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 Η δηάηαλε ημο θηκεηήνα θαίκεηαη ζημ παναπάκω 

ζπήμα. Τεκ εμηπεναηή μεμβνάκε Μ1  δηαπενκά μόκμ ημ 

αδνακέξ αένημ, εκώ ηεκ εμηπεναηή μεμβνάκε Μ2  δηαπενκά 

μόκμ μ αέναξ. Τα ημηπώμαηα ημο θοιίκδνμο είκαη 

δηαζενμηθά, μπόηε μπμνμύμε κα ζεωνήζμομε όηη ε 

ζενμμθναζία ζε όιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηενγαζίαξ παναμέκεη 

ζηαζενή θαη ίζε με αοηή ημο πενηβάιιμκημξ. 

Ανπηθά ε βαιβίδα Β2 είκαη θιεηζηή θαη ε Β1 είκαη 

ακμηπηή. Κναηάμε ημ έμβμιμ αθίκεημ θαη ημ αένημ μίγμα  

θαηαιαμβάκεη όγθμ Vo. Γλαηηίαξ ηωκ μεμβνακώκ μη μενηθή 

πίεζε ημο θάζε ζοζηαηηθμύ είκαη Po, όπμο Ρμ είκαη ε 

αημμζθαηνηθή πίεζε. Σύμθωκα με ημ κόμμ ημο Dalton ε 

ανπηθή πίεζε ζημκ θύιηκδνμ είκαη : 

Ρ = Ρμ + Ρμ = 2Ρμ 

Καηόπηκ θιείκμομε ηε βαιβίδα Β1 θαη αθήκμομε ημ 

έμβμιμ ειεύζενμ, μπόηε ημ αένημ μίγμα ζημκ θύιηκδνμ 

εθημκώκεηαη αθμύ ε πίεζε ζημ εζωηενηθό είκαη 
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μεγαιύηενε από ηεκ ελωηενηθή (2Ρμ  Ρμ) . Καηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ εθηόκωζεξ, ε μεμβνάκε Μ2 δηαηενεί ηε 

μενηθή πίεζε ημο αένα ζημκ θύιηκδνμ  ζηαζενή θαη ίζε με 

Ρμ. Η μενηθή πίεζε όμωξ ημο αδνακμύξ αενίμο μεηώκεηαη 

ζύμθωκα με ημ κόμμ ηεξ ηζόζενμεξ μεηαβμιήξ P V = ζηαζ. 

θαη  απμδίδεη ένγμ ίζμ με ηε ζενμόηεηα πμο απμννμθά (Q 

= W 0 ζηεκ ηζόζενμε εθηόκωζε). 

Όηακ ημ αένημ μίγμα εθημκωζεί ζε έκακ ηειηθό όγθμ 

Vη ακμίγμομε ηε βαιβίδα Β2, μπόηε ημ αδνακέξ αένημ 

δηαθεύγεη, ε πίεζε ζημ εζωηενηθό εληζώκεηαη με ηεκ 

αημμζθαηνηθή πίεζε Ρμ θαη - εθανμόδμκηαξ μηα πμιύ μηθνή 

δύκαμε - ζομπηέδμομε ημ έμβμιμ, επακαθένμκηαξ ημκ 

όγθμ  ζηεκ ανπηθή ηημή Vo.  

Σηε ζοκέπεηα  θιείκμομε  ηε βαιβίδα Β2  ακμίγμκηαξ 

ηαοηόπνμκα ηε Β1 θαη ε θοθιηθή δηαδηθαζία 

επακαιαμβάκεηαη.   

Από ηη ελανηάηαη ημ ένγμ πμο απμδίδεη μ θηκεηήναξ; 

Όπωξ είδαμε ε μεμβνάκε Μ2 δηαηενεί ηε μενηθή πίεζε ημο 

αένα ζημκ θύιηκδνμ  ζηαζενή θαη ίζε με Ρμ . Άνα ημ ένγμ 

ημο αένα ηζμύηαη με  

     Wαένα = Wεθηόκωζεξ + Wζομπίεζεξ = Po ΔV - Ρμ ΔV = 0.  

Αθμύ ιμηπόκ μ αέναξ δεκ πανάγεη ένγμ, ημ ωθέιημμ ένγμ 

ημο θηκεηήνα ηζμύηαη με ημ ένγμ πμο εθηειεί ημ αδνακέξ 

αένημ ζημ έμβμιμ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηζόζενμεξ 



εθηόκωζεξ . Ακ  οπμζέζμομε ηώνα όηη μ ανπηθόξ όγθμξ Vo  

k-πιαζηάδεηαη (γίκεηαη kVo όπμο k  N)  ημ ωθέιημμ ένγμ 

ηζμύηαη με W = Po Vo ℓn  = Po Vo ℓnk. 

Ακ όμωξ μ ανπηθόξ όγθμξ είκαη nVo (n  N) θαη  

k-πιαζηαζηεί (γίκεη knVo) ηόηε ημ ωθέιημμ ένγμ ηζμύηαη με    

W’ = nPo Vo ℓn  = n Po Vo ℓnk  W’ = n W.  

Τμ ωθέιημμ δειαδή ένγμ είκαη ακάιμγμ με ημκ ανπηθό όγθμ 

Vo ημκ μπμίμ ζεωνεηηθά, ακ αγκμήζμομε ηειείωξ ηηξ 

πναθηηθέξ δοζθμιίεξ, μπμνμύμε κα ημκ θάκμομε όζμ 

μεγάιμ επηζομμύμε, ώζηε μ θηκεηήναξ  κα απμδώζεη   

άπεηνε εκένγεηα! 

Η ηζπύξ ημο όμωξ είκαη πμιύ μηθνή γηαηί μη δηενγαζίεξ ηεξ 

δηάποζεξ ηωκ αενίωκ μέζα από ηηξ εμηπεναηέξ μεμβνάκεξ 

είκαη ελαηνεηηθά ανγέξ.  

 

Τμ αλημπενίενγμ με αοηή ηεκ μεπακή είκαη όηη  

πανάγεη ένγμ   απμννμθώκηαξ ζενμόηεηα  από πενηβάιιμκ 

πωνίξ ζενμμθναζηαθέξ δηαθμνέξ. Αοηό δεκ ένπεηαη ζε 

ζύγθνμοζε με ημ Β΄ζενμμδοκαμηθό κόμμ γηαηί μ «θύθιμξ»  



εμπενηέπεη με ακηηζηνεπηέξ δηενγαζίεξ όπωξ είκαη ε 

ακάμεηλε ηωκ αενίωκ, μπόηε  ε εκηνμπία ημο θηκεηήνα θαη 

ημο πενηβάιιμκημξ αολάκμκηαη όπωξ μνίδεη μ 

Β΄ζενμμδοκαμηθόξ κόμμξ γηα ηε «θοζηθή θαηεύζοκζε» 

ηωκ με ακηηζηνεπηώκ δηενγαζηώκ. 

 

Μ. Σανηδάθεξ 
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