


   Риби дихають киснем, розчиненим у воді річок, озер, морів.  

Який фізичний процес дозволяє кисню з атмосфери потрапляти у воду? Як бджоли 

знаходять нектар та, виявивши солодкий обʼєкт, штурмують його своїм роєм? 

     Чому, перш ніж зробити укол пацієнтові, холодний розчин з інʼєкцією лікар 

нагріває до температури тіла людини?  

     Яке фізичне явище проявляється при митті рук? Як правильно мити руки? Чому 

чай заварюють гарячою, а не холодною водою? Чому не рекомендується мокру 

тканину, пофарбовану в темний колір, залишати на тривалий час у зіткненні з білою 

тканиною? Чому, щоб, огірки вийшли малосольними, їх потрібно зберігати в 

холодному приміщенні? Чому забороняється перевозити разом продукти і речовини з 

різким запахом? (лаки, фарби, клеї) 

     При ремонті дороги асфальт розігрівають. Чому запах розігрітого асфальту 

відчувається здалеку? 

     Чому дим з часом стає непомітним? Як він впливає на якість повітря? 

     Природний горючий газ, яким ми користуємося вдома, не має ні кольору, ні запаху. 

При витіканні помітити його неможливо, тому на розподільних станціях газ змішують 

із особливою речовиною, що має різкий, неприємний запах. Для чого це роблять? 

     Яке явище спричиняє забруднення річок, морів і океанів, грунту і атмосфери 

Землі? 

     Що обʼєднує (спільного) ці явища? 

      Так! Їх обʼєднує процес  дифузії. Саме дифузія  задіяна в усіх сферах нашої 
діяльності. І це так звично, що ми не замислюємось… 

ФАКТИ  ДЛЯ  РОЗДУМІВ 



ДИФУЗІЯ В ГАЗАХ,  

РІДИНАХ І ТВЕРДИХ ТІЛАХ 

Для того щоб зрозуміти, що таке дифузія, достатньо уявити, як до столу подається 

якесь ароматне блюдо, наприклад, гаряча курочка гриль, яка випромінює дивний 

запах вечері. Представили? Ну що, слинки потекли? 

Так от цей чудовий вабливий запах курочки поширюється від тарілки по повітрю до 

нас саме завдяки явищу дифузії. 

Відірвемося на хвилиночку від смачного образу і повернемося до фізики і дифузії, 

щоб зрозуміти як же все це, власне, відбувається. 

Як відбувається дифузія? 

Як ми знаємо, молекули будь-якої речовини знаходяться на деякій відстані один від 

одного і безперервно хаотично рухаються. Саме тому окремі молекули курочки (як не 

дивно це звучить) хаотично переміщуючись, проникають в проміжки між молекулами 

повітря, стикаються з ними і, таким чином, переміщуються все далі і далі від 

джерела, тобто від страви з смакотою. Це і є явище дифузії. 

Дифузія в газах і рідинах відбувається легше і швидше, ніж дифузія в твердих тілах, 

так як молекули в газах і рідинах, відповідно, рухаються вільніше, і відстань між 

ними більше, ніж у твердому тілі. 

Де дифузія відбувається швидше? 

На уроках фізики у сьомому класі ви напевно проробите кілька цікавих і гарних 

дослідів, що наочно показують явище дифузії в рідинах і газах. Але можна проробити 

елементарні досліди і самостійно вдома. 

Для цього беремо склянку з водою і кілька крупинок звичайної марганцівки, йоду або 

зеленки. Опускаємо крупинки у воду і спостерігаємо, як марганцівка, розчиняючись у 

воді, поступово займає все більший обсяг склянки, до тих пір, поки не забарвить всю 

воду в рівномірно рожевий колір. 

Це приклад дифузії в рідинах, який демонструє дифузію наочно і показує, що в 

рідинах дифузія відбувається повільніше, ніж у газах. 

Згадайте приклад з курочкою, в якому запах досягає вас буквально через кілька 

секунд, і порівняйте з розчиненням марганцівки у воді, якій потрібно кілька хвилин, 

щоб забарвити всю воду. Ну а в твердих тілах дифузія відбувається ще повільніше. 

Простий і доступний кожному приклад – це взяти два шматки різнокольорового 

пластиліну і розминаючи їх у руках, спостерігати, як змішуються кольори. А, 

відповідно, без зовнішнього впливу, якщо просто притиснути два шматки один до 



одного, потрібні місяці або навіть роки, щоб два кольори хоч трохи перемішалися, так 

би мовити, проникли один в одного. 

Приклади дифузії в природі 

Прикладом дифузії в природі може служити принципово важливий для життя процес 

– дихання. 

Саме завдяки дифузії кисень з легенів потрапляє в кров, а з крові – в органи і тканини 

організму.  

Завдяки дифузії, видихаючий нами вуглекислий газ не скупчується навколо нас, а 

розсіюється в просторі й змішується з киснем, тому ми можемо тривалий час 

спокійно дихати в закритій кімнаті без вітру. 

Однак, час від часу все одно необхідно провітрювати кімнату і впускати свіже 

повітря, насичене киснем, який знову ж таки завдяки дифузії, швидко поширюється 

по всьому об’єму кімнати. 



Дифузія на прикладі калій перманганату 

(марганцівки) у воді 



Дифузія на прикладі заварювання чаю  

в холодній та гарячій воді 



Дифузія на прикладі  

мідного купоросу в воді 



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Чи можлива дифузія в даному випадку? 

Через щільну водопроникну перегородку змішали два розчини цукру: 

 400 г розчину з масовою часткою цукру 20% та 250 г розчину з 

масовою часткою 10%. 

     В разі можливості дифузії знайти масову частку утвореного розчину. 


