ప్రాజెక్ుట

మన నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పక్రణాలలో ఉపయోగంచే వివిధ క్ృత్రామ దారరల గూరి నివేదిక్ త్యారుచేయండి.
ప్రాజెక్ుట శీరి క్

: నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పకరణాలలో కృత్రిమ దారాల పాత్ి

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం : నిత్య జీవిత్ంలో మనం ఉపయోగంచే వివిధ గృహో పకరణాలలో కృత్రిమ దారాల గూరి
తెలిసుకొనుట
పరక్లపన

: నిత్యజీవిత్ంలో పిసు ుత్ం కృత్రిమ దారాలు పిధానపాత్ి పో షిసు ున్ాాయి. వాటితో త్యారన
ై
వసుువులను గృహో పకరణాలుగా మన యిండ్ల లో వాడ్ుత్ున్ాాము. మనం ఉపయోగంచే
వసుువులలో ఏయిే రకాల కృత్రిమదారాలు ఉన్ాాయో ఈ పాిజకుు దాారా
తెలుసుకొందుము.

ప్రాజెక్ుటక్ట కరవలసిన వస్తువులట: అంత్రాాలం, విజఞాన శాసు ర పుసు కములు, పళ్ళు తోముకున్ే బ్ిష్ యొకక కుంచె, బ్టు లు
ఆరేయడానికి ఉపయోగంచే తాళ్ళు, స్త్ు ల
ర మేజోళ్ళు (స్ోు కింగ్స్) , అలిల కలకు వాడే దారాలు మొదలగునవి.
అనతస్రంచిన విధాన విధానాలట:
మేము మా గృహాలలో గల వివిధ వసుువుల జఞబితాను త్యారుచేస్తి వాటిలో కృత్రిమ దారాలతొ త్యారయిేయ వసుువులను
గురు ంచుట జరగనది. ఆయా వసుువులు ఏ రకమన
ై దారాలతో త్యారన
ై వో విజఞాన శాసు ర పుసు కములు, అంత్రాాలం మరయు
మా ఉపాధాయయుల దాారా తెలుసుకొని వాటి ఆధారంగా నివేదక
ి త్యారుచేస్తిత్రమి. కృత్రిమ దారాల యొకక సమాచారానిా
మరయు చితాిలను అంత్రాాలం దాారా స్తేకరంచిత్రమి.
పరచయం: మన నిత్యజీవిత్ంలో అన్ేక రకాల వస్ాుాలను ధరసత
ు ఉంటాము. అందులో నతలు, ఊలు మరయు పటటు దుసుులు
సహజమన
ై వి. వీటిని త్యారుచేయడానికి ఉపయోగంచే దారాలు సహజంగా మొకకల, జంత్ువుల నుండి వచేివి కనుక వీటిని
సహజ దారాలు అంటాం. పెరుగుత్ునా మానవ జన్ాభా అవసరాలను తీరాిలంటే ఈ సహజ దుసుులు సరపో వు. అందువలల
కృత్రిమ దారాల ఆవశ్యకత్ ఉనాది. ఈ కృత్రిమ దారాలను రస్ాయన్ాలతో త్యారుచేస్ు ారు. వీటిలో పాలిసు రు, న్ైలాన్ మరయు
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ఆకరలిక్ వంటి దారాలను మనం పిసు ుత్ం వినియోగసుున్ాాం. కృత్రిమ దారాలకు త్కుకవ నీటిని శోషించడ్ం, వేగంగా పొ డిబ్ారడ్ం,
వంటి లక్షణాలుంటాయి. కొనిా నీటి నుండి రక్షణ పొ ందగలిగేవి. ఇవి మనిాకన
ై వి కావడ్ం సులభంగా వాడ్ుకోగలగడ్ం వంటి అన్ేక
పితయే క లక్షణాలను కలిగ ఉండ్టం వలన ఈ దారాల వినియోగం పెరగంది.

స్హజ దారరలట - నూలట , పట్టు మరయు ఉనిి
Ignitephysics.weebly.com

నైలాన్

రేయాన్

ఆక్రలిక్ట

ప్రలిస్ు ర్

క్ృత్రామ దారరలట
కృత్రిమ దారాలు పాలిమరల తో త్యారవుతాయి. ఇవి పెటిరలియం ఆధారత్ రస్ాయన్ాల నుండి త్యారవుతాయి. పెటిర
రస్ాయన్ాలను ఎన్నా రస్ాయనిక పికరయ
ి లకు గుర చేయడ్ం దాారా వీటిని త్యారుచేస్ు ారు. అందువలల వీటిని మానవ నిరిత్
దారాలు అని కూడా అంటారు. నిత్య జీవిత్ంలో మనం వినియోగసుునా వస్ాుాలలో దారాలను స్తేకరంచి వాటిని కొవవాత్రు దీపం
వదద ఒకొకకకటిగా మండిస్తేు జుటటుకాలిన వాసన వస్తేు అది ఉనిా లేదా పటటు కావచుి. కాగత్ం కాలిన వాసన వస్తేు నతలు లేదా
రేయాన్ కావచుి. దారం జఞాలలో కరుగుత్ునాటల యితే అది న్ల
ై ాన్ లేదా ఆకరలిక్ వంటి కృత్రిమ దారం కావచుి.
నైలాన్: ఇది మొటు మొదట త్యారుకాబ్డిన కృత్రిమ దారం. న్ైలాన్ పాలీ ఎమైడ్ల ు హకా్ మిథిలీన్ మోన్నమర్లు,
డాఇయామీన్ మరయు అడిపక్
ి ఆస్తిడ్ లతో త్యారవుతాయి. ఈ పాలీ ఎమడ్
ై ల యొకక ఘనపు ముకకలను కరగంచి అత్ర
చినా రంధాిలు కలిగన, వేడచ
ి ేయబ్డిన జలలల డ్ వంటి లోహపు పళ్ల ం నుండి తోయడ్ం వలల దారాలుగా మారుతాయి. ఈ
దారాలను చలల బ్రచినపుుడ్ు అవి ఘనస్తిిత్రని పొ ందుతాయి. ఆత్రాాత్ వీటిని వదకడ్ం, న్ేయడ్ం చేసుకోవచుి. ఈ న్ల
ై ాన్ తో
త్యారన
ై బ్టు లు మరుపును కలిగ యుండి తేలికగా ఉత్ుకోకవడానికి వీలుగా ఉంటాయి. కనుక ఎకుకవ పాిచురయంలోకి
వచాియి. న్ైలాన్ దారం స్త్ులు దారం కంటే బ్లమైనది.
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పళ్ళు తోకుకున్ే బ్ిష్ యొకక కుంచె

స్త్టట బ్ెలు ులు

న్ైలాన్ తాళ్ళు

పారాచతటట
ల

స్త్ు ల
ర మేజోళ్ళు

గుడారాలు

రేయాన్ : ఇది కృత్రిమంగా త్యారుచేస్తన
ి పటటు. దీని త్యారీకి వాడే మూల పదారి ం కాగత్ం గుజుా. రేయాన్ మొకకల
స్తెలుయలోజ్ నుండి పొ ందదగన ఒకే ఒక కృత్రిమ దారం. కనుక దీనిని స్తెలుయలోజ్ దారం అంటారు. రేయాన్ మొకకల స్తెలుయలోజ్
నుండి త్యారయినపుటికీ అది సహజదారం కాదు. ఇది స్తెలుయలోజ్ కు అన్ేక రస్ాయన పికరయ
ి లు కలిుంచడ్ం దాారా
త్యారవుత్ుంది. కరర లేదా వదురు గుజుా నుండి స్తెలుయలోజ్ ను స్తేకరస్ాురు. దీనికి స్ో డియం హైడాికై్డ్ ను మొదట కలిపి ఆ
త్రాాత్ కారబన్ డెై సలలైైడ్ కలుపుతారు.
క.వంకటరమణ, శ్రరకాకుళ్ం జిలాల.
Ignitephysics.weebly.com

చరవాణి: 80084 23323

విదుయలేలఖ: kvr.lohith@gmail.com

ఈ రస్ాయన్ాలలో స్తెలుయలోజ్ కరగ పానకంగా మారుత్ుంది. దీనిని స్తిాగధ స్తిిత్ర దివం అంతారు. దీనిని చాలా చినా
రంధాిలునా జలలల డ్ వంటి లోహపు పళ్ుం గుండా వేగంగా సజల సలూైూరకామలం దాివణంలోనికి పంపుతారు. ఇది మనకు
పటటు వంటి దారాలను ఇసుుంది. ఈ దారాలను బ్ాగా సబ్ుబతో కడిగ ఎండ్బ్ెడ్తారు.

ఉనిితో క్లసి త్రవరచీలట

డైపర్ బ్యండేజీలట

నారపీచత (లింట్)

ఆక్రలిక్ట: దీనిని కృత్రిమ ఉనిా అంటారు. ఈ రోజులోల ఉనిా దుసుులు ఆకరలిక్ దాారా త్యారుచేసు ున్ాారు. న్ేలబ్ొ గుు, గాలి,
నీరు, నతన్ మరయు సునాపురాళ్ును కలపడ్ం దాారా ఆకరలిక్ ను త్యారుచేస్ు ారు. దీనిని త్డి లేదా పొ డి స్తిునిాంగ్స
పదధ త్రలో త్రపిు పురపెడ్తారు. పొ డి స్తిునిాంగ్స లో కరగపో యిన పాలిమరుల వేడగ
ి ా ఉనా గాలిలోకి తోయబ్డ్ుతాయి. దారాలు
భాష్ుభవనం దాారా ఘనస్తిిత్రని పొ ందుతాయి. త్డి స్తిునిాంగ్స లో పాలిమరల ను కరగంచి, బ్ాగా కడిగ ఆ త్రువాత్ పొ డిగా
చేస్ు ారు. సహజ వనరుల దాారాపొ ందే ఉనిా చాలా ఖరీదెైనది. కాని ఆకరలిక్ తో త్యారైన బ్టు లు సహజ ఉనిా కన్ాా చౌకగా
లభిస్ాుయి.
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అలిల కలకు వాడే దారాలు

స్తెాటు రల ు

త్రవాచీలు

ప్రలిస్ు రు : పాలిసు రు దుసుులు వసు ర పరశ్రమలో మరయు దుసుుల సంసకృత్రలో విపల వాత్ిక మారుులు తెచాియి. ఇవి
సులభంగా ముడ్ుచుకు పో వు. టెరల న్ అన్ేది ఎకుకవ పాిచురయంలోనికి వచిిన పాలిసు రు. దీనిని సనాని దారాలుగా
త్యారుచేసుకోవచుి. ఈ దారం సహజ దారాలతో బ్ాగా మిశ్రణం చెందుత్ుంది. టెరల న్ ను నతలుతో మిశ్రణం చెందిస్తేు టెరకాట్
ను, ఉనిాతో మిశ్రణం చెందించి టెలీఊల్ ను త్రచుగా త్యారుచేస్ు ారు. డెై మిథెల్
ై ఈథర్, టెరఫ్ాురక్ ఆమలం చరయ జరుపగా
ఏరుడిన ఉత్ున్ాానిా డెైహైడక్
ి ఆలకహాల్ తో చరయ న్ ందించి పాలిసు ర్ ను త్యారుచేస్ు ారు. ఈ మూల పదారాిలను వస్ాుాలలో
ఉపయోగంచే దారాలను త్యారుచేయడానికే కాక స్ో డా స్త్స్ాల నుండి పడ్వలు వరకు ఎన్నా ఇత్ర వసుువుల త్యారీకి
ఉపయోగసుున్ాారు. పి.యి.టి స్త్స్ాలు పాలిసు రు యొకక ఒక రూపం. దీనిని స్త్స్ాలు, వంటపరకరాలు, ఫిల్ిలు, తీగలు వంటి
ఎన్నా గృహో పకరణాలకు వాడ్ుతారు.

టెరక
ీ ాట్ చొకాకలు
Ignitephysics.weebly.com

పాలిసు ర్ వస్ాుాలు

PET స్త్స్ాలు

నిజ జీవిత్ంలో వివిధ వస్తువులనత అవి వరడే క్ృత్రామ దారరలనత గురు ంచతట్
మేము కొనిా మా యిండ్ల లో వాడే వివిధ వసుువుల జఞబితాను త్యారుచేస్తిత్రమి. అదే విధంగా మరకొనిా వసుువుల
సమాచారానిా స్తేకరంచిత్రమి. అవి ఏయిే కిుిమ దారాలతో త్యారైనవో పటిుకలో నమోదు చేస్తత్ర
ి మి.
వరుస సంఖయ

స్తేకరంచిన వసుువు

త్యారుచేయబ్డిన కృత్రిమ దారం

1

పళ్ళు తోకుకున్ే బ్ిష్ యొకక కుంచె

న్ైలాన్

2

బ్టు లు ఆరేయడానికి ఉపయోగంచే తాళ్ళు

న్ైలాన్

3

స్త్ు ల
ర మేజోళ్ళు (స్ోు కింగ్స్)

న్ైలాన్

4

డెైపర్

రేయాన్

5

బ్ాయండేజీ

రేయాన్

6

అలిల కలకు వాడే దారాలు

రేయాన్

7

స్తెాటు రల ు

ఆక్రలిక్ట

8

గొడ్ుగుకు వాడే గుడ్డ

ఆక్రలిక్ట

9

పి.ఇ.టి స్త్స్ాలు

ప్రలిస్ు రు

10

త్రవచీలు

ప్రలిస్ు రు

విదాయరి యొక్క వరయఖ్ాయనం: ఈ పాిజకుు దాారా కృత్రిమ దారాలు మన నిత్య జీవిత్ంలో ఏ విధమన
ై పిముఖ పాత్ిను
పో షిసు ున్ాాయో తెలిస్తినది. నిజజీవిత్ంలో ఉపయోగంచే వివిధ వసుువులను స్తేకరంచి వాటిలో ఏ వసుువులు కృత్రిమ
దారాలతొ త్యారుచేస్తన
ి వో తెలుసుకొని వాటిని వరీుకరంచిత్రమి.
జాగరత్ులట :
 వండ్ుత్ునాపుుడ్ు, వలిడ ంగ్స చేసు ునాపుుడ్ు, మంటకు దగు రల ో పనిచేసు ునాపుుడ్ు లేదా భారీ యంత్ి పరకరాలు
వాడేటపుుడ్ు న్ల
ై ాన్ బ్టు లు వేసుకోకూడ్దు.
ముగంపు :

KNOWLEDGE IS POWER

ఈ పాిజకుు దాారా మన దెన
ై ందిన జీవిత్ంలొ ఉపయోగంచే వివిధ కృత్రిమ దారాల గురంచి తెలిస్తినది. ఆ దారాలు ఎలా
త్యారుచేస్ు ారో,వాటి ఆవశ్యకత్ ఏమిటర తెలిస్తినది. మనం ఉపయోగంచే వసుువులలో కూడా కొనిా కృత్రిమ దారాలతో
త్యారుచేసు ునాటట
ల గమనించిత్రమి. కృత్రిమ దారాల యొకక కొనిా ఉపయొగాలను అంత్రాాలం దాారా తెలుసుకున్ాాము.
వనరులట: అంత్రాాలం లో విషయాలు, పాఠ్యపుసు కం, వికీపడ
్ ియా.

క.వంకటరమణ, శ్రరకాకుళ్ం జిలాల.
Ignitephysics.weebly.com

చరవాణి: 80084 23323

విదుయలేలఖ: kvr.lohith@gmail.com

పాిజకుు రపో రుు
ప్రాజెక్ుట పేరు

: నిత్యజీవిత్ంలో గృహో పకరణాలలో కృత్రిమ దారాల పాత్ి

త్రగత్ర

:8వ

విషయం

: భౌత్రక శాసు మ
ర ు

ప్రఠశరల

: జిలాలపరషత్ ఉనాత్ పాఠ్శాల, లోలుగు,పొ ందతరు మండ్లం

నిరవహణా స్మయం

: 5 రోజులు

పరకరాలు/మూలాలు

: అంత్రాాలం, వారాు పత్రికలు, విజఞాన శాసు ర పుసు కములు, నిత్యజీవిత్ంలో వాడే కొనిా వసుువులు.

ప్రాజెక్ుట వివరరలట

మేము మా గృహాలలో గల వివిధ వసుువుల జఞబితాను త్యారుచేస్తి వాటిలో కృత్రిమ దారాలతొ

త్యారయిేయ వసుువులను గురు ంచుట జరగనది. ఆయా వసుువులు ఏ రకమన
ై దారాలతో త్యారన
ై వో విజఞాన శాసు ర
పుసు కములు, అంత్రాాలం మరయు మా ఉపాధాయయుల దాారా తెలుసుకొని వాటి ఆధారంగా నివేదిక త్యారుచేస్తత్ర
ి మి.
కృత్రిమ దారాల యొకక సమాచారానిా మరయు చితాిలను అంత్రాాలం దాారా స్తేకరంచిత్రమి.
పరశీలనలట :
 సహజ దారాలతో త్యారుచేస్తన
ి వస్ాుాలు ఖరీదన
ెై వి. జన్ాభా అవసరాలకు అవి సరపడ్వు.
 సహజ దారాలతో త్యారుచేస్తన
ి వస్ాుాలు ఖరీదన
ెై వి. జన్ాభా అవసరాలకు అవి సరపడ్వు.
 కృత్రిమ దారాలను రస్ాయన్ాలతో త్యారుచేస్ు ారు.
 కృత్రిమ దారాలకు త్కుకవ నీటిని శోషించడ్ం, వేగంగా పొ డిబ్ారడ్ం, వంటి లక్షణాలుంటాయి.
 కొనిా నీటి నుండి రక్షణ పొ ందగలిగేవి. ఇవి మనిాకన
ై వి కావడ్ం సులభంగా వాడ్ుకోగలగడ్ం వంటి అన్ేక పితేయక
లక్షణాలను కలిగ ఉన్ాాయి.
ప్రాజెక్ుట ఫలితాలట :
మా యొకక ఉపాధాయయులు, సహ విదాయరుిలతో మరయు మా త్లిల దండ్ుిలతో మా అభిపాియాలను పంచుకున్ాాము. ఈ
KNOWLEDGE
IS POWER
పాిజకుు దాారా మన దెన
ై ందిన జీవిత్ంలొ ఉపయోగ
ంచే వివిధ
కృత్రిమ దారాల గురంచి తెలిస్తినది. ఆ దారాలు ఎలా

త్యారుచేస్ు ారో,వాటి ఆవశ్యకత్ ఏమిటర తెలిస్తినది. మనం ఉపయోగంచే వసుువులలో కూడా కొనిా కృత్రిమ దారాలతో
త్యారుచేసు ునాటట
ల గమనించిత్రమి. కృత్రిమ దారాల యొకక కొనిా ఉపయొగాలను అంత్రాాలం దాారా తెలుసుకున్ాాము.
మా గూ
ర పు పని విభజన చేసుకుని చితాిలను స్తేకరంచడ్ం జరగనది.
గూ
ర పులోని స్భ్ుయల వివరరలట మరయు పని విభ్జన:
వరుస్ స్ంఖ్య

స్భ్ుయని పేరు

అపపగంచిన పని

1
2
3
4
5
6
సమరుంచిన తేదీ :
క.వంకటరమణ, శ్రరకాకుళ్ం జిలాల.
Ignitephysics.weebly.com

సంత్కాలు
చరవాణి: 80084 23323

విదుయలేలఖ: kvr.lohith@gmail.com

