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Inleiding: 
Als de zoutwaarde buiten de eel groter is dan binnen de eel zal er door osmose water de eel 
uitstromen. Dit proces gaat door totdat de osmotische waarde binnen en buiten de eel gelijk is. Dit 
proces kan zich ook afspelen als de zoutwaarde binnen de eel groter is dan buiten de eel. Bij 
plasmolyse wordt het volume van de eel kleiner terwijl de celwand niet veranderd. Hierdoor laat 
de eel los van de celwand. Dit is plasmolyse. Osmose speelt een belangrijke rol bij de stevigheid 
van planten. De vacuole membraam en de celmembraam fungeren als semi-permeabele 
membraam. De celwand is hier in tegen permeabel. Normaal bevat de celwand een lagere 
concentratie vocht als die van het cytoplasma en vacuolevocht. Hierdoor kan er ook water vanuit 
de celwand de eel instromen. Hierdoor wordt het volume van de eel groter waardoor de eel druk 
uitoefent op de celwand dit wordt turgor genoemd. Hierdoor vind ook lengteverandering plaats 
en rekt de celwand uit en wordt de eel steviger. We spreken van grensplasmolyse als de turgor 0 
is terwijl er nog geen plasmolyse is opgetreden. 
Onderzoeksvraag: 
Bij welke concentratie van de aardappel vindt grensplasmolyse plaats? 
Hypothese: 
Wij denken dat het aardappelstaafje met de hoogste NaCl waarde groter wordt omdat de 
concentratie NaCl buiten de aardappel eel groter is als binnen de eel. Hierdoor zal het zout 
van buiten de eel naar binnen gaan en zet de aardappel uit. Per reageerbuisje zal de aardappel 
minder groot worden want in iedere reageerbuis zit een andere NaCl waarde. In reageerbuis 1 
zit de minste waarde en in reageerbuis 7 de hoogste waarde. 
Discussie: 
Bij de concentratie van 0% NaCI bleef de aardappelstaaf even lang als van tevoren. Dit kan zo zijn 
omdat de aardappel van tevoren misschien al veel water heeft opgenomen en dus niet zo veel 
meer op kon nemen. Dit kan ook aan onze metingen liggen want met een geo-driehoek kan 
jemoeilijk precies meten. 
Een tweede discussie punt is het punt van grensplasmolyse. Bij ons kwam er uit dat het tussen 0,75 
en de 1% moet liggen. In het echt ligt het rond 0,9%. Dus ons punt met grensplasmolyse komt 
redelijk overeen. 
De verandering in reageerbuis 7 is ook een discussiepunt omdat hier daar minder gekrompen is. 
Dit kan door een verkeerde meting komen met de geo-driehoek. Maar het kan ook zijn dat hij iets 
langer moet staan om kleiner te worden. 
Dus de meeste metingen komen overeen met onze hypothese maar er zijn een paar afwijkingen. 
Deze afwijkingen kunnen ook komen omdat we misschien niet alle aardappelstaafjes niet precies 
even groot hebben gesneden. Hierdoor zijn misschien wat afwijkingen in de uitkomsten van de 
aardappelstaafjes te vinden. 
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