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దా్రవణాలు - ధర్మాలు 

వివిధ దా్రవణాల ధర్మాలు వాటిలో కరిగి ఉన్న పద్రర్థ  పరిమాణంపై కూడా ఆధార్పడి ఉంటాయి. సాధార్ణంగా నీరు 

100°C వద్ద  మరుగుతంది. కానీ ఉప్పునీటి మరిగే ఉషో్ణగ్ర త ఎక్కువ. శుద్ధ మైన్ నీరు 0°C వద్ద  ఐస్గా మారుతంది. 

ద్రనికి ఉప్పు కలిపితే ద్రని ఉషో్ణగ్ర త 0°C కంటే తక్కువగా ఉంటంది. ఈ విధంగా దా్రవణి స్వభావంపై కాక్కండా 

దా్రవణంలో కరిగి ఉన్న మొతత ం కణాల స్ంఖ్యపై ఆధార్పడి ఉన్న ధర్మాలనే కణాధార్ ధర్మాలుఅంటారు. నితయ 

జీవితంలో వీటి అనువర్త నాలు అనేకం ఉనానయి. అవి 

 దా్రవణి సాపేక్ష బాష్ుపీడన్ నిమనత 

 దా్రవణి బాష్పుభవన్ ఉన్నతి 

 దా్రవణి ఘనీభవన్ సాథ న్ నిమనత 

 దా్రవణం దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం 

 

దా్రవణి సాపేక్ష బాష్పపీడన నిమ్నత 

బాష్పుభవన్ం అనేది నిర్ంతర్ పాకిరయ. దా్వతలం నుంచి కొనిన అణువులు బాష్ుం రూపంలో తపిుంచుకోవవడానికి 

పాయతినసాత యి. దా్వాల తలంపై ఈ బాష్ు అణువులు కలగ్జేసే పీడన్మే బాష్ుపీడన్ం. ఈ బాష్ప పీడన్ం వాతావర్ణ 

పీడనానికి స్మాన్మైన్ప్పుడు, బాష్ుం దా్వతలానిన వీడిపోతంది. లేక్కంటే తిరిగి దా్వరూపంలో చేరుతంది. ఈ 

బాష్పుభవన్ం అనేది ఉపరితల పాకిరయ. ఉపరితల వైశాలయం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ‘బాష్పుభవన్ రేట’ అంతగా 

పరుగుతంది. దా్రవణిలో దా్రవణానిన కలిపిన్ప్పుడు ఉద్రహర్ణక్క నీటిలో ఉప్పు కలిపిన్ప్పుడు, కొనిన దా్రవిత కణాలు 

(ఉప్పు) దా్రవణి (నీరు) ఉపరితలంలోని పాదేశాలోో ఆకర మిసాత యి. కాబటిి దా్రవణి (నీరు) ఆవిర్య్యయ కొనిన ద్రరులు 

మూసుక్కపోతాయి. అందువలో బాష్ుపీడన్ం తగుు తంది. దీనేన దా్రవణి సాపేక్ష బాష్ుపీడన్ నిమనత అంటారు. 

 

జల చకర ంలో బాష్పుభవన్ం అనేది అతయంత పా్రధాన్యత గ్ల పాకిరయ. భూ ఉపరితలంలోని నీరు బాష్పుభవన్ం చంది 

మేఘాలుగా మారి, తిరిగి భూమిపై వరా్మల రూపంలో క్కరుసుత ంది. 
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చరువులు, స్ర్సుులు వంటి మంచినీటి వన్రులోోని నీరు స్ముదా్ం నీటితో పోలిితే అధికంగా ఆవిర్వుతంది. స్ముదా్ం 

నీరు తక్కువ ఆవిరి కావడానికి కార్ణం అందులో కరిగి ఉన్న లవణాలే. లవణీయత కార్ణంగా బాష్పుభవన్ రేట 

తగుు తంది. చరువులు, స్ర్సుుల లవణీయత (కరిగి ఉన్న లవణాల గాఢత) తక్కువ కాబటిి బాష్పుభవన్ రేట 

ఎక్కువ. 

 

ఉషో్ణగ్ర తతోప్రట బాష్ుపీడన్ం పరుగుతంది. అందుకే ఎండా కాలంలో బాష్పుభవన్ రేట ఎక్కువ. 

 

ఇథైల్ ఆలుహాల్, ఈథర్ అణుఫారుాలా ఒకటే. కానీ ఈథర్ బాష్ుపీడన్ం చాలా ఎక్కువ. అందుకే గ్ది ఉషో్ణగ్ర త వద్ద  

తేలికగా ఆవిరిగా మారుతంది.  

 

డీజిల్తో పోలిితే పటో్రల్ బాష్ుపీడన్ం ఎక్కువ. పటో్రల్ తేలికగా ఆవిర్వుతంది. 

 

గాలిలోని నీటి ఆవిరి పరిమాణమే తేమ.  

 

పొడిగాలి కంటే తేమ గ్ల గాలి తేలికైంది. ఎందుకంటే గాలిలోని నైటో్రజన్, ఆకిుజన్ భార్ం కంటే నీటి అణువుల అణు 

భార్ం తక్కువ. 

 

తేమ అధికంగా గ్ల పా్రంతాలోో ఉకుగా ఉండటానికి కార్ణం తక్కువ చమట పటిడమే. నీరు ఆవిరి కావడానికి కావాలిున్ 

ఉషో్ణనిన గ్ర హిస్తత  క్కండలోని నీరు చలోగా మారిన్టో వేస్విలో చమట కార్ణంగా మన్ శరీర్ ఉషో్ణగ్ర త పర్గ్క్కండా 

నియంతోణలో ఉంటంది. 

 

బాష్పపభవన సాాన ఉననతి 

ఏ ఉషో్ణగ్ర త వద్ద  దా్వం బాష్ుపీడన్ం వాతావర్ణ పీడనానికి స్మాన్మవుతందో, ఆ ఉషో్ణగ్ర త వద్ద  దా్వం మరుగుతంది. 
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దీనేన ఆ దా్వం మరిగే ఉషో్ణగ్ర త (లేద్ర) బాష్పుభవన్ సాథ న్ం అంటారు. ఉద్రహర్ణక్క నీరు 100°C (373K) వద్ద  

మరుగుతంది. ద్రనిలో చకుర్ (లేద్ర) ఉప్పు వంటి పద్రర్మథ నిన కలిపిన్ప్పుడు, ద్రని బాష్ుపీడన్ం తగుు తంది. కాబటిి 

బాష్ుపీడనానిన పంచడానికి ఉషో్ణగ్ర త పంచాలి. అంటే మరిగే ఉషో్ణగ్ర త పరుగుతంది. అందుకే మంచినీటి కంటే 

ఉప్పునీటి మరిగే ఉషో్ణగ్ర త ఎక్కువ. 

 

వంట స్మయంలో పద్రర్మథ లక్క ఉప్పు చేరిిన్ప్పుడు మరింత ఉషో్ణగ్ర తను నీరు పటిి ఉంచుతంది. అందువలో ఉడికే 

వేగ్ం కొంత పర్గొచుి. 

 

ఘనీభవన సాాన నిమ్నత 

సాధార్ణ నీరు 0°C వద్ద  ఘనీభవిసుత ంది. ద్రనికి ఉప్పు (లేద్ర) చకుర్ చేరిిన్ప్పుడు ఘనీభవన్ సాథ న్ం తగుు తంది. 

 

ఐస్క్క ఉప్పును చేరిిన్ప్పుడు ఉషో్ణగ్ర త 0°C కంటే తగుు తంది. 10% ఉప్పునీటి దా్రవణం (100 మి.లీ. నీటిలో, 

10గార  ఉప్పు) –6°C వద్ద , 20% ఉప్పునీటి దా్రవణం –16°C వద్ద  ఐస్గా మారుతంది.  

 

శీతల దేశాలోో రోడోపై పేరుక్కపోయిన్ మంచును కరిగించడానికి ఉప్పు చలోుతారు. (ఘనీభవన్ సాథ న్ం తగిు , ఐస్ 

కరుగుతంది) 

 

0°C కంటే తక్కువ ఉషో్ణగ్ర త కావాలంటే ఐస్క్క ఉప్పు కలుప్పతారు.  

శీతల పా్రంతాలోో వాహనాల రేడియ్యటరో్లోని నీరు గ్డడ  కటిక్కండా ఇథిలీన్ గై్లకాల్ దా్రవణానిన యంటీ ఫా్రజ్గా వాడతారు. 

60% ఇథలీన్ గై్లకాల్.. 40% నీటి మిశరమం –45°C వద్ద  ఘనీభవిసుత ంది. 

 

దా్వాభిసరణం- దా్వాభిసరణ పీడనం 

చర్ాం, గుడుడ  పై పంక్క లోపలి పొర్, చటి బెర్డు లోపలి పొర్, కృతోిమంగా తయరు చేసిన్ సెలుయలోజ్ ఎసిటేట్ వంటి 

పొర్లనీన అవిచిిన్నంగా ఉన్నటో కనిపించే పలకలు (లేద్ర) ఫిలా్లు. కానీ వాటిలో స్తకాాాతి స్తక్షా ర్ంధాాల 
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అలోికలు ఉంటాయి. ఈ ర్ంధాాల ద్రవర్మ కేవలం దా్రవణి (ఉద్ర: నీరు) అణువులు పాయణిసాత యి. కానీ దా్రవిత కణాలు 

పావేశంచవు. వీటినే అర్ధ  పావేశయ పొర్లు (Semi permeable membranes) అంటారు. 

 

దా్రవణికి (ఉద్ర: శుద్ధ మైన్ నీరు) దా్రవణానికి (ఉద్ర: లవణ జలం) మధయ అర్ధ పావేశయ పొర్ను ఏర్ురిసేత  శుద్ధ  దా్రవణి నుంచి 

అణువులు దా్రవణంలోకి పావేశసాత యి. స్వచింద్ంగా జరిగే ఈ పాకిరయనే దా్వాభిస్ర్ణం (Osmosis) అంటారు. ఇలా 

దా్వాభిస్ర్ణం జర్గ్క్కండా దా్రవణంపై కలగ్జేసే పీడనానేన (ఒతిత డి) దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం అంటారు.  

 

దా్వాభిసరణానికి ఉద్రహరణలు 

పచిి మామిడి ముకులను ఉప్పు వేసి ఊర్బెడితే క్కచించుక్కపోవడానికి కార్ణం మామిడి ముకులోోని నీరు బయటక్క 

ర్మవడమే. 

ర్కత  కణాలను ఉప్పునీటిలో వేసేత  చైతన్యర్హితమవుతాయి. 

వాడిపోయిన్ పూలను నీటిలో వేసేత  తిరిగి వికసిసాత యి. 

మృతదేహానిన ఉప్పులో ఉంచిన్ప్పుడు, ఆ ఉప్పు శరీర్ంలోని నీటిని పీలిివేసి దేహం క్కళో్లపోక్కండా చేసుత ంది. 

వాడిపోయిన్ కూర్గాయలను నీటిలో వేసేత  తిరిగి గ్టిిగా మార్తాయి. 

డయలసిస్లో కూడా దా్వాభిస్ర్ణ పాకిరయ ఇమిడి ఉంటంది. 

ఎక్కువ ఉప్పు ఉన్న ఆహార్మనిన తినేవారి కణజాలాలోో దా్వాభిస్ర్ణం వలో నీరు అధికంగా చేరి వాచిన్టో అవుతంది. 

దీనేన ఎడెమా (Edema) అంటారు. 

మాంస్ం వంటి ఆహార్ పద్రర్మథ లక్క ఉప్పును, పండోక్క చకుర్ను కలిపి ఉంచడం వలో వాటిపై ఉన్న బాయకి్టీరిరియ 

దా్వాభిస్ర్ణం వలో నీటిని కోవలోుయి న్శసుత ంది. అందువలో ఆహార్ పద్రర్మథ ల నిలవ కాలం పరుగుతంది. 

కేశ నాళ్లక్టీరియత ధర్ాం ఆధార్ంగా మొకులు, వేళో్ నుంచి నీటిని పీలుికోవవడంలో కూడా దా్వాభిస్ర్ణ పాకిరయ ఉంది. 

నీటిలో మునిగిన్ మృతదేహాలు ఉబ్బిపోవడం దా్వాభిస్ర్ణం వలోే.  

ఎక్కువ ఎరువులు వాడిన్ప్పుడు, నేలలో నీటి లభయత తగిు న్ప్పుడు మొకులు వంగిపోవడానికి కార్ణం 

దా్వాభిస్ర్ణమే. 
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ఐసోటోనిక్ దా్రవణాలు 

ఇచిిన్ ఉషో్ణగ్ర త వద్ద  దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం స్మాన్ంగా ఉన్న రండు దా్రవణాలను ఐసోట్రనిక్ దా్రవణాలు అంటారు. 

వీటిని అర్ధ  పావేశయ పొర్తో వేరు చేసిన్ప్పుడు దా్వాభిస్ర్ణం జర్గ్దు. 

ఉద్రహర్ణక్క ర్కత కణాల లోపలి దా్వం దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం 0.9%. సెలైన్ దా్రవణం దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం కూడా ఇంతే. 

కాబటిి దీనిన నేరుగా ర్కత  నాళాలోోకి ఇంజెకి్ చేసేత  ఏ స్మసాయ ర్మదు. 

అంతకంటే అధిక గాఢ (హైపర్ ట్రనిక్) దా్రవణంలో కణాలను ఉంచితే, కణంలోపలి నుంచి దా్వం బయటక్క వచిి కణాలు 

క్కచించుక్కపోతాయి. ఒకవేళ్ అలుగాఢ (హైపోట్రనిక్) దా్రవణంలో ఉంచితే కణాలోోకి నీరు చేరి కణం ఉబ్బిపోతంది. దీనిన 

హీమోలిసిస్ అంటారు.  

జల చర్మల కణజాలాలోోని దా్వ దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం ద్రద్రప్ప, స్ముదా్ప్ప నీటి దా్వాభిస్ర్ణ పీడనానికి స్మాన్ంగా 

ఉంటంది. అందుకే అవి జీవించగ్లుగుతనానయి. భూ చర్మల కంటే ఇది ఎన్నన రటో ఎక్కువ. 

 

తిరోగామి దా్వాభిసరణం(Reverse Osmosis) 

దా్వాభిస్ర్ణ పీడన్ం కంటే ఎక్కువ పీడనానిన దా్రవణంపై కలగ్జేసేత , దా్రవణం నుంచి అర్ధ  పావేశయ పొర్ ద్రవర్మ దా్రవణి 

బయటక్క వసుత ంది. దీనేన తిరోగామి దా్వాభిస్ర్ణం (R.O. పాకిర య) అంటారు. 

స్ముదా్ప్ప నీరు (లేద్ర) ఉప్పునీటి నుంచి సెలుయలోజ్ ఎసిటేట్ వంటి వివిధ ర్కాల పొర్లు ఉపయోగించి సావదు 

జలానిన ఈ పాకిరయ ద్రవర్మనే పొందుతనానరు. దీనికి కావాలిున్ పీడన్ం చాలా అధికం. 

పాసుత తం మారుటో్ర లభిసుత న్న మిన్ర్ల్, ప్రయకేజడ ్ వాటర్ను R.O పద్ధ తిలోనే తయరు చేసుత నానరు. 
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