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Streszczenie

Korzystając z termodynamicznego for-
malizmu Kedem-Katchalsky’ego, opracowa-
no model matematyczny opisujący różnicę 
stężeń w poprzek membrany w warunkach 
polaryzacji stężeniowej (Ci − Ce), która jest 
związana z kreacją stężeniowych warstw 
granicznych (ll, lh) po obydwu stronach 
membrany polimerowej (M). Owe warstwy 
wraz z membraną stanowią kompleks ll/M/
lh. Otrzymane wyrażenie jest równaniem 
kwadratowym ze względu na strumień obję-
tościowy roztworu (Jvm) i zawiera parametry 
transportowe membrany (ωm) i stężeniowych 
warstw granicznych (ωl, ωh), oraz stężenia 
roztworów rozdzielanych przez membranę 
w chwili początkowej (Ch, Cl). 

Obliczenia przeprowadzone na podsta-
wie otrzymanego równania kwadratowego 
pokazały, że dla membrany polimerowej 
o ustalonych właściwościach transporto-
wych, różnica stężeń (Ci − Ce) jest nieliniową 
funkcją różnicy stężeń (Ch − Cl). Owa nieli-
niowość jest związana z pojawieniem się nie-
stabilności konwekcyjnej dla (Ci − Ce) > 0,015 
mol l–1, łamiącej symetrię kompleksu lh/M/ll 
względem kierunku grawitacyjnego, co jest 
przyczyną wzrostu wartości (Ci − Ce) oraz 
strumieni membranowych. 
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Evaluation of the concentration 
difference determining  
the membrane transport  
in concentration  
polarization conditions

Summary

Using Kedem-Katchalsky thermodynamic 
formalism, the mathematical model describing 
concentration difference through a membrane 
(Ci − Ce) in concentration polarization condi-
tions was elaborated. Concentration polariza-
tion is connected with concentration boundary 
layers (ll, lh) creation on both sides of a poly-
meric membrane (M). These layers both with 
membrane are the complex ll/M/lh. Obtaining 
expression, which is square equation consid-
ering volume flux (Jvm), contain the transport 
parameters of membrane (ωm), concentration 
boundary layers (ωl, ωh) and solution concen-
tration in initial moment (Ch, Cl). 

Calculations performed on the basis 
of obtained square equation show that for 
a polymeric membrane with fixed transport 
properties, concentration difference (Ci − Ce) 
is nonlinear function of solution concentra-
tion (Ch − Cl). The nonlinearity is connected 
with appearance of the convection instability 
for (Ci − Ce) > 0,015 mol l–1, breaking symme-
try of complex lh/M/ll in relation to gravita-
tional direction, what is the reason of increase 
(Ci − Ce) and volume and solute fluxes. 

Key words: membrane transport, Kedem-
Katchalsky equations, concentration polar-
ization, concentration boundary layers.
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WSTĘP

Jednym z ważniejszych procesów ograniczają-
cych transport membranowy jest polaryzacja stęże-
niowa, której kinetyka związana jest z molekularny-
mi mechanizmami dyfuzji, często modyfikowanymi 
przez przepływy osmotyczne, konwekcyjne czy hy-
drauliczne [1, 2]. Wynikiem tego procesu są stężenio-
we warstwy graniczne, tj. struktury o charakterze 
pseudomembran, którym analogicznie jak membra-
nie polimerowej, można przypisać określone para-
metry transportowe [3]. W warunkach braku pola-
ryzacji stężeniowej, czyli jednorodności roztworów 
rozdzielanych przez membranę, procesy transportu 
membranowego można opisać przy pomocy klasycz-
nych równań Kedem-Katchalsky’ego [4], opisujących 
strumień objętościowy (Jv) i strumień solutu (Js)

 )()( lhmplhpv CCRTLPPLJ −−−= σ  (1)

 CJCCRTJ mvlhms )1()( σω −+−=  (2)

W powyższych równaniach Lp, σm oraz ωm ozna-
czają odpowiednio współczynniki: przepuszczalno-
ści hydraulicznej, odbicia oraz przepuszczalności 
solutu. Z kolei Ph−Pl=ΔP jest różnicą ciśnień hydro-
statycznych (Ph, Pl oznacza wyższą i niższą wartość 
ciśnienia hydrostatycznego), natomiast RT(Ch−Cl) = 
Δπ jest różnicą ciśnień osmotycznych (RT oznacza 
iloczyn stałej gazowej a temperatury termodyna-
micznej oraz Ch i Cl – stężenia roztworów, Ch > Cl). 
Wyrażenie C–=(Ch – Cl)[ln(ChCl

–1)]–1 ≈ ½(Ch + Cl) jest 
średnim stężeniem solutu w membranie. Warto-
ści liczbowe współczynników Lp, σm oraz ωm można 
wyznaczyć w serii niezależnych eksperymentów [4]. 
Należy zaznaczyć, że pierwszy człon prawej strony 
równania (1) określa objętościowy strumień hydrau-
liczny, a drugi – objętościowy strumień osmotyczny. 
Z kolei pierwszy człon równania (2) opisuje strumień 
dyfuzyjny, a drugi – strumień adwekcyjny.

W warunkach jednorodności roztworów można 
przyjąć, że stężenia roztworów rozdzielanych przez 
membranę są stałe i wynoszą Ch oraz Cl. W warun-
kach polaryzacji stężeniowej, formują po obydwu 
stronach membrany (M) stężeniowe warstwy gra-
niczne ll oraz lh, o charakterze pseudo-membran. Jeśli 
stężenia te w chwili początkowej spełniają warunek 
Ch > Cl, to stężenie Ch maleje do Ci, natomiast stęże-
nie Cl rośnie do Ce. W związku z tym Ci − Ce < Ch − Cl. 
Oznacza to, że pojawiają się, dodatkowe różnice stę-
żeń Ch − Ci oraz Ce − Cl, które występują w poprzek 
warstw odpowiednio lh oraz ll. Stężenia Ci i Ce można 

wyznaczyć doświadczalnie metodami optycznymi 
[5] lub obliczyć, stosując równania Kedem-Katchal-
sky’ego [6]. Zredukowana różnica stężeń (Ci − Ce) jest 
przyczyną zredukowanego strumienia objętościowe-
go (Jvs) oraz zredukowanego strumienia solutu (Jss).

W obecnej pracy, korzystając z wyników prac 
poprzednich [6, 7], wyprowadzimy wyrażenie nie-
zbędne do oceny różnicy stężeń (Ci − Ce) w poprzek 
membrany (M). Wyznaczymy także uśredniony 
współczynnik przepuszczalności stężeniowej war-
stwy granicznej (ωo). Obliczenia (Ci − Ce) oraz ωo 
przeprowadzimy dla membrany Nephrophan i wod-
nych roztworów glukozy. 

CHARAKTERYSTYKA  
UKŁADU MEMBRANOWEGO

Rozpatrzmy transport w układzie membrano-
wym przedstawionym na ryc. 1, w którym membra-

Ryc. 1. Układ membranowy: M – membrana; ll i lh 
– stężeniowe warstwy graniczne, Ph i Pl – ciśnienia 
mechaniczne; Cl i Ch – stężenia roztworów poza war-
stwami; Ce i Ci – stężenia roztworów na granicach 
ll/M i M/lh; Jvm – strumień objętościowy przez mem-
branę M; Jvs – strumień objętościowy przez kompleks 
ll/M/lh; Jsl, Jsh i Jsm – strumienie solutu odpowiednio 
przez warstwy ll, lh oraz membranę M; Jss – strumień 
solutu przez kompleks ll/M/lh

Fig. 1. The membrane system: M – membrane; ll and 
lh – the concentration boundary layers, Ph and Pl – 
mechanical pressures; Cl and Ch – concentrations of 
solutions outside the boundaries; Ce and Ci – the con-
centrations of solutions at boundaries ll/M and M/
lh; Jvm – the volume fluxes through membrane M; Jvs 
– the volume flux through complex ll/M/lh; Jsl, Jsh and 
Jsm – the solute fluxes through layers ll, lh and mem-
brane, respectively; Jss – the solute fluxes through 
complex ll/M/lh
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na (M) ustawiona w płaszczyźnie horyzontalnej roz-
dziela przedziały (l) i (h), wypełnione rozcieńczony-
mi i niemieszanymi mechanicznie roztworami tych 
samych substancji o stężeniach w chwili początkowej 
Ch i Cl (Ch > Cl). Podobnie jak w poprzednich pracach 
[np. 3, 7] zakładamy, że membrana jest izotropowa, 
symetryczna, elektroobojętna i selektywna dla wody 
i rozpuszczonej w niej substancji. Ponadto zakłada-
my, że roztwory jedynie w chwili początkowej (t = 0) 
są jednorodne, zarówno w każdym punkcie roztwo-
rów jak i na powierzchni styku roztworów z mem-
braną. 

 Dla uproszczenia obliczeń, rozważać będziemy 
jedynie stacjonarne i izotermiczne procesy trans-
portu membranowego. Dla t > 0, woda i substancje 
rozpuszczone, dyfundujące przez membranę, for-
mują po obydwu jej stronach stężeniowe warstwy 
graniczne ll oraz lh, o charakterze pseudo-membran. 
Grubość tych warstw w stanie stacjonarnym wynosi 
odpowiednio δh i δl. Należy zaznaczyć, że stężeniowe 
warstwy graniczne (ll, lh) są elementami kompleksu 
ll/M/lh i w związku z tym nie występują jako obiekty 
samodzielne. Ponadto uformowane warstwy powo-
dują, że w stanie stacjonarnym stężenia roztworów 
na stykach lh/M i M/ll zmienią się odpowiednio do 
wartości Ci oraz Ce (Ch > Ci > Ce, Ci > Ce > Cl). 

Zgodnie z formalizmem Kedem-Katchalsky’ego 
[4] właściwości transportowe membrany M okre-
ślone są przez współczynniki: przepuszczalności 
hydraulicznej (Lp), odbicia (σm) i przepuszczalności 
substancji rozpuszczonej (ωm). Strumień objęto-
ściowy i strumień substancji rozpuszczonej przez 
membranę oznaczony odpowiednio przez Jvm i Jsm. 
Właściwości transportowe warstw ll i lh są scharak-
teryzowane odpowiednio przez współczynniki: od-
bicia spełniające warunek σl = σh = 0, współczynniki 
dyfuzji Dl i Dh oraz współczynniki przepuszczalno-
ści solutu ωl i ωh. Współczynniki ωl i ωh są związane 
z grubościami δh i δl oraz współczynnikami dyfuzji 
Dl i Dh poprzez wyrażenia [8]

  
 1)( −= lll RTD σω  (3)

  
1)( −= hhh RTD σω  (4)

 Strumienie substancji rozpuszczonej przez war-
stwy ll i lh są oznaczone odpowiednio przez Jsl i Jsh. 
Strumień objętościowy i strumień substancji roz-
puszczonej przez kompleks ll/M/lh oznaczono odpo-
wiednio przez Jvs i Jss. Współczynniki transportowe 
kompleksu ll/M/lh określone są przez współczynniki: 
odbicia (σs) i przepuszczalności solutu (ωs). Współ-
czynniki ωs, ωm, ωl i ωh dla roztworów binarnych, 

w warunkach dyfuzyjnych (Jv = 0), są związane ze 
sobą następującym wyrażeniem [4]
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Biorąc pod uwagę wyrażenia (3) i (4), równanie 
(5) można przekształcić do postaci [4, 7]
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W przypadku, gdy stężeniowe warstwy granicz-
ne wytworzone po obydwu stronach membrany są 
symetryczne spełnione są warunki

          ωl = ωl = ωo  (7)
           δl = δh = δo  (8)

 Uwzględniając warunek (7) w równaniu (5) 
otrzymujemy [8]
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Spełnienie warunku (8) przy założeniu, że Dl = 
Dh = Do upraszcza równanie (6) do postaci [8]
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Dla sytuacji przedstawionej na ryc. 1, strumień 
Jvm (Jvm < Jv) można przedstawić w następującej po-
staci wynikającej z równania (1)

          )( eimpvm CCRTLJ −= σ  (11)

RÓWNANIE DLA RÓŻNICY STĘŻEŃ  
W WARUNKACH POLARYZACJI 
STĘŻENIOWEJ

W celu obliczenia różnicy stężeń na membranie 
w układzie przedstawionym na ryc. 1, w warunkach 
polaryzacji stężeniowej, wykorzystamy formalizm 
termodynamiczny Kedem-Katchalsky’ego, którego 
podstawę stanowią równania (1)–(6). Korzystając 
z równania (2), równania opisującego strumień solu-
tu przez warstwę ll, membranę (M), warstwę lh moż-
na zapisać odpowiednio w następującej postaci [6]
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 )()( 2

1
ihvhihhsh CCJCCRTJ ++−= ω  (14)

W stanie ustalonym spełniony jest następujący 
warunek

              ssshsmsl JJJJ ===  (15)

               vsvhvmvl JJJJ ===  (16)

Dokonując odpowiednich przekształceń alge-
braicznych równań (12), (13), (15) i (16) oraz (13)–(16) 
odpowiednio otrzymujemy
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gdzie: 
φ0 = [Clωlωm + Chωh(ωl + ωm)](RT)2,
φ1 = 0,5RT{Ch(ωhσm + ωl + ωm) − Cl[ωl(1 − σm) + ωm]},
φ2 = 0,25[Cl + σm(Ch − Cl)], 
ψ0 = [Chωhωm + Clωl(ωh + ωm)](RT)2, 
ψ1 = 0,5RT{Ch[ωh(1 − σm) + ωm] − Cl(ωlσm + ωm + ωh)},
ψ2 = 0,25[Ch − σm(Ch − Cl)]
γ0 = [ωm(ωl + ωh) + ωlωh](RT)2,
 γ1 = 0,5σm(ωl − ωh),
 γ2 = 0,25(1 − 2σm).

Odejmując stronami równania (17) i (18) otrzy-
mujemy
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gdzie:
φ0 − ψ0 = ωlωh(Ch − Cl)(RT)2,
φ1 − ψ1 = 0,5RT[(ωl − ωh)(Ch − Cl) + 2σm(ωhCh + ωlCl)],
φ2 − ψ2 = 0,25(σm − 1)(Ch − Cl).

Różnicę Ci − Ce można także obliczyć korzysta-
jąc z równania (11) oraz z równania (13). Proste prze-
kształcenie algebraiczne tych równań, daje wyrażenia
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Dyskusja równania (19) prowadzi do następują-
cych wniosków:

1. Dla Jvm = 0, równanie (19) upraszcza się do postaci
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2. Jeśli spełniony jest warunek (7), to równanie (19) 
przyjmuje postać
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gdzie: λ0 = ωo
2(Ch − Cl)(RT)2, λ1 = RTσmωo(Ch + Cl)], λ2 

= φ2 − ψ2 = 0,25(σm − 1)(Ch − Cl), τ0 = (RT)2ωo(2ωm + 
ωo), τ1 = 0, τ2 = γ2 = 0,25(1 − 2σm).
3. Jeśli jednocześnie Jvm = 0 oraz ωl = ωh = ωo, to 

równanie (19) otrzymuje postać
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WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Wyznaczanie współczynników  
przepuszczalności stężeniowych  
warstw granicznych

Jak już wspomniano, stężeniowe warstwy granicz-
ne (ll, lh) są elementami kompleksu ll/M/lh i nie mogą 
występować samodzielnie, tzn. w układzie nie zawie-
rającym membrany (M). W związku z tym bezpośred-
nie wyznaczenie współczynników przepuszczalności 
(ωl, ωh) tych warstw, przy wykorzystaniu formali-
zmu Kedem-Katchalsky’ego, jest znacznie utrudnio-
ne i wymaga specjalistycznej aparatury optycznej [5]. 
W obecnej pracy proponujemy sposób pośredniego 
wyznaczenia tych współczynników, przy wykorzysta-
niu wyrażenia (9) dla przypadku, gdy warstwy ll oraz 
lh są symetryczne (ωl = ωh = ωo). Zatem, przekształca-
jąc algebraicznie wyrażenie (9) otrzymujemy
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gdzie: ωm, ωs – współczynniki przepuszczalności 
solutu odpowiednio membrany (M) i kompleksu 
ll/M/lh. Aby obliczyć wartość współczynnika ωo na-
leży wcześniej wyznaczyć doświadczalnie wartości 
współczynników ωm i ωs. Definicje tych współczyn-
ników przedstawiają poniższe wyrażenia
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 W celu wyznaczenia współczynników ωm i ωs 
wykorzystamy definicje (26) i (27) oraz wyznaczone 
doświadczalnie w poprzednich pracach [9–11], za-
leżności Js = f(ΔC), Jss = f(ΔC), które przedstawiono 
na rycinie 2. Korzystając z przedstawionej na tej ry-
cinie zależności Js = f(ΔC) oraz definicji (23) można 
pokazać, że wartość współczynnika ωm nie zależy 
od różnicy stężeń glukozy i wynosi ωm = 0,82 × 10–9 
mol N–1s–1, co ilustruje wykres ωm = f(ΔC) na rycinie 
3. Z kolei uwzględnienie nieliniowej zależności Jss = 
f(ΔC) w równaniu (27) pokazuje, że nieliniowa jest 
także zależność ωs = f(ΔC). Uwzględnienie zależno-
ści ωm = f(ΔC) i ωs = f(ΔC) w równaniu (25) pozwala 
obliczyć zależność ωo = f(ΔC). Zależność ta jest także 
nieliniowa, co jest związane z właściwościami hy-
drodynamicznymi kompleksu ll/M/lh [12], modyfi-
kującymi gradient stężeniowy w poprzek membrany 
w warunkach polaryzacji stężeniowej.

Ocena różnicy stężeń  
w poprzek membrany  
w warunkach polaryzacji stężeniowej

Biorąc pod uwagę równania (19)–(21), wykona-
no obliczenia (Ci − Ce) w poprzek membrany w wa-
runkach polaryzacji stężeniowej. W przypadku za-
leżności (19), wykorzystano uproszczoną jej postać, 
przedstawioną przez wyrażenie (23), a do obliczeń 
wykorzystano następujące dane: σm = 0,068, ωm = 
0,82 × 10–9 mol N–1s–1, RT = 2,45 × 103 J mol, war-
tości współczynnika ωo, zilustrowane przy pomocy 
wykresu ωo = f(ΔC) na rycinie 3 oraz wartości stru-
mienia Jvm zilustrowane przy pomocy wykresu Jvm 
= f(ΔC) na rycinie 4. W przypadku zależności (20), 
a do obliczeń wykorzystano następujące dane: Lp = 
5 × 10–12 m3 N–1s–1, σm = 0,068, RT = 2,45 × 103 J mol 
oraz wartości strumienia Jvm zilustrowane przy po-
mocy wykresu Jvm = f(ΔC) na rycinie 4. W przypadku 
zależności (21), a do obliczeń wykorzystano następu-
jące dane: ωm = 0,82 × 10–9 mol N–1s–1, RT = 2,45 × 103 
J mol oraz wartości strumienia Jss zilustrowane przy 
pomocy wykresu Jss = f(ΔC) na rycinie 2. Wyniki ob-
liczeń (Ci − Ce), w zakresie różnicy stężeń (Ch − Cl) 
od −0,08 mol l–1 do +0,08 mol l–1, przedstawiono za 
pomocą odpowiednich krzywych na rycinie 5. 

Otrzymane krzywe ilustrujące zależność Ci − 
Ce = f(Ch − Cl) są nieliniowe, a ich wartości Ci − Ce, 
które ilustrują mieszczą się w 18% korytarzu błędu. 

Ryc. 2. Zależność osmotycznego strumienia solu-
tu (Js) od różnicy stężeń glukozy (∆C = Ch – Cl) dla 
układu jedno-membranowego (■, � – w warunkach, 
odpowiednio mieszania i braku mieszania mecha-
nicznego roztworów)

Fig. 2. Glucose concentration difference (∆C = Ch – 
Cl) dependence of solute flux (Js) for the single-mem-
brane system (■, � – in conditions of mechanical stir-
ring and unstirring solutions, respectively)
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Ryc. 3. Zależności współczynnika przepuszczalności 
solutu (ωk, k = m, s lub o) od różnicy stężeń glukozy 
(∆C = Ch − Cl) obliczonych na podstawie charaktery-
styki Js = f(ΔC) przedstawionych na rycinie 2. Współ-
czynniki ωo, ωm oraz ωs obliczono odpowiednio na 
podstawie definicji (22)–(24)

Fig. 3. Glucose concentration difference (∆C = Ch 
− Cl) dependence of solute permeability coefficient 
(ωk, k = m, s or o) of the single-membrane system cal-
culated on the basis of the characteristic Js = f(ΔC) 
presented in figure 2. The coefficients ωo, ωm and ωs 
were calculated on the basis of definitions (22)–(24) 
respectively
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Ponadto z przebiegu tych krzywych wynika, że dla 
tych samych wartości i znaków (Ch − Cl) dodatnia Ci 
− Ce jest równa lub większa od ujemnej Ci − Ce. Aby 
zilustrować w sposób ilościowy ową tezę, na rycinie 
6 przedstawiono zależność współczynnika asymetrii 
(α) od różnicy stężeń (Ch − Cl) dla dwóch kierunków 
grawitacyjnych, oznaczonych przez A i B. Dla kie-
runku A, dla którego przyjęto ujemny znak różnicy 
stężeń, roztworów o stężeniach w chwili początko-
wej wynoszących Ch i Cl, znajdowały się odpowied-
nio w przedziale pod i nad membraną. W kierunku 
B, dla którego przyjęto dodatni znak różnicy stężeń, 
roztwory o stężeniach w chwili początkowej Ch i Cl 
znajdowały się odpowiednio w przedziale nad i pod 
membraną. Współczynnik asymetrii (α) obliczono 
na podstawie wyrażenia

                

 

Bei

Aei

CC
CC

)(
)(

−
−−

=α
 (28)

gdzie: indeksy A i B oznaczają kierunki grawitacyjne. 
Różnice (Ci − Ce)A i Ci − Ce)B obliczono na podstawie 
równania (19).

Krzywa przedstawiona na rycinie 6 pokazuje, 
że (Ch − Cl) ≤ 0,015 mol l–1 stan hydrodynamicz-
ny warstw ll i lh w kompleksie ll/M/lh jest taki sam 
jak w kompleksie lh/M/ll. Oznacza to, że kompleksy 

Ryc. 4. Zależność osmotycznego strumienia obję-
tościowego (Jv) od różnicy stężeń glukozy (∆C = Ch 
– Cl) dla układu jedno-membranowego (■, � – w wa-
runkach, odpowiednio mieszania i braku mieszania 
mechanicznego roztworów)

Fig. 4. Glucose concentration difference (∆C = Ch – Cl) 
dependence of volume osmotic flux (Jv) for the single-
membrane system (■, � – in conditions of mechanical 
stirring and unstirring solutions, respectively
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Ryc. 5. Zależności różnicy stężeń glukozy w warun-
kach polaryzacji stężeniowej (Ci − Ce) od różnicy stę-
żeń glukozy (Ch − Cl) w warunkach jednorodności 
roztworów rozdzielanych przez membranę, obliczo-
ne na podstawie równań (19)–(21) 

Fig. 5. Glucose concentration difference (Ch − Cl) in 
homogeneity of solutions separated by membrane de-
pendence of glucose concentration difference (Ci−Ce) 
in concentration polarization conditions, calculated 
on the basis of the equations (19)–(21)
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Ryc. 6. Zależność współczynnika asymetrii (α) od 
różnicy stężeń glukozy (Ch − Cl) obliczona na podsta-
wie równania (28) 

Fig. 6. Glucose concentration difference (Ch − Cl) of 
asymmetry coefficient (α), calculated on the basis of 
the equations (28)
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ll/M/lh i lh/M/ll są symetryczne (α = 1). Dla (Ch − Cl) > 
0,015 mol l–1 w warstwach lh i ll w kompleksie lh/M/ll 
występują zaburzenia struktury, wskutek pojawiania 
się niestabilności grawitacyjnych (konwekcyjnych). 



61TRANSPORT MEMBRANOWY

W związku z tym wartość współczynnika α maleje, 
co ilustruje krzywa na rycinie 6. Owe niestabilno-
ści łamią symetrię kompleksów ll/M/lh i lh/M/ll oraz 
mogą prowadzić do komórkowej struktury roztwo-
rów rozdzielanych przez membranę o charakterze 
fraktalnym, zaobserwowanej przez [13]. 

PODSUMOWANIE

Polaryzacja stężeniowa jest spontanicznym zja-
wiskiem występującym w przyrodzie i związana jest 
z kreacją stężeniowych warstw granicznych (ll, lh). 
W przypadku układów membranowych owe war-
stwy wraz z membraną (M) stanowią kompleks ll/M/
lh, którego właściwości hydrodynamiczne są zależne 
od kierunku grawitacyjnego, tj. kąta zawartego mię-
dzy płaszczyzną membrany, a wektorem grawitacji. 

Korzystając z termodynamicznego formalizmu 
Kedem-Katchalsky’ego, opracowano model mate-
matyczny, opisujący różnicę stężeń w poprzek mem-
brany (Ci − Ce) w warunkach polaryzacji stężeniowej. 
Otrzymane wyrażenie (równanie 19) jest równaniem 
kwadratowym ze względu na strumień objętościo-
wy roztworu (Jvm) i zawiera parametry transportowe 
membrany (ωm) i stężeniowych warstw granicznych 
(ωl, ωh), oraz stężenia roztworów rozdzielanych przez 
membranę w chwili początkowej (Ch, Cl). 

Obliczony w pracy, na podstawie równania (25), 
współczynnik przepuszczalności stężeniowych (ωl = 
ωh = ωo), przy pomocy wyznaczonych doświadczal-
nie zależności ωm = f(ΔC) i ωs = f(ΔC), jest nieliniową 
funkcją (ΔC = Ch − Cl). 

Obliczenia przeprowadzone na podstawie otrzy-
manego w pracy modelu pokazały, że dla membrany 
polimerowej o ustalonych właściwościach transporto-
wych, różnica stężeń (Ci − Ce) jest nieliniową funkcją 
różnicy stężeń (Ch − Cl). Owa nieliniowość jest związa-
na z pojawieniem się niestabilności konwekcyjnej dla 
(Ci − Ce) > 0,015 mol l–1, łamiącej symetrię kompleksu 
lh/M/ll względem kierunku grawitacyjnego, co jest 
przyczyną wzrostu wartości (Ci − Ce) oraz strumienia 
objętościowego (Jv) i strumienia solutu (Js).
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