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ോലോഹങള
നമെട നിതയജീവിതതില ഒഴിചകടോനോകോത ഒനോണ് ോലോഹങള. മികവോറം ോലോഹങള
അവയെട
ഭൗതികഗണങളില
(കോഠിനയം,
തോപ-ൈവദയത
ചോലകത, മോലിയബിലിറി,
ഡകിലിറി,ദയതി, ോസോോണോറിറി) സോദശയം പകടിപികനണ്. ോലോഹനിരമിതമോയ ഓോരോ
വസകളിലം ോലോഹങളെട ഒോനോ അതിലധികോമോ ഗണങള നോം ഉപോയോഗെപടതന.
ോലോഹം
ഉപോയോഗം
ഗണം
അലമിനിയം

പോതങള

ഭോരകറവ്, നോശനം കറവ്

ോകോപര

ൈവദയതകമികള

ഉയരന ൈവദയത ചോലകത

ഇരമ്

ആയധങള

നല കോഠിനയം

സവരണം

ആഭരണങള

ോലോഹദയതി( lustre)

ോലോഹങളെട രോസപവരതനങളിെല സോദശയം
1. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.
2Na + 2H2O -------> 2NaOH + H2. ( തണത ജലവമോയിോപോലം പവരതികന)
Mg + H2O -------> MgO + H2.
(ചടള ജലവമോയി പവരതികന)
Fe + H2O -------> FeO + H2.
(ഉയരനതോപനിലയിലള നീരോവിയമോയി പവരതികന)
Cu + H2O -------> പവരതനമില.
Na,Mg,Fe,Cu എനിവക് ജലവമോയള പവരതനോശഷി Na>Mg>Fe>Cu

എന രീതിയില
സചിപികോം.
2. ോലോഹങള അനരീകവമോയി പവരതിച് നോശനതിന് വിോധയമോകന.
a. ോസോഡിയം അനരീകതിെല ജലബോഷവമോയം CO2 വമോയം പവരതികന.
2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2.
2NaOH + CO2 --------> Na2 CO3. + H2O.
b. ഇരമ് അനരീകതിെല ജലബോഷവം ഓകിജനമോയി പവരതിച് തരമികന.
c.സവരണം അനിരീകവമോയി പവരതികനില.
Na,Fe,Au എനിവയെട അനരീകവമോയള പവരതോശഷി Na>Fe>Au

എന രീതിയില
കമീകരികോം.
3. ോലോഹങളം ോനരപിച ആസിഡമോയള പവരതനം
ോലോഹങള ോനരപിച ആസിഡമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.
ോലോഹം

രോസപവരതനസമവോകയം

Mg

Mg + 2HCl -------> MgCl2 + H2.

Al

2Al + 6HCl -------> 2AlCl3 + 3H2.

Zn

Zn + 2HCl -------> ZnCl2 + H2.

Fe

Fe + 2HCl -------> FeCl2 + H2.
പവരതനമില

Cu
പവരതനോശഷിയെട കമം Mg>Al>Zn>Fe>Cu.
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4. ോലോഹങളെട ആോദശരോസപവരതനം (Displacement reaction)
കിയോശീലം കടിയോലോഹങളക് കിയോശീലം കറഞോലോഹങെള അവയെട ലവണലോയനി
(salt solution) കളില നിനം ആോദശം െചയോന കഴിയം.
ഉദോഹരണം: ചിതതില കോണനതോപോെല
ോകോപര സളോഫറ്
ലോയനിയില ഒര സിങ് ോറോഡ് തോഴിവയക. കറച് സമയതിനോശഷം
നിരീകിചോല സിങ് ോറോഡിെന, ലോയനിയില മങിയിരികന ഭോഗത്
ോകോപറിെന ആവരണം രപെപടിരികനതം ോകോപര സളോഫറ്
ലോയനിയെട നീലനിറം മോറി ഇരണ് വരനതം കോണോം.
ഇവിെട സിങ് ോറോഡിെല സിങ് ആറങള രണ് ഇലോകോണകള
നഷെപട് അോയോണകളോയി ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയില പോവശികന.
Zn -------> Zn2+ + 2e
ഇോതസമയം ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയിെല Cu++ അോയോണകള സിങ് ോറോഡിെലതി രണ്
ഇലോകോണകെള സവീകരിച് ആറമോയി മോറകയം ോറോഡില പറിപിടികകയം െചയന
Cu2++2e ------> Cu.
ഈ പവരതനെത Zn + Cu2++ SO42- ------> Zn2+ + SO42- + Cu എെനഴതോം.
ഇവിെട കിയോശീലം കടതലള സിങ് കിയോശീലം കറവോയ ോകോപറിെന അതിെന
ലവണലോയനിയില നിനം ആോദശം െചയിരികന.
ഈ പവരതനതില സിങിന് ഇലോകോണ നഷെപടകയം ോകോപര അോയോണിന് ഇലോകോണ
ലഭികകയം െചയ. ഇതരതില ഇലോകോണ നഷെപടന പവരതനെത ഓകീകരണെമനം
ഇലോകോണ ോനടനപവരതനെത നിോരോകീകരണെമനം (Reduction) പറയന. അതിനോല
ഈ
പവരതനതില
സിങിന്
ഓകീകരണവം
ോകോപറിന്
നിോരോകീകരണവം സംഭവിച.
എനോല ഈ ചിതതില കോണിചിടളതോപോെല ZnSO4
ലോയനിയില ോകോപര ോറോഡ് തോഴിവചോല ോകോപര, സിങിെന ആോദശം
െചയനില.
ോകോപറിന്
സിങിോനകോള
കിയോശീലം
കറവോയ
തിനോലോണിത്.
ഓകീകരണവം നിോരോകീകരണവം ഒരമിച് നടകന പവരതനമോണ് റിോഡോക്
പവരതനം.
കിയോശീലോശണി
ഓോരോോലോഹതിെനയം രോസപവരതനോശഷി വയതയസമോണ്. ോലോഹങെള അവയെട
രോസപവരതനോശഷിയെട അവോരോഹണകമതില
കമീകരിചിരികന
ോശണിയോണ്
കിയോശീല
ോശണി. നമക് ചിരപരിചിതമോയ ോലോഹങെള
ഉളെപടതിയിടള ോശണി തോെഴെകോടതിരികന.
K Na Ca Mg
Al
Zn Fe Pb Cu
ൈവദയതരോസെസല
ഒര ോലോഹം മെറോര ോലോഹതിെന
ലവണലോയനിയമോയി
സമരകതിലിരികോമോള
ഇലോകോണകെള ൈകമോറോനള കഴിവ് ഉപോയോഗ

Ag

Au
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െപടതിയോണ് ൈവദയതരോസെസലകള പവരതികനത്.
ലോയനിയില മകിവചിരികന
ോലോഹദണകെള ഇലോകോഡകള എന് വിളികന. ഈ െസലിെല ഇലോകോഡകള സിങം
ോകോപറമോണ്.
കിയോശീലതില
നല
അനരമള
ോലോഹങളോണ്
ഇലോകോഡകളോയി
ഉപോയോഗിോകണത്. ഇവിെട ോകോപറിെന അോപകിച് സിങിന് കിയോശീലം കടതലോയതിനോല Zn
ഇലോകോണിെന വിടെകോടകകയം ബോഹയസരകയടിലെട അത് ോകോപര ോറോഡിെലതകയം െചയം.
ഈ ഇലോകോണ പവോഹം (ൈവദയത പവോഹം) സിരമോയി നിലനിരതനതിനോണ് സോളട് ബിഡജ്
( KCl ലോയനിയിോലോ KNO3 ലോയനിയിോലോ മകിയ ഫിലറര ോപപോറോ അെലങില കടിയള ചോക
നോലോ) സംവിധോനം ഉപോയോഗികനത്.
ഒര ൈവദയതരോരെസലില ഇലോകോണ നഷെപടന (ഓകീകരണം നടകന ) ഇലോകോഡിെന
ആോനോെഡനം ഇലോകോണ ോനടന (നിോരോകീകരണം നടകന) ഇലോകോഡിെന കോോഥോെഡനം
വിളികന. Cu – Zn െസലില ോകോപര കോോഥോഡം സിങ് ആോനോഡമോയി പവരതികന.
അതോയത് െസലിെല കിയോശീലം കടിയ ോലോഹം ആോനോഡം കിയോശീലം കറഞ ോലോഹം
കോോഥോഡമോയിരികം. ആോനോഡില നിനം കോോഥോഡിോലകോയിരികം (ബോഹയസരകയടിലെട)
എലോയോപോഴം ഇലോകോണിെന പവോഹം. (അതോയത് കിയോശീലം കടിയതില നിന്
കറഞതിോലക്)
ആോനോഡിെല രോസപവരതനം: Zn – 2e ------> Zn2+ .
കോോഥോഡിെല രോസപവരതനം: Cu2+ + 2e ------> Cu.
ഈ രണ് പവരതനവം സംോയോജിപിചോല ലഭികന Zn +Cu2+------> Zn2++Cu എന റിോഡോക്
പവരതനതിെന ഫലമോയോണ് െസലില ൈവദയതിയണോകനത്.
Cu – Mg െസല
ചിതതിോലതോപോെല ോകോപര ോറോഡിെന
ോകോപറിെന
ലവണമോയ
ോകോപര
സളോഫറ്
ലോയനിയിലം
െമഗീഷയം
ോറോഡിെന
അതിെന
ലവണമോയ െമഗീഷയം സളോഫറ് ലോയനിയിലം
തോഴിവച് Cu – Mg െസല നിരമികോം. Mg ന് Cu
ോനകോള കിയോശീലം കടതലോയതിനോല ഈ െസലില
Mg ആോനോഡം Cu കോോഥോഡമോയിരികം. ചിതതിെല
ആോരോ ഇലോകോണ പവോഹദിശെയ സചിപികന.
കിയോശീലോശണിയില Cu – Zn തമിലള അനരോതകോള കടതലോണ് Mg – Cu തമിലള
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അനരം. അതിനോല കടിയ emf ഉള െസല Mg – Cu െസല ആയിരികം.
മകളില തനിരികന ഇലോകോൈളറകളം ോലോഹദണകളം ഉപോയോഗിച് നിരമികോന കഴിയന
െസലകളം അവയിെല ആോനോഡ്,കോോഥോഡ്,ഇലോകോണ പവോഹദിശ
എനിവയം തോെഴ പടിക
െപടതിയിരികന.
K

Na

Ca

Mg

Al

Zn

Fe

Pb

Cu

Ag

Au

െസല

ആോനോഡ്

കോോഥോഡ്

ഇലോകോണ പവോഹദിശ

Mg - Cu

Mg

Cu

Mg യില നിന് Cu വിോലക്

Mg - Ag

Mg

Ag

Mg യില നിന് Ag യിോലക്

Ag – Cu

Cu

Ag

Cu ല നിന് Ag യിോലക്

ധോതകള: പകതിയില കോണെപടന ോലോഹസംയകങെള ധോതകള (minerals)എന് വിളികന.
പധോനെപട ോലോഹസംയകങളം അവയെട രോസസതവം തോെഴ െകോടതിരികന.
ോലോഹം
ോസോഡിയം
അയണ
ോകോപര
അലമിനിയം

ധോത

രോസസതം

ോറോക് സോളട്

NaCl.

ചിലി സോളട് പീറര

NaNO3

ോഹമൈററ്

Fe2O3

മോഗൈററ്

Fe3O4

ോകോപര ൈപൈററ്

CuFeS2

കൈപറ്

Cu2O

കോയോൈലറ്

Na3AlF6

ോബോൈകറ്

Al2O32H2O
അയിര് (Ore): ഏതധോതവില നിനോോണോ എളപതിലം ലോഭകരമോയം ഒര ോലോഹം
ോവരതിരിെചടകോന കഴിയനത് ആ ധോതവിെന ആ ോലോഹതിെന അയിര് എന് പറയന.
ഒര ധോതവിെന അയിരോയി കണകോകനതിന് തോെഴപറയന ഗണങള പരിഗണികന.
*ഉയരന ലഭയതയണോകണം * ോലോഹതില എളപതിലം ലോഭകരമോയം ോവരതിരികോന കഴിയണം
* ോലോഹോംശം കടതലണോകണം *
പധോനെപട ോലോഹ അയിരകള തോെഴ െകോടതിരികന.
ോലോഹം

അയിര്

രോസസതം

അലമിനിയം

ോബോൈകറ്

Al2O32H2O

ോകോപര

ോകോപര ൈപൈററ്

CuFeS2

അയണ

ോഹമൈററ്

Fe2O3
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അയിരിെന സോനണം
അയിരില അടങിയിടള മോലിനയങെള നീകം െചയന പവരതനമോണ് സോനണം.
ോലോഹതിെനയം അപദവയതിെനയം സവഭോവമനസരിച് ഓോരോ അയിരിനം വയതയസമോയ
സോനണരീതിയോണ് അവലംബികനത്.
ോലോഹനിരമോണം
ോലോഹങെളലോം തെന ഇലോകോോപോസിറീവ് (ഇലോകോണകെള വിട് െകോടത് ോപോസിറീവ്
അോയോണോകന) മലകങളോണ്. എനോല ഓോരോ ോലോഹതിെനയം
ഇലോകോണിെന
വിട്െകോടകവോനള ോശഷി വയതയസമോണ്. അതിനോല ഓോരോോലോഹെതയം അവയെട
കിയോശീലതിനനസരിച് അനോയോജയമോയ നിോരോകീകോരികള (reducing agents) ഉപോയോഗിച്
നിോരോകീകരിചോണ് (reduction) സോനണം െചയ അയിരില നിന് ോലോഹെത ോവരതിരികനത്.
Fe,Zn തടങിയ ോലോഹങെള അവയെട അയിരില നിന് കോരബണ അെലങില CO ഉപോയോഗിച്
നിോരോകീകരിച് ോവരതിരികോം. എനോല ോസോഡിയം, കോലസയം,അലമിനിയം തടങിയ ഉയരന
കിയോശീലമള ോലോഹങെള ശകിോയറിയ നിോരോകീകോരിയോയ ൈവദയതി ഉപോയോഗിച്
നിോരോകീകരിചോണ് നിരമികനത്.
സവരണം,പോറിനം തടങിയ കിയോശീലം തീെരകറഞ ോലോഹങള പകതിയില
സവതനോവസയില കോണെപടന.
ഗോങ് : അയിരില അടങിയിടള ഭൗമ മോലിനയങെള ഗോങ് എന് പറയന. ഇരമയിരിെല
പധോനെപട ഗോങ് സിലിക (മണല) യോണ്.
ഫക് : ോലോഹനിരമോണോവളയില അയിരില നിനം ഗോങിെന നീകം െചയോന അയിരിോനോെടോപം
ോചരകന രോസവസകളോണ് ഫക്. ഗോങ് അസിഡിക് ആെണങില ോബസിക് ഫകം (ഉദോ: CaO)
ഗോങ് ോബസികോെണങില അസിഡിക് ഫകം( SiO2, P2O5) ഉപോയോഗികന.
സോഗ് : ഗോങം ഫകം പവരതിചണോകന പദോരതമോണ് സോഗ്.
ഇരമിെന നിരമോണം
ോഹമൈററില നിനോണ് ഇരമ് പധോനമോയം
ോവരതിരിെചടകനത്.
സിലിക,സിലിോകറ്
എനിവയോണ്
ഇരമയിരിെല
പധോന
ഭൗമമോലിനയങള. ജലപവോഹതില കഴകി കെറ
മോലിനയങെള നീകം െചയോശഷം അയിരിെന
(ോഹമൈററിെന)
വോയപവോഹതില
ചടോകന.
അോപോള അയിരില നിനം സളഫര,ആഴനിക്,
ജലോംശം എനിവ നീകം െചയെപടന.
ഇങെന ശദീകരിച അയിരിോനോെടോപം ോകോക്,
ചണോമകല് എനിവോചരത മിശിതം ബോസ്
ഫരണസിെന മകളില നിനം ഇട് െകോടകകയം
ഫരണസിെന അടിയില നിനം ചടോകിയ വോയ
മകളിോലക് പവഹിപികകയം െചയന.
ഇവിെട
ോകോക് ഒര നിോരോകീകോരിയോയം ചണോമകല്
ഫകോയമോണ് അയിരിോനോെടോപം ോചരകനത്.
ബോസ് ഫരണസില നടകന രോസപവരതന
ഫലമോയി അയിരില നിനം ഇരമ് ോവരെപട് കിടന.
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C + O2 -----> CO2 + തോപം
CO2 + C + തോപം -----> 2CO.
CaCO3 ------> CaO + CO2.
CaO(ഫക്) + SiO2(ഗോങ്) ------->
 CaSiO3. (സോഗ്)
പവരതനഫലമോയണോകന CO ോഹമൈററിെന നിോരോകീകരിച് ഇരമിെന ോവരതിരികന.
Fe2O3 + 3CO ------> 2Fe + 3CO2.
ഫരണസിലനിനം ലഭികന ഇരമിെന പിഗ് അയണ എന് വിളികന. ഇതില കോരബണ,
സളഫര, ോഫോസറസ്, മോംഗനീസ്, സിലിക തടങിയ അപദവയങള കറഞ അളവില
അടങിയിരികം. പിഗ് അയണിെന വീണം ചടോകിഉരകിെയടകനതോണ് കോസ് അയണ.
ോഗറ്,ഗില്,വിളകകോലകള എനിവ നിരമികോന
കോസ് അയണ ഉപോയോഗികന. നല
ഉറപെണങിലം കോസ് അയണിെന വിളകിോചരകവോോനോ വളെചടകോോനോ കഴിയില.
വിവിധ ആവശയങളകോയി വയതയസ അളവില (0.1% മതല 1.5% വെര)കോരബണ ോചരത് സീല
രപതിലം മറ് ോലോഹങോളോ അോലോഹങോളോ ോചരത് സങരങളോകിയമോണ്
ഇരമ്
ഉപോയോഗികനത്. ോചരകന പദോരതതിെന അളവ്, സവഭോവം എനിവയെട അടിസോനതില
ോലോഹസങരങള അവയെട ഗണങളില വലിയ വയതയോസം പകടിപികന.
പധോനെപട അോലോയ് സീലകള തോെഴ ോചരതിരികന.
അോലോയ്

ഘടകങള

പോതയകത

ഉപോയോഗം

ൈസനലസ് സീല Fe,Cr,Ni,C ഉറപളത്, തരമികോതത് പോതങള,
വോഹനഭോഗങള
അലനിോകോ
നിോകോം

Fe,Ni,Al,Co കോനികസവഭോവം

കോനങള
നിരമികനതിന്

Fe,Ni,Cr,C ഉയരന െറസിസിവിറി

ഹീറിങ് ോകോയിലകളെട
നിരമോണം.

അലമിനിയം
നോശനപതിോരോധോശഷി,തോപ ൈവദയത ചോലകത, ഭോരകറവ്,മോലിയബിലിറി എനീ
സവിോശഷതകളള അലമിനിയം നമക് വളെരോയെറ ഉപോയോഗമള ഒര ോലോഹമോണ്.
കളിമണില നിനം െചലോവറിയതം, സങീരണവമോയ പകിയയിലെടയോണ് ആദയകോലങളില
അലമിനിയം ോവരതിരിചിരനത്. അകോരണം െകോണതെന അകോലത് സവരണോതകോള
വിലയോയിരന അലമിനിയതിന്. ചോളസ് മോരടിന ഹോള എന യവസോസജനം ോപോള െഹറോളട്
എന ശോസജനമോണ് െചലവകറഞരീതിയില അലമിനിയം ോവരതിരികനതിനള മോരഗം
കെണതിയത്. ഈ നിരമോണ രീതി ഹോള - െഹറോളട് പകിയ എനറിയെപടന. ോബോൈകറില
(Al2O3.2H2O)നിനോണ് ഈ രീതി ഉപോയോഗിച് അലമിനിയം ോവരതിരിെചടകനത്.
നിരമോണ ഘടങള
1. ോബോൈകറിെന സോനണം
ചടള NaOH ലോയനിയില ോബോൈകറ് ലയിപിച് ോസോഡിയം അലമിോനറ് (Na3AlO3)ആകന.
അോലയമോയ മോലിനയങള അരിച് മോറിയതിന് ോശഷം അലം Al(OH)3 ോചരത് നനോയി ോനരപിച്
Al(OH)3 അവകിപെപടതിെയടകന. അവകിപെപടന Al(OH)3 ോവരതിരി െചടത് നനോയി
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കഴകിയതിനോശഷം ശകിയോയി ചടോകി അലമിനയോകി(Al2O3) മോറന.
2Al(OH)3 -------> Al2O3 + 3H2O
2. ോലോഹം ോവരതിരികല
കിയോശീലം കടിയ ോലോഹമോയതിനോല
ൈവദയതവിോശഷണ
പകിയയിലെടയോണ്
അയിരില
നിന്
അലമിനിയെത
ോവരതിരികനത്.
ഇലോകോൈളറ് : ദവണോങം തോഴനതിന്
ോവണി കോയോൈലറ് ോചരത് അലമിന(
ശദീകരിച ോബോൈകറ്) ഉരകന. ഈ
ലോയനിയോണ്
ഇലോകോൈളറോയി
ഉപോയോഗികനത്.
ആോനോഡ് : കോരബണ ദണകള.
കോോഥോഡ്: കോരബണ ൈലനിങള ഇരമ് ടോങ്.
ഇലോകോൈളറില Al3+, O2- എനീ അോയോണകളോയോണ് അലമിന നിലനിലകനത്.
Al2O3 ------>2Al3++ 3O2ഇതില Al3+ അോയോണ
കോോഥോഡിെലതി മന് ഇലോകോണകെള സവീകരിച് അലമിനിയം
2ആറമോയി മോറന. O കോരബണ ആോനോഡിെലതി രണ് ഇലോകോണ നഷെപട് ഓകിജന ആറമോയി
മോറന.
Note: ആോനോഡില സവതനമോകന ഓകിജന കോരബണ ദണമോയി പവരതികനതിനോല ഈ
പവരതനം നടകോമോള ആോനോഡകള ഇടകിടക് മോറി സോപിോകണിവരം.

മോതകോ ോചോോദയോതരങള
1. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.
a. Na,Mg,Fe,Cu എനിവയില തണതജലവമോയി തീവമോയി പവരതികന ോലോഹോമത്?
b. ഇവയില ഉനോതോഷോവിലള നീരോവിയമോയി പവരതികന ോലോഹോമത്?
c. ജലവമോയി പവരതനമിലോത ോലോഹോമത്?
ഉതരം: a. Na b. Fe
c. Cu
2. പതതോയി മറിെചടത ോസോഡിയതിന് നല തിളകമെണങിലം അലപം കഴിയോമോള ഇതിെന
നിറം മങന.
a. ഈ നിറം മോറതിന് കോരണെമന്?
b. ോലോോഹോപരിതലതില രപെപടന രോസപദോരതോമത്?
c. തറനിരികന സവരണതിന് ഇതരതില മങലണോകോതെതനെകോണ്?
ഉതരം:
a.
ോസോഡിയം
അനരീകതിെല
ജലബോഷവം
കോരബണോയോൈകഡമോയി പവരതികനതിനോല.
b. ോസോഡിയം കോരബോണറ് Na2CO3.
c. കിയോശീലം കറവോയതിനോല സവരണം അനരീകവമോയി പവരതികനില.
3. ചിതതില കോണനതോപോെല ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയില ഒര ഇരമ്
ദണ് തോഴിവചിരികന.
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a. കറചസമയതിനോശഷം നിരീകിചോല ദണിെനയം ലോയനിയെടയം നിറതിന് എനമോറമോണ്
നിങള പതീകികനത്?
b. ഈ പവരതനം എനോപരില അറിയെപടന?
c. ഇവിെട നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.
d. ഇരമ് ദണിനപകരം ഒര സിലവര ോറോഡ് CuSO4 ലോയനിയില തോഴിവചോല എനനിരീകികം,
എനെകോണ്?
ഉതരം: a. ദണിെന ലോയനിയില മങിയിരികന ഭോഗം െചമനിറമോകന. ലോയനിയെട നീലനിറം
കറഞ് ഇരണതോയി മോറന.
b.ആോദശരോസപവരതനം.
c. Fe – 2e --------> Fe2+.
Cu2+ +2e ------> Cu
d. സിലവര ദണിോനോ CuSO4 ലോയനിോകോ നിറം മോറം ഉണോകകയില.
സിലവറിന്
ോകോപറിോനകോള കിയോശീലം കറവോയതിനോല ആോദശരോസപവരതനം നടകനില.
4. രോോസോരജം ൈവദയോതോരജമോകിമോറന സംവിധോനമോണ് ൈവദയതരോസെസല.
a. ഒര Ag – Mg ൈവദയത രോസെസല നിരമികനതിനോവശയമോയ സോമഗികള ലിസ് െചയക.
b. െസലിെന ചിതം വരച് കോോഥോഡ്, ആോനോഡ്, ഇലോകോണ പവോഹദിശ എനിവ
അടയോളെപടതക.
c. ഇലോകോഡകളില ഓകീകരണം (Oxidation)സംഭവികനോതതിന്?
d. ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.
ഉതരം: a. െമഗീഷയം ോറോഡ്, സിലവര ോറോഡ്, െമഗീഷയം സളോഫറ് ലോയനി, സിലവര ൈനോടറ്
ലോയനി, െപോടോസയം ോകോൈറഡ് ലോയനി, ഫിലറര ോപപര, രണ് ബീകറകള, കണകിങ് വയര.
b. Ag കോോഥോഡോയം Mg ആോനോഡോയം അടയോളെപടതി ചിതം വരച് ആോനോഡിന നിന്
കോോഥോഡിോലക് ഇലോകോണ പവോഹദിശ സചിപികക.
c. െമഗീഷയം ോറോഡിന്.
d. ആോനോഡ്: Mg – 2e -----> Mg2+.
കോോഥോഡ് : Ag+ + 1e -----> Ag.
5. കിയോശീലോശണിയെട ഒര ഭോഗമോണ് തോെഴെകോടതിരികനത്.
Mg
Al
Zn
Fe
Pb
Cu Ag Au
a. കിയോശീലോശണിെയനതെകോണ് എനോണ് അരതമോകനത്?
b. പരമോവധി emf ലഭികന ഒര ൈവദയത രോസെസല നിരമികോന ഇതില നിനം ഏത് രണ്
ോലോഹങളോകം നിങള െതരെഞടകക.
c. നിങള െതരെഞടതോലോഹങളില ആോനോോഡത്? കോോഥോോഡത്?
d. നിോരോകീകരണം (Reduction)സംഭവികനത് ഏത് ോലോഹതിനോയിരികം?
e. െസലിെല ഇലോകോണ പവോഹം ഏത് ോലോഹതില നിനം ഏത് ോലോഹതിോലകോയിരികം?
ഉതരം: a. ോലോഹങെള അവയെട കിയോശീലതിെന (reactivity)അവോരോഹണകമതില
(descending order) കമീകരിചിരികന ോശണിയോണ് കിയോശീലോശണി.
b. Mg യം Au വം.
c. ആോനോഡ് - Mg കോോഥോഡ്- Au.
d. സവരണതിന്.
e. െമഗീഷയതില നിന് സവരണതിോലക്.
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6. ആോദശരോസപവരതനം നിരീകിചറി യനതിനള കമീകരണമോണ് തോെഴ കോണനത്.
a. ഏത് െടസയബിലോണ് ആോദശ രോസപവരതനം (displacement reaction) നടകോന
സോധയതയിലോതത്? എനെകോണ്?
b,ഏെതങിലം ഒര െടസയബില നടകന
രോസപവരതനെമഴതക.
c.ഇതില
ഓകീകരണവം
നിോരോകീ
കരണവം
നടകന
ോലോഹങള
കെണതക.
ഉതരം: a. ഒനോമോതതില.
b.
രണോമെത
െടസയബിെല
പവരതനങള
Fe – 2e -----> Fe2+. Cu2+ +2e ----> Cu
c. Fe ക് ഓകീകരണം.
Cu ന് നിോരോകീകരണം.
7.
കിയോശീലോശണിയെട
ഒരഭോഗം
തനിരികന.
Mg
Al
Zn
Fe
Pb
Cu Ag Au
a. എനോണ് കിയോശീലോശണി?
b. അയണസളോഫറില നിന് അയണിെന ആോദശം (displace) െചയോന കഴിയന ോലോഹങെള ഈ
ോശണിയില നിനം കെണതക.
c. ഉതരം കെണതോന നിങെള സഹോയിച വസതെയന്?
d. ഇരമ് പോതതില ോകോപര സളോഫറ് ലോയനി തയോറോകനത് നനല എന് പറയനെതന
െകോണ്?
ഉതരം:a. 5.a. യെട ഉതരം കോണക.
b. Mg,Al & Zn.
c.
കിയോശീലം
(reactivity)
കടതലള
ോലോഹതിന്
അതിോനകോള
കിയോശീലം
കറഞോലോഹങെള അവയെട ലവണലോയനി (salt solution ) യില നിനം ആോദശം െചയോന
കഴിയം.
d. കിയോശീലം കടതലള ഇരമ് ോകോപറിെന ആോദശം െചയനതിനോല പോതതിന് നോശനം
സംഭവികകയം ോകോപര സളോഫറ് ലോയനി ചീതയോകകയം െചയം.
8. NaCl,Fe2O3,CuFeS2 എനിവ ചില ോലോഹങളെട അയിരകളോണ്. ോസോഡിയം, കോലസയം,
ഇരമ്,ോകോപര,സവരണം എനിവയെട കിയോശീലം (Reactivity) Na>Ca>Fe>Cu>Au എന
കമതിലോണ്.
a. അയിര് എനോെലന്? b. അയിരിനണോയിരിോകണ പധോന സവിോശഷതകോളവ്?
c. ോകോപറിെന അയിരിന പറയന ോപെരന്?
d. മകളില സചിപിചിരികന ോലോഹങളില ശകിോയറിയ നിോരോകീകോരി ഉപോയോഗിച്
ോവരതിരിോകണ ോലോഹങോളവ? എനെകോണ്?
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e. കോരബണ ഉപോയോഗിച് നിോരോകീകരികോവന അയിരകോളവ?
f. പകതിയില സവതനോവസയില കോണെപടന ോലോഹോമത്? അത് സവതനോവസയില
കോണെപടനെതനെകോണ്?
ഉതരം:a.ഏത ധോതവില (mineral) നിനോോണോ എളപതിലം ലോഭകരമോയം ഒര ോലോഹം
ോവരതിരിെചടകോന കഴിയനത് ആ ധോതവിെന ആ ോലോഹതിെന അയിര് എന് പറയന.
b. *ഉയരന ലഭയത * ോലോഹെത എളപതിലം ലോഭകരമോയം ോവരതിരികോന കഴിയണം *
ോലോഹോംശം കടതലണോകണം *
c. ോകോപര ൈപൈററിസ്.(CuFeS2 )
d. Na & Ca. ഇവയ് കിയോശീലം കടതലോണ്.
e. Fe2O3,CuFeS2 .
f. സവരണം. ഇതിന് കിയോശീലം വളെരകറവോണ്,
9. ബോസ് ഫരണസ് ഉപോയോഗിചോണ് ഇരമ് നിരമികനത്.
a. ഇരമിെന പധോന അയിോരത്?
b. ബോസ് ഫരണസിോലക് അയിരിെനോപം ോചരകന രോസവസകോളവ? ഓോരോനിെനയം
ആവശയകതെയന്?
c. ഗോങ് എനോെലന്? ഇരമയിരിെല പധോനെപട ഗോോങത്?
d. സോഗ് എനോെലന്? ഇതിെന രോസസതെമന്?
e. ബോസ് ഫരണസില നടകന രോസപവരതനം തോെഴെകോടകന. വിടോപോയഭോഗം
പരതീകരികക.
C + O2 ------> CO2 + തോപം
CO2 +C + തോപം -------> …....A........
CaCO3 ------> CaO + …....B......
CaO + SiO2 -------> …......C.......
Fe2O3 + 3CO ---------> …....D.....+ 3CO2 .
f. ബോസ് ഫരണസില നിനം ലഭികന ഇരമ് എനോപരിലോണ് അറിയെപടനത്?
g. ഇതിെന കോസ് അയണോകി മോറനെതങെന?
h. കോസ് അയണിെന ഒരപോയോഗെമഴതക.
I. കോസ് അയണിെന ഒരോമനമയം ഒര നയനതയം എഴതക.
j. ഇരമിെന സങരങളോയ (alloys) അലനിോകോ, നിോകോം എനിവയിെല ഘടകങള,
സവിോശഷത, ഉപോയോഗം എനിവെയഴതക.
ഉതരം:a. ോഹമൈററ് ( Fe2O3)
b. ോകോക് (കോരബണ), ചണോമകല്. ോകോക് നിോരോകീകോരിയോയം (reducing agent) ചണോമകല്
ഫകോയമോണ് ോചരകനത്.
c. അയിരില അടങിയിടള ഭൗമ മോലിനയങെള ഗോങ് എന് പറയന. ഇരമയിരിെല പധോനെപട
ഗോങ് സിലിക (മണല) യോണ്.
d. ഗോങം ഫകം തമില പവരതിചണോകന പദോരതമോണ് സോഗ്. രോസസതം : CaSiO3.
e. A – CO
B- CO2.
C- CaSiO3. D. 2Fe
f. പിഗ് അയണ. g. ചടോകിയരകി. h. ോഗറ്,ഗില് എനിവയെട നിരമോണം.
I. നല കടപമണ്. െവലഡ് െചയ് ോയോജിപികവോോനോ വളകവോോനോ കഴിയില.
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j. Page.6 െല പടിക കോണക.
10. ഭോരകറവ്,നോശനപതിോരോധോശഷി തടങി ഏെറ സവിോശഷതകളള ോലോഹമോണ് അലമിനിയം.
a.അലമിനിയം അയിരിെന ോപരം രോസസതവെമഴതക.
b. അയിരില നിനം അലമിനിയം ോവരതിെചടകനരീതി എനോപരില അറിയെപടന?
c. അലമിനിയതിെന അയിര് സോനണം െചയനരീതി ചരകിെയഴതക?
d. അയിരില നിനംഅലമിനിയെത ോവരതിരികോന ശകിോയറിയ നിോരോകീകോരിയോയ ൈവദയതി
ആവശയമോയിവരനെതനെകോണ്?
e. സോനണം െചയ അയിരിോനോെടോപം കോയോൈലറ് ോചരകനതിെന ആവശയകതെയന്?
f. ൈവദയതവിോശഷണരീതിയില അലമിനിയം ോവരതിരികന പവരതനതില ആനോഡോയി
ഉപോയോഗികന വസോവത്?
g. ഈ പവരതനതില ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.
h.
ൈവദയതവിോശഷണം
നടകോമോള
ഇടകിടക്
ആോനോഡ്
മോറിവോയണതിെന
ആവശയകതെയന്?
ഉതരം: a. ോബോൈകറ് Al2O3 2H2O. b. ഹോള - െഹറോളട് പകിയ
c. Page 6 െല അലമിനിയം അയിരിെന സോനണം - ോനോട് കോണക.
d. അലമിനിയതിന് കിയോശീലം വളെരകടതലോണ്.
e. ദവണോങം തോഴി എളപതില ഉരകനതിന് ോവണി.
f. കോരബണ.
g. ആോനോഡില: O2- – 2e ------> O
കോോഥോഡ്: Al3+ + 3e -------> Al.
h. ആോനോഡില സവതനമോകന ഓകിജന കോരബണ ോറോഡമോയി പവരതിച് ആോനോഡിന് നോശനം
സംഭവികനതിനോല.
C + O2 -------> CO2.
11. തോെഴെകോടതിരികന ൈവദയത രോസെസലിെന ചിതം നിരീകികക.
a. ഇതിെല ആോനോഡം കോോഥോഡം കെണതക.
b. ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതന
െമഴതക.
c. ഈ ഉപകരണതില X എന് അടയോളെപടതിയിരികന
സംവിധോനതിെന ോപെരന്? ഇതിെന ആവശയകതെയന്?
ഉതരം: a. ആോനോഡ് - Mg കോോഥോഡ് - Zn.
b. ആോനോഡില : Mg – 2e -----> Mg2+.
കോോഥോഡില : Zn2+ + 2e -----> Zn.
c. സോളട് ബിഡജ്.
ൈവദയതപവോഹം തടരചയോയി
നിലനിരതോനോണ് ഈ കമീകരണം.
12. ോഹമൈററില നിനള ഇരമ്നിരമോണപകിയയില സോനണം െചയ അയിര്, ചണോമകല്,
ോകോക് എനിവയെട മിശിതം ബോസ് ഫരണസിനളിോലക് ഇട് െകോടകന. ഈ പകിയയില
ചണോമകലിെന പങ് രോസസമവോകയതിെന സഹോയോതോെട വിശദീകരികക.
Model Ex:2012
ഉതരം:ബോസ് ഫരണസിനകെത ഉനോതോഷോവില ചണോമകല് (CaCO3) വിഘടിച് CaO യം CO2
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ഉം ആയിമോറന. ഇങെനയണോകന CaO (ഫക്) അയിരിെല ഗോങമോയി പവരതിച് സോഗോയി
മോറന. CaCO3 + തോപം ----->
 CaO+ CO2.
CaO+ SiO2. -------> CaSiO3.
13. ഏതോനം ധോതകളെട (minerals) ോപര് തോെഴെകോടതിരികന.
SSLC 2013
i. ോഹമൈററ് ii. ോബോൈകറ് iii.ോഡോളൈമറ്
a. ഇതില നിനം അയണിെന ധോതവിെന കെണതക.
b. ഇരമയിരിലനിനം ഇരമിെനോവരതിരികോന സോധോരണയോയി ഉപോയോഗികന നിോരോകീകോരി
ോയത്?
c. ഇരമ് നിരമോണ പകിയയില ചണോമകലിെന പെങന്?
ഉതരം: a. ോഹമൈററ് b. ോകോക് അെലങില CO.
c. ചണോമകല് (CaCO3) വിഘടിചണോകന CaO ഫകോയി പവരതികന.
14. CuSO4 ലോയനിയം ഇരമോണിയം തമിലള രോസപവരതനസമവോകയം തോെഴതനിരികന.
CuSO4 + Fe ---------> FeSO4 + Cu
SSLC 2013
a. ഇതില നടകന നിോരോകീകരണ (reduction) പവരതനെമഴതക.
b. CuSO4 ല നിനം ഇരമ് ോകോപറിെന ആോദശം െചയനതിെന കോരണെമഴതക.
ഉതരം: a. Cu2+ + 2e -----> Cu
b. ഇരമിന് ോകോപറിോനകോള കിയോശീലം കടതലോയതിനോല.
15. തോെഴകോണന ോഫോചോരട് വിശകലനം െചയ് ോചോദയങളക് ഉതരെമഴതക.Model Exam:2013

a. A യെട രോസസതെമഴതക.
b. B ഒര പകിയയോണ്. ഈ പകിയയെട ോപെരഴതക.
c. ഈ പകിയയില Al2O3 െയ …....... ല ലയിപികന.
ഉതരം: a. NaOH.
b. ൈവദയതവിോശഷണം. c. കോയോൈലറില.
16. തോെഴ ചിതതില യഥോകമം 1,2,3,4,5 എനീ െടസയബകളില ഓോരോ ോലോഹദണകള
തോഴിവചിരികന.

(സചന: ോലോഹങളെട കിയോശീലകമം K>Na>Ca>Mg>Al>Zn>Fe>Pb>Cu>Ag>Au)
a. ഏത് െടസയബിലോണ് ആോദശരോസപവരതനം (displacement reaction) നടകനത്?
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b. 2,3 െടസയബില തോഴിവചിരികന ോലോഹങളപോയോഗിചണോകന ഒര െസലിെല ആോനോഡം
കോോഥോഡം ഏെതെനഴതക. ഈ െസലില നടകന രോസപവരതനെമഴതക.
Model:2013
ഉതരം: a. മനോമെതയം അഞോമെതയം െടസയബില.
b. Fe – ആോനോഡ്
Cu – കോോഥോഡ്
ആോനോഡില: Fe – 2e -----> Fe2+.
കോോഥോഡില : Cu2+ + 2e -------> Cu.
17. കളിമണ്, ൈമക,കോയോൈലറ്,ോബോൈകറ് ഇവയിെലലോം അലമിനിയം കോണെപടന.
a. ഈ നോലപദോരതങളില അലമിനിയതിെന അയിോരത്?
b. ഒരയിരിനണോയിരിോകണ ഏെതങിലം രണ് പോതയകതകെളഴതക.
Mid term Exam: 2012
ഉതരം: a. ോബോൈകറ്.
b. *ഉയരന ലഭയത * ോലോഹതില എളപതിലം ലോഭകരമോയം
ോവരതിരികോന കഴിയണം * ോലോഹോംശം കടതലണോകണം.
17.കിയോശീലോശണിയില Mg ന് തോെഴയോണ്
Cu.
െമഗീഷയവം ോകോപറം ോചരന ഒര
ഗോലവനിക്
െസലിെന
ചിതമോണ്
തോെഴെകോടതിരികനത്. ചിതതിെല െതറകള
തിരതി ശരിയോയ ചിതം വരയക. തിരതലിെന
കോരണങള വയകമോകക. Mid term Exam: 2012

18.നിതയജീവിതതില വിവിധ ആവശയങളകോയി പലോലോഹങളം നോം ഉപോയോഗികന.
ോലോഹതിെന പോതയകമോയ സവിോശഷതകളോണ് ഓോരോസനരഭതിലം നോം പോയോജന
െപടതനത്.
a. പടിക പരതീകരികക.
ോലോഹം

ഉപോയോഗം

സവിോശഷത

അലമിനിയം

പോചകപോതങള

ഉയരന തോപചോലകത

െചമ്

ഇലകിക് വയര

….....i........

ടങ്സണ

ഫിലെമന്

…......ii........

ഇരമ്

ആയധങള

….......iii.......
b. Mg,Na,Fe,Cu എനീോലോഹങെള ജലവമോയള രോസപവരതന തീവത കറഞവരന
കമതിെലഴതക. c. ോലോഹങള ജലവമോയി പവരതിചണോകന വോതകോമത്?
d. ഇരമ് ജലവമോയി പവരതികനതിനള അനകലസോഹചരയെമന്?
ഉതരം:a. I. ഉയരന ൈവദയതചോലകത. ii. ഉയരന ദവണോങം. iii. നലകോഠിനയം.
b. Na, Mg, Fe,Cu. c. ൈഹഡജന. d. ഉനോതോഷോവിലള നീരോവി.
19. ോലോഹങള അനരീകവോതകങളമോയി പവരതികനതമലമോണ് ോലോഹനോശനമണോകനത്.
a. ോസോഡിയം ോലോഹതിെന പറത് കോണെപടന രോസവസോവത്? ഇത് രപെപടനതിെന
പവരതനസമവോകയെമഴതക.
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b. ോലോഹനോശനം സംഭവികോത ോലോഹതിെനോരദോഹരണെമഴതക.
c. ോലോഹനോശനം തടയോന രണ് മോരഗങള നിരോദശികക.
ഉതരം: a. ോസോഡിയം കോരബോണറ്.
2Na + 2H2O ------> 2NaOH + H2.
2NaOH + CO2 --------> Na2 CO3. + H2O.
b. സവരണം. c. െപയിന് െചയക. ൈവദയതോലപനം നടതക.
20. ോലോഹങള ോനരപിച ആസിഡമോയി പവരതിച് ൈഹഡജെന ആോദശം െചയന.
a. Zn,Fe,Cu,Mg,Al എനീ ോലോഹങളില ോനരപിച ആസിഡമോയി ഏറവം തീവമോയി
പവരതികന ോലോഹതിെന ോപെരഴതക.
b. അലമിനിയതിെന ോനരപിച ൈഹോഡോോകോറികോസിഡമോയള പവരതനതിെന സമീകരിച
സമവോകയെമഴതക.
ഉതരം:a. െമഗീഷയം. b. 2Al +6HCl ----> 2AlCl3. +3H2.
21. കോസില നടതിയ ഒരപരീകണതില ോകോപര സളോഫറ് ലോയനിയില മകിവച വച സിങ്
തകിടിെന പറത് ോകോപര പറിപിടിചിരികനതോയികണ.
a. ഈ രോസപവരതനതിെന ോപെരന്? b. ഇവിെട നടന രോസപവരതന സമവോകയെമഴതക.
c. ഇവിെട ലോയനിയെട നിറതില എനമോറമോണ് നിരീകിചത്. എനെകോണ്?
d.ഓകീകരണം എനോെലന്? ഈ പവരതനതില ഓകീകരണം സംഭവിചോലോഹോമത്?
e. റിോഡോക് പവരതനം എനതെകോണ് എനോണ് അരതമോകനത്? മകളില സചിപിചിരികന
പവരതനം റിോഡോക് പവരതനമോോണോ?
ഉതരം:a. ആോദശരോസപവരതനം. b. Zn + CuSO4 -----> ZnSO4 + Cu
c. നീലനിറം അപതയകമോയി. ലോയനിയിെല Cu++ അോയോണിെന എണം കറഞതിനോല.
d. ഇലോകോണ നഷെപടനപവരതനമോണ് ഓകീകരണം. ഇവിെട ഓകീകരണം സംഭവിചത്
സിങിന്.
e. ഓകീകരണവം നിോരോകീകരണവം ഒരമിച് നടകന പവരതനമോണ് റിോഡോക് പവരതനം. ഈ
പവരതനം റിോഡോക് പവരതനമോണ്.
22. തനിടള കിയോശീലോശണിയം ചിതവം നിരീകിച് തോെഴ തനിടള ോചോദയങളക്
ഉതരെമഴതക.
K
Na
Ca
Mg
Al
Zn
Fe
Pb
Cu
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a. ഇതില ഏെതലോം െടസയബിെല ോറോഡിനോണ് നിറം മോറം സംഭവികനത്? ഉതരം
നയോയീകരികക.
b. ഏെതങിലം ഒനില നടന പവരതനതിെന രോസസമവോകയെമഴതി ഓകീകരണവം
നിോരോകകരണവം നടനോലോഹോമെതെനഴതക.
ഉതരം:a. െടസയബ് c യിലം d യിലം. ആോദശരോസപവരതനം മലം ോറോഡകളില ആോദശം
െചയെപട ോലോഹതിെന ോലപനം ഉണോകനതിനോല.
b. െടസയബ് c യില നടന പവരതനം: Fe – 2e ----> Fe2+. Cu++ + 2e ----> Cu.
ഓകീകരണം നടനത് ഇരമിന്. നിോരോകീകരണം നടനത് സിങിന്.
23. ഏതോനം സോമഗികള തോെഴതനിരികന.

a. ആവശയമോയവ െതരെഞടത് ഒര ൈവദയതരോസെസലിെന ചിതം വരയക.
b. ഈ െസലില ഇലോകോണ ഏത് ഇലോകോഡില നിനം ഏത് ഇലോകോഡിോലകോയിരികം
പവഹികനത്?
c. ഓോരോ ഇലോകോഡിലം നടകന രോസപവരതനതിെന സമവോകയെമഴതക.
d. ഇതരം െസലകളില സോളട് ബിഡജിെന ആവശയകതെയന്?
e. പരമോവധി ോവോളോടജ് ലഭികോന തനിടളതിലനിനം നിങള ഏത് ോറോഡകള െതരെഞടകം.
f. ഈ െസലിെല ആോനോഡ്, കോോഥോഡ് എനിവ ഏതോയിരികം?
24. പകതിയില കോണെപടന ോലോഹസംയകങളോണ് ധോതകള.
a. ഐര് എനോെലന്?
b. ഐര് എന നിലയില ഒര ധോതവിനണോയിരിോകണ സവിോശഷതകോളവ?
c. അലമിനിയം,ോകോപര,ഇരമ് എനീ ോലോഹങളെട അയിരിെനോപരം രോസസതവം എഴതക.
d. ോലോഹനിരമോണവമോയി ബനെപട് സോനണം എനതെകോണ് എനോണ് ഉോദശികനത്?
e. അലമിനിയതിെന അയിരിലനിനം ോലോഹെത ോവരതിരികോന നിോരോകീകോരിയോയി ൈവദയതി
ഉപോയോഗികനെതനെകോണ്?
f. കോരബണ ഉപോയോഗിച് നിോരോകീകരികോവന രണ് ോലോഹങളെട ോപെരഴതക.
g. പകതിയില സവതനോവസയിലകോണെപടന ോലോഹങോളവ? ഇവ
സവതനോവസയിലകോണെപടനെതനെകോണ്?
ഉതരം: e.അലമിനിയതിന് കിയോശീലം കടതലോയതിനോല ൈവദയതിെയോപോലള ശകിോയറിയ
നിോരോകീകോരികള ആവശയമോണ്.
f. ഇരമ്, സിങ്.
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25. വയോവസോയികമോയി ഏെറപോധോനയമള ോലോഹമോണ് ഇരമ്.
a. ഇരമ് നിരമോണതിനപോയോഗികന സംവിധോനതിെന ോപെരന്?
b. ഇരമിെന പധോന അയിോരത്?
c.നിരമോണോവളയില അയിരിോനോെടോപം ോചരകന രോസവസകെളെനലോം?
d. ഇരമയിരില പധോനമോയി കോണെപടന മോലിനയങോളവ?
e. ഗോങ്,ഫക് എനിവ എന്?
f. എനോണ് സോഗ്?
g. അസിഡിക് ഫകിനം ോബസിക് ഫകിനം ഓോരോ ഉദോഹരെമഴതക.
ഉതരം:a. ബോസ് ഫരണസ്. b. ോഹമൈററ്. c. ോകോകം ചണോമകലം. d. സിലിക,സിലിോകറ്
എനിവയോണ് ഇരമയിരിെല പധോന ഭൗമമോലിനയങള. g. ോബസിക് ഫക്: കോലസയം
ഓൈകഡ് CaO, അസിഡിക് ഫക്: സിലിക SiO2, ോഫോസറസ് െപോനോൈകഡ് P2O5
26. ബോസ് ഫരണസില നടകന വിവിധങളോയ രോസപവരതനങളിലെടയോണ് ോഹമൈററില
നിനം ഇരമ് ോവരതിരിയനത്.
a. രോസപവരതനങള കമതിെലഴതക.
b. ഗോങം ഫകം ോചരനണോകന രോസവസവിെന ോപരം രോസസതവെമഴതക.
c. ബോസ് ഫരണസിോലക് ോകോകം ചണോമകലം ോചരകനെതനിന്?
d. ബോസ് ഫരണസില ോഹമൈററിെന നിോരോകീകരികന രോസവസോവത്?
e.പിഗ് അയണ എനോെലന്?
f. പിഗ് അയണ കോസ് അയണോകിമോറനെതങെന?
g. കോസ് അയണിെന രണപോയോഗങെളഴതക.
h. കോസ് അയണിെന ഒര ോമനമയം ഒരനയനതയെമഴതക.
I. എനോണ് സീല?
27. ോലോഹങളില മറ് ോലോഹങോളോ അോലോഹങോളോ ോചരത് ോലോഹസങരങളോയോണ്
സോധോരണയോയി ോലോഹങള ഉപോയോഗികനത്.
a. ഇരമിെന 2 സങരങളെട ോപരം അവയിെല ഘടകമലകങളം എഴതക.
b. സിരകോനങള നിരമികോന ഉപോയോഗികന സങരോമത്?
28. നോം ധോരോളമോയി ഉപോയോഗികന ഒര ോലോഹമോണ് അലമിനിയം.
a. അലമിനിയതിെന പധോന സവിോശഷതകെളഴതക.
b. അലമിനിയതിെന പധോന അയിോരത്?
c. അലമിനിയനിരമോണ പകിയയെട ോപെരന്?
d. ഈ രീതിയില അലമിനിയം നിരമികന രീതിെയഴതക.
e. കോരബോണോ,കോരബണ ോമോോണോൈകോഡോ ഉപോയോഗിച് അയിരിലനിനം അലമിനിയെത
ോവരതിരികോന കഴിയനില. എനെകോണ്?
29. കോയോൈലറില (Na3AlF6) ലയിപിച അലമിന ൈവദയതവിോശഷണം നടതിയോണ്
അലമിനിയം നിരമികനത്.
a. ഇവിെട ആോനോഡോയം കോോഥോഡോയം ഉപോയോഗികനെതന്?
b. ആോനോഡിലം കോോഥോഡിലം നടകന രോസപവരതനസമവോകയെമഴതക.
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c. അലമിനിയം നിരമോണോവളയില ഇടകിടക് ആോനോഡകള മോറി സോപിോകണതണ്. ഇതിെന
ആവശയകതെയന്?
30. ഒര ോലോഹനിരമോണകമീകണതിെന ചിതമണ് തോെഴകോണനത്.

a. ഏത് ോലോഹതിെന നിരമോണ കമീകരണമോണിത്?
b.കറഞെചലവില ഈ ോലോഹം നിരമികനതിനള മോരഗം ആവിഷരിച ശോസജനമോര
ആെരലോം?
c. ഈ രീതി എനോപരില അറിയെപടന?
d. ഇതില ഉപോയോഗികന ഇലോകോൈളോറത്?
e. ആോനോഡിലണോകന ഉലപനോമത്?
തയോറോകിയത്: ഇബോഹിം. വി.എ.

ഗവണെമന് ൈഹസള മടികല.
Ph:9495676772.

