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  الرمال السوداء في مصر واهميتها االقتصادية
  

ثقيلة ملونه تعمل كمصدات هي رواسب فتاتية من حبات معادن و  ورشيد دمياط من بالقرب النيل مصب عند السوداء الرمال ترتكز رواسب

 منطقة ١١وجود هذه الرمال ىف إىل ات دراسالتشري و . طبيعية المواج البحر وحتمي الدلتا من الغرق حتت منسوب مياه البحر يف وقت املد

، تبدأ من إدكو مشال حمافظة البحرية ومتتد حىت رفح كيلو مرت   ٤٠٠علي سواحل مصر املطلة علي البحر األبيض من رشيد حيت رفح بطول 

  .بحر االبيض املتوسطعلى ال

األملنيت الروتيل و من أبرزها معدن على معادن اقتصادية تدخل ىف العديد من الصناعات، حتتوى هذه الرمال وما جيدر ذكره ان 

كذلك ،  العوازل واخلزف واالسنان التعويضيةالذى يستخدم ىف صناعة البويات، ومعدن الزركون الذى يستخدم ىف صناعة السرياميك و 

ووية واالسرتاتيجية عنصر الزركونيوم الذي يستخدم يف صناعة أغلفة الوقود النووي ويف العديد من الصناعات الن  يستخرج من معدن الزركون

، واجلارنيت الذى يستخدم ىف صناعة فالتر املياه والصنفرة، واملاجنتيت الذى يستخدم ىف صناعة احلديد اإلسفنجى وتغليف األخري

تقنية الىت أنابيب البرتول، باإلضافة إىل معدن املونازيت املشع، وهو مصدر إنتاج العناصر األرضية النادرة املستخدمة ىف الصناعات عالية ال

  .اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووىتعتمد أغلبها على اإللكرتونيات، كما أنه مصدر للحصول على 

ما نسبة قليلة من العناصر املشعة من املعادن املشعة فهي حتتوي علي معدين املونازيت والزركون و الرمال السوداء أما عن حمتوي 

يف النواحي  كبريةأما معدن املونازيت فيوجد به عناصر أرضية نادرة هلا أمهية  . مثل الثوريوم واليورانيوم، لذلك مسيت بالرمال املشعة

اإلشارة إيل أن هيئة املواد النووية وجتدر . واجلدير بالذكر أنه إذا مامت استغالهلا سوف يساهم ذلك يف تقليل األخطار البيئية. االسرتاتيجية

من رشيد حيت العريش وقدرت االحتياطيات املؤكدة يف بعض املواقع بعض حفر  الرمال السوداء قامت برسم خرائط تفصيلية خلامات قد 

قدير املعادن االقتصادية يف تلك الرمال، كذلك أنشأت وحدات إلنتاج عينات صناعية من مئات اآلبار وحتليل آالف العينات لت

تصادية من تلك الرمال وطرحتها يف السوق احمللي وكان الطلب عليها كبريا ، لذلك فإن إقامة مصنع إلنتاج املعادن االق الرمال السوداءمعادن

  .سوف يكون مصدرا هاما لإلضافة إيل الدخل القومي

وصف نوعيتان من الرمال السوداء يف املنطقة حبسب تركيز املعادن الثقيلة، مت وقد كانت تستغل منذ احلرب العاملية الثانية وقد 

وتقدر ) . ٪٤٠( الثقيلة املعادن توي نسبة اقل منونوعية رمادية حت )٪٩٠ - ٧٠(نوعية داكنة اللون غنية جدا باملعادن الثقيلة 

أن مصر متتلك احتياطا يف جني اظهرت دراسات اخرى . )او الكثر ٪ ٤٠(من اخلام عايل الرتكيز  مليون طن ٢٥االحتياطات املوجودة ب
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 اغلب املكوناتملعدنية ان وقد اوضحت الدراسات ا. معادن ثقيلة ٪٣,٤ اىل ٢مليون طن من الرمال السوداء مبتوسط تركيز ٣٦٦يبلغ 

وهو ما  ملم٠,٠٧٦و  ٠,١٢٤بني  ومعظمها ملم ٠,١٢٥يف احلجم احلبييب يف رواسب املال السوداء املصرية ترتكز  االقتصادية املعدنية

   .يعين سهولة فصلها بالفصل امليكانيكي غري املكلف

التكنولوجية باقل كلفة حتويلها إيل منتجات اقتصادية استغالل هذه الرمال و فضل طرق بشركة النصر للتعدين إخرباء قد حدد و 

أجهزة تعمل علي فصل رواسب هذه الرمال الثقيلة يف أماكنها وإعادة الرمال الباقية إيل أماكنها مرة أخري حيت ال تكون هناك باستخدام 

أمتار وتقوم  ٥خاصة بعمق  بركةوضع يف لوقت وتجرافة وشفاطة يف نفس اماكينة وتتم هذه العملية باستخدام ناسيب تغريات بيئية أو يف امل

يدفع بتقليب الرمال اليت أمامها عند قاع الربكة فتنهار هذه الرمال من القاع وكل ما فوقها، ويتم شفط خليط املاء والرمال بطلمية رمال مث 

بقية إيل اخللف، مث تدخل املرحلة الثانية وهي عملية اخلليط يف أنبوبة إيل وحدة الرتكيز األويل العائمة الستخالص الركاز وإعادة الرمال املت

جهاز ، مث يدفع خليط الرمال واملاء إيل %٤٠ترفع نسبة الركاز إيل و استخالص تعتمد علي االختالف يف الوزن النوعي بني الركاز والعادم، 

تقريبا، مث % ١٠٠ائب حبيث تصل إيل ختليص الركاز من باقي الشو ميكن وبعدها % ٩٠حلزوين حيث يتم رفع نسبة الركاز إيل فصل 

تدخل مرحلة جديدة علي جهاز يسمي جبهاز الفصل وفيه يتم فصل املعادن بالنقاوة املطلوبة وتستخدم فيه الطرق الكهربية واملغناطيسية، 

  .ستغرق سوي ساعات بسيطة وبتكاليف زهيدةتال الرتكيز والفصل مراحل واجلدير بالذكر ان 

يف حمافظة كفر الشيخ ، وأن  سلرب لا ةري حبو بلطيم يف ال حمملة بقدر كبري من املواد املشعة وخاصة املوجودة الرم ويذكر ان هذه

 .اضافة ايل نسب متفاوتة من معدن الذهب احلر، املشع "سرتونشيوماال"و" الثرييوم"و" اليورانيوم"على  تويمن الرمال السوداء حت% ٤

 ةيامحلا لئاسو  لامهاب ةعشم داو مل نينطاو ملا ضير عت بنجتو  قر غلا نم اتلدلا ىلع ظافحلا ةطير ش لالغتسالل ةر كتبم قر ط نع ثيدحلاويبقى 

    .ةعانصلا هذه لحار م لك يف نامالاو 
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