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ప్రాజెక్టు  
మన నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పక్రణాలలో ఉపయోగ ంచ ేవివిధ క్ృతా్రమ దారరల గూర ి నివేదిక్ త్యారుచేయండి. 

ప్రాజెక్టు   శీర ిక్                   : నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పకరణాలలో కృత్రమి దారాల పాత్ ి
ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం   : నిత్య జీవిత్ంలో  మనం ఉపయోగ ంచ ేవివిధ గృహో పకరణాలలో కృత్రిమ దారాల గూర ి  
                              తెలిసుకొనుట 

పర క్లపన                   :   నిత్యజీవిత్ంలో పసిుు త్ం కృత్రిమ దారాలు పధిానపాత్ ిపో షిసుు న్ాాయి. వాటతిో త్యార నై  
                              వసుు వులను గృహో పకరణాలుగా మన యిండ్ల లో వాడ్ుత్ున్ాాము. మనం ఉపయోగ ంచ ే
                              వసుు వులలో ఏయి ేరకాల కృత్రిమదారాలు ఉన్ాాయో ఈ పాిజ కుు  దాారా  
                              తెలుసుకొందుము. 
ప్రాజెక్టు క్ట కరవలసని వస్తు వులట:  అంత్రాా లం,   విజఞా న శాసు ర పుసు కములు, పళ్ళు తోముకున్ ేబ్షి్ యొకక కుంచ,ె బ్టు లు 

ఆరయేడానిక ిఉపయోగ ంచ ేతాళ్ళు, స్త్ు రల మేజోళ్ళు (స్ోు కింగ్స్) , అలిల కలకు వాడ ేదారాలు మొదలగునవి. 
అనతస్ర ంచిన విధాన విధానాలట:  
మేము మా గృహాలలో గల వివిధ వసుు వుల జఞబితాను త్యారుచసే్త ి వాటలిో కృత్రిమ దారాలతొ త్యారయిేయ వసుు వులను 
గుర ు ంచుట జర గ నద.ి ఆయా వసుు వులు ఏ రకమ నై దారాలతో త్యార నైవో విజఞా న శాసు ర పుసు కములు, అంత్రాా లం మర యు 
మా ఉపాధాయయుల దాారా తలెుసుకొని వాట ి ఆధారంగా నివేదకి త్యారుచసే్తిత్రమి. కృత్రమి దారాల యొకక సమాచారానిా 
మర యు చితాిలను అంత్రాా లం దాారా స్తేకర ంచిత్రమి. 
పర చయం: మన నిత్యజీవిత్ంలో అన్ేక రకాల వస్ాు ా లను ధర సతు  ఉంటాము. అందులో నతలు, ఊలు మర యు పటటు  దుసుు లు 

సహజమ నైవి. వీటిని త్యారుచేయడానిక ిఉపయోగ ంచ ేదారాలు సహజంగా మొకకల, జంత్ువుల నుండ ివచేి వి కనుక వీటిని 

సహజ దారాలు అంటాం. పెరుగుత్ునా మానవ జన్ాభా అవసరాలను తీరాిలంట ే ఈ సహజ దుసుు లు సర పో వు. అందువలల  
కృత్రమి దారాల ఆవశ్యకత్ ఉనాద.ి ఈ కృత్రమి దారాలను రస్ాయన్ాలతో త్యారుచేస్ాు రు. వీటలిో పాలిసు రు, న్ ైలాన్ మర యు 

ఆకరలిక్ వంట ిదారాలను మనం పసిుు త్ం వినియోగ సుు న్ాాం. కృత్రిమ దారాలకు త్కుకవ నీటనిి శోషించడ్ం, వగేంగా పొ డిబ్ారడ్ం, 

వంట ిలక్షణాలుంటాయి. కొనిా నీట ినుండ ిరక్షణ పొ ందగలిగేవి. ఇవి మనిాక నైవి కావడ్ం సులభంగా వాడ్ుకోగలగడ్ం వంట ిఅన్ేక 

పతియేక లక్షణాలను కలిగ  ఉండ్టం వలన ఈ దారాల వినియోగం పెర గ ంద.ి 
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                న ైలాన్                                రేయాన్                                ఆక్రలిక్ట                             ప్రలిస్ుర్ 
క్ృత్రమా దారరలట 
కృత్రమి దారాలు పాలిమరల తో త్యారవుతాయి. ఇవి పెటరి లియం ఆధార త్ రస్ాయన్ాల నుండ ి త్యారవుతాయి. పెట రి  
రస్ాయన్ాలను ఎన్నా రస్ాయనిక పకిిరయలకు గుర  చేయడ్ం దాారా వీటిని త్యారుచేస్ాు రు. అందువలల  వీటిని మానవ నిర ిత్ 
దారాలు అని కూడా అంటారు. నిత్య జీవిత్ంలో మనం వినియోగ సుు నా వస్ాు ా లలో దారాలను స్తేకర ంచి వాటిని కొవవాత్రు  దీపం 
వదద ఒకొకకకటగిా మండసి్తేు  జుటటు కాలిన వాసన వస్తేు  అద ిఉనిా లేదా పటటు  కావచుి. కాగ త్ం కాలిన వాసన వస్తేు  నతలు లేదా 
రేయాన్ కావచుి. దారం జఞాలలో కరుగుత్ునాటల యిత ేఅద ిన్ లైాన్ లేదా ఆకరలిక్ వంట ికృత్రిమ దారం కావచుి.  
న ైలాన్: ఇద ి మొటు మొదట త్యారుకాబ్డని కృత్రమి దారం. న్ ైలాన్ పాలీ ఎమ ైడ్ుల  హకా్ మిథిలీన్ మోన్నమ ర్లు, 
డాఇయామీన్ మర యు అడిపకి్ ఆస్తడి్ లతో త్యారవుతాయి. ఈ పాలీ ఎమ డై్ ల యొకక ఘనపు ముకకలను కర గ ంచి అత్ర 
చినా రంధాిలు కలిగ న, వడేచిేయబ్డిన జలలల డ్ వంట ి లోహపు పళ్ల ం నుండ ి తోయడ్ం వలల  దారాలుగా మారుతాయి. ఈ 
దారాలను చలల బ్రచినపుుడ్ు అవి ఘనస్తిి త్రని పొ ందుతాయి. ఆత్రాాత్ వీటనిి వదకడ్ం, న్యేడ్ం చేసుకోవచుి. ఈ న్ లైాన్ తో 
త్యార నై బ్టు లు మ రుపును కలిగ  యుండ ి తేలికగా ఉత్ుకోకవడానిక ి వీలుగా ఉంటాయి. కనుక ఎకుకవ పాిచురయంలోక ి
వచాియి. న్ ైలాన్ దారం స్త్ు లు దారం కంట ేబ్లమ ైనద.ి 
 
 
 
 
పళ్ళు తోకుకున్ ేబ్షి్ యొకక కుంచ ె                    న్ ైలాన్ తాళ్ళు                               స్త్ు రల మేజోళ్ళు 
 
  
 
 
          
              స్త్టట బ్లెుు లు                                     పారాచతటటల                                   గుడారాలు 
రేయాన్ :  ఇద ి కృత్రిమంగా త్యారుచేస్తని పటటు . దీని త్యారీక ి వాడ ే మూల పదారిం కాగ త్ం గుజాు. రేయాన్ మొకకల 

స్తెలుయలోజ్ నుండ ిపొ ందదగ న ఒక ేఒక కృత్రిమ దారం. కనుక దీనిని స్తలెుయలోజ్ దారం అంటారు. రేయాన్ మొకకల స్తలెుయలోజ్ 

నుండ ిత్యారయినపుటకి ీఅద ిసహజదారం కాదు. ఇద ిస్తలెుయలోజ్ కు అన్ేక రస్ాయన పకిిరయలు కలిుంచడ్ం దాారా  

త్యారవుత్ుంద.ి కరర లేదా వ దురు గుజాు నుండ ిస్తెలుయలోజ్ ను స్తేకర స్ాు రు. దీనిక ిస్ో డియం హ ైడాిక ై్డ్ ను మొదట కలిప ిఆ 
త్రాాత్ కారబన్ డె ైసలలైైడ్ కలుపుతారు.  

     క .వ ంకటరమణ,  శ్రరకాకుళ్ం జిలాల .        చరవాణ:ి 80084 23323          విదుయలేల ఖ: kvr.lohith@gmail.com 
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ఈ రస్ాయన్ాలలో స్తెలుయలోజ్ కర గ  పానకంగా మారుత్ుంది. దీనిని స్తిాగధ స్తిి త్ర దవిం అంతారు. దీనిని చాలా చినా 
రంధాిలునా జలలల డ్ వంట ి లోహపు పళ్ుం గుండా వేగంగా సజల సలూైూర కామల ం దాివణంలోనిక ి పంపుతారు. ఇద ి మనకు 
పటటు  వంట ిదారాలను ఇసుు ంద.ి ఈ దారాలను బ్ాగా సబ్ుబతో కడిగ  ఎండ్బ్డె్తారు.  
  
 
 
 
 
            ఉనిితో క్లసి త్రవరచీలట                                 డ ైపర్  బ్యండజేీలట                          నారపీచత (లింట్)     
ఆక్రలిక్ట: దీనిని కృత్రమి ఉనిా అంటారు. ఈ రోజులోల  ఉనిా దుసుు లు ఆకరలిక్ దాారా త్యారుచసేుు న్ాారు. న్ేలబ్ొ గుు , గాలి, 
నీరు, నతన్  మర యు సునాపురాళ్ును కలపడ్ం దాారా ఆకరలిక్ ను త్యారుచసే్ాు రు. దీనిని త్డ ి లేదా పొ డ ి  స్తిునిాంగ్స 
పదధ త్రలో త్రపుి పుర పడె్తారు. పొ డి స్తిునిాంగ్స లో కర గ పో యిన పాలిమరుల  వేడగిా ఉనా గాలిలోక ితోయబ్డ్ుతాయి. దారాలు 
భాష్ుభవనం దాారా ఘనస్తిి త్రని పొ ందుతాయి. త్డ ి స్తుినిాంగ్స లో పాలిమరల ను కర గ ంచి, బ్ాగా కడగి  ఆ త్రువాత్ పొ డిగా 
చేస్ాు రు. సహజ వనరుల దాారాపొ ంద ేఉనిా చాలా ఖరదీెైనద.ి కాని ఆకరలిక్ తో త్యార ైన బ్టు లు సహజ ఉనిా కన్ాా చౌకగా 
లభిస్ాు యి. 
 
 
 
 
 
 
      అలిల కలకు వాడ ేదారాలు                                స్తెాటు రుల                                             త్రవాచీలు 
ప్రలిస్ురు : పాలిసు రు దుసుు లు వసు ర పర శ్రమలో మర యు దుసుు ల సంసకృత్రలో విపల వాత్ిక మారుులు తెచాియి. ఇవి 
సులభంగా ముడ్ుచుకు పో వు. టెర ల న్ అన్దే ి ఎకుకవ పాిచురయంలోనిక ి వచిిన పాలిసు రు. దీనిని సనాని దారాలుగా 
త్యారుచేసుకోవచుి. ఈ దారం సహజ దారాలతో బ్ాగా మిశ్రణం చెందుత్ుంద.ి టెర ల న్ ను నతలుతో మిశ్రణం చెందిస్తేు  టెర కాట్ 
ను, ఉనిాతో మిశ్రణం చెందించి టెలీఊల్ ను త్రచుగా త్యారుచేస్ాు రు.  డె ై మిథెలై్ ఈథర్, టెర ఫ్ాు ర క్ ఆమల ం చరయ జరుపగా 
ఏరుడిన ఉత్ున్ాానిా డెైహ ైడికి్ ఆలకహాల్ తో చరయ న్ ందించి పాలిసు ర్ ను త్యారుచేస్ాు రు. ఈ మూల పదారాి లను వస్ాు ా లలో 
ఉపయోగ ంచ ే దారాలను త్యారుచేయడానిక ే కాక స్ో డా స్తస్్ాల నుండ ి పడ్వలు వరకు ఎన్నా ఇత్ర వసుు వుల త్యారీక ి
ఉపయోగ సుు న్ాారు. ప.ియి.ట ిస్త్స్ాలు పాలిసు రు యొకక ఒక రూపం. దీనిని స్త్స్ాలు, వంటపర కరాలు, ఫిల్ిలు, తీగలు వంట ి
ఎన్నా గృహో పకరణాలకు వాడ్ుతారు. 
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నిజ జీవిత్ంలో వివిధ వస్తు వులనత అవి వరడ ేక్ృత్రామ దారరలనత గుర ుంచతట్ 
మేము కొనిా మా యిండ్ల లో వాడ ే వివిధ వసుు వుల జఞబితాను త్యారుచసే్తిత్రమి. అద ే విధంగా మర కొనిా వసుు వుల 
సమాచారానిా స్తేకర ంచిత్రమి. అవి ఏయి ేకిు ిమ దారాలతో త్యార ైనవో పటిు కలో నమోదు చేస్తతి్రమి. 

వరుస సంఖయ స్తేకర ంచిన వసుు వు          త్యారుచేయబ్డిన కృత్రమి దారం  
1 పళ్ళు తోకుకున్ ేబ్షి్ యొకక కుంచ ె న్ ైలాన్ 
2 బ్టు లు ఆరయేడానిక ిఉపయోగ ంచ ేతాళ్ళు     న్ ైలాన్ 
3 స్త్ు రల మేజోళ్ళు (స్ోు కింగ్స్)     న్ ైలాన్ 
4 డెైపర్   రేయాన్ 
5 బ్ాయండేజీ రేయాన్ 
6 అలిల కలకు వాడ ేదారాలు రేయాన్ 
7 స్తెాటు రుల  ఆక్రలిక్ట 
8 గొడ్ుగుకు వాడ ేగుడ్డ  ఆక్రలిక్ట 
9 ప.ిఇ.ట ిస్త్స్ాలు ప్రలిస్ురు 
10 త్రవచీలు ప్రలిస్ురు 

విదాయర ి యొక్క వరయఖ్ాయనం: ఈ పాిజ కుు  దాారా కృత్రిమ దారాలు మన నిత్య జీవిత్ంలో ఏ విధమ నై పమిుఖ పాత్నిు 
పో షిసుు న్ాాయో తలెిస్తనిద.ి నిజజీవిత్ంలో ఉపయోగ ంచ ే వివిధ వసుు వులను స్తకేర ంచి వాటిలో ఏ వసుు వులు కృత్రిమ 
దారాలతొ త్యారుచసే్తనివో తెలుసుకొని వాటనిి వరీు కర ంచిత్రమి. 
జాగరత్ులట : 

 వండ్ుత్ునాపుుడ్ు, వ లిడ ంగ్స చేసుు నాపుుడ్ు, మంటకు దగు రోల  పనిచసేుు నాపుుడ్ు లేదా భార ీ యంత్ ి పర కరాలు 
వాడేటపుుడ్ు న్ లైాన్ బ్టు లు వేసుకోకూడ్దు.  

ముగ ంపు :  
ఈ పాిజ కుు  దాారా మన దెనైందిన జీవిత్ంలొ ఉపయోగ ంచ ే వివిధ కృత్రమి దారాల గుర ంచి తలెిస్తనిద.ి ఆ దారాలు ఎలా 
త్యారుచేస్ాు రో,వాట ి ఆవశ్యకత్ ఏమిట ర తెలిస్తినద.ి మనం ఉపయోగ ంచ ే వసుు వులలో కూడా కొనిా కృత్రమి దారాలతో 
త్యారుచేసుు నాటటల  గమనించిత్రమి. కృత్రిమ దారాల యొకక కొనిా ఉపయొగాలను అంత్రాా లం దాారా తెలుసుకున్ాాము. 
వనరులట: అంత్రాా లం  లో విషయాలు, పాఠ్యపుసు కం,  వికపీడ్ియా. 
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పాిజ కుు  ర పో రుు  
ప్రాజెక్టు  పేరు                : నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పకరణాలలో కృత్రిమ దారాల పాత్ ి
త్రగత్ర           : 8 వ 

విషయం    : భౌత్రక శాసు రము 

ప్రఠశరల   :  జిలాల పర షత్ ఉనాత్ పాఠ్శాల, లోలుగు,పొ ందతరు మండ్లం 

నిరవహణా స్మయం  :  5 రోజులు 

పర కరాలు/మూలాలు  : అంత్రాా లం, వారాు  పత్రికలు,  విజఞా న శాసు ర పుసు కములు, నిత్యజీవిత్ంలో వాడ ేకొనిా వసుు వులు.  
ప్రాజెక్టు  వివరరలట   మేము మా గృహాలలో గల వివిధ వసుు వుల జఞబితాను త్యారుచసే్త ి వాటలిో కృత్రిమ దారాలతొ 
త్యారయిేయ వసుు వులను గుర ు ంచుట జర గ నద.ి ఆయా వసుు వులు ఏ రకమ నై దారాలతో త్యార నైవో విజఞా న శాసు ర 
పుసు కములు, అంత్రాా లం మర యు మా ఉపాధాయయుల దాారా తలెుసుకొని వాట ి ఆధారంగా నివదేిక త్యారుచేస్తతి్రమి. 
కృత్రమి దారాల యొకక సమాచారానిా మర యు చితాిలను అంత్రాా లం దాారా స్తకేర ంచిత్రమి. 
పర శీలనలట :   

 సహజ దారాలతో త్యారుచసే్తని వస్ాు ా లు ఖరీదెనైవి. జన్ాభా అవసరాలకు అవి సర పడ్వు. 
 సహజ దారాలతో త్యారుచసే్తని వస్ాు ా లు ఖరీదెనైవి. జన్ాభా అవసరాలకు అవి సర పడ్వు. 
 కృత్రమి దారాలను రస్ాయన్ాలతో త్యారుచేస్ాు రు. 
 కృత్రమి దారాలకు త్కుకవ నీటనిి శోషించడ్ం, వేగంగా పొ డిబ్ారడ్ం, వంట ిలక్షణాలుంటాయి.  
 కొనిా నీట ి నుండ ి రక్షణ పొ ందగలిగవేి. ఇవి మనిాక నైవి కావడ్ం సులభంగా వాడ్ుకోగలగడ్ం వంట ి అన్ేక పతిేయక 

లక్షణాలను కలిగ  ఉన్ాాయి. 
ప్రాజెక్టు  ఫలితాలట :  
మా యొకక ఉపాధాయయులు, సహ విదాయరుి లతో మర యు మా త్లిల దండ్ుిలతో మా అభిపాియాలను పంచుకున్ాాము. ఈ 
పాిజ కుు  దాారా మన దెనైందని జీవిత్ంలొ ఉపయోగ ంచ ే వివిధ కృత్రమి దారాల గుర ంచి తలెిస్తనిద.ి ఆ దారాలు ఎలా 
త్యారుచేస్ాు రో,వాట ి ఆవశ్యకత్ ఏమిట ర తెలిస్తినద.ి మనం ఉపయోగ ంచ ే వసుు వులలో కూడా కొనిా కృత్రమి దారాలతో 
త్యారుచేసుు నాటటల  గమనించిత్రమి. కృత్రిమ దారాల యొకక కొనిా ఉపయొగాలను అంత్రాా లం దాారా తెలుసుకున్ాాము. 
మా గూర పు పని విభజన చేసుకుని చితాిలను స్తేకర ంచడ్ం జర గ నద.ి 

గూర పులోని స్భ్ుయల వివరరలట మర యు పని విభ్జన: 
వరుస్ స్ంఖ్య స్భ్ుయని పేరు అపపగ ంచిన పని 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

సమర ుంచిన తదే ీ:                                                                                     సంత్కాలు 
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