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کدام از  چي، هو همکاران مدل برونر يا ر و تا اندازهيزوترم النگمويبجز مدل ا ينه ارائه شده است، ولين زميدر ا ياديز يها مدل
مدل مورد نقد قرار  ير، تئوريه النگمويبر نظر ي، با مرورپژوهشن يستند. در ايبرخوردار ن يمهم ياضير يها از تئور مدل
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  مقدمه
، يده جذب سطحيپد يبرا ير مدليالنگمو ۱۹۱۶در سال 

ارائه کرد و توانست به  ييايميش يخصوص جذب سطح هب
 يدما هم يمنحن هدربار يمهم يساده ول يح نظريک توضي

چ و ي؛ ردل۱۹۴۰تمكين و پيژو، ( ابديدست  يجذب سطح
؛ ويجي ارغوان و همكاران، ۱۹۷۱توث، ؛ ۱۹۵۹پترسن، 

 ،بان شامحمدي و قلعه و ۲۰۰۸باشا و همكاران،  ؛۲۰۰۶
 يخط رير نشان داد که مدل غي. مطالعات النگمو)۲۰۱۰

ن، يمدل است. همچن ين پارامترهاييتع يبرا يروش بهتر
ت اشباع يان کننده ظرفيکه ب qmax ت جذب،يحداکثر ظرف

رات درجه حرارت مستقل ييباشد، نسبت به تغ يجاذب م
 و ۲۰۱۱معاضد و همكاران، ؛ ۲۰۰۴زيتو و همكاران، ( است

) ۱ات مدل عبارتند از: يفرض .)۲۰۰۹هانگ و همكاران، 
از جاذب جذب  يمشخص يها مکان يها رو مولکول

ک مولکول را جذب يتواند  ي) هر مکان تنها م۲شوند.  يم
چ ي) ه۴ کسانند.ي يها از لحاظ انرژ ) تمام مکان۳کند. 

 يها جذب شده در مکان يها ن مولکوليب يکنش هم بر
ات ير بر اساس فرضين، النگمويمجاور وجود ندارد. بنابرا

زوترم يسرعت جذب و دفع مدل ا يچهارگانه و اصل برابر
ر اباك ج مطالعاتينتا). ۱۹۱۶(النگموير،  جذب را ارائه نمود

 يکه فرم خط ينشان داد، در صورت) ۲۰۱۳( و همكاران
1 به صورتر يمدل النگمو 1

e e
fC q

 =  
 

استفاده شود،  

شتر نشان يمدل ب يخط يها گر فرميت جذب را از ديظرف
   دهد. يم

وجه مشترک با مدل و د )۱(جدول زوترم يا يها مدل
 ير مستقل مدل، غلظت تعادليي) متغ۱ر دارند؛ يالنگمو
مربوط ت جاذب فقط ي) حداکثر ظرف۲) است و ce( محلول

و  ي(شامحمد باشد ي) مqe( زوترم جذبيا يبه بخش تعادل
) نشان داد ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳( ي). شامحمد۲۰۱۳همکاران، 

شود، به  يجاد نميا يستم تعادليکم س يها که در غلظت
ح جذب يموجود قادر به توض يتعادل يها ل مدلين دليهم

 ينشان داد که در صورت يباشند. و يکم نم يها در غلظت
ه محلول ياز غلظت اول يتابع به صورتکه مقدار جذب 

ر و يالنگمو يها که نسبت به مدل نيان شود، ضمن ايب
ف خواهد شد، مقدار يجذب بهتر توص يها زوترم دادهيا

حداکثر  يز قابل محاسبه خواهد بود. وي) نq0( هيجذب اول
نشان داد و  qe,maxرا با  يمقدار جذب در حالت تعادل

   ) در نظر گرفتqe,max +q0( را شامل مجموعت جاذب يظرف

 ).۱(جدول 
 يشامحمد)، ۲۰۱۰و قلعه بان ( يشامحمدن، يهمچن

) نشان دادند که ۲۰۱۳( همکارانو  يشامحمد و) ۲۰۱۲(
کم، عامل محدود کننده مقدار جذب و  يها در غلظت

ه يعامل محدود کننده زمان تعادل جذب، غلظت اول
، پژوهشن يجاذب. هدف از اات يمحلول است، نه خصوص

  باشد. ير ميزوترم جذب النگمويمدل ا ينقد تئور
  

  تئوري مدل النگموير
براي اولين بار رابطه تعادلي بين دو فاز  )۱۹۱۶( النگموير

مختلف را نوشت. تا قبل از تئوري النگموير رابطه تعادلي 
هاي شيميايي در يک محلول معين معني پيدا  بين واکنش

هاي النگموير اولين بار براي جذب  چه آزمايشکرد. اگر مي
ها اين نظريه به جذب تعادلي  گاز انجام گرفت، ولي بعد

بين دو فاز مايع و جامد نيز تعميم يافت. در حقيقت، رابطه 
)، Sهاي خالي سطح جاذب ( تعادلي النگموير بين سايت

باشد که  ) ميA) و غلظت محلول (ASسطح (پر هاي سايت
شود. وي معتقد بود که  ) نوشته مي۱ه (صورت رابطه ب

افتد. به عبارت ديگر،  جذب فقط در يک اليه اتفاق مي
وقتي سطح جاذب با يک تک اليه ماده "جذب شده" کامل 

شود و جاذب به حداکثر ظرفيت  شد، جذب متوقف مي
  صورت زير است.ه رسد. واکنش تعادلي النگموير ب خود مي

)۱                        (             A.S
K a

K d
SA  →

 ←+  

بترتيب ثابت تعادلي جذب و واجذب  Kdو  Kaکه در آن 
باشند. بنابراين، بر اساس اصل تعادل درعلم  (دفع) مي

   شود. ) نوشته مي۲صورت رابطه (ه ) ب۱شيمي رابطه (
)۲                     (           ]AS[k]S][A[k da =  

 kd[AS]) و r.adsسرعت جذب واكنش (ka[A][S] که در آن 
باشد، که در حالت تعادل  ) ميr.desسرعت دفع واکنش (

  شوند. سيستم برابر مي
نشان دهنده غلظت تعادلي ماده جذب شونده  [A]پارامتر 

گرم بر ليتر) بيان  است، که بر حسب مول بر ليتر (يا ميلي
ذب هاي مربوط به سطح جا کميت [S]و  [AS]شود و  مي

گرم بر  بوده و بر حسب مول بر سانتيمتر مربع (يا ميلي
). النگموير ۱۹۱۶ باشند (النگموير، مترمربع) مي سانتي
[AS]  به صورترا θ  .نمايش دادθ بخشي (درصدي) از ،

 ) ياθ - 1سطح پوشيده از ماده جذب شده است. بنابراين، (
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[S]  بخشي(درصدي) از سطح جاذب خواهد بود که خالي
نشان داده شود، با  Ceنيز با نماد  [A]است. از طرفي، اگر 

)، خواهيم ۲( و )۱توجه به مفاهيم پيش گفته و روابط (
  داشت: 

و جزء خالي مانده  سرعت جذب متناسب با غلظت تعادلي
  سطح جاذب است.

)1(. θ−= eackadsr  
سرعت و اجذب متناسب با جزء پوشيده شده سطح جاذب 

  است.
θdkdesr =.  

و با استفاده از اصل تعادل در جذب، سرعت جذب و 
  شوند. واجذب با هم برابر مي

desradsr .. =  
  آيد.  مي به دستصورت زير ه ) ب۳در نتيجه رابطه (

)۳                            (          θθ dea kck =− )1(  
مفاهيم فوق را بر اساس فرضيات  ۱همچنين، شکل 

گونه که  دهد. همان صورت شماتيک نشان ميه النگموير ب
شود، بخشي از سطح جاذب توسط ماده جذب  مشاهده مي

  شونده، پوشيده شده و بخشي هنوز آماده جذب است.
  

  
رابطه شماتيک بين پارامترهاي ايزوترم جذب در يک  -۱ شکل

  فرضيات النگموير)سيستم در حال تعادل (بر اساس 
  

/maxبا تعريف  qqe=θ  ،که در آنqe  مقدار ماده جذب
 qmaxگرم بر گرم) و  شده بر روي سطح جاذب (ميلي

گرم بر گرم) براي يک اليه  حداکثر ظرفيت جاذب (ميلي
  آيد:  دست ميه ب )، به صورت زير۳معادله (. باشد يم

)۴   (   ]/[]/)[( maxmaxmax qqkqqqck edeea =−  
  طوري که:به 

]q/q[kdes.r

]q/)qq[(ckads.r

maxed

maxemaxea

=

−=
  

) ۵)، معادله (۴از مخرج دو طرف معادله ( qmaxبا حذف 
  شود. حاصل مي

)۵(                                   edeea qkqqck =− )( max  
بناميم، مدل النگموير به  kLرا kd به  kaو اگر نسبت 
  ) در خواهد آمد.۶شکل رابطه (

)۶(  
eL

eL
e ck

ckqq
+

=
1max

  
 ۱ ) همان معادله کالسيک النگموير در جدول۶معادله (

خوبي ه ) ب۶است. در حقيقت، شرايط حدي در فرم مدل (
) به سمت Ceرعايت شده است، زيرا وقتي غلظت تعادلي (

) نيز qeکند، غلظت تعادلي در فاز جامد ( صفر ميل مي
نهايت ميل  شود و وقتي غلظت تعادلي به سمت بي صفر مي

کند، غلظت تعادلي در فاز جامد برابر حداکثر ظرفيت  مي
) نيز ۲ جاذب خواهد شد. شکل کلي مدل النگموير (شکل

  باشد. بيانگر همين واقعيت مي
 

  
  شماتيک مدل النگموير - ۲شکل 

  
  هاي ايزوترم جذب خطي مدلرفرم غي -۱ل جدو

 منبع خطيرفرم غي ايزوترم

Langmuir 
C eLK

C eLKq maxq e +
=

1
  )۱۹۱۶( النگموير  

Freundlich n
eCFKq e
1

  )۲۰۰۹فبري آنتو و همكاران ( =

Dubinin– Radushkevich )adK(exp)q s(q s
2ε−= ) ۱۹۴۷دوبنين و همكاران( 
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   -۱ل جدوادامه 

 منبع خطيرفرم غي ايزوترم

Tempkin C eATln
b T

RT
q e  )۱۹۴۰تمكين و همكاران ( =

Flory– Huggins θ)( FHn
FH

K
C

θ
−= 1

o

 )۲۰۰۶و همكاران ( ويجي ارغوان 

Hill 
C nH

eK D

C nH
eq S Hq e

+
 )۱۹۱۰هيل ( =

Redlich– Peterson g
eCRa

C eRK
q e

+
=

1

 )۱۹۵۹ردليچ و پترسن ( 

Sips 
s

sCa s1

s
sCK s

q e β

β

+
 )۱۹۴۸سيپس ( =

Toth 
)C ea T( t

C eTK
q e

+

=
1

 )۱۹۷۱توث ( 

Koble– Corrigan 
BC n

e

AC n
eq e

+
=

1

  )۱۹۵۲کوبل کوريجان ( 

Khan 
)C eb K( Ka

C eb Kq Sq e
+

=
1

 )۱۹۹۶خان و همكاران ( 

Radke– Prausnitz 
1−

+

=

R
eCRrRPa

R
eCRrRPa

q e β

β
 )۲۰۰۶ويجي ارغوان و همكاران (  

BET  ( )( )[ ]csceC BET)C eC s(

C eC BETq sqe 11 −+−
 )۱۹۳۸همكاران (برونر و  =

FHH 







−=
q d

e

q s

r

RT

α
)

C s

C e(ln
 )۱۹۱۰هيل ( 

MET  
( ) 





=

c ec sln

K
q sq e

31
 )۱۹۵۱ميالن و تلر ( مك 

Shamohammadi )(
)(

00

00
max0 xck

xc
qqq

sh
e −+

−
+=  

  
 

 )۲۰۱۳شامحمدي (

  
  نتايج و بحث

هاي تعادلي جذب، به ويژه مدل النگموير  عدم کارآيي مدل
) قبال" مورد ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳و فروندليچ (شامحمدي، 

مطالعه قرار گرفته است. در اينجا با فرض اين که کل 
هاي ايزوترم  جذب در محدوده تعادلي سيستم (مبناي مدل

موجود) نيز اتفاق بيفتد و غلظت تعادلي هم به عنوان 
ود، باز هم مدل النگموير ر مستقل در نظر گرفته شمتغي

دچار اشکاالت اساسي تئوريک خواهد بود و قادر به توضيح 

باشد. در زير به بخشي از نواقص مدل  رفتار جذب نمي
  شود.  اشاره مي

) نشان داده شده ۶و معادله ( ۲گونه که در شکل  همان )۱
رود،  نهايت مي به سمت بي )Ce(است، وقتي غلظت تعادلي 

خواهد رفت، ولي  qmaxبه سمت حداکثر خود،  qeمقدار 
) که يکي از فرضيات مدل است، ۵اين موضوع در رابطه (

نهايت  به سمت بي Ce) وقتي ۵کند. در مدل ( صدق نمي
صورت حاصلضرب "صفر در ه رود، طرف چپ معادله ب مي

maxe0max qqq +=
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آيد که از نظر رياضي مبهم است. اين  نهايت" در مي بي
)، وقتي غلظت ۲که در رابطه (موضوع به مفهوم اين است 

رود، سطوح  نهايت مي سمت بيه ب [A]ماده حل شده، 
چه از شود. اگر برابر صفر مي[S] هاي خالي،  خالي يا سايت

نظر رابطه تعادلي و فرض تک اليه النگموير اين موضوع 
باشد.  قابل فهم است، ولي از نظر رياضي قابل توضيح نمي

) نيز با طرف ۵ست معادله (در چنين حالتي البته، طرف را
چپ معادله مساوي نخواهد شد. يکي از داليل تناقض در 
رياضيات مسئله اين است که اوالً جذب در بيش از يک 

 و ۱۹۳۸گيرد (برونر و همکاران،  اليه صورت مي
هاي خالي)  ). ثانياً سطح خالي (سايت۲۰۱۳شامحمدي، 

ه قرار گيرد. تواند به عنوان فاکتور تعادل مورد استفاد نمي
تعادل يک مفهوم ديناميکي دارد، در صورتي که سطح يک 

 فاکتور استاتيکي و ثابت است.
از اصل تساوي سرعت جذب و واجذب اصوالً  استفاده )۲

 صحيح نيست، زيرا: 
در علم شيمي طبق تعريف، سرعت واکنش بستگي  -الف

به تغييرات غلظت نسبت به زمان دارد (فبري آنتو و 
) و به ۲۰۰۶و هو،  ۱۹۹۶, مالك و فاروك، ۲۰۰۹همكاران، 

شود، ولي در حالت تعادل  نوشته مي = d[A]/dt rصورت 
هاي ايزوترم جذب  تغيير زمان مفهومي ندارند. در آزمايش

، دما، حجم محلول، مقدار pHتمامي پارامترها، از جمله 
شوند و  جرم جاذب و زمان تماس ثابت در نظر گرفته مي

به  c0) غلظت اوليه، ۱کنند،  فقط سه پارامتر تغيير مي
 xe) مقدار جذب در فاز جامد، ۲عنوان ورودي به سيستم، 

) ۳شود) و  نشان داده مي qe(که در واحد جرم به صورت 
ع (فشار تعادلي در فاز ) در فاز مايceغلظت باقي مانده (

گاز)، متغيرهاي دوم و سوم هر دو به عنوان خروجي 
  ).۳سيستم جذب هستند (شکل 

مثالي از يک آزمايش ايزوترم جذب  ۴و شکل  ۲جدول 
شود، فقط مقدار غلظت  گونه که مالحظه مي هستند. همان

) و فاز ceاوليه و ما به ازاء آن غلظت تعادلي در فاز مايع (
  کنند. تغيير مي) qeجامد (

 حذف مدل از زمان پارامتر که شود مي مشاهده بنابراين،
 تغيير" مفهوم به حداقل سرعت، تساوي نتيجه، در. شود مي

 که اين مگر است، معني بي" زمان تغيير به نسبت غلظت
 فاز در غلظت تغيير شيب نسبت" جذب، سرعت از منظور
 و باشد،) dc0( اوليه غلظت تغيير شيب به )dxe( جامد

 در مانده باقي غلظت تغيير شيب نسبت" واجذب، سرعت

 در. باشد" )dc0( اوليه غلظت تغيير شيب به )dce( محلول
 و جذب سرعت براي توان مي که توجيهي تنها نتيجه،
  .است) ۸( و) ۷( روابط صورته ب نمود، ارائه واجذب سرعت

)۷           (                                   
0

.
dc
dxadsr e=  

)۸(                                                
0

.
dc
dcdesr e=  

  

  
رابطه شماتيک بين متغيرها در يک آزمايش ايزوترم  -۳ل شک

  جذب
  

بخشي از نتايج آزمايش ايزوترم جذب کادميوم  -۲ل جدو
  *)۲۰۱۳توسط زئوليت (شامحمدي، 

x/m = qe  
(mg/g) 

xe= c0-ce  
(mg/l) 

Ce  
(mg/L) 

C0  
(mg/L) 

۲/۲ ۰/۲۲ ۲۸ ۵۰ 
۹۵/۱ ۵/۱۹ ۵/۲۰ ۴۰ 
۶۵/۱ ۵/۱۶ ۵/۱۳ ۳۰ 
۲۵/۱ ۵/۱۲ ۵/۷ ۲۰ 
۷۷/۰ ۷/۷  ۲/۳ ۱۰ 

گراد، زمان  درجه سانتي ۲۲، دما: =۵pHگرم بر ليتر، ۱۰(جرم جاذب:  *
  دقيقه) ۱۲۰تعادل: 

  

 
هاي ايزوترم در يک سيستم  شماتيک آزمايش -۴ شکل

  ناپيوسته جذب
اصوالً استفاده از تساوي سرعت جذب و واجذب، فارغ  - ب
کدام پارامترها متغير باشند، با قانون بقاي جرم  اين کهاز 

مغايرت دارد. براي اثبات اين موضوع، رابطه مورد استفاده 
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جرم است،  ) که مبتني بر قانون بقاي۹در ايزوترم جذب (
  : کنيم يتوجه م

)۹                        (                      ee cxc +=0  
) در يک سيستم ناپيوسته، مجموع جرم ۹بر اساس رابطه (

ماده جذب شده و جرم ماده محلول باقي مانده همواره 
) ۹برابر است با غلظت اوليه محلول. اگر از طرفين معادله (

) حاصل ۱۰تقسيم نماييم معادله ( dc0مشتق گرفته و بر 
   شود. مي

)۱۰                     (                
000

0

dc
dc

dc
dx

dc
dc ee +=  

  آيد. ) به دست مي۱۱)، رابطه (۱۰سازي رابطه ( و با ساده

)۱۱               (                             
00

1
dc
dc

dc
dx ee +=  

حال با فرض تساوي سرعت جذب و واجذب (فرضيات 
) ۱۲) از رابطه (۱۱توان بجاي رابطه ( النگموير)، مي
  استفاده نمود. 

)۱۲                       (                          
0

21
dc
dxe=  

)، و ترکيب )۴(و با توجه به فرضيات مدل النگموير (رابطه 
  هيم داشت:) خوا۱۲( آن با رابطه

)۱۳                  ( emaxemaxa c]q/)qq[(k −= 21  
  و

emaxeaa c)q/q(kk 221 −=  
maxmax2)(2 qqkcqk aeea −=  

  و با آزمون شرايط حدي خواهيم داشت: 
)2/()12(max eaae ckkqq −=  

∞=⇒→ ee qc 0  
0=⇒∞→ ee qc  

شود که وقتي فرضيات مدل بر اساس قانون  مالحظه مي
شوند، شرايط حدي مسئله با شرايط  بقاي جرم تبيين مي

شود. در  حدي مدل کالسيک النگموير کامالً متضاد مي
نتيجه مدل النگموير که کارکرد آن در حوزه انتقال جرم 

نمايد. در  نمي تأمينباشد، شرايط قانون بقاي جرم را  مي
رض اصلي النگموير اين است که "تعادل" به حقيقت؛ ف

که  معناي تساوي سرعت جذب و واجذب است، حال آن
توان ضرورتاً از اصل تعادل شيميايي (اصل لوشاتليه)؛  نمي

به اصل تساوي سرعت جذب و واجذب رسيد. بنابر اصل 
باشد، در  اي در حال تعادل شيميايي تعادل" چنانچه سامانه
نشان  در جهت مخالف واکنش برابر هرگونه تغييري

د". يک تعبير ساده از اصل دهد تا اثر آن را از بين ببر مي
لوشاتليه اين است که چنانچه تغييري (مثالً افزايش غلظت 
محلول) به "سيستم جذب در حال تعادل" اعمال گردد، 

شوند و  بخشي از مواد اضافه شده جذب سطحي جذب مي
د، در محلول باقي بخشي ديگر که قادر به جذب نيستن

رسد. به عبارت  مانند و سيستم به تعادل جديد مي مي
ولي ذرات  تواند متعادل باشد، ديگر، يک سيستم جذب مي

خودي خود جابجا (جذب و واجذب) نشوند. ه ماده هم ب
چه لزومي دارد، فرض شود که در حالت تعادل مواد جذب 

ين شده دوباره واجذب شوند و متعاقباً جذب شوند و ا
آيد  االتي که پيش ميؤصورت س سيکل ادامه يابد؟ در اين

 تأميناوالً انرژي جذب و واجذب از کجا  اين است که
شود دوماً اگر بر اساس نظر النگموير سرعت جذب و  مي

واجذب برابر باشند، مقدار جذب و واجذب هم برابر 
  خواهند بود، در نتيجه جذبي متصور نخواهد بود.

هاي خطا در مدل النگموير الزم  ريشه براي دستيابي به
  است، دو اصطالح "سرعت" و "واجذب" باز تعريف شوند.

Ø تعريف سرعت در سيستم جذب 
طور که قبالً نيز اشاره شد، در مدل النگموير و ديگر  همان
هاي تعادلي مفهوم سرعت جذب و سرعت واجذب به  مدل

و  ۴گونه که در شکل  روشني تعريف نشده است، همان
به عنوان مثالي از يک آزمايش ايزوترم نشان داده  ۲جدول 

  دهند هاي تعادلي جذب نشان مي شد و بررسي فرمت مدل
هاي ايزوترم  )، پارامتر زمان اصوالً در مدل۱(جدول 

ايزوترم جذب، سرعت  ه، در مبحثججايگاهي ندارد. در نتي
معطوف به نسبت تغيير غلظت خروجي به تغيير غلظت 

است. بنابراين، تعريف سرعت جذب و  )dc0(ورودي 
  : شوند ي) نوشته م۱۵) و (۱۴ه صورت روابط (واجذب، ب

)۱۴  (                                                
0dc

dxr e
a =  

)۱۵(                                                  
0dc

dcr e
d =  

Ø ف واجذبتعري 
گونه که قبالً نيز اشاره شد، سيستم جذب معطوف به  همان

انتقال جرم (از يک فاز به سطح فاز ديگر) است. اگر منظور 
النگموير صرفاً واجذب در نقطه تعادل نهايي بود، تنها 

شد، اين بود که انرژي دفع مواد از سطح  سوالي که وارد مي
ر ت شود؟ ولي موضوع زماني پيچيده مي تأمينجاذب از کجا 

شود که سرعت دفع و سرعت جذب نيز برابر فرض  مي
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مدل تعادلي جذب هم  اين کهتر از آن  شوند و پيچيده مي
گردد.  بر اساس همين تساوي (در نقطه تعادل) تهيه مي

اگر بپذيريم که سرعت جذب ماده محلول به سطح جاذب 
با سرعت دفع از سطح جاذب برابرند، آنگاه براي هر غلظت 
اوليه (ورودي جديد)، تعادل به مفهوم تساوي مقادير جذب 

ست که تغيير و واجذب نيز خواهد شد. اين بدان معني ا
غلظت اوليه محلول، هيچ تاثيري بر روي مقادير جذب و 
واجذب در حالت تعادل ندارد، در صورتي که مطابق جدول 

با تغيير غلظت مقادير خروجي (غلظت نهايي  ۴و شکل  ۲
جذب و غلظت نهايي باقي مانده در محلول) نيز تغيير 

 کنند. به عبارت ديگر، غلظت تعادلي بخشي از غلظت مي
غلظت اضافي در  به صورتاوليه است که جذب نشده و 

ماند. بنابراين يک تعريف ساده و قابل فهم  ظرف باقي مي
اين است که بگوييم: واجذب به مفهوم کنده شدن ماده از 
سطح جاذب نيست، بلکه غلظت اضافي باقي مانده پس از 

  جاد تعادل است.اي
  

  گيري نتيجه
ر ماده جذب نشده را به النگموير غلظت اضافي و يا مقدا

کند. همچنين،  عنوان ماده دفع شده (واجذب) تعريف مي
وي تعادل در سيستم جذبي را تعادلي بين سه جزء غلظت 
تعادلي محلول، سطح پرشده و سطح خالي مانده جاذب 

کند که موجب ابهام در عبارت رياضي فرضيه  تصور مي
. نمايد گرديده و ايجاد تناقض در ساختار مدل مي

گونه که ذکر شد، در صورت پذيرش تعاريف جديد  همان
سطح جاذب  اين کهدر مورد سرعت جذب، به دليل 

(سطح جذب کننده ماده محلول) محدود است، در 
نهايت سطح اشباع شده و قادر به جذب نبوده و شيب  بي

تغييرات جذب نسبت به غلظت اوليه همواره صفر است 
وي سرعت در تناقض (سرعت جذب صفر است) با اصل تسا

  خواهد بود.
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