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  ملخص الوصف الفنى

A technique is provided for leaching particulate ores for 

recovering metal values. Ore is crushed to less than about one 

inch with at least 25% being greater than 4 mesh. The crushed 

ore is mixed with a small amount of acid and the moistened 

mixture is kept in a curling pile for about two days for 

dehydration and induration of the ore. The induration is 

sufficient that the ore can sustain the weight of a thin layer of 

about one-half to one meter thick without appreciable 

compacting. The indurated ore is spread on a permeable 

substrate in a thin layer about one-half to one meter thick. A 

leaching solution is then percolated through this thin layer to 

remove the metal values. The initial effluent leach liquor has 

high metal values and low acid content and is passed to a solvent 

extraction system where the metal values are recovered. The 

solvent extraction raffinate, which is high in acid, is recirculated 

as a leach liquid. Leaching of the thin layer is essentially 

countercurrent since progressively leaner leach liquids are used. 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

الخامات الدقائقية من ( االستخالص بالغسل) يتم توفير اسلوب تقني من اجل غسل 

استخالص قيم المعدن سواء كانت غير مسحوقة، مسحوقة او مطحونة بشكل  اجل

من  نموذجي يتم سحق خامة تحتوي على النحاس الى حوالي اقل ناعم، في تجسيد

تمزج الخامة  4االقل بدرجة تنخيل تزيد عن  منها على% 72بوصة حيث يكون 

المركز القوي وتحفظ في كومة  المسحوقة مع كمية قليلة من حامض الكبريتيك

وتصليد الخامة وكذلك من اجل  المعالجة لمدة يومين تقريبا من اجل نزع الماء وتقسيه

الخامة تتحمل وزن طبقة  فية بان تجعلذوبان معادن النحاس، ان التقسيمة تكون كا

كبير، تفرش  رقيقة سمكها حوالي من نصف متر الى متر واحد دونما حدوث تراص

من نصف  الخامة التي تم تقسيتها على طبقة سفلية منفذه في طبقة رقيقة سمكها حوالي

اجل  متر الى متر، بعدها يتم ترشيح محلول الغسل من خالل الطبقة الرقيقة هذه من

يحتوي محلول غسل الدفق االول على قيم معدنية ومحتوي منخفض . ازالة قيم المعدن

الحامض ويمرر هذا المحلول الى جهاز استخالص بواسطة مذيب حيث يتم  من

، يتم اعادة دوران المنتج المنقى باالذابة الحاصل بواسطة  استخالص قيم المعدن

عالية على اساس سائل الغسل، تكون كمية الحامض فيه  االستخالص بمذيب والذي



يكون بتيار معاكس بشكل جوهري حيث يتم استعمال  ان غسل الطبقة الرقيقة يجب ان

واذا ما كان . بشكل متوالي( القليل من المعدن من حيث المحتوى) سوائل غسل افقر

حصيلة الناتج من قيم المعدن في االجزاء العلوية  سمك الطبقة اقل من متر تقريبا فان

في تجسيد اخر، تتكون طبقة رقيقة على سطح  سفلية ال تكون مختلفة بشكل ملموسوال

وتغسل عند زاوية االستقرار، في تجسيد اخر  كومه بقايا مخلفات الخامة او ما شابهها

شابهة بواسطة ترشيحه من خالل طبقة  يتم معادلة الحامض في سائل الغسل او ما

بواسطة الحجر الجيري في طبقة  لمعادلةرقيقة من الحجر الجيري، يمكن ان تتم ا

تتضمن الطبقة السفلية  سفلية منفذة اسفل الطبقة الرقيقة التي تكون قيد الغسل،

ومنثور بينها حصى او  المسامية المنفذه المناسبة على الواح خشبية متباعدة ومتراصه

الطبقة  حجر جيري وبالتالي تسمح بحركة جرارات تحميل الخامة دون تعريض

سفلية للضرر، يتم الحصول على غسل الخامة الناعمه جدا عن طريق مزجها ال

درجات تنخيل، يتم ايضا  4منها على االقل حجمها اكبر من حوالي  %50 بدقائق
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