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LA CASEÏNA DE LA LLET

Objectiu
Obtenir la caseïna de la llet  i separar-la d’una mescla heterogènia per filtració.
 Informació

La llet  és un aliment  molt  complet  que conté sucres (lactosa),  greixos,  proteïnes,
vitamines i molts minerals (calci i fòsfor) encara que el 85% de la llet és aigua. 
Les proteïnes de la llet  es poden classificar en
tres tipus: caseïna, lactoalbúmina i lactoglobulina
però  la  més  abundant  és  la  caseïna  que
representa el 75% del total de proteïnes.
Les caseïnes són heteroproteïnes portadores del
grup  fosfat,  de  calci  i  d’una  petita  quantitat  de
magnesi  i  àcid  cítric.  Les   proteïnes  són
macromolècules formades pe la unió d’un mínim
de 80 o 100 aminoàcids. Aquests són les unitats
estructurals de totes les proteïnes i n’hi ha 20 tipus diferents.

Amb la caseïna de la llet es van  fabricats uns plàstics molt
importants principis del segle XX,. Encara que la caseïna es
modela  fàcilment  escalfant-la   és  necessari  endurir-la
empapant-la  en  formalina  (solució  al  5% de formaldehid  en
aigua) durant vàries hores per obtenir un material apte per a la
fabricació a màquina d’objectes. 

La caseïna es pot polir mecànicament amb abrasius o
químicament.  El  material  es pot  acolorir  ja  que agafa
fàcilment un tint superficial.
Aquest  plàstic  va  ser  àmpliament  usat  per  fabricar
botons  i  sivelles  de  cinturó  i  se  l’anomenava  “banya
artificial”  .  També es va  fer  servir  per  fabricar  plomes

estilogràfiques, barrilets de llapis, carcasses de ràdio ...
Des  de  1945,  amb  l’arribada  de  plàstics  nous,  el  seu  ús  va  anar  disminuint
gradualment.  Avui  en  dia  es  fabriquen  encara  botons  de  caseïna  per  a  firmes
especialitzades i d’alta costura.  

També amb caseïna es produeixen coles
d’enganxar  molt  fortes  i  que  no  són
tòxiques. Es pot obtenir una cola pastosa que
permet tapar forats o més fluïda. 

Un altre ús que ha tingut la caseïna ha
estat  la  preparació  de  pintures.  Els
egipcis ja l’utilitzaven per barrejar-la amb



pigments minerals i obtenir una pintura al tremp. 

La separació de la caseïna de la llet es basa en què aquesta precipita quan assoleix
el seu punt isoelèctric a pH = 4,7. En aquest punt, una proteïna té una càrrega neta
zero i les forces d’atracció molecular prevaleixen de tal manera que proteïna precipita.
La resta de les proteïnes, mentrestant romanen disperses en el sèrum de la llet. 

Material
 Vas de precipitats de 400 cm3

 Vareta de vidre
 Proveta   de 100 cm3

 Embut i filtre 
 Bunsen i reixeta

Productes
 Llet desnatada
 Vinagre

Procediment
1. Mesura 125 mL de llet amb la proveta i aboca’ls  al vas de precipitats

2. Posa a escalfar el vas de precipitats amb una flama baixa i quan arribi a 40ºC
apaga el foc. VIGILA QUE LA LLET NO BULLI. 

3. Mesura 25 mL de vinagre i aboca’ls a poc a poc dins el vas de precipitats que
conté la mescla calenta. Remena a mesura que els afegeixes. Observaràs que
es produeix un precipitat blanc.

4. Deixa reposar durant uns minuts el  precipitat  i  prepara mentrestant un filtre.
Observa i anota les característiques del líquid filtrat que s’anomena sèrum de la
llet

5. Decanta el líquid que hi ha sobre el precipitat i filtra la resta.

6. Asseca el precipitat entre fulls de paper de filtre i posa’l en una càpsula de vidre
deixant que s’assequi a temperatura ambient durant unes hores. NO DEIXIS LA
CASEÏNA AL PAPER!. NO LA PODRIES TREURE UN COP SECA. 

7. Barreja la meitat de la caseïna obtinguda amb uns 0,6 g de bicarbonat de sodi i
remena per neutralitzar qualsevol residu de vinagre durant uns minuts. Afegeix
petites  quantitats  de  bicarbonat  fins  que  observis  que  no  es  produeix
despreniment de bombolles. 

8. Afegeix  gota a gota i remenant aigua destil.llada fins a obtenir la consistència
d’una cola blanca. Ja tens la cola d’enganxar a punt!

Qüestions

1.-Explica  les  característiques  de  textura,  color,  i  sensació  al  tacte  que  produeix  la  caseïna  que  has
obtingut.

2.- Explica com és el sèrum de la llet. Quines substàncies conté el sèrum? 

3.- Digues quines són les funcions que desenvolupen les proteïnes en els organismes vius. 



mató:Producte de color  blanc lletós  i  brillant  de textura tova i  gelatinosa.  No presenta escorza
definida, però exteriorment presenta els gravats de recipient on s'ha escorregut. Sabor fresc, dolç i
lletós.

les proteïnes del sèrum, líquid aquós, groguenc i de reacció una mica àcida compost tanmbé per
aigua, lactosa i sals.
La caseïna és el segon tipus de proteïna que trobem a la llet materna. La funció principal de la
caseïna és l’aportació d’aminoàcids, calci i fòsfor al nadó.

Els mamífers ens alimentem només de llet en la primera etapa de la nostra vida. L'aigua que conté 
ens hidrata, les proteïnes i minerals ens construeixen, els sucres i greixos ens proporcionen energia i
les vitamines ens protegeixen. 

Els humans bevem llet d'altres mamífers des que vam començar a domesticar animals -abans només
n'aprofitàvem la carn i la pell. A Europa primer vam domesticar les cabres i els xais, pels volts del 
9500 aC, i vam trigar 1.000 anys més a domesticar les vaques, més difícils de manejar. A la Xina i 
el Japó encara avui continuen sense prendre llet d'altres mamífers. 

A les antigues Grècia i Roma el formatge era un aliment apreciat, però no es bevia llet. La llet la 
feien servir les classes riques per suavitzar i blanquejar la pell. 
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