11 ණරේණිය

විද්යාව හා තාක්ෂණෙව්ද්ය

අන්තර්ගතය - එච්.ඩී. කළුආරච්චි - භාර/අතුරුලිය භශා විදාාය , අකුරැව්ව
වැකසුභ - එල්.ජී.ජේ. භංජු - ගා/මිරිව්ලත්ත භශා විදාාය , ජඵන්ජතොට

හිරු එළිය
(ක්ති ප්රබලය)
ශරිතප්රද
(අබායන්තර වාධකයකි, ක්තිය තිර කරයි)

කාඵන්ඩජයොක්වයිඩ්
(පූටිකා ශරශා ඵා ගනී,
ප්රතික්රියාල වශා අලය අමුද්රලායකි)

ජය
(ඳත්ර නාරටි ල ඇති සවභය ඳටක ශරශා ඵා ගනී,
අමුද්රලායකි)

ාබන්ඩණයොක්සයිඩ් + ජලය

6CO2 + 6H2O

හිරු එළිය
හරිතප්රද්

හිරු එළිය
හරිතප්රද්

ග්ලූණ ෝස් + ඔක්සිජන්

C6H12O6

+ 6O2

ප්රධාන ඵලය

පිෂ්ඨය ණලස තාව ාලී ව
පත්රණේ තැන්පත් ණ ණෙයි

අතුරුඵලය

පියලර-1

පියලර-2

පියලර-3

පියලර-4

පියලර-1

ඳත්රය විනාඩි 5ක් ඳභණ ජජේ තැම්බීභ.
ාක ඳත්ර ජේ සව අජීවී ඵටල ඳත් ජේ.එවිට අලහිරයකින් ජතොරල ද්රලාය සව
තුට ඇතුළු වීභ ශා පිටවීභ සිදුජේත

පියලර-2

ාක ඳත්රය භධාවාර ඵඳුනක ගිල්ලා ජතාඳකයක් බාවිතජයන් තැම්බීභ.
ශරිතප්රද ලර්ණකය භධාවාරජේ දියජේ.එඵැවින් ශරිතප්රද ඉලත් කිරීභ ජභභ පියලජරන්
ඉටුජේ.පි්ඨ ඳරීක්ාජේ ලර්ණ විඳර්යාව ශදුනාගැනීභට අතාාල භධාවාර ඉක්භනින්
ගිණි ගන්නි සුළු නිවා එක එල්ජල්භ දාශකය බාවිතා කර රත් කිරීභ
අනතුරුදායකයි.එනිවා භධාවාර රත් කිරීභට ජ තාඳකය බාවිතා කරයි.

පියලර-3

භධාවාරජේ තැම්බ ාක ඳත්රය ජජේ ජශොදින් ජවේදීභ.
අයඩීන් භධාවාරජේ දියජලන ඵැවින් ඳත්රය භත භධාවාර ඇති විට අයඩීන් ඳත්ර තුට
ඇතුළුවීභ ඳභා ජලයි.එනිවා අයඩීන් දැමීභට ජඳර ජජේ ජවේදීභ අලාය ජේ.

පියලර-4

සුදු ඳැශැති පිගන්ගජඩො භත තඵා අයඩීන් ද්රාලණජයන් බින්දු කිහිඳයක් දැමීභ.
පිගන් ගජඩො අයඩීන් වභඟ ප්රතික්රියා ජනොකරයි.එය සුදු ඳැශැති වීභ නිවා ලර්ණ
විඳර්යාව ඳශසුජලන් ශදුනාගත ශැක.

ප්රබාවංවජල්ණ ප්රතික්රියාජේ ප්රධාන පය ලන ග්ලුජකෝව් පි්ඨය ජව තාලකාලිකල ාක ඳත්ර තු
තැන්ඳත් ලන නිවා ජම් වශා පි්ඨ ඳරීක්ාල ජයොදා ගනී
 ඳැය 48 අඳුජර් තැබු ාකයක ඳත්රයක් ජතෝරාගන්න.(පි්ඨ ශරණය කිරීභ - ප්රබාවංවජල්ණජයන් වැදී
තාලකාලික පි්ඨය ජව තැන්ඳත් ව පය මුළුභනින්භ ඉලත් කිරීභ)
 ජතෝරාගත් ඳත්රයක ජකොටවක් කළු කඩදාසියකින් ආලරනය කිරීභ
(හිරු එළිටය නිරාලරණය වීභ ලැැක්වීභ)
 ඳැය 10 ඳභණ කායක් හිරු එළිටය
නිරාලරණය ලන ජවේ තැබීභ
 ඉන්ඳසු එභ ඳත්රය පි්ඨ ඳරීක්ාලට ක් කිරීභ
 නිරීක්ණය  නිගභණය -

කළු කඩදාසිජයන් ලැසී තිබු ජකොටව සුදු ඳැශැජයන්භ ඳලතී.විලෘතල තැබ
ජකොටව තද දම් ඳැශැ ගනී.
ප්රබාවංවජල්ණය වශා සුර්යාජෝකය අතාාලය වාධකයකි.හිරුඑළිය
ජනොැජඵන විට රබාවංවජල්ණ ප්රතික්රියාල සිදු ජනොජේ.

 ජතෝරා ගත් ාකය ඳැය 48 අඳුජර් තඵන්න(ජඳර තැන්ඳත් ව පි්ඨය ඉලත් කිරීභ වශා)
 C ඳත්රය NaoH ද්රාලනය ව්ලල්ඳයක් අඩංගු ජඳොලිතීන් ඵෑගයකට ඇතුළුකර ගැටගවන්න(NaoH ලාතජේ
අඩංගු Co2 අලජෝණය කරයි)
 D ඳත්රය Na2Co3 ද්රාලනය ව්ලල්ඳයක් අඩංගු ජඳොලිතීන් ඵෑගයකට ඇතුළුකර ගැටගවන්න(Na2Co3
ලාතජේ අඩංගු Co2 අලජෝණය ජනොකරයි.ඳත්ර ජදකටභ Co2 ශැර අජනකුත් වාධක වභානල ඵා
දීභට ජභභ පියලර අනුගභණය කරයි)
 ාකය හිරු එළිටය නිරාලරණය ලන
ව්ථානයක ඳැය 10 ඳභණ තඵන්න
 C ශා D ඳත්ර ජදකභ ජලන ජලනභ
පි්ඨ ඳරීක්ාලට ක් කරන්න.

 නිරීක්ණය - C ඳත්රය සුදු ඳැශැජයන්භ ඳලතී.ලර්ණ විඳර්යාවයක් ජනොජඳන්ලයි D ඳත්රය භතට දුඹුරු
ඳැශැති අයඩීන් ද්රාලණය දැමු විට සුදු ඳැශැති ඳත්රය තද දම් ඳැශැයට ශැජර්.
 නිගභණය - NaoH ද්රාලනය Co2 ලායුල අලජෝණය කරගන්නා ඵැවින් A ඳත්රයට Co2 ජනොැජේ.
Na2Co3 ද්රාලනය Co2 අලජෝණය ජනොකරන ඵැවින් B ඳත්රයට Co2 ැජේ. Co2 ජනොැබුු ඳත්ර ජේ
පි්ඨය වැදී නැත. Co2 ැබුු ඳත්ර ජේ පි්ඨය වැදී ඇත. එඵැවින් ප්රබාවංව්ජල්ණය වදශා
කාඵන්ඩජයොක්වයිඩ් අලා ඵල නිගභනය ක ශැක.

ශරිතප්රද ාක ඳත්රයක අඩංගු අබාන්තර වාධකයක් ඵැවින් ශරිතප්රද වහිත ශා රහිත ලජයන් ඇති ඳත්ර
ාකයක් ජම් වදශා ජතෝරා ගත යුතුය.
උදාශරණ : ඩ්රැසීනා ාක, ජරෝටන් ාක
 ජතෝරා ගත් ාකය ඳැය 48 අඳුජර් තඵන්න(ජඳර තැන්ඳත් ව පි්ඨය ඉලත් කිරීභ වශා)
 ාකය හිරු එළිටය නිරාලරණය ලන ව්ථානයක ඳැය 10 ඳභණ තඵන්න
 ජතෝරා ගත් ාක ඳත්ර ජේ ලර්ණ අඩංගු ලන දෂ වටශනක්
 ඇද එහි ලර්ණ වහිත ප්ර ජේ කුු කරන්න.
 එභ ඳත්රය වදශා පි්ඨ ඳරීක්ාල සිදු කරන්න.

නිරීක්ණය: - ඳත්රජේ ශරිතප්රද අඩංගු ජකොෂ ඳැශැති ප්රජේ පි්ඨ ඳරීක්ාජලන් ඳසු තද දම් ඳැශැජයන්
දිව්ජේ.ඳත්රජේ ශරිතප්රද අඩංගු ජනොලන කශ/සුදු ඳැශැති ප්රජේ පි්ඨ ඳරීක්ාජලන් ඳසු ලර්ණ
විඳර්යාවයක් ජනොජඳන්ලයි.
නිගභණය : - ශරිතප්රද අඩංගු ප්ර ජේය ඳභණක් ආජෝකයට නිරාලරණය වීජභන් ඳසු පි්ඨය නිඳදවී
ඇත. ශරිතප්රද අඩංගු ජනොලන ප්රජේජේ හිරු එළියට නිරාලරණය වුලත් පි්ඨය නිඳදවී නැත. එඵැවින්
ප්රබාවංව්ජල්ණය වදශා ශරිතප්රද අලා ඵල නිගභනය ක ශැක.

ජයද ප්රබාවංව්ජල්ණය වදශා අතාාලය වාධකයකි.නමුත් ප්රබාවංව්ජල්ණය වදශා
ජය අතාාල ලන ඵල ඳාවල් විදාාගාර තත්ත්ල යටජත් ඳරීක්ණාත්භකල ජඳන්විය
ජනොශැක.එයට ජශේතුල ඒ වදශා ඳාක යටජත් ඳරීක්ණයක් වැසුම් කිරීටභ ජනොශැකි
වීභයි. ජය රහිත තත්ත්ල යටජත් සව මිය යන ඵැවින් ජය වහිත ශා ජය රහිත
තත්ත්ල යටජත් අජනකුත් වාධක වඳයා ඳරීක්ණ සිදුක ජනොශැක.

