Temat. Włókna – materiały wykorzystywane do produkcji odzieży.
1. Włókno to podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, charakteryzująca się
znaczną długością w stosunku do niewielkiego przekroju (średnicy). Włókna są co najmniej
100 razy dłuższe od średnicy ich przekroju.
Włókna stanowią podstawowy materiał do produkcji odzieży.
2. Funkcje odzieży; ochronna i społeczna.
3. Podział włókien.

4. Charakterystyka włókien naturalnych.
a) zwierzęcych (białkowe) biopolimery zbudowane z aminokwasów połączonych
wiązaniami peptydowymi

b) roślinnych (celulozowych – biopolimery zbudowane z cząsteczek glukozy połączonych
wiązaniami O- glikozydowymi.

c) wady i zalety

d) odróżnianie włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego od włókien naturalnych
pochodzenia roślinnego – identyfikacja włókien za pomocą próby płomieniowej.
Tkanina wełniana pali się powoli i gaśnie, gdy wyjmie się ją z płomienia palnika. Podczas
spalania wełny unosi sia charakterystyczny zapach przypominający spalone włosy. Tkanina
bawełniana spala się szybko i całkowicie. Pozostaje po niej jasnoszary popiół.
https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DGQKwcYV4

5. Włókna sztuczne- są włóknami wytwarzanymi z surowców naturalnych występujących
w przyrodzie- naturalnych polimerów, tj. celulozy, białka, kauczuku, które poddaje się
obróbce chemicznej.
a) wiskoza (jedwab sztuczny wiskozowy) składa się głównie z celulozy, którą pozyskuje się
przede wszystkim z drewna. Na celulozę działa się siarczkiem węgla (IV) – CS2 oraz
wodnym roztworem wodorotlenku sodu- NaOH. Tkaniny z wiskozy mają właściwości
zbliżone do bawełny, a w dotyku przypominają jedwab. Są materiałem termoregulacyjnym
i przewiewnym, wchłaniającym wilgoć, miękkim, elastycznym i przyjaznym w dotyku.
Wadą ubrań z wiskozy jest elektryzowanie się oraz gniecenie.
b) modal jest włóknem składającym się 100% z celulozy. Proces produkcyjny modalu jest
bardzo zbliżony do produkcji wiskozy. Cechuje go duża odporność na uszkodzenia oraz
atłasowy połysk. Pochłania o 50% więcej wilgoci niż bawełna. Tkaniny wykonane z niego są
przewiewne, miękkie i sprężyste. Z modalu produkuje się m. in. bieliznę, odzież sportową
i pościel. c) włókna bambusowe
d)) odróżnianie jedwabiu sztucznego od naturalnego -reakcja ksantoproteinowa.
Działając stężonym kwasem azotowym (V) HNO3 jedwab naturalny zawierający białko
barwi się na kolor żółty. Proszę obejrzeć doświadczenie na stronie
https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DGQKwcYV4
Inną próbą identyfikacji jedwabiu sztucznego od naturalnego jest próba spalania
Jedwab naturalny nie pali się, lecz topi, wydzielając zapach palonego białka. W wyniku
spalania powstaje brunatna substancja. Jedwab sztuczny spala się szybko, jasnym
płomieniem, wydzielając zapach spalonego papieru. Powstający popiół ma barwę szarą.
6. Włókna syntetyczne- włókna wytwarzane w procesach polimeryzacji i polikondensacji
związków organicznych (głównie węglowodorów i ich pochodnych), np. poliamid czy
poliester

Najpopularniejszymi włóknami syntetycznymi są:

włókna poliestrowe – np. np. poli(tereftalan etylenu) PET służący do
otrzymywania elany i polaru.. Są to włókna wytrzymałe, odporne na działanie
większości czynników chemicznych. Nie gniotą się, dobrze się piorą i szybko
wysychają. Służą m. in. do produkcji odzieży, firanek, lin oraz protez naczyń
krwionośnych.

włókna poliamidowe – np. stylon, nylon. Nylon był pierwszym włóknem
syntetycznym , otrzymanym 1 1935 r. Są lekkie, odporne na gniecenie, odporne
na działanie rozpuszczalników, wody, rozcieńczonych kwasów i zasad.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Z włókien
poliamidowych produkuje się m. in. rajstopy, dywany, bieliznę, sukienki, a także
liny i tkaniny na namioty
i spadochrony.

włókna poliuretanowe np. lycra (elastan, spandex). Są sprężyste, odporne na
utlenianie i działanie promieni słonecznych. Wytwarza się nich rajstopy i odzież
sportową.

włókna poliakrylanowe np. anilana, czyli popularna sztuczna wełna
Włókna naturalne często ulepsza się dodając włókna syntetyczne – np.
.elanobawełna, elanowełna. Tkaniny z takich włókien sa bardziej elastyczne oraz
odporniejsze na gniecenie się niż te bez dodatków włókien syntetycznych.
7. Identyfikacja różnych rodzajów włókien za pomocą próby płomieniowej.

8. Wytwarzanie odzieży ; przędza – nici – tkaniny i dzianiny
a) tkaniny bawełniane – satyna (bielizna, bluzki, sukienki), flanela (koszule, piżamy),
welwet (sukienki, ubrania dziecięce), atłas, aksamit
b) tkaniny wełniane: tweed (spodnie, swetry), kaszmir (szaliki, sukienki)

Tkaniny goreteksowe są wodoszczelne, lecz nie utrudniają wymiany gazowej miedzy
skórą a materiałem. Proszę zapisać temat lekcji, krótka notatkę i rozwiązania z karty
pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do 25. 05.

KARTA PRACY. Włókna – materiały wykorzystywane do produkcji
odzieży.
Nazwisko i imię .......................................................
Zadanie 1 (4 pkt.)
Uzupełnij tekst tak, aby przedstawiał poprawny opis właściwości wełny i bawełny.
Skorzystaj z wyrazów zamieszczonych poniżej, wybierając prawidłowe.(Uwaga! Nie
wszystkie wyrażenia zostaną wykorzystane).
skrobia, celuloza, białko, syntetycznymi, naturalnymi, sztucznymi, roślinnego, roślinnymi,
zwierzęcego, zwierzęcymi, poliamidowymi, bawełna, bawełny, wełna, wełny, glukozy,
Wełna i bawełna są włóknami ......................................... Wełna jest najpopularniejszym
włóknem pochodzenia ............................................., a bawełna jest włóknem pochodzenia
.................................. Głównym składnikiem wełny jest ................................, a bawełny ..............................składająca się z około 2000 reszt ..........................
W celu sprawdzenia, czy tkanina jest wykonana z bawełny, czy z wełny można podać ich
próbki spalaniu. Wełna i bawełna łatwo się palą. Podczas spalania ...................................
unosi się w powietrzu zapach spalonych włosów, a ................................... spala się szybko
i całkowicie, pozostawiając po sobie jasnoszary popiół.
Zadanie 2 (3 pkt.)
Przyporządkuj wymienione włókna (1 – 15) do odpowiednich kategorii (A-C).
1. nylon 2. len 3. juta 4. elastan 5. lycra 6. konopie 7. sizal 8. włókna bambusowe
9. włókna poliestrowe 10. wełna 11. wiskoza 12. jedwab naturalny 13. bawełna
14. modal
15.spandex
A. włókna naturalne ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
B. włókna sztuczne ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
C. włókna syntetyczne..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zadanie 3 (2 pkt.)
a) Wyjaśnij, na czym polega różnica w ułożeniu nitek w tkaninie i w dzianinie.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

b) Wskaż inną różnicę między tkanina a dzianiną.
................................................................................................................................................
Zadanie 4 (3 pkt.)
W celu odróżnienia jedwabiu naturalnego od sztucznego Joanna przygotowała dwie próbki
tkaniny. Każdą z nich umieściła na szkiełku zegarkowym, a następnie podziałała na nie
kilkoma kroplami kwasu azotowego (V). Po wykonaniu doświadczenia Joanna sporządziła
notatkę. Niestety popełniła kilka błędów. Wskaz zdania prawdziwe i fałszywe w notatce
Joanny. Zaznacz P- jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli jest fałszywe.
1. Do identyfikacji próbek jedwabiu naturalnego i sztucznego użyłam
stężonego roztworu kwasu azotowego (III)
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2. Pod wpływem kwasu jedna z próbek zabarwiła się na kolor żółty.
3. Efekt ten świadczy o obecności białka w próbce i pozwala
zidentyfikować jedwab naturalny.
4. Próba ta charakterystyczna dla białek nosi nazwę reakcji
ksantoproteinowej.
5. Próba tkaniny wykonanej z jedwabiu sztucznego nie zachowuje się
podobnie jak z jedwabiu naturalnego, ponieważ wykonana jest z włókien
celulozowych..
6. Celuloza jest polimerem otrzymywanym na drodze przemysłowej
syntezy chemicznej.
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Zadanie 5 (2 pkt.)
Przyporządkuj włóknom do zadań specjalnych (A-D) ich zastosowania (1-5).
A. włókna węglowe
1. wewnętrzna warstwa obuwia sportowego
B. włókna szklane
2. kombinezony odporne na działanie chemikaliów
C. włókna aramidowe
3. kamizelki kuloodporne
D. włókna biostatyczne
4. węże strażackie
5. kaski policyjne
A. ........................... B. ........................... C. ....................... D. .................................
Zadnie 6 (1 pkt.)
Włókno, które gaśnie po wyjęciu z płomienia to:
A. len
B. elana
C.. jedwab sztuczny
D. jedwab naturalny

