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Σατινίδης Σσμεών 

Προζρόθηζη ζε ζηερεά 
 

Εζζαβςβζηέξ παναηδνήζεζξ 

ημ πανόκ ηεθάθαζμ εα ακαθενεμύιε ζε βεκζηέξ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ 

αένζςκ νύπςκ, ζε ηεπκμθμβίεξ δδθαδή μζ μπμίεξ ιπμνμύκ κα εθανιμζημύκ ζε 

πμθθέξ πενζπηώζεζξ ηαζ δεκ είκαζ εζδζηεοιέκεξ. Οζ ηεπκμθμβίεξ αοηέξ είκαζ δ 

πνμζνόθδζδ ζε ζηενεά, δ απμννόθδζδ ηαζ δ μλείδςζδ ή ηαύζδ. Οζ δύμ πνώηεξ 

είκαζ θοζζηέξ δζενβαζίεξ, αθμύ δεκ αθθμζώκμοκ ιε ηακέκα ηνόπμ ημ νύπμ αθθά 

ημκ ιεηαθένμοκ από ηδκ αένζα θάζδ ζε ζηενεά ή ζε οβνή θάζδ, ηαζ έπμοκ ανεζ 

εθανιμβέξ ζε πμθθέξ πενζπηώζεζξ. Η ηνίηδ ηεπκμθμβία (ηαύζδ) είκαζ πδιζηή 

δζενβαζία, αθμύ επζθένεζ πδιζηή ηαηαζηνμθή ημο νύπμο. Γζα ηαεειζά από ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ αοηέξ εα πανμοζζάζμοιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πάκς ζηζξ μπμίεξ είκαζ 

ααζζζιέκεξ μζ ακηίζημζπεξ δζενβαζίεξ, ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

δζενβαζζώκ, ηαεώξ ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία πμζμηζημύ ζπεδζαζιμύ ηςκ ακηίζημζπςκ 

ιμκάδςκ. Επίζδξ, εα ακαθενεμύιε ζηα πθεμκεηηήιαηα, ηαεώξ ηαζ ζημοξ 

πενζμνζζιμύξ εθανιμβήξ ηδξ ηάεε ηεπκμθμβίαξ. 

 

Σύνουη 

Οζ βεκζηέξ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ αένζςκ νύπςκ, αοηέξ δδθαδή μζ μπμίεξ 
ιπμνμύκ κα εθανιμζημύκ ζε πμθθέξ πενζπηώζεζξ, είκαζ δ πνμζνόθδζδ ζε 
ζηενεά, δ απμννόθδζδ ηαζ δ ηαύζδ. Η πνώηδ δζενβαζία είκαζ ααζζζιέκδ ζημ 

θαζκόιεκμ ηδξ πδιμνόθδζδξ αενίςκ ζε επζθάκεζεξ ζηενεώκ, ηα μπμία, όκηαξ 
πμνώδδ, έπμοκ ιεβάθδ επζθάκεζα ακά ιμκάδα ιάγαξ. Ο πμζμηζηόξ 
πνμζδζμνζζιόξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ πδιμνόθδζδξ βίκεηαζ ιε ηζξ ζζόεενιεξ 
νόθδζδξ, δ πζμ βκςζηή από ηζξ μπμίεξ είκαζ δ ζζόεενιδ Langemuir. Η 
δζενβαζία ηδξ απμιάηνοκζδξ αένζςκ νύπςκ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πνμζνόθδζδξ 
(ηονίςξ ζε εκενβό άκεναηα) δζελάβεηαζ ζε δύμ ηθίκεξ. Όηακ δ ιία ηθίκδ 
πνμζνμθά ημ νύπμ, δ άθθδ ακαβεκκάηαζ, ηαζ ακηζζηνόθςξ. Η νόθδζδ ημο 
νύπμο ζηδκ επζθάκεζα ημο ζηενεμύ βίκεηαζ ζηδ ιμνθή "'ηύιαημξ νόθδζδξ". Ο 
ζπεδζαζιόξ ηδξ ιμκάδμξ αθμνά ηονίςξ ημκ οπμθμβζζιό ημο απαζημύιεκμο 
όβημο ηδξ ηθίκδξ, ώζηε αοηή κα θεζημονβεί βζα ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ πνόκμο 
(ημοθάπζζημκ 11ζ) πνζκ ακαβεκκδεεί. Η ακαβέκκδζδ ηδξ ηθίκδξ βίκεηαζ είηε 
εενιζηά, ιε ηδ δζέθεοζδ αηιμύ ή άθθμο εενιμύ αενίμο, είηε οπό ηεκόκ. 

Η απμννόθδζδ είκαζ ααζζζιέκδ ζηδ δζαθοηόηδηα ηςκ αενίςκ ζε οβνά, ζε ζοκ-
εήηεξ ζζμννμπίαξ. Η ηαηακμιή ημο αενίμο ζηζξ δύμ θάζεζξ, ζε ζζμννμπία, 
ζοκήεςξ οπαημύεζ ημ κόιμ ημο Henry. οκεήηεξ ζζμννμπίαξ οπάνπμοκ ζηδ 
δζεπζθάκεζα ιεηαλύ ηςκ δύμ θάζεςκ. Η ιεηαθμνά ημο νύπμο έκεεκ ηαζ έκεεκ 
ηδξ δζεπζθάκεζαξ πενζβνάθεηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκόξ ζοκηεθεζηή ιεηαθμνάξ 
ιάγαξ. Η εθανιμβή ημο θαζκμιέκμο ηδξ απμννόθδζδξ ζηδκ επελενβαζία 
αένζςκ νύπςκ βίκεηαζ ζε πύνβμοξ (ζηήθεξ) απμννόθδζδξ, μζ μπμίμζ πενζέπμοκ 
πθδνςηζηό  οθζηό πμο πανέπεζ ιεβάθδ επζθάκεζα επαθήξ ιεηαλύ ηςκ θάζεςκ, 
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ακά ιμκάδα όβημο ημο πύνβμο. Ο ηαεμνζζιόξ ηδξ απαζημύιεκδξ νμήξ ημο 
οβνμύ νεύιαημξ βίκεηαζ ιε ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ εθάπζζηδξ δοκαηήξ νμήξ [ ή 
(Ls/Gc)min] ηαζ επαύλδζδ αοηήξ ηδ; νμήξ ηαηά 30-70%. Σμ απαζημύιεκμ ύρμξ 
ημο πύνβμο απμννόθδζδξ οπμθμβίγεηαζ ιέζς ημο "ζοκμθζημύ ύρμοξ ιμκάδμξ 
ιεηαθμνάξ", ΗTU0 ηαζ ημο "ανζειμύ ιμκάδςκ ιεηαθμνάξ", ΝΣU. Γζα αναζά 
ζοζηήιαηα, όπςξ ζηδκ πανμύζα εθανιμβή, μζ πμζόηδηεξ αοηέξ οπμθμβίγμκηαζ 

ακαθοηζηά. Η δζάιεηνμξ ημο πύνβμο απμννόθδζδξ ηαεμνίγεηαζ ιέζς ηςκ 
ζοκεδηώκ πθδιιύνζζδξ, απμιαηνοκόιεκμζ ηαηά 40-70% από ηζξ ζοκεήηεξ 
αοηέξ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ από ηδκ ηαπύηδηα ιάγαξ. 

Η δζενβαζία ηδξ μλείδςζδξ ή ηαύζδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα όθμοξ ημοξ 

μνβακζημύξ αένζμοξ νύπμοξ ηαζ εκέπεζ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα αθθά ηαζ 

ιεζμκεηηήιαηα, όπςξ ημ ορδθό θεζημονβζηό ηόζημξ. Γζα κα ζπεδζάζμοιε 

ηαηάθθδθμοξ ηαοζηήνεξ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ημ ηαηώηενμ ηαζ ακώηενμ 

εηνδηηζηό όνζμ ημο ζοζηήιαημξ ηαηά ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακηίδναζδξ ηαύζδξ. Οζ 

ηαοζηήνεξ πμο πνδζζιμπμζμΰκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή μνβακζηώκ νΰπςκ είκαζ 

μζ απθμί ηαοζηήνεξ βοικήξ θθόβαξ, μζ ηαοζηήνεξ ιε ακάηηδζδ εενιόηδηαξ 

(ακάηηδζδ ηαζ ακαβέκκδζδ) ηαζ μζ ηαηαθοηζημί ηαοζηήνεξ. Οζ ηεθεοηαίμζ 

θεζημονβμύκ ζε παιδθόηενεξ εενιμηναζίεξ ηαζ απαζημύκ ιζηνόηενμοξ όβημοξ. 

 

Προζρόθηζη ζε ζηερεά 

Η πνμζνόθδζδ είκαζ ιζα παναδμζζαηή δζενβαζία βζα ημκ έθεβπμ 
αηιμζθαζνζηώκ νύπςκ ηαζ έπεζ εθανιμζηεί ηονίςξ ζημκ έθεβπμ ηςκ VOCs. 
Γεκζηά, δ πνμζνόθδζδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ εηπμιπήξ μνβακζηώκ 

εκώζεςκ (π.π. μζιώκ) από αζμιδπακζηά αένζα νεύιαηα ή βζα ηδκ ακάηηδζδ 
αηιώκ δζαθοηώκ από αένζα νεύιαηα. Η πνμζνόθδζδ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ, 
όηακ μ αένζμξ νύπμξ είκαζ δύζημθμ κα ηαεί, ή όηακ μ νύπμξ έπεζ ανηεηά ιεβάθδ 
αλία βζα κα ακαηηδεεί, ή όηακ μ νύπμξ οπάνπεζ ζε ελαζνεηζηά ιζηνέξ 
ζοβηεκηνώζεζξ ζημ αένζμ νεύια. 

Η πνμζνόθδζδ (ή νόθδζδ) είκαζ ιζα δζενβαζία ιεηαθμνάξ ιάγαξ από ιία θάζδ 
(ζηδκ πανμύζα πενίπηςζδ από ηδκ αένζα θάζδ) ζηδκ επζθάκεζα εκόξ ζηενεμύ. 
Οζ δοκάιεζξ πμο επεκενβμύκ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ζηενεώκ είκαζ αηόνεζηεξ θόβς 
ηδξ δμιζηήξ αζοκέπεζαξ, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ζηζξ επζθάκεζεξ ηαζ, βζα ημ θόβμ 
αοηό, όηακ ιζα ζηενεά επζθάκεζα εηηίεεηαζ ζε αένζμ, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 
ιμνίςκ ημο αενίμο ζηδκ επζθάκεζα είκαζ ιεβαθύηενδ από αοηήκ ζηδκ αένζα 
θάζδ. Αοηό ημ θαζκόιεκμ ημ μκμιάγμοιε προζρόθηζη. Η πνμζνόθδζδ 
δζαηνίκεηαζ ζε δύμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηδ θοζζηή πνμζνόθδζδ ηαζ ηδ πδιζηή 

πνμζνόθδζδ ή πδιμνόθδζδ. Η θοζζηή νόθδζδ είκαζ ιδ εζδζηή, δδθαδή ηάεε 
ζηενεό ιπμνεί, ηάης από ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, κα νμθήζεζ μπμζμδήπμηε 
αένζμ. Οζ δοκάιεζξ πμο ηναημύκ ηα νμθδιέκα ιόνζα ζηδκ επζθάκεζα ημο 
ζηενεμύ είκαζ ζπεηζηά αζεεκείξ (δοκάιεζξ Van der Waals), πανόιμζεξ ιε ηζξ 
δοκάιεζξ οβνμπμίδζδξ. Γεκζηά, δ θοζζηή πνμζνόθδζδ είκαζ ζε πμθθά ζδιεία 
πανόιμζα ιε ηδκ οβνμπμίδζδ. ηδ θοζζηή πνμζνόθδζδ είκαζ δοκαηόξ μ 
ζπδιαηζζιόξ πμθθαπθώκ ζημζαάδςκ νμθδιέκςκ ιμνίςκ πάκς ζηδ ζηενεά 
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επζθάκεζα. Επεζδή δ απαζημύιεκδ εκένβεζα (εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ) είκαζ 
ιζηνή, ηδξ ηάλεςξ ημο 1 Kcal/mol μ νοειόξ ηδξ θοζζηήξ νόθδζδξ είκαζ 
ιεβάθμξ ηαζ δ δζενβαζία θηάκεζ ζε ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ πμθύ βνήβμνα. Η 
πμζόηδηα ημο νμθδιέκμο αενίμο εθαηηώκεηαζ εηεεηζηά ιε ηδ εενιμηναζία ηαζ 
είκαζ ιζηνή ζε εενιμηναζίεξ πάκς από ηδκ ηνίζζιδ εενιμηναζία ημο αενίμο. 

Η πδιζηή πνμζνόθδζδ (ή πδιμνόθδζδ) είκαζ εζδζηή, δδθαδή έκα αένζμ ιπμνεί 

κα πδιμνμθδεεί ζε μνζζιέκα ιόκμκ ζηενεά, εκώ έκα ζηενεό πδιμνμθά 

μνζζιέκα ιόκμκ αένζα. Οζ δοκάιεζξ ηδξ πδιζηήξ πνμζνόθδζδξ είκαζ ζζπονέξ 

δοκάιεζξ πδιζημύ δεζιμύ, εκώ δ εκένβεζα είκαζ ορδθή, όπςξ επίζδξ ηαζ δ 

εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ (δ εθάπζζηδ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ, ώζηε δ 

ζύβηνμοζδ εκόξ αένζμο ιμνίμο ιε ιία επζθάκεζα κα ηαηαθήλεζ ζε 

πδιμνόθδζδ). Όθα αοηά ηα παναηηδνζζηζηά δείπκμοκ όηζ δ πδιμνόθδζδ 

ιπμνεί, πνμζεββζζηζηά ημοθάπζζημκ, κα εεςνδεεί ζακ πδιζηή ακηίδναζδ ιεηαλύ 

ηδξ επζθάκεζαξ ημο ζηενεμύ ηαζ ημο αενίμο. 

 

Σηερεοί προζροθηηές 

Έκα ααζζηό παναηηδνζζηζηό ηςκ ζηένεςκ πνμζνμθδηώκ είκαζ δ ιεβάθδ ημοξ 
επζθάκεζα ακά ιμκάδα ιάγαξ, δ μπμία ηοιαίκεηαζ ιεηαλύ 100 ηαζ 1000 m

2
/g 

(Πίκαηαξ 4.1) (θακηαζηείηε επζθάκεζα δζαημζίςκ βδπέδςκ πμδμζθαίνμο ζε έκα 
πζθζόβναιιμ οθζημύ). Η ιεβάθδ επζθάκεζα μθείθεηαζ ζηδκ ύπανλδ πμνώδμοξ 
δμιήξ ζηα ζηενεά αοηά, όπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 4.1. Η νόθδζδ ηςκ ιμνίςκ 
ηςκ νύπςκ βίκεηαζ ζοκεπώξ ζηα ημζπώιαηα ημο πόνςκ. Οζ πόνμζ 
παναηηδνίγμκηαζ από ηδ δζάιεηνμ ημοξ, δ μπμία αεααίςξ δεκ είκαζ μιμζόιμνθδ, 
ηαζ ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηνεζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ημοξ ιζηνμπόνμοξ (d<20 Α), 
ημοξ ιεζμπόνμοξ (20<d<500 Α) ηαζ ημοξ ιαηνμπόνμοξ (d>500 Α). ε έκα 

ζηενεό ζοπκά ζοκοπάνπμοκ ηαζ μζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ιεβέεμοξ πόνςκ. 

 

π.4.1. πδιαηζηό δζάβναιια ηδξ πμνώδμοξ δμιήξ εκόξ ζηενεμύ 

πνμζνμθδηή 
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Εηηόξ από ηδκ επζθάκεζα, μ ζηενεόξ πνμζνμθδηήξ ζοπκά πνέπεζ 
κα έπεζ ηαζ ηάπμζα πδιζηά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία αεααίςξ 
ηαεμνίγμκηαζ από ηδ πδιζηή ημο ζύζηαζδ. Έηζζ, μ εκενβόξ 
άκεναηαξ βζα πανάδεζβια πνμηζιά ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ, εκώ δ 
δΐ02 πνμζνμθά κενό ιε ιεβάθδ εοημθία. Σα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ πζμ ημζκώκ ζηενεώκ πνμζνμθδηώκ 
πενζβνάθμκηαζ ζημ πόθζμ Μεθέηδξ ηδξ πανμύζαξ εκόηδηαξ. 

Ιζόθερμες ρόθηζης 

Η πμζμηζημπμίδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ πνμζνόθδζδξ, μ 

πνμζδζμνζζιόξ δδθαδή ηδξ πμζόηδηαξ ιζαξ έκςζδξ πμο νμθάηαζ 

ζε ηάπμζμ ζηενεό, ζακ ζοκάνηδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ έκςζδξ 

αοηήξ ζηδκ αένζα θάζδ, βίκεηαζ οπμεέημκηαξ ηδκ ύπανλδ 

εενιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ ιεηαλύ ηδξ αένζαξ ηαζ ηδξ ζηενεάξ 

θάζδξ. Η ηαηακμιή, θμζπόκ, ηςκ ιμνίςκ ημο αενίμο ιεηαλύ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο ζηένεμο ηαζ ηδξ αένζαξ θάζδξ ελανηάηαζ από ηδκ 

πίεζδ, ηδ εενιμηναζία, ηδ θύζδ ηαζ ηδκ επζθάκεζα ημο ζηενεμύ 

ηαζ ηδ θύζδ ημο αενίμο. Η ηαηακμιή αοηή ζε ηαηάζηαζδ ζζμν-

νμπίαξ ιπμνεί κα εηθναζηεί ιε ηνεζξ ηνόπμοξ. Σδκ ζζόεενιδ 

νόθδζδξ, δ μπμία δείπκεζ ηδκ ελάνηδζδ ημο πμζμύ πμο νμθάηαζ 

ζηδκ πίεζδ ηδξ αένζαξ θάζδξ (ή ηδ ζοβηέκηνςζδ) οπό ζηαεενή 

εενιμηναζία. Σδκ ζζμαανή νόθδζδξ, δ μπμία δείπκεζ ηδκ 

ελάνηδζδ ημο πμζμύ ημο αενίμο πμο νμθάηαζ ζηδ εενιμηναζία 

οπό ζηαεενή πίεζδ. Σδκ ζζμζηενή νόθδζδξ, δ μπμία ζοζπεηίγεζ 

ηδκ πίεζδ ζζμννμπίαξ ιε ηδ εενιμηναζία βζα έκα μνζζιέκμ πμζόκ 

νμθδιέκμο αενίμο. Η ζζόεενιδ είκαζ μ πζμ εύπνδζημξ ηνόπμξ 

πανμοζίαζδξ ζζμννμπζώκ νόθδζδξ ηαζ βζ' αοηό εα αζπμθδεμύιε 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιόκμκ ιε ημκ ηνόπμ αοηό. 
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Πέκηε δζαθμνεηζημί ηύπμζ ζζόεενιςκ νόθδζδξ πανμοζζάγμκηαζ 

ζημ πήια 4.2. ημκ άλμκα ηςκ Χ έπμοιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο 

νύπμο (ή, βεκζηόηενα, ημο νμθώιεκμο ιμνίμο) ζηδκ αένζα θάζδ 

ζε ιία από ηζξ ζζμδύκαιεξ ιμνθέξ ηδξ, δδθαδή ζοβηέκηνςζδ ζε 

mg/m
3
, ppm, ιενζηή πίεζδ ή ιμνζαηό ηθάζια, ηαζ ζημκ άλμκα 

ηςκ 'ηδ ιάγα ημο νύπμο πμο νμθάηαζ ακά ιμκάδα ιάγαξ ημο 

ζηενεμύ πνμζνμθδηή. Είκαζ πνμθακέξ, όηζ ιπμνμύκ κα οπάνλμοκ 

δζάθμνεξ ιμνθέξ ηδξ ηαιπύθδξ ηδξ ζζόεενιδξ. Γζα θόβμοξ 

ιαεδιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ ελζ-

ώζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηζξ ζζόεενιεξ. Οζ πζμ βκςζηέξ από 

αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4.2. Από αοηέξ, μζ ζζόεενιεξ 

Langemuir (ζζόεενιδ ηύπμο Ι), ΒΕΣ ζζόεενιδ ηύπμο II) ηαζ 

Freundlich (ζζόεενιδ ηύπμο III) είκαζ αοηέξ πμο πνδζζ-

ιμπμζμύκηαζ πζμ ζοπκά. 
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Η ζζόεενιδ Langemuir είκαζ ααζζζιέκδ ζηζξ παναηάης 

παναδμπέξ: α) δ επζθάκεζα ημο ζηενεμύ είκαζ εκενβεζαηά 

μιμζόιμνθδ, δδθαδή όθεξ μζ εέζεζξ νόθδζδξ έπμοκ ηδκ ίδζα 

εκενβόηδηα. Επζπθέμκ, δ εκενβόηδηα ηάεε εέζδξ δεκ 

επδνεάγεηαζ από ηδκ ύπανλδ δ ιδ νμθδιέκςκ ιμνίςκ ζε 

βεζημκζηέξ εέζεζξ, α) ηα άημια ή ηα ιόνζα νμθώκηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ηάεε εέζδ ή ηέκηνμ 

ιπμνεί κα νμθήζεζ έκα ηαζ ιόκμ ιόνζμ, β) δεκ οπάνπεζ 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλύ ηςκ νμθδιέκςκ ιμνίςκ, δ) ζακ 

ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, δ εενιόηδηα ηαζ δ εκηνμπία νόθδζδξ 

δεκ ελανηώκηαζ από ηδκ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V: όβημξ νμθδιέκμο αενίμο (cm

3
 STP), Vm: όβημξ απαζημύιεκμξ 

βζα ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ ζ ιία ιμκμζημζαάδα, Ρ: πίεζδ 

ζζμννμπίαξ, Ρα: ηάζδ αηιώκ ημο αενίμο, Κ: ζηαεενά ζζμννμπίαξ 

νόθδζδξ, β ,Κ, n ,K’, α, C0: ζηαεενέξ 

Η ελίζςζδ Langemuir εθανιμγόιεκδ βζα ηάπμζμ νύπμ Α, 

ιπμνεί κα βναθεί ςξ 

ελήξ: 

 

(1) 

 

όπμο ΡΑ δ ιενζηή πίεζδ ημο νμθώιεκμο ιμνίμο Α, και ΚΑ δ 

εενιμδοκαιζηή ζηαεενά ζζμννμπίαξ νόθδζδξ ημο Α. Ο θόβμξ 

V/Vm εηθνάγεζ ημ πμζμζηό ηδξ επζθάκεζαξ ημ μπμίμ είκαζ 

ηαθοιιέκμ με Α, ΘΑ, αθμύ δ ιέβζζηδ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ, 

ζύιθςκα ιε ηζξ παναδμπέξ ηδξ ζζόεενιδξ, είκαζ 

ιμκμζημζααδζηή. Η ελίζςζδ Langemuir ιπμνεί κα βναθεί ζε 
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βναιιζηή ιμνθή: 

 

(2) 

 

 

 

 

 

Η Ελίζςζδ 2 πνμαθέπεζ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλύ ηςκ ιεβεεώκ ΡΑ/V 

ηαζ ΡΑ, εθόζμκ αεααίςξ δ ζζόεενιδ Langemuir ζηακμπμζεί ηα 

πεζναιαηζηά δεδμιέκα. Από ηδκ ηθίζδ (= 1/Vm) ηαζ ηδ δζαημιή (= 

1/ΚΑVm ) ιπμνμύκ κα οπμθμβζζημύκ μζ δύμ ζηαεενέξ. 
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Η Ελίζςζδ 2 πνμαθέπεζ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλύ ηςκ ιεβεεώκ ΡΑ/V ηαζ 

ΡΑ, εθόζμκ αεααίςξ δ ζζόεενιδ Langemuir ζηακμπμζεί ηα πεζναιαηζηά 

δεδμιέκα. Από ηδκ ηθίζδ (= 1/Vm) ηαζ ηδ δζαημιή (= 1/ΚΑVm ) ιπμνμύκ 

κα οπμθμβζζημύκ μζ δύμ ζηαεενέξ. 
 


