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مقدمه

وسفات من من املعلوم ان هناك اربعة طرق رئيس يه ملعاجلة الف

......  أ جل رفع نسبته

وائب وختتلف اس تخدامات هذه الطرق حسب اختالف الش

.خلام الفوسفاتاملرافقة 

:وابختصار شديد نس تطيع حرص هذه الطرق كام ييل 
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:النوع االول 

للخيام فقي   هالكربليحيث يتم استخدام عمليه التكسيير ميم .... الجافه الطريقه
صيدير وهي   للتالمطلوبيهالرطوبيهوبعدها يتم تجفيف المنتج للوصول الي  

كالسييوم فيايا تستخدم للخامات التي يكون تركيز مالميي فوسيفات الالطريقه
.مرتفعا

:النوع الثاني 

ن اجيي  التييي يسييتخدم فياييا الميييا  فقيي  مييالطريقييهوهييي ... الرطبييهالطريقييه
.الطينيهالشوائب الزالةالغسي  

:النوع الثالث 

الزاليةوهي طريقية التعيويم والتيي يسيتخدم فيايا الميا .... الرطبهالطريقه
الكلسييهأوالرملييهالشوائب الزالةالكيماويهأوال والمواد الطينيهالشوائب 

.مانيا

:النوع الرابع

 خاصهبافرانوتستخدم عملية الحرق الكلسنهوهي طريقة

 ( الميا )الرطبهالطريقهوموضوعنا هنا هو االهتمام باألنواع التي تستخدم
.في عمليات التصنيع
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المستخدمهانواع المياه 

هناك نوعان من الميا  يتم استخداماا في عملية التصنيع:

ميا  صناعيه•

ميا  نقيه•

  اا سيابقا فاي الميا  التي تم اسيتخدام: الصناعيهاما النوع االول الميا

ي بيرك في عملية التصنيع ويعاد استخداماا مرة اخرى بعد تجميعاا ف

م مين بعد التخلص من الجيز  االع ي–برك الترسيب -خاصه تسم  

.  الشوائب كحبيبات الطين واالمالح

 ا مين ببيا  وهي الميا  التي ييتم تزوييده: واما النوع الثاني الميا  النقيه

فقيود الموتسيتخدم لتعيويا المييا  –شبه خاليه مين االميالح –الميا  

لمرافيي  الكلييو  االذابييةفييي عملييية التصيينيع باالضييافه اليي  اسييتخداماا 

.لخام الفوسفات
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معادلة المياه في التصنيع

المضافهالميا  = المفقود الميا  

حيث يجب مالح ة عدم وجود ميا  فائضه عند تحضير جدول حساب

توازن المواد
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:المفقودهالمياه 

التاليهيالحظ بانه يتم فقدان كميات من الميا  خالل مراح  التصنيع:

القراطهفي حبيبات الرطوبهReject  6والتي قد تتعدى نسبة%

18نسبة والتي قد تتعدى–الكيك –في الفوسفات المنتج الرطوبه%

لييو  عيين المييا  التييي تسيتخدم للييتخلص ميين حبيبيات الطييين واميالح الك

مين % 80لبيرك الترسييب وقيد تصي  الي  االنيد فلوطري  مضخات 

.   المضخهطاقة 

  فيييي مراحييي  العامليييهلمعادلييية الضيييغ  للمضيييخات المسيييتخدمهالمييييا

وهييي تسييتالك تقريبييا  Gland Waterالتصيينيع وهييي مييا تسييم 

.المستخدمهالمضخهوذلك حسب حجم ونوع دقيقه \جالون2900
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الصناعيهالمياه 
.االنتاجيهالعمليهويتم استخداماا في مع م المراح  في 

ي اخي  فكير  تاليا لمختلف المراحي  نسيتطيع بشيك  تقريبيالم كو  ومن النسب 
....المستخدمهعن كميات الميا  

 حييث % 50لمرحلية تحضيير الخليي التغ يهفي الصلبهتكون نسبة المواد
بعملييية لعملييية الفصيي ومايئييايييتم مييزف الفوسييفات بالمييا  لجعلييه متجانسييا 

.الكربله

 القراطهت من اج  غس  حبيبامائيهيتم استخدام دوشات الكربلهفي عملية
Reject بااالعالقهوفص  حبيبات الفوسفات.

 الصيلبهميواد لتص  نسبة الاالجيتيتراتاستخدام الما  الصناعي في تنكات
المغ يييهبالمضييخات الموصييولهوبعييدها فييي تنكييات االسييتالم % 50اليي  

لكيي تسياعد فيي عمليية % 25الي  الصيلبهلتص  نسبة الميواد للسايكلونات
.فص  الطين وا ساله ال  برك الترسيب

 اجي  اذابية فيتم اضيافة الميا  النقيي مينلالجتيتراتالثالثهالمرحلهأما في
ميين الميييا  فييي كافيية مراحيي المفقييود امييالح الكلييو  وتعييويا الكميييات 

.االنتاف
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استهالكات الماءفي االفراط 

حيي  يالحيظ هنيا ان االسيتاالك الزائييد مين المييا  النقييه قييد ي اير فيي المرا
:التاليه

 القراطهفي الرطوبهزيادة نسبةReject

 ند محاولة علالجتيتراتالثالثهالمرحلهزيادة استخدام الما  النقي في
.اذابة امالح الكلو  وتعويا الفاقد من الميا 

18ألكثر من –الكيك –في الفوسفات المنتج الزائد الرطوبه%

 خلص الن اليت... الزمنييهالفتير او نقصاا وماما كاني  التغ يهانقطاع
ث ان حيي)من الطين من برك الترسيب مستمر ميع فقيدان المييا  ايضيا 

بيييرك لاالنيييد فلوفيييي الخليييي  الميييا  بمضيييخات الصيييلبهنسيييبة الميييواد 
مما سيؤدي الي  ضيرو ة تعيويا الميا  %( 20الترسيب هو حوالي 

.ما  نقيباضافةالمفقود 

التوزيع الخاطئ الستخدام الما  النقي في مراح  االنتاف.
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يينالبندين األول والثاني يمكن التحكم باما يدويا من قب  الفن

 نهالصييياوعميي  الفلتيير يييتم الييتحكم بييه بمراقبيية أجاييزة 3البنييد  قييم

المناسيييبهالرطوبيييهلايييا لضيييمان اسيييتمرا  الحصييول علييي  المسييتمر 

–الكيك –للفوسفات المنتج 

 هالتغ ييييتعتميييد علييي  مراقبيييه الفنييييين بضيييرو ة اعطيييا  4البنيييد  قيييم

.للجااز وباستمرا المناسبه

ن امييا البنييد الخييامم فاييو ميين اهييم البنييود واليي ي قييد يغفيي  عنييه كثييير ميي

ول وخاصية عنيد تحضيير جيداالجايز الماندسين عند عمليية تصيميم 

وسييتم اعطيا  مثيال بسيي  Material Balance–موازنة المواد 

:لتوضيح ه ا االمر
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الساعه\طن100للفوسفات هو المنتجهاالجاز الحد التغ يهعل  فرض ان طاقة 

مين الميا  فيي مرحلية التحضيير كميا هيو وا د فيي 3م100سنالحظ بانه سيتم اضافة 
:التاليهبلالسبافاذا تم اضافة ما  نقي ه ا يعني زياد  في االستاالك .... التصاميم

 القراطهسيتم التخلص الحقا من–Reject –و طوبتاا

بسيتم ازالة الطين وامالح الكلو  وما يرافقاما من الما  في برك الترسي

 المطليوب اليرقم الصيحيح واليعطيياضافة الما  النقي في بداية مراحي  التصينيع
الحاجه في لتعويا الما  المفقود ب  ست ار كميات كبير  من الميا  كفائا عن

.  كافة مراح  التصنيع وه ا سيؤدي ال  ا باك في عملية االنتاف

 ا  تييوفير الجييز  االكبيير ميين هيي   الميييا  فييي حييال اسييتخدام المييباالمكييانوليي ا كييان
ي بخير بيدال مين الميا  النقيي واسيتخدام الميا  النقيي فيالمرحليهالصناعي فيي تليك 

 اير بعد ازالة كافة الشوائب وعنيدها لين تباالجتيتراتمرحله من مراح  الخل  
الحييظ جييداول تييوازن توزيييع الميييا  .)االجاييز اي كميييه تفيييا عيين الحاجييه فييي 

(.والمواد الحد مناجم الفوسفات في اال دن

 بعدم صهالفرلميز  هامه جدا في عملية االنتاف بان ذلك سيعطينا وباالضافهه ا
قد وال ي... الكلو  ال  مرحلة االنتافأوامالحاعادة اي جز  من حبيبات الطين 

.للمنتجالناائيهيؤمر عل  المواصفات 
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ات المييا  دعونا نراقب بشك  تقريبي معيدل اسيتاالك كمييسريعهوبلمحه 

...في مناجم الفوسفات وعل  سبي  المثال 

 سياعه \طين 100خطيوط بطاقية تغ ييه 4في منجم االبيا االجاز عدد خطوط

(.ساعه للخ \طن70المنتج .... )للخ  الواحد

 سيياعه \طيين100خطييوط بطاقيية تغ يييه 7فييي ميينجم الحسييا االجاييز عييدد خطييوط

(.ساعه للخ \طن70المنتج ..... )للخ  الواحد

 خيي  للتعييويم بطاقيية 2خيي  للغسييي  و 2فييي ميينجم الشيييديه االجاييز عييدد خطييوط

(.ساعه للخ \طن96المنتج ... )ساعه للخ  الواحد\طن160تغ يه 

 السيتغالل غير عامله وبفرض احتساب ان االناابالشيديهبتجاه  خطوط التعويم

.للشيديه% 60للحسا واالبيا و % 70الوزني في باقي الخطوط هو 

 طن \3م)2هو تقريبا االجاز وباحتساب ان معدل استاالك الما  النقي لتلك

(.منتج
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:سيكون االنتاج كالتالي

 70..... منجم االبياx4 =280ساعه\طن

 70....... الحسا منجم x 7 =490ساعه\طن

 2.... منجم الشيديه x 96 =192ساعه\طن

  ساعه\طن962= 192+ 490+ 280مجموع االنتاف هو

أما معدل استاالك الميا  النقيه سيكون:

962 x 2 =1924ساعه\ما  نقي3م

ما  نقي3م46.176...... يوميا

 ما  نقي3م16.854.240...... سنويا

 المسيتخرجهللمييا  –للمتر المكعب حسب اسيعا  سيلطة المييا  دينا  0.5وبسعر

هالتشيغيليدينا  مع الكلفة 0.84وقد تص  ال  -التشغيليهالكلفهمن االبا  بدون 

.وحسب التقرير المالي واالنتاجي لمناجم الفوسفات 

 دينيييا  ملييييون ( 14.16–8.43) ميييابينالمييييا  تتيييراوح وهكييي ا سيييتكون تكلفييية

(.عند الوصول ال  االستاالك حسب التصميم)كحد ادن  .... سنويا
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 كان  تقا ير سلطة الميا  2006علما بانه وحسب احصا ات عام
:مايليتشير ال  

                   3مليون م6و6ببا  الشيديه

                     3مليون م6و4ببا  الحسا

         3مليون م1و3ببا  الوادي االبيا

                  3مليون م14و3المجموع

حسبللصناعهوالمستخدمهمن االبا  المستخرجهوان اسعا  الميا  
كان نصف دينا  للمتر 2013وتعديالته لعام 85قانون سلطة الميا   قم 

اليدي التشغيليه لالبا  من اجرة االكلفهاليشم وه ا السعر )المكعب 
(.الكاربا  وغيرهااواستاالكوالصيانهالعامله
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الخالصة

سيييتكون دعيييو  عاميييه لكافييية الناييياعييين غيرهيييا الخالصيييهسيييتختلف هييي   

إليجيياد افضيي  الطييرقوالد اسييهالييزمال  والماتمييين بضييرو ة البحييث 

اا مين اسيتغالل وتيدوير هي   الكمييات مين المييا  وتخليصيالعادةالمناسبه

واالمييالح ميين اجيي  اعييادة اسييتخداماا فييي عمليييةالطينيييهكافيية الشييوائب 

ميين الميييا  النقيييه 3مليييون م16.85التصيينيع مييرة اخييرى لكييي يييتم تييوفير 

تبير سنويا من اج  استخداماا للشرب وخاصة انه ومن المعيرو  باننيا نع

.من افقر دول العالم في الميا 

مع وافر االحترام والتقدير
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المراجع

 Commissioning report for the Beneficiation plants 4&5 at El- Hasa
mine

 Sheets of production summary(A & B)
– cost centre – JPMC company

موقع ك  من وزا ة الميا  والري وسلطة الميا  عل  االنترن  في اال دن--

WAJ website - Jordan

 المرعبمستشا  عطا ماندس 
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