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ேவதியியல்
•

சுமா

30 ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புைதயுண்ட மரங்கள் பற்பல

மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு நிலக்கrயாக மாறுகிறது.

•

நமது சுற்றுப்புறத்ைத உற்றுேநாக்கினாேல ேபாதும். பல புதிய
கண்டுபிடிப்புகைள நம்மால் உருவாக்க முடியும். இதற்கு 1948 – ஆம்
ஆண்டு ஜா ஜ் ெமஸ்ட்ரல் என்பவ

உருவாக்கிய ெவல்க்ேரா (Velcro)

ஒரு சrயான உதாரணம்.

•

இந்தியாவின் முதல் அனுமதி ெபற்ற சிெமண்ட் ெதாழிற்சாைல
குஜராத்தில் உள்ள ேபா பந்த

என்னும் ஊrல் 1914 ஆம் ஆண்டு

இந்தியா சிெமண்ட் லிமிெடட் என்னும் நிறுவனத்தால்
ெதாடங்கப்பட்டது.

•

பருப்ெபாருளின் நான்காவது நிைல ‘பிளாஸ்மா’ – அதிக
ெவப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிைல. பருப்ெபாருளின் ஐந்தாம் நிைல
‘ேபாஸ் – ஐன்ஸ்டீன் காண்டன்ேஸட்’ – அதிக குளிரூட்டப்பட்ட
திடப்ெபாருள்.

•

ெமழுகு எrதல் என்பது ஒரு ேவதி மாற்றமாகும். ெமழுகு
எrயும்ேபாது அதன் மூலக்கூறுகள் கrயமில வாயு மற்றும் நV ராக
மாற்றம் அைடகின்றது.

•

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் உள்ள வாசைன, நிறம் மற்றும்
சுைவ ஆகியவற்றின் காரணம் அவற்றில் ஃபினாலிக் ேச மங்கள்
இருப்பேத ஆகும்.
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•

ஃபினாலிக் ேச மங்கள் இதயேநாய் மற்றும் சிலவைகயான
புற்றுேநாய்கைளயும் தடுக்கும் தன்ைமயுைடயது.

•

புது ெடல்லியில் உள்ள குதுப்மினா

அருகில் அைமந்துள்ள

இரும்புத்தூண் 7 மீ ட்டருக்கு ேமல் உயரமும் 6000 கிகி எைடயும்
ெகாண்டது. இது 1600 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. இவ்வளவு
காலம் கடந்தும் கூட, இந்த இரும்புத்தூண் இன்றும்
துருப்பிடிக்கவில்ைல.உலகின் பல பகுதியில் உள்ள ஆய்வாள கள்
இதன் தன்ைமையப் பற்றி ஆய்வு ெசய்துள்ளா கள். இதன் மூலம்,
இந்திய கள் 1600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்ேத உேலாகத்
ெதாழில்நுட்பத்ைதத் ெதrந்து ைவத்துள்ளைதக் காட்டுகிறது.

•

அமிலம் என்ற வா த்ைத ‘அசிடஸ்’ என்ற இலத்தVன் ெமாழிச்
ெசால்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்ெசால்லின் ெபாருள் புளிப்பு
என்பதாகும்.

•

தாதுப் ெபாருள்களிலிருந்து ெபறப்படும் அமிலம் கனிம அமிலம்
எனப்படும்.

•

எல்லா அல்கலிகளும் காரங்களாகும். ஆனால் எல்லாக்
காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல.

•

‘அல்கலி’ என்ற வா த்ைத அராபிக் ெசால்லிலிருந்து வந்ததாகும்.
இதன் ெபாருள் ‘மரச்சாம்பல்’. இந்தச் சாம்பலில் ேசாடியம் மற்றும்
ெபாட்டாசியத்தின் கா பேனட்டுகள் இருக்கும்.
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காரத்தின் ெபய
சுட்ட சுண்ணாம்பு

காரத்தின் ெபய
கால்சியம் ைஹட்ராக்ைசடு

•

ேவறுெபய
கால்சியம் ஆக்ைசடு

காணப்படும் ெபாருள்
சுண்ணாம்பு நV

மனித உடலில் உள்ள ெசல்களில் (DNA) டி ஆக்ஸிrேபா நியூக்ளிக்
அமிலம் உள்ளது. இைவ ெசல்களின் ெசயல்கைளக்
கட்டுப்படுத்துகிறது. எடுத்துகாட்டாக இந்தச் ெசல்கள் மனிதனின்
உடல் அைமப்பு, நிறம் மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றிற்குக் காரணமாக
அைமகிறது.

கrம அமிலங்களின் பயன்கள்
1. உணைவப் பதப்படுத்த
2. ைவட்டமின் C தயாrக்க
3. சைமயல் ேசாடா தயாrக்க
4. உணவு மற்றும் குளி பானங்களின் சுைவையக் கூட்ட

காரங்களின் பயன்கள்
1. ேவதியியல் ஆய்வகங்களில் பயன்படுகிறது.
2. ேசாப்பு, துணி மற்றும் பிளாஸ்டிக் தயாrக்கும் ெதாழிற்சாைலயில்
பயன்படுகிறது.
3. ெபட் ேராலியம் சுத்திகrப்பு நிைலயங்களில் பயன்படுகிறது
4. காகிதம், மருந்து தயாrப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.
5. ஆைடகளில் படிந்துள்ள கைற, எண்ெணய் பிசுக்குகைல அகற்றப்
பயன்படுகிறது.

•

கந்தக அமிலம் ேவதிப் ெபாருள்களின் அரசன் என்று
அைழக்கப்படுகிறது.
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வட்டுப்
V
பயன்பாடு
ேசாடியம் குேளாைரடு

உணைவக் ெகடாமல்
பாதுகாக்கவும், சுைவையக்
கூட்டவும்

ேசாடியம் ைப கா பேனட்

குளி பானம், ெராட்டி தயாrப்பு

நV ேரற்றப்பட்ட ெபாட்டாசியம்

தண்ண Vைரத் தூய்ைமப்படுத்த

அலுமினியம் சல்ேபட்

ெதாழிற்சாைலப் பயன்பாடு
ேசாடியம் கா பேனட்

சலைவச் ேசாடா தயாrக்க

காப்ப

பூச்சிக்ெகால்லி

சல்ேபட்

ெபாட்டாசியம் ைநட்ேரட்

•

ெவடிமருந்து தயாrக்க

தVைய அைணப்பதற்கு திண்ம கா பன்ைடஆக்ைஸடு அல்லது
கா பன்ெடட்ராகுேளாைரடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

•

கr, டீசைல எrக்கும்ேபாது கந்தகைடஆக்ைஸடு வாயு
ெவள்ேயறுகிறது.

•

பால் என்பது நV மக் ெகாழுப்பு, புரதம் மற்றும் நV

ேச ந்த

கலைவயாகும்.

•

தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள்கேள அணுக்களாகும்.

•

ஒேர வைக அல்லது ெவன்ேவறு வைக அணுக்களால் ஆனைவ
மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

•

ைஹட்ரஜன், ைநட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கா பன், அலுமினியம், தங்கம்,
ெவள்ளி ேபான்றைவ தனிமங்களுக்குச் சான்றுகளாகும்.
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•

புவியில் உள்ள 20 விழுக்காடு ஆக்சிஜன் அேமசான் காட்டில்
உருவாகிறது.

•

ஒரு (அவுன்ஸ்) ேதக்கரண்டித் தங்கத்ைத 80 கிேலாமீ ட்ட

(50 ைமல்)

நV ளத்திற்குக் கம்பியாக நV ட்ட முடியும்.

•

நமது உடலில் உள்ள கா பனின் அளைவக் ெகாண்டு 9000
ெபன்சிலுக்கு ைம நிரப்பலாம்.

•

ைவரத்தின் முைனையக் ெகாண்டு ெவட்ட முடியாத ெபாருைளக்
கூட உயrய வாயுவான ெசனான் ேலசைரப் பயன்படுத்தி
ெவட்டமுடியும்.

•

ஒரு சராசr மனிதனின் உடலில் 250 கிராம் உப்பு உள்ளது

•

அதிக உருகுநிைலையக் ெகாண்ட (3410ºC) உேலாகம் டங்ஸ்டனாகும்

•

பழங்காலத்தில் ேவதியியல் அறிஞ கள் இரும்ைபத் தங்கமாக
மாற்ற முடியும் என்று நம்பினா கள். இவ்வாறு மாற்றும் கைல
அல்ெகமி என்று அைழக்கப்படுகிறது. இந்தக் கைலஞ கள்
‘அல்ெகமிஸ்டுகள்’ அல்லது இரசவாதிகள் என்று
அைழக்கப்படுகின்றன .
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தனிமங்களின்

இலத்தVன் / கிேரக்கப்

ெபய

குறியீடு

ெபய

ேசாடியம்

ேநட்rயம்

Na

ெபாட்டாசியம்

ேகலியம்

K

இரும்பு

ஃெப ரம்

Fe

காப்ப

குப்ரம்

Cu

சில்வ

அ ெஜண்டம்

Ag

ேகால்டு

ஆரம்

Au

ெம க்குr

ைஹட்ரா ஜிரம்

Hg

ெலட்

ப்ளம்பம்

Pb

டின்

ஸ்ேடனம்

Sn

ஆண்டிமனி

ஸ்டிபியம்

Sb

டங்ஸ்டன்

உல்ஃபரம்

W

ெபய

குறியீடு

ெபய

உருவான விதம்

அெம சியம்

Am

அெமrக்கா நாடு

யுேராபியம்

Eu

ஐேராப்பா நாடு

ேநாபிலியம்

No

அல்ஃபிரட் ேநாபல்

அேயாடின்

I

ஊதா நிறம்

ெம க்குr

Hg

கடவுளின் ெபய

புளூட்ேடானியம்

Pu

புளூட்ேடா (ேகாள்)

ெநப்டியூனியம்

Np

ெநப்டியூன் (ேகாள்)

யுேரனியம்

U

யுேரனஸ் (ேகாள்)

•

(அறிவியல் அறிஞ )

காந்தத்தால் இரும்புச் சல்ைபடு கவரப்படுவதில்ைல. இரும்புச்
சல்ைபடில் நV த்த சல்ஃபியூrக் அமிலம் ேச க்கும்ேபாது நிறமற்ற,
அழுகிய முட்ைட மணத்துடன் ஒரு வாயு ெவளிவருகிறது. இந்த
வாயு ைஹட் ரஜன் சல்ைபடு ஆகும்.
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 பிளாஸ்டிக் ெபாருள்கள் சிைதவுற ஏறக்குைறய 50,000 ஆண்டுகள் ஆகும்.
 ைஹட்ேரா ஃபுளூrக் அமிலம் கண்ணாடிையக் கைரக்க வல்லது.

•

தாவரங்கள், விலங்குகள் ேபான்ற உயிருள்ள மூலங்களிலிருந்து
ெபறப்படும் ேச மங்கள் கrமச் ேச மங்கள் ஆகும். சான்று: புரதம்,
ெமழுகு, எண்ெணய், ச க்கைர ேபான்றைவ.

•

கிேரக்க ெமாழியில் அணு என்ற ெசால்லுக்கு “உைடக்க
முடியாதைவ” என்பது ெபாருளாகும்.

•

இயற்பியல் அல்லது ேவதியியல் மாற்றத்தின் மூலம் நிைறைய
ஆக்கேவா அல்லது அழிக்கேவா முடியாது”. இதுேவ ெபாருண்ைம
அழிவின்ைம விதி.

•

முதன்முதலில் ைமக்கல்ஃபாரேட தாம் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வுகளின்
மூலம் பருப்ெபாருள்கள் மின்தன்ைம ெகாண்டைவ என்பைத உறுதி
ெசய்தா .

•

1891 ஆம் ஆண்டு அய லாந்து நாட்டு இயற்பியலாள
ஸ்ேடான் ஸ்ேடானி என்பவ

ஜா ஜ் ஜான்

மின் அணுக்கள் என்பைவ

எலக்ட்ரான்கள் என்று முதன்முதலில் முன்ெமாழிந்தா .

•

ஆங்கிேலேய அறிவியல் அறிஞ

ேஜ.ேஜ.தாம்சன் எலக்ட்ரான்

மற்றும் ஐேசாேடாப்புகைளக் கண்டுபிடித்தா .

•

1774 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதன்முதலில் நிலக்கr ேதாண்டி
எடுக்கப்பட்டது. நிலக்கr உற்பத்தியில் உலகில் இந்தியா
மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. உலகில் நிலக்கrயின் மூன்றில்
இரண்டு பங்கு அெமrக்காவிலும், சீனாவிலும் கிைடக்கிறது.

8
Admission open for : Bank / SSC / TNPSC / Railways / Insurance / TET / CSAT/ Police /etc., 9884 22 22 49

•

சதுப்பு நிலங்களிலிருந்து கிைடக்கும் நிலக்கrயில் அதிக அளவில்
கந்தகம் (சல்ப ) இருக்கும்.

•

குைவத், ஈராக், ஈரான், ரஷ்யா, ெமக்சிேகா, அெமrக்கா ேபான்ற
நாடுகள் அதிக அளவில் ெபட்ேராலியம் உற்பத்தி ெசய்யும்
நாடுகளாகும். இந்தியாவில் ெபட்ேராலியமானது அஸ்ஸாம்,
குஜராத், மகாராஷ்ட்ரா (மும்ைப), ஆந்திரா (ேகாதாவr, கிருஷ்ணா)
தமிழ்நாடு (காவிr ஆற்றுப்படுைக) ஆகிய இடங்களில்
கிைடக்கின்றது.

•

பூமிக்கடியில் துைளயிட்டு ெபட்ேராலியம் எடுக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு ெபறப்படும் கருைமநிறத் திரவேம கச்சா எண்ெணய்
ஆகும்.

•

இவ்வாறு வியாபார rதியான பல்ேவறு பயனுள்ள ெபாருள்கைளப்
ெபற்றிருப்பதால் ெபட்ேராலியத்ைதயும் கருப்புத்தங்கம் என்று
அைழக்கிேறாம்.

•

திrபுரா, இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா (ேகாதாவr,
கிருஷ்ணா), தமிழ்நாடு (காவிr ெடல்டா பகுதிகளில்) ஆகிய
மாநிலங்களில் இயற்ைகவாயு கிைடக்கிறது.

•

நV ங்கள் பயன்படுத்தும் ெபன்சிலில் உள்ள எழுதும் பகுதியான
கிராைபட், கா பனும் களிமண்ணும் கலந்த கலைவ ஆகும்.

•

ஆஸ்பிrன் என்பது தைலவலிையக் குணமாக்க உதவும் ஒரு
மருந்து.

•

பதங்கமாகும் இயல்புைடய திண்மங்கள்: கற்பூரம், நாப்தlன்,
ெபன்சாயிக் அமிலம், அேயாடின், அம்ேமானியம் குேளாைரடு.
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•

எ னஸ்ட் ரூத ேபா டு (1871 – 1937) : எ னஸ்ட் ரூத ேபா டு என்ற
பிrட்டிஷ் இயற்பியலா

ஆல்ஃபா துகள்கைளப் பயன்படுத்தி

கதிrயக்க ஆய்வு மூலம் அணுக்கைளப் பற்றிய ஆய்வில்
ஈடுபட்டா .

•

ரூத ேபாடு “அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்ைத” என
அைழக்கப்பட்டா . அணு அைமப்பு ஆராய்ச்சிக்காக 1908 ஆம் ஆண்டு
ேநாபல் பrசிைனப் ெபற்றா .

 ஆல்ஃபாத்துகள்கள் என்பைவ ஹVலியம் அணு He24
 ஆல்ஃபாத்துகளின் நிைற, ஓ

எலக்ட்ரானின் நிைறையப்ேபால் 8000

மடங்கு அதிகம்
 ஆல்ஃபாத்துகள்களின் திைசேவகம் ஏறக்குைறய 2 x 107 மீ /ெநாடி

•

ெடன்மா க்கில் உள்ள ேகாபன் ேஹகனில் நV ல்ஸ்ேபா
ஆண்டு அக்ேடாப

7 ஆம் ேததி பிறந்தா . இவ

வரரும்
V
ஆவா . மான்ெசஸ்ட
பணியாற்றினா . ேபா

1885 ஆம்

சிறந்த கால்பந்து

பல்கைலகழகத்தில் ரூத ேபா டுடன்

ெகாள்ைக, நவன
V
இயற்பியலான

குவாண்டம் ெகாள்ைகக்கு அடிப்பைடயாக அைமந்தது. 1922இல்
இயற்பியலுக்கான ேநாபல் பrைசப் ெபற்றா .

•

ஆ பிட்: ஆ பிட் என்பது எலக்ட்ரான்கள் உட்கருைவச் சுற்றிவரும்
வட்டப்பாைத.

•

ஒத்த அணுஎண் மதிப்ைபயும் ேவறுபட்ட நிைற எண்
மதிப்புகைளயும் ெகாண்ட ஒேர தனிமத்தின் அணுக்கள்
ஐேசாேடாப்புகள் என்று அைழக்கப்படுகின்றன.
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•

ேகாப நிக்கஸ் என்பவேர ெவள்ளி, புதன், சனி, வியாழன், ெசவ்வாய்
ேபான்ற ேகாள்கள் சூrயைன ைமயமாக ைவத்துச் சுற்றுவதாகவும்.
பூமிைய ைமயமாக ைவத்துச் சுற்றுவதில்ைல என்பைதயும்
முதன்முதலாகச் சுட்டிக் காட்டினா . ைடேகாபிராேஹ என்பவ
எக்காலத்திலும் தைலசிறந்த வானியல் வல்லுந . விண்ேகாள்கைள
உற்றுேநாக்குவதற்கான துல்லியமான கருவிகைள உருவாக்கினா .

பrமாணம்
நV ளம்

மீ ட்ட

நிைற

கிேலாகிராம்

ேநரம்

வினாடி

மின்ேனாட்டம்
•

SI அலகு

ஆம்பிய

இரண்டு ஒேர வைகயான மூலக்கூறுகள் இைணந்து அல்லது
ேச ந்து உருவாகும் மூலக்கூறு “இரட்ைட” எனப்படும்.

•

1789ஆம் ஆண்டு லாவாய்சிய

முதன் முதலில் தனிமங்கைள

உேலாகங்கள், அேலாகங்கள் என இரு பிrவுகளாக
வைகப்படுத்தினா .

•

1817ஆம் ஆண்டு ேஜாஹான் உல்ஃப்காங்க் ேடாபrன

அறிவியலா

தனிமங்கைள மும்ைம அடுக்குகளாக வrைசப்படுத்தினா .

•

காலியம் ஓ

உேலாகம். இதன் உருகு நிைல 29.8ºC. ஆகேவ, மனித

உடல் ெவப்பநிைலயில் உருகும் இயல்புைடயது.

•

உேலாகங்களில் அதிக மின்கடத்து திறன் பண்புைடயது ெவள்ளி
ஆகும்.
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அைற ெவப்பநிைலயில் நV மமாகவும், மிகக் குைறந்த உருகுநிைல

•

உைடய உேலாகம் பாதரசம் ஆகும்.
உேலாகங்களிேலேய மிக அதிக உருகுநிைலைய ெபற்றுள்ள

•

உேலாகம் ட்ங்க்ஸ்டன் ஆகும். இதன் உருகுநிைல 3300ºC ஐ விட
அதிகம்.
மிகவும் எைட குைறந்த உேலாகம் லித்தியம். நV rன் நிைறயில்

•

சrபாதி நிைறைய இவ்வுேலாகம் ெபற்றுள்ளது.
மிகவும் அதிக நிைற உள்ள உேலாகம் ஆஸ்மியம். இவ்வுேலாகம்,

•

நV rன் நிைறையப் ேபால் 22½ மடங்கு அதிக நிைற ெகாண்டது.
ேமலும், இரும்ைப ேபால் 3 மடங்கு அதிக நிைற உைடயது.
இரசக்கலைவ என்பது ஓ

•

உேலாகக்கலைவ ஆகும். இதில் இடம்

ெபற்றுள்ள உேலாகங்களில் பாதரசம் ஓ

உேலாகம் ஆகும

உேலாகக்கலைவகளின் பயன்கள்
ெபய
பித்தைள

பகுதிப்ெபாருள்கள்
தாமிரம், துத்தநாகம்

பயன்கள்
ஆணிகள், ஜன்னல், கதவுச்
சட்டங்கள் ெசய்ய

ெவண்கலம்

காப்ப , தகரம்

சிைலகள், இயந்திரத்தின்
பாகங்கள் ெசய்ய

பற்றாசு

தகரம், காrயம்

மின் சாதனங்கள், குடிநV க்
குழாய் உற்பத்தித் ெதாழில்
உேலாகங்கைள
உருக்காமல் இைணக்க

துருப்பிடிக்காத இரும்பு, கா பன்,

பாலங்கள், கட்டடங்கள்,

எஃகு

குேராமியம், நிக்கல்

வட்டு
V
பயன்பாட்டுப்

டங்க்ஸ்டன்

ெபாருள்கள், சைமயல்
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பாத்திரங்கள் உருவாக்க
டியூராலுமின்

அலுமினியம், தாமிரம்,

வானூ தி உதிrப்

மாங்கன Vசு, ெமக்ன Vசியம்

பாகங்கள், ேமாட்டா
வாகனங்கள், கப்பல் கட்டும்
ெதாழில், ஆணிகள் ெசய்ய

•

அணு என்பதன் ஆங்கிலச் ெசால் ‘ஆட்டம்’ என்பதாகும். அந்த
ஆங்கிலச் ெசால் ‘அட்டாமஸ்’ என்ற கிேரக்கச் ெசால்லிலிருந்து
வந்துள்ளது. அட்டமாஸ் என்பதன் ெபாருள் ‘பிrக்கமுடியாதது’
என்பதாகும். ஜான் டால்டன் என்ற அறிவியல் அறிஞrன் கூற்றுப்படி
அணுக்கள் என்பைவ பிrக்கமுடியாத கடினமான ேகாளங்களாகும்.

•

அமீ ேடா அேவாெகட்ேரா என்ற இத்தாலிய விஞ்ஞானி (1766 – 1856)
வாயுவின் பருமனுக்கும், துகள்களின் எண்ணிக்ைகக்கும் உள்ள
ெதாட ைப வருவித்தவ .

•

பளபளப்பான ெவள்ைள நிறக் ெகாலுசானது ெமதுவாகக் கருைம
நிறமாக மாறுகிறது. அதாவது, ெவள்ளிக் ெகாலுசின் நிறம்
மங்குகிறது. இதற்கான காரணத்ைத யூகிக்க முடிகிறதா?

•

இது, ெவள்ளியும், காற்றில் உள்ள ைஹட்ரஜன் சல்ைபடும்
விைனபுrந்து ெவள்ளி சல்ைபடு (Ag2S) உருவாதலால் ஆகும்.

மூலங்கள்

இருக்கக்கூடிய
அமிலங்கள்

ஆப்பிள்

மாலிக் அமிலம்

எலுமிச்ைச

சிட்rக் அமிலம்

திராட்ைச

டா டாrக் அமிலம்

தக்காளி

ஆக்ஸாலிக் அமிலம்

காடி

அசிட்டிக் அமிலம்
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தயி

•

லாக்டிக் அமிலம்

ெஹன்றிஜின் ெஜப்rஸ் ேமாஸ்ேல என்ற ஆங்கில இயற்பியல்
வல்லுந

(1887 – 1915) X- கதி கைளப் பயன்படுத்தி தனிமங்களின்

அணு எண்கைலக் கண்டறிந்தா .

•

ஓ

அணூவின் அணு எண் என்பது உட்கருவில் புேராட்டான்கள்

அல்லது ெவளிவட்டப்பாைதயில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்களின்
எண்ணிக்ைக யாகும்.

•

IUPAC – யால் அதிகாரப்பூ வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இறுதித்
தனிமம் அணு எண் 112 ெகாண்ட ேகாப்ெபரன்சியம் (Cn112)
இருப்பினும், இதுவைர கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்கள் 118.

•

தங்கத்தின் தூய்ைமையக் ‘ேகரட்’ என்ற அலகால் குறிக்கிேறாம்.
தங்கத்தின் தூய்ைமைய கீ ழுள்ளவாறு கணக்கிடலாம்.
22/24 x 100 = 91.6%

•

அணிகலங்கள் உருவாக்க 22 ேகரட் தங்கம் பயன்படுத்தப்படும்.
இதில் 22 பாகம் தங்கமும், 2 பாகம் தாமிரமும் உள்ளது.

1. Fe – இரத்தத்தின் சிவப்பு நிறமி (ஹVேமாகுேளாபின்) இரும்ைமக்
ெகாண்டுள்ளது.
2. Ca – எலும்பு, பற்களில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
3. Co ைவட்டமின் B – 12இல் உள்ள உேலாகம் ஆகும்.
4. Mg = தாவரத்தின் பச்ைசயத்தில் உள்ள உேலாகம் ஆகும்.

•

கா பன் அளைவப் ெபாருத்து இரும்ைப மூன்றாகப் பிrக்கலாம்

வா பிரும்பு (2% - 4.5% அளவு கா பன்)
ேதனிரும்பு (< 0.25% அளவு கா பன்)
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எஃகு (0.25% - 2% அளவு கா பன்)

•

வா ப்பிரும்பு கழிவுநV க் குழாய்கள், அடுப்புகள், தண்டவாளங்கள்,
சாக்கைட மூடிகள் ெசய்யப் பாயன்படுகின்றது.

•

எஃகு – கட்டடங்கள், எந்திரங்கள், ெதாைலக்காட்சிக் ேகாபுரங்கள்
மின்கடத்துக்கம்பிகள் ெசய்யப் பயன்படுகின்றது.

•

ேதனிரும்பு – கம்பிச்சுருள், மின்காந்தம் மற்றும் நங்கூரம் ெசய்யப்
பயன்படுகிறது

•

பல் பாதுகாப்பில் இரசக்கலைவ :இது ெம குr, சில்வ , டின்
முதலிய உேலாகங்களின் கலைவயாகும். பற்குழிகைள அைடக்கப்
பயன்படுகிறது.

•

கrம ேவதியியல் என்பது வாழ்வனவற்ேறாடு ெதாட புைடய
ெசால்லாகும். இச்ெசால்ைல முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவ
சுவடன்
V
நாட்ைடச் ேச ந்த ேவதியியல் அறிஞ

ெப சிலியஸ்

ஆவா .

•

மிகவிைல உய ந்த ைவரமானது படிக புறேவற்றுைம வடிவம்
ெகாண்ட கா பன் ஆகும். ேகாகினூ

ைவரமானது 105 ேகரட் ைவரம்

ஆகும் (21.68 கிராம்). இைதக் கிழக்கிந்திய கம்ெபனியா

ைகப்பற்றி,

பிrட்டனின் அரண்மைனக் கிrடத்தில் பதித்துள்ளன .

•

ெநாதிகளின் மூலமாக ஒரு கrமச் ேச மத்தில் ெமதுவாக
ேவதிவிைன நிகழ்ந்து சிறிய மூலக்கூறுகள் உருவாவேத
ெநாதித்தல் எனப்படும்.

15
Admission open for : Bank / SSC / TNPSC / Railways / Insurance / TET / CSAT/ Police /etc., 9884 22 22 49

*********************************************************************************************
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