
RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE IN VELIKOSTJO CELICE  
TEHNIŠKA GIMNAZIJA  11. VAJA 

1 
 

RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE IN VELIKOSTJO CELICE  

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznavanje znanstvene metode dela, 
 spoznati pomen razmerja med površino in prostornino za procese v celici, 
 razumeti celično absorbcijo, ekskrecijo, rast in razmnoževanje, 
 spoznati in razumeti difuzijo kot način izmenjave snovi med celico in okoljem, 
 ugotavljanje odnosa med razmerjem in difuzijo. 

 

2. UVOD 

 Ko zrastejo celice do določene velikosti, njihova rast počasi pojema, dokler 
popolnoma ne preneha. Celice so dosegle mejo lastne velikosti. Ko pa se velika 
celica deli na dve manjši, se rast ponovno nadaljuje. 

 Snovi, ki so pomembne za dejavnost celice in njeno rast, vstopajo v celico skozi 
njeno površino, nerabni produkti pa izstopajo skozi površino iz celice.  

 Čim večja je celica, tem večja je njena prostornina in večje so tudi potrebe celice. 
Razmerje med prostornino in površino celice je odločilen dejavnik pri uravnavanju 
velikosti  in hitrosti rasti celice.  

DIFUZIJA 
 Celice obdaja membrana, ki je izbirno prepustna ali selektivno permeabilna, kar 

pomeni da lahko skozi prehajajo samo določene snovi. 
 Difuzija je gibanje molekul od tam, kjer jih je več, tja kjer jih je manj 

 

difuzija je prenos snovi iz območja z višjo koncentracijo te snovi v območje z nižjo 

PREHAJANJE SNOVI V CELICO 
 V celico skozi membrano prehajajo različni topljenci, ki so raztopljeni v topilu. 

Celično topilo je voda, kot najpogostejša molekula v celicah. 
 Kako bodo topljenci prehajali skozi membrane v celice določajo gradniki membrane 

tako fosfolipidni dvosloj kot tudi beljakovine, ki so vanj vključene. 
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 Skozi membranske lipide prehajajo snovi, ki se v lipidni plasti membrane topijo (npr. 
ogljikovodiki), ali take, ki so dovolj majhne, da se lahko izmuznejo skozi majhne 
prostore  med lipidnimi molekulami v membrani, kot so molekule plinov npr. kisik, 
ogljikov dioksid in tudi molekule vode. 

 Za anorganske ione in organske spojine, kot so ogljikovi hidrati in aminokisline, pa je 
membrana neprepustna.  

 Različno prehajanje skozi membrano opredeljuje eno njenih najpomembnejših 
lastnosti - izbirno prepustnost. 

 

HIPOTEZE 
H1: Manjše celice hitreje prehranijo svojo notranjost kot velike celice. 
H2: Difuzija ni odvisna od velikosti celice. 

 

3. METODE DELA 

 Izreži 3 kocke agar-fenolftaleina s stranicami:  
     a = 1 cm,  
     a = 2 cm,  
     a = 3 cm 

 Položi jih v posodo in jih prelij z raztopino NAOH tako, da bodo kocke popolnoma 
prekrite. V naslednjih 2 minutah kocke pogosto obrni. 

 Medtem, ko se kocke namakajo v raztopini, izračunaj površino, prostornino in 
razmerje med površino in prostornino po naslednjih formulah: 

 
 
 
 
 

 

Tabela 1: Izračunani podatki za površino (cm2), prostornino (cm3) in razmerje,  

med površino in prostornino.  
 

 Po 2 minutah vzamemo kocke agarja iz raztopine NaOH. Položimo jih na ploščo in 
osušimo s papirnato brisačo. Vsako kocko z britvijo prerežemo na dve polovici. 
Izmerimo globino obarvanega področja - to je obseg difuzije. Izmerimo tudi 
neobarvano področje. 

 
 
 
 
 

Površina kocke (P) = dolžina x širina x število ploskev 

Prostornina kocke (V) = dolžina x širina x višina 

Razmerje med površino in prostornino = površina (P) : prostornina (V) 
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DOLŽINA 
STRANICE 

/cm/ 

Neobarvani del kocke 
ŠIRINA 

OBARVANEGA 

ROBA /cm/ 

DOLŽINA 
STRANICE 

NEOBARVANEGA 

DELA /cm/ 

POVRŠINA 
/cm

2
/ 

VOLUMEN 
/cm

3
/ 

RAZMERJE 

POVRŠINA: 
VOLUMEN 

3 
     2 
     1 
      

Tabela 2: Izračunani podatki neobarvanega dela kocke. 
 

4. MATERIAL 
 3 kocke 3 % agar-fenolftaleina s stranico 1 cm, 2 cm, 3 cm 
 milimetrsko ravnilo 
 100 ml 4 % raztopine NaOH 
 čaša s prostornino 250 ml 
 plastična žlica 
 britvica ali oster skalpel 
 papirna brisača 
 keramična ali steklena plošča 

 
5. REZULTATI  

 natančno opazuj,zapiši spremembe in izračunaj zahtevane podatke. 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se manjše celice hitreje prehranijo kot velike celice. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da difuzija ni odvisna od velikosti celice.  

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILI H ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


