
           எரி உப்பின் (11 
th

) முறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு  

ச ோதன எண் :                                                                              சததி:.............................. 
எ
ண் 

ச ய்ய கோண் அிய 

1. நிமம் :  

உப்ின்  ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

  

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

ச ோதனக் குமோனில்  ிிதவு உப்பு 

ச ர்த்து அதிகவு 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

 

  

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணோடி  ிற்கில்  ிிதவு உப்புடன் 

ஒரு துிஅடர் னைட்சபோ குசோரிக் 

அநிம் ச ர்த்து ன னோக்கி புன் ன் 

சுடரிி்ல் கோண்ிக்கப்டுகிது 

  

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன ஒரு ச ோதனக் 

குமோனில்  ிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த 

னைட்சபோ குசோரிக் அநிம் 

ச ர்க்கப்டுகிது.இது புன் ன் சுடரில் 

நிதநோக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

  

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக் அியத்துடன் 
ெிறன :ஒரு உர்ந்த ச ோதனக் 

குமோனில்  ிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 

H2SO4 ச ர்ந்து புன் ன் சுடரில் நிதநோக 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

  

6. MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன :  ச ோதனக் குமோனில் 

 ிிதவு உப்புடன்  ிிதவு MnO2 

நற்றும் 0.5 நிி அடர் H2SO4 ச ர்த்து 

புன் ன் சுடரில் நிதநோக 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

  

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த 

ச ோதனக் குமோனில்  ிிதவு உப்புடன் 

 ிிது தோநிப துருயல் நற்றும் 1 நிி  
அடர் H2SO4 ச ர்த்து நிதநோக 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

  

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

 ிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த ச ோடினம் 

னைட்போக்னைடு கனப ல் ச ர்த்து 

நிதநோக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

  

9. குசாறல் குசராறடு ச ாதறன 

: ஒரு ச ோதனக் குமோனில்  ிிதவு 

உப்புடன், ிிதவு டிக சோட்டோ ினம் 

னட - குசபோசநட், மூன்று துிகள் அடர் 

H2SO4 அநிம் ச ர்த்து நிதநோக 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

   

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 

                 ஒரு 10 நிி முகனயனில் 1 கி சகோடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக ச ோடினம் கோர்சட் எடுத்துக் 

சகோள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யோன யடிீர் ச ர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ி ிநிடங்கள் கனப ல் 

சகோதித்த ிகு புலுள் யடிதோில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சோரு முகனயனில் யடிீபோது 

ச கரிக்கப்டுகிது. இது ச ோடினம் கோர்சட்  ோறு எப்டுகிது. 

10.  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு 

நிி ச ோடினம் கோர்சட்  ோறுடன் 

ீர்த்த HNO3 துித்துினோக ச ோதனக் 

குமோனின குலுக்கிக் சகோண்டு 

நுனபத்துப் சோங்குதல் அடங்கும் யனப 

ச ர்க்கப்டுகிது. ின் 1 நிி சயள்ி 
னட்சபட் (AgNO3) ச ர்க்கப்ட்டு ன்கு 

குலுக்கப்டுகிது. 

  

11. சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு நிி ச ோடினம் கோர்சட்  ோறுடன் 

ீர்த்த அ ிட்டிக் அநிம் துித் துினோக 

ச ோதனக் குமோனின குலுக்கிக்  

சகோண்டு நுனபத்துப் சோங்குதல் 

அடங்கும்யனப ச ர்க்கப்டுகிது. ின் 

1நிி சரினம் குசோனபடு கனப ல் 

ச ர்க்கப்ட்டு குலுக்கப்டுகிது 

  

12. வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு 

நிி ச ோடினம் கோர்சட்  ோறுடன் 

ீர்த்த அ ிட்டிக் அநிம் 

ச ர்க்கப்ட்டு நுனபத்துப் சோங்குதல் 

அடங்கும் யனப 

சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி 
சட் அ ிட்சடட் ச ர்க்கப்டுகிது. 
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13. பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு 

நிி ச ோடினம் கோர்சட்  ோறுடன் 

ீர்த்த கந்தக அநித்னத (dil.H2SO4) 

துித்துினோகச ோதனக் குமோனின 

குலுக்கிக் சகோண்டு நுனபத்துப் 

சோங்குதல் அடங்கும் யனப 

ச ர்க்கப்டுகிது. ின் புதிதோக 

தனோரிக்கப்ட்ட ஃசபஸ்  ல்சட் 
கனப ல் ச ர்க்கப்டுகிது. ின் 

ச ோதனக் குமோனின  ோய்யோ 

ினனில் னயத்து அடர் H2SO4 

ச ோதனக் குமோனின் உள்க்கம் யமிசன 

ச ர்க்கப்டுகிது. 

  

14. அம்சானிம் ாயிப்சடட் 
ச ாதறன : ஒரு ங்கு ச ோடினம் 

கோர்சட்  ோறுடன் ீர்த்த HNO3 

நுனபத்துப் சோங்குதல் அடங்கும் யனப 

ச ர்க்கப்டுகிது. ின் அம்சநோினம் 

நோிப்சடட் நற்றும் அடர் HNO3 

ஒவ்சயோன்னமம் 1 நிி அவு 
ச ர்க்கப்டுகிது. 

  

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் 

ச ாதறன : ச ோடினம் கோர்சட் 

ஒரு ங்கு  ோறுடன் 1 நிி ீர்த்த 

அம்சநோினோ ச ர்க்கப்டுகிது. ின் 

 ி துிகள் ச ோடினம் னட்சபோ 

ப்ரூன டு  ச ர்க்கப்டுகிது. 

  

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

ச ோதனக் குமோனில்  ிிதவு உப்புடன் 2 – 3 நிி ீர் ச ர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநோக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. சதிந்த கனப ோக இருந்தோல் அது சபோக கோப உறுப்பு குப்ோய்யிற்கு 

னன்டுத்தப்டுகிது. உப்பு ீரில் கனபனயில்னனோனின் நற்சோரு ச ோதனக் குமோனில்  ிிதவு உப்பு, 

ீர்த்த HCl (அ) ீர்த்த HNO3 ச ர்த்து குலுக்கி நிதநோக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. இத்சதியோ கனப ல் கோப 

உறுப்பு குப்ோய்யிற்கு னன்டுத்தப்டுகிது. கினடக்கப் சற் கனப ல் உப்புக்கனப ல் எப்டும்.  

 (கெனம் :கோப்ர் கோர்சட் , ஜிங்க்  ல்னடு, கோல் ினம் கோர்சட், சநக் ீினம் கோர்சட் , சநக் ீினம் ோஸ்சட்) 

                                     வதாகுதி பிரிப்பு 
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