Ελόηεηα Δ

24. Σν λεξό
25. Δηαιύκαηα
26. Κξπζηάιιωζε - Αλαθξπζηάιιωζε Κξύζηαιινη
27. Δηάρπζε θαη ώζκωζε
28. Πξνβιήκαηα κε ην λεξό

ΣΟ ΝΕΡΟ

27ο Μάθημα
ΔΘΑΥΤΗ ΚΑΘ ΩΜΩΗ ΣΟΤ ΖΩΝΣΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ
Από ηης ζεκαληηθόηερες δηαδηθαζίες ζηε δωή θαη ζηε ιεηηοσργία ηωλ θσηηάρωλ

Σην κάζεκα απηό ζα κειεηήζνπκε δύν θαηλόκελα πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε
ρεκεία, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηε βηνινγία: ηε δηάρπζε θαη ηελ ώζκωζε. Η δηάρπζε
πεξηγξάθεη ηελ κεηαθίλεζε κηαο νπζίαο κέζα ζε έλα εηεξνγελέο δηάιπκα από πεξηνρέο
κεγάιεο ζε πεξηνρέο κηθξήο πεξηεθηηθόηεηαο ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε νπζία, κε ζηόρν ην
δηάιπκα λα γίλεη ηειηθά νκνγελέο. Η ώζκωζε ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή από κεηαθίλεζε
νπζηώλ ζε εηεξνγελέο δηάιπκα, αιιά ζηελ πεξίπηωζε απηή νη εηεξνγελείο πεξηνρέο
δηαρωξίδνληαη κεηαμύ ηνπο από εκηπεξαηή κεκβξάλε. Τόζν ε δηάρπζε όζν θαη ε ώζκωζε
παίδνπλ ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηε δωή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηωλ θπηηάξωλ.

Σο θαινόμενο ηης διάτσζης
Ση ζα ζπκβεί αλ ξίμνπκε έλαλ θόθθν λεζθαθέ κέζα ζε
θαζαξό λεξό θαη πεξηκέλνπκε ιίγν ρξόλν;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Δηάτσζε: κεηαθίλεζε
ηωλ οσζηώλ από ηο πηο
πσθλό ζηο πηο αραηό
δηάισκα.

Ση ζα ζπκβεί αλ ξίμνπκε κηα ζηαγόλα κειάλεο κέζα ζε
θαζαξό λεξό θαη πεξηκέλνπκε ιίγν ρξόλν;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Σν θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε λα ζπκβαίλεη ζηα
παξαπάλω πεηξάκαηα νλνκάδεηαη δηάτσζε ή παζεηηθή
κεηαθορά. Μπνξείο λα δώζεηο έλαλ νξηζκό ηεο δηάρπζεο
κε βάζε ηηο παξαπάλω παξαηεξήζεηο;
Διάτσζη νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν όπνπ όηαλ……………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Σο θαινόμενο ηης ώζμωζης
Ση ζα ζπκβεί αλ ξίμνπκε κηα ζηαθίδα κέζα ζε θαζαξό λεξό
θαη πεξηκέλνπκε αξθεηό ρξόλν;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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Σν θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε λα ζπκβαίλεη ζην
παξαπάλω πείξακα νλνκάδεηαη ώζμωζη.
Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηη ξόιν παίδεη ν θινηόο (ε θινύδα)
ηεο ζηαθίδαο ζηελ ώζκωζε;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

Ώζκωζε ζε ερσζρά
αηκοζθαίρηα

Ση πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ θινηό ηεο ζηαθίδαο πνπ
επηηξέπεη λα ζπκβεί ε ώζκωζε;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Μνηάδεη ε ώζκωζε κε ηε δηάρπζε θαη αλ λαη ζε ηη;
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
ε ηη δηαθέξεη ε ώζκωζε από ηε δηάρπζε;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ώζκωζε

Μπνξείο ηώξα λα δώζεηο έλαλ νξηζκό ηεο ώζκωζεο κε
βάζε ηηο παξαπάλω παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηώζεηο;
Ώζμωζη νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν όπνπ όηαλ …………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

Αλαπαράζηαζε (κε
θίηρηλο τρώκα)
εκηπεραηής κεκβράλες
Κόθθηλο τρώκα:
ερσζρά αηκοζθαίρηα

Γεληθά κε ηνλ όξν ώζκωζε ραξαθηεξίδεηαη ε κεηαθίλεζε
κηαο νπζίαο από ηε κία ζηελ άιιε πιεπξά κηαο
πορώδοσς ή εκηπεραηής κεκβξάλε. (Σέηνηα κεκβξάλε
είλαη ν θινηόο ηεο ζηαθίδαο). Η εκηπεξαηή κεκβξάλε έρεη
κεγάιν αξηζκό πνιύ κηθξώλ νπώλ (ηνπο πόξνπο) πνπ
επηηξέπνπλ λα πεξλνύλ από κέζα ηνπο θάπνηεο νπζίεο,
ελώ δελ επηηξέπεη λα πεξλνύλ άιιεο.

Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό εθείλν ηωλ πόξωλ πνπ δίλεη
ζηε κεκβξάλε απηή ηελ ηδηόηεηα;
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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Να έχεις υπόψη σου
Γενικά ώζμωζε παραηερείηαι όηαν δύο διαλύμαηα με διαθορεηική περιεκηικόηεηα ως
προς ηεν ίδια οσζία διατωρίδονηαι από εμιπεραηή μεμβράνε. Είναι θανερό όηι λόγω
ηων πόρων ηες μεμβράνες σπεριζτύει ε μεηακίνεζε από ηο …………. διάλσμα προς ηο
………….. διάλσμα.

Πείραμα
ε απηό ην πείξακα ζα δείηε θαη ζα θαηαλνήζεηε ην
θαηλόκελν ηεο ώζκωζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί
κεηαμύ ηεο κεκβξάλεο ηνπ απγνύ θαη δηάθνξωλ
δηαιπκάηωλ. Σν απγό απνηειείηαη εμωηεξηθά από έλα
ζθιεξό θέιπθνο θαη εζωηεξηθά από κία κεκβξάλε, ην
αζπξάδη θαη ηνλ θξόθν.
Τλικά: 1 απγό, 3 θαζαξά βαδάθηα (κεγαιύηεξα από ηα απγά),
απηνληηζκέλν λεξό, δηάιπκα δάραξεο (ζηξόπη), μύδη, πεηζέηεο.
Διαδικαζία:
Σνπνζεηήζηε ην απγό ζε έλα πνηήξη κε μύδη θαη αθήζηε ην γηα ιίγε
ώξα.
Ση παξαηεξείηε;……………………………………………………………….
(Ο θαζεγεηήο ζα ζαο εμεγήζεη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.)
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην απγό ζην δηάιπκα κε ηε δάραξε
(ζηξόπη).
Ση παξαηεξείηε ηώξα θαη πώο ην εμεγείηε;………………………………..
Σνπνζεηήζηε ηώξα ην απγό ζε λεξό.
Ση παξαηεξείηε θαη πώο ην εμεγείηε;……………………………..…………
Σέινο ηνπνζεηήζηε ην ίδην απγό ζε έλα πνηήξη κε μύδη.
Ση ζπκβαίλεη ζην απγό;…………………………………………………………
Μπνξείηε λα θξαηήζεηε θαη αξρείν κε θωηνγξαθίεο πξηλ θαη κεηά από
θάζε επηκέξνπο πείξακα.
Από ην παξαπάλω πείξακα ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ώζκωζε
παίδεη ζεκαληηθόηαην ξόιν
ζηε ιεηηνπξγία ηωλ
……………………. . ε επόκελν κάζεκα (θπθινθνξηθό
ζύζηεκα) ζα κειεηήζνπκε ηελ αληαιιαγή νπζηώλ αλάκεζα
ζην αίκα θαη ζηα θύηηαξα, όπνπ ηόζν ε δηάρπζε όζν θαη ε
ώζκωζε είλαη ηα θαηλόκελα κε ηα νπνία γίλεηαη ε
αληαιιαγή απηή.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΘ
1. Ση ζα ζπκβεί αλ ξίμνπκε έλαλ θόθθν λεζθαθέ ή κηα ζηαγόλα κειάλεο κέζα ζε
θαζαξό λεξό θαη πεξηκέλνπκε ιίγν ρξόλν;
2. Ση νλνκάδνπκε δηάρπζε ή παζεηηθή κεηαθνξά;
3. Γηαηί νη ζηαθίδεο θνπζθώλνπλ όηαλ ηηο ηνπνζεηνύκε ζην λεξό; ε πνην θαηλόκελν
νθείιεηαη απηό;
4. Ση νλνκάδνπκε εκηπεξαηή κεκβξάλε;
5. Ση νλνκάδνπκε ώζκωζε;
6. Πνηεο νη νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηελ δηάρπζε θαη ζηελ ώζκωζε;
7. Πνηεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ δηάρπζε θαη ζηελ ώζκωζε;
8. Ση ζα ζπκβεί ζε έλα απγό αλ ην ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζε έλα πνηήξη κε ζηξόπη;
9. Ση ζα ζπκβεί ζε έλα απγό αλ ην ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζε έλα πνηήξη κε μύδη;
10. Παίδνπλ ε δηάρπζε θαη ε ώζκωζε ξόιν ζηε δωή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηωλ
θπηηάξωλ;

Για να γνωρίζεις περιζζόηερα,
να ζκεθθείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. Γηα αηώλεο ηώξα ν άλζξωπνο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ, πνπ
ππάξρεη γεληθά ζηνλ πιαλήηε καο. Πηζηεύακε όηη ε θύζε έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θξνληίδεη όια
ηα δεηλά πνπ εκείο πξνθαινύκε, όηη κπνξεί από κόλε ηεο λα εμνπδεηεξώζεη όιεο ηα
πξνβιήκαηα πνπ εκείο πξνμελνύκε ζην πεξηβάιινλ. Δπζηπρώο, θάπνπ πέζακε έμω.
Δηαπηζηώλνληαο ινηπόλ ην πξόβιεκα θαη ηε ζνβαξόηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην λεξό, ν
άλζξωπνο αλέπηπμε ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ γηα λα αθαηξεζνύλ νη αθαηάιιειεο
νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηό. Μηα κέζνδνο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ είλαη απηή ηεο
ανηίζηροθης ώζμωζης, πνπ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ.
Καηά ηελ αληίζηξνθε ώζκωζε, ην πξνο θαζαξηζκό λεξό πηέδεηαη λα πεξάζεη κέζα από κηα
κεκβξάλε ε νπνία επηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζην λεξό λα πεξάζεη κέζα από απηήλ, όρη όκωο
ζηηο βιαβεξέο νπζίεο/πξνζκείμεηο. Σν εμεξρόκελν λεξό είλαη ειεύζεξν από θάζε είδνπο
αθαζαξζίεο, από ζθνπξηέο, άιαηα, νξγαληθέο νπζίεο, ιηπάζκαηα, παξαζηηνθηόλα, κέρξη θαη
θάζε είδνπο επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνύο (βαθηήξηα θαη ηνύο). Οη παξαπάλω πξνζκείμεηο
απνξξίπηνληαη ζηελ απνρέηεπζε καδί κε έλα πνζνζηό λεξνύ. Γλωξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο
άιιεο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ; ε επόκελν κάζεκα ζα κειεηήζνπκε πεξηζζόηεξν
ηα πξνβιήκαηα ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ.
2. Απιή παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάρπζεο. Ρίρλνπκε πξνζεθηηθά κε έλα
ζηαγνλόκεηξν 15-20 ζηαγόλεο πγξήο βαλίιηαο (εζάλο) κέζα ζ έλα μεθνύζθωην κπαιόλη.
Φνπζθώλνπκε ην κπαιόλη ώζηε λα ρωξάεη κέζα ζε έλα θνπηί (π.ρ. παπνπηζηώλ), δέλνπκε ην
ζηόκην ηνπ κπαινληνύ θαη ην θιείλνπκε κέζα ζην θνπηί. Μεηά από 15-20 ιεπηά αλνίγνπκε θαη
κπξίδνπκε ηνλ αέξα ηνπ θνπηηνύ. Πώο δηέθπγε ε κπξωδηά από ην κπαιόλη; Να εμεγήζεηο ην
θαηλόκελν.

▀

161

