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Praca ta może być wykorzystywana na lekcjach techniki w Szkole Podstawowej.
Zawarty w niej został opis materiałów i surowców wykorzystywanych na
zajęciach. Treści zawarte w pracy mogą stanowić źródło wiedzy dla nauczyciela
przygotowującego lekcję a dla uczniów atrakcyjną formę poznania nowych
wiadomości.
Integralną częścią tego dokumentu jest multimedialny plik umieszczony na CD
uruchamiany w komputerze przez przeglądarkę internetową.

Praca obejmuje następujące podrozdziały:
- Drewno,
- Papier,
- Materiały włókiennicze,
- Tworzywa sztuczne,
- Metal,
- Produkty spożywcze.

Drewno.

W tym rozdziale zawarte są informacje dotyczące:

- Gatunków drzew
- Właściwości drewna
- Materiałów drewnopochodnych
- Technologii obróbki drewna
- Narzędzi do ręcznej obróbki drewna
- Ekologii.



Gatunki drzew:
a) Liściaste
b) Iglaste

Dąb
Dąb (Quercus), rodzaj z rodziny bukowatych, ok. 600 gatunków drzew i
krzewów występujących głównie w obszarach umiarkowanych półkuli
północnej. Osiąga wysokość 40 m, charakterystyczne owoce, tzw.żołędzie,
osadzone są w zdrewniałych miseczkach. Liście dębu są zazwyczaj klapowane
lub ząbkowane, choć u niektórych gatunków zdarzają się prawie całobrzegie.
Dęby są drzewami długowiecznymi, najstarsze okazy w Polsce oceniane są na
ok. 1200 lat (Bartek we wsi Bartków). W Polsce występują 3 gatunki:
Dąb szypułkowy
1) dąb szypułkowy, najpospolitszy, tworzący lasy jednogatunkowe (dąbrowy)
lub mieszane z gatunkami liściastymi (grądy) lub sosną (bory mieszane).
2) dąb bezszypułkowy występuje wśrodkowej i południowej części kraju w
lasach liściastych. Jest bardziej wymagający odnośnie do temperatury i gleb od
gatunku poprzedniego.
3) dąb omszony występuje w Polsce tylko w Bielinku nad Odrą, natomiast jest
bardzo częsty w południowej Europie. Gatunek ciepłolubny. Często spotyka się
też sadzone dęby amerykańskie, np. dąb czerwony.
Są ważnymi drzewami użytkowymi. Drewno jest ciężkie, twarde, odporne na
działanie wody. Stosowane w budownictwie, stolarstwie i meblarstwie, również
do suchej destylacji drewna. Drewno poddane długotrwałemu działaniu wody
czernieje, dając tzw. dąb czarny, surowiec ceniony w meblarstwie i zdobnictwie.
Bardzo odporne drewno posiada dąb indyjski (Tectona grandis).
dąb korkowy Z kory dębu korkowego, występującego w Portugalii i Hiszpanii,
otrzymuje się korek. Kora innych gatunków zawiera duże ilości garbników
używanych przy wyprawianiu skór oraz w lecznictwie

Buk

W Polsce występuje tylko buk zwyczajny (Fagussylvatica) w zachodniej części
kraju, na Pomorzu i w górach. Pospolity również w zachodniej Europie.
Dostarcza cennego, ciężkiego drewna, używanego w meblarstwie, na sklejki, na
węgiel drzewny. Liczne odmiany sadzone jako drzewa ozdobne.
Na południowym-wschodzie Europy zastąpiony przez buka wschodniego (Fagus
orientalis). W Ameryce występuje buk wielkolistny (Fagus grandiflora). Na
półkuli południowej, w strefie umiarkowanej, rośnie zastępczy rodzaj
Nothofagus, zwany niekiedy bukiem południowym (ok. 40 gatunków).



Wierzba

Wierzba (Salix), rodzaj z rodziny wierzbowatych (Salicaceae), ok. 350
gatunków występujących głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej, w
Polsce 25 gatunków drzew lub krzewów, często rosnących na terenach
podmokłych, wzdłuż rzek i potoków (wikliny).Wierzba borówkolistna
Wierzba iwa
Do najpospolitszych gatunków należą: wierzba iwa (Salix caprea), bardzo często
w całym kraju w lasach i zaroślach, wierzba szara, czyli łoza (Salix cinerea),
rosnąca na terenach bagnistych, wierzba biała (Salix alba) i wierzba krucha
(Salix fragilis),pospolite wzdłuż rzek, sadzone również przy drogach. W górach
występują karłowate gatunki wysokogórskie, m.in.: wierzbażyłkowana (Salix
reticulata), wierzba zielna (Salix herbacea) o wysokości dziesięciu centymetrów
i gałęziach o długości do 5 metrów.
Wierzby należą do roślin pionierskich, często pojawiają się jako pierwsze
rośliny drzewiaste na terenach zdewastowanych. Mają wielorakie zastosowanie:
jako surowiec koszykarski, zwłaszcza wierzba wiciowa, na drewno opałowe i do
przeróbki, do zadrzewień śródpolnych, obsadzania dróg i skarp, jako rośliny
miododajne i lecznicze (dostarczają związków salicylowych).
Wiele odmian ogrodowych, np. wierzby płaczące, charakterystyczne wierzby
głowiaste, powstają w wyniku corocznego obcinania gałęzi.

Akacja
Akacja (Acacia), rodzaj obejmujący ok. 500-800 gatunków drzew i krzewów z
rodziny mimozowatych (Mimosaceae), występujących na obszarach
tropikalnych i subtropikalnych całegoświata. Liście pierzaste, u akacji z
Australii zredukowane i zastąpione przez liściaki. Wiele gatunków ma znaczenie
gospodarcze, np. dostarczają cennego drewna stosowanego w meblarstwie (np.
drewno akcji australijskiej jest twarde, trudno łupliwe i ciężkie - jeden centymetr
sześcienny waży prawie 1,2 grama), gumy arabskiej, garbników i barwników.
Niektórzy przedstawiciele akacji są roślinami ozdobnymi.Żółte, główkowate
kwiatostany, pachnące migdałami, sprzedawane są czasem pod nieprawidłową
nazwą mimozy. W Polsce nazwy akacja używa się potocznie dla grochodrzewu
akacjowego (robinii).

Grab

Grab (Carpinus), rodzaj z rodziny brzozowatych, ok. 30 gatunków rosnących w
strefie umiarkowanej Eurazji i Ameryki Północnej. Drzewa i krzewy zrzucające
liście na zimę, kwiaty rozdzielnopłciowe.
Grab pospolity



W Polsce tylko grab pospolity (Carpinus betulus), główny składnik grądów,
wielogatunkowych lasów liściastych typowych dla obszarów niżowych i niskich
położeń górskich. Drewno ciężkie, twarde, nadaje się do toczenia, wyrabia się
z niego narzędzia, koła, itp. Stosowany jako drzewożywopłotowe, bowiem
znosi dobrze przycinanie.

Olcha

Olsza, olcha (Alnus), rodzaj z rodziny brzozowatych, obejmujący ok. 50
gatunków rozprzestrzenionych głównie w strefie umiarkowanej i chłodnej
półkuli północnej. Drzewa i krzewy związane najczęściej z siedliskami
wilgotnymi.
W Polsce 3 gatunki: olsza czarna (Alnus glutinosa), drzewo niżowe, główny
składnik lasów łęgowych i olesów, olsza szara (Alnus incana), gatunek górski,
tworzący olszynki wzdłuż potoków i rzek górskich (olszynka karpacka), a także
często zajmujący opuszczone siedliska porolne oraz olsza zielona (Alnus
viridis), zwana kosą olchą, krzew wysokogórski, występujący w Polsce tylko w
Bieszczadach i tworzący tam zarośla ponad górną granicą lasu.

Grusza

Grusza polna
Grusza (Pyrus), rodzaj z rodziny różowatych. Kilkadziesiąt gatunków drzew i
krzewów pochodzących z Eurazji i północnej Afryki. Bardzo dawno
użytkowane, a potem uprawiane przez człowieka, stąd wiele odmian i typów.
Pochodzą one od gruszy polnej (Pyrus communis), występującej często w
Polsce, choć pochodzi ona z południowej Europy. Niektóre odmiany pochodzą
od gruszyśnieżnej (Pyrus nivalis), rosnącej dziko na Bałkanach. Odmiany
europejskie są soczyste, miękkie, intensywnie pachnące.
Sporo odmian uprawnych dały także gatunki wschodnioazjatyckie: grusza
usuryjska (Pyrus ussuriensis) i grusza chińska (Pyrus chinensis). Odmiany
azjatyckie cechują się brakiem aromatu, są twarde, lecz bardzo słodkie i
soczyste. Szlachetne odmiany grusz szczepi się na gruszach dzikich lub w
okolicach cieplejszych, na pigwie.

Wiśnia
Wiśnia (Prunus, Cerasus), rodzaj z rodziny różowatych, ok. 45 gatunków
występujących w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Drzewa lub krzewy z
eliptycznymi liśćmi do 15 cm długości, zwykle opatrzonymi przylistkami,
kwiaty białe lub różowe na długich szypułkach, pojedyncze lub zebrane w
baldaszki, owocem jest kulisty pestkowiec zawierający kulistą pestkę i soczysty,
jadalny miąższ.



Wiśnia japońska
W Polsce w stanie naturalnym występują 2 gatunki: wiśnia karłowa (Prunus
fruticosa, Cerasus fruticosa), zwana również wisienką stepową, rosnąca na
nielicznych stanowiskach na wyżynach południowych, gatunek prawnie
chroniony, oraz wiśnia ptasia (Prunus avium, Cerasus avium), nazywana
popularnie czereśnią (czereśnia ptasia) lub trześnią, duże drzewo występujące w
lasach liściastych i mieszanych, głównie w południowej części Polski.
Wiśnia karłowata
Pospolicie uprawiana w licznych odmianach owocowych i bardzo rzadko w
odmianach ozdobnych, największe znaczenie jako drzewo owocowe ma wiśnia
pospolita (Prunus cerasus, Cerasus vulgaris), gatunek mieszańcowego
pochodzenia, nieznany w stanie naturalnym. Jako podkładka pod szlachetne
odmiany owocowe stosowana jest często wiśnia wonna (Prunus mahaleb,
Cerasus mahaleb), czyli antypka, gatunek, którego aromatyczne drewno
używane jest do wyrobu fajek, cygarniczek, pudełek i lasek. Niektóre gatunki są
również cennymi roślinami ozdobnymi, np. wiśnia piłkowana (Prunus serrulata),
zwykle o pełnych i różnie zabarwionych kwiatach.

Jabłoń

Jabłoń (Malus), rodzaj z rodziny różowatych, ok. 30 gatunków drzew i krzewów
występujących dziko w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Stare rośliny
użytkowe i uprawne.
Dostarczają smacznych owoców (jabłek) o dużej zawartości witamin, pektyn,
cukrów i składników mineralnych. Drewno twarde, używane w tokarstwie.
Jedna z najważniejszych roślin owocowychświata (zwłaszcza dla stref
umiarkowanych). W produkcji zajmuje drugie miejsce po owocach
cytrusowych.
Wyhodowano ponad 10 tys. odmian jabłoni. Współcześnie uprawianeszlachetne
jabłonie, będące rezultatem krzyżowania różnych gatunków wyjściowych,
łączone są w gatunek jabłoń domowa (Malus domestica). Jabłoń rozmnaża się
(rozmnażanie) prawie wyłącznie przez oczkowanie i szczepienie.



Jako podkładki stosuje się jabłoń dziką (Malus silvestris), występującą także
rzadko w Polsce, jabłoń jagodową (Malus baccata), pochodzącą z Azji
Wschodniej, i jabłoń śliwolistną (Malus prunifolia) z Chin i Japonii. Wiele
odmian jabłoni uprawia się jako drzewa ozdobne, zarówno ze względu na
kwiaty, jak i barwne owoce.

Klon

Klon zwyczajny
Klon (Acer), rodzaj z rodziny klonowatych, ok. 150 gatunków drzew i krzewów
z obszarów klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Szczególnie dużo
klonów występuje w Azji Wschodniej. Cechą charakterystyczną jest owoc
wykształcony w postaci podwójnego skrzydlaka.
W Polsce 3 gatunki, ważne składniki lasów oraz wykorzystywane gospodarczo.
Drewno klonu jest twarde, ciężkie, barwy jasnej, używane w stolarstwie i
meblarstwie, zwłaszcza na okleiny oraz do toczenia. Klony są często sadzone w
parkach oraz jako zieleń przyuliczna. Otrzymano wiele odmian ozdobnych.
W lasach górskich istotną rolę odgrywa jawor (Acer pseudoplatanus). Klon
zwyczajny (Acer platanoides) występuje jako domieszka w lasach liściastych na
terenie całego kraju. Najrzadszy jest klon polny lub paklon (Acer campestre),
preferujący ciepłe lasy liściaste w południowej części kraju.
Duże znaczenie gospodarcze ma w swej ojczyźnie, Ameryce Północnej, klon
cukrowy (Acer saccharophorum). Z soku wyciekającego z naciętych pni
otrzymuje się syrop klonowy. Liść klonu cukrowego jest symbolem Kanady i
znajduje się na fladze i w godle tego kraju.
Z klonów obcego pochodzenia najczęściej w Polsce sadzony jest i często
dziczeje klon jesionolistny (Acernegundo), pochodzący z Ameryki Północnej.
Również amerykański jest klon srebrzysty (Acer saccharinum), dość odporny na
zanieczyszczenia i często sadzony w miastach.
Najbardziej ozdobne są, pochodzące z Azji Wschodniej, klon palmowy (Acer
palmatum) i klon japoński (Acer japonicum). Z obu tych klonów otrzymano
wiele odmian o różnobarwnym ulistnieniu, pokroju, kształcie liści

Lipa

Lipa drobnolistna
Lipa (Tilia), rodzaj z rodziny lipowatych, obejmujący ok. 45 gatunków drzew
występujących w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W Polsce rosną dziko
2 gatunki: lipa drobnolistna (Tilia cordata), pospolity składnik lasów liściastych
na niżu i w niższych położeniach górskich oraz lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos), rosnąca w południowej części kraju i sięgająca nieco wyżej w
górach, również składnik wielogatunkowych lasów liściastych.



Oba gatunki często sadzone w parkach, jako drzewa alejowe, przy kościołach.
Drewno cenne, miękkie, łatwe w obróbce, stosowane w rzeźbiarstwie,
snycerstwie, do wyrobu instrumentów muzycznych.
Z gatunków obcych często sadzone są: lipa krymska (Tilia x euchlora),
stosowana jako drzewo alejowe oraz lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) z Azji
Mniejszej, drzewo odporne na suszę i dobrze znoszące warunki miejskie.

Drzewa iglaste

Sosna

Sosna zwyczajna
Sosna (Pinus), rodzaj z rodziny sosnowatych, obejmujący ok. 100 gatunków,
występujących głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej, choć niektóre
gatunki sięgają w obszary tropikalne. W większości okazałe drzewa szpilkowe,
zawsze zielone, szpilki zebrane w pęczki po 2, 3 lub 5. Szyszki bardzo
zróżnicowane co do wielkości (do 50 cm długości) i kształtu. Sosny odgrywają
istotną rolę lasotwórczą, zwłaszcza w obszarze tajgi, tworząc niekiedy
jednogatunkowe lasy na znacznych powierzchniach. Są również bardzo ważnym
źródłem drewna, miękkiego, łatwego w obróbce, cenionego w budownictwie,
meblarstwie, używanego także do produkcji papieru, celulozy, na opał, itp.
Kosodrzewina .W Polsce rosną 4 gatunki: w górach kosodrzewina, limba i sosna
błotna (Pinus uliginosa), na niżu zaś sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) będąca
najważniejszym drzewem użytkowym. Z sosen obcego pochodzenia największe
znaczenie ma sosna czarna (Pinus nigra) z południowej Europy, często sadzona i
dobrze rosnąca w Polsce oraz sosna wejmutka (Pinus strobus) z Ameryki
Północnej, równie często sadzona, lecz mniej wartościowa.

Sosna czarna
Najstarszym drzewemświata jest sosna kolczasta zwana również sosną
karłowatą (Pinus aristata) występująca w Górach Białych w południowo-
wschodniej części USA, wiek niektórych osobników określono na ponad 4500
lat.

Świerk pospolity
Świerk (Picea), rodzaj z rodziny sosnowatych, obejmujący ok. 50 gatunków,
występujących na obszarach umiarkowanych i chłodnych półkuli północnej.
Wysokie drzewa szpilkowe o regularnej, stożkowej koronie, szpilki ustawione
spiralnie, szyszki cylindryczne, zwisające. Drewno miękkie, lekkie, elastyczne,



cenione i powszechnie używane.
Świerki wymagają siedliskświeżych lub wilgotnych,źle znoszą niskie opady.
W Polsce rośnie tylko świerk pospolity (Picea abies), gatunek występujący w
górach i w północno-wschodniej części kraju, także często sadzony.Świerk
syberyjski (Picea obovata) występuje od Półwyspu Skandynawskiego, aż po
Morze Ochockie i jest jednym z podstawowych składników tajgi eurazjatyckiej.
W górach Półwyspu Bałkańskiego rośnie świerk serbski (Picea omorica), często
spotykany również w uprawie jako drzewo ozdobne. W tajdze amerykańskiej
świerki odgrywają bardzo ważną rolę lasotwórczą, np.świerk biały (Picea
glauca), Picea mariana i Picea rubens. W Górach Skalistych występuje znany z
powszechnej uprawyświerk kłujący (Picea pungens). W zachodniej Kanadzie,
w Kolumbii Brytyjskiej, znaczne przestrzenie zajmujeświerk sitkajski (Picea
sitchensis), jeden z najwyższych przedstawicieli tego rodzaju osiągający
wysokość 80 m.

Limba
Limba, Limba europejska, Pinus cembra,przedstawiciel rodziny sosnowatych,
drzewo występujące w wysokich położeniach górskich, przy górnej granicy lasu
i w piętrze subalpejskim: Alpy, Karpaty,w Polsce tylko w Tatrach. Niekiedy
sadzone w lasach górskich oraz w parkach.
Osiąga 20-25 m, o gęstej, wąskostożkowatej lub cylindrycznej koronie. Igły ma
cienkie, długości 6-10cm, zebrane po 5 na krótkopędach. Mają kolor żywo-
zielony, na wewnętrznych krawędziach z niebieskawo białymi paskami.Żółte
kwiaty żeńskie i czerwone męskie pojawiają się w czerwcu lub lipcu. Szyszki
limby są jajowate, długości 5-8cm, osadzone są pionowo. Nasiona długości
około 1 cm, bez skrzydełek, są słodkie i odżywcze, chętnie są zjadane przez
ptaki i gryzonie. Limby rosną bardzo wolno, są odporne na mróz i obfite opady
śniegu. Wymagają krótkiego, lecz ciepłego lata i dużej wilgotności powietrza.
Drewno cenione, zwłaszcza w meblarstwie, jednak nie pozyskiwane, ponieważ
limba jest u nas pod ochroną. Nasiona, tzw. orzeszki limbowe, jadalne.



Jodła
Jodła pospolita
Jodła (Abies), rodzaj z rodziny sosnowatych, obejmujący ok. 50 gatunków
zimozielonych drzew rosnących na półkuli północnej. Charakterystyczne są
szyszkiżeńskie stojące pionowo na górnych gałęziach i rozsypujące się po
dojrzeniu. Szpilki płaskie, z dwoma jasnymi paskami na spodniej stronie.
Drewno jasne, lekkie, bezżywiczne, używane w stolarstwie i w budownictwie.
Kwiatostany męskie jodły pospolitejW Polsce występuje jodła pospolita (Abies
alba), wysokość do 50 m,średnica pnia do 2 m,żyje do 500 lat, tworzy
drzewostany z bukiem lubświerkiem w górach i sąsiednich wyżynach.
Największe rozmiary - do 100 m wysokości - osiąga jodła olbrzymia (Abies
grandis), pochodząca z Ameryki Północnej.

Jodła koreańska
Na Kaukazie występuje jodła kaukaska (Abies nordmanniana), zaś tajgę
syberyjską buduje m.in. jodła syberyjska (Abies sibirica). Wiele gatunków
uprawianych jako rośliny ozdobne (np. jodły amerykańskie lub
dalekowschodnie), a także wprowadzane do lasówjako drzewa dostarczające
cennego drewna.

Modrzew
Modrzew europejski
Modrzew (Larix), rodzaj z rodziny sosnowatych, ok. 20 gatunków drzew
zrzucających szpilki na zimę, występujących w strefie chłodnej i umiarkowanej
półkuli północnej Różne gatunki modrzewia są bardzo odporne na niekorzystne
warunki siedliskowe, niektóre sięgają bardzo daleko na północ, tworząc polarną
granicę lasu lub w górach formują górną granicę lasu, np. w Alpach.
Modrzew europejski, kwiatostanżeński i kwiat męski
Modrzew dostarcza cennego drewna, bardzo odpornego i trwałego, stosowanego
w budownictwie i stolarstwie. W Polsce 2 gatunki: modrzew polski (Larix
polonica), rosnący na niżu, oraz modrzew europejski (Larix decidua), niekiedy
występujący dziko w Tatrach, natomiast powszechnie sadzony w lasach. Jako
gatunki uprawiane spotkać można też u nas modrzew japoński (Larix
kaempferii) z Azji Wschodniej oraz modrzew syberyjski (Larix sibirica) z
Syberii, jeden z głównych składników tajgi.



Właściwości drewna
Charakterystyka drewna

Budowa wtórna łodygi
W skład drewna wchodzą: cewki,ściśle do siebie przylegające, martwe komórki
o jamkowanychścianach, naczynia, długie rury utworzone ze zdrewniałych,
martwych komórek, u których zanikły poprzeczneściany komórkowe, aściany
boczne opatrzone są spiralnymi, obrączkowymi lub siatkowatymi zgrubieniami,
sklerenchymatyczne włókna drzewne (sklerenchyma) pełniące wyłącznie
funkcje wzmacniające, oraz miękisz drzewny, jedynyżywy element drewna
zapewniający łączność z sąsiednimi tkankami oraz magazynujący substancje
zapasowe.
Wykształcenie drewna w toku ewolucji umożliwiło roślinom opanowanie
środowisk lądowych. Drewno jest tworzywem o budowie komórkowej, jego
składnikami chemicznymi są: celuloza, lignina, hemiceluloza, woda oraz
charakterystyczne dla danego gatunkużywice, cukry (węglowodany), garbniki i
substancje mineralne.
Ze względu na pochodzenie drewno dzieli się na iglaste (sosna, jodła itp.) i
liściaste (twarde, np.: dąb, grab, buk, wiąz, akacja oraz miękkie, np.: lipa,
wierzba, topola, osika). Drewno cechuje lekkość, trwałość, sprężystość, znaczna
wytrzymałość mechaniczna, mały współczynnik rozszerzalności cieplnej, małe
przewodnictwo ciepła i dźwięku, łatwość obróbki, w stanie suchym bardzo mała
przewodność elektryczna.
Ujemną cechą wszystkich gatunków drewna jest higroskopijność, pęcznienie,
kurczenie się i pękanie. Drewno szeroko wykorzystywane jest w przemyśle
budowlanym (jako materiał budowlany, wykończeniowy i pomocniczy), w
górnictwie, kolejnictwie,komunikacji, w przemyśle meblarskim, papierniczym
oraz do produkcji materiałów drewnopochodnych (forniry, sklejki, płyty
pilśniowe, paździerzowe, wiórowe, wełna drzewna itp.).
Drewno jako tworzywo artystyczne
Drewno jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów, towarzyszący
człowiekowi od zarania cywilizacji.Stosowane w budownictwie, rzeźbie,
meblarstwie i wielu innych dziedzinach rzemiosła artystycznego. Dostępność
poszczególnych gatunków, ich różnorodność i indywidualne cechy wpłynęły na
rozmaite wykorzystanie w architekturze i sztuce.
Na przykład drewno sosnowe,świerkowe i jodłowe od wieków było używane w
budownictwie dawnej Polski, Rosji i Skandynawii. Drewno lipowe doskonale
nadaje się do rzeźby ze względu na miękkość i łatwość obróbki.
Drewno stanowiło podstawowy materiał w meblarstwie. Zachowane sprzęty
gotyckie wskazują na częste stosowanie dębiny, w okresie renesansu
szczególnie korzystano z orzecha (zwłaszcza we Włoszech).
Począwszy od okresu baroku do mebli szkieletowych dołączano drewno bukowe



i łączono kilka gatunków, w zależności od widoczności i przeznaczenia
elementów. Ze względu na oszczędność materiału, powierzchnię wielu mebli
wykonanych z drewna tańszego okładano okleiną (fornirem) z drewna
cenniejszego, zarówno krajowego, np. orzecha, jak również egzotycznego.
Ebenistyka francuska stosowała od XVII do XIX wieku ok. 50 odmian
importowanego drewna kolorowego, takiego jak: mahoń cejloński i z
Hondurasu, cedr, zielony i czarny heban z Madagaskaru, drewno sandałowe z
Koromandelu, pomarańczowe z Chin, cytrynowe z Syjamu, fiołkowe z Indii.
W okresie klasycyzmu i empire'u modne były meble oklejone mahoniem lub
wykonane w tzw. masywie. Do wyrobu klocków drzeworytniczych stosowano
twarde drewno bukszpanu, jako podkładu malarskiego używano desek lipowych
i bukowych (Polska iśrodkowe Niemcy), dębowych w Niderlandach, desek z
topoli i orzecha we Włoszech.

Materiały drewnopochodne

Fornir:
Cienkie arkusze drewna, o grubości od 0,1 mm do 5,0 mm, otrzymywane przez
płaskie lub obwodowe skrawanie drewna. Forniry dzielą się na okleiny i obłogi,
odrębną grupę stanowią zaś forniry do wyrobu sklejki.

Grubizna:
Użytkowe drewno okrągłe, ośrednicy nie mniejszej niż 7 cm, mierzonej wraz z
korą w cieńszym jego końcu (wg polskiej normy). Niekiedy (w przypadku
cenniejszych gatunkówdrewna) za grubiznę przyjmuje się sortymenty o
średnicy nie mniejszej niż 5 cm.

Obłogi:
Rodzaj forniru, materiał stosowany do oklejania wyrobów drewnianych jako
podkład pod okleinę, farbę lub inną powłokę kryjącą.

Okleina:
Rodzaj forniru, cienkie płyty drewniane (o grubości 0,4-3,0 mm) wyrabiane ze
szlachetnych gatunków drewna (np. dębu, orzecha, modrzewia) posiadającego
efektowne wzory usłojenia, barwę i połysk. Okleinę otrzymuje się przez
odpowiednie skrawanie pnia drzewa, zazwyczaj uprzednio poddanego działaniu
pary wodnej.
Okleiny znajdują szerokie zastosowanie w meblarstwie do oklejania mebli
wykonanych z pospolitych gatunków drewna, płyt stolarskich itp.
Płyta wiórowa:
Płyta wykonana z wiórów drzewnych spajanych pod ciśnieniem klejem
syntetycznym, o powierzchni naturalnej szlifowanej, oklejonej obłogiem,



laminowanej lub lakierowanej. W zależności od struktury przekroju rozróżnia
się płyty wiórowe: jedno- i trzywarstwowe oraz frakcjonowane (wielkość
cząstek drzewnych zwiększa się od płaszczyzn kuśrodkowi). Płyty wiórowe
służą głównie do produkcji mebli i stałego wyposażenia wnętrz (np. panele
boazeryjne). Produkuje się również płyty wiórowo-paździerzowe, z wiórów
drzewnych i paździerzy lnianych, konopnych lub ich mieszaniny, spojonych ze
sobą klejem syntetycznym, stosowane głównie w produkcji mebli i
budownictwie, oraz płyty wiórowo-cementowe.

Stolarska płyta:
Tworzywo drzewne, którego część wewnętrzna (złożona z listew) oklejona jest
fornirowymi obłogami. Oprócz płyt pełnych (z listwami równoległymi) spotyka
się także stolarskie płyty pustakowe (z listewkami tworzącymi kratownicę
komórkową).

Tarcica:
Podstawowy półprodukt drzewny otrzymywany przez podłużne piłowanie
drewna okrągłego. Tarcica dzieli się na: nieobrzynaną i obrzynaną oraz
ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Technologia obróbki
Obróbka drewna - ogół procesów technologicznych mających na celu zmianę
kształtów, wymiarów lub właściwości fizycznych i mechanicznych drewna.
Ze względu na rodzaj stosowanych procesów technologicznych rozróżnia się
obróbkę drewna: mechaniczną (np. korowanie, cięcie), cieplno-wodną (np.
działanie na drewno parą wodną), fizyko-chemiczną (jednoczesne zastosowanie
obróbki mechanicznej i chemicznej, m.in. przy produkcji materiałów
drewnopochodnych, np. drewna warstwowego) oraz chemiczną (polegającą na
wyodrębnianiu z drewna jego substancji składowych, np. celulozy, węgla
drzewnego, kalafonii).
Ze względu na stopień przetworzenia drewna rozróżnia się: obróbkę drewna
pierwiastkową (otrzymywanie półfabrykatów, np. fornirów, tworzyw
drewnopochodnych) oraz obróbkę drewna wtórną (otrzymywanie gotowych
wyrobów, np. mebli, stolarki budowlanej).



Ekologia

Przez ostatnie kilka milionów lat rozwój obszarów leśnych pozostawał
niezakłócony ingerencją człowieka. Prawa naturalne regulowałyżycie lasu.
Jednak od kilku tysięcy lat coraz większy wpływ na rozwój lasów ma człowiek.
Przez długie lata tylko je wycinał i wypalał, by zdobyć tereny pod uprawę
innych roślin, dopiero stosunkowo niedawno zaczął także sadzić nowe.w
umiarkowanych szerokościach geograficznych, zwłaszcza na półkuli północnej,
dominują lasy liściaste, z takimi gatunkami drzew jak dęby, kasztany, wiązy,
klony, buki, jesiony, topole i brzozy. Drzewa liściaste rosną przez wiosnę i lato,
a jesienią tracą liście. Wymagają ciepłego lata, łagodnej zimy i znacznych,
rozłożonych równomiernie opadów, rzędu 800 milimetrów rocznie. Wraz z
przesuwaniem się ku północy, zimy stają się coraz mroźniejsze, a drzewa
liściaste ustępują miejsca wiecznie zielonym drzewom iglastym. Ten pas
naturalnych lasów szpilkowych na południe od koła podbiegunowego znany jest
jako tajga. Lasy te są intensywnie eksploatowane przez przemysł drzewny, ale
ciągle jeszcze, na przykład na Syberii, istnieją ogromne połacie nie naruszone
przez człowieka. Również w Kanadzie i na Alasce zachowały swe naturalne lasy
iglaste, w znacznej części chronione jako parki narodowe. największe lasy na
świecie znajdują się w okolicach równikowych i znane są jako tropikalne lasy
deszczowe. Występują one w Ameryce Południowej (dorzecze Amazonki i
Orinoko), w AmeryceŚrodkowej, wśrodkowej i zachodniej Afryce (dorzecze
Kongo, Nigru i Zambezi), w Indiach i Indochinach. Obszary te charakteryzują
nagłe, ulewne deszcze, a roczna suma opadów przewyższa 2000 mm. Występuje
tu więcej gatunków roślin (w tym drzew) i zwierząt niż w jakiejkolwiek innej
formacji roślinnej na ziemi. Drzewa są wiecznie zielone, wysokie, płytko
zakorzenione, z rozdętymi u podstawy pniami i korzeniami powietrznymi .
Typowe dla lasów równikowych są również rośliny pnące - liany i epifity
.Nieodwracalne straty Tropikalne lasy deszczowe pokrywają "tylko" 6%
powierzchni Ziemi, ale są miejscem występowania aż połowy wszystkich
gatunków roślin i zwierząt żyjących na naszej planecie. Po wycięciu lasu
deszczowego następuje bardzo szybkie wypłukiwanie i erozja gleby, znaczne
obniżenie produkcji biologicznej (plony roślin uprawnych są o wiele niższe niż
na wylesionych terenach strefy umiarkowanej), brak możliwości odbudowy
złożonej struktury biocenozy. Mimo to, co roku na obszarze 50 państw wycina
się 16 mln hektarów lasów deszczowych, czyli obszar równy połowie
powierzchni Polski. Oznacza to,że co sekundę znika las równy powierzchni 2
boisk piłkarskich. Aktualnych danych dostarczają zdjęcia satelitarne.



Potwierdzają one,że lasy wycinane są obecnie znaczne szybciej niż w latach 70.
Szacuje się, że w wyniku wycinki lasów deszczowych, każdego dnia z
powierzchni naszej planety znika od 50 do 150 gatunków roślin i zwierząt, wiele
z nich, zanim zostaną odkryte lesie tropikalnym na powierzchni 1000 ha można
znaleźć nawet 750 gatunków drzew i 1500 gatunków roślin kwiatowych. Jeden
hektar lasu tropikalnego to od 50 do 200 gatunków drzew, dla porównania
typową europejską dąbrowę porasta mniej niż 20 gatunków drzew. Las
deszczowy, ze swoim bogactwem i różnorodnością form życia, jestźródłem
cennych substancji wykorzystywanych do produkcji lekarstw, między innymi
antybiotyków. Jest to oczywiście tylko jeden z powodów, dla których
powinniśmy chronić lasy deszczowe.. Najlepszym z dotychczas znanych
sposobów eksploatacji lasów tropikalnych jest, tzw. wycinka selektywna. Kraje,
które obecnie próbują wprowadzać wycinkę selektywną na większą skalę to:
Kostaryka, Kamerun, Malezja oraz Trynidad i Tobago. Inną formą dbałości o
środowisko naturalne jest zakaz importu towarów wytwarzanych ze szkodą dla
jego zasobów. Na przykład Niemcy importują tylko drewno pochodzące z lasów
zarządzanych zgodnie z zaleceniami ekologów. World Wide Found for Nature
rozpoczęła kampanię na rzecz wyodrębnienia obszarów chronionych, a jej celem
jest objęcie ochroną 10% powierzchni poszczególnych formacji leśnych do roku
2000.

Papier

Otrzymywanie papieru

Materiały te wyrabia się zasadniczo z takich surowców, jak: szmaty, drewno,
słoma lub makulatura. Zanim surowce zostaną użyte do właściwego wyrobu
papieru, kartonu czy tektury, poddawane są przeróbce, a mianowicie rozdarciu
i rozdrobnieniu na włókienka przez rozcieranie, działanie kwasami i
gotowanie. Każdy z surowców ze względu na swą budowę organiczną i skład
chemiczny jest przerabiany w nieco odmienny sposób.

Grubość papieru określamy za pomocą tak zwanej gramatury. Oznacza ona
ciężar arkusza papieru o powierzchni 1 m2 i wyrażona jest w gramach na metr
kwadratowy. Na przykład oznaczenie: 100 g/m2 odczytamy: jeden metr
kwadratowy ma ciężar 100 g.
Jeżeli gramatura nie przekracza 30 g/m2, to materiał taki nazywamy bibułkami
(8-25 g/m2), jeżeli gramatura zawiera się w granicach 30-140 g/m2, mówimy o
papierach, natomiast materiały o gramaturze powyżej 140 g/m2 noszą nazwę
kartonów i tektury.



Materiały papiernicze

Papiery drzewne krótkowłókniste najczęściej znajdują zastosowanie jako
opakowania, jako przekładki do suszenia oraz jako makulatura przy pracy
(papier ochronny).

Wszystkie papiery białe i jasne należy przyklejać tylko krochmalem, który
nie pozostawia plam; papiery szare i deseniowe można przyklejać klajstrem.

Bibułki marszczone (krepiny) oraz papiery deseniowe wygniatane nakleja
się na tekturę klejem stolarskim; należy wówczas cienko powlec tekturę

klejem, poczekać chwilę na skrzepnięcie kleju, następnie nałożyć bibułkę lub
papier. Karton jest produktem pośrednim między papierem a tekturą (co do
grubości), jego gramatura zawartajest w granicach 160-250 g/m2.
Produkowane są kartony zarówno białe (kreślarskie), jak i barwione. W
handlu spotykamy kartony o nazwach: albumowy, skoroszytowy okładkowy
i broszurowy. Kartony albumowe i skoroszytowe są dość grube i sztywne, o
matowej powierzchni, natomiast albumowe mają często deseń wyciśnięty na
powierzchni.

Kartony okładkowe są gładkie.
Do kartonów zaliczyć można również brystole służące do wyrobu pocztówek

oraz papiery rysunkowe i kreślarskie. Te ostatnie są białe i spoiste. Karton
kreślarski wyróżnia się szczególną spoistością i sztywnością.

Karton ma szerokie zastosowanie. Używa się go do wyrobu okładek do
zeszytów, notatników, różnego rodzaju pudełeczek, małych modeli brył
geometrycznych, zabawek, ozdób choinkowych, teczek, portfelików, albumów
do pocztówek, fotografii i znaczków pocztowych, do wzmacniania płaszczyzn,
podklejania ilustracji. Zależnie od przeznaczenia używa się kartonów różnej
grubości, sztywności i barwy. Karton najlepiej kleić klejem stolarskim, który
szybko tężeje i nie powoduje falowania oraz rozciągania materiału. Większe
jednak płaszczyzny kartonu łatwiej przyklejać klajstrem

Tektura jest wytworem papierniczym spilśnionym Powstaje ona przez
sklejanie cieńszych arkuszy podczas prasowania, toteż daje się z łatwością
rozdzielać (łupać). Mamy zasadniczo dwa rodzaje tektur: ręczne i maszynowe.
Rozpoznać je bardzo łatwo: tektura ręczna jest przeważnie grubsza, brzegi ma
nie obcinane, a grubość nie wszędzie jednakową; tektura maszynowa jest
cieńsza, ma obcięte brzegi, a grubość całego arkusza jest jednakowa.

Tektura biała nadaje się na podkładki do pracy, do pisania, na tablice, do
podklejania obrazów, do przekładek.

Tektura brązowa służy do wyrobu pudeł, tek oklejanych, brył oklejanych
oraz okładek do książek.



Tektura szara, pomimo licznych zalet, ma jednak mniejsze zastosowanie ze
względu na spoistość i twardość oraz trudną obróbkę. Nadaje się doskonale do
wykonywania przedmiotów, które nie będą później oklejane, takich jak bryły
rysunkowe, pudła, teczki.

Tekturażółta słomiana nadaje się do wyrobu pudełek i opakowań. Tektura
falista ma zastosowanie przy wykonywaniu dekoracji i tablic do ogłoszeń,
używana jest także do budowy zabawek, na przykład domków, zagród,
środków lokomocji, mebelków itp.

Tektura angielska (preszpan), najczęściej używana przez radioamatorów, jest
trudna do obróbki, szczególnie do sklejania (można ją kleić klejem
epoksydowym, np. Epidianem 5.
Materiałem powszechnie używanym w introligatorstwie jest płótno introli-
gatorskie - przesycona apreturą, rzadka, cienka bawełniana tkanina. Dzięki
apreturze jest ono dość sztywne i pozornie grube. Naklejać je można tylko
rzadkim klejem stolarskim, nie wolnościskać w prasie naświeżo, jedynie
przycisnąć deseczką. Pod wpływem klajstru lub krochmalu traci połysk, deseń
i rozciąga się.

Badanie właściwości papieru

Podczas wszelkich prac introligatorskich niezmiernie ważne jest umiejętne
określanie kierunku włókien w materiale. Jest to szczególnie istotne podczas
oklejania dużych płaszczyzn, gdy smarujemy je klejem. Dobrze dopasowane
wielkością dwa kawałki papieru w razie nieumiejętnego smarowania klejem
tak bardzo zmienią swoje wymiary,że absolutnie nie będą do siebie pasowały,
a gotowy, sklejony produkt będzie zupełnie inny, niż to wynika z rysunku
wykonawczego.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż smarując papier klejem musimy pamiętać, że
podczas smarowania równolegle do włókien - nic się nie dzieje - papier prawie
nie rozciąga się, a więc i jego wymiary są stałe. Natomiast podczas
smarowania papieru w poprzek włókien papier bardzo rozciąga się i oczywiś-
cie zmienia swoje wymiary.

A więc, aby uniknąć ogromnych nieraz komplikacji podczas pracy, prakty-
czne określenie kierunku włókien w papierze jest dla nas niezbędne. Istnieją
dwie bardzo proste metody określania kierunku włókien w materiałach
papierniczych: jest to metoda rozdzierania i metoda rozciągania, zwana inaczej
metodą marszczenia.

Metoda rozdzierania polega na tym,że niewielki arkusik papieru przezna-
czonego do próby rozdzieramy palcami wdwóch prostopadłych kierunkach i
następnie obserwujemy krawędzie rozdarć. Rozdarcie wzdłuż włókien da
krawędzie prawie równe, natomiast rozdarcie w kierunku prostopadłym do
włókien da krawędzie postrzępione.



Druga metoda rozciągania - polega na dość silnym przeciągnięciu dwoma
ściskającymi papier palcami po krawędziach papieru prostopadłych do siebie.
Krawędź papieru równoległa do włókien nie ulegnie zmianie po tym zabiegu,
natomiast krawędź prostopadła do włókien na skutek rozciągania bardzo silnie
będzie pofalowana, zmarszczona .

Materiały włókiennicze
Surowce naturalne

Wełna

Grupa tkanin wełnianych i wełnopodobnych obejmuje tkaniny zawierające
100°/o wełny, włókien sztucznych lub syntetycznych oraz tkaniny z mieszanek
wełny z innymi włóknami. W mieszankach stosuje się wełnę z elaną (cięte
włókno poliestrowe), wełnę z Argoną (cięte włókno wiskozowe), wełnę z
Polaną (cięte włókno poliamidowe), z Anilaną (włókno poliakrylonitrylbwe),
Meroną (modyfikowane włókno wiskozowe). Włókna syntetyczne zwiększają
wytrzymałość oraz właściwości termoplastyczne. Zastosowanie zaś włókien
sztucznych wiskozowych wpływa na zmniejszenie ceny. Do tradycyjnych już
tkanin wełnianych i wełnopodobnych przybywają wciąż nowe.

Jedwab

W niewielkiej ilości wytwarza się je z jedwabiu naturalnego, głównie są to
tkaniny z jedwabiu wiskozowego i octanowego oraz z włókien poliamidowych
(stylon) i poliestrowych (torlen, toriwlan) oraz z mieszanek tych włókien. Dzięki
zastosowaniu różnej techniki splotów i użyciu przędz fantazyjnych, tkaniny te
mają zróżnicowaną powierzchnię, będą to także tkaniny tiulowe, koronkowe,
haftowane i runowe (aksamity, welwety). Tkaniny z jedwabiu sztucznego i
syntetycznego zwiększają cechy użytkowe przez zastosowanie specjalnego
wykończenia uszlachetniającego. Właściwości przeciwkurczliwe i
przeciwgniotliwe nadaje się tkaninom z włókien sztucznych - celulozowych.
Satyny jedwabne (z włókien sztucznych) zyskują połysk i chwyt zbliżony do
jedwabiu naturalnego, dzięki tzw. wytłaczaniu jedwabistemu (nasyconą żywicą
syntetyczną tkaninę, poddaje się procesowi gładzenia). Przy tkaninach
sukienkowych z włókien syntetycznych poliestrowych, o skłonnościach do
elektryzowania, stosuje się w celu zmniejszenia tej wady - wykończenia
antyelektrostatyczne. Tkaniny z włókien syntetycznych (poliestrowych lub
poliamidowych) przeznaczone na odzież sportową i płaszcze przeciwdeszczowe
powleka się warstwą wodoodporną nabłyszczaną na prawej .



Ponadto niektóre tkaniny syntetyczne (poliamidowe - stylon i poliestrowe
- torlen) przeznaczone na efektowną odzież sportową mają wykończenie
powlekane wodoszczelne - metalizowane. Połysk metaliczny uzyskuje się
dzięki dodaniu do pasty powlekającej odpowiednich pyłów różnych metali.
Tkaniny tego typu nie przepuszczają wody i obok dużej wytrzymałości
odznaczają się doskonałą odpornością na gniecenie.

Len
Len jest rośliną jednoroczną, dochodzącą do jednego metra wysokości.

Łodyga posiada małe lancetowate listki. Len kwitnie przeważnie niebiesko,
niekiedy biało. Włókno znajduje się w łodydze, która zbudowana jest z
naskórka, warstwy korowej, warstwy' drewna i rdzenia. Cenne dla nas
włókno - w postaci długich wiązek spojonych klejem roślinnym - znajduje
się w łyku w warstwie korowej. Najmocniejsze włókna lnu otrzymuje się z
niezupełnie dojrzałej rośliny. Często jednak uprawia się len nie tylko dla
włókna, ale i dla nasion, czyli siemienia lnianego. Len wyrwany z
korzeniami i powiązany w snopki suszy się na polu, potem za pomocą
przyrządu zwanego czochrą odrywa się główki z nasionami

Bawełna
Bawełna była uprawiana już na kilka tysięcy lat przed naszą erą. Pochodzi

ona z Indii Wschodnich, skąd zawędrowała do Chin, Persji i Arabii, a dzięki
kupcom arabskim do Hiszpanii. Z Hiszpanii zaś umiejętność przędzenia i
tkania bawełny rozeszła się po całej Europie.

Ogromny rozwój przemysłu bawełnianego w Europie pod koniec XVIII w.
nastąpił w związku z wynalezieniem i zastosowaniem parowych maszyn
przędzalniczych i tkackich. W Polsce pierwsze fabryki przerabiające bawełnę
uruchomiono naŚląsku, w Łodzi i jej okolicach, gdzie w XIX w. zaczął się
rozwijać wielki przemysł bawełniany.

Uprawa bawełny wymaga klimatu ciepłego i wilgotnego. Wysoko-
gatunkowa bawełna jest uprawiana w Rosji, Egipcie, Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Brazylii, Meksyku i Chinach. Do Polski sprowadza się
bawełnę przede wszystkim ze Związku Radzieckiego, Egiptu i Brazylii.

Bawełna jest rośliną jednoroczną. Dla celów przemysłowych uprawia się
krzewy bawełniane o wysokości jeden do trzech metrów. Kwiaty bawełny są
białe, różowe;żółte, często purpurowe. Po ich przekwitnięciu powstają
torebki nasienne wielkości orzecha włoskiego. Wewnątrz znajdują się nasiona
obrośnięte puchem. Gdy torebki owocowe dojrzeją, pękają, a puch wysypuje
się na zewnątrz. Wiatrosiewność rośliny wykorzystuje człowiek, zbierając
puch.
Zbiór bawełny odbywa się ręcznie lub maszynowo. Zebraną bawełnę
odziarnia się, czyli oddziela nasiona od włókien, sortuje na gatunki, a
następnie sprasowuje w bele i eksportuje.



Z nasion bawełny tłoczy się wysokowartościowy olej do wyrobu mydła i
margaryny, a wytłoczony stanowią paszę dla bydła. Z włókien wyrabia się
różnego rodzaju nici oraz mocne miękkie tkaniny i elastyczne dzianiny.
Tkaniny bawełniane dobrze się piorą, lekko prasują, łatwo przyjmują
barwniki. Przez działanie na bawełnę ługiem sodowym można matowym
włóknom nadać piękny połysk i miękkość.

Z tkanin bawełnianych najbardziej są rozpowszechnione: płótna
pościelowe, białe i kolorowe, surówka (tkaninażółtawa, nie bielona), cienkie
batysty, białe i kolorowe, kretony, popeliny na koszule i bluzki, płótna
harcerskie, flanele, sztruksy oraz piękne elanobawełny,wykonane z włókien
bawełnianych i włókien pochodzenia chemicznego wełny. Tkaniny te
odznaczają się dużą odpornością na gniecenie, mało się kurczą i nie niszczą w
praniu, posiadają też bardzo trwałe barwy. Z bawełny wyrabia się również
nici do szycia, do haftowania, przędzę do cerowania, watę lekarską i watę do
kołder.

W Polsce największymi ośrodkami przemysłu bawełnianego są Łódź,
Pabianice, Zduńska Wola, Ozorków i Andrychów.

Konopie

Konopie są drugą naszą rośliną włóknodajną. Dochodzą one do pięciu
metrów wysokości. Konopie są rośliną dwupienną, jedne rośliny dostarczają
tylko włókna, a drugie - nasion i włókna grubszego, bardziej zdrewniałego.
Konopie uprawia się w województwie lubelskim, ponieważ udają się tylko na
bardzożyznej glebie. Przerób konopi odbywa się podobnie jak lnu.

Włókno konopne jest bardzo mocne, odporne na gnicie, dlatego służy do
wyrobu lin, płótnażaglowego, brezentu a także jako osnowa do dywanów. Z
siemienia konopi robi się olej jadalny, który służy ponadto do wyrobu mydła i
pokostu; makuchy są paszą dla bydła.



Surowce chemiczne

Kauczuk

Znaczenie kauczuku doceniono w XIX wieku. Brytyjczyk Charles Macintosh
rozpuścił wysuszony kauczuk w nafcie, otrzymując roztwór, który służył do
produkcji tkanin wodoodpornych, rękawic i kaloszy. Jednak pierwsze wyroby
kauczukowe, szczególnie odzież, miały liczne mankamenty. Gdy było zimno,
bardzo twardniały, tracąc elastyczność, gdy było gorąco z kolei miękły, lepiąc
się i wydzielając nieprzyjemną woń. W 1939 roku Amerykanin Charles
Goodyear rozwiązał ten problem, łącząc kauczuk z siarką - proces ten zwiemy
wulkanizacją. Kauczuk wulkanizowany stawał się sztywniejszy, twardszy; lecz
mniej podatny na zmiany temperatury. Celuloza nadaje sztywność i kształt
roślinom, w niemal czystej postaci występuje w bawełnie, włóknach lnu, juty i
konopi. W ilości ponad 50% stanowi masę drewna. Ma kolor biały, jest odporna
chemicznie i mechanicznie. Rozpuszcza się w amoniakalnym roztworze miedzi
( [Cu(NH3)4](OH)2), chlorowodorkach niektórych soli, stężonym kwasie
siarkowym. Stosowana jest do produkcji tkanin, papieru, włókien sztucznych
(acetyloceluloza, jedwab octanowy, jedwab wiskozowy, nitroceluloza),
lakierów, celuloidu, celofanu, materiałów wybuchowych (bawełna strzelnicza).

Celuloza

Celuloza nadaje sztywność i kształt roślinom, w niemal czystej postaci
występuje w bawełnie, włóknach lnu, juty i konopi. W ilości ponad 50%
stanowi masę drewna. Ma kolor biały, jest odporna chemicznie i
mechanicznie. Rozpuszcza się w amoniakalnym roztworze miedzi (
[Cu(NH3)4](OH)2), chlorowodorkach niektórych soli, stężonym kwasie
siarkowym. Stosowana jest do produkcji tkanin, papieru, włókien sztucznych
(acetyloceluloza, jedwab octanowy, jedwab wiskozowy, nitroceluloza),
lakierów, celuloidu, celofanu, materiałów wybuchowych (bawełna
strzelnicza).

Ropa naftowa

Ropa naftowa składa się głównie z węglowodorów, cząstek zbudowanych z
dwóch pierwiastków chemicznych - wodoru i węgla i różnych innych
domieszek. Do surowców pokrewnych zaliczymy gaz ziemny i gęstą, lepką
substancję zwaną asfaltem, lub inaczej bitumenem. Są to wszystko złoża
biogeniczne, powstałe w wyniku nagromadzenia się substancji organicznych
(mikroskopijnych roślin i zwierząt) i ich przetworzenia w głębi skorupy
ziemskiej. Z tego powodu ropę naftową, gaz ziemny a także inne surowce,
np. węgiel nazywamy paliwami kopalnymi.

Ropa naftowa i gaz ziemny



Procesy, które doprowadziły do powstania paliw kopalnych zachodziły
miliony lat temu. Większość złóż północneji środkowej części Morza Północ-
nego powstała z glonów i bakterii, które zostały pogrzebane pod mułem i iłem
na dnie morza w okresie jurajskim (144-213 milionów lat temu). Przykryta
warstwą mułu materia organiczna stopniowo rozkładała się i zamieniała w
ropę pod wpływem wysokiej temperatury' i tego samego, ogromnego
ciśnienia. które zamieniało iły i w litą skałę. Ropa naftowa i gaz ziemny
występują prawie wyłącznie w skałach osadowych, głównie piaskowcach,
których porowatości i szczeliny mogą być nasycone ropą i gazem. czyli mogą
stać się kolektorem węglowodorów. Aby mogło powstać złoże ropy naftowej
lub gazu ziemnego, musi istnieć warstwa skat nieprzepuszczalnych
przykrywająca skałę przepuszczalną. Dzięki temu ropa może gromadzić się w
strukturze zwanej pułapką. Gaz ziemny tworzy się na większych
głębokościach niż ropa naftowa. przykładem może być proces powstawania
złóż gazu ziemnego w południowej części Morza Północnego, który według
geologów rozpoczął się w karbonie (300-286 mln lat temu). kiedy to z materii
organicznej wśrodowisku bagiennym zaczęły tworzyć się złoża węgla.
Warstwy węgla były zalewane wodą i przykrywane kolejnymi warstwami
osadu. Na koniec, na głębokości około 4 km,, ciepło wnętrza ziemi
doprowadzało do wytrącenia się z węgla gazu. Gaz, podobnie jak ropa.
wędrował w górę warstw przepuszczalnych, aż do momentu, gdy napotkał
ułożoną w kształcie klosza warstwę nieprzepuszczalną, gromadząc się w tej
pułapce.

Wykorzystanie ropy i gazu ziemnego

Ropa naftowa znajduje szerokie zastosowanie. Jest czystsza i wydajniejsza niż
węgiel, a w porównaniu z gazem łatwiejsza do transportowania. Wytwarza się z
niej połowę energii wykorzystywanej naświecie. Jako surowca energetycznego
używa się ropy w transporcie, przemyśle i innych działach gospodarki. Ropa
naftowa wykorzystywana jest do produkcji wielu paliw kilku rodzajów benzyny,
oleju napędowego i paliwa lotniczego. Używa się jej też do produkcji olejów
silnikowych i smarów, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie maszyn.
Służy również do produkcji nawierzchni asfaltowych i całej gamy innych
produktów, np. kosmetyków, leków, barwników, materiałów wybuchowych,
nawozów sztucznych, włókien sztucznych (nylon), atramentu,środków
owadobójczych. plastiku, syntetycznego kauczuku (opony) itp.



Węgiel

Węgiel który byt podstawowym paliwem w czasie rewolucji przemysłowej,
przyczynił się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu. W skład węgla kamiennego
wchodzi węgiel pierwiastkowy, który nadaje mu czarne zabarwienie, oraz
łatwopalne gazy, czyli wodór, azot oraz tlen.

Wykorzystanie węgla

Węgiel jest przede wszystkim popularnym surowcem energetycznym. W
niektórych domach do dziś używa się go do ogrzewania. Obecnie jednak
większość węgla zużywana jest w przemyśle lub w elektrowniach. Zanim
zaczęto wydobywać na szeroką skalę gaz ziemny, uzyskiwano go z węgla.
Dzieje się tak do dziś w krajach pozbawionych naturalnych złóż gazu.

Produktem wysokotemperaturowego odgazowywania węgla kamiennego jest
koks - paliwo niezbędne do wytapiania rudżelaza. Aby uzyskać koks,
podgrzewa się węgiel w szczelnie zamkniętych piecach koksowniczych. Bez
dostępu tlenu nie dochodzi do spalania, a jedynie do wytrącenia lekkich olejów,
związków amoniaku, smoły węglowej i gazu. Pozostała substancja to koks.

Węgiel jest również wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Związki
amoniaku, smoła węglowa i lekkie oleje są niezbędne przy produkcji barwników
do tkanin, materiałów antyseptycznych, lekarstw, detergentów,środków
zapachowych, nawozów, substancji niszczących chwasty' oraz lakierów do
paznokci. a nawet słodzików zawierających sacharynę.

Tkanina

Składa się z dwóch układów nitek ułożonych prostopadle względem siebie i
przeplatających się wzajemnie. Nitki osnowy ułożone wzdłuż tkaniny są
bardziej skręcone, mocniejsze, silniej naprężone w czasie tkania, dzięki czemu
tkanina nie rozciąga się wzdłuż. Nitki wątku są słabsze, mniej skręcone, nie są
napięte tak jak osnowa, dlatego tkanina po szerokości ma większą rozciągliwość
i mniejszą wytrzymałość. Sposób przeplatania nitek osnowy z nitkami wątku
nazywa się splotem tkackim.



Rodzaj splotudecyduje o właściwościach materiału, o jego trwałości,
rozciągliwości i miękkości. Osnowa i wątek przeplatają się ze sobą według
określonego porządku. Najmniejsza liczba nitek osnowy i wątku, po której
porządek przeplatania powtarza się, nosi miano raportu splotu. Każda nitka
osnowy tworząc splot przechodzi na przemian nad i pod określoną liczbą nitek
wątku. Sploty tkanin podzielono na: podstawowe, pochodne i kombinowane. Do
splotów podstawowych - zasadniczych należy splot prosty, czyli płócienny,
skośny, zwany rządkowym oraz atłasowy i satynowy. Splot prosty - płócienny
jest najbardziej rozpowszechniony. W splocie tym nitka wątku przebiega
kolejno pod i nad jedną nitką osnowy . Tkaniny te odznaczają się dużą
wytrzymałością i odporności na tarcie, stąd duże zastosowanie w bieliźnie
pościelowej, stołowej, osobistej i w odzieży sportowej. Splot skośny - powstaje
wówczas, gdy nitka wątku lub osnowy przebiega w raporcie pod jedną i nad
dwiema lub kilkoma nitkami osnowy lub wątku W każdym następnym rzędzie
nitka wątku lub osnowy przesuwa' się o jedną nitkę osnowy lub wątku w prawo
albo w lewo, tworząc w ten sposób skośne rzadki na powierzchni tkaniny (choć
nitki krzyżują się pod kątem prostym). Tkaniny o splocie skośnym odznaczają
się większą miękkością i porowatością, niż tkaniny o splocie prostym. Splot
skośny i jego odmiany mają szerokie zastosowanie w tkaninach wełnianych i
wełnopodobnych. Splot atłasowy jest mniej zwarty. Wątek przebiega nad
większą liczbą nitek osnowy. Wiązania osnowy z wątkiem są bardziej
rozproszone, ale w określonym porządku. Przeplot jest mało widoczny, nadaje
tkaninie powierzchnię gładką i zależnie od połysku przędzy - mniej lub bardziej
lśniącą. W splocie satynowym osnowa pokrywa wątek w miejscach przeplotu, a
pozostała powierzchnia jest pokryta luźno leżącymi nitkami wątku. A więc przy
splocie satynowym po lewej stronie tworzy się splot atłasowy i odwrotnie.
Sploty atłasowe i satynowe mają największe zastosowanie w tkaninach z przędz
lśniących, gdyż podkreślają połysk przędzy.

Dzianina
Jest wyrobem włókienniczym wytwarzanym z przędzy formowanej w tzw.
oczka określonego kształtu i rozmiaru, obejmujące wierzchołkami oczka rządka
następnego i uchwycone u podstawy wierzchołkami oczek w rządku
poprzednim. Oczka ułożone obok siebie w kierunku poziomym tworzą rządki,
zaś ułożone jedno nad drugim w kierunku pionowym - kolumienki. W dzie-
wiarstwie maszynowym wyróżnia się trzy podstawowe metody dziania,
nazwane od klas maszyn. :Łączące się oczka tworzy kolumienki i rzadki
Falowarki - formują oczka z przędzy zagiętej uprzednio w pętle. Igły
przeciągają ułożoną poziomo przędzę, tworząc następne oczka. Na falowarkach
wytwarzane są dzianiny rządkowe wzorzyste. Szydełkarki - formują oczka z
jednej nici przeciągniętej kolejno przez każde następujące po sobie oczko
poprzednio sformowanego rządka.



Na szydełkarkach wykonuje się dzianiny rządkowe. Dają się one łatwo pruć
przy wyciąganiu nitki. Osnowarki formuje oczka wzdłuż kolumienek. Dzianina
powstaje z wielu nitek, które ułożone równolegle obok siebie tworze oczka z
przeciągnięcia przez oczka uprzednio uformowane. Formowanie oczek
następuje wzdłuż kolumienek; w dzianinach tych nie można pruć oczek.
Różnorodne formy i sposoby łączenia nitek dają możliwości tworzenia
rozmaitych splotów dziewiarskichopartych na splotach podstawowych,
pochodnych i wzorzystych. Podstawowe sploty dzianin rządkowych to: lewo
prawy, dwuprawy i dwulewy. Splot lewoprawy - gładki, tworzy dzianinę różną z
prawej i lewej strony. Na prawej stronie widoczne są prawe strony oczek
(wyraźne kolumienki), na lewej - ława strony oczek. (rządki prostopadłe do
kolumienek). Splot dwuprawy - nierozciągnięta dzianina ma jednakowy wygląd
z obu stron. Po rozciągnięciu widoczne są kolumienki prawej i lewej strony
oczek na zmianę, gdyż po każdej kolumience prawej strony oczek następuje
niewidoczna kolumienka lewej strony oczek. Dzianiny wykonane splotem
dwuprawym wykazują duży poprzeczna elastyczność, dlatego mają
zastosowanie do wykonaniaściągaczy w rękawach, bluzkach, rękawiczkach itp.
Splot dwulewy - rządki tworzone są przemiennie przez prawą i lewą stronę
oczek, przy czym rzadki prawej strony oczek są niewidoczne. Prawa strona
dzianiny przypomina swoim wyglądem lewą stronę dzianiny lewoprawej.
Omówione sploty są łatwe do prucia czym warto pamiętać przy użytkowaniu
tego rodzaju tkaniny. Do splotów pochodnych należy splot interlokowy.
Dzianiny interlokowe są miękkie i oznaczają się dużą wytrzymałości. Sploty
wzorzyste różnicuje się przez stosowanie rozmaitych metod łączenia splotów
zasadniczych i pochodnych lub kolorowej nitki, dającej efekty barwne, lub z
innego surowca pogrubiającego dzianinę.

Szycie
Za pomocą ściegów podstawowych oznacza się na tkaninach kontury form,
fastryguje szwy, podszywa obręby, pliski, lamówki, wykonuje się marszczenia
proste i ozdobne, zabezpiecza szwy przed strzępieniem, a także zszywa je w
tkaninach bardzo cienkich wiotkich i ciągnących się. Ściegi ozdobne służą do
zdobienia odzieży. Ściegami ozdobnymi obrzuca się szwy (dziergany) lub
podszywa obręby (krzyżykowy).



Tworzywa sztuczne

Otrzymywanie tworzyw sztucznych
W zakładach chemicznych produkuje się tworzywa sztuczne z węgla kamienne-
go, ropy naftowej, gazu ziemnego, domieszek chemicznych, wody. Proces
produkcyjny przebiega w specjalnych instalacjach, gdzie mają miejsce złożone
procesy chemiczne. Tworzywa sztuczne, masy plastyczne, plastomery,
substancje zawierające polimer oraz inne składniki, które spełniają rolę
wypełniacza, plastyfikatora, stabilizatora, pigmentu,środka zmniejszającego
palność, antystatyka. Polimery, związki, których cząsteczki składają się z bardzo
wielu mniejszych, powtarzających się ugrupowań atomowych, merów. Istnieją
polimery naturalne (np. białka, celuloza, kauczuk) i syntetyczne.
Ze względu na ogólną strukturę i warunki przetwórstwa rozróżnia się polimery
łańcuchowe, które topią się w wyższych temperaturach i są rozpuszczalne w
odpowiednich rozpuszczalnikach(termoplasty), oraz termo- lub
chemoutwardzalne (czyli tzw. duroplasty), które pod wpływem odpowiednio
wysokiej temperatury albo odczynników chemicznych ulegają usieciowaniu i
stają się tworzywami nietopliwymi i nierozpuszczalnymi.
Polimer addycyjny (poliaddukt) jest produktem poliaddycji (polimeryzacja),
polimer kondensacyjny (polikondensat) jest produktem polikondensacji.
Polimery ataktyczne mają nieregularną strukturę. W stereoregularnych
polimerach izotaktycznych podstawniki są rozmieszczone po tej samej stronie
płaszczyzny łańcucha.
Polimery syndiotaktyczne (również stereoregularne) mają podstawniki
regularnie rozmieszczone po obu stronach łańcucha.
Z polimerów produkowane są: przedmioty codziennego użytku, folie
przemysłowe, obwody drukowane, wyłączniki membranowe, materiały
izolacyjne, sprzęt sportowy (np. deski surfingowe, narty) i medyczny (np.
strzykawki), meble ogrodowe, uszczelki, kleje, lakiery, części samochodów,
samolotów, statków kosmicznych, wykładziny zaworów, elementy aparatów
audio-wideo, mikrochipy, instrumenty optyczne, płyty kompaktowe.
Polimery mogą służyć jako rozpuszczalniki w stałych elektrolitach. Z
polimerów biodegradowalnych (np. homo- i kopolimery kwasu
poliasparaginowego, polimery hydroksymaślanu i hydroksywalerianianu)
wytwarza się opakowania dośrodków kosmetycznych,żywice do uzdatniania
wody i produkcji detergentów.
Polimery mogą służyć także jako katalizatory reakcji fotochemicznych, np. tzw.
polielektrolity antenowe używane w procesach degradacji organicznych
zanieczyszczeń środowiska ( tworzywa sztuczne).Zmiękczacze, plastyfikatory,
ciecze - na ogół oleiste - o małej lotności (np. wysokowrzące estry) lub ciała
stałe, które mieszają się homogenicznie z polimerem, nie wchodząc z nim w
reakcję.



Dodatek zmiękczaczy do polimerów powoduje obniżenie temperatury kruchości
i mięknienia oraz podwyższenie odkształcalności i sprężystości. Ułatwione
zostaje także przetwórstwo polimeru. Zmiękczacze powinny być stabilne
chemicznie, nietoksyczne, nie pogarszać własności dielektrycznych polimeru.
Zmiękczacze dzieli się na: pierwszorzędowe, mieszające się z tworzywem w
każdym stosunku ilościowym, oraz drugorzędowe, mieszające się w stopniu
ograniczonym (w razie nadmiaru zmiękczacz “wypaca się").
Ze względu na pochodzenie zmiękczacze dzieli się na: naturalne, np. olej
słonecznikowy, oraz syntetyczne - estry, ketony itp. Do najczęściej stosowanych
zalicza się: estry kwasu ftalowego (ftalan dibutylowy, ftalan di(2-
etyloheksylowy)), zmiękczacze fosforanowe (fosforantri (2-etyloheksylowy),
fosforan trikretylowy), adypinianowe, sebacyniany, stearyniany (jako
zmiękczacz kauczuku i lakierów), epoksydowe oleje roślinne oraz zmiękczacz z
estrów kalafonii i jej pochodnych .Pigmenty, substancje barwne, w stanie
rozdrobnienia stosowane do wyrobu farb oraz barwienia tworzyw sztucznych,
włókien syntetycznych, wyrobów ceramicznych, gumy, papieru.
Pigmenty nieorganiczne, zwane mineralnymi, dzieli się na naturalne (farby
ziemne) i sztuczne (sole i tlenki metali otrzymywane sztucznie). Do pigmentów
nieorganicznych zalicza się także pigmenty otrzymywane z metali nieżelaznych
np. glinu, miedzi i ich stopów.
Pigmenty organiczne również dzieli się na naturalne i syntetyczne. Naturalne
występują w organizmachżywych, np. chlorofil, hemina, sepia, indygo.
Natomiast syntetyczne (stanowiące najliczniejszą i najważniejszą grupę
pigmentów ze względu na zastosowanie) są najczęściej nierozpuszczalnymi
barwnikami: azowymi, antrachinowymi, lakami barwnymi.
Do najważniejszych pigmentów nieorganicznych białych należą: biel cynkowa
(ZnO), biel ołowiana, biel tytanowa. Do pigmentów czarnych: sadze.
Pigmentówżółtych:żółcień kadmowa (CdS+BaSO4),żółcień chromowa
(PbCrO4),żółcień cynkowa (ZnCrO4·Zn(OH)2). Pigmentów czerwonych:
czerwień kadmowa (CdS+CdSe), cynober, glejta ołowiana, minia ołowiana,
czerwień żelazowa (Fe2O3). Pigmentów zielonych: zieleń chromowa (Cr2O3),
zieleń szwajnfurcka (3Cu(AsO2)· Cu(CH3COO)2). Pigmentów brunatnych:
ochra, umbra. Pigmentów błękitnych: ultramaryna, lazur miedziowy
(2CuCO3·Cu(OH)2).
Niektóre pigmenty oprócz właściwości barwienia substancji wykazują także
inne cechy:świecenie - pigmentyświecące (luminofory) lub zmianę barwy wraz
ze zmianą temperatury - pigmenty termoczułe. Mają zastosowanie do produkcji
farb świecących i termometrycznych. Napełniacze wypełniacze, obciążniki,
substancje wprowadzane do tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, farb i
in. w celu poprawy ich własności mechanicznych, elektroizolacyjnych i
przeciwpożarowych oraz obniżenia ich ceny.



Najczęściej stosowane napełniacze to: mączka drzewna i kamienna, ziemia
okrzemkowa, pył metalowy, sadze, grafit,ścinki, włókna, tkaniny szklane,
azbest, miki, a także pigmenty.

Rodzaje tworzyw sztucznych
Tworzywa termoplastyczne

Polistyren, polimer termoplastyczny. Gęstość 1,05 g/cm3. Jest otrzymywany
przez polimeryzację styrenu. Czysty polistyren jest kruchy, przezroczysty, ma
doskonałe właściwości dielektryczne,prawie niezależne od wilgotności
otoczenia, odznacza się dużą rozszerzalnością cieplną, wykazuje wrażliwość na
działanie promieniowania nadfioletowego. Na powierzchni polistyrenu łatwo
gromadzi się elektryczność statyczna. Polistyren rozpuszcza się w dwusiarczku
węgla, pirydynie, estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i
chlorowanych, jest natomiast odporny na działanie większości kwasów, zasad,
roztworów soli.
Tworzywa polistyrenowe służą do produkcji: rur kwasoodpornych,
manipulatorów, części samochodów, zabawek, opakowań, galanterii, wyrobów
codziennego użytku, piankowych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w
budownictwie i chłodnictwie (np. styropianu). Styropian, polistyren piankowy,
piankowe tworzywo sztuczne z grupy termoplastów, odmiana polistyrenu
zdolna do spiekania w gorącej wodzie lub parze wodnej.
Styropian produkowany jest w postaci granulek, a następnie formowany w
kształtki, bloki lub płyty. Wyroby ze styropianu znajdują zastosowanie głównie
w budownictwie jako izolacja cieplna, dźwiękowa i elektryczna. Polietylen,
biała substancja porowata lub biały proszek, gęstość 0,92-0,97 g/cm3,
temperatura topnienia 110-137°C, termoplast. W zależności od metody
polimeryzacji rozróżnia się polietylen wysoko-,średnio- i niskociśnieniowy.
Polietylen ma bardzo dobre własności dielektryczne, jestodporny mechanicznie,
wykazuje także odporność na działanie czynników chemicznych i niskich
temperatur (do -50°C), jest niepolarny. Włókna na baziepolietylenu należą do
najbardziej odpornych mechanicznie włókien chemicznych.
Z polietylenu wytwarza się: folie, rury, węże, pojemniki, materiały
elektroizolacyjne, kije hokejowe, narty,żagle, liny, kamizelki kuloodporne,
zabawki, opakowania. Poli(chlorek winylu), PCV, biały proszek, o gęstości 1,4
g/cm3, produkt polimeryzacji chlorku winylu, termoplastyczny.



Wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną i dobre własności
dielektryczne.
Jest odporny na działanie większości rozpuszczalników (rozpuszcza się lub
pęcznieje w cykloheksanonie, tetrahydrofuranie, pirydynie, dwusiarczku węgla).
Rozkłada się pod wpływem temperatury iświatła. Jako stabilizatory polichlorku
winylu stosowane są: estry kwasu aminokrotonowego, związki cynoorganiczne,
pochodne mocznika, stearyniany niektórych metali.
Wskutek kopolimeryzacji chlorku winylu z octanem winylu, nienasyconymi
kwasami wielokarboksylowymi, estrami akrylowymi, akrylonitrylem, olefinami
lub chlorkiem winylidenu otrzymuje się tworzywa o zmodyfikowanych
własnościach polichlorku winylu, np. lepiej rozpuszczalne w estrach i ketonach,
wykazujące większą przyczepność do metali, wyższą wytrzymałość
mechaniczną.
Polichlorek winylu znajduje zastosowanie jako materiał elektroizolacyjny,
surowiec do wyrobu płytek podłogowych, płyt gramofonowych, rur, elementów
armatury, przedmiotów codziennego użytku, drobnego sprzętu medycznego
(cewników, drenów, sond) oraz do impregnacji tkanin i papieru.
Miękki polichlorek winylu jest stosowany jako wykładzina zbiorników. Rurowe
membrany z polichlorku winylu służą do ultrafiltracyjnego oczyszczania wody i
ścieków (igelit). Poli(metakrylan metylu), (szkło organiczne, produkt
polimeryzacji metakrylanu metylu, termoplast. Gęstość 1,18 g/cm3.
Polimetakrylan metylu jest odporny na działanie czynników atmosferycznych,
kwasów, zasad, ozonu, węglowodorów alifatycznych oraz niskich temperatur.
Ulega natomiast działaniu węglowodorów aromatycznych, ketonów, estrów. Jest
palny, nie jest odporny na wysokie temperatury.
Polimetakrylan metylu przepuszcza promieniowanie widzialne w ponad 90%.
Z polimetakrylanu metylu (produkowanego w postaci arkuszy, prętów, bloków i
rur) wykonywane są kloszeświateł sygnalizacyjnych, soczewki, szyby okienne,
lotnicze i samochodowe, urządzenia sanitarne, naczynia stołowe i in. wyroby
codziennego użytku.
Odpowiednio barwiony znajduje zastosowanie w protetyce dentystycznej.
Nazwy handlowe: metapleks, pleksiglas.

Tworzywa termoutwardzalne

Poliuretany, produkty poliaddycji izocyjanianów wielofunkcyjnych z
alkoholami polihydroksylowymi. Są termoplastami lub duroplastami.
Z poliuretanów można wytwarzać materiały o bardzo różnorodnych
własnościach, regulowanych funkcyjnością izocyjanianów i polioli oraz
długością ich łańcuchów (np. lakiery, części maszyn, opony). Poliuretany
wykazują dobrą przyczepność do gumy i metali.
Kompozycje poliuretanowo-akrylonitrylowe stosowane są jako powłoki i kleje



odporne chemicznie i mechanicznie, jednocześnie nieszkodliwe dlaśrodowiska
naturalnego. Przezroczysty elastomer poliuretanowy stosowany jest do
produkcji gogli, obuwia sportowego, rurek. Pianka poliuretanowa, materiał
izolacyjny otrzymywany przez reakcję odpowiedniego polikarbaminianu z
wodą, a następnie dekarboksylację. Uwalniany powoduje spienienie tworzącego
się polimeru.
Surowcami do otrzymania wyjściowego polikarbaminianu są diizocyjaniany
(np. 4,4’-diizocyjanian difenylometanu) oraz poliole, poliestry, polietery.
Własności pianki poliuretanowej (np. sztywność, odporność chemiczna) zależą
głównie od charakteru i funkcyjności zastosowanych polioli.
Pianki poliuretanowe stosowane są w przemyśle samochodowym, lotniczym,
odzieżowym, tapicerskim. Wytwarzane są z nich wykładziny, opakowania,
zabawki.Żywice epoksydowe, tworzywa chemoutwardzalne (duroplasty),
otrzymywane w wyniku polikondensacji epichlorohydryny lub
dwuchlorohydryny gliceryny z fenolami dwuwodorotlenowymi.Żywice
epoksydowe charakteryzują się m.in. doskonałą przyczepnością niemalże do
wszystkich tworzyw, zwłaszcza do metali, dobrymi własnościami
mechanicznymi i elektrycznymi, odpornością na działanie czynników
atmosferycznych i chemicznych.
Niekiedyżywice epoksydowe przed utwardzeniem są rozpuszczane w
rozpuszczalnikach organicznych (np. acetonie, dioksanie, ketonie metylowo-
etylowym.Żywice epoksydowe mogą być stosowane z napełniaczami, np.
kaolinem, talkiem, grafitem, sproszkowanymi metalami (napełniacze
modyfikują własności- żywice epoksydowe z odpowiednim napełniaczem
przewodzą prąd).
Żywice epoksydowe stosowane są w postaci lanej (do odlewania i impregnacji,
hermetyzacji elementów urządzeń elektrotechnicznych itp.), laminatów na
podłożu włókien szklanych, do produkcji klejów do łączenia metali oraz do
produkcji lakierów antykorozyjnych i izolacyjnych.
Przez przyłączenie kwasu akrylowegolub metakrylowego dożywic
epoksydowych otrzymuje się chemoutwardzalneżywice epoksyakrylowe
(estrowo-winylowe), stosowane jako kleje i lakiery.Fenoplasty, tworzywa
termoutwardzalne z grupy duroplastów, otrzymywane w procesie
polikondensacji fenoli z aldehydami (głównie z formaldehydem). W zależności
od stosunków molowych reagentów,środków modyfikujących, katalizatora
kondensacji i temperatury reakcji otrzymuje się: żywice rozpuszczalne i topliwe
(nowolaki, rezole) orazżywice nierozpuszczalne inietopliwe (rezity).
Fenoplasty charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi,
dielektrycznymi i termicznymi.



Fenoplasty w postaciżywic lanych wykorzystuje się do wyrobu galanterii,
uchwytów narzędzi, form itp., w postaci tłoczyw do prasowania na wyroby
powszechnego użytku, części elektrotechniczne, obudowy aparatów
telefonicznych, radiowych i fotograficznych, z tłoczyw zawierających azbest i
opiłki metalowe wykonuje się okładziny cierne hamulców i sprzęgieł.
Fenoplasty w innych postaciach znajdują zastosowanie jako laminaty (tekstolit),
dodatki do lakierów, klejów, kitów, spoiwa itp.

Technologia obróbki

Przemysłowa technologia tworzyw sztucznych.

Z ropy naftowej otrzymujemy różne związki chemiczne używane jako
surowce w przemyśle tworzyw sztucznych. Tworzywa przed uformowaniem
mogą mieć postać granulek, proszku, cieczy lub pasty.

Ręczna obróbka tworzyw sztucznych.

Przekształcenie tworzyw w gotowe wyroby wymaga stosowania różnych
metod obróbki w zależności od rodzaju użytego tworzywa, możliwości narzę-
dziowych i w zależności od wykonywanego przedmiotu.

Przy pracy można posługiwać się małymi obrabiarkami o napędzie mecha-
nicznym; na przykład tokarkami, wiertarkami, szlifierkami. Jednak przeważ-
nie będą to metody pracy ręcznej, stosowanej przy obróbce drewna, metalu,
szkła. Tworzywa stosowane przez nas powinny być umocowane na
stanowisku pracy podobnie jak drewno czy metal, ponieważ jednak
powierzchnia tworzyw jest bardzo wrażliwa na porysowanie, zadrapania, na
szczęki imadła stosujemy nakładki z linoleum lub filcu. Ogólną zasadą przy
pracy z tworzywami jest to,że masy twardsze obrabiamy jak metal, masy
bardziej miękkie jak drewno. Cięcie tworzyw w arkuszach prowadzimy za
pomocą nożyc, jednakże grubość obrabianego materiału nie może przekraczać
0,75 mm. Przy grubości materiału od 0,5 do 1,25 mm nacinamy miejsca
przecięcia nożem i łamiemy. Przy grubszych masach posługujemy się piłą.
włośnicową.' .Piłowanie prowadzimy za pomocą pilników równiaków, ale
możemy je stosować tylko do mas twardych. Tworzywa miękkie zalepiają
pilnik, dlatego też podczas ich obróbki należy posługiwać się strugiem,
papieremściernym itp. Nie należy przegrzewać materiału podczas piłowania.
Toczenie :stosujemy do obróbki rur, prętów, klocków.



Zasady toczenia są takie jak przy obróbce drewna, ale do mas miękkich
należy stosować kieł trójzębny . Rury toczymy po zamoczeniu ich na
uchwycie stożkowym z jednej strony i uchwycie mocującym do wrzeciona.
Toczenie należy prowadzić przy dużych prędkościach skrawania.Szlifowanie
stosowane jest dość rzadko. Do szlifowania należy używać papierów
ściernych drobnoziarnistych o gradacji od 1 do 000 (umowne oznaczenie
grubości ziarn papierówściernych), po uprzednim wyrównaniu powierzchni
ostrym nożem. Przedmioty toczone można szlifować na tokarni, także
papierem. Po oszlifowaniu stosujemy polerowanie powierzchni. Jako
materiały do polerowania można stosować emulsję różu polerskiego z wodą,
wapno wiedeńskie lub proszek pumeksowy. Polerowanie w warunkach ama-
torskich prowadzimy za pomocą deseczki obitej suknem i zwilżanej emulsją
Klejenie mas plastycznych przeprowadzamy za pomocą klejów syntetycznych
gotowych bądź też sporządzonych samodzielnie. Wyrób kleju zależy od
rodzaju tworzywa klejonego. Do klejenia galalitu stosujemy gotowy klej
kazeinowy, do laminatów klej syntetyczny AG. Tworzywa termoplastyczne
kleimy roztworem sporządzonym z rozpuszczonego w trójchloroetylenie (tri)
polistyrenu lub celuloidu w acetonie. Można też stosować roztwór
sporządzony w wyniku zmieszania 90% acetonu i 10% benzyny. Do
polistyrenu stosujemy klej złożony z benzenu, toluenu i tri. Tworzywa
polietylenowe na zimno kleić się nie dają. Należy więc stosować metodę
zgrzewania. Jednak w pracowni majsterkowicza jest to dość rzadko stosowane
łączenie, wymaga bowiem specjalnej aparatury. Gięcie: pręty, rury, płyty
można wyginać na gorąco. Po zmiękczeniu (ogrzanie w kąpieli wodnej)
nadajemyżądany kształt obrabianej części i zamocowujemy do czasu
wystygnięcia. Rury zginamy po uprzednim napełnieniu ich piaskiem i zabez-
pieczeniu wylotów na przykład drewnianymi korkami.U w ag a! Obróbkę
termiczną można stosować tylko do tworzyw termoplastycznych.
Dysponując odpadami polistyrenu, na przykład kawałkami płytek uzyskanymi
ześcinków glazury łazienkowej (z tworzywa sztucznego-jednostronnie
rowkowanej), możemy łatwo dorobić jednakowe, ale w różnych kolorach
uchwyty do szafek narzędziowych, kuchennych, szuflad itp.

W tym celu z klocka twardego drewna o wymiarach 40 x 60 x 220 mm
sporządzimy formę do gięcia polistyrenu na gorąco . Forma składa się z
dwóch części. Uzyskamy ją przez przepiłowanie klocka piłą włośnicową
według wyznaczonego kształtu.



Po wygładzeniu powierzchni przekroju można przystąpić do dalszej pracy.
Pasek polistyrenu odpowiedniej długości i szerokości należy ogrzać we
wrzątku do temperatury zmiękczenia (około 70°C), a następnie wygiąć w for-
mie i zacisnąć w imadle do czasu wystudzenia.

Metale

ZNACZENIE METALI

CZASY WSPÓŁCZESNE - STULECIE METALI

Czasy współczesne bywają nazywane bardzo różnie: erą kosmiczną, erą
tworzyw sztucznych czy wreszcie wiekiem atomu. Zachowując jednak wierność
tradycji, należałoby nadać epoce nazwę pochodzącą od podstawowego
tworzywa narzędzi pracy. Dlatego najsłuszniejszym byłoby nadanie naszym
czasom nazwy - epokażelaza. Nasz wiek natomiast powinien nazywać się
stuleciem metali, ponieważ to właśnie metale są najważniejszą grupą
materiałów, na której opiera się cała kultura materialna ludzkości. A wszystko
zaczęło się od miedzi.

CZY ODKRYTO JU Ż WSZYSTKIE METALE?

Znaczenie innych metali dla rozwoju cywilizacji jest znacznie mniejsze. Stało
się tak dlatego,że większość z nich jest znana człowiekowi dopiero od
niedawna. Praktycznie do połowy XVIII wieku ludzkość znała i posługiwała się
około dwudziestoma metalami, wśród których była wspomniana już wcześniej
tzw. "wielka siódemka". Dopiero następne lata przyniosły odkrycia kolejnych
pierwiastków metalicznych. W wieku XIX zanotowano wielki rozwój chemii,
co zaowocowało odkryciami 34 nowych nieznanych dotąd metali. W wieku XX
odkryto kolejnych 15. Ostatni metal - ren odkryto w 1925 roku. Jednak od
odkrycia pierwiastka do otrzymania go w postaci czystej, a tym samym
poznania jego właściwości upłynęło niejednokrotnie wiele lat. Szczególnie w
przypadku metali rzadkich i rozproszonych, opracowanie odpowiednich
procesów technologicznych otrzymywania tych metali z rud było procesem
długotrwałym. Dlatego też dopiero ostatnie lata pozwoliły ludzkości szerzej
wykorzystywać różnorodne właściwości metali. Wielką przestrogą dla naszej
cywilizacji stało się uwolnienie energii jądrowej.



Energia zamknięta w jądrach izotopów uranu i plutonu została wykorzystana do
unicestwienia wielu istnień ludzkich, wielu ludzi skazała na powolną śmierć na
skutek choroby popromiennej. Fakty te przypominają nam i przypominać będą
zawsze,że "narzędzia są warte tylko tyle, ile wart jest człowiek, który się nimi
posługuje”.

ŻELAZO

Fe, ferrum, pierwiastek chemiczny o liczbie atom. 26, masie atom. 55,847;
zapoczątkowuje grupę żelazowców ; metal ciężki, trudno topliwy, niezbyt
twardy, ciągliwy, o barwie biało szarej; temperatura. topnienia. 1535°C,
temperatura wrzenia 2750°C, gęstość 7,87 g/cm3. Reaguje m.in. z tlenem,
fluorowcami, siarką, fosforem, krzemem; w powietrzu wilgotnym już
w temperaturze pokojowej pokrywa się warstwą uwodnionych tlenków (rdza);
występuje na stopniach utlenienia: gł. III (związki najtrwalsze) i II, rzadko IV, V
i VI; tworzy sole podwójne i związki koordynacyjne (w niektórych związkach
koordynacyjnych przyjmuje stopnie utlenienia także od –II do I).Żelazo stanowi
prawdopodobnie ok. 45% masy Ziemi; przyjmuje się, że w stanie rodzimym
stanowi ponad 90% jądra Ziemi; w skorupie ziemskiej występuje gł. w postaci
minerałów, m.in. magnetytu, hematytu, limonitu, syderytu, pirytu; jest gł.
składnikiem meteorytówżelaznych; występuje również w organizmach
roślinnych i zwierzęcych, wchodzi w skład m.in. hemoglobiny; jest
mikroelementem.Żelazo otrzymuje się przez redukcję tlenkówżelaza wodorem
(w temp. ok. 550°C uzyskuje się ciemnoszary proszekżelaza zawierający ok.
0,007% zanieczyszczeń — żelazo piroforyczne), przez termiczny rozkład
karbonylkużelazo Fe(CO)5 (ok. 0,03% zanieczyszczeń) lub elektrolizę wodnych
roztworów soliżelaza (ok. 0,02% zanieczyszczeń). Metodą metalurgiczną
(świeżenie tlenem surówkiżelaza) otrzymuje się żelazo o mniejszym stopniu
czystości (zawierające 0,1–0,5% zanieczyszczeń, gł. węgiel, mangan, krzem,
fosfor, siarka, tlen i azot); otrzymywane tą metodą żelazo nosi nazwy m.in.:
żelazo armco lub armco (od nazwy firmy American Rolling Mill Co, która jako
pierwsza podjęła jego produkcję).



Żelazo z powodu małej wytrzymałości mech. i małej odporności na korozję ma
ograniczone zastosowanie —żelazo armco, odznaczające się dużą
przenikalnością magnetyczną., stosuje się m.in. jako tani materiał magnetycznie
miękki w urządzeniach tele i radiotechnicznych (rdzenie transformatorów,
nabiegunniki maszyn elektrycznych)oraz na uszczelki, na tygle do topienia
cynku, jako wsad przy wytapianiu stali o małej zawartości węgla.Żelazo jest
stosowane gł. w postaci stopów z węglem ( stal, staliwo,żeliwo) i innymi
składnikami, stanowiących podstawowy materiał konstrukcyjny, oraz w postaci
żelazostopów.Żelazo jest znane od czasów prehistorycznych

Stal

Stopżelaza z węglem (do 2%) i innymi pierwiastkami chemicznymi, do obróbki
plastycznej, otrzymywany w stanie ciekłym z surówki wielkopiecowej
w procesie konwertorowym lub procesie martenowskim (stal besemerowska,
tomasowska, martenowska); lepsze gatunki stali otrzymuje się poddając ją
dalszej obróbce w piecach elektrycznych lub tyglowych (stal elektryczna,
tyglowa), umożliwiającej zastosowanie metod metalurgii próżniowej. Odlaną
w postaci wlewków stal poddaje się (w hucie) obróbce plastycznej w celu
nadania jej odpowiedniej postaci (stal kuta, walcowana, ciągniona i in.),
a następnie obróbce cieplnej i obróbce cieplno-chemicznej, w wyniku których
uzyskuje ona wymagane właściwości. Podstawą klasyfikacji stali może być,
oprócz sposobu otrzymywania i obróbki, skład chemiczny, stopień czystości,
podstawowe zastosowanie. W zależności od składu chemicznego dzieli się stale
na: węglowe i stopowe. Stale węglowe zawierają, opróczżelaza, gł. węgiel oraz
niewielkie ilości pierwiastków pochodzących z przerobu hutniczego; są to
zanieczyszczenia (gł. siarka i fosfor) oraz domieszki, których zawartość nie
może przekraczać określonych umownych ilości: 0,8% manganu, 0,4% krzemu,
0,3% chromu, 0,3% niklu, 0,2% wolframu, 0,2% miedzi, 0,2% kobaltu, 0,1%
aluminium, 0,05% molibdenu, 0,05% wanadu, 0,05% tytanu; pod względem
zawartości węgla stale węglowe dzieli się na: niskowęglowe (do 0,25% C),
średniowęglowe (0,35–0,6% C) i wysokowęglowe (powyżej 0,6% C); zależnie
od stopnia czystości, określonego zawartością fosforu i siarki, rozróżnia się stale
węglowe: zwykłej jakości (0,045–0,07% P i 0,045–0,06% S), wyższej jakości
(do 0,04% P i 0,04% S) i najwyższej jakości (0,025–0,035% P i 0,025–0,035%
S).Stale stopowe zawierają, opróczżelaza i węgla, 1 lub więcej pierwiastków
(dodatków stopowych) w ilości przekraczającej granicę ustaloną dla stali
węglowych; wprowadza się je podczas wytapiania w celu nadania stali
określonych właściwości, najczęściej stosowanymi dodatkami stopowymi są:
chrom, nikiel, wolfram, molibden, mangan, krzem, wanad, tytan, kobalt,
aluminium (stal chromowa, chromowo-niklowa, wolframowa itp.); rozróżnia się
stale niskostopowe (łączna zawartość dodatków stopowych poniżej 10%),
średniostopowe (10–20%), wysokostopowe (powyżej 20%).



Zależnie od przeznaczenia zarówno stale węglowe, jak i stopowe można
podzielić na: konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Stale konstrukcyjne są
przeznaczone na konstrukcje bud., części maszyn i urządzeń pracujących
w temp. niższych od 300°C i wyższych od –40°C wśrodowisku chemicznie
nieagresywnym; odznaczają się wysoką wytrzymałością na obciążenia przy
dobrych właściwościach plast. oraz, zależnie od składu chemicznego, wysoką
granicą sprężystości, odpornością naścieranie i stabilnością wymiarową, przy
czym konstrukcyjne stale stopowe mają lepsze właściwości wytrzymałościowe
i technologiczne niż węglowe; rozróżnia się stale konstrukcyjne ogólnego
przeznaczenia (produkowane w postaci prętów, blach, kształtowników itp.)
i szczególnego (określonego) przeznaczenia; do tych ostatnich zalicza się m.in.:
stale łożyskowe (przeznaczone na elementy łożysk tocznych), zawierające
średnio 1% węgla i 1,5% chromu; sprężynowe (na sprężyny, resory itp.),
zawierające 0,35–0,95% węgla, 1–2% krzemu oraz mangan, chrom i wanad.
Stale narzędziowe są stosowane do wyrobu różnego rodzaju narzędzi (pilników,
pił, wierteł); odznaczają się przede wszystkim dużą twardością i odpornością na
ścieranie, a także, zależnie od zawartości dodatków stopowych, wytrzymałością
na obciążenia, odpornością na działanie podwyższonej temperatury, stabilnością
wymiarową; zalicza się do nich stale szybkotnące (przeznaczone do wyrobu
narzędzi do obróbki skrawaniem), zawierające 0,8–1,4% węgla i do 18%
wolframu. Stale specjalne są przeznaczone do pracy w warunkach specjalnych
(np. w wysokich temperaturach, w agresywnych chemicznieśrodowiskach);
odznaczają się szczególnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi; są to
m.in.: stale nierdzewne, zawierające 0,45% węgla i co najmniej 13% chromu,
wykazujące odporność na korozyjne działanieśrodowisk utleniających
(powietrza, pary wodnej, roztworów zasadowych, słabych kwasów org.),
stosowane do wyrobu urządzeń dla przemysłu chemicznego, na narzędzia med.,
pomiarowe i in.; stale kwasoodporne, zawierające do 0,02% węgla oraz 16–25%
chromu, 4–29% niklu, niekiedy molibden (do 5%), tytan (do 0,8%) lub niob (do
1,1%), odznaczające się odpornością na działanieśrodowisk utleniających,
a także większości kwasów nieorganicznych i organicznych oraz barwników,
stosowane m.in. do wyrobu urządzeń dla przemysłu chemicznego
i spożywczego; stależaroodporne, zawierające zwykle 0,1–0,2% węgla oraz
chrom (5–27%), krzem, aluminium, molibden, odznaczające się odpornością na
działanie gazów w wysokiej temperaturze (żaroodporność); stale
żarowytrzymałe, zawierające 0,1–0,4% węgla oraz chrom (15–30%), nikiel (8–
25%), molibden, wolfram, wanad, wykazujące zdolność zachowywania dobrych
właściwości mech. w wysokiej temperaturze (żarowytrzymałość); stale
żaroodporne iżarowytrzymałe są stosowane m.in. do wyrobu aparatury
chemicznej, osłon pirometrów, armatury piecowej, urządzeń energetycznych.,
silników odrzutowych



Stale automatowe, zawierające zwykle 0,1–0,4% węgla, 0,1–0,35% siarki
i 0,035–0,8% fosforu, czasami mangan (0,5–1,8%), odznaczające się b. dobrą
skrawalnością, przeznaczane do wyrobuśrub, nakrętek itp.. Stale o specjalnych
właściwościach magnetycznych, stanowiące zarówno materiały magnetycznie
miękkie, jak i twarde (magnetyczne materiały); do pierwszych zalicza się stale
niskowęglowe i stale krzemowe, stosowane do produkcji prądnic,
transformatorów itp., do drugich — stale wysokowęglowe (1–1,5% C), a także
stale stopowe zawierające ok. 1% węgla oraz wolfram, chrom i kobalt,
stosowane jako magnesy trwałe; stale o specjalnej odporności na zużycie, np.
stal Hadfielda, zawierająca 1–1,3% węgla, 11–14% manganu i 0,3–0,5%
krzemu, b. odporna naścieranie, stosowana naelementy rozjazdów kol.
i tramwajowych, wykładziny młynów kulowych, gąsienice i in. Stal jest
najważniejszym materiałem stosowanym we wszystkich gałęziach gospodarki.
Historia wytwarzania stali wiąże się z historią hutnictwa.

Metale szlachetne

ZŁOTO, Au, aurum

Pierwiastek chemiczny o liczbie atom. 79, masie atom. 196,967; należy do
grupy miedziowców ; metal szlachetny o barwieżółtej, miękki, kowalny
(można otrzymać listki złota o grub. ok. 1 · 10-4 mm); temp. topnienia 1064°C,
temp. wrzenia 3080°C, gęstość 19,3 g/cm3; złoto jest odporne na działanie
tlenu, powietrza, kwasów; roztwarza się tylko w wodzie król. i roztworach
cyjanków w obecności tlenu; przyjmuje stopnie utlenienia III i I; tworzy związki
koordynacyjne; jego sole są nietrwałe — łatwo ulegają redukcji do metalu; złoto
tworzy roztwory koloidowe, mające, zależnie od stopnia rozdrobnienia, barwy:
fioletową, czerwoną lub niebieską. W przyrodzie występuje bardzo rzadko,
najczęściej w stanie rodzimym lub w postaci roztworów stałych z innymi
metalami, gł. ze srebrem. Złoto ze złóż otrzymuje się przez amalgamację
(ogrzewając następnie amalgamat oddestylowuje się rtęć i wydziela złoto) lub
działanie roztworem cyjanku sodu albo potasu w obecności powietrza i redukcję
uzyskanego dwucyjanozłocianu(I) cynkiem; złoto otrzymuje się również ze
szlamu anodowego, pozostałego po elektrolitycznej rafinacja srebra lub miedzi.
Złoto, zwykle w postaci stopów ze srebrem, miedzią i platyną (b. rzadko
w stanie czystym), stosuje się m.in. w jubilerstwie, stomatologii, do wyrobu
monet, aparatury specjalnej, w elektrotechnice; związki złota są używane
w fotografii, dawniej także w lecznictwie; złoto koloidowe (tzw. purpura
Kasjusza) służy do barwienia szkła i porcelany. Złoto jest jednym
z najwcześniej poznanych metali barwai blask ułatwiały dostrzeżenie go
w żwirach rzecznych, duża gęstość ułatwiała wydobycie, a kowalność —
obróbkę.



W Egipcie było znane od czasów predynastycznych, na Pustyni Arabskiej i w
Nubii wydobywano je aż do podboju rzym.; rozkwit wydobycia wiązał się
z okresami potęgi państwa faraonów, w którym złoto było symbolem ich boskiej
władzy (w jedynym nie rozgrabionym grobowcu Tutanchamona, (odkrytym
1922), znaleziono 40 ton złota). Z Egiptu złoto wędrowało także do państw
Mezopotamii i in. państw Bliskiego Wschodu, w których wydobycie było
niewielkie; w państwach tych przestało ono być atrybutem władzy, a stało się
pieniądzem (pierwsze złote monety bito w VII w. p.n.e. w Lidii z jasnożółtego
elektrum — roztwór stały złota i srebra). W czasach rzym. pogoń za złotem była
czynnikiem ekspansji terytorialnej (Dacja, Iberia, Galia, zw. Galią Aurifera).
Złote skarby starożytnego Rzymu odziedziczyłośredniowieczne Bizancjum,
natomiast w zach. Europie niewielkie wydobycie (dolina Renu, Czechy, Dolny
Śląsk, Alpy) nie zaspokajało potrzeb; brak złota hamował rozwój gospodarczy.
Rozwój i potęgę gospodarczą miast włoskich (pierwsze po 8 wiekach złote
monety w XIII w.) zapewnił dopływ złota z obszarów położonych na pd. od
Sahary.Średniowieczne próby uzyskania tzw. kamienia filoz., który — jak
wierzono — umożliwiłby przekształcanie metali nieszlachetnych w złoto (mimo
iż były bezskuteczne, jeśli chodzi o „transformację”) przyniosły rozwój metod
wyodrębniania i oczyszczania substancji oraz doprowadziły do odkrycia
niektórych związków chem. ( alchemia ). Od XIV w. organizowano wyprawy po
złoto wzdłuż brzegów Afryki, a pod koniec XV w. wyprawy K. Kolumba, które
zaowocowały wieloma odkryciami geogr., ale jednocześnie stały się przyczyną
zagłady cywilizacji prekolumbijskich i sprowadzenia do Ameryki murzyńskich
niewolników. Złoto Ameryki Łac. (Meksyku, krajów andyjskich i Brazylii)
zasilało gospodarkę świat. do poł. XIX w. Od pocz. XVIII w. wydobywano je
w Rosji (Ałtaj), która po odkryciu złóż okruchowych (Ural 1814, Syberia)
zajmowała przez krótki czas pierwsze miejsce wświecie. W 1848 zaczęła się
pierwsza wielka „gorączka złota” w Kalifornii, 1951 — w Australii, później fale
poszukiwaczy przetoczyły się przez cały obszar Stanów Zjednoczonych
(Nevada, Kolorado, Dakota Pd., Alaska), Australii i Syberii. Obfitość złota
umocniła tzw. złoty system, oparty na parytecie i nieograniczonej
wymienialności złota i banknotów. System ten aż do wybuchu I wojnyświat.
stanowił uosobienie kapitalizmu w okresie jego gwałtownego rozkwitu. W 1886
odkryto olbrzymie złoża złotonośnych zlepieńców w regionie Witwatersrand
w Afryce Pd. (było to powodem aneksji republik burskich przez W. Brytanię);
1909 odkryto złoża tarczy laurentyńskiej, w latach 20. i 30. — złoża w regionie
Ałdanu i w dorzeczu Kołymy w ZSRR. Upadek złotego systemu nie zmniejszył
roli złota, perturbacje spowodowała II wojnaświat. („ucieczka” złota z Europy
do USA), gdy złoto stało się elementem gry politycznej. W 1976 nastąpiła
demonetaryzacja złota — złoto stało się towarem, nastąpił wzrost cen i popytu
na nie; obecnie — względna stabilizacja ceny (1994 — 352,82 dol. USA za
uncję).



Utrzymuje się wysoki poziom wydobycia (1993 — 2281,1 t); producenci: RPA
(27,2%), USA (15,1%), Australia (10,9%), Rosja i in. kraje WNP (10,7%),
a także Kanada, Chiny, Brazylia. Szczególną cechą złota jest kumulacja nowej
produkcji i praktycznie niezniszczalnych istniejących zasobów. Ocenia się, że
dotychczas wydobyto ok. 120 tys. t tego kruszcu, z tego ok. 60% jest w rękach
prywatnych (gł. w postaci wyrobów jubilerskich), resztę stanowią przede
wszystkim rezerwy państwowe. Większość bieżącej produkcji wykorzystuje się
na wyroby jubilerskie (Włochy — 270 t wyrobów rocznie, Indie — 190 t, USA
— 100 t, także Japonia, Korea Pn., Hongkong, Turcja, Niemcy, Francja), 10%
zużywa przemysł, gł. elektron. (ta część złota nie wraca do obiegu), 5% —
dentystyka.

Ekologia

Wykorzystanie złomu metalowego.

Corocznie ludzie na całymświecie wyrzucają miliardy tonśmieci. Jednakże nie
wszystkie odpadki są bezużyteczne. Niektóre materiały nadają się do
ponownego przerobienia. Jeśli chodzi o metale, to odzyskuje się głównieżelazo
i aluminium. W mniejszych ilościach otrzymuje ołów, miedź i rtęć. Zużyte
części stalowe, bądź żelazne sprzedawane są na złom. Obiekty wykonane z tych
metali są często oddzielane od resztyśmieci za pomocą silnych
elektromagnesów. Zgniecione karoserie samochodów przewożone są do hut.
Zostają tu wykorzystane do produkcji nowej stali. Wysoka cena metali
szlachetnych, takich jak złoto czy platyna, powoduje,że opłacalne jest
odzyskiwanie nawet niewielkich ich ilości.

Produkty spożywcze

Składniki pokarmowe

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu są niezbędne ponad czterdzieści
różnych składników pokarmowych występujących w różnorodnych produktach.
Te składniki spełniają trzy podstawowe zadania: służą jako materiał budulcowy
organizmu, dostarczają energii niezbędnej do podtrzymaniażycia, stałej
temperatury ciała oraz energii potrzebnej do wykonywania pracy fizycznej, -
regulują procesyżyciowe. Składnikami budulcowymi służącymi do budowy lub
odbudowy tkanek są białka oraz składniki mineralne, spośród których
omawiamy tylko wapń.



Białko w młodym organizmie służy do budowy tkanek miękkich, w organizmie
ludzi dorosłych - do odbudowy tkanek zużytych podczas pracy, jaką wykonują.
Białko nie może być spożywane w nadmiarze, bowiem większa jego ilość, niż
przewiduje norma, obciąża nadmiernie wątrobę i nerki. Składniki mineralne -
chociaż występują w organizmie ludzkim w niewielkich ilościach, są niezbędne
dla rozwoju i zdrowia. Organizm nie wytwarza składników mineralnych i
dlatego muszą być dostarczone w pożywieniu. Wapń jest konieczny do budowy
kości i zębów. Składnikami energetycznymi są cukrowce i tłuszcze. Cukrowce
nazywają się także węglowodanami i należą do nich cukier, skrobia i błonnik.
Tłuszcz dostarcza dwa razy więcej energii cieplnej niż węglowodany. Białka,
które są materiałem budulcowym, także dostarczają energii cieplnej (w tej samej
ilości, co węglowodany), jednak nie można traktować ich jakoźródła energii
cieplnej, gdyż są drogie (jaja, mięso), a ich nadmiar jest szkodliwy. Tłuszcze są
głównymźródłem energii i pokrywają dobowe zapotrzebowanie energetyczne
człowieka w 25-30%. Energia cieplna jest zużywana w organizmie człowieka na
podtrzymywanie procesówżyciowych oraz utrzymanie stałej temperatury ciała.
Część tej energii zostaje zamieniona na energię potrzebną do wykonywania
pracy. Jeżeli jednak w pożywieniu występuje zbyt wiele węglowodanów, ich
nadmiar nie zostaje zamieniony na energię mechaniczną, lecz na tkankę
tłuszczową.

Witaminy

Witaminy są składnikami regulującymi procesy zachodzące w organizmie.
Każda z witamin spełnia inną rolę. Brak witamin powoduje awitaminozę.
Witamina A nazywana jest witaminą wzrostową. Jej głównymźródłem jest tran
i wątroba, a także masła,śmietana,żółtko jaj, przy czym nabiał jest najbogatszy
w witaminę A latem, gdy zwierzęta żywią się paszą zieloną. Wątroba człowieka
ma zdolność gromadzenia witaminy A. Z tego zapasu czerpać może organizm
pewną ilość witaminy A w razie jej niedoboru w pożywieniu. Witamina A jest
dość trwała i nie ulega zniszczeniu podczas gotowania, natomiast niszczy ją
światło i dlatego produkty zawierające tę witaminę należy przechowywać w
ciemnych miejscach. Witamina D nazywana jest witaminą przeciwkrzywiczną.
Powstaje w skórze ludzkiej pod wpływem naświetlania promieniami
ultrafioletowymi i dlatego tak ważne jest przebywanie na słońcu. Występuje w
maśle, śmietanie,żółtku jaj, margarynie witaminizowanej, a także w wątrobie
wieprzowej i wołowej. Jest najbardziej odporna na działanie wysokich
temperatur-nie niszczy się podczas gotowania. Witamina B1 ma pozytywny
wpływ na wzrost, układ nerwowy, trawienny i serce. Występuje w drożdżach,
produktach zbożowych i suchych roślinach strączkowych. Gotowanie pod
ciśnieniem niszczy w pewnym procencie witaminę B1.



Podczas gotowania witamina B1, jako rozpuszczalna w wodzie, przechodzi do
wywaru, dlatego wywar powinien być wykorzystywany do sporządzania potraw.
Witamina B2, podobnie jak B1 wpływa dodatnio na wzrost u dzieci, a także na
wzrok. Zawierają ją drożdże, podroby, jaja, mleko, ser. Witamina B2, podobnie
jak B2, rozpuszcza się w wodzie. Niszczy ją światło. Z tego powodu nie należy
produktów zawierających tę witaminę przechowywać w miejscach
nasłonecznionych.Źródłem witaminy C są m.in. czarne porzeczki, truskawki,
owoce dzikiej róży, a także kapusta surowa i kiszona. Jest rozpuszczalna w
wodzie, a więc może być tracona podczas płukania, moczenia i gotowania. Jest
także nieodporna na działanieświatła, wysokiej temperatury iśrodowiska
alkalicznego

Przechowywanie i konserwacjażywności

Od dawna ludzie próbowali przechowywać żywność w warunkach
zapewniających utrzymanie walorów smakowych. i wartości odżywczych. W
starych domach jeszcze teraz można spotkać spiżarnie. Były to specjalne
pomieszczenia przewiewne i suche, z niewielkim dostępemświatła naturalnego,
w których przechowywano w odpowiednich pojemnikach różnorodne produkty.
W nowoczesnych blokach nie ma miejsca na takie pomieszczenia. Niewielkie
piwnice także nie spełniają wymienionych wyżej warunków.
Produkty spożywcze. są na ogół nietrwałe. Do najmniej trwałych należą mięso,
warzywa, owoce, jaja. Do trwalszych zalicza się niektóre przetwory mleczne,
mięsne i zbożowe. Największą trwałością odznaczają się konserwy i
koncentraty.
Na jakość przechowywanych produktów mają wpływ powietrze, wilgotność,
temperatura,światło, czas przechowywania. Powietrze może wywierać na
niektóre produkty wpływ korzystny lub niekorzystny. Brak dostępu powietrza
powoduje niszczenie warzyw,owoców, przetworów zbożowych. Natomiast
tłuszcze i produkty zawierające duża ilości tłuszczów jełczeją pod wpływem
powietrza. Nadmierna wilgotność powoduje zawilżanie, zagrzewanie, zbrylanie
produktów, zwłaszcza w postaci proszków {mąka, mleko w proszku, groch
pure). Zbyt mała wilgotność jest przyczyną wysychania, kurczenia się
produktów. Najkorzystniejsza temperatura do przechowywania produktów
żywnościowych mieści się w granicach 0-8°C. Przechowywanie produktów
żywnościowych w wyższych temperaturach powoduje zmianę wyglądu,
zapachu, konsystencji. Działanieświatła słonecznego na produktyżywnościowe
jest szkodliwe, ponieważ wywołuje zmiany wewnętrzne w produktach,
powoduje jełczenietłuszczów, niszczy niektóre witaminy. Na przykład mleko
po sześciogodzinnym naświetlaniu traci 66,2% witaminy B2.

Zakończenie i wnioski.



Temat tej pracy został wybrany w celu uatrakcyjnienia lekcji techniki i
informatyki oraz jako pomoc dla nauczycieli uczących tych przedmiotów.
Jesteśmy nauczycielami prowadzącymi zajęcia z techniki i informatyki w
Szkole Podstawowej Nr 8 w Sanoku. Opracowany materiał teoretyczny zawarty
w tej pracy będzie uzupełnieniem wiadomości przekazywanych na lekcji przez
nauczyciela, będzie również pomocą dydaktyczną na lekcje informatyki na
których uczniowie zdobywać będą umiejętność wykorzystywania różnych
źródeł informacji do tworzenia własnych dokumentów.
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