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 إلزالة أيون النحاس من مياه الصرف باستخدام حراريةدراسات حركيه و
 عدة مدمصات

 
استخدام نوع من الطحالب الخضراء يسمى      على  تقوم الدراسة الحالية    

أولفا لكتوكا ، باإلضافة إلى تحضير الكربون النشـط مـن هـذا الطحلـب               
ـ      .  الدمصاص النحاس من مياه الصرف     يم أجريت سلسلة من التجـارب لتقي

 ،  )األس األيدروجينى  (تأثير بعض المتغيرات مثل  درجة الحموضة والقلوية       
فقد وجد أن درجـة     .  المدمص المستخدم   تركيز تركيز أيون النحاس ، وكذلك    

ـ       الحموضة المثلى ال    المسـتخدم و    بدمصاص أيون النحـاس علـى الطحل
عنـد اسـتخدام    كما أوضحت الدراسة أنه     .  pH=5الكربون النشط هى عند     

 سعة االدمصاص القصوى تصـل إلـى        نإفمن المدمص   لتر  /جرام2ركيز  ت
  بالمـدمص المسـتخدم    كفاءة إزالة النحاس  . جرام/ مليجرام 32.3  و      24.5
 تـم .  بمياه الصرف  وطفيفاً باستبدال المحلول المائى بماء البحر       تغيراً  تتغير  
ـ           تطبيق  علـى   ام تفاعل الدرجة اآلولى ، تفاعل الدرجة الثانية ، معادلة بنجه

وقد أوضـحت هـذه   . الجزئى الداخلىنتشاِر اإلنماذج  البيانات كما تم دراسة 
كَشفتْ الِدراساتَ بـأن    . الدراسات أن االدمصاص يتبع تفاعل الدرجة الثانية      

مـن  .  النحـاسِ  ادمصاص لَعب دوراً مهماً في آليِة       ىداخِلالاإلنتشاِر الجزيَئ   
 ،  Langmuir تحليـل البيانـات باسـتخدام نمـاذج         فقد تـم    آخرى  ناحية  

Freundlich   ، Tempkin   ، Dubinin-Radushkevich   ، Redlich-
Peterson ، Koble-Corrigan    وذلك عند درجات مختلفة مـن تركيـز 

وتم تحليل بيانـات التـوازن      . الطحلب نفسه وكذلك الكربون النشط للطحلب     
دراسة تحليل البيانات   وقد أوضحت   . لفِةمعادالِت تحليِل الخطِأ المخت   باستخدام  

ــاذج   ــة أن نم ــاذج المختلف ــتخدام النم -Redlich  و  Freundlichباس
Peterson    َِصفُ بياناتالطحلب األخضـر بينمـا نمـوذج        يFreundlich 

  .يصف بيانات كربون الطحلب المستخدم
   


