
 الكاولٌن
  
  

 المقدمة

 Aluminum ٌطلق مصطلح كاولٌن على مجموعة كبٌرة من المعادن الصفائحٌة المكونة أصال من سٌلٌكات األلمنٌوم
Silicates وهو االسم التجاري للمعدن الصناعً والذي ٌسمى علمٌاً الكاولٌناٌت Kaolinite  وقد تعددت األسماء التجارٌة

 China clay ومنها الطٌن الصٌنً أوالكاؤلٌن غٌر البالستٌكً واالكثر نقاوة وبٌاضا وٌدعى التً ٌندرج تحتها الكاولٌن
 .Ball clay والطٌن اللدن أو الكاؤلٌن الصلصالً البالستٌكً وٌسمى

وسمً بهذا االسم  Al2Si2O5(OH)4 والكاؤلٌن اسم تجاري ٌستعمل لوصف الصلصال االبٌض المكون اساسا من الكؤلٌناٌت
 .الموجود فً الصٌن (Kauling) لى جبل كاؤلٌنجنسبة ا

 االستعماالت

 .صناعة السٌرامٌك، اإلسمنت ومواد مالئة لصناعة الورق والدهانات

 الوضع الجٌولوجً

تتكشف رسوبٌات الكاولٌن فً ثالث مواقع رئٌسٌة فً جنوب المملكة. بطن الغول، والمدورة، والحصوة )تشمل الدبٌدٌب/أم 
ام فً منطقة بطن الغول والمدورة ضمن تكوٌن حجر المدورة الرملً فً مجموعة حجر البتراء الطٌنً من سهم(. ٌتواجد الخ

العصر األردوفٌشً. فً منطقة حصوة ودبٌدٌب/أم سهم ٌتواجد الخام ضمن الجزء السفلً من تكوٌن رمال الحصوة فً 
 .مجموعة الخرٌم

 مناطق تواجد الخام

 بطن الغول 
كم  087كم جنوب شرق مدٌنة معان على الطرٌق إلى الحدود السعودٌة و 07على مسافة تقع منطقة بطن الغول 

 .جنوب مدٌنة عمان

 المدورة 
كم إلى الشرق من محطة  07كم جنوب شرق مدٌنة معان و 007تقع توضعات المدورة مجاورة للحدود السعودٌة 

 .شرطة المدورة

 الحصوة 
لقرب من سكة حدٌد الحصوة، وٌمكن الوصول إلٌه بواسطة طرٌق كم شرق مدٌنة القوٌرة با 54ٌقع توضع الخام 

 .الدٌسً السٌاحٌة –وادي رم 



الثالث مناطق سهل الوصول لها بالطرق اإلسفلتٌة والترابٌة. حٌث ٌقطع الطرٌق الدولً الرئٌسً توضع بطن الغول وٌمر 
 .الطوٌسً –بالقرب من توضع المدورة، بٌنما طرٌق وادي رم 

 

 االحتٌاطً

 السماكة (االحتٌاطً )ملٌون طن لموقعا

 47-7.5 1100 بطن الغول

 102-22 9700 المدورة

 20-3 54 الحصوة

 4-2 1090 دبٌدٌب/أم سهم

 

 

 

 

 



 خواص الخام

 المواصفات الكٌمٌائٌة

 المنطقة
Al2O3% SiO2% Fe2O3% 

 .أقل .أعلى .أقل .أعلى .أقل .أعلى

 4.05 8.37 47.79 68.32 14.01 25.37 بطن الغول

 4.54 10.54 41.87 70.20 13.36 27.54 المدورة

 1.15 9.09 49.04 78.88 12.94 29.27 الحصوة

 3.50 11.04 49.04 61.97 17.00 24.70 دبٌدٌب/أم سهم

 الشركات المعدنة للخام

 منطقة التعدٌن الشركة

 بطن الغول وماحص الشركة العامة للتعدٌن

 القناصٌة كاولٌن والفلدسبارالشركة األردنٌة إلنتاج وتصنٌع ال

 العدسٌة مؤسسة الفاعوري للتعدٌن

 رأس النقب مؤسسة الرحاب للخدمات الصناعٌة والتجارٌة

 مٌسرا/البلقاء شركة االتحاد للتعدٌن

 

 الوضع االستثماري

 ناعة جمٌع الشركات المعدنة للكاولٌن تبٌعه كمادة أولٌة غٌر معالجة وتذهب كلها للشركات التً تعمل فً ص
 .االسمنت، السٌرامٌك، الطوب الحراري، وقلٌل منه إلى مصانع الدهانات والتصدٌر

 ًاالستخراج الحالً من منطقتً ماحص ٌتم ألغراض السٌرامٌك ومنطقة بطن الغول ألغراض البالط األرض. 
  بٌب الصخرٌة نجحت شركة جٌواندسترٌا التشٌكٌة فً استخدام الكاولٌن األردنً فً صناعة األنا 0000فً عام

والبالط. واثبت الباحثٌن األردنٌٌن من خالل تجاربهم الناجحة على مكانٌة استخدام الكاولٌن األردنً كمادة مالئة فً 
 .صناعة المطاط والبالستٌك وفً صناعة السٌرامٌك والبالط

  اعتمادا رئٌسا على تعد صناعة االسمنت من إحدى أهم الصناعات التحوٌلٌة فً قطاع التعدٌن األردنً إذ تعتمد
الخامات المحلٌة والتً إحداها الكاولٌن. ولقد لوحظ أن هنالك ارتفاع فً مبٌعات االسمنت فً السوق المحلً وذلك 

ٌعود إلى تنامً حركة التشٌٌد والبناء فً األردن. ومن المتوقع أن ٌكون هنالك سوق واعد لصناعة االسمنت األردنً 
 .مار العراقوهو العراق فً برنامج إعادة إع

  فٌما ٌخص صناعة السٌرامٌك، ال ٌعتبر األردن من المنتجٌن الرئٌسٌن للسٌرامٌك فً الشرق األوسط ومع ذلك
استطاع منتجً السٌرامٌك تحسٌن جودة المنتجات مما أدى إلى زٌادة االستهالك المحلً وبالتالً زٌادة انتاج مادة 

 .الكاولٌن
 حتوي على كمٌات هائلة مثل بطن الغول والمدورة ودبٌدٌب/أم سهماالستثمار مفتوح فً المناطق التً ت. 
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