
Gibanje majhnih delcev in molekul v teko činah 
Difuzija 

Ime in priimek: ................................................................ Razred (skupina): .............................. 

Datum izvedbe vaje: ................................ 

Potrebš čine 

• računalniški prikaz gibanja molekul in računalniška animacija 

• ura (lahko štoparica) 

• dolga debela vrv, stoli ali drugi pripomočki, s katerimi lahko omejimo prostor, 

• 5 papirnatih kap, 

• metronom (ni obvezno) 

• podlaga za pisanje, alkoholni flomaster, prosojnica, grafoskop 

 

Računalniška animacija: Gibanje majhnih delcev v teko činah in plinih 

Gibanje majhnih delcev v živih celicah in gibanje prašnih delcev v kapljici vode je leta 1827 pod 
mikroskopom opazil britanski botanik Robert Brown. Vendar Brown ni podal teoretične razlage za 
opaženi pojav. Matematično razlago za gibanje delcev, ki ga danes po Robertu Brownu imenujemo 
Brownovo gibanje, je leta 1905 objavil Albert Einstein. 

Einstenova razlaga za gibanje delcev v plinih in tekočinah je prikazana v računalniški animaciji, ki jo 
najdeš na spletni strani 
http://znanost-gre-v-solo.biologija.org/gradiva-ucitelji/brown-gibanje/brownovo-gibanje.htm.  
Zaženi animacijo in si jo oglej. 

 

Opis animacije 

Majhni rdeči krogci predstavljajo molekule plina ali tekočine, velik moder krogec pa lahko 
obravnavamo kot večjo molekulo ali majhen prašni delec. Animacija prikazuje dogajanje v dveh 
dimenzijah (na ravnini). V plinih in tekočinah se molekule gibajo v treh dimenzijah (v prostoru). 
Gibanje vseh delcev je močno upočasnjeno v primerjavi s hitrostmi gibanja pri »običajni« temperaturi 

(okrog 20 °C). 

Levo: pogled skozi mikroskop. Delec se lahko premakne izven vidnega polja, ki je označeno z modro-
zelenim krogom. 

Desno: dogodki na molekulski ravni, ki pojasnjujejo gibanje velikega modrega delca sem in tja. Rdeče 
molekule se zaletavajo med seboj in tudi v moder delec, ki ga potiskajo sem in tja. 
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Večkrat zaženi računalniško animacijo in jo zaustavi po 60 sekundah. V spodnjih kvadratih s črno črto 
ponazori pot, ki jo veliki modri delec opravi v 60 sekundah. Prikaži pot delca pri treh zagonih 

animacije. 

Z rdečo daljico označi razdaljo od začetka gibanja delca (v središču vidnega polja) do končnega 

položaja delca po 60 sekundah. 

 

Ali je modri delec v vseh treh opazovanih primerih v enakem časovnem obdobju prepotoval enako 
dolgo pot v ravni črti od izhodišča do konca potovanja? Ali je vedno potoval v isti smeri? Opiši svoja 

opažanja. 

 

 

 

Opazuj animacijo in odgovori na vprašanja. 

Ali se velike in majhne molekule gibajo enako hitro? 

 

 

 

Opazuj gibanje majhnih rdečih molekul. Naštej, kakšna »pravila« veljajo za gibanje teh molekul. 

 

 

 

 

Opazuj gibanje modrega delca. Ali se ves čas giba enako hitro? Od česa je odvisna hitrost in smer 
njegovega gibanja? 

 

 

 

gibanje ve čjega delca v teko činah in plinih 

primer 1 primer 2 primer 3 
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Difuzija – igra vlog 

Pri urah biologije večkrat naletimo na izraz difuzija, saj je ta povezana z vsemi kemijskimi procesi v 
živih organizmih. 

Kaj je difuzija? S svojimi besedami opiši proces, ki ga poznaš pod tem imenom. 

 

 

 

 

 

Za prikaz poteka difuzije potrebujemo topilo in topljenec, ki ga damo v topilo. Kaj se nato zgodi z 
molekulami, je odvisno od zakonitosti, ki veljajo pri molekulskih gibanjih. 

V okvirčku 1 je narisano začetno stanje poskusa: bele kroglice predstavljajo molekule topila, sive pa 
molekule topljenca, ki smo ga dali v topilo. Okvirček je rob posode – lahko si jo predstavljaš kot 

ploščat pladenj. Na začetku poskusa smo vse molekule topljenca dali v en kot posode. V okvirček 2 
nariši svojo hipotezo o tem, kakšno bo stanje v posodi, ko preteče zelo dolgo časa od začetka poskusa. 
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Hipotezo, ki si jo narisal v okvirček 1, bomo preverili z igro vlog. 

 

Priprava 

Pred začetkom vaje omejimo kvadraten prostor, velik približno 6 m × 6 m. 

Učenci boste imeli v tej vaji različne vloge. Večina vas bo predstavljala molekule, ki se gibajo v 
omejenem prostoru. En učenec (zapisovalec) bo opazoval potek vaje in zapisoval stanje. 

Učenci, ki bodo predstavljali molekule, se bodo med igro gibali v skladu s preprostimi pravili, ki 

veljajo za gibanje molekul v prostoru. Naštej ta pravila. 

 

 

 

 

Potek vaje 

1. Učenci, ki boste imeli vlogo molekul, se enakomerno porazdelite po omejenem prostoru. Pet 
učencev, ki stojijo najbližje enega izmed kotov omejenega prostora, si na glavo nadene papirnate 
kape. Učenci brez kap (razoglavci) predstavljajo molekule topila, učenci s kapami (kapičarji) pa 
molekule topljenca. 

2. Zapisovalec na tablo (ali na prosojnico) nariše začetno razporeditev učencev v prostoru. 

3. Na učiteljev znak vsi zamižite in se vrtite na mestu, dokler učitelj ne reče stop. Takrat odprite oči 
in ostanite obrnjeni v smer, v kateri ste se ustavili. Namen tega vrtenja je, da je na začetku vaje 
vsak obrnjen v naključno smer. 

4. Na učiteljev znak se vsi učenci začnite počasi gibati naravnost v smeri, v kateri ste obstali po 
vrtenju. Hitrost korakov narekuje metronom ali učitelj z udarci svinčnika ob mizo. Ob trku dveh 
učencev morata oba spremeniti smer gibanja. Smer gibanja moraš spremeniti tudi, če zadeneš ob 
rob prostora. 

5. Na učiteljev znak se gibanje konča in učenci obstanete na mestu. 

6. Zapisovalec na tablo (ali na prosojnico) nariše razporeditev učencev v prostoru. 

 

S svojimi besedami pojasni, kaj se je dogajalo v prostoru med potekom igre. 
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Na prosojnici, ki jo je pripravil zapisovalec, si oglej razporeditev razoglavcev in kapičarjev v prostoru 
na začetku in na koncu gibanja. Rezultate nariši v okvirčka 3 in 4 v vrstici »Igra vlog«. 

Kakšna je razlika v razporeditvi molekul (učencev) pred »poskusom« in po njem? Ali se ta 
razporeditev sklada s tvojo hipotezo (glej sliko, ki si jo narisal v okvirček 2 v vrstici »Hipoteza«)? 

 

 

 

 

 

 

Kako imenujemo proces, ki smo ga ponazorili z igro? 

 

Ali je definicija difuzije, ki si jo napisal pred izvedbo vaje, ustrezna? Kaj bi v njej popravil? 

 

 

 

 

 

 

Pri višji temperaturi se delci gibajo hitreje kot pri nižji temperaturi. Kako bi pri igri vlog ponazoril 

povišanje temperature v prostoru? Kaj bi se zgodilo? Napiši hipotezo. 

 

 

 

 

 

 

Kaj se zgodi z molekulami, ko se obe vrsti snovi med seboj zmešata in ni več koncentracijskega 

gradienta (ravnovesje)? Ali se molekule še vedno gibajo ali obstanejo? 

 

 

 

 

 



Gibanje majhnih delcev in molekul v tekočinah / Difuzija  6 

Vprašanja za razmislek 

Naštej nekaj pojavov v naravi, ki so povezani z Brownovim gibanjem molekul. 

 

 

 

 

S svojimi lastnimi, čim bolj »vsakdanjimi« besedami in brez uporabe novih izrazov, ki si se jih naučil 

pri vaji, opiši, kaj so bila tvoja glavna spoznanja ob izvedbi vaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiši najmanj eno vprašanje, na katerega ne znaš odgovoriti, se ti pa zdi pomembno in je povezano z 

vsebino vaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji delovnih listov: Barbara Vilhar, Simona Strgulc Krajšek, Gregor Zupančič (Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; 2007). Gradivo je bilo pripravljeno v okviru projekta "Znanost gre v 
šolo", ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za šolstvo in šport RS. 


