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Abstract 

Removal of heavy metals from wastewater is of primary importance 
because they are not only causing contamination of water bodies but are also toxic 
to many life forms. One potential application of ion flotation is to treat large 
volumes of dilute aqueous waste solutions contaminated by heavy metals ions. 
Cupric ions have been removed from dilute aqueous solutions, in acidic conditions, 
using MULTI-STAGE LOOP FLOTATION (MSTLFLO) column. The column 
consists of three stages of 70 cm long and 10 cm outside diameter. The total height 
of the column is 2.25 m. Three draft tubes are used inside the column each of 50 
cm long. The results indicated that MSTLFLO is an effective process for the 
removal of Cu+2 ions from aqueous solutions. As high as 94% of the cupric ions 
were removed at air superficial velocity of 2.3 cm/s (equivalent to air rate of 50 
l/min.) and 20ppm frother concentration in the presence of sodium dodecyl sulfate 
(SDS) as a collector. An empirical correlation representing the relationship 
between the overall removal efficiency, the superficial air velocity and the 
concentration of the frother was proposed. 

 
 ازالة ايونات النحاس من المياه العادمة بواسطة منظومة

  تطويب متعددة المراحل 
 

  الخالصة
ازالة المعادن الثقيلة من المياه العادمة له اهمية قصوى النها التسبب فقط تلويث موارد المياه 

األيونات أحد األستخدامات المهمة لتكنولوجيا تطويف . بل ألنها مواد سامة ألشكال الحياة المختلفة
في هذا البحث تم . هو  معالجة الكميات الكبيرة من المياه العادمة الملوثة بأيونات المعادن الثقيلة

دراسة ازالة ايونات النحاس من محاليل مائية مخففة وفي وسط حامضـي باسـتخدام منظومـة    
قطـر  سـم وب  70بطول ) اسطوانات(يتكون العمود من ثالثة مراحل . تطويف متعددة المراحل 

استخدمت كذلك ثالثة اسـطوانات  . م 2.25أما األرتفاع  الكلي للعمود فيبلغ , سم   10خارجي 
النتائج أظهرت ان منظومة التطويف متعددة المراحل . سم  50داخلية ثبتت داخل البرج بطول 

مـن   %94مايقارب ال . هي منظومة فعالة ألزالة أيونات النحاس من المحاليل المائية المخففة
 تركيـز الموغـف   , دقيقة/لتر50 يونات النحاس تم ازالتها باستخدام معدل تدفق للهواء بحدود أ

(Frother)20 مليون وبوجود مادة /جزءsodium dodecylsulfate  كمجمع(Collector) . تم
 .سرعة الهواء وتركيز الموغف, استنتاج معادلة تجريبية تمثل العالقة بين نسبة األزالة الكلية

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

