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  فصل اوكسيد الحديد من اطيان الكاؤولين باستخدام طريقة الميتالورجيا المائية
  

  محاسن جسام محمد. م.المھندسة م

  باب المعظم  يالمعھد الطب -نداطراف ومسا/  يھيل الطبأقسم الت

          10/2011 /15: تاريخ القبول                                                  29/11/2010: تاريخ ا"ست م          

  .ةــ صـالخ

مكاني�ة تقلي�ل نس�بته أدراسة تاثير اوكسيد الحديد عل�ى مواص�فات ط�ين الك�اؤولين والى البحث  يھدف       

ھ�ذا  يطيان كاؤولين منطقة العامج ف�ى محافظ�ة ا3نب�ار لغ�رض اس�تخدامھا ف�ى الص�ناعة حي�ث يحت�وأمن 

 اوكسيد الحديد ويعتبر وجود ھذه النسبة ضمن الخ�ام ض�اراً )  %5.72 (ي البحث حوالفى  الخام المستخدم

  الخ ......وا3دوية  والسيراميك كصناعة الورق والبJستكللعديد من الصناعات 

ھ�ذه الطريق�ة ح�امض  ا3وكزالي�ك   يھذا البحث طريقة الميتالورجيا المائية  حيث اس�تخدم ف� ياستخدمت ف

عل�ى اذاب�ة اوكس�يد ) كعوام�ل مس�اعدة ( يقوم  بمساعدة  الحرارة  والخلط    يالمقطر  الذ المخفف  بالماء 

العين�ات  .المع�الجھ�و الك�اؤولين  يالحصول على الركاز ال�ذ يالحديد ومن ثم اجراء عملية الترشيح وبالتال

 (4,5,6,7,8,10) وزان أغم والحامض المستخدم ك�ان ب�)  25(المستخدمة من خام الكاؤولين كانت بوزن 

  .ساعة  2,3)(غم المخفف بالماء المقطر ولفترات زمنية 

اس�تخدم الح�امض فيھ�ا  يللعين�ات الت�فص�ل اوكس�يد الحدي�د  يتبين كفاءة ھذه الطريقة ف خلصةالنتائج المست

ر ال�ى م�غي�ر لون�ه م�ن  الل�ون ا3حتو %3.18انخفض�ت النس�بة ال�ى  لمدة ث�Jث س�اعات اذ غم )6(بتركيز 

لم�دة  غ�م 10)(ت�م الحص�ول عليھ�ا عن�دما اس�تخدم الح�امض بتركي�ز يذات النس�بة الت� يب�يض وھ�ا3 اللون

الخام  يمن الحديد اما الخسارة ف% 45واسفرت التجربة عن ازالة % 3.2اذ انخفضت النسبة الى ساعتان 

  %.14فقد كانت بحدود 

  

  .المائية ، الكاؤولين المعالج أوكسيد الحديد ، طين الكاؤولين ، الميتاروجيا : الكلمات الرئيسية 

  

   .ةــدمـالمق -1

فى جميع المجا3ت ادى الى ا3عتم�اد عل�ى الم�وارد الطبيعي�ة عل�ى اخ�تJف  يان التطور الصناع           

انواعھ��ا وت��م ادخالھ��ا ف��ى المج��ا3ت الص��ناعية المختلف��ة مث��ل الص��ناعات الورقي��ة والس��يراميك وا3ص��باغ 

ذل�ك  ان وغيرھ�ا .........والمبي�دات  يوصناعة البJستك والمطاط ومواد البناء كالس�منت والط�ابوق الطين�

   -:ھما الى عاملين مھمين يقف على عامل مھم ا3 ھو استخدام الموارد التى تؤديتو
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 طياناq يلتوفر العاملين اعJه ھ تم التوجه اليھا يومن الموارد الت .خر قلة الكلفةالتصنيع واp يالسھولة ف

العملي�ة  يعل�ى عناص�ر م�ؤثرة وفعال�ة ف�ي وتحت� يولكن ليست جميعھا بل ھن�اك بع�ض ا3ن�واع منھ�ا والت�

العملي�ات الص�ناعية يتطل�ب  ييك�ون فع�ال ف� يولك� ،طي�ان الك�اؤولينأطي�ان qن�واع ھ�ذه اأح�د أالصناعية و

عل�ى مواص�فات الك�اؤولين  يثير س�لبأيك�ون وج�وده ذو ت� يال�ذ اوكس�يد الحدي�د كبر نسبة منأ من لصالتخ

عل�ى مواص�فات الك�اؤولين و3 زال�ة اوكس�يد الحدي�د 3 ت�ؤثر أملي�ة أن ع علم�اً بعض الصناعات  يالداخل ف

  .البنية البلورية له وليس لھا اضرار بيئية يتغير ف

  

  .ــــريلجانب النظا 2 -1

 )(kaoliniteالمس��مى كاؤوليناي��ت  ييتك��ون ط��ين الك��اؤولين بالدرج��ة ا3س��اس م��ن المع��دن الطين��         

تغل�ب عل�ى ھ�ذا الن�وع  يوالفلدس�بار وال�ذ ايك�امن عدة مواد مثل السليكا والم ييكون تركيبه الكيميائ يوالذ

  ]1,2 [   .ومن ثم ا3صفر وا3حمر يمن الطين لونه ا3بيض المتدرج الى الرماد

طي�ان الك�اؤولين وض�من ترس�بات قريب�ة م�ن س�طح ا3رض ويمك�ن أتضم تربة العراق كمي�ات كبي�رة م�ن 

    :وعلى نوعين الحصول عليھا بكميات وافرة

 الكاؤولين ا"بيض ¤               الكاؤولين ا"حمر¤

بعض المواق�ع  يتصل ف يان اكتساب الكاؤولين للون ا3حمر يعود الى ارتفاع نسبة اوكسيد الحديد فيه والت

ا3خرى وحسب تدرجھا من اللون ا3بيض  نواع طين الكاؤولينأتعتبر مرتفعة مقارنة ب يوالت %5.72الى 

  الخ......وا3صفر يالى الرماد

 يفان�ه يس�تخدم ف�بما يمتاز ب�ه م�ن ص�فات جي�دة  يبوضعه الطبيع3ستخدامات الحالية لطين الكاؤولين اما ا

المن�تج    يكمادة اولية او يضاف بنسب مختلفة لتحسين نوع الط�ابوق الطين� يالحرار يانتاج الطابوق الطين

 ] 3.[  

  

2-2 Pانــيـــطا.  

 الكيمياوي�ة   )التجوي�ة(   التعري�ة  عملية  بفعل  وتتكون تشبه المايكا  تركيبية  بنية  يمتلك   الطين          

)(Chemical weathering  ًتتك�ون بفع�ل  للصخور المحملة بالسلكا بفع�ل ح�امض الكاربوني�ك واحيان�ا

  الناعم�ة  الحبيب�ات  م�ن  عن مجموعة  عبارة  طياناHydrothermal activity. q) (  الحارة  المياه

  تدعى   يوالت  السليكات  معادن  من  جداً 

 )(Aluminum phyllosilicate مختلف�ة م�ن عل�ى كمي�ات  يم�ع الم�اء وتحت�و يائي�اً تتش�ارك كيم يالت�

  ]. 4[    والتيتانيوم وبعض القلويات الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم

qطيان تشمل المجاميع ا3تيةمعادن ا:-  
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   مجموعة ا33ت  Smectite group  مجموعةالسمكتايت،  Kaolinite group  مجموعة الكاؤولينايت

Illite group     مجموعة الكلورايت و group  .Chlorite                  

مزيج من  يالطبيعة ھ يطيان فھذه المجاميع ولكن معظم اq يطيان النقية فنوع من اq) 30( ييوجد حوال

qكل . الترب�ة يا3خ�رى الموج�ودة بنس�ب مختلف�ة ف� معادنالنواع المختلفة  اضافة الى ھذه اcيب�ين  )1(والش

  ]5 ,4 [  .طيانلمجموعة اq الطبيعية البنية التركيبية

يان المتميزة تجعل منھا مادة مثالية 3نتاج الفخار 3غراض البناء والديكور وانتاج الخزف طن خواص اqأ

الط���بخ  يوان���أوالتحفي���ات و يالن���ار الخزفي���ة والس���يراميك والط���ابوق يوان���والبورس���لين واq يالحج���ر

  ].  6[والصحيات والفJتر الكيمياوية 

    .طين الكاؤولين 3-2

وھو عب�ارة ع�ن  يوالبنائ يسطحين يختلف كل منھما عن ا3خر بالتركيب الكيميائ يمتلك الكاؤولين         

وج���ه س���ليكات رباعي���ة  اq يالطبق���ة ا3ول���ى ھ���  1:1م���ن ن���وع  (Phyllosilicate)س���ليكات ص���فائحية 

(Silicatetrahedral layers) يوالثانية ھ qتق�ع مباش�رة ف�وق طبق�ة الس�ليكا  يلومني�وم الت�ھيدروكسيد ا

يستبدل بذرة اوكسجين غير مشبع م�ن  (OH)وبھذا فان كل واحد من ثJث مجاميع من ايون الھيدروكسيد 

ن أ. طبق�ة م�ن الكاؤوليناي�ت  يك�ون جس�ور رب�ط ب�ين الطبقت�ين مكون�اً  طبقة الس�ليكا وبھ�ذا ف�ان ا3وكس�جين

(SiO4) وللسليكا  ] Al2(OH)4 [ 2+  ھي لومنيوماq ة النظرية لھيدروكسي ــالصيغ
 وبھذا فان الصيغة 2-

   .)2(شكل  يكما موضح ف  Al2O3.2SiO2.2H2Oوأ Si2O5Al2(OH)4النظرية للكاؤولينايت 

ن�واع أھ�م أ م�ن طي�ان بخ�واص فيزياوي�ة وكيمياوي�ة فري�دة تجعل�هن�واع اqأط�ين الك�اؤولين ع�ن بقي�ة  يمتاز

qطيان ومن ھذه الخواص ا:-  

   .القدرة على امتصاص الماء -1

 .خاصية اللدونة عند اكتسابه للماء وكذلك ا3نكماشبيمتاز  -2

 .2 ھو للصJدةش حسب مقياس مووصJدته  2.6وكثافته  °م 1780 انصھارهدرجة  -3

 .% 92- 78اللمعانية عندما يكون جاف  -4

  .لزوجة قليلة ويتشتت بالماء وبعض المواد العضوية -5

 .يمتاز بكونه مادة خاملة وغير فعالة كيمياوياً  -6

  .تهوا3صباغ وذلك لشدة نعوم مواد الطJء يستخدامه فأيمتاز بقدرته على تغطية السطوح عند  -7

نتيجة لوفرته وسھولة الحص�ول علي�ه با3ض�افة ال�ى ع�دم وج�ود الثمن رخص  ت ا3خرىمميزاالومن  -8

  ]. 8,3 [ .اضرار بيئية نتيجة استخدامه
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  .اوكسيد الحديد -3

ط�ين  يالحدي�د ف� يدكس�وا وج�ودعل�ى اكاس�يد الحدي�د وان  ييحت�و يوالكيمياو يان التركيب البلور          

  الس�طح كيميائي�ة  يف� وك�ذلك يح�دث تغي�راً  الخواص الكيميائية والفيزيائية يف كبيراً  الكاؤولين يحدث تغيراً 

 ،)تب�ادل الش�حنات الموجي�ة(  يالتبادل الكيت�ون يھ يدـا3كاس  ذهـالخواص التى تتائر بھ ذه ـطيان ومن ھل�

 يالتركي�ب البل�ور ،نسق الترابط بين الطبق�ات، يالحجم الحبيب ،ا3نتفاخ بالماء ،سعة التركيز وا3ستقرارية

ك�ذلك ي�ؤثر اوكس�يد الحدي�د عل�ى كيميائي�ة  .طاق�ة ا3خت�زال ،حامض�ية ا3س�طح  ،طي�انا3سطح ل� يالثمان

مواد عضوية حيث يكون ذات ت�ائير / ك طين ماء وكذل /التفاعل بين طين  لية آطيان حيث يغير السطح ل�

   ].  9[  بالمقابل عملية اعادة ا3كسدةطيان مقارنة با3كسدة ويقلل اختزال اq يحيث يزيد ف يسلب

من�ه  لصم�ا يتطل�ب ال�تخمالط�ين  ينتيجة لوجود اوكسيد الحديد ف ير من جوانب ذات تائير سلبيشوما ا نا

  .] 8[  1960ذلك عام  وكانالطين  مناختزال الحديد  يكتشفت لمعالجة ذلك ھأ يفضل الطرق التأوان 

ن ي�تم اس�تخدام طريق�ة رغم التطورالحاصل فى جميع مج�ا3ت العل�وم ا3 ان�ه لح�د اp الحديثةان الدراسات 

ض�افة ال�ى ح�دوث اكثر من مجرد انتقال الكترون الى البنية التركيبي�ة باq يكون العملية تعن اختزال الحديد

  ].  9[تفاعJت اضافية او ثنائية بسبب التعديل الحاصل فى البنية التركيبية للطين 

  

  .استخدامات طين الكاؤولين -4

وامكانية ال�تخلص م�ن اوكس�يد نتيجة 3نخفاض كلفة استخراج او الحصول على طين الكاؤولين         

  -:الحديد واكاسيد اخرى ادى الى شيوع استخدامه فى صناعات مختلفة منھا

 .صناعة الورق •

 .صناعة مواد الدھان والطJء •

 .صناعة السيراميك •

 .والبJستكصناعة المطاط  •

  ]. 10,11[وصناعات اخرى .....ا3دوية والمواد الصيد3نية ومواد التجميل •

  

  .الميتالورجيا المائية -5

و اق�Jل أل�تخلص منھ�ا اذاب�ة خام�ات المع�ادن او الم�واد الم�راد ا علىسلسلة من العمليات تعتمد  يھ         

ومن ثم فصل تلك المعادن ع�ن المحالي�ل باستخدام المذيبات الكيمياوية والحصول على معادن مذابة نسبتھا 

  ].  12[  المتكونة 

  -:يا3خيرين ما يل نستخدام طريقة الميتالورجيا المائية خJل العقديq يان السبب الرئيس
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1- qو بسيطة من ناحية أكانت معقدة  سواءاً مكان استخدام ھذه الطريقة للخامات الغنية والخامات الفقيرة با

  .التركيب 

  .العمليات المختلفة من خJل اعادة دورة ا3ذابة مجدداً  يامكانية اعادة استخدام المذيبات المستخدمة ف -2

او التس��خين ل��درجات  معظ��م الح��ا3ت ض��من درج��ات الح��رارة ا3عتيادي��ة ياج��راء عملي��ات ا3ذاب��ة ف�� -3

   .منخفضة

اض�افة ال�ى انخف�اض كلفتھ�ا مقارن�ة .ار بيئي�ة س�لبية وان وج�دت تك�ون بش�كل مح�دود ج�داثآعدم وجود  -4

   .بالطرق ا3خرى

تعتم��د عل��ى عملي��ة الموازن��ة ب��ين المحالي��ل والم��واد الص��لبة  المائي��ةان الكيمي��اء الفيزياوي��ة للميتالورجي��ا 

   ]. 13[  التفاعلانھا تعتمد على مبدئين ھما ديناميك الحرارة وحركة  يالمستخدمة وھذا يعن

    

  . يلالجانب العم 6- 1

 م�ن المنطق�ة الغربي�ة يمج ف�االبح�ث م�ن ط�ين ك�اؤولين منطق�ة الع� يتم اختيار العينة المستخدمة ف          

وق�د  الشركة العامة لصناعة الزج�اج والس�يراميك  يف المختلفة غراض الصناعيةيستخدم ل� يذالعراق وال

   يالمستخدمة وعلى النحو التال العينةم اجراء العمليات التالية على ت

المستخدم  يملم ثم الطحن للحجم الحبيب (0.1)طحن المادة الخام وتم ذلك على مرحلتين طحن لحجم حبيبى 

عل�ى ش�كل مخ�روط متج�انس مايكرون بعد ذلك تم تھيئة النموذج الخ�اص بالتج�ارب  (0.75)فى التجارب 

خدم ـد است�ـغم وق (25)ب بوزن رالتجا يان حجم العينة المستخدمة ف. بطريقة التكويم والتربيع وقد تم ذلك

بكمي�ة م�ن الم�اء المقط�ر بحج�م  بع�د تخفيف�هغ�م  ) ( 10 ,8, 7 ,6 ,5 ,4وزان مختلفةأحامض ا3وكزاليك ب

  .ملم) (75

  

  .للمادة الخام يالتحليل الكيميائ 2-6

وكانت نتائج التحليل كما  يالشركة العامة للمسح الجيولوج يف للنماذج ية الكيميائ اليلتم اجراء التح         

  . )3(الجدولو )1(الجدول  يف

   

  .يالسلك التكنولوج 3-6

ذاب��ة اوكس��يد أالخاص��ة ب ختب��اراتاq ياعتم��د ف�� يال��ذ يدن��اه يوض��ح المس��لك التكنول��وجأالمخط��ط           

  -:الحديد وفصله عن الكاؤولين
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  .البحث يالمعتمد ف ييبين المسلك التكنولوج): 3(شكل 

               
         

  .ةـــاقشــالمن -7

م�ن  تقريب�اً  يالھدف من البحث كما تمت ا3ش�ارة الي�ه ھ�و الحص�ول عل�ى ط�ين الك�اؤولين الخ�ال أن         

 يھ� يالجان�ب العمل� يف� ادھ�اعتمأت�م  يلية التوان اp على خواص الطين  يالتاثير السلب ذواوكسيد الحديد 

 ال�تحكمم�ن خ�Jل نس�ب الح�امض المس�تخدم  يذلك على التغير ف� يف ينستخدام الميتالورجيا المائية معتمدأ

ش��تملت عل�ى س�تة نس��ب أ يلح�امض وال�ذتركي�ز ا يالمحل�ول المس��تخدم ا يف� النس�بة المئوي�ة للح��امض يف�

  . مختلفة من حامض ا3وكزاليك

ذاب�ة للعين�ات المخت�ارة م�ن عملية اqن أتركزت على  يبھا خJل مراحل البحث والتقمنا  يالتجارب التان 

عملية  يثير سواء فأن ھناك تفاوت من حيث التأمحلول  حامض ا3وكزاليك اضھرت ب يطين الكاؤولين ف

qذابةا qلون الطين  يالحاصل ف تغيرالو أ ديد لحوكسيد ا qوكسيدنتيجة لذوبان ا.  

جمي��ع  يف�� ذو الحج��م الثاب��ت المحل��ول  يثبت��ت بان��ه كلم��ا زادت نس��بة الح��امض ف��أن البيان��ات المس��جلة أ 

نس�بة ا3وكس�يد الم�ذاب م�ع  يدت الى زيادة فأكافة ا3ختبارات  يحجم العينة فمع اعتماد نفس ا3ختبارات 

  .لون الطين  يسرعة التغير الحاصل ف

على       ييحتو يعملية ترشيح السائل الذ
تم الحصول عليه  ياوكسيد الحديد والذ

 بنسب تركيز حامض مختلفة

 عملية وزن المادة الطينية المتبقية
تم الحصول عليھا  يوالذ )الركاز(

  عبارة عن يھ يبنسب مختلفة والت
 كاؤولين ابيض

المتكون  من  يالنموذج المخروط
  مايكرون  75حبيبات بقطر 

  يحامض ا"وكزاليك ذ يا"ذابة ف
 التراكيز المختلفة



                                                                          Anbar Journal for Engineering Sciences 
     

   AJES-2011, Vol.4, No.2               118           
  

المحل�ول  يط�ين الك�اؤولين ل�م تتوق�ف فق�ط عل�ى زي�ادة نس�بة الح�امض ف� يذابة اوكسيد الحديد فأن عملية أ

  -:ھما خر مساعدواp يساسأاحدھما  المستخدم ولكن ھناك عامJن

 .تستغرقھا عملية ا3ذابة يالفترة الزمنية الت •

  .تسريع عملية ا3ذابة علىساعد يدرجة مئوية  )100(التسخين لدرجة حرارة  •

ذاب��ة النم��اذج محل��ول ح��امض ا3وكزالي��ك q يج��راء ا3ختب��ارات للنم��اذج الس��تة ف��أن م��ا ت��م القي��ام ب��ه ھ��و أ

ت�دوين  وت�م يعل�ى الت�وال س�اعة) 2,3(عتم�اد فت�رتين زمنيت�ين مختلفت�ين ھم�ا أالخاصة بطين الك�اؤولين وب

  .)2(الجدول  يوزان والزمن كما موضح فيانات الخاصة باqالب

ال�ى  يت�ؤد يتكون تدريجي�ة والت� يذابة اوكسيد الحديد والتأتتطلبھا عملية  ين الفترة الزمنية التأبوقد ثبت 

 القري�ب ال�ى صل الى اللونيالى ان  يلتحول من اللون ا3حمر الى الرمادبا أبدي  حيث لون الطين يتغير ف

                                       .يكانت ساعتين وثJث ساعات على التوال ا3بيض

ت��م القي��ام بھ��ا للمحالي��ل ذات  يت��م الحص��ول عليھ��ا م�ن خ��Jل التج��ارب الت�� يعتم��اد النت��ائج الت��أوم�ن خ��Jل 

qل عملي��ة ا3ذاب��ة للعين��ات وباJھم��ا  يزم��ان المختلف��ة والت��التراكي��ز المختلف��ة م��ن ح��امض ا3وكزالي��ك خ��

  .)3(شكل  يكما موضح ف ساعتان وثJث ساعات وتمثيلھا بيانياً 

كبر بزي�ادة نس�بة الح�امض خ�Jل الفت�رة الزمني�ة أ تكون ن نسبة التحولأو ةكون تدريجيتذابة ن اqأ نJحظ

  .)3(شكل  يكما فالطين لون  يالحاصل ف يذاتھا من خJل التغير التدريج

والعJقة بين الفترة  )2(الجدول   يف بيانات منما دون ل تجارب وفقاً  ما قمنا به منبولغرض زيادة التحقق 

بع�د اج�راء ك�ل تجرب�ة ورس�م عJق�ة  يوزن الرك�از المتبق� حس�ابت�م  )3(للمخطcط  الزمنية والتركيز وفقاً 

كما  ن نسبة الركاز تتغير بتغير نسبة تركيز الحامضأالمحلول نJحظ ب يمع نسبة تركيز الحامض ف بيانية

  .)4(كل ش يف

وزن الركاز ون عملية ا3ذابة وتغير لون طين الكاؤولين أنستخلص  )3,4(والشكل  )2(الجدول من خJل 

qقة بين درجة تركيز الحامض تتوقف بالدرجة اJمن  يوالت كعامل مساعد التسخينواعتماد ساس على الع

  -:خJلھا تم استنتاج 

  

  .اتا"ستنتاج -8

ذاب�ة أال�ى  يلمدة ثJث ساعات ت�ؤد) 100(مع تسخين عند درجة حرارة ) 6(ن نسبة الحامض بتركيز أ -أ

تغير لونه  و )3( جدولكما فى  %3.18الى  %5.72من  اذ انخفضت النسبة كبر نسبة من اوكسيد الحديدأ

تم الحصول عليھا من خJل اس�تخدام  ينفس النسبة الت يوھ .%45وكانت نسبة ا3ستخJص  ا3بيضالى 

اذ انخفض�ت النس�بة ال�ى  لم�دة س�اعتين) 100(م�ع تس�خين عن�د درج�ة ح�رارة ) 10(نسبة تركيز الحامض 
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خ�ذ ألوحده 3 يؤثر على عملية ا3ذابة بدون من ذلك نستنتج ان تركيز الحامض  )3(جدول كما فى  3.2%

  .  بنظر ا3عتبار عامل الزمن

وبالتركيز على وزن الركاز ومقارنته مع وزن الخام المستخدم كعين�ات نJح�ظ  )2( الجدولمن خJل  -ب

 يلتاللعينة ا3فضل  % 14وزن الخام بحدود  ياذ كانت الخسارة فوزن الخام  يعدم حصول فقدان كبير ف

  .لمدة ثJث ساعات ) 6(ستخدم الحامض فيھا بتركيزأ

ال�ى خف�ض  يوان اق�Jل نس�بة الح�امض ت�ؤد يالمج�ال الص�ناع يثر فعال فأناحية ا3قتصادية لھا الان  -ج

  .الغ المصروفة لزيادة زمن التسخينبلمكبر مما تحققه اأالكلفة الصناعية 
  

  .التوصيات

   -:ينوص ھذا البحث يف من خJل النتائج المستخلصة       

م�ن خ�Jل زي�ادة  الك�اؤولينطي�ان وبال�ذات م�ن اq مجال بح�وث اس�تخJص اوكس�يد الحدي�د يالتوسع ف -1

مما ) whiteness(كثر وكذلك زيادة  تركيز الحامض للحصول على نصاعة اكثرأزمن المعالجة لساعات 

  .كبرأالمجا3ت الصناعية بشكل  ياستخدامه ف يفالتوسع  يتم الحصول عليه مما يعن

ج�ل أالجامع�ات م�ن  يا3قسام العلمية ف� يف) whiteness index( توفير اجھزة قياس مؤشر النصاعة -2

   . ھذا المجال يالبحوث ف يالتوسع ف
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  .يبين نتائج التحليل الكيميائى للمادة الخام :)1(جدول 
  

  
  النسبة المئوية           ا لرمز             المركب      

                SiO2 47.6  اوكسيد السليكون
              AL2O3 29.51  اوكسيد ا3لومنيوم

                Fe2O3 5.72  اوكسيد الحديد
                TiO2 1.20  اوكسيد التيتانيوم

                CaO 3.64  اوكسيد الكالسيوم
                MgO 0.60  اوكسيد المغنيسيوم
                NaO 0.50  اوكسيد الصوديوم
                  K2O  0.3  اوكسيد البوتاسيوم

              LOI 11.21  مفقودات الحرق
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  .يبين نتائج ا3ختبار :)2(جدول 
  

  
        

  وزن الركاز غم  ساعة/زمن   وزن الركاز غم  ساعة/زمن  PH  3سم/تركيز الحامض غم

4  2.7  3  23,08  2  23,57  

5  1.6  3  21.94  2  23.35  

6  0.8  3  21.39  2  23.27  

7  1.3  3  22.61  2  23.36  

8  3.2  3  22.07  2 21.89  

10  3.2  3  21.02  2  21.78  

  
  

  
  .للعينات المعالجة ييبين نتائج التحليل الكيميائ :)3(جدول 

        
  

  النسبة المئوية  الرمز الكيميائى  اسم اامركب  نوع العينة

زم���ن     غ���م ح���امض  6
  ساعة3

  Fe2O3 3.18  اوكسيد الحديد

زم��ن غ��م ح��امض  10
  ساعة2

  Fe2O3 3.2  اوكسيد الحديد
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  .ننواع مختلفة من ا3طيا
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نواع مختلفة من ا3طياqتركيبية ليوضح البنية ا :)1(شكل 

للكاؤولين ييوضح التركيب البلور ):2(شكل 
 

                                                                          
    

2011, Vol.4, No.2 
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  .يوضح العJقة بين زمن ا3ذابة ووزن الزكاز ):3(شكل 
  
  
  
  
  

  
  

  .يبين العJقة بين تركيز الحامض ووزن الركاز ):4(شكل                     
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The Removal of Iron Oxide From Kaolin Clay by Hydrometallurgy Method 
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ABSTRACT. 
              The research deals with a study carried out on the influence of iron oxide (Fe2O3) on 
the characteristics of kaolin clay and the possibility of reducing iron oxide percentage in 
kaolin clay in the location of Ghamij  in Anbar Governorate,  prior to using it in industry. The 
raw material used in the research contained about 5.72% of iron oxide. When such a 
percentage of iron oxide is contained in kaolin clay, it makes it harmful in numerous 
industries such as paper, plastic, drugs etc….. 
In this research the hydro metallurgy method was used where oxalic acid was diluted with 
distilled water, and with the help of heat and mixing ( as assisting factor) to cause iron oxide 
to melt and thereafter subjected to filtration and thus the ‘Bakkag’, i.e. white kaolin which 
was almost free from iron oxide was obtained. The sample of kaolin raw material weighted 
about 25 grammas and the acid diluted in the distilled water used along periods of (2, 3) hours 
weighted (4,5,6,7,8,10) grammas.            
The findings showed that this method is very practical in ridding the kaolin samples from iron 
oxide; in the sample where the concentration of the acid amounted to 6 along a 3- hour period, 
the percentage of iron oxid reduced to 3.2% In this way much of iron oxide melted and even 
its red color of the raw material changed to white. The same result was obtained by using a 
No. 10 concentration acid was used for two hours, the percentage of iron oxid reduced to 
3.18%.The construction of iron oxide reach to 45%,the loss in weight of raw material used in 
this research is about 14%. 
 
Keywords: iron oxide , kaolin clay , hydro metallurgy , treated kaolin . 
 

  
  
  
  
  
  


