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அமிலங்கள், கரங்கள், மற்றும் உப்புகள் 

அறிமுகம் 

 அமிலம் - நீரில் கரையும்ப ொழுது ரைட்ைஜன் அயனிகரைத் (H+) தைவல்லது.  

 காரம் - நீரில் கரையும் ப ொழுது ரைட்ைொக்ரைடு (OH–) அயனிகரைத் 

தைவல்லது.  

 அமிலமும், கொைமும் ஒன்ற ொப ொன்று விரன புரிந்து நடுநிரல விரன 

விரைப ொருரைத் தருகின் ன. அதுறவ உப்பு ஆகும். 

அமிலங்கள். 

மூலங்கள் அமிலங்கள் 

ஆப் ிள் மொலிக் அமிலம் 

எலுமிச்ரை ைிட்ரிக் அமிலம் 

திைொட்ரை  ொர் ொரிக் அமிலம் 

தக்கொைி ஆக்ஸொலிக் அமிலம் 

வினிகர் அைிட்டிக் அமிலம் 

தயிர் லொக்டிக் அமிலம் 

 

அமிலங்களின் வகககள் 

அ.மூலங்களின் அடிப்பகையில் 

 கரிம அமிலங்கள் : தொவைங்கள் மற்றும் விலங்குகைில் (உயிரினங்கைில்)  

கொணப் டும் .எ.கொ: HCOOH, CH3COOH 

 கனிம அமிலங்கள் :  ொர கள் மற்றும் கனிம ப ொருள்கைிலிருந்து 

ப  ப் டும் .எ.கொ: HCl, HNO3, H2SO4 
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ஆ. கொைத்துவத்தின் அடிப்   யில் 

 ஒற்கறக் காரத்துவ அமிலம்: இது    நீர்க்கரைைலில் ஒரு மூலக்கூறு 

அமிலத்திற்கு ஒரு ரைட்ைஜன்   அயனிரயத் தருகி து. எ.கொ: HCl, HNO3 

 இரட்கைக் காரத்துவ அமிலம்: இரவ நீர்க்கரைைலில் ஒரு மூலக்கூறு 

அமிலத்திற்கு இைண்டு ரைட்ைஜன் அயனிகரைத் தருகின் ன.  

எ.கொ: H2SO4, H2CO3 

 மும்கமக் காரத்துவ அமிலம்: இரவ நீர்க்கரைைலில் ஒரு மூலக்கூறு 

அமிலத்திற்கு மூன்று ரைட்ைஜன் அயனிகரைத் தருகின் ன. எ.கொ: H3PO4 

இ. அயனியுறும் அடிப்பகையில் 

 வலிகம மிகு அமிலங்கள் : .எ.கொ: HCl 

 வலிகம குகற ந்த அமிலங்கள் :  எ.கொ: CH3COOH. 

ஈ. செறிவின் அடிப்பகையில் 

 செறிவு மிகு அமிலங்கள்  : இது ஒரு கரைப் ொனில் அதிகைவு கரைந்துள்ை 

அமிலத்ரதக் பகொண்டுள்ைது. 

 நீர்த்த அமிலங்கள் : இது ஒரு கரைப் ொனில் குர ந்த அைவு கரைந்துள்ை 

அமிலத்ரதக் பகொண்டுள்ைது. 

அமிலங்களின் பண்புகள் 

 அமிலங்கள் புளிப்புச் சுகவ உர யரவ . 

 இவற் ின் நீர்த்த கரைைல்கள் மின்ைொைத்ரதக் க த்தும். 

 இரவ அயனிகரைக் பகொண்டுள்ைன. 

 இகவ நீல லிட்மஸ்தாகள ெிவப்பாக மாற்றும். 

 அமிலங்கள் பையல்தி ன் மிக்க உறலொகங்களு ன் விரன புரிந்து கைட்ரஜன் 

வொயுரவத் தருகின் ன. 

                   Mg + H2SO4     →       MgSO4 + H2 ↑ 
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                   Zn + 2HCl          →        ZnCl2 + H2 ↑ 

 அமிலங்கள் உறலொக கொர் றனட்டுகள் மற்றும் உறலொகர    

கொர் றனட்டுகளு ன் விரனபுரிந்து கார்பன் கை ஆக்கெகைத் தருகின் ன. 

                  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ 

 அமிலங்கள் உறலொக ஆக்ரைடுகளு ன் விரன புரிந்து உப்கபயும், நீகரயும் 

தருகின் ன. 

                   CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O 

 அமிலங்கள் கொைங்களு ன் விரனபுரிந்து உப்கபயும் நீகரயும் தருகின் ன. 

                  HCl + NaOH → NaCl + H2O 

அமிலங்களின் பயன்கள்  

 ெல்பியூரிக் அமிலம் - றவதிப்ப ொருள்கைின் அைைன் என் ரைக்கப் டுகி து.  

 ெிட்ரிக் அமிலம் உணவுப் ப ொருள்கரைப்  தப் டுத்தவும் 

 கொற்று அர க்கப் டும்  ொனங்கைில் கொர் ொனிக் அமிலம் 

 யன் டுத்தப் டுகி து. 

 இராஜதிராவகம் என் து மூன்று  ங்கு ரைட்றைொகுறைொரிக் அமிலம், ஒரு 

 ங்கு ரநட்ரிக் அமிலம் கலந்த கலரவ ஆகும்.  

 இது மஞ்ைள் – ஆைஞ்சு நி முர ய புரகயக்கூடிய திைவம் ஆகும்.   

காரங்கள் 

 அரனத்து எரிகொைங்களும் கொைங்கள் ஆகும். ஆனொல் அரனத்துக் கொைங்களும் 

எரிகொைங்கள் அல்ல. 

வவதிப்சபயர் வாய்ப்பாடு காணப்படும் சபாருள்கள் 

பமக்னைீியம் 
ரைட்ைொக் ரைடு 

     Mg(OH)2 
 

பமக்னைீியொவின்  ொல்மம் 

றைொடியம் ரைட்ைொக்ரைடு NaOH ைலரவ றைொப்பு 
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காரங்களின் வகககள் 

அ. அமிலத்துவத்தின் அடிப்பகையில் காரங்கள் 

 ஒற்கற அமிலத்துவ காரம்: எ.கொ: NaOH, KOH 

 இரட்கை அமிலத்துவக் காரம்: எ.கொ: Ca(OH)2, Mg(OH)2 

 மும்கம அமிலத்துவக் காரம்: எ.கொ: Al(OH)3, Fe(OH)3 

ஆ. செறிவின் அடிப்பகையில் காரங்கள் 

 செறிவு மிகு காரங்கள்: இரவ நீர்க்கரைைலில், அதிக ைதவதீம் கொைத்ரதக் 

பகொண்டுள்ைன. 

 நீர்த்த காரங்கள்: இரவ நீர்க் கரைைலில், குர ந்த ைதவதீம் கொைத்ரதக் 

பகொண்டுள்ைன. 

இ. அயனியாதல் அடிப்பகையில் காரங்கள் 

 வலிகம மிகு காரங்கள்: எ.கொ: NaOH, KOH 

 வலிகம குகறந்த காரங்கள்: எ.கொ: NH4OH, Ca(OH)2 

காரங்களின் பண்புகள் 

 கொைங்கள் கெப்புச் சுகவ பகொண் ரவ . 

 நடுநிரலயொக்கல் விரன எனப் டும்.  

 அம்றமொனியம் உப்புகளு ன், கொைங்கரை பவப் ப் டுத்தும்ற ொது, 

அம்வமானியாவாயு உருவாகிறது. 

NaOH + NH4Cl → NaCl + H2O + NH3↑ 

காரங்களின் பயன்கள் 

 றைொப்பு தயொரிக்க றைொடியம் ரைட்ைொக்ரைடு  யன் டுகி து. 

 கட்டி ங்களுக்கு சுண்ணொம்பு  பூை கொல்ைியம் ரைட்ைொக்ரைடு  யன் டுகி து. 

 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்ககளக் கண்ைறியும் வொதகனகள்  
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நிறங்காட் டி அமிலத்தில் நிறம் காரத்தில் நிறம் 

லிட்மஸ் நீலம் - ெிவப் பு ெிவப்பு - நீலம் 

பினாப்தலீன் நிறமற்றது இளஞ்ெிவப்பு 

சமத்தில்ஆரஞ்சு இளஞ்ெிவப்பு மஞ்ெள் 

 

pH அளவடீு 

 கரைைரல ,  ரைட்ைஜன் அயனிகைின் பை ிவின் அடிப் ர யில் 

அைவிடுதறல pH அளவடீு எனப் டும். 

 p என் தன் ப ொருள்  “அதிக ஆற் ல்” என் தொகும். 

 pH அைவடீ்டில் 0 முதல் 14 வகர அைவி ப் டும். 

 அமிலத் தன்கம சகாண்ை ககரெலின் மதிப்பு  (< 7 ) 

 கொைத் தன்ரம பகொண்  கரைைலின் மதிப்பு (> 7 ) 

 நடுநிகலத் தன்கம சகாண்ைககரெலின் மதிப்பு ( = 7 ) 

உப்புகள்  

             காரம் + அமிலம் → உப்பு + நீர் 

 இரவ நீரில் கரைந்து றநர் மற்றும் எதிர் அயனிகரை உருவொக்குகின் ன 

உப்புகளின் வகககள் 

 ொதாரண உப்புகள் :  NaOH + HCl → NaCl + H2O 

 அமில உப்புகள் : NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O 

 கார உப்புகள் : Pb(OH)2 + HCl → Pb(OH)Cl + H2O 

 இரட்கை உப்புகள் 

உப்புகளின் பண்புகள் 

 நீரை உ ிஞ்சும் தன்ரமயுர யது. 
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 உப்புகள் ப ரும் ொலும் தி ப்ப ொருள்கைொகும். 

உப்ர  அர யொைம் கொணுதல் 

 இயற் றைொதரனகள் 

 உலர் பவப்  றைொதரன  

 சு ர் றைொதரன  

உப்புகளின் பயன்கள் 

 ொதாரண உப்பு -  றைொடியம் குறைொரைடு (NaCl)  

 இது நம் அன் ொ  உணவிலும், உணரவப்  ொதுகொப் திலும் 

 யன் டுகி து. 

 ெலகவ  வொைா -  றைொடியம் கொர் றனட் (Na2CO3) 

 இது கடின நீரை பமன்னைீொக்கப்  யன் டுகி து. 

 ெகமயல் வொைா - றைொடியம் ர  கொர் றனட் (NaHCO3) 

 வயிற் ிலுள்ை அதிகப் டியொன அமிலத்ரத நடுநிரலயொக்குகி து. 

 ெலகவத் தூள் - கொல்ைியம் ஆக்ஸிகுறைொரைடு (CaOCl2) 

 கிருமி நொைினியொகப்  யன் டுகி து. 

 பாரிஸ் ொந்து - கொல்ைியம் ைல்ற ட் பைமிரைட்றைட் (CaSO4 . ½H2O) 

 மு ிந்த எலும்புகரை ஒட்  ரவப் தற்குப்  யன் டுகி து. 

 

 

 


