
  دياتومايت 

أساسي من مادة سيليكاتية مجهرية شبه متبلورة، والتي تعتبر بقايا الهيكل  الدياتومايت صخر رسوبي يتكون بشكل

 .الكائن لطحلب أحادي الخلية يسمى )الدياتوم(، حيث تتجمع الهياكل وتتراكم بعد موت هذه السيليكاتي

 

 الموقع

مساحته  كم إلى الشمال الشرقي من عمان، ويغطي ما 111منطقة قاع األزرق والذي يبعد حوالي  في يتواجد الدياتومايت في نطاقين منفصلين

 .منخفض األزرق وذلك في عصر الميوسين . يطلق قاع األزرق على منطقة يعتقد أنها كانت مغطاة ببحيرة تكونت في2كم 151

سمكتايت  المخلوط مع المعادن الطينية وهي بشكل رئيسي إلاليت،بشكل رئيسي من الدياتومايت  تتكون توضعات األزرق الدياتومايتية

  .والترابية والكاؤلين، ويمكن الوصول إلى منطقة التوضعات بسهولة عبر الطرق المعبدة

 

  االحتياطي

 سماكة الدياتومايت )م(  االحتياطي )مليون طن(  النطاق 

  11-0.5  1102 األول 

  21-2  212 الثاني 

  الكيميائيالتركيب 



  SiO2  Al2O3  Fe2O3  MgO  Na2O  K2O المركب
TiO2, 

MnO&P2O5  

 النسبة%
01-

71.7  
11-11  

2.15-

9.9  

قليلة 

 جدا 
 قليلة جدا   1-2  2-0

  : (مقارنة بين الدياتومايت األردني والدنماركي )االسم التجاري مولر

 دياتومايت مولر  الدياتومايت األردني  المركب 

SiO2  % 01-71  16-61  

Al2O3  % 11-11  6-11  

Fe2O3  % 2.15 - 9.9  5-7  

  الخواص الفيزيائية

 الوزن النوعي   3م\الكثافة الكلية كغم ./غم 2المساحة السطحية م ( pHالحامضية ) غم011\امتصاص الزيت غم

07-72  1.2-6.1  21-10 111-791  2.27-2.11  

  توزيع الحجم الحبيبي

  ميكرون 20 <  ميكرون 10 <  ميكرون 2 <  الحبيبي الحجم

  9.4 -16.3  82.02-94.5  93.3-99.5  (%Wt) النسبة

  التاريخ االستكشافي

قامت سلطة المصادر الطبيعية بدراسة استكشافية مفصلة وتقييم الخامات خالل  ، حيث1969تم اكتشاف الدياتومايت في منطقة األزرق عام 

 قامت شركة 2111. وفي عام 1992عام  ، تحت دراسة الخواص الكيميائية لهذا الخام من قبل جمال العلعالي في1991-1991بين  الفترة ما

Geoindustria األردني بتقييم خام الدياتومايت.  

  (االستثماري الفرص االستثمارية )المناخ

 لمعنية في التعدين واالستثمار وذلك من خالل إجراء تنقيب تفصيلي وتقييمالشركات ا يعتبر خام الدياتومايت األردني مفتوح لالستثمارية من قبل

 .االستخراج

  :عمليات معالجة بسيطة فإنه يدخل في الصناعات التالية باالعتماد على الخواص الكيميائية والفيزيائية لهذا الخام وبإجراء

 امتصاص السوائل.  

 الجلخ الناعم والصقل.  

 التنقية.  

 صناعة االسمنت مواد مضافة في.  
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