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Дифузія через мембрани 

Дифузія – це процес переміщення іонів або молекул із місця їх найбільшої концентрації в 
місце з меншою їх концентрацією. Цей процес забезпечує переміщення безлічі невеликих 
молекул через клітинну мембрану. Дифузія дозволяє клітинам отримувати поживні 
речовини та здійснювати обмін продуктами життєдіяльності. Кисень, наприклад, може 
дифундувати у воду водойми, де він буде споживатися рибами та іншими гідробіонтами. 
На заміну спожитого гідробіонтами кисню із сусіднього середовища буде все більше й 
більше дифундувати кисню. Продукти обміну, які утворюються в результаті 
життєдіяльності гідробіонів, розповсюджуються по водоймі шляхом дифузії і при цьому 
знижується їх концентрація у воді. 

Важливо проаналізувати, які фактори можуть впливати або змінювати швидкість дифузії 
частинок. 

 Дифузія може залежати від крутизни градієнта концентрації. Напрямок перенесення 
молекули або іону може бути хаотичним. Тож чи є дифузія частинок чітким, 
спрямованим переміщенням із місця їх найбільшої концентрації в місце з меншою їх 
концентрацією? 

 На процес дифузії можуть впливати інші сусідні частинки. Наприклад, якщо кисень 
дифундує до одноклітинного водного організму з певною швидкістю, чи вплине 
присутність у середовищі молекул іншого типу на швидкість такої дифузії? Чи буде 
присутність інших молекул блокувати або посилювати дифузію молекули? Чи буде 
швидкість дифузії молекули не залежати від частинок, які не змінюють градієнт 
концентрації? 

Одним із способів вимірювання швидкості дифузії іонів є спостереження за їх 
концентрацією в розчині протягом певного періоду часу. Оскільки іони електрично 
заряджені, то водні розчини, які містять іони, будуть проводити електричний струм. За 
допомогою кондуктометричного зонда можна визначити концентрацію іонів у розчині, 
але не концентрацію електрично нейтральних молекул. У результаті розчинення у воді 
солей, таких як хлорид натрію, утворюються іони. Якщо помістити сольовий розчин 
всередину мембрани із селективною проникністю, наприклад, такої, як діалізна трубка, то 
іони солей можуть дифундувати із трубки в оточуюче її водне середовище. 

 
ЗАВДАННЯ 

Під час даного лабораторного експерименту вам потрібно: 

 Виміряти концентрацію іонів у різних розчинах за допомогою кондуктометричного 
зонда. 

 Дослідити вплив температури на процес дифузії. 

 Дослідити вплив градієнтів концентрації на швидкість дифузії. 

 Визначити, чи впливає на швидкість дифузії молекули наявність у середовищі іншої 
молекули. 

 
ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 

LabQuest діалізна трубка, 2,5 см  12 см 
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LabQuest App піпетка-капельниця або піпетка 
Берала 

кондуктометричний зонд Верньє 
(Vernier) 

ножиці 

три пробірки розміром 18150 мм 
разом із підставкою 

скляна паличка для переміщування 

1%, 5% та 10% водно-сольовий 
розчин 

5% розчин сахарози (столового цукру) 

400 мл мірна склянка зубна нитка або затискач 
кільцевий штатив і тримач  

 

 

Рисунок 1 

 
 
ХІД РОБОТИ 

1. Встановіть кільцевий штатив та тримач, як показано на рисунку 1. 

2. Встановіть перемикач кондуктометричного зонду в діапазоні 0-2000 мкСм/см. 
Підключіть кондуктометричний зонд до LabQuest і оберіть команду «Нове завдання» 
(New) з меню «Файл» (File). Якщо ви маєте застарілу модель датчика, яка автоматично 
не розпізнається системою, тоді потрібно налаштувати датчик вручну. 

3. Натисніть «Діапазон» (Rate) у вікні «Вимірювання» (Meter). Змініть швидкість збору 
даних до 0,2 зразка/секунду, а тривалість збору даних – до 60 секунд. 

Частина I  Градієнти концентрації 

4. Перевірте, чи впливають різні градієнти концентрації на швидкість дифузії. Для цього 
додайте у дистильовану воду три розчини солей із різною концентрацією (1%, 5% і 
10%). Кожен розчин солі слід помістити в діалізну трубку і забезпечити його дифузію 
в навколишнє водне середовище. У процесі дифузії солей провідність води у склянці 
буде збільшуватися. 
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5. Занесіть у таблицю 1 прогнозовані вами показники для даної серії експериментів. 
Яким чином буде змінюватися швидкість дифузії у випадку додавання у дистильовану 
воду 10%-го розчину солі порівняно з додаванням 1%-го розчину солі? 

6. Підготуйте діалізну трубку. Вам необхідна волога діалізна трубка та затискач для 
діалізної трубки або короткий відрізок зубної нитки. За допомогою затискача або 
зубної нитки зав'яжіть один кінець трубки приблизно на 1 см вище від кінця, як 
показано на рисунку 2. 

7. Помістіть 1%-ий сольовий розчин у діалізну трубку. Для цього: 

а. Помістіть 15 мл 1%-го сольового розчину у пробірку. 

б.  За допомогою сифона або піпетки Берала перенесіть 
приблизно 10 мл 1%-го сольового розчину в діалізну 
трубку, як показано на рисунку 2. Примітка: Для того, щоб 
відкрити трубку, вам може буде потрібно потерти трубку 
між пальцями. 

в.  Зав’яжіть верхній кінець діалізної трубки за допомогою 
затискачу чи зубної нитки. Намагайтеся не допускати 
надходження повітря до діалізної трубки. Трубка повинна 
бути дуже твердою та пружною після зв'язування. Надлишки 
зубної нитки, довші за 1 см від місця зв’язування трубки, 
слід відрізати. 

г.  Ретельно промийте зовнішню поверхню трубки 
водопровідною водою для того, щоб на її поверхні не було 
залишків сольового розчину. 

 

Рисунок 2 

 
 8. Налийте 300 мл дистильованої або деіонізованої води в мірну склянку об’ємом 400 мл. 

Закріпіть кондуктометричний зонд за допомогою тримача та помістіть його у 
заповнену водою склянку, як показано на рисунку 1. 

9. Помістіть діалізну трубку у воду. Переконайтеся, що трубка повністю занурена. 

Важливо: Розмістіть кондуктометричний зонд і діалізну трубку на однаковій відстані 
одне від одного для кожного експерименту в даному лабораторному дослідженні. 

10. Перемішайте розчин протягом 15 секунд і потім розпочніть збір даних. Продовжуйте 
повільно та безперервно перемішувати розчин протягом усього періоду збору даних, 
тобто протягом однієї хвилини. 

11.  Збір даних припиниться через 60 секунд. Проаналізуйте графік для визначення 
швидкості дифузії за кривою провідності залежно від часу: 

а. Проаналізуйте графік і визначте зону, яка найбільше 
відповідає лінійній функції. 

б. За допомогою курсору виділіть таку лінійну ділянку 
точок даних. 

в. Натисніть «Підбір кривої» (Curve Fit ) в меню 
«Аналіз» (Analyze). Оберіть «Лінійне» (Linear) як 
«Зразкове рівняння» (Fit Equation). 

г. Визначте кутовий коефіцієнт кривої m та занесіть його 
як швидкість дифузії (мкСм/см/с) у таблицю 2. 
Натисніть OK. 
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12.  Зніміть один із затискачів. Якщо діалізна трубка зав'язана за допомогою зубної нитки, 
то акуратно відріжте один із вузлів зубної нитки, використовуючи ножиці. Якщо ви 
випадково зробити розріз у трубці, замініть її. 

13.  Вилийте повністю всю рідину з діалізної трубки. Видавіть зайву рідину пальцями. 

14.  Промийте кондуктометричний зонд дистильованою водою. 

15.  Збережіть дані першого експерименту, натиснувши на значок «Картотека» (File 
Cabinet). 

16.  Розведіть 15 мл 5%-го сольового розчину в пробірці. Повторіть кроки 7-15, 
використовуючи даний 5%-вий сольовий розчин замість 1%-го сольового розчину. 

17.  Розведіть 15 мл 10%-го сольового розчину в пробірці. Повторіть кроки 7-15, 
використовуючи даний 10%-вий сольовий розчин замість 1%-го сольового розчину. 

18.  Виведіть дані щодо електропровідності для всіх трьох експериментів на одному 
графіку. 

  а. Натисніть «Спроба 3» (Run 3) і оберіть «Усі спроби» (All Runs). Криві для всіх 
трьох експериментів тепер будуть відображатися на одному графіку. 

  б. Проаналізуйте уважно графік і зробіть висновок. Запишіть висновок у таблицю 1. 

19.  (За бажанням) Збережіть дані в комп'ютері, щоб потім їх роздрукувати відповідно до 
вказівок вашого вчителя. 

Частина II Вплив інших молекул 

У ході даного етапу вам потрібно виміряти швидкість дифузії солі за присутності у 
середовищі молекули, яка не є провідником. Оскільки цукор не утворює іони в розчині, 
він не повинен проводити електричний струм. Таким чином, слід додати цукор у воду для 
того, щоб визначити його вплив на дифузію солі. 

 20. Занесіть у таблицю 1 прогнозовані вами показники для даної серії експериментів. Чи 
буде присутність у водному середовищі цукру, який не є провідником, перешкоджати 
або знижувати швидкість дифузії солі? Поясніть свої прогнозні оцінки. 

Експеримент на визначення того, чи вода або розчин цукру здатні проводити електричний 
струм. 

21.  Налийте приблизно 100 мл дистильованої або деіонізованої води в чисту мірну 
склянку об’ємом 400 мл. 

22.  Визначте електропровідність води, помістивши в неї чистий кондуктометричний зонд. 

23.  Натисніть «Вимірювання» (Meter). Запишіть значення електропровідності в таблицю 3. 

24.  Налийте 300 мл 5%-го розчину цукру в чисту мірну склянку об’ємом 400 мл. 

25.  Визначте електропровідність 5%-го розчину цукру, помістивши в нього чистий 
кондуктометричний зонд. Отримані значення провідності запишіть у таблицю 3. 

Експеримент на визначення впливу 5%-го розчину цукру на дифузію 5%-го розчину солі 

 26. Повторіть кроки 6-14 з урахуванням таких змін: 
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а. Замініть 5%-вий розчин солі на 1%-вий розчин на кроці 7. 

б. Використовуйте 300 мл 5%-го розчину цукру замість води на кроці 8. 

в. Визначте кутовий коефіцієнт кривої m та занесіть його як швидкість дифузії 
(мкСм/см/с) в таблицю 4. 

ДАНІ 

Таблиця 1 

 Прогнози 

Частина 
I 

 

Частина 
II 

 

 
 
 
Частина I 

Таблиця 2. Зведені дані 

Концентрація солі 

(%) 

Швидкість дифузії 
(мкСм/см/с) 

1  

5  

10  

 
Частина II 

Таблиця 3  Таблиця 4. Зведені дані 

Розчин 
Провідність  
(мкСм/см) 

 Розчин 
Швидкість дифузії 

(мкСм/см/с) 

Дистильована 
вода 

  5%-вий розчин 
солі 

 

Водний розчин 
цукру 

  5%-вий розчин солі 
/ 5%-вий розчин 

цукру 

 

 
ЗАПИТАННЯ 

1. Який висновок можна зробити з даних, наведених у таблиці 2? 

2. Порівняйте ваш висновок із вашими прогнозами для Частини I. Наскільки вони 
відрізняються? 
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3. Якщо в Частині I для будь-якого із трьох експериментів швидкість дифузії 
змінювалася, підрахуйте, наскільки показники швидкості для кожного експерименту 
були вищими порівняно зі швидкістю для 1%-го розчину солі. Наприклад, якщо 
швидкість дифузії для 1%-го розчину становила 1 мкСм/см/с, а для 10%-го розчину – 5 
мкСм/см/с, то в такому випадку швидкість дифузії для 10%-го розчину у п'ять разів 
(5/1) перевищує швидкість дифузії для 1%-го розчину солі. 

4. Порівняйте провідність чистої води з провідністю розчину цукру. Як ви можете 
пояснити виявлені особливості? 

5. Який висновок можна зробити на основі даних у таблицях 3 і 4? 

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Складіть графік залежності швидкості дифузії від концентрації солі у розчині. 
Використовуючи свій графік, визначте швидкість дифузії для 3%-го розчину солі. 

2. Якщо результати експериментів у Частині I екстраполювати на процеси дифузії в 
живих системах, то якою була б реакція одноклітинного організму у багатому та 
бідному на кисень водних середовищах? Відповідь поясніть. 

3. Сплануйте експеримент для визначення впливу температури на процес дифузії солі. 
Виконайте спланований вами експеримент. 

4. Ектотерми – це організми, температура тіла яких залежить від температури 
навколишнього середовища. Виходячи з даних вашого експерименту, спланованого та 
проведеного згідно з пунктом 3 вище, як ви вважаєте, яким чином зміниться 
споживання кисню ектотермами у разі зміни температури навколишнього середовища? 
Відповідь поясніть. 

5. Якщо продукти життєдіяльності одноклітинного водного організму надійшли до 
водного середовища, то як це вплине на здатність організму отримувати кисень із води 
водойми? Поясніть, яким чином ваші дані, отримані в Частині II, можуть підтвердити 
вашу відповідь. 


