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 الولخص

 

 –جشحول عول٘ة اسحغالل خاام فْساتات جياْٗي عيا اات )البالْ٘سا٘ي( فاٖ الشاشكة العاهاة للتْساتات فاٖ ال اائن 

الخاهاات  غشبٖ العشاق علٔ عذد هي الوشاحل الوحعاقبة، جؤذش فِ٘ا ظشّف ف٘زٗائ٘ة ّك٘و٘ائ٘ة جِذف الٔ جٌ ٘ة

(%، جوِ٘ذا لذخْلِا فٖ 32-30هي الشْائب الوظاحبة ّسفع جشك٘ز خاهس أّكس٘ذ التْستْس فِ٘ا الٔ حذّد )

خطااْؽ تًحاااز األسااوذس التْسااتاج٘ة. ّبِااذف دساسااة ظااشّف ُاازٍ الوشاحاال جااشٓ ه اسًااة الحشك٘ااب الوعااذًٖ 

ْجاى سئ٘سحاى فاٖ سفاع جاْدس الخاام ّالي٘و٘ائٖ لٌوارز هخحاسس هي هْاقع هحعاقبة فٖ خطْؽ اإلًحاز. جؤذش خط

(. ّجبذأ الوعالجة الحشاسٗاة باذخْل slimeُوا الوعالجة الحشاسٗة للخام ّعول٘حٖ تؽتاء الج٘ش ّفظل السالٗن )

الخام الٔ هٌط ة الحجت٘ف فٖ التشى الذّاس، تر ٗاحن الاحخلض هاي الشؽْباة ّالواادس العؼاْٗة، ّبزٗاادس الحاشاسس 

 1000عادى الطٌ٘٘ة الٔ أكاس٘ذُا الشئ٘سة، ذان جٌح ال الواْاد الأ هٌط اة الحاشق )فٖ هٌط ة الحسخ٘ي جحتيك الو
o
C ح٘د ٗحن كلسٌة اليالساٗث الٔ أّكس٘ذ اليالسْ٘م ّذٌائٖ أّكس٘ذ الياسبْى. ّجؤذش ُزٍ الوعالجاة الحشاسٗاة )

حااْل ؽااْس علاأ الي٘و٘اااء البلْسٗااة لوعااذى التشاًيْةٗااث ًح٘جااة اًختاااع هححااْاٍ هااي الياسبًْااات، كوااا ٗح

اليلْلْف٘ي الٔ أؽْاس فْستاج٘ة هحبلْسس، ٌّٗعيس ُزا الحغ٘ش الوعذًٖ ك٘و٘ائ٘ا علأ هححآْ العٌاطاش الشئ٘ساة 

ّاألذشٗة. ذن جع ب الوعالجة الحشاسٗة عول٘ة تؽتاء أّكسا٘ذ اليالساْ٘م ّجحْٗلاَ تلأ ج٘اش هطتاذ جااف رّ حجان 

ع الويًْاات التْساتاج٘ة الٌاعواة باساحخذام الغشبلاة ( هاٗيشًّاا،، الازٕ ٗتظال ةح اا ها45حب٘بٖ ًااعن اقال هاي )

الشؽبة، ّٗتظل ػوٌِا بعغ األكاس٘ذ الوححشسس هي كلسٌة األؽ٘اى، ّٗطشح ُزا الجزء بشيل )ساالٗن(. فاٖ 

ح٘ي ٗخزى الجزء الوتظْل الزٕ ٗورل الخاهات الوشكزس رات هححْٓ هي خاهس أّكس٘ذ التْساتْس أكراش هاي 

 تًحاز حاهغ التْستْسٗك ّاألسوذس التْستاج٘ة. % جوِ٘ذا ةسحخذاهِا فٖ 31
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