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شناخت  و کاتالیزگرها کارگیریبه ها،آالینده جداسازیسینتیک انتقال از مرز بین دو فاز در  رسیبر

های فاضالب ،ها تصفیه آب سطحی،طریق جذب ازاستخراج  ،ای صنعتیهپساب یتصفیه مکانیسم آنها،

ای مورد مطالعه های ناهمگن به طور گستردهسینتیک جذب سطحی در سیستم .کاربرد دارند غیره وشهری 

مدل  .ارائه شده استمتفاوتی های مدل ،های مختلفسیستمسینتیک جذب  برای بررسی .قرار گرفته است

این  برخی از که است ذکر الزم به. اندن نمونهیا ازشبه مرتبه دوم  ،اولمدل شبه مرتبه  ،رنگمویسینتیکی ال

تحت ها، این مدلهمچنین  ،اندبیان شده ناهمگنبرخی دیگر برای سطوح  و همگنبرای سطوح  هامدل

 تواندمیشرایط مقابل همه در (SRT)تئوری آماری سرعت  اما .کنندعمل می به شکل موفق یشرایط خاص

 .] 1[گرفته شود کارهب

نزدیکی که در گرفتند نظر هایی دربرای سیستم را فاز بین دو مرز معادالت سرعت انتقال مولکولی در

 شوندهی جذبهاواجذب به پتانسیل شیمیایی مولکول سرعت جذب و ،SRTروش  در .برندمی سرهتعادل ب

دست آوردن هبرای ب اول معادله شرودینگرروش اغتشاش مرتبه  از .دونشمی مرتبط فاز سطح توده و فاز در

طریق تعریف آنتروپی  حاالت میکروسکوپی از تعدادشود و میاستفاده  فاز احتمال انتقال مولکولی بین دو

تعریف  یک مدل استاندارد ابتدا برای این منظور .بولتسمن به خواص ترمودینامیکی سیستم ربط داده شدند

دست شونده در دو فاز بهجذب (µ) پتانسیل شیمیایی با استفاده از ترمودینامیک آماری شده است و سپس

سطح  فاز توده و فاز (µ) پتانسیل شیمیایی ،ت انتقال از مرز بین دو فازسرع ی مربوط بهرابطه در .آمده است

  .] 2[دارای اهمیت هستند

 انتقال ذره از فاز گاز بهسینتیک ی در مطالعهکاربرد روش تئوری آماری سرعت به بررسی ، این سمینار در

پرداخته  موارد دیگر و ] 3[، نفوذ امالح از طریق غشاء] 2[هاجاذب سطوح فراکتال، گاز-سطح مشترك جامد

 .است شده
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