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Meno študenta:…………………… 

PRACOVNÝ LIST PRE LABORATÓRNU PRÁCU ŠTUDENTOV 

POKUS A: PRÍRODNÉ NANOMATERIÁLY 

Dátum:………………………………….. 

Pri tomto pokuse budete skúmať vzťahy medzi nanoštruktúrami a vlastnosťami prírodných 

nanomateriálov. V tomto pracovnom liste sme pre vás pripravili nielen určité základné 

informácie, ale aj inštrukcie na prípravu pokusov. 

Ciele:  

 uvedomiť si existenciu prírodných nanomateriálov (je to napríklad želatína alebo 

mlieko); 

 prostredníctvom interakcie svetla s koloidmi získať nepriamy dôkaz o prítomnosti 

nanočastíc v prírodných nanomateriáloch; 

 porozumieť súvislosti medzi nanoškálovou štruktúrou a funkciou v pozorovateľnom 

svete; 

 pochopiť ako reorganizácia molekúl materiálu, akým je napríklad mlieko, má za 

následok vznik nových produktov (syr, jogurt, atď.), ktoré majú odlišné 

makroskopické vlastnosti (chuť, vôňu, atď.). 

POMÔCKY: 

- 1 varná platňa  

- 2 kadičky 50 ml 

- 1 kadička 200 ml 

- 2 kadičky 500 ml 

- 0,5 g želatínového prášku  (Sigma-Aldrich výrobné číslo G1890) 

- 1 polievková lyžica 

- 800 ml odstredeného mlieka 
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ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: V nasledujúcej príručke pre učiteľov sú uvedené pokusy, ktoré je potrebné 
uskutočniť v súlade so špecifikáciou MSDS a podľa špecifických bezpečnostných školských pravidiel. Musí byť 
zabezpečená potrebná ochrana osôb. Podobne ako pri všetkých chemikáliách, aj v tomto prípade dodržiavajte  
bezpečnostné opatrenia. Dbajte o to, aby nedošlo k vdýchnutiu pevných látok alebo k ich kontaktu s kožou, očami 
alebo odevom. Po práci s chemikáliami si dôkladne umyte ruky. Chemikálie likvidujte v súlade s tým, ako je to určené. 
Všetky pokusy sa môžu realizovať len za prítomnosti kvalifikovaného pedagóga na výučbu prírodovedných predmetov. 
Všetky pokusy realizujete na vlastné riziko. Aarhus University (iNANO) a celé konzorcium NANOYOU nepreberajú na 
seba žiadnu zodpovednosť za škody alebo následné ujmy spôsobené realizáciou uvedených pokusov. 

POĎAKOVANIE ZA OBRÁZKY: Obrázky nám ochotne poskytol: (A) Christoph Gösselsberger, obrázok „pochádza z O. 
Hekele, C.G. Goesselsbergerand I.C. Gebeshuber: Nanodiagnostika vykonávaná atómovým silovým mikroskopom na 
ľudských červených krvinkách”;  (B): AFM obrázok bakteriálnej bunky, ktorý bol získaný od iNANO, Aarhus University, 
obrázok získaný vďaka Park Systems XE-Bio; (C) Znovu vydané so súhlasom od: Shekar et al., PNAS (23. máj 2006), zv. 
103, č. 21, str. 8000-8005. Copyright 2006  National Academy of Sciences, U.S.A. (D): AFM obrázok dvojreťazcov DNA  
na povrchu sľudy, obrázok získaný zásluhou JPK Instruments AG. Bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv nie 
je dovolené používať tieto obrázky na žiadne iné účely. 

- 4 polievkové lyžice bieleho octu 

- teplomer 

- 1 špachtľa 

- latexové rukavice 

- ochranné okuliare 

- zväčšovacie sklo 

 

Tento pokus pozostáva z dvoch častí: 

Časť A: Otestujte prírodné nanomateriály, aby ste získali nepriamy dôkaz o ich 

nanoštruktúre. 

Časť : Otestujte prírodné nanomateriály, aby ste porozumeli súvislosti medzi 

nanoštruktúrou a makroskopickými vlastnosťami. 
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Obrázok č. 1. Ukážky prírodných 
nanomateriálov. Z ľavého horného roha v 
smere hodinových ručičiek: motýľ, chodidlo 
gekóna, listy žeruchy, mlieko. (Obrázky 
poskytli: Vľavo hore, Wiki Commons, 
Creative Commons Attribute ShareAlike 3; 
vpravo hore: A. Dhinojwala, University of 
Akron, sieť NISE, dotlačené v súlade 
s podmienkami siete NISE; vľavo dole: Wiki 
Commons, Creative Commons Attribute 
ShareAlike 3). 

Základné informácie - Prírodné  nanomateriály 

Mnoho materiálov, ktoré patria do prírodného sveta 

(sveta zvierat a minerálov) majú vlastnosti, ktoré sú 

výsledkom ich vnútornej nanoštruktúry. 

Pôsobenie svetla, vody a iných materiálov s týmito 

nanoštruktúrami dáva prírodným materiálom 

pozoruhodné vlastnosti, ktoré môžeme pozorovať 

vlastnými očami. Každý deň máme pred našimi 

očami stovky príkladov nanovedy, počnúc gekónmi 

visiacimi dolu hlavou zo stropu napriek zemskej 

príťažlivosti, až po motýle dúhových farieb 

a svätojánske mušky, ktoré svietia v noci. 

 

 

 

 

 

 

Časť A: Otestujte prírodné nanomateriály, aby ste získali nepriamy dôkaz o ich 

nanoštruktúre 

Pri tomto pokuse sa naučíte metódu, ktorou získame nepriamy dôkaz o prítomnosti častíc, 

ktoré sú príliš malé na to, aby sme ich videli, a to dokonca aj pomocou optického 

mikroskopu. 

 

Želatína a mlieko sú prírodné nanomateriály, ktoré budete skúmať. 
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Želatína 

Želatína je pevná látka bez chuti, získavame ju z kolagénu nachádzajúceho sa v koži 

a kostiach zvierat. Táto dobre známa substancia sa používa v mnohých kuchyniach na 

prípravu dezertov. Taktiež sa používa ako rôsolovacie činidlo v potravinárskych výrobkoch 

(torty, atď.), farmaceutikách (napr. želatínové kapsuly), kozmetických výrobkoch a vo 

fotografickom umení. 

Želatína je proteín, ktorý vzniká z kolagénu nachádzajúceho sa v kostiach, spojivových 

tkanivách, orgánoch a niektorých vnútornostiach cicavcov, napríklad prasiat. Želatína z rýb 

a rias sa však taktiež stáva bežným zdrojom. 

 

Mlieko 

Kravské mlieko obsahuje minerály a množstvo biomolekúl, akými sú lipidy a proteíny, ktoré 

sa vo vode rozptyľujú. Ako určite viete, kravské mlieko prirodzene vzniká v tele kravy, ale 

predtým, ako sa dostane na náš stôl, zvyčajne prechádza niekoľkými procesmi, akými sú 

pasterizácia a homogenizácia. Tieto procesy neovplyvňujú nanoštruktúru, ktorú budeme 

pozorovať pri tomto pokuse. 

 

Učiteľ pripraví 10 mg/ml vzorky želatíny (každých 0,5 mg želatínového prášku zmieša s 50 ml 

studenej vody a privedie takmer do varu). 

 

Teraz budete potrebovať nasledujúce pomôcky: 

 

vychladenú vzorku želatíny,  

kadičku s čistou vodou, 

kadičku s mliekom, 

kadičku so zriedeným mliekom: Do kadičky alebo pohára nalejte 150 ml destilovanej vody 

a pridajte 1-2 kvapky mlieka (použite pipetu). Dobre premiešajte a nechajte na pár minút 

postáť (takto sa zbavíte vzduchových bublín). Získaná tekutina bude svetlosivej farby. 
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Úloha č. 1: Keď sa pozriete na rôzne vzorky, vidíte nejaké malé čiastočky? _________ 

Keď sa zväčšovacím sklom pozriete na rôzne vzorky, vidíte nejaké malé 

čiastočky? ________ 

 

Teraz zažnite laserový lúč a svieťte ním cez pripravené štyri vzorky, pričom na zadnej strane 

vzorky držte kus bieleho papiera. 

UPOZORNENIE: Nikdy nesvieťte laserovým lúčom v blízkosti očí a ani nepozerajte priamo do 

lúča!! Pri tomto  teste musíte mať na očiach ochranné okuliare. 

 

Úloha č. 2: Opíšte, čo vidíte pri vyššie uvedenom pokuse. Zaznamenajte, ako sa správa 

laserový lúč, keď preniká cez každú vzorku. 

Želatína: ____________________________________________________________________  

Voda: ______________________________________________________________________  

Mlieko:  _____________________________________________________________________  

Zriedené mlieko: ______________________________________________________________  
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Úloha č. 3: Správali sa všetky vzorky rovnako? Viete prísť na to, čo narušilo dráhu 

lasera? (Všimnite si, že ak vidíte dráhu lasera, potom niečo narušilo jeho 

dráhu, v opačnom prípade by vaše oči nezachytili jeho svetlo.) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Úloha č. 4: Takže, čo sa tu stalo? Doplňte chýbajúce slová. 

Vo vzorke sú prítomné nanoškálové častice, a keď na ne laserové svetlo 

narazí, zmení svoj smer.  To sa vo vzorke javí ako dráha svetla, čo môžeme 

vidieť vo vzorke s/so _______ a vzorke s/so ________. Laser vytvára bod, 

v ktorom sa svetlo vo vzorke rozptyľuje, ak častice v nej sú tak husto, že 

svetlo ňou nemôže preniknúť, čo môžeme vidieť vo vzorke s/so _______. Vo 

vzorke s/so _______ svetlo prechádza bez toho, aby do niečoho narazilo, 

a preto v nej nemôžeme vidieť laserové svetlo. 

Zmes obsahujúca nanočastice 

Koloid je typ zmesi, v ktorej je jedna látka rovnomerne rozptýlená v druhej, ale častice 

rozptýlenej látky sa  v tejto zmesi len zdržujú, nie sú v nej úplne rozpustené (na rozdiel od 

roztoku). Vo všeobecnosti platí, že koloid pozostáva z častíc v rozmedzí 5-1000 nm. Tieto 

častice nemožno vidieť voľným okom a väčšinu z nich nemožno vidieť dokonca ani pomocou 

optického mikroskopu. Sú dosť malé na to, aby sa rovnomerne rozptýlili a zachovali si svoj 

homogénny vzhľad, ale sú dosť veľké na to, aby rozptyľovali svetlo. Častice v koloide sa 

dokážu tak dobre rozptýliť, že pôsobia ako roztok (napr. sú priehľadné). Preto laserový test 

nám dáva nepriamy dôkaz o prítomnosti nanočastíc v koloide. Toto sa deje v želatíne 

a mlieku. 

 

AKO TO, ŽE ŽELATÍNA JE KOLOID? Nedávne štúdie, v ktorých  sa využíval typ mikroskopu 

s názvom Atómový silový mikroskop (AFM), tento mikroskop dokáže rozpoznať štruktúry na 

úrovni nanomierky, preukázali, že želatína naozaj pozostáva z mnohých nanoštruktúr, ktoré 
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sú rovnomerne rozptýlené.  Napríklad, AFM analýza želatíny získanej z kože sumca (Ictalurus 

punctatus) odhalila prítomnosť pórov s priemerom asi 100 nm a sférické nanoagregáty 

s priemerom okolo 260 nm. Prítomnosť týchto nanoštruktúr dokazuje, že želatína je koloid 

(nanočasticami, ktoré sa v zmesi zdržiavajú, sú v tomto prípade aj póry, ktoré sú 

v podstate vzduchovými bublinami, ale aj agregáty). 

 

AKO TO, ŽE MLIEKO JE KOLOID  Množstvo proteínov v kravskom mlieku je medzi 2,5 a 3,5%, 

v závislosti od plemena zvieraťa, z ktorých asi 80% sú kazeíny (zvyšné sú srvátkové a sérové 

proteíny). Kazeíny sa prirodzene nachádzajú v mlieku vo forme guľovitých prepletených 

proteínov s veľkosťou v rozmedzí 50-300 nm a nazývajú sa kazeínové micely. Tieto micely 

obsahujú kazeíny zlúčené s vápnikom, fosforečnanom a malým množstvom citrátu.  Mlieko 

ako také je koloid, tieto micely sú nanočastice, ktoré sa v zmesi zdržiavajú.  

Prítomnosť týchto miciel určuje bielu farbu mlieka, ktorú spôsobuje ich schopnosť 

rozptyľovať svetlo. 

  

Úloha č. 5: Za svoje vlastnosti mlieko vďačí existencii kazeínových miciel, ktoré sú 

guľovité nanoštruktúry s priemerom asi 50-300 nm. Z obrázkov 

nachádzajúcich sa na konci tohto pracovného listu vyberte AFM snímok, 

o ktorom si myslíte, že znázorňuje kazeínové micely (berte do úvahy, že 

1000 nm = 1 µm). Obrázok prilepte na toto miesto. 
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Pri tomto pokuse budete do mlieka pridávať kyselinu, aby ste narušili jeho nanoštruktúru 

a vytvorili nový produkt (odlišnú štruktúru s odlišnými vlastnosťami). 

Časť B: Otestujte prírodné nanomateriály, aby ste porozumeli súvislosti medzi 

nanoštruktúrou a makroskopickými vlastnosťami. 

Acidobázické indikátory sa používajú na určenie hodnoty pH v bežných látkach, akými sú 

ocot, citrónová šťava, kyselina v batérii a dokonca aj kvasinkové infekcie. 

o  Hodnota pH 7 indikuje neutrálny roztok. 

o  Hodnota pH vyššia ako 7 indikuje zásaditý roztok. 

o  Hodnota pH nižšia ako 7 indikuje kyslý roztok. 

 

Počas celého pokusu by ste mali mať ochranné okuliare a rukavice. 

 

1. KROK 

- Použite tú istú kadičku s mliekom, ktorú ste použili v 1. časti. Pomocou pH papiera (tento 

papier overí stupeň kyslosti) zaznamenajte kyslosť (pH) odstredeného mlieka (vyplňte 

tabuľku, ktorá sa nachádza na nasledujúcej strane). 

 

2. KROK 

- Vezmite čistú kadičku a vlejte do nej 400 ml studeného mlieka. Položte kadičku s mliekom 

na varnú platňu, zapnite ju a zohrejte mlieko na približne 60°C. Ak nemôžete použiť varnú 

platňu, môžete zohriať mlieko pomocou vody, ktorú  ste samostatne prevarili a naliali do 

nádoby na vodný kúpeľ. Váš učiteľ vám dá inštrukcie ako zohriať mlieko. Keď sa mlieko 

zohreje, pomocou nového kúska pH papiera overte jeho kyslosť  a výsledok zaznamenajte do 

nižšie uvedenej tabuľky. Pozorujte mlieko, zamiešajte ho lyžicou a do tabuľky na 

nasledujúcej strane zaznamenajte ako mlieko vyzerá, vonia a aké je na dotyk. 
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3. KROK 

- Do studeného mlieka pridajte 2 polievkové lyžice bieleho octu (kyslý roztok) a počas 

pridávania octu mlieko dobre miešajte. Čo sa stane (vzhľad, vôňa, ohmat)? Svoje 

pozorovania zaznamenajte do pripravenej tabuľky. Zaznamenajte pH tekutiny (do tabuľky na 

ďalšej strane). Bezpečnostné upozornenie: Vzniknuté kyslé mlieko nie je vhodné na 

ochutnávanie! 

 

4. KROK 

- Zopakujte test, ale tentoraz pridajte také isté množstvo octu (2 polievkové lyžice) do 

teplého mlieka (60°C). Zamiešajte a nechajte na jednu alebo dve minúty postáť. 

Nezabudnite, že kadička bude horúca! Čo sa stane? (Nezabudnite, že vzorku nesmiete 

ochutnávať!) Svoje pozorovania zaznamenajte do pripravenej tabuľky. Zaznamenajte pH 

tekutiny (doplňte údaj do nižšie uvedenej tabuľky): 



 

 

 

NANOYOU súbor školiacich materiálov pre učiteľov zameraný na nanotechnológie – Pokusný modul (11-13 rokov) 

 

Tieto závery sú výsledkom výskumu, ktorý získal dotácie zo Siedmeho rámcového programu Európskej komunity          
(FP7/2007-2013) na základe zmluvy o financovaní pod číslom 233433. 

 

 

10 

 

 

Krok: Vzorka Teplota pH Stav mlieka (vzhľad, farba, 

vôňa, viskozita) 

1. TEST 

 

Mlieko studené   Hladká biela tekutina 

s makroskopickými 

agregátmi 

2. TEST 

 

Mlieko 600  C  

3. TEST 

 

Mlieko +       

2 polievkové 

lyžice octu 

 

studené   

4. TEST 

 

Mlieko +      

2 polievkové 

lyžice octu 

 

600  C  
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Úloha č. 6: Zbadali ste viditeľný rozdiel v stave mlieka a pH, ktorý nastal po zohriatí 

mlieka bez toho, aby sme pridali ocot (1. a 2. Test)? Ak áno, opíšte tento 

rozdiel. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Úloha č. 7: Nastal viditeľný rozdiel v stave mlieka a pH, keď ste pridali ocot  do teplého 

alebo studeného mlieka (3. a 4. Test)? Ak áno, opíšte tento rozdiel. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Úloha č. 8: Na základe výsledkov testu, pri ktorom ste pridávali ocot do teplého alebo 

studeného mlieka, myslíte si, že reakcia, ktorá nastala bola spôsobená len 

kyslosťou (pH)? Vysvetlite. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

SPÔSOBILA TO LEN KYSLOSŤ ALEBO JE ZA TÝM NIEČO INÉ? 

V prvom rade sa snažme pochopiť, čo sa deje v kazeínových micelách na molekulárnej 

úrovni: 

Micely pozostávajú zo spleti kazeínových molekúl, vedci však prišli na to, že existuje viac než 

len jeden druh kazeínových molekúl (pozri obrázok č. 2). Všetky typy kazeínových molekúl sú 

dlhé a tenké a okolo každej z nich je hydrofóbna oblasť (t.j. odpudzovaná vodou) a oblasť, 

ktorá má účinný elektrostatický náboj. Rôzne kazeínové typy sa líšia tým, že majú odlišné 

umiestnenie týchto oblastí. Výsledkom týchto oblastí je, že všetky kazeíny, okrem jedného, 

ktorý sa nazýva k-kazeín, majú schopnosť viazať sa na ión vápnika, Ca2+
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.  

Obrázok č. 2. Model dvojitej väzby 
v kazeínových micelách, kde je 
vyznačený a, b a k-kazeín. Znovu 
vytlačené z: Horne D.S., Inter. Dairy 
Journal (1998), 8 (3), 171-177, so 
súhlasom od Elsevier. 

 

Teraz sa pozrime na to, ako sú tieto molekuly navzájom pospájané: 

 

V kazeínových micelách existujú dva typy spojenia medzi kazeínmi: 

 

- Prvé spojenie je hydrofóbne, dve alebo viac 

hydrofóbnych oblastí z odlišných molekúl (α-kazeíny a β 

kazeíny) vytvárajú zhluk (podobne ako olej vytvára 

kvapôčky na vode). Tieto spojenia sú na obrázku č. 2 

znázornené ako obdĺžnikové tyčinky. 

 

- Druhé spojenie nastáva medzi hydrofilnými („vodu 

obľubujúcimi“) oblasťami, ktoré sa viažu na malé 

nanokryštály označené ako nanoklastery  fosfátu vápnika 

alebo koloidálne nanoklastery fosfátu vápnika (na 

obrázku č. 2 sú označené ako CCP). Tieto spojenia sú 

citlivé na kyslosť (pH). 

 

Teraz už vieme pochopiť, z čoho pozostávajú micely: 

K-kazeíny sa nedokážu spájať s nanoklastermi vápnika, preto s inými molekulami reagujú len 

prostredníctvom hydrofóbnych interakcií a práve preto micely nemôžu narásť až za               

k-kazeíny, ktoré takýmto spôsobom vytvárajú vonkajšiu vrstvu micely. Úlohou k-kazeínov je 

stabilizovať kazeínové micely, zabrániť nadmernému rastu a micelárnemu zhromažďovaniu 

(pri ktorom sa micely lepia jedna na druhú), čo by v opačnom prípade viedlo k precipitácii 

(micely klesnú na dno). 

Takže vidíme, že všetky tieto rôzne vlastnosti odpudzovať, lepiť a viazať sa spôsobujú, že 

molekuly sa držia jedna pri druhej, čo je výsledkom procesu samoorganizácie. Takto vznikajú 

kazeínové micely, ktoré obsahujú anorganický fosfát vápnika.  Toto zaručuje, že vápnik bude 
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v mlieku rovnomerne rozptýlený (pretože micely sú rozptýlené v mlieku) a teliatko bude 

každým dúškom prijímať proteíny a minerály. 

Aby sme to zhrnuli, videli sme, že štruktúra mlieka na úrovni miciel závisí nielen na teplote 

ale aj na kyslosti (pH) mlieka. 

 

 

SPRACOVANIE MLIEKA  

Zachovanie micelárnej integrity je hrou na dve strany a existuje množstvo metód, ktorými sa 

dá táto rovnováha narušiť. Tieto metódy sa  v širokom meradle používajú v mliekarenskom 

priemysle pri výrobe syra a fermentovaných výrobkov ako napríklad jogurt, atď. Jogurt je 

fermentovaný mliečny výrobok, získavame ho kontrolovaním rastu špecifických 

mikroorganizmov, najmä baktérií, ktoré premieňajú laktózu (mliečny cukor) na kyselinu 

mliečnu.  Znížením pH mlieka sa zmení jeho konzistencia  a chuť. Pri výrobe  syra sa 

používajú enzýmy, ktoré spôsobujú zhromažďovanie a zrážanie kazeínov. Pri všetkých 

metódach spracovania mlieka sa mení molekulárne usporiadanie kazeínov, čo má za 

následok zhustnutie, zrážanie a ďalšie prejavy. Vzhľad, chuť a ďalšie „makro“ vlastnosti 

mlieka sú hlboko prepojené s jeho supramolekulárnou (nano) štruktúrou. 

 

Mlieko prechádza týmito hlavnými procesmi: 

 

- Zníženie pH na 4,6 pridaním kyseliny spôsobí rozklad kazeínových miciel. Príčinou toho je 

to, že micely vápnika existujú len vďaka tomu, že je prítomný fosfát vápnika, preto jeho 

rozklad nevyhnutne spôsobuje zmeny v stabilite miciel. Ak do mlieka pridáme kyselinu (je 

donorom protónu), nabité oblasti už viac nie sú schopné elektrostaticky pôsobiť na 

nanoklastery fosfátu vápnika a tieto sa uvoľňujú z miciel. Je potrebné poznamenať, že toto 

nemusí nevyhnutne spôsobiť oddelenie kazeínov z miciel. Pri teplotách nižších ako 25°C 

nastáva zvýšené uvoľňovanie, ale v ostatných prípadoch kazeíny zostávajú v micelách. 

Príčina toho spočíva v tom, že stabilita kazeínových miciel nie je výlučne spojená 
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s elektrostatickým pôsobením, ale taktiež aj s hydrofóbnymi interakciami, ktoré sú 

nesmierne podmienené teplotou: hydrofóbne interakcie sú silnejšie pri vyšších teplotách. 

Preto hydrofóbne interakcie zachovávajú stabilitu kazeínových miciel v studenom mlieku 

dokonca aj vtedy, keď došlo k zníženiu jeho pH. Na druhej strane, ak okyslenie nastane po 

zohriatí mlieka (na približne 60°C), micely sa uvoľnia (fosfát vápnika sa uvoľní z micely) 

a budú sa zhromažďovať kvôli silnejším elektrostatickým silám a zvýšenému 

hydrofóbnemu pôsobeniu (rovnako ako sa zmiešaný olej s vodou nakoniec oddelia). 

 

- Ak chymozín zaútočí na micely, nastane ich zrážanie a vzniká tvaroh. Tento proces  sa 

využíva pri výrobe syra. Chymozín je enzým, ktorý je aktívnym princípom v syridle, je 

výťažkom z teľacieho žalúdka a používa sa pri výrobe syra. Chymozín špeciálne útočí na 

jednoduchú väzbu v k-kazeíne. Ako sme už vyššie spomínali, prítomnosť k-kazeínov je 

podstatná pre celkovú stabilitu kazeínovej micely, preto rozklad k-kazeínu spôsobí stratu 

stability miciel, ich zhromaždenie a nakoniec vytvorenie tvarohu. 

 

- Sledované pridávanie baktérií kyseliny mliečnej (baktérie, ktoré produkujú kyselinu 

mliečnu sú Laktobacil, Laktokok a Leukonostok) za určitých výrobných podmienok vedie 

k vzniku fermentovaných mliečnych výrobkov, akým je napríklad jogurt. Tento postup sa líši 

od jednoduchého okyslenia, pretože mlieko je zahrievané a taktiež sa pridávajú aj proteíny 

srvátky. Okyslenie spôsobí zrážanie, ale nemá za následok vytváranie tvarohu, ale výrobku, 

ktorý je lepkavejší než obyčajné mlieko. 

 

Úloha č. 9: Ktoré z vyššie vysvetlených postupov ste vykonali s mliekom v tomto 

pokuse? 
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Úloha č. 10: Použite informácie, ktoré ste si práve prečítali a vysvetlite rozdiel medzi 

výsledkami pokusu so studeným mliekom a výsledkami pokusu s teplým 

mliekom. 

 

 

Úloha č. 11: Zmenili sa počas pokusu proteínové molekuly na nové? Ak nie, čo sa 

zmenilo? 

 

 

Úloha č. 12: Použite informácie, ktoré ste práve čítali a skúste vlastnými slovami opísať, 

čo sa deje s micelami počas postupu, ktorého výsledkom je váš obľúbený 

mliečny produkt.  

 

 

ČO SA MÔŽEME Z TOHTO POKUSU NAUČIŤ O NANOTECHNOLÓGII? 

- Nanoštruktúra znamená fyzikálne vlastnosti (farba, vôňa, viskozita,  atď.): materiály 

v „skutočnom“ prírodnom svete, napríklad mlieko, sa nám javia takými, akými sú, kvôli 

drobnej nanoštruktúre, ktorú majú. Mlieko je biele, lebo obsahuje koloidálne nanočastice 

(micely). Ak zmeníme štruktúru týchto miciel, zmeníme určité „makrovlastnosti“ mlieka, 

akými sú farba, vôňa a viskozita. 

- Nanoštruktúra znamená funkcia: prírodné materiály majú veľmi špecifické funkcie, ktoré 

určuje vyššie usporiadanie ich molekúl (nanoštruktúry). Ak ich zmeníme, môžeme získať 

materiál s novou funkciou. Pri výrobe  syra zmena kazeínových miciel prostredníctvom 

určitých postupov (napr. pôsobením chymozínu alebo kvasením baktériami kyseliny 
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mliečnej) vedie k vzniku rôznych výrobkov (syr, jogurt, atď.). Práve toto je súčasťou 

hlavného poslania nanotechnológií: manipulovaním molekulárneho usporiadania 

materiálov vyrobiť nové materiály s novými funkciami. 

 

Všimnite si, že vo všetkých postupoch, ktoré sme  vykonali v tomto pokuse sme nezmenili 

molekuly. Zmenili sme len spojenie medzi molekulami a supramolekulárnu štruktúru 

v nanoškále. 
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Obrázky pre úlohu č. 5: Vystrihnite obrázok, o ktorom si myslíte, že je ten správny 

a prilepte ho na miesto vyhradené v úlohe č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky na tejto strane sú chránené autorskými právami. Pozrite si stranu č. 2, časť  poďakovanie a podmienky 

pre používanie. Bez písomného súhlasu majiteľov autorských práv nie je dovolené používať tieto obrázky na 

žiadne iné účely. 
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