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Bringing back the shine to Copper

ததாமிரதத்தினத்  பபதாலிவவை மீடத்படடுதத்தலத்

Introduction

அறிமுகமத்
Copper has been a very important metal in the evolution of human civilisation. In history books, we have
read that extraction and use of metals led to the end of Stone Age. Use of metal tools started with copper
from roughly 5000 BC. The use of copper was known in almost all sites of ancient civilizations like the
Egyptian,  Chinese,  Mesopotamian,  Native American,  and Indian.  In  India,  several  ancient  copper tools,
coins, and weapons have been found, which tell us about the flourishing copper industry in ancient India.
Some notable examples are the hoards found in the Gungeria village (Madhya Pradesh), the huge copper
statue of Buddha discovered in Sultanganj (Bihar) (dated between 500 and 700 CE) and the copper plates
of Kalachuri dynasty (12th century CE, Karnataka). The modern era of copper industry in India started in
1967 with the formation of Hindustan Copper Limited by the Government of India. Many regions of India
have deposits of copper minerals, from where it is mined.

மனனிதசத்  சமூகதத்தினத்  வைளரத்ச த்சியிலத்  ததாமிரமத்  மிக  முகத்கியமதான  ஓரத்  உலலதாகமத் .
வைரலதாறத்று நூலத்களனிலத் ,  உலலதாகஙத்கவளபத் பிரனிதத்பதடுதத்தலத்  மறத்றுமத்  பயனத் படுதத்துதலத்
கறத்கதாலதத்வத  முடிவுகத்குகத்  பகதாணத் டுவைநத்தது  எனத் று  படிதத்திருபத்லபதாமத்.  ஏறதத்ததாழ
பபதா.ஆ.மு.  5000  முதலத்  ததாமிரதத்திலத்  பததாடஙத்கி  உலலதாக  கருவிகளனினத்  பயனத் பதாடு
பததாடஙத்கியது.  எகிபத்தத்திய,  சீன,  பமசபலடதாமிய,  அபமரனிகத்க  பததாலத்குடி,  மறத்றுமத்
இநத்திய  பணத் வடய  நதாகரரீகஙத்களனிலத்  உளத்ள  பபருமத்பதாலதான  இடஙத்களனிலத்  ததாமிரமத்
பயனத் படுதத்தபத்படத்டததாக  பதரனிகிறது.  இநத்தியதாவிலத்,  பலத்லவைறு  பததானத் வமயதான
ததாமிரகத்  கருவிகளத் ,  நதாணயஙத்களத் ,  மறத்றுமத்  ஆயுதஙத்களத்  கணத் டுபிடிகத்கபத்படுளத்ளன.
இது,  பணத் வடய  இநத்தியதாவினத்  பசழிபத்பதான  ததாமிர  பததாழிவல  நமகத்கு
பதரனிவிகத்கிறது.  கஙத்லகரனியதா கிரதாமதத்திலுளத்ள  (மதத்திய பிரலதசமத்)  பபதாருளத்திரளத்களத் ,
சுலத்ததானத் கஞத் சிலத்  (பீகதாரத்)  (500  முதலத்  700  பபதா.ஆ.  எனத் று  கணனிகத்கபத்படத்டுளத்ளது)
கணத் டுபிடிகத்கபத்படத்ட  ததாமிரதத்ததாலதான  பபருமத்  புதத்தரத்  சிவல,  கலதாசூரனி
அரசவைமத்சதத்தினத்  (12 மத்  நூறத்றதாணத் டு  பபதா.ஆ.)  ததாமிரதத்  தடத்டுகளத்  லபதானத் றவவை
குறிபத்பிடதத்தகத்க  எடுதத்துகத்கதாடத்டுகளத் .  இநத்திய  அரசதாஙத்கதத்தினதாலத்  1967 லத்
பததாடஙத்கபத்படத்ட ஹிநத்துஸத் ததானத்  ததாமிர நனிறுவைனதத்தினத்  மூலமத் , இநத்தியதாவினத்  தறத்கதால
ததாமிர  பததாழிலத்துவற  பததாடஙத்கியது.  இநத்தியதாவிலத்  பலத்லவைறு  பகுதிகளனிலுளத்ள
ததாமிர கனனிம படிவைஙத்களனிலிருநத்து இது லததாணத் டி எடுகத்கபத்படுகிறது. 
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Image 1 - Household copper vessels
படமத்  1- வீடத்டு உபலயதாக ததாமிரபத் பதாதத்திரஙத் களத்

Today copper finds its uses in telecommunication, electrical wiring, transport, utensils, construction, etc. In 
our homes, copper objects are used as wires, utensils for storing water and for eating, etc. However, due to
a particular problem with copper, its use has been decreasing in our lives. This unit relates to the problem 
of copper that has caused the decline in use.
பததாவலதத்பததாடரத்பு, மினத் சதார இவணபத்பு, லபதாகத்குவைரதத்து, பதாதத்திரஙத்களத் , 
கடத்டுமதானமத் லபதானத் றவைறத்றிலத் இனத் று ததாமிரமத் பயனத் படுதத்தபத்படுகிறது. நமத்முவடய 
வீடுகளனிலத் , கமத்பிகளத் , தணத் ணரீரத் லசமிகத்க மறத்றுமத் சதாபத்பிடபத் பயனத் படுதத்துமத் 
பதாதத்திரஙத்களத்  என பலவைதாறதாக ததாமிரபத் பபதாருளத்களத்  பயனத் படுதத்தபத்படுகினத் றன. 
எனனினுமத், ததாமிரதத்திலுளத்ள ஒரு குறிபத்படத்ட குவறபதாடத்டினதாலத் அதனத்  பயனத் பதாடு 
நமத்முவடய வைதாழத்விலத் குவறநத்துவைருகிறது. ததாமிரதத்தினத்  பயனத் பதாடத்வட 
குவறயசத்பசயத்த இநத்தகத் குவறபதாடத்வட இபத்பரனிவு விவைரனிகத்கிறது.

        

Image 2 - Statue of Buddha discovered in Sultanganj, Bihar (left), Copper plates of Kalachuri dynasty (right)

படமத்  2 - சுலத்ததானத் கஞத் ச த், பீகதாரனிலத் கணத் டுபிடிகத்கபத்படத்ட புதத்தரத் சிவல (இடது), கதாலதாசூரனி/கலத்சூரனி
அரசவைமத்சதத்வத (kalachuri dynasty) லசரத்நத்த ததாமிரதத் தடத்டுகளத்  (வைலது)

Materials 

பபதாருளத்களத்
Task  1: Small-sized  tarnished  or  dull  copper  items  (plates/strips),  vinegar,  baking  soda,  lemon  juice,
common salt, tamarind (imli) juice, liquid detergent, detergent powder, coal or wood ash, curd, and sand
paper (zero grade).
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பசயலத்  1:  சிறு  அளவிலுளத்ள  நனிறமத்மஙத்கிபத்லபதான  அலத்லது  மஙத்கலதான  ததாமிரபத்
பபதாருளத்களத்  (தடத்டுகளத்/தகடுகளத்),  புளனிகத்கதாடி  (வினனிகரத்),  லபகத்கிஙத்  லசதாடதா  (லசதாடியமத்
வபகதாரத்பலனடத் -  Baking Soda), எலிமிசத்சமத் சதாறு, உபத்பு, புளனிச த்சதாறு, திரவை டிபடரத்பஜெணத் டத்,
டிபடரத்பஜெணத் டத் தூளத் ,  நனிலகத்கரனி அலத்லது மரசத்சதாமத்பலத் ,  தயிரத்,  மறத்றுமத்  மணறத்ததாளத்  (zero
grade)
Task 2: Tarnished copper plates/strips, hand gloves, used toothbrush, watch glass/ saucer, droppers and
small  spoons/spatulas,  water.  Three  or  four  of  these  cleaning  agents:  Talcum  powder,  baking  soda,
detergent powder, sand (or white rangoli powder), dry soil, common salt, ash.
பசயலத்  2:  நனிறமத்  மஙத்கிபத்லபதான  ததாமிரதத்  தடத்டுகளத் /தகடுகளத் ,  வகயுவறகளத் ,
பயனத் படுதத்திய  பலத்துலகத்கி,  லசதாதவனதத்  தகடு/வைடத்டிலத் ,  பசதாடத்டிகளத்  மறத்றுமத்  சிறு
கரணத் டிகளத்/துடுபத்புகத்கரணத் டிகளத்  (spatula),  தணத் ணரீரத்.  இவைறத்றிலத்  மூனத் று  அலத்லது
நதானத் கு சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்களத் : டதாலத்கத் (talc), லபகத்கிஙத்  லசதாடதா, டிபடரத்பஜெணத் டத் தூளத் ,
மணலத் (அலத்லது லகதாலமதாவு), உலரத்நத்த மணத் , உபத்பு, சதாமத்பலத் .
Task 3: Solid cleaning agents used in Task 2, used toothbrush, watch glass/saucer and any two or three
cleaning agents from this list: vinegar, lemon juice, curd, tamarind (imli) juice.
பசயலத்  3:  பசயலத்  2 லத்  பயனத் படுதத்தபத்படத்ட  திணத் ம  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத் ,
பயனத் படுதத்தபத்படத்ட  பலத்துலகத்கி,  லசதாதவனதத்  தகடு/வைடத்டிலத்  மறத்றுமத்  பினத் வைருமத்
படத்டியலிலுளத்ள  எததாவைது  இரணத் டு  அலத்லது  மூனத் று  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத் :
புளனிகத்கதாடி, எலுமிசத்சமத் சதாறு, தயிரத், புளனிச த்சதாறு. 
Task 4: Three to four of each of the solid and liquid cleaning agents  (as used in tasks 2 and 3), litmus
papers  (red  and  blue),  turmeric  powder  or  turmeric  paper,  watch  glass/saucer),  droppers,  and  small
spoons/spatula.
பசயலத்  4:  திணத் ம  மறத்றுமத்  திரவை  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத்
ஒவைத்பவைதாருவைவகயிலிருநத்துமத்  மூனத் று  அலத்லது  நதானத் கு  (பசயலத்  2  மறத்றுமத்  3 லத்
பயனத் படுதத்தியவவை),  லிடத்மஸத்  ததாளத்களத்  (சிவைபத்பு மறத்றுமத்  நரீல நனிறமத்),  மஞத் சளத்  தடவிய
ததாளத்  அலத்லது  மஞத் சளத்  தூளத் ,  லசதாதவனதத்  தகடு/வைடத்டிலத் ,  பசதாடத்டிகளத் ,  மறத்றுமத்
சிறுகரணத் டிகளத்/துடுபத்புகத்கரணத் டிகளத் . 

Task 1: Recollecting what we know 

பசயலத்  1: நமகத்கு பதரனிநத்தவைறத்வற நனிவனவுகூரத்தலத்
Q1. What copper objects have you seen in your home and your surroundings?
லக.1.  உஙத்களத்  சுறத்றுபத்புறதத்திலத்  மறத்றுமத்  வீடத்டிலத்  எனத் பனனத் ன ததாமிரபத் பபதாருளத்கவள
பதாரத்தத்துளத்ள ரீர த்களத்?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q2. What are the colours of their surface?
லக.2. அவைறத்றினத்  லமறத்பரபத்பினத்  நனிறஙத்களத்  எனத் பனனத் ன?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

In countries like India, with a hot and humid climate, copper objects get easily tarnished, making them look
dull and unattractive. Pollutants in the air also increase the tarnishing. Surface tarnish leads to large losses
in business for the traders and the economy. Therefore, cleaning of the surface tarnish of copper (and
other metals) is a need in many professions. In this Learning Unit, we will try to clean such dull/tarnished
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copper utensils using some common household materials, and learn the science behind this process.
இநத்தியதா  லபதானத் ற  பவைபத்பமதான  மறத்றுமத்  ஈரபத்பதமதான  தடத்பபவைபத்பநனிவலவயகத்
பகதாணத் ட  நதாடுகளனிலத் ,  ததாமிரபத்  பபதாருளத்களத்  எளனிததாக நனிறமத்மஙத் கிபத்லபதாயத்  அழகறத்ற
மஙத்கலதான  லததாறத்றதத்வத  பகதாணத் டிருகத்குமத்.  கதாறத்றிலுளத்ள  மதாசுகளுமத்  நனிறமத்
மஙத்கிபத்லபதாவைவத  அதிகரனிகத்குமத்.  லமறத்பரபத்பினத்  நனிறமத்  மஙத்கிபத்லபதாதலத் ,
வைணனிகரத்களனினத்  பததாழிலத்  மறத்றுமத்  பபதாருளதாததாரதத்திலத்  பபருமத்  இழபத்புகவள
ஏறத்படுதத்துமத். ஆதலதாலத், பலத்லவைறு பததாழிலத்களனிலத்  ததாமிர (மறத்றுமத்  பிற உலலதாகஙத்களத் )
லமறத்பரபத்பு நனிறமத்மஙத் கிபத்லபதாதவல சுதத்திகரனிபத்பு பசயத்வைது அவைசியமதாகிறது.  இநத்தகத்
கறத்றலத்  பிரனிவிலத் ,  இதுலபதானத் ற  மஙத்கலதான/நனிறமத்  மஙத்கிபத்லபதான  ததாமிரபத்
பதாதத்திரஙத்கவள  பபதாதுவைதான  வீடத்டுபத்பபதாருளத்கவள  பயனத் படுதத்தி  சுதத்தமத்
பசயத்வைலததாடு,  இநத்த  வைழிமுவறகத்குபத்  பினத் னுளத்ள  அறிவியவலயுமத்
கறத்றுகத்பகதாளத்லவைதாமத். 
Take a small copper object or strip.
ஒரு சிறு ததாமிரபத் பபதாருவளலயதா தகடத்வடலயதா எடுதத்துகத்பகதாளத்ளுஙத்களத் . 
Q3. What is the colour of its surface? 

லக.3. அதனத்  லமறத்பரபத்பினத்  நனிறபமனத் ன?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Rub the surface using  sand paper (zero grade).
மணறத்ததாவளபத் (zero grade) பயனத் படுதத்தி லமறத்பரபத்வப லதயத்தத்திடுஙத்களத்
Q4. What is the colour of its surface now? Has it changed on rubbing with sand paper? What property of
sand paper is responsible for it?
லக.4.  இபத்லபதாது  அதனத்  லமறத்பரபத்பினத்  நனிறபமனத் ன?  மணறத்ததாவள  வவைதத்து
லதயத்பத்பததாலத் நனிறமத் மதாறியுளத்ளததா? மணறத்ததாளனினத்  எநத்தபத் பணத் பு இதறத்கு கதாரணமத்? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q5. Is any copper lost in this process?
லக.5. இநத்த வைழிமுவறயிலத் ததாமிரதத்வத இழகத்கிலறதாமதா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Now, keep this shining copper object near a sink or in a chemistry laboratory near where chemicals are
stored. After two-three days,  you will use this in task 2.
இபத்லபதாது,  பளபளகத்குமத்  இநத்ததத்  ததாமிரபத்  பபதாருவள  கழுவுமிடதத்துகத்கு  (sink)
அருகிலலதா  லவைதியியலத்  ஆயத்வைகதத்திலத்  லவைதிபத்பபதாருளத்களத்  லசமிகத்கபத்படத்டுளத்ள
இடதத்துகத்கு  அருகிலலதா  வவைதத்திடுஙத்களத் .  இரணத் டு  மூனத் று  நதாடத்களுகத்குபத்  பினத் னரத்,
இவத பசயலத் 2 லத்  பயனத் படுதத்துவீரத்களத் . 

Q 6. What substances have you seen being used for the cleaning of copper objects/utensils?
லக.6. ததாமிரபத் பபதாருளத்களத் /பதாதத்திரஙத்கவள சுதத்தமத் பசயத்ய எனத் பனனத் ன பபதாருளத்களத்
பயனத் படுதத்தபத்படுவைவத நரீஙத்களத்  பதாரத்தத்திருகத்கிறீரத்களத் ? 
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 7. Table 1 lists some substances. Before performing any trial, guess which of these substances can clean
the tarnished copper objects and why (because it dissolves many impurities/has lot of solid particles/is
soapy to touch/produces a lot of foam/any other reason)?
லக.7.  அடத்டவைவண  1 லத்  சில  பபதாருளத்களத்  படத்டியலிடபத்படத்டுளத்ளன.  எநத்தபத்
பரனிலசதாதவனவயயுமத்  பததாடஙத்குமத்  முனத் னரத்,  எநத்பதநத்தபத்  பபதாருளத்களத்
நனிறமத்மஙத்கிபத்லபதான ததாமிரபத்  பபதாருளத்கவள சுதத்தமத்  பசயத்யுமத்  எனத் றுமத்  ஏனத்  எனத் றுமத்
கூறுஙத்களத்  (மதாசுபத்  பபதாருளத்களத்  பலவைறத்வற  கவரகத்குமத்/திணத் ம  துகளத்  பலவைறத்வற
பகதாணத் டிருகத்குமத்/லசதாபத்வப  பததாடவைது  லபதானத் று  இருகத்குமத்/நனிவறய  நுவரவய
விவளவிகத்குமத்/லவைலறதுமத் கதாரணமத்).

Table 1  Predicting the action of different substances on copper 
அடத்டவைவண 1 ததாமிரதத்தினத்  லமலத்  பவைவைத்லவைறு பபதாருளத்களத்  ஏறத்படுதத்துமத் விவனவய
ஊகிதத்தலத்

Substance
பபதாருளத்

Will it clean? (Yes/No)
சுதத்தமத் பசயத்யுமதா?

(ஆமத்/இலத்வல)

Why do you think it will clean copper?
ததாமிரதத்வத சுதத்தமத் பசயத்யுமத் எனத் று ஏனத்

நனிவனகத்கிறீரத்களத் ?

Vinegar
புளனிகத்கதாடி

Baking soda
லபகத்கிஙத்
லசதாடதா

Lemon juice
எலுமிசத்சமத் சதாறு

Common salt
உபத்பு

Tamarind juice
புளனிச த்சதாறு

Liquid detergent
திரவை
டிபடரத்பஜெணத் டத்

Detergent powder
டிபடரத்பஜெணத் டத்
தூளத்

Coal or wood ash
நனிலகத்கரனி
அலத்லது
சதாமத்பலத்

Curd
தயிரத்
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Now, let us find out whether our guesses are correct. The following tasks (Tasks 2 and 3) can be performed
in groups of 3-4 students.
இபத்லபதாது, நமத்முவடய ஊகஙத்கவள சரனியதானவவையதா எனத் று சரனிபதாரத்கத்கலதாமத் . மூனத் று
முதலத்  நதானத் கு  மதாணவைரத்கவளகத்  பகதாணத் ட  குழுகத்களதாக  பினத் வைருமத்  பசயலத்கவள
(பசயலத் 2 மறத்றுமத் 3) பசயத்யலதாமத். 

Task 2: The action of solid cleaning substances on tarnished copper 

பசயலத்  2:  மஙத் கிபத்லபதான  ததாமிரதத்திலத்  திணத் ம  சுதத்திகரனிபத்பு
பபதாருளத்களனினத்  விவன
Q 1. After two-three days, did you observe any change in the surface of the copper object you cleaned in
task 1?
லக.1.  இரணத் டு-மூனத் று  நதாடத்களுகத்குபத்  பினத் னரத்,  நரீஙத்களத்  பசயலத்  1 லத்  சுதத்தமத்  பசயத்த
ததாமிரபத் பபதாருளனினத்  லமறத்பரபத்பிலத் எததாவைது மதாறத்றதத்வத கவைனனிதத்தீரத்களதா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Safety Measures! 
பதாதுகதாபத்பு நடவைடிகத்வககளத் !

DO’S 
பசயத் யலவைணத் டியவவை
✔ Use hand gloves to cover hands when performing the task.
✔ பசயவல  பசயத்யுமத்லபதாது  வகயுவறகவள  பயனத் படுதத்தி  வககவள

பதாதுகதாபத்பதாயத்  வவைதத்துகத்பகதாளத்ளுஙத்களத் .
✔ Use the cleaning substances carefully and in the amount mentioned in the instruction.
✔ வைழிகதாடத்டுதலிலத்  பகதாடுகத்கபத்படத்ட அளவிலுமத்  பதாதுகதாபத்பதாகவுமத்  சுதத்திகரனிபத்புபத்

பபதாருளத்கவள பயனத் படுதத்துஙத்களத் .
✔ Use only  toothbrushes (or similar scrubbing tool) for rubbing.
✔ லதயத்பத்பதறத்கு  பலத்  துலகத்கிகவள  (அலத்லது  அதுலபதானத் ற  லதயத்கத்குமத்  கருவி)

மடத்டுலம பயனத் படுதத்துஙத்களத் .
✔ Make sure to wash hands properly with water and soap after performing the activities.
✔ பசயலத்கவள  பசயத்த  பினத் னரத்,  கணத் டிபத்பதாக  லசதாபத்பு  மறத்றுமத்  தணத் ணரீவர

வவைதத்து வககவள நனத் றதாக கழுவுஙத்களத் . 
✔ If any student’s hand is itching, wash it with water immediately.
✔ எநத்த  மதாணவிமதாணவைருகத்கதாவைது  வககளத்  நவமதத்ததாலத்  (அரனிதத்ததாலத்),

உடனடியதாக தணத் ணரீவர வவைதத்து கழுவுஙத்களத் .
DON’TS  

பசயத் யகத்கூடதாதவவை
✗ Make sure you do not spill the cleaning agents on the skin, clothes, or on the table.
✗லததாலத் ,  துணனிகளத்  அலத்லது  லமவசயினத்  லமலத்  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத்
சிநத்ததாமலத் இருபத்பவத உறுதிபசயத்யுஙத்களத்  

✗Do not touch any part of your  eyes, lips, mouth or nose, when using the cleaning agents.
✗சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்கவள பயனத் படுதத்துமத்லபதாது, உஙத்களத்  கணத் களத் , உதடுகளத்
அலத்லது மூகத்கினத்  எநத்தபத் பகுதிவயயுமத் பததாடதாதீரத்களத்
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Procedure

வைழிமுவற
Add 1/3 of a small teaspoon (approx. 0.5 g) of the selected cleaning substance to a small area on the
plate/strip and rub the substance gently using a toothbrush for a minute.  
லதரத்நத்பதடுகத்கபத்படத்ட சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருவள ஒரு சிறு லதகத்கரணத் டியிலத்  (teaspoon)
மூனத் றிலத்  ஒரு  பஙத்கு  (ஏறதத்ததாழ  0.5  கிரதாமத்)  எடுதத்துகத்பகதாணத் டு,  தடத்டு/தகடத்டினத்
லமலுளத்ள  சிறு  பகுதியிலத்  லசருஙத்களத் .  பினத் னரத்,  ஒரு  பலதுலகத்கிவய  பயனத் படுதத்தி
அபத்பபதாருவள லதயத்தத்திடுஙத்களத் . 
Note:  At a time, apply only a single cleaning substance on dark/tarnished spots of the copper surface. If
there is no change, the same plate/strip can be cleaned with a tissue paper/cloth and then washed with a

little water to remove the previous cleaning agent before performing the next test. If there is a change,
then another plate/strip or unused area of the same plate should be used to perform the next test. After
performing a test, the tooth brush should be kept dipped in water and then dried before using it again, to
prevent cross contamination.
குறிபத்பு:  ஒரு  சமயதத்திலத் ,  ஒலர  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருவள  மடத்டுலம  ததாமிர
லமறத்பரபத்பினத்  கருவமயதான/மஙத்கிபத்லபதான  திடத்டுகளனினத்  லமலத்  லதயத்கத்க  லவைணத் டுமத்.
எநத்த  மதாறத்றமுமத்  இலத்வலபயனத் றதாலத் ,  இநத்ததத்  தடத்டு/தகடத்டிலுளத்ள  முநத்வதய
சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருவள டிஷத் யூ லபபத்பரத்/துணனிவயகத் பகதாணத் டு துவடதத்து சிறிதளவு
தணத் ணரீவர  வவைதத்து  கழுவிய  பினத் னரத்  அடுதத்த  லசதாதவனகத்குமத்  அவதலய
பயனத் படுதத்தலதாமத்.  மதாறத்றமத்  இருநத்தபதனத் றதாலத் ,  லவைபறதாரு தடத்டு/தகடு அலத்லது அலத
தடத்டு/தகடத்டினத்  பயனத் படுதத்ததாத  பகுதிவய  அடுதத்த  லசதாதவனகத்குபத்
பயனத் படுதத்தலதாமத். ஒரு லசதாதவனவயசத் பசயத்த பினத் னரத், பலத்துலகத்கிவய தணத் ணரீரனிலத்
மூழத்குமதாறு  வவையுஙத்களத் .  பினத் னரத்,  அவத  உலரத்தத்திவிடத்டு  பயனத் படுதத்தினதாலத்
சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத்  ஒனத் லறதாபடதானத் று  கலநத்துவிடதாமலத்
பதாரத்தத்துகத்பகதாளத்ளலதாமத். 

Table 2 Results of using (dry) solid cleaning agents on copper surface
அடத்டவைவண  2  ததாமிரதத்தினத்  லமறத்பரபத்பிலத்  திணத் ம  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்கவள
பயனத் படுதத்தியதனத்  மூலமத் கிவடதத்த முடிவுகளத்

Solid cleaning agent
திணத் ம

சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளத்

Observations (Cleaned/Not cleaned/Scratches formed/Other)
உறத்றுலநதாகத்கலத்களத்  (சுதத்தமத்பசயத்தது/சுதத்தமத்

பசயத்யவிலத்வல/கீறலத்களத்  உருவைதாகின/லவைபறதாரு கதாரணமத்)

Q 2. Which of the solid cleaning agents removed the tarnish?
லக.2. எநத்பதநத்ததத் திணத் ம சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்களத்  லமலரனிமதானதத்வத நரீகத்கின?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Q 3. Did you observe any scratches on the tarnished surface for any of the cleaning agents? What do the
scratches tell you about the nature of the cleaning agent?
லக.3.  எநத்தசத்  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருவள  பயனத் படுதத்துமத்லபதாததாவைது,  மஙத்கிபத்லபதான
லமறத்பரபத்பிலத்  கீறலத்களத்  விழுநத்தவத/உருவைதாவைவத  கவைனனிதத்தீரத்களதா?  இகத்கீறலத்களத்
சுதத்திகரனிபத்பு தனத் வமவய பறத்றி எனத் ன உணரத்தத்துகிறது?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 4. Is rubbing of a solid substance on a copper surface a physical or a chemical action?
லக.4.  ததாமிர  லமறத்பரபத்பிலத்  திணத் ம  பபதாருவள  லதயத்பத்பது  இயறத்பியலத்  விவனயதா
லவைதியியலத் விவனயதா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Task 3: The action of liquid cleaning agents on tarnished copper 

பசயலத்  3:  மஙத் கிபத்லபதான  ததாமிரதத்தினத்  லமலத்  திரவை  சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளத்களனினத்  விவன
Each group may take the solid agents used in task 2 and prepare their pastes by adding a few drops of
water to each. In addition, take two to three cleaning agents from this list:  vinegar, lemon juice, curd,
tamarind (imli) juice.
ஒவைத்பவைதாரு  குழுவுமத்  பசயலத்  2 லத்  பயனத் படுதத்திய  திணத் ம  பபதாருளத்கவள
எடுதத்துகத்பகதாணத் டு,  சிறு  துளனிகளத்  தணத் ணரீரத்  லசரத்தத்து  அவைறத்றினத்  பவசகவள
உருவைதாகத்கலதாமத்.  இதனுடனத் ,  இநத்தபத்  படத்டியலிலுளத்ள இரணத் டு மூனத் று சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளத்கவள  எடுதத்துகத்பகதாளத்ளுஙத்களத் :  புளனிகத்கதாடி,  எலுமிசத்சமத்  சதாறு,  தயிரத்,
புளனிச த்சதாறு.
Take some water, and the various liquid cleaning agents in watch glasses or in saucers. Dip the tarnished
copper object in the cleaning substance and observe for 2-3 minutes. If  no change is observed on the
surface, then use the toothbrush to gently rub the copper surface (clean the brush under water after every
use). Note down your observations (colour change/evolution of gas/any smell) in the table given below.
சிறிதளவு தணத் ணரீரத் மறத்றுமத்  பலத்லவைறு திரவை சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்கவள வைடத்டிலிலத்
அலத்லது  லசதாதவனதத்  தகடுகளனிலத்  எடுதத்துகத்பகதாளத்ளுஙத்களத் .  மஙத்கிபத்லபதான  ததாமிரபத்
பபதாருவள  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளனினுளத்  முழத்கசத்  பசயத்து,  இரணத் டு  மூனத் று
நனிமிடஙத்களுகத்கு  உறத்றுலநதாகத்குஙத்களத் .  லமறத்பரபத்பிலத்  எநத்த  மதாறத்றமுமத்
பதரனியவிலத்வலபயனத் றதாலத் ,  அதத்ததாமிர  லமறத்பரபத்வப  பலத்துலகத்கிவயகத்  பகதாணத் டு
பமனத் வமயதாக  லதயத்தத்திடுஙத்களத்  (ஒவைத்பவைதாரு  முவற  பயனத் படுதத்திய  பினத் னருமத்
பலத்துலகத்கிவய தணத் ணரீருகத்குளத்  முகத்கி கழுவுஙத்களத் ). நரீஙத்களத்  உறத்றுலநதாகத்கியவைறத்வற
(நனிற மதாறத்றமத்/வைதாயு பவைளனிலயறுவைது/எததாவைது வைதாசவன)  கீலழ  பகதாடுகத்கபத்படத்டுளத்ள
அடத்டவைவணயிலத் குறிதத்திடுஙத்களத் .
Note: If the copper item is big, then a small area can be used for testing. In that case, about 0.2 mL or 5
drops of the cleaning agent can be applied on the copper surface for the testing. If no change is observed,
then the same copper object can be used for trying the next cleaning agent after cleaning the area with
water, else another object or an unused area of the object may be used.
குறிபத்பு:  ததாமிரபத்  பபதாருளத்  பபரனிததாக  இருநத்ததாலத் ,  அதனுவடய  ஒரு  சிறுபகுதிவய
லசதாதவனகத்குபத் பயனத் படுதத்தலதாமத்.  இநத்த நனிவலயிலத், 0.2  மி.லி அலத்லது 5 பசதாடத்டுகளத்
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சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருவள  ததாமிர  லமறத்பரபத்பிலத்  லதயத்தத்து  லசதாதவன  பசயத்யலதாமத் .
எநத்த  மதாறத்றமுமத்  பதரனியவிலத்வலபயனத் றதாலத் ,  தணத் ணரீவரகத்  பகதாணத் டு  கழுவிய
பினத் னரத்  அலத  ததாமிரபத்  பபதாருவள  அடுதத்த  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருவள  லசதாதவன
பசயத்யவுமத்  பயனத் படுதத்தலதாமத்.  இலத்வலபயனத் றதாலத் ,  அலத  பபதாருளனினத்
பயனத் படுதத்தபத்படதாத பகுதி அலத்லது லவைபறதாரு பபதாருவள பயனத் படுதத்தலதாமத். 

Table 3 Results of using cleaning agents (with water) on copper surface
அடத்டவைவண  3  ததாமிர  லமறத்பரபத்பிலத்  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்கவள  (தணத் ணரீருடனத் )
பயனத் படுதத்தியதனத்  மூலமத் கிவடதத்த முடிவுகளத்

Cleaning agent
சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளத்

Observations
உறத்றுலநதாகத்கலத்களத்

Dipping  the  surface  in  the  liquid/solid-
water paste
திரவை/திணத் ம-தணத் ணரீரத்
குவழசத்சலிலத்லமறத்பரபத்வப
மூழத்கசத் பசயத்தலத்

Rubbing  the  surface  with   liquid/paste
and toothbrush
லமறத்பரபத்வப பலத்துலகத்கி 
பகதாணத் டு, திரவைமத்/குவழசத்சவல
பயனத் படுதத்தி லதயத்தத்தலத்

Water
தணத் ணரீரத்

Q 1. From your observations, which of the cleaning agents cleaned your plates/wire strips?
லக.1.  நரீஙத்களத்  உறத்றுலநதாகத்கியதிலத் ,  எநத்பதநத்தசத் சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களத்  உஙத்களத்
தடத்டுகளத் /கமத்பிதத் துணத் டுகவள சுதத்தமத் பசயத்தன?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 2. To clean the copper surfaces, was it necessary to rub the surface in all cases?
லக.2.  ததாமிரபத்  பபதாருளத்கவள சுதத்தமத்  பசயத்ய,  எலத்லதா சமயஙத்களனிலுமத்  லமறத்பரபத்வப
லதயத்கத்கலவைணத் டியது அவைசியமதாயத்  இருநத்தததா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 3. Which of these cases of cleaning the copper surface involved a chemical change?
லக.3.  இதிலத்  எநத்பதநத்தசத் சமயஙத்களனிபலலத்லதாமத்  ததாமிரபத் பபதாருவள சுதத்தமத்  பசயத்வைது
ஒரு லவைதி விவனயதாக இருநத்தது?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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Task 4: The acidity/basicity of the cleaning agents 

பசயலத்  4: சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்களனினத்  அமில/கதாரதத்தனத் வம
Let us see if the acidic or basic nature of a cleaning agent affects its cleaning action for copper tarnish. To
understand this, we need to know the nature of the cleaning agents that cleaned the surface without need
for  a  physical  action and compare  it  to  substances  that  did  not.  We will  check  this  with  the  help  of
indicators.
சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளனினத்  அமில அலத்லது கதாரதத்தனத் வம மஙத்கிய ததாமிரதத்வத சுதத்தமத்
பசயத்யுமத்  பசயவல பதாதிகத்குமதா எனத் று இஙத்கு பதாரத்கத்கலதாமத் .  இவதபத் புரனிநத்துபகதாளத்ள,
சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்களனினத்  தனத் வமவய  நதாமத்  பதரனிநத்துபகதாளத்ளலவைணத் டுமத் .
லமறத்பரபத்வப  லதயத்பத்பதறத்கதான  லதவவையிலத்லதாமலத்  இது  எவைத்வைதாறு  சுதத்திகரனிதத்தது
எனத் பவத  நதாமத்  புரனிநத்துபகதாளத்ளலவைணத் டுமத்.  பினத் னரத்,  அவைத்வைதாறு  சுதத்துமத்  பசயத்யதாத
பபதாருளத்களுடனத்  இவைறத்வற  ஒபத்பிடலவைணத் டுமத்.  நனிறஙத்கதாடத்டிகளனினத்  உதவியுடனத்
இவத நதாமத் கணத் டுபிடிகத்கலதாமத். 
For solid cleaning agents, take 1/3rd of a small teaspoon or ice cream spoon (approx. 0.5 g) of the cleaning
agent in a watch glass or in a saucer, and add 2 mL of water to it. For liquid cleaning agents, take about 5-6
drops of the liquid on a watch glass (or in a saucer). Dip the blue and red litmus papers one after another
in the liquid cleaning agent. Note the colour change of litmus papers in the observation table. If liquid
indicators are available, then add 2 drops of one of these in the cleaning solution in the watch glass. Note
the colour change of the indicator in an observation table.
திணத் ம  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளத்கவள  பபதாறுதத்த  வைவரயிலத் ,  லசதாதவனதத்  தகடு
அலத்லது வைடத்டிலிலத்  சிறு லதகத்கரணத் டி அலத்லது ஐஸத் கத்ர ரீமத்  கரணத் டியிலத்  மூனத் றிலத்  ஒரு
பஙத்கு (ஏறதத்ததாழ 0.5 கிரதாமத்) சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருவள எடுதத்துகத்பகதாணத் டு, அதனுடனத்
2  மி.லி தணத் ணரீவரசத் லசரத்தத்திடுஙத்களத் .  திரவை சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்கவள பபதாறுதத்த
வைவரயிலத்,  லசதாதவனதத்  தகடத்டிலத்  (அலத்லது  வைடத்டிலிலத்)  5-6  பசதாடத்டுகளத்  திரவைதத்வத
எடுதத்துகத்பகதாளத்ளுஙத்களத் .  நரீல மறத்றுமத்  சிவைபத்பு நனிற லிடத்மஸத்  ததாளத்கவள ஒனத் றினத்  பினத்
ஒனத் றதாக  திரவை  சுதத்திகரனிபத்புபத்  பபதாருளுகத்குளத்  முகத்கி  எடுஙத்களத் .  உறத்றுலநதாகத்கலத்
அடத்டவைவணயிலத்  லிடத்மஸத்  ததாளத்களனினத்  நனிறமதாறத்றதத்வத  குறிதத்திடுஙத்களத் .  திரவை
நனிறஙத்கதாடத்டிகளத்  இருநத்தனபவைனத் றதாலத் ,  லசதாதவனதத்  தகடத்டிலுளத்ள  சுதத்திகரனிபத்புகத்
கவரசத்சலிலத்  எததாவைது  ஒரு  நனிறஙத்கதாடத்டிவய  இரணத் டு  பசதாடத்டுகளத்  லசரத்தத்திடுஙத்களத் .
உறத்றுலநதாகத்கலத் அடத்டவைவணயிலத் நனிறஙத்கதாடத்டியினத்  நனிறமதாறத்றதத்வத குறிதத்திடுஙத்களத் .
Note: Wash your hands thoroughly with water before and after using each indicator
குறிபத்பு: ஒவைத்பவைதாரு நனிறஙத்கதாடத்டிவய பயனத் படுதத்துமத்  முனத் னருமத்  பினத் னருமத்  உஙத்களத்
வககவள தணத் ணரீவரகத் பகதாணத் டு நனத் றதாக கழுவுஙத்களத் . 

Table 4. Acidic/basic nature of cleaning agents
அடத்டவைவண 4. சுதத்திகரனிபத்புபத் பபதாருளத்களனினத்  அமில/கதாரதத்தனத் வம
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Cleaning agent
சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளத்

Red litmus
சிவைபத்பு  நனிற
லிடத்மஸத்

Blue litmus
நரீல  நனிற
லிடத்மஸத்

Turmeric
paper/other
indicator
மஞத் சளத்
தடவிய
ததாளத்/  பிற
நனிறஙத்கதாடத்டி

Conclusion: Nature  of  cleaning
agent (acidic/ basic/ neutral)
முடிவு:  சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளனினத்  தனத் வம
(அமில/கதார/நடுநனிவலதத்
தனத் வம)

Lemon juice
எலுமிசத்சமத்
சதாறு

Q 1. Based on your observations in tasks 2, 3, and 4, can you say if the acidic/basic/neutral nature of the
cleaning agent has some role in the cleaning of the tarnished copper utensil/wire strips?
லக.1.  பசயலத்களத்  2,  3  மறத்றுமத்  4 லத்  நரீஙத்களத்  உறத்றுலநதாகத்கியவைறத்றினத்  அடிபத்பவடயிலத் ,
மஙத்கிபத்லபதான ததாமிரபத் பதாதத்திரமத்/கமத்பி துணத் டுகளனினத்  சுதத்திகரனிபத்பிலத் , சுதத்திகரனிபத்புபத்
பபதாருளனினத்  அமில/கதார/நடுநனிவலதத்  தனத் வமகத்கு  பஙத்கு  உளத்ளது  எனத் று  உஙத்களதாலத்
பசதாலத்லமுடியுமதா?

Yes __________    No__________
          ஆமத்__________   இலத்வல__________
Q 2. What can you conclude about the cleaning mechanism of the agents based on all the tasks?
லக.2.  அவனதத்து  பசயலத்கவளயுமத்  நரீஙத்களத்  பசயத்ததனத்  அடிபத்பவடயிலத் ,
பபதாருளத்களனினத்  சுதத்திகரனிபத்புசத்  பசயலத்முவறவயகத்  குறிதத்து  உஙத்களதாலத்  எனத் ன
பசதாலத்ல முடியுமத்?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 3. Based on the above tests, can you say whether the nature of the tarnish in the copper utensil  is
acidic/basic/neutral? Give reasons for your answer.
லக.3. ததாமிரபத் பதாதத்திரதத்திலுளத்ள லமலரனிமதானமத்  அமில/கதார/நடுநனிவல தனத் வமகளனிலத்
எநத்த  வைவகவய  சதாரத்நத்தது?  இதுவைவர  பசயத்த  பரனிலசதாதவனகளனினத்  அடிபத்பவடயிலத்
உஙத்களதாலத் கூறமுடியுமதா? உஙத்களத்  பதிலுகத்கதான கதாரணஙத்கவள கூறுஙத்களத் . 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 4. What kind of waste is produced in cleaning copper by the agents you used? Is any of this harmful to

nature?

லக.4.  நரீஙத்களத்  பயனத் படுதத்திய  பபதாருளத்கவளகத்  பகதாணத் டு  ததாமிரதத்வதசத்
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சுதத்திகரனிகத்குமத்லபதாது  எனத் பனனத் ன  வைவகயதான  கழிவுகளத்  பவைளனிலயறத்றபத்படத்டன?
இவைறத்றிலத் எதுவுமத் இயறத்வககத்கு தீஙத்கு விவளவிபத்பவவையதா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 5. Did you have any unusual findings or observations in the above three tasks?
லக.5.  லமலுளத்ள  மூனத் று  பசயலத்களனிலத்  எலதனுமத்  இயலத்புகத்கு  மதாறதான
கணத் டுபிடிபத்புகளத்  அலத்லது உறத்றுலநதாகத்கலத்கவள நரீஙத்களத்  பபறத்றீரத்களதா?
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Q 6. Which of the following food substances cannot be stored in copper utensils? Why?
லக.6.  கீழுளத்ள  எநத்பதநத்த  உணவு  பபதாருளத்கவள  ததாமிரபத்  பதாதத்திரஙத்களனிலத்
லசமிதத்துவவைகத்க முடியதாது? ஏனத் ?
Buttermilk, common salt, pickles, tamarind chutney, rice,........
லமதாரத், உபத்பு, ஊறுகதாயத்களத் , புளனிச த்சடத்னனி, அரனிசி…
 Add a few more food items to this list.
இநத்தபத் படத்டியலிலத் லமலுமத் சில உணவு பபதாருளத்கவள லசரத்தத்திடுஙத்களத் . 

Can be stored
லசமிகத்கலதாமத்

Cannot be stored
லசமிகத்கமுடியதாது

Not sure
உறுதியதாக
பசதாலத் லமுடியவிலத் வல

Buttermilk
லமதாரத்
Pickles
ஊறுகதாயத்

Rice grains
அரனிசி

Q 7. Why do you think the use of copper utensils in households has decreased in our households  over
the years?
லக.7.  கடநத்த சில ஆணத் டுகளதாக,  ததாமிரபத் பதாதத்திரஙத்கவள பயனத் படுதத்துவைது ஏனத்
நமத்முவடய வீடுகளனிலத் குவறநத்துளத்ளது எனத் று நனிவனகத்கிறீரத்களத் ? 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Tarnishing has led to discolouration in many historical monuments and artifacts in the world. One of the
classic examples of copper tarnishing is of the Statue of Liberty, New York (USA). This statue has a core
structure of iron, with copper sheets on the surface. It was gifted by France to USA in the year 1886 and
has been an icon of freedom. The statue has long lost its original copper colour and has gained different
colours over the decades, presently having a greenish blue colouration on the surface.
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உலகதத்திலுளத்ள பல வைரலதாறத்று நனிவனவுசத்சினத் னஙத்களனிலுமத்  கவலபத்பபதாருளத்களனிலுமத்
லமலரனிமதானதத்தினதாலத்  நனிறமதாறத்றமத்  நனிகழத்நத்துளத்ளது.  நனியூயதாரத்கத்  நகரதத்திலுளத்ள  (USA)
விடுதவலசத்  சிவல  (Statue  of  Liberty) ததாமிர  அரனிமதானதத்திறத்கதான  புகழத்பபறத்ற
எடுதத்துகத்கதாடத்டு.  இருமத்பதாலதான  வமய  அவமபத்வப  பகதாணத் ட  இநத்தசத்  சிவலயினத்
லமறத்பரபத்பு  ததாமிரதத்  தடத்டுகளதாலதானது.  1886  ஆமத்  ஆணத் டு  ஃபிரதானத் ஸத்  நதாடு
அபமரனிகத்கதாவுகத்கு  அனத் பளனிபத்பதாக  வைழஙத்கிய  இது  விடுதவலயினத்  சினத் னமதாக
இருநத்துவைருகிறது.  பல  ஆணத் டுகதாலதத்துகத்கு  முனத் னலர  அசலத்  ததாமிர  நனிறதத்வத
இசத்சிவல  இழநத்து  சமீபதத்திய  ஆணத் டுகளனிலத்  பவைவைத்லவைறு  நனிறஙத்களுடனத்
லததாறத்றமளனிதத்துளத்ளது. தறத்லபதாது, லமறத்பரபத்பு பசத்வச-நரீல நனிறதத்திலத் உளத்ளது. 
It is almost impossible to guess that this statue might be made of copper from its appearance/look.
இசத்சிவலயினத்  லததாறத்றதத்வத வவைதத்து அது ததாமிரதத்ததாலத்  ஆனது எனத் பவத ஊகிபத்பது
பபருமத்பதாலுமத் சதாதத்தியலமயிலத்வல.

Image 3 -Statue of Liberty and its transition from the original (an artist’s reproduction of how it would have looked like in
1886, left) to its transition state (middle) to the latest image (right)

படமத்  3 - விடுதவலசத் சிவல அதனத்  மூலநனிவலயிலிருநத்து அவடநத்த மதாறத்றமத் (1886 லத் இது எவைத்வைதாறு
கதாடத்சியளனிதத்திருகத்குமத் எனத் பவத ஒரு கவலஞரத் மீளத்  உருவைதாகத்கமத் பசயத்துளத்ளதாரத், இடது), அதனத்

மதாறத்ற நனிவல (நடு), அதனத்  சமீபதத்திய படமத் (வைலது)
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• Information about historical uses of copper taken from IACS Institutional Repository.
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