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Pētījums, kas novedis pie šiem rezultātiem ir saņēmis Eiropas Kopienas Seventh Framework Programmas (FP7/2007-2013) 
finansējumu pēc vienošanās nr. 233433 

 

SKOLĒNA LABORATORIJAS DARBA LAPA EKSPERIMENTAM A: 

Skolēna vārds:…………………… 

 DABAS NANOMATERIĀLI 

Datums:………………………………….. 

MĒRĶIS:  - Uzzināt par dabas nanomateriālu eksistenci 

- Gaismas mijiedarbība ar koloīdiem 
- Želatīns un piens kā dabas koloīdu piemēri 
- Saistība starp piena “makro” īpašībām (krāsu, smaržu, garšu, konsistenci) un tā molekulāro 
struktūru 
- Sapratne par piena molekulārās struktūras (nanostruktūras) saistību ar tā īpašībām, un kā tās 
var manipulēt, lai iegūtu atšķirīgus produktus (sieru, jogurtu utt.). 

 

PIRMS JŪS AIZPILDAT DARBA LAPU: 
- izlasiet SKOLĒNA PAMATINFORMĀCIJAS lapu EKSPERIMENTAM A 
- uzdodiet saviem skolotājiem jautājumus, ja jums tādi ir 

 

MATERIĀLI : 
- 1 plītiņa  
- 2 vārglāzes 50 mL 
- 2 vārglāzes 500 mL 
- 0.5 g želatīna pulvera (Sigma-Aldrich produkta numurs G1890) 
- 1 ēdamkarote 
- 800 mL vājpiena 
- 4 ēdamkarotes baltā etiķa 
- termometrs 
- 1 lāpstiņa 
- lateksa cimdi 
- drošības brilles 
 



                                                                

 

NANOYOU Skolotāju Apmācību Sagatave Nanotehnoloģijās skolēniem vecumā no 14 līdz18 (Eksperimenta Modulis) 

2 

Pētījums, kas novedis pie šiem rezultātiem ir saņēmis Eiropas Kopienas Seventh Framework Programmas (FP7/2007-2013) 
finansējumu pēc vienošanās nr. 233433 

 

ATTĒLU AVOTS: Attēlus 6 lapā labvēlīgi nodrošināja: (A)   Christoph Gösselsberger, attēli ir ņemti no O. Hekele, C.G. 
Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: Nanodiagnostics performed on human red blood cells with atomic force microscopy"; 
(B): AFM baktēriju šūnu attēls iNANO, Aarhus University, attēls no Park Systems XE-Bio izrādītās laipnības vārdā; (C) 
Pārdrukāts ar atļauju no: Shekar et al., PNAS (May 23, 2006), vol. 103, nr. 21, pp 8000-8005. Autortiesības 2006  National 
Academy of Sciences, U.S.A. (D): AFM attēls no DNA double strands on mica surface, attēls no JPK Instruments AG izrādītās 
laipnības vārdā. Nav pieļaujama tālāka attēlu izmantošana, ja nav sniegta rakstiska atļauja no autortiesību īpašniekiem. 

SAISTĪBU ATRUNA: Aprakstītajos eksperimentos sekojošajā apmācību sagatavē tiek pielietotas ķīmiskās vielas, kuras ir 
jāizmanto saskaņā ar MSDS specifikācijām un saskaņā ar īpašiem skolas drošības noteikumiem. Personāla aizsardzība ir  
jāpielieto kā tas ir norādīts. Ar visām ķimiskajām vielām ir jābūt piesardzīgiem. Cietvielas nevajadzētu ieelpot un būtu 
jāizvairās nonākt ar tām tiešā ādas, acu vai apģērba kontaktā. Pēs darba ir kārtīgi jānomazgā rokas. No izlietotajiem 
materiāliem ir jāatbrīvojās tā kā tas ir norādīts. Visiem eksperimentiem ir jābūt novadītiem izglītotāja klātbūtnē, kurš ir 
apmācīt dabas zinību pasniegšanai. Visi eksperimenti tiek realizēti, katram apzinoties savu risku. Aarhus University (iNANO) 
un viss NANOYOU konsorcijs neuzņemas atbildību par bojājumiem un aprakstīto eksperimentu izpildes rezultātā 
iegūtajiem zaudējumiem. 

 
PROCEDŪRA 
 
1. Sagatavot un pārbaudīt želatīnu 
Šajā eksperimenta daļā jūs sagatavosiet želatīnu un pārbaudīsiet to ar lāzerpildspalvu, lai pārliecinātos 
par tā koloīdo dabu.     
 
1.SOLIS 
Sagatavojiet 10 mg/mL želatīna paraugu, samaisot 0.5 mg želatīna pulvera ar 50 mL auksta ūdens. 
Novietojiet uz plītiņas un sildiet ūdeni un želatīna mikstūru. Mikstūrai sasilstot, maisiet to ar lāpstiņu. 
Uzsildiet tuvu pie vārīšanās temperatūras (pārbaudiet to ar termometru), pēc tam izslēdziet plītiņu un 
ļaujiet mikstūrai atdzist. DROŠĪBAS PIEZĪME: Nepieskarieties uzreiz vārglāzei, jo tā būs vēl ļoti karsta. 
Kad tā ir atdzisusi, noņemiet to no plītiņas un uzmanīgi pārlieciet uz solu. Varat pielietot arī drošības 
cimdus. 
 
2.SOLIS 
Tiklīdz ir izveidojusies želeja, pārbaudiet to ar lāzera pildspalvu. Novietojiet papīra gabalu uz vārglāzes 
otro pusi. Spīdiniet lāzera pildspalvu cauri želatīna paraugam un pierakstiet savus novērojumus. 
BRĪDINĀJUMS: nekad nespīdiniet lāzera staru pie acīm kā arī neskatieties tieši starā!! Jums ir jāuzliek 
drošības brilles, izpildot šo uzdevumu. 
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3.SOLIS 
Atkārtojiet lāzera uzdevumu, bet šoreiz pārbaudot tīra ūdens vārglāzi .  
 
 
J. nr.1. Balstoties uz lāzera testu, vai želatīns ir koloīds. Kāpēc?  
……………………………………………………….. 
J. nr.2. Balstoties uz lāzera testu, vai ūdens ir koloīds. Kāpēc? 

 
2. Piens un tā īpašības 
 
Piens ir dabisks koloīds un jūs to apstiprināsiet tāpat kā ar želatīnu, pielietojot lāzera pildspalvu 
(izmantojot atšķaidītu pienu). Pēc tam jūs pienam piejauksiet skābi, lai sairdinātu tā molekulāro 
nanostruktūru un veicināsiet sakopojumu. Jums vajadzētu nēsāt drošības brilles visa eksperimenta laikā. 
 
1.SOLIS 
 
BRĪDINĀJUMS: nekad nespīdiniet lāzera staru pie acīm kā arī neskatieties tieši starā!! Jums ir jāuzliek 
drošības brilles, izpildot šo uzdevumu. 
 
- Uzlieciet drošības brilles 
 
- Piens ir dabīgs koloīds, bet atšķirībā no želatīna tas nav caurspīdīgs. Lelejiet 400 mL vājpiena vārglāzē. 
Pamēģiniet to pārbaudīt ar lāzera pildspalvu līdzīgi kā ar želatīnu, vai jūs redzat izkliedētās gaismas ceļu? 
 
.................................................................. 
 
- Tagad atšķaidiet pienu. Paņemiet 150 mL destilēta ūdeņa vārglāzē vai glāzē un pievienojiet 2 piena 
pilienus (izmantojot pipeti). Samaisiet un atstājiet šķīdumu pāris minūtes mierā (jūs nevēlaties gaisa 
burbuļus). Šķīdums izskatīsies gaiši pelēks. Tagad pārbaudiet to vēlreiz, pielietojot lāzera pildspalvu." 
 
J. nr.3. Balstoties uz jūsu vizuālajiem novērojumiem, vai piens ir koloīds? Kāpēc? 
……………………………………………………………… 
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 J. nr.4. Pienam ir savas īpašības pateicoties kazeīnu 
micellām, kas ir aptuveni 50-300 nm lielas nanostruktūras. 
No šīs darba lapas beigām izvēlieties vienu AFM attēlu, kas 
jūsuprāt atbilst kazeīnu micellām. Ielīmējiet attēlu šeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.SOLIS 
 
- Izmantojiet to pašu vārglāzi, kuru pārbaudījāt 1.SOLĪ. Ar pH papīra palīdzību, pierakstiet vājpiena pH 
(aizpildiet tabulu, kas pieejama nākamajā lapā). 
 
- Tagad novietojiet to pašu vārglāzi uz plītiņas, ieslēdziet plītiņu un sasildiet pienu līdz apmēram 60° C. Ja 
plītiņa nav pieejama, pienu var uzsildīt, izmantojot ūdeni, kas ir atsevišķi uzvārīts un ieliets ūdens siltuma 
noturēšanas tvertnē. Jūsu skolotājs būs instruēts kā sasildīt pienu. 
 
3.SOLIS 
- Karstajam pienam (apmēram 60° C) pievienojiet divas ēdamkarotes baltā etiķa un pievienošanas laikā 
maisiet to. Atcerieties, ka vārglāze būs karsta! Kas notiek? Pierakstiet savus novērojumus dotajā tabulā 
un šķidruma pH  (dotajā tabulā). Drošības piezīme: Jums nevajadzētu garšot apkopoto skābes-pienu! 
 
4.SOLIS 
- Atkārtojiet uzdevumu bez piena karsēšanas. Paņemiet tīru vārglāzi un pievienojiet vēl vienu 400 mL 
auksta piena paraugu. Bez karsēšanas pievienojiet 2 ēdamkarotes baltā etiķa un maisiet to. Kas notiek? 
Pierakstiet savus novērojumus dotajā tabulā un šķidruma pH  (aizpildiet zemāk redzamo tabulu): 
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Piens pirms testa: pH….. 

 Piena 
temperatūra 

Etiķa pievienošanas sekas pH 

TESTS 1    

TESTS 2    

 
 
J. nr.5. Vai bija novērojama skaidra atšķirība etiķi pievienojot siltam pienam vai aukstam pienam? Ja jā, 
aprakstiet to. 
………………………………… 
………………………………… 
 
J. nr.6. Balstoties uz testa rezultātiem pievienojot balto etiķi siltam vai aukstam pienam kā jūs domājat  
vai notiekošā reakcija ir pilnībā skābes bāzēta reakcija? Paskaidrojiet. 
………………………………….. 
………………………………….. 
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Attēli J.nr.4: Nokopējiet attēlu, kas jūsuprāt ir pareizas un ielīmējiet to dotajā laukā pie J.nr.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēli šajā lapā ir aizsargāti ar autortiesībām. Skatīt 2. lapu attēlu avotiem un lietošanas noteikumiem. Nav pieļaujama tālāka 

attēlu izmantošana, ja nav sniegta rakstiska atļauja no autortiesību īpašniekiem. 
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