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ENGLISH
Thermodynamics deals with the interrelationship between heat and work.

TAMIL
வெப்ப இயக்கெியலானது வெப்பம்
மற்றும் வெலல

ஆகியெற்றிற்கிலைவயயான
வ ாைர்லப ெிளக்குகிறது.
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System
Thermodynamically a system is
defined as any portion of matter under
consideration which is separated from
the rest of the universe by real or
imaginary boundaries.

அலமப்பு என்பது ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
வகாள்ளப்படும் அண்ைத் ின் ஒரு

குறிப்பிட்ை பகு ியாகும். இப்பகு ி
உண்லமயான அல்லது கற்பலனயான
எல்லலகளால்

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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Surroundings
Everything in the universe that is not
the part of system and can interact
with it is called as surroundings.
Boundary
Anything (fixed or moving) which
separates the system from its
surroundings is called boundary.

சுற்றுப்புறம் ஆய்வுக்கு உட்படுத் ப்பட்ை
பகு ி

ெிர எஞ்சியுள்ள அண்ைத் ின் பிற

பகு ிகள் சுற்றுப்புறம் எனப்படும்.

அலமப்பு என்பது ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
வகாள்ளப்படும் அண்ைத் ின் ஒரு

குறிப்பிட்ை பகு ியாகும். இப்பகு ி
உண்லமயான அல்லது கற்பலனயான
எல்லலகளால்

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
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Isolated system
A system which can exchange neither
energy nor matter with its
surroundings is called an isolated
system.

னித்

சுற்றுப்புறத் ிற்கும் இலைவய

வபாருண்லம மற்றும் ஆற்றல்

பரிமாற்றம் நிகழாமல் இருந் ால் அது
னித்
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அலமப்பு ஒரு அலமப்பிற்கும்,

அலமப்பு எனப்படும்.

Closed system
A system which permits the exchange
of energy but not mass, across
the boundary with its surroundings is
called a closed system.

ஒரு அலமப்பில் அலமப்பிற்கும்,

Open system
A system is said to be open if it can
exchange both energy and matter
with its surroundings.

ஒரு அலமப்பில் அலமப்பிற்கும், சுற்றுப்

சுற்றுப்புறத் ிற்குமிலைவய ஆற்றல்

மட்டும் பரிமாற்றம் அலைந் ால், அது
மூடிய அலமப்பு எனப்படும்.

புறத் ிற்குமிலைவய வபாருண்லம

மற்றும் ஆற்றல் ஆகிய இரண்டும்
பரிமாற்றம் அலைந் ால், அது
அலமப்பு எனப்படும்.
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A system is said to be homogeneous if
the physical states of all its

அலமப்பு முழுெதும் ஒவர

ிறந்
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matter are uniform.

நிலலலமயில் இருந் ால், அது ஒரு
படித் ான அலமப்பு எனப்படும்
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A system is said to be heterogeneous,
if its contents does not possess
the same physical state.

அலமப்பில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ை

Macroscopic properties of system
The properties which are associated
with bulk or macroscopic state of
the system such as pressure, volume,
temperature, concentration, density,
viscosity, surface tension, refractive
index, colour, etc. are called as
macroscopic properties.

அழுத் ம், கன அளவு, அைர்த் ி,

Extensive properties
The properties that depend on the mass
or size of the system are called
as extensive properties.
Intensive properties
The properties that are independent of
the mass or size of the system are
known as intensive properties
State of a system
A system is said to be in a particular
physical state when specific values
of the macroscopic properties of the
system are known.

அலமப்பிலுள்ள வபாருளின் நிலற

A process when transformed from
initial to final states by evolution of
heat is called as exothermic process.

வ ாைக்க நிலலயிலிருந்து இறு ி

நிலலலமகள் இருந் ால், அது

பலபடித் ான அலமப்பு எனப்படும்.

பாகுநிலல, பரப்பு இழுெிலச,

ஒளி ெிலகவலண், நிறம் வபான்ற

பண்புகள் அலமப்பின் நிலலலயப்

வபாருத்து இருப்ப ால் அலமப்பின்

வபாருண்லமப் பண்புகள் எனப்படும்.
அல்லது அளலெப் வபாருத்து அலமயும்
பண்புகள் புறப் பண்புகள் எனப்படும்.
அலமப்பிலுள்ள வபாருளின் நிலற

அல்லது அளலெப் வபாருத்து மாறுபைா
பண்புகள் அகப்பண்புகள் எனப்படும்.
ஓர் அலமப்பின் பண்புகளின் குறிப்பிட்ை
ம ிப்புகலள அறிந் ால் அந்

அலமப்பின் குறிப்பிட்ை நிலலலய
குறிப்பிைலாம்.
நிலலக்கு மாறும் ஒரு வசயல்
முலறயின்வபாது வெப்பம்

உறிஞ்சப்பட்ைால் அ ற்கு வெப்பம் வகாள்
வசயல் முலற என்று வபயர்
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Isothermal process is defined as one
in which the temperature of the
system remains constant during the
change from its initial to final states.

ஒரு அலமப்பு வெப்ப, இயக்க மற்றும்
வெ ிச் சமநிலல அலைெ ற்கான
நிபந் லனகளுக்குட்பட்டு வநரத்ல
வபாருத்து மாறா

பண்புகலளப்

வபற்றிருந் ால் அது வெப்ப

இயக்கெியல் சம நிலலயில் உள்ளது
எனப்படும்.
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Adiabatic process is defined as that
one which does not exchange heat

அலமப்பின் ஒரு பகு ியிலிருந்து
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with its surroundings during the change வெப்பமானது மற்வறாரு பகு ிக்கு
from initial to final states of the
வசல்லெில்லலவயனில் அலமப்பானது
system.
வெப்ப இயக்கெியல் சமநிலல
உள்ள ாக கரு ப்படும். அ ாெது

அலமப்பின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும்
வெப்ப நிலல சமமாக இருக்கும்.
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Isobaric process is that process in
which the pressure of the system
remains constant during its change
from the initial to final state.

அலமப்பின் ஒரு பகு ியானது மற்வறாரு
பகு ியில் எத் லகய வெலலலயயும்
வசய்யெில்லலவயனில் அ ற்கு
எந் ிரெியல் சமநிலல

எனப்படும்.அலமப்பின்

அலனத்து புள்ளிகளிலும் அழுத் ம்
சமமாக இருக்கும்.
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Isochoric process shows no change in
volume of system during its
change from initial to final state of the
process.

கன அளவு மாறாச் வசயல் முலறயின்
வபாது அலமப்பானது வ ாைக்க

நிலலயிலிருந்து இறு ி நிலலக்குச்
வசல்லும்வபாது அ ன் கன அளவு
மாறுெ ில்லல.
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Cyclic process: The process which
brings back the system to its
original or initial state after a series of
changes is called as cyclic process.

அலமப்பானது பல்வெறு மாற்றங்களுக்கு
உட்படுத் ப்பட்டு மீ ண்டும் வ ாைக்க
நிலலக்வக ெருமாறு நிகழ்த் ப்படும்
வசயல்முலற சுற்றுச் வசயல்
முலற எனப்படும்.
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Reversible process. In a reversible
process the series of changes
carried out on the system during its
transformation from initial to final state
may be possibly reversed in an exact
manner.

மீ ள்வசயல் முலறயில் அலமப்பு

A process when transformed from
initial to final states by absorption of
heat is called as an endothermic
process.

சுற்றுப்புறத் ில் ஒரு நிலலயான

வ ாைக்க நிலலயிலிருந்து இறு ி

நிலலக்கு வசல்ெ ற்கு நிகழ்த் ப்படும்
மாற்றங்கள் மீ ள் முலறயில் நிகழ்கிறது.
மாற்றத்ல

ஏற்படுத் ாமல் அலமப்லப

மீ ண்டும் வ ாைக்க நிலலக்கு
வகாண்டுெர இயலா

வசயல் முலற

மீ ளாச் வசயல்முலற எனப்படும்.
22

The elements belonging to the group
னிம ெரிலச அட்ைெலையில் 13ஆம்
13 to 18 of the periodic table, in
வ ாகு ியிலிருந்து 18 ஆம் வ ாகு ி
which p-orbitals are progressively
filled are collectively known as p-block
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elements.

ெலரச் சார்ந் ிருக்கும்

னிமங்களில்,

Pஆர்பிட்ைால்களில் எலக்ட்ரான்கள்
வ ாைர்ச்சியாக நிரவு ல் வசய்யும்
னிமங்கவள P-வ ாகு ி
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p-block elements show a variety of
oxidation state both positive and
negative. As we go down the group,
two electrons present in the valence `s'
orbital become inert and the electrons
in the `p' orbital are involved in
chemical combination. This is known
as `inert pair effect'.

னிமங்கள்

ஒவர வ ாகு ியில் வமலிருந்து கீ ழாகச்
வசல்லச் வசல்ல, பிலைப்பு ‘ள்’
ஆர்பிட்ைாலில் காணும் இரு

எலக்ட்ரான்கள், வெ ி பிலைப்பிற்கு
உட்பைாது. பிலைப்பு p

ஆர்பிட்ைாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்

மட்டுவம பிலைப்பில் ஈடுபடுகின்றன.
இதுவெ "மந் வ ாடி ெிலளவு' என
அலழக்கப்படுகிறது.
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Oxides of p-block elements may be
basic (in case of metallic elements),
amphoteric (in case of metalloids) or
acidic (in case of non-metals).

வ ாகு ி

னிம ஆக்லசடுகள் கார

பண்லபயும் (உவலாக
மட்டும்), ஈரியல்பு

னிமங்களுக்கு

ன்லம (உவலாகப்

வபாலிகளுக்கு மட்டும்) அல்லது அமிலத்
ன்லமயும் அவலாகங்களுக்கு மட்டும்)

வபற்றுள்ளன.
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Borax bead test
A pinch of borax is heated in a
platinum loop, it melts to give a
colourless glassy bead. It is then
dipped in a coloured metallic salt
solution
and again heated. Characteristic
coloured beads are formed.

வபாராக்ஸ் மைி வசா லன சிறிய அளவு
வபாராக்ஸ் ஒரு பிளாட்டினச் சுற்றில்
லெத்து வெப்பப்டுத்தும் வபாழுது

கண்ைாடிலயப் வபான்ற நிறமற்ற மைி
கிலைக்கிறது. இந்

மைி பின்னர்

நிறமுலைய கலர் உப்புக் கலரசலில்
நலனத்

பின்னர் மீ ண்டும்

நிறத்ல

உலைய மைிகள்

வெப்பப்படுத் ப்படுகிறது. குறிப்பிட்ை
வபறப்படுகின்றன.
26

Allotropic forms of carbon
Carbon exhibits allotropy and occurs as
i) Diamond, a beautiful crystalline
substance
ii) Graphite, a soft greyish black
crystalline substance
iii) Amorphous carbon, black residue
left when carbon compounds are

கார்பனின் புறவெற்றுலம ெடிெங்கள்
கார்பன் புறவெற்றுலம பண்லபப்

வபற்றிருக்கிறது. இவ்ொறு காைப்படும்
புறவெற்றுலம ெடிெங்களாென :

1. லையமண்ட் (லெரம்) ஒரு அழகிய
படிகப் வபாருள்.
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heated.

2. கிராலபட், ஒரு வமன்லமயான,
சாம்பல் கலந்

கருலமயான படிகப்

வபாருள்.

3. படிகமற்ற கார்பன், கார்பன் வசர்மங்கள்
வெப்பப்படுத் ிய பின் எஞ்சியிருக்கும்
கருப்புப் படிவு
27

Different amorphous varieties of
carbon are (i) Coal, (ii) Coke,
(iii) Charcoal, (iv) Bone black or
animal charcoal, (v) lampblack,
(vi) carbon black, (viii) Gas carbon and
(ix) petroleum coke.

படிகமற்ற கார்பனின் பல்வெறு ெலககள்
: நிலக்கரி, கரி, எரிந்

கரி,

எலும்பு கருப்பு (அ) மிருக எலும்புக் கரி, (
ெிளக்கு கருப்பு, கருப்பு

கார்பன், ொயு கார்பன், வபட்வராலியம்
கரி.
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A tetrahedral arrangement of carbon
atoms is repeated to
give the structure of diamond.

நான்முகி அலமப்பில் அலமந்துள்ள
கார்பன் அணுக்களின் அலமப்பு,
ிரும்பத்

ிரும்ப அலமந்து லெரத் ின்

இறு ி ெடிெத்ல த்
29

The group of spherical carbon
molecules is called fullerenes.

ருகிறது.

வகாள ெடிெில் அலமந்

கார்பன்

மூலக்கூறுகளின் வ ாகு ி ஃபுளாரின்ஸ்
என அலழக்கப்படுகிறது.

30
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The first to be identified and the most
symmetrical of
the family, with 60 atoms and 32 sides
(20 hexagons and 12 pentagons),
was nick named `buckyball' and was
then named buck minister fullerene,

60 அணுக்கலளயும், 32 பக்கங்கலளயும்

Amorphous form of carbon
Amorphous carbon is the most reactive
form of carbon. It burns
relatively easily in air, thereby serving
as a fuel, and is attacked by strong
oxidising agents.

படிகமற்ற கார்பனின் புறவெற்றுலம

(20 அறுவகாை அலமப்புகள், 12

ஐங்வகாை அலமப்புகள்) வகாண்ை

இ லன வசல்லமாக "பக்கிபால்' என்று
வபயரிட்ைனர்.

இலயபு மிகவும் ெிலனபுரியத் க்க
ெடிெம் ஆகும். காற்றில் எளி ாக

எரியும் பண்புலையது. இக்காரைத் ால்
எரிவபாருளாக

வசயல்படுகிறது. ெலிலமமிக்க

ஆக்ஸி வனற்றிகளால் எளி ில்
ாக்கு லுக்கு

உட்படுகிறது.
32

Carbon and silicon are non-metals,
germanium is a metalloid while tin

கார்பனும், சிலிகனும் அவலாகங்கள்,
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and lead are metals. Thus metallic
character increases on descending the
group since ionization energy
decreases on descending the group.

வ ர்மானியம் ஒரு உவலாகப் வபாலி,

டின்னும்,வலட்டும் உவலாகங்கள். எனவெ
இத்வ ாகு ியில் வமலிருந்து கீ ழாகச்
வசல்லச் வசல்ல உவலாகப் பண்பு

அ ிகரிக்கிறது. ஏவனனில் அயனியாக்க
ஆற்றல் குலறகிறது.
33

The formula weight of a substance is
the sum of the atomic weights of
all atoms in a formula unit of the
compound, whether molecular or not.

ஒரு வசர்மத் ின் மூலக்கூறு

ொய்ப்பாட்டில் காணும் அலனத்து
அணுக்களின் அணு நிலறகளின்

கூட்டுத்வ ாலகவய அச்வசர்மத் ின்
மூலக்கூறு ொய்ப்பாட்டு எலை
ஆகும்.
34
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The number of atoms in a 12-g sample
of carbon - 12 is called
Avogadro's number

12 கி (கார்பன் - 12) ல் காணும்

The mole may be defined as the
amount of the substance that contains
as many specified elementary particles
as the number of atoms in 12g of
carbon - 12 isotope.

கார்பன்-12 ஐவசாவைாப்பில், 12 கி

அணுக்களின் எண்ைிக்லகவய
அவெகாட்வரா எண்ைாகும்

நிலறயில் காைப்படும் கார்பன்

அணுக்களின் எண்ைிக்லகக்குச்

சமமான அளவு ஆ ாரத் துகள்கலளக்
வகாண்டுள்ள வபாருளின்

நிலறவய ஒரு வமால் எனப்படும்.
36

The molar mass of a substance is the
mass of one mole of the
substance. The mass and moles can be
related by means of the formula.

ஒரு வமால் வபாருளின் நிலறவய, அ ன்
வமாலார் நிலறயாகும். நிலற மற்றும்
வமால் கீ ழ்க்காணும் வ ாைர்பிலன
உலையலெ

37

An empirical formula (or) simplest
formula for a compound is the
formula of a substance written with the
smallest integer subscripts

ஒரு வசர்மத் ின் ெிகி

ொய்பாடு

என்பது, அச்வசர்மத் ின் ஒரு

மூலக்கூறில் அைங்கியுள்ள பல்வெறு
னிமங்களின் அணுக்களின்

எண்ைிக்லகயின் சுருக்கிய
ெிகி ம் ஆகும்.''
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The molecular formula of a compound
is a multiple of its empirical

ஒரு வசர்மத் ின் மூலக்கூறு ொய்பாடு
என்பது, அ ன் சுருக்கிய ெிகி
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formula.

ொய்பாட்டின் வபருக்குத் வ ாலக ஆகும்.

Stoichiometry is the calculation of the
quantities of reactants and
products involved in the chemical
reaction.

ஒரு வெ ி ெிலனயில் ஈடுபடும் ெிலனப்
வபாருட்கள் மற்றும்

ெிலளவபாருட்களின்

அளவுகலள கைக்கிடுெவ
வசய் ல் ஆகும்.
40

Oxidation is a process of addition of
oxygen (or) removal of hydrogen

சமன்

ஆக்சி லனச் வசர்த் ல் அல்லது
லைட்ர லன நீக்கல்

ஆக்ஸி வனற்றமாகும்.

41
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Reduction is a process of removal of
oxygen (or) addition of hydrogen.

லைட்ர லன வசர்த் ல் அல்லது

oxidation is a process in which an
atom taking part in chemical reaction
loses one or more electrons. The loss
of electrons results in the increase of
positive charge (or) decrease of
negative of the species.

ஒரு வெ ிெிலனயில் ஈடுபடும் அணு,

ஆக்ஸி லன நீக்கல் ஒடுக்கமாகும்.
ஒன்று அல்லது அ ற்கு வமற்பட்ை
எலக்ட்ரான்கலள இழந் ால்,
ஆக்ஸி வனற்றம் ஆகும்.''

இவ்ொறு ஏற்படும் எலக்ட்ரான் இழப்பு,
அப்வபாருள்களின் வமல்
வநர்மின்னூட்ைத்ல
மின்னூட்ைத்ல
வசய்கின்றன.

43

Reduction is a process in which an
atom (or) a group of atoms taking
part in chemical reaction gains one (or)
more electrons. The gain of
electrons result in the decrease of
positive charge (or) increase of
negative
charge of the species.

அ ிகரித்தும், எ ிர்

குலறக்கவும்

ஒரு வெ ிெிலனயில் பங்கு வபறும்

அணு அல்லது அணு வ ாகு ிகள் ஒன்று
அல்லது அ ற்கு வமற்பட்ை

எலக்ட்ரான்கலள வபற்றுக் வகாண்ைால்
அதுவெ ஒடுக்கம் ஆகும். இவ்ொறு
எலக்ட்ராலனப் வபறுெ ால்

இப்வபாருட்களின் வமல் உள்ள வநர்
மின்னூட்ைம் குலறந்தும், எ ிர்

மின்னூட்ைம் அ ிகரிக்கவும் வசய்கிறது.
.
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Oxidation number of the element is

ஒரு மூலக்கூறில், பிற எல்லா
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defined as the residual charge
which its atom has (or) appears to have
when all other atoms from the
molecule are removed as ions.

அணுக்களும் அயனிகளாக வெளிவயறிய
பின்,அணுெின் மீ துள்ள எஞ்சிய
மின்னூட்ைவம,

னிமத் ின்

ஆக்ஸி வனற்ற எண் ஆகும்
45
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A chemical process in which oxidation
number of the element
increases

ஒரு வெ ி ெிலனயில், ஒரு

னிமத் ின்

A chemical process in which oxidation
number of the element
decreases

ஒரு வெ ி ெிலனயில் ஒரு

The Strength of a solution is defined as
the amount of the solute in
grams, present in one litre of the
solution. It is expressed in g L-1.

ஒரு லிட்ைர் கலரசலில் கிராம் அலகில்

ஆக்ஸி வனற்ற எண், அ ிகரித் ால்''
அது ஆக்ஸி வனற்றமாகும்.
.

னிமத் ின்

ஆக்ஸி வனற்ற எண் குலறந் ால்'' அது ஆக்ஸி ன் ஒடுக்கமாகும்.

காணும் கலரவபாருளின் அளவெ

கலரசலின் ெலிலம ஆகும். இது

வபாதுொக (கி.லி.-1) என்ற அலகால்
குறிப்பிைப்படுகிறது
48

Molarity of a solution is defined as the
number of gram-moles of solute
dissolved in 1 litre of a solution

ஒரு லிட்ைர் கலரசலில் கலரந்துள்ள,
கலரவபாருளின் கிராம் வமால்களின்
எண்ைிக்லகவய, கலரசலின்
வமாலாரிட்டி ஆகும்.
.
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Normality of a solution is defined as
the number of gram equivalents of
the solute dissolved per litre of the
given solution.

ஒரு கலரசலின் நார்மாலிட்டி என்பது
ஒரு லிட்ைர் கலரசலில் கலரந்துள்ள

கலரவபாருளின் கிராம் சமான நிலற என
ெலரயறுக்கப்படுகிறது

50

Molality of a solution is defined as the
number of gram-moles of solute
dissolved in 1000 grams (or 1 kg) of a
Solvent.

ஒரு கலரசலின் வமாலாலிட்டி என்பது,

1000 கிராம் (அல்லது 1 கி.கி.) கலரப்பானில்
கலரந்துள்ள கலரவபாருளின் வமால்
எண்ைிக்கû ஆகும்

