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Petrochemicals 

fractions 

C1-C4 

refinery processes

 cracking.

olefins 

paraffins

Catalytic reforming

 dehydrogenationهيدروجينها

 cokingكوير  تال thermal crackingالحراار  

gasolinefuels

(CH2=CH2)CH3-CH=CH2 )

(CH3-CH=CH-CH3CH3-CH2-CH=CH2).

(1) 

 



 فاروق قنديل . د.أ :إعداد                                                                               ةالبتر وكيميائيالمشتقات 
 

 3 

 

 

وسطيات هيدروكاربونية تستخدم كمصادر للمنتجات البتروكيميائية. 1 الجدول

نوع الهيدروكربون

عدد ذرا ت الكربون           المشبعة       غير المشبعة            العطرية

 الميتان                            1      
 لينيتاإلااليتان                                         2      

 لينياالست                                                        
        
 البروبان          البروبين                            3      
 بوتانات  -بوتانات           ن                            4      

 ايزوبوتن                                                       
 البوتاديئن                                                       

 البنتانات        ايزوبنتنات                            5      
 يناتايزواميل                                                       
 ايزوبرن                                                         

       
 البنزن       ل بنتانات       تيالهكسانات        م                          6      

 حلقي الهكسان                               
 

 تولوين          مزيج هبتنات                                               7      
 كزيلينات      ثنائي ايزوبوتيلين                                            8      

 اتيل بينزن                                                                            
 ستيرين                                                                               

 كومين                                                                       9      
 بروبيلين                                              12     

 تترامير                                                       
 ايزوبوتيلين –تري                                                   

          
 دودو سيل بينزن                                                            18

 اوليفينات -ن             6-18
 بارافينات              -ن                    11-18  

( 2)
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 Chemicalsالكيميائيات

(1)(2 )

(3)(4 ) ،(5)

(H2O  CO  ) (6)

 straightةنظامير 

(CH3CH2CH2CH2CH3)

 (CH3CH=CHCH3)

(CH3CH=CH2)1-(CH3-CH2-CH=CH)،

[2C=CH2(CH3 ])(CH2=CH-CH=CH2.)

 المصادر الرئيسية لوسطيات بتروكيميائية.  2الجدول 

المصدر    روكربون                            لهيدا           

       
 الميتان                                      الغاز الطبيعي                
 االيتان                                      الغاز الطبيعي                
 االتيلين                                      عمليات التكسير              
 االصالح, البروبان                                    الغاز الطبيعي               

 عمليات التكسير, الوسيطي                                                             
 البروبلين                                 عمليات التكسير                
 عمليات , البوتان                                     الغاز الطبيعي                

 االصالح والتكسير                                                           
 عمليات التكسير                          (البوتانات)البوتن                
 التقطير     الهكسان                       حلقي                

              
                

           

 
 
 

 
البنزن 

التولوين

الكزيلينات

 البنزن اتيل 

 االصالح الوساطي                                

                
              

 ضروب الكيل البنزن                        االلكلة               
 

                  >C9                                            البلمرة 
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 :

31

 (  الغاز الطبيعي) الكيميائيات الناتجة عن الميتان .   3الجدول 

                  األساسيةالمشتقات                                   االستعماالت     
 والمصادر

 الدهانلت                     اسود الكربون , حبر الطباعة , المطاط 

 (صناعة الراتننجات )الفورم ألدهبد 
 الميتانول (                  البولي استرات)االسترات الميتيلية 

 تاألمينا, التركيبية الخيوط
 (ومحالت كيميائية أخرى

 ضروب كلوروالميتان           ضروب كلورو فلوروالكربون       
 المنظفات                                ,المرززات ,للبرادات 
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 كيميائيات من الميتان  .1.الشكل 

الميتان

أ  د ال    

 يدرو ين 

ام  يا

م در )ال رق الج ئي 

  رئي ي

  م در رئي ي)الت ك  ال رار  

H2+ CO 

  ا زوت م  

H2+ CO2 

من ال  ا    ترو ين

  ا م  ي    ترات

  الي ريا

 اوك يد نائي 

الكر  ن

تيار من 

  ا وك جين

المتيل ك  ريد

المت ين ك  ريد نائي 

ك  روف ر 

الكر  ن ك  رر اعي 

ميتا  ل
الد يدف ر  

ال يدرو ين  يا يد

 تريل أكري  

أو  ال ينيل ك  ريد

ا  يتات
ك  رو رنا تي يناتا ك  ر

ا تي ين

ديمير

أوك جين

  ا  

ق     ك  ر
ال يدرو ين  ك  ريد

ال يدرو ين  ك  ريد

 م  ال ل او

م در رئي ي

  ا  

الميتان ك   رو  

ال يدرو ين ك  ر
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 كيميائيات من االتيلين. 4الجدول 

 االستخدامات                                  المشتقات الرئيسة والمصادر 

 أكسيد اإلتيلين                 خيوط البولي       )االتيلين غليكول 
 , والراتنجات ومضادات التجمد(استر 

 ثنائي وثالثي اتيلين غليكول وضروب 
 ن الكحول االتيل                  الغليكول       ايترات, االيتانول أمين

 أسيت الدهيد,
 خالت االتيل , محالت

 البولي اتيلين ,                                 القولبة بالحقن,م األفال
 منخفض الكثافة                                            خالقولبة بالنف,

 القولبة بالحقن                                          عالي الكثافة 
 الراتنجانات                          الستيرين من االتيلين , بولي ستيرين

 مطاط الستيرين                            والبنزن, التشاركية
 بولي استرات, البوتادئين والالتكس 

 ثنائي كلوريد االتيلين  ,                                      كلوريد الفينيل 
 المنقيات في سوائل منع الدق

 اتيل االمينات 
 رباعي اتيل الرصاص 

 كميات قليلة من أجل تفاعالت االتيلة                 كلوريد االتيل
 (مثل اتيل السيلليلوز )

 ثتائي بروم االتيلين                     منقيات في سوائل منع الدق     
 االستيالت                       ةسلع بالستيكية  ومواد وسطي

 االوليفينات -αكيميائية منظفات وملدنات                الكحوالت الخطية و 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بروم

 

 ماء الكبريت ا ترات  م 
 

 

 
 

 

 حفاز

 

 

 كلور

 قلوي
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 Halogenation  

exothermic1 

250-300 0C

2

CH2=CH2CH3CH2OCH2CH3

CH3CH2OH

100 
°
C 

C5

acetic acid 
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 Nitration 

C-C .C-H3

12

4

(NH2OH)،(RCHO)

[OH(NO2)RCH.]

  Oxidation 

 catalyst350 0C –250 0C  3000-50ز
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PSI (kpa 20.685-345)(C1-C4 )

(C3-C7 )

 250-150
°
C 

0500-450

0110

0
55280

0
140-110psi 150-140

kpa 1034-414
0
160-140

5

HCOOH

(10)CH3(CH2)8COOH

 Alkylation  

C4

(

)()

(%100-85 )
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6

(1-  2-)

(.29-22) إلر  

 Thermolysis  

 catalytic reforming

isomerization.polymerization

feed stock

: olefins
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steam

gas oiltubular reactor

heaters

 كيمائيات من البروبان والبروبيلين واستعماالتها. 5الجدول 

 

 المشتقات األساسية والمصادر      الستعماالت                                                                                   

 الكحول االيزوبروبيلي          األسيتون
       محالت , أدوية , كيميائيات   الكومين                                                       

 فينول واسيتون                                                               
 

 اكريلونتريل                    
 خيوط االكريليك   

 ممرونات نتريلية                                  
                                       االكريلونتريل,                                                         
 ستيرينة -راتجات البوتادئين                                  

                                                                                        
                                   أفالم                  ,خيوط ,بولي بروبيلين                   قولبة 

 
 أكسيد البروبيلين               بروبيلين غليكول

 ثنائي بروبيلين غليكول                                 
 وبولي بروبيلين غليكول                                
 البولي يوريتان                                

 أوكسوكيميائيات
 كحول ايزو اوكتيلي        استرات الفتاالتال

 بيوترالدهيدات               وسطيات من اجل ضروب  
 اتيل هكسانول                -2,البوتانول(            البروبيلين فقط)

 البيوتريك                                                                -وحمض  ن                              
 دوديسيل البنزن(           تترامير)دوديسين

 دوديسيل الفينول                               
                        نول                                                                                                                          الكحول الدديسيلي ونونيل الفي(              تريمير)نونن 

 ايبيكلوروهيدرين          الغليسرول وراتنجات االيبوكسي                                  
 الممرونات        بولي ايزوبرن       
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 كيمائيات من البوتان والبوتيلين واستعماالتها. 6الجدول 

 المشتقات األساسية والمصا       االستعماالت  

 البوتادئين,                            -البوتادئين                        المطاط الستيريني
 والراتجات,                                   

 بولي بوتادئين                                     
 أديبو نتريل                                   
 المطاط النتريلي                                   
 السلع البالستيكية                                         
 -كريلونتريلياال                                  
 الستيريني       -البوتادئيني                                  

                                                             
 الكحول ثانوي البوتيلي         ميتل ايتيل كيتون   

 المطاط البوتيلي                الدواليب المطاطية
 (من االيزوبيوتيلينات)                                 

 البولي بوتنات                مضيافات زيوت التزليق      
 المواد الالصقة, ورق الكالك(        من االيزوبيوتيلين)  

 المطاط ,                                               
                                                                                    

(CH3CH2CH2CH3)

CH3CH=CH2

. 1 Hydroxylation 
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diatomaceous earthpromoted 

(kpa 690) psi100 

recycling

 psi 400-300(kpa 2758-2068)

dehydrogenation

OXO(CO)

(H) (RCHO)

RCH2OH

hydroformylationOXO

(kpa 

31.027-10.342) psi 4500-1500 

(-CH=CH2)

R-CH=CHRCH=CHR

CH3CH2CH2CH=CH2CH3CH2CH=CHCH3
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(C6)

C3H4

(HOCH2CH2Cl)

(HOCH2CH2OH)

antifreezeradiators

HOCH2CH(OH)CH2OH

 

(ClCH2CH2Cl)

substitution

[CH3CH(Cl)CH2Cl]

(CH2=CHCH2Cl) 

 

polymerizationpsi (kpa 20684-

10342)initiator
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3000-20003000-15000206.843-103.422) psi(kpa

(R3Al)

(TiCl4)(CrO3)(NiO)

(CoO)charcoal - 

(MoO2-Al2O3) 

Copolymers

)

detergents

C13-C10

lubricent oil detergent

10000viscosity

(saybolt Universal seconds )SUS 5500030

(CH3CH2CH=CH2)

(CH2-CH=CH-CH3)

(CH2=CH-CH=CH2)
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(%23.5)GR-S

(%25)GR-Nnitrite

homopolymerization

resins

1.  

(CH2=CH2-CHO)

(053-533

Aromatics

fraction
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adsorption

(C6H6)

(C6H5CH3)(CH3C6H4CH3)

(C10H8)][

(C6H5CH=CH2)

paintsglues

insecticides

(TNT)

plasticizers

psi 25(kpa 172)

(V2O5)
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كيميائيات الهيدروكربونات االليفاتية . 7الجدول 

 والعطرية واستخداماتها
 

 الكيميائيات             االستعماالت                                                               

 حلقي الهكسان,بنزن               ستيرين 
 الكيالت المنظفات,لفينول                      
 بال ماء المالئيك                      
      DDT ,االنيلين                      

 
 تولوين          نزع االلكيل الى البنزن 

   TNT ,محالت                  

 تولوين ثنائي ايزوسيانات                   
 غازولين السيارات والطائرات               

                       
 لين يكز  -بارا كزيلينات        

 لين يكز  - ميتا                   
 لين يكز  - اورتو                   
 محالت وكيميائيات                   
 غازولينات                   

 
 اتيل بنزن          ستيرين

 
 ان     وسييطيات النايلونحلقي الهكس

            استعماالت غير نايلونية                        
 )حمض االدبيك         

 نفتالين            بال ماء الفتاليك
 مبيدات حشرية                    
 نفتول-بيتا                   

 



 فاروق قنديل . د.أ :إعداد                                                                               ةالبتر وكيميائيالمشتقات 
 

 21 

  زن

تولوين
كزي ي ات

    زن اتيل

اكزي ين

 رو    تا 

الم  ا 

 ال ك ان  قي 

  ال ك ا ول  قي 

  ال ك ا ون  قي 

ك رو كتا 

ا دي ي  م  

 اي و ات

تولوين  زن

ال  زن اتيل

 تيرين

 وليميرات

م   ات   زن دودي يل في ول  و يل
  رات  ا ت

ال ي ولي 

  رات  ا ات

اي وك ي

فتالي  ايزو م  

كزلين -اورتو ال تالي    ما  

كزلين-ميتا 

كزلين  - ارا فتالي  تير  م  

 تروتولو يات

أمين  د  تولوين

 ايزو د  تولوين

 يا ات

أتيان توليل  ائي 

تولوينفي يل 

كومين

  يدرو

 يروك يد

ا يتون
 ي  في ول

في ول

المتي ية ا  تيرات  

 ال ك ا ات  قي 

وال ارافي ات

المو ود   الع ريات

ال  قية ال  تا ات ا   

ال وا 

ال وا 

ال وا 

ار ا 

فو  ين

 ك ور اي ي

 يدرين

فور  

  الد يد
يوريا

ال وا 

ال وا 

مردود  غير 

مردود  غير 

  يرروك يل

   أمين
 م 

  ك ا

 د  متي ين
أمين

 م  

ا زوت

اتي ين

 ز  

ال يدرو ين

أولي ين ن  تترامير رو  ين 

ال وا 

ا تي ين

 رو  ين

 م 

  وال  م ة الك ور وال  ر الق و  أو  ال    ة

  تريمر رو  ين 

 م  

ا زوت
 ز  

ال يدرو ين

 كيميائيات من المركبات ال  قية ا لي اتية ومن المركبات العطرية. 3الشكل 

natural gas

()

large scale()

(7)

CH4           +        H2O          CO     +  3H2                    (7)       
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533

(8)

CO    +   H2O           H2   +    CO2                       (8) 

fischer-Tropsch(2)

233-053 water 

gas 

nCO  +  2nH2O       (CH2)n   +  nH2O           (9)

ZnOThO2933-

533

(kpa 10342, psi 1500)

COH2

possibilityC9-C6
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synthesis gas(CO)

(H2) 

steam reforming

CH4       +    H2O        CO    +     3H2                (11)

tar

[2CH]petroleum    +     O2          2CO    +    H2         (12)

feedstock
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inorganic petrochemical 

(S)[(NH4)2SO4]

(NH4NO3)(HNO3)

N2    +  H2            2NH3            (13)

residue

NH4NO3(H2NCONH2) urea
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Catbon black

H2S      +       O2         H2O     +      S       (14)                     

hydrodesufurization

fertilizers

(CS2)pulp

 


