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Undersøkelse av melk

Formål: Hensikten med forsøket er å påvise 
proteioner, kalsium, laktose og fosfat i 
melk, og vise at vi kan skille proteinene fra 
hverandre.

Teori: Melk er rik på proteiner. Melk inneholder 
kasein, laktoalbumin (albumin) og 
laktoglobulin (globulin). Kasein er 
ostestoffet i melk. Kaseinet tåler 
oppvarming, men ikke surt miljø. Da 
skilles det ut og vi får myse. Mysen 
inneholder blandt annet proteinene 
albumin og globulin, som koagulerer når 
de varmes opp. Mysen inneholder også 
laktose, kalsiumioner og fosfat.

Utstyr: Begerglass, reagensglass, eddik 
(CH3COOH), glasstav, termometer, 
mikroplate, pH-papir, brenner, natriumlut 
(NaOH), kobber(II)sulfat (CuSO4), 
natriumkarbonat (Na2CO3), fehlings 
væske, + diverse standard lab-utstyr.

Utførelse: Vi startet med å ha litt melk i et 
begerglass som vi varmet opp til ca 40oC. 
Så tilsatte vi eddik dråpevis mens vi rørte med en glasstav til vi fikk felt ut kaseinet i form 
av en klump som satt fast på glasstaven. Kaseinet la vi på en mikroplate, og mysen filtrerte 
vi med et foldefilter (filtrat 1).
Deretter tok vi en bit av kaseinet og la i en brønn på mikroplaten og tilsatte ca 1ml 
natriumlut og noen dråper kobber(II)sulfatløsning (1). Vi gjorde det samme på en brønn 
med vann i stedet for kaseinet (2) og en brønn med mysen (3).
Vi nøytraliserte mysen som var blitt sur som følge av eddiksyren ved å tilsette 
natriumkarbonatløsning til pHen i mysen var ca 6. Deretter kokte vi løsningen (varmet opp 
forsiktig) i noen minutter og filtrerte den. I filteret burde vi nå ha proteinene albumin og 
globulin, og filtratet burde inneholde kalsium, fosfat og laktose (filtrat 2).
Til slutt overførte vi noen dråper filtrat 2 til et lite reagens, tilsatte like mye fehlings væske 
og varmet glasset i et kokende vannbad (4). Vi gjorde det samme med en kontrolltest (5).

Observasjoner: (1): Kaseinet ble lilla når vi tilsatte natriumlut og kobber(II)sulfat
(2): Vannet ble blått og testet positivt for proteiner
(3): Mysen fikk en mørkeblå farge, mye mørkere enn testbrønnen med vann. Det er altså 
proteiner i mysen.
(4): Filtrat 2 endret farge nesten øyeblikkelig til rød/brun (se bilde), noe som tilsier at filtratet 
inneholder laktose.
(5): Kontrolltesten endret ikke farge (se bilde)

Resultater: a) Vi har vist at melk inneholder laktose og proteiner (kasein, albumin og globulin, men vi 
påviste ikke disse direkte)
b) Noen proteiner bruker syregrupper (som inngår i ionebindinger) til å binde seg sammen, 
og når disse kommer i et surt miljø vil syregruppen (-COO-) ta opp en H+ og bli til -COOH, 
og da kan den ikke lenger inngå i en ionebinding.
c) Testen vi brukte til å påvise proteinenene kalles en biurettest
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