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 االستخالص المعدني للترسبات المعدنية

 الثامنة المحاضرة



 االستخالص الوعذًي
  العمميات مجمل بأنو ألمعدني االستخالص يعرف 

 من والقادمة المستخرجة ألخام المواد عمى تجري التي والمعالجات
 .الخام المواد ىذه من الفمزات أو المعادن إنتاج ألغراض المناجم

 العقيمة الصخور مع مرتبط يكون المعدنية المكونات تواجد إن
 نظامية وغير معقدة وبصيغ متعددة وأنواع بأشكال ليا الحاضنة

 والترسيبية الجيولوجية الظروف عمى األساس بالدرجة تعتمد
 ىذه استخالص عمميات تحتاج وبذلك ,أوجدتيا التي المعقدة

 عممية وأساليب مناسبة وتقنيات طرق الى المعدنية المكونات
 الخصائص عمى اعتمادا معدني مكون كل مع تتعامل مبتكرة

 .فمز او معدن كل يمتمكيا التي والمميزات
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 هىقع هعول الوعالجة واالستخالص الوعذًي
 األرض سطح تحت أو سطحيا   منجما   أكان سواء المنجم موقع إن

 تواجد وموقع الجيولوجية الظروف على بناءا   اختياره يتم

 وتصريف بشراء الخاصة األسواق موقع وإن,الخام الترسبات

 الصخور أو الفلزات أو المعادن من االستخالص معامل منتجات

 معها والتعامل تعيينها يتم المستهلكين إلى وإيصالها الصناعية

 فان وعليه ,االقتصادية والعوامل الجغرافية الظروف ضوء على

 بذلك تحكمه المعدني واالستخالص المعالجة معمل موقع اختيار

 -:هي عوامل عدة
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توووفر الموقووع المناسووء منشوواء ملوول هووذا المعموول الخوواص بمعالجووة 1.
 .الخامات

 .قريء من موقع المنجم حيث يتم استخراج مواد الخام2.

 .قربه من مصادر المياه المستخدمة في المعالجة3.

 .قربه من مصادر الطاقة الكهربائية قدر اممكان4.

 .سهولة الوصول الى أسواق التصريف واالستهالك5.

 .إمكانية ربط الموقع بشبكة المواصالت البرية , البحرية أو الجوية6.

توفر الخبرة واأليود  العاملوة الدوادرة علوى إدارة ألعمول بكلوف إنتواج 7.
 .مناسبة

موع تووفر اممكانيوة بمعالجوة المحاليول , يجء أن ال يوثلر علوى البيئوة8.
 .الصناعية والفضالت وجعلها صديدة البيئة

وجود الددرة واممكانية في التخلص من الفضالت المنجميوة الكبيورة 9.
 .  وردمها في األماكن المناسبة
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  هراحل هعالجة واستخالص الوعادى 

 Stages of Mineral Processing  

  Mineral liberationالمعدن من الصخور المحيطة بو تحرير  -1
إن أليدددف مددن ىددذه المرحمددة ىددي تحريددر أو فددك ارتبدداط ألمعدددن 
ألمطموب وفصمو من الصخور والمواد الغثة المرتبطة أو المحيطدة 

 .  بو
ىذه العممية بدججرا  أعمدال تكسدير الصدخرة الدى أجدزا  صدغيرة تتم 

, الحجم بحيث تصل الى اقل من الحجم الحبيبي لممعددن المطمدوب
ىذه المرحمة يتم الحصول منيا عمى حجم حبيبي لمعددن واحدد او 
خميط من عدة معادن اعتمدادًا عمدى المكوندات المعدنيدة الموجدودة 

 .في الصخور
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 Separation Mineral  المعدني الفصل -2
 األولى المرحمة من المستحصمة لمنواتج المعدني الفصل أعمال تتم
 الحجم من واحد نوع عمى تحتوي مجموعة كل مجاميع عدة الى

 بواسطة العممية ىذه تتم ,المعادن أنواع بأحد يختص الذي الحبيبي
 ,الميكانيكية ,الطرق بجحدى ومعالجة فصل عمميات إجرا 

 من الخارجة الصخرية المكونات عمى الفيزيائية او الكيميائية
  .األولى المرحمة

 disposal Product  والفضالت امنتاج من التخلص-3

يتم تصريف نواتج عمليات المعالجة واالستخالص بواسطة بيعها 
إلى المستهلكين وتسويدها الى األسواق العالمية أما الفضالت يجء 
التخلص منها عن طريق إيجاد أماكن مناسبة للردم والدفن لضمان 

 عدم تليرها على البيئة
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  Mineral Liberationتحرير الوعادى 

 معدنية تجمعات ىيئة عمى صمبة بصورة تتواجد ألمعادن معظم
 وفك تحرير عممية إن ,األخرى الصخرية المكونات مع معقدة
 عممية الصخور في والعقيمة الغثة المواد مع المعادن ىذه ارتباط
 كميات توفر الى باإلضافة مناسبة فنية تقنية وجود تتطمب صعبة
 االرتباط فك عمميات معظم .األعمال ىذه النجاز الطاقة من كبيرة
 وتحويميا لمصخور التكسير عمميات بواسطة تنجز المعادن وفصل
 شكل عمى المعادن تتواجد أخرى حاالت في ,صغيرة أجزا  الى

 .البعض بعضيا عن منفصمة حبيبات شكل عمى أو حرة معادن
 :ىي مراحل بعدة المعادن تحرير عممية تتم
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 : الصخور وتكسير سحق•
 المعالجة مرحمة في الصخور سحق عممية إن •

 الصخرية الكتل تكسير عممية تعني المعدني واالستخالص
 األجزا  ىذه طحن مرحمة تمييا ثم ,صغيرة أجزا  الى الكبيرة

 الجزيئات تحرير لضمان ناعمة جزيئات الى الصغيرة
 ىي العممية ىذه من ألغرض ليا, الرابطة المواد من المعدنية
 ليا الرابطة المواد من المعدنية والحبيبات الجزيئات تحرير
 العائدة المعدنية السطوح أو الحبيبات ىذه تعريض وكذلك
 المواد مع تتفاعل لكي الصخور في المتواجدة المعادن الى

 المواد أو الصخور من وعزليا فصميا بيدف الكيماوية
 . ليا الرابطة

 



 رالصخو مكائن ومعدات تكسير  
Crushing Machines       

زالة قمع ألمنجمي, االستخراج عمميات أثنا  يتم  من المعدنية الترسبات وا 
 ,المعدات ,العمل أسموب عمى تعتمد مختمفة وحجوم بأشكال مكانيا

 أحجام إن .ألمنجمي االستخراج أعمال إجرا  في المستخدمة التقنيات
 تتراوح األولى المراحل في التكسير مكائن الى ترسل التي الصخرية الكتل

 الجزيئات حجم معدل ,سنتمترات عدة الى واحد متر من تقريباً  أحجاميا
  إن .ممم (20-10) من تقريبا تتراوح المرحمة ىذه من الناتجة الصخرية

 وبنسب جدا قميمة تكون الحجوم ىذه من تحريرىا يتم التي المعادن كمية
 الى المجو  الى الحاجة تظير لذلك ,اإلنتاج بمتطمبات تفي ال ضئيمة
 الى الصخرية الجزيئات تكسير أعمال من ثانية مرحمة واعتماد إجرا 
 تكسير مرحمة ان .األولى المرحمة في المنتجة الحجوم من اصغر حجوم

 ما عادة صغيرة أجزا  الى 3متر (1) جدا الكبيرة األحجام من الصخور
 ومناسبة خاصة حجر وكسارات معدات وباستخدام مراحل عدة عمى تتم

   ,مرحمة كل في لمعمل
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 Primary يسمى الذي األولى الصخرية الكتل تكسير مرحمة ان•
Crushing تكسير في ومتخصصة مصممة كسارات استخدام يتم 

 وكذلك (Jaw Crusher) الفكية الكسارة تسمى الكبيرة األحجار
 من النوع ىذا .(Gyratory Crusher) المحورية الكسارة

 عالية ضغط بقوة أدا  طاقة وليا بطيئة حركتيا تكون الكسارات
 لتشغيميا الالزمة االستيالكية الطاقة من يمكن ما بأقل لمتكسير
 - Kwh/Ton (0.2 بين تتراوح كيربائية طاقة تستيمك حيث
  الصخور تكسير أعمال من الثانية ألمرحمة  .(2.0

Secondary Crushing تكسير معدات استخدام تتضمن 
  حجم من حجميا وتصغير الصخرية األجزا  بتكسير تقوم خاصة

 الكسارات من النوع ىذا مثل ممم (10) حجم إلى ممم (100)
 الكسارة وكذلك القمعية الكسارة Cone Crusher يسمى

 :التالي شكلال في كما  المطرقية
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 الصخورمكائن ومعدات طحن 
 Grinding Machines  

 الحبيبية األحجام طحن عمليات تتضمن الصخور طحن مرحلة•

 اصغر الى وتحويلها ملم (20-10) من أحجامها تتراوح التي

 المرتبطة المواد من المعادن تحرير به يتم ممكن حبيبي حجم
 توجد ال العلم مع ,تدريبا   ملم (0.1) حجم الى وإيصالها بها

 .تماما كاملة بصورة المعادن تحرير كفاءة انجاز إمكانية هناك

 حديدية أو معدنية طواحين الصخور طحن اعمال في تستخدم

 حسء أنواع على وتكون دورانية حركة ذات الشكل اسطوانية

 كما وهي الطحن في المستخدمة المعادن أو الصخور نوع
 -:يلي
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 هكائي وهعذات طحي الصخىر 

Grinding Machines  

مرحلة طحن الصخور تتضمن عمليات طحن األحجام  •

ملم وتحويلها ( 20-10)الحبيبية التي تتراوح أحجامها من 

الى اصغر حجم حبيبي ممكن يتم به تحرير المعادن من 
, ملم تدريبا  ( 0.1)المواد المرتبطة بها وإيصالها الى حجم 

مع العلم ال توجد هناك إمكانية انجاز كفاءة تحرير المعادن 

تستخدم في اعمال طحن الصخور . بصورة كاملة تماما

طواحين معدنية أو حديدية اسطوانية الشكل ذات حركة 

دورانية وتكون على أنواع حسء نوع الصخور أو المعادن 
 -:المستخدمة في الطحن وهي كما يلي
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 Mills Rod  الدضبان طاحونة•
 ما نوعا بطيئة بسرعة محورها حول تدور حديدية اسطوانة عن عبارة
 طول ذات الحركة حرة الصلء الحديد من قضبان على داخلها في  تحتو 
 بحرية الدوارة االسطوانة داخل وتتحرك االسطوانة طول من بدليل اقل

 (1-1.5) من يتراوح وقطرها متر (1.5-2.0) من االسطوانة طول يتراوح
 استخدام فيها يتم مفتوحة دائرة بشكل الطواحين هذه تعمل عادة ,متر

 .االداء وسرعة لكفاءة الرطء الطحن اسلوء
 Mills Ball  الحديدية الكرات طاحونة•

 كما نسبيا   بطيئة بسرعة محورها حول تدور حديدية اسطوانة عن عبارة
 حديدية كرات على داخلها في تحتو  الدضبان طاحونة في الحال في

 في تدور الطحن بعمليات تدوم التي وهي الصلء الفوالذ من مصنوعة
 النوع هذ .لالسطوانة الدورانية الحركة ألناء حرة بصورة اسطوانة داخل
 وعمليات التعدين عمليات في واسع وبشكل االستخدام شائع الطواحين من

 وتعمل الرطبة أو الجافة بالحالة العمليات تتم ما وغالبا المعادن تحرير
 الطاحونة الى لانية مرة الكبيرة الحجوم تعاد حيث مغلدة دائرة بشكل
 الشكل في كما .المطلوء الحبيبي الحجم إلى تحويلها أعمال متمام
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 Mills Tumbling  القالبة الطاحونة•
 يصل جدا كبير حجم ذات دوارة حديدية اسطوانة عن عبارة ىي 

 عمل أسموب بنفس تعمل السعة في 3م (500) حوالي الى
 حديدية مواد أي دخميا في تحتوي ال إنيا عدا ما السابقة الطواحين
 الخام حبيبات تصادم تأثير تحت الطحن عمميات تتم حيث الطحن
 أثنا  .الذاتية بالطاحونة أحياناً  وتسمى اآلخر البعض مع بعضيا
 الصخور جزيئات رفع عممية تتم لالسطوانة  الدورانية الحركة
 لالسطوانة الداخمي الجدار عمى توضع حديدية رفوف بواسطة
 قعر نحو حر سقوط لتسقط األعمى إلى الخام رفع ميمتيا

 صخرية كتل أحيانا ,ويوضع الصخرية الجزيئات باتجاه االسطوانة
 الحركة ىذه ,الطحن عمميات انجاز عمى تساعد نفسو الخام من

 .ناعمة حبيبات الى الصخرية الجزيئات طحن في تتسبب المستمرة
 .(B-5-7) شكل
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             Sievingالتصٌيف او الٌخل  

 المعدنية لمجزيئات الحبيبي الحجم تصنيف عمميات تعرف•
 لمجزيئات السماح ىي والتصنيف النخل وتقنية معدات باستخدام
 في األبعاد ومعرفة محددة فتحات خالل من بالمرور المعدنية
 يسمح بو خاص منخل ىناك حبيبي حجم لكل .والحجم الشكل
 ضو  عمى خاللو من المعدنية الحبيبات او الجزيئات بمرور
 ال الحجم الكبيرة الحبيبات اما ,الفتحات ليذه اليندسية األبعاد

 األحجام أي (Over Size) وتسمى بالمرور ليا السماح يتم
 األماكن في خارجا وتطرح تجمع حيث األكبر الحبيبية

 يوضح التالي شكلال .التصنيف عممية من ليا المخصصة
 المناخل او المصنفات فتحات وأحجام أنواع مختمف
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ألنوع اآلخر من المناخل ىو المنخل أو المصنف الوتري او القضيبي •
والذي يكون عمى شكل قضبان حديدية متوازية مع بعضيا البعض 
تفصل بينيما فتحات ذات حجوم مختمفة تتناسب والحجم الحبيبي 

 المطموب بحيث يمكن تصغيرىا وتكبيرىا حسب الحجم الحبيبي المطموب
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 الوعذًي  واالستخالص الفصل  -2

and Dressing Mineral Separation 

 األخر عن واحد معدنين أي فصل عممية في المثالية الطريقة إن•
 التي والمميزات الخصائص في االختالفات عن البحث ىو

 ىذه وتوظيف استخدام إمكانية وبالتالي ,معدن كل يمتمكيا
 أو األسموب باستخدام المعدني الفصل عمميات في الخصائص
 المميزات ىذه من كل ليا تستجيب التي المناسبة الطريقة

 بين المميزات في الفروقات كانت إذا .المعدنية والخصائص
 السيل من يكون ذلك كبيرة الصخور في المتواجدة المعادن
 إذا أما المعادن ىذه وفصل المعالجة في بسيطة طريقة استخدام

 وطرق وسائل استخدام يجب عندئذ   متقاربة الفروقات كانت
 لغرض والمعدات باألجيزة االستعانة أو معقدة تكون ربما أخرى
   .المعدني الفصل عمميات إجرا 
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 طرق الفصل واالستخالص المعدني 
 Method of Separation 

 معالجة في اعتمدت ومختلفة عديدة وأساليء طرق هنالك•

 خاصية تستخدم الطرق هذه من كل ,المعادن واستخالص

 عليها وتعتمد المعدنية المكونات إحدى خصائص من معينة

 األخرى العوامل من وكذلك ,المعدني الفصل عمليات في

 توفر ,المتوفرة التدنية هو العمل أسلوء اختيار في المثلرة

 العمل انجاز على الدادرة العلمية المعرفة وكذلك المال رأس
   :هي المعدني الفصل طرق أهم .عالية بكفاءة
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.A طرق الفصل الدديمةSeparation of Minerals –Post  
 Thickening Methodطرٌقة التثخٌن –

 Filtering  Methodطرٌقة الترشٌح –

 Thermal Drying methodطرٌقة التجفٌف –

.B طرق الفصل الفيزيائيةPhysical Methods of Separation 
 Separation by Sizingالفصل بواسطة الحجوم 1.

  Hand Sortingالفصل الٌدوي 2.

 Dense – Medium Separationالفصل بواسطة وسط كثٌف 3.

 Separation  Densityالفصل باستخدام الكثافة 4.

 Magnetic Separationالمغناطٌسً الفصل 5.

 Electrical Separationالكهربائً الفصل 6.

.C طرق الفصل الكيميائيةChemical Methods of Separation 

 Flotation Methodطرٌقة الطفو •

 Leaching Method لخلباطرٌقة الترشٌح أو •
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 طرق الفصل القذيوة 
Post – Separation of Minerals 
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 process  Thickening  التثخين او التكثيف عممية -1  
 المعدنية الجزيئات عمى الحاوية المياه وضع يتم التقنية ىذه باستخدام

 الكافي الوقت إعطا  بغية مناسبة زمنية لفترة كبير خزان أو حوض في
 او الحوض قعر في واالستقرار بالترسيب المعدنية لمجزيئات لمسماح
 .العوالق من خالية او صافية المياه من العموي الجز  يبقى بينما الخزان
 خميط إضافة عند مستمرة بصورة العممية ىذه استخدام يتم ان ممكن
 الخزان أعمى من الصافي الما  سحب ويتم الخزان الى جديد معدني
 من كثير في ممكن .الخزان أسفل من الراكدة المعدنية الجزيئات وتسحب
 قصير وبوقت سريعا المعدنية لمجزيئات الترسيب معدل يكون أن األحيان
 او الكبيرة الجزيئات مع الناعمة الجزيئات التصاق عممية حصول يسبب
 كبيرة ترسيب سرعة ذات حجما اكبر جزيئات لتكوين البعض بعضيا مع

   .قصير بوقت الخزان قعر في تستقر
 



   Process  Filtering   الترشيح طريقة -2
 المواد محتويات ضمن الداخمة الما  نسبة تقميل لغرض
 ذلك انجاز يمكن التكثيف بعممية فصيا تم التي الصمبة

 العممية ىذه تتم .Filtration الترشيح عممية باستخدام
 الجزيئات مع الما ) الخميط ىذا ضخ عمميات اجرا  بواسطة
 مسامي حاجز خالل من المرور عمى نجبره كي (المعدنية

 من او معدني الحاجز ىذا كان سوا  مناسبة فتحات ذات
 الجزيئات ويحجز فقط الما  بمرور يسمح الذي القماش
 الى تؤدي المواد ىذه من طبقة مكونة تتجمع لكي المعدنية

 متكررة وبصورة الوقت مرور مع لذلك ,الفصل كفا ة تقميل
 عمميات استمرار مع خارجا المواد ىذه وجمع دوريا إزالتيا يتم

   .المعالجة
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 Process Drying التجفيف عممية -3
 تحتوي تزال ال صمبة مواد عن عبارة الترشيح عممية نواتج
 لذا المعدنية مكوناتيا ضمن الرطوبة من معينة نسبة عمى
 ذلك ويتم جافة مواد عمى الحصول بيدف منيا التخمص يجب
 المناطق وفي المواد ليذه حراري تجفيف عممية بججرا 

 المشمسة واأليام العالية الحرارة درجة ذات الصحراوية
 ونواتج المواد تعرض بواسطة التجفف عمميات تتم ,الطويمة
 من لمتخمص المباشرة الشمس ألشعة الترشيح عمميات
 المناسبة غير أجوا  في أو الحضرية المناطق في .الرطوبة
 النفطية المشتقات بأحد تعمل كبيرة حرارية أفران تستخدم
 .التجفيف اعمال النجاز
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 - B الفصل الفيزيائية طريقة 

 Physical Method of Separation  

 على الفٌزٌائٌة المعدنً الفصل طرٌقة تعتمد•

 الصخور أو للمعادن الفٌزٌائٌة والصفات الخصائص

 الناتجة والفروقات الصفات هذه استغالل ٌتم حٌث

 ومن ,المعدنً الفصل أعمال إلجراء المعادن بٌن عنها
 :هً الفٌزٌائٌة الفصل طرق أهم
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(a الفصل اليذوي او التصٌيف اليذويHand Sorting 

 التي الفيزيائي التصنيف طرق أقدم من واحد اليدو  ألتصنيف•

 عن بعضها المعدنية المكونات فصل عمليات في استخدمت

 تتوفر عندما خاصة ,المنجمية التعدين عمليات في اآلخر بعض

 بين واضح االختالف يكون عندما الرخيصة العاملة األيد 

 المعدني الفصل عمليات في المستهدفة االقتصادية المعادن
 .والفضالت
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 الفصل باستخذام الىسظ الكثيف 
 Dense – Medium Separation 

 عند مثال الخشب نشارة عن الرمل حبيبات فصل السيولة من•
 عممية إجرا  يمكن الطريقة بنفس .مائي خزان في الخميط وضع
 في الخميط ىذا يغمر عندما معدني خميط أي في المعدنين فصل
 الكثافة القميمة المعادن احد يطفو حيث معتدلة كثافة ذو سائل

 يستخدم الذي الوسط .العالية الكثافة ذات المعدن ويغطس
 غير سائل ىو المعدني الجزئي الفصل عمميات في مختبرياً 
 سام كونو إلى إضافة الثمن غالي السائل ىذا ولكن ثقيل عضوي
 االستخالص معامل في تجارية بصورة استخدامو يمكن ال وبذلك

 .المعدني
•    
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(c الفصل المعدني المعتمدة عمى الكثافة 

 المكونات بين الكثافة عمى المعتمدة المعدني الفصل اطرق من وىي•
 أن يجب ,الطريقة ىذه استخدام تقنية نجاح ضمان ولغرض ,المعدنية
 (1000) من اكثر الكثافة في فرق المختمفة المعدنية الجزيئات تمتمك
 ىذه عمل أسموب إن يعني وىذا ,جيدة فصل كفا ة لضمان 3م/كغم

 تمك مثل حر بشكل تتواجد التي أو المحررة المعادن عمى يعتمد الطريقة
 .الغرينية والترسبات الساحمية الرمال في المتواجدة

 عمى باالعتماد المعادن فصل عممية في المستخدمة اطرق أقدم من إن•
 حركتيا وطبيعة المعدنية الجزيئات سموكيات استخدام ىي الكثافة فرق
 في كما Thin film of flowing water جارية رقيقة مياه طبقة في

 السمك مع الما  سرعة اختالف تأثير يوضح الذي (13-7) الشكل
 المائمة المعدنية القاعدة لسطح المالصق الما  .الجارية لممياه

 الما  سرعة وتزداد مستقر قريبات يكون الفصل عممية في المستخدمة
 الما  سطح مالمسة حد عند السرعة تقل ثم المعدني القعر عن باالبتعاد
  .(14-7) رقم الشكل في ذلك نالحظ كما اليوا  لطبقة
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(d الفصل الوغٌاطيسيMagnetic Separation 

 هذه استخدام أمكن وبذلك المغناطيسية الحساسية في كليرا تختلف الطبيعة في ألمعادن

 طبيعيا   المغناطيسية خاصية تمتلك المعادن بعض ,المعدني الفصل عمليات في الصفة

 ال األخر والبعض مغناطيسي لمجال تعرضها عند المغناطيسية تكتسء األخر والبعض

 كوحدة العمل في واسعة بصورة استخدمت المغناطيسي الفصل تدنية .الصفات بهذه يتألر
 الدطع مرور او دخول من والكسارات والمعدات المكائن لحماية (guard Unit) حراسة

 المعادن وفصل معالجة في استخدمت وكذلك ,السيراميكية المواد من الصلبة الحديدية
 ملل المغناطيسية غير المعادن عن Fe3O4 الماكنيتايت ملل الحديد بمركبات الغنية

  الهيماتايت ملل الضعيفة الحديدية الخامات اما, ضعيف مجال باستخدام وذلك الكوارتز
Fe2O3 او الشدة عالي او قو  مغناطيسي مجال باستخدام الفصل عمليات في فتستخدم 

 بمجال فصله لم الماكنيتايت الى والتحميص التسخين بطريدة الهيماتايت تحويل يتم

 الخامات ومعالجة فصل في المغناطيسي الفصل جهاز استخدام عند .ضعيف مغناطيسي

 المغناطيسي المجال عبر المعدنية الجزيئات خليط مرور عند نالحظ المغناطيسية المعدنية

 للمجال التألير مسافة مع كليرا   تنحرف المغناطيسية المعدنية الحبيبات او الجزيئات فأن
 وتسدط تتألر ال فإنها المغناطيسية غير الجزيئات اما (17-7) رقم شكل المغناطيسي

 .المغناطيسي المجال تألير عن بعيدا  
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(e الكهربائيالفصل              Electrical Separation  

 المتشابهة والشحنات تتجاذء المختلفة الشحنات ان مبدأ على الكهربائي الفصل عملية تدوم•

 ,جدا   كبيرة الكهربائي التيار توصيل على المعدنية الجزيئات قابلية في االختالفات ,تتنافر

 بوجود تتألر أو ترتبط ما غالبا   المعادن ألحد الكهربائية الصفات في االختالفات ان حيث

 استخدام هي الكهربائية الطريدة في المستخدمة التدنية .المعدنية الجزيئات مع تختلط شوائء

 األلكترودايمنكس طريدة استخدام او ( High-Tension) عالي جهد فرق

(Electrodynamics) 

 الغرينية والترسبات السواحل رمال معالجة في تستخدم ما غالبا والتي الكهربائي الفصل في•

 .والدصدير زركونيوم ,التيتانيوم معادن الستخالص

 الكهربائية الشحنة تفدد للكهربائية جيد توصيل سطح لها التي ألمعدنية ألجزئيات•

 الوعاء في االسطوانة سطح على من وتسدط الدوارة االسطوانة سطح على مباشرة

 تميل للكهربائية عازل سطح لها التي أو الرد ء التوصيل ذات الجزيئات أما ,األول

 االسطوانة شحنة عكس شحنتها تكون حيث الكهربائية بشحناتها االحتفاظ الى

 االسطوانة سطح الى ملتصدة الجزيئات تبدى وبذلك بينهما تجاذء فيحصل الدوارة

 لهذا معدة طريدها في توضع خاصة فرشاة باستخدام ميكانيكيا إزالتها يتم أن الى
 .الغرض
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(f الفصل الكيوياويChemical Separation  

 البلور  البناء) أيونية بلورية مواد من متكونة المعادن معظم•

 البلور  التركيء هذا اعتبار الممكن من (المعدني للتركيء

 البعض بعضها مع ترتبط الشحنة موجء أو سالء إما المعدني

 ألجزيئه سطح إن  .االلكتروستاتيكي التجاذء عملية بواسطة

 تكون السالبة او الموجبة الشحنات بإحدى والمتلبد المشحونة

 بالفداعات االلتصاق على ميل او نزعة لها ألجزيئه هذه

 ان .األعلى نحو طفو لها يحصل لم السائل داخل الهوائية

 غير وعملية وسريع سهل الجزيئات سطح مع كيميائيا   التعامل

 الكاشفة الكيماوية المواد من قليلة كمية الستهالكها وذلك مكلفة
 .للمعادن الكيماوية الصفات تغير على تعمل التي
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(gالتعىين ريقة طFlotation method 
 الجزيئات سطح على كيميائية اختالفات وجود خاصة الطريدة هذه تستخدم
 من كبيرة كميات استهالك إلى يحتاج ال العملية هذه إستخدام ,المعدنية
 بالتفاعالت المعني أو المستهدف ان بسبء  Reagent الكيماوية المواد

 الطريدة هذه تدنية .فدط المعدنية للجزيئات الخارجي السطح هو الكيميائية
 مائي محلول في الخام الخليط او المعدنية الجزيئات وضع على تعتمد
 تثد  الخزان أسفل من هوائية فداعات تمرر لم خاص خزان داخل مكلف
 هذه مع االستخالص عملية في المستهدفة المعدنية الجزيئات التصاق إلى

 مع الهوائية الفداعات ارتباط من المستحصلة الفداعة كانت إذا الفداعات
 الى وتطفو تعويم لها يحصل عندئذ   المائي المحلول كلافة من اقل الجزيئات
 على من Froth رغوة شكل على جمعها يتم لم الخزان سطح نحو األعلى
 ويتم الخزان أسفل نحو تغطس فسوف اللديلة الجزيئات أما ,الخزان سطح

  رقم الشكل في موضح كما الخارج نحو خاص أنبوء طريق عن إخراجها
  التعويم خلية يسمى التعويم عملية في المستخدم الخزان .(7-21)
(Flotation cell) الرغوة تعويم اسم عليه كذلك ويطلق Froth 

Flotation  هذه الكيميائي والفصل االستخالص طريدة على. 
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(h عوليات الترشيحLeaching Process  
 كيميائية مواد بواسطة معها التعامل ممكن الطبيعة في المعادن معظم•

 او المطلوبة العناصر أنواع احد اختبار ممكن .انتدائية وبصورة معينة
 المعدنية المكونات عن وفصلها المعالجة عمليات في المستهدفة
 بعملية فصلها يمكن التي المعادن من .ذائبة مركبات بصيغة األخرى
  النحاس ,(B) البورون هي ذائبة مركبات الى وتحويلها الترشيح

(Cu), األلمنيوم (Al), المغنيسيوم (Mg), النيكل (Ni), التنكستن 
(W), الذهء (Au), الفضة(Ag), الخارصين او الزنك (Zn), 

  .(Na) والصوديوم (U) اليورانيوم

   -:هي الترشيح عمليات من أنواع لالث هناك    

 In Situ leaching ألموقعي الترشيح•

 Tank leaching الخزائن او األحواض في الترشيح•

 Dump leaching بالركام الترشيح•

 
غازي عطية زراك.م.أ 11/10/2017  42 



   ألموقعي ألترشيح•

 لها معدنية مكونات على تحتو  الصخور بعض  •
 عند إذابتها يمكن المعادن وهذه ,الماء في الذوبان على الدابلية
 .المعادن على الحاوية الصخور مسامات خالل من المياه إمرار
 كلوريد إذابة هي التدنية هذه استخدام على الشائع الملال

  الصوديوم كلوريد ملح الستخالص الماء في الصوديوم
(NaCl), لم اليورانيوم إذابة وكذلك البوتاسيوم كلوريد إذابة 

 من االنتهاء عند .له الحاوية المحاليل من وفصله معالجته
 طريدة تستخدم موقعا من الخامات واستخراج المنجمية العمليات
 للصخور تفجير عملية بإجراء وذلك ألموقعي الترشيح
 لم المنجمية الفجوات ومناطق قنوات حول الواقعة وتكسيرها

 ملل لديلة معادن من تبدى ما وإذابة خاللها المياه إمرار
   المعادن وفصل الخارج الى سحبها لم اليورانيوم ,النحاس
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  األحواض في الترشيح•
 تكسير عملية إجراء يتم الطريدة هذه استخدام عند  •

 كشف لغرض معين بحجم حبيبة جزيئات الى وتحويلها الخام للصخور
 يتم :المستخدمة الكيماوية المحاليل الى المعدنية الجزيئات وتعريض
 تعامل لم خاصة كبيرة أحواض في المعدني الصخر  الخليط وضع

 للسماح الكافي الوقت وإعطاء عليها كيمياوية محاليل إمرار بواسطة
 فيها وتذوء المحاليل هذه مع تتعامل بان المكشوفة المعدنية للجزيئات
 الحوض خارج المحاليل هذه تسحء لم فيها ذائبة أخرى مركبات مكونة
 الذائبة المعدنية المكونات واستخالص فصل لغرض لانية مرة وتعالج
 شكل على يتواجد الذ  الذهء استخالص هو ذلك على ملال .فيها

 بواسطة الخام معاملة يتم والعديمة الرابطة السيليكية المواد في طبيعي
 السيليكية المواد تبدى (KCN) البوتاسيوم سيانيد من ضعيف محلول
 من معدد مركء مكونا المحلول في الذهء يذوء بينما حالها على

 له ويضاف الذهء مركبات على الحاو  المحلول ترشيح يتم السيانيد
.الذهء معدن ترسيء على يعمل الذ  Zinc Powder الزنك مسحوق
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 بالركام الترشيح•

 الفضالت في المعادن من قليلة نسبة تتواجد أن ممكن  •
 على خارجا   تطرح التي المعدني االستخالص معامل وفضالت المنجمية

 واستخالص الركام هذا من الدصوى االستفادة ممكن ,كبير ركام شكل
 رش بواسطة وذك ورخيصة سهلة بطرق معدنية مكونات من تبدى ما

 إذابة على ليعمل الركام هذا على الكيماوية والمواد المحاليل بعض
 هذه وتجميع سحء لم الفضالت في المتبدي النحاس ملل المعادن بعض

 أحيانا التدنية هذه ملل تستخدم ,النحاس معدن فصل لغرض المحاليل
 المعادن على الحاوية المناجم احد من الصخر  الغطاء إزالة عند

 هذا على العذبة المياه رش يتم ذلك وبعد ركام منه يعمل لم الكبريتية
 الطلق الهواء في األوكسجين مع الكبريتات تفاعل لتسهيل الركام
 حامض لتكوين الماء في الذائبة الكبريت اكاسيد منتاج الماء بوجود

 للمكونات المصاحبة األخرى المعادن إذابة على يعمل الذ  الكبريتيك
 من المعادن بعض لفصل تستخدم سهلة تدنية وهي الركام في الصخرية
 .الصخرية المخلفات
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 حساء هي المعدني االستخالص عمليات في العوامل أهم أحد•

 منه والخارجة المعالجة معمل الى الداخلة المعدني التركيز نسبة

 كتلة حساء أو بمعرفة ذلك يتم ,امنتاج عمليات انتهاء بعد

 المعدنية المواد كتلة مع المعالجة معمل الى الداخلة الخام المواد

 هذه ,االستخالص عمليات نهاية في عليها الحصول يتم التي

 :ان حيث (.C.R) بالرمز لها ويرمز التركيز نسبة تسمى النسبة

•C.R. =  
𝒎𝒇

𝒎𝒄
           

•Mf =  المعمل الى الداخلة الخام المواد كتلة                   

•Mc = المركزة المنتجة المعدنية المواد كتلة   
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كغم من المواد الخام الى  100ملال على ذلك اذا تم تغذية •

(  10)معمل معالجة وتم الحصول على مواد مركزة قدرها 

 فان نسبة التركيز تساو  , كغم

•C.R. = 
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎
 = 10 
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 Recovery Valueهعاهل االستخالص  
 هو المعادن استخالص عند معالجة معمل كل هدف إن •

 الداخلة المعدنية المواد من ممكنة كمية اكبر على الحصول
 عالية بكفاءة وفصلها استخالصها ومحاولة الخام المواد ضمن
 .الضائعات من قدر بأقل جدا

 المواد كمية بين النسبة عبارة هي االستخالص عملية كفاءة إن•
 كمية مع المعالجة معمل الى الخام المواد ضمن الداخلة المعدنية

 ذك على ملال .االستخالص عملية نهاية في الخارجة المواد هذه
 الى كغم (100) بكمية خام مواد تغذية او إدخال تم لنفرض
 تم .المطلوء المعدن من كغم (2) على تحتو  المعالجة معمل
 كغم (1.8) على تحتو  الخام المواد هذه من كغم (10) إنتاج
   -:هي (.R.V) االستخالص كفاءة فات عليه المطلوء المعدن من
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•𝑹. 𝑽. =  
 كمٌة المعدن الخارج

كمٌة المعدن الداخل
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  

𝟏.𝟖

𝟐.𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎 % 
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  Product Disposalهي اإلًتاج والفضالت التخلص 4-

 بواسطة واالستخالص المعالجة عمليات نواتج تصريف يتم•

 أما العالمية األسواق الى وتسويدها المستهلكين إلى بيعها

 مناسبة أماكن إيجاد طريق عن منها التخلص يجء الفضالت

 بعض أما البيئة على تليرها عدم لضمان والدفن للردم

 Recycling إعادتها يجء المعالجة المكتملة غير النواتج

 الفصل أعمال إتمام لغرض األولية المعالجة مراحل إلى
  عالية بنسء عليها المعدني
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