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9th Science Lesson 14 Notes in Tamil 

14] அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் 

அறிமுகம் 

 நம்மைச் சுற்றியுள்ள இந்த உலகம் அதிகளவு வேதிப்ப ொருட்களொல் ஆனது என் து நொம் அறிந்தது. 
ைண், கொற்று, நீர் ைற்றும் ேொழ்க்மகக்குத் வதமேயொன அமனத்துப் ப ொருள்களும் வேதிப் 
ப ொருள்களொல் ஆனமே. அேற்றுள் குறிப் ொக அமிலங்கள், கொரங்கள் ைற்றும் உப்புகள் நம் 
அன்றொட ேொழ்வில் ப ரிதும்  யன் டுகின்றன. 

  ழச்சொறுகள், தூய்மையொக்கிகள் (சலமேப் ப ொருட்கள்) ைருந்துப்ப ொருள்கள் யொவும் நம் அன்றொட 
ேொழ்வில் முக்கிய  ங்கு ேகிக்கின்றன.  

 நம் உடலின் ேளர்சிமத ைொற்றைொனது நைது ேயிற்றில் சுரக்கும் மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலத்தின் 
மூலைொகவே நமடப றுகிறது. அமிலம் என் து வசர்ைம்; நீரில் கமரயும்ப ொழுது மைட்ரஜன் 
அயனிகமளத் (H+) தரேல்லது.  

 அவத வ ொல் கொரம் என் தும் வசர்ைம்; நீரில் கமரயும் ப ொழுது மைட்ரொக்மசடு (OH-) அயனிகமளத் 
தரேல்லது. 

 அமிலமும், கொரமும் ஒன்வறொபடொன்று விமனபுரிந்து நடுநிமல விமன விமளப ொருமளத் 
தருகின்றன. அதுவே உப்பு ஆகும். இந்தப்  ொடப் குதியில் இமேகமளப்  ற்றி நொம் விரிேொகக் 
கொண்வ ொம். 

 

அமிலங்கள் 

 கீவழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நைது அன்றொட ேொழ்வில்  யன் டுத்தப் டும் சில ப ொருட்களின் 
 டத்மதப்  ொர்க்கவும். 

 சொப்பிடக்கூடிய இந்த அமனத்துப் ப ொருள்களும் ஒவர சுமேமயக் பகொண்டமே. அதொேது 
புளிப்புச் சுமே. இந்த புளிப்புச் சுமேமய எது ஏற் டுத்துகிறது? அேற்றில் உள்ள ஏவதொ ஒரு 
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ேமகயொன வேதிச் வசர்ைங்கள் புளிப்புச் சுமேமய ஏற் டுத்துகின்றன. இமேகள் அமிலங்கள் 
என்றமழக்கப் டுகின்றன. 

 ‘ஆசிட்’ என்ற ஆங்கிலச் பசொல் ‘அசிடஸ்’ என்ற இலத்தீன் பைொழியிலிருந்து ப றப் ட்டது. அதன் 
ப ொருள் புளிப்புச் சுமே. புளிப்புச் பசமே பகொண்ட ப ொருள்கள் அமிலங்கள் எனப் டும். 

 1884-ஆம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நொட்டு வேதியியலொர் ஸ்ேொன்வட அர்ஹீனியஸ் அமிலங்கள் ைற்றும் 
கொரங்கமளப்  ற்றிய பகொள்மகமய முன்பைொழிந்தொர். அர்ஹீனியஸ் கூற்றுப் டி, அமிலங்கள் நீரில் 
கமரயும் ப ொழுது H+ அயனிகமளவயொ அல்லது H3O+ அயனிகமளவயொ தருகின்றன. அமிலங்கள் 
ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட இடப்ப யர்ச்சி பசய்யத்தக்க மைட்ரஜன் அணுக்கமளக் 
பகொண்டமே. 

எடுத்துக்கொட்டொக மைட்ரஜன் குவளொமரடு நீரில் கமரயும் ப ொழுது H+ அயனிகமளயும் , Cl- 
அயனிகமளயும் தருகிறது. 

HCl(aq) → H+(aq) + Cl-(aq) 

நீரில் அமிலம் ைற்றும் கொரத்திற்கு என்ன நிகழும்? நீர்த்த கமரசலில் ைட்டும்தொன் அமிலங்கள் 
அயனிகமளத் தருகின்றனேொ? மைட்வரொ குவளொரிக் அமிலம் நீருடன் விமனபுரிந்து மைட்ரஜன் 
அயனிகமளத் தருகிறது. நீர் இல்லொத ப ொழுது மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலத்தில் உள்ள மைட்ரஜன் 
அயனிகமளப் பிரிக்க முடியொது. 

HCl + H2O → H3O+ + Cl- 

மைட்ரஜன் அயனிகள் தனித்துக் கொணப் டுேது இல்மல. இமே நீருடன் வசர்ந்து 
மைட்வரொனியம் (H3O+) அயனிகளொக உள்ளன. ஆகவே மைட்ரஜன் அயனிகள் H+ அல்லது H3O+ ஆக 
இருக்கும். 

H+ + H2O → H3O+ 

அமிலங்களும் மூலங்களும் 

மூலங்கள் அமிலங்கள் 
ஆப்பிள் ைொலிக் அமிலம் 
எலுமிச்மச சிட்ரிக் அமிலம் 
திரொட்மச டொர்டொரிக் அமிலம் 
தக்கொளி ஆக்ஸொலிக் அமிலம் 
வினிகர் அசிட்டிக் அமிலம் 
தயிர் லொக்டிக் அமிலம் 
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ஆரஞ்சு அஸ்கொர்பிக் அமிலம் 
வதநீர் டொனிக் அமிலம் 
ேயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலம் 
எறும்பு, வதனீயின் பகொடுக்கு  ொர்மிக் அமிலம் 

 

 ல்வேறு அமிலங்கள் நீரில் கமரந்து எவ்ேொறு அயனிகமள உருேொக்குகின்றன என் மத 
கீழ்க்கண்ட அட்டேமணயில்  ொர்க்கலொம். 

அமிலங்களால் உருவான அயனிகள் 

அமிலங்கள் மூலக்கூறு 
வாய்ப்பாடு 

அயனிகள் 
உருவாதல் 

இடப்பபயர்ச்சி 
பெய்யமுடியும் 
ஹைட்ரஜனின் 
எண்ணிக்ஹக 

அசிட்டிக் அமிலம் CH3COOH H+ CH3COO- 1 
 ொர்மிக் அமிலம் HCOOH H+ HCOO- 1 
மநட்ரிக் அமிலம் HNO3 H+ NO3- 1 
சல்பியூரிக் அமிலம் H2SO4 H+ SO42- 2 
 ொஸ் ொரிக் அமிலம் H3PO4 H+ PO43- 3 

 

 அமனத்து அமிலங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட மைட்ரஜன் அணுக்கமளக் 
பகொண்டமே. ஆனொல் மைட்ரஜன் உள்ள அமனத்துப் ப ொருள்களும் அமிலங்கள் அல்ல.  
எ.கொ. மீத்வதன் (CH4) ைற்றும் அம்வைொனியொ (NH3) ஆகியமே மைட்ரஜமனக் பகொண்டுள்ளன. 
ஆனொல் இமே நீர்த்த கமரசலில் மைட்ரஜன் (H+) அயனிகமளத் தரொது. 

அமிலங்களின் வஹககள் 

 அமிலங்கள் கீழ்க்கண்டேொறு  ல்வேறு ேமககளில் ேமகப் டுத்தப் டுகின்றன. 

அ. மூலங்களின் அடிப்பஹடயில் 

கரிம அமிலங்கள் : தொேரங்கள் ைற்றும் விலங்களில் (உயிரினங்களில்) கொணப் டும் அமிலங்கள் கரிை 
அமிலங்கள் எனப் டும். 

எ.கொ: HCOOH, CH3COOH 
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கனிம அமிலங்கள் :  ொமறகள் ைற்றும் கனிைப் ப ொருள்களிலிருந்து ப றப் டும் அமிலங்கள் கனிை 
அமிலங்கள் எனப் டும். 

எ.கொ: HCl, HNO3, H2SO4 

ஆ. காரத்துவத்தின் அடிப்பஹடயில் 

ஒற்ஹைக் காரத்துவ அமிலம்: 

 இமே, ஒரு மூலக்கூறில் ஒவர ஒரு  திலீடு பசய்யப் டக்கூடிய மைட்ரஜன் அயனிமயப் ப ற்ற 
அமிலங்கள் ஆகும். இது நீர்க்கமரசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு மைட்ரஜன் அயனிமயத் 
தருகிறது. 

எ.கொ: HCl, HNO3 

இரட்ஹடக் காரத்துவ அமிலம்: இமே நீர்க்கமரசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு இரண்டு மைட்ரஜன் 
அயனிகமளத் தருகின்றன.  

எ.கொ: H2SO4 , H2CO3 

மும்ஹம காரத்துவ அமிலம்: இமே நீர்க்கமரசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு மூன்று மைட்ரஜன் 
அயனிகமளத் தருகின்றன. 

எ.கொ: H3PO4 

 அமிலங்களுக்கு கொரத்துேம் என்ற  தத்மதப்  யன் டுத்துகிவறொம். இது அதிலுள்ள இடப்ப யர்ச்சி 
பசய்யக்கூடிய மைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்மகமயக் குறிப் தொகும். எ.கொ. அடிட்டிக் 
அமிலத்தில் (CH3COOH) நொன்கு மைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தொலும், ஒவர ஒரு மைட்ரஜமன 
ைட்டுவை இடப்ப யர்ச்சி பசய்ய முடியும். எனவே இது ஒற்மறக் கொரத்துேமுமடயது. 

இ. அயனியுறும் அடிப்பஹடயில் 

 அமிலங்கள் நீரில் முழுேதுைொகவேொ அல்லது  குதியொகவேொ கமரயும் ப ொழுது மைட்ரஜன் (H+) 
அயனிகமளத் தருகின்றன. அயனியுறும் ஆற்றல் அடிப் மடயில் அமிலங்கமள இருேமகயொகப் 
பிரிக்கலொம். 

வலிஹம மிகு அமிலங்கள்: இந்த அமிலங்கள் நீரில் முழுேதுைொக அயனியுறுகின்றன. எ.கொ: HCl 
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வலிஹம குஹைந்த அமிலங்கள்: இந்த அமிலங்கள் நீரில்  குதியளவே அயனியுறும் தன்மை 
பகொண்டமே. எ.கொ: CH3COOH. 

 பேப் ம் அல்லது கதிர்வீச்சு அல்லது வேதிவிமன அல்லது மின்னிறக்கத்தொல் அயனிகமளப் 
பிரித்பதடுக்கும் நிமல அயனியொதல் எனப் டும். 

ஈ. பெறிவின் அடிப்பஹடயில் 

பெறிவு மிகு அமிலங்கள்: இது ஒரு கமரப் ொனில் அதிகளவு கமரந்துள்ள அமிலத்மதக் 
பகொண்டுள்ளது. 

நீர்த்த அமிலங்கள்: இது ஒரு கமரப் ொனில் குமறந்த அளவு கமரந்துள்ள அமிலத்மதக் 
பகொண்டுள்ளது. 

அமிலங்களின் பண்புகள் 

அ) அமிலங்கள் புளிப்புச் சுமே உமடயமே. 

ஆ) இேற்றின் நீர்த்த கமரசல்கள் மின்சொரத்மதக் கடத்தும். ஏபனன்றொல், இமே அயனிகமளக் 
பகொண்டுள்ளன. 

இ) இமே நீல லிட்ைஸ்தொமள சிேப் ொக ைொற்றும். 

ஈ) அமிலங்கள் பசயல்திறன் மிக்க உவலொகங்களுடன் விமனபுரிந்து மைட்ரஜன் ேொயுமேத் தருகின்றன. 

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑ 

 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ 

 சில உவலொகங்கள் அமிலத்துடன் விமன புரிந்து மைட்ரமன பேளிவயற்றுேதில்மல. எ.கொ: Ag, Cu 

உ) அமிலங்கள் உவலொக கொர் வனட்டுகள் ைற்றும் உவலொக ம கொர் வனட்டுகளுடன் விமனபுரிந்து கொர் ன் 
மடஆக்மசமடத் தருகின்றன. 

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ 

 NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 ↑ 

ஊ) அமிலங்கள் உவலொக ஆக்மசடுகளுடன் விமன புரிந்து உப்ம யும், நீமரயும் தருகின்றன. 

 CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O 
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எ) அமிலங்கள் கொரங்களுடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும் நீமரயும் தருகின்றன. 

 HCl + NaOH → NaCl + H2O 

இது நடுநிமலயொக்கல் விமன எனப் டும். 

அமிலங்களின் பயன்கள் 

 சல்பியூரிக் அமிலம் வேதிப் ப ொருள்களின் அரசன் என்றமழக்கப் டுகிறது. ஏபனனில்  ல 
வசர்ைங்கள் தயொரிப் தற்கு இது  யன் டுகிறது. ேொகன மின்கலங்களிலும் இது  யன் டுகிறது. 

 மைட்வரொ குவளொரிக் அமிலம், கழிேமறகமளத் தூய்மைப் டுத்தும் ப ொருளொகப்  யன் டுகிறது. 
 சிட்ரிக் அமிலம் உணவுப் ப ொருள்கமளப்  தப் டுத்தவும், நுமரத்துப்ப ொங்கும் உப்புகள் 

தயொரிக்கவும்  யன் டுகிறது. 
 மநட்ரிக் அமிலம் உரைொகப்  யன் டும் அம்வைொனியம் மநட்வரட் என்ற வசர்ைத்மதயும், சொயங்கள், 

ேண்ணப் பூச்சுகள் ைற்றும் ைருந்துகமளயும் தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. 
 ஆக்ஸொலிக் அமிலம் குேொர்ட்ஸ்  டிகத்தில் ஏற் டும் இரும்பு ைற்றும் ைொங்கனீசு  டிவுகமள சுத்தம் 

பசய்யவும், ைரப்ப ொருள்கமளத் தூய்மையொக்கவும் ைற்றும் கருப்புக்கமறகமள நீக்கவும் 
 யன் டுகிறது. 

 கொர் ொனிக் அமிலம் கொற்று அமடக்கப் ட்ட  ொனங்களில்  யன் டுகிறது. 
 டொர்டொரிக் அமிலைொனது பரொட்டிச் வசொடொவின் ஒரு  குதிப்ப ொருளொகும். 

அமிலக் கஹரெலில் நீரின் பங்கு 

 அமிலங்கள் நீரில் கமரயும் வ ொது ைட்டுவை தங்களின்  ண்புகமள பேளிப் டுத்தும். நீரில் கமரயும் 
வ ொது மைட்ரஜன் (H+) அயனிகமளத் தருேதொல், அது அமிலம் என அறியமுடிகிறது. அவத சையம் கரிைக் 
கமரப் ொனில் அமிலங்கள் அயனியுறுேதில்மல. 

 

எ.கொ: மைட்ரஜன் குவளொமரடு நீரில் கமரயும்வ ொது H+ , Cl – அயனிகமளத் தருகிறது. அவத சையம் 
எத்தனொல் வ ொன்ற கரிைக் கமரப் ொனில் அயனியுறொைல் மூலக்கூறுகளொகவே இருக்கும். 
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இராஜதிராவகம் 

 உவலொகங்களில் தங்கம் ைற்றும் பேள்ளி ைட்டுவை HCl ைற்றும் HNO3 உடன் விமனபுரியொது என் து 
நொம் அறிந்த ஒன்று. ஆனொல் இந்த இரண்டு அமிலங்களின் கலமே தங்கத்மதக் கமரக்கும் 
திறனுள்ளது. அந்த கலமேயின் ப யர் இரொஜதிரொேகம் எனப் டும். 

 இரொஜதிரொேகம் என் து மூன்று  ங்கு மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலம், ஒரு  ங்கு மநட்ரிக் அமிலம் 
கலந்த கலமே ஆகும். இதன் வைொலொர் விகிதம் 3 : 1. இது ைஞ்சள் – ஆரஞ்சு நிறமுமடய 
புமகயக்கூடிய திரேம் ஆகும். இது தங்கம் ைற்றும் சில கடின உவலொகங்கமளயும் அதிக அளவில் 
அரிைொனம் பசய்யக்கூடிய திறன் பகொண்டது. 

 இரொஜ திரொேகம் என்ற பசொல் இலத்தீன் பைொழியிலிருந்து ப றப் ட்டது. இதன் ப ொருள் திரேத்தின் 
அரசன் என் தொகும். இது மிகுந்த ஆற்றல் பகொண்டது. இரொஜதிரொேகம் மிக உன்னதைொன நிமலயில் 
உள்ள தங்கம், பிளொட்டினம் ைற்றும் ப ல்வலடியம் வ ொன்ற உவலொகங்கமளக் கூட கமரக்கேல்லது. 

வேதி ேொய்ப் ொடு : 3HCl + HNO3 

நீரில் கமரதிறன் : கமரயும் 

உருகு நிமல : -420C (-440 F, 231 K) 

பகொதி நிமல : 1080C (2260 , 381 K) 

இராஜதிராவகத்தின் பயன்கள் 

1. தங்கம் ைற்றும் பிளொட்டினம் வ ொன்ற உவலொகங்கமளக் கமரப் தற்கு முதன்மையொகப் 
 யன் டுத்தப் டுகிறது. 

2. தங்கத்மத சுத்தம் பசய்யவும், சுத்திகரிக்கவும்  யன் டுகிறது. 

காரங்கள் 

 அர்ஹீனியஸ் பகொள்மகயின் டி, கொரங்கள் நீரில் கமரயும்வ ொது மைட்ரொக்மசடு (OH-) 
அயனிகமளத் தருேனேொகும். சில உவலொக ஆக்மசடுகள் அமிலங்களுடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும், 
நீமரயும் தருகின்றன. இமே கொரங்கள் என்று அமழக்கப் டுகின்றன. நீரில் கமரயும் கொரங்கள் 
எரிகொரங்கள் (Alkali) என்றமழக்கப் டுகின்றன. ஒரு கொரம் அமிலத்துடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும், 
நீமரயும் ைட்டும் தரும். 

கொரம் + அமிலம் → உப்பு + நீர் 
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எடுத்துக்கொட்டொக, ஜிங்க் ஆக்மசடு (ZnO), HCl உடன் விமனபுரிந்து ஜிங்க் குவளொமரடு உப்பு ைற்றும் நீமரத் 
தருகிறது. 

ZnO(S) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2O(1)  

 இவதவ ொல் வசொடியம் மைட்ரொக்மசடு நீரில் அயனியுற்று, மைட்ரொக்மசடு அயனிகமளத் 
தருகிறது. ஆகவே, இது நீரில் கமரகிறது. எனவே இது ஒரு எரிகொரம் ஆகும். 

NaOH(aq) → Na+(aq) + OH-(aq)  

கொரங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட இடப்ப யர்ச்சி பசய்யத்தக்க ஆக்மசடு ைற்றும் 
மைட்ரொக்மசடு அயனிகமளக் பகொண்டுள்ளன. 

அட்டேமணயில் கொரங்கள் நீரில் கமரந்து அயனிகமள உருேொக்குேமதக் கொட்டுகிறது. 

நீரில் காரத்தின் மூலம் உருவான அயனிகள் 

காரம் மூலக்கூறு 
வாய்ப்பாடு 

அயனிகள் உருவாதல் இடப்பபயர்ச்சி 
பெய்யத்தக்க 
ஆக்ஹைடு / 
ஹைட்ராக்சில் 

அயனி 
கொல்சியம் 
ஆக்மசடு 

CaO Ca2+ O2- 1 

வசொடியம் 
ஆக்மசடு 

Na2O Na+ O2- 1 

ப ொட்டொசியம் 
மைட்ரொக்மசடு 

KOH K+ OH- 1 

கொல்சியம் 
மைட்ரொக்மசடு 

Ca(OH)2 Ca2+ OH- 2 

அலுமினியம் 
மைட்ரொக்மசடு 

Al (OH)3 Al3+ OH- 3 

 

 அமனத்து எரிகொரங்களும் கொரங்கள் ஆகும். ஆனொல் அமனத்துக் கொரங்களும் எரிகொரங்கள் அல்ல.  
எ.கொ: NaOH ைற்றும் KOH எரிகொரங்கள் ஆகும். Al(OH)3 ைற்றும் Zn (OH)3 கொரங்கள் ஆகும். 

காரங்களின் வஹககள் 
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அ. அமிலத்துவத்தின் அடிப்பஹடயில் காரங்கள் 

ஒற்ஹை அமிலத்துவ காரம்: இமே நீரில் அயனியுற்று ஒரு மூலக்கூறு கொரத்திற்கு ஒரு மைட்ரொக்மசடு 
அயனிமயத் தரு மே. எ.கொ: NaOH, KOH 

இரட்ஹட அமிலத்துவக் காரம்: இமே நீரில் அயனியுற்று, ஒரு மூலக்கூறு கொரத்திற்கு இரு மைட்ரொக்மசடு 
அயனிகமளத் தரு மே. 

எ.கொ: Ca(OH)2 , Mg(OH)2 

மும்ஹம அமிலத்துவக் காரம் : இமே நீரில் அயனியுற்று, ஒரு மூலக்கூறு கொரத்திற்கு மூன்று 
மைட்ரொக்மசடு அயனிகமளத் தரு மே.  

எ.கொ: Al(OH)3 , Fe(OH)3 

ஆ. பெறிவின் அடிப்பஹடயில் காரங்கள் 

பெறிவு மிகு காரங்கள்: இமே நீர்க் கமரசலில், அதிக சதவீதம் கொரத்மதக் பகொண்டுள்ளன. 

நீர்த்த காரங்கள்: இமே நீர்க் கமரசலில், குமறந்த சதவீதம் கொரத்மதக் பகொண்டுள்ளன. 

இ. அயனியாதல் அடிப்பஹடயில் காரங்கள் 

வலிஹம மிகு காரங்கள்: இமே நீர்த்த கமரசலில் முழுேதுைொக அயனியுறுகின்றன.  

எ.கொ: NaOH, KOH 

வலிஹம குஹைந்த காரங்கள்: இமே நீர்த்த கமரசலில்  குதியளவே அயனியுறுகின்றன. எ.கொ: NH4OH, 
Ca(OH)2 

 அமிலத்துேம் என் து ஒரு கொர மூலக்கூறிலுள்ள இடப்ப யர்ச்சி பசய்யக்கூடிய மைட்ரொக்சில் 
பதொகுதிகளின் எண்ணிக்மகயொகும். 

காரங்களின் பண்புகள் 

அ) கொரங்கள் கசப்புச் சுமே பகொண்டமே. 

ஆ) நீர்த்த கமரசலில் வசொப்பு வ ொன்ற ேழேழப்புத் தன்மைமயக் பகொண்டமே. 

இ) சிேப்பு லிட்ைஸ் தொமள நீல நிறைொக ைொற்று மே. 
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ஈ) இேற்றின் நீர்த்த கமரசல்கள் மின்சொரத்மதக் கடத்தும் திறன் உமடயமே. 

உ) கொரங்கள், உவலொகங்களுடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும், மைட்ரஜமனயும் தருகின்றன. 

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2↑ 

ஊ) கொரங்கள், அவலொக ஆக்மசடுகளுடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும், நீமரயும் தருகின்றன. இந்த 
விமனயொனது அமிலத்திற்கும், கொரத்திற்கும் இமடவய உள்ள விமன வ ொல உள்ளதொல், அவலொக 
ஆக்மசடுகள் அமிலத் தன்மையுமடயது என்ற முடிவுக்கு ேரலொம். 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

எ) கொரங்கள், அமிலங்களுடன் விமனபுரிந்து உப்ம யும், நீமரயும் தருகின்றன. 

 KOH + HCl → KCl + H2O 

வைவல குறிப்பிட்ட விமன, கொரத்திற்கும் அமிலத்திற்கும் இமடவய ஏற் டும் நடுநிமலயொக்கல் விமன 
எனப் டும். 

ஏ) அம்வைொனியம் உப்புகளுடன், கொரங்கமள பேப் ப் டுத்தும்வ ொது, அம்வைொனியொ ேொயு உருேொகிறது. 

 NaOH + NH4Cl → NaCl + H2O + NH3 ↑ 

 சில உவலொகங்கள் வசொடியம் மைட்ரொக்மசடுடன் விமனபுரிேதில்மல. Cu, Ag, Cr. 

 

 மைட்வரொ குவளொரிக் அமிலம் (அ) சல்பியூரிக் அமிலத்மத எடுத்துக் பகொள்ளவும். ஒரு தக்மகயில் 
இரண்டு ஆணிகமளப் ப ொருத்தி, அமத 100 மிலி பீக்கரில் மேக்கவும். ஆணிகமள 6V மின்கலத்துடனும், 
மின் விள்க்குடனும் ப ொருத்த வேண்டும். இப்ப ொழுது நீர்த்த மைட்வரொ குவளொரிக் அமிலத்மத பீக்கரில் 
ஊற்றி, சுவிட்மச அழுத்தவும். மின் விளக்கு ஒளிர்கிறதொ? எப் டி? இவத வசொதமனமய நீர்த்த சல்பியூரிக் 
அமிலம், குளுக்வகொஸ் ைற்றும் ஆல்கைொல் பகொண்டு பசய்யவும். வைற்கண்ட அமனத்து 
வசொதமனகளிலும் மின்விளக்கு எரிகிறதொ? ஏன்? 
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 வைற்கண்ட வசொதமனகளில் மின் விளக்கொனது, அமிலத்தில் ைட்டும் ஒளிரும். ஆனொல், 
குளுக்வகொஸ் ைற்றும் ஆல்கைொல் மின்சொரத்மதக் கடத்தொது. மின்விளக்கு ஒளிர்ேது கமரசலின் ேழிவய 
மின்சொரம்  ொய்கிறது என் மத உணர்த்துகிறது. மின்சொரைொனது அயனிகளின் மூலைொக கமரசலில் 
எடுத்துச் பசல்லப் டுகிறது. இவத வசொதமனமய கொரங்களொன வசொடியம் மைட்ரொக்மசடு ைற்றும் கொல்சியம் 
மைட்ரொக்மசடுடன் பசய்து  ொர்க்கவும். 

நீங்களாகவவ பெய்து பார்க்கவும்:  டத்தில் கொட்டியுள்ளேொறு எலுமிச்மச மின்கலம் அமைக்கவும். 

 

காரங்களின் பயன்கள் 

i. வசொப்பு தயொரிக்க வசொடியம் மைட்ரொக்மசடு  யன் டுகிறது. 
ii. கட்டிடங்களுக்கு சுண்ணொம்பு பூச கொல்சியம் மைட்ரொக்மசடு  யன் டுகிறது. 
iii. ேயிற்றுக் வகொளொறுக்கு ைருந்தொக பைக்னீசியம் மைரொக்மசடு  யன் டுகிறது. 
iv. துணிகளில் உள்ள எண்பணய்க் கமறகமள நீக்குேதற்கு அம்வைொனியம் மைட்ரொக்மசடு 

 யன் டுகிறது. 

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கஹளக் கண்டறியும் வொதஹனகள் 

அ) லிட்மஸ் தாளுடன் வொதஹன 

 அமிலம் நீல லிட்ைஸ் தொமள சிேப் ொக ைொற்றும். கொரம் சிேப்பு லிட்ைஸ் தொமள நீலைொக ைொற்றும். 

ஆ) நிைங்காட்டி பினாப்தலீனுடன் வொதஹன 

 அமிலத்தில் பினொப்தலீன் நிறைற்றது. கொரத்தில் இளஞ்சிேப்பு நிறத்மத உருேொக்கும். 
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இ) நிைங்காட்டி பமத்தில் ஆரஞ்சுடன் வொதஹன 

 அமிலத்தில் பைத்தில் ஆரஞ்சு இளஞ்சிேப்பு நிறத்மத உருேொக்கும். கொரத்தில் பைத்தில் ஆரஞ்சு 
ைஞ்சள் நிறத்மத உருேொக்கும். 

 

அமில கார நிைங்காட்டி 

நிைங்காட்டி அமிலத்தில் நிைம் காரத்தில் நிைம் 
லிட்ைஸ் நீலம் – சிேப்பு சிேப்பு – நீலம் 

பினொப்தலீன் நிறைற்றது இளஞ்சிேப்பு 
பைத்தில் ஆரஞ்சு இளஞ்சிேப்பு  ைஞ்சள் 

 

அமிலம் மற்றும் காரக் கஹரெல்களின் வலிஹம 

pH அளவீடு 

 கமரசமல, மைட்ரஜன் அயனிகளின் பசறிவின் அடிப் மடயில் அளவிடுதவல pH அளவீடு 
எனப் டும். pH –இல் உள்ள p என் து பஜர்ைன் பைொழியில் உள்ள “ப ொட்டன்ஷ்” என்ற ேொர்த்மதமயக் 
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குறிக்கிறது. இதன் ப ொருள் “அதிக ஆற்றல்” என் தொகும். pH அளவீட்டில் 0 முதல் 14 ேமர அளவிடப் டும். 
pH ைதிப்புகள், ஒரு கமரசலின் அமிலத்தன்மை, கொரத்தன்மை ைற்றும் நடுநிமலத் தன்மை ஆகியேற்மற 
அமடயொளம் கொண உதவுகின்றன. 

 அமிலத் தன்மை பகொண்ட கமரசலின் ைதிப்பு 7 ஐ விடக் குமறேொக இருக்கும். 
 கொரத் தன்மை பகொண்ட கமரசலின் ைதிப்பு 7ஐ விட அதிகைொக இருக்கும். 
 நடுநிமலத் தன்மை பகொண்ட கமரசலின் ைதிப்பு 7-க்குச் சைைொக இருக்கும். 

உப்புகள் 

 உப்பு என்றொவல சொதொரண உப்பு உங்கள் நிமனவிற்கு ேரலொம். கடல் நீரில்  ல ேமகயொன உப்புகள் 
கமரந்துள்ளன. அேற்றிலிருந்து வசொடியம் குவளொமரடு பிரித்பதடுக்கப் டுகிறது. இமே  ல ேமககளில் 
 யன் டுகின்றன. அமனத்து உப்புகளும் அயனிகளின் வசர்ைைொகும். அமிலங்களுக்கும், 
கொரங்களுக்குமிமடவய நிகழும் நடுநிமலயொக்கும் விமனயின் மூலம் கிமடக்கும் விமள ப ொருள்கவள 
உப்புகளொகும். இமே நீரில் கமரந்து வநர் ைற்றும் எதிர் அயனிகமள உருேொக்குகின்றன. 

 

உப்புகளின் வஹககள் 

ொதாரண உப்புகள்: 

 ஓர் அமிலம் ைற்றும் கொரம் இேற்றின் முழுமையொன நடுநிமலயொக்கலின் வ ொது சொதொரண உப்பு 
கிமடக்கிறது. 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 

அமில உப்புகள்:  

 ஓர் உவலொகைொனது அமிலத்திலுள்ள மைட்ரஜன் அணுக்களின்  குதியளமே 
பேளிவயற்றுேதொல் இமே உருேொகின்றன.  ல கொரத்துே அமிலத்மத ஒரு கொரத்தினொல்  குதியளவு 
நடுநிமலயொக்கி இமே ப றப் டுகின்றன. 

NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O 

கார உப்புகள்: 
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 இமே இரு அமிலத்துே அல்லது மூன்று அமிலத்துேக் கொரங்களிலுள்ள மைட்ரொக்மசடு 
அயனிகமள ஓர் அமிலத்தொல்  குதியளவு பேளிவயறச் பசய்து ப றப் டுகிண்றன. 

Pb(OH)2 + HCL → Pb(OH)Cl + H2O 

இரட்ஹட உப்புகள்: 

சைைொன மூலக்கூறு எமடவிகித அளவுகளில் இரண்டு எளிய உப்புகளின் நிமறவுற்ற 
கமரசல்கமளச் வசர்த்து  டிகைொக்கும் வ ொது இரட்மட உப்புகள் உருேொகின்றன. உதொரணைொக, ப ொட்டொஷ் 
 டிகொரம் என் து ப ொட்டொசியம் சல்வ ட் ைற்றும் அலுமினியம் சல்வ ட் கலந்த கலமேயொகும். 

KAl(SO4)2. 12H2O 

உப்புகளின் பண்புகள் 

 உப்புகள் ப ரும் ொலும் திடப்ப ொருள்களொகும். அதிக பேப் நிமலயில் உருகவும், பகொதிக்கவும் 
பசய்கின்றன. 

 ப ரும் ொலொன உப்புகள் நீரில் கமரயும். எ.கொ: வசொடியம் குவளொமரடு, ப ொட்டொசியம் குவளொமரடு, 
ஆனொல் சில்ேர் குவளொமரடு நீரில் கமரயொது. 

 நிறைற்றது. பேண்மையொனது, கன சதுர  டிகம் அல்லது  டிகத் தூளொக இருக்கும். 
 நீமர உறிஞ்சும் தன்மையுமடயது. 

படிக நீர் 

  ல உப்புகள் நீர் மூலக்கூறுகளுடன் இமணந்து  டிகைொகக் கொணப் டுகின்றன. இந்த நீர் 
மூலக்கூறுகள்  டிக நீர் எனப் டும்.  டிக நீமரக் பகொண்ட உப்புகள் நீவரற்ற உப்புகள் எனப் டும். உப்புடன் 
இமணந்து நீவரற்றம் பகொண்ட நீர் மூலக்கூறுகமள வேதி ேொய்ப் ொட்டிற்குப் பின் ஒரு புள்ளி மேத்து 
அதன் அளவு குறிப்பிடப் டும். எ.கொ கொப் ர் சல்வ ட் என்ற உப்பில் ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. 
அதமன இவ்ேொறு எழுதலொ: CuSO4.5H2O. இதமன கொப் ர் சல்வ ட் ப ன்டொமைட்வரட் என அமழக்கலொம். 
இந்த  டிக நீர் கொப் ர் சல்வ ட்மட நீல நிறைொக ைொற்றும். இதமன பேப் ப் டுத்தும் வ ொது நீர் 
மூலக்கூறுகமள இழந்து பேண்மையொக ைொறும். 
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  டிக நீர் அற்ற உப்புகள் நீவரற்றம் அற்ற உப்புகள் எனப் டும். இமே தூளொகக் கொணப் டும். 

உப்ஹப அஹடயாளம் காணுதல் 

i. இயற் வொதஹனகள்: உப்புகளின் நிறம், ைணம் ைற்றும் அடர்த்தி ஆகியேற்மற அறிதல். இந்த 
வசொதமன நம் கத்தன்மை அற்றது. 

ii. உலர் பவப்பவொதஹன: உலர்ந்த வசொதமனக் குழொயில் சிறிதளவு உப்ம  எடுத்துக்பகொண்டு 
சூடு டுத்தவும். நீர் ஆவியொன பிறகு, கமரயொத உப்புகள் வசொதமனக் குழொயின் அடியில் தங்கும். 

iii. சுடர் வொதஹன: சில உப்புகள் அடர் மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலத்துடன் விமனபுரிந்து அேற்றின் 
குவளொமரடுகமளத் தருகின்றன. அடர் மைட்வரொகுவளொரிக் அமிலத்துடன் கலந்த கலமே 
பிளொட்டினம் கம்பியின் உதவிவயொடு சுடரில் கொட்டப் டுகிறது. 

சுடரின் நிைம் காண்பஹவ 
பசங்கல் சிேப்பு Ca2+ 

ப ொன்னிற ைஞ்சள் Na+ 

இளஞ்சிேப்பு ஊதொ K+ 

 ச்மச Zn2+ 

iv. மைட்வரொ குவளொரிக் அமிலத்மத, கொர் வனட் உப்புகளுடன் வசர்க்கும் ப ொழுது, நுமர ப ொங்கும் 
கொர் ன் மடஆக்மசடு ேொயுமேத் தருகிறது. 

உப்புகளின் பயன்கள் 

ொதாரண உப்பு – வொடியம் குவளாஹரடு (NaCl) 

 இது நம் அன்றொட உணவிலும், உணமேப்  ொதுகொப் திலும்  யன் டுகிறது. 

ெலஹவ வொடா – வொடியம் கார்பவனட் (Na2CO3) 

i. இது கடின நீமர பைன்னீரொக்கப்  யன் டுகிறது. 
ii. இது கண்ணொடித் பதொழிற்சொமல, வசொப்பு ைற்றும் வ ப் ர் பதொழிற்சொமலகளில்  யன் டுகிறது. 
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ெஹமயல் வொடா – வொடியம் ஹபகார்பவனட் (NaHCO3) 

i. இது பரொட்டிச் வசொடொ தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. பரொட்டிச் வசொடொ என் து சமையல் வசொடொவும், 
டொர்டொரிக் அமிலமும் வசர்ந்த கலமேயொகும். 

ii. இது வசொடொ – அமில தீயமணப் ொன்களில்  யன் டுகிறது. 
iii. வகக் ைற்றும் பரொட்டிகமள பைன்மையொக ைொற்றுகிறது. 
iv. இது அமில நீக்கியில் உள்ள ஒரு  குதிப்ப ொருள் இந்தக் கமரசல் கொரத் தன்மை ப ற்றிருப் தொல் 

ேயிற்றிலுள்ள அதிகப் டியொன அமிலத்மத நடுநிமலயொக்குகிறது. 

ெலஹவத் தூள் – கால்சியம் ஆக்ஸிகுவளாஹரடு (CaOCl2) 

i. கிருமி நொசினியொகப்  யன் டுகிறது. 
ii.  ருத்தி ைற்றும் லினன் துணிகமள பேளுக்கப்  யன் டுகிறது. 

பாரிஸ் ொந்து – கால்சியம் ெல்வபட் பைமிஹைட்வரட் (CaSO4. ½ H2O) 

i. முறிந்த எலும்புகமள ஒட்ட மேப் தற்குப்  யன் டுகிறது. 
ii. சிமலகளுக்கொன ேொர்ப்புகமளச் பசய்யப்  யன் டுகிறது. 
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