
 البنتونايت

البنتوناٌت، اسم تجاري لنوع خاص من الصلصال ٌتكون بشكل أساسً من معادن السمكتاٌت والمعدن السائد هو 
المونتمورٌلوناٌت. وٌتكّون البنتوناٌت نتٌجة العملٌات التحوٌرٌة للزجاج البركانً والذي ترسبت فً بحٌرات ضحلة فً زمن 

 .العصر الرباعً
المائٌة مع امكانٌة احالل المغنٌسٌوم والحدٌد محل األلمنٌوم. باالضافة إلى وجود العناصر  ٌتكون أساسا من سٌلٌكات االلمنٌوم

 .القلوٌة والعناصر القلوٌة األرضٌة ضمن تركٌبه الداخلً

 
 الموقع

كم شمال شرق العاصمة 021ٌتواجد البنتوناٌت فً موقعٌن هما قاع األزرق ومنطقة عٌن البٌضاء واللتان تبعدان حوالً  
 .عمان

. كال المنطقتٌن لهما ارتفاع قلٌل من الناحٌة الطبوغرافٌة )حوالً 2كم051ٌمثل قاع األزرق حوض مغلق ومساحته حوالً 
السمكتاٌت المختلط والكاؤلٌناٌت أهم المعادن الطٌنٌة المتواجدة، \متر( فوق مستوى سطح البحر. ٌعتبر السمكتاٌت، االٌت501

كالسٌت هم الشوائب المصاحبة للمعادن الطٌنٌةبٌنما الكوارتز، الفلسبار وال . 
 4×4ٌمكن الوصول إلى منطقتً الدراسة من خالل العدٌد من الطرق الصحراوٌة فً فصل الصٌف وذلك بواسطة سٌارات 

ٌُغمر القاع بالمٌا هفً األجواء االعتٌادٌة ولكن ٌصعب الوصول إلى قاع األزرق تحدٌدا فً فصل الشتاء حٌث  .  

 

  

  



 االحتياطي

ملٌون طن. أما قاع األزرق فلم ٌتم تحدٌد االحتٌاطً له 015ٌقدر االحتٌاطً فً منطقة عٌن البٌضاء حوالً  . 

 الخواص الكيميائية

 .(Wyoming) الجدول التالً ٌوضح المقارنة بٌن البنتوناٌت األردنً والبنتوناٌت التجاري األمرٌكً

Sample/Location Na2O% MgO% Al2O3% SiO2% K2O% CaO% TiO2% Fe2O3% 

Bentonite/Azraq 0.13 3.47 20.08 55.67 2.45 2.15 2.54 13.47 

Bentonite 
(Wyoming)/USA 

ND 1.92 22.84 66.11 0.56 1.32 0.55 6.51 

 الخواص الفيزيائية

الجدول التالً ٌوضح الخواص الفٌزٌائٌة للبنتوناٌت األردنً من ناحٌة الوزن النوعً، المساحة السطحٌة، التبادل األٌونً، 
 .امتصاص الزٌوت، امتصاص الماء، مقاومته للحت، تنقٌته للزٌوت النباتٌة

Specific gravity 2.49-2.72 

Specific surface area M2/g 370-487 

CEC Meql100g 53-83 

Oil absorption% by wt 73-87 

Water absorption% by wt 115-207 

Attrition resistance % 80-95 

Adsorption of water vapour % 6-17 

Bleaching capacity of edible oil % 81-99 

 توزيع الحجم الحبيبي

مٌكرون، حجم السلت  0111الجدول التالً ٌبٌن النسبة المئوٌة لكل حجم حبٌبً حٌث أن حجم الرمل الخشن أكثر من 
مٌكرون2مٌكرون وكذلك حجم الطٌن اقل من  0111-66 . 

Grain size +1000m 1000-63m 63-2m - 2m 

Wt %. 0.13 - 0.41 2.71 - 4.93 42.14 - 44.77 49.89 - 55.02 

 

 

 

 



 الخواص المعدنية

بٌن الشكل المرفق أشعة الحٌود السٌنٌة للمعادن الرئٌسٌة والثانوٌة المتواجدة مع البنتوناٌت األردنً ومقارنتها مع البنتوناٌت ٌ
 .(Wyoming) التجاري األمرٌكً

 

  

 الخلفية

بعملٌات استكشافٌة فً قاع  0776-0770. قامت السلطة فً الفترة 0774أول من ذكر توضعات البنتوناٌت هو حدادٌن عام 
اشارا الى  0774(. الدوٌري وسالم فً  0776األزرق حٌث تم حفر آبار وتقٌٌم المعادن الطٌنٌة )العلعالً وأبو صالح، 

الرمل للسباكة إمكانٌة استخدامه كمادة رابطة فً صناعة قوالب . 
أما المساحة السطحٌة، امتصاص الزٌوت، امتصاص الماء، امتصاص المعادن الثقٌلة المتواجدة فً المٌاه العادمة وكذلك 

م2110قدرته على تنقٌة الزٌوت الصالحة لألكل بعد تحفٌزه باألحماض تم تقٌٌمها ألول مرة من خالل النواصرة عام  .  

 فرص االستثمار

 .وناٌت مفتوحة لشركات االستثمار والتعدٌن على أسس التنقٌب التفصٌلً والتقٌٌم واالستغاللتوضعات البنت
 
 

 

 



 بناء على الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فان البنتوناٌت األردنً ٌمكن استخدامه فً الصناعات التالٌة

 تنقٌة الزٌوت النباتٌة. 
 تنقٌة المٌاه العادمة. 
 امتصاص الماء والروائح. 
 ص العناصر الثقٌلةامتصا. 
 صناعة القوالب الرملٌة للسباكة. 
 Pelletization. 

 

 المراجع

 ( 6991األبطح، محمد) 
 .البنتوناٌت. سلطة المصادر الطبٌعٌة

 ( 6991علعالي، جمال). 
 .سلطة المصادر الطبٌعٌة-البنتوناٌت فً األردن. مدٌرٌة الجٌولوجٌا

 ( 0222الطاهات، عمر، ومحمد األبطح، ومنال اللوزي) 
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