
  رمال السيليكا 

%( تتكون بشكل 22أكثر من  SiO2) السلٌكا رمال السلٌكا )رمال الكوارتز( هً صخور رملٌة بٌضاء نقٌة تحتوي على نسبة عالٌة من

فٌطلق  %(. أما مصطلح الرمل الزجاج1.0ًكمٌة قلٌلة من الشوائب والمعادن الثقٌلة )أقل من  رئٌسً من حبٌبات معدن الكوارتز وتحتوي على

صناعة الزجاج مثالً حجم الحبٌبات الذي ٌتراوح غالباً ما بٌن  على رمال السلٌكا )الكوارتز( التً لها مواصفات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة تتناسب مع

 .%1.10تقل عن  (Fe2O3) أكاسٌد الحدٌد مٌكرون ونسبة 011 – 011

 .رمال إلى عصر األوردفٌشً األسفل والكرٌتاسً األسفلاألردن وتعود هذه ال تتكشف رمال السلٌكا فً عدة مناطق فً جنوب

  استخدامات رمال السليكا في الصناعة

 البصرٌات األوانً الزجاجٌة، زجاج الكرٌستال، األلواح الزجاجٌة، األلٌاف الزجاجٌة، زجاج.  

 قـوالـب السباكــة  

 عامل مخفض لدرجة اإلذابة لألكاسٌد القاعدٌة فً عملٌات اإلذابة.  

 صقل وفً صناعة الخزف والطوب مواد.  

 فالتر لتنقٌة المٌاه فً محطات المٌاه العادمة وبرك السباحة.  

 من اإلسمنت كمادة مالئة وباسطة فً صناعة المطاط، البالستٌك، الورق، الدهانات وفً نوع خاص.  

 فً الصناعات الكٌمٌائٌة المختلفة.  

  في األردن تواجد الخام

 وتتكشف على مساحة تزٌد عن  د كمٌات كبٌرة جداً من رمال السلٌكا جنوب جرف رأس النقبمنطقة رأس النقب3 ٌتواج

  .األوردفٌشً األسفل وضمن تكوٌن الدٌسً الرملً كم شمال العقبة، وتعود إلى عصر01والواقعة على بعد  2كم001

 كمٌات كبٌرة وتعتبر امتداد لنفس  منطقة قاع الدٌس3ً تقع إلى الشرق من قرٌة القوٌرة وشمال وادي رم وتحتوي على

  . التكوٌن فً منطقة رأس النقب

  تكوٌن الدٌسً الرملً حٌث تتكشف بكمٌات  عٌن البٌضا3 وتقع شمال المدٌنة األثرٌة )البتراء( وتعود إلى –منطقة البتراء

  .جٌدة

  كبٌر من الرمال البٌضاء المفككة  تكشف كم إلى الشرق من مٌناء العقبة والخام عبارة عن6منطقة الجٌشٌة3 تقع على بعد

ٌعود التكشف إلى عصر الكرٌتاسً األسفل والذي تم حفظه بٌن  .%( من الكاؤلٌن01-4والمحتوٌة على نسبة جٌدة )

  .بالعقبة الصخور الجرانٌتٌة المحٌطة

  ن الكاؤلٌن فً منطقة والمحتوٌة على نسبة م الراكٌا3 تكشفات من رمال الكرٌتاسً األسفل البٌضاء –مناطق وادي السٌق

 .العقبة كم شمال60وادي عربة وتبعد 



 

 

  االحتياطي

اثبتت وجود كمٌات  0221 - 0220خالل الفترة ما بٌن  الدراسات السابقة التً قامت بها السلطة إضافة الى دراسات قسم التنقٌب عن الخامات

 .(0221غسان ونضال،  كبٌرة من رمال السلٌكا )مروان،

  الموقع  (االحتياطي المقدر )مليون طن  المنطقة

  كم شمال العقبة01مساحة كبٌرة وعلى بعد  10000 <  رأس النقب

 (كم شمال شرق العقبة01شرق بلدة القوٌرة )  2000 <  قاع الدٌسً

 كم شمال العقبة60وادي عربة وتبعد  120  الراكٌا–وادي السٌق 

 (البتراء) األثرٌةشمال المدٌنة  100 < عٌن البٌضا–البتراء 

  المواصفات الفيزيائية والكيميائية

هذه الرمال وإمكانٌة استخدامها فً عدد من الصناعات  الدراسات الفنٌة السابقة من قبل عدد من الباحثٌن لخصائص هذه الخامات أثبتت جودة

 Swindell Dressler النقب البٌضاء ثم بعدها شركةمن قبل النمري وحدادٌن لرمال رأس  0201منذ عام  المختلفة. بدات الدراسات الفنٌة

من دائرة المساحة االلمانٌة  0211عام  Hagen االقتصادٌة. بعد ذلك قام عندما قاموا بدراسة خصائص هذه الرمال وجدواها 0204عام 

النقب مالئمة لصناعة الزجاج. وفً  سسلطة المصادر بعمل مٌدانٌة ومخبرٌة لعٌنات من مواقع مختلفة وقد تبٌن ان رمال رأ وفرٌق اردنً من

درس  0220السلٌكا االردنٌة بهدف استغاللها الغراض صناعٌة. برجوس عام  من اٌطالٌا رمال Technostone درست شركة 0214عام 



 .بمواصفات جٌدة السلٌكا فً راس النقب ووادي السٌق العائدة الى العصر االوردفٌشً وتبٌن أنها تتمتع عٌنات من رمال

 

وعملٌات صهر لعٌنات من رمال السلٌكا من منطقة راس النقب، وقد  من جمهورٌة التشٌك قامت بتجارب تكنولوجٌة Geoindustia شركة

 .البارٌوم صناعة الزجاج الملون للزخرفة وزجاج كرٌستال الرصاص الفاخر وزجاج كرٌستال اظهرت النتائج امكانٌة

 

والمعدنٌة على المستوى المخبري لعدد من طرق الفصل والتركٌز ومقارنة النتائج  ٌمٌائٌة والفٌزٌائٌةأجرٌت دراسة حدٌثة متكاملة للخصائص الك

خصائصها والمعاٌٌر التً ٌمكن أن تستخدم  إلى المعاٌٌر المطلوبة، وكذلك إجراء تجارب رٌادٌة على عٌنات كبٌرة بهدف التعرف على للوصول

 ( مٌكرون020-011على منتج رمال سلٌكا عالٌة النقاوة ورمل زجاجً بحجم حبٌبً ما بٌن ) حصولصناعٌاً. وقد أظهرت النتائج أنه ٌمكن ال

وتنظٌفها باستخدام الكاشط المفكك، ثم تفصل المعادن  وبجودة عالٌة من خالل التنخٌل الجاف ثم الرطب بعدها ٌتم تفكٌك الحبٌبات عن بعضها

أنه بسبب قلة الشوائب  لوحظ عد ذلك التنخٌل مرة أخرى للحصول على الحجوم المناسبة. وقدوب (Spiral) الحلزونً الثقٌلة باستخدام الفاصل

 .((Al'ali, 2001 وبنسبة استرجاع كبٌرة باستخدام هذه الطرٌقة نسبٌاً فً المادة الخام، فقد أمكن إنتاج درجات نقاوة عالٌة

 

 .ق تواجدهاالتالٌة توضح بشكل ملخص لخواص هذه الرمال وحسب مناط والجدوال

  ((Al'ali, 2001 الخصائص الكيميائية والفيزيائية لرمال منطقتي رأس النقب ووادي السيق -1

Major 

Oxides  

Raw %  Wet sieved (%)  

(500-106µm) (wt%) 

Scrubbed for 
* Grade-A, Glass sand (BS: 

2975, 1988) 
8 mins 6 mins 

Ras En 

Naqb 

Wadi Es 

Siq 

Ras En 

Naqb 

Wadi Es 

Siq 

Ras En 

Naqb 

Wadi Es 

Siq 

SiO2 98.72 95.23 99.41  99.36 99.62-99.75 99.65-99.80 99.70  

Al2O3 0.52  2.57 0.16  0.22 0.04  0.04  0.20  

Fe2O3 0.04  0.04  0.03  0.03  0.01  0.01  0.01-0.013  

TiO2 0.09  0.09 0.04  0.04  0.02  0.02  0.02 (**)  

CaO+MgO 0.08  0.22 0.02  0.12  0.01  0.01  0.02 (**)  

Na2O+K2O 0.11  0.17 0.09  0.09  0.02  0.02  0.02 (**)  

 

* Grade (A) stands for optical and ophthalmic glass 

** Sibelco Company Grade  

  (Hagen,et al., 1980) الخصائص الكيميائية لرمال منطقتي قاع الديسي والجيشية -2

Deposit  % SiO2  % Al2O3  % Fe2O3  % TiO2  

  raw refined raw refined raw refined raw refined 

Qa'Disi  96.59 98.36 1.43 0.24 0.025 0.019 0.13 0.04 

Aqaba  95.21 98.93 2.97 0.32 0.028 0.013 0.14 0.04 

فً المواصفات البرٌطانٌة  (Grade-A) أ-مع درجة المنتج فً موقعً رأس النقب والسٌق أمكن مقارنتهإن الرمل الزجاجً العالً الجودة 

كمواد مالئة  كذلك فإن الرمل الزجاجً ورمال السلٌكا المعالجة ٌمكن استخدامها .(Optics) البصرٌات لرمال الزجاج والمستخدم إلنتاج زجاج

تدخل فً صناعة المنظفات الكٌماوٌة. كما ٌمكن أن تستخدم فً  إلنتاج سلٌكات الصودٌوم التًفً الدهانات والمطاط والسٌرامٌك األبٌض و

والفلترة ومعالجة آبار البترول  وسبائك السلٌكون إضافة إلى االستخدامات العدٌدة فً التنقٌة (Si-Metal) السلٌكون تطبٌقات مثل صناعة فلز

 .واإلنشاءات وكمواد حاكة



  باإلستهالك وحجم الطل

طن من قبل الشركة الدولٌة لصناعات السلٌكا  االف 2( من رمال السلٌكا المغسول والمطحون بحوالً 2114ٌقدر االنتاج السنوي )عام 

الدولٌة  شركات ومقالع اخرى التً تستهلك محلٌا وقسماً منها للتصدٌر. هذا وتعتبر الشركتان، الف طن من الرمل الزجاجً من 20وحوالً 

 .االنتاج بعد( الوحٌدتان اللتان تنتجان الرمل المعالج فً األردن لٌكا وشركة الشرق الوسط للتنمٌة األقلٌمٌة )التً لم تبدألصناعات الس

  الموقف األستثماري

 الشوائب متكشفة وبكمٌات  تتمتع خامات رمال السٌكا األردنٌة بمواصفات ممتازة فهً رمال بٌضاء قلٌلة

  .والمٌناء السطحٌة وقرٌبة من الطرقضخمة سهلة التعدٌن بالطرق 

 محلٌتٌن تعمل على  هناك عدد من المرامل العاملة فً منطقة رأس النقب الستخدمات مواد البناء وشركتٌن

  .انتاج كمٌات بسٌطة من الرمل المغسول والمطحون

 الزجاجً وبالتالً  الرمل ال ٌوجد حالٌاً مصنع زجاج فً األردن، علماً أن الخامات بمواصفات عالمٌة إلنتاج

  .انتاج زجاج عالً الجودة

 على معالجة هذه  ال زال هناك فرص استثمارٌة لمستثمرٌن وشركات لعمل صناعات متعددة وحقٌقة تقوم

  .التصدٌر اقلٌمٌاً وعالمٌاً  الخامات المنافسة بقٌم مضافة لتدخل فً استخدامات مختلفة ولدواعً
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