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सारांश 



संपूणग जर्ार्ध्ये ‘दधू’ हा दैनंददन आहारातील एक र्हत्त्वाचा घटक आहे. र्ानवाच्या उत्तर् 
आरोग्यासाठी दधुाचा उपयोर् ‘आम्लरोधी’ आणण ‘कॅण्ल्शअर्चा चांर्ला स्रोत’ म्हणून केला 
जातो. या प्रयोर्ार्ध्ये आपण दधुाची उभयरोधी/बफर क्षर्ता र्ोजणे, दिपशसन चा वापर करून 
दधुाच्या क्रियेचे ननरीक्षण करणे आणण ददलेल्या दधुाच्या नर्ुन्यातील कॅण्ल्शअर्चे प्रर्ाण काढणे 
या सर्ळयांशी संबंगधत कार् करणार आहोत. 

[सूचना/दटप: हा प्रयोर् 3 भार्ांर्ध्ये ववभार्ला आहे. शशक्षक र्ोकळया र्नाने ववद्यार्थयाांचे 
तयांच्या आवश्यकतेनुसार स्वतंरपणे प्रतयेक भार् घेऊ शकतात. ते 3 भार् पुढीलप्रर्ाणे - 
pH/सार्ू र्ोजणे, दधुाची पचनक्रिया आणण कॅण्ल्शअर्चे प्रर्ाण र्ोजणे.] 

पुवयात झालेल्या 10 व्या IJSO साठी बनवववयात आलेल्या प्रयोर्ांपैकी हा प्रयोर् सवागत र्ोठा 
आहे. हा प्रयोर् 3 भार्ांर्ध्ये ववभार्ला असून शशक्षक तयांच्या आवश्यकतनेुसार प्रयोर्ाचे अजून 
3 शभन्न भार् करू शकतात. ‘सूचीबद्ध र्ुण’ केवळ र्ार्गदशगक आहेत आणण शशक्षक तयांच्या 
आवश्यकतेनुसार र्ुण देवयास र्ुक्त आहेत. हा प्रयोर् ववज्ञानाचे एकाण्तर्क स्वरूप लक्षात घेऊन 
तयार करवयात आला आहे आणण तयाचवेळी तो भारतीय पूवागपार संदभागशी जोिला र्ेला आहे. 
भारतार्ध्ये दधू हा आहारातील सवागत र्हत्त्वाचा घटक असल्यार्ुळे, दधुावर प्रयोर् करताना 
जीव, रसायन आणण भौनतक शास्रातील र्रजेच्या आणण र्हत्त्वाच्या सकंल्पनांना आवाहन 
देवयात आले आहे. प्रयोर्ाचे भौनतकशास्राचे असे अंर्, जे दधुाची घनता र्ोजवयासाठी होते, ते 
प्रयोर् लांबत असल्याने थांबववयात आले. र्ार, भववष्यार्ध्ये दधुाच्या घनतेच्या र्ोजर्ापाशी 
संबंगधत स्वतंरपणे प्रकाशन प्रकाशशत होईल. प्रयोर्ाच्या जीव आणण रसायन शास्राच्या अनतशय 
ण्क्लष्ट शर्गित अशा बाजूला भौनतकशास्राच्या अनेक तत्त्वांचा पादठंबा शर्ळाला. प्रयोर् करताना 
ववववध उपकरणांचा उपयोर् करवयात आला, तयावेळी ववज्ञानाची तत्त्वे कशी कार् करतात हे 
ववद्याथी पाहू शकतात. ववद्यार्थयाांची अचूकपणे कृती करून अपेक्षक्षत ननष्कर्ग शर्ळववयाची 
क्षर्ता तपासवयासाठी ण्क्लष्ट पद्धतीने कृती तयार करवयात आली होती. 

भारत हा जर्ातील सवागत र्ोठ्या दधू उतपादक देशांपैकी एक आहे. कृर्ीववकास कायगिर् - 
"ऑपरेशन फ्लि" सुरु करवयाचे आणण कायर् ठेववयाचे सवागत र्ोठे िेय जर्प्रशसद्ध "िॉ. वर्ीस 
कुररयन - धवल िांतीचे जनक" यांना तयांच्या बबशलयन-लीटर योजनेसाठी ददले जाते. 

 
ब1 दधुाची उभयरोधी / बफर क्षमता 



'दधू' हा अनेक पोर्क घटकांचा स्रोत आहे. तयार्ध्ये 87% पाणी आणण 13% पावयात 
ववरघळलेले क्रकंवा जर्ा  झालेले स्थायू रूपातील घटक असतात, ज्यात 3.5 % प्रगथने, 4.7 % 
काबोदके, 4.0 % र्ेद आणण 0.8 % जीवनसतव/खननजे असतात. दधुातील र्ुख्य घटक म्हणजे 
लॅक्टोज (दगु्धशकग रा), जी पावयात न ववरघळता पांर्ते/ववस्ताररत होते. दधुार्ध्ये अतयंत र्ुबलक 
प्रर्ाणात कॅशसन नावाचे प्रगथन (casein protein) असते, जे कणांच्या संधारण अवस्थेत 
अण्स्ततवात असते, तयाला "कॅशसन र्ायसेल" (casein micelles) म्हणतात. प्रतयेक र्ायसेल 
र्ध्ये 1000 कॅशसन रेणू असतात, र्ायसेल Ca2+ आयन सोबत बंध तयार करतात. कॅशसन 
र्ायसेल आणण र्ेदाचे लहान र्ोलाकार कण (फॅट ग्लोब्यूल्स-fat globules) यार्ुळे दधुाला 
पांढरा रंर् प्राप्त होतो, ज्यार्धून प्रकाशाच्या क्रकरणांचे ववके्षपण (deflection) होत असते. दधू 
हे क्रकंगचत आम्लधर्ी असून तयाचा सार्ू/pH 6.4 - 6.8 र्ध्ये असतो. दधुाचा सार्ू/pH 5.0 
पयांत आल्यास दधुाचे दही बनते. या pH ला दधुाचे कॅशसन रेणू एकबरत येऊन दधुाच्या र्ुठळया 
तयार होऊन अवक्षेप (precipitate) बनतो. दधुार्ध्ये चांर्ली बफर/उभयरोधी क्षर्ता असते. 
 
ववद्यार्थयाांनी आणण शशक्षकांनी pH/सार्ू र्धील बदलाला ववरोध करवयाची दधुाची क्षर्ता र्ोजावी 
यासाठी हा प्रयोर् बनववयात आला आहे. या प्रयोर्ार्ध्ये आम्ल क्रकंवा आम्लारी पाणी, दधुार्ध्ये 
शर्सळले असता तयांच्या सार्ूर्ध्ये होणाऱ्या बदलाची तुलना केली आहे. अपेक्षक्षत पातळीपयांत 
दधुाच्या (व पावयाच्या) सार्ूर्ध्ये बदल होवयासाठी आवश्यक असणारी आम्ल (व आम्लारीची) 
राशी याचा अभ्यास केला आहे. 
 
दधुातील र्ेदाच्या लहान र्ोलाकार कणांच्या (globules) स्वतःच्या अशा अशभक्रिया असल्याने, 
'टोन्ि शर्ल्क' (toned milk) पद्धतीचा या प्रयोर्ार्ध्ये उपयोर् करणे र्रजेचे आहे आणण 
तयार्ुळे अभ्यास करवयाच्या ववचारात घेतलेल्या प्रक्रियांचे र्ूढ राहू शकते. दधुार्ध्ये र्ेदाम्ल 
अण्स्तत्त्वात असल्यास, हा संपूणग प्रयोर् पुन्हा काळजीपूवगक तयार करावा लार्ेल. 
'टोन्ड ममल्क' (toned milk) ही पद्धत भारतामध्ये विकमित झाली आहे. या पद्धतीमध्ये 
म्हशीच्या दधुात िायरहहत दधू म्हणजे िाय निलेली दधुाची पािडर आणण पाणी टाकले जाते. 
यामुळे मेदाचे प्रमाण कमी होऊन उपलब्ध दधुाचे प्रमाण िाढते आणण मेद निलेल्या 
स्थायूरुपातील द्रवयाांची पातळी िाढून मूळ पातळीपयतं/प्रमाणात येते. [Wikipedia] 
 
ववद्यार्थयाांना प्रयोर्ासाठी लार्णारी घटकद्रव्ये (ingredients) आणण उपकरणे (equipments) 
योग्यररतया सहजतेने ओळखता यावी यासाठी प्रयोर्शाळेतील उपकरणांवर लेबल्स लावणे हे या 
प्रयोर्ाचे वैशशष््य आहे. र्ोजर्ाप करवयासाठी उगचत साधनांचा उपयोर् करणे हा ववज्ञान 
ववर्याच्या ववद्यार्थयाांसाठी आणण शशक्षकांसाठी प्रशशक्षणाचा भार् आहे. सार्ू र्ापकाच्या (pH 
meter) साहाय्याने र्ोजला र्ेलेला सार्ू (pH) अगधक अचूकतेचा ननष्कर्ग देईल. pH पेपर/कार्द 



शाळापातळीवर पण तुलनातर्क दृष्टया अपेक्षक्षत ननष्कर्ग देतो आणण ववद्यार्थयाांसाठी वैयण्क्तक 
अनुर्ानार्ध्ये कोणतीही तिजोि करत नाही. 
 
सवग ववद्यार्थयाांना देवयात येणारा दधुाचा स्रोत सर्ान/एकच असावा आणण ते अशुद्ध/खराब 
झालेले नाही याची खारी करून घ्यावी. जेव्हा प्रयोर्ासाठी दधूाची आवश्यकता भासेल, तेव्हा दधू 
पाविर पावयात शर्सळून आवश्यकतेप्रर्ाणे दधू उपलब्ध करावे. शुद्धीकरणाची भीती न बाळर्ता, 
न वापरलेली दधू पाविर भववष्यातील प्रयोर्ांसाठी दीघग काळ क्रिजर्ध्ये ठेवता येते. 
 
तुम्हाला/आपल्याला ममळणारे िाहहत्य खालीलप्रमाणे : 

 लावलेले लेबल्स शर्ळणारी संख्या / राशी 
दधू Milk / दधू लाल टोपण असलेल्या 

प्लाण्स्टकच्या पारात 100 शर्.शल. 
(ml) 

3% (v/v) असेदटक आम्लाचे 
द्रावण 

AA AA नर्ुना पारात 100 शर्.शल. 
(ml) 

3% (w/v) सोडिअर् काबोनेटचे 
द्रावण 

SC SC नर्ुना पारात 100 शर्.शल. 
(ml) 

पावयाची बाटली Water/ पाणी 1000 शर्.शल. ची बाटली 
100 शर्शलचे काचेचे चंचुपार W / Exp 2 
20 शर्शलच्या अंशांक्रकत शसरींज A 1 
1 शर्शलची अंशांक्रकत शसरींज B, C 2 
pH कार्द; व्याप्ती(रेंज) 2 ते 

10.5 
 2 बुकलेट 

उपकरणे स्वच्छ करवयासाठी 
पावयाची बाटली 

 1 

काचेची कांिी  1 
दटशू रोल आणण कचऱ्याची बादली  प्रतयेकी 1 

 
कृती : 
1. पावयाच्या बाटलीतील पाणी 'W' चंचुपार पूणग भरेपयांत ओता. 
2. 'A' शसरींज (syringe) च्या सहाय्याने 'Exp चंचुपारा' र्ध्ये 40 शर्.शल. (ml) पाणी घ्या. 
3. 'Exp चंचुपारातील' पावयाचा pH/सार्ू र्ोजा. यासाठी pH कार्दाची प्टी/तुकिा चंचुपारातील 
पावयार्ध्ये काही सेकंद बुिवा. नंतर बुिवलेला pH कार्द काढून रंर्बदलाचे ननरीक्षण करा. 



ददलेल्या pH बुकलेटवरील रंर्ाशी जुळवून pH ची व्याप्ती(रेंज) बघा. आलेला pH/सार् ू
उत्तरपबरकेवर शलहा.  
                                              0.25 गुण [प्रश्न क्र - 1 च्या उत्तरािाठी] 

 
[या हठकाणी मशक्षकाांनी विद्यार्थयांचे काळजीपूिवक ननरीक्षण करािे. विद्याथी pH बुकलेट मधून 
pH कागद काढताना त्याच्या तळाशी अिलेल्या भागाला धरतात/स्पशव करतात आणण त्याच 
भागाचा िापर हदलेल्या द्रवयामध्ये (liquid) बुडिनू त्याचा pH/ िामू काढण्यािाठी करतात. 
यामुळे द्रािण खराब/दवूषत होऊ शकते. जरी खराब/दवूषत होण्याचे प्रमाण कमी अिले तरी यात 
िािधगगरीने प्रयोग करण्याचा पायांडा ननमावण होतो. पाण्यात ककां िा इतर द्रािणामध्ये pH 
कागद/पेपर 2 िेकां दापेक्षा जास्त िेळ ठेिल्याि/बुडिल्याि त्याची द्रािणाबरोबर अमभकक्रया होते 
आणण शक्यतो यामुळेच द्रािण खराब होते.] 
4. 'SC नर्ुना पारा' र्ध्ये ददलेल्या सोडिअर् काबोनेट द्रावणाचा pH/सार्ू र्ोजा. आलेला pH 
उत्तरपबरकेतील रकान्यात/चौकटीत शलहा. 
                                              0.25 गुण [प्रश्न क्र – 2 च्या उत्तरािाठी] 

5. B शसरींजच्या साहाय्याने, Exp चंचुपारार्धील पावयात 0.1 शर्.शल. (ml) सोडिअर् काबोनेट 
द्रावण टाका. काचेच्या कांिीने चांर्ले ढवळून घ्या आणण pH पेपर/कार्दाच्या सहाय्याने तयाचा 
सार्ू र्ोजा. आलेला सार्ू उत्तरपबरकेतील ननरीक्षण सारणी ब.1 र्ध्ये शलहा. 
6. अशा प्रकारे द्रावणाचा सार्ू 10 पयांत पोहोचवयासाठी/वाढवयासाठी 0.1शर्.शल. (ml) सोडिअर् 
काबोनेट द्रावण सतत टाकत राहा आणण आलेला सार्ू सारणी ब.1 र्ध्ये शलहा. तसेच टाकत 
र्ेलेल्या सोडिअर् काबोनेट द्रावणाचे एकूण आकारर्ान शलहा. 
                                               1.0 गुण [प्रश्न क्र - 3 च्या उत्तरािाठी] 

[जोपयतं पाण्याचा िामू िोडडअम काबोनेट इतका होत नाही, तोपयतं िोडडअम काबोनेट द्रािण 
पाण्यात टाकत/ममळित जाणे अगदीच अवयिहायव आहे. म्हणून 10 ही िामूची योग्य अशी 
ककां मत ननिडािी, जेणेकरून योग्य िेळेत ननष्कषव ममळू शकतो.] 
7. Exp चंचुपार आणण काचेची कांिी स्वच्छ धुवा, जेणेकरून आधीच्या द्रावणाचे कण तयावर 
शशल्लक राहणार नाहीत. ते दटशू पेपर/कार्दाने पुसून टाका. 
8. धुतलेल्या Exp चंचुपारार्ध्ये A शसरींजने 40 शर्.शल. पाणी घ्या. 
9. AA नर्ुना पारातील असेदटक आम्लाचा pH/सार्ू र्ोजा. आलेला सार्ू उत्तरपबरकेतील 
चौकटीत शलहा. 
                                              0.25 गुण [प्रश्न क्र - 4 च्या उत्तरािाठी] 



10. Exp चंचुपारातील पावयात C शसरींजने 0.1 शर्.शल. असेदटक आम्लाचे (ददलेले) द्रावण 
टाका. ते काचकांिीने चांर्ल्या प्रकारे ढवळा आणण तयात pH पेपर बुिवनू तयाचा pH र्ोजा. 
आलेला pH उत्तरपबरकेतील सारणी ब.1 र्ध्ये नोंदवा. 

11. अशा प्रकारे द्रावणाचा pH 4 पयांत पोहोचवयासाठी/वाढवयासाठी 0.1 शर्.शल. असेदटक 
आम्लाचे द्रावण सतत टाकत राहा आणण आलेला pH उत्तरपबरकेतील सारणी ब.1 र्ध्ये शलहा. 
तसेच द्रावणात टाकत र्ेलेल्या असेदटक आम्लाच्या द्रावणाचे एकूण आकरर्ान शलहा. 
                                               1.0 गुण [प्रश्न क्र - 5 च्या उत्तरािाठी] 

12. Exp चंचुपार आणण काचेची कांिी स्वच्छ धुवा, जेणेकरून आधीच्या द्रावणाचे कण तयावर 
शशल्लक राहणार नाहीत. ते दटशू पेपर/कार्दाने पुसून टाका. 
13. धुतलेल्या Exp चंचुपारार्ध्ये A शसरींजने 40 शर्.शल. दधू घ्या. 
14. pH कार्दाचा वापर करून दधुाचा pH र्ोजा आणण उत्तरपबरकेतील रकान्यात शलहा. 
                                              0.25 गुण [प्रश्न क्र - 6 च्या उत्तरािाठी] 

15. Exp चंचुपारातील दधुार्ध्ये B शसरींजने 0.5 शर्.शल. सोडिअर् काबोनेटचे द्रावण टाका. 
काचकांिीने ते चांर्ल्या प्रकारे ढवळा आणण तयाचा pH र्ोजा. आलेला pH उत्तरपबरकेतील 
सारणी ब.2 र्ध्ये शलहा. 
16. दधुाच्या नर्ुन्याचा pH/सार् ू10 पयांत पोहोचवयासाठी 0.5 शर्.शल. सोडिअर् काबोनेट 
द्रावण टाकत राहा. 
17. प्रतयेक वेळी द्रावण टाकल्यानंतर आलेली pH ची क्रकंर्त उत्तरपबरकेतील ननरीक्षण सारणी 
ब.2 र्ध्ये शलहा. तसेच शर्ळवत/टाकत र्ेलेल्या सोडिअर् काबोनेट द्रावणाचे एकूण आकारर्ान 
शलहा. 
                                               1.0 गुण [प्रश्न क्र - 7 च्या उत्तरािाठी] 

18. Exp चंचुपार आणण काचेची कांिी स्वच्छ धुवा, जेणेकरून आधीच्या द्रावणाचे कण तयावर 
शशल्लक राहणार नाहीत. ते दटशू पेपर/कार्दाने पुसून टाका. 
19. धुतलेल्या Exp चंचुपारार्ध्ये A शसरींजने पुन्हा 40 शर्.शल. दधू घ्या. 
20. Exp चंचुपारातील दधुार्ध्ये C शसरींजने 0.5 शर्.शल. असेदटक आम्लाचे द्रावण टाका. 
काचकांिीने ते चांर्ल्या प्रकारे ढवळून तयाचा pH र्ोजा. दधुाच्या नर्ुन्याचा pH 4 पयांत 
पोहोचवयासाठी 0.5 शर्.शल. असेदटक आम्लाचे द्रावण टाकत राहा. 
21. प्रतयेक वेळी द्रावण टाकल्यानंतर आलेली pH ची क्रकंर्त उत्तरपबरकेतील ननरीक्षण सारणी 
ब.2 र्ध्ये शलहा. तसेच शर्ळवत/टाकत र्ेलेल्या असेदटक आम्ल द्रावणाचे एकूण आकारर्ान 
शलहा. 
                                               1.0 गुण [प्रश्न क्र - 8 च्या उत्तरािाठी] 



22. Exp चंचुपार आणण काचेची कांिी स्वच्छ धुवा, दटशू पेपरने पुसून कोरिी करा आणण पुढील 
कार्ासाठी/प्रयोर्ासाठी तयार ठेवा. 

 
प्रश्न :  
खालील दोन्ही वाक्य बरोबर की चूक हे सारणी ब.1 आणण ब.2 र्धील ननरीक्षणावरून 
उत्तरपबरकेवर शलहा. 

1.0 गुण [प्रश्न क्र - 9 च्या उत्तरािाठी] 

a) दधुाचा pH/सार्ू 4 पयांत कर्ी करवयासाठी आवश्यक असणाऱ्या असेदटक आम्लाच्या 
द्रावणाचे प्रर्ाण, पावयाचा pH/सार्ू 4 पयांत कर्ी करवयासाठी लार्णाऱ्या प्रर्ाणापेक्षा 
अगधक असते. 
b) दधुाचा pH/सार्ू 10 पयांत वाढववयासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोडिअर् काबोनेट 
द्रावणाचे प्रर्ाण पावयाचा pH/सार्ू 10 पयांत वाढववयासाठी लार्णाऱ्या प्रर्ाणापेक्षा कर्ी 
असते. 

 
जेव्हा द्रावणात असेदटक आम्ल टाकले जाते, तेव्हा तुलनातर्क दृष्टया पररणार्ी द्रावणाच्या pH 
र्धील बदलाला पावयापेक्षा दधू ववरोध करते. यासाठी दधुातील काही घटक कारणीभूत आहेत : 
 

a) पररणार्ी द्रावणार्ध्ये OH- आयनचे संहनन वाढवणे. 
b) पररणार्ी द्रावणातील र्ुक्त H+ आयनच्या संहनन वाढवयाला/संहननाला प्रनतबंध 
करणे. 
c) पररणार्ी द्रावणातील CH3COO- आयनचे संहनन (concentration) कर्ी करणे. 
 

उत्तरपबरकेवरील योग्य चौकटीत योग्य पयागय शलहा. 
1.0 गुण [प्रश्न क्र - 10 च्या उत्तरािाठी] 

 
[मशक्षकाांनी घ्याियाची ितकव ता: या प्रयोर्ार्ध्ये ववद्यार्थयाांना जेव्हा चंचुपार धुऊन कोरिे 
करवयाववर्यी ववचारले जाते, तेव्हा ते पाहणे खूप आवश्यक आहे. चंचुपारातील अनावश्यक भार् 
(आधीच्या द्रावणाचे कण) प्रयोर्ातील नतंरच्या भार्ाला दवूर्त/खराब करू शकतो. हे टाळवयासाठी 
प्रयोर्ातील प्रतयेक भार्ासाठी वेर्ळे/शभन्न चंचुपार वापरता येईल. परंतु यार्ुळे ववद्यार्थयाांनी 
हाताळावयाच्या उपकरणांची एकूण संख्या वाढते. 
 
परीक्षणासाठी असलेल्या नर्ुना द्रावणार्ध्ये बुिववयात येणाऱ्या pH कार्दाच्या भार्ाला स्पशग 
करणे ववद्यार्थयाांनी टाळावे यासाठी शशक्षकांनी ववद्यार्थयाांचे ननरीक्षण करणे खूप आवश्यक आहे. 



तवचेवरील/हाताच्या बोटांवरील अनावश्यक घटकांर्ुळे (ववववध द्रावणाच्या कणांर्ुळे) pH कार्द 
खराब होऊन रुदटयुक्त ननष्कर्ग येतो. हे टाळवयाचा दसुरा र्ार्ग म्हणजे लेटेक्स क्रकंवा सुतीचे 
हातर्ोजे (hand gloves) घालावे. 
 
ववद्यार्थयाांनी जास्त वेळ pH कार्द पावयार्ध्ये बुिवून/शभजवून ठेवू नये यासाठी शशक्षकांनी 
ववद्यार्थयाांचे नीट ननरीक्षण करावे.] 
 
ब2 दधुातील प्रगथनाांची विकर पचनकक्रया (enzymatic digestion): 
 
दिण्प्सन प्रगथनासह दधुातील प्रगथनांच्या पचनार्ुळे दधुाच्या अपारदशगकतेत होणारा बदल 
(change in opacity of milk) र्ोजा. 
 
दधुात दिण्प्सन टाकल्याने कॅशसनचे ववभाजन होते. यार्ुळे दधू अधगपारदशगक बनते. दधू 
अधगपारदशी बनवयासाठी लार्णारा वेळ ठरवून/पाहून अशभक्रियेचा दर र्ोजला जावू शकतो. या 
दठकाणी र्ोजर्ाप करवयासाठी फोटोिायोिचा (photodiode) वापर करू. फोटोिायोि हे असे 
उपकरण आहे की जे प्रकाशाचे रूपांतर ववद्युतप्रवाहार्ध्ये करते. जे आपण डिण्जटल र्ल्टीर्ीटर 
वापरून र्ोजू शकतो. तसेच, आपण प्रकाशाचा स्रोत म्हणून एल.ई.िी म्हणजेच प्रकाश उतसण्जगत 
करणाऱ्या िायोिचा (LED-Light emitting diode) पण उपयोर् करू शकतो. 
 
तुम्हाला/आपल्याला ममळणारे िाहहत्य खालीलप्रमाणे : 

 लावलेले लेबल्स शर्ळणारी संख्या / राशी 
पॉवर सप्लाय; 500 mA, 3V  1 

फोटोिायोिसह अक्रिशलक 
प्लाण्स्टक पासून तयार 

करवयात आलेल्या उपकरणाची 
र्ांिणी 

 1 

व्हाईट एल.ई.िी  1 
डिण्जटल र्ल्टीर्ीटर  1 

परीक्षानळी ED 1 
दधू  ब1 प्रयोर्ासाठी पुरववयात 

आलेले 
दिण्प्सन TE परीक्षानळी र्ध्ये 5 शर्.शल. 
पाणी  ब1 प्रयोर्ासाठी पुरववयात 

आलेले 



अंशांक्रकत शसरींज (1 शर्.शल.ची) TE 1 
अंशांक्रकत शसरींज(12 शर्.शल.ची) W 1 

स्टॉपवॉच  1 
ड्रॉपर  1 

ण्स्टकी पेपर / गचकटप्टी   
 
कृती : 
1.अक्रिशलक स्टॅविच्या ननण्श्चत/ण्स्थर अशा भार्ावर ररकाम्या जार्ेत व्हाईट एल.ई.िी बसवा 
(वरील छायागचरात दाखवल्याप्रर्ाणे). आपल्याला देवयात आलेली गचकटप्टी वापरून एल.ई.िी 
घ्ट बसला आहे याची खारी करून घ्या. 
[ऑक्टोबर 2014 च्या IAPT बुलेहटन मध्ये अकक्रमलक स्टॅण्ड अगधक तपशीलािह पररभावषत 
केले आहे.] 
2. एल.ई.िी चा लहान पाय काळया रंर्ाच्या वायरला जोिून पॉवर सप्लाय आणण व्हाईट एल.ई.िी 
एकर्ेकांना जोिा. नंतर पॉवर सप्लायचे बटण चालू करा. म्हणजे एल.ई.िी चालू होईल 
(तेजस्वीपणे चर्कला पादहजे). 
3.  र्ल्टीर्ीटर वर ववद्युतप्रवाहाचा र्ोि (current mode) आणण ववद्यतुप्रवाहाची व्याप्ती 
(current range) 2 mA वर सेट करा. 
[ही एक काटेकोरपणे करायची गोष्ट नाही तर, विद्यार्थयांनी फक्त िुरूिात करािी यािाठी आहे.] 
4. अक्रिशलक स्टॅविच्या क्रफरतया भार्ावर बसवलेल्या फोटोिायोिला र्ल्टीर्ीटर जोिा. 
5. W शसरींजचा वापर करून ED परीक्षानळी र्ध्ये 10 शर्.शल. पाणी घ्या, तसेच दटशू पेपरने 
ED परीक्षानळीचा बाहेरील पषृ्ठभार् पुसून पूणगपणे कोरिा करा/स्वच्छ करा. अक्रिशलक स्टॅविवर 
परीक्षानळीकररता ददलेल्या जार्ेत परीक्षानळी ठेवा. 
6. एल.ई.िी र्धून ननघणारा प्रकाश परीक्षानळीतील पावयातून जाऊन फोटोिायोिवर पिेल याची 
खारी करा. परीक्षानळी अशा प्रकारे क्रफरवा की जेणेकरून नतच्यावरील लेबलर्ुळे प्रकाश अिता 
कार्ा नये. 
7. घ्ट बसवलेले फोटोिायोि क्रकंवा परीक्षानळी होल्िर काळजीपूवगक सरकवून तया दोघांची जार्ा 
सर्ायोण्जत करा, जेणेकरून र्ल्टीर्ीटरवरील ववद्युतप्रवाहाचे वाचन (current reading) 
अगधक/जास्त वाढू शकेल. उत्तरपबरकेर्ध्ये अगधक/जास्त ववद्युतप्रवाहाची Iw नोंद करा. आवश्यक 
असल्यास र्ल्टीर्ीटरवरील ववद्युतप्रवाहाची व्याप्ती (current range) बदलून र्ल्टीर्ीटर सेट 
करवयास तुम्ही र्ोकळे आहात. 

0.5 र्ुण [प्रश्न क्र - 11 च्या उत्तरािाठी] 

लक्षात ठेिा की नांतर/पाठोपाठ येणाऱ्या िाचनाांिाठी फोटोडायोड आणण परीक्षानळी होल्डरची जागा 
तीच ठेिा. 



[या हठकाणी मशक्षकाांनी प्रयोगािाठी लागणाऱ्या िाधनाांना योग्य हठकाणी ठेिण्याच्या 
विद्यार्थयांमधील दक्षता आणण कौशल्याच्या प्रयत्नाांची चाचपणी केली पाहहजे.] 
 
8. अक्रिशलक स्टॅविवरून परीक्षानळी काढून तयार्ध्ये पाणी ओता. 
9. W शसरींजच्या सहाय्याने ED परीक्षानळी र्ध्ये 5 शर्.शल. पाणी घ्या आणण नंतर 5 शर्.शल. 
दधू घ्या. परीक्षानळीवर हळुवारपणे टॅप करून (हाताच्या बोटांनी टकटक करून) चांर्ले एकबरत 
करावे. परीक्षानळीचा बाहेरील पषृ्ठभार् दटशू पेपरने स्वच्छ पुसून कोरिा झाल्याची खारी करून 
घ्यावी. अक्रिशलक स्टॅविवर परीक्षानळीकररता ददलेल्या जार्ेत ती काळजीपूवगक ठेवावी आणण 
उत्तरपबरकेर्ध्ये ववद्युत प्रवाहाची Io नोंद करावी. 

0.5 गुण [प्रश्न क्र - 12 च्या उत्तरािाठी] 

10. स्टॉपवॉच सुरु करवयासाठी सज्ज ठेवा. 
11. परीक्षानळीतील दधुाच्या नर्ुन्यार्ध्ये TE शसरींजच्या सहाय्याने 1 शर्.शल. दिण्प्सन टाका. 
प्लाण्स्टकचा ड्रॉपर वापरून ते एकबरत करा. परीक्षानळी होल्िर तयाच्या र्ूळ जार्ी (आधीचे 
वाचन घेतले होते नतथे) आहे याची खारी करून घ्या. जर दिण्प्सन शसरींजवर जास्त दाब देऊन 
टाकले तर ड्रॉपरने एकबरत करवयाची आवश्यकता नाही. 
12. लर्ेचच स्टॉपवॉच सुरू करा. 
13. 15 सेकंदाच्या कालावधी नंतर (interval) र्ल्टीर्ीटर वरील ववद्युतप्रवाहाचे (current) 
वाचन करा आणण आलेल्या क्रकंर्तीची उत्तरपबरकेवरील सारणी ब.3 र्ध्ये नोंद करा. 
14. अशा प्रकारे 7 शर्ननटांपयांत सतत ववद्युत प्रवाहाच्या वाचनाची नोंद घ्या. 

2.0 र्ुण [प्रश्न क्र - 13 च्या उत्तरािाठी] 

15. परीक्षानळीर्धील द्रावण टाकून द्या आणण परीक्षानळी स्वच्छ धुवा. 
 
 
आलेख काढणे (Graph plotting) 
उत्तरपबरकेवर पुरववलेल्या/ददलेल्या गििवर (आलेख कार्दासारखा भार्) विद्युतप्रिाह (current) 
विरुद्ध िेळ/काळ (time) हा आलेख काढा. 

3.5 र्ुण [प्रश्न क्र - 14 च्या उत्तरािाठी] 

 
प्रश्न : आलेखावर ण्जथे कॅशसनचे संहनन जास्त आहे नतथे बबदं ूK अशी खूण करा आणण ण्जथे 
कॅशसनचे संहनन कर्ी आहे नतथे बबदं ू L अशी खूण करा आणण ण्जथे जास्त आणण कर्ी 
संहननाचा र्ध्य (र्ध्य-र्ार्ग) असेल नतथे बबदं ूM खूण करा. 

1.0 र्ुण [प्रश्न क्र - 15 च्या उत्तरािाठी] 



जर प्रवाहात (current) होणारी वाढ पचनशील कॅशसनच्या प्रर्ाणात/सर्ानुपाती असेल आणण 
जास्तीत जास्त ववजेचा प्रवाह (ववद्युतप्रवाह) कॅशसनचे पूणग पचन दशगववत असेल तर 50% 
कॅशसनच्या पचनासाठी लार्णारा वेळ आलेखावरून काढा. 

1.0 र्ुण [प्रश्न क्र - 16 च्या उत्तरािाठी] 

[मशक्षकाांनी घ्याियाची ितकव ता: येथे शशक्षकांनी प्रवाहाची ण्स्थती/प्रवाहाचा र्ोि योग्य प्रकारे सेट 
केला आहे आणण जोिणी प्रवाह/करंट (current) च्या र्ोि र्ध्ये केली आहे (व्होलटेज र्ोि र्ध्ये 
नाही) हे सुननण्श्चत केले पादहजे. शशक्षकांना र्ल्टीर्ीटर वरील कनेक्शन/जोिणीच्या या दोन 
पद्धती/र्ोिचा फरक ववद्यार्थयाांना सर्जावून सांर्वा लार्ेल. चुकीचे कनेक्शन पूणगपणे चुकीच्या 
संख्या म्हणजेच चुकीचे वाचन देईल, ज्याला काहीच अथग नसेल. काही र्ल्टीर्ीटरला 2A आणण 
10A हे पयागय आहेत. शाळा पातळीवर 10A हा पयागय उपयोर्ात आणला जात नाही. 
 
ववद्यार्थयाांनी परीक्षानळी, प्रकाशाचा स्रोत आणण डिटेक्टर (अशभज्ञातक शोधक) योग्य जार्ी 
ठेवले आहेत हे शशक्षकांनी सुननण्श्चत केले पादहजे. 
 
दिण्प्सन सौम्यपणे ओतल्यानंतर काही सेकंदांनी स्टॉपवॉच सुरू केल्यास आलेखाच्या स्वरूपात 
काही बदल होणार नाही. र्ार ड्रॉपरचा उपयोर् करून दधुातील दिण्प्सन चांर्ल्या प्रकारे 
ढवळणे/हलवणे हे अपेक्षक्षत अशभक्रिया होवयासाठी आवश्यक आहे. 
 
जर ववद्यार्थयाांनी वरील द्रावणाला चांर्ल्या प्रकारे ढवळले नाही, तर दिण्प्सन परीक्षानळीतील 
वरच्या भार्ात दधुाचे पचन करेल आणण नंतर ते हळूहळू परीक्षा नळीच्या खालच्या भार्ाकिे 
सरकेल. तयार्ुळे I विरुद्ध t आलेखावर पूणगपणे शभन्न/वेर्ळे ननष्कर्ग शर्ळतील आणण ते 
ववद्यार्थयाांना र्ोंधळून टाकतील.] 
 
 
ब3 दधुातील कॅल्ल्शअमच्या प्रमाणाचे ननल्श्चतीकरण : 
प्रयोर्ाचा ननष्कर्ग दधुाच्या कंटेनरवरील संख्यांशी बरोबर जुळल्यास, एक प्रकारचा वेर्ळा उतसाह 
10 वी च्या ववद्यार्थयाांर्ध्ये ननर्ागण होतो. 
Na2EDTA अशभक्रियाकारकाच्या सहाय्याने दधुातील कॅण्ल्शअर्चे प्रर्ाण एका ववशशष्ट प्रकारच्या 
अनुर्ापनाद्वारे (titration) काढले जाऊ शकते. धातूच्या आयनवरील प्रभार काहीही असला तरी, 
Na2EDTA धातूच्या आयन सोबत 1:1 प्रर्ाणात अशभक्रिया करतो. अनुर्ापन (titration) र्ध्ये 
वापरवयात आलेल्या दशगकांना (indicators) धातू-आयन दशगक म्हणतात. या प्रयोर्ात वापरवयात 
येणारा दशगक म्हणजे इररओिोर् ब्लॅक टी. 
 
तुम्हाला/आपल्याला ममळणारे िाहहत्य खालीलप्रमाणे : 



 लावलेले लेबल्स शर्ळणारी संख्या / राशी 
दिण्प्सनची प्रक्रिया केलेले 

दधू 
CM आकारर्ानी पारार्ध्ये 1000 

शर्.शल. 
पाणी  ब1 प्रयोर्ासाठी पुरववयात 

आलेले 
100 शर्.शल.चे चंचुपार HM 1 
10 शर्.शल.ची अंशांक्रकत 

शसरींज 
CM 1 

100 शर्.शल.चे शंकू पार HM 1 
pH /सार्ू 10 असलेले बफर 

/ उभयरोधी द्रावण 
BF स्िू कॅपसह 5 शर्.शल.च्या 

परीक्षानळया 
ड्रॉपर  1 

इररओिोर् ब्लॅक टी दशगक EBT ड्रॉवपरं् बॉटल (ज्यातून थेंब-
थेंब द्रावण पिेल अशी) 

25 शर्.शल.ची ब्युरेट (स्टॅन्ि 
वर लावलेली) 

 1 

Na2EDTA द्रावण (0.0027 
M) 

EDTA प्लाण्स्टकच्या बाटलीर्ध्ये 
80 शर्.शल. 

नरसाळे  1 
 
कृती : 
1. नरसाळयाचा उपयोर् करून Na2EDTA द्रावण ब्युरेटर्ध्ये (burette) टाका. 
2. सुरूवातीला आलेले ब्युरेटचे वाचन उत्तरपबरकेवरील सारणी ब.4 र्ध्ये शलहा. 
3. दिण्प्सनची प्रक्रिया केलेले दधू CM आकारर्ानी पारावरील खूण केलेल्या भार्ापयांत पाणी 
टाकून ववरल (dilute) करा. तयावर स्टॉपर लावून ते द्रावण चांर्ल्या प्रकारे हलवा जेणेकरून 
द्रावण एकजीव (Homogeneous solution) होईल. 
4. आता, एकजीव झालेले द्रावण HM चंचुपारार्ध्ये ओता. 
5. HM शंकुपारार्ध्ये CM शसरींजने 10 शर्.शल. एकजीव झालेले द्रावण घ्या. 
6. W शसरींजने तयार्ध्ये 10 शर्.शल. पाणी टाका. 
7. आता, BF परीक्षानळी र्ध्ये शर्ळालेले संपूणग बफर/उभयरोधी द्रावण टाका. 
8. ड्रॉवपरं् बॉटल र्धील EBT दशगकाचे 5 थेंब टाका. द्रावणाचा रंर् लाल होईल (र्ुलाबीपणा 
असलेला लाल). 



9. HM शंकुपारातील या द्रावणाचे ब्युरेटर्धील Na2EDTA द्रावणाबरोबर अनुर्ापन/टायिेशन 
करा. द्रावणाचा रंर् सुरवातीला जांभळा होऊन नतंर ननळा रंर् (हा तयाचा अंनतर् बबदं ूअसेल) 
दृष्टीस येईपयांत ही क्रिया सतत करा. 
10. उत्तरपबरकेवर सारणी ब.4 र्ध्ये ब्युरेटचे अंनतर् वाचन (final reading) शलहा. 
11. अनुर्ापन/टायिेशन पुन्हा दोन वेळा करा. 
12. उत्तरपबरकेवरील ननरीक्षण सारणी ब.4 र्ध्ये आलेले वाचन शलहा. 
13. अनुर्ापन 1 ल्या, 2 ऱ्या आणण 3 ऱ्या साठी आवश्यक असलेल्या द्रावणाचे आकरर्ान 
काढा. आलेल्या क्रकंर्ती उत्तरपबरकेवरील सारणी ब.4 र्ध्ये शलहा. 
14. सरासरी आकारर्ान काढा. 

3.5 र्ुण [प्रश्न क्र - 17 च्या उत्तरािाठी] 

 
प्रश्न : 10 शर्.शल. ववरल द्रावणात असणारे Ca2+ चे प्रर्ाण शर्शलिॅर्र्ध्ये काढा. (Ca चे 
अणुवस्तूर्ान - 40) 

1.0 र्ुण [प्रश्न क्र - 18 च्या उत्तरािाठी] 

 
उत्तरपत्रिका खालीलप्रमाणे आहे: 
ब1 दधुाची उभयरोधी/बफर क्षमता  
 
ब. प्रश्न क्र – 1]  
A) पावयाचा pH / सार् ू=                                              [0.25 गुण] 
 
B) सोडिअर् काबोनेटचा pH / सार्ू =                                   [0.25 गुण] 
 
C) असेदटक आम्लाचा pH/सार्ू =                                       [0.25 गुण] 
 
D)  दधुाचा pH / सार्ू =                                              [0.25 गुण] 
 
ब. प्रश्न क्र – 2] ननरीक्षण िारणी ब.1                                      [2.0 गुण]                                                                               
 

ब. प्रश्न क्र – 3] ननरीक्षण िारणी ब.2                                      [2.0 गुण]                                                                              
 

 स्टेपिाईज / क्रमिार 40 मम.मल. (ml) दधुामध्ये टाकत जाणे 



सोडिअर् काबोनेटचे द्रावण असेदटक आम्लाचे द्रावण 

स्टेपवाईज/िर्वार 
वाढवलेले 
आकारर्ान 
शर्.शल. (ml) 

र्ध्ये 

pH / िामू ची 
क्रकंर्त 

स्टेपवाईज/िर्वार 
वाढवलेले 
आकारर्ान 
शर्.शल. (ml) 

र्ध्ये 

pH / िाम ूची 
क्रकंर्त 

1 0  0  
2 0.5  0.5  
3 0.5  0.5  
4 0.5  0.5  
5 0.5  0.5  
6 0.5  0.5  
7 0.5  0.5  

एकूण ……… 

10.0 पयांत pH / 
सार्ू 

पोहोचवयासाठी 
वाढवत / टाकत 
र्ेलेल्या Na2CO3 

द्रावणाचे 
आकारर्ान 

……… 

4.0 पयांत pH / सार्ू 
पोहोचवयासाठी 
वाढवत / टाकत 

र्ेलेल्या CH3COOH 
द्रावणाचे आकारर्ान 

 

प्रश्न:                                                                                                                                                                
ब. प्रश्न क्र – 4]                                                        [1.0 गुण] 

सारणी ब.1 आणण ब.2 र्धील ननरीक्षणांची तुलना केली असता खालील वाक्यांपैकी कोणती 
वाक्ये दधुाच्या भूशर्केचे / वैण्ष्ट्यांचे वणगन करतात ? 

a) दधुाचा pH/सार्ू 4 पयांत कर्ी करवयासाठी आवश्यक असणाऱ्या असेदटक आम्लाच्या 
द्रावणाचे प्रर्ाण पावयाचा pH/सार्ू 4 पयांत कर्ी करवयासाठी लार्णाऱ्या प्रर्ाणापेक्षा 
अगधक असते. 
बरोबर (ब)               चूक (चू) 

                              



b) दधुाचा pH/सार्ू 10 पयांत वाढववयासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोडिअर् काबोनेट 
द्रावणाचे प्रर्ाण पावयाचा pH/सार्ू 10 पयांत वाढववयासाठी लार्णाऱ्या प्रर्ाणापेक्षा 
कर्ी असते. 
बरोबर (ब)              चूक (चू) 

 
                                                                                               

ब. प्रश्न क्र – 4]                                                        [1.0 गुण]                                                                                                                                             

जेव्हा द्रावणात असेदटक आम्ल टाकले जाते, तेव्हा तुलनातर्क दृष््या पररणार्ी द्रावणाच्या pH 
र्धील बदलाला पावयापेक्षा दधू ववरोध करते. यासाठी दधुातील काही घटक कारणीभूत आहेत : 

 
a)  पररणार्ी द्रावणार्ध्ये OH- आयनचे संहनन वाढवणे. 
b)  पररणार्ी द्रावणातील र्ुक्त H+ आयनच्या संहनन वाढवयाला/संहननाला प्रनतबंध 
करणे. 
c)  पररणार्ी द्रावणातील CH3COO- आयनचे संहनन (concentration) कर्ी करणे. 
 

योग्य चौकटीत योग्य पयागय शलहा. 

 
 
ब2 दधुातील प्रगथनाांची विकर पचनकक्रया (enzymatic digestion): 
ब. प्रश्न क्र – 6] A) Iw =                                              [0.5 गुण]
                                                     

             B) Io =    =                                         [0.5 गुण] 

                                                                                                        

ब. प्रश्न क्र – 7] ननरीक्षण िारणी ब.2                                      [2.0 गुण]                                                                          
 

 िेळ 
िेकां द (s) 
मध्ये 

विद्युतप्रिाह 
(mA  मध्ये) 

 िेळ 
िेकां द (s) 
मध्ये 

विद्युतप्रिाह 
(mA  मध्ये) 

1.   16.   
2.   17.   
3.   18.   



4.   19.   
5.   20.   
6.   21.   
7.   22.   
8.   23.   
9.   24.   
10.   25.   
11.   26.   
12.   27.   
13.   28.   
14.   29.   
15.   30.   

 
ब. प्रश्न क्र – 8] आलेख काढणे                                          [3.5 गुण]                                                                                                                          

ब. प्रश्न क्र – 9]                                                      [1.0 गुण] 

आलेखावर ण्जथे कॅशसनचे संहनन जास्त आहे नतथे बबदं ूK अशी खूण करा आणण ण्जथे कॅशसनचे 
संहनन कर्ी आहे नतथे बबदं ूL अशी खूण करा आणण ण्जथे जास्त आणण कर्ी संहननाचा र्ध्य 
(र्ध्य-र्ार्ग) असेल नतथे बबदं ुM खूण करा. 

ब. प्रश्न क्र – 10]                                                     [1.0 गुण] 

जर प्रवाहात (current) होणारी वाढ पचनशील कॅशसनच्या प्रर्ाणात/सर्ानुपाती असेल आणण 
जास्तीत जास्त ववजेचा प्रवाह (ववद्युतप्रवाह) कॅशसनचे पूणग पचन दशगववत असेल तर 50% 
कॅशसनच्या पचनासाठी लार्णारा वेळ आलेखावरून काढा.  

 

 

ब3 दधुातील कॅल्ल्शअमच्या प्रमाणाचे ननल्श्चतीकरण :  

ब. प्रश्न क्र – 11] ननरीक्षण िारणी ब.4                                     [3.5 गुण] 



अन.ुि.  अनुर्ापन 
1 

अनुर्ापन 
2 

अनुर्ापन 
3 

1 ब्युरेटवरील सुरुवातीचे वाचन (शर्.शल. 
र्ध्ये) 

   

2 ब्युरेटवरील अंनतर् वाचन (शर्.शल. 
र्ध्ये) 

   

3 ब्युरेटवरील दोन्ही वाचनांर्धील फरक 
(शर्.शल. र्ध्ये) 

   

                                                                                           
 

 

ब. प्रश्न क्र – 12]                                                     [1.0 गुण] 

10 शर्.शल. ववरल द्रावणात असणारे Ca2+ चे प्रर्ाण शर्शलिॅर् र्ध्ये काढा. (Ca चे अणूवस्तूर्ान 
- 40) 

 

                                                                                                                                                      
ननष्कषव : डिसेंबर 2013 र्ध्ये पुवयात पार पिलेल्या 10 व्या IJSO र्ध्ये 226 ववद्याथी 
सहभार्ी झाले  होते. प्रयोर्ाच्या नतन्ही भार्ांचे ननष्कर्ग खाली ददले आहेत. प्रयोर्ातील pH 
र्ोजवयाच्या पदहल्या भार्ात 135 ववद्यार्थयाांना 7 पैकी 6.5 आणण 6.5 पेक्षा जास्त (greater 
than or equal to 6.5) र्ुण शर्ळाले. ववद्यार्थयाांना शर्ळालेल्या र्ुणांचे ववतरण खालील 
आकृतीत पाहता येईल. 

ब्युरेटवरील सरासरी वाचन : (A) 0.001 M (मोलार) Na2EDTA द्रावणामध्ये .......... शम.शल. (ml) 



 
                                  

दधुातील प्रगथनांची ववकर पचनक्रिया या दसुऱ्या भार्ार्ध्ये 226 ववद्यार्थयाांपकैी 93 ववद्यार्थयाांना 
8.5 पैकी 8 आणण 8 पेक्षा जास्त (greater than or equal to 8) र्ुण शर्ळाले. या भार्ार्ध्ये 
ववद्यार्थयाांना शर्ळालेल्या र्ुणांचे ववतरण खालील आकृतीत पाहता येईल. उवगररत 133 
ववद्यार्थयाांनी हा प्रयोर् पणूगपणे योग्य न केल्याचे ददसून आले. ण्जथे तंतोततं कृतीनुसार द्रावणे 
बनवली र्ेली नाहीत, नतथे ही अशी पररण्स्थनत सार्ान्यत: ददसली आहे. अनेक ववद्यार्थयाांनी 
अयोग्य पद्धतीने आलेख काढल्यार्ुळे र्ुण र्र्ावले. म्हणजेच प्राप्त झालेल्या 
ननष्कर्ागचे/ननकालाचे प्रनतरूपण करणे हा या प्रयोर्ाचा अववभाज्य भार् आहे. 

 
 

प्रयोर्ाच्या 3 ऱ्या भार्ार्ध्ये फक्त 69 ववद्यार्थयाांना 4.5 पैकी 4 र्ुण शर्ळाले. भार् 2 र्ध्ये 
पचनक्रिया झालेल्या दधुाचा वापर भार् 3 र्ध्ये कॅण्ल्शअर्चे प्रर्ाण काढवयासाठी केला जाऊ 
शकतो. र्ार, भार् 2 र्धील चुकीर्ुळे भार् 3 र्ध्ये कॅसकेिींर् प्रभाव (cascading effect) 
असू शकतो. तर या वयोर्टातील ववद्यार्थयाांना बसणारा दहेुरी दंि टाळवयासाठी तयाना प्रर्ाणणत 
पचनक्रिया केलेले दधू ददले र्ेले. तथावप, असे असूनही र्ुणांचे ववतरण सवग रेंज/पातळीच्या 
र्ुणांवर सर्ान रीतीने ववतररत केले. सुर्ारे 10% ववद्यार्थयाांनी हा प्रश्न सोिववयाचा प्रयतनच 
केला नाही. अशी पररण्स्थती भार् 1 व 2 र्ध्ये ददसून आली नाही. 



 
                                     


