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Cap al segle XV, les famílies europees acomodades utilitzaven la planxa anomenada
“de caixa calenta” proveïda d'un compartiment per a carbó o una rajola prèviament
calfada. Les famílies més pobres encara utilitzaven la planxa senzilla de ferro, amb
mànec, que es calfava periòdicament sobre el foc. El gran desavantatge d'aquesta
planxa era que el sutge s'adheria a ella i passava a les robes.

Dos models diferents de planxes de calor anteriors al segle XV, on les famílies més pobres encara
utilitzaven la planxa senzilla de ferro, amb mànec, que es calfava periòdicament sobre el foc

El 6 de juny de 1882, l'inventor novaiorqués Henry W. Weely va obtindre la primera
patent del seu país per a una planxa elèctrica. Encara que el seu concepte d'espires
resistents a la calor era imaginatiu, la planxa en si era poc pràctica. Només es calfava
lentament endollada en el seu suport, i es refredava ràpidament. En els anys quaranta,
els confeccionistes van presentar una àmplia varietat de teixits sintètics a prova de
taques i que quasi no necessitaven planxat, però les poques vegades que ho requerien
podien fondre's com la cera sota una planxa calenta i seca.

Dos models de les primeres planxes elèctriques similars de mitjan el segle XX

Un voltímetre és un instrument que serveix per a mesurar la diferència de potencial
entre dos punts d'un circuit eléctric. El inventor del voltímetre va ser Andrew F.Kayen
l'any 1954

Voltímetre ja en desús de mitjan el segle passat. Hui dia la gran majoria són digitals

Aquest instrument té origen serbi i va ser creat per un home de camp anomenat Nikola
Bizumic nascut en 1823, qui en emprar-se amb un barber , va crear una eina
anomenada màquina per a tallar el cabell a mitjan segle XIX.

Les dos mostres de màquines esquiladores dels anys 1960, utilitzades per a la seua professió de
perruquer per D. Vicente Gómez Gandia de mal nom " Sento el Barber "

Alguns estudis afirmen que la perforadora va sorgir a Alemanya, en 1886, quan va ser
patentada per Friedrich Soennecken. No obstant això, en 1885, el col·leccionista
d'entrades Benjamin Smith de Massachusetts, (els Estats Units), va crear un artefacte
similar per a marcar-les. En 1893, l'estatunidenc Charles Brooks va patentar una altra
perforadora amb un procediment millorat. Una il·lustració que mostra la posició i
grandària de les perforacions.Una perforadora típica, siga d'un forat o de múltiples, té
una llarga palanca que s'usa per a exercir pressió sobre un cilindre afilat que traspassa
una o diversos fulls de paper.

Sistema de perforació d'una màquina.
Perforadora de dos forats de la marca Imperial de
principis de la segona mitat del segle passat

ELEMENTS DE PESATGE
El seu protagonista va ser Thaddeus Fairbanks, inventor americà amb més de quaranta
patents en el seu haver i el major èxit del qual va ser la bàscula que porta el seu nom,
precursora de totes les bàscules actuals. Fairbanks va inventar la seua primera bàscula
en 1830. Les primeres eren dissenyades per a pesar grans objectes com a vagons de
tren.

Model de pesa cartes que va correspondre en el seu moment a una asseguradora durant els anys 1930
a 1960

Balança de butxaca fàcilment transportable per a pesada de l'objecte o animals xicotets de
fins a 25 kg. marca POCKET. Antiguetat dels primers anys de la segona mitat del segle XX.
Rarament poden trobar-se del mateix sistema amb pesada fins a 50 kgs.

Balança romana d'un sol braç amb els seus respectius pesos, normalment utilitzat en
comerços de productes del camp. Actualment ja no s'utilitzen. Joc de pesos de grandàries
reduïdes per a precisió que van des d'1 gram fins als 100 grams. L'antiguetat de les dos peces
és d'un mínim de 50 anys.

OBJECTES DE CUINA

Model de les primeres cafeteres elèctriques que van eixir al mercat per a una sola tassa o
com a molt dos. També és compatible amb calfament mitjançant flama des del recipient
inferior que porta. El sistema és italià amb fluid de l'aigua a través del recipient colador de
café, si bé aquest model es va fabricar en Eibar (Espanya)

Olles de terracota ja pràcticament no utilitzats hui dia per l'aparició dels mitjans de cocció
(vitro-ceràmiques) excepte en el medi rural on encara es continua utilitzant sobretot la flama
de llenya per a cuinar. Obridor i diferents grandàries de formats d'utensilis de fusta per a
tallar massa.

Reben el nom de seltzógenos o gasógenos els diferents aparells portàtils inventats en el s.XIX
encaminats a la producció casolana de l'aigua de Seltz.
Encara amb diferents formes, tots descansen en el mateix principi: la saturació d'un líquid amb
el gas produït per la reacció química que es produeix en dissoldre àcid tartàric i bicarbonat
potàssic.
La veritat és que després de popularitzar-se l'aigua de Seltz, com la demanda era gran i no
estava coberta per la indústria, es va recórrer per a preparar-la a receptes més fàcils i
primitives, com eren la mescla de pólvores efervescents. Aquest sistema va ser aprofitat per
M. Fèvre a França que va comercialitzar uns xicotets paquets blaus i blancs que tancaven l'àcid
tartàric i el bicarbonat sòdic en dosi per a una botella.
L'aigua preparada mitjançant aquests aparells tenia l'inconvenient de resultar alcalina perquè
el gas produït estava sempre carregat d'una certa quantitat de tartrat de dessaborida, però
malgrat tot van ser molt populars en el s.XIX, especialment en llocs on no existia indústria
d'aquest tipus. A Espanya es van comercialitzar molt prompte sent molt utilitzats en farmàcies
per a dispensar aquest tipus de begudes.
Un dels més populars i coneguts va ser l'inventat en 1836 per M.*Fèvre, que estava compost
per dos esferes tancades en una armadura metàl·lica. L'esfera inferior contenia l'aigua o un
altre líquid que cal saturar de gas. La superior, la mescla de pólvores.
M.Gaumont va modificar aquest aparell en 1846, soldant junts els dos gots, i va establir la
comunicació per un conducte central format pel coll allargat del recipient saturador. Un aparell
sifoide, adaptat al coll del got productor i submergit fins al fons del saturador, operava
l'extracció sota la pressió produïda pel gas. Malgrat aquestes modificacions realitzades per
Gaumont, l'aparell va continuar sent denominat "Seltzógeno Dr Fèvre".

UTENSILIS DIVERSOS

Un pulveritzador o atomitzador és un utensili que s'emplea per a produir una fina pulverització
d'un líquid, mitjançant una bomba manual basant-se en l'aspiració.Quan s'injecta aire a pressió
a través d'un tubo que disminueix de secció, pateix una acceleració, la qual cosa redueix la
pressió en el punt més estret.la pressió reduïda absorbeix, a través d'un tubo estret, el líquid
del recipient inferior (de fet pot estar en qualsevol posició mentres arribe el líquid a l'orifici), a
causa de la diferència de pressió existent entre els dos punts, i el projecta cap avant en forma
d'una fina pluja de xicotetes gotes (no d'àtoms malgrat el nom). El model de la foto és
totalment metàl·lic, per a ús casolà normalment utilitzat per a pulveritzar repel·lents de
mosques mosquits i altres classes d'insectes. Aquest model hui dia ja no es fàbrica en haver-se
substituït normalment per aerosols.

En 1851, Isaac Merritt Singer, un maquinista de Boston, Massachusetts, va introduir la primera
màquina de cosir a escala per a ús domèstic. La patent es va publicar 30 de maig 1854. La
majoria de dones, en faltar les seues mares han vingut rebent en herència una màquina de
cosir, en aquest cas la foto present només el peu que ha sigut utilitzat com a taula amb una
tapa de cristall, i el model és de la marca de l'inventor d'aquest tipus de màquines.

La paraula catre prové de portugués fent referència de quatre pates, si bé la paraula a l'origen
és mes utilitzada per a camastros. En Espanya quan utilitzem la paraula catre, encara sense
excloure l'accepció de camastro, normalment ens estem referint a seient plegable de fusta i
cuero, sense respaldo, de baixa altura i fàcilment transportable pel seu mínim volum i poc pes.
Normalment ha sigut utilitzat per a acudir a concentracions grans, com puguen ser misses o
esdeveniments de qualsevol classe, permetent-nos asseure'ns encara que no siga d'una forma
totalment còmoda, però que fa mes suportable la nostra presència en l'acte. A la foto
presentem un conjunt de tres "catrets" en perfecte estat, però ja molt rarament usats.

Conjunt de claus i alcayatas forjades a mà procedents de la rehabilitació que es va fer cap a
1998, per a condicionar l'antiga "Casa de préstecs " o “Casa del Carbó" de la Vila d'Alzira, la
qual data de l'època del Gòtic Renaixentista (mediats s.XII principis del s.XVI) declarada BIC
(Bé d'Interés Cultural) i BIL (Bé Interés Local). Actualment des de la reforma en 1.998 alberga
el MUMA (Museu Municipal d'Alzira).
En la taula sobre fusta tropical s'exposen els citats claus amb una suposada antiguitat d'uns
400 anys mínim, amb altres objectes de forja com són claus antigues, candat, adorns de forjaa,
balança romana i argolla persubjectar caballerizas
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