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Abstract 
     Wastes of the Iraqi date palm tree was used to study removal of heavy metal 
cations ( Cu+2, Cd+2& Zn+2) from simulated  artificial waste water using batch 
adsorption process. 
The dried parts of the date palm wastes, were grinded to ≤1mm in size and used 
directly in different adsorbent / metal ion ratios, starting with metal ion 
concentration of (1000ppm). 
Influence of contact time, initial metal ion concentration, and adsorbent loading 
weight, on removal percentage were investigated; experiments were carried out at 
room temperature. 25Co and pH value of (5-6). 
Date palm wastes succeeded to achieve 90% removal for Cu+2 ions, 57.5% for Cd+2 

ions & 37.5% for Zn+2 ions within (60 min) contact time at adsorbent loading ratio 
of 30 g/l. Removal values for mixed ions were lower due to competition 
&interaction between ions, (80% Cu+2, 51% Cd+2 & 33% Zn+2 )  
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  ازالة العناصر الثقيلة من المياه باستخدام مخلفات نخلة التمر العراقية
 

  الخالصة
ايونات المعادن  متزازتم تجربة استخدام مخلفات نخلة التمر العراقية المتوفرة محليا كبديل ال    

ثم   ملم 1 ≤قياس   الى حيث تم طحن االجزاء اليابسة من مخلفات النخلة, الثقيلة الملوثة للمياه 
 و  الزنك, النحاس (محاليل محضرة مختبريا اليونات كل من  المتزازاستخدم المسحوق 

حيث , اظهرت النتائج نجاح المادة المستخدمة , جزء بالمليون )  1000(بتركيز ) الكادميوم 
من ايونات %  37.5, من ايونات الكادميوم %   57.5,  من ايونات النحاس%  90(ازالت 
) 5 -6(  pHمدة ساعة واحدة مع الرج وتحت ظروفبضافتها الى المحاليل الملوثة بعد ا) الزنك

    /غم  30(وكانت احسن نسبة للمادة المستخدمة هو بتركيز , ) °م 25(ودرجة حرارة الغرفة 
من المحاليل االحادية وعند استخدام نفس الظروف على المحاليل المختلطة الثنائية والثالثية )  لتر

بسبب تاثير التداخل والتنافس بين , يال من المحاليل المفردة االيون االزالة اقل قل كانت نسبة
  االيونات 
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