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 معدنیة وجیوكیمیائیة الصخور الجیریة في تكوین الفتحة وصالحیتها لصناعة اإلسمنت في منطقة 
  شرق محافظة صالح الدینشمال  - الفتحة

  حسن علي حسن،  سوسن حمید فیصل،  عبدالسالم مهدي صالح
  العراق ، تكریت ، جامعة تكریت كلیة العلوم ، قسم علوم األرض التطبیقیة ،

  الملخص
المــأخوذة مــن  لنمــاذج الصــخور الجیریــة وكیمیائیــة وبعــض الفحوصــات البتروفیزیائیــة والمیكانیكیــةاجــراء الفحوصــات المعدنیــة والجی الدراســةتــم فــي هــذه 

بینـت الدراسـة المعدنیـة للصـخور  .فـي مجـال صـناعة اإلسـمنتكمـادة أولیـة لتقییم مدى صـالحیتها لإلسـتخدام  الفتحةشف تكوین الفتحة في منطقة مكا
فـي حـین  ،والكالسـایت دن الكـوارتزعـهـو المعـدن الـرئیس السـائد فـي جمیـع نمـاذج منطقـة الدراسـة مـع كمیـات قلیلـة مـن م دولومایتالجیریة أن معـدن الـ

مالئمـة لصـناعة غیـر  بأنهـا )CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Na2O, and K2Oبینـت الدراسـة الجیوكیمیائیـة لألكاسـید الرئیسـة (
یـــة للصـــخور انخفـــاض ئفیزیابترو ال فحوصـــاتوبینـــت ال .فـــي مجـــال صـــناعة االســـمنتاإلســـمنت البورتالنـــدي وذلـــك بالمقارنـــة مـــع المواصـــفات المحـــددة 

سـهلة القلـع والتكسـیر والسـحق  تـدل علـى أن هـذه الصـخورالمقاومـة االنضـغاطیة  بینمـا قـیمالكثافة الكلیة ومحتوى الرطوبـة وزیـادة نسـبة المسـامیة فیـه، 
  والطحن.
  المقدمة:

مـن التكـاوین المهمـة فـي العـراق  )األوسـطتكوین الفتحـة (المایوسـین  دیع
ــــات كبیــــرة مــــن الصــــخور  ،والشــــرق األوســــط ــــى كمی ــــك الحتوائــــه عل وذل

التـــــي تشـــــكل صـــــخور الغطــــاء لمعظـــــم التراكیـــــب الجیولوجیـــــة  ،الملحیــــة
ویمثــــل المصــــدر الرئیســــي للكبریــــت فــــي العــــراق،  ،الحاویــــة علــــى الــــنفط

كمـــــادة أولیـــــة فـــــي صـــــناعة بعـــــض المـــــواد  تســـــتغل صـــــخوره المختلفـــــةو 
یعـــــد اإلســـــمنت مـــــن المـــــواد اإلنشـــــائیة  .كاإلســـــمنت والجـــــصاإلنشـــــائیة 

األساســـیة الالزمـــة للبنـــاء كونـــه یســـاهم مســـاهمة فعالـــة فـــي دعـــم خطـــط 
وعـــــادة ماتنشـــــأ مصـــــانع التنمیـــــة وتطـــــویر مشـــــاریع اإلعمـــــار المختلفـــــة، 

ـــالع المـــادة  ـــالقرب مـــن مق ـــة اإلســـمنت ب ـــري والطـــین) (الحجـــر الاألولی جی
وكمـا هـو مالحـظ  وذلك لخفض تكلفة نقـل مـواد الخـام مـن منـاطق بعیـدة

    .من المصانع المنشاة
ـــد الحاجـــة  ـــاء بســـبب التوســـع إلـــى إنظـــرا لتزای ســـتخدام اإلســـمنت فـــي البن

النقـل  اإلسـمنت بسـبب ظـروف أسـعارالعمراني الذي یشهده البلد ولتزایـد 
ـــة ممـــا یضـــ ـــىر طوالعمـــل المختلف ـــدة داخـــل  إل ـــاطق بعی اســـتیراده مـــن من

للطبیعــة الجیولوجیــة لمحافظــة صــالح الــدین وتــوفر وخــارج البلــد، ونظــرا 
م وجـود معمـل لإلسـمنت فـي المحافظـة، فضـًال لعـدالمادة األولیة للخـام و 

عــن ذلــك فــان التوجــه الجدیــد لإلســتثمار فــي قطــاع صــناعة اإلســمنت، 
جعــل  منطقــة الفتحــةفــي ولنظــرًا النتشــار الصــخور الجیریــة بشــكل واســع 

الحاجة ملحة لدراسة المواد الخام الالزمة لهذه الصـناعة وبشـكل أساسـي 
هـــذه  المختصـــین لتطـــویر الحجـــر الجیـــري لتكـــوین قاعـــدة بیانـــات بأیـــدي

  الصناعة.

ـــى  ـــد صـــالحیة صـــخور الحجـــر الجیـــريتهـــدف الدراســـة الحالیـــة إل  تحدی
فـي تكـوین الفتحـة لصـناعة اإلسـمنت مـن خـالل دراسـة معدنیــة  والمارلیـة

ـــــــة تحدیـــــــد بعـــــــض الخـــــــواص الفیزیائیـــــــة إلـــــــى  باإلضـــــــافة، وجیوكیمیائی
  والمیكانیكیة لمعرفة مدى استجابتها للقلع. 

مكحــول، الشــرقي لطیــة الشــمالي علــى الجنــاح تقــع منطقــة الدراســة علــى 
) كــم شــمال شــرق مدینــة بیجــي ویحــدها مــن الشــرق نهــر 10وعلــى بعــد (

وخطـي  )،35° 05' 20'' -35°08'80دجلـة، وتقـع بـین خطـي عـرض (
یعــد  ).1( رقـم شـكل ،       )44.5° 50' 09'' - 43°26'24''( طـول

الجانـــب الطوبـــوغرافي والبنیـــوي مهمـــًا فـــي الدراســـة الحالیـــة لكونـــه یحـــدد 
وحســــــب التقســــــیمات الطباقیــــــة الظــــــروف المقلعیــــــة لصــــــخور التكــــــوین، 

) بینـت الدراسـة الحقلیـة أن الصـخور 1لصـخور تكـوین الفتحـة مـن قبـل (
یظهـــر بشـــكل و المنكشـــفة  تعـــود للعضـــو العلـــوي مـــن تتابعـــات التكـــوین، 

والحجـر الجیـري وفـي بعـض  نتظمـة مـن صـخور الجـبستعاقبـات غیـر م
 األحیـان تظهــر طبقـات مــن المـارل األخضــر، إذ وجـد أن ســمك صــخور

 )5 -0.5) م، والحجـر الجیـري مـا بـین (25 -2تتراوح ما بـین ( الجبس
ســطح التمــاس العلــوي للتكــوین ســطح عــدم توافــق مــع الترســبات  دویعــ م،

ـــــى تتابعـــــات  )2وقـــــد أشـــــار ( .الحدیثـــــة ـــــة الصـــــخور الجبإل ســـــیة والجیری
مـــن  ةتحتــوي علــى رواســب اقتصــادیفــي جنــوب طیــة مكحـــول والطینیــة 

اء.كمــــا وان مكاشــــفه تمثــــل مصــــدرًا مهمــــًا لمــــواد البنــــ ،الكبریــــت والملــــح
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  )3( الخارطة الجیولوجیة لمنطقة الدراسة محورة عن) 1شكل رقم (

  طرائق العمل
وتمثلـــت  الفتحـــةبالقیـــام بجولـــة حقلیـــة لمنطقـــة تضـــمنت الدراســـة الحالیـــة 

ـــة  ـــة وســـمكها بالقیاســـات الحقلی ـــات الصـــخریة الجیری ـــد الطبق ـــك بتحدی وذل
مــن المكاشــف الصــخریة  وجمــع النمــاذج وقیــاس مضــرب ومیــل الطبقــات

واشـــــتملت الدراســـــة  .)Point Sampleبطریقـــــة النمذجـــــة النقطیـــــة (
والمارلیـة الجیریـة ) مـن النمـاذج 3لــ (التحالیل المعدنیـة باجراء المختبریة 
فــي  )XRD(قــة األشــعة الســینیة الحائــدة یطر باســتخدام  ، وذلــكالمنتخبــة

كمـــت تضـــمنت  .مختبـــرات الشـــركة العامـــة للمســـح الجیولـــوجي والتعـــدین
ـــــة لألكاســـــید الریئســـــة الدراســـــة المختبریـــــة  اجـــــراء التحالیـــــل الجیوكیمیائی

) L.O.I( فضـًال عـن الفقـدان عنـد الحــرقالداخلـة فـي صـناعة االسـمنت 
ـــــرات الشـــــركة أو  ـــــیالت فـــــي كـــــل مـــــن مختب العامـــــة للمســـــح جریـــــت التحل

) 1984) لســنة (5وباإلعتمــاد علــى المواصــفة العراقیــة رقــم (الجیولــوجي 
ــــــــت . )7و( )6( )1981) لســــــــنة (7ورقــــــــم ( فحوصــــــــات بعــــــــض الأجری

)، والــــوزن Bulk density( الكثافــــة الكلیــــةوالتــــي شــــملت: الفیزیائیــــة 
)، والمســــــــــــامیة الظاهریــــــــــــة gravity spesific( النــــــــــــوعي الظــــــــــــاهري

)Apparent porosity) ومحتـوى الرطوبـة ،(Moisture content ،(
) لســـنة 31أجریـــت الفحوصـــات الفیزیائیـــة وفـــق المواصـــفة العراقیـــة رقـــم (

ــــــم اجــــــراء فحــــــص المقاومــــــة االنضــــــغاطیة )8( )1981( . فــــــي حــــــین ت
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)Compressive strength) بإسـتخدام فحـص حمـل النقطـة (Load 

point) وفــق المواصــفة االمریكیــة (ASTM-D5731, 2004( )9 ،(
یاسات تمـت فـي مختبـرات قسـم علـوم األرض التطبیقیـة/ قعلمًا أن هذه ال
  جامعة تكریت.

  النتائج والمناقشة
  المعدنیةالتحالیل 

تبنــــت الدراســــة المعدنیــــة دراســــة المحتــــوى المعــــدني للنمــــاذج الجیریــــة و 
) مـــن XRDالمارلیـــة وذلـــك بإســـتخدام طریقـــة األشـــعة الســـینیة الحائـــدة (

والتـي تعـد مـن أكثـر الطـرق  )XRD-7000, maxima, 2008نـوع (
ـــة  إســـتعماالً  ـــب فـــي الوقـــت الحاضـــر، لكونهـــا طریق ـــر محطمـــة للتركی غی

المعـدني للنمــوذج، وكـذلك تمتــاز بسـرعتها ودقتهــا العـالیتین فــي التحلیــل، 
إذ أن هـــــذه الطریقـــــة تعطـــــي تعریفـــــًا شـــــامًال عـــــن المعـــــادن وتشخیصـــــها 

یجــاد Ø2وتحدیــد نســبتها وفــق مخططــات وبیانــات كاملــة عــن قیمــة ( ٕ ) وا
المقاسـة عالمیــًا المسـافة البینیـة للمعـدن، وبالمقارنـة مـع المسـافات البینیـة 

ـــة الدراســـة  .فـــي هـــذا المجـــال ـــة مـــدى صـــالحیة صـــخور منطق تـــتم معرف
لصــناعة اإلســمنت باإلعتمــاد علــى الدراســة المعدنیــة مــن خــالل معرفـــة 

 السـینیة األشـعةالتركیب المعدني لهذه الصخور. نستنتج مـن مخططـات 

فـي معظـم هو المعدن الـرئیس  )2CaMg(CO3)(أن معدن الدولومایت 
تظهــــر القمــــة الرئیســــیة لــــه عنــــد اإلنعكــــاس القاعــــدي و نمــــاذج الدراســــة 

)dspace=3.03Aº) فضـــــًال عــــن اإلنعكاســـــات ذات ، )104) للمســــتو
)، d=2.89Aºتي تظهر عند اإلنعكاسات القاعدیـة: (الشدة الضعیفة وال

)d=2.19Aº) ،(Aº2.01d=(،  كما في النمـوذج)F1 ()2شـكل رقـم(، 
) بنســبة عالیــة فــي معظــم نمــاذج منطقــة MgOتواجــد (وهــذا یــدل علــى 

الدراسـة، وبالتـالي یعـد غیـر مناســب للحصـول علـى خلطـة متجانسـة مــن 
عنــد اإلنعكــاس القاعــدي الرئیســي معــدن الكــوارتز ویظهــر  .المــواد الخــام

)d=3.35Aº) عنــد بینمــا معــدن الكالســایت فقــد ظهــر )، 101) للمســتو
فــــي كمــــا  )104) للمســــتو (d=3.03Aº(االنعكــــاس القاعــــدي الرئیســــي 

فــــي حــــین نالحــــظ أن نمــــاذج صــــخور  .)3شــــكل رقــــم ( )F8النمــــوذج (
) فــــي منطقــــة الدراســــة تختلــــف بشــــكل كبیــــر مــــن ناحیــــة Marlالمــــارل (

التركیـــــب المعـــــدني عـــــن الصـــــخور الجیریـــــة، إذ تتمیـــــز بوجـــــود معـــــدني 
الدولومایت والكوارتز كمعادن أساسیة، فضًال عـن إحتوائهـا علـى معـادن 
ن إحتــــــواء هــــــذه  ٕ (الكالســــــایت والجبسوالبالیغوســــــكایت والكاؤولینایــــــت)، وا
الصــــخور علــــى معــــدني البالیغورســــكایت والمونتیموریلونایــــت یمكــــن أن 

ـــــــي زیـــــــادة نســـــــبة ( .)4، شـــــــكل رقـــــــم () فیهـــــــا كـــــــذلكMgOیســـــــاهم ف
    

  
  )F1(للحجر الجیري، نموذج ) XRDالسینیة ( األشعة) مخطط حیود 2(رقم شكل 

  

 
  )F8(للحجر الجیري، نموذج ) XRDالسینیة ( األشعة) مخطط حیود 3(رقم شكل 
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 )F12(، نموذج لصخور المارل) XRDالسینیة ( األشعة) مخطط حیود 4(رقم شكل 

 

  التحالیل الجیوكیمیائیة
ینـــتج االســـمنت مـــن خلـــط ثـــم حـــرق بعـــض المـــواد الخـــام ذات المحتـــوى 

الكالســـیوم (مكـــون جیـــري) وبشـــكل أساســـي الحجـــر  العـــالي مـــن أوكســـید
، ومــواد أخــرى ذات محتــوى )%70الجیــري أو الطباشــیري بنســبة حــوالي(

عـــالي مـــن اكاســـید الســـلیكون واأللمنیـــوم والحدیـــد (مكـــون طینـــي) بحـــدود 
%) إلنتــــــاج خلطــــــة الكلنكـــــــر، وللحصــــــول علـــــــى الجــــــودة العالیـــــــة 30(

ئیــة للمــادة الخــام لتحدیــد لإلســمنت مــن الضــروري إجــراء التحالیــل الكیمیا
تركیبهــــا الكیمیــــائي والمعــــدني ألن قســــم منهــــا غیــــر مرغــــوب فیهــــا مثــــل 
ــدولومایت والكلورایــت فــي حالــة وجودهــا بنســبة عالیــة أو النســب غیــر  ال

إن الشرط األساسي للحصـول علـى كلنكـر جیـد هـو  ).10المسموح بها (
، یاســـیةضـــمن المواصـــفات القســـتخدام مـــواد خـــام ذات تركیـــب كیمیـــائي إ

ونظــرًا لكــون المــواد الخــام المســتعملة فــي صــناعة االســمنت مثــل الحجــر 

الجیــري والطــین تمتــاز بتغیــر مســتمر فــي نســبة مكوناتهــا الكیمیائیــة، لــذا 
البــد مــن إجــراء التحالیــل الكیمیائیــة لهــذه المــواد وبشــكل مســتمر لمعرفــة 

أو الضـارة  مكوناتها األساسیة والثانویة ونوعیة المواد غیـر المرغـوب بهـا
فیهــا، لــذا فــان التحالیــل الكیمیائیــة عملیــة مســتمرة ومتواصــلة مــع عملیــة 
تصنیع اإلسمنت والیمكن اإلستغناء عنها وذلك مـن أجـل دیمومـة العمـل 

)، Corrective materialsولغــرض تــوفیر مــواد إضــافیة مصــححة (
لتعـــدیل تركیبـــة المـــزیج الخـــام والحصـــول علـــى خلطـــة مناســـبة لصـــناعة 

  ).11(ت االسمن
) نموذجــًا مــن 10تــم اجــراء التحالیــل الجیوكیمیائیــة لـــ (هــذه التحالیــل مــع 

) نمــاذج مــن صــخور المــارل، 3)، و(1( الصــخور الجیریــة، جــدول رقــم
المواصـفات المحـددة فـي الجـدول رقـم )، وتـم مقارنـة نتـائج 2جدول رقـم (

  .)4(رقم )، والجدول 3(
  

  نتائج التحالیل الكیمیائیة لنماذج الصخور الجیریة في منطقة الدراسة.) 1جدول رقم (
 

CaCO3%  
 

 
L.O.I%  

  
SO3%  

  

 
MgO% 

 
CaO% 

 

 
Fe2O3%  

 
Al2O3%   

  
SiO2%  

  

Oxides  
Wt%    

 

Sample No.    
62.30  45.96  0.34  16.24  35.0  0.54  0.42  1.3  F1  
53.32  39.06  0.56  13.27  29.96  1.82  2.1  12.78  F2 
60.19  42.58  0.27  14.7  33.82  3.64  0.53  3.08  F3 
66.46  44.73  0.17  13.86  37.34  1.45  0.42  1.7  F4 
64.13  44.89  0.10  14.4  36.03  0.98  0.55  2.68  F5 
79.51  43.18  0.12  7.6  44.67  0.14  0.44  3.8  F6 

 F7  2.37  0.51  ـــ  35.20  16.40  ـــ  45.56  62.61

90.78  40.28  0.21  0.47  51.0  2.04  0.68  4.4  F8 
61.23  43.66  0.92  14.85  34.4  2.90  0.44  1.24  F9 
78.94  44.48  0.31  9.31  44.35  0.20  0.39  0.94  F10 
67.951  43.43  0.33 12.11  38.17  1.52 0.64  3.42  Average 

  

  الدراسةنتائج التحالیل الكیمیائیة لنماذج صخور المارل في منطقة ) 2جدول رقم (

CaCO3 %  L.O.I%  SO3%  MgO% CaO% Fe2O3% Al2O3% SiO2% 
     Oxides    
            Wt% 
Sample No 

55.32  29.44  0.58  6.0  31.08  3.90  5.84  23.06  F11 
49.82  40.32  0.29  16.2  27.99  3.57  2.09  9.12  F12 
36.31  31.35  0.87  14.03  20.4  5.4  5.94  22.04  F13 
47.15 33.70  0.58  12.07 26.49  4.29 4.64 18.07  Average  
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حدود التركیب الكیمیائي للصخور الجیریة المستخدمة  )3جدول رقم (
  )12(في صناعة اإلسمنت البورتالندي عن 

  )%Wt( بها في المادة الخام المسموحةالحدود   المكونات

CaO  45.0≥  
MgO  2.0≤  
SO3  1.5≤  
SiO2  6.75≤  

Fe2O3  0.66≤  
Al2O3  2.0≤  
L.O.I  38.0≥  
Na2O 0.28≤  
K2O ≤0.1 

  

حدود التركیب الكیمیائي العالمي للصخور الجیریة  )4جدول رقم (
  )13المستخدمة لصناعة اإلسمنت البورتالندي عن (

  المكونات
المدى المقبول لصناعة 

  )w(%االسمنت البورتالندي
CaO  44-52 

MgO(Max.)  3.5  
SO3+ S-2  <0.6  

SiO2+ Fe2O3+ Al2O3  ) حسب قیمL.S.F (
  )للخلطة الخامSRو(

Na2O+ K2O  <0.6  
P2O5  <0.06 
Cl-  <0.015  

FreeSilica  <8.0 
  

) وبالمقارنـــــة مـــــع حـــــدود التركیـــــب 1(رقـــــم یتضـــــح مـــــن خـــــالل الجـــــدول 
الكیمیــائي للصــخور الجیریــة المســتخدمة فــي صــناعة اإلســمنت والمشــار 

الصــخور )، بــأن معظــم نمــاذج 3(رقــم  جــدولال فــي )10مــن قبــل (إلیهــا 
ــــي  ــــز الدراســــة منطقــــة الجیریــــة ف ــــك قــــیم تراكی ، and SiO2 (تمتل

Al2O3،Fe2O3إلـــــى أن ا تشـــــیر التحالیـــــل الجیوكیمیائیـــــة مـــــك ،) عالیــــة
ــــــة  )MgO(تركیــــــز اوكســــــید المغنســــــیوم  فــــــي معظــــــم النمــــــاذجح الجیری

مرتفـــع كثیـــرًا عـــن المعــــدل ) یعـــد F8مـــا عـــدا فـــي النمـــوذج (المدروســـة 
 تالعـــالمي لتركیـــب الصـــخور الجیریـــة المســـتخدمة فـــي صـــناعة االســـمن

فـي  )MgO( ویعـزى ارتفـاع محتـوى، )1رقم ( والمشار الیها في الجدول
ــــى  ــــدولنمــــاذج البحــــث إل ــــة و تواجــــد معــــدن ال ــــي الصــــخور الجیری مایت ف

،  وبنســـب عالیـــة ـــه الدراســـة المعدنیـــة مســـبقُا یعـــد أوكســـید و وهـــذا مـــا اثبتت
المغنســیوم مــن أهــم الشــوائب الشــائعة فــي المــواد األولیــة المســتخدمة فــي 
صناعة اإلسمنت، تكمن أهمیة أوكسـید المغنسـیوم فـي أنهـا تعمـل كمـادة 

رة ( ّ ـــــل مـــــن درجـــــةFluxمصـــــه الحـــــرارة الالزمـــــة إلكمـــــال التفاعـــــل  ) تقل
تمــام عملیــة تكــوین الكلنكــر، أمــا زیــادة نســبتها فــي الخلطـــة  ٕ الكیمیــائي وا
المغذیـــة للفـــرن فتـــؤدي الـــى زیـــادة نســـبة الطـــور الســـائل المتكـــون كونهـــا 
نســـیاب للمـــواد المغذیـــة  ٕ ـــدفق وا ـــى ت تعمـــل كمـــادة منصـــهرة ممـــا یـــؤدي ال

فـاع نسـبة هـذه المـواد فـي داخـل للفرنبسرعة أكبر، وبالتالي یـؤدي إلـى إرت
  ).14الفرن مما یسبب حصول مشاكل تشغیلیة للفرن(

) فـــي النمـــاذج مقارنـــة مـــع SO3كمـــا أن نخفـــاض مـــدى ومعـــدل تركیـــز (
ویعد هذا االنخفاض مـن العوامـل االیجابیـة )، 1حدوده في الجدول رقم (

ـــــي صـــــناعة االســـــمنت، ان لـــــم  المشـــــجعة الســـــتغالل هـــــذه الصـــــخور ف

فــي االنخفــاض الكبیــر أمــا  . العامــل مــع معوقــات  أخــرىیتعــارض هــذا 
عــــدم امكانیــــة اســــتخدام صــــخور الدراســــة فــــي یشــــیر إلــــى  )CaOقــــیم (

    .)13) و(12صناعة االسمنت وذلك بالمقارنة مع (
وبصورة عامة من مقارنة المعطیات الجیوكیمیائیة للنماذج المأخوذة مـن 

ــــــة  ــــــائي للصــــــخور الجیریــــــة  الدراســــــةمنطق ــــــب الكیمی مــــــع حــــــدود التركی
 )،13) و(12المســـتخدمة فــــي صــــناعة اإلســــمنت ووفــــق مــــا جــــاء فــــي (

 خـارجقـع ت) F8ما عـدا نمـوذج (النماذج یتبین بصورة واضحة أن جمیع 
المــدى المقبــول لصــناعة اإلســمنت البورتالنــدي، اذ تكــون معظمهــا ذات 

ـــــة ذات تركیـــــز عـــــالٍ مـــــن أوكســـــید  ) MgOالمغنســـــیوم (صـــــخور جیری
وواطئة من الكالسـایت، وذات تركیـب كیمیـائي متغـایر، لـذا فـأن صـخور 

فـي  هذه المنطقة غیر مناسـبة لإلسـتخدام فـي مجـال صـناعة اإلسـمنت. 
ج صـخور المـارل أن جمیـع نمـاذ) 2حین یتضح مـن خـالل جـدول رقـم (

ـــك ال یمكـــن اســـتخدامها فـــي منطقـــة الدراســـة  فـــي صـــناعة االســـمنت وذل
ـــاع نســـبة ابســـبب  ـــز (و  )MgO(رتف ـــك و  ،)CaOانخفـــاض نســـبة تركی ذل

  ).13) و(12في (مع المواصفات المحددة بالمقارنة 
ــــات الكالســــیوم ( ــــوى كاربون ــــى محت عتمــــادًا عل ٕ ــــم) CaCO3وا تصــــنیف  ت

وذلــك فــي منطقــة الدراســة إلــى أنــواع مختلفــة صــناعیًا الصــخور الجیریــة 
 أدناه، في الجدولكما هو مبین  )12المقترح من قبل (حسب التصنیف 

ویتضــح مــن خــالل الجــدول أن معظــم النمــاذج الجیریــة  ).7جــدول رقــم (
) وحجــر مــارلي Marlفــي منطقــة الدراســة تتــألف مــن صــخور المــارل (

) ونمــوذج واحــد فقــط Marlstone or Calcareous marlكلســي (
  .)Marlaceous Limestoneحجر جیري مارلي (
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  ).12تصنیف الصخور الجیریة المدروسة صناعیًا إعتمادًا على () 5جدول رقم (
  ) فيCaCO3%حدود (

Duda, 1985)(  
Type of Rock Sample No. 

75-40 Marl  F1 

75-40 Marl  F2  
75-40 Marl  F3 

75-40 Marl  F4 

75-40 Marl  F5 

90-75 Marlstone or Calcareous marl  F6 

75-40 Marl  F7 

96-90 Marlaceous Limestone  F8 

75-40 Marl  F9 

90-75 Marlstone or Calcareous marl  F10 

  
  الفحوصات الفیزیائیة والمیكانیكیة 

ــــــة  تبــــــدي الصــــــخور الجیریــــــة إختالفــــــًا كبیــــــرًا فــــــي الخصــــــائص الفیزیائی
اإلختالف في  مكوناتهـا المعدنیـة وقـوة إلتحـام والمیكانیكیة، وذلك بسبب 

ـــــة المـــــواد الالحمـــــة ومـــــدى تبلورهـــــا وكـــــذلك العملیـــــات  ـــــات ونوعی الحبیب
إن هـذه العوامـل تحـدد ). 13التحویریة التي طرأت علیهـا بعـد الترسـیب (

اص المهمــــة للصــــخرة مثــــل المســــامیة الظاهریــــة ومحتــــوى بعــــض الخــــو 
الرطوبــة والــوزن النــوعي والكثافــة الكلیــة والمقاومــة اإلنضــغاطیة وغیرهــا، 
إذ أنــــه مــــن خــــالل قیــــاس هــــذه الخــــواص یمكــــن معرفــــة مــــدى اســــتجابة 
الصــــخور للســــحق والطحــــن وكمــــا تحــــدد درجــــة تجــــانس المــــزیج الخــــام، 

رجــة الحراریــة الالزمــة إلتمــام وبالتــالي ســتنعكس هــذه الخــواص علــى الد

  Burnability) (Catterjee,1979 ,14عملیـة الحـرق (قابلیـة الحـرق
    ).11في

ــــوزن النــــوعي الظــــاهري وم ــــوى لقــــد تــــم قیــــاس كــــل مــــن المســــامیة وال حت
) لســــــنة 31وفــــــق المواصــــــفة العراقیــــــة رقــــــم ( الرطوبــــــة والكثافــــــة الكلیــــــة

قیاسها بإسـتخدام طریقـة أما المقاومة اإلنضغاطیة فقد تم  ،)8() 1981(
حســـب  الفحـــص نجـــزأو ) Point load testفحـــص حمـــل النقطـــة (
جهـاز  بإستعمال )ASTM-D5731, 2004 ()9المواصفة االمریكیة (

، علمـــًا أن طـــرق قیـــاس هـــذه الفحوصـــات موضـــحة )ADPمـــن نـــوع  (
ــائج الفحوصــات یمثــل ) 6رقــم (الجــدول ، )15(فــي مفصــًال  الفیزیائیــة نت

مقارنـــة المدروســـة، وتمـــت لـــبعض نمـــاذج الصـــخور الجیریـــة والمیكایكیـــة 
 ).7( رقم)، جدول 13النتائج مع النتائج التي جاءت في (

  ) بعض الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة لقسم من النماذج الجیریة لمنطقة الدراسة6جدول (
  المسامیة الظاهریة  رقم النموذج

)%(  
  الكلیة الكثافة

  )3(غم/ سم
  الوزن النوعي

  الظاهري
  محتوى الرطوبة

)%(  
  المقاومة اإلنضغاطیة

  )2(كغم/ سم
F1 12.77 2.24 2.23 3.70 205.12 
F2  17.01 2.18  2.13  3.75  192.50 
F6 21.73 1.93  1.94 3.95 150.28 
F7 21.24 1.95  1.94 4.1  150.13 

F10 18.43 1.87  1.88 3.88 187.32 
  

  ).13في صناعة اإلسمنت عن (ة المستخدمة ) الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة لعینات من األحجار الجیریة المختلف7رقم (جدول 
  النموذج

  

    الخاصیة

  
1  

  
2  
  

  
3  
  

  
4  

  
5  

 4.45 3.73 2.51 6.16 4.03  )%المسامیة الظاهریة (

 1.65 1.44 1.41 1.67 1.63  )3الكثافة الكلیة (غم/ سم

 2.70 2.66 2.63 2.72 2.73  النوعي الظاهريالوزن 

 484.8 1414.0 1242.3 458.81 852.44  )2المقاومة االنضغاطیة (كغم/ سم
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أن قیم المسـامیة المسـجلة مـن نمـاذج ) 6نالحظ من خالل الجدول رقم (
الجــدول رقــم مقارنــة مــع معــدالتها فــي جــدًا تعــد مرتفعــة منطقــة الدراســة 

) ممــا یقلــل مــن مقاومتهــا اإلنضــغاطیة وبــذلك تســهل ســحقها وطحنهــا 7(
أثنــاء مراحــل تهیئــة خلطــة المــزیج الــالزم لصــناعة اإلســمنت، وهــذا یعــد 
ــــة  المدروســــة فــــي  مــــن العوامــــل المشــــجعة إلســــتغالل الصــــخور الجیری

-1.87مـــا بـــین (أمـــا الكثافـــة الكلیـــة فتتـــراوح قیمتـــه  صـــناعة اإلســـمنت.
مطابقة مع معدالت األحجـار غیر ، وان هذه القیم تعد 3غم/ سم )2.24

، )13( الجیریــة المســتخدمة فــي صــناعة اإلســمنت حســب مــا أشــار إلیهــا
)، أن الكثافـــة الكلیـــة 6( رقـــم وبصـــورة عامـــة نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول

وتتـــــراوح قیمـــــة الـــــوزن النـــــوعي . تتناســـــب عكســـــیًا مـــــع درجـــــة المســـــامیة
یمتــه مــع الكثافــة فــي قویــدل التقــارب  )2.23 -1.88(مــا بــین  الظــاهري

. أمــا قــیم محتــوى الرطوبــة فــي نمــاذج درجــة المســامیة الكلیــة إلــى زیــادة
ـــــراوح قیمتهـــــا منطقـــــة الدراســـــة  ـــــینفتت قـــــد أشـــــار )، و %4.1 -3.7(مـــــا ب

)Chatterjee, 1979  وي علـــى أن المـــواد الخـــام التـــي تحتـــ) 11فـــي
ـــــى شـــــكل 7%(محتـــــوى رطوبـــــة  خلطـــــة خـــــام فـــــي ) یمكـــــن إدخالهـــــا عل

طاقــة للتســخین بــالهواء، وفــي حالــة  كالعملیــات الجافــة مــن غیــر اســتهال
) یمكــن تجفیفهــا بواســطة الغــازات %15-7(   تجــاوز محتــوى الرطوبــة 

 الجیریــة فــي منطقــةفــإن معظــم النمــاذج لــذا الحــارة الخارجــة مــن الفــرن، 
لهـــا قـــیم محتـــوى رطوبـــة منخفضـــة، وهـــذا یعـــد عـــامًال مشـــجعًا الدراســـة 

السـتخدام هــذه الصــخور كمـواد أولیــة فــي صـناعة اإلســمنت، وخصوصــًا 
بینمـــا تمثـــل المقاومـــة اإلنضـــغاطیة  فـــي حالـــة إســـتخدام الطریقـــة الجافـــة.

حصـــیلة التـــأثیر المشـــترك لعوامـــل عدیـــدة منهـــا المســـامیة ونـــوع المعـــادن 
، فتتــــراوح قیمتهــــا مــــا بــــین المكونــــة للصــــخرة ونســــبة الشــــوائب الموجــــودة

) كغـــم/ 205.12) الـــى (F7كمـــا فـــي النمـــوذج ( 3/ ســـم) كغـــم150.13(
تبــین مــن خــالل النتــائج المســجلة فــي الجــدول  ).F1فــي النمــوذج ( 3ســم

زیـــادة نســـبة المســـامیة وضـــعف عملیـــة إعـــادة التبلـــور وقلـــة  أن) 6رقـــم (
وبصـــورة . المـــادة الالصـــقة جعلتهـــا تمتلـــك قـــیم مقاومـــة إنضـــغاطیة قلیلـــة

منطقـة الدراسـة  ذات مقاومـة واطئــة أو تعـد الصـخور الجیریـة فـي عامـة 
سـتخراجها مـن  قلیلة لعملیـات التكسـیر والسـحق ٕ و كـذلك لعملیـات القلـع وا

المكاشـــــف والمقــــــالع وبنــــــاءًا علیـــــه، تعــــــد هــــــذه الصـــــخور مــــــن الناحیــــــة 
یتبــین ممــا ســبق بـــأن  .المیكانیكیــة مالئمــة وصــالحة لصــناعة االســمنت

 ، النمــــاذج الجیریــــة ذات المســــامیة العالیــــة تمتــــاز بمحتــــوى رطوبــــة عــــالٍ
ــــة، أي أن العالقــــة مــــا بــــین درجــــة  وبالتــــالي تبــــدي مقاومــــة للســــحق قلیل

ونجد أن محتوى الرطوبـة یعتمـد بالدرجـة األسـاس علـى درجـة یة، المسام
علـى درجـة  المسامیة، فـي حـین ال تعتمـد المقاومـة اإلنضـغاطیة للنمـاذج

المســـامیة ومحتــــوى الرطوبــــة فقــــط بــــل أن هنــــاك عوامــــل أخــــرى تشــــترك 
معهما وذات تأثیر على قیمتها، مثل المكونـات المعدنیـة ونسـبة تواجـدها 

ـــور ونمـــو الســـبارایت  ـــة اعـــادة التبل ـــدم عمل فـــي الصـــخرة وكـــذلك مـــدى تق
)Sparite(.  

  جاتاالستنتا
أنهـا  أظهرت الدراسة المعدنیة للصخور الجیریة في منطقـة الدراسـة  -1

وبنســب متماثلــة تقریبــًا فـــي بشـــكل رئــیس  الــدولومایت معــدنمكونــة مــن 
أمــــا  .والكالســــایت الكــــوارتز معــــدنأیضــــًا مــــن  ومكونــــةمعظــــم النمــــاذج، 

بالنسبة للصخور المارلیة فقد بینـت الدراسـة المعدنیـة بأنهـا تتكـون بشـكل 
  .والكوارتزفضًال عن الكالسایت  ،معدن الدولومایتأساسي من 

تبــین مــن خــالل التحالیــل الجیوكیمیائیــة أن معظــم النمــاذج الجیریــة  -2
المالئمـة لصـناعة غیـر رئیسـة تحوي على األكاسـید الالدراسة  في منطقة
 )CaO) وانخفــاض نســبة (MgOوذلــك بســبب ارتفــاع نســبة ( األســمنت

ـــة ذات تركیـــز عـــالٍ مـــن أوكســـید بأنهـــا صـــخور تتمیـــز ، إذ فیهـــا ر جیری
) وواطئـــــة مـــــن الكالســـــایت، وذات تركیـــــب كیمیـــــائي MgOالمغنســـــیوم (

متغایر، لذا فأن صخور هذه المنطقة غیر مناسبة لإلسـتخدام فـي مجـال 
نّ تراكیــز العناصــر والمكونــات األخــرى هــي  صــناعة اإلســمنت، ٕ خــارج وا

 وكــذلك فــان المواصــفات المطلوبــة إلنتــاج اإلســمنت البورتالنــدي.حــدود 
لصـناعة االسـمنت بسـبب ارتفـاع أیضـًا تعد غیـر مالئمـة صخور المارل 

  عن الحدود المسموح بها.) CaO) وانخفاض نسبة (MgOنسبة (
تتطـابق مـع الحــدود المسـموحة بهـا فــي أن نتـائج الخـواص الفیزیائیــة  -3

إســتخدام االحجــار الجیریــة لصـــناعة اإلســمنت البورتالنــدي حیــث دللـــت 
هــــذه الخــــواص علــــى إمكانیــــة معالجــــة هــــذه الصــــخور بالطریقــــة الجافــــة 
إعتمـــــادًا علــــــى محتواهــــــا مــــــن الرطوبـــــة الطبیعیــــــة، أمــــــا قــــــیم المقاومــــــة 

ـــة الدرا ـــى اإلنضـــغاطیة لمعظـــم النمـــاذج الجیریـــة فـــي منطق ســـة فتشـــیر إل
قابلیتهــا الجیــدة للســحق والطحــن، ولــذلك تعــد هــذه الصــخور مــن الناحیــة 

  الئمة وصالحة لصناعة االسمنت.المیكانیكیة م
لالســتخدام ممــا تقــدم نســتنتج أن الصــخور المدروســة غیــر صــالحة  -4

كمواد أولیة لصناعة االسمنت، ما لم تعالج بمضـافات خاصـة أو تعـدیل 
  خالل المواد األولیة األخرى.د من نسب االكاسی
  التوصیات

نظـــــرًا لمالئمـــــة الظـــــروف المقلعیـــــة للصـــــخور الجیریـــــة فـــــي منطقـــــة  -1
ــــــوفر طــــــرق  ــــــع وت ــــــث ســــــمك الطبقــــــات وســــــهولة القل (الفتحــــــة) مــــــن حی
ـــذا یمكـــن دراســـة مكـــون جیـــري آخـــر مالئـــم كمـــادة أولیـــة  المواصـــالت، ل
لصــــناعة االســــمنت یخلــــط مــــع صــــخور منطقــــة الدراســــة لتعــــدیل نســــب 

وكســید المغنســیوم، وكــذلك دراســة اســتخدام صــخور أاالكاســید خصوصــا 
و كحجـــر تحكـــیم للســـكك أالمنطقـــة الســـتخدامات أخـــرى، كصـــخور بنـــاء 

  الحدید.
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Abstract  
The mineralogical, geochemical and some petrophysical, mechanical tests were done on the limestone samples 
of quarries of Fath'a formation area to evaluate the Suitability of Limestone Rocks of raw material for cement 
manufacturing. Mineralogical study of limestone rocks shows, that dolomite is the dominant mineral in all 
samples with a small amounts of calcite and quartz, whereas is geochemical study shows that the concentration 
of ; CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Na2O, K2O, are unsuitability for the manufacture of portland cement 
according  to  the limits permitted to product cement. The petrophysical tests reflect the decrease of total density, 
specific gravity, and moisture content, and the rising of  porosity of the samples, It was also noted low 
compressive strength as a result of high porosity and cracking.                                                                      
                                                         

  


