ప్రాజెక్ుట - 1

ఆమ్ల క్షారరలను గుర్తించుటక్ట ఉపయోగ్ించే సూచిక్లను గూర్ి సమ్ాచారిం సేక్ర్ించి నివేదిక్
తయారుచేయుమ్ు.
ప్రాజెక్ుట శీర్షిక్

: ఆమ్ల క్షార్రలను గుర్షతించుటక్ట ఉపయోగషించే వివిధ సూచిక్లట

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉద్ేేశ్యిం : నిత్య జీవిత్ింలో మ్నిం ఉపయోగషించే వివిధ ఆమ్ల, క్షార్రలను గుర్షతించుటక్ట వివిధ సూచిక్లను
ఉపయోగషించుట.
పర్షక్లపన

: ఆమ్ల క్షార్రల సవభావరనిి తెలటసుకోవడానికి సహజ సూచిక్లట మ్ర్షయు రసరయనిక్
సూచిక్లట ఉన్ాియి. వీటిని ఉపయోగషించి నిత్యజీవిత్ింలో మ్నిం ఉపయోగషించే ఆమ్ల
క్షార్రలను గుర్షతించుట.

ప్రాజెక్ుటక్ట కరవలసిన వసుతవులట:
నిమ్మరసిం, ఆర్ెింజి రసిం, వినిగెర్, పెరుగు నిమ్మరసిం, ఉపుప, బేకిింగ్ సో డా, ద్ాాక్ష, మ్ింద్ార పువువ, పసుపు నీరు,
హైడరా కల ోర్షకరమ్లిం, సో డియిం హైడాాకెసైడ్, సబుు ద్ాావణిం, బేకిింగ్ ప్ౌడర్, నిమ్మరసిం, టమ్ాటా రసిం మ్ర్షయు వెనిగర్
అనుసర్షించిన విధాన విధాన్ాలట:
మేమ్ు వివిధ వరర్రతపత్రాక్ల మ్ర్షయు అింత్ర్రాలిం నుిండి సమ్ాచారిం సేక్ర్షించిత్రమి. ప్రఠశరలలో ఉని వివిధ ఆమ్ా
ల లను,
క్షార్రలను సహజ మ్ర్షయు క్ృత్రామ్ సూచిక్లతో పర్ీక్షిించిత్రమి. ద్ెైనింద్ిన జీవిత్ింలొ మ్నిం ఉపయోగషించే వివిధ పద్ార్రాల
ఆమ్ల క్షార సవభావరనిి సహజ సూచిక్లనుపయోగషించి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు.
పర్షచయిం: మ్న నిత్య జీవిత్ింలో వివిధ పద్ార్రాలనుపయోగషసత ూింటాిం. వరటిలో ఉని ఆమ్ా
ల లట లేద్ా క్షార్రల సవభావరనిి
గుర్షతించవచుు. అద్ే విధింగర కొనిి రుచి చూడడానికి వీలటకరని పద్ార్రాలను సహజ సూచిక్లట మ్ర్షయు రసరయన
సూచిక్లనుపయోగషించి వరటి ఆమ్ల క్షార సవభావరనిి గుర్షతించవచుు.
విధానిం : మేమ్ు నిత్య జీవిత్ింలో ఉపయోగషించే వివిధ పద్ార్రాలను సేక్ర్షించి వరటి రుచి ఆధారింగర ఆమ్ల క్షార
సవభావరలను పర్షశీలించిత్రమి. త్దుపర్ష వివిధ సహజ మ్ర్షయు క్ృత్రాక్ సూచిక్ల యొక్క సమ్ాచారిం అింత్ర్రాలిం నుిండి
సేక్ర్షించిత్రమి. కొనిి సహజ సూచిక్లనుపయోగషించి కొనిి పద్ార్రాల ఆమ్ల క్షార సవభావరలను పర్షశీలించిత్రమి. అద్ే
విధింగర మ్ా పాయోగశరలలో ఉని కొనిి రసరయనిక్ సూచిక్లనుపయోగషించి ఆమ్ల క్షార సవభావరలను పర్షశీలించిత్రమి.

నిమ్మకరయ
Ignitephysics.weebly.com

పెరుగు

బేకిింగ్ సో డా

1) రుచి దాారర ఆమ్ల క్షారరలను పర్శీలించుట:
మ్ా పర్షసర్రలలో లభ్యమైన వివిధ పద్ార్రాల ైన నిమ్మరసిం, ఆర్ెింజి రసిం, వినిగెర్, పెరుగు, ఉపుప, బేకిింగ్ సో డా, ద్ాాక్ష
మ్ర్షయు మ్ామిడి కరయ లను తీసుకొని వరటి రుచులను పర్షశీలించిత్రమి.
రుచి

పద్ారా ిం

సవభావిం

(పులటపు/చేదు/ఇత్రిం)

నిమ్మరసిం

పులటపు

ఆమ్లిం

ఆర్ెింజి రసిం

పులటపు

ఆమ్లిం

వినిగెర్

పులటపు

ఆమ్లిం

పెరుగు

పులటపు

ఆమ్లిం

ఉపుప

ఇత్రిం

లవణిం

బేకిింగ్ సో డా

చేదు

క్షారిం

పర్శీలన :
 పెరుగు, నిమ్మరసిం, ఆర్ెింజి రసిం మ్ర్షయు వెనిగర్ లట రుచికి పులల గర ఉన్ాియి. ఇవి పులల గర ఉిండటానికి కరరణిం
వరటిలో ఉని ఆమ్లమ్ు.
 బేకిింగ్ సో డా రుచికి చేదుగర ఉనిద్ి. క్నుక్ ఇద్ి క్షార సవభావిం క్లగష యునిద్ి.
 ఉపుప రుచికి చేదుగర గరనీ, పులటపుగర గరనీ లేదు. క్నుగ ఇద్ి ఆమ్లిం గరనీ, క్షారిం గరనీ కరదు.
ఫలతిం : ఆమ్ా
ల లట రుచికి పులటపుగరనూ, క్షార్రలట చేదుగరనూ ఉింటాయి.
2) నితయజీవితింలో వివిధ పదారరాలలో ఉనన ఆమ్ల క్షారరలను గుర్తించుట:
నిత్య జీవిత్ింలో వివిధ పద్ార్రాలలో గల ఆమ్ల క్షార్రలను అింత్ర్రాలిం ఉపయోగషించి వివర్రలట సేక్ర్షించిత్రమి.
ఆమ్లిం పేరు

వనరులట

క్షారిం పేరు

వనరులట

అసిటిక్ట ఆమ్లిం

వినిగర్

కరలియిం హైడాాకెసైడ్

సునిపు తేట

ఫరర్షమక్ట ఆమ్లిం

చీమ్ యొక్క కొిండి

అమ్మమనియిం హైడాాకెసైడ్

విిండర కలలనర్

ఆర్ెింజ్ లేద్ా నిమ్మకరయ వింటి

సో డియిం హైడాాకెసైడ్/

సిటస్
ా జాత్ర ఫలాలట

ప్ొ టాషియిం హైడాాకెసైడ్

లాకిుక్ట ఆమ్లిం

పెరుగు

మగీిషియిం హైడాాకెసైడ్

ఆకరాలక్ట ఆమ్లిం

ప్రలక్ూర

టార్రుర్షక్ట ఆమ్లిం

చిింత్పిండు, ద్ాాక్ష

సిటక్ట
ిా ఆమ్లిం

చీమ్ల కొిండిలో ఫరర్షమక్ట ఆమ్లిం
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చిింత్పిండులో టారుర్షక్ట ఆమ్లిం

సబుు
మిల్కక ఆఫ్ మగీిషియా

సబుులో సో డియిం హైడాాకెసైడ్

3) సూచిక్లట:
కొనిి పాతేయక్మన
ై పద్ార్రాలట ఆమ్ల క్షార్రల సవభావరనిి తెలటసుకొనుటక్ట ఉపయోగపడతాయి. వీటిని సూచిక్లట
అింటారు. ఈ సూచిక్లను ఆమ్ల మ్ర్షయు క్షార ద్ాావణాలలో క్లపినపుడు రింగు మ్ారుత్ ింద్ి. వరటిలో కొనిి
సహజమన
ై వి. మ్ర్షకొనిి రసరయనిక్ సూచిక్లట.
 సహజ సూచిక్లట:
పాక్ృత్రలో సహజ సిదధింగర లభ్యమ్యియయ లటమస్, ర్ెడ్ కరయబేజి రసిం, బల
ల బెర్ీలట, మ్ింద్ార పువువ, పసుపు నీరు మ్ర్షయు
రింగు పుష్రపల ఆక్రిక్ పతాాల రసరలట మొదలగునవి బలహీన ఆమ్ల లేద్ా క్షార సింబింధమన
ై జీవ అణువులను క్లగష
ఉింటాయి. వీటిని ద్ాావణాల ఆమ్ల, క్షార సవభావరనిి పర్ీక్షిించడానికి ఆమ్ల క్షార సూచిక్లటగర ఉపయోగషించుకోవచుు.

లటమస్ కరగషతాలట

ర్ెడ్ కరయబేజీ

మ్ింద్ార పూవు

రసరయనిక్ సూచిక్లట: కొనిి రసరయనిక్ పద్ార్రాలట క్ూడా ఆమ్ల క్షార సవభావిం తెలటసుకోవడానికి ఉపయోగషసత రరు.
వరటిలో మిధెల్క
ై ఆర్ెింజ్, ఫిన్ాపత లీన్, మిథెైల్క ర్ెడ్ మొదలగునవి.

మిథెైల్క ఆర్ెింజ్ ఆమ్ా
ల నిి ఎరుపు

ఫిన్ాఫ్త లీన్ క్షార్రనిి పిింక్ట రింగులో మ్ారుుట

క్షార్రనిి పసుపుగర మ్ారుుట

సజల ఆమ్ల రింగులో మ్ారుప లేదు.
(గరఢ ఆమ్లమత
ై ే ఎరుపు)

4) వివిధ పదారరాల సాభావరనిన సూచిక్లనుపయోగ్ించి క్నుగొనుట:
పర్షసర్రలలోనూ మ్ర్షయు పాయోగశరలలోనూ లభించే హైడరా కల ోర్షకరమ్లిం, సో డియిం హైడాాకెసైడ్, సబుు ద్ాావణిం, బేకిింగ్
ప్ౌడర్, నిమ్మరసిం, టమ్ాటా రసిం మ్ర్షయు వెనిగర్ లను తీసుకొని వరటిని మ్ింద్ార పువువ ద్ాావణ సూచిక్, పసుపు
ద్ాావణిం మ్ర్షయు నీలలటమస్ , ఎరుపు లటమస్ మ్ర్షయు మిథెైల్క ఆర్ెింజ్ లతో పర్ీక్షిించి రింగు మ్ారుపలను పర్షశీలించి
Prepared by
వరటి ఆమ్ల మ్ర్షయు క్షార సవభావరలను పర్షశీలించిత్రమి.
K.VENKATA RAMANA-8008423323
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పసుపు ద్ాావణ

లటమస్ ద్ాావణిం

సూచిక్

నీలిం/ఎరుపు

ఎరుపు

మ్ారుపలేదు

నీలిం నుిండి ఎరుపు

ఎరుపు

సో డియిం హైడాాకెసైడ్

ఆక్టపచు

ఎరుపు

ఎరుపు నుిండి నీలిం

పసుపు

సబుు ద్ాావణిం

ఆక్టపచు

ఎరుపు

ఎరుపు నుిండి నీలిం

పసుపు

బేకిింగ్ ప్ౌడర్

ఆక్టపచు

ఎరుపు

ఎరుపు నుిండి నీలిం

పసుపు

నిమ్మరసిం

ఎరుపు

మ్ారుపలేదు

నీలిం నుిండి ఎరుపు

ఎరుపు

టమ్ాటా రసిం

ఎరుపు

మ్ారుపలేదు

నీలిం నుిండి ఎరుపు

ఎరుపు

వెనిగర్

ఎరుపు

మ్ారుపలేదు

నీలిం నుిండి ఎరుపు

ఎరుపు

మ్ారుపలేదు

మ్ారుపలేదు

మ్ారుపలేదు

మ్ారుపలేదు

పర్ీక్షిించిన ద్ాావణిం

మ్ింద్ార సూచిక్

హైడరా కల ోర్షకరమ్లిం

పించద్ార

మిథెల్క
ై ఆర్ెింజ్

పర్శీలనలట:
 మ్ింద్ార ద్ాావణిం ఆమ్ా
ల లలో వేసన
ి పుడు ఆ ద్ాావణిం ఎరుపు రింగుగర మ్ార్షనద్ి. క్షార్రలలో ఆక్టపచు రింగుగర
మ్ార్షనద్ి.
 పసుపు ద్ాావణిం క్షార్రలలో వేసన
ి పుడు ఆ ద్ాావణాలట ఎరుపుగర మ్ార్షనవి. ఆమ్ా
ల లలో మ్ారుప లేదు.
 ఆమ్ా
ల లట నీల లటమస్ ను ఎరీగరనూ, క్షార్రలట ఎరీ లటమస్ ను నీలగరనూ మ్ార్షునవి.
 మిథెై ఆర్ెింజి సూచిక్ ఆమ్ా
ల లను ఎరుపుగరనూ, క్షార్రలను పసుపు గరను మ్ార్షునద్ి.
విదాయర్ా యొక్క వరయఖ్ాయనిం:
మేమ్ు వివిధ ద్ాావణాలతో సహజ సూచిక్లనుపయోగషించి ఆమ్ల క్షార సవభావరలను తెలటసుక్టన్ాిమ్ు. ఆమ్ా
ల లను
మ్ింద్ార సూచిక్ ఎరుపురింగుగరనూ, క్షార్రలను పసుపు ద్ాావణ సూచిక్ ఎరుపు రింగుగరనూ మ్ారుపతాయని తెలసినద్ి.
అద్ే విధింగర ఆమ్ా
ల లట నీల లటమస్ ను ఎరుపుగరనూ, క్షార్రలట ఎరుపు లటమస్ ను నీలింగరనూ మ్ారుుతాయని తెలసినద్ి.
మిథెై ఆర్ెింజి సూచిక్ ఆమ్ా
ల లను ఎరుపుగరనూ, క్షార్రలను పసుపు గరను మ్ారుసుతిందని తెలటసుక్టన్ాిమ్ు.
జాగరతతలట :
రసరయనశరలలో ఉని ఆమ్ా
ల లలో గరఢమైనవరటితో జాగీత్తగర ఉిండాల.
రసరయన శరలలొ ఉని కొనిి ఆమ్ల, క్షార్రలను పర్షశీలించడానికి రుచి చూడర్రదు.
మ్ుగ్ింపు :
ఈ ప్రాజెక్ుట ద్ావర్ర మ్న ద్ెన
ై ింద్ిన జీవిత్ింలొ ఉపయోగషించే వివిధ పద్ార్రాలలోని ఆమ్ల, క్షార్రల గుర్షించి తెలసినద్ి. కొనిి
పద్ార్రాల ఆమ్ల క్షార సవభావరనిి రుచి ద్ావర్ర తెలటసుకొనుట జర్షగషనద్ి. కొనిి సహజిం గర లభించే
పద్ార్రాలనుపయోగషించి ఆమ్ల క్షార్రలను పర్షశీలించిత్రమి. పాయోగశరలలో క్ృత్రామ్ సూచిక్ల వినియోగిం గుర్షించి
తెలసినద్ి. ఈ పాయోగరల నిరవహణక్ట ఉప్రధాయయుల ద్ావర్ర రసరయనశరసత ర పాయోగశరలను వినియోగషించుకొని వివిధ
రకరల రసరయనిక్ సూచిక్ల వినియోగరనిి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు. ఇిండల లొ ఉని వివిధ పద్ార్రాల సవభావరనిి సహజ
సూచిక్లనుపయొగషించి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు.
వనరులట:అింత్ర్రాలిం లో విషయాలట, బ్రాటానికర ఎన్ెైైకోలపేడయ
ి ా, విజాాన శరసత ర పుసత క్మ్ులట, పాయోగశరల
Ignitephysics.weebly.com
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ప్రాజెక్ుట ర్ప్ో రుు
ప్రాజెక్ుట పేరు

: ఆమ్ల క్షార్రలను గుర్షతించుటక్ట ఉపయోగషించే వివిధ సూచిక్లట

తరగతి

: 10వ

విషయిం

: రసరయన శరసత మ్
ర ు

ప్రఠశరల

: జిలాలపర్షషత్ ఉనిత్ ప్రఠశరల, లోలటగు,ప్ొ ిందూరు మ్ిండలిం

నిరాహణా సమ్యిం

: 5 ర్ోజులట

పర్క్రరలట/మ్ూలాలట

: అింత్ర్రాలిం, వరర్రత పత్రాక్లట, విజాాన శరసత ర పుసత క్మ్ులట, పాయోగశరల, వివిధ రకరల ైన

సహజ పద్ార్రాలట, కొనిి రసరయన్ాలట.
ప్రాజెక్ుట వివరరలట

: ప్రఠశరలలో ఉని వివిధ ఆమ్ా
ల లను, క్షార్రలను సహజ మ్ర్షయు క్ృత్రామ్ సూచిక్లతో

పర్ీక్షిించిత్రమి. ద్ెన
ై ింద్ిన జీవిత్ింలొ మ్నిం ఉపయోగషించే వివిధ పద్ార్రాల ఆమ్ల క్షార సవభావరనిి సహజ
సూచిక్లనుపయోగషించి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు.
పర్శీలనలట

:

1) ఆమ్ా
ల లట రుచికి పులటపుగరనూ, క్షార్రలట చేదుగరనూ ఉింటాయి.
2) మ్ింద్ార ద్ాావణిం ఆమ్ా
ల లలో వేసినపుడు ఆ ద్ాావణిం ఎరుపు రింగుగర మ్ార్షనద్ి. క్షార్రలలో మ్ారుపలేదు.
3) పసుపు ద్ాావణిం క్షార్రలలో వేసన
ి పుడు ఆ ద్ాావణాలట ఎరుపుగర మ్ార్షనవి. ఆమ్ా
ల లలో మ్ారుప లేదు.
4) ఆమ్ా
ల లట నీల లటమస్ ను ఎరీగరనూ, క్షార్రలట ఎరీ లటమస్ ను నీలగరనూ మ్ార్షునవి.
5) మిథెై ఆర్ెింజి సూచిక్ ఆమ్ా
ల లను ఎరుపుగరనూ, క్షార్రలను పసుపు గరను మ్ార్షునద్ి.
ప్రాజెక్ుట ఫలతాలట : మ్ా యొక్క ఉప్రధాయయులట, సహ విద్ాయరుాలతో మ్ర్షయు మ్ా త్లల దిండుాలతో మ్ా అభప్రాయాలను
పించుక్టన్ాిమ్ు. ఈ ప్రాజెక్ుట ద్ావర్ర మ్న ద్ెైనింద్ిన జీవిత్ింలొ ఉపయోగషించే వివిధ పద్ార్రాలలోని ఆమ్ల, క్షార్రల గుర్షించి
తెలసినద్ి. కొనిి పద్ార్రాల ఆమ్ల క్షార సవభావరనిి రుచి ద్ావర్ర తెలటసుకొనుట జర్షగన
ష ద్ి. కొనిి సహజిం గర లభించే
పద్ార్రాలనుపయోగషించి ఆమ్ల క్షార్రలను పర్షశీలించిత్రమి. పాయోగశరలలో క్ృత్రామ్ సూచిక్ల వినియోగిం గుర్షించి
తెలసినద్ి. ఈ పాయోగరల నిరవహణక్ట ఉప్రధాయయుల ద్ావర్ర రసరయనశరసత ర పాయోగశరలను వినియోగషించుకొని వివిధ
రకరల రసరయనిక్ సూచిక్ల వినియోగరనిి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు. ఇిండల లొ ఉని వివిధ పద్ార్రాల సవభావరనిి సహజ
సూచిక్లనుపయొగషించి తెలటసుక్టన్ాిమ్ు. మ్ా గల
ీ పు పని విభ్జన చేసుక్టని చితాాలను సేక్ర్షించడిం జర్షగషనద్ి.
గల
ీ పులోని సభ్ుయల వివర్రలట మ్ర్షయు పని విభ్జన:
గూ
ర పులోని సభ్ుయల వివరరలట మ్ర్యు పని విభ్జన:
వరుస సింఖ్య

సభ్ుయని పేరు

అపపగ్ించిన పని

1
2
3
4
5
సమ్ర్షపించిన తేద్ీ :
కె.వింక్టరమ్ణ, శీరకరక్టళిం జిలాల.

సింత్కరలట
చరవరణి: 80084 23323

విద్ుయలలల ఖ్: kvr.lohith@gmail.com

