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അധയായം  .1       വാതകാവസ  

         നമക  ചറം  പദാരതങള  ഖരം,ദാവകം,വാതകം  എനിങെന  മനവസകളിലാണ് 
പധാനമായം  കാണെപടനത്.  താോപാരജം  സവീകരിോചാ  അതെലങില  ഉലസരജിോചാ 
പദാരതതിന്  ഒരവസയില  നിനം  മെറാരവസയിോലക്  മാറാന  കഴിയം.അത  ോപാെല  മരദം 
വയതയാസെപടതിയം അവസാപരിവരതനം സാധയമാണ്.  ഓോരാ അവസയിലം സിതിെചയന 
പദാരതതിെല തനമാതകള തമിലള അകലവം ആകരഷണബലവം   വയതയസമാണ്.

പോതയകത ഖരം ദാവകം വാതകം

അകലം കറവ് ഖരപദാരതതിോല
തിോനകാള കടതല

വളെരകടതല

ആകരഷണബലം കടതല ഖരപദാരതതിോല
തിോനകാള കറവ്

വളെരകറവ്

ബാഷീകരണവം സാനീകരണവം
        ഒര  ഗാസില  ജലെമടത്  അതിെന  ഒര  ഗാസ്  ോപറ്െകാണ്  അടചവചതിനോശഷം 
കറചകഴിഞ്  നിരീകിചാല  ഗാസ്ോപറില  ജലം  പറിപിടിചിരികനതകാണാം. 

ബാഷീകരണം,സാനീകരണം  എനീ  രണ്  പതിഭാസങളാണ്  ഇതിന്  കാരണം.   ജലതിെല 
വയതയസ  ഊരജനിലകളിലള  ജലതനമാതകള  ജലതിലെട  നിരനരം  സഞരികകയം 
തടരചയായി കടിമടലകളക്  വിോധയമായിെകാണിരികകയം െചയന.  കടിമടലകളെട ഫലമായി 
ഊരജൈകമാറം  സംഭവികം.  തലഫലമായി  തനമാതകള  തമിലള  ആകരഷണബലം 
മറികടകാനാവശയമായ  ഊരജം  ൈകവരിചതനമാതകള  ദാവോകാപരിതലതില  നിനം 
പറതവരം.  ഈ  പവരതനമാണ്  ബാഷീകരണം.  വിരിചിട  തണി  ഉണങനതം,തറനവച 
െപോടാള നഷെപടോപാകനതം, ോവനലകാലത് മണിെല ജലാംശം നഷെപടനതം ബാഷീകരണം 
മലമാണ്.
              വാതകാവസയിലള പദാരതം (ജലം)  തണത് വീണം ദാവകാവസ പാപികനതാണ് 
സാനീകരണം.  ബാഷീകരണം  ഏത്  ഊഷാവിലം  നടകന  പതിഭാസമാണ്.  എനാല  കടിയ 
താപനില,  കടിയ  പതലവിസീരണം,കാറ്  എനിവ  ബാഷീകരണതിെന  നിരക്  വരദിപികന 
ഘടകങളാണ്.  
തിളനില
      സാധാരണ  അനരീകമരദതില  ഒര  ദാവകം  തിളയന 
സിോരാഷാവിെനയാണ്  അതിെന  തിളനിലെയന്  പറയനത്.  ഒര 
ലഘപരീകണതിലെട ജലതിെന തിളനില കെണതാം. 

      ഒര ബീകറില കറച് ജലെമടത് അതില ഒര െതരോമാമീറര ബീകറിെന 
വശങളിലം  അടിയിലം  സരശികാതവിധതില  താഴിവചതിനോശഷം 
സാവധാനം ജലം ചടാകക.  െതരോമാമീററിെല റീഡിങ്  കോമണ  ഉയരന് 
വരനതം തിളചതടങിയാല താപനില സിരമായി നിലകനതം കാണാം. 

ഈ  സിോരാഷാവാണ്  തിളനില  എനറിയെപടനത്.  സാധാരണ 
അനരീകമരദതില  ശദജലതിെന  തിളനില  100°C  ആണ്.  ഒര  ദാവകം  തിളചതടങിയാല 
പിനീട് നലകന താോപാരജം പരണമായം ബാഷീകരണണതിനാണ് വിനിോയാഗികനത്.
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       ബാഷീകരണവം  തിളയലം  ഒര  ദാവകം  വാതകമായിമാറന  പവരതനമാെണങിലം 
അവതമില ചില വയതയാസങളമണ്.
 

ബാഷീകരണം തിളയല

എലാ താപനിലയിലം സംഭവികന നിശിത  താപനിലയില  മാതം 
സംഭവികന

ദവോകാപരിതലതില  മാതം 
നടകന.

ദാവകതിെന എലാഭാഗതം നടകന.

വാതകതിെന വയാപം
        ഒര പദാരതതിന്  സിതിെചയനതിനാവശയമായ സലമാണ്  അതിെന വയാപം.  ഒര 
നിശിതവയാപം  ദാവകം  ബാഷീകരികോമാള(വാതകമായി  മാറോമാള)  തനമാതകള  തമിലള 
അകലം  കടനതിനാല  വയാപവം  വരദികന.  ഒര  ml  ജലം  സാധാരണ  അനരീകമരദതില 
നീരാവിയാകിയാല അതിെന വയാപം 1700 ml ആയി വരദികം.

               ഖരപദാരതതിെനയം ദാവകതിെനയം വയാപം നിശിതമായിരികം.  എനാല ഒര 
വാതകതിെന വയാപം അത് ഉളെകാളന പാതതിെന വയാപമായിരികം.

ഡിഫയഷന  .  
      ഒര  പദാരതം  ചറപാടിോലക്  വയാപികനതിെനയാണ്  ഡിഫയഷെനനപറയനത്. 
വാതകതനമാതകളകം  ദാവകതനമാതകളകം  ചലനസവാതനയം  കടതലായതിനാല 
ദാവകങളകം  വാതകങളകം  ഡിഫയഷന  കടതലാണ്.  കതിച  ചനനതിരിയെട  ഗനം 
മറികകതാെക  വയാപികനതം,  പവിെന  ഗനം  ചറപാടിോലക്  വയാപികനതം  ഡിഫയഷന 
മലമാണ്. 
ഖര-ദാവക-വാതക പദാരതങളെട സവിോശഷതകള 

സവിോശഷത ഖരം ദാവകം വാതകം

തനമാതകള 
തമിലള അകലം

കറവ് ഖരപദാരതതിോലതിന
ോേകാള കടതല

വളെരകടതല

തനമാതകള 
തമിലള 
ആകരഷണബലം

കടതല ഖരപദാരതതിോലതിന
ോേകാള കറവ്

വളെരകറവ്

തനമാതകളെട 
ഊരജം

കറവ് കടതല വളെരകടതല

പദാരതതിെന 
വയാപം

നിശിത വയാപം നിശിത വയാപം നിശിത വയാപം 
ഇല.

തനമാതകളെട 
ചലനസവാതനയം

കറവ് കടതല വളെരകടതല

ഡിഫയഷന ഇല കടതല വളെരകടതല

ആകതി നിശിത 
ആകതിയണ്.

നിശിത ആകതിയില. ആകതിയില.
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വാതകമരദം
     കമരഹിതമായി  നിരനരം  ചലിചെകാണിരികന  വാതകതനമാതകള   ഒര  പതലതില 
വനിടികനതിെന  ഫലമായി  പതലതില  ഒര  ബലം  അനഭവെപടം.  യണിറ്  വിസീരണതില 
ഇതരതില  അനഭവെപടന  ബലമാണ്  വാതകമരദം.  എലാദിശയിോലകം  തനമാതകള 
ചലികനതിനാല ഒര വാതകതില എലായിടതം വാതകമരദം തലയമായിരികം. എനാല യണിറ് 
വയാപതില തനമാതകളെട എണം കടിയാല ( സാനത കടിയാല) മരദവം കടം. 

                        അനരീകമരദം(atm)  എന യണിറിലാണ് വാതകമരദം പസാവികനത്. 
സാധാരണ താപനിലയില സമദനിരപില അനരീകവായവിെന മരദം 1atm ആണ്.
വാതകങളെട ദവീകരണം
            ചിതതില ഒര സിലിണറില എടതിരികന 
വാതകെത  ഒര  പിസണ  െകാണ്  അടചിരികന.  ചിതം 
രണില  കാണിചിരികനതോപാെല  പിസണ  താോഴക് 
അമരതിയാല  വാതകതിെന  വയാപവം  തനമാതകള 
തമിലള അകലവം കറയം. തനമാതകള കടതലായി അടത് 
വരനതിനാല കോമണ വാതകം ദാവകാവസ പാപികം.

       അതോപാെല ഒരവാതകതിെന ഊഷാവ്  താഴിയാല 
തനമാതകളെട  ചലനോവഗതയം  ഊരജവം  കറയം.  അതിനാല  ഒര  നിശിതമായ  താഴ 
താപനിലയിെലതോമാള  വാതകം  ദാവകാവസ  പാപികം.  അതായത്  ഉനതമരദം 
പോയാഗികകയം താപനില കറയകയം െചയാല ഒര വാതകെത ദവീകരികാന കഴിയം.

              ശീതീകാരിയായി ഉപോയാഗികന ദാവക അോമാണിയ, ോറാകറില ഉപോയാഗികന ദാവക 
ഓകിജന, ഗാരഹീക ഇനനമായ LPG എനിവ ഇതരതില ദവീകരിച വാതകങളാണ്.
വാതകങളെട വയാപവം മരദവം
         ഒര വാതകതിെന മരദവം വയാപവം തമിലള ബനം  താെഴപറയന പവരതനതിലെട 
മനസിലാകാം.ചിതതിോലതോപാെല ഒര ഗാസ് ോബാടിലിനകത് വീരപിച ഒര 
ബലണ വയക. കപികളിോലക് ശകിയായി ഊതോമാള ബലണ ചരങനതം 
വായപറോതെകടകോമാള ബലണ കടതല വീരകനതം കാണാം.  അതായത് 
ോബാടിലിനകത്  മരദം  കടിയോപാള  ബലണിെന  വയാപം  കറയകയം 
ോബാടിലിെല മരദം കറഞോപാള ബലണിെന വയാപം കടകയം െചയ.
ോബായില നിയമം
      ഒര വാതകതിെന വയാപവം മരദവം തമിലള ബനം പസാവികന 
നിയമമാണ്  ോബായില നിയമം. ോറാബരട് ോബായില എന ശാസജനാണ് ഈ 
നിയമം ആവിഷരിചത്.
           താപനില  സിരമായിരികോമാള  ഒര  നിശിതമാസ്  വാതകതിെന  വയാപം  
മരദതിന് വിപരീതാനപാതതിലായിരികം . ഇതാണ് ോബായില നിയമം . 

അതായത്  വയാപം V = ഒര സിരസംഖയ x 1/P    Or  PV = ഒര സിരസംഖയ.

ഒര വാതകതിെന രണ് സനരഭങളിെല വയാപവം മരദവം യഥാകമം P1,V1 ഉം P2,V2  ഉം ആയാല 
P1.V1 =P2.V2 ആയിരികം.   അതായത് സിരമായ താപനിലയില ഒര നിശിതമാസ് വാതകതിെന 
വരദതിെനയം വയാപതിെനയം ഗണനഫലം എോപാഴം സിരമായിരികം.
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     െവളതിനടിയിലനിനം ഉയരനവരന വായകമിളയെട വലിപം കോമണ വരദിചവരനതിെന 
കാരണം  ഈ  നിയമതിെന  അടിസാനതില  വിശദീകരികാം.  മകളിോലകയരോനാറം  മരദം 
കറയനതിനാല കമിളയെട വലിപം കടന.  മകളിോലകയരനെപാങന ൈഹഡജന ബലണിെന 
വലിപം കോമണ കടിവരനതം ഇോതരീതിയില വിശദീകരികാം.

  

  
  

  
  

                  P-V ഗാഫ്                                p – 1/V ഗാഫ്.
ചാളസ് നിയമം
       ഒര വാതകതിെന ഊഷാവം വയാപവം തമിലള ബനം വിശദീകരികന നിയമമാണ് 
ചാളസ് നിയമം. J A ചാളസ് എന ശാസജനാണ് ഈ നിയമം ആവിഷരിചത്.
           മരദം  സിരമായിരികോമാള  ഒര  നിശിതമാസ്  വാതകതിെന  വയാപം  
െകലവിന  െസയിലിലള  താപനിലയമായി  (ഡിഗിെസലഷയസിെലതാപനില+273) 

ോനരഅനപാതതി ലായിരികം . ഇതാണ് ചാളസ് നിയമം .

ഒര വാതകതിെന വയാപവം താപനിലയം(ഡിഗി െസലഷയസില)  തമിലള ബനം കാണികന 
ഗാഫാണ് താെഴെകാടതിരികനത്.

ഈ ഗാഫിലനിനം ഊഷാവ് കറയനതിനനസരിച് വാതകതിെന വയാപം കറയനതായികാണാം. 

വയാപം പജയതിെലതോമാള താപനില  –273°C  ല എതന.  ഒര വാതകതിന്  എതിോചരാന 
കഴിയന  ഏറവം  താഴ  താപനിലയായി  ഇതിെന  കണകാകന.  ഇതാണ്  അബസലയട്  സീോറാ. 

ഇതിെന അടിസാനതില ോലാരഡ്  െകലവിന ആവിഷരിച  െസയിലാണ്  െകലവിന െസയില. 
ഡിഗി െസലഷയസിെല താപനിലെയ െകലവിന െസയിലിോലക് മാറാന ഡിഗി െസലഷയസിെല 
താപനിലോയാട് 273 കടിയാല മതി. ഉദാഹരണതിന്  27°C= 27+273=300K, 0°C=0+273= 273K

  ചാളസ്  നിയമമനസരിച്   V/T  =  ഒര  സിരസംഖയയായിരികം.  അഥവാ  V1/T1 =  V2/T2 

ആയിരികം.
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വീരപിച ഒര ബലണ െവയിലതിടാല വികസിച് വലതാകനതിെന കാരണം ഈ നിയമതിെന 
അടിസാനതില വിശദീകരികാം. ോവനലകാലത് വാഹനങളെട ടയറകളില  മിതമായോതാതില 
മാതം കാറനിറയനതിെന കാരണവം നിയമതിെന അടിസാനതില വിശദീകരികാം.

സംോയാജിതവാതകസമവാകയം  .  
    ോബായിലനിയമവം ( V∞ 1/P) ചാളസ് നിയമവം(V ∞T)  തമില സംോയാജിപിചാല 
V = സിരസംഖയ x(1/P) x T കിടം.  അഥവാ  PV/T = സിരസംഖയ.   

Or   P1V1/T1 = P2V2/T2.  ഈ സമവാകയമാണ് സംോയാജിതവാതകസമവാകയം.
അോവാഗാോഡാനിയമം
താപനില ,മരദം  എനിവ  സിരമായിരികോമാള  വാതകങളെട  വയാപം  തനമാതകളെട  
എണതിന്  ോനര  അനപാതതിലായിരികം .  ഇതാണ്  അോവാഗാോഡാനിയമം 
എനറിയെപടനത് . 
          അതായത് വാതകതിെന വയാപം V ലിററം തനമാതകളെട എണം 'n' ഉം ആയാല  V ∞n 

ആയിരികം.

അോവാഗാോഡാനിയമം  മെറാര  തരതിലം  പസാവികാം.  സിരതാപനിലയിലം ,  മരദതിലം 
എലാവാതകങളെടയം തലയവയാപതിലള തനമാതകളെട എണം തലയമായിരികം . 
ഉദാഹരണതിന്  ഒോരവലിപമള  നാല്  ോബാടിലകളില  ഒോര  ഊഷാവിലം  മരദതിലം 
ൈഹഡജന,ഓകിജന,ൈനടജന,കാരബണഡോയാൈകഡ്  എനീ  വയതയസ  വാതകങെളടതാല 
എലാ ോബാടിലിെലയം തനമാതകളെട എണം തലയമായിരികം.  

മാതകാോചാദയങള
1. താപം ആഗിരണം െചയ് ദാവകങള വാതകമായി മാറന.

a.ദാവകം  വാതമായി  മാറോമാള  തനമാതകളെട  ഊരജം,ചലനോവഗത,തനമാതകളതമിലള 
അകലം, ആകരഷണബലം എനിവയിലണാകന മാറം എന്?
b. ബാഷീകരണവം തിളയം തമിലള വയതയാസം പടികെപടതക.

c.ഒര ദാവകം തിളകാനാരംഭിചാല താപനില സിരമായിനിലകനെതനെകാണ്?
d. വാതകതനാതകളെട ഏെതലാം സവിോശഷതകളാണ് അവയെട ഡിഫയഷന നിരക് വരദികാന 
കാരണമാകനത്?
e.  ബലം  (മരദം)  പോയാഗിച് വാതകങെള,  ഖര-ദാവകങോളകാള,  അമരതിെയാതകാന  (വയാപം 
കറയാന) കഴിയനത് വാതക തനാതാകമീകരണതിെന ഏത് സവിോശഷതമലമാണ്.
ഉതരം :  a.  ഊരജം,ചലനോവഗത,തനമാതകളതമിലള  അകലം  എനിവ  കടന.  എനാല 
തനമാതകളതമിലള  ആകരഷണബലം കറയന.

b. Page 2 ോനാട് കാണക.

c.  സവീകരികന  താപം  പരണമായം  അവസാ  പരിവരതനതിന്  (ബാഷീകരണതിന്) 
ഉപോയാഗികന.

d. തനമാതകളതമിലള അകലകടതല, തനമാതകളെട ഉയരന ചലനോവഗത.

e.തനമാതകളതമിലള അകലകടതല.

2.ഒര പതലതില യണിറ് വിസീരണതില അനഭവെപടന ബലമാണ് മരദം.

a. വാതക മരദതിെന അടിസാനെമന്?
b. ഒര വാതകതില എലായിടതം മരദം  ഒരോപാെലയാകാന കാരണെമന്?
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c.വയാപം കറയോമാള മരദം കടനെതനെകാണ്?
d. വാതകമരദതിെന യണിെറന്?
ഉതരം :  a.  കമരഹിതമായി  ചലിചെകാണിരികന  വാതതനമാതകള  വാതകം  ഉളെകാളന 
പാതതിെന  ഭിതിയില  അെലങില  ഏെതങിലം  ഒര  പതലതില  വനിടികനതിെന 
ഫലമായാണ് വാതകമരദം അനഭവെപടനത്.
b. വാതകതനമാതകള എലാദിശയിോലകം സഞരികനതിനാല.

c. യണിറ് വയാപതിെല തനമാതകളെട എണം കടനതിനാല കടിമടലകളെട എണം വരദികന.

d. അനരീകമരദം.(atm)

3. വാതകങെള തണപിച് ദാവകമാകിമാറാം.

a. വാതകങെള ദവീകരികാന മെറാര മാരഗം നിരോദശികക.

b. വാതകങെള ദവീകരിച് ഉപോയാഗികനതിന് ഏതാനം ഉദാഹരണങെളഴതക.

ഉതരം : a. മരദം പോയാഗികക.

b.  ശീതീകാരിയായി  ഉപോയാഗികന  ദാവക  അോമാണിയ,  ോറാകറില  ഉപോയാഗികന  ദാവക 
ഓകിജന, ഗാരഹീക ഇനനമായ LPG.

3.  െവളതിനടിയില  രപെപടന  വായകമിളകള  ജോലാപരിതലതിോലകയരോമാള  അതിെന 
വലിപം(വയാപം) കടിവരന.

a. ഏത് വാതകനിയമതിെന അടിസാനതില ഈ പതിഭാസം വിശദീകരികാം?

b. ഈ നിയമം പസാവിച് അതിെന ഗണിതരപെമഴതക.

c.  ഈ  നിയമതിെന  അടിസാനതില  വിശദീകരികാവന   പതിഭാസതിന്  മെറാര 
ഉദാഹരണെമഴതക.

d. ഒര ജലാശയതിെന അടിതടില നിനയരന കമിളയെട വയാപം 2ml ആണ്.  ജലാശയതിെന 
അടിതടിെല മരദം  5atm  ഉം  ഉപരിതലതിോലത്  1atm  ഉം  ആയാല ഉപരിതലതിെലതോമാള 
കമിളയെട വയാപം എതയായിരികം. 

ഉതരം : a. ോബായില നിയമം. 

b. Page.3 ോനാട് കാണക.

c. ൈഹഡജന ബലണകള മകളിോലകയരോനാറം അതിെന വലിപം കടിവരന.

d. P1V1 = P2V2.        V1 =2ml.    P1  = 5 atm.    P2. =1atm.
5 x 2 = 1x V2.      Or   V2. = 10ml.
4.  സിോരാഷാവില  ഒര  വാതകതിെന  വയാപവം  മരദവം 
തമിലള ബനം കാണികന ചിതം തനിരികന.

a. ഏത് വാതകനിയമവമായി ബനെപടഗാഫാണിത്?
b.  വാതകതിെന  മരദം  1  യണിറാകിയാല  വയാപം 
എതയണിറാകെമന്  ഈ ഗാഫപോയാഗിച് കണപിടികക. 

ഉതരം:  a. ോബായില നിയമം. 

b. P1 = 3     V1.    = 40     P2= 1
P1V1 = P2V2.    3x40=1xV2.  അതെകാണ്  V2=120 യണിറ്.
5. ഒര വാതകതിന് എതിോചരാന കഴിയന ഏറവം താഴ ഊഷാവ്  – 273°C ആണ്.
a. ഈ ഊഷാവ് എനോപരില അറിയെപടന?                           
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b. ഇതിെന അടിസാനമാകി താപനില അളകനതിനായി രപീകരിച െസയില ഏത്?
c. ഈ െസയിലില പസാവികന താപനിലയം ഡിഗി െസലഷയസം എങെന ബനെപടിരികന.

d. ഈ െസയിലനസരിച് ജലതിെന തിളനില എത?

ഉതരം :  a.  അബസലയട്  സീെറാ.    b.  െകലവിന  െസയില   c.   t   ഡിഗി  െസലഷയസിെല 
താപനിലയം, K െകലവിന െസയിലിെല താപനിലയമായാല  K = t + 273 ആയിരികം.

d. ജലതിെന തിളനില = 100 + 273 = 373K.

6. വീരപിച ഒര ബലണ െവയിലതിടാല അത് വികസികനത കാണാം.

a. ഏത വാതകനിയമം അനസരിച് ഇത് വിശദീകരികാം?

b. നിയമം പസാവിച് അതിെന ഗണിതരപെമഴതക.

c.  സിരമരദതില സിതി െചയന ഒര വാതകതിന്  27°C  താപനിലയില 450 mL വയാപമണ്. 
ഇോത മരദതില വയാപം 300 mL ആകി കറയണെമങില താപനില എതയാകണം.

ഉതരം : a.ചാളസ് നിയമം.  

c. V1/T1 = V2/T2 ആയിരികം. T1 = 27+273 =300K.     V1=450 mL     V2=300 mL

അതെകാണ് 450/300 = 300/T2.           T2=  200K.

7. ചിതതില കാണനതോപാെല ഒര സടികകപിയെട മകളില നനച ഒര നാണയം 
വചതിനോശഷം  ൈകകള  കടിതിരമി  ചടാകി  കപിയില  അമരതിപിടിചോപാള 
നാണയം ഉയരനതായികണ.

a.  ബനെപട വാതകനിയമതിെന അടിസാനതില ഇത് വിശദീകരികക.

ഉതരം :  a.  ചാളസ്  നിയമം  അനസരിച്  ഇത്  വിശദീകരികാം.  കയിെല  ചടെകാണ് 
കപികകെത  വായ  ചടാകകയം,  തലഫലമായി  ചാളസ്  നിയമപകാരം  അത് 
വികസികകയം െചയനതിനാലാണ് നാണയം ഉയരനത്.
8.ഭദമായി  അടച  പാസിക്  കപി  കോറോനരം  റഫിജോറററില  വചതിനോശഷം 
പറെതടതോപാള  ചകി  ചളങിയിരികനതായികണ.  അനോയാജയമായ 
വാതകനിയമമപോയാഗിച് ഇത് വിശദീകരികക.

ഉതരം :ചാളസ്  നിയമം  അനസരിച്  ഇത്  വിശദീകരികാം.  റഫിജോറററിനകെത  കറഞ 
താപനിലയില കപിയിെല വാതകതിെന വയാപം കറഞതിനാലാണ് കപി  ചകി ചളങിയത്.
9.  ഒര പദാരതതിെന ദവണാങം  (melting  point)  203K  നം തിളനില  (boiling  point)  253K 

നമാണ്.  ഈ പദാരതവമായി ബനെപട പസാവനകള െതോറാ ശരിോയാെയെനഴതക.  െതറളവ 
തിരതിെയഴതക.

a.273K നില ദാവകാവസയിലാണ്. b. 273K നില ചാളസ് നിയമം അനസരികന.

c.എലാ താപനിലയിലം ോബായിലനിയമം അനസരികന. d. 253K ന് മകളില ോബായിലനിയമവം 
ചാളസ് നിയമവം അനസരികന.

ഉതരം :a. െതറ്. വാതകാവസയിലാണ്. b.ശരി. (കാരണം പദാരതം വാതകാവസയിലാണ്.)
c.െതറ്.  253K ന് മകളില ോബായിലനിയമം അനസരികന. d. ശരി.
10.  താപനില,മരദം  എനിവ  സിരമായിരികോമാള  വാതകങളെട  വയാപം  തനമാതകളെട 
എണതിന് ോനര അനപാതതിലായിരികം. 

a. ഏത് വാതകനിയതിെന നിയമമാണിത്? 
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b. ഈ നിയമതിെന ഗണിതരപെമഴതക.

c. ഈ നിയമതിന് ോവെറാര നിരവചനം എഴതക.

d.  വാതകങളെട  വയാപം  കണകാകോമാള  തനമാതകളെട  വയാപം  പരിഗണികാറില. 

എനെകാണ്?
ഉതരം :a. അോവാഗാോഡാനിയമം.  b. V വയാപവം n തനമാതകളെട എണവമായാല 
V= സിരസംഖയ x n. 

c.  സിരതാപനിലയിലം,  മരദതിലം  എലാവാതകങളെടയം  തലയവയാപതിലള  തനമാതകളെട 
എണം തലയമായിരികം.

d.  വാതകതനമാതകള  തമിലള  അകലവമായി  താരതമയം  െചയോമാള  അവയെട  വലിപം 
വളെരകറവായതിനാല. 

11. ോബായില നിയമവം ചാളസ് നിയമവം സംോയാജിപിചാല സംോയാജിത വാതകനിയമം ലഭികം.

a. ഈ നിയമതിെന ഗണിതരപെമഴതക.

b.  270K  താപനിലയില  315  mL  ൈനടജനവാതകം നിറച സിലിണറിെല മരദം  1 atm  ആണ്. 
താപനില 27◦C ഉം മരദം 0.5 atm ഉം ആയി മാറിയാല വാതകതിെന വയാപം എതയാകം.

ഉതരം :a. P1V1/T1 = P2V2/T2.

b. T1 = 270K,   V1 = 315 mL    P1= 1 atm.   T2. = 27 + 273 = 300K,    P2= 0.5 atm.
1 x 315/270 = 0.5 x V2 /300      അതെകാണ്  V2= 315 x 300/270 x 0.5 = 700mL.

12. 1 atm  മരദതിലം  298K  താപനിലയിലം സിതിെചയന നിശിതമാസ് വാതകെത  5  ലിറര 
വയാപമള പാതതിെലടതിരികന.                                                           Model Exam:2012

a. വാതകതിെന മരദം വരദിപികനതിനള ഒര മാരഗം നിരോദശികക.

b.  ഇോത  ഊഷാവില  ഈ  വാതകെത  20  ലിറര  വയാപമള  മെറാരപാതതിോലക്  മാറിയാല 
വാതകതിെന മരദം എതയാകം?

c. ഇവിെട ഉപോയാഗിചവാതകനിയമം പസാവികക.

ഉതരം :a.താപനില ഉയരതക. 

b. P1=1 atm.    T1 = 298K    V1=5 litre.    V2= 20 litre. T2 = 298K      P2= ?
P1V1 = P2V2         1 x 5 = P2 x 20       Or   P2  = 5/20  =1/4 atm.
c. ോബായില നിയമം. (പസാവികക)

13.  ഒര  വാതകെത  ദാവകാവസയിോലക്  മാറന.  ഇതമായി  ബനെപട്  താെഴപറയനതില 
ശരിയായ പസാവനോയത്?                                                                            Ist Term Exam: 2012

a. തനമാതകള തമിലള അകലം കടന.  b. തനമാതകള തമിലള ആകരഷണബലം കടന. 

c. തനമാതകളെട ഊരജം കറയന. d. തനമാതകളെട ചലനസവാതനയം കറയന.

ഉതരം :b. തനമാതകള തമിലള ആകരഷണബലം കടന.,c. തനമാതകളെട ഊരജം കറയന.

14.  10  ലിറര  വയാപമള ഒരപാതതിെലടതിടള  10  ോമാള  വാതകെത താപനിലയില മാറം 
വരാെത 2 ലിറര വയാപമള  മെറാരപാതതിോലക് മാറന. വാതകതിെന താെഴെകാടതിരികന 
ഗണങളില എെനലാം മാറമാണ് സംഭവികനത്?                                         Ist Term Exam: 2012 

a. മാസ്    b. വയാപം   c. മരദം.

ഉതരം: a. മാസ് മാറനില.  b. വയാപം കറയന.    c. മരദം കടന.

15. ഒര ബലണിനകെത വാതകതിെന വയാപം 15 ലീററം താപനില 27°C  മാണ്.
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a.വാതകതിെന താപനില െകലവിന െസയിലില കണകാകക.                  Ist Term Exam: 2012 

b. മരദതില മാറം വരാെത താപനില 127°C ോലകയരതിയാല വയാപം എതയാകം.

ഉതരം: a.  27+273 = 300K.

b.  V1 =15 ലിറര.   T1.= 27 +273 = 300K.   T2.= 127 + 273 = 400K.

V1/T1 = V2/T2.      15/300 = V2/400.      V2/= 15 x 400/300 = 20 ലിറര.

15. താെഴതനിടള ഗാഫ് വിശകലനം െചയ് ബനെപടനിയമം കെണതക.   Ist Term Exam:12

ഉതരം: i. ോബായില നിയമം.   ii. അോവാഗാോഡാനിയമം.   iii. ചാളസ് നിയമം.

16. ഒര പദാരതതിെന ദവണാങം 253K ഉം തിളനില 303K നമാണ്.           Ist Term Exam:2012

a. 250K നിലം 305 K നിലം  ഈ പദാരതതിെന അവസോയത്?
b. 300K നില ഇത് ോബായില നിയമം അനസരികോമാ? ഉതരം സാധകരികക.

ഉതരം: a. 250 K നില ഖരാവസ, 305K നില വാതകാവസ.

b.  ഇല.  കാരണം  300 K  താപനിലയില പദാരതം ദാവകാവസയിലാണ്.  വാതകങള മാതെമ 
ോബായില നിയമം അനസരിക.

17.സിരമരദതിലള ഒര വാതകതിെന വയാപവം താപനിലയം തമിലളല  ബനം സചിപികന 
ഗാഫകളാണ് താെഴതനിരികനത്.                                                                Model exam:2013

a. ഇതില ചാളസ് നിയമെത സചിപികന ഗാോഫത്? 

b. ഈ ഗാഫില നിനം വാതകതിെന  540K താപനിലയിെല വയാപം(a) കണകാകക.

 ഉതരം: a. ഗാഫ്. 1.  

b. ചാളസ് നിയമമനസരിച്  V1/T1 = V2/T2 ആയിരികം.  T1 =300K.    T2 = 540K.   V1 = 400 mL

അതെകാണ്  400/300 = V2/540        V2 =400 x 540/300 = 640 mL.
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18.  ഒര കടം വിദയാരതികള ലാബില വച് ൈഹഡജന നിരമിച് താെഴ ചിതതില കാണനത 
ോപാെല ഒര ബലണില ോശഖരിച.                                                                                 SSLC:2013 

a.  ഈ  സംവിധാനം  ലാബില  നിെനടത്  െവയിലോതകവചാല 
എനായിരികം നിരീകണം?

b. ഈ നിരീകണവമായി ബനെപട വാതകനിയമോമത്?
c. ഒര നിശിത മരദതില  500mL ൈഹഡജെന താപനില 300K 

ആണ്. ഇോത മരദതില ഇതിെന വയാപം 400mL ോലക് താഴിയാല 
താപനില എതയായിരികം?

ഉതരം: a. ബലണ വലതാകം.

b. ചാളസ് നിയമം.

c. V1/T1 = V2/T2 ആ    V1= 500mL.   T1 = 300K.

V2= 400 mL.        500/300 = 400/ T2    
Or   T2 ആ= 400 x 300/500 = 240K.

19.  ഉയരനെപാങിയ  ഒര  ൈഹഡജന  ബലണിെന  വയതയസ  ഉയരങളിെല  ചിതമാണ് 
താെഴതനിരികനത്? 

a.  ഇതില  കടതല  ഉയരതിെലതിയോപാഴള 
ചിതോമത്?  ഉതരം നയായീകരികക.

b.  ഏത്  നിയമമപോയാഗിച്  ബലണിനണായ 
വലിപവയതയാസം വിശദീകരികാം?

ഉതരം:  a.വലിയ ബലണ.  ഉയരതിോലകോപാകോനാറം അനരീകമരദം കറയനതിനാല വയാപം 
കടന. b. ോബായില നിയമം.

                                                                                               തയാറാകിയത്
                                                                                        Ebrahim V.A

       GHS Mudickal
       Ph.9495676772
ebrahimvathimattom@gmail.com

mailto:ebrahimvathimattom@gmail.com


1
രാസപവരതനങളം ോമാളസങലപനവം

 വിറകകതനതം,ഇരമ്  തരമികനതം,െമഗീഷയവം  ോനരപിചആസിഡമായള 
പവരതനവം,ോസാഡിയം  തോയാസളോഫറം(Na2S2O3)  ോനരപിച  ൈഹോഡാ  ോകാറികാസിഡം 
തമിലള  പവരതനവം,ോസാഡിയവം  ജലവമായള  പവരതനവംമറം  നമക്  പരിചയമള 
രാസപവരതനങളാണ്. ഇവയില ഇരമ് തരമികനതം ോസാഡിയം തോയാസളോഫറം(Na2S2O3) 
ോനരപിച  ൈഹോഡാോകാറികാസിഡം  തമിലള  പവരതനവം  സാവധാനതിലള 
രാസപവരതനവം  ോസാഡിയവം  ജലവമായള  പവരതനവം,വിറകകതനതം  ോവഗതില 
നടകന പവരതനങളമാണ്. 
ഗാഢത :  യണിറ്  വയാപതില  അടങിയിരികന  ഒര  പദാരതതിെന  അളവാണ്  അതിെന 
ഗാഢത. ഒര ലായനിയെട ഗാഢത യണിറ് വയാപതില അടങിയിരികന ലീനതിെന അളവാണ്. 
െകാളിഷന  തിയറി  :   അഭികാരകതനമാതകള  തമിലള  ഫലപദമായ  കടിമടലകള  മലമാണ് 
രാസപവരതനം നടകനത്.  തനമാതകളക് ഒര നിശിത അളവില കടതല ഊരജമെണങില 
മാതോമ   കടിമടലകള ഫലപദമാകകയള. ഇതാണ്  െകാളിഷന തിയറി.
രാസപവരതനോവഗതെയ സവാധീനികന ഘടകങള
1. ഗാഢത : അഭികാരകങളെട ഗാഢത വരദിചാല രാസപവരതോവഗത കടം.

പരീകണം :  രണ്  െടസയബകളിെലാനില അലപം ഗാഢൈഹോഡാോകാറികാസിഡം മെറാനില 
ോനരപിച  ൈഹോഡാോകാറികാസിഡം  എടത്  രണിലം  ഏതാനം  െമഗീഷയം  റിബണിെന 
കഷണങള  ഇടതിനോശഷം  നിരീകിചാല  ഗാഢആസിഡമായി  ോവഗതിലം  ോനരപിച 
ആസിഡമായി സാവധാനതിലം െമഗീഷയം പവരതികനതകാണാം. 

          ഗാഢതകടിയ ആസിഡില യണിറ് വിസീരണതില അടങിയിരികന തനമാതകളെട എണം 
കടതലായതിനാല  െമഗീഷയം  തനമാതകളമായള  െകാളിഷനകളെട  എണം  കടകയം 
രാസപവരതനോവഗത വരദികനതിന് കാരണമാകകയം െചയന. 

                    അടപില ഊതോമാള വിറക് ആളികതനത് അടപിനകെത ഓകിജെന ഗാഢത 
വരദികനതിനാലാണ്. 
2. മരദം :  വാതകങള  അഭികാരകങളായള  രാസപവരതനങളില  മരദം  വരദിപിചാല 
രാസപവരതനോവഗത വരദികം.

          മരദം വരദിപികോമാള വയാപം കറയനതിനാല തനമാതകള തമിലള അകലം കറയന. 
അതായത്  യണിറ്  വയാപതിെല  തനമാതകളെട  എണം  കടനതിലാല  ഇത്  അഭികാരകങളെട 
ഗാഢതവരദിപികനതിന്  സമാനമാണ്.  അതെകാണാണ്  മരദം  വരദിപികോമാള  രാസ 
പവരതനോവഗത വരദികനത്.
3.പതലവിസീരണം
         ഖരരപതിലള അഭികാരകങള െപാടിചോചരതാല രാസപവരതന ോവഗത വരദികം.

പരീകണം :  രണ് െടസയബകളില തലയഅളവില ോനരപിച ൈഹോഡാോകാറികാസിഡ് എടകക. 
ഒോരവലിപമള രണ് െചറിയ മാരബിള കഷണങെളടത് അതിെലാന് നനായി െപാടിചം മോറത് 
െപാടികാെതയം  ഓോരാെചസയബിലം  ഇട്  നിോകപികന.  െപാടിചമാരബിള  ആസിഡമായി 
തീവമായി പവരതിച് ധാരാളം കാരബണോയാൈകഡ് ഉണാകനതകാണാം.

CaCO3 + 2HCl ------> CaCl2 + CO2 + H2O.
               െപാടിച് ോചരകോമാള  അവയെട പതലവിസീരണം കടകയം അത് കടതല ആസിഡ് 
തനമാതകളക് മാരബിള തനമാതകളമായി സമരകതില വരാനം കാരണമാകം. ഇങെന
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അഭികാരകതനമാതകളതമിലള   കടിമടലകളെട എണം വരദിപികനതിനാല  രാസപവരതന 
ോവഗതയം വരദികന.

        െചറചീളകളാകിയ വിറക് നനായി കതനതിെനയം ചരടിയ കടലാസിോനകാള നനായി 
നിവരതിയ കടലാസ് കതനതിെനയം കാരണം ഈ രീതിയില വിശദീകരികാം.

4. താപനില .

      താപവരദിപിചാല രാസപവരതനോവഗത വരദികം.

പരീകണം: രണ് െടസയബകളില തലയ അളവില ോസാഡിയം തോയാസളോഫറ് ലായനിെയടത് ഒര 
ലായനിെയ  സിരിറ് ലാമപോയാഗിച് ചടാകക.  അതിനോശഷം രണ് െടസയബിലം തലയ അളവില 
ോനരപിച ൈഹോഡാോകാറികാസിഡ്  ോചരകോമാള ചടാകിയ െടസയബില കടതലായി  സളഫര 
അവകിപെപടനതകാണാം. 

        താപനില  വരദികോമാള  തനാതകളെട  ഗതിോകാരജം  കടനതിനാല  തനമാതകള 
തമിലള ഫലവതായ കടിമടലകളെട എണം കടിയതിനാലാണ് രാസപവരതനോവഗതവരദിചത്.
5.  ഉളോപരകം: സവയം രാസമാറതിന് വിോധയമാകാെത ഒര രാസപവരതനതിെന ോവഗതയില 
മാറമണാകന  രാസവസകളാണ്  ഉളോപരകങള.  രാസപവരതനോവഗത  വരദിപികന 
ഉളോപരകങെള  ധനഉളോപരകങെളനം  രാസപവരതനോവഗത  കറയന  ഉളോപരകങെള  ഋണ 
ഉളോപരകങെളനം വിളികന. 

          ൈഹഡജെന ഓൈകഡായ ൈഹഡജന െപോറാൈകഡ് ജലെത അോപകിച് സിരത 
കറഞ സംയകമാണ്. അതിനാല സാവധാനം വിഘടിച് ജലവം ഓകിജനമായി മാറം. ൈഹഡജന 
െപോറാൈകഡില  മാംഗനീസ്  ഡോയാൈകഡ്  ഉളോപരകമായി  ോചരതാല  വിഘടനനിരക്  കടം. 

അതിനാല   മാംഗനീസ്  ഡോയാൈകഡ്  ഒര  ധനഉളോപരകമാണ്.  എനാല  ഇതില 
ോഫാോസാറികാസിഡ്  ോചരതാല  വിഘടനനിരക്  കറയം.  ോഫാോസാറികാസിഡ്  ഒര  ഋണ 
ഉളോപരകമാണ്. 
ആോപകികമാസ് :  ഒര  വസവിെന  മാസിെന  മെറാരവസവിെന  മാസമായി  താരതമയം  െചയ് 
പസാവികനതിെനയാണ്  ആോപകികമാസ്  എന്  പറയനത്.  ആറങള 
അതിസകകണികകളായതിനാല  അവയെട  യഥാരതമാസിനപകരം  ആോപകിക 
ആറമികമാസിലാണ്  ഇവയെട  മാസ്  പസാവികനത്.  ഏതാനം  ആറങളെട  ആറമികമാസ് 
താെഴതനിരികന. 

                     
മലകം ആോപകിക ആറമികമാസ

H 1

He 4

C 12

N 14

O 16

Cl 35.5

ഗാം   ആറമികമാസ് :  ഒര മലകതിെന അോറാമികമാസ് എതയാോണാ അതയം ഗാം മലകെത 
ഒര ഗാം ആറമികമാസ് (GAM) എന് പറയന. ഏെതാര മലകതിെനയം ഗാം ആറമികമാസില 
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അടങിയിരികന ആറങളെട എണം തലയമായിരികം.  ഇത്  6.022x1023 ആെണന് കണകാകി 
യിരികന.  ഈ  സംഖയെയ  അോവാഗാോഡാസംഖയ  (NA)  എന്  പറയന.  അതായത്  1  ഗാം 
ൈഹഡജനിലം  12  ഗാം കാരബണിലം  35.5  ഗാം ോകാറിനിലെമലാം  അടങിയിടള ആറങളെട 
എണം 6.022x1023 ആയിരികം.

          ഒര മലകതിെന ആറമികമാസ് അറിഞാല ഒര നിശിതമാസ് മലകതിെല ആറങളെട 
എണം കണകാകാം.

സാമിളിെന മാസ് ഗാം ആറമിക 
മാസകളടം എണം

ആറങളെട എണം .

60 ഗാം ൈഹഡജന 60/1 = 60 60x6.022x1023 

60 ഗാം കാരബണ 60/12=5 5x6.022x1023 

160 ഗാം ഓകിജന 160/16= 10 10x6.022x1023 

106.5 ഗാം ോകാറിന 106.5/35.5 = 3 3x6.022x1023 

35 ഗാം ൈനടജന 35/14=5 2.5x6.022x1023 

ോമാളികയലാര  മാസ്  :   ഒര തനമാതയിെല ആറങളെട ആോപകികമാസിെന ആെകതകയാണ് 
ആ തനമാതയെട ോമാളികയലാര മാസ്. 
ഉദാഹരണം: 1.H2O യെട ോമാളികയലാര മാസ് = 2x+1x8 = 18.

                    2. CO2 െന ോമാളികയലാര മാസ് = 1x12+2x16=12+32= 44.

                    3. H2  െന ോമാളികയലാര മാസ് = 2x1= 2

ഗാം  ോമാളികയലരമാസ് :  ഒര മലകതിെനോയാ സംയകതിെനോയാ ോമാളികയലര മാസിന് തലയം 
ഗാം പദാരതെത ഒര ഗാം ോമാളികയലരമാസ് എന് പറയന. അതായത് 18 ഗാം ജലെത ഒര ഗാം 
ോമാളികയലരമാസ്  ജലെമനം  44  ഗാം  കാരബണോയാൈകഡിെന  ഒര  ഗാം  ോമാളികയലരമാസ് 
കാരബണോയാൈകഡ് എനം 2 ഗാം ൈഹഡജെന ഒര ഗാം ോമാളികയലരമാസ്  ൈഹഡജെനനം 
വിളികന.

              ഏെതാര പദാരതതിെനയം ഒര ഗാം ോമാളികയലര മാസില അോവാഗാോഡാ സംഖയക് 
തലയം (6.022x1023 ) തനാതകള അടങിയിടണാകം.

ോമാള  :   6.022x1023 (അോവാഗാോഡാ സംഖയ) കണികകള ഉളെകാളന പദാരതതിെന അളവാണ് 
ഒര ോമാള.  ോമാള എനതിെന കെട ഏതിനം കണികയാെണന് സചിപികണം.  ഉദാഹരണം: 1.ഒര 
ോമാള ൈഹഡജന ആറം 2. മന്ോമാള ഓകിജന തനമാത.
ോമാള  അളവ്   പറയോമാള  കണികോയെതന്  പസാവിചിടിെലങില  അത്  തനമാതയാെണന് 
കണകാകണം.  ഉദാഹരണം:  ഒര  ോമാള  ൈനടജന  എന്  പറഞാല  ഒര  ോമാള  ൈനടജന 
തനമാതയാെണന് മനസിലാകണം.

അോവാഗാോഡാനിയമം .:ഒോര  താപനിലയിലം  മരദതിലം  സിതിെചയന  ഏെതാര 
വാതതിെനയം തലയവയാപതിെല തനമാതകളെട എണം തലയമായിരികം.

ോമാളാര  വയാപം  :   ഒര  നിശിത  ഊഷാവിലം  മരദതിലം  ഒരോമാള  വാതകതിെന  വയാപെത 
ോമാളാര വയാപം എന് പറയന. പമാണ മരദതിലം (1 atm) താപനിലയിലം (0°C) [STP യില] ഒര
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 ോമാള വാതകതിെന വയാപം 22.4 ലിറര ആയിരികം.

ഒര പദാരതതിെല ോമാള എണം= മാസ്/ോമാളികയലര മാസ് = STP യിെല വയാപം (ലിററില)/22.4L

                                                                                     = തനമാതകളെട എണം/6.022x1023 

ഉദാഹരണം: 1. 140 gm ൈനടജന = 140/14 = 14 ോമാള.

                      2.  78.4 ലിറര  ഓകിജന( STP യില) = 78.4/22.4 = 3.5 ോമാള.

                   3.  60.22x1023  CO2 തനമാത           = 60.22x1023 /6.022x1023 = 10 ോമാള.

ോമാള സങലപനവം സമീകതസമവാകയവം  .  
      ോമാള  സങലപനതിെന  അടിസാനതില  ഒര  രാസപവരതനതിെന 
സമീകതസമവാകയതില  നിനം  ഒര  നിശിത  അളവ്  ഉലപനം  ലഭികാനാവശയമായ 
അഭികാരകതിെന അളവ് കതയമായി കണകാകാം അഥവാ ഒര നിശിത അളവ് അഭികാരകതില 
നിനം ലഭികന ഉലപനതിെന അളവ് കണകാകാം.

ഉദാഹരണം:  2H2 +O2  ------>  2H2O    സമീകരിച  ഈ  സമവാകയതില  നിനം  2  ോമാള 
ൈഹഡജനം ഒര ോമാള ഓകിജനം പവരതിചാല രണ് ോമാള ജലം ലഭികെമന് മനസിലാകാം. 

അതായത്  2x18 =36  ഗാം ജലം ലഭികാന 2x2 = 4  ഗാം ൈഹഡജനം 1x16=16  ഗാം ഓകിജനം 
ആവശയമാണ്. 
ോമാളാര  ലായനി  :   ഒര ലിറര ലായനിയില ഒര ോമാള ലീനം അടങിയിടെണങില അതിെന ഒര 
ോമാളാര  ലായനിെയന്  പറയന.  ഉദാഹരണം:  58.5gm  (1x23+1x35.5=58.5)  ോസാഡിയം 
ോകാൈറെഡടത് അതിോലക് ആവശയമായ അളവില ജലം ോചരത് ലയിപിച് ഒര ലിറര ലായനി 
തയാറാകിയാല അത്   1Molar ലായനി ആയിരികം.
മാതകാോചാദയങള
1.  രാസപവരതനോവഗതെയ  സവാധീനികന  ഘടകങോളെതലാം?  ഇതില  വാതകാവസയിലള 
അഭികാരകങളില മാതം സവാധീനമള ഘടകോമത്?
ഉതരം:  ഗാഢത,മരദം,താപനില,ഉളോപരകം,അഭികാരകതിെന  പതലവിസീരണം.  ഇതില 
മരദതിന് വാതകാവസയിലള അഭികാരകങളില മാതോമ സവാധീനമള.

2. െകാളിഷന സിദാനം വിശദീകരികക.
അഭികാരകതനമാതകള  തമിലള  ഫലപദമായ  കടിമടലകള  മലമാണ്  രാസപവരതനം 
നടകനത്.  തനമാതകളക്  ഒര  നിശിത  അളവില  കടതല  ഊരജമെണങില  മാതോമ 
കടിമടലകള ഫലപദമാകകയള. ഇതാണ്  െകാളിഷന തിയറി.
3.  താപനില  വരദികോമാള  രാസപവരതനോവഗതകടനെവന്  െതളിയികനതിന്  ഒര 
പരീകണം ആസതണം െചയക.

ഉതരം:ോനാട് കാണക.

4.  താപനില  വരദികോമാള  രാസപവരതനോവഗതകടനതിനള  കാരണം  െകാളിഷന 
സിദാനതിെന അടിസാനതില  വിശദീകരികക.

ഉതരം:  താപനില വരദികോമാള തനാതകളെട  ഗതിോകാരജം കടന.  തനമലം  തനമാതകള 
തമിലള  ഫലവതായ  കടിമടലകളെട  എണം  വരദികകയം   രാസപവരതന 
ോവഗതവരദികനതിന് കാരണമാകകയം െചയന.

5.  അഭികാരകങളെട പതലവിസീരണവം രാസപവരതനോവഗതയം തമിലള ബനെമന്?  ഇത് 
വയകമാകനതിന് രണദാഹരണങള എഴതക.

ഉതരം:പതലവിസീരണം കടിയാല രാസപവരതനോവഗതകടം. െചറചീളകളാകിയ വിറക് നനായി 
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കതന. ചരടിയ കടലാസിോനകാള നനായി നിവരതിയ കടലാസ് കതന.

6. ഗാഢത വരദിപികോമാള രാസപവരതോവഗതവരദികനെതനെകാണ്?
ഉതരം:  ഗാഢതവരദികോമാള    യണിറ്  വിസീരണതില  അടങിയിരികന  തനമാതകളെട 
എണം കടന.  ഇത്  അഭികാരക തനമാതകള തമിലള കടിമടലകളെട എണം വരദികനതിന് 
കാരണമാകന. 

7. ൈഹഡജന െപോറാൈകഡ് ഒര അസിരസംയകമാണ്.
a. ൈഹഡജന െപോറാൈകഡിെന വിഘടനതിെന സമീകരിച രാസസമവാകയെമഴതക.

b. ഇതിെന വിഘടനനിരക് കറകനതിനപോയാഗികന രാസവസവിെന ോപെരഴതക.

c. ഇതരം രാസവസകളക് പറയന ോപെരന്?
d.  ൈഹഡജന  െപോറാൈകഡിെന  വിഘടനനിരക്  വരദിപികനതിനപോയാഗികന 
രാസവസോവത്?
ഉതരം:a. 2H2O2 ------> 2H2O + O2.

b. ോഫാോസാറികാസിഡ്.
c. ഉളോപരകം (ഋണഉളോപരകം)

d. മാംഗനീസ് ഡോയാൈകഡ്.
8. ൈഹഡജന ഓകിജനില കതിയാണ്  ജലമണാകനത്.
a. ഈ പവരതനതിെന സമീകരിച സമവാകയെമഴതക.

b. ഇതില ൈഹഡജന, ഓകിജന, ജലം എനിവയെട തനമാതാ എണങളെട അംശബനെമഴതക.

c. 16 ഗാം ഓകിജന പരണമായം പവരതിച് തീരാന എതഗാം ൈഹഡജന ആവശയമാണ്?
d. 72 gm ജലം ലഭികാന എത ഗാം ഓകിജന ോവണിവരം?

e. ഇതയം ജലം ലഭികാന STP യില എത ലീറര ൈഹഡജന ആവശയമാണ്?
ഉതരം:a. 2H2 + O2 ------> 2H2O

b. 2:1:2
c. 16 gm ഓകിജന =  ½  ോമാള 
 ½ ോമാള ഓകിജന് പവരതികാന ഒര ോമാള ൈഹഡജന ോവണം. 

ഒര ോമാള ൈഹഡജെന ഭാരം = 1x2 = 2 gm.

d. 72 gm ജലം = 72/18 = 4 ോമാള 
രണ് ോമാള ജലം ലഭികാന ഒര ോമാള ഓകിജന ോവണം. 

അതെകാണ് 4 ോമാള ജലതിന്  2 ോമാള ഓകിജന = 2x32 = 64 gm. ഓകിജന.

e. 72 gm ജലം =  4 ോമാള ജലം 
4 ോമാള ജലം ലഭികാന 4 ോമാള ൈഹഡജന ോവണം.

STP യില 4 ോമാള ൈഹഡജെന വയാപം = 4x22.4 = 89.6 ലിറര.

9. അോമാണിയയെട രാസസതം NH3 എനാണ്. (ആറമിക മാസ് N-14, H-1)

a. അോമാണിയയെട തനാതാഭാരെമത?

b. 51 gm അോമാണിയ എത ോമാളാണ്?
c. ഇതില എത തനമാതകള അടങിയിടണ്?
d. പമാണ താപനില, മരദം (STP)എനതെകാണ് എനാണ് അരതമാകനത്?
e. പമാണ താപനിലയിലം  ഊഷാവിലം 51 gm അോമാണിയയെട വയാപം എതയായിരികം? 
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f.  ൈനടജനം  ൈഹഡജനം  ോചരന്  അോമാണിയ  ഉണാകനപവരതനതിെന  സമീകരിച 
സമവാകയെമഴതക.

g. 51 gm അോമാണിയ ലഭികാന എതഗാം ൈനടജന ോവണിവരെമന് കണകാകക.

ഉതരം: a.തനമാതാഭാരം = 1x14 + 3x1 = 17.

b. ോമാളകളെട എണം = 51/17 = 3 

c. തനമാതകളെട എണം = 3x6.022x1023 =18.066x1023.

d. 273 K (0°C) താപനില, ഒര അനരീകമരദം.

e. 3 x22.4 = 67.2 ലിറര
f. N2 + 3H2 -----> 2NH3.
g. 51 gm അോമാണിയ = 3 ോമാള 
2 ോമാള അോമാണിയ ലഭികാന ഒര ോമാള ൈനടജന.

3 ോമാള അോമാണിയ ലഭികാന 1½   ോമാള ൈനടജന.=  1½ x 14 = 21gm.

10. C6H12O6 എനത് ഗോകാസിെന രാസസതമാണ്. ( ആോപകിക മാസ് C-12,H-1,O-16)

a.ഒരോമാള ഗകാസ് എതഗാമാണ്? 

b. എനാണ് ോമാളാര ലായനി?
c. അരലിറര  1 ോമാളാര ലായനി തയാറാകാന എതഗാം ഗോകാസ് ോവണം?

d. ½ ോമാള ഗോകാസില എത ഗോകാസ് തനമാതകളണാകം?

ഉതരം:a. 6x12+12x1+6x16 = 72+12+96 = 180 gm.

b.ഒര ലിറര ലായനിയില ഒര ോമാള ലീനം അടങിയിടെണങില അതിെന ഒര ോമാളാര ലായനി 
െയന് പറയന.

c. ആവശയമായ ഗോകാസ് = ½ x 1GMM ഗോകാസ് = ½ x 180 = 90 gm.

d. ½ ോമാള ഗോകാസിെല തനമാതകളെട എണം = ½ x 6.022x1023 =3.011x1023 .

11. അഭികാരകങളെട ഗാഢത വരദിപിചാല രാസപവരതോവഗത വരദികം.

a. ഇത് െതളിയികനതിന് ഒര പരീകണം നിരോദശികക.

b. ഗാഢത വരദിപികോമാള രാസപവരതോവഗത വരദികനെതനെകാണ്?
c.  നിതയജീവിതതില  ഗാഢത  വരദിപിച്  രാസപവരതോവഗതവരദിപികനതിന്  ഒര 
ഉദാഹരണെമഴതക.

ഉതരം:a.   രണ്  െടസയബകളിെലാനില  അലപം  ഗാഢൈഹോഡാോകാറികാസിഡം  മെറാനില 
ോനരപിച  ൈഹോഡാോകാറികാസിഡം  എടത്  രണിലം  ഏതാനം  െമഗീഷയം  റിബണിെന 
കഷണങള  ഇടതിനോശഷം  നിരീകിചാല  ഗാഢആസിഡമായി  ോവഗതിലം  ോനരപിച 
ആസിഡമായി സാവധാനതിലം െമഗീഷയം പവരതികനതകാണാം. 

b.ഗാഢതകടോമാള  യണിറ് വിസീരണതില അടങിയിരികന അഭികാരകതനമാതകളെട എണം 
കടനതിനാല  തനമാതകളതമിലള െകാളിഷനകളെട എണം കടകയം രാസപവരതനോവഗത 
വരദികനതിന് കാരണമാകകയം െചയന. 

c.അടപില  ഊതോമാള  വിറക്  ആളികതനത്  അടപിനകെത  ഓകിജെന  ഗാഢത 
വരദികനതിനാലാണ്. 
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12. താെഴ തനിടള പടിക പരതീകരികക.(ആറമികമാസ് N=14,H-1,C-12,O-16,S-32

നമര പദാരതം അളവ് ോമാള 
എണം

വയാപം(ലിററില) തനമാതകളെട 
എണം

1 NH3 22.4 ലിറര(STP യില) …..a...... …...b......

2 CO2 22 gm. …..c..... …...d..... …..e.....

3 SO2 64 gm. …..f...... …...g.... …...h.......

4 H2 4 gm …...i..... …...j..... …...k.....

5 C 6.022x 1023 ആറങള …...l...... …...m.....

6 O2 3.011x1023 തനമാതകള …...n.... …..o....

    ഉതരം: a. 1     b.44/22 = ½    c. ½ x 22.4 = 11.2 L   d.  ½ x ½ x 6.022x1023 =3.011x1023 .    

   e.64/64 = 1    f.  1x22.4 =22.4L       g. 1x6.022x1023.   h. 4/2 = 2       I. 2X22.4 = 44.8L 
    j. 2x6.022x1023 =12.044x1023.    k. 6.022x1023 /6.022x1023 = 1     l. 6.022x1023       
    m. 3.011x1023/6.022x1023 = ½          n. ½ x 22.4 = 11.2L

13. STP യില സകിചിരികന NH3 വാതകമടങിയ ഒര സിലിണറിന് 5600mL വയാപമണ്.
a. സിലിണറില എതോമാള അോമാണിയയണ്?
b. ഈ വാതകതിന് എതഗാം സാസണാകം?

c.സിലിണറിനകെത അോമാണിയാ തനമാതകളെട എണം എത? ആറങളെട എണെമത?

14. മിൈഥന വാതകം ഓകിജനില കതനതിെന സമീകതസമവാകയം താെഴെകാടതിരികന.

CH4 + 2O2 -------->  CO2 +2H2O                                                                     SSLC Model:2012
a. ഒര ോമാള െമൈഥന പരണമായികതോമാള എതോമാള CO2 ഉണാകം? 

b. 80 gm െമെഥയന പരണമായി കതോമാള ഉണാകന CO2 െന മാസ് കണകാകക.

ഉതരം:a. ഒര ോമാള.    

b. െമെഥയിെന തനമാതാഭാരം = 1x12+4x1 = 16

80 gm െമെഥയന = 80/16 = 5 ോമാള. 

5 ോമാള െമെഥയന കതിയാല  5 ോമാള CO2 ലഭികം.

5 ോമാള CO2 െന ഭാരം = 5x44 = 220 gm.

15.  STP  യില ൈഹഡജനം ഓകിജനം തമില പവരതിച്  ജലബാഷം ഉണാകന പവരതനം 
താെഴ െകാടതിരികന  .2H2 +O2----->2H2O                                             SSLC Model:2012 

a. ഒര ോമാള ഓകിജനമായി പരണമായി പവരതികനതിന് എതോമാള ൈഹഡജന ോവണം?

b.  10 gm  ൈഹഡജന പരണമായി പവരതികോമാള ഉണാകന ജലബാഷതിെന  STP  യിെല 
വയാപം കണകാകക.

ഉതരം: a. 2 ോമാള.  

b. 10 gm ൈഹഡജന  = 10/2 = 5 ോമാള.

5 ോമാള ൈഹഡജനില നിനം 5 ോമാള ജലം ലഭികം.

STP യില 5 ോമാള ജലതിെന വയാപം = 5x22.4 = 112L.

16. ഒര ലാബില ലഭയമായ ഏതാനം സാധനങള താെഴെകാടതിരികന. Ist Term Exam:2012
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െമഗീഷയം  റിബണ ,ോനരപിച  HCl,  ഗാഢ  HCl,മാരബിള  പൗഡര , 

െമഗീഷയം പൗഡര , മാരബിള കഷണങള . 

a.വലിയ  അളവില  ൈഹഡജന  ോവഗതില  ഉണാകാന  ഇതില  നിനം  ഏെതലാം  വസകള 
െതരെഞടകം?

b. ഇത് െതരെഞടകനതിനള കാരണെമഴതക.

c. ഈ പവരതനതിെന  സമീകതസമവാകയെമഴതക.

ഉതരം:a.  ഗാഢ HCl,െമഗീഷയം പൗഡര.   b. െപാടിച അഭികാരകവം,ഗാഢതയള അഭികാരകവം 
രാസപവരതനോവഗത കടന.   c. Mg + 2HCl ------> MgCl2 + H2.

17. ആറമിക മാസകള: H-1,S-32,O-16                                                         Ist Term Exam:2012 

a. സളഫയറികാസിഡിെന (H2SO4) തനമാതാഭാരം കണകാകക.

b. 49 gm H2SO4 െല ോമാളകളെട  എണെമത?

c. 980 gm  H2SO4 ല എത തനമാതകളണ്?
ഉതരം: a.തനമാതാഭാരം = 2x1 + 1x32 + 4x16 = 98.

b.  49 gm H2SO4 = 98/49 = ½ ോമാള.

½ ോമാള H2SO4 െല  തനമാതകളെട എണം = ½ x 6.022x1023. = 3.011x1023.

c. 980 gm  H2SO4 െല ോമാളകളെട എണം  = 980/98 =10.

10 ോമാള H2SO4 െല  തനമാതകളെട എണം= 10X6.022X1023= 6.022X1024.

18. ഏതാനം വാതകങളെട STP  യിലള വയാപവം തനമാതകളെട എണവം തനിരികന.

വാതകം വയാപം (L) തനമാതകളെട എണം

O2 10 x

N2 (A) 2x

CO2 10 (B)

H2 5 x/2

a. A,B എനിവ കെണതക.

b. ഇത് കെണതാന നിങെള സഹായിച നിയമം പസാവികക.

ഉതരം: a.  A=20    B= x.

b.ഒോര  താപനിലയിലം  മരദതിലം  സിതിെചയന  ഏെതാരവാതതിെനയം  തലയവയാപതിെല 
തനമാതകളെട എണം തലയമായിരികം.

19.  ൈനടജനം  ൈഹഡജനം  ോചരന  അോമാണിയ  ഉണാകനതിെന  സമീകതസമവാകയം 
തനിരികന.       N2 + 3H2 ------>  2NH3.                                                      Ist Term Exam:2012

a.  ഒര ോമാള ൈനടജനം മന്ോമാള ൈഹഡജനം  പവരതിചണാകന അോമാണിയയെട മാസ് 
എത?

b.10 ോമാള അോമാണിയ ലഭികാന എതോമാള വീതം ൈനടജനം ൈഹഡജനം ോവണം?

c. STP യില 10 ോമാള അോമാണിയയെട വയാപെമത? (ആറമിക മാസകള: H-1,N-14)

ഉതരം:a.  ഒര ോമാള ൈനടജനം മന്ോമാള ൈഹഡജനം  പവരതിചാല  2  ോമാള അോമാണിയ 
ലഭികം.  
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രണ് ോമാള അോമാണിയയെട ഭാരം = 2xGMM = 2x17 = 34 gm.

b. ൈനടജന : ൈഹഡജന : അോമാണിയ = 1:3:2

അതെകാണ്  10  ോമാള  അോമാണിയ  ലഭികാന   5x1=  5 ോമാള  ൈനടജനം  5x3  =15  ോമാള 
ൈഹഡജനം ോവണം.

c. 10 ോമാള അോമാണിയയെട വയാപം = 10x22.4 = 224L.

20.ഏതാനം  വാതകങളെട മാസം,തനമാതകളെട  എണവം,  STP  യിെല വയാപവം  തനിരികന. 

A,B,C,D എനിവയെട വിലകള കാണക.(ആറമിക മാസകള: H-1,N-14,O-16,C-12)

          
വാതകം മാസ് (ഗാമില) വയാപം (ലിററില) ോമാളികയളകളെട എണം

H2 4 44.8 …...A......

CO2 220 112 ….....B......

NH3 …....C........ 22.4 6.022x1023.

CH4 16 …....D.... 6.022x1023.

ഉതരം:  A  =  (44.8/22.4)x6.022x1023=  2x  6.022x1023.    B=(112/22.4)x6.022x1023= 

5x6.022x1023C = ോമാളകളെട എണം x GMM = 1x17 =17     D. 22.4/22.4 = 1

21. 12 gm കാരബണ 12 ല 6.022x1023. കാരബണ ആറങള അടങിയിടണ്.              SSLC:2013

a. 6.022x1023.  …....... എനറിയെപടന.

b. 48 gm C-12 കാരബണ ആറങളെട എണം കണകാകക.

c. 6.022x1023. CO2 തനമാതകളകാോണാ 6.022x1023.H2O    തനമാതകളകാോണാ ഭാരം കടതല?

ഉതരം: a. അോവാഗോഡാ സംഖയ.      b.48 gm C-12 =48/12 = 4 ോമാള = 4 x 6.022x1023=ആറങള
c. CO2 െന തനമാതാഭാരം = 1x12+2x16 =44     H2O െന തനമാതാഭാരം = 2x1+16 =18

അതെകാണ് 6.022x1023. CO2 തനമാതകളകായിരികം ഭാരം കടതല.

22.  ോമാള  സങലപനവമായി  ബനെപട  (STP  യില)  ഏതാനം  ദതങള  തനിരികന.  പടിക 
പരതീകരികക.(O-16,N-14,H-1,S-32,C-12)                                                             SSLC:2013 

a. 64 gm O2  …......... ോമാള O2.

b. 11.2L NH3 …......... gm NH3

c. 9.8 gm H2SO4   …......... ോമാള 

d. 5 ോമാള  CO2   …...... L CO2

ഉതരം: a. 64/32 = 2.     b. (11.2/22.4)x17 = 8.5       c. 9.8/98 = 0.1     d. 5x22.4 = 112

23. എോഥന ഓകിജനില കതി ജലവം കാരബണോയാൈകഡം ഉണാകന.               Model:2013

a. രണ് ോമാള എോഥന ഓകിജനില കതനതിെന സമീകതസമവാകയെമഴതക.

b. 60 gm എോഥന പരണമായി കതാന എതഗാം ഓകിജന ോവണം?

ഉതരം:a. 2C2H6  +7O2 -----> 6H2O + 4CO2. 

b. 60 gm എോഥന = 60/30 = 2 ോമാള.

രണ് ോമാള എോഥനിന്   7 ോമാള ഓകിജന ോവണം.  7 ോമാള ഓകിജെന ഭാരം = 7x32 =254 gm.

24. മാരബിളം ൈഹോഡാോകാറികാസിഡം തമിലള പവരതനം താെഴ കാണിചിരികന.
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CaCO3 + 2HCl --------> CaCl2 + CO2 + H2O.                                                          Model:2013
a. HCl െന ഗാഢത വരദിപിചാല രാസപവരതനതിെന ോവഗതക് എന് മാറം സംഭവികം?

b.  െപാടിച്  മാരബിള  ഉപോയാഗിചാല  പവരതനോവഗതയില  എനമാറമണാകം.  ഉതരം 
നയായീകരികക.

ഉതരം: a. രാസപവരതനതിെന ോവഗത വരദികം.

b.   രാസപവരതനതിെന  ോവഗത  വരദികം.   ഖരരപതിലള  അഭികാരകങള  െപാടിച് 
ോചരകോമാള പതലവിസീരണം കടകയം തനമാതകള തമിലള കടമടലകളെട എണം കടകയം 
െചയന.

25.  ഒര  പരീകണശാലയില  നടതിയ 
പരീകമകമീകരണമാണ് താെഴകാണനത്.
a.സിറിഞില ോശഖരികെപടനപദാരതോമത്?
b.പവരതനം  പരണമായി  നിലചാല  ഫാസില 
അവോശഷികാന  സാധയതയള  പദാരതങള 
ഏവ?

c.മാംഗനീസ്  ഡോയാൈകഡ്  ോചരകാെതയാണ് 
ഈ  പരീകണം  നടതിയിരനെതങില 
സിറിഞില ോശഖരികെപടനപദാരതതിെന എനമാറമാണണാകക. എനെകാണ്?
ഉതരം: a. ഓകിജന.   b. ജലം, മാംഗനീസ് ഡോയാൈകഡ്.   c. ഓകിജെന അളവ് കറയം. കാരണം 
മാംഗനീസ് ഡോയാൈകഡ് ഒര ധന ഉളോപരകമാണ്.  ഇതിെന അസാനിധയതില വിഘടനനിരക് 
കറയം.

26. ചിതം നിരീകിച് A,B,C എനിവയെട മലയം കണകാകക.

ഉതരം: A- 132/44 = 3

             B- 132/44 = 3
             C- 3x22.4 = 67.2

                                                                                             തയാറാകിയത്
                                                                                                   Ebrahim V A

        GHS Mudickal
                                                                                                   Ph:9495676772

ebrahimvathimattom@gmail.com

mailto:ebrahimvathimattom@gmail.com


1
ഇലോകോണ വിനയോസവം പീരിോയോഡിക് ോടബിളം

   ആധനിക  ആവരതനപടികയില  18  ഗപകളം  7  പീരീഡകളമോണളത്.  പടികെയ  s,p,d,f 

എനിങെന  നോലോബോകകളോയം  തിരിചിടണ്.  പോതിനിധയമലകങെള  s,p  ോബോകകളിലോയം 
സംകമണമലകങെള  d  ോബോകിലം  കമീകരിചിരികന.  ഒര  മലക  ആറതിെല  ഇലോകോണ 
വിനയോസതില നിനം പിരിോയോഡിക് ോടബിളിെല  മലകതിെന സോനവം അതിെന സവഭോവവം 
പവചികോന കഴിയം.
ആറതിെല ഇലോകോണ കമീകരണം
    ോബോര  സിദോനമനസരിച്  ആറതിെല  മൗലികകണങളോയ  (fundamental  particles) 

ോപോോടോണിെനയം,നയോടോണിെനയം  സോനം  നയകിയസിലോണ്.  എനോല  ഇലോകോണകള 
നയകിയസിനചറം  നിശിതമോയ  ഓരബിറിലെട  (K,L,M,N  …   or  1,2,3,4..)  അഥവോ  െഷലിലെട 
സഞരികന.  ഓോരോെഷലിെലയം  ഇലോകോണകളക്  ഒര  നിശിത  അളവ്  ഊരജമളതിനോല 
ഇവെയ ഊരജനിലകെളനം വിളികന.  നയകിയസില നിനള അകലം കടോനോറം െഷലകളെട 
ഊരജം (െഷലിെല ഇലോകോണിെന ഊരജം) കടിവരന. അതോയത് K<L<M<N ..  ഒരോറതിെല 
െഷലകളില  ഇലോകോണകള  നിറയനത്  ഊരജം  കടിയതില  നിനം  കറഞതിോലക്  എന 
കമതിലോണ്. 
    ോബോറിെന  സിദോനമനസരിച്  ഓോരോ  െഷലിെലയം  എലോ  ഇലോകോണകളം  ഒോര 
ഊരജനിലയിലോണ്.  എനോല  തടരനള  പഠനങളിലെട  ഓോരോ  ഊരജനിലകളിലമള 
(െഷലകളിലള)  ഇലോകോണകള  വിവിധ  ഉപഊരജനിലകളിലോെണന്  കെണതി.  ഈ  ഉപ 
ഊരജനിലകെള  സബെഷലകെളന്  വിളികന.  ഈ  ഉപെഷലകളക്   യഥോകമം  s,p,d,f 

എനിങെന ോപര്  നലകിയിരികന.  ഒനോമെത െഷലില  (K െഷലില)  s  എന ഒര ഉപെഷലം 
രണോമെത െഷലില(L)  s,p എനിങെന രണ് ഉപെഷലകളം മനോമെത െഷലില (M) s,p,d എനീ 
മന് ഉപെഷലകളം നോലോമെത െഷലില  (N) s,p.d.f  എനിങെന നോല്  ഉപെഷലകളമോണളത്. 
ഓോരോ െഷലിെലയം ഉപെഷലകളം അതില ഉളെകോളോന കഴിയന പരമോവധി ഇലോകോണകളെട 
എണവം തോെഴകോണന രീതിയില പടികെപടതോം.

മഖയ 
ഊരജനിലകള

മഖയെഷലില 
ഉളെകോളോവന 

പരമോവധി 
ഇലോകോണകള

സബെഷലകളെട ോപരം അവയില 
ഉളെകോളോന കഴിയന 

പരമോവധി ഇലോകോണകളെട 
എണം .

സബെഷല
കളെട 
എണംെഷല 

നമര
െഷലിെന 
ോപര്

1 K 2
1s

1
2

2 L 8
2s 2p

2
2 6

3 M 18
3s 3p 3d

3
2 6 10

4 N 32
4s 4p 4d 4f

4
2 6 10 14
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സബെഷലകമതിലള ഇലോകോണ വിനയോസം
      ഒരോറതില ഇലോകോണ പരണം നടകനത് ഊരജം കടിവരന കമതിലോണ്.  അതിനോല 
ഒനോമെത െഷലിെല ഏറവം തോഴ ഊരജനിലയോയ  1s  (വണ എസ്)  ലം തടരന്  2s,2p,3s,3p 

എന കമതിലോണ് പരണം നടകനത്.
ഏതോനം മലകങളെട സബെഷല കമതിലള ഇലോകോണ വിനയോസം തോെഴെകോടകന.

മലകം പതീകം ആറമിക നമര ഇലോകോണ വിനയോസം

ൈഹഡജന H 1 1s1

ഹീലിയം He 2 1s2

ലിഥിയം Li 3 1s2,2s1.

കോരബണ C 6 1s2,2s2,2p2.

ഓകിജന O 8 1s2,2s2,2p4.

ഫറിന F 9 1s2,2s2,2p5.

നിോയോണ Ne 10 1s2,2s2,2p6.

ോസോഡിയം Na 11 1s2,2s2,2p6,3s1.

Note:  സബെഷലിെന  ഇടതവശെത  സംഖയ  മഖയെഷല  നമറിെനയം  വലത്  മകളില 
സചിപിചിരികന  സംഖയ  ആ  സബെഷലില ഉളെകോണിരികന  ഇലോകോണിെന എണെതയം 
സചിപികന.   ഉദോഹരണം:  2p5 എനതിനരതം  K  െഷലിെല  p  ഉപെഷലില  5  ഇലോകോണകള 
ഉളെപടിരികന എനോണ്.
ആവരതന പടികയിെല ോബോകകള
1.  s  ോബോക്  മലകങള :  ആവരതപടികയിെല  1,2  ഗപകളിെല  മലകആറങളില  അവസോനം 
ഇലോകോണ  വനോചരനത്  s  ഉപെഷലിലോണ്.   ഈ  മലകങെള  s  ോബോക്  മലകങള  എന് 
വിളികന. മകളിെല പടികയിെല H,Li,Na എനിവ s ോബോക് മലകങളോണ്.
Note: ഹീലിയതില അവസോനം ഇലോകോണ പരണം നടകനത് s ഉപെഷലിലോെണങിലം ഇത് ഒര 
ഉലകഷമലകമോയതിനോല  മറ  ഉലകഷമലകങോളോെടോപം  18  -ാോം  ഗപിലോണ്  ഇതിെന  ഉളെപട 
തിയിരികനത്.
2.  P  ോബോക്  മലകങള:    ആവരതപടികയിെല  13  മതല  18  വെരയള  ഗപകളിെല 
മലകആറങളില അവസോനം ഇലോകോണ പരണം നടകനത് p ഉപെഷലിലോണ്. ഈ മലകങെള p 

ോബോക്  മലകങള  എന്  പറയന.  മകളിെല  പടികയിെല   C,O,F,Ne  എനിവ  p  ോബോക് 
മലകങളോണ്.
Note:  ആവരതനപടികയില  s,p  ോബോകകളിലോയോണ്  പോതിനിധയമലകങള 
കമീകരിചിരികനത്.
ആഫബോതതവം:  ഒരോറതിെല ഓോരോ  സബെഷലകളകം(  സബെഷലകളിെല ഇലോകോണകളക്) 
ഒര  നിശിത  ഊരജമണ്.  അതിനോല  ഓോരോെഷലിെലയം   ഉപെഷലകള  നിറഞതിനോശഷം 
അടതെഷലിോലക് എനതിനപകരം  ഉപെഷലകളെട ഊരജനിലയെട ആോരോഹണകമതിലോണ് 
ഇലോകോണകള   നിറയനത്.  ഇതോണ്  ആഫബോതതവം.  1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p 

<5s<4d<5p<6s<4f<5d  എനകതിലോണ് സബെഷലകളെട ഊരജനില കടി വരനത്.
ഈ നിയമമനസരിച് ഏതോനം മലകങളെട ഇലോകോണ വിനയോസം തോെഴ എഴതിയിരികന.
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െപോടോസയം: 19K – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s1.

കോലസയം: 20Ca – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2.

സോനിയം:  21Sc –  1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d1,4s2.  (4s  ല ഇലോകോണകള നിറഞതിനോശഷമോണ്  3d 
യില  ഇലോകോണ  വനോചരനെതങിലം  ഇലോകോണ  വിനയോസെമഴതോമോള  മഖയെഷലിെന 
ആോരോഹണകമതിലോണ് എഴതനത്.)
ൈടറോനിയം: 22Ti – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d2,4s2.

വോനഡിയം:  23V – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d3,4s2.

സിങ് : 30Zn – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2.

ോബോമിന : 35Br – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p5.

ോകോപറിെനയം ോകോമിയതിെനയം ഇലോകോണ വിനയോസം  .  
   ോകോപറിെന  ആറമിക  നമര  29  ആണ്.  അതിനോല  ആഫബോ  തതവമനസരിച് 
1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d9,4s2 എനോണ്  വിനയോസം  വോരണെതങിലം  യഥോരത  ഇലോകോണ 
കമീകരണം  1s  2  ,2s  2  ,2p  6  ,3s  2  ,3p  6  ,  3d  10  ,4s  1  , എനോണ്.  അതോപോെല   24Cr  ോനത് 
1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d4,4s2  എനതിനപകരം  1s  2  ,2s  2  ,2p  6  ,3s  2  ,3p  6  ,  3d  5  ,4s  1  .   എനതോണ്  ശരിയോയ 
കമീകരണം.  പകതി  നിറഞോതോ  (d5)  പരണമോയം  നിറഞോതോ  (d10)  ആയ  ഉപെഷലിന് 
ഭോഗീകമോയി  ഇലോകോണ  നിറഞ  െഷലിോനകോള  സിരത  കടതലോണ്.  ഈ  സിരത 
ോനടനതിനോവണിയോണ്  ഇലോകോണ വിനയോസതില ഈ വയതിയോനം വരതനത്.
3. d  ോബോക് മലകങള  : d  ഉപെഷലില അവസോനം ഇലോകോണ പരണം നടകന മലകങെള  d 

ോബോക് മലകങെളന് വിളികന. ഉദോഹരണം: ൈടറോനിയം  22Ti – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d2,4s2.

വോനഡിയം:  23V  1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d3,4s2.സിങ് : 30Zn  1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2.

ആവരതനപടികയില s ോബോകിനം p ോബോകിനം ഇടയില വരന ( 3 മതല 12 വെര ഗപകളിെല 
ലോനോനോണകളം ആകിോനോണകളം ഒഴിെക) മലകങള d ോബോക് മലകങളോണ്. 
ഇലോകോണ വിനയോസതില നിനം ഗപ്  ,   പിരീഡ് എനിവ കെണതന വിധം  

ോബോക് പിരീഡ് ഗപ്
ഉദോഹരണം

വിനയോസം പിരീഡ് ഗപ്

s
മഖയെഷലിെന 

എണം

അവസോനെത  s 
ഉപെഷലിെല 
ഇലോകോണിനഎണം

1s22s22p63s23p64
s2

4 2

p
മഖയെഷലിെന 

എണം

അവസോനെത  p 
ഉപെഷലിെല 
ഇലോകോണിന
എണോതോട്10 കടക .

1s2 2s2 2p2.

2 2+10=12

d
മഖയെഷലിെന 

എണം

    അവസോനെത d    

    ഉപെഷലിെലയം
s ഉപെഷലിെലയം 
ഇലോകോണകളെട 
ആെക എണം .

1s22s22p63s23p6

3d24s2.

4 2+2=4
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d   ോബോക് മലകങളെട സവിോശഷതകള  

i.ഒോര പിരീഡില വരന d ോബോക് മലകങള രോസഗണങളില സോദശയം പകടിപികന.

ഉദോഹരണം:  മനോം പിരീഡിലവരന സംകമണ മലകങളോണ്  Sc,Ti,V,Mn,Fe,Co,Ni,Zn  എനിവ. 

ഇവയെടെയലോം  ബോഹയതമെഷലിെല  ഇലോകോണകളെട  എണം  ഒനതെനയോണ്  (s2).  ഒര 
മലകതിെന രോസഗണതിെന അടിസോനം ബോഹയതമെഷലിെല ഇലോകോണകളോയതിനോല ഒോര 
പിരീഡില വരന d ോബോക് മലകങള രോസഗണങളില സോദശയം പകടിപികന.

ii. വയതയസ സംോയോജകത (വോലനസി) പകടിപികന.

FeCl2,FeCl3 എനിവ സംകമണമലകമോയ ഇരമിെന സംയകമോണ്. 

26Fe – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d6,4s2. 
െഫറസ്  ോകോൈറഡ്  (FeCl2)  എന  സംയകമണോകോമോള  അയണ   s  ഉപെഷലിെല  രണ് 
ഇലോകോണ 
നഷെപട് െഫറസ് Fe2+  അോയോണോയി മോറന. Fe2+  – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d6.        

എനോല   െഫറിക്   ോകോൈറഡ്  (FeCl3)എന  സംയകമണോകോമോള  s  ഉപെഷലിെല  രണ് 
ഇലോകോണകെളയം d ഉപെഷലിെല ഒരിലോകോണിെനയം വിട്െകോടത് Fe+3 െഫറിക് അോയോണോയി 
മോറന. Fe3+  – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d5.       

        d  ോബോക്  മലക ആറങളിെല ബോഹയതമ  ഉപെഷലോയ  s  െലയം  െതോട്  ഉളിലള  d 
ഉപെഷലിെലയം  ഇലോകോണകളെട  ഊരജനിലകള  തമിലള  വയതയോസം  വളെര 
കറവോയതിനോലോണ് d ോബോക് മലകങള വയതയസസംോയോജകത പകടിപികനത്. 

സംയകം
D ോബോക് 

മലകതിെന 
ആറമിക നമര

അോയോ
ണ 

സംോയോജക
ത

ആറതിെന 
ഇലോകോണ 
വിനയോസം

അോയോണിെന 
ഇലോകോണ 
വിനയോസം

FeCl2 26 Fe2+ 2
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d6,4s2. 
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d6. 

FeCl3 26 Fe3+ 3
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d6,4s2. 
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d5. 

CuCl 29 Cu+1 1
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d10,4s1
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d10

CuCl2 29 Cu+2 2
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d10,4s1
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d9

MnCl2 25 Mn+2 2
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d5,4s2
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d5

MnO2 25 Mn+4 4
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d5,4s2
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6,3d3

Mn2O7 25 Mn+7 7
1s2,2s2,2p6,3s2

,3p6,3d5,4s2
1s2,2s2,2p6,3s2,3

p6

Note: വയതയസ സംോയോജകത കോണികോത  സംകമണ മലകമോണ് (d ോബോക് മലകമോണ്) സിങ്. 
ഇതിെന സംോയോജകത എലോയോപോഴം 2 ആണ്.
iii.  d ോബോക് മലകങള നിറമള സംയകങളണോകന.

d ോബോക് മലകങളെട സംയകങള വിവിധ നിറങളളവയോണ്.
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സംയകം അടങിയിരികന സംകമണ മലകം സംയകതിെന നിറം

ോകോപര സളോഫറ് ോകോപര നീല

െഫറസ് സളോഫറ് ഇരമ് ഇളം പച

കപിക് ോകോൈറഡ് ോകോപര പച

ോകോബോളട് ൈനോടറ് െകോബോളട് ഇളം പിങ്

അോമോണിയം ൈഡോകോോമറ് ോകോമിയം ഓറഞ്

മോംഗനീസ് ഡോയോൈകഡ് മോംഗനീസ് കറപ്

iv. എലോ d ോബോക് മലകങളം ോലോഹങളോണ്.
4.f   ോബോക് മലകങള  

     f ഉപെഷലില അവസോനം ഇലോകോണ പരണം നടകന മലകങെള f ോബോക് മലകങള എന് 
വിളികന.  ആവരതനപടികയില   6,7  പിരിയഡില  കമീകരിചിടള  ലോനോനോണകളം 
ആകിോനോണകളം  f  ോബോക്  മലകങളോണ്.   f  ോബോക്  മലകങളിെല  ലോനോനോണകള െറയര 
എരത്സ്  എനറിയെപടന.  ോകരളതിെന  കടലതീരങളില  കോണെപടന  കരിമണലില  ഇവ 
ധോരോളമോയി അടങിയിടണ്.
           യോറനിയം,ോതോറിയം എനിവ പധോനെപട ആകിോനോണകളോണ്.  പല ആകിോനോണകളം 
മനഷയനിരമിതവം ോറഡിോയോ ആകീവമോണ്.
ഇലോകോെനഗറിവിറി:  രോസബനനതിോലരെപട  രണ്  ആറങളകിടയിെല  ബനിത 
ഇലോകോണകെള  ആകരഷികവോനള  അതോത്  ആറതിെന  കഴിവോണ്  ഇലോകോെനഗറിവിറി. 
അോലോഹങളക് ഈ കഴിവ് കടതലോണ്.  
             മലകങളെട  ഇലോകോെനഗറിവിറി  തോരതമയം  െചയനത്  ോപോളിങ്  െസയില 
ഉപോയോഗിചോണ്. ലിനസ് ോപോളിങ് എന ശോസജനോണ് ഈ രീതി ആവിഷരിചത്. അതനസരിച് 
കറഞഇലോകോെനഗറിവിറി പജയവം കടിയത് 4 ഉം ആയോണ് എടതിരികനത്. 
ഏറവം  കടിയ  ഇലോകോെനഗറിവിറിയള  മലകം 
ഫറിനോണ്.  ആവരതനപടികയിെല  പിരീഡില 
ഇടതനിനം  വലോതക്  ോപോകോനോറം 
ഇലോകോെനഗറിവിറി  വരദിചവരികയം  ഗപില 
തോോഴക്  വരോനോറം  ഇലോകോെനഗറിവിറി  കറഞ 
വരികയം െചയന.

   ബനനതിോലരെപടന  ആറങളെട 
ഇലോകോെനഗറിവിറികള തമിലള അനരം  1.7  ല 
കടതലോയോല  ആറങള  തമില  അോയോണിക 
ബനനതിനം 1.7 ല കറവോയോല സഹസംോയോജക 
ബനനതിനമോണ് സോധയത.

ഉദോഹരണം:  ോസോഡിയതിെന  ഇലോകോ 
െനഗറിവിറിയം( 0.9)  ോകോറിെന ഇലോകോെനഗറിവിറിയം(3.0)  തമിലള അനരം  3.0 – 0.9 = 2.1 

ആയതിനോല  ോസോഡിയവം  ോകോറിനം  ോചരനണോകന  NaCl  ഒര  അോയോണികസംയകമോണ്. 
എനോല CCl4 ( 3 – 2.5 = 0.5) ഒര അോയോണികസംയകമോണ്.
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തനമോത ബനിത ആറങളെട 
ഇലോകോെനഗറിവിറികള 

ഇലോകോെനഗറിവിറിക
ള തമിലള അനരം

ബനനതിെന 
സവഭോവം

MgCl2 1.2 3 1.8 അോയോണികം

Na2O 0.9 3.5 2.6 അോയോണികം

CCl4 2.5 3 0.5 സഹസംോയോജകം

HCl 2.1 3 0.9 സഹസംോയോജകം

Cl2 3 3 0 സഹസംോയോജകം

O2 3.5 3.5 0 സഹസംോയോജകം

H2 2.1 2.1 0 സഹസംോയോജകം

Cl2,O2,H2,F2  തടങിയ  ദവയോോറോമിക  മലകതനോതകളില  ബനിത  ഇലോകോണകെള  തലയമോയി 
ആകരഷികനതിനോല (ഇലോകോെനഗറിവിറികള  തമിലള  അനരം  പജയമോയതിനോല)  ഇവ 
പരണമോയം സഹസംോയോജകബനനതിലോണ്.
ോപോളോര  സഹസംോയോജകബനനം:  ഒര  തനമോതയിെല  ആറങളെട  ഇലോകോെനഗറിവിറികള 
തമില വയതയോസമെണങില ഇലോകോെനഗറിവിറി കടിയ ആറം ബനിത ഇലോകോണ ോജോഡികെള 
കടതലോയി  ആകരഷികനതിനോല  ആ  ആറതിന്  ോനരിയ  െനഗറീവ്  ചോരജം  (δ-) 

ഇലോകോെനഗറിവിറി  കറഞ  ആറതിന്  ോനരിയ  ോപോസിറീവ്  ചോരജം  (δ+)  ലഭികം.  ഇതരം 
ബനനങെള ോപോളോര സഹസംോയോജകബനനെമനം സംയകങെള ോപോളോര സംയകങെളനം 
പറയന.

HCl,  H2O,HF,NH3  എനിവ ോപോളോര സംയകങളോണ്.  HCl  ല  H  ന്  (δ+)  ഉം  Cl  ന്  (δ-)  ഉം 
ലഭികന. അതോപോെല  H2O  യില H ന് (δ+) ഉം O ന് (δ-) ഉം ലഭികന.

            
സഹസംോയോജക സംയകം +ve ചോരജ് ോനടന ആറം (δ+) – ve ചോരജ് ോനടന ആറം (δ-)

HCl H Cl

H2O H O

HF H F

NH3 H N
അോയോണീകരണഊരജം
         ഒരോറതിെല ഇലോകോണകള നയകിയസിെന ആകരഷണവലയതിലോയിരികം.  അതിനോല 
ഒരോറതില  നിനം  ഇലോകോണിെന  നീകം  െചയ്  അതിെന  അോയോണീകരികോന  ഈ 
ആകരഷണബലെത അതിജീവികോനോവശയമോയ ഊരജം നലോകണതണ്. 
               വോതകോവസയിലള  ഒറപട  ഒരോറതില  നിനം  ഏറവം  ദരബലമോയി 
ബനിപികെപടിടള  ഇലോകോണിെന  (ബോഹയതമെഷലിലള  ഒരിലോകോണിെന)  നീകം 
െചയനതിനോവശയമോയ  ഊരജമോണ്  അോയോണീകരണഊരജം.  kJ/mol  എന  യണിറിലോണ്  ഇത് 
പസോവികനത്. 
          ഗപില തോോഴക്  വരോനോറം  അോയോണീകരണ ഊരജം കറഞവരികയം പീരീഡില 
ഇടതനിനം വലോതക് ോപോകോനോറം അോയോണീകരണ ഊരജം കടിവരികയം െചയന.  ോലോഹ 
ആറങളക് തോരതോമയന അോലോഹആറങോളകോള വലിപം കടതലോയതിനോല ോലോഹങളക്
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4.  അോലോഹങെള അോപകിച് അോയോണീകരണ ഊരജം കറവോണ്.  പതിെനടോം ഗപില വരന 
ഉലകഷമലക ങളകോണ് എറവം കടിയ അോയോണീകരണ ഊരജമളത്.

മോതകോോചോദയങള
1.  14Si,20Ca,27Co,13Al  എനീ  മലകങളെട  സബെഷലകമതിലള  ഇലോകോണ  വിനയോസെമഴതി 
ഇവയെട  ോബോക്,ഗപ്,പിരീഡ്  എനിവ  ഏെതെനഴതക.  ഇവോയോോരോനം  കെണതോന 
അവലംബിച മോരഗെമന്? 

മലകം ഇലോകോണ വിനയോസം ോബോക്
/സോധകരണം

ഗപ് പിരീഡ്

Si 1s2,2s2,2p6,3s2,3p2

p 12 3
അവസോനം 
പരണം  നടന 
ഉപെഷല

ബോഹയതമ  p 
ഉപെഷലിെല 
ഇലോകോണകളെട 
എണം + 10

മഖയെഷല
കളെട 
എണം .

Ca 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2.

s 2 4
അവസോനം 
പരണം  നടന 
ഉപെഷല

s  ഉപെഷലിെല  ഇല 
ോകോണകളെട എണം 

മഖയെഷല
കളെട 
എണം

Co 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d7,4s2

d 9 4

അവസോനം 
പരണം  നടന 
ഉപെഷല

S  ഉപെഷലിെലയം 
െതോട്  ഉളിലള  d 
ഉപെഷലിെലയം 
ഇലോകോണകളെട തക .

മഖയെഷല
കളെട 
എണം

Al 1s2,2s2,2p6,3s2,3p1,

p 13 3

അവസോനം 
പരണം  നടന 
ഉപെഷല

ബോഹയതമ  p 
ഉപെഷലിെല 
ഇലോകോണകളെട 
എണം + 10

മഖയെഷല
കളെട 
എണം

2. ഇരമിെന (Fe) െന ആറമിക നമര 26 ആണ്.                                       Ist Terminal Exam-

2012
a. ഇതിെന സബെഷല കമതിലള ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

b. Fe2+ െന ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

c. പിരിോയോഡിക് ോടബിളില ഇരമ് ഏത് ഗപിലം പിരീഡിലമോെണന് കെണതക.

d. ഇലോകോണിക് വിനയോസതിെന അടിസോനതില അയണിെന രണ് സവിോശഷതകള എഴതക.

ഉതരം: a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d6 4s2.

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d6 .
c.ഗപ്:  s  ഉപെഷലിെല  ഇലോകോണകളെട  എണം  +  d  സബെഷലിെല  ഇലോകോണകളെടഎണം= 

2+6=8
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പിരീഡ് -  മഖയെഷല നമര - 4
d.  ഇത്  d  ോബോക്  മലകമോണ്.  അതിനോല  വയതയസസംോയോജകത  പകടിപികന,  നിറമള 
സംയകങള ഉണോകന.

 3. P,Q,R,S എനീ മലകങളെട സബെഷല ഇലോകോണ വിനയോസം തനിരികന.  Ist Term.Exam-

12
P      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2.
Q     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
R     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s1 3d2.
S     1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
a. െതറോയ ഇലോകോണ വിനയോസം കെണതി തിരതിെയഴതക. 

b. ഇവയില വോലനസി പജയമോയ മലകോമത്?
c. Q എന മലകതിെന ആറമിക നമര എത?

d. ഇവയില ഒോരപിരീഡില വരന മലകങോളവ?

ഉതരം: a. P      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2.

b. Q     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
c.  18.
d. P,Q,S  ( മനോം പിരീഡില)

4. ചില മലകങളെട സബെഷല ഇലോകോണ വിനയോസം തനിരികന.              Model Exam: 2013

A      1s2 2s2 2p6 3s1.
B     1s2 2s2 2p4.
C     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 .
D     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d6  4s2.
a. A എന മലകതിെന ആറമിക നമര എഴതക.

b. ഇവയില അലസവോതകോമത്? 

c. D എന മലകം നിറമള സംയകങളണോകന. കോരണം വിശദീകരികക.

d. A, B എനീ മലകങള ോചരനണോകന സംയകതിെന രോസസതം എഴതക.

ഉതരം: a. 11      b. C

c. ഇത് d ോബോക് മലകമോണ്.
d. A യെട സംോയോജകത 1, B യെട സംോയോജകത 2.  അതിനോല രോസ സതം A2B1.

5. A ോകോളതിന് ോയോജിചവ B  ോകോളതില നിന് െതരെഞടത് ോചരംപടി ോചരകക.  Model:12

         

A B

a. 1s2 2s2 2p6 . 1.ഏറവം കിയോശീലം കടിയ അോലോഹം

b. 1s2 2s2 2p5. 2.സംകമണോലോഹം

c. 1s2 2s2 2p6 3s2. 3.ഗപ് 13 മലകം

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d5  4s2. 4.ആലകലി ോലോഹം

e. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s1. 5.ഉലകഷമലകം

f. 1s2 2s2 2p1 6.ആലകൈലന എരത് ോലോഹം
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ഉതരം: a – 5.ഉലകഷമലകം    b. 1.ഏറവം കിയോശീലം കടിയ അോലോഹം
c. 6.ആലകൈലന എരത് ോലോഹം d. 2.സംകമണോലോഹം e. 4.ആലകലി ോലോഹം
f. 3.ഗപ് 13 മലകം.

6.  ആവരതന  പടികയെട  ഒരഭോഗം  തനിരികന.  ഇത്  പരിോശോധിച്  ചവെട  െകോടതിടള 
ോചോദയങളക് ഉതരെമഴതക. (പതീകങള യഥോരതമല)                                Model Exam: 2012

18

13 14 15 16 17

P R

14Q (Z=14) S

a. Q െന വലതവശത് ഗപ് 15 ല വരന   മലകതിെന സബെഷല ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

b. നലകിയിടള നോല മലകങളില ഉലകഷമലകോമത്?
c. P യം R ഉം ോചരന് രപീകരികോന സോധയതയള സംയകതിെന രോസസതെമഴതക
ഉതരം: a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.          b. S 

c. P യെട വോലനസി - 3,  R െന വോലനസി - 1    രോസസതം  R3P.     

7. രണ് ആറങളെട ോബോര ആറം മോതക തനിരികന.                                                   SSLC 2013

                                                                                  (A)                                         (B)
a.  A യെട ആറമിക നമര എത?

b.  B  യെട  സബെഷല  കമതിലള 
ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

c.  ഇവയില  ഏത്  ആറതില  നിന് 
ഇലോകോണിെന  നീകം  െചയോനോണ് 
കടതല  അോയോണീകരണ  ഊരജം 
ആവശയമോയി വരനത്? കോരണെമഴതക. 

 ഉതരം: a. 11      b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s1.     c. ആറം A ക് B 

ോയകോള വലിപം കറവോയതിനോല A യോയിരികം കടിയ അോയോണീകരണ ഊരജം.

8. A എന മലകതിെന രണ് ഇലോകോണ വിനയോസങള തനിരികന.                           SSLC 

2013 
     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d1

     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   4s1.
a. ശരിയോയ ഇലോകോണ വിനയോസം കെണതക.

b. ഈ മലകം ഏത് പിരീഡില വരന എന് കെണതക.

c.  1s2 2s2 2p6 3s1  .  എന  C  എന മലകം പരിഗണികക.  A,C  എനിവയില ഏത്  ആറതിെല 
ബോഹയതമെഷലിെല  ഇലോകോണോണ്   നയകിയസിോനോട്  കടതല  ആകരഷികെപടനത്. 
കോരണെമഴതക. 

ഉതരം:  a.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6    4s1.       b.  മനോം പിരീഡില   c.  A  യം  C  യം ഒനോം ഗപ് 
മലകങളോണ്. എനോല ഗപില മകളില വരനത് C തോെഴവരനത് A യമോണ്. അതിനോല െചറിയ 
ആറമോയ  C  യെട  ബോഹയതമെഷലിെല  ഇലോകോണകളോണ്  നയകിയസിോനോട്  കടതല 
ആകരഷികെപടനത്.
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9. തോെഴ തനിടള പസോവനകള െതോറോ ശരിോയോെയെനഴതക. െതറെണങില തിരതിെയഴതക.

a. P ോബോക് മലകങളില ോലോഹങളം അോലോഹങളം ഉളെപടന.

b. എലോ s ോബോക് മലകങളം ോലോഹങളോണ്.
c. d ോബോക് മലകങളില ോലോഹങളം അോലോഹങളമണ്.
 d. പിരീഡില ഇടതനിനം വലോതക് ോപോകോനോറം അോയോണീകരണ ഊരജം കറയന.

e. ഗപില തോോഴക് വരോനോറം ആറതിെന വലിപവം അോയോണീകരണ ഊരജവം കടന.

f.  N െഷലിെല ഉപെഷലകളെട എണം നോലോണ്.
g.  d ഉപെഷലില പരമോവധി ഉളെകോളന ഇലോകോണകളെട എണം 12 ആണ്.
h. മനോമെത െഷലിെല d ഉപെഷലില രണ് ഇലോകോണകള എന് സചിപികനത്  2d3 എനോണ്. 
I.  d ോബോക് മലകങെള പോതിനിധയമലകങള എന് പറയന.

j. ആറതിെന വലിപം കറയോമോള അോയോണീകരണ ഊരജം കറയന.

k.ഏറവം കടതല അോയോണീകരണ ഊരജമളത് ഉലകഷമലകങളകോണ്.
l.  ആറങളെട  അോയോണീകരണ  ഊരജങള  തമിലള  അനരം  കടനതിനനസരിച് 
അോയോണികബനനതിനള സോധയത കടന.

m. അടതടത ഗപിെല മലകങള തമില പവരതിചോല അോയോണികസംയകം ഉണോകം.

n. ഇലോകോെനഗറിവിറി ഏറവം കടിയ മലകം സീസിയവം ഏറവം കറഞമലകം ഫറിനമോണ്.
o. ലോനോനോണകളം ആകിോനോണകളം f ോബോക് മലകങളോണ്.
p. എലോെഷലകളിെലയം s ഉപെഷലകളെട ഊരജം തലയമോയിരികം.

q. നയകിയസില നിനള അകലം കടോനോറം ഇലോകോണകളെട ഊരജം കറഞവരന.

ഉതരം: a- ശരി   b- ശരി   c- െതറ്.  എലോ d ോബോക് മലകങളം ോലോഹങളോണ്.  
d. െതറ്. പിരീഡില ഇടതനിനം വലോതക് ോപോകോനോറം അോയോണീകരണ ഊരജം കടന.

e.െതറ്.   ഗപില തോോഴക് വരോനോറം ആറതിെന വലിപം കടകയം അോയോണീകരണ ഊരജം 
കറയകയം െചയന.  f.  ശരി.   g. െതറ്. d ഉപെഷലില പരമോവധി ഉളെകോളന ഇലോകോണകളെട 
എണം 10 ആണ്.
h.  െതറ്.  മനോമെത െഷലിെല  d  ഉപെഷലില രണ് ഇലോകോണകള എന് സചിപികനത്  3d2 

എനോണ്. 
I. െതറ്. s,p  ോബോക് മലകങെള പോതിനിധയമലകങള എന് പറയന.

j. െതറ്. ആറതിെന വലിപം കറയോമോള അോയോണീകരണ ഊരജം കടന.

k.ശരി.     l. ശരി.    
m.  െതറ്.   അടതടത ഗപിെല മലകങള തമില പവരതിചോല സഹസംോയോജക സംയകം 
ഉണോകം.

n. െതറ്. ഇലോകോെനഗറിവിറി ഏറവം കടിയ മലകം ഫറിനം  ഏറവം കറഞമലകം സീസിയവമോണ്.
o. ശരി.  
p. െതറ്. 1,2,3 …. െഷലകളിെല s ഉപെഷലകളെട ഊരജം യഥോകവം കടിവരന.

q. െതറ്. നയകിയസില നിനള അകലം കടോനോറം ഇലോകോണകളെട ഊരജം കടിവരന.

10. A എന മലകതിെന ആറമിക നമര 25 ആണ്. 
a. ഇതിെന സബെഷല കമതിലള ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.
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b. A2+, A7+ എനീ അോയോണകളെട ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

c. A എന മലകതിെന ഏെതങിലം രണ് സവിോശഷതകെളഴതക.

ഉതരം: a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   3d5  4s2.

b. A2+ - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   3d5  .
    A7+ - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 .
c.  സംകമണമലകമോണ്.  അതിനോല  വയതയസ  സംോയോജകതകോണികന.  സംയകങള 
നിറമളവയോണ്. 
11. സിങ് എന സംകമണമലകതിെന 3d സബെഷലില 10 ഇലോകോണകളണ്.
a. സിങിെന പരണമോയ ഇലോകോണ വിനയോസെമഴതക.

b. സിങിെന ആറമിക നമര എത?

c. മറ് സംകമണമലകങളില നിനം സിങിനള പോതയകസവിോശഷതെയന്?
ഉതരം: a.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   3d10  4s2.

b. 30     c. വയതയസസംോയോജകത പകടിപികനില. എലോയോപോഴം സംോയോജകത 2 ആണ്.
12. ബനം കെണതി അനോയോജയമോയി പരിപികക.

a. d ോബോക് മലകങള: സംകമണമലകങള ; s,p ോബോക് മലകങള: …......

b. 1,2 ഗപ് മലകങള: s ോബോക് ; …..................... :  d ോബോക്.
c.  d സബെഷല : 10 ഇലോകോണകള; f സബെഷല : …..............

d.  ഏറവം  കടിയ  ഇലോകോെനഗറിവിറിയള  മലകം  :  ഫറിന;  ഏറവം  കറഞ 
ഇലോകോെനഗറിവിറിയള മലകം : ….............

ഉതരം: a. പോതിനിധയമലകങള     b. 3 മതല 12 വെരയള ഗപിെല മലകങള
c. 14     d. സീസിയം. 

13. Cr  െനയം  Cu  െനയം ആറമിക നമര യഥോകമം  24  ഉം  29  ഉം ആണ്.  ഇവയെട സബെഷല 
കമതിലള  ഇലോകോണ  വിനയോസെമഴതി  മറ്  മലകങളിലനിനം  ഇതിെല  കമീകരണതിെല 
വയതയോസം തിരിചറിഞ് അതിെന കോരണെമഴതക. 

ഉതരം: Cr – 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d5,4s1.

Cu -1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s1,  ആഫബോ തതവമനസരിച്  4s ഉപെഷല നിറഞതിന് ോശഷമോണ് 
3d  യില  പരണം  നടോകണത്.  പകതി  നിറഞോതോ  (d5)  പരണമോയം  നിറഞോതോ  (d10)  ആയ 
ഉപെഷലിന്  ഭോഗീകമോയി ഇലോകോണ നിറഞെഷലിോനകോള സിരത കടതലോണ്.  ഈ സിരത 
ോനടനതിനോവണിയോണ്  ഇലോകോണ വിനയോസതില ഈ വയതിയോനം വരതനത്.

                                                                                    തയോറോകിയത്:            ഇബോഹിം. വി.എ.

                                                                                                                         GHS Mudickal.
                                                                                                  ebrahimvathimattom@gmail.com



1
ോലോഹങള

    നമെട നിതയജീവിതതില ഒഴിചകടോനോകോത ഒനോണ് ോലോഹങള.  മികവോറം ോലോഹങള 
അവയെട  ഭൗതികഗണങളില  (കോഠിനയം,  തോപ-ൈവദയത  ചോലകത,  മോലിയബിലിറി, 
ഡകിലിറി,ദയതി,  ോസോോണോറിറി)  സോദശയം  പകടിപികനണ്.  ോലോഹനിരമിതമോയ  ഓോരോ 
വസകളിലം ോലോഹങളെട ഒോനോ അതിലധികോമോ ഗണങള നോം ഉപോയോഗെപടതന.

ോലോഹം ഉപോയോഗം ഗണം

അലമിനിയം പോതങള ഭോരകറവ്, നോശനം കറവ്

ോകോപര ൈവദയതകമികള ഉയരന ൈവദയത ചോലകത

ഇരമ് ആയധങള നല കോഠിനയം

സവരണം ആഭരണങള ോലോഹദയതി( lustre)

ോലോഹങളെട രോസപവരതനങളിെല സോദശയം
1. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.

2Na + 2H2O -------> 2NaOH + H2.   ( തണത ജലവമോയിോപോലം പവരതികന)

Mg + H2O ------->    MgO + H2.       (ചടള ജലവമോയി പവരതികന)

Fe   + H2O ------->    FeO + H2.        (ഉയരനതോപനിലയിലള നീരോവിയമോയി പവരതികന)

Cu  +  H2O ------->     പവരതനമില.

Na,Mg,Fe,Cu  എനിവക്  ജലവമോയള  പവരതനോശഷി  Na>Mg>Fe>Cu   എന  രീതിയില 
സചിപികോം.

2. ോലോഹങള അനരീകവമോയി പവരതിച് നോശനതിന് വിോധയമോകന.

a. ോസോഡിയം അനരീകതിെല ജലബോഷവമോയം CO2 വമോയം പവരതികന.

2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2.
2NaOH + CO2 --------> Na2 CO3. + H2O.
b. ഇരമ്  അനരീകതിെല ജലബോഷവം ഓകിജനമോയി പവരതിച് തരമികന.

c.സവരണം അനിരീകവമോയി പവരതികനില. 

Na,Fe,Au  എനിവയെട  അനരീകവമോയള  പവരതോശഷി  Na>Fe>Au   എന  രീതിയില 
കമീകരികോം.

3. ോലോഹങളം ോനരപിച ആസിഡമോയള പവരതനം
ോലോഹങള ോനരപിച ആസിഡമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.

       
ോലോഹം രോസപവരതനസമവോകയം

Mg Mg + 2HCl -------> MgCl2 + H2.

Al 2Al + 6HCl -------> 2AlCl3 + 3H2.

Zn Zn + 2HCl -------> ZnCl2 + H2.

Fe Fe + 2HCl -------> FeCl2 + H2.

Cu പവരതനമില

പവരതനോശഷിയെട കമം Mg>Al>Zn>Fe>Cu.
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4. ോലോഹങളെട ആോദശരോസപവരതനം (Displacement reaction)

           കിയോശീലം കടിയോലോഹങളക് കിയോശീലം കറഞോലോഹങെള അവയെട ലവണലോയനി 
(salt solution) കളില നിനം ആോദശം െചയോന കഴിയം.

ഉദോഹരണം:  ചിതതില  കോണനതോപോെല  ോകോപര  സളോഫറ് 
ലോയനിയില  ഒര  സിങ്  ോറോഡ്  തോഴിവയക.  കറച്  സമയതിനോശഷം 
നിരീകിചോല  സിങ്  ോറോഡിെന,  ലോയനിയില  മങിയിരികന  ഭോഗത് 
ോകോപറിെന  ആവരണം  രപെപടിരികനതം  ോകോപര  സളോഫറ് 
ലോയനിയെട നീലനിറം മോറി ഇരണ് വരനതം കോണോം. 

        ഇവിെട സിങ്  ോറോഡിെല സിങ്  ആറങള രണ് ഇലോകോണകള 
നഷെപട് അോയോണകളോയി ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയില പോവശികന.

Zn -------> Zn2+ + 2e
ഇോതസമയം  ോകോപര  സളോഫറ്  ലോയനിയിെല  Cu++ അോയോണകള  സിങ്  ോറോഡിെലതി  രണ് 
ഇലോകോണകെള സവീകരിച് ആറമോയി മോറകയം ോറോഡില പറിപിടികകയം െചയന
Cu2++2e ------> Cu. 
ഈ പവരതനെത   Zn + Cu2++ SO4

2- ------> Zn2+ + SO4
2- + Cu എെനഴതോം.

ഇവിെട  കിയോശീലം  കടതലള  സിങ്  കിയോശീലം  കറവോയ  ോകോപറിെന  അതിെന 
ലവണലോയനിയില നിനം ആോദശം െചയിരികന.

     ഈ പവരതനതില സിങിന് ഇലോകോണ നഷെപടകയം ോകോപര അോയോണിന് ഇലോകോണ 
ലഭികകയം െചയ. ഇതരതില ഇലോകോണ നഷെപടന പവരതനെത ഓകീകരണെമനം 
ഇലോകോണ ോനടനപവരതനെത നിോരോകീകരണെമനം (Reduction) പറയന . അതിനോല 
ഈ  പവരതനതില  സിങിന്  ഓകീകരണവം  ോകോപറിന് 
നിോരോകീകരണവം സംഭവിച.

               എനോല ഈ ചിതതില കോണിചിടളതോപോെല  ZnSO4 

ലോയനിയില ോകോപര ോറോഡ്  തോഴിവചോല ോകോപര,  സിങിെന ആോദശം 
െചയനില.  ോകോപറിന്  സിങിോനകോള  കിയോശീലം  കറവോയ 
തിനോലോണിത്. 
ഓകീകരണവം  നിോരോകീകരണവം  ഒരമിച്  നടകന  പവരതനമോണ്  റിോഡോക്  
പവരതനം . 
കിയോശീലോശണി
       ഓോരോോലോഹതിെനയം  രോസപവരതനോശഷി  വയതയസമോണ്.  ോലോഹങെള  അവയെട 
രോസപവരതനോശഷിയെട  അവോരോഹണകമതില 
കമീകരിചിരികന  ോശണിയോണ്  കിയോശീല 
ോശണി.  നമക്  ചിരപരിചിതമോയ  ോലോഹങെള 
ഉളെപടതിയിടള ോശണി തോെഴെകോടതിരികന.

  

K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag Au
ൈവദയതരോസെസല
     ഒര  ോലോഹം  മെറോര  ോലോഹതിെന 
ലവണലോയനിയമോയി  സമരകതിലിരികോമോള 
ഇലോകോണകെള ൈകമോറോനള കഴിവ് ഉപോയോഗ
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െപടതിയോണ്  ൈവദയതരോസെസലകള  പവരതികനത്.   ലോയനിയില  മകിവചിരികന 
ോലോഹദണകെള  ഇലോകോഡകള  എന്  വിളികന.  ഈ  െസലിെല  ഇലോകോഡകള  സിങം 
ോകോപറമോണ്.  കിയോശീലതില  നല  അനരമള  ോലോഹങളോണ്  ഇലോകോഡകളോയി 
ഉപോയോഗിോകണത്.  ഇവിെട ോകോപറിെന അോപകിച് സിങിന് കിയോശീലം കടതലോയതിനോല Zn 

ഇലോകോണിെന വിടെകോടകകയം ബോഹയസരകയടിലെട അത്  ോകോപര ോറോഡിെലതകയം െചയം. 

ഈ ഇലോകോണ പവോഹം (ൈവദയത പവോഹം) സിരമോയി നിലനിരതനതിനോണ് സോളട് ബിഡജ് 
( KCl ലോയനിയിോലോ KNO3 ലോയനിയിോലോ മകിയ ഫിലറര ോപപോറോ അെലങില കടിയള ചോക 
നോലോ) സംവിധോനം ഉപോയോഗികനത്.
       ഒര ൈവദയതരോരെസലില ഇലോകോണ നഷെപടന (ഓകീകരണം നടകന )  ഇലോകോഡിെന 
ആോനോെഡനം ഇലോകോണ ോനടന  (നിോരോകീകരണം നടകന)   ഇലോകോഡിെന കോോഥോെഡനം 
വിളികന.   Cu  –  Zn  െസലില  ോകോപര  കോോഥോഡം  സിങ്  ആോനോഡമോയി  പവരതികന. 
അതോയത്  െസലിെല  കിയോശീലം  കടിയ  ോലോഹം  ആോനോഡം   കിയോശീലം  കറഞ  ോലോഹം 
കോോഥോഡമോയിരികം.  ആോനോഡില  നിനം  കോോഥോഡിോലകോയിരികം  (ബോഹയസരകയടിലെട) 

എലോയോപോഴം  ഇലോകോണിെന  പവോഹം.  (അതോയത്  കിയോശീലം  കടിയതില  നിന് 
കറഞതിോലക്) 
ആോനോഡിെല രോസപവരതനം: Zn – 2e ------> Zn2+ .

കോോഥോഡിെല രോസപവരതനം: Cu2+ + 2e ------> Cu.

ഈ രണ് പവരതനവം സംോയോജിപിചോല ലഭികന   Zn +Cu2+------> Zn2++Cu  എന റിോഡോക് 
പവരതനതിെന ഫലമോയോണ് െസലില ൈവദയതിയണോകനത്. 
Cu – Mg   െസല  

     ചിതതിോലതോപോെല  ോകോപര  ോറോഡിെന 
ോകോപറിെന  ലവണമോയ  ോകോപര  സളോഫറ് 
ലോയനിയിലം  െമഗീഷയം  ോറോഡിെന  അതിെന 
ലവണമോയ  െമഗീഷയം  സളോഫറ്  ലോയനിയിലം 
തോഴിവച്  Cu  –  Mg  െസല നിരമികോം.  Mg  ന്  Cu 
ോനകോള കിയോശീലം കടതലോയതിനോല ഈ െസലില 
Mg  ആോനോഡം  Cu  കോോഥോഡമോയിരികം.  ചിതതിെല 
ആോരോ  ഇലോകോണ  പവോഹദിശെയ  സചിപികന. 

കിയോശീലോശണിയില Cu – Zn തമിലള അനരോതകോള കടതലോണ്  Mg – Cu തമിലള
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അനരം. അതിനോല കടിയ emf ഉള െസല  Mg – Cu െസല ആയിരികം.

    മകളില തനിരികന   ഇലോകോൈളറകളം ോലോഹദണകളം  ഉപോയോഗിച് നിരമികോന കഴിയന 
െസലകളം  അവയിെല ആോനോഡ്,കോോഥോഡ്,ഇലോകോണ പവോഹദിശ   എനിവയം  തോെഴ  പടിക 
െപടതിയിരികന.

  

K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag Au

െസല ആോനോഡ് കോോഥോഡ് ഇലോകോണ പവോഹദിശ

Mg - Cu Mg Cu Mg യില നിന് Cu വിോലക്

Mg - Ag Mg Ag Mg യില നിന് Ag യിോലക്

Ag – Cu Cu Ag Cu ല നിന് Ag യിോലക്

ധോതകള : പകതിയില കോണെപടന ോലോഹസംയകങെള ധോതകള (minerals)എന് വിളികന. 

പധോനെപട ോലോഹസംയകങളം അവയെട രോസസതവം തോെഴ െകോടതിരികന.

     
ോലോഹം ധോത രോസസതം

ോസോഡിയം
ോറോക് സോളട് NaCl.

ചിലി സോളട് പീറര NaNO3

അയണ
ോഹമൈററ് Fe2O3

മോഗൈററ് Fe3O4

ോകോപര
ോകോപര ൈപൈററ് CuFeS2

കൈപറ് Cu2O

അലമിനിയം
കോയോൈലറ് Na3AlF6

ോബോൈകറ് Al2O32H2O

അയിര്    (Ore)  :  ഏതധോതവില  നിനോോണോ  എളപതിലം  ലോഭകരമോയം  ഒര  ോലോഹം 
ോവരതിരിെചടകോന കഴിയനത് ആ ധോതവിെന ആ ോലോഹതിെന അയിര് എന് പറയന. 

ഒര ധോതവിെന അയിരോയി കണകോകനതിന് തോെഴപറയന ഗണങള പരിഗണികന.

*ഉയരന ലഭയതയണോകണം * ോലോഹതില എളപതിലം ലോഭകരമോയം ോവരതിരികോന കഴിയണം 
* ോലോഹോംശം കടതലണോകണം *
പധോനെപട ോലോഹ അയിരകള തോെഴ െകോടതിരികന.

      
ോലോഹം അയിര് രോസസതം

അലമിനിയം ോബോൈകറ് Al2O32H2O

ോകോപര ോകോപര ൈപൈററ് CuFeS2

അയണ ോഹമൈററ് Fe2O3
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അയിരിെന സോനണം
      അയിരില  അടങിയിടള  മോലിനയങെള  നീകം  െചയന  പവരതനമോണ്  സോനണം. 
ോലോഹതിെനയം അപദവയതിെനയം സവഭോവമനസരിച് ഓോരോ അയിരിനം വയതയസമോയ
സോനണരീതിയോണ് അവലംബികനത്. 
ോലോഹനിരമോണം
     ോലോഹങെളലോം തെന ഇലോകോോപോസിറീവ്  (ഇലോകോണകെള വിട്  െകോടത്  ോപോസിറീവ് 
അോയോണോകന)  മലകങളോണ്.  എനോല  ഓോരോ  ോലോഹതിെനയം   ഇലോകോണിെന 
വിട്െകോടകവോനള  ോശഷി  വയതയസമോണ്.  അതിനോല  ഓോരോോലോഹെതയം  അവയെട 
കിയോശീലതിനനസരിച്  അനോയോജയമോയ  നിോരോകീകോരികള  (reducing  agents)   ഉപോയോഗിച് 
നിോരോകീകരിചോണ്  (reduction)  സോനണം െചയ അയിരില നിന്  ോലോഹെത ോവരതിരികനത്. 
Fe,Zn  തടങിയ ോലോഹങെള അവയെട അയിരില നിന് കോരബണ അെലങില  CO  ഉപോയോഗിച് 
നിോരോകീകരിച്  ോവരതിരികോം.  എനോല  ോസോഡിയം,  കോലസയം,അലമിനിയം  തടങിയ  ഉയരന 
കിയോശീലമള  ോലോഹങെള  ശകിോയറിയ  നിോരോകീകോരിയോയ  ൈവദയതി  ഉപോയോഗിച് 
നിോരോകീകരിചോണ് നിരമികനത്. 
            സവരണം,പോറിനം  തടങിയ കിയോശീലം  തീെരകറഞ ോലോഹങള പകതിയില 
സവതനോവസയില കോണെപടന.

ഗോങ്  :   അയിരില  അടങിയിടള  ഭൗമ  മോലിനയങെള  ഗോങ്  എന്  പറയന.  ഇരമയിരിെല 
പധോനെപട ഗോങ് സിലിക (മണല) യോണ്. 
ഫക്  :   ോലോഹനിരമോണോവളയില അയിരില നിനം ഗോങിെന നീകം െചയോന അയിരിോനോെടോപം 
ോചരകന രോസവസകളോണ് ഫക്.  ഗോങ് അസിഡിക് ആെണങില ോബസിക്  ഫകം  (ഉദോ: CaO) 

ഗോങ് ോബസികോെണങില അസിഡിക് ഫകം( SiO2, P2O5) ഉപോയോഗികന. 

സോഗ്  :   ഗോങം ഫകം പവരതിചണോകന പദോരതമോണ് സോഗ്.
ഇരമിെന നിരമോണം
  ോഹമൈററില  നിനോണ്  ഇരമ്  പധോനമോയം 
ോവരതിരിെചടകനത്.  സിലിക,സിലിോകറ് 
എനിവയോണ്  ഇരമയിരിെല  പധോന 
ഭൗമമോലിനയങള.  ജലപവോഹതില  കഴകി  കെറ 
മോലിനയങെള  നീകം  െചയോശഷം  അയിരിെന 
(ോഹമൈററിെന)  വോയപവോഹതില  ചടോകന. 

അോപോള  അയിരില  നിനം  സളഫര,ആഴനിക്, 
ജലോംശം എനിവ നീകം െചയെപടന. 

    ഇങെന ശദീകരിച അയിരിോനോെടോപം  ോകോക്, 
ചണോമകല്  എനിവോചരത  മിശിതം  ബോസ് 
ഫരണസിെന  മകളില  നിനം  ഇട്  െകോടകകയം 
ഫരണസിെന  അടിയില  നിനം  ചടോകിയ  വോയ 
മകളിോലക്  പവഹിപികകയം  െചയന.   ഇവിെട 
ോകോക്  ഒര  നിോരോകീകോരിയോയം  ചണോമകല് 
ഫകോയമോണ് അയിരിോനോെടോപം ോചരകനത്. 
ബോസ്  ഫരണസില  നടകന  രോസപവരതന 
ഫലമോയി അയിരില നിനം ഇരമ്  ോവരെപട് കിടന. 
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C + O2 -----> CO2 + തോപം
CO2 + C  + തോപം -----> 2CO.

CaCO3 ------>  CaO + CO2.
CaO(ഫക്) + SiO2(ഗോങ്)   -------> CaSiO 3. (സോഗ്)
പവരതനഫലമോയണോകന CO ോഹമൈററിെന നിോരോകീകരിച് ഇരമിെന ോവരതിരികന.

 Fe2O3 + 3CO ------> 2Fe + 3CO2.
ഫരണസിലനിനം  ലഭികന  ഇരമിെന  പിഗ്  അയണ  എന്  വിളികന.  ഇതില  കോരബണ, 

സളഫര,  ോഫോസറസ്,  മോംഗനീസ്,  സിലിക  തടങിയ  അപദവയങള  കറഞ  അളവില 
അടങിയിരികം.  പിഗ്  അയണിെന  വീണം  ചടോകിഉരകിെയടകനതോണ്  കോസ്  അയണ. 

ോഗറ്,ഗില്,വിളകകോലകള  എനിവ  നിരമികോന   കോസ്  അയണ  ഉപോയോഗികന.  നല 
ഉറപെണങിലം കോസ് അയണിെന വിളകിോചരകവോോനോ വളെചടകോോനോ കഴിയില.

വിവിധ ആവശയങളകോയി വയതയസ അളവില (0.1% മതല 1.5% വെര)കോരബണ ോചരത് സീല 
രപതിലം  മറ്  ോലോഹങോളോ  അോലോഹങോളോ  ോചരത്  സങരങളോകിയമോണ്   ഇരമ് 
ഉപോയോഗികനത്.   ോചരകന പദോരതതിെന അളവ്,  സവഭോവം എനിവയെട അടിസോനതില 
ോലോഹസങരങള അവയെട ഗണങളില വലിയ വയതയോസം പകടിപികന. 

പധോനെപട അോലോയ് സീലകള തോെഴ ോചരതിരികന.

    
അോലോയ് ഘടകങള പോതയകത ഉപോയോഗം

ൈസനലസ് സീല Fe,Cr,Ni,C ഉറപളത് , തരമികോതത് പോതങള , 
വോഹനഭോഗങള

അലനിോകോ Fe,Ni,Al,Co കോനികസവഭോവം കോനങള 
നിരമികനതിന്

നിോകോം Fe,Ni,Cr,C ഉയരന െറസിസിവിറി ഹീറിങ്  ോകോയിലകളെട 
നിരമോണം .

   അലമിനിയം  

     നോശനപതിോരോധോശഷി,തോപ  ൈവദയത  ചോലകത,  ഭോരകറവ്,മോലിയബിലിറി  എനീ 
സവിോശഷതകളള അലമിനിയം നമക് വളെരോയെറ ഉപോയോഗമള ഒര ോലോഹമോണ്. 
          കളിമണില നിനം െചലോവറിയതം, സങീരണവമോയ പകിയയിലെടയോണ് ആദയകോലങളില 
അലമിനിയം  ോവരതിരിചിരനത്.  അകോരണം  െകോണതെന  അകോലത്  സവരണോതകോള 
വിലയോയിരന അലമിനിയതിന്. ചോളസ് മോരടിന ഹോള എന യവസോസജനം ോപോള െഹറോളട് 
എന  ശോസജനമോണ്  െചലവകറഞരീതിയില  അലമിനിയം  ോവരതിരികനതിനള  മോരഗം 
കെണതിയത്.  ഈ നിരമോണ രീതി ഹോള -  െഹറോളട് പകിയ എനറിയെപടന.  ോബോൈകറില 
(Al2O3.2H2O)നിനോണ് ഈ രീതി ഉപോയോഗിച് അലമിനിയം ോവരതിരിെചടകനത്. 
നിരമോണ ഘടങള
1. ോബോൈകറിെന സോനണം
   ചടള  NaOH  ലോയനിയില ോബോൈകറ് ലയിപിച് ോസോഡിയം അലമിോനറ്  (Na3AlO3)ആകന. 

അോലയമോയ മോലിനയങള അരിച് മോറിയതിന് ോശഷം അലം Al(OH)3 ോചരത് നനോയി ോനരപിച് 
Al(OH)3 അവകിപെപടതിെയടകന. അവകിപെപടന Al(OH)3 ോവരതിരി െചടത് നനോയി



                                                                              7
 കഴകിയതിനോശഷം ശകിയോയി ചടോകി അലമിനയോകി(Al2O3) മോറന.

 2Al(OH)3   -------> Al2O3   + 3H2O
 2. ോലോഹം ോവരതിരികല
    കിയോശീലം  കടിയ  ോലോഹമോയതിനോല 
ൈവദയതവിോശഷണ  പകിയയിലെടയോണ് 
അയിരില  നിന്  അലമിനിയെത 
ോവരതിരികനത്. 
ഇലോകോൈളറ്  :  ദവണോങം  തോഴനതിന് 
ോവണി  കോയോൈലറ്  ോചരത്  അലമിന( 

ശദീകരിച  ോബോൈകറ്)  ഉരകന.  ഈ 
ലോയനിയോണ്  ഇലോകോൈളറോയി 
ഉപോയോഗികനത്.
ആോനോഡ് : കോരബണ ദണകള.

കോോഥോഡ്: കോരബണ ൈലനിങള ഇരമ് ടോങ്.
ഇലോകോൈളറില  Al3+, O2- എനീ അോയോണകളോയോണ് അലമിന നിലനിലകനത്.
Al2O3 ------>2Al3++ 3O2-   
ഇതില  Al3+ അോയോണ    കോോഥോഡിെലതി  മന്  ഇലോകോണകെള  സവീകരിച്   അലമിനിയം 
ആറമോയി മോറന. O2- കോരബണ ആോനോഡിെലതി രണ് ഇലോകോണ നഷെപട്  ഓകിജന ആറമോയി 
മോറന.

Note:  ആോനോഡില സവതനമോകന ഓകിജന കോരബണ ദണമോയി  പവരതികനതിനോല ഈ 
പവരതനം നടകോമോള ആോനോഡകള ഇടകിടക് മോറി സോപിോകണിവരം.      

മോതകോ ോചോോദയോതരങള
1. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.

a. Na,Mg,Fe,Cu എനിവയില തണതജലവമോയി തീവമോയി പവരതികന ോലോഹോമത്?
b. ഇവയില ഉനോതോഷോവിലള നീരോവിയമോയി പവരതികന ോലോഹോമത്? 

c. ജലവമോയി പവരതനമിലോത ോലോഹോമത്?
ഉതരം: a. Na     b. Fe        c. Cu

2.  പതതോയി മറിെചടത ോസോഡിയതിന് നല തിളകമെണങിലം അലപം കഴിയോമോള ഇതിെന 
നിറം മങന.

a. ഈ നിറം മോറതിന് കോരണെമന്?
b. ോലോോഹോപരിതലതില രപെപടന രോസപദോരതോമത്?
c. തറനിരികന സവരണതിന് ഇതരതില മങലണോകോതെതനെകോണ്?
ഉതരം:  a.  ോസോഡിയം  അനരീകതിെല  ജലബോഷവം 
കോരബണോയോൈകഡമോയി പവരതികനതിനോല.

b. ോസോഡിയം കോരബോണറ്   Na2CO3.

c. കിയോശീലം കറവോയതിനോല സവരണം അനരീകവമോയി പവരതികനില.

3.   ചിതതില കോണനതോപോെല ോകോപര സളോഫറ്  ലോയനിയില ഒര ഇരമ് 
ദണ് തോഴിവചിരികന.
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a.  കറചസമയതിനോശഷം നിരീകിചോല ദണിെനയം ലോയനിയെടയം നിറതിന് എനമോറമോണ് 
നിങള പതീകികനത്?
b. ഈ പവരതനം എനോപരില അറിയെപടന?

c. ഇവിെട നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.

d. ഇരമ് ദണിനപകരം ഒര സിലവര ോറോഡ് CuSO4 ലോയനിയില തോഴിവചോല എനനിരീകികം, 

എനെകോണ്?
 ഉതരം: a. ദണിെന ലോയനിയില മങിയിരികന ഭോഗം െചമനിറമോകന. ലോയനിയെട നീലനിറം 
കറഞ് ഇരണതോയി മോറന.

b.ആോദശരോസപവരതനം.

c. Fe – 2e --------> Fe2+.
    Cu2+ +2e  ------> Cu
d.  സിലവര  ദണിോനോ  CuSO4 ലോയനിോകോ  നിറം  മോറം  ഉണോകകയില.   സിലവറിന് 
ോകോപറിോനകോള കിയോശീലം കറവോയതിനോല ആോദശരോസപവരതനം നടകനില.

4. രോോസോരജം ൈവദയോതോരജമോകിമോറന സംവിധോനമോണ് ൈവദയതരോസെസല.

a. ഒര Ag – Mg ൈവദയത രോസെസല നിരമികനതിനോവശയമോയ സോമഗികള ലിസ് െചയക.

b.  െസലിെന  ചിതം  വരച്  കോോഥോഡ്,  ആോനോഡ്,  ഇലോകോണ  പവോഹദിശ  എനിവ 
അടയോളെപടതക.

c. ഇലോകോഡകളില ഓകീകരണം (Oxidation)സംഭവികനോതതിന്?
d. ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.

ഉതരം: a.  െമഗീഷയം ോറോഡ്,  സിലവര ോറോഡ്,  െമഗീഷയം സളോഫറ് ലോയനി,  സിലവര ൈനോടറ് 
ലോയനി, െപോടോസയം ോകോൈറഡ് ലോയനി, ഫിലറര ോപപര, രണ് ബീകറകള, കണകിങ് വയര.

b.  Ag  കോോഥോഡോയം   Mg  ആോനോഡോയം  അടയോളെപടതി  ചിതം  വരച്   ആോനോഡിന  നിന് 
കോോഥോഡിോലക് ഇലോകോണ പവോഹദിശ സചിപികക.

c. െമഗീഷയം ോറോഡിന്.
d. ആോനോഡ്:  Mg – 2e -----> Mg2+.

    കോോഥോഡ് : Ag+ + 1e  -----> Ag.

5. കിയോശീലോശണിയെട ഒര ഭോഗമോണ്  തോെഴെകോടതിരികനത്. 

Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag Au

a.  കിയോശീലോശണിെയനതെകോണ് എനോണ് അരതമോകനത്?
b.  പരമോവധി  emf  ലഭികന ഒര ൈവദയത രോസെസല നിരമികോന ഇതില നിനം ഏത് രണ് 
ോലോഹങളോകം നിങള െതരെഞടകക.

c. നിങള െതരെഞടതോലോഹങളില ആോനോോഡത്? കോോഥോോഡത്?
d. നിോരോകീകരണം (Reduction)സംഭവികനത് ഏത് ോലോഹതിനോയിരികം?

e.  െസലിെല ഇലോകോണ പവോഹം ഏത്  ോലോഹതില നിനം ഏത്  ോലോഹതിോലകോയിരികം?

ഉതരം:  a.  ോലോഹങെള  അവയെട  കിയോശീലതിെന  (reactivity)അവോരോഹണകമതില 
(descending order) കമീകരിചിരികന ോശണിയോണ് കിയോശീലോശണി.
b. Mg യം Au  വം.       c. ആോനോഡ് - Mg  കോോഥോഡ്- Au.      d. സവരണതിന്.
e. െമഗീഷയതില നിന് സവരണതിോലക്.
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6. ആോദശരോസപവരതനം നിരീകിചറി യനതിനള കമീകരണമോണ് തോെഴ കോണനത്.
a.  ഏത്  െടസയബിലോണ്  ആോദശ  രോസപവരതനം  (displacement  reaction)  നടകോന 
സോധയതയിലോതത്? എനെകോണ്?
  
b,ഏെതങിലം  ഒര  െടസയബില  നടകന 
രോസപവരതനെമഴതക.

c.ഇതില  ഓകീകരണവം  നിോരോകീ 
കരണവം  നടകന  ോലോഹങള 
കെണതക.

ഉതരം: a.  ഒനോമോതതില. 

b.  രണോമെത  െടസയബിെല 
പവരതനങള
Fe – 2e -----> Fe2+.   Cu2+ +2e ----> Cu
c. Fe ക് ഓകീകരണം.

 Cu ന് നിോരോകീകരണം.

7.  കിയോശീലോശണിയെട  ഒരഭോഗം 
തനിരികന.

 

Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag Au

a. എനോണ് കിയോശീലോശണി?
b. അയണസളോഫറില നിന് അയണിെന ആോദശം (displace) െചയോന കഴിയന ോലോഹങെള ഈ 
ോശണിയില നിനം കെണതക.

c. ഉതരം കെണതോന നിങെള സഹോയിച വസതെയന്?
d.  ഇരമ് പോതതില ോകോപര സളോഫറ് ലോയനി  തയോറോകനത്  നനല എന്  പറയനെതന 
െകോണ്?
ഉതരം:a. 5.a. യെട ഉതരം കോണക.

b. Mg,Al & Zn.
c.  കിയോശീലം  (reactivity)  കടതലള  ോലോഹതിന്  അതിോനകോള  കിയോശീലം 
കറഞോലോഹങെള  അവയെട  ലവണലോയനി  (salt  solution  )  യില  നിനം  ആോദശം  െചയോന 
കഴിയം.

d.  കിയോശീലം  കടതലള  ഇരമ്  ോകോപറിെന  ആോദശം  െചയനതിനോല  പോതതിന്  നോശനം 
സംഭവികകയം ോകോപര സളോഫറ് ലോയനി ചീതയോകകയം െചയം.

8.  NaCl,Fe2O3,CuFeS2 എനിവ  ചില  ോലോഹങളെട  അയിരകളോണ്.  ോസോഡിയം,  കോലസയം, 

ഇരമ്,ോകോപര,സവരണം  എനിവയെട  കിയോശീലം  (Reactivity)  Na>Ca>Fe>Cu>Au  എന 
കമതിലോണ്.
a. അയിര് എനോെലന്? b. അയിരിനണോയിരിോകണ പധോന സവിോശഷതകോളവ്?
c. ോകോപറിെന അയിരിന പറയന ോപെരന്?
d.  മകളില  സചിപിചിരികന  ോലോഹങളില  ശകിോയറിയ  നിോരോകീകോരി  ഉപോയോഗിച് 
ോവരതിരിോകണ ോലോഹങോളവ? എനെകോണ്?
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e. കോരബണ ഉപോയോഗിച് നിോരോകീകരികോവന അയിരകോളവ?

f. പകതിയില സവതനോവസയില കോണെപടന ോലോഹോമത്? അത് സവതനോവസയില
കോണെപടനെതനെകോണ്?
ഉതരം:a.ഏത  ധോതവില  (mineral)  നിനോോണോ  എളപതിലം  ലോഭകരമോയം  ഒര  ോലോഹം 
ോവരതിരിെചടകോന കഴിയനത് ആ ധോതവിെന ആ ോലോഹതിെന അയിര് എന് പറയന. 

b.  *ഉയരന  ലഭയത  *  ോലോഹെത  എളപതിലം  ലോഭകരമോയം  ോവരതിരികോന  കഴിയണം  * 

ോലോഹോംശം കടതലണോകണം *
c. ോകോപര ൈപൈററിസ്.(CuFeS2 )

d. Na & Ca.   ഇവയ് കിയോശീലം കടതലോണ്.
e. Fe2O3,CuFeS2 .
f. സവരണം.  ഇതിന് കിയോശീലം വളെരകറവോണ്,
9. ബോസ് ഫരണസ് ഉപോയോഗിചോണ് ഇരമ് നിരമികനത്.
a. ഇരമിെന പധോന അയിോരത്?
b.  ബോസ്  ഫരണസിോലക്  അയിരിെനോപം  ോചരകന  രോസവസകോളവ?  ഓോരോനിെനയം 
ആവശയകതെയന്?
c. ഗോങ് എനോെലന്? ഇരമയിരിെല പധോനെപട ഗോോങത്?
d. സോഗ് എനോെലന്? ഇതിെന രോസസതെമന്?
e.  ബോസ്  ഫരണസില  നടകന  രോസപവരതനം  തോെഴെകോടകന.  വിടോപോയഭോഗം 
പരതീകരികക.

C + O2 ------> CO2 + തോപം 
CO2 +C  + തോപം  ------->  …....A........

CaCO3 ------> CaO + …....B......
CaO + SiO2  ------->  …......C.......
Fe2O3 + 3CO  --------->  …....D.....+ 3CO2 .
f. ബോസ് ഫരണസില നിനം ലഭികന ഇരമ് എനോപരിലോണ് അറിയെപടനത്?
g. ഇതിെന കോസ് അയണോകി മോറനെതങെന?

h. കോസ് അയണിെന ഒരപോയോഗെമഴതക.

I. കോസ് അയണിെന ഒരോമനമയം ഒര നയനതയം എഴതക.

j.  ഇരമിെന  സങരങളോയ  (alloys)  അലനിോകോ,  നിോകോം  എനിവയിെല  ഘടകങള, 

സവിോശഷത, ഉപോയോഗം എനിവെയഴതക.

ഉതരം:a. ോഹമൈററ് ( Fe2O3)

b. ോകോക് (കോരബണ), ചണോമകല്.  ോകോക്  നിോരോകീകോരിയോയം (reducing agent)  ചണോമകല് 
ഫകോയമോണ് ോചരകനത്.
c. അയിരില അടങിയിടള ഭൗമ മോലിനയങെള ഗോങ് എന് പറയന.  ഇരമയിരിെല പധോനെപട 
ഗോങ് സിലിക (മണല) യോണ്. 
d. ഗോങം ഫകം തമില പവരതിചണോകന പദോരതമോണ് സോഗ്.  രോസസതം : CaSiO3.

e.   A – CO         B- CO2.       C- CaSiO3.     D. 2Fe
f. പിഗ് അയണ.   g. ചടോകിയരകി.    h. ോഗറ്,ഗില് എനിവയെട നിരമോണം.

I. നല കടപമണ്. െവലഡ് െചയ് ോയോജിപികവോോനോ വളകവോോനോ കഴിയില.
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j. Page.6 െല പടിക കോണക.

10. ഭോരകറവ്,നോശനപതിോരോധോശഷി തടങി ഏെറ സവിോശഷതകളള ോലോഹമോണ് അലമിനിയം. 

 a.അലമിനിയം അയിരിെന ോപരം രോസസതവെമഴതക.

b.  അയിരില നിനം അലമിനിയം ോവരതിെചടകനരീതി എനോപരില അറിയെപടന?

c. അലമിനിയതിെന  അയിര് സോനണം െചയനരീതി ചരകിെയഴതക?

d.  അയിരില നിനംഅലമിനിയെത ോവരതിരികോന ശകിോയറിയ നിോരോകീകോരിയോയ ൈവദയതി 
ആവശയമോയിവരനെതനെകോണ്?
e. സോനണം െചയ അയിരിോനോെടോപം കോയോൈലറ് ോചരകനതിെന ആവശയകതെയന്?
f.  ൈവദയതവിോശഷണരീതിയില  അലമിനിയം  ോവരതിരികന  പവരതനതില  ആനോഡോയി 
ഉപോയോഗികന വസോവത്?
g. ഈ പവരതനതില ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.

h.  ൈവദയതവിോശഷണം  നടകോമോള  ഇടകിടക്  ആോനോഡ്  മോറിവോയണതിെന 
ആവശയകതെയന്?
ഉതരം: a. ോബോൈകറ്  Al2O3 2H2O.     b. ഹോള - െഹറോളട് പകിയ     
c. Page 6 െല അലമിനിയം അയിരിെന സോനണം - ോനോട് കോണക.

d. അലമിനിയതിന് കിയോശീലം വളെരകടതലോണ്.
e. ദവണോങം തോഴി എളപതില ഉരകനതിന് ോവണി.
f. കോരബണ.

g. ആോനോഡില: O2- – 2e  ------> O

     കോോഥോഡ്: Al3+ + 3e -------> Al.

h. ആോനോഡില സവതനമോകന ഓകിജന കോരബണ ോറോഡമോയി പവരതിച് ആോനോഡിന് നോശനം 
സംഭവികനതിനോല.

C + O2 -------> CO2.
11. തോെഴെകോടതിരികന ൈവദയത രോസെസലിെന ചിതം നിരീകികക.

a. ഇതിെല ആോനോഡം കോോഥോഡം കെണതക.

b.  ആോനോഡിലം  കോോഥോഡിലം  നടകന  രോസപവരതന 
െമഴതക.

c.  ഈ ഉപകരണതില  X  എന് അടയോളെപടതിയിരികന 
സംവിധോനതിെന ോപെരന്? ഇതിെന ആവശയകതെയന്?
ഉതരം: a. ആോനോഡ് - Mg    കോോഥോഡ് - Zn.

b. ആോനോഡില : Mg – 2e  -----> Mg2+.

    കോോഥോഡില : Zn2+ + 2e  -----> Zn. 

c.  സോളട്  ബിഡജ്.   ൈവദയതപവോഹം  തടരചയോയി 
നിലനിരതോനോണ് ഈ കമീകരണം.

12.  ോഹമൈററില നിനള ഇരമ്നിരമോണപകിയയില സോനണം െചയ അയിര്,  ചണോമകല്, 
ോകോക്  എനിവയെട  മിശിതം  ബോസ്  ഫരണസിനളിോലക്  ഇട്  െകോടകന.  ഈ പകിയയില 
ചണോമകലിെന പങ് രോസസമവോകയതിെന സഹോയോതോെട വിശദീകരികക.      Model Ex:2012 

ഉതരം:ബോസ് ഫരണസിനകെത ഉനോതോഷോവില ചണോമകല് (CaCO3)  വിഘടിച് CaO യം CO2 
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ഉം ആയിമോറന.  ഇങെനയണോകന  CaO (ഫക്)  അയിരിെല ഗോങമോയി പവരതിച് സോഗോയി 
മോറന.    CaCO3 + തോപം ----->  CaO+ CO 2.

CaO+ SiO2. -------> CaSiO3.
13. ഏതോനം ധോതകളെട (minerals) ോപര് തോെഴെകോടതിരികന.                             SSLC 2013

i. ോഹമൈററ്   ii. ോബോൈകറ്  iii.ോഡോളൈമറ്
a. ഇതില നിനം അയണിെന ധോതവിെന കെണതക.

b. ഇരമയിരിലനിനം ഇരമിെനോവരതിരികോന സോധോരണയോയി ഉപോയോഗികന നിോരോകീകോരി 
ോയത്?
c. ഇരമ് നിരമോണ പകിയയില ചണോമകലിെന പെങന്?
ഉതരം: a. ോഹമൈററ്  b. ോകോക്  അെലങില  CO.  

c. ചണോമകല് (CaCO3)  വിഘടിചണോകന CaO ഫകോയി പവരതികന.

14. CuSO4 ലോയനിയം ഇരമോണിയം തമിലള രോസപവരതനസമവോകയം തോെഴതനിരികന.

CuSO4 +  Fe  ---------> FeSO4 + Cu                                                                              SSLC 2013
a. ഇതില നടകന നിോരോകീകരണ (reduction) പവരതനെമഴതക.

b. CuSO4 ല നിനം  ഇരമ് ോകോപറിെന ആോദശം െചയനതിെന കോരണെമഴതക.

ഉതരം: a. Cu2+ + 2e  -----> Cu

b. ഇരമിന് ോകോപറിോനകോള കിയോശീലം കടതലോയതിനോല.

15. തോെഴകോണന ോഫോചോരട് വിശകലനം െചയ് ോചോദയങളക് ഉതരെമഴതക.Model Exam:2013

a. A യെട രോസസതെമഴതക.

b.  B  ഒര പകിയയോണ്. ഈ പകിയയെട ോപെരഴതക.

c. ഈ പകിയയില Al2O3  െയ  …....... ല ലയിപികന.

ഉതരം: a.  NaOH.      b. ൈവദയതവിോശഷണം.    c. കോയോൈലറില.

16.  തോെഴ  ചിതതില  യഥോകമം  1,2,3,4,5  എനീ  െടസയബകളില  ഓോരോ  ോലോഹദണകള 
തോഴിവചിരികന. 

 

 
 

(സചന: ോലോഹങളെട കിയോശീലകമം K>Na>Ca>Mg>Al>Zn>Fe>Pb>Cu>Ag>Au)     

a. ഏത് െടസയബിലോണ്  ആോദശരോസപവരതനം (displacement reaction) നടകനത്? 
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b.  2,3  െടസയബില തോഴിവചിരികന ോലോഹങളപോയോഗിചണോകന ഒര െസലിെല ആോനോഡം 
കോോഥോഡം ഏെതെനഴതക. ഈ െസലില നടകന രോസപവരതനെമഴതക.             Model:2013

ഉതരം: a. മനോമെതയം അഞോമെതയം  െടസയബില.     

 b.  Fe – ആോനോഡ്      Cu – കോോഥോഡ്
ആോനോഡില: Fe – 2e  -----> Fe2+. 

കോോഥോഡില : Cu2+ + 2e -------> Cu.

17. കളിമണ്, ൈമക,കോയോൈലറ്,ോബോൈകറ് ഇവയിെലലോം അലമിനിയം കോണെപടന.

a. ഈ നോലപദോരതങളില അലമിനിയതിെന അയിോരത്?
b. ഒരയിരിനണോയിരിോകണ ഏെതങിലം രണ് പോതയകതകെളഴതക.            Mid term Exam: 2012

ഉതരം:  a.  ോബോൈകറ്.    b.  *ഉയരന  ലഭയത  *  ോലോഹതില  എളപതിലം  ലോഭകരമോയം 
ോവരതിരികോന കഴിയണം * ോലോഹോംശം കടതലണോകണം. 

17.കിയോശീലോശണിയില  Mg   ന്  തോെഴയോണ് 
Cu.   െമഗീഷയവം  ോകോപറം  ോചരന  ഒര 
ഗോലവനിക്  െസലിെന  ചിതമോണ് 
തോെഴെകോടതിരികനത്.  ചിതതിെല  െതറകള 
തിരതി ശരിയോയ ചിതം വരയക.  തിരതലിെന 
കോരണങള വയകമോകക.  Mid term Exam: 2012

18.നിതയജീവിതതില വിവിധ ആവശയങളകോയി പലോലോഹങളം നോം ഉപോയോഗികന. 
ോലോഹതിെന പോതയകമോയ സവിോശഷതകളോണ് ഓോരോസനരഭതിലം നോം പോയോജന 
െപടതനത്.
a. പടിക പരതീകരികക.

   
ോലോഹം ഉപോയോഗം സവിോശഷത

അലമിനിയം പോചകപോതങള ഉയരന തോപചോലകത

െചമ് ഇലകിക് വയര ….....i........

ടങ്സണ ഫിലെമന്  …......ii........

ഇരമ് ആയധങള ….......iii.......

b. Mg,Na,Fe,Cu എനീോലോഹങെള ജലവമോയള രോസപവരതന തീവത കറഞവരന 
കമതിെലഴതക. c. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിചണോകന വോതകോമത്?
d. ഇരമ് ജലവമോയി പവരതികനതിനള അനകലസോഹചരയെമന്?
ഉതരം:a. I. ഉയരന ൈവദയതചോലകത.  ii. ഉയരന ദവണോങം.   iii.  നലകോഠിനയം.

b. Na, Mg, Fe,Cu.    c.  ൈഹഡജന.    d. ഉനോതോഷോവിലള നീരോവി.
19. ോലോഹങള അനരീകവോതകങളമോയി പവരതികനതമലമോണ് ോലോഹനോശനമണോകനത്.
a. ോസോഡിയം ോലോഹതിെന പറത് കോണെപടന രോസവസോവത്? ഇത് രപെപടനതിെന 
പവരതനസമവോകയെമഴതക.
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b. ോലോഹനോശനം സംഭവികോത ോലോഹതിെനോരദോഹരണെമഴതക.

c. ോലോഹനോശനം തടയോന രണ് മോരഗങള നിരോദശികക.

ഉതരം: a. ോസോഡിയം കോരബോണറ്. 
2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2.
2NaOH + CO2 --------> Na2 CO3. + H2O.

b. സവരണം.     c. െപയിന് െചയക.     ൈവദയതോലപനം നടതക.

20. ോലോഹങള ോനരപിച ആസിഡമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.

a. Zn,Fe,Cu,Mg,Al എനീ ോലോഹങളില ോനരപിച ആസിഡമോയി ഏറവം തീവമോയി 
പവരതികന ോലോഹതിെന ോപെരഴതക.

b. അലമിനിയതിെന ോനരപിച ൈഹോഡോോകോറികോസിഡമോയള പവരതനതിെന സമീകരിച 
സമവോകയെമഴതക.

ഉതരം:a. െമഗീഷയം.    b.    2Al +6HCl ----> 2AlCl3. +3H2.

21. കോസില നടതിയ ഒരപരീകണതില ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയില മകിവച വച സിങ് 
തകിടിെന പറത് ോകോപര പറിപിടിചിരികനതോയികണ. 

a. ഈ രോസപവരതനതിെന ോപെരന്?  b. ഇവിെട നടന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.

c. ഇവിെട ലോയനിയെട നിറതില എനമോറമോണ് നിരീകിചത്. എനെകോണ്?
d.ഓകീകരണം എനോെലന്? ഈ പവരതനതില ഓകീകരണം സംഭവിചോലോഹോമത്?
e. റിോഡോക് പവരതനം എനതെകോണ് എനോണ് അരതമോകനത്? മകളില സചിപിചിരികന 
പവരതനം റിോഡോക് പവരതനമോോണോ?

ഉതരം:a. ആോദശരോസപവരതനം.  b.  Zn + CuSO4 -----> ZnSO4 + Cu

c. നീലനിറം അപതയകമോയി. ലോയനിയിെല Cu++ അോയോണിെന എണം കറഞതിനോല.

d. ഇലോകോണ നഷെപടനപവരതനമോണ് ഓകീകരണം. ഇവിെട ഓകീകരണം സംഭവിചത് 
സിങിന്.
e. ഓകീകരണവം നിോരോകീകരണവം ഒരമിച് നടകന പവരതനമോണ് റിോഡോക് പവരതനം. ഈ 
പവരതനം റിോഡോക് പവരതനമോണ്.
22. തനിടള കിയോശീലോശണിയം ചിതവം നിരീകിച്  തോെഴ തനിടള ോചോദയങളക് 
ഉതരെമഴതക.
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a. ഇതില ഏെതലോം െടസയബിെല ോറോഡിനോണ് നിറം മോറം സംഭവികനത്? ഉതരം 
നയോയീകരികക.

b. ഏെതങിലം ഒനില നടന പവരതനതിെന രോസസമവോകയെമഴതി ഓകീകരണവം 
നിോരോകകരണവം നടനോലോഹോമെതെനഴതക.

ഉതരം:a.  െടസയബ്  c യിലം d യിലം.   ആോദശരോസപവരതനം മലം ോറോഡകളില ആോദശം 
െചയെപട ോലോഹതിെന ോലപനം ഉണോകനതിനോല.

b.   െടസയബ്  c യില നടന പവരതനം:   Fe – 2e ----> Fe2+.    Cu++ + 2e ----> Cu.

ഓകീകരണം നടനത് ഇരമിന്.   നിോരോകീകരണം നടനത് സിങിന്.
23. ഏതോനം സോമഗികള തോെഴതനിരികന. 

a. ആവശയമോയവ െതരെഞടത്  ഒര ൈവദയതരോസെസലിെന ചിതം വരയക.

b. ഈ െസലില ഇലോകോണ ഏത് ഇലോകോഡില നിനം ഏത് ഇലോകോഡിോലകോയിരികം 
പവഹികനത്?
c. ഓോരോ ഇലോകോഡിലം നടകന രോസപവരതനതിെന സമവോകയെമഴതക.

d. ഇതരം െസലകളില സോളട് ബിഡജിെന ആവശയകതെയന്?
e. പരമോവധി ോവോളോടജ് ലഭികോന തനിടളതിലനിനം നിങള ഏത് ോറോഡകള െതരെഞടകം.

f. ഈ െസലിെല ആോനോഡ്, കോോഥോഡ് എനിവ ഏതോയിരികം?

24. പകതിയില കോണെപടന ോലോഹസംയകങളോണ് ധോതകള.

a. ഐര് എനോെലന്?
b. ഐര് എന നിലയില ഒര ധോതവിനണോയിരിോകണ സവിോശഷതകോളവ?

c. അലമിനിയം,ോകോപര,ഇരമ് എനീ ോലോഹങളെട അയിരിെനോപരം രോസസതവം എഴതക.

d. ോലോഹനിരമോണവമോയി ബനെപട് സോനണം എനതെകോണ് എനോണ് ഉോദശികനത്?
e. അലമിനിയതിെന അയിരിലനിനം ോലോഹെത ോവരതിരികോന നിോരോകീകോരിയോയി ൈവദയതി 
ഉപോയോഗികനെതനെകോണ്?
f. കോരബണ ഉപോയോഗിച് നിോരോകീകരികോവന രണ് ോലോഹങളെട ോപെരഴതക.

g. പകതിയില സവതനോവസയിലകോണെപടന ോലോഹങോളവ? ഇവ 
സവതനോവസയിലകോണെപടനെതനെകോണ്?
ഉതരം: e.അലമിനിയതിന് കിയോശീലം കടതലോയതിനോല ൈവദയതിെയോപോലള ശകിോയറിയ 
നിോരോകീകോരികള ആവശയമോണ്.
f. ഇരമ്, സിങ്.
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25. വയോവസോയികമോയി ഏെറപോധോനയമള ോലോഹമോണ് ഇരമ്. 
a. ഇരമ് നിരമോണതിനപോയോഗികന സംവിധോനതിെന ോപെരന്?
b. ഇരമിെന പധോന അയിോരത്?
c.നിരമോണോവളയില അയിരിോനോെടോപം ോചരകന രോസവസകെളെനലോം?

d. ഇരമയിരില പധോനമോയി കോണെപടന മോലിനയങോളവ?

e. ഗോങ്,ഫക് എനിവ എന്?
f. എനോണ് സോഗ്?
g. അസിഡിക് ഫകിനം ോബസിക് ഫകിനം ഓോരോ ഉദോഹരെമഴതക.

ഉതരം:a. ബോസ് ഫരണസ്.   b. ോഹമൈററ്.   c. ോകോകം ചണോമകലം.   d. സിലിക,സിലിോകറ് 
എനിവയോണ് ഇരമയിരിെല പധോന ഭൗമമോലിനയങള.   g.  ോബസിക്  ഫക്: കോലസയം 
ഓൈകഡ് CaO,    അസിഡിക് ഫക്: സിലിക SiO2, ോഫോസറസ് െപോനോൈകഡ് P2O5

26. ബോസ് ഫരണസില നടകന വിവിധങളോയ രോസപവരതനങളിലെടയോണ് ോഹമൈററില 
നിനം ഇരമ് ോവരതിരിയനത്.
a. രോസപവരതനങള കമതിെലഴതക.

b. ഗോങം ഫകം ോചരനണോകന രോസവസവിെന ോപരം രോസസതവെമഴതക.

c. ബോസ് ഫരണസിോലക് ോകോകം ചണോമകലം ോചരകനെതനിന്?
d. ബോസ് ഫരണസില ോഹമൈററിെന നിോരോകീകരികന രോസവസോവത്?
e.പിഗ് അയണ എനോെലന്?
f. പിഗ് അയണ കോസ് അയണോകിമോറനെതങെന?

g. കോസ് അയണിെന രണപോയോഗങെളഴതക.

h. കോസ് അയണിെന ഒര ോമനമയം ഒരനയനതയെമഴതക.

I. എനോണ് സീല? 

27. ോലോഹങളില മറ് ോലോഹങോളോ അോലോഹങോളോ ോചരത് ോലോഹസങരങളോയോണ് 
സോധോരണയോയി ോലോഹങള ഉപോയോഗികനത്.
a. ഇരമിെന 2 സങരങളെട ോപരം അവയിെല ഘടകമലകങളം എഴതക.

b. സിരകോനങള നിരമികോന ഉപോയോഗികന സങരോമത്?
28. നോം ധോരോളമോയി ഉപോയോഗികന ഒര ോലോഹമോണ് അലമിനിയം.

a. അലമിനിയതിെന പധോന സവിോശഷതകെളഴതക.

b. അലമിനിയതിെന പധോന അയിോരത്?
c. അലമിനിയനിരമോണ പകിയയെട ോപെരന്? 

d. ഈ രീതിയില അലമിനിയം നിരമികന രീതിെയഴതക.

e. കോരബോണോ,കോരബണ ോമോോണോൈകോഡോ ഉപോയോഗിച്  അയിരിലനിനം അലമിനിയെത 
ോവരതിരികോന കഴിയനില. എനെകോണ്?
29. കോയോൈലറില (Na3AlF6) ലയിപിച അലമിന ൈവദയതവിോശഷണം നടതിയോണ് 
അലമിനിയം നിരമികനത്.
a. ഇവിെട ആോനോഡോയം കോോഥോഡോയം ഉപോയോഗികനെതന്?
b. ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതനസമവോകയെമഴതക.
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c. അലമിനിയം നിരമോണോവളയില ഇടകിടക് ആോനോഡകള മോറി സോപിോകണതണ്. ഇതിെന 
ആവശയകതെയന്? 

30. ഒര ോലോഹനിരമോണകമീകണതിെന ചിതമണ് തോെഴകോണനത്.
     

a. ഏത് ോലോഹതിെന നിരമോണ കമീകരണമോണിത്?
b.കറഞെചലവില ഈ ോലോഹം നിരമികനതിനള മോരഗം  ആവിഷരിച ശോസജനമോര 
ആെരലോം?

c. ഈ രീതി എനോപരില അറിയെപടന?

d. ഇതില ഉപോയോഗികന ഇലോകോൈളോറത്?
e. ആോനോഡിലണോകന ഉലപനോമത്?

                                                      തയോറോകിയത്: ഇബോഹിം . വി .എ .

                                                                      ഗവണെമന് ൈഹസള  മടികല .

                                                                       Ph:9495676772.



 

 

 

 

ND’S SSLC MEMORY MODULE- CHEMISTRY 

1. hmXImhØ 

Jcw {ZmhIw hmXIw 

 \nivNnX BIrXnbpw 

hym]vXhpw 

 X·m{XIÄ hfscbSp¯v 

 X·m{XIÄ X½nepÅ 

BIÀjW_ew hfsc 

IqSpXÂ 

 X·m{XIÄ¡v Ne\kzmX{´yw 

hfsc Ipdhv 

 \nivNnX hym]vXw, 

BIrXnbnÃ.  

 X·m{XIÄ AÂ¸w ASp¯v 

  X·m{XIÄ X½nepÅ 

BIÀjW_ew IqSpXÂ 

 X·m{XIÄ¡v 

Ne\kzmX{´yw IqSpXÂ 

 

 \nivNnX hym]vXtam 

BIrXntbm CÃ. 

 X·m{XIÄ hfscbIse 

 X·m{XIÄ X½nepÅ 

BIÀjW_ew hfsc Ipdhv 

 X·m{XIÄ¡v Ne\kzmX{´yw 

hfsc IqSpXÂ 

 

 AhØm]cnhÀ¯\w: Xm]w \ÂIntbm Xm]w \o¡w sNbvtXm hkvXphnsâ AhØ amämw. 

{ZhoIcWw  _mjv]oIcWw  km{µoIcWw   L\o`hn¡Â 

Jcw {ZmhIamIp¶p {ZmhIw hmXIamIp¶p hmXIw {ZmhIamIp¶p {ZmhIw JcamIp¶p 

 Un^yqj³: X·m{XIÄ Nen¡pIbpw IqSnIecpIbpw sN¿p¶ {]hÀ¯\amWv Un^yqj³. 

hmXI§Ä¡v Un^yqj³ IqSpXemWv. 

 hmXI\nba§Ä: 

 t_mbnÂ \nbaw: hym]vXw aÀ±¯n\v hn]coX A\p]mXw    Vά 1/P (T, n Øncw)  P1V1 = P2V2 

 

 

   P                         1/P                           1/P P PV 
 

                   V                           1/V V 1/V  P 

 NmÄkv \nbaw: hym]vXw Dujvamhn\v t\ÀA\p]mXw  Vά T (P, n Øncw) V1 = V2 

                                                                                            T1     T2 

 
  T                         1/T                           1/T T V/T 

 

  T 
 V                           1/V       V   1/V 

 AshmKmt{Um \nbaw: hym]vXw tamfpIfpsS F®¯n\v t\ÀA\p]mXw Vά n (P,T Øncw) 
 

 

 n                        1/n   1/n     n 
 

 

 V                           1/V       V   1/V 

 s]mXphmXI kahmIyw = t_mbnÂ \nbaw+NmÄkv \nbaw     P1V1 = P2V2 

 T1        T2 
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1 tamÄ = 6.022x1023 
Bä§Ä 

2. cmk{]hÀ¯\§fpw tamÄ k¦Â¸\hpw 

A`nImcI§Ä {]hÀ¯n¨v DÂ¸¶§Ä e`n¡p¶ {]hÀ¯\amWv cmk{]hÀ¯\w. 

cmk{]hÀ¯\thKXsb kzm[o\n¡p¶ LSI§Ä 

LSIw kzm[o\w 

1. A`nImcIkz`mhw 

2. A`nImcIKmVX 

3. Xm]\ne 

4. aÀ±w 

5. DÂt{]cIw 

1. cmk{]hÀ¯\thKX amdp¶p 

2. cmk{]hÀ¯\thKX hÀ²n¡p¶p 

3. cmk{]hÀ¯\thKX hÀ²n¡p¶p 

4. cmk{]hÀ¯\thKX hÀ²n¡p¶p 

5. cmk{]hÀ¯\thKX amdp¶p 

DÂt{]cIw: kzbw amdmsX cmk{]hÀ¯\thKXsb kzm[o\n¡p¶ hkvXp¡fmWnh. cmk{]hÀ¯\thKX 

Iq«m³ tNÀ¡p¶h [\DÂt{]cIhpw cmk{]hÀ¯\thKX Ipd¡m³ tNÀ¡p¶h EWDÂt{]cIhpamWv 

DZm: H2O2 sâ hnLS\¯nÂ MnO2 [\DÂt{]cIhpw H3PO4 
EWDÂt{]cIhpamWv 

 
 
 

tamÄ: 6.022x1023 
IWnIIÄ DÄs¡mÅp¶ ]ZmÀ°¯nsâ AfhmWv tamÄ. 

   

 6.022x1023 
Bä§Ä 

 F®w 

 

  

 BäamsW¦nÂ  GAM 

 amkv  

  X·m{XbmsW¦nÂ GMM 

tamfmÀ hym]vXhpw STP bpw: Hcp tamÄ hmXI¯nsâ hym]vXamWv tamfmÀ hym]vXw. Hcp tamÄ hmXIw 

STP(Standard Temperature & Pressure = 273K Dujvamhpw 1atm aÀ±hpw)bnemsW¦nÂ AXnsâ hy]vXw 

22.4L BWv. 

Hcp tamÄ F¶Xv: 

 

 
 
 

 
 
tamÄ k¦Â¸\hpw kaoIrX kahmIy§fpw 

CH4 + 2O2         CO2 + 2H2O 

tamÄ:     1 tamÄ CH4 + 2 tamÄ O2    1 tamÄ CO2 + 2 tamÄ H2O 

GMM:    16gm CH4  + 64gm O2    44gm CO2 + 36gm H2O  

({Kmw tamfnIypemÀ amkv) 16gm CH4 I¯m³ Bhiyamb HmIvknP³  = 64gm 

    1gm CH4 I¯m³ Bhiyamb HmIvknP³  = 64/16 = 4gm 

    16gm CH4 I¯pt¼mÄ e`n¡p¶ CO2 sâ Afhv = 44gm 

    1gm CH4 I¯pt¼mÄ e`n¡p¶ CO2 sâ Afhv = 44/16 = 2.75gm   
 

 

 

 

 

 

 

 

AshmKmt{Um kwJy: Hcp {Kmw AtämanI amkv GsXmcp aqeI¯nepapÅ Bä§fpsS F®w 6.022x1023 

BWv. Cu kwJybmWv AshmKmt{Um kwJy. NA F¶v kqNn¸n¡p¶p. 

1 tamÄ 

1 tamÄ = 6.022x1023 
IWnIIÄ  

          = GAM/GMM XpÃyw {Kmw  

          = 22.4L hym]vXw (STP) 

tamfpIfpsS F®w = {KmanepÅ amkv 

       {Kmw tamfnIypemÀ amkv 

tamfpIfpsS F®w = X·m{XIfpsS F®w 

       6.022x1023
 

tamfpIfpsS F®w = STP se hym]vXw 

         22.4 

tamÄ Bä§fpsS = {KmanepÅ amkv 

F®w         {Kmw AtämanI amkv 
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tamfmÀ hym]vXhpw STP bpw: Hcp tamÄ hmXI¯nsâ hym]vXamWv tamfmÀ hym]vXw. Hcp tamÄ hmXIw 

STP(Standard Temperature & Pressure = 273K Dujvamhpw 1atm aÀ±hpw)bnemsW¦nÂ AXnsâ hy]vXw 

22.4L BWv. 

Hcp tamÄ F¶Xv: 

 

 
 
 

 
 
tamÄ k¦Â¸\hpw kaoIrX kahmIy§fpw 

CH4 + 2O2         CO2 + 2H2O 

tamÄ:     1 tamÄ CH4 + 2 tamÄ O2    1 tamÄ CO2 + 2 tamÄ H2O 

GMM:    16gm CH4  + 64gm O2    44gm CO2 + 36gm H2O  

({Kmw tamfnIypemÀ amkv) 16gm CH4 I¯m³ Bhiyamb HmIvknP³  = 64gm 

    1gm CH4 I¯m³ Bhiyamb HmIvknP³  = 64/16 = 4gm 

    16gm CH4 I¯pt¼mÄ e`n¡p¶ CO2 sâ Afhv = 44gm 

    1gm CH4 I¯pt¼mÄ e`n¡p¶ CO2 sâ Afhv = 44/16 = 2.75gm   
 

 

 

 

 

 

 

 

AshmKmt{Um kwJy: Hcp {Kmw AtämanI amkv GsXmcp aqeI¯nepapÅ Bä§fpsS F®w 6.022x1023 

BWv. Cu kwJybmWv AshmKmt{Um kwJy. NA F¶v kqNn¸n¡p¶p. 

1 tamÄ 

1 tamÄ = 6.022x1023 
IWnIIÄ  

          = GAM/GMM XpÃyw {Kmw  

          = 22.4L hym]vXw (STP) 

tamfpIfpsS F®w = {KmanepÅ amkv 

       {Kmw tamfnIypemÀ amkv 

tamfpIfpsS F®w = X·m{XIfpsS F®w 

       6.022x1023
 

tamfpIfpsS F®w = STP se hym]vXw 

         22.4 

tamÄ Bä§fpsS = {KmanepÅ amkv 

F®w         {Kmw AtämanI amkv 
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3. Bäw LS\bpw ]ocntbmUnIv tS_nfpw 

sjÂ      

 

 

sjÂ \¼À :  1st shell 2nd shell  3rd shell  4th shell 

sjÂ  :    K      L       M        N 

CeIvt{Sm¬ :     2      8       18        32 

k_vsjÂ :     s      s, p      s, p, d     s, p, d, f 

CeIvt{Sm¬ :     2      2,6      2,6,10                2,6,10,14 

*) B v̂_m XXzw: CeIvt{Sm¬ hn\ymkw FgpXp¶Xv k_vsjÃpIfpsS DuÀPw IqSn hcp¶ {Ia¯nemWv: 

   1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p       DZm: 11Na = 1s22s22p63s1       17Cl = 1s22s22p63s23p5    

                 24Cr = 1s22s22p63s23p63d54s1                 29Cu = 1s22s22p63s23p63d104s1 

*) t»m¡v, ]ocnbUv, {Kq v̧: 

 a) t»m¡v : Ahkm\ k_vsjÃmWv t»m¡v. 

 b) ]ocnbUv : sjÃnsâ \¼dnÂ hepXv. 

 c) {Kq v̧  :  *) Ahkm\w s k_vsjÂ, AXn\v apIfnepÅ kwJy 

      *) Ahkm\w p k_vsjÂ, AXn\v apIfnepÅ kwJy + 12 

    *) Ahkm\w d k_vsjÂ, AXn\v apIfnepÅ kwJy + sXm«p]ndInse s \v  

             apIfnse kwJy 

    *) Ahkm\w f k_vsjÂ, {Kq¸nÃ. 

DZm:  12Mg = 1s22s22p63s2    Block = s, Period = 3, Group = 2 

 16S = 1s22s22p63s23p4   Block = p, Period = 3, Group = 4+12 = 16 

 24Cr = 1s22s22p63s23p63d54s1  Block = d, Period = 4, Group = 5+1 = 6 
*) kw{IaW aqeIw:     

 * 3 apXÂ 12 hsc {Kq v̧  * d t»m¡v  * teml§Ä  * hyXykvX HmIvkoIcWmhØ 

 * \ndapÅ kwbpIvX§Ä e`n¡p¶p * XncivNo\ kmZriyw 

*) amXrImaqeIw({]mXn\n[y aqeIw): s t»m¡nsebpw p t»m¡nsebpw aqeI§Ä (ImcWw: CXnÂ Jcw,  

       {ZmhIw, hmXIw, temlw, Atemlw, D]temlw F¶nh ImWp¶p. 

*) CeIvt{Sms\Känhnän (E.N): CeIvt{SmWpIÄ kzoIcn¡m\pÅ Ignhv. 

      *) E.N {Kq¸nÂ Xmtg¡v Ipdbp¶p, ]ocnbUnÂ het¯m«v IqSp¶p. 

    *) E.N Gähpw IqSpXÂ: v̂fqdn³ E.N Gähpw Ipdhv: {^m³knbw 

*)CeIvt{Sms\Känhnän kvsIbnÂ (t]mfnwKv kvsIbnÂ): CeIvt{Sms\KänhnänbpsS ASnØm\¯nÂ   

  {IaoIcn¨ t{iWn.   

 FÃm aqeI§fpsSbpw CeIvt{Sms\KänhnänbpsS aqeyw 0 \pw 4 \pw CSbnemWv. 

 Hcp kwbpIvX¯nse aqeI§fpsS CeIvt{Sms\KänhnänIÄ X½nepÅ hyXymkw 1.7 Â 

IqSpXemsW¦nÂ B kwbpIvXw AtbmWnIhpw 1.7 Â IpdhmsW¦nÂ AXv klkwtbmPI 

kwbpIvXhpamWv.  

*) AtbmWoIcW DuÀPw (I.E):  \yq¢nbknsâ BIÀjW¯nÂ \n¶v ]pd¯v t]mIm³  

     CeIvt{SmWpIÄ¡mhiyamb DuÀPw. 

 *) I.E {Kq¸nÂ Xmtg¡v Ipdbp¶p, ]ocnbUnÂ het¯m«v IqSp¶p. 

 *) I.E Gähpw IqSpXÂ þ AekhmXIw 

 *) I.E Gähpw Ipdhv þ {InbmioeX IqSnb temlw. 

 *) I.E Gähpw IqSnbXnepw AÂ¸w Ipdhv þ {InbmioeX IqSnb Atemlw. 
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4. teml§Ä 

`uXnIKpW§Ä:  

1. Jcw  2. ImTn\yw IqSpXÂ 3. Xm]hmln 4. sshZypXhmln 5. temlZypXn 

5. amenb_nenän  6. UIvSnenän   7. DbÀ¶ km{µX  8. DbÀ¶ {ZhWm¦w 9. skmtWmcnän 

cmkKpW§Ä: 

HmIvknP\pambpÅ {]hÀ¯\w: teml§Ä HmIvknP\pambn tNÀ¶v AhbpsS  

HmIvsskUv e`n¡p¶p. 

4Na + O2      2Na2O 
PehpambpÅ {]hÀ¯\w: temlw + Pew --  sslt{UmIvsskUv + ssl{UP³ 

2Na + 2H2O     2NaOH + H2 

CO2 ambpÅ {]hÀ¯\w: temlw + CO2    ImÀ_tWäv + Pew 

   2NaOH + CO2       Na2CO3 + H2O  
BknUpambpÅ {]hÀ¯\w: temlw + BknUv    temlehWw + ssl{UP³ 

   Zn + 2HCl     ZnCl2 + H2 
BtZicmk{]hÀ¯\w: {InbmioeX IqSnb temlw Ipdªtemls¯ AXnsâ emb\nbnÂ \n¶v     

BtZiw sN¿p¶p. 

DZm: Zn, CuSO4 emb\nbnÂ \n¶v Cu s\ BtZiw sN¿p¶Xn\mÂ Zn sâ \ndw amdpIbpw CuSO4 sâ 

\oe\ndw A{]Xy£amhpIbpw sN¿p¶p. CXnÂ {InbmioeX IqSnb Zn \v HmIvkoIcWhpw(CeIvt{Sm¬ 

\jvSs¸SÂ… Zn   Zn2++2e-) {Inbmioew Ipdª Cu \v \ntcmIvkoIcWhpw (CeIvt{Sm¬ t\SÂ…. 

Cu2++2e-    Cu) kw`hn¡p¶p. 

*) CeIvt{SmsIan¡Â skÂ (sshZypX cmkskÂ): cmk{]hÀ¯\w \S¯n sshZypXn Dm¡p¶p.  

   DZm: KmÂhm\nIv skÂ 

`mK§Ä: *) ImtYmUv þ {InbmioeX Ipdhv / CeIvt{SmUv s]m«³jyÂ IqSnb CeIvt{SmUv    

      (\ntcmIvkoIcWw \S¡p¶p)              Cu2+ + 2e-         Cu 

                        *) Bt\mUv þ  {InbmioeX IqSpXÂ / CeIvt{SmUv s]m«³jyÂ Ipdª CeIvt{SmUv  

         (HmIvkoIcWw \S¡p¶p) Zn     Zn2+ + 2e- 

*) kmÄ«v {_nUvPv : CeIvt{SmUv s]m«³jyÂ \ne\nÀ¯p¶p. 

*) SHE (Standard Hydrogen Eletrode): CeIvt{SmUpIfpsS s]m«³jyÂ IW¡m¡m³ {]amWambn     

   kzoIcn¡p¶ CeIvt{SmUv. 

khntijXIÄ:  

*) Dujvamhv 298K, aÀ±w 1atm, ssl{UPsâ KmVX 1mol, ¹män\w CeIvt{SmUv, HCl CeIvt{Smsseäv 

  [mXp: `qhÂ¡¯nÂ ImWp¶ temlkwbpIvX§Ä. 

 Abncv: temlw \nÀ½n¡p¶Xn\pÅ [mXp. DZm: tlassääv þ Ccp¼v,  t_mIvsskäv  þ  Aepan\nbw. 

km{µWw(amen\yw \o¡w sN¿Â) teml\nÀ½mWw kwkv¡cWw 

*)Pe{]hml¯nÂ IgpIÂþkm{µX 

Ipdª amen\yw 

*)¹h\{]{Inbþ Abncn\v km{µX Ipdhv, 

kÄss^Uv AbncpIfpsS 

km{µWwþss]³ HmbnÂ 

*)Im´nIhn`P\wþIm´kz`mhapÅ 

Abncv 

*)eo¨nwKvþtemlw ebn¡p¶ ]ZmÀ°w 

*)tdmÌnwKvþhmbphnÂ NqSm¡Â, 

¹h\{]{Inb \S¯nbh tdmÌnwKn\v 

hnt[bam¡p¶p. 
*)ImÂknt\j³þ_mjv]ioeapÅ 

amen\yw \o¡m³ hmbphnsâ 

Akm¶n[y¯nÂ NqSm¡p¶p. 

*)sshZypXhntÇjWwþK,Na,Ca,Mg 
 

*)Aepan\nbw \ntcmIvkoIcWwþ 

Cr, Mn, V 
 

*) ssl{UP³ \ntcmIvkoIcWwþ 

Zn, Cu, Pb, W 
 

*) ImÀ_¬ \ntcmIvkoIcWw 

(kvsaÂSnwKv) þ Zn, Sn, Fe, Ni, Pb 

 
*) kbss\Uv {]{Inbþ Au, Ag, Pt 

*)tkzZ\wþ Zn, Hg 
 

 

 

*)Dcp¡nthÀXncn¡Âþ  

        Sn, Pb 

 

 

*)sshZypXhntÇjWwþ  

        Cu, Ag 

 

 

 

{Inbmioe 

t{iWn 

K Fe 
Na       Pb 
Ca Cu 

Mg Ag 
Al Au 

Zn 
  
 Au 

Al 
 

 

Idn - BHm 

s]m«nb 

tkmU 

Imenkv 

a¤nseSp¯p. 

AÃp knwKv 

Ccp¼nsâ 

seUp sN¼v 

]m{X¯nepsa

Sp¯p. Cu 

kabw- knÂh 

tamÄ kzÀW 

Ipamcnsb 

t\m¡nNncn¨p. 
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a) Abncnsâ km{µWw: eo¨nwKv. Abncmb t_mIvsskäns\(Al2O3.2H2O) NaOH ambn tNÀ¡p¶p. 

e`n¡p¶ tkmUnbw Aepant\äv Pe¯nÂ ebn¸n¨mÂ e`n¡p¶ Aepan\nbwsslt{UmIvsskUv 

NqSm¡nbmÂ Aeqan\( Al2O3) e`n¡p¶p. 

b) teml\nÀ½mWw: ImtYmUmbn ImÀ_¬ sse\nwKv DÅ ÌoÂ ]m{Xhpw Bt\mUmbn {Kmss ä̂v 

ZWvUpIfpw CeIvt{Smsseämbn DcpInb {ItbmsseänÂ ebn¸n¨ Aeqan\bpw D]tbmKn¨v 

sshZypXhntÇjWw sNbvXv Aepan\nbw \nÀ½n¡p¶p. Aeqan\bpsS {ZhWm¦w Ipd¡m\mWv 

{Itbmsseäv tNÀ¡p¶Xv. Bt\mUmb {Kmss^äv I«IÄ¡v HmIvkoIcWw aqew \miw 

kw`hn¡p¶Xn\mÂ CShn«v amäp¶p. ImtYmUnÂ \ntcmIvkoIcWw \S¶v  (Al3++3e-    Al) Al e`n¡p¶p. 

 Ccp¼v \nÀ½mWw: Im´nI hn`P\w hgn km{µWw sN¿p¶p. 

»mÌv ^ÀWkv F¶ NqfbpsS apIfnÂ \n¶v tlassääv, tIm¡v, Np®m¼vIÃv F¶nh CSp¶p. Xmsg\n¶v      

DbÀ¶ Xm]\nebnepÅ (2000K) hmbp \ÂIp¶p. hmbp tIm¡pambn tNÀ¶v e`n¡p¶ CO Abncns\ 

\ntcmIvkoIcn¨v temlw \nÀan¡p¶p (]nKv Asb¬). KmMmb(amen\yw) aWÂ \o¡m³ v̂fIvkmbn CaCO3 

(Np®m¼vIÃv) tNÀ¡p¶p. Ch tNÀ¶v kvfmKv (CaSiO3) BIp¶p.  

 

 
»mÌv ^ÀWknse cmk{]hÀ¯\§Ä: 

1. C+O2        CO2+Heat              2. CO2+C+Heat      2CO 3. CaCO3        CaO+CO2  

4. CaO+SiO2    CaSiO3              5. Fe2O3+3CO      2Fe+3CO2 
 ImÌv Asb¬: ]nKv Asb¬ iIvXnbmb NqSm¡n amen\y§sf \o¡n XWp¸n¨v ImÌv Asb¬ 

\nÀ½n¡p¶p. sKbväv, {KnÂkv XpS§nbh \nÀ½n¡m\p]tbmKn¡p¶p. hf¡m³ ]äm¯Xn\mÂ 

tIm¬{Ioäv I¼nbmbn D]tbmKn¡mdnÃ. 

 ÌoÂ (Dcp¡v): 0.05 apXÂ 1.5% ImÀ_¬ tNÀ¶ Ccp¼v. 

4. Nne Ateml kwbpIvX§Ä 

 ss\{SP³: 2 ss\{SP³ Bä§Ä X½nÂ {Xn_Ô\¯nteÀs¸Sp¶p. CXv XIÀ¡m³ DbÀ¶ DuÀPw 

BhiyambXn\mÂ ss\{SP  

 CSnan¶Â sNSnIÄ¡v A\p{Klw: CSnan¶Â kab¯v e`n¡p¶ ss\{SP³ UtbmIvsskUvv 

agshÅhpambn tNÀ¶v ss\{Sn¡mknUmbpw Ah `qanbnse ImÀ_tWäpambn tNÀ¶v ss\t{Säv ehWw 

DmIp¶p. Ch kky§Ä kzoIcn¡p¶p. 

 AtamWnb: AtamWnbw t¢mssdUv, ImÂkyw sslt{UmIvsskUv X½nÂ tNÀ¯v \nÀ½n¡p¶p.  

hmXIw CuÀ¸clnXam¡p¶Xn\v ImÂkyw HmIvsskUv(\oäpI¡) D]tbmKn¡p¶p. hmbphnt\¡mÄ 

km{µX IpdhmbXn\mÂ Kymkv PmÀ XeIogmbn (At[mapJmtZiw) sh¨ncn¡p¶p. Pe¯nÂ \¶mbn 

ebn¡p¶Xn\mÂ Pe¯nte¡v tiJcn¡mdnÃ.  

hymhkmbnI \nÀ½mWw: tl_À {]{Inb: ss\{SP³, ssl{UP³ 1:3 F¶ A\p]mX¯nÂ IeÀ¯n. 

                                               kvt]m©v Fe 

               N2+3H2                    2NH3  
       5000c 

 en¡À AtamWnb&{ZmhI AtamWnb: AtamWnbbpsS Pe¯nse KmV emb\n en¡À AtamWnbbpw 

aÀ±w {]tbmKn¨v {ZmhIam¡nbXv {ZmhI AtamWnbbpw. 

AtamWnb Xncn¨dnbÂ: a) HCl Â ap¡nb ¥mkv tdmUv AtamWnb Pmdn\v apIfnÂ ImWn¨mÂ shfp¯ 

]pI e`n¡p¶p. b) AtamWnbbnÂ AÂ¸w s\ÊvteÀkv emb\n (K2HgI4)tNÀ¯mÂ tNmt¢äv {_u¬ 

(Xhn«v) \ndw e`n¡p¶p. (A\nX) 

 D`bZnim{]hÀ¯\w: A`nImcI§Ä DÂ¸¶§fmbn amdpIbpw DÂ¸¶§Ä A`nImcI§fmbn 

amdpIbpw sN¿p¶ {]hÀ¯\w. CXn\v Ahkm\anÃ. Ch kwXpe\mhØ {]m]n¡p¶p. 

 kwXpe\mhØ: ]ptcm]ivNmXv {]hÀ¯\§fpsS KmVX XpÃyamb AhØ. 

 teþjmävenbÀ XXzw: kwXpe\mhØbnepÅ Hcp hyql¯nsâ KmVX, Dujvamhv, aÀ±w F¶nhbnsem¶v 

amänbmÂ e`n¡p¶ ^ew CÃmXm¡m³ hyqlw {ian¡p¶p. CXmWv teþjmävenbÀ XXzw. 
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 D`bZnim{]hÀ¯\s¯ kzm[o\n¡p¶ LSI§Ä: KmVX, Dujvamhv, aÀ±w, DÂt{]cIw 

hyql¯nÂ hcp¯p¶ amä§Ä teþjmävenbÀ XXza\pkcn¨v thK¯nemIp¶ {]hÀ¯\w 
$A`nImcI KmVX Iq«p¶p 

$DÂ¸¶KmVX Iq«p¶p. 
$aÀ±w Iq«p¶p. 

 

$aÀ±w Ipd¡p¶p. 

 

$Dujvamhv Iq«p¶p 

$Dujvamhv Ipd¡p¶p. 

$]ptcm{]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

$]ivNmXv {]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

$X·m{XIfpsS F®w(hym]vXw) Ipdbp¶ Znibnte¡pÅ 

{]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

$X·m{XIfpsS F®w(hym]vXw) IqSp¶ Znibnte¡pÅ 

{]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

$Xm]timjI {]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

$Xm]tamNI {]hÀ¯\w thK¯nemIp¶p. 

DÂt{]cIw: DÂt{]cIw D`bZnim{]hÀ¯\¯nse ]ptcmþ]ivNmXv {]hÀ¯\ thKX XpÃyam¡n   

kwXpe\mhØ {]m]n¡m³ klmbn¡p¶p. 

kÄ^yqcn¡mknUv(H2SO4): k¼À¡ {]{Inb: {]{Inb¡v 4 L«§Ä 

 V2O5(DÂt{]cIw) – ht\Unbw s]tâmIvsskUv 

 S+O2   SO2    2SO2+O2    2SO3   SO3+H2SO4   H2S2O7 (Henbw)  H2S2O7+H2O    2H2SO4 

 4500C (A\pIqe Dujvamhv) 

`uXnI KpW§Ä: \ndanÃ, KÔanÃ, Pe¯nÂ ebn¡p¶p, km{µX IqSpXÂ, ]pfncpNn 

cmk KpW§Ä:  

1) Zznt_kn¡mknUv: kÄ^yqcn¡mknUv BÂ¡enbpambn tNcpt¼mÄ kÄt^äv (Na2SO4), ss_kÄt^äv 

(NaHSO4) F¶o ehW§Ä e`n¡p¶p.  

2) \nÀPvPeoImcIw: Hcp ]ZmÀ°¯nse Pes¯ \o¡w sN¿p¶p.  

DZm: C12H22O11 + 11H2SO4  12C + 11H2SO4.H2O & CuSO4.5H2O + H2SO4    CuSO4+ H2SO4.5H2O 

 Cu 2 {]hÀ¯\¯nepw ]ZmÀ°§fnÂ cmk]cambn tNÀ¶ Pes¯ H2SO4 BKncWw 

sN¿p¶Xn\mÂ \nÀPvPeoIcW KpWw ImWn¡p¶p. 

3) timjImcIw: SO2, HCl XpS§nb hmXI§sf ]co£WimebnÂ \nÀ½n¡pt¼mÄ Ah 

CuÀ¸clnXam¡m³ H2SO4 D]tbmKn¡p¶p. 

 D]tbmK§Ä: cmkhfw, XpIÂkwkv¡cWw, tÌmtdPv _mädn, tkm v̧, UnäÀPâv, s]bnâv 

 kÄt^äpIsf Xncn¨dnbm³ t_cnbw t¢mssdUv (BaCl2) tNÀ¡p¶p. t_cnbw kÄt^änsâ (BaSO4) 

shfp¯ Ah£n]vXw e`n¡p¶p. (sk_n. V)    Na2SO4 + BaCl2    BaSO4 + 2NaCl 

 t¢mssdUpIsf Xncn¨dnbm³ knÂhÀ ss\t{Säv tNÀ¯nf¡pI. shfp  ̄ ssXcpt]mepÅ Ah£n]vXw 

e`n¡p¶p. (t¢mkn.V.T)     NaCl + AgNO3    AgCl + NaNO3 

 ss\t{SäpIsf Xncn¨dnbm³ XpÃy AfhnÂ s^dkv kÄt^äv tNÀ¯nf¡pI. sSÌyq_v sNcn v̈ 

hi§fneqsS KmV kÄ^yqcn¡mknUv  emb\nbnÂ tNÀ¡pt¼mÄ {_u¬ dnwKv e`n¡p¶p. (\^ok. T.V) 
 

6. HmÀKm\nIv þ \maIcWhpw sFtkmsadnkhpw 
sslt{UmImÀ_¬ (ImÀ_Wpw ssl{UP\pw am{XapÅh) 

\maIcW \nba§Ä: 

1. X¶ LS\bnÂ Gähpw IqSpXÂ ImÀ_¬ Bä§Ä DÅ sNbn³ Xncn¨dnªv \¼À \ÂIn A\ptbmPyamb 

]Zaqew FgpXpI. 

2. GI_Ô\kwbpIvXsa¦nÂ ]n³{]Xybambn Fbv³ F¶pw Zzn_Ô\sa¦nÂ Cu³ F¶pw {Xn_Ô\sa¦nÂ 

sF³ F¶pw tNÀ¡pI. 

3. imJIfpÅ kwbpIvXsa¦nÂ AhbpÅ ImÀ_¬ Bä¯n\v sNdnb kwJy hc¯¡ coXnbnÂ Øm\kwJy 

FgpXn B kwJybpw imJbpsS t]cpw ap³{]Xybambn tNÀ¡pI. 

4. Htc imJIÄ H¶ne[nIw BsW¦nÂ t]scgpXpt¼mÄ imJbpsS t]cn\v ap¼mbn 2,3,4 F¶nh¡v bYm{Iaw 

ssU, ss{S, sS{Sm F¶v tNÀ¡Ww. 

5. hyXykvX Xcw imJIsf¦nÂ Øm\kwJy {]tXyIw FgpXn imJIsf Cw¥ojv A£camem {Ia¯nem¡pI. 
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sslt{UmImÀ_¬ 

 

BÂs¡bv³ (CnH2n+2)  BÂ¡o³ (CnH2n)          BÂss¡³ (CnH2n-2) 

 
    GI_Ô\w    Zzn_Ô\w      {Xn_Ô\w 

  
         CH2=CH2           CH ≡CH 
   (FYo³) (FssY³) 

imJbnÃ IqSpXÂ imJ      CH3-CH=CH2 CH3-C ≡ C-CH3 

CH3-CH2-CH3           CH3         (s{]m¸o³) (2- _yqss«³) 

(s{]ms¸bv³)  

                   Hcp imJbpÅh     CH3-C-CH3 

            CH3-CH-CH3 

                                    CH3 
                               CH3  (2,2- ssUaossYÂ s{]ms¸bv³) 

 (2- aossYÂ s{]ms¸bv³) 

*) ^MvjWÂ {Kq v̧: sslt{UmImÀ_Wnse ssl{UP³ Bäw amdn ]Icw hcp¶ Bä§tfm Bäw 

{Kq¸pItfm BWv ^MvjWÂ {Kq v̧. 

^MvjWÂ {Kq v̧. ^MvjWÂ {Kq¸nsâ t]cv s]mXphmb \maw \maIcW \nbaw 

 -Cl, -F, -Br, -I lmtem lmeP\pIÄ Halo+Alkane 

-OH sslt{UmIvknÂ BÂ¡tlmÄ Alkane-e+ol 

-COOH ImÀt_mIvknÂ BknUv Alkane-e+oic acid 

-CO- ImÀt_mWnÂ IotämWpIÄ Alkane-e+one 

-CHO BÂUnsslUv BÂUnsslUpIÄ Alkane-e+al 

-O- HmIvko CuYdpIÄ Alk+oxy+Alkane 

-NH2 Aant\m Aao\pIÄ Amino+Alkane 

-NO2 ss\t{Sm  Nitro + Alkane 

*) sFtkmsadnkw: Htc X·m{XmhmIyhpw hyXykvX LS\mhmIyhpapÅ kwbpIvX§fpsS tPmUnsb 

sFtkmsadpIsf¶pw Cu khntijXbmWv sFtkmsadnkw. 

sFtkmsadnkw 

 
    

sNbn³    ^MvjWÂ {Kq v̧   s]mknj³    

(ImÀ_¬ sNbn\nse               (^MvjWÂ {Kq¸nÂ     (^MvjWÂ {Kq¸nsâ/Zzn_Ô\¯nsâ            

      hyXymkw)                      hyXymkw)            Øm\¯nse hyXymkw)        

            7. HmÀKm\nIv kwbpIvX§Ä þ cmk{]hÀ¯\§Ä 

 Pze\w: hmbphpambpÅ {]hÀ¯\w. DÂ¸¶§Ä CO2 & H2O DZm: CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O 

 BtZicmk{]hÀ¯\w: sslt{UmImÀ_Wnse ssl{UP³ Bäw amdn aäv Bä§tfm Bäw{Kq¸pItfm 

hcp¶ {]hÀ¯\w. 

DZm: 1)  CH4 + Cl2   CH3Cl + HCl   2)  C2H6 + Br2 C2H5Br + HBr 

 AUoj³ {]hÀ¯\w: A]qcnX kwbpIvX§Ä H2/Cl2/HCl F¶nhbnsem¶pambn tNÀ¶v ]qcnX 

kwbpIvXamIp¶ {]hÀ¯\w. 
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hn`Pn¡p¶ {]{Inb. 

DZm:  CH3-CH2-CH3   CH4 + CH2 = CH2 

 t]mfnassdtkj³: At\Iw tamtWmsadpIÄ tNÀ¶v t]mfnsaÀ e`n¡p¶ {]hÀ¯\w. 

DZm:  n [CH2 = CH2]           [CH2 – CH2]n   
 FYo³          t]mfn¯o³ 
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Nne {][m\ HmÀKm\nIv kwbpIvX§Ä: 

BÂ¡tlmÄ (-OH)  þ sslt{UmIvknÂ {Kq v̧ 

{][m\ambpw 2 hn[w. 

*) saYt\mÄ   CH3 – OH   -  hnjhkvXp 

*) FYt\mÄ   CH3 – CH2 – OH - ]©kmc emb\nbpsS s^Àsatâj³ {]{Inb hgn \nÀ½n¡p¶p. 

s^Àsatâj³: 

*) ]©kmc emb\nbnÂ boÌv tNÀ¡pI. boÌnse C³hÀtSkv F¶ F³sskw emb\nsb ¥qt¡mkpw 

{^IvtSmkpw B¡p¶p. 

    C12H22O11 + H2O                     C6H12O6 + C6H12O6 

*) ¥qt¡mkns\ ssktakv F¶ F³sskw FYt\mfm¡n amäp¶p. 

    C6H12O6 2C2H5 – OH + 2CO2 
FYt\mÄ D]tbmK§Ä: s]bnâv, CÔ\w, hmÀWnjv, acp¶v, {]nkÀthäohv, _nhtdPv F¶nhbnÂ. 

hmjv 8 – 10 % BÂ¡tlmÄ 

dIvSnss^Uv kv]ncnäv 95.6 % BÂ¡tlmÄ 

A_vkeyq«v BÂ¡tlmÄ 100 % BÂ¡tlmÄ 

]hÀ BÂ¡tlmÄ 
s]t{SmÄ + BÂ¡tlmÄ (4:1) 

*) Uot\t¨ÀUv (saYnteäUv) kv]ncnäv: hymhkmbnI {]m[m\yapÅ FYt\mÄ Zpcp]tbmKw sN¿mXncn¡m³ 

hnjhkvXphmb saYt\mÄ tNÀ¡p¶ {]{InbbmWv saYnteänwKv(Uot\¨dnwKv). Cu kv]ncnämWv saYnteäUv 

kv]ncnäv. 

HmÀKm\nIv BknUv (-COOH) – ImÀt_mIvknenIv BknUv 

  DZm: FYt\mbn¡mknUv (Akän¡mknUv)   CH3-COOH 

   100% Akän¡mknUv = t¥jyÂ Akän¡mknUv 

   5-8% Akän¡mknUv = hn\mKncn 

       F³sskw 

Akän¡mknUv \nÀ½mWw: CH3 – CH2 – OH + O2                      CH3-COOH + H2O 
     (FYt\mÄ)              (Akän¡mknUv) 

 

*) FÌÀ: BÂ¡tlmfpw HmÀKm\n¡mknUpw tNÀ v̄ \nÀ½n¡mw ({]{Inb FÌdn^nt¡j³ 

F¶dnbs¸Sp¶p). ]q¡fpsSbpw ]g§fpsSbpw KÔapÅXn\mÂ kvIzmjv, Pmw, kpKÔ{Zhy§fnÂ 

D]tbmKn¡p¶p. 

DZm: a) G¯¸gw  þ CH3COOC5H11   þ AanÂ Aktääv   b) apÃ  þ CH3COOC6H5  - s_³knÂ Aktääv 

  CH3 – COOH   +  C2H5 – OH          CH3COOC2H5    +    H2O  

  FYt\mbn¡mknUv    FYt\mÄ   CussYÂ FYt\mtbäv 

hebkwbpIvX§Ä 

 

 

           Benssk¢nIv                  BtcmamänIv 

 

       sskt¢m_yqs«bv³   sskt¢mslIvskbv³             s_³ko³         t¢mtdms_³ko³ 

              

 

              

 

 

 

 

 
 

 
 

      

 ss\t{Sms_³ko³     Aant\ms_³ko³       aotYmIvko s_³ko³      ^ot\mÄ         s_³tkmbn¡mknUv 
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8. ckX{´w \nXyPohnX¯nÂ 

Huj[§Ä: 

hn`mKw D]tbmKw DZmlcWw 

Bânss]dänIvkv icoc Xm]\ne Ipd¡m³ 
]mcskätamÄ, Bkv]ncn³

 

A\mÄPknIvkv thZ\ kwlmcn Bkv]ncn³, {_q^³ 

Bânsk]vänIvkv apdnhpIfnse AWp-_m[ XSbm³ sUtämÄ, SnMvNÀ AbUn³ 

AâmknUvkv AknUnän Ipd¡m³ aKv\ojyw sslt{UmIvsskUv, ssUPo³ 

A\kvsXänIvkv t_m[w sISp¯m³ t¢mtdmt^mw, AbtUmt^mw 

Bân_tbm«nIvkv tcmKImcnIfmb AWp¡sf XSbm³ 
AtamIvknknen³, s]³knen³, B¼nknen³

 

t]mfnsadpIÄ: 

 {]IrXnZ¯w: tIm«¬,I¼nfn,knÂ¡v,dºÀ 

 a\pjy\nÀ½nXw:¹mÌn¡v,Ir{XnaknÂ¡v,Ir{XnadºÀ,¥mkv,knsaâv 

¹mÌn¡v  2 hn[w: 

sXÀtam¹mÌn¡v: XpSÀ¨bmbn NqSm¡n tamÄUv sN¿mw(`uXnIamäw)DZm:t]mfn¯o³,]n.hn.kn,ss\tem¬ 

sXÀtamskänwKv ¹mÌn¡v: XpSÀ¨bmbn NqSm¡n tamÄUv sN¿m³ km[yaÃ. DZm:t_¡sseäv,sSdnen³ 

sXÀtam¹mÌn¡nsâ imkv{Xobamb dossk¡nfnwKv hgn ¹mÌn¡v amen\yw \nb{´n¡mw. 

IoS\min\nIÄ: 

ssPhIoS\min\n:]pIbneIjmbw,shfp¯pÅn Ijmbw, th¸n³Ipcp k¯v. {]IrXn kulmÀ±w 

cmkIoS\min\n:F³tUmkÄ^m³,ame¯tbm¬,DDT. ta·IÄ: IoS\nb{´Ww,X¿mdm¡m³  

           Ffp¸w,IqSpXÂ Øe¯v D]tbmKn¡mw  

              tZmj§Ä: an{XIoS§fpsS \miw, aen\oIcWw,   

knsaâv: Aeqant\äv+knent¡äv         tcmK§Ä, hnj_m[ 

Np®m¼vIÃpw Ifna®pw 15000C Â tdm«dn Nqfbnen«v NqSm¡n knsaâv ¢n¦À \nÀ½n¡p¶p. CXnte¡v 2% 

Pn]vkw (ImÂkyw kÄt^äv) tNÀ¯v s]mSn¨v knsaâv \nÀ½n¡p¶p. knsaâv Pehpambn tNcp¶ 

{]hÀ¯\amWv skänwKv. CXnsâ kabw {IaoIcn¡m\mWv Pn]vkw tNÀ¡p¶Xv. 

¥mkv: AXnioXf {ZmhIw 

¥mkv LSI§Ä D]tbmKw 

tkmU ¥mkv
 

knen¡, Na2CO3, CaCO3 P\Â,I®mSn
 

lmÀUv ¥mkv
 

knen¡, K2CO3, CaCO3 et_md«dn,^mIvSdn D]IcWw
 

H]vänIv( v̂fnâv) 

¥mkv 

knen¡, K2CO3, Na2CO3, PbO 
se³kv, {]nkw

 

t_mtdmknent¡äv 

¥mkv 

knen¡, Na2CO3, CaCO3, Al2O3, t_mdnIv HmIvsskUv 
et_md«dn,^mIvSdn D]IcWw

 

ss^_À ¥mkv
 

DcpInb ¥mkv ¹mÌn¡pambn tNÀ¯v \mcpIfm¡p¶p
 

_pÅäv {]q v̂ hkvXp, ^ÀWn¨À
 

tk v̂än ¥mkv
 

¥mkv joäpIÄ¡v \SphnÂ ¹mÌn¡v joäv tNÀ v̄ 

H«n¨Xv
 hml\§fpsS hn³Uv joÂUv

 

 
 

 

 

 

 
 

\ndapÅ ¥mkv: Asb¬ 

HmIvsskUv(Nph v̧) tIm¸À 

HmIvsskUv(]¨) sIm_mÄ«v 

HmIvsskUv(\oe) amwK\okv 

UtbmIvsskUv(]À¸nÄ) 

{Ko³ sIankv{Sn: t]mÄ A\kvXmkv (]nXmhv) 

]cnØnXn tZmjanÃmsX PohPme§Ä¡v kpc£ Dd¸m¡p¶ hn[¯nepÅ 

DÂ¸¶§Ä \nÀ½n¡p¶ ckX{´imJ. 

“a step into a brighter future”  

 

 Help Line 9447107327

Huj[ D]tbmK¯nse A\mtcmKy{]hWXIÄ: kzbw NnInXvk, tUmIvSdpsS \nÀt±ianÃmsX acp¶p]tbmKw,

Aimkv{Xob NnInXvkmcoXnIÄ, Imemh[n Ignª acp¶pIfpsS D]tbmKw.



¢n\n¡Â sSÌv(¥qt¡mkv sSÌv): {]taltcmK\nÀWbw.

bqdn³ km¼nÄ s_\UnIvSv emb\nbpambn tNÀ¯v NqSm¡pt¼mÄ e`n¡p¶ \ndw hyXymkw t\m¡n.

Nph¸v þ ¥qt¡mkv IqSpXÂ, \oe þ km[mcW Afhv.
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