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ABSTRACT 
    Removal of heavy metals from water and wastewater has received a great deal of 
attention. Adsorption is one of the most technologies being used for treatment of 
polluted water. This study records lab scale experiments to test efficiency of 
activated carbon as an adsorbent and comparing it with low-cost naturally 
occurring materials (sand & egg shells) in removing lead ions from wastewater.     

The adsorption of lead ions from solutions containing different initial lead 
concentrations (100, 150 and 200 ppm pb as lead nitrate) using different particle 
size (140, 300 and 500 µm) and different doses of activated carbon, sand and egg 
shells at different pH (4, 7 and 10) was examined. Also the metal concentration 
retained in the adsorbent phase (mg/g) was calculated. This method of heavy 
metals removal proved highly effective as removal efficiency increased with 
increasing adsorbent dose while it decreased with increasing metals concentration.     

The results revealed that of the studied adsorbents, the activated carbon showed 
the highest adsorption capacity and the maximum adsorption can be obtained by 
using particle size of 140 µm in neutral media (pH 7). This technique might be 
successfully used for the removal of lead ions from liquid industrial wastes and 
wastewater. 
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  من المياه الملوثةعلى امتزاز ايونات الرصاص الظروف التشغيلية تأثير 
  بأستخدام مواد ممتزة مختلفة 

  
  الخالصة

تقنية االمتزاز هي احد اهم و ،لوثة حظيت باهتمام كبيرازالة المعادن الثقيلة من الماء والمياه الم  
تسجل هذه الدراسة تجـارب بمقيـاس المختبـر    . التي استخدمت لمعالجة المياه الملوثة التقنيات

دة بالطبيعـة  وموجو ألختبار كفاءة الكربون المنشط كمادة ممتزة ومقارنته مع مواد كلفتها واطئة
امتزاز ايونات الرصاص . في ازالة ايونات الرصاص من المياه الملوثة) الرمل و قشور البيض(

جزء لكل  200و 150 ،100(من المحاليل التي تحتوي على تراكيز بدائية مختلفة من الرصاص 
) مـايكرومتر  500و  300، 140(بأستخدام احجام مختلفة ) رصاص كنترات الرصاص مليون
 7، 4(الرمل وقشور البيض عند دوال هيدروجينية مختلفة ، مختلفة من الكربون المنشط وجرع

هذه  )ملغم لكل غرام(جوز بطور الممتز وكذلك تم حساب تركيز المعدن المح. تم أختبارها) 10و
الطريقة ألزالة المعادن الثقيلة أثبتت فعاليتها العالية حيث ان كفاءة األزالة تزداد بزيادة جرعـة  
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ـ قد أظهرت النتائج انـــــل .الممتز بينما تقل مع زيادة تركيز المعادن ه ـــــــــ
الكربون المنشط يمتلك اعلى قدرة على االمتزاز واعلى امتزاز يمكن ، للمواد الممتزة المدروسة

دالة هيدروجينية (مايكرو متر في وسط متعادل  140استخدام حجم جزيئة بواسطة  الحصول عليه
لتقنية قد تستخدم بنجاح ألزالة ايونات الرصاص من سائل المخلفات الصناعية والمياه هذه ا). 7
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