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I Zanimivosti - Razvedrilo

BINE IN MLEKO

"Slovensko mleko vsebuje dvakrat več mikroorganizmov kot pa mleko v
Evropski skupnost i," je na glas brala Urša in ugotovila . "Dobro bi bilo , da
ga prevreva . Bine, praviš , da si izumit elj . P otuhtaj način za čim varnejše
vretje !"

Binet a je topl o pr ešinilo, saj ga potrebuje do movina. Mogoče ne vsa,
pač pa le njen del. Tokrat se bo lot il izumljanj a s poskusom in ne več z
razmi šljanj em kot doslej .

Bine torej sedi pred električnim šted iln ikom in op azuj e lon ec z mle
kom na ogreti plošči . Ker nima te rmo metra , vtika občasno prst v mleko ,
da bi nad zoroval ras t te mperature. Tod a mleko je, kot je splošno znano,
zahrbtno. Dokler ga opazuješ, se za vretje ne zme ni. Ko pogledaš vst ran,
izkoristi priložnost , pr ekipi in se ti poroglji vo hihita, ko vese lo cvrči po
plošči in t i napolni vso kuhinjo ter celo ob od pr t em oknu noče ven .

Bine je moder in dobro pozna mlečne ukan e. Mleko ga tokrat ne bo
pr evaralo. Zdaj je že prevroče za pr st , torej je nekje na pol poti do vretja.
Minute te ko. Slednjič se začne gladina dvi gati . Bine zasuče gumb gre lne
plošče na nič. Glad ina se dviga še naprej. Bine zgrabi ročaj lon ca , zavpije
"ajsa" in pot egne lon ec vstran. Ajsa je bil že preveč in mleko se je prelilo
prek roba na vročo ploščo . Vendar pa je iz smra du v kuhinji že vznikal
patent številka 1.

Takole bo šlo: Ugotovi, kd aj se mlečne pene približuj ejo robu! Pote
gni lon ec vstran in lepo v miru ugasni ogr evanj e plošče! Morda bi pene
dvignil e plavač ? Plavač bi prit isnil na tipko, sklenil električni krog in
pogn al elektromotor, ki bi odvlekel lon ec. Vendar .. . pene že ne bodo
dvignil e ničesar. Zrak v njih nim a nosilnosti .

MLEKO

Slika 1. P ene ne d vign ejo plavača .

Morda bi si pomagal z električnim očesom? Fotocelica gleda prek
lonca lučko. Ko se razp enj eno mleko dvigne med lučko in fotocelico, t a ne
vidi več lu čke in zavpije motorju, naj vendar odmakne lon ec. Pa bo drobna
lučka dovolj? Fotocelica še vedno vid i svetlobo, ki prih aj a iz okolice, in
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izgube drobne lučke nit i ne zazna. Morda bi moral vreti mleko po tej
metod i v temi? Tedaj bo izguba edine lučke dovolj zaznavna. Spomnil
se je, da je braloinfrardeči svet lobi. Televizorju ukazujemo z daljinskim
up ravljalcem preko infrardečih pobliskov . Morda bi porabil infrardečo

lučko in čutilo za infrardečo svetl obo? Vendar . .. infrardeča svetlo ba
je to plot no sevanje . Vrelo mleko bi bilo najbrž izdatnejši vir infrardeče

svet lobe kot drobcena nevidna lučka . I š čimo torej drugačen način , da
ugotovimo, kd aj se pene bližaj o robu.

ME VIDiŠ?

MLEKO

Slika 2. Ko se mleko dviga , električno oko ne vidi več lu č ke ,

Če ne vidim, bom morda slišal? Voda močno brbota , tik pr eden
zavre. Ko vr e, je dosti t išja. Bine je spet poskušal zavreti mleko, ki se je
medtem že nekoliko ohladi lo. Mleko ga je razočaralo. Brez pr edhodnega
pr ot esta mu je hotelo uiti prek roba in Bine ga je kom aj spametoval tako,
da mu je pridal četrt kozarca hladne vode. Močno je podvo mil , da bi Urš a
odobravala tak varnostni ukrep .

Tr eba bo naj t i kaj bolj izvirn ega! Smo v dobi elektrike. Čista voda
slabo pr evaja električni tok. Razne snovi, ki so v vod i raztopljene, ji
povečuj ejo pr evodnost. Morda pr evaja t udi mleko? Mleko, ki bi se
dvi gnilo in oblilo dve elekt rodi, bi prepuščalo električni tok. Prepuščeni

tok bi pognal elektromotorček, ki bi odmaknil lonec z grelne plošče.

Velja poskusiti . Bin e Umnik je po iska l univerzalni inštrument , ga
prižgal, naravnal na merj enj e upornosti in vt aknil obe priključni elektrodi
v mleko. Inšt ru ment je t rmasto t rdil, da je upornost med elektrodama
večja od 200 ohmov, večja tudi od 2 kiloohmov, t udi večj a od 20 kiloohmov
in celo večj a od 200 kiloohmov. Na območju do dveh megaohmov se je
inšt rum ent končno odločil in pokazal up ornost kak megaohm in pol. Šele
nap etost 1500 voltov bi potemtakem pognala skozi mleko tok 1 miliam
pera, ki pa gotovo ne bi zasukal elektromotorčka.

- - - - - - - - - - - - -- -- --
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MLEKO

Slika 3. Preveri mo , ali mleko prevaja električni tok.

Poskusimo drugače ! Bi bilo mleko lahko del ga lvanskega člena? Zanj
potrebujemo dve različni kovini in prevodno tekočino . Tak ga lvanski člen

je že limon a , kamor vtaknem o dve žici iz raz ličnih kovin. Pri vr etju bi
prišlo mleko žicam samo naproti. Poro jena električna napetost bi pr eko
primernega sistema odmaknila posodo in ugasnila ploščo. P oskusimo!

Bine je izbral mer ilno področj e 200 milivoltov in vtak nil ti palki v
mleko. Številke so popl esovale po zas lonu, vendar se niso mogle zed in it i
za končno odločitev . Seved a , obe ti palki sta enaki. V galvanskih členih

up or ablj amo dve različni kovini.
Bine je brskal po škat lah . Na mizi so se znašli žebelj, bak ren a žica,

kova nec, pocinkan vij ak in nož iz nerj avnega jekla . Zdaj so rezul t a ti
boljši . Kateri par bo najboljši? Kaže, da sta bakren a žica in pocinkan
vij ak rekor de rja. Skupaj zmoreta nap etost malenkost več od 1 volta.

MLEKO

Slika 4. Mleko , žica in vij ak so gal vanski člen .

V ga lvans kih členih uporablj amo kislino in ne mleka. Morda bi bilo
kislo mleko boljše. Bine hitro ugotovi , da t o ne drži. TUdi če bi, komu pa
je do zavretega kislega mleka?

Celo vodovodna voda zagotavlja bakr eni žici in pocinkanemu vij aku
enako nap etost. Bine je poskusil vod i doliti nekoliko kis a , pa se napeto st
ni povišal a. Očitno ob e kovini vladata .
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Bine je poiskal svinčnik in risal patent številka 1. Namesto ene od
obeh žic uporabi lahko kar kovinski lonec. V lonec s hladnim mlekom sega
bakrena žica , vendar ne doseže gladine . Ko se tik pred zavr etjem gladi na
dvigne in omoči žico, se med žico in loncem poj avi električna napet ost.
Bi lahko ta nap eto st pri žgala vsaj drobno lučko? Lučka ni gorela . Bine
je ponovno meril napetost . Vsakokr at , ko je vklj učil lučko , je napetost
izginila neznan o kam . Končno se mu je posvetil o! Njegov nap etostni vir
ima veliko up ornost , takole, kakšnih milij on ohmov. Lučka z up ornostjo
nekaj deset ohmov je skoraj kr atek stik in napetost se sesede.

Zdaj ve, zakaj je t reba vodo okisati. Taka voda bolje prevaja! Tudi
sama bakrena žička ima le majhno pov ršino , potoplj eno v tekočino. Zato
njegov napetostni vir sicer daj e nap etost , ne zmore pa skoro nikakršnega
toka.

Bine zna premalo elekt ronike, da bi lahko nadaljeval. Roj eva se
patent številka 2. Plošča bo gre la vodo, voda bo grela mleko. Ko vod a
zavre, njena temperatura ne raste več, ampak se zaradi izpar evanja ust avi
pri vrelišču. Uporabil bo dvojni lonec, kakršne so nekdaj uporablj ali
mizarji , da ne bi zasmodili kleja.

MLEKO

Slika 5. Mleko dobi te lesno stražo v obliki lon ca z vo do .

Hitro sta na grelni plošči dva lonca . V večjem je voda, pa tudi drugi
lonec z mlekom . Ura teče, te mperatura raste, rast e pa tudi Bin etova
nestrpnost. Slednjič voda brbota, gladina mleka pa le rahlo valovi. Tudi
po petih minutah ostaj a slika ena ka. Bine je srečen , pa ne dolgo.

"Ugotovil si, kar ve vsaka dobra kuhari ca ," oceni patent št evilka 2
Urša. Bine se vnovič posveti razmišljanju. Mikroogranizmi te lahko
oku žijo . Rane zavarujemo pred okužbo tako, da jih sp eremo z alkoholom.
Zakaj bi torej mleko sploh vrel , če ga lahko razkuži. Alkohol je vslivovki .
Če zalije mleko s slivovko, ga s tem razkuži in ga lahko varno pije . Juhu,
patent številka 3! Urši pa novega dognanj a ni razkril , ker ga got ovo ne bi
odobravala .
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Bine je spet zavozil. Prav bi bilo , da mu pomagamo pri elekt roniki.
Vrnimo s k prvemu patentu. P rimerno vezje kaže slika 6. Naj prej
po trebujemo vezje, ki bo ugotovilo, kd aj je treba lonec odstaviti. Upo
rabimo komparator , nekak šno tehtnico, ki zna primerjati dve električni

napetosti . Med ob em a zaporedno povezanima uporoma po 1 Mohm, ki
st a priključena na napetost 9 V, je nap etost 4,5 V. To nap etost opaz uje
zgorn ji vhod komparatorja . Spodnji vhod komparatorja je pr eko upora
10 Mohmov povezan s spodnjo žico, kjer je napeto st O V. Tak od
nos vhodnih nap etosti zagot avlja komparatorju izhodno napetost OV.
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Slika 6. Ko se mleko dvigne , preseže napetost na spod nje m vhod u napetost na zgornje m
vho du . Izhodna napetost komparatorj a odpre tranzistor. Lučka posveti . Lučko lahko
nadomesti elektromotorček .

Kipeče mleko , ki dose že konic o žice, pomeni povezavo komparatorje
vega vhoda z napetostnim virom 9 V preko upora 1 do 2 Mohma. Zato
zra ste napet ost na tem vhodu vsaj do 7,5 V. To je več kot napetost
4,5 V na zgornjem vhodu. Izhod komparatorja se dvigne proti vrednosti
napetostnega vira, ki je v našem primeru 9-voltna baterij a . Kompara
tor pa je le pametno vezje in nima dovolj moči, da bi poganjalo elek
tromotor. Zato njegovo odločitev povemo močnostnemu tranzistorju
pr eko upora za 1 kohm. Majhen t ok, ki steče na račun kompar atorjeve
izhodne napetosti 9 V skozi tranzistorjevo bazo v emitor , lahko povzroči

do nekaj stokrat večji tok na progi pr eko tranzistorjeve gornje elekt rode,
ki ji pr avimo kolektor. Na sliki vidimo svetečo diodo, ki lepo sveti že pri
tok u 10 mA. N a mest o nj e bi lahko vključili elektromotorček. Za nimivo

bi bilo izračunati, kako močan naj bo , da spravi lone c vstran dovolj
hitro, recimo v 10 sekundah. Do podatka, kako veliko silo potrebujemo,
bi morali priti s poskusom. Uporabimo lahko silomer. Ne smemo pa
pozabiti , da je treba motorček tudi ustaviti. Ni pričakovati , da bo st ik
med mlekom in žico prekinjen ravno tedaj, ko bo lonec zapustil grelno
ploščo. Elektronskemu vezju bi bilo treba torej še marsikaj dodati .






