أبسط مركبات األلكاينات حيث يتكون من ذرتي . هو هيدروكربون يتبع مجموعة األلكاينات

 .هيدروجين وذرتي كربون مرتبطين برابطة ثالثية

األستيلين غاز ال لون له, لابل لالشتعال يستعمل في اللحام وفي إعداد مرّكبات كيميائية أخرى؛ وصيغته الكيميائية 

ن مع الهواء أيًضا مزيًجا متفجًرا .(C2H2)هي أنتج إدموند داڤي . وغاز األسيتيلين سام إذا استنشمه أحد, كما أنه يكوِّ

م حين اكتشف 1860م؛ وظل الغاز منسياً حتى عام 1836ـ وهو كيميائي إنجليزي ـ غاز األسيتيلين أول مرة عام 

العالم الكيميائي الفرنسي مارسالنبرثولو طريمة لتصنيع الغاز من الكربون والهيدورجين, مستعمالً لوساً كهربائياً, 

 .ولد فمد العالم گوستافدالن, الحاصل على جائزة نوبل, بصره بسبب انفجار أستيلين". أسـِتيلين"وأطلك عليه اسم 

 

ويُستعمل هذا اللهب . م°3,316يعطي غاز األسيتيلين, حين يمزج باألكسجين, لهبًا تصل درجة حرارته إلى نحو 

تصهر أطراف الفلز عند اللحام . المسمى بلهب األكسي أسيتيلين أو األكسجين األسيتيليني في لحام الفلزات ولَّصها

 . باللهب, ثم تدمج مع بعضها البعض

 

 أهمية األستيلين

 :يستخدم األستيلين في أغراض كثيرة منها

الحصول على اللهب األكسيأسيتيليني الذي يستخدم في لحام المعادن وذلك عند احتراق األستيلين بعد خلطه - 1

 باألكسجين

 .حضير مركبات هامة مثل البنزين واألسيتون, ومركبات الفينيل التي تستخدم في صناعة المطاطت- 2

يستخدم في إنضاج الفاكهة يعدُّ األستيلين كذلك من المواد الخام في تحضير مرّكبات كيميائية معينة تستعمل - 3

إضافة إلى ذلك فإن غاز .  بيوتان ديول1,4تشمل هذه المركبات كلوريد الفينيل وخالت الفينيل و. لصناعة البالستيك

 األسيتيلين يستعمل في صناعة الفيتامينات

يمكن إنتاج غاز األستيلين تجارياً بإحداث تفاعل كيميائي بين كربيد الكالسيوم والماء كما يتم تحضيره في مرافك 

. ويتم تخزين غاز األسيتيلين في أسطوانات تحت ضغط عالٍل . الصناعة وذلك بتحليل الميثان في درجات حرارة عالية

وللحيطة من االنفجار فإن األسيتيلين يذاب في . ويمكن للغاز المضغوط إذا لم يعامل بحذر أن يتحلل كيميائياً وينفجر

 األسيتون في أسطوانات خاصة, ويمكن بهذه الطريمة شحنه وتخزينه في أمانٍل 



 :التفاعالت الكيميائية األستيلين

تميل الرابطة التساهمية الثالثية في األستيلين إلى التشبع والتحول إلى رابطة ثنائية ثم رابطة : تفاعل اإلضافة1-

 .أحادية, ويتم تشبع الرابطة بنوع من التفاعالت تسمى تفاعالت اإلضافة وتحدث عملية اإلضافة بعدة طرق

 :االشتعال2-

تتفاعل على نحو متفجر مع . عرضة لخطر االنفجار والحريك. لابل لالشتعال بدرجة كبيرة ومادة كيميائية متفاعلة

 .المعادن الثميلة وأمالحها والعوامل المؤكسدة واألوزون واألكسجين

 :بلمرة األستيلين3-

بإمرار غاز اإليثاين في أنابيب حديدية مسخنة لدرجة اإلحمرار وخالية من األكسجين, حيث تتبلمر كل ثالثة جزيئات 

 . من اإليثاين لتكوين جزيء من البنزين

وبذلك يمكن تحويل أحد مركبات الهيدروكربونات األليفاتية وهو اإليثاين إلى مركب هيدروكربوني أروماتي وهو 

 .البنزين
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4NH3 + SO 2 
Cat. 

-6H 

2O 

4NO
 2O2  4NO 

2 

 

 

 fertilizersCompoundاألسمدةالمركبة)٥
 

 ,KP,.Nعبارةعنخليط من األسمدةالنيتروجينية و الفوسفاتية و البوتاسية للحصول على أسمدةتحتوى على-

  تعنى٠-٣٢-٣٢مثال -
 

 سلفاتالبوتاسيومتكوننسبالنيتروجينوالفوسفورو+ثنائىأمونيومفوسفات+خلطةمنيوريا

 Additives و النسبةالباقية هي عبارةعنموادحاملةأو/٣٢/٣٢0البوتاسيومهى 

 
 

Nitric acid  HNO3٦)النيتريكحمض 

 

 
3NO2     +   H2O 2HNO3 +NO 

 
 .في إنتاج األسمدة%٥٧يستخدم -

 .إنتاج نيتراتالسليلوزالمستخدمفيدهانات السيارات و صناعةالمتفجرات-

 

 

 
 

 

 

 

NH 3 (g) + HN O 3 NH 4NO 3 
Ammoniumnitrate 

12 NH3 + 21O 

2 

4Na2C

O 3  
8Na NO 3+ 4NO + 4CO 2+ 18H 2O 

Sodium nitrate 

NH3(g) + H 2SO4 (NH 4)2SO 4 

Ammoniumsulfate 

NH 3 (g) + H 3PO 4 (NH 4)3PO 4 
Ammonium phosphate 

Ammonium nitrate  NH4NO3٢)األمونيومنترات 

 .مبيداتاألعشابالضارةوالحشرات–تستخدمفيصناعةاألسمدة-

 ثمتتفاعل,NONOتحضيرالنيترات األخرى مثلنيتراتالصوديوميتمبتفاعلالنشادرمعاألكسجينلتعطى-

 .األكاسيدالناتجةمعكربوناتالصوديوم

Ammonium sulfate   (NH4)2SO4     ٣)األمونيومكبريتات 

 )إعاقةاإلشتعال(لمكافحةحرائقالغابات– معالجة المياه–تستخدمفىصناعةاألسمدة-

 

Ammonium phosphate (NH4)3PO4       ٤)األمونيومفوسفات 

 )إعاقةاإلشتعال(لمكافحةحرائقالغابات–تستخدمفىصناعةاألسمدة-



 



C H n 2n+

2 

+ H O 2 
 حرارةعالية

 ضغطوعاملحفاز
CH = CH 2

 

2 

+ CH = CH CH ... etc 2 3 

 ىألخرواللبتراتامقطرن و إليثاامن ت ياوكیماولبترا

 المركباتإلىمركباتهامة هيالبروبان و البيوتان و النافثا و مقطرات البترول األخرى مثلاإليثانيتحول-

 .األوليفيناتواألروماتية

 –وهىتعتبراللبناتاألساسيةإلنتاجاللدائن)أيزوبيوتيلين–بيوتادايين–بروبلين–إيثيلين(و من األوليفينات

-المطاط

–الضغط–ويتمالتحولعنعمليةالتكسيرالبخاري و تعتمد هذه الطريقة على الحرارة.منتجاتبتروكيماوية
ثمإمرارالخليطفىأفرانترتفعدرءزمنالتالمسبحيثيتمخلطمادةالتغذيةمنالغازاتالبتروليةأومقطراتالبترولببخارالما

 حيثيتمالتكسير و الحصول على األوليفينات870oCجةحرارتهاإلى ما يقرب من

 

 ىألخرواللبتراتامقطرن و إليثاامن ت ياوكیماولبترا
Petrochemicals from Ethane and Other 

Distillates 
 

 

 

 

 

 

 
انتاجاالوليفينات والمواد األخرى الناتجة من بةنسيبين:جدول 

 .عملياتالتكسيرالبخاريلمقطرات البترول البخارية
  تاـــــــــــــــــــــــــــــــــلمنتجا

 

 
 التغذية

 النسبةاإلجمالية

يلاليثانوالبروبانوالب

والجازولينوزيتوتان

 الغاز

النسبةاإلجم
 الية

 لالوليفينات

تاديوالببةنس
 ايين

% 

البروببةنس
 لين

% 

االثيبةنس
 لين

% 

 غازاإليثان ٠٨ ٤٫١ ----- %٤٫١٨ %٦٫٨١

 غازالبروبان ٥٤ ٥٫٤١ ٧٫٢ %٢٫٢٦ %٨٫٧٣

 نافثاخفيفة ٢٫٦٣ ٧٫٦١ ٣٫٤ %٢٫٧٥ %٨٫٢٤

 نافثاثقيلة ٨٫٩٢ ٤١ ٥٫٤ %٣٫٨٤ %٧٫١٥

٧٫٥٢ ٣٫٣١ ٢٫٤ %٢٫٣٤ %٨٫٦٥ 
 زيتالغاز

 )الديزل(



CH CH 
2 2 

C at./150-300 o 

C 

1500-3000  atm 

 
CH C 

H 2 

2 n 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Polyethyleneيثیلینإبولى)١

درجة مئويةويوجدثالثةأنواع من ٠٤١-٥١١هومادةصلبةتتراوحدرجةإنصهارها ما بين Polyethyleneالبولىإيثيلين

 البوليايثيلينطبقا

 .تفرعاتالجانبيةالموجودةلل

Low Density Polyethylene (LDPE)                         أ)الكثافةمنخفضإيثيلينبولى 

High Density Polyethylene (HDPE)                        ب)الكثافةمرتفعإيثيلينبولى 

 PolyethyleneDensityLowLinear(LLDPE)بولىإيثيلينمنخفضالكثافةالخطى)ج
 

 لكثافةامنخفضيثیلینإبولى)أ
Low Density Polyethylene (LDPE) 

-تحتوىسالسلهالكربونية على فروعجانبيةكثيرة و طويله-

 فى300oC-150 و حرارةatm1500-3000ينتجعنطريقبلمرةاإليثيلينالنقىتحتضغطمرتفع

 مثلفوقاألكاسيد)جذرحر(وجودعاملحفز

 

 

 
 

 20oCعند0.92 و متوسطكثافته40,000-10,000الوزنالجزيئىللمنتج-

 (1:2)تتكونالفروعالجانبيةللبولىإيثيلينمنخفضالكثافة من مجموعةإيثيل و مجموعةبيوتيلبنسبة-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 ProductionEthyleneإليثیلینجانتاإ

-103.7oC-اإليثيلينغازعديماللونتبلغدرجةغليانه-

 ونسبة)الحرارةوالضغطوزمنالتالمس(ينتجاإليثيلين من اإليثانعنطريقالتكسيرالبخارىباستخدام

 %١٨الناتجتقارب 

 مثلاللدائن)وسطيةأونهائية(اإليثيلين هو مادةبتروكيماويةأساسيةفىتصنيعالعديد من المنتجاتالكيميائية-

بولىإيثيلينمنخفضالكثافةبول

 ىإيثيلينمرتفعالكثافة

 إيثيلينمنخفضالكثافةالخطيبولى

بوليبوليايثيلين

 كلوريدالفاينيل

 بوليستيرين

 
 بوليخالتالفاينيل

 البتروكيماويات من االيثيلين

 ايثانول

 
 االسيتالدهيد

االيثيليناجليكول

 اليثانولامين

 االكريلونيتريل

 اكسيدااليثيلين

 حمضاالكريليك

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



nH C C H 2 2 
CrO3/SiO2/MgCl2  

80 -150 o
C/7-

20 atm. 

H 2 H 2 
  

C C n 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 لكثافةامرتفعيثیلینإبولى)ب
High Density Polyethylene (HDPE) 

-تحتوىسالسلهخطيةذاتفروعجانبيةقليله-

  و كذلكدرجةإنصهارها%٠٩يكونلهذهالسالسلحريةالتراصممايؤدىلزيادةدرجةبلورتهاإلى 

 500,000الوزنالجزيئىللمنتج-

تحتضغطمنخفض و حرارةمنخفضةبوجودعاملحفازفعال من Philipsينتجباستخدامتقنيةفيلبس-

 المستند على ثنائيأكسيدالسليكونtrioxideCromiumثالثيأكسيدالكروم

 HDPEاستخدامات-

 إنخفاض–متانةمرتفعة–strengthtensileHighقوةمقاومتهللشد–تمتازبارتفاعدرجةانصهاره

 قلةقابليتهاللتشوه–نفاذيتهاللغازات

 –أدواتالمطبخ–المستودعات–تستخدمفىمجالاألدواتالمنزليةالتىتمتازبطولخدمتهامثلالسالل
-الجرادل

–أكياسالخضرواتالمثلجةالعبواتالمستخدمةلحفظالموادالكيماويةكاألحماض

 لتعبئةالمنظفاتالصناعيةالسائلة

 تستخدمفىصناعةاألقفاص و األوعيةالتىتعبأفيهااألسماك

تستخدمفىصناعةاألنابيب و المواسير العازلة و 

األسالكالكهربائيةتستخدمفىصناعةاألنابيبالخاصةبمياهالصرفال

 صحى و الرى















البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا
 

 

استخداماتLDPE 

 جيدءتمتازبمرونةعالية و صفا-

 Filmتستخدمفى إنتاج أغشيةالتغليف-

أكياستعبئةالبضائع و القمامة و لعباألطفال. 

األنابيبالمرنة و المقاومةللتآكل. 

البراميل و القواريرألغراضمتعددةمثلالمنظفات و أدواتالتجميل. 



-

-كراتيناأللبانءتستخدمفىطال

تستخدمفىتغطيةقنواتالرىلمنعتسربالمياه

-للتربة

 تستخدمكموادعازلةلألسالكالكهربائية

 

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



CH 2 CH 2 

 Cl2 /FeCl3   

CH2Cl2 /30-
60 oC 

CH 2 CH 2 

Cl Cl 

E thylene dichloride 

CH CH 

Cl 
2
 

2  

Cl 

A ctivecarbon 

500 o
C/25 atm 

CH 2CH 

Cl 

Vinyl chloride 

nCH 2 CH  

Cl 

Vinyl chloride 

CH 2 
H 
C 

Cl 
n 

P oly(vinyl chloride) 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Poly(vinyl(chlorideلفاينیلايدركلوبولى)٢

 ينتج من غازاإليثيلينبعدة مراحل-

 يتحولإلىسائلعديماللون هو(60oCكمادةمحفزةعندFeCl3معاملةااليثيلينبغازالكلوربوجود)١(

 dichloride(Ethyleneثنائيكلوريداإليثيلين

 

 

 
 

إنتزاchloridevinylتكوينكلوريدالفاينيل)٢(

 كلوريدالهيدروجينفىوحدةالتكسيرالحرارىبإستخدامالفحمكعاملحفازءعجزى

 

 

 

Suspension polymerization (٣) معلقفىالبلمرة 

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 لخطىالكثافةامنخفضيثیلینابولى)ج
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 

 
 HDPE&LDPEيتميزبمزايا-

 LDPEمنتجاتهأقسى من المنتجاتالمصنوعة من-

 HDPEينتجبإستخدامضغطمنخفض و حرارةمنخفضةمثل-

 إلىOcteneor1-Hexeneor1-Butyene-1اإلختالففىإضافةكمياتصغيرة  من-

 جزيئاتاإليثيلينلتكوينبوليمرمشتركيحتوى على تفرعاتقصيرة

-األدواتالرياضية–لعباألطفال–األدواتالمنزلية–يستخدمفى إنتاج الرقائق و األلواح-

يستخدمفى إنتاج موادتغليفاألسالك و -األنابيب

 الكابالتالرقائقالمستخدمةلتغليفالموادالغذائية و األطعمةالمجمدة

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



H2C CH3 

H2C CH2+ 

Ethylene 

  AlCl3/HCl

 100 o
C/CH3

CH2Cl Ethyl benzene 

H H2 
C C 

n 

Fe2O3/600 o

C 

 

HC CH2 
R  

polystyrene 

(PS) 

Styrene 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Polystyreneبولىستیرين)٣

 التحضير-

 

 

 

 

 

 

 
Badgerprocess 
 نزعهيدروجينعنددرجة

 حرارةعالية

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H C CH 
2 

 Cl2/P 

30-50 oC 

Liquid phase 

H 
HC Cl 
2 

C 
Ca(OH)

2 

100o

C 

H C C Cl 
2 

Cl 

Vinyl chloride 

ClCl 

1,1,2-
Trichloroethane 

Cl 

Vinylidene dichloride 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 
 PVCاستخداماتال-

خراطيمالمياه–يستخدمفى إنتاج الموادالصحيةمثلأنابيبتمديداتالمياه 

لمقاومتهلإلحتكاك و الصدمات(األحواض و الحوائط–بالطاألرضيات–يستخدمفىصنعإطاراتالشبابيك( 

المواد العازلة للمياه–يستخدمفىصناعةالعوازلالكهربائية 

يستخدمفى إنتاج أوعيةالمرطباتوالمخلالت و زيوتالطعام و زيوتالتزييت و وقود السيارات 

يستخدمفىصنعالمعاطف و المالبسالواقية من المطر 


 dichloride)Poly(vinylideneبولىثنائىكلوريدالفانيليدين

 مادةمهمةفىصناعةاألليافالصناعية-

Vinylidenedichloride  تحضير- 

 

 

 

 

 
 ٠٠٠,٠٥-٠٠٠,٠٢الوزنالجزيئيللدائن-220ºCدرجةإنصهارها-مادةمتبلورةلتركيبهاالمنتظم-

 polymerizationSuspensionتتمالبلمرةبواسطةالبلمرةفىمعلق-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



 PSاستخداماتال-

ةءتركيباتاإلضا–يستخدمفى إنتاج عدد كبير من المنتجاتالصناعيةمثلالقطعالكهربية و اإللكترونية 

ءمواداإلنشا–األثاث–يستخدمفىصنعاألغراضالمنزلية 

يستخدمفىصناعةموادالتعبئةمثلأوعيةاللبن و الكريمة و الجبن و التمر 

فرشالمالبس–يستخدمفىصنعأمشاطالشعر 

يستخدمفىصنعاألدواتالرياضية و لعباألطفال 

يستخدمفىصنعالمواد العازلة للحرارةالتىتستخدمفىجدران و أسطحالمبانى و البرادات و الثالجات 

صناعةالمطاط و راتنجاتالبولىاستر 

 -يستعمللصنعإطاراتالسيارات-أكثرأنواعالمطاطالمستخدم(SBRبوتادايين-ستيرين

–أكريلونترايل-ستيرين)اللواصق-السيور-الخراطيم

 )لهخواصميكانيكيةممتازة–SBRأقلمرونة من(بوتادايين

 يستخدمفىتصنيعمنتجات-يدخلستيرينفىصناعته(راتنجاتالبولىاسترغيرالمشبع

األنابيب–الصوامع–خزاناتالمياه(الفيبرجالس

HC CH 2 

Ethylene 

2 + 2CH3COOH 
O2, 

100 oC 

Pd/Al O 

H2C 
 

2 3 

-
2H2O 

CH 

O 

C O 

H3C 

Vinylacetate 

H 2C CH 

O 

C 

H2 
C 

H 
C 

O 
n 

  

O 

H 3C 

Vinyl acetate 

C O 

H3C 

Poly(vinyl acetate) 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Poly(vinyl(acetateلفاينیلتابولىخال)٤

 تحضر على مرحلتين من اإليثيلين–مادةصلبة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كموادالصقة–)التكس(يستخدمفىالدهانات-

 PVAإنتاج-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CH2 = CH2+ O2 
PdCl2 / Cu  HCl  

130  C / 120  atm. 
CH3CHO 

H CC H 
2 

E thylene 

2 

+ O 
2 

  A g/250  
o
 

C 20 atm 

O 

H2C CH 2 

H C CH 2
 
2 

Cl2/H2

O10-

50oC 

H2C 
CH2 

OH Cl 

 Ca(OH)

2 

Heat 

O 

H2C      CH2 2 2 + 2H O + 
CaCl Ethylene 

Ethylene chlorohydrin 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Acetaldhydeیدھألسیتالدا)٦

 ينتجبأكسدةاإليثيلينبوجودعاملحفز-

 

 

 حمضالخليك–يستخدمفى إنتاج كثير من البتروكيماوياتمثلالبنتاإرثريتول-

 

 OxideEthyleneإليثیلیناكسیدأ)٧

 التحضير-

األكسدةالجزئيةالمباشرةلإليثيلين و ذلكإمرارخليط من اإليثيلين و األكسجين على عامل 

 )المحملة على األمونيا(مساعد من الفضة

 

 

الجيرءينتجالكلوروهيدرينالذىيسخنمعماءمعاملةاإليثيلينبالكلور و الماwaterLime 







 .........إيثراتالجليكول–األكريلونترايل–اإليثانولأمين–يستخدمفى إنتاج جليكولاإليثيلين-

 
 

 

 

 

 

 

 

3 CH2  = CH2 + 2 H2SO460-90  CCH3CH2OSO3H + 

(CH3CH2O)2SO2  

20-35 
atm. 

3 CH3CH2OH + 2 

H2SO4  

Ethanol 

 3H2O 

H C CH 
2 

Ethylene 

2 

+ H O 
2 

  

H 3 PO 4 

325  o C /60  - 

80 atm 

H 

2 H C C OH 
3 Ethanol 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Ethanolلإليثانوا)٥

 87oCدرجةغليانها–مادةسائلة-

 تحضيرااليثانول-
ءإضافةحمضالكبريتيكإلىاإليثيلينثممعاملةالناتجبالما 











325عنددرجةحرارةءمعاملةاإليثيلينببخارالماoCو ضغط  atm60-90ثميضخ 

 H3PO4/Silicaالمزيجفىالحالةالغازيةإلىالمفاعلالذييحتوى على محفز من

 

 

 استخداماتااليثانول-
يستخدمكمذيب 
مستحضراتالتجميل–يدخلفىالعديد من الصناعاتمثلمساحيقالزينة 

موادالتنظيف–يدخلفىصناعةالدهانات 

تحضيرالعقاقيرالطبية 

األسيتون–تحضيرعدد من المركباتالكيميائيةمثلاألسيتالدهيد.... 



 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Ethanolamineمینألإليثانوا)ب

 
 ينتج من تفاعلااليثيلينمعاالمونيا-

O 

CH2   CH2   + NH3 

O 

HOCH2CH2N

H2 

MEA 

O 
HOCH CH NH 

 CHCH CHCH 
2 2
 2 

2 2 (HOCH CH ) N 
2 2 

(HOCH CH ) N 

MEA 

2
 2
2 

DEA 

2
 2
3 

TEA 

 فىصناعةالصابون و المنظفاتTEAيستخدم-

  من غاز  البترول H2SالمتصاصDEA من%٠٢يضافمحلول -إزالةحموضةالغازالطبيعى-

 DEAالعادةاستخدام120oCعندH2S و يتمفصل40oC-30عنددرجةحرارةLPGالسائل

 موادالزينة–مستحضراتالتجميل–يستخدمفى إنتاج األصباغ-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O 
H2SO4(cat)  

CH2      CH2    +    H2O 
50-100C 

CH2CH2 

OH   OH 

Ethyleneglycol 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 glycolEthyleneاليثیلینالجلیكو)أ

-197.5oCمادةسائلةعديمةاللونتبلغدرجةغليانها-

 بوجودعاملحفز(1:1)بنسبةءيحضربمعاملةأكسيداإليثيلينبالما

 استخداماتجليكولااليثيلين-

لتخفيضدرجةتجمدالمياهداخلمبردات السيارات freezeAntiيستخدمك

كمايقلل من )15.6oC-درجةإنصهاره(

 )درجةغليانهعاليه(الحارةءالفاقدبالتبخيرفىاألجوا

 يستخدمفىإذابةالثلوج من مدرجاتالطائرات

–يستخدمفىتحضيرالدايوكسان

 )النتاجاألليافالصناعية(حمضالترفثاليك

 يتفاعلمعاألمونياالنتاجاإليثانولأمين



















CH2 = CH2 + CO + O2 
 140C  

1100  psi PdCl2  / 

CuCl2 

CH = CH 2 

COOH 

Acrylic acid 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 acidAcrylicألكريلكاحمض)٨

 

 CO+O2يحضر من تفاعلااليثيلينمع-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن تياوكیماولبترا

 Acrylonitrileيلاإلكريلونترا)ج

-77oCدرجةغليانها–مادةسائلة-

 تحضربتفاعلسيانيدالهيدروجينمعأكسيداإليثيلين

O 

H C 2 CH + HCN 2 
H2C CH2 

OH CN 

250-

300 C 

Al2O3 

(Gas phase) 

o 

H2C   CH 

CN 

 السجاد-البطانيات–يستخدمفىإنتاجأليافاألكريلكالتىتستخدمفىحياكةالمالبسالصوفية-

 يستخدمفىصناعةالمطاطالصناعىبالتفاعلمعالبوتادايين و ستيرين-

 acidAcrylicيستخدمفى إنتاج حمضاألكريلك-

H2C CH
H2O

 

CN 

H2C CH 
H2SO4 COOH 

 AcrylateMethylيستخدمفى إنتاج الميثيلأكريالت-

H2C CH
CH3OH H2C 

CN 
H2SO

4 

CH 

COOCH 3 

PMAاألدوات–يستخدمفىصناعةالزجاجالعضويالمستخدمفىنوافذالطائراتوالسيارات 

 األسنان-زجاجالساعات–العدسات–المنزلية



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 ProductionPropyleneبلینولبراجنتاإ

 47.4oC-البروبيلينغازعديماللونتبلغدرجةغليانه-

 إنتاج البروبيلين-

منتجثانويفىعمليةالتكسيرالبخارىcrackingSteamلمقطراتالبترولمثلالنافثاوزيتالغاز..... 

منتجثانوىفىعمليةالتكسيربالعاملالمساعدعندتحويل مقطرات البترول الثقيلةمثلزيتالغازإلىبنزين السيارات 

نزعالهيدروجين من البروبانبإستخدامالعاملالمحفزCrO3/Al2O3حسبتقنيةكاتوفنprocessCatofin 



م(بوليبوليبروبلين

 )يثيلميثااكريالت

 االكريلونيتريل

البتروكيماوياتمن البروبلين
الكحولااليزوبروبيلي

 

كبريتاتالكيل البنزين 

 الفينول و االسيتونالصوديومي
 جليسرول

البروبلين
كلوروهيدرينابي

 اكسيدراتنجاتااليبوكسي

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ىألخرواللبتراتامن مقطرت ياوكیماولبترا

 

البتروكيماويات القائمة على النافثا 

 )المركباتاالروماتية(

 

 
 البتروكيماويات من البنزين

ستيرينالكيلب

 نزينخطي

فينولالنايل

 ٦٫٦ون 

 ٦النايلون 

 بولييوريثان

 البتروكيماوياتمن التولوين

مالتولوينثالثينيتروتولوين

ن 

البترثنائيايزوسياناتالزايلين

 وكيماويات

 زايلين-بارا

 زايلين-أورثو

 اكسيدالبروبلين

 ايزوبيوتيلين

م(بوليبوليبروبلين

 )يثيلميثااكريالت

االكحولاالكريلونيتريل

 اليزوبروبيلي

كبريتاتالكيل البنزين 

 الفينول و االسيتونالصوديومي

 ابيكلوروهيدرين

بيوتين -١

 بيوتين-٢

 بيوتادايين-٣٫١

 جليسرول

 راتنجاتااليبوكسي

مطاطالبيوتادايينمطا

 طستيرينبيوتادايين

 مطاطنيتريلبيوتادايين

البتروكيماويات القائمة على 

 البروبلين

البتروكيماويات القائمة على 

 البيوتان



CH3 CH = CH2+ NH3 + O2 Cat /500C CH2 = CH +H3O 
2atm/25sec 

CN 

Acrylonitrile 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Acrylonitrileيلاألكريلونترا)٣
 

 ينتجبمعاملةالبروبيلينباألمونيابوجوداألكسجين و بوجودالبزموثأوالموليبدينومأواليورانيومكعاملحفاز-

 

 

 

 

 

 alcoholIsopropylبیلىوبروأليزاللكحوا)٤

 
 إلىالبروبلينبوجودحمضالكبريتيكأوعاملحفزمثلأكسيدالتنجستنءينتجبإضافةالما-

 

 

 

 
 يستخدم-

كمذيب 

كمادةخامفىتحضيراألسيتون 

لعباألطفال–صناعةالنسيج-الموبيلياالمعدنية–اتخاصةبالسياراتءطال 

H2O / WO3 (cat) 
CH3     CH=CH2 CH3 CHCH3 

270  C / 250  bar 

OH 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O OH 

CH3 CH = 

CH2 

 O2 / 110  

C  

Cat. 

CH3 C CH3HCN
CH C CN 

OH
-
 3 

CH

3 

O O 

CH = C C OCH 
CH3OH + 

2 3 CH2 = C C N 3 H HSO 
      H2SO4 

4 
H2
O 

CH3 

Methyl methacrylate 

CH

3 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Polypropyleneبیلینوبربولى)١

 C°171 و درجةإنصهارهg/cm30.9كثافةبولىبروبلين-

 يستخدمبوليبروبلينفى-
إنتاج األلياف و الخيوطالالزمةلصناعةاألكياسالمنسوجةكأكياستعبئةالمنتجاتالزراعيةكالبطاطس و البصل 

صناعةبعضأنواعالورق و المواسير و الحبال و شباكالصيد و السجاد 

أكياسالوجباتالسريعة–صناعةأكياسالشيبس و البسكويت 

صناعة السيارات و األجهزةالكهربائية و اإللكترونية 



 Poly(methyl(methacrylate)تكريالأمیثیلمیثا(بولى)٢

 ينتج من البروبلينبعدةخطوات-

 

 

 

 

 

 

 
يستخدمفي إنتاج اللدائنذاتالخواصالضوئية و -

باال)المستخدمفىصناعةنوافذالطائرات(“بيرسبكس”أو“زجاجبلكس”أو“لوسيت”يباعتحتإسم

 األسنانالصناعية–ضافةاليصناعةالعدسات

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Acetone&Phenolنألسیتول و الفینوا)٦
 

 ينتجالفينولمصحوباباألسيتون-

H2C CH +   
Phosphorous 

C CH3
 

2 

H 1) 
O 

O 

OH + H3C C CH3 
CH

3 

Propylene 

CH

3 

Cumene 

2) 
H3O Phenol 

Acetone 

 Acetoneنألسیتوا)٧

 التحضير-

H2C 
 

CH 
     O /110 o

C  

2  

CuCl2/PdCl

2 

O 

H3C C CH+ 

H2 
3 H C C CHO 3 

CH3 

Propylene 

Acetone Acrolein 

 االستخدامات-

يستخدمكمذيب 

األيودوفورم-يستخدمفىتحضيرالكلوروفورم 

 األظافرءيستخدمفىالتجميلإلزالةطالو

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 CH2 = 

CH 

CH

3 

H 
+ 

CH

3 

CH[CH2 

CH3 

CH ]CH = CH 2 

CH3
 CH

3 

Dodecene 
H[CH2CH ]3CH2 

CH3 

Dodecyl benzene 

CH 

CH

3 

AlCl 3 

1) H2SO4  

2) NaOH 

H[CH 2 CH ] 4 
S

-
O 

+
Na 3 

CH

3 

SDBS 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 يومىدلصوالبنزينالكیلتأكبريتا)٥

Sodium dodecyl benzenesulfonate 

 

 الناتج منDodeceneأحدالمكوناتاألساسيةلبعضالمنظفاتالصناعيةويحضر من تفاعلاأللكيلالمسمى-

  جزيئات من البروبلين٤تكاثف 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى



 



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا

 
 Glycerolوللجلیسر ا)١-٨

  تحضير-

O 

H2C C 
H 

CH 2 

Cl  

NaOH H 
H2C C CH2 

Epichlorohydrin 
OH OH OH  
Glycerol  

  االستخدامات-

يستخدم فى تحضير النيتروجلسرين المستخدم لصنع المتفجرات 

يستخدم فى تحضير ورق السلوفان 

 األسفنج-يستخدم فى الصناعات الغذائية  

يستخدم فى صناعة التجميل 

إنتاج المطاط–األحذيةء يستخدم فى طال 

يستخدم كمادة مانعة للتجمد 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CH2 = CH CH3 
Cl2  

500  C 

CH = CH 2 CH Cl + HCl 2 

Allyl Chloride 

HOCl / 25-

30 C 
CH

2 

Cl 

CH CH2 + CH2 CH CH2 

OH Cl OH Cl Cl 

1,3 (or 1,2) Dichlorohydroxy 

propane O 

CH2 CH CH2 

Cl 

Epichlorohydrin 

 Ca(OH)2  

50-90  C 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Epichlorohydrinينریدروھبى كلوإ)٨

 التحضير-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :-مادة خام لتحضير عدد من المنتجات الصناعية مثل -

الجليسرولGlyceol 

راتنجات اإليبوكسى 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 OxidePropyleneبلینولبراكسید  أ)٩

  تحضير-

H C CCH 
Cl/HO 2
2 3 H 

Pr ene 
2 

H C C 
3 

H 
CH 

2 

+ H C C 
3 

H 
CH 

H 

2 
H C C CH 
3 2 

opyl OHCl ClOH 

Chlorohydrin 

O 

Propylene oxide 

 acidaceticperoxy يمكن إنتاجه بأكسدة البروبلين بإستخدام فوق أكسيد حمض الخليك-

  كوسيط مناسبMoبوجود الموليبدنيوم

  االستخدامات-

يستخدم فى صناعة البولى يول Polyolو التي تحتاج إليه صناعة إسفنج البولى يوريثان  

صناعة الكريمات– يستخدم فى إنتاج البروبلين جليكول المستخدم فى مجال التبريد  

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا

 
 ResinsEpoxyإليبوكسىت اتنجا را)٢-٨

  تحضير-

CH2    CH  CH2 + HO 

O Cl 

CH

3 C 

CH

3 

OH 

H[O 

CH

3 C 

CH

3 

O CH2 CH CH2 ] 
n
 

OH 

  االستخدامات-

السطوح على شكل صفائح رقيقةء يستخدم فى طال 

يستخدم كمادة الصقة 

يستخدم فى صناعة بعض األدوات الكهربية 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا
 

 ProductionButadieneيیندالبیوتا اجنتاإ2)
 

 4.5oC- غاز عديم اللون تبلغ  درجة غليانهالبيوتادايين-

 إنتاج البيوتادايين بإحدى الطريقتين-

  اإلستخالص)أ

 crackersteamNaphthaمنتج ثانوي من عملية التكسير البخارى للنافثا و المقطرات الثقيلة

 المستخدمفى إنتاج األوليفينات كاإليثيلين و البروبلين

 نزع الهيدروجين من البيوتان )ب

 نزعالهيدروجين من غاز البيوتان باستخدام عوامل مساعدة فى خطوتين

H2 H2 

H3C C C 

CH3 

Butane 

Cat. H

2 H3C C C CH2 + H3C C C CH3 
H 

1-Bute ne 
H H 
2-
Butene 

CaO/Fe2O

3 

H3C C C CH3 
H H 
1,3-

Butanediene 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 يوتانلبامن ت ياوكیماولبترا
 

 ButanefromPetrochemicalsنلبیوتاامن تياوكیماولبترا

 يتماستخدامالبوتانلتحضيرعددمنالمنتجاتالبتروكيماويهوذلكبنزعالهيدروجينبإستخدامعواملمساعدة-

 :ومن هذه الممنتجات ما يلي

1-Butene                     ١-بوتين 

-٣,١ -Butene2 بوتين-٢

 Butadien,1,3البيوتادايين

 Isobtyleneااليزوبيوتيلين

 

 ProductionButeneلبیوتینج انتاإ1)

O2/CuCl2/PdCl

2 

120 o
C/20  

atm 

H

2 

O 

CH3CH2CH2CH3 
Cat  

CH3CH2CH = CH2 

Butylene(1-butene) 

+ 

H3C   C     C CH3 
Ethyl methylketone 

CH2 = CH CH = CH2 

Butadiene 

CaO3 / 

Fe2O3 

CH3 CH = CH CH3 

Butylene (2-butene) 

يستخدم كمذيب عضوي يستخدم 

 فى الدهانات و الورنيشات

MoO/VO 

400 oC/4.3  

atm HC C 
O 

O 
HC C 

O 
Maleic anhydride 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

 
(Cيیندايل بیوتاالنترط امطاRubberNitrile-Butadiene 

H2 
C C CC 

H HH2 

H2 H 

C C n 

CN 
Nitrile-butanediene rubber 

 -polymerizationEmulsion يحضر بوا البلمرة فى مستحلب-

 -%50-18تتراوح نسبة األكريلونترايل إلى البوتادايين ما بين

 الزيادة الكبيرة فى نسبة األكريلونترايل تؤدى إلى

  اإلقالل من مقاومته لدرجات الحرارة المنخفضة- نقصان قابليته على التمدد و التقلص -إنخفاض مرونته 

 
 االستخدامات

 يتميز بمقاومته العالية للزيوت و المذيبات العضوية لذا يستخدم فى صناعة األنابيب الناقلة للوقود -

  ألبوم– الحلقات المطاطية– األكياس– الخزانات– يستخدم كمادة أساسية فى إنتاج اإلطارات-

  األشرطة- القفازات – سيور المطاط الناقلة للحركة الميكانيكية-الصور 

 – األنابيب المطاطية و الخراطيم– يستخدم فى صناعة الغيار المطاطية الالزمة للطلمبات العامودية-
  لعب األطفال– ستائر الحمامات– حلمات رضاعات األطفال– األحذية–الصنادل

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

 
 يیندالبیوتا القائمة علىت الصناعاا

(Aيیندالبیوتاط امطاRubberButadiene 

  تحضير-

n H C C 3 

1,3-
Butanediene 

H H 
C CH 3 

 Ziegler-Natta catalyst  
H2 H2 

H 
Poly 

C C CC n 

butaned 
H 

iene 

  يستخدم فى صناعة إطارات السيارات بعد مزجه بنسب محددة من مطاط ستيرين بوتادايين-

(Bيینداستیرين بیوتاط مطا(SBR)RubberStyrene-Butadiene 

 polymerizationEmulsionيحضر بواسطة البلمرة فى مستحلب-

 يحتوى على صفات مشتركة لكل من الستيرين القاسى و المرونة العالية لبيوتادايين-

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 ProductionIsobutyleneوتیلینيبوأليزج انتاإ3)
 

  يتم الحصول عليه من غاز البوتان على مرحلتين-

 تحويل البوتان إلى أيزوبوتان وفقا لتقنية بوتامر بإستخدام وامل محفزة بوجود كمية قليلة من الهيدروجين)أ

 Isomerizationءلمنع بلمرة األوليفينات التى تتكون أثنا

 تحويل األيزوبوتان إلى أيزوبوتلين وفقا لتقنية كاتوفين بإستخدام عوامل مؤكسدة)ب

PtCl2  /Al2O3  

CH3 CH2CH2CH3 150-200C
 

200-400  

Psing 

CH3 CH 

CH3 

CH3 CH3 

 CrO3  /Al2O3  

CH3     C=CH2 Catofinprocess 

Isobutylene 

  االوكتان و إم تي بى إى االيزوبوتلين في العمليات التي تؤدي الى تحسين وقود السيار ات مثل انتاج يستخدم-



 



OH O 

   H2/Ni Cat 

180 oC/2
5 atm 

Cyclohexane 

  O2 (air) 

125-
160 oC 

4-8  

atm 

+ 

Benzene Cyclohexanol Cyclohexanone 

50-160 oC 

4-8  atm 

HNO3 (50%) 

Amm.vanadate copper (cat.) 

NC CH CN 24 200-
300oC 

2NH3 HOOC CHCOOH 

Adiponitrile (AN) H PO (cat.) 

2 
4 

Adipic acid 3 4 

NH2/Fe(cat)

 

300-350oC 

H2N CH2+6 NH2 
Hexamethylenediamine(

HMDA) 

 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 6,6Nylonنلنايلواالميناثنائيويبيكدالاحمض)٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polymerization 

Nylon6,6  

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(

 
 

 

 

 

 

 

 

 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals fromNaphtha 

(Aت ياوكيماولبترا

 Styreneيرينالستا)١لبنزينامن

 هيدروجين من إيثيل البنزينءينتجستيرينعند معالجة البنزين باإليثيلينثمنزعجزى-

 

 benzenealkylLinear(LAB)لخطىالكيلبنزينأ)٢

 
 يحضر من البنزين و هاليداتاأللكيلطويلةالسلسلة-

 يستخدمفىصناعةالمنظفات-

 Phenolللفينوا)٣

-تحرقالجلد–مادةسامة-

 )الذىينتج من البروبلين و البنزين(يمكن تحضيرهصناعيا من الكيومين

 يستخدمفىتحضيركثير من المنتجاتالمهمهصناعيامثل-

بكياليت(راتنجاتالفينولفورمالدهيد( 

صناعةABisphenolالالزملصناعةراتنجاإليبوكسى 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(



 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 Polyurethaneنيثاربولىيو6)

Diphenylmethane-4,4(MDI)ثنائىااليزوسياناتثنائيالفيينيل-6١- \-diisocyanate 

NO2 NH2 

HNO3 

H2SO

4 
Benzene 

 H2 

Reduction 

Nitrobenzene 

Cl 

Cl 
O 

Aniline 

HCHO 

HCl 

Phosgen 

OCN C NCO H2N C NH2 

H2 
H2 

Diphenyl methane-4,4\-Diisocyanate 

(MDI) 

4,4\-Diaminophenyl 

methane 

 فى إنتاج رغوةبولىيوريثان التيDiphenylmethane-4,4\-diisocyanate(MDI)يستخدم-

 تستعملفىالعزلالحرارى

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals fromNaphtha 

 6Nylonنلنايلوماالكتاوكابر5)

OH 

   H2/Ni Cat  

180oC/25 

atm Benzene Cyclohexane 

  O2 

(air)125-

160oC 

4-8  

atm O 

Cyclohexanol 
Cu (Cat) 

Heat 

O 
NH 

NOH 
H2SO

4 

120 o

C 

NH2O

H 20-
55oC 

Caprolactam Cyclohexanone Cyclohexanone 

H3
O 

Heat 

Nylon6 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(



 

 

 لنافثاامن ت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 

نيثارليواةغور 

 إلنتاجالبوليمريضافملحالقصديرPolyolمعDiisocyanateيتمالتفاعلبين-

(DBTL)dilaurateDibutyltinكعاملمساعدللبلمرة 

 

يدخل على -

إضافةإلىإنطالقثنائىأكسي)23oCدرجةغليانه(methanefluoroTrichloroالمزيجمادةنافخةمثل

تضافاألميناتالعضويةمثلءتفاعلمجموعاتاأليزوسياناتالطرفيةمعالماءدالكربونأثنا

aminecyclohexylN,N-Dimethylللتحكمفىسرعة 

 معالبوليمرءتفاعلالما

 

 

 حيثsurfactantSiliconeكعاملمثبتللسطوح)بولىسليكونات(تضافمادةسليكونية-

 agentcontrolCellتقومبتثبيتالفقاعاتفىالرغوة

تعمل على agentcontrolCellتقومبتثبيتالفقاعاتفىالرغوة

 مةبينالموادالمتفاعلةليصبحالخليطسائالمتجانساءالموا

 

 

 (Bلتولوينامن ت ياوكيماولبتراToluenefromPetrochemicals 

 التولوين

 يضافإلىوقود السيارات لتحسينجودته-يستخدمكمذيب-

 :يستخدمفى إنتاج حلقة البنزين و عدد كبير من الموادالكيميائيةمثل-

 

 تولوينوثالثىنيتراحادي و ثنائي ودةما)١

 

 diisocyanateToluene(TDI)لتولوينتاسياناويزأثنائىدةما)٢

إستخداماتTDI 

 : المهم النه إنتاج البولىيورثانالمرن-

 

 يستخدمالبولىيورثانفىصناعةاالسفنجالمرن

 يستخدمالبولىيورثانفىانتاجالمطاط و صناعةالجلد-

 الموادالالصقة–األصباغ–يستخدمالبولىيورثانكمكونأساسيفىصناعةالدهانات-

 



 

 (Cيلينالزامن ت ياوكيماولبتراXylenefromPetrochemicals 

 يستخدمكمادةتضافإلى الجازولين لتحسينرقمهاألوكتانى-يستخدمكمذيبعضوى و البويات-

 p-Xyleneزايلين-بارا-١

 بواسطةاألكسدةالهوائيةبوجودالكوبلتكعاملحفزacidTerphthalicإلىp-Xyleneيتأكسد-

 يستخدمإلنتاجاألليافالصناعيةالنتاج حامض الترفثالك الذي ووسطالخل

 

 o-Xyleneيلينزا–ثوأور-٢

 Bis(2-ethyl)الذى   يمكن تحويلهإلىاسترات من النوعacidPhthalicإلىo-Xyleneيتأكسد-

esterhexylو الذييستخدمكملدنللبالستيكبتفاعلهمع hexanolEthyl 

 

 

 

 

 

 امثلة لبعض الشركات البتروكيمياوية

 

 

 من البتروكيماوياتومشتقاتها وتنتجسابكشركة -١

oجاليكولاإليثيليناألحادي 

oمثيلثالثيبوتيلااليثر 

o األمونيا، اليورياالحبيبية ،

البوليفينيلينوالبولي  ، »ينتجخارجالمملكة«البوليكاربوناتoاألسمدةالفوسفاتيةواألسمدةالسائلة

-رقائقالبوليإيثيلينoايثر أمايد

، الذييُستخدمبشكلأساسيلتلبيةالطلبالمتزايدفيقطاعالتغليف(ترفثاالتالبوليإيثيلين

 وتطبيقاتالدعايةواإلعالنالذي

يوفرمزايافائقةفيمايتعلقباإلنتاجيةوإمكانيةالطباعةوالقوةوالمظهروعزلثانيأكسيدالكربونواألكسج

 ).ين

 

 )الشركةالسعوديةالعالميةللبتروكيماويات(-2

-الميثانول:-بنوعيهااألساسيةوالوسيطةمثل، الصناعاتالبتروكيماويةوالكيماوية :-منتجاتها•

 البوليإيثيلين-خالتفينيلاإليثلين-حمضالخل–البيوتاندايول

 بيوتيلاألسيتات-إيثيلاألسيتات-أولأكسيدالكربون-منخفضالكثافة

 شركةكيانالسعوديةللبتروكيماويات-3

، البوليإثيلينعالي و منخفضالكثافة ، البوليبروبيلين ، البروبيلين، مواداإلثيلين:-منتجاتها

كمايتم إنتاج موادكيماوية متخصصة تنتجألولمرة .األسيتون، أكسيداإلثيلين ، جاليكولاإلثيلين 

 على مستوىصناعةالبتروكيماوياتفيالمملكةالعربية

 البوليكاربونات، البسفينول أ ، الفينول ، الكيومين ، اإليثوكسيليت ، السعوديةمثلأميناتاإليثانول 

 

 .وهذهالمنتجاتبطبيعتهاسوفتهيئآفاقاًواسعةأمامصناعاتتحويليةذاتقيمةمضافةعالية

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

انًحبظشح  االٔنٗ      (انجزشٔكًٛٛبٔٚبد)

 

 "انجزشٔالنخبو" ٔرشٛشكهًخ.انجزشٔنكهًخالرُٛٛخلذًٚخيؼُبْبصٚزبنصخشألَٓزاانغبئهُٛجؼًُجُٛبنصخٕس

اصاد أٔصٚزبنُفطإنىبنغ

ٔٚذ.انزٛزٕخذغجٛؼٛبًفٛحمٕالنجزشٔنٕانىبنغٕائالنزٛزغزخشخًُآثبسانجزشٔنٕكزنكبنًٕادانصهجخانزٛزٕخذرائجخفٛبنغبئالنًزكٕس

كَٕبنجزشٔألعبعبًيُبنفحٕيبنٓٛذسٔخُٛٛخٔنكُٓٛحزٕٚؤٚعبًػهىكًٛبرًخزهفخيًُشكجبرزحزٕٚفٛزشكٛجٓبػهىبألٔكغدُٕٛانُزشٔ

 .ٔٚخزهفبنجزشٔنفٛبنشكهٕانزشكٛجزجؼبًنهًُطمخانزٛٛغزخشخًُٓب.خُٕٛانكجشٚذ

فمذٚكَٕؼجبسحػُغبئهؼذًٚبنهٌٕ،عٓالنزطبٚشأٔفٛحبنخشجٓدالرُٛٛخأٔفٛشكهصخشاالعفهزؤٔلذٚكَٕبنضٚزبنخبيؤصفشأٔأحًشأ

 .ٔثُٛؤٔأعٕدٔنكُؼهىبنغبنجٛكَٕهَٕٓؤخعشيحًشأٔأعٕديبئالًإنىبنخعشح

 .ئحخسأيُبنًؼشٔفؤَبنفحٕيبنٓٛذسٔخُٛٛخيمجٕنخال

 .ثٓبكجشٚزٛخانكشٚٓخانًهحٕظخفٛجؼعبنضٕٚربنخبيإنىٕخٕديشكجبدنشائحخٔنزارؼضىب

 : اصم انبخرول 

ٚؼزمذ انؼهًبء اٌ انُفػ انز٘ َغزؼًهّ انٕٛو لذ ركٌٕ يٍ يالٍٚٛ انغٍُٛ ٔ نكٍ ال احذ ٚؼهى رًبيب كٛف ركٌٕ ْزا 

ٔيٍ انًؼشٔف اَّ ٕٚخذ فٙ لٛؼبٌ انجحبس ٔ انًحٛطبد ٔ ٚغزمش انكثش يُّ االٌ ثؼٛذا ػٍ ، انجزشٔل ٔيب ْٕ اصهّ 

 : ٔ ُْبنك َظشٚزبٌ يًٓزبٌ رفغشاٌ اصم انجزشٔل ْٔبربٌ انُظشٚزبٌ ًْب ، عطح االسض فٙ انًُبغك انجشٚخ 

 
  اننظريت انمعذنيت  – ووًال 

ٔظؼذ ْزِ انُظشٚخ يٍ لجم انؼبنى يُذنٛف حٛث رشٛش ْزِ انُظشٚخ انٗ اٌ انًشكجبد انٓٛذسٔكبسثَٕٛخ انزٙ ٚزكٌٕ 

ٚغبػذ فٙ رنك ، يُٓب انخهٛػ انُفطٙ رزكٌٕ فٙ ثبغٍ االسض ثفؼم ثخبس انًبء انغبخٍ ػهٗ كبسثٛذاد انًؼبدٌ 

ٔلذ أٚذ ثؼط انؼهًبء ْزِ انُظشٚخ َزٛدخ ايكبَٛخ اَزبج غبص . حشاسح ثبغٍ االسض ٔ ػٕايم يغبػذح اخشٖ 

 انًٛثبٌ ْٕٔ يٍ انًكَٕبد انغبصٚخ االعبعٛخ نهجزشٔل يٍ رفبػم كبسثٛذ االنًُٕٛو يغ انًبء 

 

   AL4C3 + 12 H2O    4AL(OH)3   + 3CH4 

 

اال اٌ ْزِ انُظشٚخ ػبسظٓب انكثٛش يٍ انؼهًبء ٔرنك ثغجت ػذو اكزشبف آثبس نكبسثٛذاد انفهضاد فٙ يُبغك 

اعزخشاج انُفػ ثبالظبفخ انٗ اٌ ْزِ انُظشٚخ نى رفغش كٛفٛخ ركٍٕٚ كم يٍ انُزشٔخٍٛ ٔ انكجشٚذ ٔ االٔكغدٍٛ 

 . ظًٍ انزشكٛت انؼبو نهجزشٔل 

 

 
 اننظريت انعضىيت : ثانيا 

رفغش ْزِ انُظشٚخ ركٍٕٚ انجزشٔل يٍ انُجبربد ، ْٔٙ انُظشٚخ انًؼزًذح حبنٛب كزفغٛش ػهًٙ الصم ركٍٕٚ انجزشٔل 

انًٛزخ ٔيٍ اخغبو كبئُبد دلٛمخ ال حصش نٓب ٔرعًُذ ْزِ انُظشٚخ اٌ يثم ْزِ انجمبٚب راد االصم انحٕٛاَٙ أ 

انُجبرٙ لذ رشعجذ فظ لٛؼبٌ انجحبس انمذًٚخ ٔ رشعجذ فٕلٓب انًضٚذ يٍ انصخٕس انًحزٕٚخ ػهٗ انًٕاد انؼعٕٚخ 

َفغٓب انزٙ رحًهٓب االَٓبس انزٙ رصت فٙ االثحبس ٔالٌ انطجمبد انمذًٚخ لذ دفُذ رحذ اػًبق ثؼٛذح فمذ رحههذ 

ٔ ثفؼم انحشاسح ٔ . انًٕاد انؼعٕٚخ ثفؼم انٕصٌ ٔ انعغػ  انمبئى فٕلٓب ْٔزا انعغػ انٓبئم  ٕٚنذ اٚعب حشاسح 

انعغػ  ثبالظبفخ انٗ انُشبغ االشؼبػٙ ٔ انزًثٛم انكًٛٛبئٙ ٔ انجكزٛش٘ رحٕنذ انًٕاد انؼعٕٚخ انٗ يكَٕبد 

 . انٓٛذسٔخٍٛ ٔ انكشثٌٕ انزٙ رزحٕل فٙ انُٓبٚخ انٗ انجزشٔل 

 

 

 

 



 

 

:   همأصناف انمركباث انمىجىدة في اننفط انخاو ما يأحي 

  Paraffinic hydrocarbons انهيذروكربىناث انبارافينيت  -1

 لذ ركٌٕ عالعهٓب خطٛخ أ يزفشػخ ٔ لذ ركٌٕ ْزِ انًشكجبد غبصٚخ أ CnH2n+2نٓزِ انًشكجبد صٛغخ ػبيخ  

.  ٔرنك اػزًبدا ػهٗ انزشكٛت انكًٛٛبٔ٘ ٔ انٕصٌ اندضٚئٙ  (يٕاد شًؼٛخ  )عبئهخ أ صهجخ 

  Naphthene hydrocarbonsانهيذروكربىناث اننفثينيت   -2

 ْٔٙ ػجبسح ػٍ ْٛذسٔكشثَٕبد يشجؼخ نٓب رشاكٛت حهمٛخ رزؤنف يٍ خًظ CnH2nنٓزِ انًشكجبد انصٛغخ انؼبيخ 

. انٗ عجغ رساد كشثٌٕ 

   Aromtic hydrocarbonsانهيذروكربىناث اوروماحيت  -3

. ٔنٓزِ انًشكجبد رشاكٛت عذاعٛخ انحهمخ CnH2n-6نٓزِ انًشكجبد انصٛغ انؼبيخ 

  Multi cyclic hydrocarbonsانهيذروكربىناث انمخعذدة انحهقاث   -4

. ٔركٌٕ ْزِ انًشكجبد ثٓٛئخ َفثُٛبد أ يشكجبد اسٔيبرٛخ يزؼذدح انحهمبد 

  Olefinic hydrocarbonsانمركباث اوونيفينت   -5

 ٔٚمغ ظًٍ ْزا انصُف انًشكجبد األحبدٚخاٜصشح انًضدٔخخ ٔ انًشكجبد CnH2nنٓزِ انًشكجبد انصٛغخ انؼبيخ 

َٔظشا نفؼبنٛخ ْزا انصُف يٍ انًشكجبد فؤَٓب رٕخذ فٙ انجزشٔل ثزشاكٛض لهٛهخ َغجٛب ، ثُبئٛخ اٜصشح انًضدٔخخ 

 .  Thermal crackingغٛش اَّ ًٚكٍ ركٍٕٚ كًٛبد كجٛشح يُٓب ثٕعبغخ ػًهٛبد انحم انحشاس٘ 

  Sulfur compoundsمركباث انكبريج  -6

يٍ انًشكجبد انًؤنٕفخ نهكجشٚذ  % 6ٕٚخذ انكجشٚذ فٙ انُفػ انخبو ثشكم حش أ ثشكم يزحذ ٔ ثُغت لذ رصم انٗ 

ٔ رصُف انُفٕغ انزٙ ، فٙ انجزشٔل ْٙ كجشٚزٛذ انٓٛذسٔخٍٛ ٔ انثبٕٚفُٛبد ٔ انًشكجزبَبد ٔ انكجشٚزٛذاد ٔ غٛشْب 

ثبنُفٕغ انٕاغئخ انكجشٚذ ْٔزا انُٕع يشغٕة فّٛ خذا َٔظشا نكٌٕ يشكجبد انكجشٚذ  % 0.5رحزٕ٘ ػهٗ الم يٍ 

.  ثمٛهخ َغجٛب فزؼشف انُفٕغ انحبٔٚخ ػهٗ َغت ػبنٛخ يٍ يشكجبد انكجشٚذ ثبنُفٕغ انثمٛهخ 

  Oxygen compoundsانمركباث اووكسجينيت  -7

ٕٚخذ األٔكغدٍٛ فٙ انجزشٔل ثشكم يزحذ ػهٗ ْٛئخ يشكجبد يثم انكحٕالد ٔ انفُٕٛالد ٔ انشارُدبد ٔ 

.  ٔصَب  % 2انحٕايط انؼعٕٚخ ٔ رٕخذ َغجخ اػهٗ يٍ ْزِ انًشكجبد فٙ انُفٕغ انثمٛهخ لذ رصم انٗ حٕانٙ 

  Nitrogen compoundsانمركباث اننخروجينيت    -8

ٔصَب ٔ رشًم ػهٗ انجٛشٚذُٚبد ٔ انكُٕٕٚالد ٔ االَذٔالد  % 0.1ٔ رجهغ َغت ْزِ انًشكجبد فٙ انجزشٔل الم يٍ 

.  ٔ انجبٚشٔالد ٔ غٛشْب 

   inorganic compoundsانمركباث انالعضىيت  -9

حٛث ٕٚخذ رمشٚجب فٙ كبفخ إَٔاع انُفٕغ ٔ ػُذيب رضٚذ َغجزٓب ، ٔ ٚشًم ْزا انصُف ػهٗ األيالحًثم يهح انطؼبو 

.  ٔصَب ٚدت إصانزٓب كًب ْٕ انحبل يغ يشكجبد انكجشٚذ ٔ انطٍٛ ٔ انشيم ٔ انًشكجبد األخشٖ  % 0.7ػٍ 

ٔ ٚحزٕ٘ انجزشٔل انخبو ػهٗ كبفخ انؼُبصش انًٕخٕدح فٙ يبء انجحش ٔنؼم يٍ اكثش : مركباث  خري  -10

.   ٔ انضسَٛخ ٔغٛشْب و انؼُبصش انًبنٕف رٕاخذْب فّٛ ْٙ انفُبدٕٚو ٔ انُٛكم ٔ انٕٛسإَٛ

 

 



 

 

:  بخرول ـحصنيف ال

 ٔٚحٕ٘ ْزا انصُف ػهٗ  Paraffin base Oilاننفط انبرافيني     ٚصُف انجزشٔل انٗ صُفٍٛ سئٛغٍٛ ًْب 

انكبصٔنٍٛ انًمطش يٍ ْزا انخبو ٚكٌٕ ثبسافُٛٙ انزشكٛت را  )انٓٛذسٔكشثَٕبد انجشافُٛٛخ فٙ كبفخ اخضائّ انًمطشح 

 ٔ Naphthene base Oilاوساس اننفثينئ انصُف انثبَٙ فٕٓ انجزشٔل رٔ ،  (خصبئص غٛش يشغٕة ثٓب 

انز٘ ٚزكٌٕ ػبدح يٍ انُفثبد ٔانزٙ ْٙ ػجبسح ػٍ يشكجبد حهمٛخ يشجؼخ لذ ٚكٌٕ نٓب عالعم خبَجٛخ َفثُٛٛخ أ 

ْٔزا انصُف ٚحزٕ٘ ػبدح ػهٗ كًٛبد ال ثبط ثٓب يٍ انًٕاد االعفهزٛخ انغٕداء انٓشخ غٛش انمبثهخ ، ثبسافُٛٛخ 

.  نالَصٓبس 

:   وعهً اننحى اوحي Base      و يصنف اننفط انخاو من قبم انمصافي نسبت انً  ساسه 

ٚكٌٕ ػبدح غُٛب ثبنًٕاد انشًؼٛخ ٔصٕٚد انزشحٛى ٔ رحزٕ٘ ػهٗ كًٛبد : انُفػ انخبو راد األعبط انجشافُٛٙ  -1

 . لهٛهخ يٍ انُفثُٛبد ٔ اإلعفهذ ٔركٌٕ َغجخ يشكجبد االٔكغدٍٛ ٔ انكجشٚذ ٔ انُزشٔخٍٛ لهٛهخ خذا 

 .رؼطٙ ْزِ َغجخ ػبنٛخ يٍ انًٕاج انمٛشٚخ ٔ االعفهزٛخ ٔ صٕٚد انزشحٛى : انُفػ انخبو راد األعبط اإلعفهزٙ  -2

نٓزا انُٕع يٍ انجزشٔل خصبئص ٔ يٕاصفبد رزٕعػ رهك انخبصخ ثبنُفػ : انُفػ انخبو راد االعبط انًخزهػ  -3

 . انجشافُٛٙ ٔ انُفػ االعفهزٙ االعبط 

ٚحزٕ٘ ْزا انُٕع ػهٗ كًٛبد كجٛشح َغجٛب يٍ انًشكجبد االسٔيبرٛخ راد : انُفػ انخبو راد االعبط االسٔيبرٙ  -4

.  االٔصاٌ اندضٚئٛخ انٕاغئخ ٔ انُفثُٛبد ٔ كًٛبد لهٛهخ يٍ االعفهذ ٔصٕٚد انزشحٛى 

 

  : (اننفط انخاو  ) حركيب انبخرول

أٔ )انُغجٛخ   ػًهٛخ فصم رؼزًذ ػهٗ ٘، ِٔ أثُبء ػًهٛبد انزصفٛخ ، ٚزى فصم انكًٛبٔٚبد انًكَٕخ نهُفػ ػٍ غشٚك

ٔرُزح انًُزدبد انًخزهفخ ثزشرٛت َمطخ غهٛبَٓب ثًب . نهًٕاد انًخزهفخ انُبردخ ػٍ رمطٛش انُفػ (لبثهٛخ انزطبٚش انُغجٛخ

انٓٛذسٔكشثَٕبد، ْٔزِ ثذٔسْب رزكٌٕ يٍ  ٔٚزكٌٕ انُفػ يٍ،  اإلٚثبٌ  ،ل انًٛثبٌفٛٓب انغبصد انخفٛفخ ، يث

ٔثؼط انكًٛبد أكغدٍٛ "كجشٚذ" َٛزشٔخٍٛ"ٔثؼط األخضاء غٛش انكشثَٕٛخ يثم . يشكجبد ػعٕٚخ رحزٕ٘ ػهٗ

 .يٍ رشكٛت انُفػ% 1ٔيثم ْزِ انؼُبصش ال رزؼذٖ َٛكم"فبَبدٕٚوانعئٛهخ يٍ انفهضاد يثم

يُزدبد .ْٔى خًٛؼب غبصاد . C4H10ثٕربٌ،C3H8ثشٔثبٌ، C2H6"إٚثبٌ ،CH4 يٛثبٌ"أنكبٌ" ٔأخف أسثؼخ

ٔعٕائم انزُظٛف اندبف   ٔٚزى اعزخذايٓى. َمٛخ َبفثب كهٓب خفٛفخ، ٔرزطبٚش ثغٕٓنخ، C5-7 انغالعم انكشثَٕٛخ

فٓٙ ركٌٕ  C12H26 إنٗ C6H14 أيب انغالعم األكثش رؼمٛذا يٍ. ٔيُزدبد رغزخذو فٙ انزدفٛف انغشٚغ األخشٖ

 إنٗ C10 يٍ انغالعم انكشثَٕٛخ انكٛشٔعٍٛ ٔٚزى صُغ. (اندبصٔنٍٛ) انجُضٍٚ يخزهطخ ثؼعٓب انجؼط ٔركٌٕ

C15ٔصٚذ انًٕالذ فٙ انًذٖ يٍ  ثى ٔلٕد C10 ٗإن C20األثمم يٍ رنك فٓٙ رغزخذو  صٕٚد انٕلٕد أيب

 .انغشفخ  "دسخخ حشاسحفٙ  عبئمٔخًٛغ ْزِ انًشكجبد انُفطٛخ يحشكبد فٙ

تكون صلبة،  C20السالسل األعلى منC20 إلى C16 تتراوح من "فازلٌنلفزٌوت التشحٌم والشحم شبه الصلب وا

 .أسفلت،، وتتواجد هذه المواد الثقٌلة فً قاع برج التقطٌر قطرانقار ، ، ثم بعد ذلك بداٌة من شمعبرافٌن

 

 

 

 

 

ٌعطً التسلسل التالً مكونات النفط الناتجة بحسب تسلسل درجة غلٌانها تحت تأثٌر الضغط الجوي فً 

  التقطٌر التجزٌئً بالدرجةمئوٌة



 

 

   70 – 40"ٌستخدم مذٌب C°:   

 60: خفٌف بنزٌن C° –  100ٌستخدم كوقودسٌارة  

 100: ثقٌل بنزٌن C° -150 ٌستخدم كوقود للسٌارات 

 120: خفٌف كٌروسٌن C° – 150ٌستخدم كمذٌب ووقود للمنازل 

 300 – 150 :كٌروسٌن C° محرك نفاثٌستخدم كوقود 

  350 – 250 : الدٌزل C° للتسخٌن /  ٌستخدم 

 : 300 C° ˂ٌستخدممحرك  

 وقود متبقً"،شمعاسفلت :األجزاء الغلٌظة الباقٌةقار ،  

 



:المحاضرة الثانية  
:مصادر الييدروكاربونات النفطية  

وسائل :يتم الحصول عمى المواد االولية المستخدمة في الصناعة البتروكيمياوية عن طريقين رئيسسين 
االستخالص بالمذيبات و الفصل بعممية التبمور فمن المواد المستحصمة بيذه ,فيزياوية مثل التقطير 

الطريقة مقطع النفثا  الذي يعتبر المادة االولية لكثير من العمميات النتاج االثيمين واالستيمين وغاز 
االمونيا وغير فيزياوية مثل التحويل كاعادة التشكيل  والتكسيربوجود العوامل المساعدة مثل الحصول عمى 

 .االوليفيناتالبارافينات الواطئة
 

: تصنيف طرق الفصل المعمول بيا لتييئة المواد االولية لمصناعات البتروكيمياوية المختمفة
: الطرق الفيزياوية

 .وتشمل عمميات التقطير وعمميات االمتصاص بالمذيبات السائمة, بخار-انظمة السائل -1
 .سائل وتشمل عمميات االستخالص بالمذيبات-انظمة سائل -2
 .صمب وتشمل عمميات االمتصاص بواسطة االمواد الصمبة وطرق التبمور-انظمة سائل -3
 .بخار وتشمل تافصل بالمناخل الجزيئية-انظمة صمب -4

 :بخار-انظمة السائل-1
التقطير التجزيئي وعمميات االمتصاص بالمذيبات السائمة ,  وتشمل عمميات التقطير -1

 :التقطير التجزيئي - أ
ويستخدم التقطير لفصل المواد عن بعضيا في مدى درجات غميان معينة حيث يعمل برج التقطير 
تحت ضغط لفصل الغازات والييدروكاربونات الخفيفة  قبل البدء بعممية التقطير التجزيئي اما اذا 

تقاربت درجات المواد المطموب فصميا فيستخدم طرق اخرى مثل التقطير االيزو تروبي او التقطير 
االستخالصي وتستخدم لفصل مواد بارافينية عن مواد اروماتية متقاربة في درجة الغميان وفي التقطير 

االمينات وغيرىا لغرض الحصول عمى امزجة ,الكحوالت.,االيزوتروبي تضاف مواد قطبية مثل الماء 
: ايزوتروزبية حيث ىذه المواد تزيد من درجة تطاير الييدروكاربونات وحسب التسمسل



. مواد اروماتية<اوليفينات<نفثينات<بارافينات
اما التقطير االستخالصي يتم اضافة مذيبات انتقائية ذات درجة غميان اعمى من الييدروكاربون المطموب 

فصمو مثل الفينول واالسيتون 
: التقطير االستخالصي افضل من التقطير االيزوتروبي

. اليسبب تاكل المعدات-1
. االنتقائي العالية بسسب درجة الغميان االعمى من الييدروكاربون المراد فصل- 2
. توفير الطاقة منحيث سيولة فصمو-3

 االمتصاص بالمذيبات - ب
من الغاز H2S ,CO2وتستخدم لفصل الغازات يباستخدام مذيبات سائمة مثل فصل الغازات الحامضية مثل 

. الطبيعي باستخدام  مذيب ايثانول امين
: سائل -انظمة سائل-2

تشمل عمميات االستخالص بالمذيبات 
تستخدم ىذه الطريقة لفصل الييدروكاربونات الواطئة نسبيا النيالتتأثربدرجة غميان المواد واوزانيا 

ويتم تبريد المذيب بعد االستخالص لمحصول عمى طورين سائميناالول ىو المذيب والثاني ىو .الجزيئية
. يفصالن عن بعضيما.المواد الييدروكاربونيةالمذابة

 
 صمب -انظمة سائل-3

تشمل عمميات االمتصاص بواسطة االمواد الصمبة وطرق التبمور وتستخدم  
 لفصل الييدروكاربونات ذات درجات الغميان العالية  -1
 .ذرات كاربون8فصل البارازايمين عن الييدروكاربوناتاالروماتية التي ليا  -2

وذلك من خالل امتصاص المواد االروماتية من المواد االخرى بواسطة جل السميكا الذي ينتج من معاممة 
سميكات الصوديوم مع حامض الكبريتيك ومن ثم الحصول عمى المركبات االروماتية بواسطة عمميات فك 

. االمتصاص



 :بخار-انظمة صمب-4
 :تشمل الفصل بالمناخل الجزيئية

تستخدم ىذه الطريقة لفصل الييدروكاربونات منخفضة الوزن الجزيئي عندما اليمكن فصميا 
. الطور الصمب اما فحم الخشب او الزيواليت.بالتكثيف

 
: طرق الفصل غير الفيزياوية

 (بوجود العوامل المساعدة اوبوجود الييدروجين)التكسير الحراريوالتكسير المعجل -1
 وتتضمن التفحيم او خفض المزوجة وينتج عنيا جزيئات من االوليفينات او البارافينات اي اصغر من 

. واليدف منيا الحصول عمى اكبركمية من المواد السائمة واقل من المواد الغازية. جزيئات المادة االصمية
 (بوجود العوامل المساعدة)التكسير المعجل -أ

 وتستخدم النتاج العديد من المواد االولية في الصناعات البتروكيمياوية والنتاج البنزين الممتاز وتستخدم 
. االطيان الطبيعية اوسميكات االلمنيوم المحضرة صناعيا

 

 
 التكسير الحراري بوجود الييدروجين-ب 

تجري عممية التكسير تحت ضغط جوي من الييدروجين ودرجة حرارةمعينةوتسخدم االتربة الصناعية 
. واالنيكل او البالديوم بدل الصوديوم

التكسير بالعامل المساعد التكسير الحراري 
يتم باستخدام الحرارة المنخفضةوبوجودعامل مساعد يتم باستخدام الحرارة العالية وبدون عامل مساعد 

يتم بالطورالسائل يتم بالطور الغازي والسائل والصمب 
اليستخدم عمى نطاق انتاجي كبير النو يحتاج 

معدات مكمفة 
يستخدم عمى نطاق انتاجي كبير 

يستخدم ضغوط واطئة يستخدم ضغوط عالية 
البنزين الناتج يحوي االوليفينات بشكل اقل البنزين الناتج يحوي االوليفينات بشكل اكبر 



. اعادة التشكل بالحرارة او بالعوامل المساعدة-2
. تيدف الى اعادة بناء المركبات الييدروكاربونية وليس تكسيرىا  اوتتم باستخدام عوامل مساعدة

 Al2O3-Sio2ويستخدم البالتين كعامل مساعد محمول عمى : المعاممة بالييدروجين-3
اليدف الرئيسئ منيا 

. التخمص من مركبات االوكسجين والكبريت والنيتروجين-أ
 .لغرض تشييع االواصر االوليفينية- ب
. سحب الكبريت بعد تحويمو الى كبريتيد الييدروجين- ج 

 :تفاعالت االلكمة-4
تجري ىذه التفاعالت بين الييدروكاربونات المشبعة كااليزوبيوتان مع االوليفيناتكااليزوبيوتين لمحصول 

. عمى مركبات جديدة ومفيدة
 :االزمرة

. ىو تحول شبيي من مكبات معينة الى مركبات اكثر اىمية مثل تحول البروبمين الى االيزوبرين
: تفاعالت البممرة-5

. وىي اتحاد اثنين من جزيئات االوليفين لتكوين جزيئة ذات وزن جزيئي اكبر



 الصناعات البتروكيمياوية 

نعذد كبٛش  (كًٕاد خبو)ْٙ انعًهٛبث انتٙ ٚتى يٍ خالنٓب تضٕٚم يكَٕبث انُفظ األنغبص انطبٛعٙ أ يشتقبتٓب  

. يٍ انًٕادد انكًٛٛبئٛت انعضٕٚت ٔغٛش انعضٕٚت ٔانتٙ تسًٗ ببنبتشٔكًٛٛبٔٚبث أ انًُتزبث انبتشٔكًٛٛبٔٚت

البتروكيمياويات 

ْٙ انًٕاد انكًٛٛبٔٚت انتٙ ٚتى اَتبرٓب يٍ يكَٕبث انُفظ ٔانغبص انطبٛعٙ  ٔعذدْب يضذٔد ٔتسًٗ 

 (انٕسطٛت ٔانُٓبئٛت)انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔتعتبش انقبعذة االسبسٛت نهصُبعبث انبتشٔكًٛٛبٔٚت االخشٖ 

: ٔتُتًٙ انٗ حالث يزًٕعبث ْٙ

(. انتٙ تضى االٚخٛهُٕٛانبشٔبهٍٛ ٔغٛشْب)االٔنٕفُٛبث (1

( انتٙ تضى انبُضٍٚ ٔانتٕنُٕٕٚانضاٚهٍٛ)انًشكببث االسٔيبتٛت(2

( . انًٛخبَٕل ٔاالٚخبَٕل ٔاو تٙ بٙ ا٘)انًشكببث االٔكسزُٛٛت(3

مراحل انتاج البتروكيمياويات 

 :ًٚش تصُٛع انبتشٔكًٛٛبٔٚبث  بعذة يشاصم

مرحلة البتروكيمياويات االساسية 

- انُشبدس-انًٛخبَٕل)انٗ بتشٔكًٛٛبٔٚبث اسبسٛت (انُبفخب- بٕٛتبٌ- بشٔببٌ- اٚخبٌ- يٛخبٌ)تضٕٚم انًٕاد انخبو

. (انضاٚهٍٛ- انبُضٍٚ- انبٕٛتبدٍٚ- انبشٔبهٍٛ- االٚخٛهٍٛ

تًخم صهقت انٕصم بٍٛ انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔيعظى انبتشٔكًٛٛبٔٚبث :يشصهت انبتشٔكًٛٛبٔٚبث انٕسطٛت

صبيض - اصبد٘ كهٕسٚذ انفبُٚٛم- اٚخٛهُٛكالٚكٕل اٚخبَٕل–اكسٛذ االٚخٛهٍٛ - يٛالٍَٛ,فشيبنذٚٓبٚذ: انُٓبئٛت يخم

 (تشفخبنٛك

: مرحلة البتروكيمياويات النهائية

 (انًٛاليٍٛ فٕسيبنذٚٓبٚذ- انًطبط- االنٛبف انصُبعٛت-انهذائٍ)يخم انبٕنًٛشاث

ٔتًخم انبتشٔكًٛٛبٔٚبث االسبسٛت ٔانبتشٔكًٛٛبٔٚبث انٕسطٛت ٔانُٓبئٛت انًٕاد انخبو االسبسٛت نهصُبعبث ث 

. (االستٓالكٛت)انتضٕٚهٛت

 

 

 



 

 (Down Stream Industrie)الصناعات التحىيلية

ْٙ انعًهٛبث انصُبعٛت انتٙ تستخذو انبتشٔكًٛٛبٔٚبث ٔيشتقبتٓب الَتبد يُتزبث استٓالكٛت ٔيٍ تهك 

اغشٛت انتُبضش - انًبَٔبث)انذْبَبث انًٕاد انالصقت االصببغ–صُبعت انغضل ٔانُسٛذ - انصُبعبث

, ادٔاث انطبخ–ٔاَتبد انًالبس .انًُظفبث انصُبعٛت-(تضهٛت انًٛبِ)انعكسٙ

 Synthesis Gas(CO/ H2)غاز التصنيع -1

عهٗ انصعٛذ انصُبعٙ استخذو انفضى  ٔانفضى انضزش٘  فٙ انتفبعم انًعشٔف غبص انفضى أ غبص انًبء كًب -1

 C+H2O                      CO+H2     :فٙ انتفبعم انتبنٙ

. انخ....ْذسرت انفضى, انكضٕل االحٛهٙ,اَتبد االيَٕٛب: تٕرذ عًهٛبث يًٓت تستُذ انٗ ْزا انتفبعم يخال 

: ُٚتذ غبص انتصُٛع بشكم سئٛسٙ يٍ انًٛخبٌ ببنطشق االتٛت

 Steam Reformingطريقة االصالح البخاري (1

 :بخبس-تفبعم انًٛخبٌ

  

 

 

 Auto-thermal Crackingطريقة التكسير الحراري (2

:  االٔكسزٍٛ- عًهٛت انًٛخبٌ

. ٔٚستخذو نهضصٕل عهٗ انغبص انسبئم انًستعًم فٙ انتذفئت

 

 

 

 



: تفبعالث انٓٛذسٔرٍٛ ٔأل أكسٛذ انكبسبٌٕ

:  انُشبدسNH3تضضٛش غبص االيَٕٛب-1

 .°33,3-االيَٕٛب غبص نّ سائضت يًٛضة ٔدسرت غهٛبَٓب 

 

ٚتى انضصٕل عم غبص انٓٛذسٔرٍٛ انًستخذو فٙ اَتبد انٓٛذسٔرٍٛ يٍ غبص انتصُٛع بعذ اكسذة انكشبٌٕ انٗ 

كًب فٙ CO2َٕل ايٍٛ انز٘ ٚعًم عهٗ ايتصبص احُبئٙ االٔكسٛذ بًضفضاث يؤكسذة ٚهٙ رنك استخذاو اٚج

: انتفبعم انتبنٙ

 

 

 

 

ٔٚتى  اَتبد االيَٕٛب بتفبعم انُٛتشٔرٍٛ يع انٓٛذسٔرٍٛ انُبتذ يٍ انتفبعم اعالِ ببستخذاو أكسٛذ انضذٚذ 

: كًب فٙ انًعبدنت انتبنٛت. انًُشظ ببٔكسٛذ االنًُٕٛو

 

ٕٚسٚب نصُبعت % 3,يٍ االيَٕٛب فٙ صُبعت االسًذة انختهفت انعضٕٚت ٔغٛش انعضٕٚت % 75ٚستخذو 

. سٛبَٛذ انًعبدٌ ٔايالس  االيَٕٛب ٔغٛشْب,صبيض انُتشٚك,َتشاث االيَٕٕٛو , انبالستٛك ٔصُبعبث اخشٖ

 

 

 

: استخذايبث غبص االيَٕٛب



 :Ureaاَتبد انٕٛسٚب-أ

: خٕاص انٕٛسٚب

°. 132.5انٕٛسٚب يبدة بٛضبء دسصت اَصٓبسْب

%. 46.6اعهٗ االسًذة انُٛتشٔرُٛٛت تشكٛضا ببنُٛتشٔرٍٛ 

: تضضٛش انٕٛسٚب

. تتفبعم يع انًبء ُٔٚطهك انُشبدس ٔحبَٙ أكسٛذ انكبسبٌٕ

 

. االستٛهٍٛ

اسٕد انكبسبٌٕ - 3

 Synthesis Gas(CO/H2)غبص انتصُٛع - -1

ٔٚستخذو فٙ  

a- ُّاَتبد انًٛخبَٕل انز٘ ُٚتذ ي

ساتُزبث انفُٕٛل ,ساتُزبث انٕٛسٚب فٕسيبنذٚٓبٚذ,ساتُزبتبالسٛتبل )انفٕسيبنذٚٓبٚذ  انز٘ ُٚتذ يُّ

انًخٛهٍٛ سببعٙ , بٕٛتبٌ دإٚل, سذاسٙ-1,4,ساتُزبث انًٛاليٍٛ فٕسيبنذٚٓبٚذ, فٕسيبنذٚٓبٚذ

. (خالتبنفبُٚٛم,بُتباسحشُٕٚل,االيٍٛ

. (خالث انفبُٚٛم)صبيض انخهٛك انز٘ ُٚتذ -2

 .االستشاتٕ سٛبَٛذ انٓٛذسٔرٍٛ,االيُٛبتبنًخٛهٛت,يخٛم حبنخٙ بٕٛتٛالالحٛم,كهٕسٔيٛخبٌ -3

b-انُشبدس ٔتستخذو فٙ اَتبد :

انٕٛسٚب -1      

 .َتشاث ٔكبشٚتبث ٔفٕسفبث االيَٕٕٛو -2

  ٔصبيض انُتشٚك.االسًذة انًشكبت -3



 :البتروكيماويات االساسية مواد ناتجة من الغاز الطبيعي 

وٌعد المٌثان المكون .ٌعدالغاز الطبٌعً أحد المصادر الرئٌسة لصناعة البتروكٌماوٌات فً العالم

تعدٌل .من عدٌد من الغازات الطبٌعٌة % ٩٠الرئٌسً للغاز الطبٌعً، وتقل نسبته إلى أكثر من 

الغاز الطبٌعً ٌنتج أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن، وهذان الغازان فً خلٌط منهما ٌسمى 

 . بغاز التشٌٌد

 

 

 SYNTHESIS GAS SYN-GAS غاز التشييد

 أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن بؤٌة نسب منهما، وقد  منغاز التشٌٌد هو خلٌط من غازي

تستعمل هذه المخالٌط كما هً، أو ٌفصل مكونٌها الستعمال كل منهما على حدة، وٌنتج غاز 

هما عملٌة التعدٌل : التشٌٌد بتفاعل الغاز الطبٌعً مع بخار الماء عن طرٌق عملٌتٌن أساسٌتٌن

ببخار الماء، وعملٌة األكسدة الجزئٌة، وتستعمل هاتٌن العملٌتٌن الغاز الطبٌعً كمادة أولٌة 

عملٌة التعدٌل ببخار الماء قد و بصفة أساسٌة، إال أنهما ٌمكنهما أٌضا، استعمال مقطرات أثقل، 

تستعمل مقطرات ثقٌلة مثل السوالر إال أن األكسدة الجزئٌة قد تستعمل أبعد من ذلك لتشمل 

. مخلفات التقطٌر الثقٌلة

عملية التعديل ببخار الماء - 1

ٌستعمل فٌها حفازات تحتوي على أكسٌد النٌكل، على ألومٌنا  catalytic هذه العملٌة حفزٌة

،NiO/Al2O3  والذي ٌعبؤ فً أنابٌب رأسٌة كطبقة ثابتةونظرا الستعمال درجات حرارة عالٌة

م فً هذه العملٌة، فإن السبائك المصنوع منها صلب هذه األنابٌب تحتوي  °١٠٠٠تصل إلى 

 exhaust وٌستفاد من حرارة غازات العادم.على نسبة عالٌة من الكروم والنٌكل لتقاوم التآكل 

 steam المنبعثة من األفران المسخنة لألنابٌب المحتوٌة على الحفاز، فً تسخٌن بخار الماء



المستعمل فً هذه العملٌة إذ ٌنتج نصف بخار الماء الالزم للتفاعالت منها والعملٌة من العملٌات 

والنصف العلوي من األنابٌب ٌحتوي على حفاز ٌختلف continuous process flowالمستمرة 

قلٌالً عن الحفاز المعبؤ فً النصف السفلً منها، إذ أن النصف السفلً ٌحتوي على نسب أكبر 

 كما تختلف promotersمن األكاسٌد القاعدٌة، مثل أكسٌد البوتاسٌوم التً تعمل كمنشطات 

درجة حرارة النصف العلوى من أنابٌب الحفاز عن حرارة النصف السفلً فاألولى حوالً 

 ضغًطا جوٌا، وهو ٢٥م والضغط المستعمل فً العملٌة هو °1000م، بٌنما الثانٌة حوالً 700°

ضغط منخفض نسبٌا، وبالرغم من أن وجهة النظر الثرمودٌنامٌكٌة تلزم باستعمال ضغوط أكثر 

 على الحفاز؛ Coke جو ٌساعد على عدم ترسٌب الكوك ٢٥انخفاضاً إال أن رفع الضغط إلى 

 disintegrationألنه ٌنقص من عمره التشغٌلً وٌسبب تفتته، أٌضا 

 

 PARTIAL OXIDATION عملية األكسدة الجزئية- 2

ُتعد هذه العملٌة أحدث من التعدٌل ببخار الماء، إال أن األخٌرة أوسع انتشارا حتى اآلن، وقد زاد 

وقد توصلت إلى هذه . رخٌص اإلنتاج حالٌا جٌنانتشار األكسدة الجزئٌة بعد أن أصبح األكس

 Texaco العملٌة شركة تكساس للبترول، لذلك تسمى، أٌضا، بعملٌة تكساكو نسبة لهذه الشركة

Process The كذلك ٌطلق علٌها، أٌضا، اسم عملٌة التعدٌل باألكسجٌن Oxygen Reforming 

ألن األكسجٌن ٌستعمل فٌها، أٌضاً، مما ٌفرقها عن التعدٌل ببخار الماء، ومن األسماء المستعملة 

 Synthesis Gas لهذه العملٌة، اسم عملٌة تولٌد غاز التشٌٌد

ومما ٌجعل هذه العملٌة أكثر اقتصادٌا من التعدٌل الحفزي، أنها تستعمل مواد تغذٌة ثقٌلة كزٌت 

إذ ال ٌهم استعمال أي نوع من مادة التغذٌة الهٌدروكربونٌة؛ ألنها عملٌة غٌر  Fuel oil الوقود

ومن المتوقع أن .وال ٌخشى ترسٌب كربون كما فً العملٌات الحفزٌة non-catalytic حفزٌة



ٌكثر انتشار هذه العملٌة فً المستقبل خاصة فً المناطق التً ٌصعب وصول الغاز الطبٌعً 

إلٌها والتً هً فً حاجة ملحة للمقطرات الخفٌفة 

 

 لعمليةاألكسدةالجزئيةلغرضانتاجغازالتشييد( 1 )شكل 

 

صناعةالموادالبتروكيماوية الوسيطة 

 :موادناتجة من غاز التشييد 

 

 



ويعد المادة .يالحظ هنا أن غاز التشييد هو أهم منتج بتروكيماوي ينتج من الغاز الطبيعي

 .األولية لمنتجات األمونيا واليوريا والميثانول

 (النشادر)األمونيا .أ.

تعد صناعة األمونٌا والٌورٌا من الصناعات الرئٌسة للصناعات النٌتروجٌنٌة،  (١

 .وتمثلصناعة األسمدة األزوتٌة أهم منتجاتها

كان االستخدام األساس لألمونٌا هو صناعة حامض النٌترٌك، وذلك بواسطة  (٢

تمثالألمونٌا أهم . أكسدتها، ثم ازداد الطلب على األمونٌا فً صناعة االسمدة

مصدر نٌتروجٌنً لنمو النبات، ولذلك كان ٌتم ضخ األمونٌا السائلة أو محلولها 

 المائً المخفف فً التربة

تستخدم األمونٌا فً تصنٌع أنواع من األسمدة النٌتروجٌنٌة مثل نترات األمونٌوموفوسفات (3

 .األمونٌوم والٌورٌا

 

 :اليوريا .ب

: ٌتم صناعة الٌورٌا بتفاعل األمونٌا مع ثانً أكسٌد الكربون، وتنتج الٌورٌا على مرحلتٌن

ٌحتاج  -ٌتكون فٌها كاربامات األمونٌوم، والتفاعل هنا طارد للحرارة، ولذلك : المرحلة األولى

م، وضغط 200-180التفاعل لحرارة منخفضة، وضغط مرتفع نسبٌا، ولذلك تستخدم حرارة 

أما نسبة % 40-35جو، وتكون نسبة التحول إلى األمونٌا فً الدورة الواحدة 180-200

. 1:3األمونٌا إلى ثانً أكسٌد الكربون فً التغذٌة فتصل إلى حوالً

والتفاعل هنا .م °٢٠٠تتحلل فٌها كاربامات األمونٌوم إلى ٌورٌا وماء عند : المرحلة الثانٌة

. ماص للحرارة

 



 

 

 

 

نموذج مخططلعلميةإنتاجاليوريا (2)شكل 



: الميثانول  - ج

 . بالطرٌقة نفسها التً ٌنتج بها الٌوم١٩٢٣ٌصنع المٌثانول من غاز التشٌٌد منذ عام - 1

وتوجد مصانع المٌثانول عادة بجوار مصانع الٌورٌا، وذلك ألن مصنع المٌثانول ٌستخدم ثانً 

فً هذه الحالة ٌتم تفاعل ثانً أكسٌد الكربون مع .أكسٌد الكربون الناتج من طرٌقة هابر لألمونٌا

المٌثان والبخار فوق حفاز النٌكل، لٌنتج كمٌات إضافٌة من أول أكسٌد الكربون والهٌدروجٌن، 

ثم السٌر قدما التحادهما لتكوٌن المٌثانول، الذي ٌستلزم ضغوًطا مرتفعة جدا حتى ال ٌرتد 

: وٌنعكس التفاعل األخٌر

 

 

ٌشمل تصنٌع المٌثانول ثالث خطوات رئٌسة - 2

أكسٌد .اإلصالح البخاري للغاز الطبٌعى، وإضافة ثانً أكسٌد الكربون لتعدٌل نسبة أول  -أ 

 2:1الكربون إلى الهٌدروجٌن لتكون 

 بسكال ١٥٠٠ إلى ٥٠٠الضغط من  -ب 

محول حفزي لتكوٌن المٌثانول  -ج 

تنقٌة المٌثانول وتقطٌره  -د 

  

 

 

 



 

 مصنعإنتاجالميثانول(3)شكل 

من  % 50-40حوالً.وٌنقل داخل حاوٌات مغلقة % ٩٩ٌتم الحصول على المٌثانول بنقاوة  -

 المٌثانول ٌتم تحوٌله إلى فورمالدهاٌد بؤكسدته بالهواء

 

ٌعدالفورمالدهاٌد مكوًنا مهما فً صناعة اللدائن األمٌنٌة والفٌنولٌة 

من البتروكيماويات  Intermediates تصنيع البتروكيماويات الوسيطة: ثانيا 

األساسية 

المٌثانول،  EG اإلٌثٌلٌنجلٌكول EO  وتشمل ، قائمة كبٌرة من المواد مثل أكسٌد اإلٌثٌلٌن

 VC الفٌنٌل كلورٌد - اإلستٌرٌن - أسود الكربون TPA  -ثالٌكياألمونٌا حامض الترف

 

 End Products إنتاج البتروكيماويات النهائية:ثالثا 

أو الوسٌطة، ومن أمثلة /باستخدام واحد أو أكثر من البتروكٌماوٌات األساسٌة وٌتم ذلك 

 PE البتروكٌماوٌات النهائٌة فً مجال صناعة مواد البالستٌكالبولً إٌثٌلٌن بنوعٌاته المختلفة

، المكون األساسً ألكثر نوعٌات المطاط SB كما ٌمثل اإلستٌرٌنبٌوتادٌٌن PP والبولً بروبٌلٌن

بٌنما تشتمل األلٌاف التخلٌقٌة على ثالث مجموعات SBR الصناعً استهالًكا فً الوقت الحاضر

تركٌبة متباٌنة، هى مجموعة البولٌإستر، ومجموعة البولً أمٌدات، ومجموعة البولً 

 .أكرٌلونترل



أما فً مجال المواد ذات النشاط السطحً فٌمثل الملح الصودٌومً لحامض األلكٌلسلفونٌك أحد 

البتروكٌماوٌات النهائٌة 

 Downstream Industries الصناعات التكميلية:رابعا 

ومن خاللها ٌتم تصنٌع منتجات للتسوٌق باألشكال والمواصفات المطلوبة، عن طرٌق خلط 

البتروكٌماوٌات النهائٌة مع مكونات أخرى تمثل فً بعض األحوال مواد مالئة، وكثٌرا ما تمثل 

أو تحقٌق مواصفات االستخدام المطلوبة من /إضافات خاصة تحقق تسهٌل عملٌات التشكٌل، و

 3. المنتجات
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 ويةمياياتوالصناعات البتروكيمياوالبتروكي

Petrochemicals & 

Petrochemical Industries 

 

 
 

 

 

 البتروكيماويات و الصناعاتالبتروكيماوية

--------------------------------------- 

مقدمة 

-طـمكوناتالنف-

 الكيماويات البترولية و -تنقيةالمنتجاتالبترولية

  مراحل إنتاج البتروكيماويات-البتروكيماويات

البتروكيماويات-

البتروكيماويات -البتروكيماويات من الميثان 

 من اإليثان

البتروكيماويات من االيثلين 

 البتروكيماويات من مقطرات البترول األخرى-

البتروكيماويات من البروبلين 

يوتانالبتروكيماويات من الب 

الزايلين -لوين التو– البنزين(البتروكيماويات من [البتروكيماويات من النافثا [( 
 

 

 

 
 

 

 

 االنشطة المتعلقة بالصناعة البترولية

 تعتمد الصناعاتالبترولية على عدد كبير من األنشطة التي تتطلب أجهزة متخصصة

 : وتشمل تلك األنشطة العمليات التالية.وعمالة مدربة

 التكرير
 هذه يزـمـما ي وأهم النفط

الصناعة الصناعة هيالبترولية

 للحصول على القائمةعلى تكرير

 المنتجات

 نقل النفط

 معالجة النفط

 استخراج النفط

 الحفر

 الكشف عنالنفط
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 المنتجاتالبترولية

،     تكرير النفط هو العمليات الضرورية التي يمكن بها معالجة الزيتالخام

إذليس من ، وتحويلهاإلىمنتجاتصالحةلالستهالك، واستخالصالمركباتالعديدةالمرغوبفيهامنه

الممكناستعمالزيت البترول الخامبالصورة التي 

والمقصودصالحةبالتكريرتكسيرالزيتالخامإلىمكوناتهوجزيئاتهاألصليةوإعادةترتيبهالتك.يوجدبهاباطناألرض

 .لالستخدامأيتصنيعهاإلىمنتجاتنهائية،ونمجموعاتتختلفعنالموجودةفيالزيتالخام

 :تشمل

 -)نيوتاوالبالميثانوااليثانوالبوبان(الغازات-

 -)ايثر بترولي وجازولينونافثا(مقطراتخفيفه

 )كيروسينوالديزل(مقطرات متوسطة

 )زيوتالتزييتوالتشحيموالشموعواالسفلت(مقطرات ثقيلة
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 طـلنفتامكونا

- 

 ليةولبترتاياولكيماا

- 

 تياوكيماولبترا
 

 

 
عددذراتا درجهمئوية 

 لكربون

 نوعالمنتج

 غازاتطبيعية - ايثان، ميثان ٢-١ ٩٨- ، ٢٦١- وقودوصناعه

  - بيوتان، بروبان ٤-٣ ٠، ٢٤- ياويةبتروكيم

 مقطرات خفيفة - ايثر بترولي ٦-٥ ٠٦-٥٣ مذيبات ومنظفات

  - الجازولين ٠١-٥ ٥٧١-٥٣ وقود السيارات
  - )البجروين(نافثا ٢١-٦ ٠٠٢-٥٦ مذيب ووقود محركات وصناعات

      ةياويبتروكيم
 وقودالمحركات النفاثة ومكائن الحراثة

 ووقودللمنازل

٥٢٣-٠٥١ 

٠٦٣-٠١٢ 

 كيروسين- ٨١-٠١

 )بارافين(

مقطرات 

 متوسطة

 وأغراض)الديزل(وقودلمحركات

 التدفئةالمنزلية

 زيتالغازأو- ٥٢-٢١ 

(أو)الخفيفالزيت(

 )وقودالديزل

 

 مقطرات ثقيلة زيوتتزييت- ٠٥-٣٢ ٠٠٧-٠٧٣ زيوتمعدنيهثقيلة ووقود للسفن

 )زيت الوقود(    شموع- ٠٤-٠٢ ٠٦٥-٠٥٣ وزيوتتزييتوتشحيم

 )المازوت(    قار او زفت- أكثر من أعلي من شمع برافين وفازلين

مين أو يوبت(  ٠٠٧ أسفلت الطرق والمواد العازلة للمياه

 )اسفلت
 

 

 

 

 لنافثاا

 م وتتكونجزيئاتها من ْٕٓٓالى ٥٦هي احدمنتجات تكرير النفطالرئيسيهفتقطرعنددرجهحرارةتتراوحمابين 

 : ذرةكربونويمكنتقسيم النافثا الى نوعينهمإٔ الى ٦عدد م ن ذراتالكربونتتراوح ما بين 

 : النافثا الخفيفة)أ

 .تسودفيهذاالنوعالهيدروكربوناتذاتالسالسلالمفتوحهوتستخدمالنتاجاالوليفينات و انتاج الجازولين

 .وتنتجباستخدامطريقهالتكسيرالبخاريخاصهفيالبلدان التي تفتقر الى انتاجاالولوفينات من الغازالطبيعي

 

 : النافثا الثقيله)ب

تهذيب ” و تنتجبعملياتتسمى.وهذهتسودفيهاالهيدروكربوناتالحلقيهوتستخدمفيانتاجالمركباتاالروماتيه

البالتينبحيثتتحولمركباتالكربونالهيدروجينيهالخطيهوالحلقيه على حدسوا الى /باستخدامموادمحفزهمثل“النافثا

 .مركباتاروماتيهمثل البنزين والتولوينوالبارازايلينوالميتازايلينواالورثوزايلين

 

 هدرجةليةبالولبترتالقطفااتنقية

 

-لنافثا من المركباتالكبريتيةأوالنيتروجينيةأواالوكسيجينيةبتحويلهاالى  التنقيةالقطفاتالبتروليةكH2يستخدمالهيدروجين-

 على التواليكماتتحولالمركباتاألليفاتيةغيرء كبريتيدالهيدروجينأوأمونياأوما:

 .المشبعة الى برافينات

 ٤ٓٓ-٥ٕٓتتمالعمليةتحتضغطجويعالوعنددرجةحرارة -

 كسيدااللومنيومودرجةمئويةبإستخدامعاملمساعدمثلاكاسيدالكوبالتوالمولبيدنيومالمحمولةعلىا
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 لطبيعيزالغاا

 .ةقليلةالكلفةقليلةاالنبعاثاتالملوثةللبيئةءهو أحدمصادرالطاقةالبديلةعنالنفط من المحروقاتعاليةالكفا

، يتكونالغازالطبيعى من العوالق .الغازالطبيعيموردطاقةأوليّةمهمةللصناعةالكيماوية

، وهيكائناتمجهريةتتضمنالطحالبوالكائناتاألولية التي ماتتوتراكمتفيطبقاتالمحيطاتواألرض

وعبرآالفالسنينقامالضغطوالحرارةالناتجانعنالطبقاتالرسوبيةبتحويل هذه .وانضغطتالبقاياتحتطبقاترسوبية

 الموادالعضويةإلىغازطبيعى

 .المكونالرئيسىللغازالطبيعى–الميثان 

 
 :يبين مراحل تصنيع بعض المنتجات البتروكيماوية والعالقة بينها  ( 1 )جدول رقم # 

 

 

 مرحلة البتروكيماويات

        األساسية

 مرحلة البتروكيماويات

        الوسطية

 مرحلة البتروكيماويات

          النهائية

 ميثانول

 (مادة كيماوية)نشادر 

 إيثيلين

 

 بروبلين

 

 بوتادايين

 بارازايلين

 

 فورمالدهيد

 كلوريد الفاينيل

 أكسيد االثيلين

 

 ستيرين

 

اكريلونترايل 

إيثانول 

 

 ميالمين

 

 بولي االثيلين

 بولي البروبيلين

 بولي الستيرين

 بولي كلوريد الفاينيل

 البولي استر

 ميالمين

نايلون 

 يوريا

فوسفات 

 (MTBE )إم تي بي إي 
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 يةوكيماولبترتالصناعاا

هي العمليات التي يتم من 

لعدد  كبير  من  )كموادخام(خاللهاتحويلمكوناتالنفطأوالغازالطبيعيأومشتقاتهما

 الموادالكيميائيةالعضويةوغيرالعضويةوالتيتسمى

 .أوالمنتجاتالبتروكيماويهالبتروكيماوياتب

 

 تياوكيماولبترا

 التي يتمإنتاجها من )أوالكيماويات(هىالموادالكيميائية

وتعتبرالقاعدةاالساالبتروكيماوياتاالساسيةوعددهامحدودوتسمى,مكوناتالنفطوالغازالطبيعي

 سيةللصناعاتالبتروكيماوية األخرى

 :وتنتميأساساًإلىثالثمجموعات هي )الوسطيةوالنهائية(

 )التي تضماإليثلينوالبروبلينوغيرها(االولوفينات)١ 

 )التي تضم البنزين والتولوين و الزايلين(المركباتاالروماتية)٢

 )كالميثانول و اإليثانولوامتيبيإي(المركباتاألوكسجينية)٣
 

 

 تياوكيماولبترجانتاإحلامر

 يمرتصنيعالبتروكيماوياتبعدة مراحل

 مرحلةالبتروكيماوياتاألساسية-

–الميثانول(إلىبتروكيماوياتأساسية) النافثا-نيوتاالب– بروبان –إيثان–ميثان(تحويلالموادالخام

 ) الزايلين– البنزين –تادايينيوالب–البروبلين–االيثيلين–النشادر

 

مرحلةالبتروكيماوياتالوسطية -

–فورمالدهيد(تمثلحلقةالوصلبينالبتروكيماوياتاألساسية  و  معظمالبتروكيماوياتالنهائيةمثل

 (....حمضترفثاليك-أحاديكلوريدالفاينيل–ايثانول-اثيلينجليكول–أكسيداإليثيلين-ميالمين

 

 مرحلةالبتروكيماوياتالنهائية-

 ....الميالمينفورمالدهيد–)والمطاط–واالليافالصناعية–اللدائن(مثلبوليمرات

 

 و تمثلالبتروكيماوياتاالساسيةوالبتروكيماوياتالوسطيةوالنهائيةالموادالخام

 )االستهالكية(التحويليةاألساسيةللصناعات
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 لتحويليةتالصناعاا

Down Stream Industries 

 

   هي العمليات الصناعيةالتىتستخدمالبتروكيماوياتومشتقاتهاالنتاجمنتجاتاستهالكية
 :ومنتلك الصناعات

-)الملونات(األصباغ–الموادالالصقة-الدهانات-الغزل و النسيج{صناعة–-1

 }المنظفاتالصناعية)-تحليةالمياه(أغشيةالتناضحالعكسى

 موادالتنظيفوغيرها-أدواتالطبخ-المالبسوانتاج صناعة-2

 الحاسباتاآلليةومختلفاإللكترونيةكثيرة منءصناعةأجزا-3

 األسمدة انتاج-4

-المركباتالفضائية-المعداتالطبية-أنابيبالمياه-قطعغيار السيارات صناعة-5

 الثالجاتوالغساالت
 حولالعالمءمشاريعالبناكماتستخدمفي-6

 .وغيرذلك من المجاالت ما يجعلهاأساسيةللحياةاليومية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تياوكيماولبترا

Petrochemicals 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

البتروكيماويات القائمة على 

 بوليايثيلينااليثان

بوليكلوريدالفاينيلب

وليستيرينبوليخال

 تالفاينيلايثانول

 االسيتالدهيد

اكسيدااليثيلينح

 مضاالكريليك

تروكيماويات القائمة على بالب

 البروبلين

البتروكيماويات القائمة على 

 البيوتان

البتروكيماويات القائمة على النافثا 

 )المركباتاالروماتية(

البتروكيماويات من البنزين 

 البتروكيماوياتمن التولوين

 البتروكيماوياتمن الزايلين

 تياوكيماولبترا

Petrochemicals 

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول

 النشادر

 الميثانول

 األسيتلين

 أسودالكربون

Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

 وكيماوياتالبتر

 القائمة على 

 الميثان

 البتروكيماويات

القائمة على 

 االيثان

البتروكيماويات القائمة على 

 مقطرات البترول االخرى



Synthesis Gas  (CO/H2)    التصنيعغاز 

 
 :ينتجغازالتصنيعبشكلرئيسي من الميثان بالطرقاآلتية

 ReformingSteamطريقةاإلصالحالبخاري)١

 .فىوجودوسيط من النيكلالمحمول على أكسيداأللومنيومءيتفاعل الميثان معبخارالما

CH 4 + H O 
830-850 o

C / 15-40  

bar 2 Ni, Al O 
3H2+ CO 

2 3 

 
 

 CrackingAuto-thermalطريقةالتكسيرالحراري)٢

O2 Heat 

mix 
H2+ CO 

Cu+(NH3)4 

HighPressure 
Cu+(NH3)4C

O CH4 Heat 

atm P 

40-

50oC 

CO 

 عنبعضهابواسطةالتكثيفوالتقطيرأوبالتبريدأواالمتصاصفصلالمكوناتوتتمعملية

  الميثانالبتروكيماويات من

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Petrochemicals from Methane نلميثاامنت ياوكيماولبترا 

 CH4 هو أصغرالجزيئاتالعضويةالميثان-

 .%٠٩يتوفربكثرةفيالغازالطبيعيإذيمثلحوالي الميثان-

 
 نلميثااتايدركلو

 ألسيتيلينا نلميثاا نلكربوداسوأ

 جنتاإمنهفيديستفا

 للميثانوا

Methanol 

 درلنشاا
Ammonia 

 ليكسانوھيثيلإ

2-Ethyl hexanol 

زلتصنيعغاا Sy

nthesis Gas 
(CO/H2) 



Petrochemicals from Methane نلميثاامنت ياوكيماولبترا 

راتنجاتاألسيتالراتنجا

تالفينولفورمالدهيدراتنجاتال

يوريافورمالدهيدراتنجاتالميال

 مينفورمالدهيد

 دايولنبيوتا1,4-

سداسيالميثيلينرباعياألمينبن

 تاإرثريتول

 الفورمالدهيد

Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

حمضالخلكلوروميث

 ان

ميثيلثالثيبيوتيلاإلثيراأل

 ميناتالميثيليةاالسترات

 سيانيدالهيدروجين

 خالتالفاينيل

اليوريانترات

األمونيومكبريتاتا

ألمونيومفوسفاتا

ألمونيوماألسمدةال

 مركبه

 حمضالنيتريك

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول النشادر الميثانول

 أسودالكربون األسيتلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Synthesis Gas  (CO/H2)    التصنيعغاز 

CO 

 فيتصنيعميستخد

-

-الميثانول

-حمضالخليك

 الفوسجين

H

 فيميستخد 2

-)الصناعاتالبترولية(تنقيةالمنتجاتالبترولية-

-)الصناعاتالبتروكيماوية(إنتاج األمونيا

 )الصناعاتالبترولية(تحسين الجازولين 

 )الصناعاتالبتروكيماوية(انتاجالميثانول-

 GasSynthesisلتصنيعزاغا

(CO/H2) 

  الميثانالبتروكيماويات من



 CH3OHMethanolللميثانواالبتروكيمياويات من 
 

 HCHOFormaldehydeالفورمالدهيد1)

تحضيره من الميثانول: 

 .ينتجباألكسدةالهوائيةللميثانول-

CH OH 3 + 1/  O 2  2 
300-400 o

C / 

P Fe2O3 / 

MoO3 

HCHO 

خواصه: 

-.19Cتبلغدرجةغليانه

 مخفف (30-37%).لذايحولإلىمحلول)بولىأكسىمثيلين(غيرثابتحيثيتبلمربسهولةإلىراتنجاتاألسيتال

أهميةالفورمالدهيد: 

 :يدخلكمادةأساسيةالنتاجالعديد من المشتقاتالمختلفةمثل-

1,4-Butanediol     4,1دايولبيوتان  - 

 -tetramineHexamethylene6(HMT)سداسىالميثيلينرباعىاألمين-

 Pentaerythritolبنتاإرثريتول-

 )الفينولفورمالدهيد-اليوريافورمالدهيد-الفينولفورمالدهيد(راتنجات-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CH3OHMethanolللميثانوا:الأو

 غازالتصنيع(تحضيرهفى الصناعة من الميثان:( 

2H + CO 2 

2H2+ CO 

320-380 oC / 250-

350atmZnO -Cr2O3 

240-260 oC / 50-

100  atmCuO - ZnO - 

Al2O3 

CH OH 3 

CH3OH 

خواصه: 

 .سائلعديماللون و الرائحة-

 .65C)درجةغليانه(سريعاإللتهاب-

 90%.حوالى)كمادةخام(تبلغنسبةالميثانولالمنتج من الميثان -

أهميةالميثانول: 

 .إستخدامهكوقودللسيارات و فىالمنازل-

 .إستخدامهكوقودفىاألفران و الغالياتالبخارية و فىالتربيناتالغازية-

 .إستخدامهكمذيب-

 :إستخدامهكمصدرمهمفى إنتاج العديد من الموادالكيماويةالالزمةلصناعاتمختلفة-

%50لصناعةالفورمالدهيد. 

%20الالزمةلصناعةاللدائن(وصناعةالميثاكريالت)الالزمإلنتاجأليافالبوليإستر(لصناعةترفثالتثنائىميثيل( 

%30يستعملفىصناعةمطاطالسليكون(لصناعةالعديدمنالمنتجاتاألخرىمثلحمضالخلوكلوريدالميثيل.( 

  الميثانالبتروكيماويات من



 

 

 تحويل الفورمالديهايد الى مركبات اخرى مثل

1,4بيوتاندايول)١ -Butanediol 

أستيليدالنحاس و البزموث على (يحضربتفاعلالفورمالدهيدمعاألسيتيلينبوجودعاملحفاز-

 أوSiO2حامل من 

 )سيليكاتالمغنسيوم

 ).البولىإستر و اللدائن و البولىيوريثان(وتبرزأهميتهفىصناعةاألليافالصناعية-

 THFيستخدمفىتحضيرالمذيبالمعروفبالتتراهيدروفيوران-

 

 tetramineHexamethylene(HMT)سداسىالميثيلينرباعىاألمين)٢

-20 بإمراراألمونياداخلالفورمالينعند٤/٦يحضربتفاعلاألمونيامعالفورمالدهيدبنسبة -

30
o
Cلينتجالمركب على ءمعالتحريك و يبخرالمحلولللتخلص من الما

 .يعرفبالهكسامين.شكلبلوراتصلبةعديمةاللون

 .يستخدمكرابطةعرضيةفىراتنجاتالفينولفورمالدهيد من النوعنوفوالك-

 .يستخدمكمبيدللفطريات و إنتاج بعضالمركباتالصيدالنية-

 

 

 

 Pentaerythritolبنتاإرثريتول)٣

 

-

يحضربتفاعلالفورمالدهيدمعاألسيتالدهيدفىمحلولهيدروكسيدالكالسيومالمائىأوهيدروكسيدالصود

45-15. عنديوم
o
C  

 .ناعةالمنظفاتغيراأليونيةويستخدمفىصناعةالدهانات من نوعاأللكيديستخدم في 

 
 

 

 



CH OH + CO 3 
 CoI2  

250  C / 30-40  atm 
CH COOH 3 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

Acetic acid HCOOH حمضالخليك  (٢ 
 

تحضيره من الميثانول: 

 ).كعاملمساعدءبوجودأيوديدالكوبلتمعقليل من الما(يحضربتفاعلالميثانولمعأولأكسيدالكربون-

 

 

 

 
أهميتهفى الصناعة و المختبرات: 

 monomeracetate.Vinylخالتالفاينيلاألحاديةإلنتاج%50-

 ).الالزمةإلنتاجاألليافالصناعية(خالتالسليلوزانتاج-

 ).الالزمإلنتاجاألسبرين(anhydrideAceticإنتاج حمضالخلالالمائى-

 .إنتاج خالتالميثيل و خالتأيزوبروبيل و خالتالبيوتيل و األسيتانيليد و كلوريداألسيتيل و األسيتاميد-

 .يستخدمكمذيب-

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدامخالتالفاينيل: 

 :عنطريقالبلمرةالمستحلبة و التي تتميزباآلتيacetate)Poly(vinylتستخدمخالتالفاينيلإلنتاج

 .و ال تقاوماألحماض و القلوياتء مادةشفافة ال لونلهاتنتفخفىالما-

 

تستخدمكمادةالصقةبينطبقتىالزجاجوذلكلقابليتهاالشديدةلإللتصاقبأسطحالزجاج و المعادن -

 المختلفةكالزجاجاألمامىللسيارات

 ).التكس(تستخدمفىصناعةالدهاناتالمائية-

 . و الالكيهات)مادةتلميعالسطوح(تستخدمفىالورنيشات-

 .تستخدمفىالخرسانةالراتنجية-

 .بالتحللالكحولىباستخدامالميثانولمعميثوكسيدالصوديومalcohol)Poly(vinylتستخدمفىتحضير-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CH

3 

CH

3 
CH3OH + H2C C 

CH 

Sulphonated PS resin 

150 oC, 14 

atm 

H3C C OCH 3  

3  

Isobutylene 
CH3 

Methyltertiarybutyl ether 

CH3OH + NH3 
 Al2O3SiO2 (Al 

Silicates) or AlPO4 (Al 

phosphate) 350-

500 o
C, 200  atm 

HN   CH + 
2
 

3  

H2O 

CH3OH + NH3 
500  
C 

o 

H2N 

CH3 

54% 

+ NH(CH3)2 + N(CH3)3 

26
% 

20
% 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

 etherbutyltertiaryMethylميثيلثالثيبوتيلاإليثر)٤

 تنتج من تفاعلالميثانولمعاأليزوبيوتيلين-

 

 

 

 
 

 .يضافإلىوقود السيارات لتحسيننوعيتهبدال من مركباتالرصاص-

 aminesMethylاألميناتالميثيلية)٥

 تحضربتفاعلالميثانولمعاألمونيا-

 

 

 

 .تصاحباألميناتاألوليةنواتج من أميناتثانوية و ثالثيةبإختالفظروفالتفاعل و نسبةالميثانولإلىاألمونيا-

 

 

 
  و المبيداتالحشرية و مبيداتاألعشاب وDMAc&.DMFتستخدمكمادةوسيطةإلنتاجالمذيباتمثل-

 .المستحضراتالصيدالنية و المنظفات

 

 

 
 

 

 

CH OH 3 + HCl 
Al2O3 

380-
380oC 

3-6  bar 

CH Cl 3 + H2O(Gas) 

2CHC
l 

3 
  2HF  

SbCl5,50-

180o
C 

2CHCl
F 

2 
950o

C 

-HCl 

FC CF 2 2 

Chloroform Tetraflouro ethylene 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

Chloromethane H3CCl٣)كلوروميثان 

تحضيركلوروميثان 







يستخدمكلوروميثان 

 غير– و التىتستخدمكمذيبات. و الرباعية)الكلوروفورم(إلنتاجكلوريدات الميثان الثنائية و الثالثية-

 ).ما عداالكلوروميثان(لابلةلإلشتعال

 :كمادةوسيطة و أساسيةإلنتاجالعديد من الكيماويات مثل-

 

 

 

 

 
 n[CF2-CF2].الفلوروبالستيستخدمفىانتاج

 

         يمكن إستعمالهلولتلصيرعنددرجةيستخدمفىاألوساطالتىتؤديمن  اآلالتالتىتعملفىء  يستخدمفىأجزا

 .إلىتآكل المعادن400C-300.حرارة ما بين160C-290-.درجاتحرارةتتراوح ما بين



Synthesis Gas 

 (CO/H2)التصنيعغاز

حمضالخلكلوروميث

 ان

ميثيلثالثيبيوتيلاإلثيراأل

 ميناتالميثيليةاالسترات

 سيانيدالهيدروجين

 خالتالفاينيل

اليوريانترات

األمونيومكبريتاتا

ألمونيومفوسفاتا

ألمونيوماألسمدةال

 مركبه

 حمضالنيتريك

 )أوكتانول(إيثيلهكسانول النشادر الميثانول

 أسودالكربون األسيتلين

 MethanefromPetrochemicalsالبتروكيماوياتالقائمة على الميثان

راتنجاتاألسيتالراتنجا

تالفينولفورمالدهيدراتنجاتال

يوريافورمالدهيدراتنجاتالميال

 مينفورمالدهيد

 دايولنبيوتا1,4-

سداسيالميثيلينرباعياألمينبن

 تاإرثريتول

 الفورمالدهيد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CH3OH + CO HCOOCH3
 NH3 HCONH 2 

  Heat / 

Fe400o

C 

HCN 

 CH3OHMethanolالبتروكيمياويات من الميثانول

  

 اإلسترات)٦
 يستخدمالميثانولإلنتاجعدد كبير من المركباتالتىتدخلفى إنتاج اللدائن و األليافالصناعيةمثل-

Dimethylterphthalate Methyl methacrylate 

 cyanideHydrogenسيانيدالهيدروجين)٧

 يحضربتفاعلالميثانولمعأولأكسيدالكربون-

 يستخدملتحضيرالعديد من الموادالكيميائيةالالزمةلصناعةاألليافالصناعيةمثلاألكريلونيتريل و الميثيل-

 ميثاأكريالت



:  النشادرNH3تحضير غاز االمونيا-1

 .°33,3-االمونيا غاز له رائحة مميزة ودرجة غليانها 

 
يتم الحصول عل غاز الهيدروجين المستخدم في انتاج الهيدروجين من غاز التصنيع بعد اكسدة 

نول امين الذي يعمل على االكربون الى ثنائي االوكسيد بمحفزات مؤكسدة يلي ذلك استخدام ايث

: كما في التفاعل التاليCO2امتصاص 

 

 

 

 

ويتم  انتاج االمونيا بتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين الناتج من التفاعل اعاله  باستخدام اوكسيد 

: كما في المعادلة التالية. الحديد المنشط باوكسيد االلمنيوم

 
يوريا % 3,من االمونيا في صناعة االسمدة الختلفة العضوية وغير العضوية % 75يستخدم 

سيانيد المعادن وامالح  ,حامض النتريك,نترات االمونيوم , لصناعة البالستيك وصناعات اخرى

. االمونيا وغيرها

 

 

 

: استخدامات غاز االمونيا

 :Ureaانتاج اليوريا -أ

: خواص اليوريا

°. 132.5اليوريا مادة بيضاء درحة انصهارها

%. 46.6اعلى االسمدة النيتروجينية تركيزا بالنيتروجين 

: تحضير اليوريا

. تتفاعل مع الماء وينطلك النشادر وثاني اوكسيد الكاربون

 
 

 

 

استخدامات اليوريا : 

 . دباغة الجلود– علف للماشية – تستخدم اليوريا كسماد -

 . إنتاج اليوريا فورمالدهيد-

 . و الذي يستخدم في تحضير راتنجات الميالمين فورمالدهيد). نشادر+يوريا ( انتاج الميالمين -



 نلكربود اسوأ# 

 يحضر عن طريق الحرق الجزئى لمركبات - فحم أسود نقى يصنع على هيئة مساحيق جافة -

 الكربون الهيدروجينية الغازية أو السائلة

 - إلى المطاط المستخدم فى صناعة اإلطارات لمقاومته حرارة اإلحتكاك %٥ يضاف بنسبة -

 ورق – اإلسطوانات الموسيقية -يضاف إلى اللدائن و البويات و الحبر األسود و حبر المطابع 

  يستخدم فى إنتاج المهابط الكهربائية-الكربون

 

 Synthesis Gas(CO/H2)غاز التصنيع - -1

ويستخدم في 

a- انتاج الميثانول الذي ينتج منه

راتنجات الفينول ,راتنجات اليوريا فورمالديهايد,راتنجاتاالسيتال )الفورمالديهايد  الذي ينتج منه

المثيلين رباعي , بيوتان دايول, سداسي-1,4,راتنجات الميالمين فورمالديهايد, فورمالديهايد

. (خالتالفاينيل,بنتاارثرينول,االمين

. (خالت الفاينيل)حامض الخليك الذي ينتج -2

 .االستراتو سيانيد الهيدروجين,االميناتالمثيلية,مثيل ثالثي بيوتيالالثيل,كلوروميثان -3

b-النشادر وتستخدم في انتاج :

اليوريا -1      

 .نترات وكبريتات وفوسفات االمونيوم -2

  وحامض النتريك.االسمدة المركبة -3

 

  Acetylene C2H2 :باإلنگليزية (أستيلين، إيثاين، إسيتيلين)األستيلين 

 
يعتبر األسيتلين أبسط مركبات األلكاينات حيث يتكون من ذرتي . هو هيدروكربون يتبع مجموعة األلكاينات

 .هيدروجين وذرتي كربون مرتبطين برابطة ثالثية

األستيلين غاز ال لون له, لابل لالشتعال يستعمل في اللحام وفي إعداد مرّكبات كيميائية أخرى؛ وصيغته الكيميائية 

ن مع الهواء أيًضا مزيًجا متفجًرا .(C2H2)هي أنتج إدموند داڤي . وغاز األسيتيلين سام إذا استنشمه أحد, كما أنه يكوِّ

م حين اكتشف 1860م؛ وظل الغاز منسياً حتى عام 1836ـ وهو كيميائي إنجليزي ـ غاز األسيتيلين أول مرة عام 

العالم الكيميائي الفرنسي مارسالنبرثولو طريمة لتصنيع الغاز من الكربون والهيدورجين, مستعمالً لوساً كهربائياً, 

 .ولد فمد العالم گوستافدالن, الحاصل على جائزة نوبل, بصره بسبب انفجار أستيلين". أسـِتيلين"وأطلك عليه اسم 

 

ويُستعمل هذا اللهب . م°3,316يعطي غاز األسيتيلين, حين يمزج باألكسجين, لهبًا تصل درجة حرارته إلى نحو 

تصهر أطراف الفلز عند اللحام . المسمى بلهب األكسي أسيتيلين أو األكسجين األسيتيليني في لحام الفلزات ولَّصها

 . باللهب, ثم تدمج مع بعضها البعض

 

 أهمية األستيلين

 :يستخدم األستيلين في أغراض كثيرة منها

الحصول على اللهب األكسيأسيتيليني الذي يستخدم في لحام المعادن وذلك عند احتراق األستيلين بعد خلطه - 1

 باألكسجين

 .حضير مركبات هامة مثل البنزين واألسيتون, ومركبات الفينيل التي تستخدم في صناعة المطاطت- 2

يستخدم في إنضاج الفاكهة يعدُّ األستيلين كذلك من المواد الخام في تحضير مرّكبات كيميائية معينة تستعمل - 3

إضافة إلى ذلك فإن غاز .  بيوتان ديول1,4تشمل هذه المركبات كلوريد الفينيل وخالت الفينيل و. لصناعة البالستيك

 األسيتيلين يستعمل في صناعة الفيتامينات

يمكن إنتاج غاز األستيلين تجارياً بإحداث تفاعل كيميائي بين كربيد الكالسيوم والماء كما يتم تحضيره في مرافك 

. ويتم تخزين غاز األسيتيلين في أسطوانات تحت ضغط عالٍل . الصناعة وذلك بتحليل الميثان في درجات حرارة عالية

وللحيطة من االنفجار فإن األسيتيلين يذاب في . ويمكن للغاز المضغوط إذا لم يعامل بحذر أن يتحلل كيميائياً وينفجر

 األسيتون في أسطوانات خاصة, ويمكن بهذه الطريمة شحنه وتخزينه في أمانٍل 



 :التفاعالت الكيميائية األستيلين

تميل الرابطة التساهمية الثالثية في األستيلين إلى التشبع والتحول إلى رابطة ثنائية ثم رابطة : تفاعل اإلضافة1-

 .أحادية, ويتم تشبع الرابطة بنوع من التفاعالت تسمى تفاعالت اإلضافة وتحدث عملية اإلضافة بعدة طرق

 :االشتعال2-

تتفاعل على نحو متفجر مع . عرضة لخطر االنفجار والحريك. لابل لالشتعال بدرجة كبيرة ومادة كيميائية متفاعلة

 .المعادن الثميلة وأمالحها والعوامل المؤكسدة واألوزون واألكسجين

 :بلمرة األستيلين3-

بإمرار غاز اإليثاين في أنابيب حديدية مسخنة لدرجة اإلحمرار وخالية من األكسجين, حيث تتبلمر كل ثالثة جزيئات 

 . من اإليثاين لتكوين جزيء من البنزين

وبذلك يمكن تحويل أحد مركبات الهيدروكربونات األليفاتية وهو اإليثاين إلى مركب هيدروكربوني أروماتي وهو 

 .البنزين
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4NH3 + SO 2 
Cat. 

-6H 

2O 

4NO
 2O2  4NO 

2 

 

 

 fertilizersCompoundاألسمدةالمركبة)٥
 

 ,KP,.Nعبارةعنخليط من األسمدةالنيتروجينية و الفوسفاتية و البوتاسية للحصول على أسمدةتحتوى على-

  تعنى٠-٣٢-٣٢مثال -
 

 سلفاتالبوتاسيومتكوننسبالنيتروجينوالفوسفورو+ثنائىأمونيومفوسفات+خلطةمنيوريا

 Additives و النسبةالباقية هي عبارةعنموادحاملةأو/٣٢/٣٢0البوتاسيومهى 

 
 

Nitric acid  HNO3٦)النيتريكحمض 

 

 
3NO2     +   H2O 2HNO3 +NO 

 
 .في إنتاج األسمدة%٥٧يستخدم -

 .إنتاج نيتراتالسليلوزالمستخدمفيدهانات السيارات و صناعةالمتفجرات-

 

 

 
 

 

 

 

NH 3 (g) + HN O 3 NH 4NO 3 
Ammoniumnitrate 

12 NH3 + 21O 

2 

4Na2C

O 3  
8Na NO 3+ 4NO + 4CO 2+ 18H 2O 

Sodium nitrate 

NH3(g) + H 2SO4 (NH 4)2SO 4 

Ammoniumsulfate 

NH 3 (g) + H 3PO 4 (NH 4)3PO 4 
Ammonium phosphate 

Ammonium nitrate  NH4NO3٢)األمونيومنترات 

 .مبيداتاألعشابالضارةوالحشرات–تستخدمفيصناعةاألسمدة-

 ثمتتفاعل,NONOتحضيرالنيترات األخرى مثلنيتراتالصوديوميتمبتفاعلالنشادرمعاألكسجينلتعطى-

 .األكاسيدالناتجةمعكربوناتالصوديوم

Ammonium sulfate   (NH4)2SO4     ٣)األمونيومكبريتات 

 )إعاقةاإلشتعال(لمكافحةحرائقالغابات– معالجة المياه–تستخدمفىصناعةاألسمدة-

 

Ammonium phosphate (NH4)3PO4       ٤)األمونيومفوسفات 

 )إعاقةاإلشتعال(لمكافحةحرائقالغابات–تستخدمفىصناعةاألسمدة-



 



C H n 2n+

2 

+ H O 2 
 حرارةعالية

 ضغطوعاملحفاز
CH = CH 2

 

2 

+ CH = CH CH ... etc 2 3 

 ىألخرواللبتراتامقطرن و إليثاامن ت ياوكیماولبترا

 المركباتإلىمركباتهامة هيالبروبان و البيوتان و النافثا و مقطرات البترول األخرى مثلاإليثانيتحول-

 .األوليفيناتواألروماتية

 –وهىتعتبراللبناتاألساسيةإلنتاجاللدائن)أيزوبيوتيلين–بيوتادايين–بروبلين–إيثيلين(و من األوليفينات

-المطاط

–الضغط–ويتمالتحولعنعمليةالتكسيرالبخاري و تعتمد هذه الطريقة على الحرارة.منتجاتبتروكيماوية
ثمإمرارالخليطفىأفرانترتفعدرءزمنالتالمسبحيثيتمخلطمادةالتغذيةمنالغازاتالبتروليةأومقطراتالبترولببخارالما

 حيثيتمالتكسير و الحصول على األوليفينات870oCجةحرارتهاإلى ما يقرب من

 

 ىألخرواللبتراتامقطرن و إليثاامن ت ياوكیماولبترا
Petrochemicals from Ethane and Other 

Distillates 
 

 

 

 

 

 

 
انتاجاالوليفينات والمواد األخرى الناتجة من بةنسيبين:جدول 

 .عملياتالتكسيرالبخاريلمقطرات البترول البخارية
  تاـــــــــــــــــــــــــــــــــلمنتجا

 

 
 التغذية

 النسبةاإلجمالية

يلاليثانوالبروبانوالب

والجازولينوزيتوتان

 الغاز

النسبةاإلجم
 الية

 لالوليفينات

تاديوالببةنس
 ايين

% 

البروببةنس
 لين

% 

االثيبةنس
 لين

% 

 غازاإليثان ٠٨ ٤٫١ ----- %٤٫١٨ %٦٫٨١

 غازالبروبان ٥٤ ٥٫٤١ ٧٫٢ %٢٫٢٦ %٨٫٧٣

 نافثاخفيفة ٢٫٦٣ ٧٫٦١ ٣٫٤ %٢٫٧٥ %٨٫٢٤

 نافثاثقيلة ٨٫٩٢ ٤١ ٥٫٤ %٣٫٨٤ %٧٫١٥

٧٫٥٢ ٣٫٣١ ٢٫٤ %٢٫٣٤ %٨٫٦٥ 
 زيتالغاز

 )الديزل(



CH CH 
2 2 

C at./150-300 o 

C 

1500-3000  atm 

 
CH C 

H 2 

2 n 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Polyethyleneيثیلینإبولى)١

درجة مئويةويوجدثالثةأنواع من ٠٤١-٥١١هومادةصلبةتتراوحدرجةإنصهارها ما بين Polyethyleneالبولىإيثيلين

 البوليايثيلينطبقا

 .تفرعاتالجانبيةالموجودةلل

Low Density Polyethylene (LDPE)                         أ)الكثافةمنخفضإيثيلينبولى 

High Density Polyethylene (HDPE)                        ب)الكثافةمرتفعإيثيلينبولى 

 PolyethyleneDensityLowLinear(LLDPE)بولىإيثيلينمنخفضالكثافةالخطى)ج
 

 لكثافةامنخفضيثیلینإبولى)أ
Low Density Polyethylene (LDPE) 

-تحتوىسالسلهالكربونية على فروعجانبيةكثيرة و طويله-

 فى300oC-150 و حرارةatm1500-3000ينتجعنطريقبلمرةاإليثيلينالنقىتحتضغطمرتفع

 مثلفوقاألكاسيد)جذرحر(وجودعاملحفز

 

 

 
 

 20oCعند0.92 و متوسطكثافته40,000-10,000الوزنالجزيئىللمنتج-

 (1:2)تتكونالفروعالجانبيةللبولىإيثيلينمنخفضالكثافة من مجموعةإيثيل و مجموعةبيوتيلبنسبة-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 ProductionEthyleneإليثیلینجانتاإ

-103.7oC-اإليثيلينغازعديماللونتبلغدرجةغليانه-

 ونسبة)الحرارةوالضغطوزمنالتالمس(ينتجاإليثيلين من اإليثانعنطريقالتكسيرالبخارىباستخدام

 %١٨الناتجتقارب 

 مثلاللدائن)وسطيةأونهائية(اإليثيلين هو مادةبتروكيماويةأساسيةفىتصنيعالعديد من المنتجاتالكيميائية-

بولىإيثيلينمنخفضالكثافةبول

 ىإيثيلينمرتفعالكثافة

 إيثيلينمنخفضالكثافةالخطيبولى

بوليبوليايثيلين

 كلوريدالفاينيل

 بوليستيرين

 
 بوليخالتالفاينيل

 البتروكيماويات من االيثيلين

 ايثانول

 
 االسيتالدهيد

االيثيليناجليكول

 اليثانولامين

 االكريلونيتريل

 اكسيدااليثيلين

 حمضاالكريليك

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



nH C C H 2 2 
CrO3/SiO2/MgCl2  

80 -150 o
C/7-

20 atm. 

H 2 H 2 
  

C C n 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 لكثافةامرتفعيثیلینإبولى)ب
High Density Polyethylene (HDPE) 

-تحتوىسالسلهخطيةذاتفروعجانبيةقليله-

  و كذلكدرجةإنصهارها%٠٩يكونلهذهالسالسلحريةالتراصممايؤدىلزيادةدرجةبلورتهاإلى 

 500,000الوزنالجزيئىللمنتج-

تحتضغطمنخفض و حرارةمنخفضةبوجودعاملحفازفعال من Philipsينتجباستخدامتقنيةفيلبس-

 المستند على ثنائيأكسيدالسليكونtrioxideCromiumثالثيأكسيدالكروم

 HDPEاستخدامات-

 إنخفاض–متانةمرتفعة–strengthtensileHighقوةمقاومتهللشد–تمتازبارتفاعدرجةانصهاره

 قلةقابليتهاللتشوه–نفاذيتهاللغازات

 –أدواتالمطبخ–المستودعات–تستخدمفىمجالاألدواتالمنزليةالتىتمتازبطولخدمتهامثلالسالل
-الجرادل

–أكياسالخضرواتالمثلجةالعبواتالمستخدمةلحفظالموادالكيماويةكاألحماض

 لتعبئةالمنظفاتالصناعيةالسائلة

 تستخدمفىصناعةاألقفاص و األوعيةالتىتعبأفيهااألسماك

تستخدمفىصناعةاألنابيب و المواسير العازلة و 

األسالكالكهربائيةتستخدمفىصناعةاألنابيبالخاصةبمياهالصرفال

 صحى و الرى















البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا
 

 

استخداماتLDPE 

 جيدءتمتازبمرونةعالية و صفا-

 Filmتستخدمفى إنتاج أغشيةالتغليف-

أكياستعبئةالبضائع و القمامة و لعباألطفال. 

األنابيبالمرنة و المقاومةللتآكل. 

البراميل و القواريرألغراضمتعددةمثلالمنظفات و أدواتالتجميل. 



-

-كراتيناأللبانءتستخدمفىطال

تستخدمفىتغطيةقنواتالرىلمنعتسربالمياه

-للتربة

 تستخدمكموادعازلةلألسالكالكهربائية

 

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



CH 2 CH 2 

 Cl2 /FeCl3   

CH2Cl2 /30-
60 oC 

CH 2 CH 2 

Cl Cl 

E thylene dichloride 

CH CH 

Cl 
2
 

2  

Cl 

A ctivecarbon 

500 o
C/25 atm 

CH 2CH 

Cl 

Vinyl chloride 

nCH 2 CH  

Cl 

Vinyl chloride 

CH 2 
H 
C 

Cl 
n 

P oly(vinyl chloride) 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Poly(vinyl(chlorideلفاينیلايدركلوبولى)٢

 ينتج من غازاإليثيلينبعدة مراحل-

 يتحولإلىسائلعديماللون هو(60oCكمادةمحفزةعندFeCl3معاملةااليثيلينبغازالكلوربوجود)١(

 dichloride(Ethyleneثنائيكلوريداإليثيلين

 

 

 
 

إنتزاchloridevinylتكوينكلوريدالفاينيل)٢(

 كلوريدالهيدروجينفىوحدةالتكسيرالحرارىبإستخدامالفحمكعاملحفازءعجزى

 

 

 

Suspension polymerization (٣) معلقفىالبلمرة 

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 لخطىالكثافةامنخفضيثیلینابولى)ج
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 

 
 HDPE&LDPEيتميزبمزايا-

 LDPEمنتجاتهأقسى من المنتجاتالمصنوعة من-

 HDPEينتجبإستخدامضغطمنخفض و حرارةمنخفضةمثل-

 إلىOcteneor1-Hexeneor1-Butyene-1اإلختالففىإضافةكمياتصغيرة  من-

 جزيئاتاإليثيلينلتكوينبوليمرمشتركيحتوى على تفرعاتقصيرة

-األدواتالرياضية–لعباألطفال–األدواتالمنزلية–يستخدمفى إنتاج الرقائق و األلواح-

يستخدمفى إنتاج موادتغليفاألسالك و -األنابيب

 الكابالتالرقائقالمستخدمةلتغليفالموادالغذائية و األطعمةالمجمدة

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



H2C CH3 

H2C CH2+ 

Ethylene 

  AlCl3/HCl

 100 o
C/CH3

CH2Cl Ethyl benzene 

H H2 
C C 

n 

Fe2O3/600 o

C 

 

HC CH2 
R  

polystyrene 

(PS) 

Styrene 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Polystyreneبولىستیرين)٣

 التحضير-

 

 

 

 

 

 

 
Badgerprocess 
 نزعهيدروجينعنددرجة

 حرارةعالية

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H C CH 
2 

 Cl2/P 

30-50 oC 

Liquid phase 

H 
HC Cl 
2 

C 
Ca(OH)

2 

100o

C 

H C C Cl 
2 

Cl 

Vinyl chloride 

ClCl 

1,1,2-
Trichloroethane 

Cl 

Vinylidene dichloride 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 
 PVCاستخداماتال-

خراطيمالمياه–يستخدمفى إنتاج الموادالصحيةمثلأنابيبتمديداتالمياه 

لمقاومتهلإلحتكاك و الصدمات(األحواض و الحوائط–بالطاألرضيات–يستخدمفىصنعإطاراتالشبابيك( 

المواد العازلة للمياه–يستخدمفىصناعةالعوازلالكهربائية 

يستخدمفى إنتاج أوعيةالمرطباتوالمخلالت و زيوتالطعام و زيوتالتزييت و وقود السيارات 

يستخدمفىصنعالمعاطف و المالبسالواقية من المطر 


 dichloride)Poly(vinylideneبولىثنائىكلوريدالفانيليدين

 مادةمهمةفىصناعةاألليافالصناعية-

Vinylidenedichloride  تحضير- 

 

 

 

 

 
 ٠٠٠,٠٥-٠٠٠,٠٢الوزنالجزيئيللدائن-220ºCدرجةإنصهارها-مادةمتبلورةلتركيبهاالمنتظم-

 polymerizationSuspensionتتمالبلمرةبواسطةالبلمرةفىمعلق-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



 PSاستخداماتال-

ةءتركيباتاإلضا–يستخدمفى إنتاج عدد كبير من المنتجاتالصناعيةمثلالقطعالكهربية و اإللكترونية 

ءمواداإلنشا–األثاث–يستخدمفىصنعاألغراضالمنزلية 

يستخدمفىصناعةموادالتعبئةمثلأوعيةاللبن و الكريمة و الجبن و التمر 

فرشالمالبس–يستخدمفىصنعأمشاطالشعر 

يستخدمفىصنعاألدواتالرياضية و لعباألطفال 

يستخدمفىصنعالمواد العازلة للحرارةالتىتستخدمفىجدران و أسطحالمبانى و البرادات و الثالجات 

صناعةالمطاط و راتنجاتالبولىاستر 

 -يستعمللصنعإطاراتالسيارات-أكثرأنواعالمطاطالمستخدم(SBRبوتادايين-ستيرين

–أكريلونترايل-ستيرين)اللواصق-السيور-الخراطيم

 )لهخواصميكانيكيةممتازة–SBRأقلمرونة من(بوتادايين

 يستخدمفىتصنيعمنتجات-يدخلستيرينفىصناعته(راتنجاتالبولىاسترغيرالمشبع

األنابيب–الصوامع–خزاناتالمياه(الفيبرجالس

HC CH 2 

Ethylene 

2 + 2CH3COOH 
O2, 

100 oC 

Pd/Al O 

H2C 
 

2 3 

-
2H2O 

CH 

O 

C O 

H3C 

Vinylacetate 

H 2C CH 

O 

C 

H2 
C 

H 
C 

O 
n 

  

O 

H 3C 

Vinyl acetate 

C O 

H3C 

Poly(vinyl acetate) 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Poly(vinyl(acetateلفاينیلتابولىخال)٤

 تحضر على مرحلتين من اإليثيلين–مادةصلبة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كموادالصقة–)التكس(يستخدمفىالدهانات-

 PVAإنتاج-

البتروكيماويات 

المشتقات من (اإليثانمن

 )االيثيلين



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CH2 = CH2+ O2 
PdCl2 / Cu  HCl  

130  C / 120  atm. 
CH3CHO 

H CC H 
2 

E thylene 

2 

+ O 
2 

  A g/250  
o
 

C 20 atm 

O 

H2C CH 2 

H C CH 2
 
2 

Cl2/H2

O10-

50oC 

H2C 
CH2 

OH Cl 

 Ca(OH)

2 

Heat 

O 

H2C      CH2 2 2 + 2H O + 
CaCl Ethylene 

Ethylene chlorohydrin 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Acetaldhydeیدھألسیتالدا)٦

 ينتجبأكسدةاإليثيلينبوجودعاملحفز-

 

 

 حمضالخليك–يستخدمفى إنتاج كثير من البتروكيماوياتمثلالبنتاإرثريتول-

 

 OxideEthyleneإليثیلیناكسیدأ)٧

 التحضير-

األكسدةالجزئيةالمباشرةلإليثيلين و ذلكإمرارخليط من اإليثيلين و األكسجين على عامل 

 )المحملة على األمونيا(مساعد من الفضة

 

 

الجيرءينتجالكلوروهيدرينالذىيسخنمعماءمعاملةاإليثيلينبالكلور و الماwaterLime 







 .........إيثراتالجليكول–األكريلونترايل–اإليثانولأمين–يستخدمفى إنتاج جليكولاإليثيلين-

 
 

 

 

 

 

 

 

3 CH2  = CH2 + 2 H2SO460-90  CCH3CH2OSO3H + 

(CH3CH2O)2SO2  

20-35 
atm. 

3 CH3CH2OH + 2 

H2SO4  

Ethanol 

 3H2O 

H C CH 
2 

Ethylene 

2 

+ H O 
2 

  

H 3 PO 4 

325  o C /60  - 

80 atm 

H 

2 H C C OH 
3 Ethanol 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Ethanolلإليثانوا)٥

 87oCدرجةغليانها–مادةسائلة-

 تحضيرااليثانول-
ءإضافةحمضالكبريتيكإلىاإليثيلينثممعاملةالناتجبالما 











325عنددرجةحرارةءمعاملةاإليثيلينببخارالماoCو ضغط  atm60-90ثميضخ 

 H3PO4/Silicaالمزيجفىالحالةالغازيةإلىالمفاعلالذييحتوى على محفز من

 

 

 استخداماتااليثانول-
يستخدمكمذيب 
مستحضراتالتجميل–يدخلفىالعديد من الصناعاتمثلمساحيقالزينة 

موادالتنظيف–يدخلفىصناعةالدهانات 

تحضيرالعقاقيرالطبية 

األسيتون–تحضيرعدد من المركباتالكيميائيةمثلاألسيتالدهيد.... 



 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 Ethanolamineمینألإليثانوا)ب

 
 ينتج من تفاعلااليثيلينمعاالمونيا-

O 

CH2   CH2   + NH3 

O 

HOCH2CH2N

H2 

MEA 

O 
HOCH CH NH 

 CHCH CHCH 
2 2
 2 

2 2 (HOCH CH ) N 
2 2 

(HOCH CH ) N 

MEA 

2
 2
2 

DEA 

2
 2
3 

TEA 

 فىصناعةالصابون و المنظفاتTEAيستخدم-

  من غاز  البترول H2SالمتصاصDEA من%٠٢يضافمحلول -إزالةحموضةالغازالطبيعى-

 DEAالعادةاستخدام120oCعندH2S و يتمفصل40oC-30عنددرجةحرارةLPGالسائل

 موادالزينة–مستحضراتالتجميل–يستخدمفى إنتاج األصباغ-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O 
H2SO4(cat)  

CH2      CH2    +    H2O 
50-100C 

CH2CH2 

OH   OH 

Ethyleneglycol 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 glycolEthyleneاليثیلینالجلیكو)أ

-197.5oCمادةسائلةعديمةاللونتبلغدرجةغليانها-

 بوجودعاملحفز(1:1)بنسبةءيحضربمعاملةأكسيداإليثيلينبالما

 استخداماتجليكولااليثيلين-

لتخفيضدرجةتجمدالمياهداخلمبردات السيارات freezeAntiيستخدمك

كمايقلل من )15.6oC-درجةإنصهاره(

 )درجةغليانهعاليه(الحارةءالفاقدبالتبخيرفىاألجوا

 يستخدمفىإذابةالثلوج من مدرجاتالطائرات

–يستخدمفىتحضيرالدايوكسان

 )النتاجاألليافالصناعية(حمضالترفثاليك

 يتفاعلمعاألمونياالنتاجاإليثانولأمين



















CH2 = CH2 + CO + O2 
 140C  

1100  psi PdCl2  / 

CuCl2 

CH = CH 2 

COOH 

Acrylic acid 

 ناليثاامن ت ياوكیماولبترا

 acidAcrylicألكريلكاحمض)٨

 

 CO+O2يحضر من تفاعلااليثيلينمع-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ناليثاامن تياوكیماولبترا

 Acrylonitrileيلاإلكريلونترا)ج

-77oCدرجةغليانها–مادةسائلة-

 تحضربتفاعلسيانيدالهيدروجينمعأكسيداإليثيلين

O 

H C 2 CH + HCN 2 
H2C CH2 

OH CN 

250-

300 C 

Al2O3 

(Gas phase) 

o 

H2C   CH 

CN 

 السجاد-البطانيات–يستخدمفىإنتاجأليافاألكريلكالتىتستخدمفىحياكةالمالبسالصوفية-

 يستخدمفىصناعةالمطاطالصناعىبالتفاعلمعالبوتادايين و ستيرين-

 acidAcrylicيستخدمفى إنتاج حمضاألكريلك-

H2C CH
H2O

 

CN 

H2C CH 
H2SO4 COOH 

 AcrylateMethylيستخدمفى إنتاج الميثيلأكريالت-

H2C CH
CH3OH H2C 

CN 
H2SO

4 

CH 

COOCH 3 

PMAاألدوات–يستخدمفىصناعةالزجاجالعضويالمستخدمفىنوافذالطائراتوالسيارات 

 األسنان-زجاجالساعات–العدسات–المنزلية



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 ProductionPropyleneبلینولبراجنتاإ

 47.4oC-البروبيلينغازعديماللونتبلغدرجةغليانه-

 إنتاج البروبيلين-

منتجثانويفىعمليةالتكسيرالبخارىcrackingSteamلمقطراتالبترولمثلالنافثاوزيتالغاز..... 

منتجثانوىفىعمليةالتكسيربالعاملالمساعدعندتحويل مقطرات البترول الثقيلةمثلزيتالغازإلىبنزين السيارات 

نزعالهيدروجين من البروبانبإستخدامالعاملالمحفزCrO3/Al2O3حسبتقنيةكاتوفنprocessCatofin 



م(بوليبوليبروبلين

 )يثيلميثااكريالت

 االكريلونيتريل

البتروكيماوياتمن البروبلين
الكحولااليزوبروبيلي

 

كبريتاتالكيل البنزين 

 الفينول و االسيتونالصوديومي
 جليسرول

البروبلين
كلوروهيدرينابي

 اكسيدراتنجاتااليبوكسي

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ىألخرواللبتراتامن مقطرت ياوكیماولبترا

 

البتروكيماويات القائمة على النافثا 

 )المركباتاالروماتية(

 

 
 البتروكيماويات من البنزين

ستيرينالكيلب

 نزينخطي

فينولالنايل

 ٦٫٦ون 

 ٦النايلون 

 بولييوريثان

 البتروكيماوياتمن التولوين

مالتولوينثالثينيتروتولوين

ن 

البترثنائيايزوسياناتالزايلين

 وكيماويات

 زايلين-بارا

 زايلين-أورثو

 اكسيدالبروبلين

 ايزوبيوتيلين

م(بوليبوليبروبلين

 )يثيلميثااكريالت

االكحولاالكريلونيتريل

 اليزوبروبيلي

كبريتاتالكيل البنزين 

 الفينول و االسيتونالصوديومي

 ابيكلوروهيدرين

بيوتين -١

 بيوتين-٢

 بيوتادايين-٣٫١

 جليسرول

 راتنجاتااليبوكسي

مطاطالبيوتادايينمطا

 طستيرينبيوتادايين

 مطاطنيتريلبيوتادايين

البتروكيماويات القائمة على 

 البروبلين

البتروكيماويات القائمة على 

 البيوتان



CH3 CH = CH2+ NH3 + O2 Cat /500C CH2 = CH +H3O 
2atm/25sec 

CN 

Acrylonitrile 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Acrylonitrileيلاألكريلونترا)٣
 

 ينتجبمعاملةالبروبيلينباألمونيابوجوداألكسجين و بوجودالبزموثأوالموليبدينومأواليورانيومكعاملحفاز-

 

 

 

 

 

 alcoholIsopropylبیلىوبروأليزاللكحوا)٤

 
 إلىالبروبلينبوجودحمضالكبريتيكأوعاملحفزمثلأكسيدالتنجستنءينتجبإضافةالما-

 

 

 

 
 يستخدم-

كمذيب 

كمادةخامفىتحضيراألسيتون 

لعباألطفال–صناعةالنسيج-الموبيلياالمعدنية–اتخاصةبالسياراتءطال 

H2O / WO3 (cat) 
CH3     CH=CH2 CH3 CHCH3 

270  C / 250  bar 

OH 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O OH 

CH3 CH = 

CH2 

 O2 / 110  

C  

Cat. 

CH3 C CH3HCN
CH C CN 

OH
-
 3 

CH

3 

O O 

CH = C C OCH 
CH3OH + 

2 3 CH2 = C C N 3 H HSO 
      H2SO4 

4 
H2
O 

CH3 

Methyl methacrylate 

CH

3 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Polypropyleneبیلینوبربولى)١

 C°171 و درجةإنصهارهg/cm30.9كثافةبولىبروبلين-

 يستخدمبوليبروبلينفى-
إنتاج األلياف و الخيوطالالزمةلصناعةاألكياسالمنسوجةكأكياستعبئةالمنتجاتالزراعيةكالبطاطس و البصل 

صناعةبعضأنواعالورق و المواسير و الحبال و شباكالصيد و السجاد 

أكياسالوجباتالسريعة–صناعةأكياسالشيبس و البسكويت 

صناعة السيارات و األجهزةالكهربائية و اإللكترونية 



 Poly(methyl(methacrylate)تكريالأمیثیلمیثا(بولى)٢

 ينتج من البروبلينبعدةخطوات-

 

 

 

 

 

 

 
يستخدمفي إنتاج اللدائنذاتالخواصالضوئية و -

باال)المستخدمفىصناعةنوافذالطائرات(“بيرسبكس”أو“زجاجبلكس”أو“لوسيت”يباعتحتإسم

 األسنانالصناعية–ضافةاليصناعةالعدسات

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Acetone&Phenolنألسیتول و الفینوا)٦
 

 ينتجالفينولمصحوباباألسيتون-

H2C CH +   
Phosphorous 

C CH3
 

2 

H 1) 
O 

O 

OH + H3C C CH3 
CH

3 

Propylene 

CH

3 

Cumene 

2) 
H3O Phenol 

Acetone 

 Acetoneنألسیتوا)٧

 التحضير-

H2C 
 

CH 
     O /110 o

C  

2  

CuCl2/PdCl

2 

O 

H3C C CH+ 

H2 
3 H C C CHO 3 

CH3 

Propylene 

Acetone Acrolein 

 االستخدامات-

يستخدمكمذيب 

األيودوفورم-يستخدمفىتحضيرالكلوروفورم 

 األظافرءيستخدمفىالتجميلإلزالةطالو

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 CH2 = 

CH 

CH

3 

H 
+ 

CH

3 

CH[CH2 

CH3 

CH ]CH = CH 2 

CH3
 CH

3 

Dodecene 
H[CH2CH ]3CH2 

CH3 

Dodecyl benzene 

CH 

CH

3 

AlCl 3 

1) H2SO4  

2) NaOH 

H[CH 2 CH ] 4 
S

-
O 

+
Na 3 

CH

3 

SDBS 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 يومىدلصوالبنزينالكیلتأكبريتا)٥

Sodium dodecyl benzenesulfonate 

 

 الناتج منDodeceneأحدالمكوناتاألساسيةلبعضالمنظفاتالصناعيةويحضر من تفاعلاأللكيلالمسمى-

  جزيئات من البروبلين٤تكاثف 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 المشتقات من البروبلين)١األخرى



 



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا

 
 Glycerolوللجلیسر ا)١-٨

  تحضير-

O 

H2C C 
H 

CH 2 

Cl  

NaOH H 
H2C C CH2 

Epichlorohydrin 
OH OH OH  
Glycerol  

  االستخدامات-

يستخدم فى تحضير النيتروجلسرين المستخدم لصنع المتفجرات 

يستخدم فى تحضير ورق السلوفان 

 األسفنج-يستخدم فى الصناعات الغذائية  

يستخدم فى صناعة التجميل 

إنتاج المطاط–األحذيةء يستخدم فى طال 

يستخدم كمادة مانعة للتجمد 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CH2 = CH CH3 
Cl2  

500  C 

CH = CH 2 CH Cl + HCl 2 

Allyl Chloride 

HOCl / 25-

30 C 
CH

2 

Cl 

CH CH2 + CH2 CH CH2 

OH Cl OH Cl Cl 

1,3 (or 1,2) Dichlorohydroxy 

propane O 

CH2 CH CH2 

Cl 

Epichlorohydrin 

 Ca(OH)2  

50-90  C 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 Epichlorohydrinينریدروھبى كلوإ)٨

 التحضير-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :-مادة خام لتحضير عدد من المنتجات الصناعية مثل -

الجليسرولGlyceol 

راتنجات اإليبوكسى 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا
 

 OxidePropyleneبلینولبراكسید  أ)٩

  تحضير-

H C CCH 
Cl/HO 2
2 3 H 

Pr ene 
2 

H C C 
3 

H 
CH 

2 

+ H C C 
3 

H 
CH 

H 

2 
H C C CH 
3 2 

opyl OHCl ClOH 

Chlorohydrin 

O 

Propylene oxide 

 acidaceticperoxy يمكن إنتاجه بأكسدة البروبلين بإستخدام فوق أكسيد حمض الخليك-

  كوسيط مناسبMoبوجود الموليبدنيوم

  االستخدامات-

يستخدم فى صناعة البولى يول Polyolو التي تحتاج إليه صناعة إسفنج البولى يوريثان  

صناعة الكريمات– يستخدم فى إنتاج البروبلين جليكول المستخدم فى مجال التبريد  

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بلینولبرامن ت ياوكیماولبترا

 
 ResinsEpoxyإليبوكسىت اتنجا را)٢-٨

  تحضير-

CH2    CH  CH2 + HO 

O Cl 

CH

3 C 

CH

3 

OH 

H[O 

CH

3 C 

CH

3 

O CH2 CH CH2 ] 
n
 

OH 

  االستخدامات-

السطوح على شكل صفائح رقيقةء يستخدم فى طال 

يستخدم كمادة الصقة 

يستخدم فى صناعة بعض األدوات الكهربية 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا
 

 ProductionButadieneيیندالبیوتا اجنتاإ2)
 

 4.5oC- غاز عديم اللون تبلغ  درجة غليانهالبيوتادايين-

 إنتاج البيوتادايين بإحدى الطريقتين-

  اإلستخالص)أ

 crackersteamNaphthaمنتج ثانوي من عملية التكسير البخارى للنافثا و المقطرات الثقيلة

 المستخدمفى إنتاج األوليفينات كاإليثيلين و البروبلين

 نزع الهيدروجين من البيوتان )ب

 نزعالهيدروجين من غاز البيوتان باستخدام عوامل مساعدة فى خطوتين

H2 H2 

H3C C C 

CH3 

Butane 

Cat. H

2 H3C C C CH2 + H3C C C CH3 
H 

1-Bute ne 
H H 
2-
Butene 

CaO/Fe2O

3 

H3C C C CH3 
H H 
1,3-

Butanediene 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 يوتانلبامن ت ياوكیماولبترا
 

 ButanefromPetrochemicalsنلبیوتاامن تياوكیماولبترا

 يتماستخدامالبوتانلتحضيرعددمنالمنتجاتالبتروكيماويهوذلكبنزعالهيدروجينبإستخدامعواملمساعدة-

 :ومن هذه الممنتجات ما يلي

1-Butene                     ١-بوتين 

-٣,١ -Butene2 بوتين-٢

 Butadien,1,3البيوتادايين

 Isobtyleneااليزوبيوتيلين

 

 ProductionButeneلبیوتینج انتاإ1)

O2/CuCl2/PdCl

2 

120 o
C/20  

atm 

H

2 

O 

CH3CH2CH2CH3 
Cat  

CH3CH2CH = CH2 

Butylene(1-butene) 

+ 

H3C   C     C CH3 
Ethyl methylketone 

CH2 = CH CH = CH2 

Butadiene 

CaO3 / 

Fe2O3 

CH3 CH = CH CH3 

Butylene (2-butene) 

يستخدم كمذيب عضوي يستخدم 

 فى الدهانات و الورنيشات

MoO/VO 

400 oC/4.3  

atm HC C 
O 

O 
HC C 

O 
Maleic anhydride 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البروبلين)١األخرى



 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

 
(Cيیندايل بیوتاالنترط امطاRubberNitrile-Butadiene 

H2 
C C CC 

H HH2 

H2 H 

C C n 

CN 
Nitrile-butanediene rubber 

 -polymerizationEmulsion يحضر بوا البلمرة فى مستحلب-

 -%50-18تتراوح نسبة األكريلونترايل إلى البوتادايين ما بين

 الزيادة الكبيرة فى نسبة األكريلونترايل تؤدى إلى

  اإلقالل من مقاومته لدرجات الحرارة المنخفضة- نقصان قابليته على التمدد و التقلص -إنخفاض مرونته 

 
 االستخدامات

 يتميز بمقاومته العالية للزيوت و المذيبات العضوية لذا يستخدم فى صناعة األنابيب الناقلة للوقود -

  ألبوم– الحلقات المطاطية– األكياس– الخزانات– يستخدم كمادة أساسية فى إنتاج اإلطارات-

  األشرطة- القفازات – سيور المطاط الناقلة للحركة الميكانيكية-الصور 

 – األنابيب المطاطية و الخراطيم– يستخدم فى صناعة الغيار المطاطية الالزمة للطلمبات العامودية-
  لعب األطفال– ستائر الحمامات– حلمات رضاعات األطفال– األحذية–الصنادل

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

 
 يیندالبیوتا القائمة علىت الصناعاا

(Aيیندالبیوتاط امطاRubberButadiene 

  تحضير-
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  يستخدم فى صناعة إطارات السيارات بعد مزجه بنسب محددة من مطاط ستيرين بوتادايين-

(Bيینداستیرين بیوتاط مطا(SBR)RubberStyrene-Butadiene 

 polymerizationEmulsionيحضر بواسطة البلمرة فى مستحلب-

 يحتوى على صفات مشتركة لكل من الستيرين القاسى و المرونة العالية لبيوتادايين-

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من نلبیوتاامن ت ياوكیماولبترا

  المشتقات من البيوتان)٢األخرى

 ProductionIsobutyleneوتیلینيبوأليزج انتاإ3)
 

  يتم الحصول عليه من غاز البوتان على مرحلتين-

 تحويل البوتان إلى أيزوبوتان وفقا لتقنية بوتامر بإستخدام وامل محفزة بوجود كمية قليلة من الهيدروجين)أ

 Isomerizationءلمنع بلمرة األوليفينات التى تتكون أثنا

 تحويل األيزوبوتان إلى أيزوبوتلين وفقا لتقنية كاتوفين بإستخدام عوامل مؤكسدة)ب
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  االوكتان و إم تي بى إى االيزوبوتلين في العمليات التي تؤدي الى تحسين وقود السيار ات مثل انتاج يستخدم-
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 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 6,6Nylonنلنايلواالميناثنائيويبيكدالاحمض)٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polymerization 

Nylon6,6  

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(

 
 

 

 

 

 

 

 

 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals fromNaphtha 

(Aت ياوكيماولبترا

 Styreneيرينالستا)١لبنزينامن

 هيدروجين من إيثيل البنزينءينتجستيرينعند معالجة البنزين باإليثيلينثمنزعجزى-

 

 benzenealkylLinear(LAB)لخطىالكيلبنزينأ)٢

 
 يحضر من البنزين و هاليداتاأللكيلطويلةالسلسلة-

 يستخدمفىصناعةالمنظفات-

 Phenolللفينوا)٣

-تحرقالجلد–مادةسامة-

 )الذىينتج من البروبلين و البنزين(يمكن تحضيرهصناعيا من الكيومين

 يستخدمفىتحضيركثير من المنتجاتالمهمهصناعيامثل-

بكياليت(راتنجاتالفينولفورمالدهيد( 

صناعةABisphenolالالزملصناعةراتنجاإليبوكسى 

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(



 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 Polyurethaneنيثاربولىيو6)

Diphenylmethane-4,4(MDI)ثنائىااليزوسياناتثنائيالفيينيل-6١- \-diisocyanate 
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 فى إنتاج رغوةبولىيوريثان التيDiphenylmethane-4,4\-diisocyanate(MDI)يستخدم-

 تستعملفىالعزلالحرارى

 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لنافثاامنت ياوكيماولبترا

Petrochemicals fromNaphtha 

 6Nylonنلنايلوماالكتاوكابر5)
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 مقطرات البترول البتروكيماويات من

 انتاجالمركباتاالروماتية)٣األخرى

 )البنزين(



 

 

 لنافثاامن ت ياوكيماولبترا

Petrochemicals from Naphtha 

 

نيثارليواةغور 

 إلنتاجالبوليمريضافملحالقصديرPolyolمعDiisocyanateيتمالتفاعلبين-

(DBTL)dilaurateDibutyltinكعاملمساعدللبلمرة 

 

يدخل على -

إضافةإلىإنطالقثنائىأكسي)23oCدرجةغليانه(methanefluoroTrichloroالمزيجمادةنافخةمثل

تضافاألميناتالعضويةمثلءتفاعلمجموعاتاأليزوسياناتالطرفيةمعالماءدالكربونأثنا

aminecyclohexylN,N-Dimethylللتحكمفىسرعة 

 معالبوليمرءتفاعلالما

 

 

 حيثsurfactantSiliconeكعاملمثبتللسطوح)بولىسليكونات(تضافمادةسليكونية-

 agentcontrolCellتقومبتثبيتالفقاعاتفىالرغوة

تعمل على agentcontrolCellتقومبتثبيتالفقاعاتفىالرغوة

 مةبينالموادالمتفاعلةليصبحالخليطسائالمتجانساءالموا

 

 

 (Bلتولوينامن ت ياوكيماولبتراToluenefromPetrochemicals 

 التولوين

 يضافإلىوقود السيارات لتحسينجودته-يستخدمكمذيب-

 :يستخدمفى إنتاج حلقة البنزين و عدد كبير من الموادالكيميائيةمثل-

 

 تولوينوثالثىنيتراحادي و ثنائي ودةما)١

 

 diisocyanateToluene(TDI)لتولوينتاسياناويزأثنائىدةما)٢

إستخداماتTDI 

 : المهم النه إنتاج البولىيورثانالمرن-

 

 يستخدمالبولىيورثانفىصناعةاالسفنجالمرن

 يستخدمالبولىيورثانفىانتاجالمطاط و صناعةالجلد-

 الموادالالصقة–األصباغ–يستخدمالبولىيورثانكمكونأساسيفىصناعةالدهانات-

 



 

 (Cيلينالزامن ت ياوكيماولبتراXylenefromPetrochemicals 

 يستخدمكمادةتضافإلى الجازولين لتحسينرقمهاألوكتانى-يستخدمكمذيبعضوى و البويات-

 p-Xyleneزايلين-بارا-١

 بواسطةاألكسدةالهوائيةبوجودالكوبلتكعاملحفزacidTerphthalicإلىp-Xyleneيتأكسد-

 يستخدمإلنتاجاألليافالصناعيةالنتاج حامض الترفثالك الذي ووسطالخل

 

 o-Xyleneيلينزا–ثوأور-٢

 Bis(2-ethyl)الذى   يمكن تحويلهإلىاسترات من النوعacidPhthalicإلىo-Xyleneيتأكسد-

esterhexylو الذييستخدمكملدنللبالستيكبتفاعلهمع hexanolEthyl 

 

 

 

 

 

 امثلة لبعض الشركات البتروكيمياوية

 

 

 من البتروكيماوياتومشتقاتها وتنتجسابكشركة -١

oجاليكولاإليثيليناألحادي 

oمثيلثالثيبوتيلااليثر 

o األمونيا، اليورياالحبيبية ،

البوليفينيلينوالبولي  ، »ينتجخارجالمملكة«البوليكاربوناتoاألسمدةالفوسفاتيةواألسمدةالسائلة

-رقائقالبوليإيثيلينoايثر أمايد

، الذييُستخدمبشكلأساسيلتلبيةالطلبالمتزايدفيقطاعالتغليف(ترفثاالتالبوليإيثيلين

 وتطبيقاتالدعايةواإلعالنالذي

يوفرمزايافائقةفيمايتعلقباإلنتاجيةوإمكانيةالطباعةوالقوةوالمظهروعزلثانيأكسيدالكربونواألكسج

 ).ين

 

 )الشركةالسعوديةالعالميةللبتروكيماويات(-2

-الميثانول:-بنوعيهااألساسيةوالوسيطةمثل، الصناعاتالبتروكيماويةوالكيماوية :-منتجاتها•

 البوليإيثيلين-خالتفينيلاإليثلين-حمضالخل–البيوتاندايول

 بيوتيلاألسيتات-إيثيلاألسيتات-أولأكسيدالكربون-منخفضالكثافة

 شركةكيانالسعوديةللبتروكيماويات-3

، البوليإثيلينعالي و منخفضالكثافة ، البوليبروبيلين ، البروبيلين، مواداإلثيلين:-منتجاتها

كمايتم إنتاج موادكيماوية متخصصة تنتجألولمرة .األسيتون، أكسيداإلثيلين ، جاليكولاإلثيلين 

 على مستوىصناعةالبتروكيماوياتفيالمملكةالعربية

 البوليكاربونات، البسفينول أ ، الفينول ، الكيومين ، اإليثوكسيليت ، السعوديةمثلأميناتاإليثانول 

 

 .وهذهالمنتجاتبطبيعتهاسوفتهيئآفاقاًواسعةأمامصناعاتتحويليةذاتقيمةمضافةعالية

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


