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Abstract 

The single component and multi-component hydroxide precipitation and 
adsorption were studied for different heavy metals namely Iron (III), Chromium 
(III), Copper (II), Lead (II), Nickel (II), and Cadmium (II) from aqueous solutions. 
By using the jar tester Magnesia (MgO) was used as a precipitator at different 
doses and compared with other chemicals like lime (CaO) and caustic soda 
(NaOH). The treatment involves the addition of either magnesia or lime-water 
suspensions (combined with cationic polyelectrolyte, CPE) in various doses, 1.0 – 
5.0 g/l for the metal samples to study the effect of varying doses on the treatment 
efficiency. The results show that the percent removal of metal ions increases to 
about 99 % with increasing the MgO dose to some limits. The optimum values of 
MgO doses were found to be 1.5-3.0 g/l. The pH value ranges are 9.5 to 10 with 
MgO precipitant and pH of 11.5 to 12 with CaO precipitant. In the jar experiment 
the rotation speed, N, 180-200 rpm, (G of 460-480 s-1) of mixing for two minutes 
was the most favorable speed of rapid mixing and the slow mixing speed of 15-30 
rpm, G of (14-35 s-1), for twenty minutes gave the best results.At the best operating 
conditions of the pilot plant, the removal efficiency of metal ions was more than 
97% at doses of MgO (1.0-4.0 g/l).  
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  بالمواد الكيمياويةازالة المعادن الثقيلة باستخدام الترسيب 
  الخ�صه
, لقد تم في ھذا البحث دراسة عمليات الترسيب الكيمياوي وا�متزاز لمعادن كثيره مختلفة        

ان المعادن التي درست في محاليلھا . لعدة معادن مجتمعةسوائل احيانا سوائل لمعدن مفرد واحيانا 
بواسطة . والكادميوم, النيكل, الرصاص, النحاس, الكروم, المائيه المحضرة مختبريا ھي الحديد

تم استخدام مادة أوكسيد المغنيسسوم  بكميات مختلفة و كذلك تم مقارنتھا مع  جھاز فحص الجرة
المعالجة تتضمن ان . وھيدروكسيد الصوديوم) النوره(كالسيوم اخرى مثل اوكسيد ال كيمياوية مواد

با�ضافة الى بوليمر موجب الماء  -الماء او اوكسيد الكالسيوم  -أضافة معلق اوكسيد المغنيسيوم 
لتر لمحاليل المعادن لدراسة أثر تغير كميات الجرعات  على /غم ) 5-1(بجرعات مختلفة من  

مع زيادة كمية اوكسيد % 99ان معدل أزالة ايونات المعادن تزيد الى  النتائج تشير. كفاءة العملية
 3.0-1.5)(ان أنسب الكميات لجرعات اوكسيد المغنيسيوم وجدت ھي  .المغنيسيوم الى حد معين

g/l  لمحاليل المعادن.  
اما   10.0-9.5متوازنة بحيث � تتجاوز  pHان استخدام أوكسيد المغنيسيوم يؤدى الى حفظ ال 

لقد وجد ان الخلط السريع , 12.0-11.5تتراوح بين  pHستخدام اوكسيد الكالسيوم فان قيمة با
دورة بالدقيقة لمدة عشرين دقيقة ) 30-15(دورة بالدقيقة لمدة دقيقتين يليه خلط بطئ ) 180-200(

ادية في المنظومة الريعند افضل الضروف التشغيلية . يعطي افضل النتائج في كفاءة ازالة الملوثات
   ) 4.0-1.0(واكثر في كفاءة ازالة المعادن الثقيلة باستخدام كميات  %97تم الحصول على نسبة 

   لتر/غم 


