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18. előadás 

Kapcsolódó irodalom: 

Kapcsolódó multimédiás anyag: 

__________________________________________________________________________________ 

Az előadás témakörei: 

1. Az ozmózis fogalma 

2. Az ozmózis nyomás 

2.1. Van’t Hoff törvénye 

2.2. Az ozmózis nyomás gyakorlati jelentősége 

3. Az ozmózis orvosi alkalmazásai 

__________________________________________________________________________________ 

Ozmózis 

(1) Az ozmózis fogalma 

Olyan eseteket tanulmányozunk, amelyekben a részecskék mozgása valamilyen módon 

akadályozott. 

Ha két – különböző gázokkal töltött – edényt különböző sajátságú fallal választunk el egymástól az 

alábbi jelenségeket tapasztalhatjuk:  

határolófal típusa anyag transzport 

nincs szabad diffúzió 

van, átjárhatatlan nincs 

van, FÉLIGÁTERESZTŐ korlátozott diffúzió: OZMÓZIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féligáteresztő hártyák pl: állati eredetű hártyák, sejtmembrán, lyukacsos agyaglemez, celofán, 

biológiai membránok. 

SZEMIPERMEÁBILIS=FÉLIGÁTERESZTŐ – 

„szűrő”, az oldószer kis molekuláit 

átengedi, az oldott anyag nagy 

molekuláit nem (pl. cukor ↔ víz). A 

pórusméret bizonyos szelektivitást 

jelent adott anyagokra nézve.  
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OZMÓZIS: diffúzió útján történő egyirányú anyagáramlás; feltétele: a féligáteresztő hártya, valamint 

a hártya két oldalán fennálló koncentrációkülönbség (az oldott anyag minősége az ozmózis 

szempontjából közömbös).  

Például: féligáteresztő hártyából készült zsákot (pl. celofán) cukoroldattal töltünk meg, és tiszta 

vízzel teli kádba helyezzük. Néhány óra múlva a zsák megduzzad, a zsákban lévő cukoroldat felhígul, a 

vízzel teli kádban továbbra is tiszta víz van.  

Az alábbi ábra egy U alakú csőben szemlélteti a fenti kísérletet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(2) Az ozmózis nyomás 

 

 Az a nyomás, ami az oldószer nettó áramlását (magát az ozmózist) megakadályozza. 

𝑷𝒉 = 𝑷𝒐𝒛𝒎ó𝒛𝒊𝒔  𝑷𝒐𝒛𝒎ó𝒛𝒊𝒔 =  𝝆𝒈𝒉 

 

 

 

 

 

2.1. Vant’t Hoff törvénye 

 

 

 

 

 

 

 

p1=
𝑛𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠+𝑛𝑘é𝑘1

𝑉
𝑅𝑇 és p2=

𝑛𝑘é𝑘2

𝑉
𝑅𝑇  

𝑝1 − 𝑝2 = 𝑝𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠 =  
𝑛𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑉
𝑅𝑇 

- koncentráció különbség az oldott anyagra nézve 

- féligáteresztő hártya: oldószer számára átjárható 

az oldott anyag számára nem 

- oldószer áramlik a féligáteresztő hártyán 

keresztül 

- az oldószer + oldott anyag térfogata növekszik 

HIDROSZTATIKUS NYOMÁS(ph) 

- az oldószer áramlása lassul  

- dinamikus egyensúly 

OZMOTIKUS EGYENSÚLY 

Híg oldatokra: féligáteresztő hártyával két egyenlő részre 

oszott tartály: a térfogatok egyenlősége miatt az  

anyagmennyiségek megegyeznek a két oldalon: nkék1=nkék2 

Az ideális gázok állapotegyenlete szerint (lásd 

Termodinamika alapok fejezet): pV=nRT. Ebből következik, 

hogy: 
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𝑝𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

𝑝𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠 =
𝑛

𝑉
𝑅𝑇 mivel  

𝑛𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑉
= cpiros , ezért 𝒑𝒐𝒛𝒎ó𝒛𝒊𝒔 = 𝒄𝑹𝑻 

Az ozmózis-nyomás egyenesen arányos az oldat 

koncentrációjával, vagyis:  𝑝𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠~𝑐. 

Ozmózis során mindig a töményebb oldat hígul fel. 

Példa (1)  

Hány Pa az ozmózisnyomása a 0, 05 mol/dm3 koncentrációjú, 20°C hőmérsékletű szőlőcukor 
oldatnak? 

𝑃𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠 = 𝑐𝑅𝑇 

𝑇 = 20 + 273 = 293 𝐾; 𝑅 = 8,314 𝑃𝑜𝑧𝑚ó𝑧𝑖𝑠 = 0,05𝑥8,314𝑥293 = 121,8 𝑃𝑎 
 

2.2. Az ozmózisnyomás gyakorlati jelentősége 

Az oldatok osztályozása az ozmózis-nyomás alapján: 

 

 

  

 

 

Az ozmózis szerepe a növényi sejtek esetében  

 

 

x: referencia 
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(3) Az ozmózis orvosi alkalmazásai 

INJEKCIÓ, INFÚZIÓ: hatóanyagok, gyógyszerek fiziológiás sóoldatban vannak feloldva  szervezet 

sejtjeinek izotóniás környezetet biztosít (más környezetben az ozmózis által okozott túlnyomás 

fájdalmat és komoly sejtkárosodást okozhatna).  

ÖDÉMA, DUZZANATOK KEZELÉSE: dextránoldat/keserűsó (MgSO4-oldat): hypertóniás környezetet 

hoz létre az ödémás területhez képest  vízkiáramlást okoz  duzzanat csökkenése 

HASHAJTÓ SÓK (SZÉKREKEDÉS KEZELÉSE): ezek nehezen szívódnak fel a vastagbélből, ott 

hypertóniás környezetet hoznak létre  vastagbélbe való vízbeáramlás  béltartalom hígulása, 

könnyebb üríthetősége. 

HEMODIALÍZIS: súlyos vesebetegek kezelésére alkalmazott, az ozmózis jelenségén alapuló eljárás. 

Célja: vérben felhalmozódott oldható, a vese számára toxikus salakanyagok eltávolítása. 

A vízben oldható fehérjelebontási termékek, sejtmérgek, egyéb salakanyagok a vízzel együtt 

eltávoznak, a nélkülözhetetlen plazmafehérjék (pl. albumin, globulin) és a vérsejtek a vérben 

maradnak. 

A kezelés időtartama 4-8 óra/alkalom, alatta a dializálóoldatot rendszeresen cserélni kell. A 

dializálóoldat ionkoncentrációját és az esetleges fémion-szennyeződések jelenlétét folyamatosan 

ellenőrizni kell a kezelés során. 

 

 

 

 

 

 

 

A művese-berendezés lényegi része 

egy hosszú, féligáteresztő, cső alakú 

hártya (pl. celofán), amelyet 

testhőmérsékletre termosztált 

dializálóoldat vesz körül. A 

véráramot a celofántekerccsel 

összekapcsolják és átáramoltatják 

rajta. Ezután a vért visszajuttatják a 

beteg vénájába. 


