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Twists in the Fibres

இழழைகளளிலுளள்ள முறுகள்க

Introduction

அறிமுகமள்

Has anybody in your family bought silk or wool and found later that it was not pure silk or
wool? Although we use bags, ropes, clothes, and items made from different fabrics, it is
difficult to ascertain the purity of the fabric by touch, texture, or weight alone. A fibre or
yarn may look like cotton but it may be synthetic. One cannot trust appearance alone.

உஙள்களள்  கடுமள்பதள்திலள்  யயாரரேனுமள்  படள்டு  அலள்லது  கமள்பளளிழய  வயாஙள்கி  வநள்த
பினள்  அதிலள்  கலபள்படமள் இருபள்பழத ததரேளிநள்துதகயாணள் டுளள்ளயாரேள்களயா? தவவள்ரவறு
வழக  இழழைகளயாலள்  தசெயள்யபள்படள்ட  ழபகளள் ,  கயிறுகளள் ,  துணளிகளள்  மறள்றுமள்
தபயாருடள்கழள  நயாமள்  பயனள் படுதள்துகினள் ரறயாமள் .  ததயாடள்டுபள்பயாரேள்பள்பது  மூலமள்,
இழழையழமபள்பு அலள்லது எழடழய ழவதள்து மடள்டுமள் ஒரு இழழையினள்  தரேதள்ழததள்
ததரேளிநள்துதகயாளள்வது  கடினமயானது.  ஓரேள்  இழழை  பயாரேள்பள்பதறள்க  பஞள் சு  ரபயாலள்
இருகள்கலயாமள்,  ஆனயாலள்  அது  தசெயறள்ழக  இழழையயாக  இருகள்க  வயாயள்பள்புளள்ளது.
ரதயாறள்றதள்ழத ழவதள்து மடள்டுமள் முடிவுகள்க வநள்துவிட முடியயாது.

Would you like to learn simple ways to identify fibres? In this learning unit, you can explore
this through two techniques: burning test and microscopy.

இழழைகழள  அழடயயாளமள்  கயாண,  எளளிதயான  வழிகழளகள்
கறள்றுகள்தகயாளள்ளரவணள் டுமயா? இதறள்கயான இரேணள் டு வழிமுழறகழள இகள்கறள்றலள்
பிரேளிவிலள்  பயாரேள்கள்கலயாமள்:  நுணள் ரணயாகள்கிழயபள்  பயனள் படுதள்துவதனள்  மூலமள்
மறள்றுமள் எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழண.

Did you know?

A thread is not a fibre but a bundle of fibres. You can see this in Figure 1.

உஙள்களுகள்க ததரேளியுமயா?

நூலள்  எனள் பது  ஓறள்ழற  இழழையலள்ல  ஓரேள்  இழழைகள்கறள்ழறயயாகமள்.  படமள்  1-லள்
இதழன நநீஙள்களள்  பயாரேள்கள்கலயாமள்.
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Figure. 1: (Left) A cloth is made of threads. (Right) Each thread is made of several fibres
(indicated by arrow).

படமள்  1: (இடது) ஒரு துணளி நூலள் இழழைகளயாலள் ஆனது. (வலது) ஒவள்தவயாரு நூலள்
இழழையுமள் பலள்ரவறு இழழைகளயாலள் ஆனது (அமள்பு தகயாணள் டு கறிகள்கபள்படள்டுளள்ளது)
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Materials required

ரதழவயயான தபயாருடள்களள்
• Threads: cotton, polyester (or any other synthetic thread), wool (if you don’t get

real wool, a broken hair can also be used), and a thread made of unknown fibre. The
fibres should be clean, so that any other substance sticking to them does not affect
the observations.

• நூலள்களள் :  பஞள் சு,  பயாலிதயஸள் டள்டரேள்  (அலள்லது  ஏரதனுமள்  தசெயறள்ழக  நூலள்
இழழை),  கமள்பளளி  (கிழடபள்பது  கடினமயாக  இருநள்தயாலள் ,  ஒரு  ரரேயாமதள்ழதகள்
கூட  பயனள் படுதள்தலயாமள்),  மறள்றுமள்  நயாமள்  இனள் னுமள்  கணள் டுபிடிகள்கயாத  ஓரேள்
இழழையினயாலள்  ஆன  ஒரு  நூலள்  இழழை  (thread).  இழழைகளுடனள்  ஒடள்டி
இருகள்ககள்கூடிய தபயாருடள்களள்  உறள்றுரநயாகள்கமள்ரபயாது பயாதிகள்கயாமலிருகள்க,
அழவசெள் சுதள்தமயாக இருகள்க ரவணள் டுமள்.

• Candle, match stick, beaker, forceps, watch glass, water.

• தமழுகவரேள்தள்தி,  தீகள்கசெள்ச,  பீகள்கரேள்  (beaker),  இடுகள்கி,  கணள் ணயாடி  வடள்டிலள்
(watch glass), தணள் ணநீரேள்.

• Microscope, glass slide, and cover slip.

• நுணள் ரணயாகள்கி, கணள் ணயாடிதள்தகடு, கணள் ணயாடி தமனள் தடள்டு (cover slip)

Burning test for fibres

இழழைகளுகள்கயான எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழன

There is a popular saying in Hindi “Rassi jal gai, par bal nahin gaye.”, meaning “the rope
got burnt, but the twists in the rope have remained (in the form of ash). This is a property
of ropes that are made of plant fibres, which on burning produce ash in which twists can
still be seen. Figuratively, it also refers to someone’s personality traits that did not change

even after facing a lot of difficulties in life.

”கயிறு  எரேளிநள்து  பினள் புமள்,  செயாமள்பலிலள்  முறுகள்ககளள்  தஙள்ககினள் றன”  எனள் பது
பரேவலயாக  அறிபள்படள்ட  ஓரேள்  இநள்திசெள்  தசெயாலவழட.  இநள்தபள்  பணள் பு
தயாவரேதள்திலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளளிலள்  கயாணபள்படுமள்.  அழவ  எரேளிகள்கபள்படள்ட
பினள்  உருவயாகமள்  செயாமள்பலிலள்  முறுகள்ககளளினள்  வடிவஙள்களள்  அபள்படிரய  தஙள்கமள் .
இது,  ஒருவரேள்  தனள்  வயாழைள்விலள்  அதிக  அளவிலயான  துனள் பஙள்கழளசெள்  செநள்திகள்க
ரநரேள்திருநள்தயாலுமள்  தனள் னுழடய  உளள்ளயாரேள்நள்த  கணஙள்கழளகள்  ழகவிடயாமலள்
இருபள்பதறள்கயான உவழமயயாக இருகள்கிறது.

Textile experts across the world have been using burning tests to identify fibres. Plant
fibers burn slowly producing ash, which glows for few seconds (known as afterglow) before
cooling down. The ash roughly retains the shape of fibres but can be easily crushed to
powder.

உலகமள்  முழுவதிலுமுளள்ள  தநசெவு  நளிபுணரேள்களள்  இழழைகழள  அழடயயாளமள்
கயாண எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழனழயபள் பயனள் படுதள்துகினள் றனரேள். தமலள்ல எரேளிநள்திடுமள்
தயாவரேதள்திலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளயானது  செயாமள்பழல  விழளவிதள்து,  சல
தநயாடிகளுகள்க  ஒளளிரேள்நள்த  பினள்  (இது  பினள் ஒளளிரேள்வு  எனள் றழழைகள்கபள்படுமள்)
களளிரேழடயுமள்.  அசெள்செயாமள்பலள்  ஏறதள்தயாழை  இழழைகளளினள்  அழமபள்ழபதள்
தகள்கழவதள்துகள்தகயாளள்ளுமள்,  ஆனயாலள்  எளளிதயாக  தநயாறுகள்கபள்படள்டுபள்
தபயாடியயாகள்கபள்படலயாமள்.

Animal-based  fibres  such  as  silk  and  wool  also  burn  to  give  ash  but  in  much  lesser
quantity.  Sometimes  they  burn  producing  a  small  bead  which  gets  crushed  easily.
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Moreover they burn with a very unpleasant odour, similar to that of burning meat.

படள்டு மறள்றுமள்  கமள்பளளி ரபயானள் ற விலஙள்கிலிருநள்து தபறள்ற இழழைகளள்  எரேளிநள்தயாலள்
செயாமள்பலள்  தருமள்  ஆனயாலள்  தயாவிரேதள்திலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளள்  விழளவிகள்கமள்
அளழவ  விட  மிககள்கழறவயாக  இருகள்கமள்.  சல  ரநரேஙள்களளிலள்  ஒருசறு
மணளியயாகசெள்  (bead)  சுருஙள்கிவிடுமள்.  இது  எளளிதயாக  தநயாறுஙள்கிவிடுமள்.  ரமலுமள்,
இழறசெள்ச எரேளிகள்கபள்படுமள்ரபயாது எழுமள் துரேள்நயாறள்றயாமள் இவறள்றிலுமள் கயாணபள்படுமள் .

Synthetic fibres usually burn much faster than plant or animal fibres. When exposed to
flame, they melt and then decompose, producing a lot of heat. These do not form any ash
but form a bead which is not easy to crush.

தசெயறள்ழக இழழைகளள்  தபயாதுவயாக, தயாவரேதள்திலிருநள்து அலள்லது விலஙள்கிலிருநள்து
தபறள்ற  இழழைகழள  விட  ரவகமயாக  எரேளிநள்துவிடுமள்.  தீசெள்சுடரேளிலள்  அது
கயாடள்டபள்படுமள்ரபயாது,  உருகிய  பினள் னரேள்  சழதநள்தழியுமள்.  அபள்ரபயாது  அதிக
அளவிலள்  தவபள்பமள்  தவளளிரயறள்றபள்படுமள்.  செயாமள்பலள்  ஏதுமள்  விழளவிகள்கயாமலள் ,  ஒரு
மணளிரய கிழடகள்கமள். இழத எளளிதயாக தநயாறுகள்க இயலயாது.

Safety: Be very careful while doing the burning tests. Do not be too close to the flame or
the  burning  fibre  and  do  not  throw  burnt  threads  around.  Some  fibers  burn  very
vigorously and their melts can also cause burns or damage to surrounding objects. Keep
water in a watch glass or a container nearby, and put the burnt fibres in the water.

பயாதுகயாபள்பு: எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழனகளளிலள்  ஈடுபடுமள்ரபயாது  மிகநள்த
கவனதள்ரதயாடு  இருகள்க  ரவணள் டுமள்.  தீசெள்சுடரேளினள்  அலள்லது  எரேளியுமள்  இழழையிறள்க
மிகஅருகிலள்  இருபள்பழதயுமள்,  எரேளிநள்த  இழழைகழள  வீசவிடுவழதயுமள்
தவிருஙள்களள் .  சல  இழழைகளள்  மிக  வீரேளியமயாக  எரேளியுமள் .  ரமலுமள்,  அவறள்றினள்
உருகள்கசெள்  சுறள்றியுளள்ள  தபயாருடள்கழளசெள்  ரசெதமள்  தசெயள்யலயாமள்  அலள்லது
தீகள்கயாயஙள்கழள உணள் டயாகள்கலயாமள்.  தணள் ணநீழரேகள் தகயாணள் ட ஒரு தகயாளள்கலனள்
அலள்லது கணள் ணயாடி வடள்டிழல அருகிலள்  ழவதள்து எரேளிநள்த இழழைகழள அதிலள்
ரபயாடள்டுவிடுஙள்களள் .

Fibres under microscope

நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள்  இழழைகளள்

Different  fibres  have  different  shapes  and surface  features  that  can  be  seen under  a
microscope. Depending on the conditions in which the fibre has formed (shape of original
plant cell or animal cell(s) and how the fibre was dried), it can have a circular, elongated,
or irregular cross section. Cotton fibres, in particular, have a non-circular cross-section due
to which the twists in the fibres can be easily observed under a microscope. Plant fibres
generally have rough surfaces. In a bundle of natural fibres, fibre thickness may also vary
from one fibre to another.

தவவள்ரவறு  இழழைகளள்  தவவள்ரவறு  உருவஙள்களள்  மறள்றுமள்  ரமறள்பரேபள்பு
இயலள்புகழளகள்  தகயாணள் டிருகள்கமள்.  இவறள்ழற  ஒரு  நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள்
பயாரேள்கள்கலயாமள்.  இழழைகளள்  உருவயான  நளிழலழய  (மூல  தயாவரே  அலள்லது  விலஙள்க
தசெலள்களளினள்  உருவதள்ழதயுமள்  இழழை  எவள்வயாறு  உலரேள்தள்தபள்படள்டது
ஆகியவறள்ழறபள்  தபயாருதள்தது)  தபயாருதள்து,  அழவ  வடள்டமயான,  நநீடள்டமயான
அலள்லது  ஒழுஙள்கறள்ற  கறுகள்க  தவடள்டழமபள்ழபகள்  தகயாணள் டிருகள்கலயாமள் .  பஞள் சு
இழழைகழள  எடுதள்துகள்தகயாணள் ரடயாமயானயாலள் ,  அழவ  வடள்டமிலள்லயாத  கறுகள்க
தவடள்டழமபள்ழபகள்  தகயாணள் டிருகள்கமள்.  இதனயாலள்,  அவள்வழக  இழழைகளளிலுளள்ள
முறுகள்ககழள  ஒரு  நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள்  எளளிதயாக  பயாரேள்கள்கலயாமள் .
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தயாவரேதள்திலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளள்  தபயாதுவயாக  தசெயாரேதசெயாரேபள்பயான
ரமறள்பரேபள்ழபகள் தகயாணள் டிருகள்கமள்.  இயறள்ழக இழழைகள் கறள்றிலள் ,  ஓரேள் இழழையினள்
அகலமயானது இனள் தனயானள் றிலிருநள்து மயாறுபடலயாமள்.

Synthetic fibres usually have circular cross-sections and smooth  surfaces because they
are formed by passing molten polymer through circular holes, similar to the way noodles
are made. Thickness of a synthetic fibre is uniform along the length of a fibre, and is also
the same for different fibres in a thread.

தசெயறள்ழக  இழழைகளள் ,  வடள்ட  கழிகளளினள்  வழிரய  உருகிய  பயாலிமழரேசெள்
தசெலுதள்துவதனள்  மூலமள்  உருவயாகள்கபள்படுகிறது  (நூடுலள்ஸள்
தயயாரேளிகள்கபள்படுவழதரபயாலள் ).  ஆதலயாலள்,  அழவ  வடள்ட  கறுகள்க
தவடள்டழமபள்புகளுமள்  மிருதுவயான  ரமறள்பரேபள்ழபயுமள்  தகயாணள் டிருகள்கமள்.  ஒரு
தசெயறள்ழக இழழையினள்  நநீடள்டதள்தினள்  வழிரய, அதனுழடய அகலமள்  ஒனள் றுரபயால
இருகள்கமள். ரமலுமள், நூலள்  இழழையயாக தயயாரேளிகள்கபள்படள்ட தசெயறள்ழக இழழைகளளினள்
அகலஙள்களள்  செமமயாக இருகள்கமள்.
  

Animal fibres such as wool and silk have circular cross-sections and surfaces smoother
than  plant  fibres  but  rougher  than synthetic  fibres.  Wool/hair  also  have  scales  of  the
surface  (which  may  not  be  observed  if  the  wool/hair  has  been  treated  with  strong
bleaches, dyes, or chemicals that damage the hair scales).

படள்டு  மறள்றுமள்  கமள்பளளி  ரபயானள் ற  விலஙள்கிலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளள்  வடள்ட
கறுகள்க தவடள்டழமபள்ழபகள் தகயாணள் டு,  தயாவரேதள்திலிருநள்து தபறள்ற இழழைகளளினள்
ரமறள்பரேபள்ழப  விட  மிருதுவயாக  இருகள்கமள்.  ஆனயாலள்,  அழவ  தசெயறள்ழக
இழழைகழள  விட  தசெயாரேதசெயாரேபள்பயானழவ.  கமள்பளளி/முடியினள்  ரமறள்பரேபள்புகளள்
தசெதிளள்கழளகள் தகயாணள் டிருகள்கமள். (அழவ கடின பிள நீசெ ள்களள் , செயாயஙள்களள் , அலள்லது
ரவதிபள்  தபயாருளள்களயாலள்  பதனள் படுதள்தபள்படள்டிருநள்தயாலள்  தசெதிளள்களள்
ரசெதபள்படுதள்தபள்படு அவறள்ழற உறள்றுரநயாகள்க முடியயாமலள் ரபயாகலயாமள்)

However, all fibres on use (even synthetic fibres) usually develop surface roughness due to
wear and tear.

எனளினுமள்,  அழனதள்து இழழைகளுமள்  (தசெயள்றழக இழழைகளுமள்கூட)  ரதயள்மயானமள்
மறள்றுமள் கிழிவினயாலள் அதனள்  ரமறள்பரேபள்பிலள் சுரேசுரேபள்ழபபள் தபறள்றுவிடுமள்.
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Figure 2: Fibres under microscope
படமள்  2: நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள் இழழைகளள்
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Q 1.  What differences do you observe between the microscopic images of  cotton and
polyester fibres in Figure 2? Are there any other different features of these fibres that you
can infer from these observations?

ரக.  1.  படமள்  2-லள்  தகயாடுகள்கபள்படள்டுளள்ள  பஞள் சு  மறள்றுமள்  பயாலிதயஸள் டரேள்
இழழைகளளினள்  நுணள் ணளிய  படஙள்களுகள்க  இழடரய  எனள் தனனள் ன
ரவறுபயாடுகழள  உஙள்களயாலள்  பயாரேள்கள்க  முடிகிறது?  இஙள்க
உறள்றுரநயாகள்கியவறள்றிலிருநள்து  இழழைகளளினள்  இதரே  ரவறுபடள்ட  இயலள்புகழள
உஙள்களயாலள் ஊகிகள்க முடிகிறதயா?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Task 1: Known fibres

தசெயலள்  1: அறியபள்படள்ட இழழைகளள்
Take a cotton and a polyester or synthetic thread (like nylon or acrylic).

ஒரு  பஞள் சு  மறள்றுமள் ,  பயாலிதயஸள் டரேள்  அலள்லது  தசெயறள்ழக  நூலள்
இழழைழய  எடுதள்துகள்தகயாளள்ளவுமள்  (ழநலயானள்  அலள்லது  அகள்ரேளிலிகள்
ரபயானள் றழவ)

1. Observe the fibres in each thread with the naked eye. Note their physical properties
such as shiny, rough appearance,  and if they are smooth or rough to touch.

1.  ஒவள்தவயாரு  நூலள்  இழழையினள்  இழழைகளளிலுமள்  தவறுமள்  கணள் ணுகள்கதள்
ததரேளிவழத  உறள்றுரநயாகள்கஙள்களள் .  அவறள்றினள்  பணள் புகழளகள்
கறிதள்துகள்தகயாளள்ளுஙள்களள் .  அதயாவது,  பளபளபள்பு  அலள்லது  முரேடள்டுதள்
ரதயாறள்றமள்.  ரமலுமள்,  அழவதள்  ததயாடுவதறள்க  மிருதுவயாக  அலள்லது
சுரேசுரேபள்பயாக உளள்ளதயா எனள் பழதயுமள் கறியுஙள்களள் .

Fibre

இழழை

Observations (Shiny/ rough/smooth texture)

உறள்றுரநயாகள்கலள்  (பளபளபள்பு/சுரேசுரேபள்பு/மிருதுவயான
அழமபள்பு நயமள் )

2. Take a tray, and fix a candle in the middle of it. Fill the tray slightly with water. Light
the candle. Hold the thread with a pair of forceps or tongs and bring one end of it
close  to  the  flame.  Note  your  observations   about  the  thread  burning  in  the
following table. Collect the ash/bead formed on a watch glass. [Caution: Keep your
head/body parts away from flame as some fibers burn very vigourously. Extinguish
flames of any burning fibres in water; do not throw them anywhere else.]

2.  ஒரு தடள்ழட எடுதள்துகள்தகயாணள் டு அதனள்  நடுரவ ஒரு தமழுகவரேள்தள்திழயபள்
தபயாருதள்துஙள்களள் .  தடள்டிலள்  கழறநள்த  அளவிலள்  தணள் ணநீழரே  ஊறள்றிவிடள்ட
பினள் னரேள்,  தமழுகவரேள்தள்திழய  எரேளிய  ழவயுஙள்களள் .  இடுகள்கிழய  ழவதள்து
நூலள்  இழழைழயபள்  பிடிதள்துகள்தகயாணள் டு  அதனள்  ஒரு  பகள்கதள்ழதசெள்
தீசெள்சுடருகள்க அருகிலள்  கயாடள்டுஙள்களள் . இதிலள்  நநீஙள்களள்  உறள்றுரநயாகள்கியழதபள்
பினள் வருமள்  அடள்டவழணயிலள்  கறியுஙள்களள் .  ஒரு  கணள் ணயாடி  வடள்டிலிலள் ,
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கிழடதள்த செயாமள்பலள்/மணளிழயசெள் ரசெகரேளிதள்து ழவயுஙள்களள் . [எசெ ள்செரேளிகள்ழக: சல
இழழைகளள்  தீவிரேமயாக  எரேளியகள்கூடுமள்  எனள் பதயாலள்  உஙள்களுழடயதள்
தழல/உடலள்  பயாகஙள்களள்  தீசெள்சுடருகள்க  அருகிலள்  இலள்லயாமலள்  பயாரேள்தள்துகள்
தகயாளள்ளுஙள்களள் .  எரேளிநள்து  தகயாணள் டிருகள்கமள்  எநள்ததவயாரு  இழழைழயயுமள்
தணள் ணநீரேளிலள்  அழனதள்துவிடுஙள்களள் ; ரவதறஙள்கமள் வீசவிட ரவணள் டயாமள்.]

Note the following observations for each fibre.

ஒவள்தவயாரு  இழழைகள்கமள்  அடள்டவழணயிலள்  தகயாடுகள்கபள்படள்ட  விவரேஙள்கழளகள்
கறிதள்திடுஙள்களள் .

Sr. No.

வரேளி
ழசெ
எணள்

Did it melt?
(Yes/No)

உருகியதயா?
(ஆமள்

/இலள் ழல)

Any smoke?
(Yes/No)

புழக ஏதுமள்
ததரேளிநள்ததயா?

(ஆமள்
/இலள் ழல)

Smell (like
burning paper or

plastic)

வயாசெழன
(கயாகிதமள்

அலள் லது தநகிழி
எரேளிபள்பழதரபயா

லள் )

Ash/ Bead
formed

செயாமள்பலள் /
மணளி

உருவயாகி
யதயா?

Afterglow?
(Yes/No)

பினள்
ஒளளிரேள்வு

(ஆமள்
/இலள் ழல)

3. Take some water in a glass. Check if it is acidic or basic with a litmus paper. Add one
drop of water to the ash/bead on the watch glass. Wait for 1-2 minutes and check
with litmus papers (red and blue), a drop of phenolphthalein solution, or a pinch of
turmeric. Has the water become acidic or basic on contact with the ash/bead? Note:
Ash or bead will not completely dissolve in water; some solid will remain in both
cases.

3.  ஒரு தகயாளள்கலனளிலள்  சறிதளவு தணள் ணநீழரே எடுதள்துகள்தகயாளள்ளுஙள்களள் .  ஒரு
லிடள்மஸள்  தயாழளகள்  தகயாணள் டு  தணள் ணநீரேளினள்  தனள் ழமகள்  கயாரேமயா  அலள்லது
அமிலமயா  எனள் று  ரசெயாதழனசெள்  தசெயள்யுஙள்களள் .  ஒரேளிரு  நளிமிடஙள்களள்
தபயாறுதள்துவிடள்டுபள்  பினள் னரேள்,  லிடள்மஸள்  தயாளள்களள்  (சவபள்பு  மறள்றுமள்  நநீலமள்),
ஒருதுளளி  பீனயாலள்ஃபள்தள்தலீனள் ,  அலள்லது  ஒரு  சறுபிடி  மஞள் செளள்
ஆகியவறள்ழறகள்  தகயாணள் டு  ரசெயாதழனழய  நடதள்துஙள்களள் .
செயாமள்பலள்/மணளிழயதள்  தணள் ணநீரேளிலள்  கழரேதள்த  பினள் னரேள் தபறள்ற  கழரேசெள்செலள்
அமிலமயாக  அலள்லது  கயாரேமயாக  மயாறியுளள்ளதயா?  கறிபள்பு:  செயாமள்பலள்/மணளி
தணள் ணநீரேளிலள்  முழுழமயயாக கழரேநள்து விடயாது; இரேணள் டு தபயாருடள்களளிலுரம
சறிதளவு திணள் மமயாக இருகள்கமள்.

Sr. No.

வரேளிழசெ எணள்

Thread burnt

ரசெயாதிகள்கபள்படள்ட
இழழை

Ash + Water (Neutral/Basic/Acidic)

செயாமள்பலள்  + தணள் ணநீரேள்
(அமிலமள்/கயாரேமள்/நடுநளிழல)

4. Now observe the thread under a microscope as described below. (Did you know that
Antonie van Leeuwenhoek was a cloth merchant and had invented the microscope
to observe fibres?).
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4.  இபள்ரபயாது,  கீரழை  கறிபள்பிடள்டிருபள்பது  ரபயால  ஒரு  நுணள் ரணயாகள்கிழயகள்
தகயாணள் டு  நூலள்  இழழைழய  உறள்றுரநயாகள்கஙள்களள் .  (அணள் ரடயாயினள்  வயானள்
லீயுதவனள் ரஹயாகள்  ஒரு  துணளிவியயாபயாரேளி  எனள் பதுமள்,  அவரேள்  இழழைகழள
உறள்றுரநயாகள்கதயானள்  நுணள் ரணயாகள்கிழயகள்  கணள் டுபிடிதள்தயாரேள்  எனள் பதுமள்
உஙள்களுகள்கதள் ததரேளியுமயா?)

A thread usually has several fibres bundled together. Using a pin or forceps, loosen out the
fibres in a thread and pull out a fibre. Put the fibre on a glass slide and cover it with a
cover slip. Observe it under 10X objective. If you are not able to focus on the fibre, make
sure that the fibre is under the objective lens and while focusing, the distance between the
lens tip and the cover-slip is  around 0.5 cm.

பல  இழழைகளளினள்  கூடள்டுதயானள்  ஒரு  நூலள்  இழழை  ஆகமள்.  ஓரேள்  ஊச  அலள்லது
இடுகள்கிழயகள்  தகயாணள் டு  இழழைகழளதள்  தளரேள்தள்திவிடள்டுபள்  பினள் னரேள்  ஓரேள்
இழழைழய மடள்டுமள்  இழுதள்து எடுஙள்களள் .  இநள்த இழழைழயகள்  கணள் ணயாடிதள்தகடு
ஒனள் றிலள்  ழவதள்தபள்பினள் னரேள் கணள் ணயாடி தமனள் தடள்டுகள் தகயாணள் டு மூடவுமள்.  பதள்து
மடஙள்க  உருபள்தபருகள்கதள்திலள்  உறள்றுரநயாகள்கஙள்களள் .  இழழையினள்  பிமள்பமள்  கவிய
விலள்ழலதயனள் றயாலள் ,  அது  செரேளியயாக  தபயாருளள்ரநயாகள்க  தலனள் ஸினள்  கீரழை
இருபள்பழத  உறுதி  தசெயள்யுஙள்களள் .  ரமலுமள்,  கவியபள்படுதள்தலினள் ரபயாது
தலனள் ஸினள்  முழனயிலிருநள்து  தமனள் தடள்டிறள்க  இருகள்கமள்  தூரேமள்  0.5  தசெ.மீ  ஆக
இருகள்க ரவணள் டுமள்.

Note the features of the fibre. Next put 3-4 fibres together on the slide and observe the
variation in the thickness of different fibres.

இழழையினள்  இயலள்புகழளகள் கறிதள்து ழவயுஙள்களள் .  அடுதள்ததயாக,  மூனள் று முதலள்
நயானள் க இழழைகழளதள் தகடள்டிலள்  ழவதள்துவிடள்டு,  அவறள்றினள்  அகலதள்திலள்  உளள்ள
ரவறுபயாடள்ழட உறள்றுரநயாகள்கஙள்களள் .

Q 2. Is the fibre that you observe uniform in thickness along the length or is the thickness
different at middle and ends of the fibre (To see this, you may have to move the slide on
the stage to see it from one end to another end)?

ரக  2.  ஓரேள்  இழழைழய  அதனள்  நநீணள் ட  பகதி  வழிரய  உறள்றுரநயாகள்கியரபயாது,
அகலமள்  ஒனள் று  ரபயால  இருநள்ததயா?  அலள்லது  இழழையினள்  முழனகளளிலுமள்
நடுபள்பகதியிலுமள்  அகலமள்  தவவள்ரவறயாக  இருநள்ததயா?  (இழத  அறிய,  ஒரு
முழனயிலிருநள்து  இனள் தனயாரு  முழன  வழரேயிலள்  நநீஙள்களள்  தகடள்ழட  நகறள்ற
ரவணள் டியிருகள்கமள்)

___________________________________________________________________________________________

Q 3. Do you observe twists in the cotton fibres?

ரக 3. பஞள் சு இழழைகளளிலள் முறுகள்ககழளபள் பயாரேள்தள்தீரேள்களயா?

___________________________________________________________________________________________

Q 4. Do you observe folds in the cotton fibre?
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ரக 4. பஞள் சு இழழைகளளிலள் மடிபள்புகழளபள் பயாரேள்தள்தீரேள்களயா?

___________________________________________________________________________________________

Q 5. What can you say about the thickness of various fibres?

ரக  5.  தவவள்ரவறு  இழழைகளளினள்  அகலஙள்கழளகள்  கறிதள்து  எனள் ன
நளிழனகள்கிறீரேள்களள் ?

___________________________________________________________________________________________

Now sketch the shape of the fibre observed under microscope and write its features:

நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள்  உறள்றுரநயாகள்கிய  இழழையினள்  வடிவதள்ழத  வழரேநள்து,
அதனுழடய இயலள்புகழள எழுதுஙள்களள் .

   பஞள் சு(Cotton) பயாலிதயஸள் டரேள் (Polyester)

உருபள்தபருகள்கமள் ____________ X உருபள்தபருகள்கமள்  ____________ X
(Magnification) (Magnification)

Fibre

இழழை

Fibre  description  (straight  or
twisted,  transparent  or  opaque,
uniform or variable thickness along
length)

இழழை  விவரேழண  (ரநரேயானது
அலள் லது  திரேளிநள்தது,  ஒளளி
புககினள் ற  அலள் லது  ஒளளி  புகயாத,
இழழையினள்  நநீளதள்திலள்  ஒருசீரேயான
அலள் லது மயாறுபடள்ட அகலதள்ழதகள்
தகயாணள் டது)

Are  all  fibres  same  or
different in shape?

அழனதள்து  இழழைகளளினள்
வடிவமுமள்  ஒனள் று  ரபயாலள்
இருநள்ததயா  அலள் லது
மயாறுபடள்டதயா?

Cotton

பஞள் சு

Polyester

பயாலிதயஸள் டரேள்

See the sketches done by your classmates and copy here at least one different sketch of
cotton and polyester as drawn by one of your classmates .

செக  மயாணவரேள்களளினள்  வழரேபள்படஙள்கழளபள்  பயாருஙள்களள் .  ரமலுமள்,  உஙள்களளினள்
படதள்திலிருநள்து  மயாறுபடள்ட  ஒரு  பஞள் சு  அலள்லது  பயாலிதயஸள் டரேள்  படதள்ழததள்
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ரதரேள்நள்ததடுதள்து அழதயுமள் வழரேநள்து தகயாளள்ளுஙள்களள் .

பஞள் சு (Cotton) பயாலிதயஸள் டரேள் (Polyster)

Q 6. Based on your observations, what features/properties can you conclude about the
features of cotton (a plant-based fibre), and polyester (a synthetic fibre).

ரக  6.  நநீஙள்களள்  உறள்றுரநயாகள்கியவறள்ழறகள்  தகயாணள் டு,  பஞள் சு  (இயறள்ழக  இழழை)
மறள்றுமள்  பயாலிதயஸள் டரேளினள்  (தசெயறள்ழக இழழை)  இயலள்புகழளகள் கறிதள்து எனள் ன
முடிவிறள்க வரே இயலுமள்?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Q 7. Why do you think the ash obtained from burning cotton changes the (acidic/basic)
nature of water, and the bead from polyester did not?

ரக  7.  பஞள் ழசெ  எரேளிபள்பதினயாலள்  உருவயாகமள்  செயாமள்பலள் ,  நநீரேளினள்  தனள் ழமழய
(அமிலமள்/கயாரேமள்) மயாறள்றிவிடுமள்ரபயாது பயாலிதயஸள் டரேளிலிருநள்து தபறள்ற மணளியயாலள்
ஏனள்  அவள்வயாறு நளிகழைள்வதிலள்ழல எனள் று நளிழனகள்கிறீரேள்களள் ?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Task 2: Wool/hair (animal fibre)

தசெயலள்  2: கமள்பளளி/முடி (விலஙள் க இழழைகளள் )

Take a woollen thread or human hair (because real wool is also the hair of some animal)
and perform the following steps.

கமள்பளளியிலிருநள்து  ஒரு  நூலள்  இழழைழய  எடுகள்கவுமள்  அலள்லது  மனளித  முடி
ஒனள் ழற  (ஏதனனள் றயாலள்  கமள்பளளியுமள்  எரதயாதவயாரு  விலஙள்கினள்  முடிதயானள் )
எடுதள்துகள்  தகயாளள்ளுஙள்களள் .  அழத  ழவதள்து,  பினள்  வருமள்  தசெயலள்பயாடுகழள
ரமறள்தகயாளள்ளுஙள்களள் .

1. By  burning  test  as  done  in  Task  1,  check  if  it  is  natural  or  synthetic.   (If  it  is
synthetic, then try finding a real wool/hair sample.)

1.  தசெயலள்  1-இலள்  ரமறள்தகயாணள் ட  எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழனயினள்  மூலமள்,  இழழை
இயறள்ழகயயானதயா  அலள்லது  தசெயறள்ழகயயானதயா  எனள் று
ததரேளிநள்துதகயாளள்ளுஙள்களள் .  (தசெயறள்ழகயயானது  எனள் றயாலள் ,  உணள் ழமயயான
கமள்பளளி/முடி மயாதிரேளிழயசெள் ரசெகரேளிகள்கவுமள்)
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How did it melt (smell, smoke, afterglow, ash/bead formed)?

எவள்வயாறு  உருகியது  (வயாசெழன,  புழக,  பினள் ஒளளிரேள்வு,  செயாமள்பலள்/மணளி)?

Ash/bead + water: Acidic or basic or neutral?Crushable?

செயாமள்பலள்/மணளி  +  நநீரே ள்:  அமிலதள்தனள் ழம  அலள்லது  கயாரேதள்தனள் ழம  அலள்லது
நடுநளிழல? தநயாறுகள்ககள்கூடியதயா?

2. Separate fibres out of the thread, as done in Task 1 and observe the fibres under
microscope.

2.  தசெயலள்  1-ஐ ரபயாலள்  இழழைகழள நூலள்களளிலிருநள்து பிரேளிதள்து,  அவறள்ழற ஒரு
நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள் உறள்றுரநயாகள்கஙள்களள் .

இழழை வழக (Fibre): _____________________ __________________________

உருபள்தபருகள்கமள் ____________ X                      உருபள்தபருகள்கமள் ____________ X
                   (Magnification)                                           (Magnification)

Fibre  description  (straight  or  twisted,  transparent  or  opaque,  uniform  or  variable
thickness along length)

இழழையினள்  விவரேழண (ரநரேயானது அலள்லது திரேளிநள்தது, ஒளளி புககினள் ற அலள்லது
ஒளளி  புகயாத,  இழழையினள்  நநீளதள்திலள்  ஒருசீரேயான  அலள்லது  மயாறுபடள்ட
அகலதள்ழதகள் தகயாணள் டது)

Are all fibres same or different in shape?

அழனதள்து  இழழைகளளினள்  வடிவமுமள்  ஒனள் று  ரபயாலள்  இருநள்ததயா  அலள்லது
மயாறுபடள்டதயா?
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The science behind the burning tests

எரேளிதலள்  பரேளிரசெயாதழனகள்கபள் பினள் னுளள்ள அறிவியலள்
Now that you have done some burning tests, let us try to understand why plant-based,
animal-based, and synthetic fibres burn differently.

சல  பரேளிரசெயாதழனகழள  நநீஙள்களள்  ரமறள்தகயாணள் டுளள்ள  நளிழலயிலள் ,
தயாவரேதள்திலிருநள்து,  விலஙள்கிலிருநள்து  தபறள்ற  இழழைகளள்  மறள்றுமள்  தசெயறள்ழக
இழழைகளள்  ஏனள்  தவவள்ரவறு  விதஙள்களளிலள்  எரேளிகினள் றன  எனள் பழதபள்
புரேளிநள்துதகயாளள்ள முயறள்சபள்ரபயாமள்.

- Plant-based fibres (cotton, linen, hemp, sugarcane, jute) have high amount of cellulose
which burns easily. However, these also have some amount of silica and metals (~0.1-
0.6% by mass) which lead to ash formation (~0.5 -  1.2% by mass).  These fibres burn
slowly with a flame. When the flame goes off, the remaining silica and metal compounds
glow red like burning coal. As the burnt fibre/ash cools down, the afterglow disappears and
fine ash is obtained.

-  தயாவரேதள்திலிருநள்து தபறள்ற இழழை வழககளளிலள்  (பஞள் சு,  கருமள்பு,  லினனள் ,  செணலள்,
ரகயாரேபள்ழப)  அதிக  அளவிலயான  தசெலள்லுரலயாஸள்  இருபள்பதயாலள்  அழவ  எளளிதயாக
எரேளிநள்திடுமள்  தனள் ழம  உழடயது.  எனளினுமள்  சறிதளவு  சலிகயா  மறள்றுமள்
உரலயாகஙள்கழளயுமள்  (எழடயினள்  அடிபள்பழடயிலள்  ~  0.1 முதலள்  0.6% வழரே)
தகயாணள் டிருபள்பதயாலள்  செயாமள்பலள்  (எழடயினள்  அடிபள்பழடயிலள்  ~0,5 முதலள்  1.2% வழரே)
உருவயாக  ரநரேளிடுமள்.  இநள்த  இழழைகளள்  தீசெள்சுடரேளிலள்  தமலள்ல  எரேளிநள்திடுமள்.  அது
அழனநள்து  ரபயான  பினள் பு,  எரேளியுமள்  நளிலகள்கரேளிழயபள்  ரபயால  சலிகயா  மறள்றுமள்
உரலயாக  ரசெரேள்மஙள்களள்  சவபள்பயாக  ஒளளிருமள் .  எரேளிநள்த  இழழை/செயாமள்பலள்  தனளிநள்த
பினள் பு, பினள் ஒளளிரேள்வு மழறநள்து தமலிசெயான செயாமள்பலள்  கிழடதள்திடுமள்.

-  Synthetic fibres usually do not have silica or  metals.  These are often produced from
polymers made of non-metallic elements such as carbon, nitrogen, oxygen, and hydrogen.
These fibres have low melting temperatures. Therefore when exposed to flame, these melt
and then decompose.  Burning a synthetic fibre produces a lot of heat but may or may not
form smoke (Smoke formation depends on percentage of carbon in the polymer. If carbon
percentage is high, then all of carbon is not able to get enough oxygen to form carbon
dioxide, and hence particles of unburnt carbon and related substances are formed which
become smoke).

-  தசெயள்றழக  இழழைகளளிலள்  தபயாதுவயாக  சலிகயா  அலள்லது  உரலயாகஙள்களள்
இருகள்கயாது.  இதறள்க  கயாரேணமள்  கயாரேள்பனள் ,  ழநடள்ரேஜனள் ,  ஆகள்சஜனள்  மறள்றுமள்
ழஹடள்ரேஜனள்  ரபயானள் ற  அரலயாக  தனளிமஙள்கழளகள்  தகயாணள் ட
பயாலிமரேள்களளிலிருநள்து  அழவதள்  தயயாரேளிகள்கபடுகினள் றது.  கழறநள்த  உருகள்க
தவபள்பநளிழலழயகள்  தகயாணள் டிருபள்பதயாலள் ,  சுடரேளிலள்  கயாடள்டபள்படுமள்ரபயாது  அழவ
உருகி  பிரேளிநள்தழிநள்திடுமள்.  தசெயறள்ழக  இழழைழய  எரேளிதள்திடுமள்ரபயாது  அதிக
அளவிலள் தவபள்பமள் தவளளிரயறள்றபடுமள். ஆனயாலள் , புழக உருவயாவது நளிசெ ள்செயமலள்ல
(இது  பயாலிமரேளிலுளள்ள  கரேளிம  அளழவபள்  தபயாருதள்தது.  அது  அதிக  செதவீததள்திலள்
இருகள்கமயானயாலள் ,  கயாரேள்பனள்  ழட  ஆகள்ழசெடள்  உருவயாகள்கதள்திலள்  பஙள்கதபறுமள்
கயாரேள்பனளிறள்க  ரபயாதுமயான  ஆகள்சஜனள்  கிழடகள்கயாமலள்  ரபயாகமள்.  இதனயாலள்
எரேளிகள்கபள்படயாத  கயாரேள்பனள்  துகளள்களள்  மறள்றுமள்  அது  செயாரேள்நள்த  தபயாருடள்களள்
உருவயாகள்கபள்படள்டுபள் புழகயயாக தவளளிரயறள்றபடுமள்.)  

- Animal-based fibres (wool, silk) are predominantly made of proteins (such as keratins)
which burn with a very unpleasant smell, similar to obtain from burning of other proteins
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such as meat.  

-  விலஙள்க  இழழைகளள்  தபருமள்பயாலுமள்  புரேதஙள்கழளகள்  (தகரேடள்டினள்  ரபயானள் றழவ)
தகயாணள் டதயாலள்  எரேளியுமள்ரபயாது  ஒரு  துரேள்நயாறள்றமள்  எழுமள்.  கரேளி  ரபயானள் ற  இதரே
புரேதஙள்கழள எரேளிபள்பழதபள் ரபயாலதயானள் .

Task 3: Unknown fibre
தசெயலள்  3:

1. Take a thread of unknown material. By observing this thread with the naked eye,
guess if it is a natural or a synthetic fibre.

1.  எனள் ன  தபயாருளயாலயானது  எனள் று  ததரேளியயாத  ஒரு  நூலள்  இழழைழய
எடுதள்துகள்தகயாளள்ளுஙள்களள் .  தவறுமள்  கணள் ணயாலள்  அழத  உறள்றுரநயாகள்கி,
அது இயறள்ழக அலள்லது தசெயறள்ழக இழழையயா எனள் பழத ஊகியுஙள்களள் .

Sr. No.

வரேளிழசெ எணள் .

Observations

உறள்றுரநயாகள்கலள்

Natural/Synthetic

இயறள்ழக/தசெயறள்ழக இழழை

2. Conduct the burning test for the thread as done in Task 1, identify if it is natural or
synthetic. [Remember the precautions of keeping your head/body parts away from
flame as some fibers burn very vigourously. Extinguish flames of any burning fibers
in water; do not throw them anywhere else.]

2.  தசெயலள்  1 லள்  தசெயள்தழதபள்  ரபயாலள்  நூலள்  இழழையிறள்க  எரேளிதலள்
பரேளிரசெயாதழனழய  ரமறள்தகயாளள்ளுஙள்களள் .  அது  இயறள்ழகயயானதயா
அலள்லது  தசெயறள்ழகயயானதயா  எனள் று  அழடயயாளமள்  கயாணவுமள்.  (சல
இழழைகளள்  மிக  தீவிரேமயாக  எரேளியகள்கூடுமள்  எனள் பதயாலள்  உஙள்களளினள்
முகமள்/உடலள்  பயாகஙள்களள்  தீசெள்சுடழரேவிடள்டுதள்  தூரேமயாக  ழவகள்க
ரவணள் டிய  முனள் தனசெள்செரேளிகள்ழககழள  நளியயாபகதள்திலள்  தகயாளள்ளுஙள்களள் .
எரேளியுமள் இழழைகழள நநீரேளிலள்  முழைள்க தசெயள்து அவறள்ழற அழனதள்துவிடவுமள்;
ரவதறஙள்கமள் வீசவிட ரவணள் டயாமள்.)

3. Separate the fibres out of the thread, as done in Task 1, and observe the fibres
under a microscope.

3.  தசெயலள்  1-லள்  தசெயள்தழதபள்  ரபயால  நூலள்  இழழையிலிருநள்து  இழழைகழளபள்
பிரேளிதள்ததடுகள்கவுமள்.  பினள் னரேள்,  நுணள் ரணயாகள்கியினள்  கீழைள்  ஓரேள் இழழைழய
உறள்றுரநயாகள்கவுமள்.

Sketch

வழரேபடமள்

Describe a single fibre

ஓரேள்  இழழைழய
விவரேளிகள்கவுமள்

Variation in a bunch of fibres

ஒரு  இழழைகள்  கறள்ழறயிலுளள்ள
ரவறுபயாடு

Note: Do check if the thread you have is not mixed (i.e., if it consists of more than one kind
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of fibres) and hence may give properties of both kinds of fibre, such as giving both ash and
bead on burning.

கறிபள்பு:  நநீஙள்களள்  பயனள் படுதள்துமள்  நூலள்  இழழை,  இழழைகளளினள்  கலழவயயாலள்
(அதயாவது.,  ஒனள் றிறள்க  ரமறள்படள்ட  இழழை  வழககழளகள்  தகயாணள் டது)
ஆனதிலள்ழல எனள் பழதசெள் செரேளிபயாரேள்தள்துகள் தகயாளள்ளவுமள். இதனயாலள், இரேணள் டு வழக
இழழைகளளினள்  பணள் புகழளயுமள்  தபற  ரநரேளிடுமள்.  எடுதள்துகள்கயாடள்டயாக,
எரேளிதலினள் ரபயாது செயாமள்பலள் , மணளி இரேணள் டுரம உருவயாகலயாமள்.

Based  on  the  above  tests,  try  to  identify  the  fibre:  The  observed  fibre
is________________________ because _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ரமறள்கூறபள்படள்டிருகள்கமள்  பரேளிரசெயாதழனகளளினள்  அடிபள்பழடயிலள் ,  இழழைழய
அழடயயாளமள்  கயாண  முயறள்சயுஙள் களள் :  உறள்றுரநயாகள்கிய  இழழையயானது
_______________ ஏதனனள் றயாலள்  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

4. Paste/staple a sample of the thread here.

4. நூலள் இழழை மயாதிரேளிழய இஙள்ரக ஒடள்டவுமள்/இழணதள்திடவுமள்.

Task 4: Fibres and Society
தசெயலள்  4: இழழைகளுமள் நமது செமூகமுமள்

As a customer, the nature of fibres is important to us. But have you thought about how the
livelihoods of millions of people depend on the fibres that we choose to use?

ஒரு  வயாடிகள்ழகயயாளரேயாக  இழழைகளளினள்  தனள் ழம  நமகள்க  முகள்கியமயானது.
ஆனயாலள் ,  நயாமள்  பயனள் படுதள்துமள்  இழழைகழளசெள்  செயாரேள்நள்து  எவள்வயாறு
லடசெகள்கணகள்கயான  நபரேள்களளினள்  வயாழைள்வயாதயாரேஙள்களள்  இருகள்கிறது  எனள் பழத
நநீஙள்களள்  சநள்திதள்திருகள்கீரேள்களயா?

Q 1. For each of the fibres that you identified, list the people who are involved from the
production stage of this fibre to the sale of final product (fabric, threads or garments) when
you buy them?

ரக  1.  நநீஙள்களள்  அழடயயாளமள்  கணள் ட  இழழைகழளகள்  தகயாணள் டு  தசெயள்யபள்படள்ட
தபயாருழள   (உழடகளள் ,  நூலள்  இழழைகளள் ,  துணளிகளள் ),  தயயாரேளிபள்பிலிருநள்து
விறள்பழன வழரே எடுதள்த வரே பணளிபுரேளிநள்திடுமள் நபரேள்கழளபள் படள்டியலிடுஙள்களள் .

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Q 2. Do you know of any fibres that are produced in your locality and are used for making
textiles, ropes, or any other materials? If yes, briefly describe the process used to prepare
the threads from the fibres.

ரக  2.  துணளிகளள் ,  கயிறுகளள்  மறள்றுமள்  இதரே தபயாருடள்கழளசெள் தசெயள்ய பயனள் படுமள்
இழழைகரளதுமள்  உஙள்களளினள்  அருகிலள்  தயயாரேளிகள்கபள்படுகிறதயா?  ஆமள்  எனள் றயாலள் ,
இழழைகளளிலிருநள்து  நூலள்  இழழைகளள்  தயயாரேளிகள்கபள்படுமள்  வழிமுழறழயசெள்
சுருகள்கமயாக விவரேளியுஙள்களள் .

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Q 3. Based on what you have learned above, can you say if the wicks for candles and oil
lamps can be made using synthetic fibres? Why?

ரக  3.  நநீஙள்களள்  கறள்றுகள்தகயாணள் டழத  ழவதள்து,  தமழுகவரேள்தள்தி  மறள்றுமள்
எணள் தணயள்  விளகள்ககளளிலள்  பயனள் படுதள்தபள்படுமள்  திரேளிகழளசெள்  தசெயறள்ழக
இழழைகழளகள் தகயாணள் டு தசெயள்ய முடியுமயா எனள் று கூறவுமள். எதனயாலள்?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Q 4. Use in wick-making continues to be an important reason for the sale of cotton. Name
the professions that depend on the use of cotton in wicks.

ரக  4.  பஞள் சு  வியயாபயாரேதள்துகள்க,  அதிலிருநள்து  திரேளிகளள்  தயயாரேளிகள்கபள்படுவது
முகள்கியமயான  கயாரேணமயாக  இருநள்து  வருகிறது.  திரேளிகளளிலள்  பஞள் சு
பயனள் படுதள்தபள்படுவதிலள்  எநள்ததநள்த  பணளிகளள்  செயாரேள்நள்திருகள்கிறது  எனள் று
படள்டியலிடவுமள்.
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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