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ABSTRACT 

In this work, reverse froth flotation technique has been adopted to upgrade the Iraqi 
phosphate ore from Akashat deposit as an alternative method to the existing calcination method. 
Prior to flotation experiments, a feed flotation was prepared by washing and desliming  operations 
on 300 and 75 µm ASTM sieve opening to eliminate fine materials. In flotation experiments, the 
effect of the parameters, collector (oleic acid) quantity, phosphate depressor (sodium sulfate) 
quantity, solid%, pH value of the pulp (using H2SO4) and flotation time were investigated. The 
experimental results obtained showed that the flotation method applied has managed  to 
beneficiate Akashat phosphate ore to the acceptable level for commercial utilization. The 
phosphate concentrate obtained under the optimum conditions (1kg/t of oleic acid ,10kg/t of 
sodium sulfate, 30% solid concentration, 6.5 pH and 3 minutes for flotation time) containing 32% 
P2O5, 0.5% MgO and CaO/P2O5 ratio less than of 1.6% with  a recovery of 93%.  
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بطريقة  التعويم فوسفات عكاشاتصخور   تركيز  

يتناول ھذا البحث دراسة إمكانية تركيز خام الفوسفات العراقي من منجم عكاشات في الصحراء الغربية في 
 (Calcination) محافظة االنبار بأستخدام طريقة التعويم الرغوي العكسي كطريقة بديلة عن الطريقة الحرارية

 على غذاء تعويم  حصول للقبل اجراء تجارب التعويم لخام والغربلة الرطبة لالغسل  المستخدمة حالياً. تمت عمليات 
تم دراسة  تأثير بعض  في تجارب التعويم وخالي من الدقائق الناعمة.) مايكرون (75+300-ذو مدى حجمي  
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  (Oleic Acid)كمية حامض االوليك  وھي  ) (Recoveryسترجاع ونسبة األ  P2O5 على رتبة المتغيرات المھمة 
كمغطس للفوسفات , كثافة اللباب , قيم درجة  (Sodium Sulfate)كمجمع للكالسايت ,كمية كبريتات الصوديوم 

.أظھرت النتائج التجريبية التي تم الحصول عليھا  على إمكانية التعويم الرغوي  ) وزمن التعويمpH( الحموضية
عكسي في رفع تركيز معدن الفوسفات في خام عكاشات الى المستوى المقبول لألستخدام التجاري حيث تم الحصول ال

في الظروف المثلى   %93ونسبة إسترجاع  P2O5,0.5%MgO,CaO/P2O5 1.57%%32) ( على ركاز يحتوي
وزمن  (pH) 6.5ة الحموضية ,درج%30,كثافة اللباب 10Kg/t,كمية المغطس    1kg/tللتعويم وھي:(كمية المجمع 

  .دقائق )  3  التعويم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


