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 : المحتويات 
 

 تعرٌف الصلصال 

صفاته الفٌزٌائٌة 

انواعه 

 استعماالته 

الصلصال فً االردن 

الدراسات التً أجرٌت على الخامات االردنٌة 

  االعمال المخبرٌة 

المقارنة الكٌمٌائٌة بٌن الصلصال االردنً والمستورد 

  التوصٌات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



بأنه خام ٌتواجد فً ( المواد الطٌنٌة)ٌمكن تعرٌف الصلصال 

الطبٌعة بمظهر ترابً قابل المتصاص الماء وإنتاج عجٌنه دبقه 

ولدنه القوام قابله للتشكٌل تستعٌد تماسكها وصالبتها إذا جفت فً 

فإنها تعطً ماده متماسكة متحجرة ( شوٌت)الهواء أما إذا حرقت 

 ال تتداعى إذا ما عوملت بالماء

من حٌث المنشأ فان المادة األصل لجمٌع الرواسب الصلصالٌة 

هً الصخور القوٌة الغنٌة بااللومٌنا حٌث تتفكك هذه الصخور 

بفعل العوامل الجوٌة المختلفة أو بفعل التحول البسٌط  كٌمٌائٌا

  معطٌه معادن طٌنٌة ونواتج أخرى



 :الصفات الفيزيائية للمواد الطينية 

 

 :ٌمكن إجمال أهم الصفات الفٌزٌائٌة للمواد الطٌنٌة بما ٌلً

 ((Plasticityاللدانه       -1

 

 Cohesiveness) )التماسك      -2

 

 (Shrinkage)االنكماش     -3

 

 (Verification)قابلٌه التعجن والتزجج الحراري  -4

 



1 2 3 

4 5 6 



 ~China Clay~( مجموعه الكاولٌن)طٌن الصٌن  -1

 ~Ban Clay~طٌن الكرة  -2

  ~Fire Clay~ الطٌن الناري-3

  ~Shale~  الطٌن العادي أو الطٌن الصفحً-4

 ~Fullers Earth~األتربة القاصرة -5

 ~Bentonite~  البنتوناٌت-6



 :  استخذايات انكاونٍٍ 
 

 صُاػح انخضف1.

 Filler and Extenderيانٙء صالم  2.

 صُاػح انذْاَاخ 3.

 صُاػح يٕاد انصمم4.

 صُاػح انًثٛذاخ 5.

 صُاػح انُسٛح6.

 صُاػح يشكثاخ االنًُٕٛو7.

 االنًُٕٛواَراج فهض 8.

 



 :استخذايات انبُتوَاٌث 

 :انبُتوَاٌث انصودي •

 زفش فٙ اتاس انثرشٔل كسائم  -1        

 انًساتكفٙ  -2         

 انُاػًّيشكضاخ انخاياخ ذكٕٚش  -3        

 كسايم نهًثٛذاخ انسششّٚ -4        

 يدال انسذٔد ٔانُٓذسّ انًذَّٛفٙ  -5        

 ٔيؼاخٍٛ انساللّ ٔاالسُاٌنالسًذِ انصُاػّٛ ٔفٙ يٕاد انرسًٛم زايم  -6        

 

 :انبُتوَاٌث انكهسً •

 اخرضال االنٕاٌنمذسذّ انؼانّٛ ػهٗ َظشا انُثاذّٛ ٔانسٕٛاَّٛ ٔانًؼذَّٛ ٔذششٛسٓا انضٕٚخ ٚسرخذو فٙ اصانح أنٕاٌ  -1      

 فٙ صُاػح ذكشٚش انثرشٔل الصانح انكثشٚد ٚسرخذو  -2      

 فٙ انضساػّ تاػرثاسِ يصذس يٓى نهكانسٕٛو ٚسرخذو  -3      

 

  
 



 :استعًاالت انصهصال فً االردٌ 
 

 صُاػح انخضف 

يازص ازرٛاخاخ صُاػح انخضف االسدَّٛ يٍ لثم انششكّ انؼايّ نهرؼذٍٚ يٍ يُطمح ٚسرخذو نرهثٛح 

فٙ صُاػح االدٔاخ انصسّٛ ٔانثالط انصُٛٙ تًُٛا ذسرؼًم خاياخ انصهصال فٙ يُطمح تطٍ 

 انغٕل الَراج انثالط االسضٙ 

 

صُاػح االسًُد االتٛض 

 انٗازراخاخ صُاػح االسًُد االتٛض فٙ االسدٌ ٔٚصُف زانٛا نرثٛح ٚسرؼًم صهصال يازص 
Ball clay, Medium clay, and Silty clay 

 
 ٘صُاػح االسًُد انثٕسذالَذ 

ذرٕاخذ خاياخ انصهصال انرٙ ذسرؼًم فٙ صُاػح االسًُد انثٕسذالَذ٘ فٙ يصُغ انششادّٚ فٙ 

خُٕب انًًهكّ فٙ يُطمح انششادّٚ ذظٓش ْزِ انخاياخ فٙ ذكٍٕٚ انفسٛص يٍ انؼصش انطثاشٛش٘ 

نرهثٛح االػهٗ ػهٗ شكم طثماخ غٛش سًكّٛ نَٕٓا اخضش ٔتُٙ يصفش ٔذؼذٌ ْزِ انخاياخ 

ازرٛاخاخ يصُغ اسًُد انششادّٚ ٔاالزرٛاطٙ انكرٕفش يٍ ْزِ انخاياخ تسذٔد ػششج يالٍٚٛ طٍ 

. 
  
 



  

ٔفٙ انٕطٍ انؼشتٙ خاصّ " نُذسج االَٕاع انشالّٛ يٍ انكأنٍٛ انخاو اخًاال" َٔظشا

فاٌ انساخّ ذذػٕ  انٗ يؼاندح خاياخ انكأنٍٛ انًرٕفشِ نشفغ دسخرٓا تسٛث ذالئى 

 .يداالخ أسغ يٍ االسرؼًاالخ 

 -:اٚداص أْى طشق سفغ دسخح ٔذشكٛض خاو انكأنٍٛ فًٛا ٚهٙ ًٚكٍ  
 
 انرشكٛض انداف: 

 
 Particle sizeانسدًٙ السرثؼاد تشٕائة خشُح انسثٛثاخ يٍ انكأنٍٛ انفصم  -1

Classification process 
  

Magnetic Filtration انشذج انًغُاطٛسٙ ػانٙ انفصم  -2  
 

 Calcination 3-  انكهسُح  

 

Delamination process ػًهٛح انرصفٛر  -4  
 

 

 



  

Bleaching of leaching process ػًهٛح انرمصٛش أ انرثٛٛض نخاو انكأنٍٛ  -5  

 

Ultra floatation process فٕق انرؼٕٚى   -6   

 

Air Floatation process انرؼٕٚى انٕٓائٙ  -7  

 

 ٙانرشكٛض انًائ  : 

 

 (Water Washed Kaolin)ُٚرح سذة ػانّٛ يٍ انكأنٍٛ ذؼشف تاسى 
 

 
 

 



 انذراسات انتً أجرٌث عهى انخايات االردٍَه 
كى ششق خُٕب يؼاٌ زٛث ذمسى انذساسّ 75كى يٍ ػًاٌ ٔ  285ذمغ يُطمح تطٍ انغٕل ػهٗ تؼذ 

تطٍ / ٔذًد ْزِ انذساسّ ػهٗ ػُٛاخ يأخٕرِ يٍ انًُطمّ انغشتّٛ  انٗ لسًٍٛ ششلّٛ ٔغشتٛح

تؼذ ػًهٛح انرُظٛف يٍ انشيال انًٕخٕدِ ٔلذ    (Channel)انغٕل ْٔزِ انؼُٛاخ أخزخ تطشٚمّ 

ذى اخرصاس ْزِ انؼُٛاخ فٙ انًٕلغ َمهد ْزِ انؼُٛاخ انٗ يخرثش ذشكٛض انخاياخ زٛث ذًد ػهٛٓا 

 :انؼًهٛاخ انرانّٛ

 Crushingانركسٛش 1.

   Dry screeningانرُخٛم انداف 2.

  Samplingأخز انؼُٛح 3.

 ٔاسسانٓا نهرسهٛم انكًٛٛائٙ   Head samplingأخز ػُٛح 4.

  Wet screeningانرُخٛم انًثهم 5.

  Cycloningانفصم انٓٛذسٔسٛكهَٕٙ 6.

  Dryingانردفٛف 7.

 



 Clayصهصال 

 ذكسٛش 

   ذُخٛم

 H2O خهظ 

 ذُخٛم

+35# -35# 

 فصم يائٙ سٛكهَٕٙ فصم يغُاطٛسٙ سطة

Mag (by prod.) N.Mag. O.F U.F 

 فصم يغُاطٛسٙ سطة

Mag N.Mag 

 فصم سٛكهَٕٙ
U.F O.F(prod.) 



 :االعًال انًخبرٌة
 

 انذراسات انفٍزٌائٍة نهخاو: 

.i ٙ2.68انٕصٌ انُٕػ 

.ii 7.22انسًٕضح PH 

.iii 2انشطٕتح% 

 
اٌ انٓذف انشئٛسٙ انز٘ ٚسثك ػًهٛح انرشكٛض ْٕ انسصٕل ػهٗ انسدى انًرسشس نسثٛثاخ انكأنٍٛ أ انسدى 

 :انًُاسة نؼًهٛاخ انفصم انالزمح ٔيٍ اخم رنك ذًد انؼًهٛاخ انرانٛح 

 

.1Crushing : 2-ذكسٛش انؼُٛاخ ػهٗ انكساسج انشاكٕشٛح انٗ زدىmm 

.2Screening : 2-ذُخٛم انؼُٛاخ ػهٗ انًُخم انًٛكاَٛكٙ انٓضاص انٗ زدىmm  2+ٔاػادجmm  ٗان

 انكساسج انشاكٕشٛح 

.3Agitation : ػهٗ خالط رٔ سشػح ٔكثافح ػانٛح ٔلذ ذثٍٛ تؼذ اخشاء انؼذٚذ يٍ انرداسب ٔرنك ترغٛٛش

ايا  .15minٔافضم صيٍ ْٕ  2mm-ششٔط انركسٛش ٔانخهظ ٔانطسٍ تاٌ افضم زدى نهفصم ْٕ 

 انكساسج فٓٙ انشاكٕشٛح 
 

 

 



 يعانجة انخاو عًهٍات: 

 

يٍ انطشق انشائؼح نؼًهٛاخ انرشكٛض نخاو انكأنٍٛ ْٕ انفصم انساٚكهَٕٙ ٔرنك ػهٗ 

خٓاص انٓاٚذسٔسٛكهٌٕ ْٕٔ ػثاسج ػٍ خٓاص ٚؼًم ػهٗ يثذا فصم انسثٛثاخ انخشُح ػٍ 

 :انُاػًح تٕاسطح انطشد انًشكض٘ ٔاندارتٛح االسضٛح ٔذرى زسة انششٔط انرانٛح 

 p.s.i 50انضغظ  •

 9.4mmفرسح سفهٛح •

 mm 14.3 , 11.1 ,8.0فرسح ػهٕٚح •

•S/L 35% 

ٔكزنك ُْانك طشٚمح انفصم تٕاسطح خٓاص انفصم انًغُاطٛسٙ انؼانٙ انشذج تانطشٚمح 

انُاذح يٍ انفصم انسٛكهَٕٙ ػهٗ خٓاص انفصم  O.Fانشطثح زٛث ٚرى فصم يُرح 

 .انًغُاطسٙ ٔرنك تٓذف ذخفٛض َسثح اكسٛذ انسذٚذ 
 

 



 Tr.No. AL2O3 Fe2O3 SiO2 انعٍُة  رقى

ZO1 1 28.1 0.95 50.3 

ZO2 1 31.0 1.95 55.0 

ZO3 1 24.9 1.85 53.6 

ZO4 2 27.0 1.2 50.6 

ZO5 2 25.3 1.3 54.4 

ZO6 2 30.2 1.51 52.6 

ZO7 3 25.2 3.30 51.2 

ZO8 3 26.1 1.95 57.1 

ZO9 3 27.8 0.91 53.9 

ZO10 4 26.0 4.10 51.2 

ZO11 4 24.9 3.9 53.6 

ZO12 4 25.3 3.20 55.6 

ZO13 5 29.7 1.12 50.8 

ZO14 5 28.6 1.11 49.20 

ZO15 5 26.3 4.10 51.2 



 Tr.No. AL2O3 Fe2O3 SiO2 انعٍُة  رقى

ZO16 6 26.1 1.10 58.8 

ZO17 6 25.3 1.3 53.2 

ZO18 6 27.8 1.85 50.9 

ZO19 7 26.8 3.2 50.00 

ZO20 7 27.1 2.90 51.9 

ZO21 7 29.3 3.1 57.3 

ZO22 8 30.8 1.3 57.3 

ZO23 8 29.9 1.2 49.6 

ZO24 8 31.2 1.5 52.3 

ZO25 9 29.9 1.3 50.7 

ZO26 9 28.2 0.12 51.5 

ZO27 9 29.3 1.4 59.9 

ZO28 10 26.3 3.12 50.9 

ZO29 10 23.9 3.8 55.8 

ZO30 10 24.8 5.10 53.3 



 فٙ انخُذق  %31.0ٔيٍ ْزا اندذٔل ذثٍٛ نذُٚا تاٌ َسثح اكسٛذ االنًُٕٛو لذ اسذفؼد

ٔكزنك َسثح  %23ٔلذ كاَد فٙ االصم فٙ انرسهٛم انكًٛٛائٙ انشئٛسٙ نهخُذق  1سلى 

 2,6,8,9ٔفٙ انخُادق  2فٙ انخُذق سلى  %1اكسٛذ انسذٚذ اَخفضد انٗ يا دٌٔ 

ْٔزا يؤشش اٚداتٙ ٚذل ػهٗ يذٖ َداذ  %7ٔلذ كاَد فٙ االصم  %2انٗ يا دٌٔ 

ػًهٛح انفصم انساٚكهَٕٙ ٔخاو تٓزِ انًٕاصفاخ ٚصهر نصُاػاخ انخضف 

 . ٔانسٛشايٛك ٔانذْاٌ 



o ًَانًستورد يقارَة بانصهصال جذول ٌبٍٍ انتحانٍم انكًٍاوٌه نهصهصال االرد: 

  

  

Element 

MAHIS  Clay Batin El- 

Ghool Clay 

Ball Clay 

Or 

China Clay 

Grade A 

Upper 

Layer 

Grade B 

Middle 

Layer 

Grade C 

Lower 

Layer 

SiO2 58.33 58.16 75.14 50.23% 54.1 

AL2O3 24.47 26.6 16.56 23.39% 30.8 

Fe2O3 1.35 1.77 0.79 3.12% 1.0 

CaO 0.49 0.91 0.40 0.34 0.2 

MgO 0.08 0.10 0.09 0.96 0.3 

Na2O 0.11 0.19 0.03 0.55 0.1 

K2O 0.84 0.92 0.48 2.1 2.2 

TiO2 0.44 1.99 2.24 1.18 1.2 

MnO 0.2 0.2 0.2 0.11 --- 

P2O5 0.07 0.07 0.07 0.02 --- 



 :انتوصٍات 

َظشا نًا ذشٓذِ انخايح يٍ اًْٛح صُاػٛح زٛث ذسرخذو فٙ انؼذٚذ يٍ 

 :انصُاػاخ نزا َٕصٙ تًا ٚهٙ 

 

 اسرخذاو انذساساخ انًخثشٚح ٔانصُاػٛح ػهٗ  خاياخ انصهصال انًرٕاخذج

فٙ يُطمح انذساسح نًا ذشٓذِ انخاياخ يٍ اًْٛح الرصادٚح ٔصُاػٛح 

 .يخرهفح 

 ٔرنك السرخذاو انًُرح ( َصف  صُاػٙ)انؼًم ػهٗ ػُٛح كثٛشج انسدى

انًشكض تؼذ انًؼاندح فٙ انصُاػاخ انًسهٛح ػهٗ يسرٕٖ أسغ نًؼشفح 

 .صالزٛح انخاو ػهٗ َطاق ذداس٘ ٔصُاػٙ 

 ٙانثسث ػٍ يُاطك خذٚذج ٚرٕاخذ تٓا خاو انصهصال رٔ انُٕػٛح اندٛذج انر

ال ذسراج انٗ ػًهٛاخ انًؼاندح ٔانرشكٛض السرخذايّ يثاششج فٙ انصُاػح  

 .ٔرنك نرخفٛف انكهفح 



 انًشاخغ 

 
 

 خًال انؼانٙ .انثُرَٕاٚد فٙ االسدٌ   د•

 

 فاٚض انذسٔتٙ.و, يسًذ انضٔاْشج .انصهصال االسدَٙ     و•

 

 ػًش انطاْاخ . و   انصهصال ٔاسرؼًاالذّ •

 


