
 

 

  الحجر الجير النقي 

 تعريف الخام ومكوناته

 :والزراعة والذي ٌتكون من ٌعتبر حجر الجٌر النقً من أهم الخامات الالفلزٌة التً تستخدم فً أغراض الصناعة

  ,93% < (CaCO3) الكالسٌوم كاربونٌت

  ,3% > (SiO2) السٌلٌكا

  ( لمنتجات محددةٌكون بنسبة أعلى  ) MgO) ) < 1.2%أكسٌد المغنٌسٌوم

 ( ٌكون بنسبة أقل لمنتجات محددة ) 1.5 > ( Fe2O3) الحدٌد

   .واألمالح القلوٌة نسبتها قلٌلة

 استخدامات الحجر الجيري النقي في الصناعة

 والنحاس ٌستعمل فً الصناعات التعدٌنٌة كعامل مساعد لتسرٌع إذابة ومزج الحدٌد واأللمنٌوم.  

  القلوٌة، كربٌد الكالسٌوم، أكاسٌد المغنٌسٌوم  الكٌماوٌة: ٌستخدم فً إنتاج الجٌر، كربونات الكالسٌوم، المركباتفً الصناعات

  .الصودا الكاوٌة وهٌدروكسٌد الصودٌوم )صودا آش( أو

 معالجة المٌاه العادمة، الشوائب، تنقٌة الماء،  ٌستخدم فً صناعات اإلسمنت األبٌض، الحدٌد، الفوالذ، الزجاج، تصفٌة السكر من

  .وتنقٌة الغازات من الكبرٌت

 الحٌوانات ٌستخدم فً األغراض الزراعٌة كتهٌئة وتسمٌد التربة وكذلك فً خلطة أعالف.  

 ،األسمدة، الكرٌمات، معجون األسنان، األدوٌة،  ٌستخدم كمادة مالئة فً الدهانات، المطاط، الورق، وغطاء لألرضٌات، السٌرامٌك

  .تستعمل فً طالء الطرق وغٌرها البالستٌكٌة العازلة، والتً الدهانات

 الوضع الجيولوجي

جرف الدراوٌش، سواقة/الدامخً، واألبٌض ضمن تكوٌن  تتواجد توضعات الحجر الجٌري النقً فً مناطق القطرانة، السلطانً، اللبن، الحسا،

العلوي  هٌة وسواقة والتً تعود أعمارها للعصر الطباشٌريكوكٌنا وحجر جٌري ضمن عضوي الب فوسفوراٌت الحسا على شكل طبقات

  .(ماسترختً -)كامبانً 

 

 .الجٌري ضمن تكوٌن وادي السٌر الذي ٌعود للعمر الجٌولوجً التورونً أما فً منطقة الحالبات تتواجد طبقات الحجر

 

 

 

 

 

 



 

 

  مواقع الخام

 

 القطرانه والسلطانه: 

 م. ٌتكشف الخام على السطح فً المنطقتٌن وله نفس الصفات100إلى  00على بعد عمان  تقع المنطقتٌن إلى الجنوب من مدٌنة

 .م40اللٌثولوجٌة وٌتراوح سمك الخام من بضعة أمتار إلى 

 الحسا: 

م وتقع على  41إلى  4للحجر الجٌري النقً حٌث ٌبلغ سمك الخام من  تعتبر منطقة الحسا من أكبر المناطق التً تحوي مصدر

 .مدٌنة القطرانة كم جنوب50مسافة 

 اللبن: 

كم جنوب شرق مدٌنة عمان 20الواقعة فً وسط األردن والتً تقع  ٌتكشف الحجر الجٌري النقً على السطح فً منطقة اللبن

 .متر 5.5السماكة إلى  وٌتراوح الخام فً

 الحالبات: 

  .م 35إلى  1وٌتراوح فً السماكة من  شرق مدٌنة عمان متكشفا على السطح كم شمال55وٌتواجد فً منطقة الحالبات التً تبعد 

 جرف الدراويش وسواقة/الدامخي واألبيض: 

 20واألبٌض على بعد  كم من جنوب مدٌنة الحسا وفً منطقتً سواقة/الدامخ30ًمنطقة جرف الدراوٌش على بعد  ٌتواجد الخام فً

  .كم جنوب مدٌنة القطرانة35كم شمال شرق و



 

 

 .الطرق المعبدة أو خط الحجاز الحدٌدي المار فٌها لتً ذكرت سابقا ٌمكن الوصول إلٌه إما بواسطةالحجر الجٌري النقً فً المناطق ا

  االحتياطي

االحتياطي   المنطقة

 ()مليون طن

  درجة القطع

(CaO %)  

  54.3<  31.5 القطرانة

  52.2<  460 الحسا

  54.96<  30 اللبن

  54.19<  69 الحالبات

  52.56<  286 السلطانً

  53.0<  90 األبٌض

  53.5<  11 جرف الدراوٌش

  53.3<  388 سواقة/الدامخً

  الخواص الكيميائية والفيزيائية

 درجة البياض  CaO%  Fe2O3%  MgO%  Al2O3%  SiO2%  المنطقة

  75.91-95.68  1.5-3.8  0.02-0.6  0.15-2.08  0.09-1.14  50.86-54.26  القطرانة

  ----  0.5-1.5  0.08-1.0  0.00-0.2  0.02-0.04  54.3-55.4 اللبن

  ----  1.7-1.86  0.01-0.48  0.31-0.76  0.18-0.45  53.0-53.6 الحالبات

  75.62-97.4  0.02-9.94  0.13-0.98  0.2-2.72  0.02-0.52  48.16-54.87 الحسا

  82.10-90.3  1.5-3.23  0.1-0.96  0.10-0.51  0.1-0.48  47.56-53.95 سواقة/الدامخً

  93.7-95.5  0.34-4.0  ----  ----  0.2-0.34  52.56-54.07 السلطانً

  64.0-87.8  1.27-4.75  0.12-1.06  0.14-0.21  0.08-0.41  51.19-53.77 األبٌض

  70.7-85.9  1.67-5.89  0.12-0.59  0.23-3.52  0.11-0.25  42.32-53.66 جرف الدراوٌش

  الشركات المعدنة للخام

 منطقة التعدين  الشركة

 الجٌزة شركة الكربونات األردنٌة

 القطرانة شركة مغنٌسٌا األردن

 القطرانة مؤسسة سفٌان نصٌر للتعدٌن وتسوٌق المواد الخام

 الخالدٌة الشركة العربٌة لصناعة االسمنت األبٌض

  سواقة شركة البتراء لكربونات الكالسٌوم/خالد الشماٌلة

 الحسا شركة الحسا لصناعة االسمنت األبٌض

 



 

 

  الوضع االستثماري

 وإنتاج الجٌر النقً لصناعة االسمنت األبٌض  ٌمكن بسهولة تعدٌن الحجر الجٌري النقً بواسطة المنجم المكشوف وحالٌا ٌتم تعدٌن

  .التكسٌر، التنخٌل والطحنالمغنسٌا. تجهٌز الخام ٌقتصر فقط على  وصناعة كربونات الكالسٌوم وصناعة

 كربونات الكالسٌوم بطاقة إنتاجٌة تصل إلى  هنالك بعض المقالع لشركات محلٌة فً مناطق القطرانة والجٌزة والحسا ألغراض إنتاج

  .(2003لعام  طن سنوٌا )حسب الجدول التعدٌنً 450000

 المغنٌسٌوم سٌدتقوم شركة المغنسٌا فً استغالل الخام فً منطقة القطرانة إلنتاج أك.  

 األبٌض من قبل الشركة األردنٌة السورٌة هنالك استثمار رئٌسً للحجر الجٌري النقً فً منطقة الحالبات إلنتاج اإلسمنت.  

 على حقوق التعدٌن أو مقالع صناعٌة االستثمار مفتوح فً الحجر الجٌري النقً على شكل رخص للتحري والتنقٌب أو الحصول.  
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