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அமிலங் களும் காரங் களும் & pH அளவு
அமிலங் களும் காரங் களும்
அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பெரும்ொலும் தண்ண ீரில்
கரரக்கப்ெடுகின்றன, ெின்னர் அரை ஒரு கரரசல் என
அரைக்கப்ெடுகின்றன. ஒரு அமிலக் கரரசலானது தண்ணரில்
ீ
கரரந்துள்ள
அமிலமாகும், ஒரு காரக் கரரசலானது தண்ண ீரில் கரரந்துள்ள காரங்கள்
ஆகும். அமிலங்கள் அமிலச் சுரை புளிப்புச் சுரையானது. சில அமிலங்கள்
அரிக்கும் தன்ரம பகாண்டரை. ஒரு அமிலம் அரிக்கும்
தன்ரமயுரடயதாக இருப்ெதால், இது மற்ரறயப் பொருட்களுடன்
பதாடர்புெடும் பொழுது

பொருட்களில் துரளகரள ஏற்ெடுத்தலாம்.

ைலுைான அமிலங்களும்

ெலைனமான
ீ
அமிலங்களும் உள்ளன.

ெலைனமான
ீ
அமிலங்கள் ஆெத்தற்றரை, அரை ெைங்கள் கூட்டுப்
ெைங்களில் காணப்ெடுகின்றன.
(சிற்றிக் அமிலம்) எலுமிச்சப்புளியானது ததசிக்காயில் காணப்ெடும் ஒருைித
அமிலத்தன்ரம குரறந்த புளிைரகயாகும். நாங்கள் அமிலத்தன்ரம குரறந்த
புளிைரககரள உணவுடன் தசர்ப்ெதன் மூலம் உணரைப் ெழுதரடயாமல்
ொதுகாக்கலாம். அமிலத்தன்ரம குரறந்த அமிலங்களுக்கு உதாரணம்
எலுமிச்சம்புளி, எடிக்(அசற்றிக் அமிலம்). இரை இரண்ரடயும் உணவுக்குப்
ெயன்ெடுத்தலாம். இலற்றிக் அமிலம் அமிலத்தன்ரம குரறந்த
அமிலம். இதரன ொலில் உள்ள ெற்றீரியாக்கள் தயாரிக்கின்றன.
அமிலத்தன்ரம கூடிய அமிலங்கள் ொதிப்ரெ உருைாக்கும். அரை
எரிவுத்தன்ரமரய ஏற்ெடுத்தும். அமிலத்தன்ரம கூடிய அமிலங்களாைன
ஐதரசன் குதளாரிட்டு( HCl ) சல்பூரிக்கமிலம் (H2SO4) ரநதிரிக்கமிலம் (HNO3),
இரரப்ரெயில் உள்ள ஐதரசன் குதளாரிட்டு( HCl ) உணரைச் சிறு
துகள்களாக்குைதுடன் உணைில் உள்ள ெற்றீரியாக்கரளயும் பகால்லுகின்றது.
காரங்களும் பைவ்தைறு தன்ரம உரடயரை. சில காரத்தன்ரம கூடியரை,
மற்ரறயரை காரத்தன்ரம குரறந்தரை. காரத்தன்ரம கூடியரை
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எரிவுத்தன்ரம உரடயரை. காரங்கள் நீரில் கரரந்தால் காரக்கரரசல் என
அரைக்கப்ெடும். காரங்களுக்கு உதாரணம் தசாடியம் ஐதபராட்ரசட்டு (NaOH)

அதமானியா (NH3) சுண்ணாம்பு ( CaCO3) தசாடியம் ஐதபராட்ரசட்டு ஓர்
ைலிரமயான காரம் அதனால் தளொடங்களில் ெடிந்த நிறக் கரறகரள
அகற்றவும், குைாய்களில் ஏற்ெடும் அரடப்புக்கரள நீக்கவும் உதவும்.
அதமானியா இயற்ரகயில் காணப்ெடும் ஒரு ைலிரம குரறந்த
காரமாதலால் அைற்ரற பொருட்கரளக் (சலரைக்கு) கழுவுைதற்குப்
ெயன்ெடுகிறது. சல்மியாக் மிகவும் ைலுைான எரிக்கும் தன்ரம உள்ள
காரம்.
காரங்கள் அமிலங்களுடன் தாக்கமரடந்து நடுநிரலயாகின்றன.

pH அளவீடு
pH அளைடு
ீ ஒரு கரரசல் ஒரு அமில அல்லது காரத்தின் தன்ரமரய
காட்டுகிறது. ஒரு pH அளைட்டில்
ீ
1 இலிருந்து 6 ைரரயும்
அமிலத்தன்ரம உள்ள பொருட்கரளயும், 8 இலிருந்து 14 ைரரயும்
காரத்தன்ரம உள்ள பொருட்கரளயும்.

pH 7 ஆக இருந்தால், அது

நடுநிரல உள்ளது என்ெரதயும் அறியலாம். அதாைது, நடுநிரல
என்றால் அது

அமிலதன்ரம, காரத்தன்ரம இரண்டுமற்றரை. தூய

நீர் நடுநிரலயானது

அதன்

கரரசலானது அதிக pH ஒரு
2

pH =7. குரறந்த pH உள்ள ஒரு அமிலக்
அமிலக்கரரசரல ைிட அதிக
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அமிலத்தன்ரம ைாய்ந்தது.

மிக உயர்ந்த pH மதிப்ரெக்

பகாண்டிருக்கும் காரங்கள் மிகவும் ைலுைான காரங்களாக இருக்கும்.
pH அளைானது ஒரு அலகால் கூடும் தொது ஒரு அமிலக்கரரசலின்
அமிலத்தன்ரம ஒவ்பைாரு முரறயும் ெத்து மடங்காக அதிகரிக்கும்.
அதாைது, pH 4 கரரசலானது pH 5 கரரசரலக் காட்டிலும் ெத்து
மடங்கு அமிலமானது, மற்றும் pH 6 கரரசரலைிட நூறு மடங்கு
அமிலமானது. pH 12 ஐக் பகாண்ட காரக்கரரசலானது pH 11 ஐக்
பகாண்ட காரக்கரரசரல ைிட10 மடங்கு அதிகமானது, அத்துடன் pH
10 ஐக் பகாண்ட காரக்கரரசரல ைிட100 மடங்கு அதிகமானது. ஒரு
கரரசலின் pH ஐக் கண்டறிைதற்கு ஒரு காகிதத்தாலான காட்டிரயப்
ெயன்ெடுத்தலாம். காட்டியானது கரரசலின் pHஅமிலத்தன்ரமரயப்
பொறுத்து நிறம் மாறும்.
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அமிலங் கள் , காரங் கள் , pH அளவிற் கான வினாக்கள்
சரியான பசாற்கரள கீ தை உள்ள கட்டத்தில் இருந்து பதரிவு பசய்து
நிரப்புைதன் மூலம்

சரியான

ைாக்கியங்கள் உருைாக்குங்கள்.

கட்டத்தில் பசாற்கரள நீங்கள் காணலாம்.

அமிலங்களும்

காரங்களும்

பெரும்ொலும்

தண்ண ீரில்

கரரக்கப்ெடுகின்றன, இைற்ரறக் _________________ என்று
அமிலம்

தண்ண ீரில்

கரரந்தால்

__________________________

காரங்கள் தண்ண ீரில் கரரந்தால்
ததசிக்காய்ப்புளி ஒரு
ஐததராக்குதளாரிக்
எடுத்துக்காட்டு.

ஒரு

பெரும்ொலும்
அரைப்ெர்

pH அளைடு
ீ

கரரசல் அமிலமா

காட்டுகிறது. அமிலக் கரரசல்
பகாண்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு.

_______________________த்திற்கு

ைலுைான

_______________ என
ஒரு

காரக்

அல்லது

கரரசரல

காரமா

___________________ ைரரயான

காரக் கரரசல்

எனக்
pH ஐக்

________________________ ைரரயான

pH ஐக் பகாண்டுள்ளது. ஒரு கரரசல் pH7ஆக

இருந்தால், அது

__________________யானது.
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ஆகும்.

______________________________ ஆகும்.

________________________ திற்கு
அமிலம்

அரைப்ெர்.
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