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Abstract 

The aim of the present work is to study the removal of copper ion presents in 
industrial waste water using the local sawdust. 
Adsorption column was utilized in the removal process at constant temperature. 
The effect of the concentration of copper ion in the range (100-500) mg/L was 
studied. Increasing the inlet ion concentration increases the slope of the break-
through curve. The effect of bed height in the range of (10-30) cm on copper ion 
adsorption from wastewater was studied. The increase in bed height increases the 
break point values. The effect of flow rate in the range (0.5-1.5) cm3/sec on copper 
ion adsorption also was studied. Increasing the flow rate decreases the break-
through time. The best operating conditions in this work for copper ion adsorption 
are 100 mg/L of feed, 30 cm bed height and 0.5 cm3/sec feed flow rate. It was 
found that the equilibrium relation agrees with Langmuir & Freundlich equations. 
Finally accumulation adsorption of copper ion at different operating conditions 
was calculated. 
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 أستخدام نشارة الخشب المحلية كمادة ممتزة الزالة  أيون النحاس من المياة

المصرفة بأستخدام االمتزاز بالحشوة الثابتة   
  الخالصة

يهدف البحث الى دراسة ازالة ايون النحاس من مياه المخلفات الصناعية بأستخدام مادة 
تم . الزالة تحت درجة حرارة ثابتهتم استخدام عمود االمتزاز في عملية ا. نشارة الخشب المحلية

وجد ان زياده . لتر/ملغم )500- 100(دراسة تأثير التغيير بتركيز ايون النحاس الداخل في حدود 
  .Break- throughتركيز االيون الداخل يزيد من ميل منحني الـ 

سم على عملية الفصل فوجد انه عند )30-10(تمت دراسة تأثير ارتفاع الحشوة في حدود 
ايضاً تمت دراسة تأثير معدل الجريان في  .Break pointاده ارتفاع الحشوة تزداد قيمة الـزي

ثانية على عملية الفصل فوجد انه عند زياده معدل الجريان سوف /3سم )0.5-1.5(    حدود 
كما وجد ان عالقة التوازن تخضع .Break pointيتناقص الزمن الالزم للتشبع وتزداد قيمة الـ 

وان . Freundlichوفريندلش  Langmuirاالمتزاز الخاصة بمعادلتي النكمير  لقوانين
لتر تركيز ايون /ملغم 100 يــــــــــــروف تشغيل هــــل ظـــافض

تم حساب . ثانية كمعدل للجريان/3سم    0.5سم ارتفاع الحشوة و  30النحاس الداخل، 
 .االمتصاص التراكمي للنحاس في مختلف ظروف التجربة
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