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അലലലോഹങ്ങള

ഓകക്സിജന
പപ്രാണവപ്രായു  എന്നററിയപപ്പെടുന്നവപ്രാതകമപ്രാണണ്  ഓകറിജന.  അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറിപലെ  ഒരു  പധപ്രാനഘടകമപ്രാണണ്  ഇതണ്.  ജലെല
(H2O),ഗ്ലൂകകപ്രാസണ്(C6H12O6), കപ്രാല്സസല കപ്രാര്ബകണറണ് (CaCO3 ) തുടങറിയവ ഓകറിജപന്റെ സലയുക്തങളപ്രാണണ്.  പചെടറികളറില്
നടക്കുന്ന  പ്രകലോശസസംലശ്ലേഷണമലോണണ (6H2O+  6CO2 ---->  C6H12O6+  6O2)അന്തരരീക്ഷതറിപലെ  ഓകറിജപന്റെ  അളവണ്
സറിരമപ്രായറി നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനണ് സഹപ്രായറിക്കുന്നതണ്. 
       ഭൂവല്കതറില് ഏറവല കൂടുതലെപ്രായറികപ്രാണപപ്പെടുന്നമൂലെകമപ്രാണണ് ഓകറിജന.  ഇതണ് പകൃതറിയറില് സലയുക്തരൂപതറിലല
സസ്വതനപ്രാവസയറിലല  (O2)കപ്രാണപപ്പെടുന.  പ്രപ്രീസണലക്സി  എന്ന ശപ്രാസ്ത്രജ്ഞനപ്രാണണ് ഓകറിജന എന്ന വപ്രാതകല കപണ്ടെതറിയതണ്.
എന്നപ്രാല് ഓകറിജന എന്ന കപരണ് നല്കറിയതണ് ലലോലവലോസക്സിയയയപ്രാണണ്. 
ഓകക്സിജയന്റെനക്സിര്മലോണസം
(i)ഈര്പ്പെരഹറിതമപ്രായ  ഒരു  കബപ്രായറിലെറിങണ്ടട്യൂബറില്  അല്പല  പപപ്രാടപ്രാസസലപപര്മപ്രാലഗകനപറടുതണ്  ചൂടപ്രാകറിയപ്രാല്  അതണ്
വറിഘടറിചണ് ഓകറിജന സസ്വതനമപ്രാകല. 

പപപ്രാടപ്രാസസല പപര്മപ്രാലഗകനറണ് + തപ്രാപല ----- > പപപ്രാടപ്രാസസല മപ്രാലഗകനറണ് +മപ്രാലഗനരീസണ് ഡകയപ്രാകകഡണ് + ഓകറിജന.

2KMnO4 + heat ------> K2MnO4 + MnO2 + O2

കബപ്രായറിലെറിങണ്ടട്യൂബറിപന്റെ  വപ്രായണ്ഭപ്രാഗതണ്  എരറിയുന്ന  ഒരു  ചെന്ദനതറിരറികപ്രാണറിക്കുകമപ്രാള്  അതണ്  ആളറികത്തുന്നതറിലൂപട
ഓകറിജപന്റെ സപ്രാന്നറിധസല തറിരറിചററിയപ്രാല. 

(ii) ജലെപത കവദദ്യുതവറികശ്ലേഷണല പചെയല ഓകറിജന നറിര്മറികപ്രാല.

2H2O -------> 2H2 + O2 

ദ്രവപ്രീകരക്സിച്ച  അന്തരപ്രീക്ഷവലോയുവക്സിയന  അസംശക്സികലസസ്വേദനസം പചെയപ്രാണണ്  വസപ്രാവസപ്രായറികമപ്രായറി  വനകതപ്രാതറില്  ഓകറിജന
നറിര്മറിക്കുന്നതണ്.   
ഓകക്സിജയന്റെഗുണങ്ങള
നറിറകമപ്രാ മണകമപ്രാ ഇലപ്രാതതുല വപ്രായുവറികനകപ്രാള് ഉയര്ന്ന സപ്രാന്ദ്രതയുമുള്ളതുമപ്രായ ഒരു വപ്രാതകമപ്രാണണ് ഓകറിജന.  മറിതമപ്രായ
അളവറില് ജലെതറില് ലെയറിക്കുന്ന വപ്രാതകമപ്രാണറിതണ്.  കതപ്രാന സഹപ്രായറിക്കുന്ന വപ്രാതകമപ്രാണണ് ഓകറിജന. 
ജസ്വേലനസം
ഒരു പദപ്രാര്തല ഓകറിജനുമപ്രായറി കചെര്ന്നണ് കത്തുന്നതറിപനയപ്രാണണ് ജസ്വലെനപമന്നണ് പറയുന്നതണ്. 
ഉദപ്രാഹരണല: (i) S + O2 ----> SO2.       (ii) C +   O2 ----> CO2     (iii) 2H2 +  O2 ----> 2H2O

അലൂമറിനറിയല,  ഇരുമണ്  തുടങറിയ  കലെപ്രാഹങളുപട  ദദ്യുതറി(തറിളകല)  നഷ്ടപപ്പെടുന്നതണ്  കലെപ്രാഹല  അന്തരരീക്ഷതറിപലെ
ഓകറിജനുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് അവയുപട ഓകകഡുകള് ഉപരറിതലെതറില് ഉണ്ടെപ്രാകന്നതറിനപ്രാലെപ്രാണണ്. 
ഓകക്സിജയന്റെഉപലയലോഗങ്ങള
ജസ്വലെനതറിനുല, കറപ്രാകറണ് ഇന്ധനങളറിപലെ ഓകരീകപ്രാരറിയപ്രായുല, കൃതറിമശസ്വസനതറിനുല മറല ഓകറിജന ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന.  

ഓലസലോണ (O3)
  മൂന്നണ് ഓകറിജന ആറങള് കചെര്ന്ന തനമപ്രാതയപ്രാണണ് ഓകസപ്രാണ.  അന്തരരീക്ഷതറിപലെ സപ്രാകറപ്രാസറിയററിലെപ്രാണണ് ഓകസപ്രാണ
വപ്രാതകല  കൂടുതലെപ്രായറി  കപ്രാണപപ്പെടുന്നതണ്.  സൂരസനറില്  നറിനള്ള  അപകടകപ്രാരറികളപ്രായ  അള്ടപ്രാവയലെറണ്  വറികറിരണങള്
ഭൂമറിയറിപലെത്തുന്നതറിപന  തടയുന്നതണ്   സപ്രാകറപ്രാസറിയററിപലെ  ഓകസപ്രാണറിപന്റെ  സപ്രാന്നറിധസമപ്രാണണ്.  അന്തരരീക്ഷതറിപലെ
ഓകസപ്രാണറിപന്റെ  അളവണ്  സറിരമപ്രായറി  നറിലെനറിര്ത്തുന്ന   ഒരു  ചെപ്രാകറിയപവര്തനതറിലൂപടയപ്രാണണ്  അള്ടപ്രാവയലെറണ്
വറികറിരണങള് ഭൂമറിയറിപലെത്തുന്നതണ് തടയപപ്പെടുന്നതണ്. 
        അള്ടപ്രാവയലെറണ്  വറികറിരണങളറില്  ഊര്ജല  കൂടറിയവയുല  കറഞ്ഞവയുമുണ്ടെണ്.
സപ്രാകറപ്രാസറിയററിപലെ  ഓകറിജനതനമപ്രാതകള്  ഊര്ജലകൂടറിയ   അള്ടപ്രാവയലെറണ് വറികറിരണങപള
ആഗറിരണല പചെയണ് വറിഘടറിക്കുന. ഇങപനയുണ്ടെപ്രാകന്ന ഓകറിജന ആറങള് സലകയപ്രാജറിചണ്  
O3 തനമപ്രാതകളപ്രായറിമപ്രാറുന.      3O2  + high energy UV rays -----> 2O3. 
ഓകസപ്രാണ തനമപ്രാതകള് ഊര്ജല കറഞ്ഞ അള്ടപ്രാവയലെറണ് വറികറിരണങപള ആഗറിരണല പചെയണ്
വരീണല  ഓകറിജനപ്രായറി  മപ്രാറുന.  ഈ  ചെപ്രാകറിയപവര്തനതറിനപ്രായറി  സൂരസനറില്നറിനള്ള
അള്ടപ്രാവയലെറണ്  വറികറിരണങള്  ഉപകയപ്രാഗറികപപ്പെടുന്നതറിനപ്രാല്  ഈ  വറികറിരണങള്
കപ്രാരസമപ്രായഅളവറില്  ഭൂമറിയറിപലെത്തുന്നറില. 
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ഓലസലോണപലോളക്സിയുയടെലശലോഷണസം
ഉപകയപ്രാഗശൂനസമപ്രായ  പറഫറിജകറററുകള്,  AC  കള്  എന്നറിവയറില്  നറിനല  പുറത്തുവരുന്ന  കകപ്രാകറപ്രാഫ്ലൂകറപ്രാകപ്രാര്ബണ
(CFC)വറിഘടറിചണ് അന്തരരീക്ഷതറിപലെത്തുന്ന കകപ്രാററിന, ഓകസപ്രാണ തനമപ്രാതപയ വറിഘടറിപ്പെറിചണ് ഓകറിജനപ്രാകറി മപ്രാറന. ഇതണ്
ഓകസപ്രാണ  -  ഓകറിജന ചെപ്രാകറിയ പവര്തനപത അസന്തുലെറിതമപ്രാക്കുകയുല ഇതണ് അള്ടപ്രാവയലെറണ് വറികറിരണങള് കൂടറിയ
അളവറില്  ഭൂമറിയറിപലെത്തുന്നതറിനണ്  കപ്രാരണമപ്രാകകയുല  പചെയല.  ഇതരതറില്  കൂടറിയ  അളവറില്  അള്ടപ്രാവയലെറണ്
വറികറിരണങള് ഭൂമറിയറിപലെത്തുന്നതണ് ജരീവജപ്രാലെങളറില് ഗുരുതരമപ്രായ ആകരപ്രാഗസപശ്നതറിനണ് കപ്രാരണമപ്രാകനണ്ടെണ്.  അതറിനപ്രാല്
മറികരപ്രാജസങളറിലല  CFC  യുപട ഉല്പപ്രാദനവല ഉപകയപ്രാഗവല കറചണ്,   CFC  കണ് പകരല മറ സലയുക്തങള് ഉപകയപ്രാഗറിച
തുടങ്ങുകയുല പചെയറിട്ടുണ്ടെണ്. 
നനട്രജന
അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറിപലെ  മുഖസഘടകമപ്രാണണ്  കനടജന.  ആറങള്തമറില്  ശക്തമപ്രായ  തറിബന്ധനമുള്ള  കനടജന
സപ്രാധപ്രാരണതപ്രാപനറിലെയറില്  ഏപറക്കുപറ  നറിഷറിയമപ്രായ  വപ്രാതകമപ്രാണണ്.  അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറിപലെ  ഓകറിജപന്റെ  ജസ്വലെനനറിരകണ്
കറയ്ക്കുന്നതണ്  കനടജപന്റെ സപ്രാന്നറിധസമപ്രാണണ്. 
നനട്രജയന്റെനക്സിര്മലോണസം
അകമപ്രാണറിയലകകപ്രാകറഡുല  കസപ്രാഡറിയലകനകടറല  കചെര്ന്ന  മറിശറിതല  ചൂടപ്രാകറിയപ്രാണണ്  പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില്  കനടജന
നറിര്മറിക്കുന്നതണ്.  മറിശറിതല  ചൂടപ്രാക്കുകമപ്രാഴുണ്ടെപ്രാകന്ന  അസറിരമപ്രായ  അകമപ്രാണറിയല  കനകടറണ്  വറിഘടറിചണ്  കനടജന
ഉണ്ടെപ്രാകന.      NH4Cl + NaNO2 -----> NH4NO2 + NaCl             NH4NO2 -------> N2 + 2H2O 

             ദ്രവരീകരറിച വപ്രായുവറില് നറിനല അസംശക്സികലസസ്വേദനതക്സിലൂയടെയപ്രാണണ് വസപ്രാവസപ്രായറികമപ്രായറി കനടജന നറിര്മറിക്കുന്നതണ്. 
സസസവളര്ചയണ് അനറിവപ്രാരസമപ്രായ ഒരു മൂലെകമപ്രാണണ് കനടജന. സസസങള്കണ് അന്തരരീക്ഷതറില് നറിനല അവയപ്രാവശസമപ്രായ
കനടജപന  കനരറിടണ്  സസ്വരീകരറികപ്രാന  കഴറിയറില.  ഇടറിമറിന്നലണ്ടെപ്രാകകമപ്രാഴപത  ഉന്നതതപ്രാപനറിലെയറില്  കനടജന
തനമപ്രാതകള്  വറിഘടറികപപ്പെടണ്  ഉണ്ടെപ്രാകന്ന   കനടജന  ആറങള്  അന്തരരീക്ഷഓകറിജനുമപ്രായറി  പവര്തറിചണ്  കനടറികണ്
ഓകകഡുണ്ടെപ്രാകന.        N2 + O2 ------> 2NO 

ഇപകപ്രാരണുണ്ടെപ്രാകന്ന കനടറികണ് ഓകകഡണ് വരീണല ഓകറിജനുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് കനടജന ഡകയപ്രാകകഡപ്രായറി മപ്രാറുന.  

2NO + O2 ------> 2NO2. 
ഇങപനയുണ്ടെപ്രാകന്ന കനടജന ഡകയപ്രാകകഡണ് ഓകറിജപന്റെ സപ്രാന്നറിധസതറില് മഴപവള്ളതറില് ലെയറിചണ് കനടറികപ്രാസറിഡണ്
രൂപതറില് മണറിപലെത്തുന.    4NO2 + 2H2O + O2 ------> 4HNO3. 
മണറിപലെത്തുന്ന  കനടറികപ്രാസറിഡണ്  മണറിപലെ  ധപ്രാതുകളുമപ്രായറി  പവര്തറിചണ്ടെപ്രാകന്ന   കനടജനലെവണങള്
വലെറിപചടുതപ്രാണണ്  പചെടറികള്  അവയപ്രാവശസമപ്രായ  കനടജപന  കനടുന്നതണ്.  പചെടറികള്കണ്  ഇതരതറില്  കനടജന
ലെഭസമപ്രാക്കുന്നതറില്  ഇടറിമറിന്നലെറിനുള്ള  പങണ്  പധപ്രാനമപ്രായതറിനപ്രാലെപ്രാണണ്  ഇടെക്സിമക്സിന്നല്  യചെടെക്സികളകണ  അനുഗ്രഹമലോയണന്നണ
പറയുന്നതണ്.  
         കമല്വറിവരറിച  പവര്തനതറിലൂപട  പചെടറികള്കപ്രാവശസമപ്രായത  കനടജന  ലെഭറിക്കുന്നറില.  അഴുകറിയ
കജവപ്രാവശറിഷ്ടങള്,  കജവവളങള്,  രപ്രാസവളങള്  എന്നറിവയറില്  നറിന്നപ്രാണണ്  പചെടറികള്  കനടജപന്റെ  കറവണ്
പരറിഹരറിക്കുന്നതണ്. 
നജവവളതക്സിയന്റെലമനമകളസംപരക്സിമക്സിതക്സികളസം
കമനമകള്:മണറിപന്റെ സസ്വപ്രാഭപ്രാവറികത നഷ്ടപപ്പെടുന്നറില, മണറിപലെ ഉപകപ്രാരറികളപ്രായ സൂക്ഷ്മജരീവറികള്കണ് ഹപ്രാനറികരമപ്രാകന്നറില.  

പരറിമറിതറികള്:  കൂടുതല് അളവറില് വളല കചെര്കകണ്ടെറിവരുന,  ഇതരതറിലള്ള ആവശസതറിനണ് വനകതപ്രാതറില് കജവവളല
ലെഭസമപ്രാകന്നറില. 
നനട്രജയന്റെഉപലയലോഗങ്ങള
*  രപ്രാസവളങളുപട  നറിര്മപ്രാണല      *  ടയറുകളറില്  നറിറയപ്രാന.     *  ദ്രവരീകരറിച  കനടജന  ശരീതരീകപ്രാരറിയപ്രായറി
ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന.   * കവര് പചെയ ആഹപ്രാരസപ്രാധനങളറില് നറിറചണ്  അവകകടപ്രാകപ്രാപത സൂക്ഷറികപ്രാന കഴറിയുന. 
നഹഡ്രജന
പ്രപഞ്ചതക്സില്  ഏറ്റവസം  കൂടുതലലോയക്സി  കലോണയപ്പെടുന്ന  മൂലകമലോണണ  നഹഡ്രജന. സൂരസനറിപലെയുല  മറനക്ഷതങളറിപലെയുല
പധപ്രാനഘടകല  കഹഡ്രജനപ്രാണണ്.  കഹഡ്രജന  അന്തരരീക്ഷതറില്  വളപര  കറഞ്ഞഅളവറില്  സസ്വതനപ്രാവസയറില്
കപ്രാണപപ്പെടുനണ്ടെണ്. 
ജലെല(H2O), സള്ഫട്യൂററികപ്രാസറിഡണ്(H2SO4), ഗ്ലൂകകപ്രാസണ്(),LPG, ബകയപ്രാഗസപ്രാസണ് എന്നറിവ കഹഡ്രജപന്റെ സലയുക്തങളപ്രാണണ്. 
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നഹഡ്രജയന്റെനക്സിര്മലോണസം
കലെപ്രാഹങപള ആസറിഡുമപ്രായറി പവര്തറിപ്പെറിചണ് കഹഡ്രജപന സസ്വതനമപ്രാകപ്രാല. 

ഉദപ്രാഹരണല:  ഒരു  പടസട്യൂബറില്  അല്പല  കനര്പ്പെറിച  കഹകഡ്രപ്രാകകപ്രാററികപ്രാസറിപഡടുതണ്   അതറികലെകണ്  ഏതപ്രാനുല
സറിങണ്തരറികളറിടതറിനുകശഷല  പടസട്യൂബറിപന്റെ  വപ്രായണ്ഭപ്രാഗതണ്  ഒരു  ബലൂണ  ഉറപ്പെറിചപ്രാല്  രപ്രാസപവര്തനഫലെമപ്രായുണ്ടെപ്രാകന്ന
കഹഡ്രജന ബലൂണറില് കശഖരറികപ്രാന കഴറിയുല.  രപ്രാസപവര്തനസമവപ്രാകസല: Zn + 2HCl -----> H2 + ZnCl2. 

കസപ്രാടനകതപ്രാപട കത്തുന്ന ഒരു വപ്രാതകമപ്രാണണ് കഹഡ്രജന. ഇതറിനണ് വപ്രായുവറികനകപ്രാള് സപ്രാന്ദ്രത കറവപ്രാണണ്. 
ഘനജലസം
കഹഡ്രജപന്റെ ഐകസപ്രാകടപ്രാപ്പെപ്രായ ഡട്യൂടരീരറിയതറിപന്റെ ഓകകഡപ്രാണണ് (D2O) ഘനജലസം എന്നററിയപപ്പെടുന്നതണ്. പകൃതറിയറിപലെ
ജലെതറിപന്റെ വളപര പചെററിപയപ്രാരലശല  (1/6000)  ഘനജലെമപ്രാണണ്.  നട്യൂകറിയര് ററിയപ്രാക്ടറുകളറില് കമപ്രാഡകറററപ്രായുല,  ഡട്യൂടരീരറിയല
ഐകസപ്രാകടപ്രാപ്പെറിപന്റെ നറിര്മപ്രാണതറിനുല മറല ഘനജലെല ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന. 
നഹഡ്രജയന്റെഉപലയലോഗങ്ങള
ഇന്ധനമപ്രായുല,  അകമപ്രാണറിയ,പമഥകനപ്രാള്  എന്നറിവയുപട  നറിര്മപ്രാണതറിനുല,  അപൂരറിത  എണകപള  പൂരറിതമപ്രാക്കുന്നതറിനുല
കഹഡ്രജന ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന. 
കലലലോറക്സിഫക്സികണമൂലലസം
ഒരു ഇന്ധനതറിപന്റെ ക്ഷമത സൂചെറിപ്പെറിക്കുന്ന അളവപ്രാണറിതണ്.  ഒരു കറികലെപ്രാഗപ്രാല ഇന്ധനല ജസ്വലെറിക്കുകമപ്രാള് സസ്വതനമപ്രാകന്ന
തപ്രാകപപ്രാര്ജതറിപന്റെ അളവറിപനയപ്രാണണ് ആ ഇന്ധനതറിപന്റെ കകലെപ്രാററിഫറികണ് മൂലെസല എനപറയുന്നതണ്. 
       വളപര ഉയര്ന്ന കകലെപ്രാററിഫറികണ് മൂലെസമുള്ള ഒരറിന്ധനമപ്രാണണ് കഹഡ്രജന.  അതപ്രായതണ് മകറപതപ്രാരു ഇന്ധനകതകപ്രാളുല
തപ്രാപല ഉല്സര്ജറികപ്രാന കഴറിയുന്ന ഒരറിന്ധനമപ്രാണണ് കഹഡ്രജന.   മപ്രാതവമല മറണ്  ഇന്ധനങളറില്നറിനല വസതസസ്തമപ്രായറി,
ജസ്വലെനലമൂലെല യപ്രാപതപ്രാരുമലെറിനരീകരണവല ഉണ്ടെപ്രാകപ്രാത ഒരു ഇന്ധനവമപ്രാണറിതണ്. 
           എന്നപ്രാല് കസപ്രാടനകതപ്രാപട കത്തുന്ന ഒരുവസ്തുവപ്രായതറിനപ്രാലല സലഭരറിചവയ്ക്കുവപ്രാനുല  വറിതരണല പചെയവപ്രാനുല
ബുദറിമുടപ്രായതറിനപ്രാലല  സപ്രാധപ്രാരണയപ്രായറി  കഹഡ്രജപന  ഇന്ധനമപ്രായറി  ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന്നറില.  ഈ  പരറിമറിതറികള്
മററികടകപ്രാനപ്രായപ്രാല്;  ഉയര്ന്ന  ലെഭസത,  ഉയര്ന്ന  കപ്രാകലെപ്രാററിഫറിക്മൂലെസല,  മലെറിനരീകരണല  ഉണ്ടെപ്രാകപ്രാതതണ്
എന്നരീഗുണങളുള്ളതറിനപ്രാല്   നപലപ്രാരറിന്ധനമപ്രായറി ഇതറിപന ഉപകയപ്രാഗറികപ്രാന കഴറിയുല.  അതറിനപ്രാല് ഊര്ജപതറിസന്ധറികണ്
ശപ്രാശസ്വതമപ്രായ ഒരു പരറിഹപ്രാരല എന്ന നറിലെയറിലെപ്രാണണ് നപ്രാലകഹഡ്രജപന കനപ്രാകറികപ്രാണുന്നതണ്. 
ലകലോറക്സിന
ഉയര്ന്ന  കറിയപ്രാശരീലെമുള്ള  മൂലെകമപ്രായതറിനപ്രാല്  പകൃതറിയറില്  കകപ്രാററിന  സസ്വേതനലോവസ്ഥയക്സില് കലോണയപ്പെടുന്നക്സില.  ബരീചറിങണ്
പപൗഡററിപന്റെ  രൂക്ഷഗന്ധതറിനുകപ്രാരണല  അതറിപലെ  കകപ്രാററിപന്റെ  സപ്രാന്നറിധസമപ്രാണണ്.കസപ്രാഡറിയലകകപ്രാകറഡണ്(NaCl),

കഹഡ്രജനകകപ്രാകറഡണ്(HCl),  അകമപ്രാണറിയലകകപ്രാകറഡണ്  (NH4Cl)  എന്നറിവ  കകപ്രാററിനസലയുക്തങള്കണ്
ഉദപ്രാഹരണങളപ്രാണണ്.
ലകലോറക്സിനനക്സിര്മലോണസം
     പപപ്രാടപ്രാസസല പപര്മപ്രാലഗകനററികലെകണ് ഗപ്രാഢകഹകഡ്രപ്രാകകപ്രാററികപ്രാസറിഡണ് കചെര്തണ് ചൂടപ്രാകറിയപ്രാണണ് പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില്
കകപ്രാററിന നറിര്മറിക്കുന്നതണ്. TB യറിപലെ ചെറിതല.4.7    2KMnO4 + 16HCl -----> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 .

ഫപ്രാസറില്നറിനല പുറത്തുവരുന്ന കകപ്രാററിന വപ്രാതകതറില്  HCl  ബപ്രാഷ്പവല ജലെബപ്രാഷ്പവല അടങറിയറിരറിക്കുല.  ഇതണ്  നരീകല
പചെയപ്രാനപ്രായറി കകപ്രാററിന വപ്രാതകപത യഥപ്രാകമല ജലെതറിലൂപടയുല ഗപ്രാഢസള്ഫട്യൂററികപ്രാസറിഡറിലൂപടയുല കടതറിവറിടുന. 
ലകലോറക്സിനവലോതകതക്സിയന്റെഭഭൗതക്സികഗുണങ്ങള
ഇളല പചനറിറമുള്ളതുല രൂക്ഷഗന്ധമുള്ളതുമപ്രായ വപ്രാതകമപ്രാണണ് കകപ്രാററിന. ഇതറിനണ് വപ്രായുവറികനകപ്രാള് സപ്രാന്ദ്രത കൂടുതലെപ്രാണണ്. 
ലകലോറക്സിനവലോതകതക്സിയന്റെബപ്രീച്ചക്സിങ്ങണഗുണസം
നറിറമുള്ള വസ്തുകപള ബരീചപചെയണ് അതറിപന വര്ണരഹറിതമപ്രാകപ്രാന കഴറിയുന്ന വപ്രാതകമപ്രാണണ് കകപ്രാററിന.  കകപ്രാററിന നറിറച ഒരു
ജപ്രാററികലെകണ്  പൂവറിതളുകള്,  പചയറിലെ,  നനച വര്ണകടലെപ്രാസുകള് എന്നറിവ ഇടകശഷല നറിരരീക്ഷറിചപ്രാല് അവയുപട നറിറല
അപതസക്ഷമപ്രാകന്നതുകപ്രാണപ്രാല.  കകപ്രാടണ  വസ്ത്രനറിര്മപ്രാണതറില്  തുണറികള്  ബരീചപചെയപ്രാന  കകപ്രാററിന  ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന.

പദപ്രാര്തങപള ഓകപ്രീകരക്സിച്ചലോണണ കകപ്രാററിന ബരീചറിങണ് പവര്തനല നടത്തുന്നതണ്. 
ബപ്രീച്ചക്സിങ്ങണ പഭൗഡര് : ജലെശുദരീകരണതറിനുപകയപ്രാഗറിക്കുന്ന  ഒരു  പദപ്രാര്തമപ്രാണണ്  ബരീചറിങണ്  പപൗഡര്.  ഈര്പ്പെരഹറിതമപ്രായ
കമപ്രായപപ്പെപ്രാടറിയറിലൂപട കകപ്രാററിന വപ്രാതകല കടതറിവറിടപ്രാണണ് ബരീചറിങണ് പപൗഡര് നറിര്മറിക്കുന്നതണ്. 
ലകലോറക്സിയന്റെഉപലയലോഗങ്ങള
ബരീചറിങറിനണ്.  * കരീടനപ്രാശറിനറികള് നറിര്മറികപ്രാന.  * ബരീചറിങണ് പപൗഡര് നറിര്മറികപ്രാന.
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മലോതൃകലോലചെലോലദലലോതരങ്ങള .

1. തപ്രാപഴ പകപ്രാടുതറിരറിക്കുന്നവയറില് പകൃതറിയറില് സസ്വതനപ്രാവസയറില് കപ്രാണപപ്പെടപ്രാത  മൂലെകകമതണ്? 

a.കനടജന. b. ഓകറിജന. c. കകപ്രാററിന.    ഉതരസം. c. കകപ്രാററിന.

2.അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറിപലെ പധപ്രാനവപ്രാതകകമതണ്?   ഉതരസം.കനടജന.

3.  "അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറിപലെ  ഓകറിജപന്റെ  അളവണ്  ഏകകദശല  സറിരമപ്രായറി  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറില്  മുഖസപങണ്  വഹറിക്കുന്നതണ്
സസസങളപ്രാണണ്.” ഈ പസ്തപ്രാവന സപ്രാധൂകരറിക്കുക. 

ഉതരസം.  ഈ  പസ്തപ്രാവന  ശരറിയപ്രാണണ്.  പകപ്രാശസലകശ്ലേഷണപകറിയയറിലൂപടയപ്രാണണ്  ഇതണ്  സപ്രാധസമപ്രാക്കുന്നതണ്.
പകപ്രാശസലകശ്ലേഷണസമവപ്രാകസല തപ്രാപഴ പകപ്രാടുതറിരറിക്കുന. 

6CO2  +  6H2O  ---->  C6H12O6 +  6O2 .    ഇവറിപട  പകപ്രാശസലകശ്ലേഷണതറിനപ്രാവശസമപ്രായ  CO2   വപ്രാതകപത
അന്തരരീക്ഷതറില് നറിനല സസ്വരീകരറിക്കുകയുല അന്തരരീക്ഷതറികലെകണ് ഓകറിജപന പുറന്തള്ളുകയുല പചെയന.   

4.ഭൂവല്കതറില് ഏറവല കൂടുതലെപ്രായറികപ്രാണപപ്പെടുന്ന മൂലെകകമതണ്?       ഉതരസം. ഓകറിജന. 

5.പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില് ഓകറിജന നറിര്മറിക്കുന്ന പവര്തനതറിപന്റെ രപ്രാസസമവപ്രാകസല അപൂര്ണമപ്രായറി തന്നറിരറിക്കുന.

........... + തപ്രാപല ----- > പപപ്രാടപ്രാസസല മപ്രാലഗകനറണ് + മപ്രാലഗനരീസണ് ഡകയപ്രാകകഡണ്  + ഓകറിജന.

a.  സമവപ്രാകസല  പൂര്തരീകരറിക്കുക.      b.  ഓകറിജന  വപ്രാതകതറിപന്റെ  സപ്രാന്നറിധസല  തറിരറിചററിയുന്നതറിനുള്ള  പരരീക്ഷണല
എഴുതുക.    c. ഓകറിജപന്റെ ഭപൗതറികഗുണങപളപന്തലപ്രാല?.   d.  ഓകറിജപന്റെ ഏതപ്രാനുല  ഉപകയപ്രാഗങള് എഴുതുക.   

e. ഓകറിജപന്റെ തയപ്രാകറപ്രാമറികതനമപ്രാതയുപട കപപരഴുതുക.    

f. ഏതണ് അന്തരരീക്ഷപപ്രാളറിയറിലെപ്രാണണ്   ഇതണ്  കൂടുതലെപ്രായറി കപ്രാണപപ്പെടുന്നതണ്?   

ഉതരസം.a. യപലോടലോസലസംയപര്മലോസംഗലനറ്റണ+തപ്രാപല----- >പപപ്രാടപ്രാസസല മപ്രാലഗകനറണ്+മപ്രാലഗനരീസണ് ഡകയപ്രാകകഡണ്+ ഓകറിജന.

b. ഓകറിജന വപ്രാതകതറില് എരറിയുന്ന ഒരു ചെന്ദനതറിരറി കപ്രാണറിചപ്രാല് അതണ് ആളറികത്തുല. 

c. നറിറകമപ്രാ മണകമപ്രാ ഇലപ്രാതവപ്രാതകമപ്രാണണ്. വപ്രായുവറികനകപ്രാള് സപ്രാന്ദ്രത കൂടുതലെപ്രാണണ്.
d. ജസ്വലെനതറിനണ്, കൃതറിമശസ്വസനതറിനണ്, കറപ്രാകന്റെണ് ഇന്ധനങളറില് ഓകരീകപ്രാരറിയപ്രായറി.
e. ഓകസപ്രാണ.    f. സപ്രാകറപ്രാസറിയററില്. 

6. സപ്രാകറപ്രാസറിയററിലെപ്രാണണ് ഓകസപ്രാണവപ്രാതകല കൂടുതലെപ്രായറി കപ്രാണപപ്പെടുന്നതണ്.  
a. ഓകസപ്രാണവപ്രാതകതറിപന്റെ അളവണ് സറിരമപ്രായറിനറിലെനറിര്ത്തുന്ന വറികറിരണകമതണ്? 

b. ഓകസപ്രാണപപ്രാളറിയുപട കശപ്രാഷണതറിനണ് കപ്രാരണമപ്രാകന്ന പധപ്രാനസലയുക്തകമതണ്?   

ഉതരസം.a. അള്ടപ്രാവയലെറണ്.    b. CFC ( കകപ്രാകറപ്രാ ഫ്ലൂകറപ്രാ കപ്രാര്ബണ) 

7.അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറില് ഏറവല കൂടുതലള്ള വപ്രാതകല കനടജനപ്രാണണ്.
a. പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില് കനടജനനറിര്മറിക്കുന്ന വറിധല സമവപ്രാകസതറിപന്റെ സഹപ്രായകതപ്രാപട വറിവരറിക്കുക.

b. പചെടറികള്കപ്രാവശസമപ്രായ കനടജന അവയണ് ലെഭറിക്കുന്നപതങപന?   c. കനടജപന്റെ ഏതപ്രാനുല ഉപകയപ്രാഗങപളഴുതുക.  

ഉതരസം.a.  അകമപ്രാണറിയലകകപ്രാകറഡുല  കസപ്രാഡറിയലകനകടറല  തമറില്  പവര്തറിപ്പെറിചണ്  അകമപ്രാണറിയല  കനകടറണ്
നറിര്മറിക്കുന.   NH4Cl + NaNO2 ----->  NH4NO2+ NaCl 

ഇങപനയുണ്ടെപ്രാകന്ന അകമപ്രാണറിയല കനകടറണ് വറിഘടറിചണ് കനടജന സസ്വതനമപ്രാകന.   NH4NO2  ----- > N2+ 2H2O.

b.  സപ്രാധപ്രാരണതപ്രാപനറിലെയറില്  കറിയപ്രാശരീലെല  കറവപ്രായ  കനടജന  ഇടറിമറിന്നലണ്ടെപ്രാകകമപ്രാഴുള്ള  ഉന്നതതപ്രാപനറിലെയറില്
ഓകറിജനുമപ്രായറി  പവര്തറിചണ്  കനടറികണ്  ഓകകഡപ്രായറി  (NO)മപ്രാറുകയുല  അതണ്  വരീണല  ഓകറിജനുമപ്രായറി  പവര്തറിചണ്
കനടജന  ഡകയപ്രാകകഡപ്രായറി  (NO2)മപ്രാറുകയുല  പചെയന.  ജലെതറില്  നന്നപ്രായറി  ലെയറിക്കുന്ന  ഈ  വപ്രാതകല  ഓകറിജപന്റെ
സപ്രാന്നറിധസതറില്  മഴപവള്ളതറില്  ലെയറിചണ്  കനടറികപ്രാസറിഡണ്  രൂപതറില്  മണറിപലെത്തുന.  കനടറികപ്രാസറിഡണ്  മണറിപലെ
ധപ്രാതുകളുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് കനകടറണ് ലെവണങളപ്രായറി മറുകയുല പചെടറികള് കവരറിലൂപട അവവലെറിപചടുതണ് അതറില്നറിനല
കനടജന ലെഭസമപ്രാക്കുകയുല പചെയന. 

c.  രപ്രാസവളങള് നറിര്മറികപ്രാന,  ടയറുകളറില് നറിറയ്ക്കുന്നതറിനണ്,  ആഹപ്രാരപദപ്രാര്തങള് കകടപ്രാകപ്രാതറിരറികപ്രാന പപ്രായറകളറില്
നറിറയ്ക്കുന്നതറിനണ്, ദ്രപ്രാവരീകരറിചകനടജന ശരീതരീകപ്രാരറിയപ്രായറി. 
8.ഇടറിമറിന്നല് സസസജപ്രാലെങള്കണ് അനുഗഹമപ്രാപണന്നണ് പറയപപ്പെടുന്നപതന്തുപകപ്രാണ്ടെണ്?
ഉതരസം.  ഇടറിമറിന്നലെറിപന്റെ  ഫലെമപ്രായപ്രാണണ്   അന്തരരീക്ഷതറിപലെ  കനടജന  പചെടറികള്കണ്  ലെഭസമപ്രാകന്നതണ്.
സപ്രാധപ്രാരണതപ്രാപനറിലെയറില്  കറിയപ്രാശരീലെല  കറവപ്രായ  കനടജന  ഇടറിമറിന്നലണ്ടെപ്രാകകമപ്രാഴുള്ള  ഉന്നതതപ്രാപനറിലെയറില്
ഓകറിജനുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് കനടറികണ് ഓകകഡപ്രായറി (NO)മപ്രാറുകയുല അതണ് വരീണല ഓകറിജനുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് 
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കനടജന  ഡകയപ്രാകകഡപ്രായറി  (NO2)മപ്രാറുകയുല  പചെയന.  ജലെതറില്  നന്നപ്രായറി  ലെയറിക്കുന്ന  ഈ  വപ്രാതകല  ഓകറിജപന്റെ
സപ്രാന്നറിധസതറില്  മഴപവള്ളതറില്  ലെയറിചണ്  കനടറികപ്രാസറിഡണ്  രൂപതറില്  മണറിപലെത്തുന.  കനടറികപ്രാസറിഡണ്  മണറിപലെ
ധപ്രാതുകളുമപ്രായറി പവര്തറിചണ് കനകടറണ് ലെവണങളപ്രായറി മപ്രാറുകയുല പചെടറികള് കവരറിലൂപട അതണ് വലെറിപചടുക്കുകയുല പചെയന. 

9. പചെടറികള്കണ് നപ്രാല കജവവളവല രപ്രാസവളവല നല്കപ്രാറുണ്ടെണ്. രണ്ടെറിപന്റെയുല കമനമകളുല പരറിമറിതറികളുല എഴുതുക. 

ഉതരസം.രപ്രാസവളങളുപട  ഉപകയപ്രാഗല  മണറിപന്റെ  സസ്വപ്രാഭപ്രാവറികത  നഷ്ടപപ്പെടുത്തുന.  എന്നപ്രാല്   കജവവളല
ഉപകയപ്രാഗറിക്കുകമപ്രാള് ഇങപന സലഭവറിക്കുന്നറില.  എന്നപ്രാല് കജവവളങള് കൂടറിയ അളവറില് നല്കകണ്ടെറിവരുന്നതറിനപ്രാല്
വനകതപ്രാതറിലള്ള കൃഷറിയപ്രാവശസമപ്രായ കജവവളല ലെഭസമപ്രാകപ്രാന കഴറിയുന്നറില. 

10.  ആവര്തനപടറികയറിപലെ ഒന്നപ്രാമപതമൂലെകമപ്രായ ഒരകലെപ്രാഹമപ്രാണണ്  പപഞ്ചതറില് ഏറവല കൂടുതലെപ്രായറി കപ്രാണപപ്പെടുന്ന
മൂലെകല. 

a. ഈ മൂലെകകമതണ്?   b. ഈ വപ്രാതകമൂലെകപത തറിരറിചററിയുന്നതറിനുള്ള ഒരു പരരീക്ഷണല എഴുതുക.   

c. ഈ വപ്രാതകല നറിറചബലൂണ മുകളറികലെക്കുയര്നപപപ്രാങ്ങുന്നപതന്തുപകപ്രാണ്ടെണ്? 

ഉതരസം.a. കഹഡ്രജന.   b. ഈ വപ്രാതകതറില് ഒരു തരീജസ്വപ്രാലെ കപ്രാണറിചപ്രാല് അതണ് കസപ്രാടനകതപ്രാപട കത്തുല.  

c. കഹഡ്രജനണ് അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറികനകപ്രാള്  സപ്രാന്ദ്രത വളപരക്കുറവപ്രായതറിനപ്രാലെപ്രാണണ്. 
11.കഹഡ്രജന ഓകറിജനറില് ജസ്വലെറിചപ്രാണണ് ജലെമുണ്ടെപ്രാകന്നതണ്.
a. കഹഡ്രജപന്റെ രണ്ടെണ് ഐകസപ്രാകടപ്രാപ്പുകളുപട കപപരഴുതുക.   b. ഘനജലെല എന്നപ്രാപലെന്തണ്? 

c. ഘനജലെതറിപന്റെ  രണ്ടെണ് ഉപകയപ്രാഗങപളഴുതുക. 

ഉതരസം.a. ഡട്യൂടരീരറിയവല ടറിഷസവല.     b. ഡട്യൂടരീരറിയല ഓകകഡറിപനയപ്രാണണ് (D2O)ഘനജലെല എന്നണ് വറിളറിക്കുന്നതണ്.  
c.നട്യൂകറിയര്ററിയപ്രാക്ടറുകളറില്  കമപ്രാഡകറററപ്രായുല,ഡട്യൂടരീരറിയലഐകസപ്രാകടപ്രാപ്പെറിപന്റെ  നറിര്മപ്രാണതറിനുല  ഘനജലെല
ഉപകയപ്രാഗറിക്കുന. 

12. കത്തുകമപ്രാള് ധപ്രാരപ്രാളല തപ്രാപല ഉല്പപ്രാദറിപ്പെറിക്കുന്ന പദപ്രാര്തമപ്രാണണ് കഹഡ്രജന. 

a. കകലെപ്രാററിഫറിക്മൂലെസല എന്നപ്രാപലെന്തണ്?    b. ഒരു ഇന്ധനപമന്ന നറിലെയറില് കഹഡ്രജപന്റെ ഏതപ്രാനുല കമനമകപളഴുതുക.  

c.കമനമകകളപറയുപണ്ടെങറിലല കഹഡ്രജപന സപ്രാധപ്രാരണയപ്രായറി ഒരു ഇന്ധനമപ്രായുപകയപ്രാഗറിക്കുന്നറില. എന്തുപകപ്രാണ്ടെണ്?
ഉതരസം.a. ഒരു കറികലെപ്രാഗപ്രാല ഇന്ധനല പൂര്ണമപ്രായുലകത്തുകമപ്രാള് സസ്വതനമപ്രാകന്ന തപ്രാകപപ്രാര്ജതറിപന്റെ അളവറിപനയപ്രാണണ് ആ
ഇന്ധനതറിപന്റെ കകലെപ്രാററിഫറിക്മൂലെസല എന്നണ് പറയുന്നതണ്. 
b. (i). ഉയര്ന്ന കകലെപ്രാററിഫറിക്മൂലെസമുണ്ടെണ്. (ii). ജസ്വലെനഫലെമപ്രായറി യപ്രാപതപ്രാരുതരതറിലള്ള മലെറിനരീകരണവല ഉണ്ടെപ്രാകന്നറില. 

c. i.കസപ്രാടനകതപ്രാപട കത്തുന്ന വപ്രാതകമപ്രാണണ്.  ii. സലഭരറിക്കുവപ്രാനുല കകകപ്രാരസല പചെയപ്രാനുല ബുദറിമുടപ്രാണണ്. 
13. ബരീചരീങണ് പപൗഡററിപന്റെ നറിര്മപ്രാണതറിനുപകയപ്രാഗറിക്കുന്ന ഒരു അകലെപ്രാഹമൂലെകമപ്രാണണ് കകപ്രാററിന.   

a. പകൃതറിയറില് ഈ മൂലെകല സസ്വതനപ്രാവസയറില് കപ്രാണപപ്പെടപ്രാതപതന്തുപകപ്രാണ്ടെണ്? 

b. പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില് കകപ്രാററിന നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്രാവശസമപ്രായ പദപ്രാര്തങകളവ? 

ഉതരസം.a.കകപ്രാററിനണ് കറിയപ്രാശരീലെല വളപരകൂടുതലെപ്രായതറിനപ്രാലെപ്രാണറിതണ്. 
b. ഗപ്രാഢകഹകഡ്രപ്രാകകപ്രാററികപ്രാസറിഡുല പപപ്രാടപ്രാസസല പപര്മപ്രാലഗകനറല .
14.പരരീക്ഷണശപ്രാലെയറില് കകപ്രാററിനനറിര്മറിക്കുന്ന പവര്തനതറിപന്റെ സമരീകരറിച രപ്രാസസമവപ്രാകസല തപ്രാപഴ തന്നറിരറിക്കുന.

2KMnO4 + 16HCl ----> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2. 
a.  പവര്തനഫലെമപ്രായുണ്ടെപ്രാകന്ന  കകപ്രാററിന  കശഖരറിക്കുന്നതറിനു  മുമപ്രായറി  ഏപതലപ്രാല  പദപ്രാര്തങളറിലൂപടയപ്രാണണ്
കടതറിവറിടുന്നതണ്?   b. ഇതറിപന്റെ ആവശസകതപയന്തണ്?   

c.മുകളറികലെകണ്  തുറന്ന ജപ്രാററിലെപ്രാണണ്  കകപ്രാററിന വപ്രാതകല കശഖരറിക്കുന്നതണ്.  ഇതറില് നറിനല കകപ്രാററിപന്റെ സപ്രാന്ദ്രതപയക്കുററിചണ്
എന്തുധപ്രാരണയപ്രാണണ് നറിങള്കണ് ലെഭറിക്കുന്നതണ്.   
d. കകപ്രാററിനവപ്രാതകതറിപന്റെ രണ്ടെണ് ഭപൗതറികഗുണങള് കൂടറിപയഴുതുക.

ഉതരസം.a. ജലെതറിലൂപടയുല സള്ഫട്യൂററികപ്രാസറിഡറിലൂപടയുല. 

b.  കകപ്രാററികനപ്രാപടപ്രാപ്പെല പുറത്തുവരുന്ന  HCl  വപ്രാതകപതയുല ജലെബപ്രാഷ്പപതയുല നരീകല പചെയപ്രാനപ്രാണണ് ഇതറിപന യഥപ്രാകമല
ജലെതറിലൂപടയുല സള്ഫട്യൂററികപ്രാസറിഡറിലൂപടയുല കടതറിവറിടുന്നതണ്. 
c.കകപ്രാററിനണ് അന്തരരീക്ഷവപ്രായുവറികനകപ്രാള് സപ്രാന്ദ്രത കൂടുതലെപ്രാണണ്.
d. രൂക്ഷഗന്ധമുള്ളതുല ഇളല പചനറിറമുള്ളതുമപ്രായ വപ്രാതകമപ്രാണണ് കകപ്രാററിന. 

15. നറിറമുള്ള വസ്തുകപള ബരീചപചെയപ്രാന കഴറിവള്ള വപ്രാതകമപ്രാണണ് കകപ്രാററിന.
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a. എന്തപ്രാണണ് ബരീചറിങണ്?  b. ഏതുരപ്രാസപവര്തനതറിലൂപടയപ്രാണണ് കകപ്രാററിന ബരീചറിങണ് സപ്രാധസമപ്രാക്കുന്നതണ്?  

c.കകപ്രാററിപന്റെ ഏതപ്രാനുല ഉപകയപ്രാഗങപളഴുതുക.

ഉതരസം.a. വസ്തുകളുപട നറിറല നരീകല പചെയപപ്പെടുന്ന പവര്തനമപ്രാണണ്  ബരീചറിങണ് . b. ഓകരീകരണല. 

c. ബരീചറിങറിനണ്, കരീടനപ്രാശറിനറികള് നറിര്മറികപ്രാന, ബരീചറിങണ് പപൗഡര് നറിര്മറികപ്രാന.

16.ജലെശുദരീകരണതറിനുപകയപ്രാഗറിക്കുന്ന  ഒരു  രപ്രാസപദപ്രാര്തമപ്രാണണ്  ബരീചറിങണ്പപൗഡര്.  ബരീചറിങണ്പപൗഡര്
നറിര്മറിക്കുന്നപതങപന? 

ഉതരസം. ഈര്പ്പെരഹറിതമപ്രായ കമപ്രായപപ്പെപ്രാടറിയറിലൂപട കകപ്രാററിനവപ്രാതകല കടതറിവറിടപ്രാണണ് ബരീചറിങണ്പപൗഡര് നറിര്മറിക്കുന്നതണ്.
17.തപ്രാപഴ ഏതപ്രാനുല രപ്രാസപദപ്രാര്തങളുപട കപരണ് തന്നറിരറിക്കുന.

സള്ഫട്യൂരറികണ്ആസറിഡണ്,  കഹകഡ്രപ്രാകകപ്രാററികണ്ആസറിഡണ്,  കസപ്രാഡറിയലകനകടറണ്,  പപപ്രാടപ്രാസസലപപര്മപ്രാലഗകനറണ്,
അകമപ്രാണറിയലകകപ്രാകറഡണ്, ജലെല, സറിങണ്. 
ഇതറില് നറിനല കനടജന, കഹഡ്രജന, ഓകറിജന എന്നറിവ നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്രാവശസമപ്രായ രപ്രാസവസ്തുകപള കപണ്ടെത്തുക.

ഉതരസം.(i).കനടജന: കസപ്രാഡറിയല കനകടറണ്,അകമപ്രാണറിയല കകപ്രാകറഡണ്. 
(ii). കഹഡ്രജന: കഹകഡ്രപ്രാകകപ്രാററികണ് ആസറിഡണ്,ജലെല,സറിങണ്. 
(iii). ഓകറിജന: പപപ്രാടപ്രാസസല പപര്മപ്രാലഗകനറണ്. 
18. തപ്രാപഴ തന്നറിട്ടുള്ള പസ്തപ്രാവനകളുമപ്രായറി ബന്ധപപ്പെട വപ്രാതകങകളപതപന്നഴുതുക. 

a. ജലെതറിപന്റെ കവദദ്യുതവറികശ്ലേഷണതറിലൂപട ലെഭറിക്കുന്നതുല നല ജസ്വലെനസസ്വഭപ്രാവമുള്ളതുമപ്രായ വപ്രാതകല. 

b. പപ്രാണവപ്രായു എന്നററിയപപ്പെടുന്ന വപ്രാതകല.   

c. ഓകസപ്രാണപപ്രാളറിയുപട നപ്രാശനതറിനണ് കപ്രാരണമപ്രാകന്നതുല ബരീചറിങണ് ഗുണമുള്ളതുമപ്രായ  വപ്രാതകല.   

d. പകൃതറിയറില് സസ്വതനപ്രാവസയറില് കപ്രാണപപ്പെടപ്രാതതുല ഇളല പച നറിറമുള്ളതുമപ്രായ വപ്രാതകല.   

e. KMNO4 പന്റെ വറിഘടനതറിലൂപട ഉണ്ടെപ്രാകന്ന വപ്രാതകല. 

f. അണുനപ്രാശറിനറികളുപട നറിര്മപ്രാണതറിനുപകയപ്രാഗറിക്കുന്ന വപ്രാതകല. 

g. കജവ വറിഘടതറിലൂപട സസ്വതനമപ്രാകപപ്പെടുന്നതുല പചെടറികള്കണ് ഏപറ ആവശസമുള്ളതുമപ്രായ വപ്രാതകല. 

ഉതരസം.a. കഹഡ്രജന.    b. ഓകറിജന.  c. കകപ്രാററിന.  d.  കകപ്രാററിന. e. ഓകറിജന.  f.  കകപ്രാററിന.   g. കനടജന
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                                                                                                              GHSS South Ezhippuram
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