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Πείραμα 1 : Υδρόλυση πρωτεϊνών από  πρωτεάση 

            

             Υλικά όργανα 

Αντιδραστήριο διουρίας Τρείς(3) δοκιμαστικοί σωλήνες 

Απορρυπαντικό που περιέχει πρωτεάση Πλαστικό σταγονόμετρο 

ασπράδι αυγού Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 

 

Βήμα 1:  

Στον 1ο δοκιμαστικό σωλήνα βάλτε περίπου 2 mL διαλύματος διουρίας,  

Στον 2ο βάλτε περίπου 2 mL  ασπράδι αυγού  

Στον 3ο βάλτε περίπου 2 mL  ασπράδι αυγού 

Βήμα 2:  στο  3ο δοκιμαστικό σωλήνα,  βάλτε 2 mL απορρυπαντικού και αναδεύστε.  

Βήμα 3: Προσθέστε με το σταγονόμετρο  στον2ο  και 3ο  δοκιμαστικό σωλήνα  2 mL  από το 

αντιδραστήριο διουρίας . 

Αποτελέσματα πειράματος 

Χρώμα αντιδραστηρίου διουρίας: …………………………………..  

 Ασπράδι 

αυγού 

Ασπράδι αυγού 

&απορρυπαντικό 

Αρχικό χρώμα   

Τελικό χρώμα 

(μετά τη 

προσθήκη 

αντιδραστηρίου 

διουρίας) 

  

 

 

 

Ένζυμα και απορρυπαντικά 
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   Η  εξήγηση 

   Στον σωλήνα στον οποίο το ένζυμο του απορρυπαντικού έχει υδρολύσει τη πρωτεΐνη  του αυγού, 

σχηματίστηκαν αμινοξέα τα οποία με το αντιδραστήριο διουρίας δίνουν σύμπλοκο με χρώμα πράσινο-

ανοικτό μπλέ, ενώ στο σωλήνα που περιέχεται η άχρωμη αλβουμίνη του αυγού το διάλυμα έχει χρώμα 

μπλε-μωβ που οφείλεται στο σύμπλοκο πρωτεΐνης  και δισθενούς χαλκού.  

Πείραμα 2:  Υδρόλυση των λιπών από λιπάση 

Υλικά όργανα 

Ελαιόλαδο  δύο κωνικές φιάλες 

Απορρυπαντικό που περιέχει λιπάση              Ογκομετρικός κύλινδρος των 10mL 

Δείκτης φαινολοφθαλεϊνης Ζυγαριά  

Διάλυμα NaOH 0,1M  

Βήμα 1:  

Στην  1η κωνική φιάλη  βάλτε περίπου 2 mL ελαιολάδου,  και σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, (αν το 

διάλυμα δε χρωματιστεί ροζ τότε προσθέτουμε 1-2 σταγόνες διαλύματος  NaOH έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί βασικό  περιβάλλον). 

Στην  2η κωνική φιάλη  βάλτε περίπου 2 mL  ελαιολάδου και σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, (αν το 

διάλυμα δε χρωματιστεί ροζ τότε προσθέτουμε 1-2 σταγόνες διαλύματος  NaOH , έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί βασικό περιβάλλον). 

Βήμα 2:    Στην  2η κωνική φιάλη  βάλτε 2 mL απορρυπαντικού και αναδεύστε.  

Αποτελέσματα πειράματος  :   

 Ελαιόλαδο& 

φαινολοφθαλεΐνη 

Ελαιόλαδο& 

φαινολοφθαλεΐνη 

Αρχικό χρώμα   

Τελικό χρώμα μετά τη 

προσθήκη 

απορρυπαντικού 
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           Η εξήγηση: 

• Ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνη σε βασικό περιβάλλον  έχει ροζ χρώμα ενώ σε 

όξινο περιβάλλον είναι άχρωμος. Στην 2η κωνική  φιάλη που  προσθέσαμε 

απορρυπαντικό που περιέχει  το ένζυμο  λιπάση, παρατηρούμε το ροζ διάλυμα να 

αποχρωματίζεται Αυτό συμβαίνει γιατί η λιπάση έχει την ιδιότητα  να υδρολύει τους 

εστερικούς  δεσμούς  με αποτέλεσμα να σχηματίζονται λιπαρά οξέα, και στο  όξινο 

περιβάλλον που δημιουργείται  η φαινολοφθαλεΐνη είναι άχρωμη. Στην  1η κωνική φιάλη  που 

περιέχεται μόνο το έλαιο και δεν υπάρχουν ελεύθερα οξέα το περιβάλλον διατηρείται βασικό  

και η φαινολοφθαλεΐνη παραμένει ρόζ.  

Πείραμα 3: Η αμυλάση κάνει τα απορρυπαντικά να δρουν πιο 
αποτελεσματικά 

 Υλικά όργανα 

Υγρό απορρυπαντικό με αμυλάση Ένα ποτήρι ζέσης των 250mL 

Κορν  φλάουρ Δύο ποτήρια ζέσης των 100mL 

 

Βήμα 1:  

Στο 1ο ποτήρι των 100 mL βάλτε  τη μισή ποσότητα από το μείγμα που περιέχει τα αιώρημα του κορν 

φλάουρ. 

Στο 2ο  ποτήρι των 100 mL βάλτε  τη υπόλοιπη ποσότητα από το μείγμα που περιέχει τα αιώρημα του 

κορν φλάουρ. 

Στο 2ο ποτήρι των 100 mL βάλτε περίπου 2 g    υγρού απορρυπαντικού. 

Βήμα 2:  Στο 2ο ποτήρι των 100 mL βάλτε περίπου 2 g    υγρού απορρυπαντικού. 

Βήμα 3:Αφήνουμε τα ποτήρια να κρυώσουν και παρατηρούμε τις αλλαγές. 

• Αποτελέσματα πειράματος: 

.................................................................................................................................................................... 

 Η εξήγηση:  

Όταν το κορν φλάουρ διαλυθεί  σε  ζεστό νερό τότε το άμυλο που περιέχει  απορροφά νερό και όταν 

ψύχεται  πήζει. Αυτό παρατηρούμε να συμβαίνει στο 1ο ποτήρι. Στο 2ο ποτήρι που έχουμε προσθέσει 

το απορρυπαντικό το περιεχόμενό του είναι ρευστό και αυτό γιατί  η αμυλάση  υδρολύει το άμυλο σε 

μικρότερες  δομικές μονάδες   με αποτέλεσμα να μην πήζει. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Παρασκευή αντιδραστηρίου της διουρίας (Biuret) 

Ζυγίζουμε 1,5 g ένυδρου θειικού χαλκού, 6g τρυγικό καλιονάτριο  και 30g NaOH. 

Σε κωνική φιάλη 1L τα αραιώνουμε με νερό έως όγκου 1L. Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 

λίγους μήνες.  

Παρασκευή διαλύµατος αµύλου. 

Ζυγίζουμε 9 g κορν φλάουρ και τα διαλύουμε σε 100mL  βραστό νερό. Το αιώρημα που 

σχηματίζεται το θερμαίνουμε για λίγα λεπτά . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


