
Instrukcja do ćwiczenia Nr 8 BL 
 

 WYZNACZANIE  WSPÓŁCZYNNIKÓW;  FILTRACJI  I  DYFUZJI  BŁON 
 
 Własności transportowe błon mogą być opisane przez współczynniki: filtracji - Lp ,       
odbicia - б  i przenikania - ω . Korzystając z równań wyprowadzonych przez Kedem  
i Katchalsky’ego można zdefiniować praktyczne współczynniki fenomenologiczne.  
W przypadku, gdy nie istnieją różnice ciśnień osmotycznych po obydwu stronach 
membrany, wywołane różnicami stężeń substancji przenikającej i nieprzenikającej 
przez membranę, tzn. S = i = 0 z równań tych otrzymujemy wyrażenie na 
współczynnik filtracji:  
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Współczynnik filtracji Lp może być zatem wyznaczony, przy spełnieniu powyższego 
warunku i zachowaniu izotermicznego stanu układu, poprzez pomiar strumienia 
objętościowego Jv dla zadanego ciśnienia hydrostatycznego P. Współczynnik Lp 
jest równy liczbowo prędkości cieczy przenikającej przez błonę pod wpływem różnicy 
ciśnień hydrostatycznych po obu stronach błony. 
 
 
I. Kolejność wykonywania pomiarów: 

1. Przygotować układ pomiarowy:  
 

 
 
 
 
 
 
            
          
            
  
        Komory KL i KP wypełnione są wodą i przedzielone badaną błoną M.  

 Do lewej komory KL przymocowana jest kapilara K zaopatrzona w podziałkę.  

2. Do prawej komory KP przykładamy ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez 
słup wody Sw i odczekujemy pewien czas do chwili ustabilizowania się przepływu 
w kapilarze.  

3. Rejestrujemy przepływ cieczy w kapilarze K na podstawie zmiany położenia 
menisku w tej kapilarze w zadanym czasie t.  

4.  Strumień objętościowy Jv obliczamy ze wzoru:  

St
VnJ 0

V 



Δ  

H2O H2O 

K 
KL M KP Sw 



gdzie:  n - liczba działek, jaką przebył menisk cieczy w czasie t (10 min.) 
 V0 = 2  109 m3 - objętość odpowiadająca jednej podziałce na kapilarze 
                              (sprawdzić wartość podziałki dla danej kapilary !). 
S - pole przekroju błony (średnica membrany 2r = 21 mm).  

  
Pomiary wykonać dla kilku wybranych wartości P = ρgh , zmieniając różnicę 
słupa wody h co 200 mm H2O, gdzie ρ - gęstość wody w temperaturze pomiaru, 
g - przyspieszenie ziemskie. 

5. Sporządzić wykres zależności Jv = f (P).  

6. Współczynnik filtracji Lp będzie równy:  Lp  = JVi  /Pi 
 

i - oznacza numer pomiaru. 
 
7. Współczynnik filtracji może być również wyznaczony jako współczynnik 

kierunkowy prostej dopasowanej metodą regresji liniowej na wykresie Jv = f (P). 
II. Tabela pomiarów:  
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III. Ocena błędów. 

Niepewność pomiaru współczynnika filtracji obliczyć przy zastosowaniu prawa  
propagacji niepewności obliczając pochodne względem mierzonych wielkości oraz 
ich niepewności standardowe : u(Lp) = [ ∑ (∂ f(n,r,t,h)∂xi )2  u(xi )2 ]1/2 
 
IV. Zagadnienia : 

1. Mechanizmy transportu substancji w organizmach (bierny, aktywny). 
2. Transport wody i substancji rozpuszczonej przez membrany.  Równania Kedem-

Katchalsky’ego.  
3. Parametry transportowe membran. Współczynniki: filtracji, odbicia i przenikania,       

sposoby ich pomiarów. 
4. Procesy: filtracji, ultrafiltracji, migracji.  
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