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تاریخ پذیرش]1393/3/1[ :

تاریخ دریافت]1392/9/9[ :

چکیده -کربن فعال به گونهاي گسترده در صنایع استفاده میشود .یکی از محدودیتهاي استفاده از کربن فعال پرهزینه بودن پیش ماده تولیدي آن
است .این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی کربن فعال تولید شده از روزنامه باطله در حذف رنگ متیلن بلو از محیط آبی انجام شده است .براي فعالسازي
از محلول  KOHو بهمنظور تعیین خصوصیات بافت کربن فعال تولیدشده ،از جذب گاز  N2در دماي  77 ºKو ایزوترم  BETاستفاده شده است .براي
تعیین خصوصیات جذب رنگ متیلن بلو روي کربن فعال ،از مدلهاي ایزوترمی النگمیر ،فروندلیچ ،تمکین ،ردلیچ -پترسون و همچنین مدلهاي سینتیکی
شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و انتشار داخل ذرهاي استفاده شده است .پارامترهاي ترمودینامیکی آنتالپی(˚ ،)ΔΗآنتروپی(˚ )ΔSو انرژي آزاد گیبس(˚)ΔG
محاسبه شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،مقادیر  SBETو  VTOTALبه ترتیب  66/13 m2/gو  1/161 ml/gبه دست آمد .بر اساس مقادیر  ،R2آنالیز خطا
( %SSEو  )X2و همچنین نمودارهاي تعیین برازش ،مدلهاي فروندلیچ و شبه درجه دوم به ترتیب به عنوان مدلهاي بهینه ایزوترمی و سینتیکی تعیین شد.
پارامترهاي ترمودینامیکی نشان داد که جذب رنگ متیلن بلو گرماگیر و خود به خودي است .کربن فعال تولیدشده از روزنامه باطله در این مطالعه در
مقایسه با نمونههاي دیگر از سطح مخصوص مطلوب و ظرفیت جذب سطحی مناسب براي رنگ متیلن بلو برخوردار بود.
کلمات کلیدی :روزنامه باطله ،کربن فعال ،متیلن بلو ،سینتیک ،ترمودینامیک

 -1مقدمه

تصفیه پسابهاي حاوي رنگ ،جذب سطحی به دلیل

یکی از مهمترین آالیندههاي صنعتی رنگها است[،]3

مقرون به صرفه بودن و توانایی استفاده در مقیاس وسیع از

تخمین زده میشود میزان تولید ساالنه این ماده باالي

مقبولیت بیشتري برخوردار است[ .]3در این فرایند ،براي

 7×315تن باشد[ ،]2رنگ متیلن بلو یکی از این مواد

حذف آالیندههاي مختلف از فاضالب به خصوص

پرمصرف در صنعت است که براي رنگکاري کتان و

آالیندههاي رنگی ،از کربن فعال در مقیاس وسیعی استفاده

ابریشم استفاده قرار میشود[ .]1از میان روشهاي مختلف

میشود .مواد نفتی ،زغال طبیعی و چوب اصلیترین پیش

فریبا خلیلی ناجی و همکاران

کاربرد کربن فعال حاصل از روزنامه باطله در حذف رنگ متیلن بلو ...

ماده تولید کربن فعال به شمار میروند و با توجه به گران

راکتور به مدت  2ساعت در این دما باقیمانده و پس از

بودن این مواد ،قیمت کربن فعال تجاري باال است[ .]4 ,1از

خنک شدن با آب مقطر شستشو شد تا  pHپساب

این رو در سالهاي اخیر تالشهاي بسیاري شده است که

شستوشو به  7/5برسد .سپس کربن فعال به دست آمده

از پیش مادههاي ارزانتري براي تولید کربن فعال استفاده

براي  24ساعت درون آون در دماي  321○Cقرار داده شد

شود .در این راستا Haimour ،و همکاران ( )2116با استفاده

تا کامال خشک شود؛ کربن فعال خشکشده از الک مش

از هسته میوه خرما [ )2111( Hasar ،]5با استفاده از پوست

 311گذرانده شده و تا زمان مصرف درون دسیکاتور

بادام[ ،]6رحمان و همکاران ( )2111با استفاده از سبوس

نگهداري شد.

برنج[ ،]7امري و همکاران ( )2113با استفاده از الستیکهاي
مستعمل[ ]8کربن فعال تولید کردند.
با توجه به اینکه حدود  6/41درصد از ترکیب زبالههاي
شهري ایران را کاغذ و مقوا تشکیل میدهد[ ،]3بازیافت این
ماده ارزشمند نه تنها باعث کاهش قابلتوجهی در مقدار
زباله میشود بلکه باعث حفاظت از منابع چوبی،
صرفهجوئی در مصرف انرژي ،حفاظت از محیطزیست و
در نهایت سود اقتصادي فراوانی خواهد شد[ .]31این
مطالعه باهدف ارزیابی کارایی کربن فعال تولیدشده از کاغذ

 - 2-2روش انجام آزمایش
خصوصیات بافت کربن فعال تولیدشده با استفاده از دستگاه
آنالیز سطح ) (Quantachrome, NOVA 2000به روش
جذب -واجذب گاز  N2در  77Kتعیین شد[33و .]32حجم
منافذ ( )Microporesاز طریق تعیین ایزوترم  t-plotتخمین
زده شد و میزان باردهی تولید کربن فعال از ماده خام اولیه
از رابطه  3به دست آمد.
()3

باطله و امکانسنجی استفاده از آن به منظور حذف رنگ
متیلن بلو از محیط آبی انجام شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2تولید کربن فعال
براي تولید کربن فعال در مرحله اول ابتدا  31grروزنامه
باطله به قطعات  5mmخردشده و درون محلول  KOHدر

دماي  81○Cبه مدت  2ساعت به هم زده شد .نسبت وزنی
( )W/Wکاغذ روزنامه ،نمک  KOHو آب مقطر 3:1:4
انتخاب گردید .دوغاب به دست آمده به مدت  48ساعت

غلظت متیلن بلو در طول موج  621nmبا استفاده از
اسپکتروفتومتر  HACHمدل  DR-5000تعیین شد .مقدار
 pHبه وسیله  pHمتر  Metrohmمدل  827اندازهگیري شد.
مواد شیمیایی شامل  KOH ،HCl ،NaOHو رنگ متیلن بلو
از محصوالت مرک آلمان مورد استفاده قرار گرفت .فرآیند
کربوناسیون نیز با استفاده از کوره  ATASHمدل 3211
انجام شد.
 -3-2مطالعات تعادلی ناپیوسته

درون آون در دماي  321○Cقرار داده شد تا کامال خشک

 51ccمحلول متیلن بلو در غلظتهاي اولیه  51 ،41 ،11و

شود .روزنامههاي خشکشده ،با هاون خردشده و درون

 61میلیگرم در لیتر درون یک بشر حاوي  1/50 gکربن

یک ظرف درب دار داراي منافذ براي نفوذ هوا قرار گرفت.

فعال توسط همزن با سرعت  311rpmتماس داده شد .در

این ظرف به طور کامل از ماده مورد نظر پرشده و درون

زمانهاي  211 ،361 ،321 ،81 ،61 ،11 ،35 ،5 ،1و 251

کوره با دماي نهایی  511○Cو سرعت گرم شدن
 37○C/minقرار داده شد .پس از رسیدن به دماي ،511 ○C

دقیقه  4ccاز محلول متیلن بلوي در تماس با کربن فعال
برداشتشده و درون لولههاي سانتریفیوژ با دور  1111rpmقرار
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گرفت 2cc .از محلول سانتریفیوژ شده برداشته و میزان جذب در

معادالت شبه درجه اول و شبه درجه دوم و KP

طول موج  621nmخوانده شد .براي بررسی تاثیر  pHروي

( )mg/g.minو  )mg/g( Cثوابت انتشار داخل ذرهاي است.

میزان جذب ،مطالعه تعادلی در  pHهاي  3 ،8 ،7 ،5/5 ،4 ،1و
 31انجام شد .پس از به تعادل رسیدن سیستم ،میزان متیلن بلوي
جذبشده در واحد وزن جاذب از طریق رابطه  2محاسبه
شد[.]31

 - 5-2ایزوترم جذب سطحی
به منظور تعیین ایزوترم جذب رنگ متیلن بلو از مدل هاي
النگمیر ،فروندلیچ ،ردلیچ -پترسون و تمکین استفاده شده است.
روابط مربوط به این مدلها به همراه فرم خطی آنها در جدول 2
ارائه شده است.

()2

در مدل النگمیر  )mg/g( qeمیزان رنگ جذب شده در واحد

که  )mg/g( qeمقدار رنگ جذبشده در واحد وزن

وزن جاذب )mg/g( qmax ،بیشینه مقدار رنگ جذبشده در

جاذب )mg/l( C0 ،غلظت رنگ در زمان صفر و )mg/g( Ce

واحد وزن جاذب )mg/L( Ce ،غلظت رنگ متیلن بلو

غلظت تعادلی رنگ متیلن بلو )l(V ،حجم محلول رنگی و

باقیمانده در محلول در زمان تعادل و  )L/mg( KLثابت

 )g( Wوزن جاذب مورد استفاده است.

معادله النگمیر ،در مدل فروندلیچ،

n

و KF

) (mg/g(L/mg)nثوابت معادله فروندلیچ و  Kr ،arو β

 - 4-2مطالعات کینیتیکی در حالت ناپیوسته
براي انجام مطالعات کنیتیکی ،میزان جذب رنگ در واحد
وزن جاذب در زمان  tاز رابطه  1محاسبه شده است.

ثوابت مدل ردلیچ پترسون هستند که از روش سعی و خطا
تعیین میشوند .در مدل تمکین )8/413 1/mol.K( R ،ثابت
عمومی گازها )K( T ،دماي مطلق ))RT/bt )lnat( A ،و B

()1

( )RT/btنیز ثوابت ایزوترم تمکین میباشند[.]35 ,34 ,4 ,1

در این مطالعه از سه مدل شببه درجبه اول ،شببه درجبه دوم و

جدول -2معادالت ایزوترمی و روابط خطی مربوطه[]36 ,35 ,5 ,1

انتشار داخل ذرهاي استفاده شده است .مدل هاي استفاده شده به

فرم خطی

همراه شکل خطی مربوط به آنها در جدول  3ارائه شده است.

فرم غیرخطی

نام مدل
النگمیر

جدول  -1معادالت سینتیکی و روابط خطی آنها[]38 ,5

فرم خطی

فرم غیرخطی

نام مدل
شبه درجه

ردلیچ-

3

پترسون

شبه درجه

تمکین

2
-

) (

فروندلیچ

انتشار
خارج ذره

در جدول  )mg/g( qe ،3و  )mg/g( qtبه ترتیب مقدار رنگ
جذبشده در حالت تعادل و مقدار رنگ جذبشده در
زمان  )1/min( K1 ;tو  )g/mg.min( K2به ترتیب ثوابت

همچنین به منظور بررسی مناسب بودن جاذب تولید شده براي
جذب رنگ متیلن بلو ،از ثابت  RLکه به صورت رابطه  4بیان
میشود استفاده شده است.
() 4

کاربرد کربن فعال حاصل از روزنامه باطله در حذف رنگ متیلن بلو ...

که  RLفاکتور تفکیک بدون بعد و  )l/mg( bثابتی است که
از مدل النگمیر به دست میآید .اگر مقدار  RL>3باشد،
جاذب مورد استفاده به منظور جذب ماده محلول مورد نظر

فریبا خلیلی ناجی و همکاران

که  qe,expمقادیر  qeهاي اندازهگیري شده به صورت عملی،
 qe,calمقادیر  qeهاي پیشبینیشده توسط مدل ها و  Nتعداد
نقاط دادههاي اندازهگیري شده میباشد.

مناسب نیست ،اگر RL= 1باشد ،جذب روي جاذب معکوس

 -3نتایج و بحث

است ،اگر  RL= 3باشد ،نوع ایزوترم خطی و اگر 1<RL<3

 - 1-3خصوصیات بافت کربن فعال تولیدشده

باشد ،جاذب مورد استفاده مطلوب است[.]36 ,31

با استفاده از رابطه  3میزان باردهی تولید کربن فعال در
مطالعه حاضر  17درصد تعیین شد .با استفاده از روش جذب

 - 6-2مطالعه ترمودینامیکی

و واجذب گاز  N2در دماي  77Kو ایزوترم  SBET ،BETو

ثوابت ترمودینامیکی جذب سطحی شامل انرژي آزاد گیبس

 VTOTALبه ترتیب  66/13 m2/gو  1/161 ml/gبه دست آمد.

)˚ ،(ΔGتغییر آنتروپی )˚ (ΔSو تغییر آنتالپی )˚ (ΔHدر

همچنین با استفاده از ایزوترم  t-plotحجم ریز حفرات ()Vmic

دماهاي  111 ،238 ،233و  118درجه کلوین استخراج شد.

 1/135 ml/gمحاسبه شد و با تفریق  VTOTALاز  Vmicحجم

معادالت  6 ،5و  7براي استخراج ثوابت ترمودینامیکی مورد

حفرات با اندازه متوسط  1/148 ml/gبه دست آمد .بنابراین

استفاده قرار گرفت.

حدود  76درصد از حجم کل حفرات موجود در کربن فعال
تولیدشده مربوط به حفرات با حجم متوسط است ،بنابراین

()5

میتوان گفت کربن فعال تولیدشده براي جذب مولکولهایی با

()6

ابعاد  21nmو کوچکتر مناسب خواهد بود[.]21

()7

 -2-3تاثیر تغییر  pHبر روی راندمان حذف

˚ )kJ/mol( ∆Gتغییر انرژي آزاد گیبسJ/mol.K( R ،

مطابق با شکل ،3با افزایش  pHمحلول میزان حذف نیز افزایش

 )8/413ثابت جهانی گازها Kc ،ثابت تعادلی ترمودینامیکی

یافته است که این امر با یافتههاي مطالعات صورت گرفته به

و  )K( Tدماي مطلق میباشد .مقادیر  Kcاز رابطه lnqe/Ce

وسیلهي  Qadaو همکاران [ Chen ،]2و همکاران [،]24

در برابر  qeبه دست میآید [.]21 ,33

 Karagozو همکاران [ ]25هماهنگ است .با افزایش ،pH

 - 7-2آنالیز خطا
به منظور تعیین بهترین مدل هاي ایزوترمی و کینتیکی و مطابقت
نتایج این مدلها با نتایج به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی،
عالوه بر بهکارگیري  R2از روش جمع مربعات خطبا()SSE%
(رابطه  )8و همچنین ( X2رابطه  )3استفاده شده است[.]22 ,23
()8

()3

میزان یونهاي هیدروکسیل در محلول باال رفته و این امر باعث
میشود که سطح کربن فعال ،پروتون از دست داده و بار منفی
سطح جاذب مورد استفاده تقویت شده و میزان نیروي جذب
الکترواستاتیکی بین رنگ متیلن بلو که داراي بار مثبت است ،و
سطح جاذب افزایش و به دنبال آن جذب رنگ نیز افزایش
خواهد یافت[.]22
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 - 4-3ایزوترم جذب رنگ به وسیلهی کربن فعال

مطابق شکل  ،2با گذشت زمان ،در تمامی غلظتهاي مورد

تولیدشده

مطالعه ،میزان جذب افزایش پیدا میکند .بیشترین سرعت

مطابق جدول  ،1میزان  qmaxبه دست آمده از مدل النگمیر

حذف ماده جذبشونده در  35دقیقه اول جذب صورت گرفت،

 68/11 mg/gمیباشد که این مقدار در مقایسه با سایر

که این امر به دلیل مقادیر باالي سایتهاي در دسترس در مراحل

مطالعات از حد قابل قبولی برخوردار است .در مطالعهاي که

اولیه جذب است[.]26

 Aygunو همکاران انجام دادند ،میزان جذب رنگ متیلن بلو
70

30mg/L

را بر روي کربن فعال تولیدشده از پوست فندق ،پوست

60

50mg/L
60mg/l

40
30
20

)Concentration (mg/l

40mg/L

50

10
0

300

100

200

0

)Time (min

گردو و هسته زردآلو ،در زمان تماس  3441دقیقه ،به ترتیب
 1/51 ،8/82و  4/33میلیگرم بر گرم گزارش کردند[.]37
همچنین  karagozو همکاران از کیک گل آفتابگردان
کربن فعال تولید نمودند و در زمان تماس  3441دقیقه،
میزان جذب رنگ متیلن بلو به وسیله آن را 35/738 mg/g
گزارش کردند[ .]25در مطالعهاي دیگر  Oteroو همکاران

شکل -2تاثیر زمان تماس بر روي درصد حذف رنگ متیلن بلو

میزان جذب متیلن بلو بر روي کربن فعال تولید شده از

همچنین مطابق شکل  1با افزایش غلظت اولیه رنگ از mg/l

لجن فاضالب را در زمان تماس  41دقیقه 334/34 mg/g

 11به  ،61 mg/lمیزان درصد حذف رنگ از  87/3به 77/5

گزارش کردند[ .]38به عالوه مقادیر  RLبه دست آمده براي

درصد کاهش یافت .با کاهش غلظت آالینده در محیط،

تمامی غلظتها بین  1و  3قرار گرفت (براي غلظتهاي

مولکولهاي ماده جذبشونده شانس بیشتري براي واکنش

اولیه  51 ،41 ،11و  61میلیگرم بر لیتر به ترتیب ،1/38

با سایتهاي جذبکننده موجود بر روي کربن فعال دارند و

 1/33 ،1/34و  )1/3که این امر نشان میدهد جاذب مورد

به این ترتیب میزان جذب در این شرایط افزایش مییابد ،از

استفاده براي حذف رنگ متیلن بلو مناسب است.

این رو میتوان گفت که یکی از روشهاي افزایش درصد

همان گونه که در جدول 1مشاهده میشود ،جذب رنگ
2

حذف رنگ در فاضالبهاي آلوده ،رقیق نمودن آنها

متیلن بلو بر روي جاذب تولیدشده از روزنامه باطله با R

است[.]36

برابر با  1/337تا حد بسیار باالیی از مدل فروندلیچ پیروي

فریبا خلیلی ناجی و همکاران
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مینماید که این امر نشان میدهد سطح جاذب هتروژن بوده

 -5-3سینتیك واکنش جذب

و جذب رنگ متیلن بلو روي آن به صورت چند الیه

براي به دست آوردن ضرایب کینتیکی واکنش جبذب رنبگ

است[.]24 ,31 ,4 ,2

متیلن بلبو ببر روي کبربن فعبال تولیدشبده از فبرم خطبی
معادالت سینتیکی که در جدول  3ارائه شده است ،اسبتفاده

جدول  -3ضرایب به دست آمده از مدل هاي ایزوترمی
نام مدل

شد ،نتایج مربوطه در جدول  4ارائه شده است.
نام مدل

مقادیر

پارامتر

1/533

A

68/11

36/11

B

1/343

b

1/382

R2

1/384

R2

3/126

SSE%

3/336

SSE%

1/337

x2

1/341

x2

نمیکند .همچنین شیب و عر

1/637

β

1/458

1/n

برابر  tبراي محاسبه ثابت  K2موجود در معادله شبه درجه

3/178

ar

2/382

n

به مدل شبه درجه دوم نشان میدهد که جذب رنگ متیلن

22

Kr

31/31

Kf

بلو روي کربن فعال از این مدل پیروي میکند که این امر

1/3352

R2

1/3374

R2

1/318

SSE%

1/434

SSE%

 qtدر برابر  t1/5نیز براي استخراج ثوابت مربوط به مدل

1/327

x2

1/137

x2

انتشار داخل ذره اي استفاده شد .مقدار  R2محاسبهشده 25

qmax

شیب خط نمودار ) ln(qe-qtدر برابر  tاستفاده شد .در
بیشتر موارد معادله شبه درجه اول با دادههاي حاصل از
2

النگمیر

تمکین

مقادیر

پارامتر

براي به دست آوردن ثابت  K2براي مدل شبه درجه اول از

مطالعات جذب سطحی سازگار نیست و مقدار  Rبه دست
آمده از معادله شبه درجه اول (جدول  )4نشان میدهد که
جذب رنگ متیلن بلو بر روي کربن فعال از این مدل پیروي
از مبدأ نمودار  t/qtدر

دوم استفاده شد .مطابق جدول  ،4مقدار  )1/336( R2مربوط

ردلیچ  -پیترسون

فروندلیچ

مطابق با یافتههاي  Karagozو همکاران Hameed ،و
همکاران و  Altenorو همکاران میباشد[ .] ,23 ,4نمودار

براي مدل سینتیکی انتشار داخل ذره نشان داد که سرعت

مقدار  R2به دست آمده براي مدل ردلیچ -پترسون به خوبی

فرایند جذب سطحی رنگ بر روي کربن فعال تولیدشده

نشان میدهد که این مدل احتماال با خطاي بسیار کمی رفتار

توسط مرحله انتشار ماده جذبشونده به درون ذرات جاذب

جذب جاذب تولیدشده را پیشبینبی کنبد ،همچنبین مقبدار

کنترل نمیشود.

پایین ضریب  βبه دست آمده در این مدل نشان میدهد کبه
جذب رنگ یاد شده به احتمبال فبراوان از مبدل فرونبدلیچ
پیروي کرده و در نتیجه سبطح جباذب تولیدشبده هتبروژن
است[ .]31آخرین مدل ایزوترمی به کار رفته در این مطالعه
مدل تمکین است که فبر

آن ببر پایبه جبذب شبیمیایی

استوار است[ ،]31مقدار  R2به دست آمده ببراي ایبن مبدل
نشان میدهد جذب رنگ روي کربن تولیدشده احتمباال تبا
حدودي داراي سازوکار شیمیایی است.

 - 6-3مطالعه ترمودینامیکی
نتایج حاصل از مطالعات ترمودینامیکی در جدول  5ارائه
شده است ،مقدار منفی  ΔGو مقدار مثبت  ΔHبراي تمامی
دماها نشان میدهد که جذب رنگ متیلن بلو بر روي کربن
فعال فرآیندي گرماگیر و خود به خودي است[ .]27همچنین
مقدار  ΔGمیتواند نوع جذب سطحی را نشان دهد ،این
مقدار براي جذب فیزیکی بین  1 kJ/molتا  -21تغییر
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دوره چهاردهم  /شماره چهار  /زمستان 3131

جدول -4ضرایب مدلهاي شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و انتشار خارج ذرهاي

معادله انتشار داخل ذرهاي

معادله شبه درجه دوم

C

KP

)(mg/g

)(mg/g. min

1/311

3/382

3/2

1/333

1/346

36/62

3/313

1/335

12/54

1/371

21/12

3/363

1/335

13/81

1/114

1/343

24/6

3/537

1/336

45/3

1/111

R2

معادله شبه درجه اول

غلظت

qe

K2

)(mg/g

)(g/mg. min

26/12

1/111

1/353

1/114

1/316

33/36

1/35

22/27

1/138

1/342

24/32

1/135

R2

qe

K1

)(mg/g

)(1/min

38/18

1/136

11

1/136

41
51
61

R2

)(mg/l

میکند درحالیکه براي فرایند جذب شیمیایی این مقدار بین

 X2به دست آمده براي مدلهاي مورد استفاده (جداول  1و

 -81تا  -411تغییر خواهد نمود[.]34

 ،)4و همچنین با توجه به شکل  4و  5میتوان نتیجه گرفت

جدول  -5پارامترهاي ترمودینامیک جذب متیلن بلو به وسیله کربن فعال
R2

ΔS
)(J /mol. K

ΔH
)(kJ /mol

1/334

336/328

34/143

ΔG
)(kJ/ mol

)T(K

-33/674

233

-21/532

238

-23/143

111

-23/684

118

که مدل ایزوترمی فروندلیچ در میان مدل هاي ایزوترمی و
مدل شبه درجه دوم در میان مدلهاي سینتیکی داراي
بهترین برازش است.

در مطالعه حاضر مقادیر  ΔGبین  -33/67تا  - 23/68تغییر
نمود که این امر نشاندهنده جذب فیزیکی رنگ روي کربن
فعال است .همچنین مقدار مثبت  ΔSنشان داد که در طول
فرایند جذب سطحی نامنظمی در سطح جاذب -محلول

شکل -4برازش مدل هاي النگمیر ،فروندلیچ ،ردلیچ -پیترسون

افزایش یافت[.]23 ,28 ,32

60
50

First order
Second order
Interaparticle

در شکل  4برازش مدل هاي ایزوترمی النگمیر ،فروندلیچ،

30 mg/l

ذرهاي نسبت به دادههاي به دست آمده از مطالعه
آزمایشگاهی نشان داده شده است .با توجه به  SSE% ،R2و

20

40 mg/l

ردلیچ -پترسون و تمکین و در شکل  5برازش مدل هاي
سینتیکی شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و انتشار داخل

30

)qe (mg/l

- 7-3آنالیز خطا

40

50 mg/l

10

60 mg/l
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