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الفصل الثاوي    

 methaneالميثان 

 

     Hydrocarbonsالهيدروكربىوات 

انًشكببث انؼعّٕٚ انخٙ حخكٌٕ يٍ ػُصش٘ انكشبٌٕ ٔانٓٛذسٔصٍٛ فقػ حغًٗ 

 -: انٗ قغًٍٛ سئٛغٍٛ ببنٓٛذسٔكشبَٕبث , ٔػهٗ اعبط انخشكٛب حقغى انٓٛذسٔكشبَٕبث

    Aliphatic   Hydrocarbonانًشكببث انٓٛذسٔكشبَّٕٛ االنٛفبحّٛ  -1

    Aromatic  Hydrocarbonانًشكببث انٓٛذسٔكشبَّٕٛ االسٔيبحّٛ  -2

ٔحقغى انٓٛذسٔكشبَّٕٛ االنٛفبحّٛ انٗ ػٕائم اخشٖ ْٔٙ االنكبَبث ,االنكُٛبث , االنكبُٚبث 

انخٙ حشًم االنكبَبث انغهقّٛ ٔاالنكُٛبث انغهقٛت ٔانًشكببث انغهقٛت االنٛفبحّٛ  

 

 

  الهيدروكربونات

الهيدروكربونات 
 (العطرية ) األروماتية 

الهيدروكربونات 
 غير المشبعة 

األلكينات الصيغة 
 CnH2nالعامة 

 األلكاينات

 CnH2n-2الصيغة العامة 

 الهيدروكربونات المشبعة

 (الكانات )  

 الكانات مفتوحة

  CnH2n+2الصيغة العامة 

 الكانات حلقية
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ف ٚذسط ْزا انًشكب ٕابغػ فشد فٙ ػبئهت االنكبَبث بم ٔابغػ يشكب ػعٕ٘ ْٕ انًٛزبٌ ٔع

 يُفشدا ٔيب ُٚطبق ػهّٛ يًكٍ اٌ ُٚطبق ػهٗ بقٛت االنكبَبث يغ بؼط انخفبٔث انُغبٙ

 تهجيه الميثان 

كًب يش عببقب انًفشٔض اٌ ٚكٌٕ انكشبٌٕ رُبئٙ انخكبفؤ ٔنكٍ فٙ انغقٛقّ اٌ انكشبٌٕ ْٕ 

  P2ان2Sٗ سببػٙ انخكبفؤ َٔشٖ رنك يٍ غشٚقت انخٓضٍٛ عٛذ ٚخى اَخقبل انكخشٌٔ يٍ 

ارٌ انكشبٌٕ ٚكٌٕ سببػٙ انخكبفؤ ٔٚشحبػ بأسبؼت أاصش. ٔٚشحبػ فٙ انًٛزبٌ يغ اسبغ رساث 

SP. انخشكٛبٙ نهًٛزبٌ ْٕ سببػٙ انغطٕط ٔانخٓضٍٛ ٔانشكم  ْٛذسٔصٍٛ
3

  

حكٌٕ االصشة انًخكَّٕ بٍٛ انكشبٌٕ ٔانٓٛذسٔصٍٛ ْٙ اصشة عكًب ٔحقغ ػهٗ انخػ انًْٕٙ 

ارٌ االصشة عكًب ْٙ االصشة انًخكَّٕ يٍ حطببق أسبٛخبنٍٛ ػهٗ انخػ  .انز٘ ٚشبػ انزسحٍٛ

 ب قّٕٚانًْٕٙ انز٘ ٚشبػ انزسحٍٛ نزنك حكٌٕ االصشة عكً
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حٕصٚغ االنكخشَٔبث ػهٗ صضٚئت انًٛزبٌ ٚكٌٕ يُخظى ٔيخغبٔ٘ نزنك ٚكٌٕ يشكب غٛش قطبٙ ٔال 

ْٙ قٕٖ  صضٚئبحّٚكٌٕ أاصش ْٛذسٔصُّٛٛ ٔٚكٌٕ انًٛزبٌ غبص ٔانقٕٖ انخٙ حشبػ بٍٛ 

 فبَذسفبنض

 

 مصادر الميثان 

 يٛزبٌ  79انغبص انطبٛؼٙ ٔانز٘ ٚغخٕ٘ ػهٗ اكزش يٍ %  -1

 انخقطٛش االحالفٙ نهفغى انغضش٘ -2

    ٔانًٛزبٌ ْٕ غبص انًغخُقؼبث ٔانز٘ ٚظٓش بشكم فقبػبث ػهٗ عطظ انًغخُقغ 
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 تفاعالت الميثان 

            Oxidationاالكسده )االحتراق(-1

ان احتراق المركبات العضوٌه الى ماء وثانً اوكسٌد الكربون هً من التفاعالت 

ى وٌستفاد من هذه التفاعالت تحت ظروف خاصة فً تعٌٌن محتوالممٌزة لها . 

الكربون والهٌدروجٌن فً المركبات العضوٌه, فاحتراق المٌثان هو التفاعل المبدئً 

الذي ٌحدث عند حرق الغاز الطبٌعً. وٌستفاد من حرق االلكانات بالحصول على 

 الطاقة حٌث تعتبر االلكانات من اهم مصادر الطاقة .

وبذلك تعتبر   kcal312ق مول واحد من المٌثان حرق تام ٌتم الحصول على فعند حر

 عملٌة االكسده من اهم استعماالت المٌثان

 

                                                        flam *اكسدة تامه )احتراق تام (

CH4 + 2O2                CO2  + 2H2O  +heat    213 Kcal 

 

أآلكسده الجزئيه ) احتراق جزئي (*  

CH4 + O2    1500 O C         2C2H2 + 2CO  + 10H2   6 

اٌ االكغذة انضضئّٛ نهًٛزبٌ حغج عشاسة ػبنٛت حؼطٙ االعخٛهٍٛ ٔاعبد٘ أكغٛذ انكشبٌٕ 

يٓى فٙ حغعٛش االيَٕٛب  , ٔانٓٛذسٔصٍٛ ٔاعبد٘ أكغٛذ انكشبٌٕ  ٔانٓٛذسٔصٍٛٔانٓٛذسٔصٍٛ, 

انًٛزبَٕل ٔاالعخٛهٍٛ يٓى فٙ حغعٛش انؼذٚذ يٍ انًشكببث انؼعٕٚت.  شيٓى فٙ حغعٛ  

ٚخفبػم انًٛزبٌ يغ انًبء بٕصٕد انؼبيم انًغبػذ ٔحغج دسصبث  -*تفاعل الميثان مع الماء :

ذِ ( ؼبنّٛ )ْٔٙ يٍ حفبػالث االكغنانغشاسة ا  

CH4  + H2O   
850 C , Ni 

         CO  + 3H2 

 
 

 ارٌ حفبػالث االكغذة نهًٛزبٌ يًّٓ فٙ 

حغعٛش انكزٛش يٍ انًشكببث انًًٓت صُبػٛب  -2  حؼطٙ غبقت  -1  
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       Halogenation of methane هلجىة الميثان-2

 ٔاالنكبَبث انٗ عشاسة أ ظٕء ْٔٙ يٍ حفبػالث انخؼٕٚط ٔحغخبس حفبػالث انٓهضُت نهًٛزبٌ 

CH4     
X2

             CH3X  +HX 

 CH3X   
 X2

             CH2X2  +HX 

 CH2X2   
     X2

         CHX3  +HX 

CHX3   
     X2

         CX4  +HX 

X2 = F2  ,Cl2  ,  Br2  ,  I2 

     Relative reactivityالفعالية الىسبية 

انخفبػم نًؼشفت انفؼبنٛت نًضًٕػت يٕاد يغ يبدة يؼُٛت حغج َفظ  ْٔٙ قٛبط يؼذل عشػت

 انظشٔف يٍ عشاسة ٔحشكٛض ٔغٛشْب.

 نقذ ٔصذ اٌ فؼبنٛت انٓبنٕصُٛبث يغ انًٛزبٌ ْٙ 

F2  > Cl2  >  Br2  > I2 

فغشٚغ  يغ االنكبَبث  ايب حفبػم انفهٕس يغ انًٛزبٌ ٔاالنكبَبثال ٚخفبػم   I2عٛذ ٔصذ اٌ انٕٛد 

صذا ٔٚغشس عشاسة ػبنٛت ٔٚخفبػم انفهٕس يغ انًٛزبٌ دٌٔ انغبصت انٗ عشاسة أ ظٕء بم ٚخفبػم 

عخٗ فٙ انظالو ٔفٙ دسصت عشاسة انغشفت نزنك ال ٚفعم اصشاء انٓهضُت ببنفهٕس , نزنك حفعم 

 انٓهضُت ببنكهٕس ٔانبشٔو 
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انكهٕس انًعبفت فؼُذ حفبػم كًٛت  ًٔٚكٍ انخغكى بُٕع انُبحش انُٓبئٙ يٍ خالل انخغكى بكًٛت

يخغبٔٚت يٍ انًٛزبٌ ٔانكهٕس َغصم ػهٗ انكهٕسٔيٛزبٌ ٔػُذ صٚبدة كًٛت انكهٕس َغصم ػهٗ 

 بقٛت انُٕاحش .
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 هميكاويكية التفاعالت الكيميائي

نٛظ يًٓب فقػ يؼشفت يبرا ُٚخش فٙ انخفبػم انكًٛٛبئٙ ٔنكٍ يٍ انًٓى اٚعب يؼشفت كٛف ٚغذد 

ًٛٛبئٙ , فًزال ٚخفبػم انًٛزبٌ ٔانكهٕس بٕصٕد عشاسة أ ظٕء نٛؼطٙ كهٕسٚذ انًزٛم انخفبػم انك

 ٔكهٕسٚذ انٓٛذسٔصٍٛ , ٔنكٍ كٛف ٚغذد ْزا انخفبػم .

ارٌ انخفبصٛم خطٕة بخطٕة ٔانخٙ حصف أ حبٍٛ انخفبػم انكًٛٛبئٙ حذػٗ ببنًٛكبَٛكٛت 

Mechanism  

 ميكاويكية هلجىة الميثان 

ٔحغًٗ  فٙ انبذاٚت ٚغذد كغش يخضبَظ نالصشة بٕاعطت انطبقت انًغخخذيت ٔانُبحش ْٕ صزس عش

ٔاٌ حفبػالث انضزٔس انغشة ْٙ    Initiation stepانخطٕة االٔنٗ بخطٕة انبذء أ االربسة 

  Chain reactionحفبػالث يخغهغهت 
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 بزالرت يشاعم بخفبػالث انضزٔس انغشة انًخغهغهت  ارٌ حضش٘ حفبػالث انٓهضُت

         Chain Initiating stepخطٕة انبذء أ االربسة   -1

    Chain Propagating  stepخطٕة انًُٕ أ انخكبرش  -2

              Chain terminating  stepخطٕة االَخٓبء  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


