
Kas tos nano

medţiagos?



Nanotechnologija?

 Nanotechnologija yra 

mokslinių išradimų ir atomų 

ir molekulių išteklių 

praktinis pritaikymas 

sukuriant kokį nors daiktą

ar medţiaga, kurios

didumas būtų nanometro 

dydţio. 



Elektronika

 Maţesnis, 
greitesnis, 
ekonomiškas 
energijos 
naudojimas, 
didelies apimties 
skaičiavimai,  ir kiti 
IT pranašumai. 



Buitis

• Maistas ir gėrimai; Pakavimo 
medţiagos, sensoriai maisto 
kokybės tikrinimui;

• Įrankiai ir tekstilė: drėgmės 
nepraleidţianti,apsauganti nuo 
vėjo, garinanti prakaitą.

• Namų apyvakos įrankiai ir 
kosmetika. 

• Savi-išsivalantys ir 
nesibraiţantys paviršiai.



Medicina

• Vėţio gydymas 

• Vaistų  gabenimas

• Apetito kontrolė

• Vaistų kūrimas

• Medicinos įrankiai

• Diagnostikos testai 

• Vaizduokliai



Ar egzistuoja nanomedžiagos 

gamtoje?

 Gamtoje egzistuoja labai maţos dalelės, 

kurių negalima pamatyti netgi pro optinį 

mikroskopą, tačiau jos yra natūraliose 

medţiagose. Norėdami suţinoti ar gamtoje 

egzistuoja natūralios nanomedţiagos pvz. 

ţelatine ir piene, atlikome bandymą.



Bandymo tikslai:

 Suţinoti, kad gamtoje egzistuoja natūralios 
nanomedţiagos (pvz. Ţelatina ir pienas) 

 Šviesos sąveikos su koloidais pagalba surasti 
netiesioginį įrodymą, kad natūraliose 
medţiagose yra nanodalelių. 

 Suprasti nanodydţio struktūrų ir makroskopinių 
jų savybių ryšį 

 Suprasti, kodėl pertvarkius medţiagų (pieno) 
molekulių struktūrą susidaro kiti produktai 
(sūris, jogurtas ir t.t.), pasiţymintys kitokiomis 
makroskopinėmis savybėmis (skonis, kvapas ir 
t.t.) 



Pienas

 Karvių piene yra daug įvairių mineralų ir 
biomolekulių, tokių kaip lipidai ir baltymai, 
kurie tolygiai pasiskirsto vandenyje. Jūs 
jau turbūt ţinote, kad karvių pienas yra 
natūralus produktas, gaunamas iš karvių, 
bet prieš pasiekdamas mūsų stalą jis yra 
perdirbamas, t.y. jis yra pasterizuojamas ir 
homogenizuojamas. Šie perdirbimo 
procesai nepakečia pieno nanostruktūros, 
kurią mes stebėsime šiame bandyme.



 Šio bandymo metu norėdami išardyti piene 

esančias nanostruktūras mes jį 

apdorojome actu ir sukūrėme naują 

produktą (kitokia struktūra, turinti kitokias 

savybes). 



Priemonės:

 1 viryklė 

 2 menzūros 50 mL 

 1 menzūra 200 mL 

 2 menzūros 500 mL 

 1 valgomasis šaukštas 

 800 mL nugriebto pieno 

 4 valgomieji šaukštai baltojo acto 

 Termometras 

 1 mentelė 

 Latekso pirštinės 

 Apsauginiai akiniai 

 Padidinamasis stiklas 



1 ţingsnis

 Pasinaudodami rūgštingumo nustatymui 

skirtu pH popieriumi nustačiau nugriebto 

pieno pH 



2 ţingsnis

 - Paėmiau švarią menzūrą ir į ją įpiliau 400 mL 
šalto pieno. Šią pieno menzūrą padėjau ant 
viryklės, įjungiau viryklę ir kaitinau pieną iki 60
C. Jeigu neturite viryklės, pieną galite pakaitinti 
vandens pagalba. Vandenį reikia uţvirinti kitur ir 
supilti į specialią talpą. Kai vanduo sušyla, 
paėmiau naują pH popieriaus lapelį ir patikrinau 
pieno rūgštingumą. Stebėjau pieną, 
maišydamas jį šaukštu. 



3 ţingsnis

 - Į vėsų pieną įpiliau 2 šaukštus baltojo 

acto (rūgštinis tirpalas) ir gerai viską 

išmaišiau. Kas atsitiko? (išvaizda, kvapas, 

koks jis yra palietus). Išmatavau skysčio 

ph. Būkite atsargūs: Neragaukite rūgštimi 

apdoroto pieno! 



4 ţingsnis

 - Pakartojau  bandymą su tuo pačiu kiekiu 

acto (2 šaukštai), bet šį kartą naudojau 

šiltą pieną (60 C). Išmaišiau ir palikau 

vienai ar dviem minutėms nusistovėti. Kas 

atsitiko? (Atminkite, kad negalima ragauti). 



Kas gi nutinka mūsų piene?
 Chimozino atakos rezultatas micelių 

nusodinimas ir varškės susidarymas. Šis 

procesas yra naudojamas sūrių gamyboje. 

Chimozinas - enzimas, esantis šliuţo fermento 

sudėtinė dalis. Šis fermentas yra veršiuko 

skrandţio sultyse. Pastarosios yra naudojamos 

sūrių pramonėje. Chimozinas išskirtinai atakuoja 

vienintelę k-kazeino jungtį. K-kazeinai yra kazeino 

micelės stabilumo garantai, todėl dėl jo suirimo 

micelė praranda stabilumą, agreguojasi ir 

formuojasi varškė. 



 - Kai į pieną pridedame kontroliuojamą kiekį pieno 

rūgšties (bakterijų, kurios gamina pieno rūgštį, 

pavyzdţiui laktobakterijas, laktokokus, leukonostus), 

piene sukuriamos tam tikros sąlygos, kurios sukelia 

pieno produktų fermentaciją. Pavyzdţiu, taip 

gaminamas jogurtas. Šis procesas skiriasi nuo 

paprasto rūgimo, nes pienas yra kaitinamas ir 

papildomai yra pridedama išrūgų baltymų. 

Rūgštinimas paskatina krešėjimą, bet neskatina 

varškės susidarymo, todėl susidaro produktas, kuris 

yra tirštesnis negu paprastas pienas. 



Ką šis bandymas parodo apie 

nano technologijas?

 Fizinės savybės (spalva, kvapas, klampumas 
ir t.t.) priklauso nuo nanostruktūros. 
Realiame gamtos pasaulyje į pieną panašios 
medţiagos egzistuoja todėl, kad jos turi labai 
subtilias nanostruktūras. Pienas yra baltas, nes 
jis turi koloidines nanodaleles (miceles). Jeigu 
mes pakeičiame šių micelių savybes, mes 
pakeičiame pieno “makro” savybes, t.y. spalvą, 
kvapą ir klampumą.



 Struktūra lemia objekto funkciją. Gamtoje medţiagos 
turi labai specifines funkcijas, kurios priklauso nuo subtilių 
jų molekulių suprastruktūrų (nanostruktūrų). Jeigu mes 
pakeisime šias struktūras, gausime medţiagą su nauja 
funkcija. Sūrių gamyboje tam tikro proceso metu 
(apdorojimas chimozinu arba pieno rūgšties bakterijų 
fermentais) keisdami kazeinų miceles gauname visai 
kitokius produktus (sūrį, jogurtą ir t.t.). Pagrindinė 
nanotechnologijų koncepcija yra, kad keisdami 
medţiagų molekulių sąrangą, sukuriame naujas medţiagas 
su naujomis funkcijomis. 

 Atminkite, kad mano bandymo metu visi vykę procesai 
nepakeitė molekulių. Buvo pakeistos tik molekulinis rišys ir 
nanodydţių lygmenyje pakeistos molekulių 
suprastruktūras. 


