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I Zanimivosti -

Razvedrilo

BINE IN MLEKO
"Slovens ko mleko vsebuj e dvakrat ve č mikroorganizmov kot p a ml eko v
Evro ps ki skupnost i," je na glas brala Urš a in ugotovila . "Dobro bi bilo , da
ga prevreva . Bine, praviš, d a si izumit elj . P otuht aj način za či m varnejše
vretje !"
Binet a je t opl o pr ešinilo, saj ga p otrebuj e do movina. Mogoče ne vsa,
p ač pa le njen del. Tokrat se bo lot il izumlj anj a s poskusom in ne več z
razmi šlj anj em kot doslej .
Bine torej sedi pred e lekt r ič n i m šted iln ikom in op azuj e lon ec z ml ekom na ogreti pl ošči . Ker nima te r mo metra , vtika ob časno prst v mleko ,
da bi n ad zoroval ras t te m pe rature. Tod a mleko je, kot je splošno znano,
za hrbtno. Dokl er ga opazuješ, se za vretje ne zme ni. Ko pogled aš vst ran,
izkoristi priložn ost , pr ekipi in se ti poroglji vo hihita, ko vese lo cvrči po
ploš či in t i napolni vso kuhinj o 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 prevro če za pr st , torej je nekje na p ol poti do vr etja.
Minute te ko . Sl ednjič se zač ne gladina dvi ga ti . Bine zasuče gumb gre lne
pl oš če na ni č. G lad ina se dviga še na prej. Bine zgrabi roč aj lon ca , zavp ije
"ajsa" in p ot egn e lon ec vstran. Aj sa je bil že pre več in ml eko se je prelilo
prek roba na v ročo ploščo . Vendar p a je iz sm ra d u v kuhinji že vznikal
patent številka 1.
Takole bo šlo: Ugot ovi, kd aj se mlečne p en e približuj ejo robu! Potegni lon ec vstran in lepo v miru ugasni ogr evanj e plošč e! Morda bi pene
dvignil e pl ava č ? Pl avač bi prit isnil na tipko, sklenil e lekt r ič n i krog in
pogn al elektro motor, ki bi odvlekel lon ec. Vendar .. . pen e že ne bodo
dvignil e n i č es ar. Zrak v njih nim a nosilnosti .

MLEKO

Slika 1. P ene ne d vign ejo

plavača .

Morda bi si p omagal z elekt rič ni m očes om? Fotocelica gleda prek
lon ca lučko. Ko se razp enj en o mleko dvigne m ed lučko in fotocelico, t a ne
vidi ve č lu čke in zavpije motorju , naj vendar od makne lon ec. Pa bo drobna
lu čka dovolj? Fotocelica še vedno vid i svetlobo, ki prih aj a iz okolice, in
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izgube drobne lučke nit i ne zaz na. Morda bi moral vreti mleko po tej
metod i v temi? Tedaj bo izguba ed ine lučke dovo lj zaznavna. Spomnil
se je, da je braloinfrardeči svet lobi. Televizorju ukazujemo z daljinskim
up ravljalcem preko infrarde čih pobliskov . Morda bi porabil infrard e čo
lu čko in čuti lo za infr ardečo svetl obo? Vendar . .. infrardeča svetlo ba
je to plot no seva nje . Vrelo mleko bi bilo najbrž izd atnejši vir infrard e č e
svet lobe kot drobcena nevidna luč ka . I š čimo torej drugačen način , da
ugot ovimo, kd aj se pene bližaj o robu .

ME VIDiŠ?

MLEKO
Slika 2. Ko se ml eko d viga ,

elekt r ič no

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. Bin e je spet poskušal zavreti mleko , ki se je
medtem že nekoliko ohl adi lo. Mleko ga je razo č aralo. Br ez pr edhodnega
pr ot esta mu je hotelo uiti prek roba in Bine ga je kom aj spametoval tako,
da mu je pridal čet r t kozarca hladne vode. Mo čno je podvo mil , da bi Urš a
odobravala t ak varnostni ukrep .
Tr eb a bo naj t i kaj bolj izvirn ega ! Smo v dobi elektrike. Čista voda
sla bo pr evaj a elekt rični tok. Razne snovi, ki so v vod i raztopljene, ji
p ovečuj ejo pr evodnost.
Morda pr evaja t udi mleko? Mleko, ki bi se
dvi gnilo in ob lilo dve elekt rod i, bi prepuščalo e lektr ični tok . Prepuščeni
t ok bi pognal el ektromotorček, ki bi odmaknil lonec z grelne plošč e.
Velja po skusiti . Bin e Umnik je po iska l univer zalni inštrument , ga
prižgal, naravnal na merj enj e upornosti in vt aknil ob e prik ljučni elektrodi
v mleko. Inšt ru ment je t rmas to t rd il, da je upornost med elektrodama
večj a od 200 ohmov, večja tudi od 2 kiloohmov, t udi ve čj a od 20 kiloohmov
in celo ve čj a od 200 kiloohmov . Na območj u do dveh megaohmov se je
inšt rum ent končno o dločil in pokazal up ornost kak megaohm in pol. Šele
nap etost 1500 voltov bi potemtakem pognala skozi mleko t ok 1 miliampera, ki pa gotovo ne bi zas ukal elektromotorčka.
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MLEKO
Slika 3. Preveri m o , ali m leko prevaja

električni

tok.

Poskusimo drugače ! Bi bilo ml eko lahko del ga lvanskega člena? Zanj
potre bujemo dve raz lični kovini in prevodno te koč i no . Tak ga lvanski č len
je že lim on a , kamor vt aknem o dv e žici iz r az lič ni h kovin. Pri vr etju b i
prišlo mleko žicam samo naproti. Poro je na e lektrična napet ost bi pr eko
pri mernega sistema odmaknila p osodo in ugasnila ploš čo. P oskusimo!
Bine je izbral mer ilno p odro čj e 200 milivoltov in vtak nil ti p alki v
mleko. Številke so p opl esovale po zas lonu, vendar se n iso mogle zed in it i
za končno o d loč i tev . Seved a , obe ti p alki sta enaki. V ga lva ns kih č len i h
up or ablj a mo dve r azlični kovini.
Bi ne je brs kal p o škat la h . Na mi zi so se znašli žebelj, b ak ren a žica,
kova nec, p ocinkan vij ak in nož iz nerj avnega jekla . Zdaj so rezul t a ti
b oljši. Kat eri pa r b o naj b oljši? K aže, d a sta b akren a žica in pocinka n
vij ak rekor de rja. Skupaj zmoreta n ap et ost m alenkost več od 1 volta.

MLEKO
Slika 4. Ml eko , žica in vij ak so gal vanski

člen .

V ga lvans kih č len i h uporablj amo kislino in ne ml eka. Morda bi bil o
kislo ml eko b oljše. Bine hitro ugotovi , da t o ne drži. TUdi če bi, komu pa
je do zavretega kislega ml eka?
Celo vodov odna voda zagotavlja ba kr eni žici in p ocinkanemu vij aku
enako nap etost. Bine je poskusil vod i doliti nekoliko kis a , pa se napeto st
ni povišal a. O čitno ob e kovini vladata .
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Bine je poiskal sv i nčni k in risal pat ent številka 1. Na mest o ene od
ob eh žic upor abi lahko kar kovin ski lonec. V lonec s hladnim mlekom sega
bakrena žica , vendar ne doseže gladine . Ko se tik pre d 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? Lu čka ni gorela . Bin e
je po novno meril napet ost . Vsakokr at , ko je vklj uč i l luč ko , je napet ost
izginila neznan o kam . Kon čno se mu je posvetil o! Njeg ov nap eto stni vir
ima veliko up ornost , takole, kakšnih milij on ohmov. Lučka z up ornostjo
nekaj deset ohmov je skoraj kr at ek stik in napetost se sesede.
Zdaj ve, zakaj je t reba vod o okisati. Ta ka vod a bolj e pr evaja! Tudi
sa ma bakrena ž ička ima le majhno pov ršino , potoplj eno v tekoč i no. Zato
njegov napet ostni vir sicer daj e nap et ost , ne zmo re pa skoro nikakršn ega
toka.
Bin e zna pr emalo elekt ro nike, da bi lahko nad alj eval. Roj eva se
pat ent šte vilka 2. Pl o šč a bo gre la vod o, voda bo grela mleko. Ko vod a
zavre, njena t emperatura 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 zasmo dili kleja.

MLEKO

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

Hitro sta na grelni plošči dva lonca . V ve čjem je voda, pa tudi drugi
lonec z mlekom . Ur a teče, te mperat ura raste, rast e pa tudi Bin et ova
nestrpnost. Slednji č voda brbot a, gladina mleka pa le rahlo valovi. Tudi
po petih minut ah ost aj a slika ena ka. Bin e je srečen , pa ne dolgo.
"Ugot ovil si, kar ve vsaka dobra kuhari ca ," oceni patent št evilka 2
Urša. Bin e se vnovi č posveti razmišljanju. Mikroogranizmi te lahko
oku žijo . Ran e zavarujemo pr ed okužb o tako, da jih sp eremo z alkoholom .
Zakaj bi torej mleko sploh vrel , če ga lahko razkuži. Alkoh ol je vslivovki .
Č e zalije mleko s slivovko, ga s t em razkuži in ga lahko varno pije . Juhu ,
patent št evilka 3! Urši pa novega dognanj a ni razkril , ker ga got ovo ne bi
odobravala .
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Bine je spe t zavozil. Prav bi bilo , da mu po magamo pri elekt ro niki.
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. Up orabimo komparator , nekak šno t ehtnico, ki zna primerj ati dve elekt r ični
napetosti. Med ob em a zaporedno povezanima uporoma po 1 Mohm , ki
st a priključ ena na napetost 9 V , je nap etost 4,5 V . To nap etost opaz uje
zgorn ji vhod komparatorj a. Spodnji vhod komparatorja je pr eko upora
10 Mohmov povezan s spodnjo žico, kje r je napeto st O V . Tak odnos vhodnih nap etosti zagot avlja komparatorju izhodno napetost O V .
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Slika 6. Ko se ml eko d vigne , preseže n ap etost n a sp od nje m vhod u napetost na zgornje m
vho d u . Izhodna napetost komparatorj a odpre tranzistor. Lučka posveti . Lučko lahko
n adomesti e lekt rom ot o rček .
Kipeče mleko , ki dose že konic o žice, pomeni povezavo komparatorjevega vhoda z napetostnim virom 9 V preko upora 1 do 2 Mohma. Zato
zra ste napet ost na tem vh odu vsaj do 7,5 V. To je ve č kot napetost
4,5 V na zgornj em vh odu. Izhod komparatorja se dvigne proti vr ednosti
napetostnega vira, ki je v našem primeru 9-voltna baterij a. Komparat or pa je le pametno vezje in nima dovolj moči , da bi poganj alo elektromotor. Zato nje govo odločitev povemo močnostnemu tranzistorju
pr eko upora za 1 kohm . Majhen t ok, ki steče na račun kompar atorjeve
izhodne napetosti 9 V skozi tranzistorj evo bazo v emitor, lahko povzroči
do nekaj stokrat večji tok na progi pr eko tranzistorj eve gornj e elekt ro de,
ki ji pr avimo kolektor. Na sliki vidimo sve t e čo diodo , ki lepo sveti že pri

tok u 10 mA . N a mest o nj e bi lahko

vključili elekt rom ot orček.

Z a 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 sme mo pa
po zabiti , da je treb a motor ček tudi ustaviti. Ni pri č akovati , da bo st ik
med mlekom in žico prekinjen ravno t edaj, ko bo lonec zapustil grelno
ploščo. Elektronskemu vezju bi bilo treb a torej še marsikaj dodati .

