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द ै
निक-जीविे अस्माकं परितः नवनिनिमानि 
परिवत्तिमानि दृश्यनते । एतेष ुपरिवत्तिेष ुएकः 
अथवमा ततः अनिकमाः पदमाथमा्तः सन््नितमाः 

िनवतु्  ्अर्तननत । उदमारिणमाथथं, िवतः ्मातमा शीतिपे्ंय 
नि्मा्ततुं जिे शक्त िमा्यमाः न्श्रण ं कतुथं िवनतं कथ्यनत । 
शक्त िमा्यमाः नवि्यिस्य नि्मा्तण् ्एकं परिवत्तिं वत्तते । एव् ्
एव दगुिमात ्दनिनि्मा्तण् ्एक् ्अन्यत ्परिवत्तिं वत्तते । 
कदमानित ्दगुि् ्अ्िं जमा्यते । दगुिस्य अ्िीिवि् ्
अनप एकं परिवत्तिं वत्तते । दीर्घीकृतः िब्बि्बनिः अनप 
नकन्ित ्अन्यप्रकमािकं परिवत्तिं प्रदश्त्यनत । 
 एतमादृशमािमंा दशपरिवत्तिमािमंा सिूीं नि्मा्तनत,ु ्यमानि 
िवनतः सवस्य स्ीपं पश्यननत । 
 अनस्ि ् अध्यमा्ेय व्ंय कमंाश्चि गनतनविीि ्
कृतवमा एतेषमंा परिवत्तिमािमंा प्रकृतेः अध्य्यिं करिष्यमा्ः । 
व्यमापकरूपेण एतमानि परिवत्तिमानि नविप्रकमािकमानण िवननत 
– भौतिकं रासायतिकं च ।

6.1- भौतिकपररवि्तिम्

गतितवतिः-6.1        

कमागदस्य एकं खण्ं ितषुु्त वगमा्तकमाि-खण्ेष ुकत्त्यनत ु। 
अििुमा प्रत्ेयकं वगथं पिुः ितषुु्त वगगेष ुकत्त्यनत ु । एतमाि ्
खण्माि ् कुरटि्स्य उपरि अथवमा उतपीनिकमा्यमाः उपरि 
एव्प्रकमािेण सथमाप्यनत,ु ्ेयि एते खण्माः पिसपिं सन््ल्य 
कमागदस्य खण्स्य ्िूमाकमािं सवीकु्यु्तः (नित्र्-्6.1) ।
 सपष्टरूपेण िवनतः खण्माि ् पिुः ्योजन्यतवमा 
्िूखण्ं नि्मा्ततुं ि शकिवुननत, पिनत ुनकं कमागदस्य गणु े
नक्िि परिवत्ति् ्अिवत ्? 

गतितवतिः – 6.2       

सवस्य कक््यमा्यमाः कृषणफिकस्य निकटं कुरटि्स्य 
उपरि पनततं सिुमाखण्िणू््त  ् एकत्रीकुव्तनत ु अथवमा 

सिुमाखण्स्य एकस्य खण्स्य िणूथं नि्मा्तनत ु । अनस्ि ्
िणूगे नकन्ित ् जिं ्िेन्यतवमा िेपं नि्मा्तनत ु । एतत ्
सिुमाखण्स्य आकमािेण वेलििं कृतवमा शषुककीकिणमा्य 
सथमाप्यनत ु।
नकं िवनतः सिुमाखण्स्य िणूगेि पिुः सिुमाखण्ं नि्मा्ततुं 
शकिवुननत ?

नित्र्-्6.1 कमागदखण्माः

गतितवतिः – 6.3        

कमािस्य अथवमा ‘पिमानसटक’ इत्यस्य कंसे नकन्ित ्नर् ं
सवीकुव्तनत ु । नर्स्य नकन्ित ्िमागस्य गििमाथथं पमात्र् ्
आतपे सथमाप्यनत ु। अििुमा िवतमंा पमार्शगे नर्स्य तथमा ि 
जिस्य न्श्रण ंिनवष्यनत । अििुमा कंसं नर्कमारिन्श्रण े
(नर्स्य िवणस्य ि) सथमाप्यनत ु।
नकं जिं पिुः किोिं नर्् ्अिवत ्?

गतितवतिः– 6.4        

एकनस्ि ्पमात्रे नकन्ित ्जिं सवीकृत्य कवथिं कुव्तनत ु। 
नकं िवनतः जिस्य तिमात ् वमाषपोतसज्तिं पश्यननत ? 
कवथ्य्मािमात ्जिमात ्नकन्ित ्दिंू वमाषपस्य उपरि नक्नप 
पमात्रं नवपिीतरूपेण सथमाप्यनत ु । पमात्रस्य आनतरिकं  
िमागं पश्यनत ु। 
नकं िवनतः तत्र जिस्य क्िि न्बनदु ंपश्यननत ?

6 भौतिकं रासायतिकं पररवि्तिं च 
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गतितवतिः-6.5         

अविािम्

जवमािमा्यमाः निव्तरण ंसमाविमाित्यमा कुव्तनत ु।

उप्योगे आिीतमा क्रकिस्य क्िुपतं्र सनदनंशक्यमा गहृ्णनत ु। 
तस्यमाः ् कु्तिमागस्य अग्रिमाग् ्अिििलुल्यमाः जवमािमा्यमंा 
सथमाप्यनत ु। नकन्ित ्कमािं ्यमावत ्प्रतीक्मंा कुव्तनत ु।
नकं क्िुपत्रस्य अग्रिमागस्य वणगे नक्िि परिवत्तिं िवनत?
क्िुपतं्र जवमािमा्यमाः निषकमास्यनत ु। नकन्ित ्कमािमािनति् ्
अग्रिमागं पिुः पश्यनत ु।
नक् ्अस्य पवू्ततिः वण्तः पिुः प्रनत आगच्छनत ?
 6.1 तथमा ि 6.2-गनतनवध्योः िवनतः अपश्यि ्
्यत ्कमागदस्य सिुमाखण्स्य आकमािे परिवत्तिं िवनत । 
6.3 तथमा ि 6.4-गनतनवध्योः जिस्य अवसथमा परिवनत्ततमा 
िवनत (र्िमात ् द्रव्ंय तथमा ि वमा्योः द्रव्य्)् । 6.5-
गनतनविौ क्रकिस्य क्िुपत्रस्य वण्तः उषणकिणमािनतिं 
परिवनत्ततः िवनत ।  पदमाथ्तस्य आकमािः, आ्मापः, 
वण्तः, अवसथमा ि इनत एतमादृशमाः गणुमाः तस्य िौनतकगणुमाः 
कथ्यनते । तत ् परिवत्तिं, ्यनस्ि ् कस्यनित ् पदमाथ्तस्य 
िौनतकगणुषे ुपरिवत्तिं िवनत, िौनतकपरिवत्तिं कथ्यते ।  
िौनतकपरिवत्तिं समा्मान्यतः उतक्र्णी्ंय िवनत । 
एतमादृशःै परिवत्तिैः कश्चि अनप ितूिः पदमाथ्तः ि निन््ततः 
िवनत ।

 अििुमा व्ंय नविती्यनविस्य परिवत्तिस्य नवष्ेय 
नविमाि्यमा्ः ।
6.2-रासायतिकं पररवि्तिम ्   
अ्यसः अ्यो्ितमा इनत परिवत्तिनवष्ेय िवनतः 
सपुरिनितमाः ।। ्यनद िवनतः िोरस्य एकं खण्ं 
्कु्तवमातमाविण े सथमाप्यननत तनर्त एतस्य उपरि 
िसूिवण्तस्य पदमाथ्तस्य आविण ं संिगिं िवनत । 
अ्ंय पदमाथ्तः अ्यो्िः इनत कथ्यते । अ्ंय प्रक्र्ः ि 
अ्यो्ििगिं ि कथ्यते (नित्र्-्6.2) ।
उद्मािस्य अथवमा ‘कृनषके्त्रस्य’ इत्यमादीिमंा अ्योनिन््तत-
विमािेष ुअथवमा उद्मािेष ुतणृक्ेते्रष ुि सथमानपतमाः अ्यसः 
दीर्मा्तसनदमाः अथवमा अ्यसः नक्नप वसतु, ्यत ्
्कु्तवमातमाविणे सथमानपतं वत्तते । तत्र अ्यो्िः संिगिः 
िवनत । िवनतः दृष्टवनतः स्युः ्यत् गरृ े सथमानपतः 
अन्रः, खनितं्र, इत्यमानदकमानि वमा्यौ कमानििि नदिमानि 
्यमावत् ्कु्तत्यमा सथमापिेि एतेष ु अ्यो्िः संिगिः 
िवनत । अ्यो्िः अ्यः िमानसत । अ्यो्िः अ्यसः 
निनिः वत्तते, ्यस्य उपरि अ्यो्िः संिगिः िवनत ।
 आगच्छनतु, व्ंय केषनुित् एतमादृशेष ुपरिवत्तिेष ु
नविमािं कु््तः ्ेयष ुिवीिमाः पदमाथमा्तः निन््ततमाः िवननत ।

गतितवतिः-6.6        

(नशक्क-विमािमा निदनश्ततं कतु्त्)्

नित्र्-्6.2 िौरस्य कमानििि अ्योर्ि्यकु्तमानि वसतनूि
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अविािम्
्गॅिेनश्य् इत्यस्य जवल्य्मािमा्यमाः परटिकमा्यमाः (अथवमा 
तन्त्यमाः) दीर्थं कमािं ्यमावत ्दश्तिं नवपजजिकं िवनत । 
नशक्कैः ्बमािमाः ्बोििी्यमाः ्यत ्ते जवल्य्मािं ् गॅिेनश्य् 
अनिकं कमािं ्यमावत ््बद्ध-दृष््ट्यमा ्मा पश्यनत ु।

्गिीनश्यस्य कृशमा्यमाः परटिकमा्यमाः अथवमा तन्त्यमाः 
एकं खण्ं सवीकुव्तनत ु । अस्य अग्रिमागमािमंा सैकतपत्रेण 
सवच्छतमंा कुव्तनत ु।

नित्र्-्6.3 ्मानगिषस्य जवल्य्मािमा परटिकमा

अग्रिमागं नसकथवनत्तकमा्यमाः अनगिजवमािमा्यमाः स्ीप् ्
आि्यनत ु । एषमा उजजविं र्शेतप्रकमाश ं प्रदश्त्यनती 
जवििशीिमा िनवष्यनत (नित्र्-्6.3) । पणू्तत्यमा 
जवििमािनतिं नकन्ित ्िस्िणूथं शषे ंिनवष्यनत ।
नकं िस् ्गिीनश्यस्य परटिकमासदृश ंप्रनतिमानत ?
 एतद ् परिवत्तिं नि्िनिनखतेि स्ीकिणिे 
प्रदश्तन्यतुं शक्यते - 
्गिीनश्य् ्(Mg) + ‘ओषजि्’् (O

2
)  

   ्गिीनश्य् ्आकसै््’ (MgO)

अवि्ंेय ्यत ्अत्र निनखतं स्ीकिण ंगनणते प्र्यकु्तमात ्
स्ीकिणमात ्निनिं वत्तते । एव्प्रकमािकेष ुस्ीकिणषे ु
शिस्य अथ्तः वत्तते ‘नि्मा्तण्’् अथवमा ‘िवनत’ 
अनस्ि ्पसुतके िमासमा्यनिकमािमंा स्ीकिणमािमंा संतिुिं 
कतुथं कश्चि अनप प्र्यमासः ि नक्र्य्माणः वत्तते । तथमा ि 
एतत ््छमात्रेभ्यः अपेनक्तं वत्तते ।

िस् एकत्रीकृत्य एतनस्ि ् नकन्ित ् जिं  
्िे्यनत ु। न्श्रण ं(जिी्ंय नवि्यि्)् स््यक्-प्रकमािेण 
आिो््यनत ु। न्श्रणस्य िके्ति िीि-शवैिपत्रेण पिीक्ण ं
कुव्तनत ु।
 नकं न्श्रण ंिकं्त शवेिं िीिवणघी्ंय किोनत ?
 नकं न्श्रण ंिीि-शवेिं िक्तवणघी्ंय किोनत ?
 एतस्य पिीक्णस्य आिमािेण िवनतः जिी्य-
नवि्यिस्य कनस्ि ् रूपे वगघीकिण ं करिष्यननत, 
अ्िी्यवगगे अथवमा क्मािककी्ेय वगगे ?
िस्िः जिे न्श्रणिे एतत ्ितूिं पदमाथथं नि्मा्तनत । एतत ्
परिवत्तिं नि्िनिनखतेि स्ीकिणिे िेनखतुं शक्यते-
्गिीनश्य् ्आकसै्् (MgO) + जि् ्(H

2
O)  

 ्गिीनश्य्-्‘रमा्यड्माकसमा्य्’ [Mg(OH)
2
]

 ्यथमा िवनतः प्ि् े अध्यमा्ेय अपिि,् 
‘्गिीनश्य्-्रमा्यड्माकसमा्य्’ इनत एकं क्मािकं वत्तते । 
अतः ‘्गिीनश्य् ् आकसै््’ इनत एकः ितूिः पदमाथ्तः 
वत्तते, ्यः ् मानगिषस्य जवििेि निन््ततो िवनत । ‘्मानगिष-
रमा्यड्माकसमा्य्’ इनत एकः अन्यः ितूिः पदमाथ्तः वत्तते, 
्यः ‘्गिीनश्य् ्आकसै््’ इनत पदमाथ्तस्य जिन्श्रणिे 
निन््ततः िवनत ।

गतितवतिः- 6.7        

(तिक्षक-द्ारा तिदति्तिं कि््तम)् 
कमाििषके अथवमा कमािपमात्रेअि्तिषकं जिं 
सवीकृत्य तनस्ि ् एकं ि्सपरिन्तं ‘कॉपि-सलफेट’ 
(िीिकमािि्)् इनत द्रमाव्यत ु । एतनस्ि ् नवि्यिे 
ति-ुसल्फ्यरूिक-अ्िस्य कमंाश्चि न्बनदिू ् ्योज्यनत ु । 
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िवनतः िीि-वणघी्ंय नवि्यिं प्रमापस्यननत । एकस्यमंा 
पिीक्णिनिकमा्यमा् ् अथवमा कमािस्य िघव्यमंा कूप्यमंा 
नवि्यिस्य नकन्ित ्प्रनत्मािं संिक््यनत ु। शषेनवि्यिे 
एक् ्िोरककीिक् ्अथवमा उप्यकु्तस्य क्िुपत्रस्य एकं 
खण्ं सथमाप्यनत ु । प्रमा्ेयण अि्तर्णटमंा ्यमावत ् प्रतीक्मंा 
कुव्तनत ु। अििुमा नवि्यिस्य वणथं पश्यनत ु। अस्य तिुिमा 
पथृक्-रूपेण संिनक्तेि प्रनत्मािस्य नवि्यिस्य वणगेि 
कुव्तनत ु(नित्र्-्6.4)

नित्र् ्– 6.4 िौरिे सर अनिनक्र्यमा्यमाः कमािणिे 
कॉपि-सलफेट-नवि्यिस्य वणगे परिवत्ति््

 नकं िवन्भः नवि्यिस्य वणगे नक्नप परिवत्तिं 
दृश्यते ? ककीिक् ्अथवमा क्िुपतं्र ्बनरः निषकमास्यनत ु। 
नक् ्एतनस्ि ्नक्नप परिवत्तिं दृश्यते ? िवनतः ्यमानि 
कमानि अनप परिवत्तिमानि पश्यननत, तमानि ‘कॉपि-सलफेट’ 
तथमा अ्यसः ्ध्ेय अनिनक्र्यमा्यमाः कमािणिे िवननत । 
नवि्यिस्य वण्तस्य िीिमात ्िक्तकीिवि्,् एकस्य ितूिस्य 
‘आ्यिि-सलफेट इनत पदमाथ्तस्य नि्मा्तणकमािणिे िवनत । 
्योककीिके िसूिवण्तनिक्ेपः तमाम्र् ् ‘कॉपि’ इनत िमा्िमा 
िवनत । ्यः एकः अन्यः ितूिः पदमाथ्तः वत्तते । व्य् ्
एतमा् ्अनिनक्र्यमंा नि्िप्रकमािेण व्यक्तकीकतुथं शकिु् ः - 

कॉपि-सलफेट-नवि्यि् ् (CuSO)
4
 (िीि-निससमािः) 

+ (Fe) आ्यिि-सलफेट-नवि्यि् ्[FeSO]
4
 (ररित्)् 

+ कॉपि (Cu) (िसूि-निक्ेपः)

गतितवतिः– 6.8        

कस्यमान्ित ् पिीक्णिनिकमा्यमंा प्रमा्ेयण ि्सपरिन्तं 
अ्िं सवीकुव्तनत ु । अत्र नकन्िन्मात्रं खमाद्नवक्मािं 
सथमाप्यनत ु । िवनतः क्नप फूतकमािधवनिं श्रोष्यननत 
तथमा ि वमा्योः ्बदुु्दमाः ्बनरः निषक्रमा्नतः दृश्यनते । 
इ् ं वमा्युं 6.5-नित्रे प्रदनश्ततमा्यमाः व्यवसथमा्यमाः अिसुमािं 
सद्निन््ततेि सिुमाजिेि प्रवमार्यनत ु(सिुमाजिनि्मा्तणस्य 
नवनिः प्ि् ेअध्यमा्ेय कनथतमा वत्तते) ।
 सिुमाजिे नकं परिवत्तिं िवनत ? पिीक्णिनिकमा्यमंा 
परिवत्तिमानि नि्िप्रकमािकमानण िवननत - 
शौनक्त् ्(ऐसीनटक-अ्िः) + खमाद्नवक्मािः (सोन््य्- 
रमाईड्ोजि-्कमा्बबोिेट)  कमा्ब्ति-््ै-आकसै्् (CO

2
) 

+ अन्यः पदमाथ्तः

नित्र्-्6.5- सिुमाजिमात ्वमा्योः प्रवमारणस्य व्यवसथमा

 ‘कमा्ब्ति-््ै-आकसै््’ तथमा ि सिुमाजिस्य ्ध्ेय 
अनिनक्र्यमा नि्िप्रकमािेण वत्तते—
‘कमा्ब्ति-्मा्यमाकसमा्य्’ (CO

2
) + 

सिुमाजि् ् [Ca(OH)
2
]  ‘कैनलस्य्-

कमा्बबोिेट’(CaCO
3
)+जि् ्[H

2
O]

 ्यदमा ‘कमा्ब्ति-््ै-आकसै््’ इनत सिुमाजिे 
प्रवमानरतः नक्र्यते, तदमा ‘कैनलस्य्-कमा्बबोिेट’ इनत 
निन््ततं िवनत, ्ेयि सिुमाजिं दगुिवण््त  ् इव िवनत । 
सिुमाजिस्य दगुिीिविं ‘कमा्ब्ति्मा्यकसमा्य्’ इनत अस्य 
्मािक-पिीक्ण् ्अनसत । इनत दश्तन्यतुं दश् ेअध्यमा्ेय 

कॉपि-सलफेट-नवि्यिं

कमा्ब्ति-्मा्यॉकसमा्य्ः

शौनक्त्+्खमाद्नवक्मािः

सिुमाजि््
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िवनतः एतस्य उप्योगं करिष्यननत । व्ंय र्शसिे ्ंय वमा्युं 
्बनरः निससमाि्यमा्ः तनस्ि ् ‘कमा्ब्ति्मा्यमाकसमा्य्’ इनत 
अस्य ्मात्रमा अनिकमा वत्तते ।

गनतनवनिः - 6.6 तथमा ि 6.8 इनत अत्र िवनतः 
अपश्यि् प्रत्ेयकनस्ि् परिवत्तिे एकः अथवमा अनिकमाः 
िूतिमाः पदमाथमा्तः निन््ततमाः आसि् । गनतनवनिः 6.6 इनत 
अत्र ्गिीनश्ंय जवमािन्यतवमा निन््ततं िस् एकः िवीिः 
पदमाथ्तः अवत्तत । गनतनवनिः – 6.7 इनत अत्र ‘कॉपि-
सलफेट’ इनत अस्य अ्यसमा सर अनिनक्र्य्यमा ‘आ्यिि-
सलफेट’ तथमा ि ‘कॉपि’ तमामं्र अ्यसः नि्मा्तण् ्
अिवत् । एतौ विौ िूतिौ पदमाथथौ आसतमा् ् । ‘कॉपि’ 
इनत िौरस्य क्ुिपत्रस्य उपरि निनक्प्ः जमातः आसीत् । 
गनतनवनिः 6.8 इनत अत्र शौनक्तकस्य खमाद्नवक्मािस्य 
ि अनिनक्र्य्यमा ‘कमा्ब्ति-्मा्यकसमा्य्’ इनत अस्य 
नि्मा्तणं जमात् ् आसीत् । ्ेयि सुिमाजिं दगुिवणघी्ंय 
जमात् ् आसीत् । नकं िवनतः अि्यमा अनिनक्र्य्यमा 
नि्घी्य्माणस्य िूतिपदमाथ्तस्य िमा् वकंु्त शकिुवननत ?

िि ्पररवि्तिं, यत्मि ्एकः अथवा ििः अतिकाः 
िूििाः पदाथा्तः तितम्तिाः भवत्ि, रासायतिकं 
पररवि्तिं कथयिे । िमासमा्यनिक-परिवत्तिं रासायतिक-
अतभतरिया अतप कथयिे ।

िमासमा्यनिक-परिवत्तिमानि अस्माकं जीविे अत्यनिकमानि 
्रत्वपूणमा्तनि सननत । सवगे अनप िूतिमाः पदमाथमा्तः 
िमासमा्यनिक-परिवत्तिमािमंा परिणमा्ैः एव निन््ततमाः िवननत । 
उदमारिणमाथथं ्यनद कस्मानचित् अ्यसकमात् िमातोः 
निषकष्तणं किणी्ंय िवेत् ्यथमा – िोर-अ्यसकमात ्
िोरस्य, तनर्त अस्मानिः निनश्चतक्र्ेण िमासमा्यनिकमानि 
परिवत्तिमानि किणी्यमानि िवननत । औषि् ् अनप 
िमासमा्यनिक-अनिनक्र्यमाणमंा शङ्ृखिमा्यमाः अनत्योतपमाद ं
िवनत । उप्योनगिः िूतिमाः पदमाथमा्तः ्यथमा पिमानसटक् 
अप्माज्तकमाद्यः िमासमा्यनिक-अनिनक्र्यमाणमंा विमािमा एव 
नि्घी्यनते । वसतुतः, प्रत्ेयक् ् अनप िूतिपदमाथ्तस्य 

अनवेषणं िमासमा्यनिक-परिवत्तिमािमा् ् अध्य्यिं कृतवमा 
एव कृतं वत्तते ।
अस्मानिः दृष्ट ं्यत् िमासमा्यनिक-परिवत्तिे एकः अथवमा 
ततः अनिकमाः िूतिमाः पदमाथमा्तः निन््ततमाः िवननत । 
िूतिमाि् पदमाथमा्ति् अनतरिच्य िमासमा्यनिक-परिवत्तिे 
नि्ि-र्टिमाः िनवतु् ्अर्तननत ।

 y ऊष्णः प्रकमाशस्य अथवमा कस्यनित ्
अन्यप्रकमािकस्य नवनकिणस्य (उदमारिणमाथथं 
िीििोनरत-नवनकिणः) नि्ु्तक्ततमा (्बनरः - 
निषक्र्ण्)् अथवमा तेषमा् ्निपमाि् ्।

 y धविेः उतपन्तः ।
 y गनिे परिवत्ति् ् अथवमा कस्यनित् िूतिगनिस्य 

नि्मा्तण् ्।
 y वण्तपरिवत्ति््
 y कस्यनित् वमा्योः नि्मा्तण् ्।

आगच्छनतु, अििुमा व्ंय केषमान्ित् अन्ेयषमा् ्
उदमारिणमािमंा नवष्ेय नविमाि्यमा्ः ।
िवन्भः दृष्ट ं्यत् ्गिीनश्यस्य परटिकमा्यमाः जविि् ्एकं 
िमासमा्यनिकं परिवत्तिं वत्तते । अङ्गमािकमाणमंा कमाष्मािमा् ्
अथवमा पत्रमाणमंा जविि् ् अनप िमासमा्यनिकं परिवत्तिं 
वत्तते । वसतुतः कस्यनिद ्अनप पदमाथ्तस्य जविि् ्एकं 
िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ् अनसत । जवििेि सर सव्तदमा 
ऊष्णः उतपमादिं िवनत ।
 सफोतकमािमंा नवसफोटः अन्यत् एकं िमासमा्यनिकं 
परिवत्तिं वत्तते । िवनतः जमािननत ्यत् कस्यनित ्
एतमादृशमात् नवसफोटमात् ऊष्मा, प्रकमाशः, धवनिः 
तथमा ि प्रनतकूि-वमा्यवः उतपनिमाः िवननत । ्ेय 
वमा्यु्ण्िं प्रदषू्यननत । अतः िवदभ््यः सफोतकमानि ि 
नवसफोटिी्यमानि इनत उपदेशः प्रदी्यते । 
 ्यदमा िोजिसमा्ग्री दनूषतमा िवनत अथवमा िष्टमा 
िवनत, तदमा ततः दगु्तनिः आििते । नकं व्य् ् एतत ्
परिवत्तिं िमासमा्यनिकं परिवत्तिं कथन्यतुं शकिु्ः?
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सर्क्षातमकम ्आवरणम्
िवनतः वमा्यु् ण्िे प्रजमािकस्य सतिस्य नवष्ेय 
अवश्ंय शणृवनतः स्यःु । एतत ्अस्माि ्स्ूय्तस्य प्रकमाश े
उपनसथतेभ्यः रमानिकमािक-िीििोनरत-नवनकिणभे्यः 
संिक्नत । प्रजमािकं िीििोनरत-नवनकिणमािमा् ्निपमािं 
किोनत । तथमा ि आकसीजि-्रूपेण परिवत्त्यनत ।  
आकसीजि ् प्रजमािकमात ् निनिं िवनत । नकं व्य् ्
प्रजमािकस्य (ओजोि)् नवच्ेछदिं िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ्
इनत कथन्यतुं शकिु् ः ? 
 ्यनद प्रजमािकेण िीििोनरत-नवनकिणमाः 
निपीतमाः ि िवननत तनर्त पनृथव्यमाः सतिं प्रमाप्य अस्माकं 
तथमा ि अन्ेयषमंा जीवमािमंा रमानिं कतुथं शकिवुननत । 
प्रजमािक् ् एतस्मात ् नवनकिणमात ् अस्माि ् संिनक्तुं 
प्रमाकृनतक-कवि् ्इव कमा्यथं किोनत ।

स्िवतः िवनतः दृष्टवनतः स्यःु ्यत ्सेवफिं कत्तन्यतवमा 
्यनद तत ् तनस्ि ् एव कमािे ि खमाद्ते तनर्त नकन्ित ्
कमािमािनतिं सेवफिस्य खण्मानि िसूिवण्त्यकु्तमानि 
िवननत । ्यनद िवन्भः एतत ् परिवत्तिं ि दृष्ट ं तनर्त 
कस्यनित ् सेवफिस्य एकं खण्ं कत्त्यनत ु तथमा ि 
नकन्ित ् कमािं ्यमावत ् एव् ् एव सथमाप्यनत ु । एवं 
प्रकमािकः गनतनवनिः आिकेूि अथवमा वनृतमाकखण्ेि 
अिवुत्त्यनत ु। एतमादृश्यमंा प्रत्ेयकं परिनसथतौ वण्तपरिवत्तिं, 
वसततुः कस्यनित ् ितूिपदमाथ्तस्य अथवमा पदमाथमा्तिमंा 
नि्मा्तणस्य कमािणिे िवनत । नक् ् एतत ् परिवत्तिं 
िमासमा्यनिकं परिवत्तिं ि अनसत ?
प्ि् े अध्यमा्ेय िवन्भः अ्ि-क्मािक्योः पिसपिं 
्योजन्यतवमा उदमासीिीकिण ं कृत् ् आसीत ् । नक् ्
उदमानसिीकिणस्य इ्य् ् अनिनक्र्यमा िमासमा्यनिकं 
परिवत्ति् ्अनसत ?

6.3 अयसः अयोमलिा       

आगच्छनत,ु व्य् ् अ्यो्िस्य पिुः नविमािं 
कु््तः । एतत ् एक् ् एतमादृश ं परिवत्तिं वत्तते, ्यत ्

अ्योवसतनूि प्रिमाव्यनत, तथमा ि ्नद ं ्नद ं तमानि  
िमाश्यनत । अ्यसः उप्योगः सेतोः पोतस्य, नव्मािस्य, 
िमािवमारकस्य ि सवरूपनि्मा्तणमा्य अन्ेयषमंा वसतिूमंा 
नि्मा्तणमा्य ि िवनत । अतः अ्यो्िस्य कमािणिे 
जमा्य्मािमा रमानिः अनिकमा िवनत ।

 प्रथ् े अध्यमा्ेय अस्मानिः पनितं 
्यत ् पमादपमाः (वकृ्माः) सवस्य िोजिं 
प्रकमाशसंशे्षण-नक्र्य्यमा सव्ंय नि्मा्तननत । नकं 
व्ंय प्रकमाशसंशे्षण ं िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ्
इनत कथन्यतुं शकिु् ः? प्ररनेिकमा अकथ्यत ्
्यत ्पमािि् ्अनप एकं िमासमा्यनिकं परिवत्तिं 
वत्तते ।

अ्यो्िस्य प्रनक्र्यमा्यमाः व्यक्तकीकिण ं नि्िनिनखतेि 
स्ीकिणिे कतुथं शक्यते -
िोरः (Fe)+आकसीजि ्(O

2
वमा्योः) + जि् ्(H

2
O) 

 अ्यो्िं (आ्यिि-आकसमा्य्, Fe
2
O

3
)

अ्यो्िमाथ्त् ् ओषजिस्य जिस्य ि (अथवमा 
जिवमाषपस्य) उपनसथनतः अनिवमा्यमा्त िवनत ।
वसततुः ्यनद वमा्यौ आद्र्ततमा्यमाः ्मात्रमा अनिकमा िवेत,् 
अथमा्तत ् आद्र्ततमा अनिकमा िवेत,् तनर्त अ्यो्िं शीघं् 
िवनत  ।

 अरो ! एतदथथं ्् सखी िीतमा सदवै 
अ्योवसतनूि शीघं् अ्यो्ितमंा प्रमापिवुननत 
इनत आक्ेपं किोनत । ्यतः समा स्दु्रतटस्य 
निकटं निवसनत । 
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व्य् ् अ्यो्िस्य अविोि ं कथं कु््तः? अ्योवसतषु ु
ओषजिस्य अथवमा जिस्य अथवमा वि्योः स्पक्त ः ्यथमा 
ि िवेत ् तथमा एव संिक्ण ं कतुथं शक्यते । एतस्य एकः 
सििः उपमा्यः वण्तिेपिेि अथवमा सिेरः ‘ग्रीस’इनत 
अस्य िेपिेि अ्यो्िस्य अविोििं शक्ंय वत्तते । अन्यः 
एकः उपमा्यः िोरस्य उपरि ‘क्रोन््य्’ अथवमा कुिमातिुमा 
इत्यमानद िमातोः िेपिं किणी्ंय वत्तते । िोरस्य ्यशदस्य 
िेपिप्रक्र्ः ्यशद-िेपि् ् (गैलवेिमा्यजेशि्)् इनत 
कथ्यते । सवगरृ ेअनप जिस्य आपतू्य्तथ्त् ्उप्यजु्य्मािमाः 
िनिकमाः ्यशद-िेनपतमाः िवननत, ्ेयि तमास ु िनिकमास ु
अ्यो्ितमा ि िवनत ।
 नकं जमािननत िवनतः ्यत ् पोतमाः अ्योनिन््ततमाः 
िवननत । तथमा ि तेषमा् ् एकः िमागः सव्तदमा जिे एव 
नि्गिः नतष्नत । जिस्य उपरि िमागे अनप जिस्य 
न्बनदवः पतननत । एतत ्एव ि, स्दु्रस्य जिे अिेकमानि 
िवणमानि िवननत । िवण्यकंु्त जि् ् अ्यो्िस्य 
उतपमादिस्य प्रक्र्दिस्य वि्तिं किोनत । अतः पोतेष ु
वण्तिेपिमािनति् ्अनप तेषमा् ्अ्यो्िकमािणमात ््रती 
क्नतः िवनत । एतत ्एव ि पोतमािमंा अ्यसः केषमा्िि 
िमागमािमंा परिवत्तिं प्रनतवष््त  ् आवश्यकं िवनत । 
नकं िवनतः नवर्शे अ्यो्िस्य संिगितमा्यमाः कमािणिे 
जमा्य्मािमा्यमाः स्ग्ररमािेः कलपिमंा कतुथं शकिवुननत ?

तीक्णिोरः अ्यनस ‘कमा्ब्ति’ इत्यस्य तथमा ि 
क्रोन््य्-निकेि-्ैंगिीजसदृशमाि ् िमातिू ् ्योजन्यतवमा 
नि्घी्यते । एषः अ्यो्ितमंा ि प्रमापिोनत ।

6.4-््फतिकीकरणम/्््फिीकरणम ्  

षष्कक््यमा्यमंा िवनतः अपिि ् ्यत ् समािमािण ं िवण ं
स्दु्रजिस्य वमाषपेण प्रमाप्ुं शक्यते । एवं प्रकमािेण 
प्रमाप्य्माण ंिवण ंशदंु्ध ि िवनत तथमा ि तस्य सफनटकमाः 
िर्नूि िवननत । एवं प्रमाप्मािमंा िवणस्य सफनटकमािमा् ्
आकमािमाि ्सपष्टत्यमा द्रष्ट्ट ंि शकिु् ः । तथमानप, कस्यनित ्
पदमाथ्तस्य शदु्ध सफनटकमाः तस्य नवि्यिमात ् प्रमाप्ुं  

शक्यनते । इ्ंय प्रनक्र्यमा सफटीकिण ंकथ्यते । इ्ंय प्रनक्र्यमा 
िौनतक-परिवत्तिस्य एक् ्उदमारिण ंवत्तते ।

अविािम्
केविं ति-ुसल्फ्यरूिक-अ्िस्य एव उप्योगं कुव्तनत ु। 
जिस्य कवथिस््ेय जमागरूकमाः िवनत ु।

गतितवतिः-6.9        

सटेििेस-अ्य-िोर े ‘कमा्ब्ति’ इत्यस्य तथमा ि 
क्रोन््य्-निकेि-्ैंगिीजसदृशमाि ् िमातिू ् ्िेन्यतवमा 
नि्घी्यते । अनस्ि ्अ्यो्िः ि संिगनत ।

 कनस्नंश्चत ्कंसे िषकपरिन्तं जिं सवीकुव्तनत ु
तथमा ि तनस्ि ्ति-ुसल्फ्यरुिक-अ्िस्य कमंाश्चि न्बनदिू ्
्योज्यनत ु । जि् ् उषणीकुव्तनत ु । ्यदमा जिं कवनथतु्  ्
आििते तदमा एतनस्ि ् ्नद ं ्नद ं कॉपि-सलफेट-
िणूथं नििनतिं आिो््यनतः ्योज्यनत ु (नित्र्-्6.6) ।  
कॉपि-सलफेट-िणू्तस्य ्िेिं तमावत ् प्य्तनतं नक्र्यतमंा 
्यमावत ् प्य्तनतं तनस्ि ् कॉपि-सलफेट-िणू्तस्य ्िेिं 
ततः अनिकं शक्य् ्एव ि िवेत ्। नवि्यिं शोिन्यमाः 
समारमाय्ेयि नवशोि्यनत ु । अििुमा एतत ् शीतिं िवेत ् । 
्यदमा नवि्यिं शीतिं जमा्य्मािं िवेत,् तदमा केिमानप 
प्रकमािेण ि सपश्तिी्य् ्। नकन्ित ्कमािमािनतिं नवि्यिं 
पश्यनत ु। नकं िवन्भः कॉपि-सलफेट-सफनटकमाः दृश्यनते ?  
्यनद ि तनर्त इतोऽनप नकन्ित ् कमािं ्यमावत ् प्रतीक्मंा 
कुव्तनत ु । िवन्भः िौनतकपरिवत्तिं िमासमा्यनिकपरिवत्तिं  
ि इनत एतेषमंा नवष्ेय पनित् ् । सवस्ीपं दृश्य्मािमानि 
परिवत्तिमानि िौनतकरूपेण िमासमा्यनिकरूपेण ि अनिज्मातुं 
प्र्यमासं कुव्तनत ु।

नित्र्-्6.6 कॉपि-सलफेट-सफनटकमाः

कॉपि-सलफेटः

सफट््
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प्रम्ख-िबदाः            

िमासमा्यनिक-परिवत्ति्् सफटीकिण्् िौनतक-परिवत्ति््

िमासमा्यनिक-अनिनक्र्यमा ्यशदिेपि्् अ्यो्िः

 
भवत्भः तकं ज्ािम्

 ¾ परिवत्तिं नवििमा िनवतु्  ्अर्तनत, िौनतकं िमासमा्यनिकं ि ।
 ¾ िौनतक-परिवत्तिे पदमाथमा्तिमंा िौनतकगणुषे ुकमानििि परिवत्तिमानि िवननत । एतेष ुपरिवत्तिेष ुकेऽनप ितूिमाः 

पदमाथमा्तः निन््ततमाः ि िवननत । एतमानि परिवत्तिमानि उतक्र्णी्यमानि िवे्यःु । 
 ¾ िमासमा्यनिक-परिवत्तिेष ुितूिमाः पदमाथमा्तः निन््ततमाः िवननत । 
 ¾ केिि पदमाथमा्तः सफटीकिणिे तेषमंा नवि्यिेभ्यः शदु्धमावसथमा्यमंा प्रमाप्ुं शक्यनते ।

अभयासाः
1. नि्िनिनखत-प्रक्र्माणमा् ् अनतग्ततं ि्ूय्मािमानि परिवत्तिमानि िौनतक-परिवत्तिरूपेण अथवमा िमासमा्यनिक-

परिवत्तिरूपेण वगघीकुव्तनत ु।
 (क) प्रकमाशसंशे्षण््
 (ख) जिे शक्त िमा्यमाः न्श्रण््
 (ग) अङ्गमािमाणमंा जवमािि््
 (र्) नसकथस्य गिि््
 (ङ) ऐिनु्नि्य् इत्यस्य खण्ं तमा्न्यतवमा अल्यनु्नि्यस्य  कृश-पत्र-नि्मा्तण् ्।
 (ि) िोजिस्य जीण््त ्
2. कथ्यनत ु्यत ्नि्िनिनखतमानि कथिमानि सत्यमानि सननत अथवमा असत्यमानि । ्यनद कथिमानि असत्यमानि स्यःु, 

तनर्त सवपनुसतकमा्यमंा तमानि स््यक् कृतवमा निखनत ु। 
 (क) कमाष्दण्स्य खण्शः कत्ति् ्एकं िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ्अनसत । (सत्य्/् असत्य्)्
 (ख) पत्रैः उव्तिकनि्मा्तण् ्एकं िौनतकं परिवत्ति् ्अनसत । (सत्य्/् असत्य्)्
 (ग) ्यशदिेनपतमाः अ्योिनिकमाः सिित्यमा अ्यो्िः अ्यो्ितमंा ि प्रमापिवुननत । (सत्य्/् असत्य्)्
 (र्) अ्यः तथमा ि अ्यो्िः एकः एव पदमाथ्तः अनसत ।(सत्य्/् असत्य्)्
3. नि्िनिनखतेष ुकथिेष ुरिक्तसथमािमानि पिू्यनत ु-

(क) ्यदमा कमा्ब्ति-््ै-आकसै्् इनत अस्य सिुमाजिे प्रवमारिं नक्र्यते, तदमा एतत ् ...................नि्मा्तणस्य 
कमािणिे दगुिवणघी्ंय िवनत ।

(ख) खमाद्नवक्मािस्य िमासमा्यनिकं िमा् ..........................................वत्तते ।
(ग) एतमादृशौ विौ नविी, ्य्योः समारमाय्ेयि िोरस्य अ्यो्िमात ्संिक्ण ंकतुथं शक्यते ।................तथमा ि...

....................................सतः ।
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(र्) एतमादृशमानण परिवत्तिमानि िौनतकपरिवत्तिमानि कथ्यनते, ्ेयषमंा कस्यनित ्पदमाथ्तस्य केविं ...........गणुषे ु
परिवत्तिं िवनत ।

(ङ) एतमादृशमानि परिवत्तिमानि ्ेयष ुितूिमाः पदमाथमा्तः निन््ततमाः िवननत,................परिवत्तिमानि कथ्यनते ।
4. ्यदमा ज््बीिस्य िसे खमाद्नवक्मािः ्योज्यते, तदमा ्बदुु्दमाः निन््ततमाः िवननत वमा्यःु निषक्रमा्नत । एतत ्ककीदृश ं

परिवत्तिं वत्तते ? ्बोि्यनत ु।
5. ्यदमा कमानित ् नसकथवनत्तकमा प्रजविनत तदमा िौनतकं िमासमा्यनिकं ि परिवत्तिवि्य् ् अनप िवनत । एत्योः 

वि्योः परिवत्ति्योः अनिज्मािं कुव्तनत ु। एतमादृशस्य कस्यनित ्अज्मात ्प्रक्र्स्य इतोऽनप एक् ्उदमारिण ंददत,ु 
्यनस्ि ्िौनतकं िमासमा्यनिकं ि परिवत्तिवि्य् ्अनप िवतः ।

6. िवनतः कथं प्रदश्त्यननत ्यत ्दगुिमात ्दनिनि्मा्तण् ्एकं िमासमा्यनिकं परिवत्तिं वत्तते ।
7. ्बोि्यनत ु्यत ्कमाष्स्य जवििं तस्य िर्खुण्ेष ुकत्ति् ्इनत वि्य् ्अनप नविप्रकमािं निनिं परिवत्तिं कथं ्न्यते ।
8. ‘कॉपि-सलफेट’ इनत अस्य सफनटकमाः कथं निन््ततमाः िवननत, अस्य वण्तिं कुव्तनत ु।
9. ्बोि्यनत ु्यत ्अ्योविमािे वण्तिेपिकिणिे तस्य अ्यो्िमात ्संिक्ण ंकेि प्रकमािेण नक्र्यते ?
10. ्बोि्यनत ु्यत ्् रुसथिक्ेत्रमाणमा् ्अपेक््यमा स्दु्रतटी्यक्ेत्रेष ुअ्योवसतषु ुअ्यो्िः अनिकः नक्थथं संिगनत ?
11. व्ंय पमाकशमािमा्यमंा ्यस्य वमा्योः उप्योगं कु््तः, तत ्द्रनवत-पैट्ोनि्य्-्वमा्यःु (LPG) इनत कथ्यते । अनििकोष े

द्रनवत-पैट्ोनि्य्-वमा्यःु द्रवरूपेण िवनत । अनििकोषमात ््बनरः आगत्य एव एतत ्वमा्यरुूपेण परिवनत्ततः 
िवनत (परिवत्ति्-्अ) ; तदमा एतत ्एव वमा्यःु प्रजविनत (परिवत्ति् ्- ्ब) । नि्िनिनखतमानि कथिमानि एतैः 
परिवत्तिैः स््बद्धमानि सननत । स्नुितस्य कथिस्य ि्यिं कुव्तनत ु।

 (क) प्रक्र्ः –‘अ’ एकं िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ्अनसत ।
 (ख)  प्रक्र्ः –‘्ब’ एकं िमासमा्यनिकं परिवत्ति् ्अनसत ।
 (ग)  प्रक्र्ः –‘अ’ तथमा ि प्रक्र्ः –‘्ब’ विौ अनप िमासमा्यनिके परिवत्तिे सतः ।
 (र्)  एतेष ुकश्चि अनप प्रक्र्ः िमासमा्यनिकं परिवत्तिं िमानसत ।
12.  आवमासी्यमाः जीवमाणवः जैनवक-अपनशष्टपदमाथमा्तिमा् ्जीणथं कृतवमा ‘्बमा्योगैस’ जैनवकमानििस्य नि्मा्तण ंकुव्तननत 

(परिवत्ति्-्अ) । पिुः जैव-वमा्यःु इनििरूपेण जवमाल्यते । (परिवत्ति्-््ब) । नि्िनिनखतमानि कथिमानि एतैः 
परिवत्तिैः स््बद्धमानि िवननत । स्नुितं कथिं निनवनत ु।

 (क)  प्रक्र्ः –‘अ’ एकं िमासमा्यनिकं परिवत्तिं वत्तते ।
 (ख)  प्रक्र्ः –‘्ब’ एकं िमासमा्यनिकं परिवत्तिं वत्तते ।
 (ग)  प्रक्र्ः –‘अ’ तथमा ि प्रक्र्ः –‘्ब’ इनत वि्य् ्अनप िमासमा्यनिके परिवत्तिे सतः ।
 (र्)  एतेष ुकश्चि अनप प्रक्र्ः िमासमा्यनिकं परिवत्तिं ि अनसत ।

तव्िाररिः अतिगमः -  गतितवियः पररयोजिाकाया्ततण च

1. एतमादृशमािमंा नविपरिवत्तिमािमंा वण्तिं कुरुत, ्ेय रमानिकमािके िवेतमा् ्। ्बोि्यनत ु्यत ्िवनतः ते रमानिकमािके इनत 
नक्थथं ्न्यनते । िवनतः तेभ्यः कथं संिक्ण ंकुव्तननत ?

2. नवसततृ्खुीः कमािस्य नतस्ः कूपीः सवीकुव्तनत ु। तमास ुअ ्ब स इनत निह्मानि सथमाप्यनत ु। अ कूपीं समा्मान्य-
िमािस्य जिेि प्रमा्ेयण अिथं पिू्यनत ु। ्ब कूपीं तनस्ि ्एव सतिप्य्तनतं कवनथतजिेि पिू्यनत,ु ्यनस्ि ्सतिप्य्तनत् ्
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अ कूपी परूितमा अनसत । स कूप्यमंा कवनथतजिं तमावन्मात्रमा्यमंा पिू्यनत ु्यमावन्मात्रमा्यमा् ्अन्ेय वि ेकूप्यौ परूिते 
 वतगेते । प्रत्ेयकं कूप्यमंा तथमा िोरस्य स्मािरूपमानण ककीिकमाि ्सथमाप्यनत ु्यथमा तमानि पणू्तरूपेण जिे नि्गिमानि  

स्यःु । स कूप्यमाः जिे ि्सपरिन्तं िोजि-नि्मा्तण-तैिं सथमाप्यनत,ु ्ेयि जिस्य उपरि तस्य एकः सतिः निन््ततः  
िवेत ्। सवमा्तः कूपीः कनतिि नदिमानि ्यमावत ्एव ंप्रकमािेण सथमाप्यनत ु। प्रत्ेयकं कूप्यमाः ककीिकं निषकमास्य अविोक्यनत ु।

 
सवपे्रक्णमािमंा कमािणमानि ्बोि्यनत ु। 

3. सफमानटक्यमाः सफनटकनि्मा्तण ंकुव्तनत ु।
4. सवक्ेत्रे िोजिनि्मा्तणमा्य उप्यजु्य्मािमािमंा नवनिनिप्रकमािकमाणमा् ् इनििमािमंा नवष्ेय ज्माि् ् एकत्रीकुव्तनत ु । 

सवनशक्कैः नपतभृ्यमंा क्यमानप व्यनक्तिमा सर अनस्ि ्नवष्ेय ििमाथं कुव्तनत ु्यत ्कमानि कमानि इनििमानि अलप-
प्रदषूणकमािीनण सननत नक्थथं ि ?

तकं भव्िः जाित्ि ?
दरेल्यमंा कुत्ुब्ीिमािस्य स्ीप् ्एकः अ्यः सत्िः (नित्र्-्6.7) वत्तते । ्यस्य औनित्ंय सप््ीटितः अनप अनिकं 
वत्तते । अस्य िमािः 6000 नकिोग्रमा्परिन्तमात ्अनप अनिकः वत्तते । एतस्य नि्मा्तण ं1600-वषगेभ्यः प्रमाक् अिवत ्।  
एतमावतस ुवषगेष ुअनप एषः अ्यो्ितमंा ि प्रमाप्वमाि ्। अस्य अ्यो्ि-प्रनतिोिक-गणुस्य कमािणिे आनवर्शस्य वैज्मानिकैः 
अस्य पिीक्ण ंकृत् ्। अिेि एतत ्अनिज्मा्यते ्यत ्सद्कमािमात ्1600 वषगेभ्यः पवूथं िमािते िमात-ुप्रौद्ोनगक्यमंा नक्यमाि ्
नवकमासः जमातः आसीत ्। 

      

      नित्र्-्6.7 अ्यः सत्िः


