
  :پديده اسمز

بـه چنـين غـشاهايي،    . ها را از خود عبور دهنـد  توانند برخي از مولكول تنها مي) مثالً سلوفان(بعضي غشاها  

را از ) قند معمولي(ز هاي ساكار دهد ولي مولكول بور ميهاي آب را از خود ع     سلوفان مولكول . تراوا گويند   غشاي نيمه 

ز و در  و در سمت راست، محلولي از ساكار، غشاي سلوفان قرار دهيمشكلي Uاگر در وسط لوله . دهد خود عبور نمي

شود كه سطح     سمت چپ آب خالص بريزيم، به طوري كه سطح دو مايع با هم برابر باشد، پس از مدتي مشاهده مي                   

 اگر. آيد  در لوله سمت چپ نيز سطح مايع پايين مي        . رسد   و به حد مشخصي مي     مايع در لوله سمت راست باال آمده      

   .شود ز در محلول اوليه بيشتر باشد ميزان اين اختالف سطح بيشتر ميكارغلظت سا
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هـا در محلـول    هاي واحد حجم در آب خالص بيشتر از تعـداد آن    علت اين پديده آن است كه تعداد مولكول       

روند بيشتر    تراوا مي   ي نيمه راست غشا  كه در واحد زمان از سمت چپ به سمت           هاي  لذا تعداد مولكول  . است

2Hهاي  ن تعداد مولكول  از آ  O             اين اختالف در   . روند   است كه در واحد زمان از سمت راست غشا به سمت چپ مي

بـه ايـن ترتيـب      . شـود   هاي آب، در سمت راست بيشتر و در سمت چپ كمتر مـي              ابتدا زياد است لذا تعداد مولكول     

با پيشرفت فرآيند اسمز، اختالف ارتفاع مايع در دو ستون زياد           . به اين فرآيند، اسمز گويند    . شود  تر مي   رقيقمحلول  
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شود تعداد بيشتري مولكول از سمت راست   فشار هيدروستاتيكي ايجاد شده در بازوي سمت راست باعث مي.شود مي

هاي عبور كرده آب از دو طـرف در           رسد و تعداد مولكول     پس از مدتي، سيستم به تعادل مي      . به چپ مهاجرت كنند   

 به علت اختالف ارتفاع مايع در دو ستون ادلفشار هيدروستاتيكي كه در حالت تعبه . شود واحد زمان با هم برابر مي

در سـال   . شـود   هر چه غلظت ماده بيشتر باشد، فشار اسمزي هم بيـشتر مـي            . پديد آمده است، فشار اسمزي گويند     

  .آيد ها از رابطه زير به دست مي محلول يوهان وانتهوف نشان داد كه فشار اسمزي در ١٨٨٧

V nRTπ =  

( )atm πV n  شده و    هاي ماده حل     تعداد مول   ، اين معادله شـباهت  . دهد  حجم محلول را نشان مي فشار اسمزي  

R. زيادي به معادله گاز كامل دارد    T  وR       نيز مانند معادله گاز كامل به ترتيب، دمـا برحـسب كلـوين و ثابـت گازهـا 
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  :توان به صورت زير نيز نمايش داد اين رابطه را مي. هستند 
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Cكه  .دهد  موالريته محلول را نشان ميM

توان در موارد مختلفي از جمله شيرين كردن آب            اما از فرآيند اسمز معكوس مي      .فرآيند اسمز كاربرد چنداني ندارد    

بنـابراين تعـدادي از     . كننـد   در اسمز معكـوس، فـشاري بيـشتر از فـشار اسـمز بـه محلـول وارد مـي                   . فاده كرد است

2Hهاي  مولكول O   به ايـن   . شوند  گذرند و به عبارتي، از سمت راست به سمت چپ رانده مي             تراوا مي    از غشاي نيمه

  .آوردتوان از آب دريا، آب خالص به دست  ترتيب مي
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