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 This research deals with the removal of cadmium from synthetic water 
using different adsorbents. The single component adsorption of heavy metal 
cadmium (II) ions onto powdered activated carbon (PAC), karab, rice husks and 
corncobs from water aqueous solution was investigated in batch and continuous 
fixed bed tests. A multiple correlation was developed to simulate the 

experimental results. 
 In batch tests, the effects of pH of solution, adsorbent dosage, contact 

time, initial concentration, mixing (stirring) speed and particle size diameter 
were studied.  The optimum values of pH of solution 5.5, for adsorbent dosage 
1g adsorbent/100 ml of Cd (II), contact time 30min, initial concentration 125 
mg/L and mixing (stirring) speed 100 rpm. The multiple correlation simulated 
the experimental data of the batch tests, and regression equations were found for 
(PAC), karab, rice husks and corncobs with correlation coefficient for each 

media: 0.984, 0.946, 0.951, 0.932, respectively. 
 

 The batch tests were used to determine the equilibrium isotherms data, 

where the Freundlich model well represented the experimental data. The rice 

husk was more efficient than the other three agricultural wastes and PAC for 

removal of Cd (II). 

 In continuous fixed bed tests, the effects of flow rate, and bed height of Cd 

(II) uptake onto rice husks studied. Different flow rates were used (1, 3, 5, 7) 

L/hr.  Different bed height (10, 20 and 30) cm were used. The removal of Cd (II) 

increased as the bed height increased and decreased as the flow increased.  
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
        الجامعة التكنولوجیة

      قسم هندسة البناء واالنشاءات
 فرع الهندسة الصحیة والبیئیة

 

ازالة ایونات الكادمیوم من میاه یتم تصنیعها مختبریا باستخدام مخلفات 
 زراعیة

 الرسالة مقدمة الى

  الجامعةالتكنلوجیة–قسم هندسة البناء و االنشاءات 

 وهي جزء من متطلبات نیل درجة ماجستیرعلوم في الهندسة البیئیة

 من قبل

  منار مظفر عبد الرزاق الصفار

 بأشراف 

 الدكتورمحمد علي إبراهیم الهاشمي
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ال شك ان طرح المعادن الثقیلة الى االنظمة البیئیة من اهم وابرز مشاكل التلوث البیئي, هذه المعادن 

تطرح الى النظام البیئي كنتیجة لعدة عملیات صناعیة مثل الطالء الكهربائي والدباغة و صناعات تكریر 

 النفط و غیرها.   

تم استخدام الكاربون المنشط, كرب النخیل, قشور الرز و عرانیص الذرة كمواد مازة وتشغیلها بطریقة 

إجراء عدة تم  لدراسة  تأثیرهذه المواد على إزالة الكادمیوم من المیاه الملوثة.  (batch system)الدفعات 

. و كانت أفضل 5.5 هي pH المناسبة لالمتزاز وقد كانت أفضل  pHتجارب على هذه المواد الختیار الـ 

 min) 30( وأمثل وقت للتماس هو )1gm/L( هيجرعة من المادة المازة ممكن اضافتها الى المحلول 

بینما لم یكن (mg/L)  125و للتركیز الداخل كانت    rpm)100أما أفضل سرعة خلط للمزیج فكانت (

وقد بینت النتائج إن نسبة اإلزالة   لتغییرقطر الدقائق للمادة المازة اي تأثیر یذكر على عملیة األمتزاز

 األعلى كانت لقشور الرز ثم كرب النخیل و عرانیص الذرة بینما كانت نسبة اإلزالة اقل للكاربون المنشط.

) و ایجاد معادلة batch systemتم تطبیق األنحدار المتعدد على النتائج المستحصلة من فحوصات ال (

ایجاد معامل االرتباط لكل  و لكاربون المنشط, كرب النخیل, قشور الرز و عرانیص الذرةاألرتباط الخاصة ل

  على التوالي.0.932 ,0.951 ,0.946 ,0.984معادلة 

ربون المنشط, ا(الكأربعةعلى كل مادة من ھذه المواد ال Freundlich وLangmuir تم تطبیق معادلة
 و كانت معادلة  .) وإیجاد الثوابت الخاصة بكل معادلةكرب النخیل,قشور الرز و عرانیص الذرة

Freundlich كرب النخیل,قشور الرز ربون المنشط, االك أفضل تمثیل لعملیة األمتزاز للكادمیوم بأستخدام
 و عرانیص الذرة.

معدل كل   تم استخدام قشور الرز و دراسة تأثیر )continuous systemفي تجارب النمط المستمر (

 , وارتفاع الحشوة على نسبة اإلزالة. الجریان

. النتائج بینت أن نسبة اإلزالة تزداد مع زیادة ارتفاع cm)10,20,30استخدمت ارتفاعات مختلفة للحشوة(

, النتائج أوضحت  L/hr)1,3,5,7 مختلفة وھي (أربع معدالت للجریانمادة. أیضا" استخدمت للالحشوة 

 . تزداد مع نقصان معدل الجریان لقشور الرزكادمیومأن نسبة إزالة ایون ال

 ةلخالصا
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