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  الخالصة
بينت دراسة تركيز الحديد بطريقة التعويم الرغوي أن لنوع المجمع المـستخدم وطريقـة                     

في هذا البحث تم استخدام مجمعات هيدروكسيلية من نوع         .تعويم تأثير واضح في عملية التركيز     ال
  :الكاربوكسيلية والمختلفة في سلسلتها الهيدروكربونية وهي

Formic Acid H-CooH 
Acetic Acid CH3.CooH 
Stearic Acid C11H35.CooH 

 SiO2% 44.2 و Fe2O3 45.1%على اماالخام المستخدم فهو خام أوكسيد السليكا الذي يحتوي 
ان استخدام هذه المجمعات ادى الى حدوث عملية التعويم االنيوني العكـسي      : وقد تبين من النتائج   

 لـوحظ ان رتبـة الحديـد    Formic acidوعند استخدام  .Anionic Silica Flotation للسليكا
  .امض  غم من الح0.5 عند اضافة %64تزداد بزيادة وزن المجمع وتصل الى 

 %76 لوحظ زيادة رتبة الحديد مع زيادة نسبة الحامض وتصل الى Acetic acidوعند استخدام 
وعنـد  . غم مـن نفـس الحـامض    0.3عند اضافة  %89 تزداد رتبة الحديد  PH=11اما عند 
 %65لوحظ ان رتبة الحديد التي تم الحصول عليها تكون ثابتة وبحـدود   Stearic acidاستخدام 

 يعطي افضل النتائج اذ تم الحـصول علـى رتبـة حديـد     Acetic acidائج لوحظ انومن النت. 
  .PH=11غم من الحامض و0.3عند اضافة 89%

 
      

Studying The Effect of Some Used Collectors in Iron Ore 
Concentration by Froth Flotation 

 
Abstract 
           This study explained that the used collector type and the Flotation 
Procedure have apparent effect on concentration procedure, the results explained 
that the used of these collectors lead to occuring of reversed anionic silica flotation 
and on using the formic acid it has been noted that the Iron grade increases when 
the collector weight reaches to 64% It adding 0.5 gm of the acid. and when acetic 
acid was used there is an increasing in Iron grade with increasing of acetic percent 
which reaches to 76% inadding 0.3 gm of the acid but on the pH=11 with(0.3) gm 
of the same acid (acetic acid) the Iron grade increases to 89% and in using streaic 
acid it has been noted that the Iron grade that goted becomes constant which is 
about 65% so from these results it had been noted that the acetic acid gives the best 
results where it had reached to 89% of Iron grade on adding 0.3 gm of this acid on 
pH=11 
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