
9. கைரச�க� 
1. வைரய� I, ேமாலாலி�� ii,  நா�மாலி�� 

I, ேமாலாலி��:- 

ஒ� கைரசலி� ேமாலாலி�� எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 

ேமா�கள"� எ#ண%&ைக&'(, கைரசலி� உ�ள கைர)பான"� நிைற&'( 

(கி.கிராமி�) உ�ள வ%கிதமா'(. 

ேமாலாலி�� = 
கைரெபா�ள"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக

கைர)பான"� நிைற (கி.கிராமி�)
 

ii,  நா�மாலி��:-  

ஒ� கைரசலி� நா�மாலி�� எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� கிரா( 

சமானநிைறகள"� எ#ண%&ைக&'( கைரசலி� ப�ம1&'((லி�ட3�) உ�ள 

வ%கிதமா'(. 

நா�மாலி�� = 
கைரெபா�ள"� நிைற

கைரெபா�ள"� சமான நிைற  �  கைரசலி� ப�ம� 
 

2. திரவ4தி� ஆவ% அ74த( எ�றா� எ�ன? 

 ஒ� 9�ய கலன"� உ�ள திரவ4தி� திரவ ம:�( ஆவ% நிைலய%� உ�ள 

9ல&;�க� சமநிைலய%லி�&'( ேபா� ஆவ%நிைல 9ல&;�க� ெப:றி�&'( 

அ74தமா'(. 

3. ஒ)< ஆவ% அ74த&'ைற= எ�றா� எ�ன? 

 எள"தி� ஆவ%யாகாத கைரெபா�ைள& ெகா#ட கைரசலி� ஆவ% அ74த& 

'ைறவ%:'( >ய கைர)பான"� ஆவ%அ74த4தி:'( இைடேய@�ள வ%கிதமா'(. 

 

ஒ)<ஆவ%அ74த& 'ைற= = 
>ய கைர)பான"� ஆவ% அ74த(�கைரசலி� ஆவ% அ74த(

>ய கைர)பான"� ஆவ% அ74த(  

 
4. ெஹ�றி வ%திைய&;றி வ%ள&'க 

 ஆவ% நிைலய%B�ள கைரெபா�� வா@வ%� ப'தி அ74தமான� ெசறி= 

'ைறCத கைரசலிB�ள வா@& கைரெபா�ள"� ேமா�ப%�ன4தி:' 

ேந�வ%கித4திலி�&'(. 

P(கைரெபா��) α X(கைரெபா��)  

 

P(கைரெபா��) =KH.X(கைரெபா��)         KH - மாறிலி 
 

5. ெரள�� வ%திைய& ;றி ேமB( எள"தி� ஆவ%யாகாத கைரெபா�ைள 

கைர)பான"� கைர&'( ேபா� ஏ:பE( ஆவ%அ74த& 'ைறவ%:கான 

சம�பா�ைட4 த�வ% 
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 எள"தி� ஆவ%யா'( திரவFகைள& ெகா#ட கைரச�கள"� கைரசலிB�ள 

கைரெபா�� ம:�( கைர)பான"� ஆவ% அ74தFக� Gைறேய கைரெபா�� 

ம:�( கைர)பான"� ேமா�ப%�னFகH&' ேந�வ%கித4திலி�&'(. 

எள"தி� ஆவ%யாகாத கைரெபா�ைள கைர)பான"� கைர&'( ேபா� உ�வா'( 

கைரசலி� ஆவ% அ74தமான� கைர)பான"� ேமா�ப%�ன4தி:' 

ேந�வ%கித4திலி�&'( 

கைரச� கைர)பா� 

P(கைரச�)  α  X(கைர)பா�) 

P(கைரச�) = K X(கைர)பா�) 

K = P
0
(கைர)பா�)    (X(கைர)பா�) = 1) 

P(கைரச�) = P
0
(கைர)பா�) X(கைர)பா�) 

�(கைரச�)

��(கைர)பா�)
  = X(கைர)பா�) 

1 - 
�(கைரச�)

��(கைர)பா�)
 = (1 – X(கைர)பா�)) 

 

��(கைர)பா�)��(கைரச�)

��(கைர)பா�)
  = X(கைரெபா��) 

 

ஒ
� ஆவ� அ��த��ைற� = X(கைரெபா��) 

 

P
0
(கைர)பா�) – P(கைரச�)  = P

0
(கைர)பா�) X(கைரெபா��) 

 

ஆவ� அ��த� �ைற� = P0
(கைர
பா�) X(கைரெபா��) 

 

6. ேமாலா�தாI= மாறிலி எ�றா� எ�ன? இ� கைரெபா�ள"� த�ைமைய 

ெபா�4� அைமகிறதா? 

ஒ� ேமா� கைரெபா�� 1000கிரா( கைர)பான"� கைரC��ள கைரசலி� 

உைறநிைல4 தாI= ேமாலா� உைறநிைல4 தாI= மாறிலியா'(. ேமB( ஒ� 

ேமாலா� கைரசலி� உைறநிைல4 தாI= என=( ;றலா(. 

இ� கைரெபா�ள"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைகைய ம�E( ெபா�4� 

அைம@ேம தவ%ர கைரெபா�ள"� த�ைமைய) ெபா�4� அைமவதி�ைல. 

7. சLMEபரவ� எ�றா� எ�ன? 

 ஒ� ;� <கவ%E( சLவ%� வழியாக கைர)பா� 9ல&;�க� ெசறி= 

'ைறCத கைரசலி�C� ெசறி= மி'Cத கைரசB&' வ%ரவ%O ெச�B( 

த�ன"Oைசயான நிகI= ஆ'(. 
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8. ஐேசாடான"& கைரச�க� எ1( ெசா:பத4ைத வைரய� 

 ெவLேவ� ேச�மFகைள& ெகா#ட இ� கைரச�க� ஒேர ெவ))நிைலய%� 

சமமான சLMEபரவ� அ74த மதி)<கைள ெப:றி�Cதா� அைவ ஐேசாடான"& 

கைரச�களா'(. 

9. திட)ெபா�� ம:�( அத� 9�� கைரச�க� ஒ� ெதவ%��ய கைரச�. ஒ� 

ெதவ%�டா கைரச� ம:�( ஒ� மQ ெதவ%��ய கைரச� ஆகியன உ�ன"ட( 

வழFக)ப�E�ள� எCத கைரச� எ�ன வைகயான� என எLவா� 

க#டறிவாR? 

கைரச� கைர)பான"� அள= கைரெபா�ள"� அள= 

ெதவ%��ய கைரச� 100கிரா( கைர)பான"� G7ைமயாக கைரய4 

ேதைவ)பE( அதிகப�ச அள= 

ெதவ%�டா கைரச� 100கிரா( 'ைறCதப�ச அள= 

மQ ெதவ%��ய கைரச� 100கிரா( ெதவ%��ய கைரசலி� ேச�&க)பE( 

அளைவவ%ட அதிகள= 

10. கைரதிற� மQதான அ74த4தி� வ%ைளைவ வ%ள&'க. 

 தி#ம ம:�( திரவெபா�ள"� அ74த4தினா� எLவ%தபாதி)< ஏ:படா� 

காரண(: இ)ெபா��க� அGF'வதி�ைல 

 வா@ெபா��கள"� அ74த4ைத அதிக3&'( ேபா� கைரதிற� அதிக3&கிற�. 

��த� வ�னா�க� 
1. வா@& கைரச�க� எ�றா� எ�ன? அதைன எ-கா�Eட� வைக)பE4�க 

கைரசலி� நிைல கைரெபா�� கைர)பா� எ-கா 

வா@&கைரச� 

வா@ வா@ கா:�(வா@&கள"� கலைவ) 

நS�ம( வா@ ஈர ஆ&சிஜ� 

தி#ம( வா@ ைந�ரஜன"� உ�ள க:Vர( 

2. நS�ம&கைரச�க� எ�றா� எ�ன? அதைன எ-கா�Eட� வைக)பE4�க 

கைரசலி� நிைல கைரெபா�� கைர)பா� எ-கா 

நS�ம&கைரச� 

வா@ நS�ம( நS3� கைர&க)ப�ட CO2 

நS�ம( நS�ம( நS3� கலCத எ4தி� ஆ�கஹா� 

தி#ம( நS�ம( உ)< நS� 

3. தி#ம&கைரச�க� எ�றா� எ�ன? அதைன எ-கா�Eட� வைக)பE4�க 

கைரசலி� நிைல கைரெபா�� கைர)பா� எ-கா 

தி#ம&கைரச� 

வா@ தி#ம( பேல�ய( உறிZச)ப�ட H2வா@ 

நS�ம( தி#ம( ெபா�டாசிய( பாதரச& கலைவ 

தி#ம( தி#ம( தFக( கா)ப� ேச�Cத கலைவ 
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4. ேமாலா3�� ப:றி 'றி)< வைரக 

ஒ� கைரசலி� ேமாலா3�� எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 

ேமா�கள"� எ#ண%&ைக&'(, கைரசலி� ப�ம1&'( (லி�ட3�) உ�ள 

வ%கிதமா'(. 

ேமாலாலி�� = 
கைரெபா�ள"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக

கைரசலி� ப�ம� (லி�ட3�)
 

5. பா�மாலி�� ப:றி 'றி)< வைரக 

ஒ� கைரசலி� பா�மாலி�� எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 

வாRபா�E எைடய%� எ#ண%&ைக&'(  கைரசலி� ப�ம1&'( (லி�ட3�) உ�ள 

வ%கிதமா'(. 

பா�மாலி�� = 
கைரெபா�ள"� வாRபா�E எைடய%� எ#ண%&ைக

கைரசலி� ப�ம� (லி�ட3�)
 

 

பா�மாலி�� = 
கைரெபா�ள"� நிைற

கைரெபா�ள"� 9ல&;�வாRபா��� எைட  �  கைரசலி� ப�ம� 

 
6. நிைறசதவ%த( வைரய� 
 ஒ� கைரசலி� நிைற சதவ Sத( எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 
நிைற&'( (கிராமி�) கைரசலி� நிைற&'( (கிராமி�) உ�ள வ%கிதமா'(. 
 

நிைறசதவ Sத( = 
கைரெபா�ள"� நிைற

கைரசலி� நிைற  
 

7. கனஅள= சதவ Sத( வைரய� 

 ஒ� கைரசலி� கனஅள= சதவ Sத( எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 
கனஅளவ%:'( (மிலி) கைரசலி� கனஅளவ%:'( (மிலி) உ�ள வ%கிதமா'(. 
 

கனஅள= சதவ Sத( = 
கைரெபா�ள"� கனஅளவ%:'( (மிலி)

கைரசலி�கனஅளவ%:'( (மிலி)  
 

8. தி�ட& கைரச� எ�றா� எ�ன? 
 ��லியமாக திற� ெத3Cத கைரசலா'( 
9. தி�ட& கைரசைல பய�பE4�வதி� உ�ள ந�ைமகைள&;�. 
���� ெசறி= மி'Cத தி�ட&கைரசைல பய�பE4�( ேபா� கைரெபா�ள"� 

எைடயறி@( ேபா� ஏ:பE( ப%ைழகைள 'ைற&க G�@(. 
���� தி�ட& கைரசைல நS�&கO ெசR� ெவLேவ� ெசறி=கைள& ெகா#ட 

பய�பா�E& கைரசைல4 தயா3&க G�@( 
���� சில ெசறி= மி'Cத கைரச�க� அதிக நிைல)<4த�ைம ெகா#டைவ. ேமB( 

ேசாதைனகள"� பய�பE4த)பE(,பய�பா�E தி�ட&கைரச�க� ேபா� 
அ�லாம� அைவ \#]ய%� வள�Oசி&' 'ைறCதளேவ ஊ&கமள"&கி�றன. 
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10. கைரெபா�ள"� கைரதிற� ப:றி 'றி)< வைரக 
100கிரா( கைர)பான"� கைர&க இயB( கைரெபா�ள"� அதிகப�ச அளவா'(. 

11. நிைற கனஅள= சதவ Sத( வைரய� 

ஒ� கைரசலி� கனஅள= சதவ Sத( எ�ப� கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� 
நிைற&'( (கிராமி�) கைரசலி� கனஅளவ%:'( (மிலி) உ�ள வ%கிதமா'(. 
 

நிைறசதவ Sத( = 
கைரெபா�ள"� நிைற&'( (கிராமி�)

கைரசலி�கனஅளவ%:'( (மிலி)  
 

12. கைர)பான"� ேமா�ப%�ன( வைரய� 

 கைரசலி� உ�ள கைர)பான"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக&'( கைர)பா� 

ம:�( கைரெபா�டகள"� ேமாலகள"� எ#ண%&ைகய%� ;�E4ெதாதைக&'( 

உ�ள வ%கிதமா'(. 

 

கைர)பான"� ேமா�ப%�ன( =                                                             

கைர)பான"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக
           கைர)பா� ம:�( கைரெபா��கள"� எ#ண%&ைகய%� ;�E4 ெதாைக 
 

13. கைரெபா�ள"� ேமா�ப%�ன( வைரய� 

 கைரசலி� உ�ள கைரெபா�ள"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக&'( கைர)பா� 

ம:�( கைரெபா�டகள"� ேமாலகள"� எ#ண%&ைகய%� ;�E4ெதாதைக&'( 

உ�ள வ%கிதமா'(. 

 

கைரெபா�ள"� ேமா�ப%�ன( =                                                             

கைர)பான"� ேமா�கள"� எ#ண%&ைக
           கைர)பா� ம:�( கைரெபா��கள"� எ#ண%&ைகய%� ;�E4 ெதாைக 
 

14. ஒ� மி�லிய%ன"� உ�ள ப'திக� எ�றா� எ�ன? 

ஒ� மி�லிய%ன"� உ�ள ப'திக� = 

ஒ� ;றி� ப'திகள"� எ#ண%&ைக
        அைன4� ;�கள"� ெமா4த ப'திகள"� எ#ண%&ைக       

 x 106 

 

ஒ� மி�லிய%ன"� உ�ள ப'திக� =
கைரெபா�ள"� நிைற

        கைரசலி� நிைற       
 x 106 

   

15. ெஹ�றி வ%திய%� வர(<கைள எ7� 
� மிதமான ெவ)பநிைல ம:�( அ74தநிைலகள"� ம�Eெம ெபா�Cத&;�ய� 
� 'ைறCத கைரதிற� ெகா#ட வா@&க� உ�பEகி�றன 
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� கைர)பா�கHட� வ%ைன<3ய& ;�ய வா@&க� உ�பEதி�ைல 
� இLவ%தி&' உ�பE( வா@&க� கைர)பான"� கைர&க)பE( ேபா� இைவ 

இைணயேவா (அ) ப%3ைகயைடயேவா ;டா�. 
16. கைரதிற� மQதான ெவ)ப4தி� வ%ைளைவ வ%ள&' 

வைக ெவ)ப4ைத 
அதிக34த� 

வ%ள&க( 

நS�ம&கைர)பான"� 
தி#ம&கைரெபா�� 

கைரதிற� 
அதிக3&கிற� 

கைர)பா� ம:�( கைரெபா�� 
9ல&;�கள"� சராச3 இய&க ஆ:ற� 
அதிக3&கிற� இCத இய&க ஆ:ற� 
அதிக3)< 9ல&;� கH&கிைட)ப�ட 
கவ�Oசி வ%ைசயான� தக�&க)பE 
வத:' சாதகமாக அைமகிற�. இதனா� 
கைரதிற� அதிக3&கிற�. 

நS�ம&கைர)பான"� 
வா@&கைரெபா�� 

கைரதிற� 
'ைறகிற� 

கைர)பா� ம:�( வா@ நிைல 
கைரெபா�ள"� இய&க ஆ:ற� 
அதிக3&கிற�. 
வா@நிைல கைரெபா�� ம:�( 
கைர)பா1&' இைட)ப�ட வலிைம 
'ைறCத 9ல&;� இைடவ%ைச 
உைடகிற�. இ� வா@ 9ல&;�க� 
ெவள"ேயற வழிவ'&கிற�. இதனா� 
கைரதிற� 'ைறகிற�. 

17. ெரள�� வ%திைய பய�பE4தி எள"தி� ஆவ%யா'( நS�மFகைள& ெகா#ட 
கைரசலி� ெமா4த ஆவ%அ74தமதி)ப%:கான சம�பா�ைட வ�வ% 
எள"தி� ஆவ%யா'( ெடாBயa�(கைரெபா��) ம:�( ெப�சீைன&( கைர)பா�) 
ெகா#E தயா3&க)ப�ட கைரசலி� ெமா4த ஆவ% அ74த( கீIக#டவா� 
கண&கிட)பEகிற� 
கைர)பான"� ஆவ%அ74த( =  
      >யகைர)பான"� ஆவ%அ74த( x  கைர)பான"� ேமா�ப%�ன( 
P(கைர)பா�) = P

0
(>யகைர)பா�)  X(கைர)பா�) 

கைரெபா�ள"� ஆவ%அ74த( =  
      >யகைரெபா�ள"� ஆவ%அ74த( x  கைரெபா�ள"� ேமா�ப%�ன( 
P(கைரெபா��) = P

0
(>யகைரெபா��)   X(கைரெபா��) 

கைரசலி� ெமா4த ஆவ%அ74த( = 
கைர)பான"� ஆவ%அ74த( + கைரெபா�ள"� ஆவ%அ74த( 
P(ெமா4த() = P

0
(>யகைர)பா�)  X(கைர)பா�) +  P

0
(>யகைரெபா��)   X(கைரெபா��) 

18. ந�லிய�<& கைரச� எ�றா� எ�ன? எ-கா த�க 
ெரள�� வ%தி&' உ�பE( கைரசலா'(. 
எ-கா:- ெப�சீ� & ெடாBயa� 

19. இய�<& கைரச� எ�றா� எ�ன? எ-கா த�க 

ெரள�� வ%தி&' உ�படாத கைரசலா'(. எ-கா:- எ4தி� ஆ�கஹா� & நS� 
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20. ந�லிய�<& கைரசB&கான ப#<கைள& ;�க 
� கைர)பான"� கைரெபா�ைள கைர&'( ேபா� கனஅளவ%� மா:ற( 

இ�)பதி�ைல (∆V (கல4த�)= 0) 

� கைர)பான"� கைரெபா�ைள கைர&'( ேபா� ெவ)ப)ப3மா:ற( நிகIவதி�ைல 

(∆H(கல4த�)= 0) 

� >யதிரவFகள"� உ�ளைத) ேபா�ேற கைரசB�ள கைரெபா�� ம:�( 

கைர)பா� ஆகியவ:றி� த)ப%O ெச�B(திற� இ�&க ேவ#E(. 

21. ெரள�� வ%திய%லி�C� ேந�வ%ல&கமைட@( இய�<&கைரச� ப:றி 'றி)< 
வைரக 

� கைர)பா� ம:�( கைரெபா�H&கிைடேய@�ள கவ�Oசி 'ைறவாக இ�)பதா� 
கைர)பா� 9ல&;� எள"தி� ஆவ%யாகிற� 

� எனேவ இ(மதி)பான� ெரள�வ%திய%லி�C� கண%&க)ப�ட ஆவ% 
அ74த4ைதவ%ட அதிகமாக இ�&கிற�. 

P(ெமா4த() > P
0
(>யகைர)பா�)  X(கைர)பா�) +  P

0
(>யகைரெபா��)   X(கைரெபா��) 

� கல4த� ெசய�Gைறயான� ெவ)ப( ெகா� ெசயலா'( எனேவ ∆H(கல4த�)> 0 

� இ"� சிறிய அளவ�� கன அள� மா'ற( சிறிதள� அதிக)�கிற*  
∆V (கல4த�)> 0 

� எ-கா:- எ4தி� ஆ�கஹா� & நS� 
22. ெரள�� வ%திய%லி�C� எதி�வ%ல&கமைட@( இய�<&கைரச� ப:றி 'றி)< 

வைரக 
� கைர)பா� ம:�( கைரெபா�H&கிைடேய@�ள கவ�Oசி அதிகமா& இ�)பதா� 

கைர)பா� 9ல&;� எள"தி� ஆவ%யாகா� 
� எனேவ இ(மதி)பான� ெரள�வ%திய%லி�C� கண%&க)ப�ட ஆவ% 

அ74த4ைதவ%ட 'ைறவாக இ�&கிற�. 
P(ெமா4த() < P

0
(>யகைர)பா�)  X(கைர)பா�) +  P

0
(>யகைரெபா��)   X(கைரெபா��) 

� கல4த� ெசய�Gைறயான� ெவ)ப( உமிI ெசயலா'( எனேவ ∆H(கல4த�)< 0 

� கல4த� ெசய�Gைறய%� கனஅள� மா'ற( சிறிதள� �ைறகிற*   
∆V (கல4த�) <  0 

� எ-கா:- அசி�ேடா� & 'ேளாேராபா�( 
23. ச+,�பரவ� அ��த( எ�றா� எ�ன 

ஒ� ;�<கவ%E( சLவ%� வழிேய சLMEபரவ� நிகழாதவா� ெசறி= 
மி'Cத கைரசலி�C� ெசB4த)பE( 'ைறCத அ74தேம சLMEபரவ� 
அ74தமா'(.  
24. ெரள�� வ%திய%லி�C� வ%லகலைட@( காரண%கைள வ%ள&' 

(அ�ல�) ெரள�� வ%திைய) பாதி&'( காரண%கைள வ%ள&' 
� கைரெபா�� – கைர
பா� இைடய0�க�:- 
      ஒ� ந�லிய�< கைரசB&' கைர)பா� 9ல&;�கH&கிைட)ப�ட , 
கைர)பா� 9ல&;�கH&கிைட)ப�ட ம:�( கைரசலிB�ள கைர)பா� , 
கைரெபா�� 9ல&;�கH&கிைட)ப�ட கவ�Oசிவ%ைச ஒேரமாதி3யாக 
இ�&கேவ#E(. இ�ைலெய�றா� இLவ%திய%லி�C� வ%லகலைட@(. 
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� கைரெபா�� ப�)ைகயைடத� 
      கைரசலிB�ள கைரெபா�ளான� அயன"கைள உ�வா&'(ேபா� அCத 
அயன"க� கைர)பா1ட� வBவாக இைடe� ெசRவதா� இLவ%திய%லி�C� 
வ%லகலைடகிற� 

எ-கா: KCl (s) + H2O (l) → K+ (aq)+ Cl– (aq) 

� கைரெபா�� இைணத� 
      கைரெபா�� இைணதலான� எ�ப� எE4�&கா�டாக கைரசலிB�ள 
அசி��& அமிலமான� 9ல&;�கH&கிைட)ப�ட ைஹ�ரஜ� ப%ைண)ைப 
உ�வா&'வத� 9ல( இ�ப� 9ல&;றாக மா�வதா� இLவ%திய%லி�C� 
வ%லகலைடகிற�  2CH3COOH →(CH3COOH)2 

� ெவ
பநிைல 
      கைரசலி� ெவ)பநிைல அதிக3)பான� கைரசலிB�ள 9ல&;�கள"� 
சராச3 இய&க ஆ:றைல அதிக3)பாதா� அவ:றி:கிைடேய@�ள கவ�Oசி வ%ைசக� 
'ைற&க)பEவதா� இLவ%திய%லி�C� வ%லகலைடகிற� 
� அ��த( 

அ74த( அதிக3)பா� கைரசலிB�ள 9ல&;�க� ெந�&கமாக 
இ�)பாதா� 9ல&;�கH&கிைடேய@�ள கவ�Oசி வ%ைசக� 

அதிக3&க)பEகி�றன. இத� வ%ைளவாக கைரச�ந�லிய�< த�ைமய%லி�C� 

வ%லகலைடகி�றன.  

� ெசறி� 
நS�4த� கைரசலி� (ெசறி= 'ைறவாக) கைர)பா� – கைரெபா�� 

இைடயaEக� இ�)பதி�ைல. ஆனா� அட�கைரசலி� (ெசறி= அதிகமாக) 
கைர)பா� – கைரெபா�� இைடயaEக� ஏ:பEவதா� கைரச�ந�லிய�< 

த�ைமய%லி�C� வ%லகலைடகி�றன.. 
25. எதி6 ச+,�பரவ� அ��த( எ�றா� எ�ன 

க�ன நS�கைரசலி� அதிக அ74த4ைத ெசB4த)பE( ேபா� அதிB�� >ய 
நSரான� கைரச� ப'திய%லி�C� கைர)பா� ப'தி&' நக�கிற�. இத:' எதி6 
ச+,�பரவ� அ��த( எ�7 ெபய6  
26. ெதாைகசா�ப#<கள"� சLMEபரவ� அ74த( G&கிய4�வ( வாRCத� 

ஏ�? 
� சLMEபரவ� அ74த மதி)ப%� அள= அதிக( 
� இ(மதி)ைப அைறெவ)பநிைலய%ேலேய அளவ%ட G�@( எ�பதா� 

உய�ெவ)பநிைலகள"� நிைல)<4த�ைமய:ற உய� 9ல&;�கள"� 
9ல&;� எைடைய தS�மான"&க இயB(. 

� நS�4த கைரச�கH&' இ(மதி)ப%� அள= அதிகமாக இ�&'(. 
27. ேமாலா� ெகாதிநிைல ஏ:றமாறிலி எ�றா� எ�ன?இத� அலைக& ;�. 

ேமாலா� ெகாதிநிைல ஏ:றமாறிலி எ�ப� ஒ� ேமாலா� கைரசலி� 
ெகாதிநிைல ஏ:றமா'(. 
இத� அல' (K.kg. mol

–1
) 

  V.SURESHKANNA 
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