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FIZYKA   

                     

Publikacje dotyczące edukacji,  
oświaty i fizyki  

Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia 

w najbliższej przyszłości… Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy 
wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas  z naszego 

zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych,  tak abyśmy je traktowali z troską 
i szacunkiem” 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 

w Piotrków Trybunalskim 



ma2 

 

Profesor Aharon  Katzir –Katchalskyego urodził się  14 września 1914 r. w Łodzi.  
Aharon Katzir-Katchalsky  był biochemikiem. Opublikował 185 prac naukowych,  
które przyniosły mu sławę i uznanie w świecie. Zginął podczas ataku terrorystycznego 

na lotnisku Ben-Guriona pod Tel Awiwem 30 maja 1972 r.                                                                                                   

Dokonania naukowe A. Katchalskyego zainspirowały mnie do poszukiwań naukowych  
w dziedzinie transportu membranowego i napisania rozprawy doktorskiej. Podczas lekcji 

przekazuję  młodzieży podstawy fizyczne tego zagadnienia, które jest bardzo istotne  
w przyrodzie a zwłaszcza w procesach  zachodzących w  żywych organizmach. 

a) Publikacje dotyczące fizyki z dziedziny transportu membranowego opisanego 
równaniami Kedem-Katchalsky’ego  

1. M. Jarzyńska, M. Pietruszka: The application of  the Kedem-Katchalsky equations to membrane transport of  ethyl 
alcohol and glucose,   Desalination 280 (2011) 14-19 (lista filadelfijska) 

2. M. Jarzyńska, M. Pietruszka: Derivation of  the formula for the filtration coefficient by application of  Poiseuille’s 
law in membrane transport, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 78 (2) (2009) 9-96 (lista filadelfijska). 

3. M. Jarzyńska, M. Pietruszka: Derivation of  practical Kedem – Katchalsky equations for membrane substance 
transport, Concepts of  Physics, Vol. V (2008), Number 3. 

4. M. Jarzyńska: Practical Kedem-Katchalsky equations and their modification, Central European Journal of  
Physics, CEJP 5(4) (2007)   586-5988. (lista filadelfijska). 

5. M. Jarzyńska: The application of  practical Kedem-Katchalsky equations in membrane transport, Central 
European Journal of  Physic, CEJP 4(4) (2006) 429-438. (lista filadelfijska). 

6. M. Jarzyńska: Mechanistic equations for membrane substance transport are consistent with Kedem – Katchalsky 
equations, Journal of   Membrane Science, 263 (2005) 162-163, (lista filadelfijska). 

7. M. Jarzyńska: Nowa metoda wyprowadzenia praktycznych równań Kedem-Katchalsky’ego transportu 
membranowego, Polimery w Medycynie, 35 (2005) 19-24. 

8. A. Ślęzak, M. Jarzyńska: Developing Kedem-Katchalsky equations of  the transmembrane transport for binary non-
homogeneous non-electrolyte solutions,  Polym. Med. (2005), 35, 15-20. 

 
    

google: maria jarzynska – membrane transport 
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Artykuły tef dotyczą bardzo aktualnej problematyki transportu membranowego. Jest to zagadnienie szczególnie ważne i 
aktualne zarówno z teoretycznego jak też praktycznego punktu widzenia. Według opinii recenzentów  wymienione wyżej 

prace wnoszą nowy wkład do nauki z dziedziny transportu membranowego opisanego równaniami Kedem-

Katchalsky’ego. Jest to między innymi wyprowadzenie nowego wzoru na współczynnik filtracji 
(��  membrany, uwzględniający zmianę lepkości ν  i gęstości ρ  roztworu wraz ze zmianą jego stężenia c .  Otrzymany wzór jest zgodny z oczekiwaniem, że przewodność hydrauliczna membrany maleje wraz ze wzrostem  stężenia  roztworu przepływajacego przez  membranę M .  

Wyprowadzenie to zostało opublikowane w pracy: 

M. Jarzy ska, M. Pietruszka: Derivation of the formula for the filtration coefficient by application of Poiseuille’s law in 
membrane transport, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vol.78, No.2, 2009 (lista filadelfijska);  �� = ��� η�η  

 
lub 

 

 
gdzie: kinematyczny współczynnik lepkości 

roztworu wynosi: � = �� 

 



Brak mieszania roztworów, (np. w układach biologicznych) jest przyczyną kreowania się po obu 
stronach membrany stężeniowych warstw granicznych (ci i ce - concentration boundary layers: CBL) 
przylegających do powierzchni membrany. Warstwy te posiadają nowe stężenia substancji 
rozpuszczonej w roztworze. Dlatego, mają one bezpośredni wpływ na transport przez membranę 
rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej. Stężenia te można obliczyć według wzorów 
przedstawionych w wyżej wymienionej pracy.  
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M. Jarzyńska: The Practical Kedem-Katchalsky equations and their modification, Central 

European Journal of Physics CEJP 5(4) 2007 (lista filadelfijska);  
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9.    MARIA JARZY SKA: Przepływ prądu elektrycznego przez szkło, Forum Nauczycielskie, 5/2001, piotrkowski kwartalnik  

       oświatowy. 
ńŃ.   MARIA JARZY SKA: Fizycy polscy dawniej i dziś, Forum Nauczycielskie, 5/2001, piotrkowski kwartalnik oświatowy. 

11.   MARIA JARZY SKA: Pole grawitacyjne Ziemi i jego wpływ na organizmy żywe, Forum Nauczycielskie, 5/2001,  

       piotrkowski kwartalnik oświatowy.  
12.   MARIA JARZY SKA: Asertywność – scenariusz zajęć profilaktycznych, Forum Nauczycielskie, 8/2001, piotrkowski  

       kwartalnik oświatowy.  
13.  M. JARZY SKA: Największe teleskopy świata, Forum Nauczycielskie, 15/2001, piotrkowski kwartalnik oświatowy.  
14.  M. JARZY SKA: Scenariusz lekcji – Alkoholizm jako choroba, Forum, Forum Nauczycielskie, 16/2001, piotrkowski  

       kwartalnik oświatowy.  
15.  M. JARZY SKA: Scenariusz lekcji - Mikroskopowa teoria prądu elektrycznego  w ciałach stałych, Forum Nauczycielskie,  

       21/2001, piotrkowski kwartalnik oświatowy. 
16.   M. JARZY SKA, A. FRYMUS: Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny, Forum Nauczycielskie, 38/2001,  

       piotrkowski kwartalnik oświatowy. 

17.  M. Jarzy ska: Podróż z niezapominajką, Poznajmy las, 4/2003 

b) scenariusze lekcji i inne: 
 

Tworzenie systemu wiedzy odbywa się powoli, krok po kroku, a poglądy autorów zaprezentowane  

w poszczególnych pracach, czasem mylne, są niezbędnym ogniwem w procesie tworzenia wiedzy o danym 
zagadnieniu.  

 
 

Na każdej pracy jest zamieszczona nazwa i adres Szkoły oraz Miasto Piotrków Trybunalski 


