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 چكیده:

 ذرات در رطوبت کاهش برای است یونی غیر و یونی های سورفکتانت شامل که شیمیایی واکنشگرهای نقش این پایان نامه در

 نامه پایان این. است معدنی مواد فرآوری صنایع همه عمده مشکالت از یکی ریز ذرات آبگیری گیرد قرارمی بررسی مورد آهن سنگ

 گزارش( میکرون 100-) آهن ذرات آبگیری رفتار بر یونی غیر و کاتیونی آنیونی، های سورفکتانت اثر مورد در تجربی بررسی یک

 سدیم ،(PEG4000) گلیکول اتیلن پلی ،(SDS) سولفات دسیل دو سدیم مطالعات برای استفاده مورد سورفکتانتهای. است شده

 نتایج ها سورفکتانت تمامی. هستند استئاریک اسید و( CTAB) برمید آمونیوم متیل تری ستیل ،( SLES) سولفات اتر دودسیل

 .داشتند رطوبت کاهش در خوبی

 توجه با آبگیری به کمک برای آل ایده واکنشگرهای سولفات اتر دودسیل سدیم ، سولفات دسیل دو نتایج نشان میدهد که سدیم

 گروههای حالیکه در گیرد می قرار خود آبدوست گروه با معدنی ماده سطح در سورفکتانت مولکول. هستند آنها دوگانه طبیعت به

 حدود از ریز ذرات در ٪2 حدود رطوبت کاهش میانگین ها سورفکتانت از استفاده با. گیرند می قرار ذرات سطح از دور گریز آب

 . دارد وجود ٪7 به 9٪

 
 آهن سنگ ذرات رطوبت، آبگیری، سورفکتانتها،: کلیدی کلمات
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Abstract 
The role of chemical reagents to reduce moisture in iron ore fines is explored In this thesis which 

includes ionic and non-ionic surfactants. Dewatering of fines is a major problemin all mineral 

processing industries. This thesis reports an experimental investigation on the effect of anionic, 

cationic and non-ionic surfactant on the dewatering behaviour of iron ore fines (− 100 µm). The 

surfactants taken up for studies are sodiumdodecyl sulphate (SDS), poly ethylene oxide 4000 
(PEG), sodiumdodecyl ether sulphate(SLES), cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) And 

acid estearic. All the surfactants were found to give good results in moisture reduction. 

These results have been shown that sodiumdodecyl sulphate, sodiumdodecyl ether 

sulphate(SLES) are the ideal reagents to help in dewatering owing to their amphiphilic nature. 

The surfactant molecule adsorbs on the mineral surface with their hydrophilic group while the 

hydrophobic part points away from the mineral particles. There was an average moisture 

reduction of about 2 % in the fines from around 9 % to 7 % by application of surfactant. 
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