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 هعالزح ّتشكيز خاهاخ الفلذسثاس الستخذاهَ صٌاعيا

 
هحوذ االتطح.م

1
عوش الطاُاخ.م ,

2
سشا دّاتشح.م ,

3 

 

 .سلطح الوصادس الطثيعيح فسن تشكيز الخاهاخ ّالوعادى-1,2,3

 

 

 لخص الثحجه

يعطي اُويح الرشاء الذساساخ ّاالتحاث الًتاد الطلة الكثيش ّ الوتزايذ علٔ خاهاخ الفلذسثاس في هختلف الصٌاعاخ ّ خاصح صٌاعح الخزف ّ الزراد 

 .فلذسثاس ًقي تٌْعيح الصْديْم سثاس ّ الثْتاسيْم سثاس 

ّ التشكيز  ّيتْارذ تاالسدى كوياخ كثيشج رذا ّ احتياطي كافي هي ُزٍ الخاهاخ ّقذ تن اختياس هٌطقح الشاشيذيح رٌْب االسدى الرشاء دساسح الوعالزح

 .ُزٍ الخاهاخ ّاخشارِا توْاصفاخ صٌاعيح تتكٌْلْريا هتطْسج لتٌقيح

 .ّ كزلك فصل الحذيذ ّ السليكا الوشافقح لِزٍ الخاهَ ّاختياس افضل الطشق ّاقلِا تكلفح 

حيج تن ,ُّزا الثحج يسلظ الضْء علٔ الخصائص الفيزيائيح ّ الكويح ّافضل طشق الوعالزح ّ التشكيز الخشارِا توْاصفاخ صٌاعيح قاتلح لالستخذام

التعْين ّالتشسية ّهي حن تحليل , الفصل الوغٌاطيسي,التٌخيل,الطحي,ياس افضل الطشق لتشكيز ّ الوعالزح ّ سسن هخطظ لسيش العولياخ هخل التكسيش اخت

 .رلك كيويائيا لوعشفح الٌتائذ ّقذ تثيي اى ُزٍ الخاهَ تصلح لصٌاعح الزراد ّالخزف

 

 .السيليكا,الخزف,الفلذسثاس :الكلواخ الذالليح 
 

 -:الفلذسثاس 

 

انثٕذاسٍٕو ٔانظٕدٌٕو ٔانكانسٍٕو ٔاالَٕاع انرداسٌّ نهفهذسثاس ًْ  كاخ االنًٍُٕو يغ َسثح يرفأذّ يٍذؼثٍش ٌطهق ػهى يدًٕػح يٍ انًؼادٌ انُاسٌّ ٔانرً ذحرٕي تشكم سئٍس ػهى سٍهٍ

: 

 ) Potash spacr)سٍهٍكاخ االنًٍُٕو انثٕذاسً  -

 (Sodiumm Spar)سٍهٍكاخ االنًٍُٕو انظٕدٌٕيً  -

 (Lime Spar)سٍهٍكاخ االنًٍُٕو انكهسً  -

 (Combined Spar)انفهذسثاس انًخهٕط  -

 -:الِذف هي الوششّع 

 

 .َسثح أكاسٍذ انحذٌذ ٔانحظٕل ػهى َاذح ثإَي يثم انسٍهٍكا كاسٍذ انظٕدٌٕو ٔانٍٕذاسٍٕو ٔخفضاَراج فهذسثاس ٌحرٕي ػهى َسثح ػانٍّ يٍ يدًٕػّ أ

 :هٌطقح الذساسح 

 انًُطقح انًدأسِ نظذس انًقاٌ/ ٔادي انشقٍشي  -انقهك  ٔادي/ ذقغ يُطقح انذساسح فً يُطقح انشاشذٌّ 

 1/50000/ٔادي ػشتّ/ نٕحح انؼقثّ 

E:  16400 – 16900 

N: 903600 – 90100 

 

 .االستخذاهاخ الصٌاعيح  -

 

 :ٌذخم خاو انفهذسثاس فً طُاػاخ كثٍشِ ٔيُٓا 

 .طُاػح انضخاج -1

 .خضفطُاػح ان -2

 .طُاػح انًطاط -3
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 .طُاػح انثالسرٍك -4

 .طُاػح انسٕائم انشغٌٕح الطفاء انحشائق -5

 .طُاػح حشٕاخ االسُاٌ -6

 .انفهذسثاس ػايم يساػذ فً طٓشانًؼادٌ -7

 

 

 انًٕاطفاخ انظُاػٍح نهفهذسثاس( : 1)اندذٔل سقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:هشاحل تحضيش  ّتزِيز العيٌاخ * 

 

 

ذى ذكسٍش انؼٍُاخ ػهى انكساسِ انفكٍّ االٔنٍّ انى ايم يغ انخاو فً يشاحم انًؼاندّ حٍث انًشحهّ انًٍكاٍَكٍّ االٔنى نهرفرٍد ٔانرً ْذفٓا االساسً ْٕ سٕٓنح انرؼ -: التكسيش -

 .يهى2

 

 .انى ػًهٍح انركسٍش يهى(2)+ٔاػادج يهى انى ػًهٍح انطحٍ (2-) ُخم انًٍكاٍَكً انٓضاص ٔذى اسسالاخ ػهى يذى ذُخٍم انؼٍُ: عوليح التٌخيل -

 

اٌ انطحٍ اندٍذ ْٕ يفراذ نهًؼاندّ اندٍذِ الٌ دسخح ذحشس انًؼذٌ انًشاد ذشكٍضِ ًْ انٓذف االساسً ْٕ انرحكى انٕثٍق تحدى انُٕاذح حٍث  انطحٍيٍ اْذاف يشحهح : الطحي -

 :ًْٔ كاَذً تانظشٔف انًخرهفّ ٔذحذٌذ ظشٔف انطحٍ انًُاسثّ  ذحذٌذْاتؼذ اٌ ٌرى 

 دقٍقّ 35 :صيٍ انطحٍ  *

 دقٍقّ 15 :يذج انخهظ  *

 طغٍش 5ٔسظ ، 3كثٍش، 3ػذد انقضثاٌ  : ٔسظ انطحٍ* 

 %(87)او انفهذسثاسانقضثاٌ حسة ظشٔف ٔششٔط ػًم يخرهفّ نهحظٕل ػهى أكثش َسثّ يٍ خ خشاء ذداسب طحٍ انؼٍُاخ ػهى  طاحَٕحذى ا

 

 .م نهحظٕل ػهى أحداو يخرهفّ ٔيؼشفح انحدى انزي ٌرشكض تّ انخاو ػهى ػذج يُاخانطحٍ و تؼذ ػًهٍح ػًهٍح ذُخٍم انخا -: التٌخيل -

 -:التذسد الحزوي الحثيثي *

7 6 5 4 3 2 1  

64.77 64.75 79.8 73.4 72.4 71.1 64.5 SiO2 

0.04 0.04 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 TiO2 

19.15 21.50 11.0 13.6 16.9 15.3 21.8 AL2O3 

0.16-0.4 0.16-0.3 0.16 0.4 0.32 0.17 0.21 Fe2O3 

0.62 0.25 0.04 0.1 0.09 0.04 0.1 MgO 

0.14 1.22 0.39 0.48 2.5 0.35 4.1 CaO 

1.75 0.90 1.4 4.1 6.3 1.9 7.5 Na2O 

13.13 10.78 6.8 4.2 0.80 10.4 1.1 K2O 

0.24 0.4 0.3 1.2 0.6 0.6 0.8 L.O.I 

أطقى 

انحًاياخ، 

انضخاج ، 

 انسٍشايٍك

أطقى 

انحًاياخ،  

انثالط انظًٍُ 

 ، انضخاج

انثالط انظًٍُ 

ٔانسٍشايٍك ، 

انضخاج ،انرهًٍغ 

 (انظقم)

انثالط 

انظًٍُ 

 ٔانسٍشايٍك

طُاػح 

 انضخاج

انثالط انظًٍُ 

ٔانسٍشايٍك ، 

انضخاج ،انرهًٍغ 

 (انظقم)

طُاػح 

انضخاج 

،انرهًٍغ 

 (انظقم)

 

 االسرخذاو
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َٔرائح ػًهٍاخ ( يش60)انرُخٍم تاٌ حدى انرحشس نهحثٍثاخ ٌثذأ يٍ  ػهى انؼٍُاخ حٍث ذثٍٍ تؼذ ػًهٍح ٔانداف انشطةانرذسج انحدًً انحثٍثً تُٕػٍّ ٍم ذُخ ذى اخشاء ذداسب

- :انرُخٍم يثٍُّ فً اندذأل انًشفقّ

 

 

 َرائح ػًهٍاخ انرُخٍم انشطة(: 2)خذٔل سقى 

Wt % Wt % Wt % Wt (g) Size Fraction 

(#) 

100 56.0 56.0 137.0 +35 

44.0 75.0 19.0 47.0 -35+ 60 

25 84.0 9.0 22.00 -60 + 100 

16.0 91.6 7.60 18.0 -100 + 170 

8.4 92.0 0.40 1.0 -170+200 

8 94.0 2.0 5.0 -200+270 

6 100.0 6.0 16.0 -270 

--- --- 100 246 Total 

 

 

 َرائح ػًهٍاخ انرُخٍم انداف(: 3)خذٔل سقى 

Wt % Wt % Wt % Wt (g) Size Fraction 

(#) 

100 54.87 54.87 135.0 +35 

45.12 73.16 18.29 45.0 -35+ 60 

36.83 81.70 8.54 21.00 -60 + 100 

18.29 89.83 8.13 20.0 -100 + 170 

10.16 91.05 1.22 3.0 -170+200 

8.94 93.49 2.44 6.0 -200+270 

6.5 100.0 6.5 16.0 -270 

--- --- 100 246 Total 

 

Sample : Feldspar                                           Time 10:min 

Weight :250gr                                                 Amplitude:8 

 

 

  هشاحل عولياخ الوعالزَ ّالتشكيز: -

 دساساخ التصٌيف الحزوي الِيذسّسيكلًْي :- 

 . (U.F)هحظٕل ػهى انُاذح انخشٍ اخشاء دساساخ انفظم انًائً ذؼرثش طشٌقح نفظم انًٕاد انُاػًّ ػٍ انخشُّ تاسرخذاو  خٓاص انفظم انٍٓذسٔسٍكهٌٕ تظشٔف ذشغٍهٍّ يخرهفّ ن

 

 عولياخ الفصل الوائي  -

انفظم يثٍُّ فً اندذأل  يٍ انخايّ َٔرائح ػًهٍاخ( 84.5%)اخشاء ػًهٍاخ انفظم انًائً ػهى خٓاص انٍٓذسٔسٍكهٌٕ ٔ انحظٕل ػهى َسثّ ػانٍّ يٍ خاو انفهذسثاس ياٌؼادل  ذى

 :انًشفقّ



The 6th Jordanian International Mining Conference 

4 

 

 

 َرائح ػًهٍاخ انفظم انًائً انٍٓذسٔسٍكهًَٕ :(4)خذٔل سقى 

Product Wt (g) Wt (%) 

O.F 400 20.0 

U.F 1600 80.0 

Total 2000 100.00 

 

 َرائح ػًهٍاخ انفظم انًائً انٍٓذسٔسٍكهًَٕ:(5)خذٔل سقى 

Product Wt (g) Wt (%) 

O.F 310 15.5 

U.F 1690 84.5 

Total 2000 100.00 

 

 

ٔرنك ترحذٌذ ( خٓاص انفظم انًغُاطٍسً انشطة، انداف)ضج انًخرهفّ رخفٍض َسثح انًؼادٌ انسٕداء فً انخاو ٔرنك تاسرخذاو االخٓناخشاء ذداسب  -: هشحلح الفصل الوغٌاطيسي -

 .أفضم ظشٔف ٔششٔط انؼًم انًُاسثّ نٓزِ انغاٌّ

 

 

 ّٔل انًشفقاذى اخشاء ػذج ذداسب ػهى خٓاص انفظم انًغُاطٍسً انداف حسة ظشٔف ٔششٔط يخرهفّ َٔرائح ػًهٍح انفظم يثٍُّ فً اندذ -

 حسة انششٔط انًثٍُّ ادَاِ م انًغُاطٍسًَرائح ػًهٍح انفظ(: 6)اندذٔل سقى 

Wt% Wt(g) Product 

95.38 1547 N.Mag 

4.62 75 Mag 

100 1622 Feed 

 

 ششٔط ٔظشٔف ػًهٍح انفظم انًغُاطٍسً

1- Roll speed control  34 

2- Magnet coil current 3.0 – 2.90 

3- Vibrator control 40 

4- 2 Run 

 

 

 ح انفظم انًغُاطٍسً حسة انششٔط انًثٍُّ ادَاَِرائح ػًهٍ (7)اندذٔل سقى

Wt% Wt(g) Product 

89.55 1500 N.Mag 

10.45 175 Mag 

100 1675 Feed 

 

1- Roll speed control  34 

2- Magnet coil current 3.15 – 3.00 

3- Vibrator control 50 
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4- 2 Run 

 

 

 

 َرائح ػًهٍاخ انفظم انًغُاطٍسً:(8)ذٔل سقى اند

 ٍسًئح ػًهٍاخ انفظم انًغُاطَرا

 Mineral نًؼاندحقثال ػٍُاخ ػٍُاخ تؼذ انًؼاندح تطشٌقح انفظم انًغُاطٍسً

oxide% 

4 3 2 1 4 3 2 1  

0.23 0.24 0.25 0.32 1.48 2.05 1.92 0.93 Fe2O3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 MgO 

0.0 0.01 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.07 TiO2 

0.31 0.20 0.78 0.23 0.69 1.62 2.80 0.69 CaO 

4.61 4.49 3.65 8.60 4.36 4.19 3.71 7.92 K2O 

77.97 80.89 77.52 75.44 75.70 74.55 71.81 72.81 SiO 

13.01 12.31 13.98 17.16 13.47 13.25 13.63 14.56 AL2O3 

2.37 2.67 3.36 2.21 2.54 2.88 2.88 2.17 Na2O 

 

 

َٔرائح ػًهٍاخ انفظم  انًخرهفّ نفظم خاو انفهذسثاس ػٍ انسهٍكا ئٍحاٍذى اخشاء ػذج ذداسب ػهى خاو انفهذسثاس ٔرنك تاسرخذاو انًٕاد انكًٍ -: التعْين دساساخ الفصل تطشيقح -

 انًخطظ سقى .  يثٍُّ فً اندذأل انًشفقّ

 .ٌثٍٍ سٍش ذقذو انؼًم (  1)
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- :عولياخ الفصل تالتعْين ُي كوا يلي ل لظشّف ّششّط العو

 (1)ذدشتّ سقى 

 

HF 

Armact         PH=2.5 

DowForth 

Kerosine 

H2SO4 

 (9)اندذٔل سقى 

product Wt (g) Wt (%) 

Feldspar 350 74.47 

SiO2 120 25.53 

Feed 470 100.00 

 

 (2)ذدشتّ سقى 

H2SO4 

HF 

Armact         PH=2.5  DowForth 

Kerosine 

 (10)اندذٔل سقى 

product Wt (g) Wt (%) 

Feldspar 370 79.60 

SiO2 95 20.40 

Feed 465 100.00 

 

 %20يا ٌقاسب  SiO2فهذسثاس ٔانحظٕل ػهى يُرٕج ثإَي انسٍهكا   % 79.60ٔيٍ َرائح ػًهٍاخ انفظم ذى انحظٕل ػهى يا َسثرّ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فظم ًْ كًا ٌهً فً اندذٔل انًشفقردٍٓض ٔانانُرائح انرً ذى انحظٕل ػهٍٓا يٍ انايا 

 

 (11)اندذٔل سقى 

 Oxide ػٍُاخ قثم انًؼاندّ ػٍُاخ تؼذ انًؼاندّ َاذح ثإَي

% SiO2 4 3 2 1 4 3 2 1 

0.065 0.15 0.17 0.11 0.51 0.83 0.89 0.82 0.94 Fe2O3 

0.013 0.02 0.008 0.02 0.011 0.02 0.017 0.02 0.01 MnO 
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0.002 0.008 0.00 0.002 0.017 0.07 0.074 0.05 0.067 TiO2 

0.08 0.51 0.90 0.82 0.69 0.59 0.61 1.27 0.62 CaO 

0.084 5.10 5.10 5.44 5.76 4.54 4.50 3.70 4.51 K2O 

0.00 0.028 0.02 0.04 0.002 0.02 0.01 0.03 0.01 P2O5 

99.00 73.6 72.4 71.0 69.40 75.01 74.91 74.2 75.11 SiO2 

0.37 14.90 15.70 15.80 16.80 13.95 13.95 13.90 13.96 AL2O3 

0.02 0.00 0.00 0.10 0.029 0.05 0.05 0.1 0.00 MgO 

0.00 5.15 5.22 5.70 5.68 3.91 3.87 4.34 3.85 Na2O 

0.15 0.60 0.45 0.55 0.55 0.40 0.50 1.30 0.60 L.O.I 

 

 

 

 

 

 

 

 يثيي ًسة العيٌاخ قثل الوعالزح (2)هخطظ
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 يثيي ًسة العيٌاخ تعذ الوعالزح( 3)هخطظ 

 

 

 

 

 -:ّهي الٌتائذ ًشٓ ها يلي 

 أكاسٍذ انحذٌذ اَخفضد فً انخاو تؼذ ػًهٍاخ انفظم انًغُاطٍسً -

 أكاسٍذ انظٕدٌٕو ٔانثٕذاسٍٕو اسذفؼد تؼذػًهٍاخ انرؼٌٕى -

 ٍٕو اسذفؼد تؼذ ػًهٍح انًؼاندّأكاسٍذ االنًُ -

 تؼذ ػًهٍاخ انرؼٌٕى يٍ ْزِ انُرائح ًٌكٍ اٌ ٌسرؼًم انُاذح فً طُاػاخ يخرهفّ يثم انضخاج ، انثالط االسضً ٔانظًٍُ ٔانسٍشايٍك ٔانخضف SiO2انحظٕل ػهى َاذح ثإَي  -

 .ٔغٍش رنك 

 

 

 

 االسرُراخاخ ٔانرٕطٍاخ

و انفهذسثاس ْٕ يٍ انظخٕس اندشاٍَرٍح ٔكايهح انرثهٕس ًٌٔكٍ ذشكٍضْا تٕاسطح انفظم انًغُاطٍسً نهرخهض يٍ انًؼادٌ راخ ٓا تاٌ انخاتٍُد انذساساخ ٔ انرداسب انرً ذى اخشائ -

 .ٔكزنك تٕاسطح ػًهٍاخ انرؼٌٕى نرؼٌٕى انفهذسثاسٔذشسٍة انسهٍكا, انخٕاص انًغُاطٍسٍّ 

 .اٌداتٍّ كًا يش ساتقا فً انخاو حٍث اػطد َرائح (Na2O, K2O)ذى سفغ َسثح اكاسٍذ -

 .حٍث ًٌكٍ اسرخذايّ فً طُاػح انضخاج % 95ذى انحظٕل ػهى انسهٍكا كًُرح ثإَي تُقأج  -


