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द्रव्य आणि त्याचे प्रकार (Classification of Matter) 
पदार्ााची व्याख्या निरीक्षणीय निश्वाची रचिा करणारा भौनिक पदार्ा अशी करिा येिे. द्रव्य, ऊरे्जबरोबरच सिा िसु्तनिष्ठ 

घटिाांचा पाया ियार करण्यासाठी ओळखले र्जािे. शास्त्रीय भौनिकी आनण सामान्य रसायिशास्त्र या के्षत्ाांमधे्य द्रव्यमाि 

असलेल्या आनण आकारमाि असलेल्या कोणत्याही पदार्ााला स्र्ाि प्राप्त करूि देण्यासाठी पदार्ा ही सांज्ञा िापरली र्जािे. 

 

Three States of Matter (पदार्ााच्या िीि अिस्र्ा) 

द्रव्याच्या घि, द्रि ि िायू अिस्र्ा या िीि प्रार्नमक अिस्र्ा आहेि. द्रव्याच्या िीि अिस्र्ा आहेि आनण खाली द्रव्याच्या निनिध 

अिस्र्ाांचे िणाि केले आहे : 

 
Image Source: 8th State Board 

1.घन पदार्थ 

• घि अिस्र्ा ही द्रव्याच्या मूलभूि अिस्रे्पैकी एक आहे. 

• िाठरपणाच्या गुणधमाािुसार (characteristic of rigidity) घिपदार्ा द्रि आनण िायूांपेक्षा नभन्न असिाि. 

• मर्जबूि आांिररेण्वीय आकर्ाण बलमुळे (strong intermolecular forces) घिपदार्ाांचे रेणू घट्ट पॅक केलेले 

असिाि; िे फक्त त्याांच्या मध्यम स्र्ािाांबद्दल दोलि करिाि. (only oscillate about their mean positions.) 

• िर, द्रि आनण िायूांमधे्य िरलिेचा गुणधमा (property of fluidity) असिो आनण िे सहर्जपणे िाहू शकिाि. 
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• घिपदार्ाांची व्याख्या अशी करिा येिे की, ज्या पदार्ााला निनिि आकार ि आकारमाि असिे ि त्याची रचिा िाठर 

असिे. 

• घिपदार्ाांमधे्य कमीि कमी सुसांगििा ि औष्णिक निस्तार (least compressibility and thermal expansion) 

असिो. 

उदाहरि: लोह (Fe) 

2. द्रव पदार्थ 

• द्रिरूपािील रेणू कमकुिि आांिररेण्वीय आकर्ाण बलाांमुळे (weak intermolecular forces.) र्जिळूि पॅक 

केलेले असिाि. 

• ही बले घिपदार्ाांपेक्षा कमकुिि असली िरी िायूांपेक्षा अनधक बलिाि असिाि. 

• द्रिपदार्ााच्या रेणूांमधे्य बरीच र्जागा असिे ज्यामुळे त्याांची िाहण्याची क्षमिा सुलभ होिे. 

• द्रि पदार्ाांिा सहर्जपणे भाांड्याचा आकार प्राप्त होऊ शकिो आनण त्याांचे आकारमाि निनिि (fixed volume) असिे. 

• रे्जव्हा आपण घिपदार्ाांचे िापमाि अशा नबांदूपयांि िाढििो, नर्जरे् घिपदार्ा नििळण्यास सुरुिाि होिे, िेव्हा 

घिपदार्ाांचे द्रिरूपाि रूपाांिर होिे. 

• सामान्यिः  द्रिाची घििा घिपदार्ा ि िायू याांच्या घििेच्या दरम्याि असिे. द्रिपदार्ाांची सुसांगििा ि औष्णिक निस्तार 

(Compressibility and thermal expansion) घिपदार्ाांपेक्षा नकां नचि र्जास्त असिो. 

उदाहरि: पानी (H2O) 

3. वायू 

• या प्रकाराि पदार्ा नकां िा पदार्ााला हिा, H2, N2, O2 इत्यादी ांसारखी अनिनिि नकां िा अनिनिि आकार ि आकारमाि 

(आकारमाि) असिे कारण त्याांची आकर्ाणाची आांिरनिबांधीय बले आकर्ाणाच्या सांबांनधि बलाांपेक्षा कमकुिि 

असिाि.  

• िायूच्या कणाांच्या मधे्य मोठ्या प्रमाणाि र्जागा असिे आनण त्याांच्याि गिीर्ज ऊर्जाा र्जास्त असिे.  

• रे्जव्हा कां टेिरचे आकारमाि कमी करूि िायूिर दाब नदला र्जािो, िेव्हा कणाांमधील र्जागा कमी होिे आनण त्याांच्या 

टक्करीमुळे होणारा दाब िाढिो.  

• र्जर कां टेिरचे आकारमाि ष्णस्र्र ठेिले, परां िु िायूचे िापमाि िाढले, िर दाबही िाढेल. 

Example: Oxygen (O2) 

Chemical Composition of Matter (द्रव्याचे रासायनिक िगीकरण) 

द्रव्याचे िगीकरण करण्याची ही दुसरी पद्धि आहे. ह्या पद्धिीि (classification of matter is chemical composition of 

matter) ‘द्रव्याचे रासायनिक सांघटि’ हा निकर् िापरलेला र्जािो.  

द्रव्याचे लहािाि लहाि कण एकसारखे आहेि की िेगळे (whether the smallest particles of matter are similar or 

different ) ि कशापासूि बिले आहेि त्यािरूि द्रव्याचे 3 प्रकार पडिाि: 

1. ‘मूलद्रव्य’ (Element) 

2. सांयुग’ (Compound) 

3. ‘नमश्रण’ (Mixture)  
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Note: एका सांयुगािील नकां िा एका मूलद्रव्यािील सिाच अणू/रेणू हे एकसारखे असिाि, मात् नमश्रणािील अणू/रेणू हे दोि 

नकां िा अनधक प्रकाराांचे असिाि.  

मूलद्रव्य (Element) 

पदार्ाांचे लहाि कण म्हणरे्ज (molecules) रेणू. ज्या पदार्ाांच्या रेणूांमधे्य (exactly alike) एकाच प्रकारचे अणू असिाि, त्या 

पदार्ाांिा मूलद्रवे्य म्हणिाि.  

• मूलद्रव्याांचे लहािाांि-लहाि कण हे एकाच प्रकारच्या (only one type of atoms) अणूांचे बिलेले असिाि.  

• मूलद्रव्याांचे निघटि करूि (different substances by the decomposition) िेगळा पदार्ा नमळि िाही.  

•  प्रते्यक मूलद्रव्यािील (mass and volume) अिूूंचे वसु्तमान व आकारमान िेगिेगळे असिाि.  

• अणू डाेेळ्ाांिी नदसि (naked eye) िाहीि; परां िु खूप सारे अणू एकत् आले, की त्याांचे आकारमाि डोळ्ाांिा 

नदसण्याइिपि मोठे होिे. 

Important Elements & Symbols  

मूलद्रव्याांसाठी सांज्ञा/symbols for elements िापरण्याची पद्धि बरे्झनलअस/Berzelius या शास्त्रज्ञािे सुरू केली. 

मूलद्रव्याांसाठी िापरण्याि येणारी सांज्ञा ही मूलद्रव्याांच्या िािाचा सांके्षप (short form of its name) करूि बििलेली असिे. 

प्रते्यक मूलद्रव्याची सांज्ञा (English script) इांग्रर्जी मुळाक्षराांचा िापर करूि दशाििाि. 

Element Symbol Element Symbol 

Hydrogen H Sodium Na 

Helium He Magnesium Mg 

Lithium Li Aluminium Al 

Beryllium Be Silicon Si 

Boron B Phosphorus P 

Carbon C Sulfur S 

Nitrogen N Chlorine Cl 

Oxygen O Argon Ar 

Fluorine F Potassium K 

Neon Ne Calcium Ca 

Types of Elements (मूलद्रव्याूंचे प्रकार) 

मूलद्रव्याांचे एकूण िीि प्रकार पडिाि: 
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1.  धािू  

2. अधािू  

3. धािुसदृश्य 

 
खाली नदलेल्या सारणी मधे्य आपल्याला मूलद्रव्याांचे िगीकरण देण्याि आलेले आहे: 

धातू(Metal) धातुसदृश (Metalloids) अधातू(Non-metal) 

धािूांचे िधािीयिा, िन्यिा, निद्युििाहकिा,  

उििािाहकिा, घििा, चकाकी, 

िादमयिा असे गुणधमा असिाि.  

र्जी मूलद्रवे्य  

काही प्रमाणाि धािू िसेच अधािूांचे 

गुणधमा दर्ाििाि  

त्याांिा धािुसदृर् (Metalloids) 

म्हणिाि. हा मूलद्रव्याांचा  

निसरा गट आहे. 

उदाहरणार्ा, असेनिक, नसनलकॉि,  

सेलेनिअम इत्यादी. 

हे गुणधमा ज्या मूलद्रव्याांमधे्य  

नदसूि येि िाहीि त्या मूलद्रव्याांिा 

अधािू असे म्हणिाि.  

उदाहरणार्ा, फॉस्फरस, सल्फर, 

क्लोरीि 

 

सांयुग (Compound) 

 

दोि नकां िा अनधक मूलद्रव्याांच्या (chemical combination of two or more elements) रासायनिक सांयोगािूि ियार 

होणारा पदार्ा म्हणरे्ज सांयुग होय. 
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िो पदार्ा आहे र्जो एका निनिि प्रमाणाि ियार र्झालेल्या आणखी दोि मूलद्रव्याांच्या रासायनिक सांयोगािे ियार होिो आनण 

िसेच ियार र्झालेल्या सांयुगाचे भौनिक ि रासायनिक गुणधमा हे त्याच्या घटकाांपेक्षा नकां िा घटक मूलद्रव्याांपेक्षा िेगळे 

असिाि. उदा.- हायड्र ोजन आणि ऑक्सिजनपासून पािी तयार होते. 

नमश्रण (Mixture) 

हा पदार्ा नकां िा पदार्ा आहे र्जो निनिि प्रमाणानशिाय केिळ भौनिक सांयोगाच्या माध्यमािूि दोि नकां िा अनधक शुद्ध 

मूलद्रव्याांिी ियार होिो.  

उदा.- हिा, नपिळ (िाांबे+ र्जस्त) इत्यादी. 

णमश्रिाूंतील घटक वेगळे करण्याच्या काही पद्धती 

1. ऊर्ध्ापािि पद्धि (Distillation method) 

2. निलगीकरण पद्धि (Separation method) 

3. अपकें द्री पद्धि (Centrifugation) 

4. रांर्जकद्रव्य पृर्क्करण पद्धि (Chromatography) 

णमश्रिाूंचे प्रकार (Types of Mixtures) 

 

Image Source: Byju’s 

1. समाूंगी णमश्रि (homogeneous mixture): रे्जव्हा नमश्रणाच्या सिा घटकाांची नमळूि एकच प्रािस्र्ा असिे.  

2. णवषमाूंगी णमश्रि (heterogeneous mixture): रे्जव्हा नमश्रणािील घटक दोि नकां िा अनधक प्रािस्र्ाांमधे्य 

निभागलेले असिाि.  
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