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Abstract: 

Wastewater from electronic printed circuit board (PCB) factories was subjected 
to lab-scale ion exchangers of two types: strong acid cation followed by weak base 
anion exchanger. The experimental investigation was directed to study the ion 
exchanger performance in terms of three different parameters namely (TDS, feed 
rate and bed depth). Box-Wilson composite rotatable design was adopted in 
designing the experiments. Breakthrough times of (PCB) wastewater were studied 
through TDS ranged between 317 to 1193 ppm, feed rate ranged between 0.712 to 
4.980 l/h, and bed depth of cation exchanger ranged between 9.4 to 60.6 cm and 
anion exchanger ranged between 14.3 to 91.0 cm.       

Simulation the effect of the studied variables through their pre-designed ranges 
in terms of breakthrough time by 2nd order polynomial equation was obtained. In 
general, the performance and characteristics of adopting two bed deionizers (cation 
and anion beds) was proved efficient for the removal of the ionic contaminants and 
not less than 95 % of wastewater is recycled. In addition, the research considers the 
treatment of highly metals content regenerant solution out coming from 
reclamation system to minimize its metal content. The reclamation of wastewater 
was studied in terms of breakthrough time (i.e., the leakage of the cations). 
Key wards: Wastewater, Ion Exchange, TDS, Feed Rate, Bed Depth.  

 
  :الخالصة

مبـادل األيونـات الموجبـة    (يهدف البحث الى دراسة العوامل المؤثرة على أداء المبادالت األيونيـة  
لمعالجة المياه المطروحة من مصانع إنتـاج  ) الحامضي القوي ومبادل األيونات السالبة القاعدي الضعيف

مياه الفضالت من خالل قياس خاصـية زمـن   تم دراسة استرداد ومعالجة . الدوائر اإللكترونية المطبوعة
االستنفاذ للمبادالت األيونية وإستجابة هذه المبادالت لتأثير ثالث متغيرات هي تركيـز األمـالح الذائبـة    

أستخدمت طريقة بوكس ولسن فـي تصـميم التجـارب العمليـة     . الكلية، معدل الجريان، وعمق الطبقة
الدرجة الثانية لربط كفاءة أداء المبادالت األيونيـة بداللـة   وافترضت عالقات رياضية متعددة الحدود من 

  .زمن االستنفاذ للمتغيرات الثالث آنفة الذكر
تركيـز األمـالح   : بإستخدام مياه الفضالت المطروحة بالظروف التالية" تم قياس زمن االستنفاذ عمليا

لتر بالسـاعة   4.98الى  0.71 جزء بالمليون، معدل جريان المغذي من 1193الى  317الكلية الذائبة من 
 14.3سم وعمق طبقة مبادل األيونات السالبة من  60.6الى  9.4وعمق طبقة مبادل األيونات الموجبة من 

أشارت النتائج العملية المستحصل عليها على كفاءة استخدام منظومـة التبـادل األيـوني    . سم 91.0الى 
للتخلص من كافة  -OHمبادل األيونات السالبة بصيغة و +Hالمتكونة من مبادل األيونات الموجبة بصيغة 

العناصر الثقيلة السامة واأليونات السالبة المرافقة لها وكافة األيونات الموجبة والسـالبة لألمـالح   أيونات 
  .  الذائبة في الماء
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