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Abstract 
Wastewater from metal plating works was treated with lime - water 
suspensions at relatively small concentrations with continuous stirring. 
Experiments were designed to allow a direct contact of lime suspension 
with the wastewater constituents for a period of time followed by settling 
and filtration through a sand filter. The heavy metal content could be 
precipitated efficiently from the mother liquor by two mechanisms: reaction 
with calcium ions to yield calcium chromate and the precipitation of the 
chromium hydroxides in the alkaline medium. Various parameters were 
studied to reach the optimum conditions for the removal of chromium from 
the wastewater. It appeared that reasonable removal of chromium (80 – 
85%) could be achieved with lime: wastewater ratio of 40 mg/ L and 50 min 
contact time. After the removal of most of the chromium from wastewater, 
the level of the pollutant needed to be reduced to the acceptable limit by 
passing water through ion exchange column. This final treatment gave 
treated water samples with chromium levels as low as 0.6 - 1.3 mg/L. 

                      بالمعالجة إزالة الكروم من المياه العادمة الناتجة من الطالء الكهربائي 

  الكيميائية البسيطة والتبادل اآليوني

  الخالصة

صـغيرة   راكيـز تاضافة المعدنية ب لطالءمن أعماِل االناتجة  العادمةمياه ال تم خالل البحث الحالي معالجة
الميـاه  بـين   تصال مباشـر باالتجارب صممتْ للسماح . المستمر مع التحريكاء الكلسِ م من عالقنسبياً 
ـ  هاحيرشثم تم تستقْر معينة، تركت لتفترة زمنية لكلسِ الق وعال العادمة  ترسـيب َأن  يخالل مرشح رمل

أوكسـيد  مـع   اعـل تف :االولى :آليتينللمياه العادمة يمكن ان يحصل بكفاءة جيدة وفق المحتوى المعدني 
تمت  .في الوسط القلويِ والثانية من خالل ترسيب هيدروكسيد الكروم كرومات الكالسيوم إلنْتاج  الكالسيوم

ظهر بأن ازالـة   و .من المياه العادمة الكرومإلزالة إلى أفضل الظروف وصول لمخْتَلفة ل دراسة مؤثرات
 85‐80(هي   لكلسِبا ايمكن بلوغهالكروم بقدر مقبول والتي  الى  CaOحسب الظروف االتية نسبة : ) %

 تم ضخها، المياه العادمةمن  الكرومبعد إزالة أغلب . 50minلفترة زمنية و)   40mg/L(العادمة  مياه ال
التبادل اآليوني البسيط لقد خفضت المعالجة األخيرة نسبة . إزالة افضلمستوى للحصول على  خالل عمود

  ).mg/L 1.3‐0.6(المياه العادمة إلى حوالي  الكروم في

  

 


