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1 – S  ெதா�தி தன
ம�க� 

ஐேசாேடா��க�: 

1. ஐேசாேடா��க� எ�றா� எ�ன? ைஹ�ரஜன
� 

ஐேசாேடா��கைள �றி�ப"#க. (3m) 

ஐேசாேடா��க�: 

• ஒேர அ� எ�ைண�� ேவ�ப�ட நிைற 

எ�ைண�� ெகா�ட தன�ம�தி� அ��க� 

ஐேசாேடா"#க� என"ப$�. 

ைஹ�ரஜன
� ஐேசாேடா��க�: 

• #ேரா�&ய�(1H
1
), &)�&*ய�(1H

1 (அ) 1D2), 

&*�&ய�(1H3 (அ) 1T3) 

2. ைஹ�ரஜன
� ஐேசாேடா��கைள வ"ள-�க. (3m)  

சாதாரண ைஹ�ரஜ� (அ) �ேரா�/ய1(1H
1
):  

• இ, ைஹ�ரஜன�� சாதாரண அைம"#. உ�க0வ12 

ஒ0 #ேரா�டாைன�� அைத3 45றி ஒ0 

எல��ராைன�� ெகா�ட,.  

• இய5ைகய12 கிைட�7� ைஹ�ரஜன�2 99.984%  

உ�ள,. 

/2�/3ய1(1H
1 (அ) 1D2):  

• உ�க0வ12 ஒ0 #ேரா�டாைன�� ஒ0 

நி)�ராைன�� அைத3 45றி ஒ0 எல��ராைன�� 

ெகா�$�ள,.  

• ேவதிவ1ைனக� #ேரா�&ய�ைத ஒ�தி0=தா>� 

ெசய2ப$� ேவக� மா�ப$கிற,.  

• இய5ைகய12 மிக3 சிறிதள? ம�$ேம   உ�ள,.  

• அதாவ, H : 1H
1 = 6௦௦௦ : 1 

 

/3�/ய1(1H3 (அ) 1T3):  

• உ�க0வ12 ஒ0 #ேரா�டாைன�� இர�$ 

நி)�ராைன�� அைத3 45றி ஒ0 எல��ராைன�� 

ெகா�$�ள,.  

• இ, உயF வா� ம�டல�தி2 மி�கா=த 

அைலகளா2 G�ட"ப$� உ�க0வ1ைனகள�2 

உ0வாகிற,.  

• கதி*ய�க� த�ைம உைடய,.  

• இத� அைர ஆ��கால� 12.3 ஆ�$க�. 

3. ைஹ�ரஜ� வா4வ"லி678 வ1ர?த2 Kைறய12 

/2�/3ய1 எ9வா: தயா3-க�ப#கிற8 ? (3m) 

த;8வ1:  

• சாதாரண ைஹ�ரஜL� &)�&*யK� வ1ர?த2 

ப�ப12 ேவ�ப$வதா2  சாதாரண 

ைஹ�ரஜன�லி0=,  வ1ர?த2 Kைறய12 

&)�&*ய� தயா*�க K&��. 

• வ1ர?த2 கலன�� சி�,ைள வழிேய ேலசான 

ைஹ�ரஜைன ெச>�த &)�&*ய�ைத வ1ட 

அதிகமாக பர?கிற,. 

•  அN�த�ைத ேம>� 7ைற�7� ேபா, பர?� வ Oத� 

ேம>� அதிகமாகிற,.  

அைம��, ெசய� =ைற - ெஹ?�@ வ"ரவ� அல� =ைற: 

• வ1ர?த2 கல� பல அல7கைள உைடய,. 

• அல7க� பல P�,ைளகைள�ைடய சQவ1ைன� 

ெகா�ட,.  

• அN�த�தைத 7ைற�க ெமF�7* வ1ரவ2 ப�# 

பய�ப$�த"ப$கிற,.  

• வ1ரவ2 அலகி2 ைஹ�ரஜ� வா��கலைவைய 

ெச>�,�ேபா,,  இேலசான ைஹ�ரஜ� மிக 

ேவகமாக?� கனமான ைஹ�ரஜ� ெம,வாக?� 

வ1ர?கிற,.  

• இத� Rல�  ைஹ�ரஜ� ஒ0#றK� &)�&*ய� 

ம�#றK� அைம=த அைம"ப12 ேசகரமா7� வைர 

பலதடைவ ெசSய"ப$கிற,.  

• வ1ர?த2 கல�கைள அதிகமா�7வத� Rல� 

இ�Kைறய1� பய�பா�ைட ேம>� 

அதிகமா�கலா�.   

4. கன நBைர மி�னாCப�;8 /2�/3ய1 எ9வா: 

தயா3-க�ப#கிற8 ? (3m) 

கன நB3� ெசறிD அதிக�ப#;8த�: 

• நO*2 6௦௦௦ ப7திய12 1 ப7தி கனநOF உ�ள,.  

• கார� கல=த நO*2 நி�க2 மி�வாS ெகா�$ 

மி�னா5ப7�க கனநO*� ெசறி? 

அதிகமா�க"ப$கிற,. 

• இதனா2 2௦ லி நO*லி0=, 1 மி.லி கனநOF 

கிைட�கிற,. 

2D2O
மி�னா5ப7�த2 
���������������� 2D2 + O2 

• கனநOைர ேசா&ய�, ெசVWடா�க"ப�ட அயF� (அ) 

டZ[ட� Rல� சிைத�ேதா (அ) ேசா&ய� 

காFபேன�$ட� மி�னா5ப7�ேதா &)�&*ய� 

ெபறலா�.     

2D2O + 2Na→ 2NaOD + D2 

EFைம�ப#;8த�:  

• வ1ர?த2 Kைறய12 GSைம"ப$�த"ப$கிற,. 

5. கீH-கIடவC:ட� /2�/3ய1 எ9வா: வ"ைன�3கிற8 ? 

(3m) 
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அ) ஆKசிஜLட� வ"ைன ஆ) ஹாலஜ�கMட� வ"ைன  இ) 

ைந�ரஜLட� வ"ைன ஈ) உேலாக�கMட� வ"ைன உ) 

ேச?-ைக வ"ைன.  

அ) ஆKசிஜLட� வ"ைன:  

• ஆ3சிஜLட� எ*=, கனநOF என"ப$� &)�&*ய� 

ஆ�ைசைட� ெகா$�கிற,.  

• சம�பா$: 2D2 + O2 → 2D2O 

ஆ) ஹாலஜ�கMட� வ"ைன:  

• ஹாலஜ�க]ட� வ1ைன#*=, &)�&*ய� 

ஹாைல$க� கிைட�கி�றன.  

• சம�பா$:   2D2 + Cl2
ஒள�ய12 
�������� 2DCl 

D2 + F2
இ0ள�2  
��������  D2F2 

இ) ைந�ரஜLட� வ"ைன:  

• ைந�ரஜLட� வ1ைன#*=, ைந�ரஜ� &)�&ைர$ 

உ�டா�7கிற,.  

• இ, கன அேமான�யா (அ) &)�&ேரா அேமான�யா 

எ�றைழ�க"ப$கிற,.  

• சம�பா$:    3D2 + N2 → 2ND3 

ஈ) உேலாக�கMட� வ"ைன:  

• 633 K ெவ"பநிைலய12 உேலாகZக]ட� 

வ1ைன#*=, &)�&ைர$கைள  உ�டா�7கிற,. 

• சம�பா$:  D2 + 2Na → 2NaD 

2NaD + H2O → NaoH + HD 

உ) ேச?-ைக வ"ைன:  

• நிைற�றா ேசFமZக]ட� ேசF�ைக வ1ைன#*கிற,. 

• சம�பா$:  C2H4  + D2  
�i /5�5�
������  CH2D − CH2D 

6. /2�/3ய;தி� பதிQ�# வ"ைனக� பCறி எR8. (3m) 

• &)�&*ய� அ� ைஹ�ரஜL�7" பதிலாக பதிc$ 

ெசSய"ப$கிற,.  

• ���, ���, ���  ஆகியவ5றி2 உயF ெவ"பநிைலய12 

&)�&*ய� ப7தி அள? (அ) KNைமயாக பதிc$ 

அைடகிற,.  

 

7. /2�/3ய;தி� பய�க� யாைவ? (2m) 

• ேவதிவ1ைனகள�� வழிKைறகைள� க�டறிய 

பய�ப$கிற,. 

• ெசய5ைக கதி*ய�க� ஏ5ப$�த அதிேவக 

&)�ரா�க� பய�ப$கி�றன. 

• &)�ரா� ஆ�ைச$(கனநOF) அ��க0 உைலகள�2 

நி)�ரா�கள�� ேவக�ைத� 7ைற�க பய�ப$கிற,.  

8. /3�/ய1 எ9வா: தயா3-க�ப#கிற8 ? 

• அ) லி�திய�ைத நி)�ரா� ெகா�$ தா�7வதா2 

&*�&ய�(1T3) கிைட�கிற,.  

 

• ஆ) Be உ�க0ைவ &)�&*ய�தி� ,க� ெகா�$ 

தா�7�ேபா, &*�&ய�(1T3) கிைட�கிற,. 

 

9. /3�/யதி� பய�க� யாைவ  ? 

• ெசய5ைக கதி*ய�க�ைத க�டறிய பய�ப$கிற,. 

• அ��க0 ப1ைண"# வ1ைனகள�2 பய�ப$கிற,. 

5.1 ஆ?;ேதா மC:1 பாரா  ைஹ�ரஜ�: 

1. ஆ?;ேதா, பாரா  ைஹ�ரஜ� எ�றா� எ�ன? வ"வ3. 

• இ0 ைஹ�ரஜ� அ��க� ேசF=, ைஹ�ரஜ� 

Rல�hைற உ0வா�7கிற,. 

• அ��கள�� 4ழ5சிைய" ெபா��, இ0வைக 

ைஹ�ரஜ� Rல�h�க� உ0வாகி�றன.  

 

ஆ?;ேதா ைஹ�ரஜ�:  

• ைஹ�ரஜ� Rல�hறி� இ0 அ��கள�� 

#ேரா�டா�க]� ஒேர திைசய12 4ழ�றா2 ஆF�ேதா 

ைஹ�ரஜ� எ�� ெபயF. 

பாரா  ைஹ�ரஜ�:  

• ைஹ�ரஜ� Rல�hறி� இ0 அ��கள�� 

#ேரா�டா�க]� எதிF எதிF திைசய12 4ழ�றா2 

பாரா ைஹ�ரஜ� எ�� ெபயF. 

ேவ:பா#க�: 

 ஆF�ேதா ைஹ�ரஜ� பாரா  ைஹ�ரஜ� 

1 ஆSவக ெவ"பநிைலய12 

75% உ�ள,. 

ஆSவக ெவ"பநிைலய12 

25% உ�ள, 

2 25 K ெவ"பநிைலய12 1% 

உ�ள,. 

25 K ெவ"பநிைலய12 99% 

உ�ள,. 

3 ெவ"பநிைலைய 

7ைற�தா2 உ0வா7�  

அள? 7ைறகிற,. 

ெவ"பநிைலைய 

7ைற�தா2 உ0வா7�  

அள? அதிகமாகிற,. 

4 நிைல"#� த�ைம அதிக�. நிைல"#� த�ைம 

7ைற?. 

5.  கா=த தி0"#�திற� கா=த தி0"#�திற� 
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#ேரா�டான�� 

கா=த"ப�ைப" ேபா2 

இ0 மடZ7. 

jkஜிய�. 

6 Rல�hறி� உ�ளா5ற2 

அதிக�. 

Rல�hறி� உ�ளா5ற2 

7ைற?. 

ஒC:ைம:  

• இQவ10 ைஹ�ரஜ�கள�� வ1கித மா5ற� 

ப1ளா�&ன�, அ� ைஹ�ரஜ� ேபா�ற வ1ைனேவக 

மா5றியா>� மி�சார� ெச>�,வதா>� நிகlகிற,. 

தன
;8�ப"3;த�: 

• 7வா�[ கலன�2 2௦K ெவ"பநிைலய12 

ஊ�கR�ட"ப�ட க*ய12 பாரா ைஹ�ரஜைன 

ெச>�,� ேபா, க* K5றி>� உறிVசி�ெகா�கிற,.      

2. பாரா  ைஹ�ரஜைன எ9வா: ஆ?;ேதா ைஹ�ரஜனாக 

மாC:வாF ? 

• பாரா ைஹ�ரஜைன ப1ளா�&ன�, அய�, அ� 

ைஹ�ரஜ� ேபா�ற வ1ைனேவக மா5றிகைள 

ேசF"பதா2 

• பாரா ைஹ�ரன�2 மி�சார�ைத ெச>�,�ேபா,  

• பாரா ைஹ�ரஜைன 800 
0
 C  ெவ"பநிைல�7 ேம2 

Wேட5�� ேபா, 

• பாரா ைஹ�ரஜLட� பாரா கா=த� த�ைம��ள 

Rல�h�கைள ேசF�7� ேபா, 

• பாரா ைஹ�ரஜைன ப1றவ1நிைல ைஹ�ரஜேனா$ 

ேசF�7� ேபா, ஆF�ேதா ைஹ�ரஜனாக 

மா5றK&��. 

3. பாரா ைஹ�ரஜன
� கா7த தி6��;திற� UVஜிய1 ஏ� ? 

• அ��க0 4ழ5சி ஈ$ ெசSய"ப$வதா2 பாரா 

ைஹ�ரஜன�� கா=த தி0"#�திற� jkஜிய� ஆ7�.  

 5.2 கனநB?  

1. கனநB? தயா3;தைல வ"ள-�. 

=-கிய Xல1: சாதாரண நOF 

=ைற: ெதாடF3சியாக மி�னா5 ப7�த2  

த;8வ1: 

• கார� கல=த நOைர ெதாடF=, மி�னா5ப7"# 

ெசSேதா (அ) ப1�ன�காS3சி வ&�ேதா 

ப1*�ெத$�க"ப$கிற,.  

• ெடSலF எF*Z எ�பவF "ேரா[� கைரச2 ம5�� 

நி�க2 மி�வாSகைள� ெகா�$ ஏN ப&நிைலகள�2 

நOைர மி�னா5ப7�7� Kைறைய அறிKக� ெசSதாF. 

பட1: 

 

அைம��, ெசய�பா#: 

• 18 அZ7ல நOளK� 4 அZ7ல வ1�டK� ெகா�ட 

எ�கினா2 ஆன கல� உ�ள,. 

• கல� எதிFமி�வாயாக ெசய2ப$கிற,.  

• ேநFமி�வாயாக ,ைளய1�ட நி�க2 தக$ 

ெசய2ப$கிற,. 

• இ, ேபா�� பல கலZக� பல ப&கள�2 

பய�ப$�த"ப$கி�றன.  

• ஒQெவா0 ப&ய1>� உ0வா7� வா��க� 

எ*�க"ப�$ உ�டா7� நOF மn�$� பைழய 

கல�தி5ேக எ$�,3ெச2ல"ப$கிற,. 

• மnதK�ள ெபா0ள�லி0=, கனநOF ப&"ப&யாக  

அடF"ப1�க"ப$கிற,. 

• இ�Kைற ஐ=, ப&நிைலக�கைள� ெகா�டதா7�.  

ப"�ன-காFKசி வ/;த� =ைற: 

• சாதாரண நO*லி0=, ப7தியள? கனநOF ப1*�க 

ப1�ன�காS3சி வ&�த2 Kைற பய�ப$கிற,. 

• நO0� கனநO0� ெகாதிநிைலய12 சிறி, ேவ�பா$ 

ெகா�&0"பதா2 இ�Kைறய12 ப1*�ெத$�க 

K&கிற,. 

2. நBைர41 கனநBைர41 ஒ�ப"#க. 

 ப�# நOF  கனநOF  

1 2௦ ௦ C – ய12 அடF�தி  ௦.998 1.௦17 

2 2௦ ௦ C – ய12 4யெவ"ப�  1.௦௦ 1.௦1 

3 2௦ ௦ C – ய12 பர"# 

கவF3சி 

72.8 

ட�க�/ெச.மn   

67.8 

ட�க�/ெச.மn  

4 2௦ ௦ C – ய12 பா7"ப�# 1௦.௦9 மி2லி 

பாSச2 

12.6 மி2லி 

பாSச2 

5 உைறநிைல  ௦ ௦ C 3.28 ௦ C 

6 ெகாதிநிைல  1௦௦ ௦ C 1௦1.42 ௦ C 

3. கனநB? கீH-கIடவC:ட� எ9வா: வ"ைன�3கிற8 ? 

அ) உேலாக�கMட� வ"ைன ஆ) உேலாக ஆKைச#கMட� 

வ"ைன இ) அமில நB3லி4ட� வ"ைன ஈ) உேலாக 

கா?ைப#கMட� வ"ைன உ) P2O5 Dட� வ"ைன ஊ) பதிQ�# 

வ"ைன 
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அ) உேலாக�கMட� வ"ைன: 

 

ஆ) உேலாக ஆKைச#கMட� வ"ைன:  

 

இ) அமில நB3லி4ட� வ"ைன:  

 

ஈ) உேலாக கா?ைப#கMட� வ"ைன: 

 

உ) P2O5 Dட� வ"ைன:  

 

ஊ) பதிQ�# வ"ைன: 

 

4. உய"? Xல-\:கள
� கனநB3� ப�� எ�ன? (அ) தாவர, 

வ"ல��கள
� வள?Kசிய"� கனநB3� ப�கள
�� எ�ன ?  

• கனநOF தாவர, வ1லZ7கள�� வளF3சிைய தைட 

ெசSகிற,. 

• கனநO*2 #ைகய1ைல வ1ைத Kைள"பதி2ைல. 

• மn�க�, தைல"ப1ர�ைட, எலிக� கனநOைர 7&�தா2 

இற=,வ1$கி�றன.  

• ஆனா>� ஒ0சில உய1*க� கனநO*2 ந�7 

வளFகி�றன.  

 5.3 ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச#:  

1. ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச# தயா3;தலி� ஏேதL1 X�: 

=ைறகைள வ"ள-�. 

1. 3௦% EFைமயான ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச# கைரச� 

ெப:த�: 

• அ) ேசா&ய� ெபரா�ைச$ட� 2௦% பன��க�& கல=த 

க=தக அமில�ைத ேசF�, H2O2 தயா*�க"ப$கிற,. 

• இதி2 3௦ % ம�$ேம GSைம�ைடய,. 

• சம�பா$: ����� + ����� → ������ + ���� 

• ஆ)5௦% க=தக அமில�ைத மி�னா5ப7�, 

ெவ5றிட�தி2 காS3சி வ&�, ெப0மளவ12 

தயா*�கலா�.  

• இதி2 3௦% ம�$ேம GSைமயான,. 

2. Eய ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச# தயா3;த�: 

 

2. ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச# கைரச� எ9வா: 

அட?�ப"-க�ப#கிற8 ? 

• மா4�களான க*ம"ெபா0�கைள��, உேலாக 

அயன�கைள�� ெவ&�, சிைத?�மா� 

G�ட"ப$கிற,. 

• நOF�ெதா�&ய12 ெபரா�ைச$ கைரச2 

எ$�,�ெகா�$ ப1*"# கல�கைள 7ைற=த 

அN�த�தி2 பய�ப$�தி ஆவ1யா�க"ப$கிற,.  

• 7ைற=த அN�த�, 33௦K ெவ"பநிைல�7� கீl காS3சி 

9௦% கைரச2 கிைட�த" ப1� ப&கமா�க"ப$கிற,.  

3. ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச/� ஆKசிஜேனCற பI� பCறி 

வ"ள-�. (அ) ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச# வலிைம மி�7த 

ஆKசிஜேனCறி எ9வா: ? 

அ) சிற=த எல��ரா� ஏ5ப1: 

 

ஆ) ெல� ச2ைபைட ச2ேப�டா�7த2: 

 

இ) ெபர[ உ"ைப ெப*� உ"பாக ஆ3சிஜேன5ற� ெசSத2: 

 

4. ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச/� ஒ#-�1 பI� பCறி எR8. 

சி2வF ஆ3ைச$ட� வ1ைன #*=, சி2வராக ஒ$�7கிற,. 

 

5. ைஹ�ரஜ� ெபரா-ைச/� பய�க� யாைவ? 

• பா�r*யா�கைள அழி�க, கி0மி நாசின�யாக 

பய�ப$கிற,. 

• K&, க�பள� ேபா�ற மி0,வான ெபா0�கைள 

ெவ]�க பய�ப$கிற,. 

• சிற=த ஆ3சிஜேன5றியாக பய�ப$கிற,. 

• ரா�ெக�$கள�2 உ=,வ1ைசைய ஏ5ப$�த 

பய�ப$கிற,. 

5.4 திரவ நிைலய"`�ள ைஹ�ரஜ� எ3ெபா6�: 

1. திரவ நிைலய"`�ள ைஹ�ரஜைன எ9வா: எ3ெபா6ளாக 

பய�ப#;தலா1 – வ"ள-�. 

• வ1யாபார sதிய12 தயா*�க"ப�ட ைஹ�ரஜன�2 

ஏற�7ைறய  4௦% ெப�ேராலிய� 4�திக*�க?� 4௦% 

அ�ேமான�யா தயா*�க?� பய�ப$கிற,. 

• எதிF கால�தி2 இைத வ1ட அதிக அள? எ*ெபா0ளாக 

பய�ப$�. 

• நOFம ைஹ�ரஜ� சிற=த ரா�ெக� எ*ெபா0ளா7�. 

• ம5ற எ*ெபா0ைளவ1ட அதிக ெவ"ப�ைத த0கிற,. 
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• வா� நிைல ைஹ�ரஜ� 21 t5றா�&2 சிற=த 

எ*ெபா0ளாக பய�ப$�த"படலா�. 

• காரண� ைஹ�ரஜைன எ*"பதா2 நOF கிைட�கிற,. 

ஆனா2 ெப�ேராலிய" ெபா0�கைள எ*"பதா2 ந34 

வா��க� ெவள�ேய�கி�றன.  

• 45�"#ற� மாசைடகிற,. அமிலமைழ ெபாழிய 

காரணமாகிற,.  

• எைதெய2லா� சமாள��க ஒேர வழி ைஹ�ரஜைன 

எ*ெபா0ளாக பய�ப$�,வேத ஆ7�.  

• ைஹ�ரஜன�2 சிற=த ஆ5ற2 உ�ள,.  

• எ$�,�கா�$: ைஹ�ரஜைன� ெகா�$ 45�"#ற� 

மாசைடயாம2 வாகனZகைள இய�க K&��.  

• ைஹ�ரஜ� ஒ0 Kத�ைம ஆ5ற2 Rல� அ2ல. 

• ஆனா2 நம�7 சாதகமான மா4ப$�தாத 

எ*ெபா0ளா7�.  

• இைத ப1ற ஆ5ற2 RலZகள�லி0=, தா� ெபற 

ேவ�$�. 

தயா3�� =ைற: 

• நOராவ1�ட� காFப� ேமானா�ைசைட ெவ"ப"ப$�தி 

நி�க2 வ1ைன)�கி ெகா�$ அN�த�ைத ெகா$�க 

Gய ைஹ�ரஜ� வா� கிைட�கிற,.  

 

• கிைட�7� CO2 – ைவ  கார�கைரசள�2 ெச>�தி 

எள�தி2 கைர�க"ப$கிற,. 

• நOைர சிைத�,� ேநர&யாக ைஹ�ரஜ� வா� 

ெபறலா�.  

• சிைத�7� ஆ5ற>�7 W*ய ஒள� மி�கல� Rல� 

ேசமி�த மி�னா5றைல பய�ப$�தலா�. 

• ஆராSசியாளFக� நOைர ேநர&யாக H2, O2 -  வாக மா5ற 

W*ய ஒள�ைய பய�ப$�,கி�றனF. 

5.5 கார உேலாக�க�: 

1. கார உேலாக�க� ��ச� aட3� �றி�ப"�ட நிற;ைத 

த6வ8 எதனா� காரண1 த6க. 

• கார உேலாக உ"ைப #�ச� 4ட*2 எ*�தா2 

அ�வ1� ெவள��h$ ns1 எல��ரா� ஆ5றைல" 

ெப5� கிளF?5� உயF ஆ5ற2 ம�ட�தி57 

தா?கிற,.  

• அ, மn�$� ஆர�ப ஆ5ற2 ம�ட�தி57 தி0�#� 

ேபா, உறிVசிய ஆ5ற2 க�#லனா7� ப7திய12 

ஒள�யாக ெவள�"ப$கிற,. 

• எ$�,�கா�$: ேசா&ய� உ"# – மVச� நிற� 

2. கார உேலாக�க� �ைறவான உ6�நிைல41 

ெகாதிநிைல41 ெபCறி6�ப8 ஏ� ? 

• கார உேலாகZக� தி�ம நிைலய12 வ>7ைற=த 

ப1ைண"ைப ெப5றி0"பதா2 7ைறவான 

உ07நிைல�� ெகாதிநிைல�� ெப5��ளன.  

3. கார உேலாக�க� வ`�ைற7த ப"ைண�ைப ெபCறி6-க 

காரண�க� யாைவ ? 

• 1. இைணதிற� எல��ரா� ஒ�� இ0"ப,. 

• 2. அ� ஆர� ெப*யதாக இ0"ப,. 

4. கார உேலாக ெதா�திய"� லி;திய;திலி678 சசீிய1 வைர 

ெகாதிநிைல, மC:1 உ6�நிைல �ைற78 ெகாIேட 

ெச�ல-காரண1 எ�ன ? 

• அ�வ1� உ0வ� அதிகமாவதா2 ப1ைண"ைப 

ஏ5ப$�தாத எல��ரா�கள�� வ1ல�7 வ1ைச�� 

அதிகமாவதா2 லி�திய�திலி0=, சீசிய� வைர 

ெகாதிநிைல, ம5�� உ07நிைல 7ைற=, ெகா�ேட 

ெச2கிற,.  

5. கார உேலாக ெதா�திய"� லி;திய;திலி678 சசீிய1 வைர 

அயன
யா-�1 ஆCற� �ைற78 ெகாIேட 

ெச�ல-காரண1 எ�ன ? 

• ேமலி0=, கீl ெச2ல அ� ஆர� அதிகமாகிற,. 

• அதனா2 உ�க0, ெவள��h$ 

எல��ராL�கிைட"ப�ட Gர� அதிக*�கிற,.  

• அதனா2 ெதா7திய12 அயன�யா�7� ஆ5ற2 

7ைற=, ெகா�ேட ெச2கிற,.  

6. கார உேலாக�க� வலிைம4ைடய ேந?மி�த�ைமைய 

ெபC:�ளன ஏ� ? 

• கார உேலாகZக� 7ைற=த அயன�யா�7� ஆ5றைல" 

ெப5��ளன.  

• அதனா2 எள�தாக ஒ0 எல��ராைன இழ=, ஒ5ைற 

ேநFமி� 4ைம அயன�ைய உ�டா�7கிற,.  

� → �� + 1!" 

• எனேவ அைவ வலிைம வலிைம�ைடய 

ேநFமி�த�ைம உைடயைவ. 

7. கார உேலாக�க� அைன;81 ஒCைற இைணதிற� 

ெகாIட தன
ம�க� – க6;ைத நியாய�ப#;8. (அ) கார 

உேலாக�கள
� ஆKசிஜேனCற எI +1 காரண1 த6க. 

• கார உேலாகZகள�� ெவள��h�&2 இைணதிற� 

எல��ரா� ஒ�� உ�ள,. 

• அத57 அ$�த உ�h�&2 KNவ,� நிர�ப1ய 

எல��ரா� உ�ள,.  

• ஒ0 எல��ராைன இழ=, ம=தவா� எல��ரா� 

அைம"ைப ெப�கி�றன.  

• எனேவ அைவ ஒ5ைற இைணதிற� ெகா�ட 

தன�மZக� என"ப$கி�றன.  

5.6 லி;திய=1 ேசா/ய=1 ப"3;ெத#;த�: 
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1. லி;திய1 மி�னாCப��� =ைறய"� எ9வா: 

ப"3;ெத#-க�ப#கிற8 ? 

ப"3;ெத#;த�: 

•  லி�திய� 7ேளாைரைட மி�னா5ப7�த2  

அைம��, ெசய�=ைற: 

• த&�த பwZகானா2 ஆன #ட�7ைகய12 ஈரமி2லாத 

லி�திய� 7ேளாைர$ எ$�,�ெகா�ள"ப$கிற,. 

• க*�,�$ ேநFமி�வாயாக?� இ0�#�க�ப1 

எதிFமி�வாயாக?� ைவ�க"ப$கிற,.  

• மி�னா5ப7�, லி�திய� ெபற"ப$கிற,.  

ெப6மளவ"� ெபற:   

• லி�திய� 7ேளாைர$, ெபா�டாசிய� 7ேளாைர$ சம 

அள? உ0கிய நிைலய12 எ$�,�ெகா�ள"ப$கிற,. 

• இ�கலைவ 72௦ K ெவ"பநிைலய12 உ0க�h&ய,. 

• ப1*&� (அ) அசி�ேடான�2 உ�ள அடF லி�திய� 

7ேளாைரைட மி�னா5ப7�,� லி�திய� ெபறலா�. 

2. லி;திய1 காC:ட�, �ள
?7த நB3� எ9வா: 

வ"ைன�3கிற8 ? 

காC:ட� வ"ைன:  

• ஈர�கா5றி2 45௦K �7 ேம2 ெவ"ப"ப$,� ேபா, 

எ*=, லி�திய� ேமானா�ைசைட�� லி�திய� 

ைந�ேர�ைட�� த0கிற,. 

 

�ள
?7த நB3� வ"ைன:  

• 7ள�F=த நOைர சிைத�, லி�திய� 

ைஹ�ரா�ைசைட�� ைஹ�ரஜைன�� த0கிற,. 

 

3. லி;திய;தி� பய�க� யாைவ ? 

• உேலாக�கலைவ ெசSய பய�ப$கிற,. 

• கா"பF, நி�க2 GSைம"ப$�,தலி2 ஆ3சிஜ� 

நO�கியாக பய�ப$கிற,. 

• லி�திய� சி�ேர�, சாலிசிேல� ேபா�ற ேநாS நO�7� 

ம0=,க� ெசSய பய�ப$கிற,. 

• லி�தியதி� ேசFமZக� க�ணா&, ம�பா�டZக� 

ெசSய பய�ப$கி�றன. 

4. ேசா/ய1 ெடள� =ைறய"� எ9வா: 

ப"3;ெத#-க�ப#கிற8 ? (அ) ேசா/ய1 ெப6மளவ"� 

எ9வா: தயா3-க�ப#கிற8 ? 

=ைற:  

• உ0கிய ேசா&ய� 7ேளாைரைட மி�னா5ப7�த2. 

அைம��:  

• ெடள� மி�னா5ப7"# கல� அய� ெப�& ேபா�ற 

அைம"# உைடய,.  

• அ&"ப7திய12 வ�ட வ&வ காFப� ேநFமி�வாயாக 

ெசய2ப$கிற,.  

• இைத3 45றி இ0�# வைளய� எதிF மி�வாயாக 

ெசய2ப$கிற,.  

• இ0 மி�வாSகைள�� ப1*�7� த$"# 4வராக க�ப1 

வைல உ�ள,.  

பட1: 

 

ெசய�=ைற: 

• மி�னா5ப7�தலி� ேபா, ேசா&ய� எதிFமி�வாய12 

உ�ள க�ப1 வைலய12 தZ7கிற,.  

• உ0கிய ேசா&யதி� அள? அதிகமா7�ேபா, வழி=, 

ெகா�கல�தி2 ேச0கிற,.  

• 7ேளா*� ேநFமி�வாய12 ப&=, அத57 ேம>�ள 

7ழாS வழியாக ெவள�ேய�கிற,.  

• சம�பா$: 2���# → 2�� + �#� 

ேசா/ய;தி� பய�க� யாைவ ? 

• ேசா&ய� ெபரா�ைச$, ேசாடாைம$, ேசா&ய� 

சயைன$ ேபா�றைவ தயா*�க பய�ப$கிற,. 

• ேசா&ய� ரச�கலைவ ஒ$�கியாக ெசய2ப$கிற,. 

• இேலசான உேலாக�கலைவ தயா*�க?� ஆ�[ைச$ 

தா,வ1லி0=, ம� உேலாகZகைள ப1*�ெத$�தலி2 

ஆ�சிஜ� நO�கியாக?� பய�ப$கிற,. 

• ப2ப&யா�கிய ஐேசா ப1*� ெசய5ைக இர"பF 

தயா*"ப12 வ1ைன)�கியாக பய�ப$கிற,. 

• வ1ைனகரண1யாக க*ம ேவதிய1யலி2 பய�ப$கிற,. 
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