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Skolēna vārds:…………………… 

SKOLĒNA LABORATORIJAS DARBA LAPA 

EKSPERIMENTS A: DABĪGIE NANOMATERIĀLI 

Datums:…………………………….. 

Šajā eksperimentā jūs pētīsiet sakarības starp dabisko nanomateriālu nanostruktūrām un 

īpašībām. Šajā darba lapā mēs nodrošināsim jūs ar pamatinformāciju, kā arī ar 

norādījumiem, lai sagatavotu eksperimentus. 

Mērķi: 

 Apzinieties dabisko nanomateriālu eksistenci (piemēram, želatīns un piens) 

 Saglabājiet netiešus pierādījumus par nanodaļiņu klātbūtni dabiskajos 

nanomateriālos, izmantojot gaismas mijiedarbību ar koloīdiem 

 Izprotiet saiti starp nanomēroga struktūru un funkciju novērojamā pasaulē 

 Izprotiet kā molekulu reorganizācija tādam materiālam kā pienam noved pie citiem 

produktiem (siera, jogurta utt.), kuriem ir atšķirīgas makroskopiskas īpašības (garša, 

smarža utt.) 

MATERIĀLI: 

- 1 plītiņa 

- 2 vārglāzes 50ml 

- 1 vārglāze 200 ml 

- 1 -  2 vārglāzes 500 ml 

-0,5 g želatīna pūdera (Sigma-Aldrich produkta numurs G1890) 

- 1 tējkarote 

- 800 ml vājpiena 

- 4 tējkarotes baltā etiķa 

-  Termometrs 
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ATRUNA: Aprakstītajos eksperimentos sekojošajā apmācību sagatavē ir izmantotas ķimikālijas, kuras ir jāpielieto 
saskaņā ar MSDS noteikumiem un saskaņā ar noteiktajiem skolas drošības noteikumiem. Personīgā aizsardzība ir 
jānodrošina tā kā tas ir norādīts. Ar visām ķimikālijām pielietojiet drošības pasākumus. Cietvielas nevajadzētu ieelpot, 
kā arī tām nav jānonāk kontaktā ar ādu, acīm, vai arī ir jānodrošina piemērots apģērbs. Pēc darba ir pilnībā jānomazgā 
rokas. Pēc eksperimenta atbrīvojieties no materiāliem kā norādīts. Visus eksperimentus ir jāaizvada izglītotāja 
klātbūtnē, kurš ir apmācīts dabas zinību pasniegšanā. Risks par eksperimentu izpildīšanu jāuzņemas jums. Aarhus 
Universitāte (iNANO) un viss NANOYOU konsorcijs neuzņemas atbildību par veikto eksperimentu rezultātā gūtajiem 
bojājumiem vai izrietošajām sekām. 

PATEICĪBA PAR ATTĒLIEM: Attēlus nodrošināja: (A) Christoph Gösselsberger, attēls ir uzņemts no O. Hekele, C.G. 
Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: Nanodiagnostics performed on human red blood cells with atomic force 
microscopy"; (B): AFM baktēriju šunas attēls no iNANO, Aarhus University, Park Systems XE-Bio; (C) Pārdrukāts ar 
atļauju no: Shekar et al., PNAS (May 23, 2006), izd. 103, nr. 21, pp 8000-8005. Copyright 2006 National Academy of 
Sciences, U.S.A. (D): AFM image of DNA double strands on mica surface, image courtesy of JPK Instruments AG. Tālāka 
šo attēlu izmantošana bez autortiesību īpašnieku rakstiskas atļaujas ir aizliegta. 

- 1 lāpstiņa 

- Lateksa cimdi 

- Drošības brilles 

- Palielināmais stikls 

 

Šim eksperimentam ir divas daļas: 

Daļa A: Pārbaudiet dabiskos nanomateriālus, lai rastu netiešus pierādījumus to 

nanostruktūrai;  

Daļa B: Pārbaudiet dabiskos nanomateriālus, lai saprastu attiecību starp 

nanostruktūru un makroskopiskām īpašībām. 
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1.attēls. Dabisko nanomateriāli piemēri. No 
kreisā augšējā stūra pulksteņrādītāja 
virzienā: tauriņš, gekona pēda, kreses lapas, 
piens. (Pateicībā par attēliem: Kreisais 
augšējais, Wiki Commons, Creative 
Commons Attribute ShareAlike 3; labais 
augšējās: A. Dhinojwala, University of 
Akron, NISE network, pārdrukāts ar  NISE 
network noteikumiem un nosacījumiem; 
lejā, pa kreisi: Wiki Commons, Creative 
Commons Attribute ShareAlike 3). 

Vispārīga informācija - Dabiskie nanomateriāli 

Daudziem materiāliem, kuri pieder dabas pasaulei 

(dzīvnieki un minerāli) ir īpašības , kas ir raksturīgo 

nanostruktūru sekas. 

Gaismas. ūdens un citu materiālu mijiedarbība ar 

šīm nanostruktūrām piešķir dabiskajiem materiāliem 

ievērojamas īpašības, kuras mēs redzam ar acīm. 

Ikdienā mums acu priekšā ir simtiem nanozinātnes 

piemēru , no gekoniem, kas pārvietojās pa griestiem 

otrādi (acīmredzot pret gravitāti), līdz tauriņiem ar 

mirdzošām krāsām un līdz jāņtārpiņiem, kas blāzmo 

naktī. 

 

 

 

 

 

 

Daļa A:          Pārbaudiet dabiskos nanomateriālus, lai rastu netiešus pierādījumus 

to nanostruktūrai 

Šajā eksperimentā jūs apgūsiet metodi, kas sniegs jums netiešus pierādījumus par daļiņu 

klātbūtni, kuras pat aplūkojot ar optiskā mikroskopa palīdzību ir tik sīkas. 

 

Dabiskie nanomateriāli, kurus jūs analizēsiet ir želatīns un piens. 
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Želatīns 

Želatīns ir bezgaršīga cieta viela, iegūta no kolagēna, kas atrodas dzīvnieka ādā un kaulos. Tā 

ir labi pazīstama viela, ko izmanto daudzās virtuvēs, lai pagatavotu  desertu. Tā arī tiek 

lietota kā recinātāja aģents pārtikas produktos (kūkas utt.) farmācijā (piem. želatīna 

kapsulas), kosmētikas produktos un fotogrāfijās. 

Želatīns ir proteīns, ražots no kolagēna, kas atrodams kaulos, saistaudos, orgānos un  

zīdītāju, piemēram, cūku zarnās.  Taču arī želatīns no zivīm un aļģēm kļūst par parastu avotu. 

 

Piens 

Govs piens satur minerālus un tādas biomolekulas kā lipīdus un proteīnus, kuri tiek izklīdināti 

ūdeni. Kā jūs noteikti zināt govs piens tiek ražots dabiski govī, bet parasti pirms mūsu galda 

sasniegšanas tas iziet caur dažādiem procesiem, tādiem kā pasterizācija un homogenizēšana. 

Šie procesi neietekmē nanostruktūru, kuru mēs novērosim šajā eksperimentā. 

 

Skolotājs sagatavos 10 mg/ml želatīna paraugu (sajaucot  0.5 mg želatīna pulveri ar 50 ml 

auksta ūdens un sagatavojot to tuvu vārīšanās temperatūrai). 

 

Tagad jums vajadzēs sekojošus materiālus: 

 

Vēsu želatīna paraugu,  

Vārglāzi tīra ūdens 

Vārglāzi piena 

Vārglāze atšķaidīta piena: Ņemiet 150 ml atšķaidīta ūdens vārglāzē vai glāzē un pievienojiet 

1-2 piena pilienus (lietojiet pipeti). Labi samaisiet un ļaujiet pāris minūtes nostāvēties (jūs 

nevēlaties gaisa burbuļus). Šķidrums izskatīsies pelēcīgi blāvs. 
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J1.      Vai jūs redzat mazas daļiņas, skatoties uz dažādiem paraugiem? ________ 

           Vai jūs redzat mazas daļiņas, skatoties uz dažādiem paraugiem ar palielināmo stiklu?  

           ________________________________________________________________ 

 

Tagad spīdiniet lāzera staru caur četriem paraugiem, turot baltu lapu no otras puses. 

BRĪDINĀJUMS: nekad nespīdiniet lāzera staru tuvu acīm,  kā arī neskatieties tieši starā!! 

Jums jānēsā drošības brilles, veicot šo pārbaudi. 

 

J2.     Skatieties no augšas un aprakstiet ko jūs varat redzēt. Reģistrējiet to ā lāzera starts 

uzvedās, iekļūstot katrā paraugā. 

Želatīns: ____________________________________________________________________  

Ūdens: ______________________________________________________________________  

Piens:  ______________________________________________________________________  

Atšķaidīts piens: ______________________________________________________________  
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J3.      Vai visi paraugi uzvedās vienādi? Vai jūs varat uzminēt, kas sašķeļ lāzera ceļu? 

(ievērojiet, ja jūs varat redzēt lāzera ceļu, tad kaut kas ir sašķēlis tā ceļu, citādi tā 

gaisma nevarētu sasniegt jūsu acis.)  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

J4.       Tātad kas šeit noticis?  Lūdzu, aizpildiet iztrūkstošos vārdus 

Paraugā ir uzkrātas nanomēroga daļiņas un kad lāzera gaisma tajās trāpa, tā maina 

savu virzienu. Tas tiek uzskatīts kā gaismas ceļš paraugā, jo to var redzēt  _______ 

paraugā un _______ paraugā. Lāzers veido izkliedētas gaismas vietu paraugā, ja 

daļiņas ir tik blīvas, ka gaisma nevar iziet cauri kā tas redzams _______ paraugā. 

_______ gaisma iziet cauri neko neaizskarot un tādejādi mēs nevaram redzēt lāzera 

gaismu. 

 

 

Maisījums, kas satur nanodaļiņas 

Koloīds ir maisījuma veids, kurā viena viela ir vienādi izklīdināta viscaur citā vielā, bet 

izklīdinātās vielas daļiņas ir tikai uzkrātas maisījumā, tās pilnībā nav tajā izšķīdinātas 

(pretēji šķīdumam). Vispārīgi runājot, koloīds sastāv no daļiņām 5-1000 nm diapazonā. Šīs 

daļiņas nevar saskatīt ar neapbruņotu aci un lielāko daļu pat nevar saskatīt, izmantojot 

optisko mikroskopu. Tās ir pietiekoši sīkas, lai būtu vienādi izklīdinātas un saglabā homogēnu 

izskatu, bet pietiekoši lielas, lai izklīdinātu gaismu. Koloīdā daļiņas var būt tik labi izklīdinātas, 

ka tām ir šķīduma izskats (piem. caurspīdīgs). Tādejādi lāzera pārbaude sniedz netiešus 

pierādījumus par nanodaļiņu klātbūtni koloīdā. Tas ir tas, kas notiek želatīnā un pienā. 

 

 

KĀ ŽELATĪNS IR KOLOĪDS? Nesenie pētījumi, izmantojot mikroskopa, kas saucās Atomiskā 

Spēka Mikroskops (AFM), kas var atklāt struktūras nano mērogā, ir parādījis, ka želatīns 

patiešām ir veidots no daudzām nanostruktūrām, kuras ir vienmērīgi izklīdinātas. Piemēram, 
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želatīna AFM analīze, kas iegūta no sama (Ictalurus punctatus) ādas ir atklājusi poru 

klātbūtni ar diametru 100 nm un sfēriskās nano- pildvielas ar diametru 260 nm. Šo 

nanostruktūru klātbūtne pierāda, ka želatīns ir koloīds (uzkrātās nanodaļiņas šeit ir gan kā 

poras, kuras būtībā ir nano gaisa burbuļi, gan arī pildvielas). 

 

KĀ PIENS IR KOLOĪDS  Proteīna daudzums govs pienā ir starp 2.5 un 3,5%, atkarībā no 

dzīvnieka sugas, no kura apmēram 80% ir kazeīni  (pārējais ir sūkalas vai seruma proteīns). 

Kazeīni, protams, ir atrodami pienā jauktu proteīnu sfēru formā, kuras atrodas diapozonā no 

50-300 nm un saucās kazeīna micellas. Micellas satur kazeīnus kombinācijā ar kalciju, fosfātu 

un mazu daudzumu citrātu. Piens kā tāds ir koloīds ar šīm micellām kā uzkrātām 

nanodaļiņām. Šo micellu klātbūtne nosaka piena balto krāsu to gaismas izkliedes dēļ.  

J5 Milk owes its properties to the existence of casein micelles, which are spherical 

nanostructures with a diameter of about 50-300 nm. Select from the images 

provided at the end of this worksheet the AFM image that you think corresponds to 

casein micelles (take into account that 1000 nm = 1 µm). Paste the image here. 

Pienam ir tādas īpašības, pateicoties kazeīna micellu eksistencei, kas ir sfēriskas 

nanostruktūras ar diametru no 50-300 nm. Izvēlieties AFM attēlu (no attēliem, kas ir 

pieejami šīs darba lapas beigās), kas jūsuprāt atbilst kazeīna micellām (ņemiet vērā, 

ka 1000 nm = 1 um). Pielīmējiet attēlu šeit. 
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Daļa B:           Pārbaudiet dabiskos nanomateriālus, lai saprastu sakarību starp 

nanostruktūru un īpašībām

Šajā eksperimentā jūs apstrādāsiet pienu ar skābi, lai sašķeltu tā nanostruktūru, radot 

jaunu produktu (atšķirīga struktūra ar atšķirīgām īpašībām). 

. 

pH skābes indikatori tiek lietoti, lai noteiktu bieži sastopama materiāla, tāda kā etiķa, 

citronsulas, akumulatora skābes un pat rauga infekciju ph līmeni. 

o 7 pH norāda neitrālus šķīdumus 

o pH virs 7 norāda sārmainu šķīdumu 

o pH zem 7 norāda skābu šķīdumu 

Jums vajadzētu nēsāt drošības brilles un cimdus visā eksperimenta laikā. 

 

1. SOLIS 

- Lietojiet to pašu vārglāzi ar pienu, ko jūs lietojāt 1. daļā. Ar pH papīra izmantošanu (kas 

pārbauda skābuma līmeni) reģistrējiet vājpiena  (pH) skābumu (aizpildiet tabulu, kas atrodas 

nākošajā lapā). 

 

2. SOLIS 

- Paņemiet tīru vārglāzi un pievienojiet citu 400 ml auksta piena paraugu. Novietojiet vārglāzi 

ar pienu uz plītiņas, ieslēdziet plītiņu un sasildiet pienu līdz 60°C. Ja nav pieejama plītiņa, tad 

pienu var sildīt, izmantojot ūdeni, kas tiek vārīts atsevišķi un ieliets ūdens vannas konteinerī. 

Jūsu skolotājs jūs instruēs kā uzvārīt pienu. Kad piens ir silts, pārbaudiet skābumu ar jaunu 

pH papīra gabaliņu un reģistrējiet rezultātu zemāk tabulā. Novērojiet pienu un maisiet to ar 

karoti un tabulas nākamajā lapā pierakstiet kāds tas izskatās, kā smaržo un kā izmainās. 

 

 



 

 

 

NANOYOU Skolotāju Apmācību Sagatave Nanotehnoloģijās – Eksperimenta modulis (11-13 gadi) 

 

Pētījums, kas noveda līdz šiem rezultātiem ir saņēmis atbalstu no Eiropas Kopienas Seventh Framework 
Programmas (FP7/2007-2013), pamatojoties uz vienošanos nr. 233433 

 

 

9 

3. SOLIS 

- Vēsam pienam pievienojiet 2 ēdamkarotes baltā etiķa (skābs šķīdums) un labi samaisiet. 

Kas notiek? (skatieties, smaržojiet, sajūtiet)? Reģistrējiet savus novērojumus nodrošinātājā 

tabulā. Ierakstiet šķidruma pH (tabulā nākamajā lapā). Drošības piezīme: Jums nevajadzētu 

garšot pienu ar pievienoto skābi! 

 

4. SOLIS 

- Atkārtojiet pārbaudi, pievienojot to pašu etiķa daudzumu (2 ēdamkarotes), bet šoreiz 

siltam pienam (60°C). Samaisiet un ļaujiet tam pastāvēt kādu minūti vai divas. Atcerieties, ka 

vārglāze būs karsta! Kas notiek? (Atcerieties, negaršojiet!) Reģistrējiet savus novērojumus 

tabulā. Pierakstiet šķidruma pH (aizpildiet zemāk esošo tabulu): 
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Solis: Paraugs Temperatūra pH Piena stāvoklis 

 (izskats, krāsa, smarža 

staipīgums) 

PĀRBAUDE 1 

 

Piens auksts   Viendabīgs balts šķidrums 

ar makroskopiskiem 

rādītājiem 

PĀRBAUDE 2 

 

Piens 600  C  

PĀRBAUDE 3 

 

Piens + 2 

ēdamkaro

tes etiķa 

 

auksts   

PĀRBAUDE 4 

 

Piens + 2 

ēdamkaro

tes etiķa 

600  C  
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J6.     Vai bija skaidra atšķirība piena stāvoklī un pH, kas notika atsevišķa piena karsēšanas 

brīdī, bez etiķa pievienošanas (Pārbaude 1 & 2)? Ja tā, aprakstiet atšķirību. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

J7.     Vai bija skaidra atšķirība piena stāvoklī un pH, kad pievienoja etiķi siltam vai aukstam 

pienam (Pārbaude 3 & 4)? Ja tā, aprakstiet atšķirību. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

J8.     Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, pievienojot etiķi siltam vai aukstam pienam, vai 

jūs domājat, reakcija, kas notiek ir balstīta tikai uz skābumu (pH)? Izskaidrojiet. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

VAI TAS IR TIKAI SKĀBUMS, VAI ARĪ TAS IR KAUT KAS CITS?  

Sākumā, sapratīsim,  kas notiek kazeīna micellās molekulārā līmenī: 

Micellas sastāv no sajauktām kazeīna molekulām, bet zinātnieki ir atraduši, ka pastāv vairāk 

nekā viens kazeīna molekulas veids (skatiet 2.attēlu). Visa veidu kazeīna molekulas ir garas 

un tievas, un visām pieder hidrofoba sfēra (piem. ūdens neuzņēmīgs) un sfēra, kurai ir 

efektīgs elektrostatisks lādiņš. Atšķirīgie kazeīna veidi atšķiras šo sfēru izvietojumā. Šo sfēru 

rezultātā visiem kazeīniem, izņemot vienu, kas saucās k-kazeīns, ir spēja piesaistīt kalcija 

jonu CaP

2+
P. 

 

Tagad sapratīsim, kā šīs molekulas savienojas kopā: 
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2. attēls. Divkāršās saites modelis 
kazeīnu micellās ar a, b un k-kazeīnu kā 
tas ir attēlā parādīts. Pārdrukāts no: 
Horne D.S., Inter. Dairy Journal (1998), 
8 (3), 171-177, ar atļauju no Elsevier. 

 

Var būt divi saišu veidi starp kazeīniem kazeīna micellās: 

 

- Pirmā saite ir hidrofobiska, kur divasvai vairākas 

hidrofobiskas sfēras no dažādām molekulām (α - kazeīni 

un β kazeīni) veido kopu (līdzīgi eļļas pilieniem ūdenī). 

Tie ir norādīti kā taisnstūra stienis 2. attēlā. Šīs saites ir 

jūtīgas pret temperatūru. 

 

- Otrā saite ir hidrofīli (“ūdens mīloši’) uzlādētas sfēras, 

kuri saistās ar maziem nanokristāliem, ko sauc par 

kalcija fosfāta nanokopām vai koloīdāla kalcija fosfāta 

nanokopām (norādīts kā CCP 2. attēlā). Šīs saites ir 

jūtīgas pret skābumu. (pH). 

 

Tagad mēs varam saprast kā ir veidotas micellas:  

K- kazeīni nevar savienoties ar kalcija nanokopām; tādēļ tie mijiedarbojās ar citām 

molekulām tikai pateicoties hidrofobiskām mijiedarbībām un dēļ tā micellas nevar turpināt 

attīstīties ārpus k- kazeīniem, kuri tādēļ darbojās kā ārējais slānis micellā. K- kazeīnu loma ir 

stabilizēt kazeīna micellas, novēršot pārmērīgu attīstību un micellāru sakopojumu (kur 

micellas pielīp viena otrai), kas citādi novestu pie nogulsnēm (micellas nogrimst lejā).  

Tādejādi mēs varam redzēt, ka visas šīs dažādās atvairošās, pielīpošās un saistošās īpašības 

izraisa molekulu salipšanu kopā pašsavākšanās procesā, lai veidotu kazeīna micellas, kas 

satur neorganisko kalcija fosfātu. Tas garantē to, ka kalcijs būs līdzīgi izklīdināts pienā (tā kā 

micellas  ir izklīdinātas pienā) un,  ka teļš saņems proteīnus un minerālus ar katru malku.  

Gala rezultātā, mēs redzam, ka piena struktūra micellu līmenī ir atkarīga no temperatūras un 

no piena skābuma (pH). 
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PIENA PĀRSTRĀDE 

Micellārā veseluma saglabāšana ir līdzsvarota darbība un pastāv daudzas metodes kā sagraut 

šo līdzsvaru. Šīs metodes tiek plaši izmantotas piena rūpniecībā, lai gatavotu sieru un 

raudzētus produktus tādus kā jogurtu utt. Jogurts ir raudzēts piena produkts, ko iegūst no 

specifisku mikroorganismu kontrolēta audzēšanas, galvenokārt no baktērijām, kas pārveido 

laktozi (piena cukurs) pienskābē. Pazeminot pH pienā, tā konsistence un garša mainās. Siera 

gatavošanā fermenti tiek izmantoti, lai izraisītu kazeīnu sakopojumu un nogulsnēšanos. Visās 

piena pārstrādes metodēs tiek izmainīta kazeīnu molekulārā organizācija, kas noved pie 

nogulšņu sabiezēšanas un citiem efektiem. Izskats, garša un citas piena “makro” īpašības ir 

cieši saistītas ar tā supra- molekulāro (nano) struktūru. 

 

Galvenie piena pārstrādes procesi ir: 

 

- PH pazemināšana līdz 4.6, pievienojot skābi izraisa kazeīna micellu atdalīšanos. Iemesls ir 

tas, ka kalcija micellas tikai eksistē, pateicoties kalcija fosfāta klātbūtnei; tādejādi tā 

šķīdināšana katrā ziņā izraisa izmaiņas micellu stabilitātē. Ja skābe tiek (protonu donors) 

pievienota pienam uzlādētie reģioni nav ilgāk spējīgi elektrostatiski mijiedarboties ar kalcija 

fosfāta nanokopām un tās tiek atbrīvotas no micellām. Vajadzētu ņemt vērā, ka tas katrā 

ziņā neizraisa kazeīnu atdalīšanos no micellām. Pie temperatūrām, kas zemākas par 25°C 

notiek paaugstināta atdalīšanās, bet citādi kazeīni paliek micellās. Iemesls ir faktā, ka kazeīnu 

micellu stabilitāte nav tikai savienota ar elektrostatisko mijiedarbību, bet arī ar 

hidrofobiskām mijiedarbībām. Pēdējās ir sevišķi temperatūras jūtīgas: hidrofobiskās 

mijiedarbības ir spēcīgākas pie augstākām temperatūrām. Tādejādi hidrofobiskās 

mijiedarbības saglabā kazeīna micellu stabilitāti aukstā pienā pat tad, kad tā pH ir 

pazemināts. No otras puses, ja paskābināšanās notiek pēc tam, kad piens ir sasildīts (līdz 

apmēram 60°C), micellas tiek atdalītas (kalcija fosfāts ir atbrīvots no micellas) un tas 

sakoposies, pateicoties paaugstinātiem elektrostatiskiem spēkiem un paaugstinātai 

hidrofobiskai mijiedarbībai (tāpat kā samaisīta eļļa un ūdens beidzot atdalās). 
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- Kimosīna uzbrukums noved pie micellu  nogulsnēšanās un biezpiena veidošanās. Šis 

process ir ietverts siera ražošanā. Kimosīns ir enzīms, kas ir aktīvs pirmavots sierā, teļa kuņģa 

izvilkums, ko izmanto siera ražošanā. Kimosīns īpaši uzbrūk vienai saitei k-kazeīnā. Ķā 

iepriekš minēts, k-kazeīnu klātbūtne ir fundamentāla kopējai kazeīnu micellas stabilitātei; 

tādejādi to sairšana izraisa micellas stabilitātes zaudēšanu, apvienošanos un beidzot 

biezpiena izveidošanos. 

 

- Kontrolētais pienskābes baktēriju (baktērijas, kas producē pienskābi, tādas kā Lactobacillus, 

Lactococcus un Leuconostoc)  pielikums zem īpašiem apstrādes apstākļiem noved pie 

fermentētiem piena produktiem, tādiem kā jogurts. Šis process atšķiras no vienkāršas 

paskābināšanas tā kā piens ir termiski apstrādāts un ir arī iekļautas sūkalu olbaltumvielas. 

Sarecēšanu izraisa paskābināšana, nenovedot līdz biezpiena veidošanai, bet gan līdz 

produktam, kas ir staipīgāks nekā parastais piens. 

 

J9.    Kurus no šiem augstāk skaidrotajiem procesiem jūs veicāt ar pienu šajā eksperimentā? 

 

 

 

J10.    Izmantojiet informāciju, kuru jūs tikko izlasījāt, lai izskaidrotu atšķirību starp auksta 

piena un silta piena eksperimentu rezultātiem. 

 

 

J11.     Vai olbaltumvielu molekulas eksperimentā izmainījās uz jaunām? Ja nē, kas tad 

mainījās? 
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J12.    Izmantojot informāciju, kuru jūs tikko izlasījāt, vai jūs varat aprakstīt saviem vārdiem, 

kas notiek ar micellām procesā, kas rodas jūsu iecienītajā ikdienas produktā? 

 

 

KO ŠIS EKSPERIMENTS VAR IEMĀCIT PAR NANOTEHNOLOĢIJU? 

-  Nanostruktūra nozīmē fiziskas īpašības   (krāsa, smarža, staipīgums utt.):  tādi materiāli 

”reālā” dabas pasaulē kā piens parādās kādus mēs tos zinām, pateicoties smalkām 

nanostruktūrām, kas tiem piemīt. Piens ir balts, jo tas satur koloīdālas nanodaļiņas (micellas). 

Ja mēs izmainām šo micellu struktūru, mēs izmainām dažas piena “makro” īpašības, kā 

krāsu, smaržu un staipīgumu. 

- Nanostruktūra nozīmē funkciju: Dabiskiem materiāliem ir ļoti specifiskas funkcijas, kuras 

nosaka to molekulu (nanostruktūras) smalka supra - organizācija. Ja mēs tās izmainām, mēs 

varam iegūt materiālu ar jaunu funkciju. Siera ražošanā, izmainot kazeīna micellas ar īpašu 

procesu starpniecību (piem., kimosīna apstrāde vai pienskābes baktēriju fermentācija) noved 

pie dažādiem produktiem (siers, jogurts utt.).   

Tā ir tieši viena no galvenajām koncepcijām nanotehnoloģijās: projektēt  jaunus materiālus 

ar jaunām funkcijām no to molekulāro organizāciju manipulācijas. 

 

Ievērojiet, ka visos procesos, ko mēs esam veikuši šajā eksperimentā, mēs neizmainījām 

molekulas. Mēs tikai izmainījām saites starp molekulām un supra – molekulu struktūru 

nanomērogā. 
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Attēli jautājumam J5: Izgrieziet attēlu, ko jūs uzskatāt par pareizu un pielīmējiet to 

laukā, kas ir dots pie J4. 
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