
 Επιστήµη στο σχολείο | Άρθρο 38: Χειµώνας 2016 ⏐ 1 www.scienceinschool.org 

 

1 
Υποστηρικτικό  υλικό για:  

Wegner C et al. (2016) Το δυναµικό ηρεµίας: εισαγωγή στα θεµέλια του νευρικού 
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Κατανοώντας	το	δυναμικό	ηρεμίας-	
Πείραμα	2:	Διάχυση	δια	μέσου	της	
μεμβράνης	

	
Μετάφραση από: Αναστασία Χριστινάκη (Anastasia Christinaki) – Φοιτήτρια Βιολογίας, 
ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, 
MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). 

 

Εργασία	1	
Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες και εξοικειωθείτε µε την έννοια της 
διάχυσης.   

Πληροφορίες		
Όλοι οι τύποι µορίων είναι συνεχώς σε κίνηση και προσπαθούν να κατανεµηθούν ισότιµα σε 
ένα δεδοµένο µέσο. Αυτό το φαινόµενο συχνά αναφέρεται ως διάχυση. Τα µόρια κινούνται 
ταχύτερα σε υψηλότερες θερµοκρασίες από ότι σε χαµηλότερες και µπορούν να διαχέονται 
διαµέσου των µεµβρανών όσο αυτές είναι διαπερατές από αυτό τον τύπο των µορίων 
Η φαινολοφθαλεΐνη είναι µία χηµική ένωση που χρησιµοποιείται συνήθως ως δείκτης. Σε 
χαµηλές και ενδιάµεσες τιµές pΗ είναι άχρωµη, αλλά σε υψηλές τιµές pH (αλκαλικό 
περιβάλλον) µετατρέπεται σε ροζ. Όσον αφορά τη µοριακή δοµή της, είναι αρκετά µεγάλη.    

Πείραμα		
Κατά την διάρκεια όλου του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται γάντια και 
εργαστηριακή ποδιά.   

Υλικά Κίνδυνοι 

     Διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου (1 
mol / l) 

Προκαλεί σοβαρά χηµικά 
εγκαύµατα. 

Χρησιµοποιείστε προστατευτικά 
γυαλιά και γάντια κατά τον 

χειρισµό.   

     Φαινολοφθαλεΐνη Επικίνδυνο για την υγεία. Μην καταπιείτε. 
Χρησιµοποιείτε προστατευτικό ρουχισµό 
κατά το χειρισµό. 

     Απεσταγµένο νερό  

     Γυάλινος κύλινδρος µε στρογγυλεµένες 
άκρες 
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     Περιτύλιγµα σελοφάν  

     Λαστιχάκι  

     Στατό και σφικτήρας  

     Πιπέτες   

     Εργαστηριακή ποδιά, γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά 

 

     Ποτήρι ζέσεως   

 

 

	Διαδικασία	
1. Κόψτε το σελοφάν για να καλύψετε την ανοιχτή πλευρά του 
κυλίνδρου και βυθίστε το σε καθαρό νερό για να το κάνετε 
πιο ευέλικτο. 
 

2. Καλύψτε σφιχτά αλλά προσεκτικά το σελοφάν πάνω από το 
άνοιγµα του κυλίνδρου και χρησιµοποιήστε το λαστιχάκι για να 
το ασφαλίσετε. 
 

3. Στερεώστε το γυάλινο κύλινδρο κάθετα προς το στατό µε τον 
σφιγκτήρα, έτσι ώστε το σελοφάν να βρίσκεται στο κάτω 
µέρος. 
 

4. Διαλύστε µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης σε 70ml απεσταγµένου νερού. 
Προσεκτικά ρίξτε το διάλυµα στο γυάλινο κύλινδρο και γεµίστε τον µέχρι την µέση. 
 

5.  Προσθέστε 100ml από το διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου στο ποτήρι ζέσεως και 
τοποθετήστε το απευθείας κάτω από το γυάλινο κύλινδρο. 
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6. Χαµηλώστε τον κύλινδρο µέσα στο υδροξείδιο του νατρίου. Τι πιστεύετε ότι θα 
συµβεί µε τα δύο διαλύµατα; Γράψτε την υπόθεσή σας στο παρακάτω πλαίσιο. 

 

Υπόθεση 

 

      
 

 

 
 

Εργασία	2	
Χρησιµοποίησε το παρακάτω πλαίσιο για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας µετά την 
διεξαγωγή του πειράµατος. Στην συνέχεια συζητήστε µε την οµάδα σας πως µπορούν να 
εξηγηθούν τα αποτελέσµατα σας.  

 

Παρατηρήσεις 

 
 

 

Συμπέρασμα		
Ποια πιστεύετε ότι είναι η εξήγηση των αποτελεσµάτων σας; Προσπαθήστε να 
συµπεριλάβετε τις ιδιότητες του σελοφάν στα συµπεράσµατα σας και γράψτε τα στο 
παρακάτω πλαίσιο. 
 

Συµπέρασµα  

 

 
     

 


