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Cel: Jak w prosty 
sposób sprawdzić

   czy dana substancja 
posiada białka?

Całe doświadczenie opiera się na próbie płomieniowej 
kilku materiałów:

- wełny
- piórka
- włosów
- sierści

- drewienka
- kartki papieru

- tkaniny bawełnianej
- oraz sznurka lnianego

próba 
płomieniowa 
to inaczej 
zwane 
spalanie 
danej 
substancji



IDENTYFIKACJA BIAŁEK

WŁÓKNA 
BIAŁKOWE                                                         

spalają się powoli w płomieniu 
zapalniczki wydzielając 

charakterystyczny zapach 
przypominający spalone włosy. 
Po wyjęciu z płomienia gaśnie. 

Palą się jasno żółtym 
płomieniem, popiół ma czarną 

barwę.

np. wełna, pióro, włosy oraz 
sierść.

WŁÓKNA 
CELULOZOWE

spalają się szybko do szarego 
popiołu także po wyjęciu z 

płomienia zapalniczki.

np. tkanina bawełniana, sznurek 
lniany, kartka oraz drewienko.

WNIOSKI
tkanina wełniana, pióra, włosy i 

sierśc zawierają białko. 
Bawełna, len, papier i drewno są 

włóknami pochodzenia 
roślinnego zbudowanymi z 

celulozy. Reakcja jest sposobem 
identyfikacji włókien białkowych.



KOLEJNYM ETAPEM JEST ZBADANIE 
WPŁYWU RÓŻNYCH SUBSTANCJI NA 

BIAŁKO
PROBLEM BADAWCZY: Czy etanol ma wpływ na białko jaja kurzego?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem etanolu

OBSERWACJE: Alkohol powoduje ścinanie białka jaja kurzego, zmieniają się 
jego właściwości, ponieważ ulega reakcji denaturacji.

WNIOSKI: Alkohol powoduje nieodwracalne zmiany w białku- niszczy jego 
strukturę.



ROZTWÓR SOLI KUCHENNEJ NaCl

PROBLEM BADAWCZY: Czy chlorek sodu ma wpływ na białko?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem NaCl.

OBSERWACJE: Po dodaniu soli białko zmieniło swoją strukturę, ścięło się; po 
dolaniu zimnej wody powróciło do struktury sprzed dodania H2O

WNIOSKI: Po dodaniu roztworu soli do białka zaszła koagulacja, zol zmienił 
się w żel; natomiast po dodaniu wody zaszła peptyzacja, żel zamienił się w 
zol; dzieje się tak gdyż wysalanie to proces odwracalny.
 



OCET

PROBLEM BADAWCZY: Czy kwas octowy ma wpływ na białko?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem octu.

OBSERWACJE: Po dodaniu octu do białka jaja kurzego zachodzi proces 
ścięcia białka, utraciło jednorodną konsystencję.

WNIOSKI: Białko uległo denaturacji, nieodwracalnemu zniszczeniu.



ZASADA SODOWA NaOH

PROBLEM BADAWCZY: Czy granulki “Kreta” mają wpływ na białko?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem NaOH.

OBSERWACJE: Po dodaniu granulek zasady sodowej białko bardzo szybko 
zmieniło konsystencję z ciekłej na gęstego gluta.

WNIOSKI: Białko jaja kurzego uległo nieodwracalnemu zniszczeniu- 
denaturacji pod wpływem stężonej zasady sodowej.



ROZTWÓR CUKRU

PROBLEM BADAWCZY: Czy roztwór cukru ma wpływ na białko?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem roztworu cukru.

OBSERWACJE:  Po dodaniu roztworu do białka nie zaobserwowano żadnych 
zachodzących zmian.

WNIOSKI: Roztwór cukru nie powoduje zmiany
 struktury białka.



WPŁYW TEMPERATURY

PROBLEM BADAWCZY: Czy temperatura wpływa na ścinanie się białka?
HIPOTEZA: Białko ulega denaturacji pod wpływem temperatury.

OBSERWACJE: Białko wylane na rozgrzaną patelnię uległo ścięciu.

WNIOSKI: Wysoka temperatura powoduje efekt denaturacji białka jaja 
kurzego.



ŻYCIE CODZIENNE

Wpływ temperatury na białko jest szczególnie niebezpieczny w stanach 
wysokiej gorączki, dlatego należy ją obniżać aby nie doprowadzić do 
trwałego zniszczenia struktury białka. Proces denaturacji białka zachodzi w 
czasie smażenia jajecznicy. Inne czynniki powodujące denaturację takie jak 
etanol i zasada sodowa wywołują nieodwracalne uszkodzenie struktury 
przestrzennej białka. Substancja np. NaCl prowadzi do odwracalnego 
procesu ścinania białek- koagulacji. Dlatego podczas gotowania rosołu nie 
należy wkładać mięsa do wrzącej wody, gdyż wysoka temperatura spowoduje 
denaturację białka na powierzchni mięsa. Uniemożliwi to przedostawanie się 
wartościowych składników do wywaru.
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