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கற்றலின்நோககஙகள்

இப்ோடப்குதியைக கற்றறிந்த பின்னர் மோணவர்கள்

• சமநியையின ப்ோருளிய்ன விவரித்தல்

• இைற மறறும் ்வதிச் சமநியைகளில் கோணப்டும் இைஙகு 

சமநியையை விளககு்தல்

• நிய்றத ்தோகக விதியைககூறு்தல்

• சமநியைமோறிலிகளோ்ன KP மறறும் KC ஆகிைவறறிறகோ்ன 

்கோயவயிய்ன வருவித்தல் 

• KP ககும் KCககும் உள்ள ப்தோடர்ய் நிறுவு்தல்.

• சமநியை மோறிலியைக பகோண்டு விய்ன நிகழும் 

அளவிய்ன தீர்மோனித்தல்.

• சமநியையில் உள்ள ஒரு அயமபபில், அ்தய்ன்ோதிககும் 

்ல்்வறு கோரணிகளோல் ஏற்டும் வியளவிய்ன 

விளககு்தல்.

• வோண்ட்- ஹோப சமன்ோட்யட வருவித்தல் 

• ஆகிை தி்றனகயள மோணவர்கள் ப்்ற இைலும்.

8.1 ்ோட அறிமுகம்

 நம் அன்றோட வோழ்வில் ்ை இைற மறறும் ்வதி 

மோற்றஙகயள கண்டுணருகி்்றோம். எடுததுககோட்டோக 

ஒரு வோயைப்ைம் சிை நோட்களில் கனிநதுவிடுகி்றது. 

பவள்ளிைோ்னது சிை மோ்தஙகளில் மஙகிவிடுகி்றது, மறறும் 

இரும்பு பமதுவோகத துருபபிடிககி்றது. இச்பசைல் முய்றகள்  

அய்னததும் ஒரு தியசயில் நயடப்றுவ்னவோகும். இபப்ோழுது  

மீளும் பசைல்முய்றககு உ்தோரணமோக நம் உடலில் உள்ள 

ஹீ்மோகு்ளோபி்னோல் ஆகசிஜன எடுததுச் பசல்ைப்டுவய்த 

கருது்வோம். நுயரயீரலில் ஹீ்மோகு்ளோபினுடன ஆகசிஜன 

இயணநது ஆகசிஹீ்மோகு்ளோபிய்ன உருவோககும். 

இந்த ஆகசிஹீ்மோகு்ளோபின ஆகசிஜய்ன விடுவிதது 

மீண்டும் ஹீ்மோகு்ளோபிய்னத ்தரும் ்தனயம பகோண்டது. 

கி்னோட் லூயிஸ் ப்ர்த்்தோபைட் 

என்ற பிபரஞ்சு ்வதியில் அறிஞர் 

மீள் ்வதிவிய்னகளின விய்ன 

வழிமுய்றகயளப ்றறி ஆய்வு 

பசய்து ்வதிச்சமநியைப ்றறிை 

பகோள்யகயை உருவோககி்னோர்.   

இவர் நவீ்ன ்வதிப ப்ைரிடும்  

முய்றககு  ்ஙகோறறியுள்ளோர். 

மு்தனமு்தலில் கு்ளோரின  

வோயுவின சையவப ்ண்ய் 

விளககிைதுடன சையவப ்ண்பு 

பகோண்ட ்சோடிைம்  யஹப்்ோ 

கு்ளோயரட்யடயும் உருககிைவர் 

ஆவோர் .

அைகு இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை8
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நம் நுயரயீரலில் இந்த மூனறு ்சர்மஙகளும் ஒ்ர 

்நரததில் கோணப்டுகின்ற்ன. 

 சிை ்வதிவிய்னகள் ஒ்ர ஒரு தியசயில் 

நிகழும் ்தனயமயிய்னப ப்றறிருந்த்்ோதிலும்  

ப்ரும்்ோைோ்ன  விய்னகள் இரு தியசகளிலும் 

நிகழும் ்தனயமயுயடையவ. இத்தயகை விய்னகள் 

மீள் விய்னகள் எ்ன அயைககப்டுகின்ற்ன.

 ்வதிவிய்னகளில் ்நரதய்தப ப்ோறுதது 

விய்ன்டு ப்ோருள்களின பசறிவு குய்றகி்றது. அ்்த 

்நரததில்  விய்ன வியளபப்ோருள்களின  பசறிவு    

அதிகரிககி்றது. மீள் விய்னகளில், ஆரம்்ததில் 

விய்ன வியள ப்ோருள் உருவோகும் தியசயில் 

விய்ன நகர்கி்றது. வியள ப்ோருள் உருவோ்ன பி்றகு, 

பின்்னோககு விய்ன நிகைத துவஙகுகி்றது. ஓரு 

குறிபபிட்ட நியையில் பின்்னோககு  விய்னயின 

்வகமும் முன்்னோககு விய்னயின ்வகமும் 

சமமோகி்றது. இநநியையில் விய்னைோ்னது 

சமநியைத ்தனயமயை ப்றறுள்ளது என்்தய்ன 

உணர்ததுவ்தோக உள்ளது.

 ்வதிவிய்னகளின மூனறு முககிைக 

கூறுகளோ்ன விய்ன நிகழ்வ்தறகோ்ன 

சோததிைககூறு, விய்ன்வகம் மறறும் விய்ன 

நிகழும் அளவு ஆகிைவறய்ற அறிநது 

பகோள்ளு்தல் அவசிைமோ்ன்தோகும்.  விய்ன 

நிகழ்வ்தறகோ்ன சோததிைக கூறிய்ன பவப் 

இைககவிைல் ்தருகி்றது என்்தய்ன நோம் 

அறி்வோம்.  ்வதிவிய்ன ்வகவிைல் விய்ன்வகம் 

்றறி விளககுகி்றது.  விய்ன நிகழும் அளவிய்ன, 

சமநியை மோறிலியைக பகோண்டு அறிை முடியும் 

அ்தய்னப ்றறி இப்குதியில் விரிவோக கறக 

உள்்ளோம்.  ்மலும் சமநியையின வயககள், 

சமநியை மோறிலியின முககிைததுவம் மறறும் 

பவப்இைககவிைல் சோர்புக்ளோடு இ்தன 

ப்தோடர்பு ஆகிைவறறுடன ்வதிவிய்ன நிகழும் 

நி்ந்தய்னகயள மோறறும் ்்ோது, ்வதிச் சமநியை 

எவவோறு எதிர்விய்னைோறறுகி்றது என்்தய்னயும் 

இப்ோடப ்குதியில் கோண்்்ோம்.

8.2. இயற் மற்றும் வேதிச ்சமநிலை:

 சமநியையில் பவவ்வறு வயககள் 

உள்ள்ன. உ்தோரணமோக, ஒ்ர எயடயுயடை 

இருவர் ஒரு ஏற்ற இ்றகக ஊசைோட்ட கருவியின 

(see saw) யமைப புள்ளியிலிருநது சம தூரததில் 

அமர்நதிருககும் நியையில், கருவிைோ்னது 

ஊசைோடோமல் நியைைோக ்நர்்கோட்டில் 

அயமநதிருககும் இநநியையில் அயமபபு 

சமநியையில் உள்ளது எ்னப்டுகி்றது.

்டம் 8.1 சமநியைககோ்ன விளககப்டம்

 சமநியைத ்தனயமககு கயிறு இழு்றி 

வியளைோட்யட (tug of war) உ்தோரணமோக 

கரு்தைோம்.  இவவியளைோட்டில் இரு அணிகளும் 

கயிறிய்னச் சம வியசயுடன இழுககக கூடிை 

ஒரு நியை எற்டைோம். அநநியையில் கயி்றோ்னது 

எததியசயிலும் நகரோமல் நியைைோக இருககும். 

அத்தயகை நியைைோ்னது சமநியை எ்னப்டும்.

்டம் 8.2 கயிறு இழு்றி வியளைோட்டு

 மீளும் பசைல்முய்றகளில், ஒரு 

குறிபபிட்ட நியையில் எதிபரதிர் தியசகளில் 

நயடப்றும் விய்னகளின விய்ன்வகமோ்னது 

சமமோகி்றது.  இநநியையில், ்நரதய்தப ப்ோருதது 

விய்ன்டுப்ோருள்கள் மறறும் விய்னவியளப 

ப்ோருள்களின பசறிவுகள் மோறுவதில்யை.  

இநநியை நியைைோ்னத ்தனயமயுயடைது 
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அல்ை மோ்றோக இைஙகு்தனயம உயடைது 

ஏப்னனில் இநநியையிலும் கூட முன்்னோககு 

விய்ன மறறும் பின்்னோககு விய்ன ஆகிை 

இரண்டும் ஒ்ர ்வகததில் ப்தோடர்நது நிகழ்நது 

பகோண்்டயிருககும். 

8.2.1 இைறசமநியை

 ஒரு அயமபபிலுள்ள, பவவ்வறு 

நியையமகயள உள்ளடககிை ப்ோருளின 

அளவோ்னது ்நரதய்தப ப்ோருதது மோ்றோது 

இருககுமோயின, அவவயமபபு இைற சமநியையில் 

உள்ளது எ்னப்டுகி்றது. இதில் அயமப்ோ்னது 

உணரத்தகக இைற மோற்றஙகளுககு 

உட்்டுவதில்யை. இைற சமநியையிய்ன புரிநது 

பகோள்ள பினவரும் நியையம மோற்றஙகயள 

ஆய்ந்தறி்வோம்.

திட–திரவச் சமநியை(Solid liquid equation)

 273K பவப்நியையில், ஒரு மூடப்ட்ட 

கைனில் ்னிககட்டி உருகு்தயைக கருது்வோம்.  

இந்த அயமப்ோ்னது ஒரு சமநியையிய்ன 

அயடயும்.  அநநியையில், திட நியையமயில் 

கோணப்டும் நீரின அளவும், திரவ நியையமயில் 

கோணப்டும் நீரின அளவும் கோைதய்தப ப்ோறுதது 

மோ்றோதிருககும்.  இச்பசைல் முய்றயில் எந்த 

ஒரு ்நரததிலும் திட நியையமயில் இருநது 

திரவநியைககுச் பசல்லும் நீர் மூைககூறுகளின 

பமோத்த எண்ணிகயகயும், மீளவும் திட 

நியையமககு வரும் நீர் மூைககூறுகளின 

எண்ணிகயகயும் சமமோக இருககும்.

 ஒரு பவப் ்ரிமோற்றமில்ை குடுயவயில் 
(273K பவப்நியை மறறும் 1 atm அழுத்தததில்) 

சிை ்னிககட்டிகள் மறறும் திரவநியையில் உள்ள 

நீர் யவககப்ட்டிருககுமோயின, அந்த அயமபபில் 

உள்ள ்னிககட்டி மறறும் நீரின நிய்றயில் எவவி்த 

மோற்றமும் ஏற்டுவதில்யை.

சமநியையில்,

்னிககட்டி 

உருகு்தலின ்வகம் 
= 

நீர் உய்ற்தலின 

்வகம்.

H2O (s) ⇌ H2O (l)

 ்மறகண்டுள்ள சமநியை ஒரு 

குறிபபிட்ட பவப் அழுத்த நியைகளில் மட்டு்ம 

கோணப்டும்.  ஒரு ப்ோருளின திட மறறும் திரவ 

நியையமகளுககியட்ை எவபவப்நியையில் 

சமநியை கோணப்டுகி்ற்்தோ  அவபவப்நியை 

அபப்ோருளின உருகுநியை அல்ைது உய்றநியை 

என்றயைககப்டுகி்றது.

திரவ – ஆவி சமநியை Liquid - Vapour 
equilibrium

 ்மறகண்டுள்ள சமநியைப 

்்ோன்்ற ஒரு ப்ோருளின திரவ மறறும் 

ஆவி நியையமகளுககியட்ை சமநியை 

கோணப்டுகி்றது. எடுததுககோட்டோக, ஒரு மூடிை 

கைனின 373 K பவப்நியை மறறும் 1atm 

அழுத்தததில் திரவ நியையமயில் உள்ள  நீரோ்னது 

அ்தன ஆவி நியையமயுடன (நீரோவியுடன) 
சமநியைைோக இருககும்.

H2O (l) ⇌ H2O (g)

இஙகு,

ஆவிைோ்தலின ்வகம் = சுருஙகு்தலின ்வகம்.

எந்த பவப்நியையில் திரவ மறறும் ஆவி 

நியையமகள் சமநியையில் உள்ள்்தோ 

அவபவப்நியை அததிரவததின பகோதிநியைப 

புள்ளி அல்ைது சுருஙகு்தல் புள்ளி எ்ன 

அயைககப்டுகி்றது.

திட – ஆவி சமநியை (Solid - Vapour 
equilibrium) 
 திடபப்ோருளோ்னது ஆவி நியையமககு  

்்தஙகமோகும் ஒரு அயமபபிய்னக 

கருதுக. இச்பசைல்முய்றயிலும் அவவிரு  

நியையமகளுககியட்ை சமநியையை  உருவோகக 

இைலும். ஒரு மூடிை ப்தளிவோக ்ோர்கக இைலும்  

கைனில் சிறி்தளவு திட நியையில் உள்ள அ்ைோடின 

எடுததுகபகோள்ளப்டும்்்ோது, சிறிது ் நரததிறகுப 

பின்னர் அககைன முழுவதும் அ்ைோடினின 

்்தஙகமோ்தல் கோரணமோக ஊ்தோ நி்ற ஆவிைோல் 

நிய்றநதிருககும். துவககததில் ஊ்தோ நி்றததின 

பசறிவு அதிகரிககும், சிறிது ்நரததிறகுப 

பின்னர் அ்தன நி்றச்பசறிவு குய்றைத துவஙகும் 
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இறுதிைோக பினவரும் சமநியை உருவோவ்தோல் நி்றச் 

பசறிவில் எவவி்த மோற்றமும் ஏற்டோமல் நியைைோக 

இருககும்.

அ்ைோடின  (s) ⇌ அ்ைோடின  (g)

 I2 (s) ⇌ I2 (g)

்மலும் சிை எடுததுககோட்டுகள்:

கறபூரம் (s) ⇌ கறபூரம் (g)

 NH4Cl (s) ⇌ NH4 Cl (g)

8.2.2. திடபப்ோருள் அல்ைது வோயுககள் 
திரவததில் கயரவ்தோல் ஏற்டும் சமநியை

திரவததில் திடபப்ோருள்

 ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில் 

சர்ககயரயை நீரில் ்சர்ககும் ்்ோது, அது 

கயரநது சர்ககயரக கயரசயை உருவோககுகி்றது.  

நீஙகள் ப்தோடர்நது அதிக அளவு சர்ககயரயைச் 

்சர்ககும் ்்ோது, ்சர்ககப்ட்ட சர்ககயரக 

கயரைோமல் திட நியையி்ை்ை இருககும் ஒரு 

நியையை நீஙகள் அயடைைோம். இநநியையில் 

உள்ள கயரசல் ப்தவிட்டிை கயரசல் (saturated 
solution) என்றயைககப்டுகி்றது. இச்பசைல் 

முய்றயிலும், முன்னர் கண்டுள்ளது ்்ோன்்ற, 

திட மறறும் கயரசல் நியையமகளில் கோணப்டும் 

கயரபப்ோருள் மூைககூறுகளுககளுககியட்ை 

இைஙகுச்சமநியை உருவோகி்றது 

சர்ககயர (திட) ⇌ சர்ககயர (கயரசல்) 

இச் பசைல்முய்றயில்,

க ய ர ப ் ோ ரு ளி ன 

கயர்தல் ்வகம் 
= 

க ய ர ப ் ோ ரு ளி ன 

்டிகமோ்தல் ்வகம்

திரவததில் வோயு

 பகோடுககப்ட்ட அழுத்தததில், 

ஒரு வோயுவோ்னது, ஒரு திரவததில் கயரயும் 

்்ோது, வோயு நியையமயில் உள்ள வோயு 

மூைககூறுகளுககும், திரவததில் கயரநதுள்ள 

வோயு மூைககூறுகளுககும் இயட்ை சமநியை 

ஏற்டுகி்றது.

எடுததுககோட்டு

கோர்்ன-யட-ஆகயஸைடு ஏற்றப்ட்ட ்ோ்னஙகளில் 

பினவரும் சமநியை கோணப்டுகி்றது.

CO2 (g) ⇌ CO2 (கயரசல்)

 இத்தயகை வோயு – கயரசல் 

சமநியையிய்ன விளககுவ்தறகு பஹனறியின 

விதி ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

8.3. ்வதிச் சமநியை

 இைற பசைல்முய்றகயளப ்்ோன்்ற 

சிறிது ்நரததிறகுப பின்னர்்வதிவிய்னகளும் 

சீரோக  சமநியை நியையிய்ன அயடகின்ற்ன. ஒரு 

ப்ோதுவோ்ன மீளும் விய்னயிய்ன நோம் கருது்வோம்.

A+B ⇌ C+D

 துவககததில் A மறறும் B ஆகிை்ன 

மட்டு்ம இருககும்.  உடன, முன்்னோககு விய்ன 

நிகழ்வ்தோல் சிறி்தளவு C மறறும் D ஆகிை 

வியளப்ோருள்கள் உருவோகும்.  விய்னவியள 

ப்ோருளின பசறிவு அதிகரிககும்்்ோது, அதிக 

அளவு வியளப ப்ோருளின ்மோ்தலுககு உட்்ட்டு 

பின்்னோககு தியசயில் விய்ன நிகழ்கி்றது. இ்தன 

வியளவோக பின்்னோககு விய்னயின ்வகம் 

அதிகரிககும்்்ோது முன்்னோககு விய்னயின 

்வகம் குய்றகி்றது. இறுதியில் இவவிரு 

விய்னகளின விய்ன்வகமும் சமமோகி்றது.

முன்்னோககு விய்ன்வகம்

வி
ய

்ன
்

வ
க

ம்

பின்்னோககு விய்ன்வகம்

்நரம் 

சமமோ்ன விய்ன்வகம்
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விய்ன்டுப்ோருள்

விய்னவியளப்ோருள்

்நரம்

சமநியைச் பசறிவில் 

மோற்றமில்யை

பச
றி

வு

 (்டம் 8.3 கோைதய்தப ப்ோறுதது 

முன்்னோககு விய்ன மறறும் பின்்னோககு 

விய்னயின விய்ன்வகததில் ஏற்டும் மோற்றம் – 

சமநியை நியையின அயட்தல். )

8.4. சமநியையின இைககுத ்தனயம:

 ஒரு அடுககுமோடி கட்டிடததில் மு்தல் மறறும் 

இரண்டோம் ்தளஙகளுககியட்ை மககள் பசனறு 

வரும் ஒரு நியையைக கருது்வோம்.  ஒரு குறிபபிட்ட 

்நரததில், மு்தல் ்தளததிலிருநது இரண்டோம் 

்தளததிறகு பசல்லும் மககளின எண்ணிகயகயும், 

இரண்டோம் ்தளததிலிருநது மு்தல் ்தளததிறகு 

வரும் மககளின எண்ணிகயகயும் சமமோக 

இருப்்தோகக பகோள்க.  இநநியையில், மககள் 

மு்தல் ்தளததிலிருநது இரண்டோம் ்தளததிறகு 

பசல்லும் ்வகமும், இரண்டோம் ்தளததிலிருநது 

மு்தல் ்தளததிறகு வரும் ்வகமும் சமம் ஆகும். 

எ்ன்வ,  ஒவபவோரு ்தளததிலும் உள்ள மககளின 

எண்ணிகயக சமமோக இருககும்.  அ்தோவது 

இரண்டு ்தளஙகளிலும் உள்ள மககளின 

எண்ணிகயகயில் ஒரு இைஙகுச் சமநியை 

கோணப்டுகி்றது. இந்த ஒபபுயமயிய்ன, நோம் 

சமநியையின இைஙகுத ்தனயமயிய்ன புரிநது 

பகோள்ள ்ைன்டுத்தைோம்.

 சமநியையை அயடந்த பின்னர் 

மீளும் ்தனயமயுயடை ்வதிவிய்னகள் 

நிகைோமல் நினறு விடுவதில்யை.  சமநியையில் 

முன்்னோககிை விய்ன மறறும் பின்்னோககிை 

விய்ன ஆகிை இரண்டும் சமமோ்ன ்வகததில் 

நிகழ்நது பகோண்டிருககின்ற்ன.  ்மலும் ்்ரளவு 

மோற்றஙகள் (macroscopic changes) ஏதும் 

உணரப்டுவதில்யை. எ்ன்வ ்வதிச் சமநியை 

இைஙகுச் சமநியை எ்ன அயைககப்டுகி்றது.

எடுததுககோட்டோக,

H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2HI (g)

8.5 ஒரு்டித்தோ்ன மறறும் ்ை்டித்தோ்ன 
சமநியைகள்

8.5.1ஒரு்டித்தோ்ன சமநியை

 ஒரு ்டித்தோ்ன சமநியையில், அய்னதது 

விய்ன்டுப்ோருள்கள் மறறும் விய்னவியள 

ப்ோருள்கள் ஆகிை்ன ஒ்ர நியையமயில் 

கோணப்டும்.

எடுததுககோட்டோக,

H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2HI (g)

 ்மறகண்டுள்ள சமநியையில் H2, 
I2 மறறும் HI ஆகிை்ன வோயு நியையமயில் 

கோணப்டுகின்ற்ன.

 இய்தப்்ோை்வ, பினவரும் விய்னயில் 

அய்னதது விய்ன்டுப்ோருள்கள் மறறும் 

விய்னவியள ப்ோருள்கள் ஒரு ்டித்தோ்ன கயரசல் 

நியையமயில் கோணப்டுகின்ற்ன.

CH3COOCH3(aq)+H2O(aq)

⇌

CH3COOH(aq)+CH3OH (aq)

8.5.2 ்ைப்டித்தோ்ன சமநியை

 சமநியையில் உள்ள ஒரு விய்னயின, 

விய்ன்டுப்ோருள்கள், விய்னவியள ப்ோருள்கள் 

ஆகிை்ன பவவ்வறு நியையமகளில் 

கோணப்ட்டோல் அச்சமநியை ்ை்டித்தோ்ன 

சமநியை எ்னப்டும்.

எடுததுககோட்டு:

H2O (l) ⇌ H2O (g)
CaCO3 (s) ⇌ CaO (s) + CO2 (g)
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8.6 நிய்ற்தோகக விதி 

 1864ல் நோர்்வ நோட்யடச் சோர்ந்த 

்வதியிைல் அறிஞர்கள் ்மகமில்ைன குல்ப்ர்க 

மறறும் பீட்டர்்வ ஆகிை அறிஞர்கள் ்ல்்வறு 

மீளும் விய்னகயளப ்றறிை ஆய்வு முடிவுகளின 

அடிப்யடயில் நிய்ற்தோகக விதியிய்ன 

உருவோககி்னோர்கள்.

இவவிதிப்டி,

 எந்த ஒரு ்நரததிலும், பகோடுககப்ட்ட 

பவப்நியையில், ஒரு ்வதிவிய்னயின 

்வகம் என்து அந்நரததில், உள்ள 

விய்ன்டுப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகளின  

ப்ருககற ்ைனுககு ்நர் விகி்தததில் இருககும்.

விய்ன்வகம் α [விய்ன்டுப்ோருள்]x

 இஙகு x என்து விய்ன்டுப்ோருள்களின 
்வதிவிய்னக கூறு விகி்த குணகதய்தக 

(stoichiometric co-efficient) குறிபபிடுகி்றது.  

சதுர அயடபபு விய்ன்டு ப்ோருளின ்மோைோர் 

பசறிவிய்ன குறிபபிடுகி்றது.

்மோைோர் பசறிவு  = n
V







  mol dm-3(or) mol L-1

இஙகு n என்து ்மோல்களின 

எண்ணிகயகயையும், V என்து பகோள்கைனின 
க்ன அளயவயும் (dm3 (or) L) குறிபபிடுகின்ற்ன.

8.6.1 சமநியை மோறிலிகள் (Kp and KC):

நோம் பினவரும் மீளும் விய்னயிய்னக கருது்வோம்.

xA+yB ⇌ lC + mD 

 இஙகு A மறறும் B ஆகிை்ன விய்ன்டு 

ப்ோருள்கள் C மறறும் D ஆகிை்ன விய்னவியள 

ப்ோருள்கள் மறறும் x, y, l மறறும் m ஆகிை்ன 

முய்ற்ை A, B, C மறறும் D ஆகிை்னவறறின 

்வதி விய்னககூறு விகி்த குணகஙகயளக  

குறிபபிடுகின்ற்ன.

 நிய்ற்தோகக விதியிய்னப ்ைன்டுத்த, 

முன்்னோககிை விய்னயின விய்ன்வகம்,

rf α [A]x [B]y (or) rf = kf [A]x [B]y

இய்தப ்்ோை்வ, பின்்னோககிை விய்னயின 
விய்ன்வகம்,

rb α [C]l [D]m

(or)  

rb = kb [C]l[D]m

 

இஙகு kf மறறும் kb ஆகிை்ன விகி்த மோறிலிகள்

சமநியையில்

முன்்னோககிை விய்னயின ்வகம்  (rf) 

 = பின்்னோககிை விய்னயின ் வகம் (rb)

 kf [A]x [B]y = kb [C]l [D]m

 or 
kf

kb

[C]l [D]m

[A]x [B]y Kc= =

 இஙகு Kc என்து ்மோைோர் பசறிவின 

அடிப்யடயிைோ்ன சமநியை மோறிலி ஆகும்.

 பகோடுககப்ட்ட ஒரு பவப்நியையில், 

ஒரு விய்னயின சமன்டுத்தப்ட்ட 

சமன்ோட்டில் உள்ள விய்னவியளப 

ப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகயள 

அயவகளின ்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு 

உைர்த்தப்ட்ட்தன ப்ருககற்ைனுககும் 

விய்னப்டு ப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகளின 

அயவகளின ்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு 

உைர்த்தப்ட்ட்தன ப்ருககற்ைனுககும் 

இயட்ைைோ்ன விகி்தம் ஒரு மோறிலி ஆகும்.  

இம்மோறிலி சமநியை மோறிலி எ்னப்டுகி்றது.  

பின்னர் நோம் ்வதி விய்ன ்வகவிைல் ்ோடப 

்குதியில் இது ்்தோரோைமோக மட்டு்ம உண்யம 

எ்ன கற்்ோம்.
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 ்மறகண்டுள்ள விய்னயின, விய்ன்டு 

ப்ோருள்கள் மறறும் விய்னவியள ப்ோருள்கள் 

ஆகிை்ன வோயு நியையமயில் கோணப்ட்டோல், 

சமநியை மோறிலியை ்குதி அழுத்தஙகளின 

அடிப்யடயில் கீ்ை குறிபபிட்டுள்ளவோறு எழு்த 

இைலும்.

kp

pC
l × pD

m 
=

pA
x × pB

y 

இஙகு, PA,PB,PC மறறும் PD என்்ன முய்ற்ை 

வோயுநியையில் உள்ள A,B,C மறறும் D 
ஆகிை்னவறறின ்குதி அழுத்தஙகளோகும். 

8.6.2 Kp மறறும் Kc ஆகிை்னவறறிககு 
இயட்ைைோ்ன ப்தோடர்பு:

 விய்ன்டு ப்ோருள்கள் மறறும் 

விய்னவியள ப்ோருள்கள் ஆகிை அய்னததும் 

நல்லிைல்பு வோயு நியையமயில் உள்ள பினவரும் 

ப்ோதுவோ்ன விய்ன ஒனய்ற நோம் கருது்வோம்.

xA+yB ⇌ lC +mD

சமநியை மோறிலி Kc ன மதிபபு

kc

[C]l [D]m

[A]x [B]y
=   (1)

மறறும்  Kpன மதிபபு

kp

pC
l × pD

m 
=

pA
x × pB

y 
(2)

நல்லிைல்பு வோயுச் சமன்ோட்டின ்டி  

PV nRT
or

P n
V

RT

=

=

 

  

எ்ன்வ,

்குதி அழுத்தம் (P) = ்மோைோர் பசறிவு × (RT)

 ்மறகண்டுள்ள்தன அடிப்யடயில் 

விய்ன்டுப்ோருள்கள் மறறும் விய்னவியளப 

ப்ோருள்களின ்குதி அழுத்தஙகயள 

பினவருமோறு எழு்த இைலும்.

pA
x = [A]x [RT]x

pB
y = [B]y [RT]y

pC
1 = [C]l [RT]l

pD
m = [D]m [RT]m

சமன்ோடு (2)ல் பிரதியிட

kp

[C]l [RT]l [D]m [RT]m

=
[A]x [RT]x [B]y [RT]y

(3)

(4)

kp

[C]l [D]m [RT]l+m

=
[A]x [B]y [RT]x+y

kp

[C]l [D]m

=
[A]x [B]y [RT](l+m) - (x+y)

சமன்ோடு (1) மறறும் (4) ஐ ஒபபிடும்்்ோது,

kp = Kc (RT)(Δng) (5)

இஙகு,

  Δ ng என்து வோயு நியையமயில் உள்ள 

விய்னவியளபப்ோருள்களின ்மோல்களின 

எண்ணிகயகககும், விய்ன்டுப்ோருள்களின 

்மோல்களின எண்ணிகயகககும் இயட்ைைோ்ன 

்வறு்ோடோகும்.

எ்ன்வ, பினவரும் ப்தோடர்புகயள நோம் ப்்றைோம்.

 Δ ng = 0 எனும்்்ோது,
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Kp = Kc (RT)0 = Kc

உ்தோரணம்:

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI (g)

N2 (g) +O2 (g) ⇌ 2NO(g)

Δng ஆ்னது ்நர்குறி மதிபய் ப்றும் ்்ோது

Kp = Kc (RT)+ve

Kp>Kc

2NH3(g) ⇌ N2 (g) + 3H2 (g)

PCI5 (g) ⇌ PCl3 (g) + Cl2 (g)

Δng ஆ்னது எதிர்குறி மதிபய் ப்றும் ்்ோது

Kp = Kc (RT)-ve

Kp< Kc

எடுததுககோட்டு:

2H2(g) + O2(g) ⇌ 2H2O (g)

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3 (g)

அட்டவயண8.1 சிை மீளும்விய்னகளில், 

சமநியை மோறிலிகளுககியட்ைைோ்னத ப்தோடர்பு.

மீளும் விய்ன
சமநியை 
மோறிலி

முன்்னோககு விய்னககு

x A+yB ⇌ lC+mD

Kc எனக

விய்னயை மறுதியசயில் 

மோறறி எழுதும்்்ோது, 

lC+mB ⇌ xA+yB

Kc 
' 1=

Kc

A

C

B

A

B

D

C

D

K1

K3

K2

K4

 
எனில்

K4 K1K2K3=

8.6.3 ்ை்டித்தோ்ன சமநியைககோ்ன சமநியை 
மோறிலி

 பினவரும் ்ை்டித்தோ்ன சமநியையிய்னக 

கருதுக.

CaCO3 (s) ⇌ CaO (s) + CO2 (g)

 ்மறகண்டுள்ள விய்னககு சமநியை 

மோறிலியை பினவருமோறு எழு்த இைலும்.

kc

[CaO(s)][CO2(g)]
=

CaCO3 (s)

 ஒரு பகோடுககப்ட்ட பவப்நியையில், 
ஒரு தூை ்டிகம் எப்்ோதும் ஒ்ர பசறிவிய்னக  
பகோண்டிருககும். ஏப்னனில் தூை ்டிகம் 
விரிவயடநது பகோள்கைய்ன அயடககும் 
்தனயமயை ப்றறிருககோ்த்தோல் அ்தன பசறிவு 

மோ்றோதிருககும். அ்தோவது அ்தன ்மோைோர் பசறிவு 
மோ்றோதிருககும். எ்ன்வ ஒரு தூை ்டிகததின 
்மோைோர் பசறிவிய்ன நோம் மோறிலிைோகக 
பகோள்ளைோம்.  ்மறகண்டுள்ள சமன்ோட்டிய்ன 

பினவருமோறு மோறறிையமககைோம். 

or

Kc [CO2 (g)]=

Kp pCO2
=

 ்மறகண்டுள்ள விய்னயின சமநியை 
மோறிலிைோ்னது கோர்்னயட ஆகயஸைடின 
பசறிவுய்ன மட்டு்ம ப்ோறுதது அயமயும்.  
்மலும் கோல்சிைம் கோர்்்்னட் மறறும் கோல்சிைம் 
ஆகயஸைடு ஆகிை்னவறறின பசறிவுகயளப 
ப்ோருதது அயமவதில்யை.

 இய்தப்்ோை்வ, ஒரு குறிபபிட்ட 
பவப்நியையில், தூை திரவஙகளின ்மோைோர் 
பசறிவும் மோறுவதில்யை. எ்ன்வ, சமநியை 
மோறிலிககோ்ன சமன்ோடு எழுதும்்்ோது தூை 
திரவஙகளின பசறிவும் கணககில் எடுததுக 

பகோள்ளப்டுவதில்யை.

எடுததுககோட்டு,

CO2(g) + H2O (l) ⇌ H+(aq) + HCO3
– (aq)

இஙகு H2O (l) தூை திரவம் என்்தோல் Kc ன 

மதிபபு பினவருமோறு குறிபபிடப்டுகி்றது.
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K
H aq HCO aq

CO gC =
+ −[ ( )][ ( )]

[ ( )]
3

2

எடுததுககோட்டு

பினவரும் விய்னகளுககு Kp மறறும் Kc ஐ 
எழுதுக.

1) 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 

2) 2CO(g) ⇌ CO2(g) + C(S)

1 3
2

2
2

2

2

2
2

3

2

)
[ ]

[ ] [O ]
K

SO
SO

K
P

P PO

C

P
SO

SO

=

=
×

2

3

2
2 2

3
2

3
2

2)
[ ]
[ ]

)
[ ]

[ ]

\ = =

=

K
CO
CO

K
P
P

K
AgNO

NH

C P
CO

CO

C

1. பினவரும் விய்னயிய்னக கருதுக.
Fe3+(aq) + SCN–(aq) ⇌ 

[Fe(SCN)]2+(aq)
 Fe3+ மறறும் SCN- ஆகிை்ன 

முய்ற்ை 1x10-3m மறறும் 8x10-4m என்ற 

துவகக ்மோைோர் பசறிவிய்ன ப்றறுள்ள 

கயரசல் ்தைோரிககப்டுகி்றது.  சமநியையில் 
[Fe(SCN)]2+ன பசறிவு 2x10-4m சமநியை 

மோறிலியின மதிபபிய்னக கண்டறிக.

2. 1atm NO மறறும் 1atm O2 ஐ 

ப்தோடகக பசறிவுகளோகக பகோண்ட NOன 

வளிமண்டை ஆகசிஜ்்னற்ற விய்ன.
2NO(g) + O2(g) ⇌ 2NO2(g)

 ஆ ய் ந ்த றி ை ப ் டு கி ்ற து .  
சமநியையில், ஆகசிஜனின ்குதி அழுத்தம் 
0.52atm எனில் இவவிய்னககோ்ன Kpன 

மதிபய்க கோண்க.

?்தனமதிபபீடு

மறறும்

8.7 சமநியை மோறிலியின ்ைன்ோடுகள்

 சமநியை மோறிலியைப ்றறிை அறிவின 

மூைம் நோம்,

1. நிகர விய்ன எததியசயில் நிகழும் என்்தய்ன 

கணிகக இைலும்.

2. விய்ன நிகழும் அளவிய்னத தீர்மோனிகக இைலும்.

3. சமநியையில் உள்ள விய்ன்டுப்ோருள்கள் 

மறறும் விய்னவியளபப்ோருள்கள் 

பசறிவுகயளக கண்டறிை இைலும்.

ஆ்னோல் இச் சமநியை மோறிலிகயளக பகோண்டு 

முன்்னோககிை விய்ன அல்ைது பின்்னோககிை 

விய்னயின விய்ன்வகஙகயளப ்றறி 

எத்தகவயையும் கண்டறிை இைைோது என்து 

குறிபபிடத்தககது.

8.7.1 விய்ன நிகழும் அளவிய்ன கணித்தல்

 சமநியை மோறிலியின மதிபபு KC ைோ்னது 

விய்ன எந்த அளவிறகு நிகழும் என்ய்த நோம் 
கண்டறிை உ்தவுகி்றது. அ்தோவது ஒரு குறிபபிட்ட 

பவப்நியையில், விய்னவியள ப்ோருள் உருவோகும் 

தியசயில் விய்னைோ்னது எந்த அளவிறகு 

நிகழ்கி்றது என்்தய்ன கண்டறிை உ்தவுகி்றது.

 KCன மதிபபு மிக அதிகமோக இருபபின, 

அது அவவிய்ன அதிக அளவு வியளப்ோருளுடன  

சமநியையை அயமககி்றது என்்தய்னக 

குறிபபிடுகி்றது. மோ்றோக குய்றவோ்ன KC 

மதிப்ோ்னது குய்றந்த அளவு வியளப்ோருளுடன  
சமநியை அயடகி்றது என்ய்தக குறிபபிடுகி்றது.

 ப்ோதுவோக, KC ன மதிபபு 103ஐ விட அதிகம் 

எனில், விய்னைோ்னது ஏ்றத்தோை நிய்றவயடயும் 

வயகயில் ப்தோடர்நது நிகழ்கி்றது. KCன மதிபபு 
10-3ஐ விட குய்றவோக இருபபின விய்ன அரி்தோக 

ப்தோடர்நது நிகழும். KC ன மதிபபு 10-3 மு்தல் 103 

வயரயிைோ்ன அளவில் இருபபின, சமநியையில், 
குறிபபிடத்தகக அளவு விய்ன்டுப்ோருள்கள் 

மறறும் விய்னவியள ப்ோருள்கள் ஆகிை இரண்டும் 

கோணப்டுகின்ற்ன.
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அட்டவயண 8.2. KC 
ஐ ப்ோருதது விய்ன நிகழும் அளவு

KC ன மதிபபு KC < 10-3 10-3 < KC < 103 KC > 103

விய்ன்டு 
ப்ோருட்கள் மறறும் 

விய்ன வியள 
ப்ோருட்களின 

ஒபபீட்டுச் பசறிவு

[வியளப்ோருள்] << 
[விய்ன்டுப்ோருள்]

குறிபபிடத்தகக அளவு 
விய்ன்டு மறறும் விய்ன 

வியளப ப்ோருள்கள்

[விய்னவியளபப்ோருள்] 
>> 

[விய்ன்டு ப்ோருள்]

விய்ன நிகழும் 
அளவு

முன்்னோககிை 
தியசயில் விய்ன 

சிறி்தள்வ 
நிகழ்நதுள்ளது

முன்்னோககிை விய்ன 
மறறும் பின்்னோககிை 

விய்ன ஆகிை இரண்டும் 
குறிபபிடத ்தகக அளவு 

நிகழ்நதுள்ளது.

விய்ன ஏ்றத்தோை 
முடிைவயடயும் நியையில் 

உள்ளது.

கணிபபு
பின்்னோககிை 

விய்னககு சோ்தகம்

முன்்னோககிை 
விய்ன்ைோ அல்ைது 

பின்்னோககிை  விய்ன்ைோ 
விஞ்சியிருப்தில்யை

முன்்னோககிை விய்னககு 
சோ்தகம்

எடுததுககோட்டு

500 K பவப்நியையில் 
நீர் சிய்தவயட்தல்  

2H2O(g) ⇌ 2H2(g) + 
O2 (g)

KC = 4.1 × 10-48

1000Kல் யநட்ரோஜன 
ஆகசிஜ்்னற்றம்
N2(g) + O2(g) ⇌ 

2NO(g)
KC = 1× 10-30

1000K பவப்நியையில் 
பு்ரோமின ்மோ்்னோ 

கு்ளோயரடின 
சிய்தவயட்தல்

2BrCl(g) ⇌ Br2(g) + 
Cl2(g)
KC = 5

700Kல் HI உருவோ்தல் 
700 K

H2(g) + I(g) ⇌ 2HI(g)
KC = 57.0

300Kல் HCl உருவோ்தல்
H2(g) + Cl2(g)  ⇌ 2HCl (g)

KC = 4 × 1031

1000Kல் கோர்்ன 
்மோ்னோகயஸைடின 
ஆகசிஜ்்னற்றம்

2CO(g) + O2 (g) ⇌
2CO2(g) 

KC = 2.2 × 1022

எடுததுககோட்டு

பினவரும் சமநியை விய்னகயளக கருதுக.

அயவகளின சமநியை மோறிலிகயளத ப்தோடர்பு ்டுததுக.

i) N2 + O2 ⇌ 2NO ; K1  ii) 2NO + O2 ⇌ 2NO2 ; K2 iii) N2 + 2O2 ⇌ 2NO2 ; K3
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8.7.2 விய்னயின தியசயிய்ன நிர்ணயித்தல்

 ஒரு குறிபபிட்ட பசறிவு / ்குதி 

அழுத்தஙகயள உயடை விய்ன்டுப்ோருள் மறறும் 

விய்னவியள ப்ோருள்களுககு, நிகர விய்ன 

நிகழும் தியசயிய்ன சமநியை மோறிலியைக 

பகோண்டு தீர்மோனிகக இைலும்.

ஒரு ப்ோதுவோ்ன ஒரு்டித்தோ்ன விய்னயிய்னக 

கருது்வோம்.

xA + yB ⇌ lC + mD

 ்மறகண்டுள்ள விய்னககு, சமநியைைற்ற 

நியையில், விய்னக குணகம் (Q)யவ பினவருமோறு 

வயரைறுககைோம்

 சமநியைைற்ற நியையில், பகோடுககப்ட்ட 

ஒரு பவப்நியையில், விய்னவியளப 

ப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகயள 

அயவகளின ்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு 

உைர்த்தப்ட்ட்தன ப்ருககற்ைனுககும் 

விய்னப்டு ப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகளின 

அயவகளின ்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு 

உைர்த்தப்ட்ட்தன ப்ருககற்ைனுககும் 

இயட்ைைோ்ன விகி்தம்  விய்ன குணகமோகும்.

 சமநியைைற்ற நியையில், விய்னக 

குணகம் (Q)யவ பினவரும் சமன்ோட்யடப 

்ைன்டுததி கணககிட இைலும்.

Q
C D
A

m

=
[ ] [ ]
[ ] [B]x y

l

 விய்ன ப்தோடர்நது நிகழும் ்்ோது, 

விய்ன்டுப்ோருள்கள் மறறும் விய்னவியள 

ப்ோருள்களின பசறிவு மறறும் Q ன மதிபபும் 

சமநியை அயடயும் வயர மோறிகபகோண்்ட 

இருககும். ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில் 
Q ன மதிபபு KC ககு சமமோகி்றது. சமநியை 

அயடந்த பின்னர் Q ன மதிபபில் மோற்றம் ஏதும் 

ஏற்டுவதில்யை. Q ன மதிபய் KC உடன ஒபபிட்டு 

நோம் விய்னயின தியசயிய்னத தீர்மோனிகக 

இைலும்.

• Q = Kc, எனும்்்ோது விய்ன சமநியையில் 

உள்ளது.

• Q > Kc, எனும்்்ோது விய்னைது 

பின்்னோககிை தியசயில் நிகழ்கி்றது.  

அ்தோவது விய்ன்டுப்ோருள் உருவோகி்றது.

• Q < Kc, எனும்்்ோது விய்னைது 

முன்்னோககிை தியசயில் நிகழ்கி்றது.  

அ்தோவது விய்னவியள ப்ோருள் உருவோகி்றது

விய்ன்டு 
ப்ோருள்

வியள 
ப்ோருள்

சமநியை

Qc

Qc

Qc

KcKc Kc
விய்ன 

ப்தோடர்நது 

நிகழு்தல்

விய்ன 

ப்தோடர்நது 

நிகழு்தல்

்டம் 8.4 விய்ன நிகழும் தியசயிய்ன 

தீர்மோனித்தல்

எடுததுககோட்டு 1

717K பவப்நியையில் பினவரும் விய்னககு Kcன 

மதிபபு 48.

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

 ஒரு குறிபபிட்ட நியையில், H2, I2, மறறும் 

வியள 
ப்ோருள்

விய்ன்டு 
ப்ோருள்
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HIன பசறிவுகள் முய்ற்ை 0.2mol L-1, 0.2 mol 
L-1 மறறும் 0.6 mol L-1 எ்ன கண்டறிைப்டுகி்றது.  

்மறகண்டுள்ள ்தகவல் மூைம் நோம் விய்ன நிகழும் 

தியசயிய்ன பினவருமோறு கண்டறிை இைலும்

Q HI
H I

= =
×
×

=
[ ]

[ ][ ]
. .
. .

2

2 2

0 6 0 6
0 2 0 2

9

Q<KC என்்தோல், விய்னைோ்னது முன்்னோககிை 

தியசயில் நிகழும்.

எடுததுககோட்டு 2

N2O4 (g) ⇌ 2NO2(g)

 373Kல், ்மறகண்டுள்ள விய்னககு 
KC = 0.21. பகோடுககப்ட்ட ்நரததில் N2O4 

மறறும் NO2 
ஆகிைவறறின பசறிவுகள் முய்ற்ை 

0.125 mol dm-3 மறறும் 0.5 mol dm-3 எ்ன 

கண்டறிைப்ட்டது. இவ விவரஙகளிலிருநது 

விய்ன நிகழும் தியசயிய்ன நோம் பினவருமோறு 
தீர்மோனிகக இைலும்.

Q
NO
N O

= =
×

=
[ ]
[ ]

. .
.

2
2

2 4

0 5 0 5
0 125

2

 Qன மதிப்ோ்னது KCன மதிபபிய்ன விட 

அதிகம் எ்ன்வ Qன மதிபபு 0.21 ஆகும் வயர 

விய்னைோ்னது பின்்னோககிை தியசயில்,  நிகழும்.

3. யஹட்ரஜய்ன ப்தோழில் முய்றயில் 
்தைோரிகக பினவரும் நீர்வோயு மோற்ற விய்ன 
மிக முககிைமோ்ன்தோகும்.

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
 பகோடுககப்ட்ட பவப்நியையில் KP 

= 2.7, 2L குடுயவயில் 0.13்மோல் CO, 0.56 
்மோல் நீர் 0.78 ் மோல் CO2 மறறும் 0.28 ் மோல் 
H2 ஆகிை்ன எடுததுகபகோள்ளப்ட்டோல், 
சமநியையை அயடை விய்ன எந்த தியசயில் 

நிகழும் எ்னக கண்டறிக.

?்தன மதிபபீடு

8.7.3 சமநியையில் விய்ன்டு ப்ோருள்கள் 
மறறும் விய்ன வியளப்ோருள்களின 
பசறிவுகயள கணககிடு்தல்

 ஒரு விய்னககு, விய்ன்டு ப்ோருள்கள் 

மறறும் விய்ன வியளப்ோருள்கள் ஆகிைவறறின 

சமநியைச் பசறிவுகள் ப்தரிநதிருபபின, சமநியை 

மோறிலியைக கணககிடைோம் அய்தப ்்ோை்வ 

சமநியை மோறிலி மதிபபு ப்தரிநதிருபபின சமநியைச் 

பசறிவுகயளக கண்டறிை இைலும்.

 HI உருவோகும் விய்னயை நோம் கருது்வோம். 
‘a’ ் மோல் யஹட்ரஜன மறறும் ‘b’ ் மோல் அ்ைோடின 

வோயுககள், V பகோள்ளளவு உயடை கைனில் 

விய்னபுரிை அனுமதிககப்டுகின்ற்ன. X ்மோல் 

யஹட்ரஜன x ் மோல் அ்ைோடினுடன விய்னபுரிநது 
2x ்மோல் HIஐ ்தருவ்தோகக பகோள்்வோம்.

H2 (g)+ I2 (g) ⇌ 2HI2(g)

H2 I2 HI
ஆரம்்ததில் உள்ள 

்மோல்களின எண்ணிகயக
a b 0

விய்ன்ட்ட ்மோல்களின 

எண்ணிகயக
x x 0

சமநியையில் உள்ள 

்மோல்களின எண்ணிகயக
a-x b-x 2x

சமநியையில் ்மோைோர் 

பசறிவு
a-x
V

b-x
V

2x
V

நிய்ற்தோகக விதியைப ்ைன்டுத்த,

K HI
H I

x
V

a x
V

b x
V

x
a x b

C =

=









−







−







=
−( ) −

[ ]
[ ][ ]

2

2 2

2

2
2

4
xx( )

 சமநியை மோறிலி KP ன மதிபபிய்ன 

பினவருமோறு கணககிட இைலும்.

KPககும் Kc ககும் இயட்ைைோ்ன ப்தோடர்பிய்ன 

நோம் அறி்வோம்.
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K K RTP C
ng= ∆( ) ( )

இஙகு

Δn(g) = np – nr= 2 – 2 = 0

எ்ன்வ Kp = Kc

K x
a x b xP =

− −
4 2

( ) ( )

தீர்ககப்ட்ட கணககு 

 ஒரு ்மோல் யஹட்ரஜன மறறும் ஒரு 

்மோல் அ்ைோடின கைககப்ட்டு சமநியை அயடை 

அனுமதிககப்டுகி்றது. சமநியைக கையவயில் 

0.4 ்மோல் HI கோணப்டுகி்றது. சமநியை 

மோறிலியைக கணககிடுக.

பகோடுககப்ட்ட ்தரவுகள்

 [H2] = 1 ்மோல் [I2] = 1 ் மோல்

சமநியையில், [HI] = 0.4 ்மோல் Kc= ?

தீர்வு

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

H2 I2 HI
ஆ ர ம் ் த தி ல் 
உள்ள ்மோல்கள்

1 1 -

ச ம நி ய ை யி ல் 
உள்ள ்மோல்கள்

1-x 1-x 2x = 0.4.

x=0.2
0.8 0.8 0.4

∴ = =
×
×

=K HI
H IC
[ ]

[ ][ ]
. .
. .

.
2

2 2

0 4 0 4
0 8 0 8

0 25

PCl5 
சிய்தவயட்தல்:

     ‘V’ க்னஅளவுள்ள ஒரு கைனில் ‘a’ ்மோல் PCl5 

எடுததுகபகோள்ளப்டுவ்தோகக கருது்வோம்.  

‘x’ ்மோல் PCl5 சிய்தவயடநது x ்மோல் PCl3 

மறறும் x ்மோல் Cl2யவத ்தருகி்றது எனக.

PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g)

PCl5 PCl3 Cl2

ஆரம்்ததில் உள்ள 

்மோல்களின எண்ணிகயக
a 0 0

சிய்தவயடந்த ்மோல்களின 

எண்ணிகயக
x 0 0

சமநியையில் உள்ள 

்மோல்களின எண்ணிகயக
a-x x x

சமநியையில் ்மோைோர் 

பசறிவு
a x

V
− x

V
x
V

நிய்ற்தோகக விதியிய்னப ்ைன்டுத்த,

K
PCl Cl

PCl

x
V

x
V

a x
V

x
a x VC = =

















−







=
−

[ ][ ]
[ ] ( )

3 2

5

2

 Kpன மதிபபிய்ன பினவருமோறு 

கணககிடைோம்.

Kpககும் Kcககுமோ்னத ப்தோடர்பிய்ன நோம் 
அறி்வோம்.

K K RTP C
ng= ∆( )( )

இஙகு

Δng = np – nr= 2 – 1 = 1

Kp = Kc (RT)

PV = nRT எ்ன நோம் அறி்வோம்.

RT PV
n

=
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K
NH

N H

x
V

a x
V

b x
V

a

C

KC

=

=









−







−







=

[ ]
[ ][ ]

3
2

2 2
3

2

3

2

x2

V2









4

3

−−







−







x
V

b x
V

3 3

=
x2 V4

(a-x) (b-3x)2

2

K
NH

N H

x
V

a x
V

b x
V

a

C

KC

=

=









−







−







=

[ ]
[ ][ ]

3
2

2 2
3

2

3

2

x2

V2









4

3

−−







−







x
V

b x
V

3 3

=
x2 V4

(a-x) (b-3x)2

2

Kpன மதிபய் பினவருமோறு கணககிடைோம்.

K K RTP C
ng= ∆( )( )

 Δng = np – nr= 2 – 4 = -2

K x V
a x

RTp =
− −

−4
3

2 2

3
2

( ) (b x)
( )

சமநியையில் பமோத்த ்மோல்களின எண்ணிகயக,

n= a-x + b-3x+ 2x = a+b-2x

K x V
a x

PV
n

K x V
a x

n
PV

p

p

=
− −

× 





=
− −

× 


−4
3

4
3

2 2

3

2

2 2

3

( ) (b x)

( ) (b x) 



=
− −

×
+ −





=
+ −

2

2 2

3

2

2 2

4
3

2

4 2

K x V
a x

a b x
PV

K
x a b x

p

p

( ) (b x)

( )
P22 33( ) (b x)a x− −

தீர்வு கண்டறிைப்ட்ட கணககுகள்

1. NH3, N2 மறறும் H2 ஆகிை்னவறறின 

சமநியைச் பசறிவுகள் முய்ற்ை 1.8x10-

2M, 1.2x10-2M மறறும் 3x10-2M.  N2 மறறும் 

இஙகு n என்து சமநியையில் உள்ள 

பமோத்த ்மோல்களின எண்ணிகயகயிய்னக 

குறிபபிடுகின்றது.

n = (a-x) + x + x = (a+x)

K x
a x V

PV
n

K x
a x V

PV
a x

K x P
a x a x

p

p

p

=
−

=
− +

=
− +

2

2

2

( )

( ) ( )

( ) ( )

ப்தோகுபபு முய்றயில் அம்்மோனிைோ 
்தைோரித்தல்.

 ‘a’்மோல் யநட்ரஜன மறறும் ‘b’ ்மோல் 

யஹட்ரஜன ஆகிை்ன ‘V’ க்னஅளவுள்ள ஒரு 

கைனில் எடுததுக பகோள்ளப்ட்டு அம்்மோனிைோ 

உருவோககப்டும் விய்னயைக கருதுக. ‘x’ 
்மோல் யநட்ரஜன ‘3x’ ்மோல் யஹட்ரஜனுடன 

விய்னபுரிநது 2x ்மோல் அம்்மோனிைோ 

உருவோகி்றது எனக.

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

N2 H2 NH3

ஆரம்்ததில் உள்ள 

்மோல்களின 

எண்ணிகயக
a b 0

விய்னபுரிந்த 

்மோல்களின 

எண்ணிகயக
x 3x 0

சமநியையில் 

உள்ள ்மோல்களின 

எண்ணிகயக
a-x b-3x 2x

சமநியையில் ்மோைோர் 

பசறிவு
a x

V
− b x

V
−3 2x

V

நிய்ற்தோகக விதியைப ்ைன்டுத்த,

Unit 8 final .indd   14 14-09-2018   19:03:32

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



15

H2விலிருநது NH3 உருவோகும் விய்னககு சமநியை 

மோறிலியின மதிபபிய்னக கோண்க.

பகோடுககப்ட்டயவ:

[NH3] = 1.8 × 10-2 M

[N2] = 1.2 × 10-2 M

[H2] = 3 × 10-2 M

Kc = ?

தீர்வு:

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

K x V
a x

PV
n

K x V
a x

n
PV

p

p

=
− −

× 





=
− −

× 


−4
3

4
3

2 2

3

2

2 2

3

( ) (b x)

( ) (b x) 



=
− −

×
+ −





=

2

2 2

3

2

3
2

2 2

4
3

2K x V
a x

a b x
PV

K
NH

N H

p

C

( ) (b x)

[ ]
[ ][ ]]

. .
.3

2 2

2 2 2 2

3 2

1 8 10 1 8 10
1 2 10 3 10 3 10 3 10

1 10

=
× × ×

× × × × × × ×

= ×

− −

− − − −

l mmol−2

2. 298K பவப்நியையில் என்ற விய்னககு 

A + B  ⇌ C + D  சமநியை மோறிலியின மதிபபு 100. 
்மறகண்டுள்ள நோனகு விய்னபப்ோருள்களின 

துவககச் பசறிவுமுய்ற்ை 1M எனில், விய்னவியள 

ப்ோருள் Dயின சமநியைச் பசறியவக கண்டறிக.

பகோடுககப்ட்டயவ:

[A] = [B] = [C]= [D] =1 M

Kc = 100 

[D]eq = ?

தீர்வு:

விய்னப ப்ோருள்களின விய்னப்ட்ட ்மோல்களின 

எண்ணிகயகயை X எனக. 

A B C D
ஆரம்்ச் பசறிவு 1 1 1 1
சமநியையில் 

(்வதிவிய்னககூறு 

விகி்த 

அடிப்யடயில்)

1-x 1-x 1+x 1+x

K
C
A B

x
x x

x
x

C =

=
+ +
− −

=
+ +
−

[ ][D]
[ ][ ]

( ) ( x)
( ) ( )

( ) ( x)
( )

100
1 1
1 1

100
1 1
1 (( )

( )

.

1

10 1
1

10 1 1

10 10 1 0

9 11 0

11 9

9
11

0

−

=
+
−

− = +

− − − =

− =

=

= =

x

x
x

x x

x x

x

x

x 8818

[D] eq =  1+x = 1 + 0.818 = 1.818M

4 423K பவப்நியையில், 1dm3 கைனில் 
1 ்மோல் PCl5 எடுததுகபகோள்ளப்ட்டு 
சமநியை அயடை அனுமதிககப்டுகி்றது.  

விய்னககையவயின சமநியைச் 

பசறிவுகயளக கோண்க.  (PCl5 

சிய்தவயடயும் விய்னககு 423Kல் Kcன 

மதிபபு 2)

?்தனமதிபபீடு

8.8  லீ-சோட்லிைர் ்தததுவம்

 ப்தோகுபபு முய்றயில் அம்்மோனிைோ 

்தைோரித்தல் ்்ோன்ற முககிைமோ்ன ப்தோழிற 

முககிைததுவம் வோய்ந்த விய்னகள் மீள் 

்தனயமயுயடையவ.  இத்தயகை விய்னகளில் 

அதிக்ட்ச வியளப்ோருயளப ப்்ற 

சோ்தகமோ்ன விய்ன நி்ந்தய்னகயள அறி்தல் 

முககிைமோ்ன்தோகும்.   விய்ன நிகழ்நி்ந்தய்னகயள 

மோறறிையமப்்தன மூைம் சமநியையில் உள்ள 

ஒரு அயமபபில் ்ோதிபபிய்ன ஏற்டுததும்்்ோது, 

புதிை நி்ந்தய்னகளுககு ஏற்றவோறு அயமபபு 

மோற்றததிறகு உட்்ட்டு மீளவும் சமநியையை 

அயடகி்றது.

 பவப்நியை, அழுத்தம் மறறும் பசறிவு 

ஆகிைவறய்ற மோறறிையமப்்தோல் சமநியையில் 
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உள்ள அயமபபின மீது ஏற்டும் வியளவிய்ன லீ-

சோட்லிைர் பிரோன ்தததுவததிய்னப ்ைன்டுததித 

தீர்மோனிகக இைலும்.

இத்தததுவம் பினவருமோறு

 சமநியையில் உள்ள அயமபபின மீது ஒரு 

்ோதிபபிய்ன ஏற்டுததும் ்்ோது, அப்ோதிபபி்னோல் 

ஏற்டும் வியளவிய்ன ஈடு பசய்யும் தியசயில் 

சமநியை ்தனய்னத ்தோ்்ன நகர்ததி 

அவவியளவிய்ன சரி பசய்து பகோள்ளும்.

8.8.1 பசறிவி்னோல் ஏற்டும் வியளவு

 சமநியையில், விய்ன்டு ப்ோருள்கள் 

மறறும் விய்ன வியளப்ோருள்களின பசறிவில் 

எவவி்த மோற்றமும் ஏற்டுவதில்யை.  அதிக அளவு 

விய்ன்டு ப்ோருயள்ைோ அல்ைது விய்ன வியளப 

ப்ோருயள்ைோ சமநியையில் உள்ள அயமபபில் 

்சர்ககும் ்்ோது ப்தோடர்புயடை விய்னப 

ப்ோருட்களின பசறிவில் மோற்றம் ஏற்டுகி்றது.

 லீ-சோட்லிைர் ்தததுவததின்டி, ஒரு 

விய்ன ப்ோருளின பசறிவு அதிகரிப்ோல் ஏற்டும் 

வியளவி்னோல் சமநியைைோ்னது ்சர்ககப்ட்ட 

அந்த விய்னப்ோருயள ்ைன்டுததும் தியசயில் 

நகரும்.

பினவரும் விய்னயிய்னக கருதுக.

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

 H2 
அல்ைது I2ஐ சமநியைக கையவயில் 

்சர்ப்்தோல் சமநியை ்ோதிப்யடகி்றது.  இ்த்னோல் 

ஏற்டும் வியளவிய்ன சிறுமமோகக, H2 மறறும் I2ஐ 

்ைன்டுததும் தியசயில் சமநியை நகருகி்றது.  

அ்தோவது ்சர்ககப்ட்ட விய்ன்டுப்ோருளின 

பசறிவு அதிகரிபபிய்ன சமனபசய்யும் வயகயில் 

கூடு்தைோக HI உருவோகி்றது.  எ்ன்வ  சமநியை 

மீளவும் அயடயும் வயகயில் முன்்னோககு 

விய்ன நயடப்றுகி்றது.  இய்தப ்்ோை்வ, 

சமநியைக கையவயிலிருநது வியள ப்ோருளோ்ன 
HIஐ நீககுவ்தன மூைமும் முன்்னோககு விய்ன 

நயடப்்ற சோ்தகமோ்ன சூையை ஏற்டுத்தைோம்.

 சமநியைக கையவயில் HIஐ ்சர்ப்்தோல், 

HIன பசறிவு அதிகரிககி்றது.  இச்பசறிவு 

அதிகரிபபின வியளவிய்ன ஈடு பசய்யும் வயகயில் 

சமநியை பின்்னோககிை தியசயில் நகரும்.

 யஹட்ரஜன மறறும் அ்ைோடினில் இருநது 

HI உருவோகும் விய்னயிய்னக கருததிறபகோண்டு 

பசறிவு மோறு்ோட்டி்னோல் ஏற்டும் வியளவிய்ன 

விளககைோம். ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில் 

சமநியையில் HI, H2 மறறும் I2ஆகிைவறறின 

பசறிவுகள் முய்ற்ை  பசறிவுகள் முய்ற்ை IM, 
0.2M மறறும் 0.1M எனில்

K HI
H IC = =

×
×

=
[ ]

[ ][ ] . .

2

2 2

1 1
0 2 0 1

50

 0.1M அ்ைோடிய்ன சமநியைக 

கையவயில் ்சர்ப்்தன மூைம் ்மறகண்டுள்ள 

சமநியை ்ோதிப்யடை பசய்ைப்டுகி்றது.  சிறிது 

்நரததிறகுப பின, சமநியைக கையவயில் உள்ள 
HIன பசறிவு 1.092M எ்ன கண்டறிைப்டுகி்றது.  
இநநியையில், லீசோட்லிைர் ்தததுவப்டி, 

அயமப்ோ்னது மீளவும் சமநியையிய்ன 

அயடநதுள்ள்தோ என்்தய்ன சரி்ோர்ப்்ோம்.

H2 I 2 HI
சமநியையில் பசறிவு 0.2 0.1 1
்ோதிபபு ஏற்டுதது்தல் 

(0.1M அ்ைோடின 

்சர்த்தல்)

+0.1

அ்ைோடிய்ன ்சர்த்த 

உடன பசறிவில் 

ஏற்டும் மோற்றம்

0.2 0.2 1

வி ய ்ன ப ் டு வ ்த ோ ல் 

பசறிவு மோற்றம் 
-x -x 2x

புதிை பசறிவு 0.2-x 0.2-x 1+2x

இபப்ோழுது, 

HIன பசறிவு  = 1+2x = 1.092 M

 2x = 0.092

 x = 0.046 M

எ்ன்வ, இநநியையில் H2 மறறும் அ்ைோடினின 

பசறிவு 
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[H2] = 0.2 – X = 0.2 -0.046 = 0.154

[I2] = 0.2 – X = 0.2 -0.046 = 0.154

இநநியையில், விய்னக குணகம் (Q)ன மதிபபு

Q HI
H I

= =
×
×

≈
[ ]

[ ][ ]
. .
. .

2

2 2

1 096 1 096
0 154 0 154

50

Qன மதிபபு Kc மதிபபிறகுச் சமம்.

 எ்ன்வ, இநநியையில் சமநியைைோ்னது 

மீளவும் எய்்தப்ட்டுள்ளது என்ற முடிவிறகு 

நோம் வரைோம்.  ்மலும் அ்ைோடினின பசறிவு 

அதிகரிபபி்னோல் சமநியையில் HI ன பசறிவும் 

அதிகரிததுள்ளது எ்ன அறிைமுடிகி்றது.

பச
றி

வு
 (m

)

1.00

0.5

0.2 H2, I2

்ோதிபபு

H2

்நரம்

I20.1

Q = K
Q = K

HI
HI

Q ≠ K

்டம் 8.5 அ்ைோடின ்சர்ககப்டுவ்தைோல் HI 
உருவோ்தலில் ஏற்டும் வியளவு.

CaCO3ல் இருநது ப்ருமளவு 
CaO ்தைோரிககும் விய்னயில் 

உருவோகும் CO2 ஆ்னது 

ப்தோடர்நது விய்னக கைனில் 

இருநது சீரோக நீககப்டுவ்தோல் 

விய்ன முறறிலும் நயடப்று்தயை ்நோககி 

சமநியை நகர்த்தப்டுவ்தறகு கோரணமோக 

அயமகி்றது. இய்தப ்்ோை்வ அம்்மோனிைோ 

்தைோரிககப்டும் ்ஹ்ர் முய்றயில் உருவோகும் 

அம்்மோனிைோ திரவமோககி நீககப்டுவ்தோல் 

விய்ன ப்தோடர்நது முன்்னோககு தியசயில் 

நிகழ்த்தச் பசய்ைப்டுகின்றது.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

8.8.2 அழுத்தத்தோல் ஏற்டும் வியளவு

 வோயு நியையமயில் கோணப்டும் 

விய்னபப்ோருள்கயள பகோண்டுள்ள சமநியை 

அயமபபுகளின மீது மட்டு்ம அழுத்த 

அதிகரிபபு குறிபபிடத்தகக வியளவிய்ன 

ஏற்டுததுகி்றது.  அயமபபின மீ்தோ்ன அழுத்தம் 

அதிகரிககப்டும்்்ோது அ்தறகு இயணைோ்ன 

அளவில் க்னஅளவு குய்றகி்றது. இ்தய்ன 

சமன பசய்யும் வயகயில் குய்றவோ்ன ்மோல்கள் 

எண்ணிகயகயுயடை வோயு விய்ன ப்ோருள்கள் உள்ள 

தியசயை ்நோககி சமநியை நகர்கி்றது. யநட்ரஜன 

மறறும் யஹட்ரஜனிலிருநது அம்்மோனிைோ 

ப்தோகுககப்டும் விய்னயைக கருதுக.

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

 மூடிை உநதுத ்தண்டுடன கூடிை 

உருயள கைனில் அயமப்ோ்னது சமநியை 

அயடை அனுமதிககப்டுவ்தோகக கருது்வோம்.  

அழுத்ததய்த அதிகரிககும் ப்ோருட்டு உநதுத 

்தண்யட உள்்நோககி நகர்ததும்்்ோது க்னஅளவு 

குய்றகி்றது.  இந்த வியளவிய்ன சமன பசய்யும் 

ப்ோருட்டு வோயு மூைககூறுகளின எண்ணிகயக 

குய்றயும் வயகயில் அயமப்ோ்னது ்தனய்ன 

மோறறிக பகோள்ளும் ப்ோருட்டு அம்்மோனிைோ 

உருவோகும் தியசயில் நகருகி்றது.  உநதுத 

்தண்யட நோம் ் மல்்நோககி நகர்ததி, அழுத்ததய்த 

குய்றத்தோல், க்னஅளவு அதிகரிககும்.  

இநநியையில் அம்்மோனிைோ சிய்தவயட்தல் 

ஆ்தரிககப்டுகி்றது.

்டம் 8.6 அம்்மோனிைோ ப்தோகுபபுமுய்றயில் 

்தைோரித்தல்
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 எனினும், வோயு நியையமயில் உள்ள 

விய்ன்டு ப்ோருட்களின ்மோல்களின 

எண்ணிகயகயும், விய்ன வியள ப்ோருட்களின 

்மோல்களின எண்ணிகயகயும் சமமோக 

உள்ள்்ோது (Δng=0) அழுத்த மோறு்ோடோ்னது 

அத்தயகை அயமபபுகளின மீது எத்தயகை 

வியளவுகயளயும் ஏற்டுததுவதில்யை.

உ்தோரணமோக பினவரும் விய்னயிய்னக கருதுக.

2 ்மோல்கள் 2 ்மோல்கள் விய்ன்டு 
ப்ோருட்கள்

விய்னவியள 
ப்ோருட்கள்⇒

H2(g) + I2 (g) ⇌ 2HI(g)

 இஙகு விய்ன்டு ப்ோருட்களின 

்மோல்களின எண்ணிகயக, விய்னவியள 

ப்ோருட்களின ்மோல்களின எண்ணிகயகககு 

சமமோக உள்ளது. (Δng=0) எ்ன்வ, 

இச்சமநியையின மீது அழுத்த மோறு்ோடு எவவி்த 

்ோதிபபிய்னயும் ஏற்டுததுவதில்யை.

8.8.3 பவப்நியையின வியளவு

 சமநியையில் உள்ள ஒரு அயமபபின 

பவப்நியையிய்ன மோறறிையமககும் ்்ோது, 

அ்த்னோல் ஏற்டும் வியளவிய்ன சமன பசய்யும் 

தியசயில் சமநியை நகரும்.

அம்்மோனிைோ உருவோகும் விய்னயை நோம் 

கருது்வோம்.
பவப் உமிழ்விய்ன

பவப்க பகோள்விய்ன

 இச்சமநியையில், முன்்னோககு விய்ன 

பவப் உமிழ்விய்ன அ்தோவது விய்னயின ்்ோது 

பவப் ஆற்றல் பவளியிடப்டுகி்றது. அ்்த 

்நரததில் பின்்னோககு விய்ன பவப்ம் உறிஞ்சும் 

பவப்க பகோள்விய்னைோகும்.

 பவப் ஆற்றயை அயமபபிறகு 

வைஙகுவ்தன மூைம் அயமபபின பவப்நியையை 

உைர்ததி்னோல், அ்தய்ன ஈடு பசய்யும் வயகயில் 

பவப்க பகோள்விய்ன நிகழும் அ்தோவது 

பின்்னோககு விய்னயில் சிை அம்்மோனிைோ 

மூைககூறுகள் சிய்தவயடநது யநட்ரஜன மறறும் 

யஹட்ரஜன மூைககூறுகயள உருவோககும்.  

இய்தப ்்ோை்வ, பவப்நியையை குய்றககும் 

்்ோது, பவப் உமிழ்விய்னைோ்ன அம்்மோனிைோ 

உருவோ்தல் நிகழும்.

 அழுத்தம் மறறும் பசறிவுகளில் 

மோற்றம் ஏற்டுததும்்்ோது சமநியைச் 

பசறிவுகளில் மோற்றம் ஏற்டும் சமநியை மோறிலி 

மோ்றோதிருககும் வயகயில் எ்ன நோம் ஏறபக்ன்வ 

கற்றறிநதுள்்ளோம். எனினும், பவப்நியையில் 

மோற்றம் ஏற்டுத்தப்டும்்்ோது, சமநியை மீளவும் 

எய்்தப்டும். ஆ்னோல் சமநியை மோறிலியின 

மதிபபில் மோற்றம் ஏற்டும். அ்தோவது சமநியை 

மோறிலியின மதிபபு பவப் நியையைப ப்ோறுதது 

அயமயும்.

8.8.4 விய்ன்வக மோறறியின வியளவு

 விய்ன்வக மோறறியை ்சர்ப்்தன மூைம் 

சமநியையில் எவவி்த ்ோதிபபும் ஏற்டுவதில்யை.  

விய்ன்வக மோறறிைோ்னது முன்்னோககிை 

விய்னயையும் பின்்னோககிை விய்னயையும் ஒ்ர 

அளவிறகு ் ோதிககின்றது.  எ்ன்வ, இது சமநியைக 

கையவயின இயைபிய்ன மோறறிையமப்தில்யை.  

எனினும் குய்றவோ்ன கிளர்வு ஆற்றல் உயடை 

விய்ன வழியிய்ன உருவோககுவ்தன மூைம் 

விய்ன்வக மோறறிைோ்னது சமநியை வியரவோக 

எய்துவ்தறகு கோரணமோக அயமகி்றது.

 எடுததுககோட்டோக, ்ஹ்ர் முய்றயில் 

அம்்மோனிைோ ்தைோரிககும் பசைல்முய்றயில் 

இருபபு விய்ன்வக மோறறிைோக பசைல்்டுகி்றது.  

இய்தப ்்ோை்வ, ப்தோடு முய்றயில், SO3 

ப்ருமளவில் ்தைோரிககும் முய்றயில் பிளோட்டி்னம் 

(அல்ைது) V2O5 விய்ன்வக மோறறிைோக 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

8.8.5 மந்தவோயுவின வியளவு

 மோ்றோ்த க்னஅளவில், சமநியையில் 

உள்ள ஒரு அயமபபில் ஒரு மந்தவோயு (அ்தோவது 

சமநியைக கையவயில் உள்ள எந்த ஒரு 

விய்னப்ோருளுடனும் விய்னபுரிைோ்த வோயு),  

்சர்ககப்டும் ்்ோது, அககைனில் உள்ள 

வோயு மூைககூறுகளின பமோத்த எண்ணிகயக 

அதிகரிககி்றது.  அ்தோவது வோயுககளின பமோத்த 

அழுத்தம் அதிகரிககி்றது. ஆ்னோல் விய்ன்டு 
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ப்ோருட்கள் மறறும் விய்னவியள ப்ோருட்களின ்குதி அழுத்தஙகள் அதிகரிப்தில்யை.  எ்ன்வ, மோ்றோ்த 

க்னஅளவில் மந்த வோயுவிய்ன சமநியையில் உள்ள ஒரு அயமபபில் ்சர்ப்்தோல் அது சமநியையில் எவவி்த 

்ோதிபபிய்னயும் ஏற்டுததுவதில்யை.

அட்டவயண 8.3 பசறிவு, அழுத்தம், பவப்நியை, விய்ன்வக மோறறி மறறும் மந்த வோயுககயள 

்சர்த்தல் ஆகிை்னவற்றோல் சமநியையின மீது ஏற்டும் வியளவு.

நி்ந்தய்ன ்ோதிபபு சமநியை நகரும் தியச

 பசறிவு

விய்ன்டு ப்ோருள்கயளச் ்சர்த்தல் 
(விய்ன்டு ப்ோருள் பசறியவ 

அதிகரித்தல்) முன்்னோககுவிய்ன
விய்ன வியள ப்ோருயள நீககு்தல் 

(விய்ன வியள ப்ோருள் பசறிவிய்னக 

குய்றத்தல்)
விய்ன வியள ப்ோருயளச் ்சர்த்தல் 

(வியள ப்ோருள் பசறிவிய்ன 

அதிகரித்தல்)
பின்்னோககு விய்ன

விய்ன்டு ப்ோருள்கயள நீககு்தல் 
(விய்ன்டு ப்ோருள் பசறிவிய்னக 

குய்றத்தல்)

அழுத்தம்

அழுத்த அதிகரிபபு (க்ன 

அளயவககுய்றத்தல்)

விய்ன ப்ோருள்களின ்மோல்களின 

எண்ணிகயக குய்றவோக உள்ள 

தியசயிய்ன  ்நோககி விய்ன நிகழும்

அழுத்த குய்றவு (க்ன அளயவ 

அதிகரித்தல்)

விய்ன ப்ோருள்களின ்மோல்களின 

எண்ணிகயக அதிகமோக உள்ள 

தியசயிய்ன ்நோககி விய்ன நிகழும்
பவப்நியை 

(சமநியை 

மோறிலியின மதிபபு 

மோறும்)

அதிகரித்தல்(அதிக T)
பவப்க பகோள் விய்ன நயடப்றும் 

தியசயில் நகர்்தல்

குய்றத்தல்(குய்றவோ்ன T)
பவப் உமிழ் விய்ன நயடப்றும் 

தியசயில் நகர்்தல்
விய்ன ்வக மோறறி 

(சமநியை வியரவோக 

எய்்தச் பசய்்தல்)
விய்ன்வக மோறறியைச் ்சர்த்தல் ்ோதிபபு ஏதும் இல்யை

மந்த வோயு
மந்த வோயுககயள மோ்றோ்த க்ன 
அளவில் ்சர்த்தல்

்ோதிபபு ஏதும் இல்யை

8.9 வோண்ட் ஹோப சமன்ோடு

 சமநியை மோறிலியின மதிபபு பவப்நியையிய்னப ப்ோறுதது அயமவ்தறகோ்ன அளவிைல் 

ப்தோடர்பிய்ன இச்சமன்ோடு ்தருகி்றது.  திட்டககட்டிைோ ஆற்றல் மோற்றததிறகும் சமநியைமோறிலிககும் 

இயட்ைைோ்னத ப்தோடர்பு.

ΔG° = –RTln K   (1)

Unit 8 final .indd   19 14-09-2018   19:03:33

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



20

ΔG° = ΔH° – TΔS°   (2)

எ்ன நோம் அறி்வோம்.

(2) ஐ (1) ல் பிரதியிட

 –RTln K = ΔH° – TΔS°

மோறறிையமகக

ln K ( )=
−∆

+
∆H

RT
S
R

o o

3

 சமன்ோடு (3) ஐ பவப் நியையிய்னப 

ப்ோறுதது வயகயீடு பசய்ை, 

d
dT

H
RT

oln K( )
=

∆
2

(4)

 சமன்ோடு (4) ஆ்னது வோண்ட்ஹோாஃப 

சமன்ோட்டின வயகயீட்டு வடிவம் எ்னப்டுகி்றது.

சமன்ோடு (4) ஐ T1 மறறும் T2 மறறும் 
அவபவப்நியைகள் சமநியை மோறிலிகள் முய்ற்ை 
K1 மறறும் K2 ஆகிை எல்யைகளுககிடிட்ை 

ப்தோயகயீடு பசய்க.
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 சமன்ோடு (5) ஆ்னது வோண்ட் ஹோாஃப 
சமன்ோட்டின ப்தோயகயீட்டு வடிவமோகும்.

கணககு:

 250 C பவப்நியையில் ஒரு சமநியை 

விய்னககு Kp=0.0260 மறறும் ΔH= 32.4KJmol-1 370 
C பவப்நியையில் KPன மதிபபிய்னக கண்டறிக.

தீர்வு:

 T1=25 + 273 = 298 K 

 T2 = 37 + 273 = 310 K

 ΔH = 32.4 KJmol-1 = 32400 Jmol-1

 R=8.314 JK-1 mol-1

 KP1= 0.0260

 Kp2 = ?
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5 298 K பவப்நியை மறறும் 1 atm 
அழுத்தததில் பினவரும் விய்னககோ்ன 

சமநியை மோறிலி 0.15

N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

 விய்ன நிகழும் நி்ந்தய்ன 

பினவருமோறு மோறறிையமககப்டுகி்றது.  

பவப்நியை 1000 C ஆக 1 atm அழுத்தததில் 

அதிகரிககப்டுகி்றது.  இநநியையில் சமநியை 

மோறிலியின மதிபபு கோண்.

?்தன மதிபபீடு 
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 கருவுறறிருககும் ப்ண்களில், கருககுைநய்த மறறும் ்தோயின இரத்த நோளஙகள் மிக 

அருகோயமயில் அயமநதிருககும் நஞ்சுக பகோடியின வழி்ை கருககுைநய்தககுத ்்தயவைோ்ன 

ஆகசிஜன வைஙகப்டுகி்றது.  கருககுைநய்த மறறும் ்தோயின ஹீ்மோகு்ளோபின ஆகசிஜனுடன 

மீள்முய்றயில் பினவருமோறு பியணகி்றது.

Hb(்தோய்) + O2⇌ HbO2 (்தோய்) 

Hb(கருககுைநய்த) + O2⇌ HbO2  (கருககுைநய்த) 

 ்மறகண்டுள்ள இரு சமநியைகளில், கருககுைநய்தயின ஹீ்மோகு்ளோபின ஆகசிஜனுடன 

இயண்தலுககோ்ன சமநியை மோறிலி அதிகமோக உள்ளது.  ப்ரிைவர்களின ஹீ்மோகு்ளோபினுடன 

ஒபபிடும்்்ோது கருககுைநய்தயின ஹீ்மோகு்ளோபின ஆகசிஜனுடன அதிக நோட்டததிய்னக 

பகோண்டிருப்்தோல், ்தோயின இரத்தததிலிருநது கருககுைநய்தயின ஹீ்மோகு்ளோபினிறகு ஆகசிஜன 

எளி்தோக ்ரிமோற்றம் பசய்ைப்டுகி்றது.

கருவுறறிருககும் ப்ண்களில் ்தோய் மறறும் கருவில் உள்ள குைநய்தயின 

இரத்தததிறகியட்ை ஆகசிஜன எவவோறு ்ரிமோற்றம் பசய்ைப்டுகி்றது?உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

்ோடச்சுருககம்

• நம் அன்றோட வோைவில் ்ை இைற மறறும் ்வதி மோற்றஙகயள கண்டுணருகி்்றோம்.

•  சிை ் வதிவிய்னகள் ஒரு குறிபபிட்ட நியையில் பின்்னோககு  விய்னயின ் வகமும் முன்்னோககு 

விய்னயின ்வகமும் சமமோக அயமயும். இநநியையில் விய்னைோது சமநியைத ்தனயமயை 

ப்றறுள்ளது என்்தய்ன உணர்ததுவ்தோக உள்ளது.
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• சமநியையில் பவவ்வறு வயககள் உள்ள்ன

• இைறசமநியை,

• ்வதிச்சமநியை.

• சமநியையை அயடந்த பின்னர் மீளும் ்தனயமயுயடை ்வதிவிய்னகள் நிகைோமல் நினறு 

விடுவதில்யை.  சமநியையில் முன்்னோககிை விய்ன மறறும் பின்்னோககிை விய்ன ஆகிை 

இரண்டும் சமமோ்ன ்வகததில் நிகழ்நது பகோண்டிருககின்ற்ன. எ்ன்வ ்வதிச்சமநியை 

இைஙகுச் சமநியை எ்ன அயைககப்டுகி்றது.

• நிய்ற ்தோகக விதிப்டி, எந்த ஒரு ்நரததிலும், பகோடுககப்ட்ட பவப்நியையில், ஒரு 

்வதிவிய்னயுடன ்வகம் என்து அந்நரததில், உள்ள விய்ன்டுப்ோருள்களின ்மோைோர் 

பசறிவின ப்ருககற ்ைனுககு ்நர் விகி்தததில் இருககும்.

• சமநியை மோறிலியின மதிபபு KC ைோ்னது விய்ன எந்த அளவிறகு நிகழும் என்ய்த நோம் அறிை 
உ்தவுகி்றது.  அ்தோவது ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில், விய்னைோ்னது எந்த அளவிறகு 
விய்னவியள ப்ோருள் உருவோகும் தியசயில் நிகழ்கி்றது என்்தய்ன கண்டறிை உ்தவுகி்றது.

• சமநியைைற்ற நியையில், பகோடுககப்ட்ட ஒரு பவப்நியையில், விய்னவியளப ப்ோருள்களின 

்மோைோர் பசறிவுகயள அயவகளின ்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு உைர்த்தப்ட்ட்தன 

ப்ருககற்ைனுககும் விய்னப்டு ப்ோருள்களின ்மோைோர் பசறிவுகளின அயவகளின 

்வதிவிய்னககூறு விகி்தப்டிககு உைர்த்தப்ட்ட்தன ப்ருககற்ைனுககும் இயட்ைைோ்ன 

விகி்தம்  விய்ன குணகமோகும்.

• லீ – சோட்லிைர் ்தததுவப்டி, சமநியையில் உள்ள அயமபபின மீது ஒரு ்ோதிபபிய்ன ஏற்டுததும் 

்்ோது, அப்ோதிபபி்னோல் ஏற்டும் வியளவிய்ன ஈடு பசய்யும் தியசயில் சமநியை ்தனய்னத ்தோ்்ன 

நகர்ததி அவவியளவிய்ன சரி பசய்து பகோள்ளும்.

• பவப்நியை, அழுத்தம் மறறும் பசறிவு ஆகிைவறய்ற மோறறிையமப்்தோல் சமநியையில் உள்ள 

அயமபபின்்ோது ஏற்டும் வியளவிய்ன லீ-சோட்லிைர் பிரோன ்தததுவததிய்னப ்ைன்டுததி 

தீர்மோனிகக இைலும்.

• பவப்நியையிய்னப ப்ோறுதது சமநியை மோறிலியின மதிபபு அயமவ்தறகோ்ன அளவிைல் 

ப்தோடர்பிய்ன வோண்ட் ஹோப சமன்ோடு ்தருகி்றது.
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மதிபபீடுக

்சரியான விலையிலனத் வேர்வு ச்சய்க

1. ஒரு மீள் விய்னயின KP மறறும் Kf மதிபபுகள் 
முய்ற்ை 0.8 ×10–5 மறறும் 1.6 × 10–4 எனில், 
சமநியை மோறிலி மதிபபு __________

 அ) 20   ஆ) 0.2 × 10–1

 இ) 0.05   ஈ) இவறறில் 
ஏதுமில்யை

2. 

3 2 2

3
2

2 2 3

3

1

2

A B C A BC

A BC A

K

K

+ +

33 2
1
2[ ] + +B C

 மறறும் 
என்ற சமநியைகளுககு ஒரு குறிபபிட்ட 
பவப்ம் மறறும் அழுத்த நியையில் சமநியை 
மோறிலி மதிபபுகள் பகோடுககப்ட்டுள்ளது. 
K1 மறறும்K2 விறகு இயட்ைைோ்ன ப்தோடர்பு 
ைோது?

 
a K

K
b K K c K K d

K
K) ) ) )1

2
2 1

1
2

1
2

2
1

2
1 2

2
= = = =
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2
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1
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1

2
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3. ஒரு விய்னயின சமநியை மோறிலி 
அய்றபவப்நியையில் K1 மறறும் 700K ல் 
K2 ஆகும். K1>K2 

எனில்,

 அ) முன்்னோககு விய்ன ஒரு பவப்ம் 
உமிழ்விய்ன.

 ஆ) முன்்னோககு விய்ன ஒரு பவப்ம் 
பகோள்விய்ன.

 இ) இவவிய்ன சமநியையை அயடைோது.

 ஈ) பின்்னோககு விய்ன ஒரு பவப் 
உமிழ்விய்ன

மறறும்

4. N2(g) மறறும் H2(g)லிருநது NH3 
உருவோ்தல் 

ஒரு மீள் விய்னைோகும்

  N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) + Heat 
இவவிய்னயின மீது பவப்நியை உைர்வி்னோல் 
ஏற்டும் வியளவு என்ன?

 அ) சமநியையில் மோற்றமில்யை.

 ஆ) அம்்மோனிைோ உருவோ்தலுககு சோ்தகமோக 
உள்ளது.

 இ) சமநியை இடது ்ககததிறகு நகரும்.

 ஈ) விய்னயின ்வகம் மோ்றோது.

5. குளிர்ந்த நீரில் கோர்்னயட ஆகயஸைடு 
வோயுவின கயரதி்றய்ன எவவோறு 
அதிகரிககைோம் __________

 அ. அழுத்தததிய்ன அதிகரிதது

 ஆ. அழுத்தததிய்ன குய்றதது

 இ. க்ன அளவிய்ன அதிகரிதது

 ஈ. இவறறில் ஏதுமில்யை

6. கீழ் கண்டவறறில் எது சரிைோ்ன கூறறு 
அல்ை?

அ சமநியையில் உள்ள ஒரு அயமபபிறகு Qவின 
மதிபபு எப்்ோதும் சமநியை மோறிலியை விட 
குய்றவோக இருககும்.

ஆ இரு ்ககததிலிருநதும் சமநியையிய்ன 
அயடைைோம்.

இ விய்னயூககிைோ்னது முன்்னோககு மறறும் 
பின்்னோககு விய்னகயள சம அளவில் 
்ோதிககும்.

ஈ பவப் நியையிய்ன ப்ோருதது சமநியை 
மோறிலி மதிபபுகள் மோறு்டும்.
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7. 
N g O g NO g

NO g O g
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2 2NO g( )

K1 மறறும் K2 முய்ற்ை இவவிய்னகளின சமநியை 
மோறிலிகளோகும்

NO2(g) ⇌ ½N2(g) + O2(g) என்ற விய்னயின 
சமநியை மோறிலி ைோது?
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8. 2A(g) ⇌ 2B(g) + C2(g) என்ற சமநியையில், 
400K பவப்நியையில் A, B மறறும் C2வின 

சமநியைச் பசறிவுகள் முய்ற்ை1 × 10–4 
M, 2.0 × 10–3 M, 1.5 × 10–4 M. 400K, 
பவப்நியையில் சமநியையின KC மதிபபு 

ைோது?

 அ) 0.06  ஆ) 0.09  

 இ) 0.62   ஈ) 3 × 10–2

9. 3.2 × 10–6 என்ற சமநியை மோறிலி 
மதிபபிய்னக பகோண்ட விய்ன குறிப்து,    

சமநியைைோ்னது

 அ) ப்ரும்்ோலும் முன்்னோககு தியசயிய்ன 
்நோககி இருககும்.

 ஆ) ப்ரும்்ோலும் பின்்னோககு தியசயிய்ன 
்நோககி இருககும்.

 இ) ஒரு்்ோதும் நிறுவ முடிைோது.

 ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யை.

10 N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) என்ற 

விய்னயின 

K
K
C

P

 அ) 1
RT

  ஆ) RT  

 இ) RT  ஈ.) (RT)2

11. AB (g) ⇌ A(g) + B(g) என்ற விய்னயின, 
சமநியையில் பமோத்த அழுத்தம் P-ல் AB 
ஆ்னது 20% சிய்தவயடந்தோல், எந்த 

சமன்ோட்டி்னோல் சமநியை மோறிலி KPைோ்னது 

பமோத்த அழுத்தம் Pயுடன ப்தோடர்்டுத்தப்டும்

 அ) P = 24 KP ஆ) P = 8 KP 

 இ) 24 P = KP ஈ) இவறறில் எதுவுமில்யை

12. கீழ்கண்ட விய்னகளில் எ்தறகு KP மறறும் 
KC சமம் அல்ை

 அ) 2 NO(g) ⇌ N2(g) + O2(g)

 ஆ) SO2 (g) + NO2 ⇌  SO3(g) + NO(g)

 இ) H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

 ஈ) PCl5 (g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g)

13. PCl5 ⇌ PCl3 + Cl2 என்ற விய்னயின,  PCl5ன 
சிய்தவயட்தல் பின்னம் x சமநியையில், 
PCl5 ன ப்தோடககச் பசறிவு 0.5 ்மோைோக 

இருந்தோல், சமநியையில் விய்ன்டு  
ப்ோருள்கள் மறறும் விய்ன்டு ப்ோருள்களின 

பமோத்த ்மோல்கள் எண்ணிகயக 

 அ) 0.5 – x  ஆ) x + 0.5

 இ)2x + 0.5  ஈ) x + 1

14. . X ⇌ Y +Z 

 A ⇌ 2B என்ற விய்னகளில் KP1 மறறும் KP2 ன 

மதிபபுகள் 9:1 என்ற விகி்தததில் உள்ளது. X 
மறறும் A ன பிரியக வீ்தம் மறறும் ப்தோடககச் 

பசறிவு சமமோக இருந்தோல், சமநியையில் 

பமோத்தம் அழுத்தம் P1 மறறும் P2 வின விகி்தம் 
____________

 அ) 36 : 1  ஆ) 1 : 1 
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 இ) 3 : 1  ஈ.) 1 : 9

15. Fe (OH)3 (s) ⇌ Fe3+(aq) + 3OH–(aq),

 என்ற விய்னயில் OH- அைனியின பசறிவு 
¼ மடஙகோக குய்றந்தோல், Fe3+ன சமநியைச்   
பசறிவோ்னது 

 அ) மோ்றோது

 ஆ)¼ மடஙகோக அதுவும் குய்றயும்

 இ) 4 மடஙகோக அதிகரிககும்

 ஈ) 64 மடஙகோக அதிகரிககும்

16. ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில், KP = 0.5 
என்ற விய்னயிய்ன கருது்வோம்

  PCl5(g) ⇌ PCl3 (g) + Cl2 (g)

 ஒவபவோரு வோயுவின ப்தோடகக ்குதி 

அழுத்தம் 1 atm உள்ளவோறு, மூனறு 
வோயுககயளயும் ஒரு கைனில் கைககி்னோல், 
பினவரும் கூறறுகளில் எது சரிைோக 

இருககும்.

 அ) அதிகளவு PCl3 உருவோகும்

 ஆ) அதிகளவு Cl2 உருவோகும்

 இ) அதிகளவு PCl5உருவோகும்

 ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யை

17. ஒரு லிட்டர் க்ன அளவுயடை குடுயவயில், 

சம்மோைோர் பசறிவுகளுயடை H2 மறறும் 
I2 சமநியைககு பவப்ப்டுத்தப்டுகி்றது.  
முன்்னோககு மறறும் பின்்னோககு ஆகிை 
இரு விய்னகளின விய்ன்வக மோறிலி மதிபபு 

சமமோக இருந்தோல் சமநியையில், H2ன 
ப்தோடககச் பசறிவில் எவவளவு ச்தவீ்தம் 

விய்னககு உட்்ட்டிருககும்_____________

 அ) 33%  ஆ) 66%

 இ) (33)2 % ஈ) 16.5 %

18. ஒரு ்வதிச் சமநியையில், முன்்னோககு 

விய்னயின விய்ன்வக மோறிலி 2.5x102 

மறறும் சமநியை மோறிலி 50 எனில் 

பின்்னோககு விய்னயின விய்ன்வக மோறிலி

 அ) 11.5  ஆ) 50

 இ) 2 × 102 ஈ) 2 × 10–3

19. கீழ்கண்டவறறில் எது இைறபிைல் பசைல்முய்ற 

பகோண்ட சமநியையின ்ண்பு

 அ) ஒரு பகோடுககப்ட்ட பவப்நியையில், 
சமநியைைோ்னது, ஒரு மூடிை அயமபபில் 
மட்டு்ம சோததிைம்.

 ஆ) எதிர்-எதிர் பசய்முய்றகள் ஒ்ர ் வகததில் 
நயடப்றும் ்மலும் இஙகு, நியைைோ்ன 
ஆ்னோல் இைஙகு நியை இருககும்.

 இ) அய்னதது இைறபிைல் பசைல்முய்றகளும் 
சமநியையில் நயடப்்றோது.

 ஈ)அயமபபின அய்னதது அளவிடப்டும் 

்ண்புகளும் மோ்றோமலிருககும்.

20. SO2 மறறும் O2 லிருநது உருவோகும் SO3ன 
இரண்டு ்மோல்களுககு சமநியை மோறிலி 

K1,ஒரு ்மோல் SO3 சிய்தவுறறு SO2 மறறும் 

O2 ஐ ்தரும் விய்னயின சமநியை மோறிலி
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21. சமநியைகயள அவறறின ப்தோடர்புயடை 

நியைகளுடன ப்ோருததுக.
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 i. திரவம் ⇌ வோயு

 ii. திண்மம் ⇌ திரவம்

 iii. திண்மம் ⇌ வோயு

 iv. கயரப்ோருள்(s) ⇌ கயரப்ோருள் (கயரசல்)

 1. உருகுநியை

 2. பசறிவூட்டப்ட்ட கயரசல்

 3. பகோதிநியை

 4. ்்தஙகமோ்தல்

 5. பசறிவூட்டப்டோ்த கயரசல்

(i) (ii) (iii) (iv)
(அ) 1 2 3 4
(ஆ) 3 1 4 2
(இ) 2 1 3 4
(ஈ) 3 2 4 5

22. A + B ⇌ C என்ற மீள்விய்னயின, 
சமநியையை கருது்வோம், A மறறும் B 
ஆகிை விய்ன்டுப்ோருட்களின பசறிவிய்ன 

இருமடஙகோக உைர்ததி்னோல், சமநியை 
மோறிலியின மதிபபு

 அ) இருமடஙகோகும்

 ஆ) நோனகில் ஒரு ்ஙகோகி்றது

 இ) ்ோதிைோகும்

 ஈ) மோ்றோமலிருககும்

23. [Co(H2O)6]
2+ (aq) (இளஞ்சிவபபு) + 

4Cl– (aq) ⇌ [CoCl4]
2– (aq) (நீைம்)+ 6 

H2O (l) திரவம் ்மறகண்ட விய்னயில், 

சமநியையில், விய்னககையவைோ்னது அய்ற 
பவப்நியையில், நீை நி்றததிலிருககும்.  

இககையவயை குளிர்விகக அது  
இளஞ்சிவபபு நி்றமோக மோறுகி்றது. 

பகோடுககப்ட்டுள்ள ்தகவல்களின 

அடிப்யடயில், கீழ்கண்டவறறில் எது 

சரிைோ்னது?

 அ) முன்்னோககு விய்னயில், ΔH > 0

 ஆ) பின்்னோககு விய்னயில் ΔH = 0

 இ) முன்்னோககு விய்னயில் ΔH < 0

 ஈ) ΔHன குறியீடு பகோடுககப்ட்டுள்ள 

்தகவல்களின அடிப்யடயில் கணிகக 
இைைோது

24. கீழ்கண்ட விய்னகளின சமநியை மோறிலிகள்:

 N2 + 3H2 ⇌  2NH3  ;  K1

 N2 + O2 ⇌  2NO  ;  K2

 H2 + ½O2 ⇌ H2O  ; K3

 
5

22 2 32 2NH O NO H O will be
K

+ + ,3

 என்ற விய்னயின சமநியை மோறிலி மதிபபு;

 
a K K

K b K K
K c K K

K d K K
K) ) ) )2

3
3

1

1 3
3

2

2 3
3

1

2 3

1

 
a K K

K b K K
K c K K

K d K K
K) ) ) )2

3
3

1

1 3
3

2

2 3
3

1

2 3

1

25. 25. 400Kல் 20லிட்டர் கைனில் 0.4atm 
அழுத்தமுயடை CO2(g) மறறும் அதிகளவு 
SrOஉள்ளது (திண்ம SrOன க்ன அளயவ 
்தவிர்ககவும்). கைனில் ப்ோருத்தப்ட்டுள்ள 
நகரும் அழுத்தததிய்ன ்தற்்ோது நகர்ததி 

கைனின க்ன அளவு குய்றககப்டுகி்றது.  

CO2ன அழுத்தமோ்னது அதிக்ட்ச அளவிய்ன 
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அயடயும் ்்ோது, கைனின அதிக்ட்ச க்ன 

அளவோ்னது______

 SrCO3 (s) ⇌ SrO (s) + CO2(g)எ்ன 
பகோடுககப்ட்டுள்ளது

 KP = 1.6 atm (NEET 2017)

 அ) 2 லிட்டர்  ஆ) 5 லிட்டர்

 இ) 10 லிட்டர்  ஈ) 4 லிட்டர்

26. பசறிவில் எந்தவி்த மோற்றமும் இல்யை எனில், 

சமநியைைோ்னது ஏன இைஙகுச் சமநியை எ்ன 

கரு்தப்டுகி்றது?

27. ஒரு விய்னயில், ஒரு குறிபபிட்ட 

பவப்நியையில் சமநியை மோறிலி மோ்றோ்த 

மதிபபிய்ன ப்றறிருககி்றது Qன மதிபபும் 

மோ்றோமல் இருககுமோ? விவரி.

28. KP மறறும் KCககு இயட்ைைோ்ன ப்தோடர்பு 

ைோது? KPமதிப்ோ்னது KCககு சமம் 
என்்தறகோ்ன ஒரு எடுததுககோட்டிய்ன ்தருக.

29. சமநியையில், வோயுககளின ஒரு்டித்தோ்ன 

விய்னயில் விய்னவியள ப்ோருள்களின 

்மோல்களின எண்ணிகயகைோ்னது 

விய்ன்டு ப்ோருள்களின ்மோல்களின 

எண்ணிகயகயை விட அதிகமோக இருந்தோல், 
KC ஆ்னது KPயை விட அதிகமோக இருககுமோ 

அல்ைது குய்றவோக இருககுமோ?

30. விய்னகுணகததின எண்மதிபபு 

சமநியைமோறிலியின எண் மதிபய் விட 

அதிகமோக இருந்தோல், விய்னைோ்னது 

சமநியையை அயடை எந்த தியசயிய்ன 

்நோககி நகரும்?

31. A2(g) + B2(g) ⇌ 2AB(g) ; ΔH  –எதிர்குறி

என்ற விய்னயில் பகோடுககப்ட்டுள்ள மூைககூறு 

சோட்சிகள் ்ல்்வறு விய்னககையவகயள 

பிரதி்லிககி்றது.(A – ்ச்யச, B – நீைம்)
மூடிை அயமபபு

மூடிை       
←

அயமபபு

சமநியையில் (x) (y)

 i) KP மறறும் KC சமநியை மோறிலியிய்ன 

கணககிடுக.

 ii) கோட்சி (X), (Y)ல் குறிபபிட்டுள்ள 

விய்னககையவயில், விய்னைோ்னது எந்த 
தியசயில் நயடப்றும்?

3.  சமநியையில் உள்ள கையவயில், 

அழுத்ததய்த அதிகரித்தோல் என்ன 

வியளவுநிகழும்?

32. லீ – சோட்லிைர் ்தததுவம் வயரைறு.

33. a) H2(g) + I2(g) ⇌ 2 HI

 b) CaCO3 (s) ⇌ CaO (s) + CO2(g)

 c) S(s) + 3F2 (g) ⇌ SF6 (g) ்்ோன்ற 

விய்னகயள கருதுக. ்மறகுறிபபிட்டுள்ள 

ஒவபவோரு விய்னகளிலும், விய்னவியள 

ப்ோருளின அளவிய்ன அதிகரிகக க்ன 

அளவிய்ன அதிகரிகக அல்ைது குய்றகக 

்வண்டுமோ என்ய்தக கண்டுபிடி.

34. நிய்ற்தோகக விதியிய்ன வயரைறு.

35. சமநியை விய்னயின தியசயிய்ன எவவோறு 

கணிப்ோய் என்ய்த விவரி.

36.  3H2(g) + N2(g) ⇌ 2NH3(g)

 என்ற விய்னயின சமநியை மோறிலி KP மறறும் 

KCககோ்ன ப்ோதுவோ்ன சமன்ோட்டிய்ன 

வருவி.
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37. சமநியை மோறிலி மதிபபு

  
K

NH O

NO H O
C = [ ] [ ]

[ ] [ ]
3
4

2
7

4
2

6

 பகோண்ட ஒரு சமநியை விய்னககோ்ன, ்தகுந்த சமனபசய்ைப்ட்ட ்வதி 

சமன்ோட்யட ்தருக.

38. சமநியையில் உள்ள ஒரு விய்னயில், மந்த வோயுககயள ்சர்ப்்தோல் நிகழும்வியளவு என்ன?

39. KP மறறும் KC ககு இயட்ைைோ்ன ப்தோடர்பிய்ன வருவி.

40. ஒரு மூடிை ஒரு லிட்டர் கைனில், ஒரு ்மோல் PCl5 பவப்ப்டுத்தப்டுகி்றது. சமநியையில் 0.6 ்மோல் 

கு்ளோரின இருந்தோல் சமநியைமோறிலி மதிபபிய்னகணககிடுக.

41. SrCO3 (s) ⇌ SrO (s) + CO2(g), என்ற விய்னயில், 1002K ல் சமநியை மோறிலி மதிபபு KP = 2.2 × 10–4. 
விய்னககோ்ன KC மதிபபிய்னக கணககிடுக.

42. HI சிய்தவயட்தயை அறிநது பகோள்ள, ஒரு மோணவன கோறறு நீககப்ட்ட 3Lகுடுயவயில் 0.3 ்மோல் 
HI வோயுவிய்ன நிரபபுகி்றோன, 5000C ல் விய்னயிய்ன ப்தோடரஅனுமதிககி்றோன.  சமநியையில் HIன 

பசறிவு 0.05M எ்ன ப்தரிநதுபகோள்கி்றோன. KPமறறும் KC 
மதிபபுகயள கணககிடுக.

43. NO2ன ப்தோடகக அழுத்தம் 1atm மறறும் O2ன ப்தோடகக அழுத்தம் 1atm ஐ பகோண்ட

 2000C பவப்நியையில், NOன ஆகஸிஜ்்னற்ற விய்ன ஆய்விறகு எடுததுகபகோள்ளப்டுகி்றது.  
சமநியையில் ஆகஸிஜனின ்குதி அழுத்தம் 0.52atm எ்னஅறிைப்டுகி்றது. KPன மதிபபிய்ன 

கணககிடு.

44. 500ml குடுயவயில் 1 ்மோல் CH4, 1்மோல் CS2 2்மோல் H2S மறறும் 2 ்மோல் H2கைககப்டுகி்றது.  
இவவிய்னயின சமநியை மோறிலி KC = 4x10-2 mol2 lit-2. இவவிய்னைோ்னது சமநியையை அயடை எந்த 

தியசயில் நகரும்?

45. H2S(g) ⇌ H2(g) + ½ S2(g) என்ற விய்னயில் ஒரு குறிபபிட்ட பவப்நியையில் KC = 4 × 10–2 ஆகும.

  i) 2H2S (g) ⇌ 2H2 (g) + S2 (g)

  ii) 3H2S (g) ⇌ 3H2 (g) + 32 S2(g)

பகோடுககப்ட்டுள்ள விய்னகளுககு KC மதிபபுகயள கணககிடு

46. 1L மூடிை கைனில் 28g N2 
மறறும் 6g H2 கைககப்டுகி்றது. சமநியையில் 17g NH3உருவோகி்றது.  

யநட்ரஜன மறறும் யஹட்ரஜனின எயடயிய்ன சமநியையில்கணககிடுக.

47. XY2 சிய்தவயட்தலின, சமநியை இவவோறு பகோடுககப்ட்டுள்ளது

 2XY2 (g) ⇌ 2XY (g) + Y2(g)

பிரிய்த வீ்தம் X ஒனய்ற விட மிகச்சிறி்தோக இருந்தோல் 2KP = PX3 எ்ன நிருபி.  இஙகு P ஆ்னது பமோத்த 

அழுத்தம் மறறும் KP, XY2ன சிய்தவயட்தல் மோறிலி ஆகும்.
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48. பமோத்த அழுத்தம் 1.00 bar மறறும் 800Kல் 1 ்மோல் A2(g) மறறும் 1 ்மோல்B2(g)யிய்ன பகோண்டு 

ஒரு மூடிை கைன நிரப்ப்டுகி்றது. K = 1 எனறுபகோடுககப்ட்டுள்ள விய்னயில், சமநியையில், 

கையவயிலுள்ள ்குதிப ப்ோருள்களின அளவிய்ன கணககிடுக.

 A2(g) + B2(g) ⇌ 2AB(g)

49. வோனட் ஹோாஃப சமன்ோட்டிய்ன வருவி.

50. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) என்ற விய்னயில் 298K ல் KP ன மதிபபு 8.19x102 மறறும் 498Kல் 4.6 
× 10–1 ஆகும்.  விய்னககோ்ன ΔH0 ய்ன கணககிடுக.

51. 5000C ல், CaCO3 (s) ⇌ CaO (s) + CO2(g) என்ற விய்னயில் CO2ன ்குதி அழுத்தம் 1.017 × 10–3  
atm ஆகும்.  இவவிய்னயில் 6000Cல், KP ககோ்ன மதிபபிய்ன கணககிடுக. இவவிய்னயின ΔH மதிபபு 
181KJ mol-1 மறறும் இது பகோடுககப்ட்டுள்ள பவப்நியை எல்யையில் மோறுவதில்யை.

கருததுவயர்டம்

சமநியை

வயகப்ோடு சமநியை அளவீட்டு கோரணிகள்

விய்ன குணகம் (Q)

விய்ன ்வக மோறிலிகள் KP மறறும் KC

சமநியையை ்ோதிககும் கோரணிகள்

லீ சோட்லிைர் பகோள்யக
• சமநியை நகரும் தியச
• சமநியை விய்ன நிகழும் அளவு

• அழுத்தம்

• பவப்நியை

• பசறிவு

• விய்ன ்வகமோறறி

• மந்தவோயு ்சர்த்தல்

இைற சமநியை       ஒரு ்டித்தோ்னயவ

்ை ்டித்தோ்னயவ்வதிச்சமநியை
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ஒரு சமநிைலச் ெசயல்முைறயில் ெவப்பநிைல மற்றும் அழுத்தத்தின் விைளவு
  

இைணயச் ெசயல்பாடு

இச்ெசயல்முைறைய 
பயன்படுத்தி, அம்ேமானியா 
ெதாகுத்தலில் (ேஹபர் முைற)
உள்ள உட்கூறுகளின் 
ெசறிவுகளின் மீதான 
ெவப்பநிைல மற்றும் 
அழுத்தத்தின் விைளவுகைள  
நாம் தீர்மானிக்க முடியும்.

http://www.freezeray.com/
flashFiles/a
mmoniaConditions.htm
உரலிக்குச் ெசல்க அல்லது வலது 
புறத்தில் உள்ள விைரவுத் 
துலக்கக் குறியீட்டிைன (QR 
code) ஸ்ேகன் ெசய்க.

• இைணயப் பக்கத்திைன திறந்து, ெகாடுக்கப்பட்ட உரலிைய(URL) தட்டச்சு ெசய்க (அல்லது)  
விைரவுத் துலக்கக் குறியீட்டிைன (QR code) ஸ்ேகன் ெசய்க.

• அம்ேமானியா ெதாகுத்தலில் நிகழும் சமநிைல விைன மற்றும் உட்கூறுகளின் ஒப்புைமச் 
ெசறிவுகைள வைலப்பக்கம் காட்டும். காட்சி உருவைமப்பு மற்றும் உண்ைமயான ெசறிவு 
மதிப்புகள் ெபட்டி 1 ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

• இப்ெபாழுது, ெபட்டி 2 ல் காட்டப்பட்டுள்ள நழுவிையப் பயன்படுத்தி  அழுத்தம் அல்லது 
ெவப்பநிைலைய மாற்றுக.

• நீங்கள் நழுவிைய நகர்த்தும்ேபாது, விைனப்ெபாருட்கள் மற்றும் விைனவிைளப் 
ெபாருட்களின் சமநிைலச் ெசறிவுகளில் நிகழும் மாற்றத்ைத நீங்கள் காணமுடியும்.

• சமநிைலயில் உள்ள அைமப்பின்மீது பாதிப்ைப ஏற்படுத்தினால், அைமப்பானது 
பாதிப்பினால் உண்டான விைளைவ தனக்குத் தாேன சரிெசய்துெகாள்ளும் என்பைத 
இப்ெபாழுது நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள முடியும்.

நிைலகள்:
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கற்றலின்நோககஙகள்

இந்த போடபபகுதியை கற்றறிந்த பினபு மோணவரகள்,

• பல்வறு வயக கயைசலகள் உருவோவய்த விளககு்தல. 

• கயைசலகளின சசறியவ சவவ்வறு அலகுகளில 

எழுது்தல. 

• இருபபுக கயைசலகயள நீரககசசசய்து ்்தயவைோன 

சசறிவுகயளயுயடை கயைசலகயள ்தைோரித்தல

• செனறி மறறும் சைளலட் விதிகயள கூறு்தல 

• இைலபுக கயைசலகள் சைளலட் விதியிலிருநது 

விலகலயட்தயல விளககு்தல. 

• கயைசலகளின ச்தோயகசோர பண்புகயள அவறறின 

கயைசபோருள்களின ்மோலோர நிய்றகளுடன 

ச்தோடரபுபடுதது்தல 

• அசோ்தோைண ச்தோயகசோர பண்புகயள விளககு்தல 

• வோண்ட் ெோஃப கோைணியை வயைைறுத்தல மறறும் 

பிரியகையட்தல / இயண்தல வீ்ததய்த கணககிடு்தல

ஆகிை தி்றனகயள சப்றலோம்.

9.1 போட அறிமுகம்

 நம் அன்றோட வோழ்வில, பல ்வதிபசபோருள்கள் முககிை 

பஙகோறறுகின்றன. இந்த ்வதிபசபோருள்கள் அயனததும், 

திண்மம், நீரமம் மறறும் வோயு ்போன்ற சவவ்வறு இைற 

நியலயமகளில கோணபபடுகின்றன. நோம் அவறறின இயைபு 

நியலயை கூரநது ஆைோய்ந்்தோமோனோல, அவறறில பல 

சபோருள்கள் கலயவகளோகவும், சவகுசில சபோருள்கள் தூை 

அலகு கயைசலகள்9

 பிைோனசுவோ - ்மரி 

சைளலட் ஒரு பிசைஞ்சு ்வதியிைல 

அறிஞர ஆவோர.

 இவர கயைசலகளில 

இைறபண்புகள் பறறி 

ஆய்வு ்மறசகோண்டோர. 

கயைபசபோருட்கள் எவவோறு 

கயைசலகளின உய்ற நியலயில 

்தோழ்வியன ஏறபடுததுககின்றன 

எனபது குறிதது ்தனது 

மு்தலோவது ஆய்வுக 

கட்டுயையை சவளியிட்டோர. 

்மலும் கயைசலகளின ஆவி 

அழுத்தததிறகும் அவறறில 

உள்ள கயைபசபோருளின 

மூலககூறு எயடககும் 

இயட்ைைோன  ச்தோடரபியன 

இவர உருவோககினோர.

பிரான்சுவா - மேரி ரரளலட்
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்சரமஙகளோகவும் இருபபய்த கோண இைலும். 

இைறநியலயமகள் எதுவோக இருபபினும்,  
சபோரும்போலோன கலயவகள், ஒருபடித்தோன 

கலயவகளோக அயமநதிருபபது மறச்றோரு 

சுவோைசிைமோன அம்சமோகும். அத்தயகை 

ஒருபடித்தோன கலயவகள், கயைசலகள் 

என்றயைககபபடுகின்றன.

 கடலநீைோனது இைறயகயில கோணபபடும் 

கயைசலகளில ஒனறு. இது, பூமியின ் மறபைபபில 

70%ககும் அதிகமோக கோணபபடுகி்றது. 

கடலநீர இலலோ்த பூமியில வோழ்கயகயை நோம் 

கறபயன கூட சசய்ை இைலோது. அது பல்வறு 

கயைககபபட்டுள்ள உபபுகயள, முககிைமோக 

NaCl ஐ சகோண்டுள்ளது. இைறயகயில 

கோணபபடும் மறச்றோரு முககிைமோன கயைசல 

கோறறு ஆகும். கோறறு எனபது, யநட்ைஜன, 

ஆகசிஜன, கோரபன யடைோகயசடு மறறும் 

குய்றந்தளவு மற்ற வோயுககள் அடஙகிை 

ஒருபடித்தோன கலயவைோகும். பித்தயள ்போன்ற 

திண்ம சபோருளும் கூட  கோபபர மறறும் ஜிஙக 

ஆகிைவறறின ஒருபடித்தோன கலயவ்ை ஆகும்.

 ்மறகோண் எடுததுககோட்டுகளில 

அ்தோவது நீரமம் (கடலநீர), வோயு (கோறறு) 

மறறும் திண்மம் (உ்லோக கலயவகள்) ஆகிை 

கயைசலகள் சவவ்வறு இைறநியலயமகளில 

கோணபபடுகின்றன, ்மலும் ்மறகூறிை 

அயனததிறகும்  சபோதுவோக உள்ள ஒரு  பண்பு 

அவறறின ஒருபடித்தோன நியலயம்ை ஆகும். 

ஒருபடித்தோன நியலயம எனபது, அவறறின 

கூறுகள்,  கலயவ முழுவதும் சீைோக பைவியுள்ளய்த 

குறிககி்றது. இந்த போடபபகுதியில நோம் 

கயைசலகள் மறறும் அவறறின பண்புகயள பறறி 

கறக உள்்ளோம்.

9.2 கயைசலகளின வயககள்

 ஒரு கயைசல எனபது அணுககள், 

அைனிகள் அலலது மூலககூறுகயள 

சகோண்டுள்ள ஒனறு அலலது அ்தறகு 

்மறபட்ட சபோருள்களின ஒருபடித்தோன 

கலயவ ஆகும். ஒருபடித்தோன கலயவயில, 

மிக அதிகளவில கோணபபடும் ்சரமமோனது 

கயைபபோன என்றயைககபபடுகி்றது, மற்றயவ 

கயைசபோருள்களோகும். எடுததுககோட்டோக, 

சிறி்தளவு NaCl ஐ நீரில கயைககும்்போது, 

ஒருபடித்தோன கயைசல கியடககி்றது.  

இககயைசலில, Na+ மறறும் Cl-அைனிகள், சீைோன 

முய்றயில நீர முழுவதும் விைவியுள்ளன. கயைசலில 

கயைநதுள்ள NaCl யின அளயவ ஒபபிடும்்போது, 

நீைோனது அதிகளவில இருபபதினோல அது 

கயைபபோன ஆகும். ்மலும் NaCl ஆனது 

கயைசபோருள் ஆகும்.

 சபோதுவோக பைனபடுத்தபபடும் 

கயைசலகளில, திண்ம கயைசபோருள் ஆனது நீரம 

கயைபபோனில கயைககபபட்டுள்ளது. எனினும், 

கயைசபோருள் அலலது கயைபபோன ஆகிைன 

மூனறு நியலயமகளில (திண்மம், நீரம்ம் 

வோயு)  எந்த நியலயமயில ்வண்டுமோனோலும் 

இருககலோம். கயைசலகளில நீர கயைபபோனோக 

பைனபடுத்தபபட்டோல, அயவ நீரககயைசல 

என்றயைககபபடுகின்றன. நீைலலோ்த மற்ற 

கயைபபோனகள் (சபனசீன, CCl4, ஈ்தர ் போன்றயவ) 

பைனபடுத்தபபட்டோல அயவ நீைற்ற கயைசலகள் 

என்றயைககபபடுகின்றன. 

 பினவரும் அட்டவயணைோனது, 

கயைசபோருள் மறறும் கயைபபோன ஆகிைவறறின 

இைறநியலயமகளின அடிபபயடயில,  

கயைசலகளின சவவ்வறு வயககயள 

விளககுகி்றது.
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அட்டவயண 9.1 கயைசலகளின வயககள் மறறும் எடுததுககோட்டுகள்

வ.எண்
கயைசலின 

நியல
கயைசபோருள் கயைபபோன எடுததுககோட்டுகள் 

1
வோயுக 

கயைசலகள் 

வோயு வோயு
கோறறு (யநட்ைஜன, ஆகசிஜன மறறும் 

மற்ற வோயுககளின கலயவ)

நீரமம் வோயு
ஈை ஆகசிஜன (நீயைக சகோண்டுள்ள 

ஆகசிஜன)

திண்மம் வோயு யநட்ைஜன வோயுவில உள்ள கறபூைம் 

2
நீரமக 

கயைசலகள்

வோயு நீரமம்
நீரில கயைககபட்ட CO2 (carbonated 
water)

நீரமம் நீரமம் நீரில கயைககபபட்ட எத்தனோல

திண்மம் நீரமம் உபபு நீர

3
திண்மக 

கயைசலகள்

வோயு திண்மம்
பல்லடிைம் உறிஞ்சபபட்ட H2 உள்ள 

கயைசல

நீரமம் திண்மம்

சபோட்டோசிைம் போ்தைசக கலயவ 

(பறகுழிகயள அயடகக 

பைனபடுத்தபபடுகி்றது)

திண்மம் திண்மம்

்தஙக உ்லோக கலயவ (கோபபருடன 

்சரதது ஆபைணஙகள் சசய்ை 
பைனபடுத்தபபடுகி்றது)

9.3 கயைசலகளின சசறிவுகயள குறிபபிடு்தல

 நோம் நம்முயடை அன்றோட வோழ்வில, சவவ்வறு வலியம அலலது சசறிவுகயளக சகோண்ட, வோய் 

கழுவும் திைவம் (Mouth wash), புயை்தடுபபோன, வீட்டு உப்ைோக கிருமிநோசினிகள் என பல கயைசலகயள 

பைனபடுததுகி்்றோம். நீஙகள் எபசபோழு்தோவது இத்தயகை கயைசலகளில உள்ள பகுதிபசபோருள்களின 

சசறிவுகயள கவனித்ததுண்டோ?  எடுததுககோட்டோக, கு்ளோரசெகஸிடின வோய் கழுவும் திைவக கயைசலோனது 

0.2% (w/v) கு்ளோரசெகஸிடின குளுக்கோ்னட்யடக சகோண்டுள்ளது; வணிக ரீதியில கியடககும் 

யெட்ைஜன சபைோகயசடு கயைசலின சசறிவு 3% (w/v) ஆகும். இ்்த்போல, கயைசலகளின சசறிவுகயள 

குறிபபிடுவ்தறகோக, ppm (நீரின TDS) ,்மோலோர மறறும் நோரமல (ஆய்வக வியனபசபோருள்கள்) ் போன்ற மற்ற    

சசோறகூறுகளும், பைனபடுத்தபபடுகின்றன. கயைசலின சசறிவோனது, குறிபபிட்ட அளவுள்ள கயைபபோனில 

கயைநதுள்ள கயைசபோருளின அளயவ குறிககி்றது. ்மறகண்டுள்ளவோறு, கயைசலகளின சசறிவுகயள 

குறிபபிடுவ்தறகோக பல்வறு வழிமுய்றகள் உள்ளன. சசறியவ குறிபபிடும் சவவ்வறு அலகுகள் மறறும் 

குறிபபிட்ட சசறிவுயடை கயைசயல ்தைோரித்தல ஆகிைவறய்ற நோம் கற்போம்
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அட்டவயண 9.2 சவவ்வறு சசறிவு அலகுகள் மறறும் அவறறிறகோன விளககம்
வ

.எ
ண்

ரெ
றி

வு
 அ

ல
கு

வாய்ப்ாடு விளக்கம்

1

்
ம

ோல
ோலி

ட்
டி

 (m
)

கயைசபோருளின ்மோலகளின 

எண்ணிகயக
கயைபபோனின நிய்ற (கி.கி இல)

2 கி.கி நீரில 45 கிைோம் குளுக்கோஸ் கயைநதுள்ள 
கயைசலின ்மோலோலிட்டி

=









=

45
180

2
0.. .25

2
0 125= m

கயைசபோருளின ்மோலகளின 
எண்ணிகயக

கயைபபோனின நிய்ற (கி.கி இல)

                                     
=









=

45
180

2
0.. .25

2
0 125= m

2

்
ம

ோல
ோரி

ட்
டி

 
(M

)

கயைசபோருளின ்மோலகளின 

எண்ணிகயக
கயைசலின கன அளவு (L இல)

5.845 கிைோம் ்சோடிைம் கு்ளோயையட நீரில 

கயைககபபட்டது. ்மலும் அககயைசலோனது 

திட்டக குடுயவயை பைனபடுததி 500 மி.லி 

ககு நீரககபபட்டது. அககயைசலின வலியம 

்மோலோரிட்டியில

Number ofmoles of solute
Volume of solution in L( )

.
.=








5 845
58 45 

= =
0 5

0 1
0 5

0 2
.

.

.
. M

கயைசபோருளின ்மோலகளின 

எண்ணிகயக

கயைசலின கன அளவு (L இல)

                                        
Number ofmoles of solute
Volume of solution in L( )

.
.=








5 845
58 45 

= =
0 5

0 1
0 5

0 2
.

.

.
. M

3

நோ
ரம

ோலி
ட்

டி
 

(N
)

கயைசபோருளின கிைோம் சமோன 

நிய்றகளின எண்ணிகயக

கயைசலின கன அளவு (L இல)

3.15 கிைோம் ஆக்ோலிக அமில யடயெட்்ைட்டோனது 

நீரில கயைககபபட்டது, ்மலும் அககயைசலோனது 

திட்டக குடுயவயை பைனபடுததி 100 மி.லி 

ககு நீரககபபட்டது. அககயைசலின வலியம 

நோரமோலிட்டியில

=

=











=





3 15
63
.




= =

0 1

0 05
0 1

0 5

.

.
.

. N

கயைசபோருளின கிைோம் சமோன 

நிய்றகளின எண்ணிகயக

கயைசலின கன அளவு (L இல)

ஆக்ோலிக அமிலததின நிய்ற
ஆக்ோலிக அமிலததின 

சமோன நிய்ற

கயைசலின கன அளவு (L இல)
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வாய்ப்ாடு விளக்கம்

4

போ
ரம

ோலி
ட்

டி
 (F

) (
Fo

rm
al

ity
)

கயைசபோருளின வோய்பபோட்டு 
எயடயின எண்ணிகயக

கயைசலின கன அளவு (L இல)

5.85 கிைோம் ்சோடிைம் கு்ளோயைடு நீரில 
கயைககபபட்டு, ஒரு திட்டக குடுயவயில 500 
மி.லி ககு நீரககபபட்டது. அககயைசலின வலியம 

போரமோலிட்டியில

போரமோலிட்டி = 

= 

= 

கயைசலின கனஅளவு (L ல)

கயைசபோருளின நிய்ற

மூலககூறு வோய்போட்டு நிய்ற

5.85

0.5

(
( 58.5

0.2 F

(

(

5

்
ம

ோல
 பி

ன
ன

ம்
 (ஒ

ரு
 கூ

றி
ன

) (
x)

ஒரு கூறின ்மோலகளின எண்ணிகயக

கயைசலில உள்ள அயனதது கூறுகளின 

்மோலகளின எண்ணிகயகயின கூடு்தல

XA மறறும் XB ஆகிை ்மோல 
பினனஙகயள உயடை A மறறும் B 
ஆகிை இரு கூறுகயள உள்ளடககிை 
கயைசயலக கருதுக. A மறறும் B 
ஆகிைவறறின ்மோலகளின 
எண்ணிகயக முய்ற்ை nA மறறும் nB 
எனக

x n
n n

x n
n nA

A

A B
B

B

A B

kw;Wk;=
+

=
+

என்வ

x x
n

n n
n

n nA B
A

A B

B

A B

+ =
+

+
+

= 1

0.5 ்மோல எத்தனோலோனது 1.5 ்மோலகள் நீருடன 
கலககபபட்டது. அககயைசலில எத்தனோலின ் மோல 
பினனம்

=

=
+

= =
1 5

1 5 0 5
1 5
2 0

0 75.
. .

.

.
.

எத்தனோலின ் மோல எண்ணிகயக

எத்தனோல மறறும் நீர ஆகிைவறறின ்மோல 
எண்ணிகயக கூடு்தல

்மறகோண் கயைசலில நீரின ்மோல பினனம் 

=

=
+

= =
1 5

1 5 0 5
1 5
2 0

0 75.
. .

.

.
.

நீரின ்மோலகளின  எண்ணிகயக

எத்தனோல மறறும் நீரின சமோத்த ்மோலகளின 
எண்ணிகயக

நீரின ்மோல பினனதய்த பினவருமோறும் கணககிட 
முடியும். 

நீரின ் மோல பினனம் + எத்தனோலின ் மோல பினனம் 
= 1 

நீரின ்மோல பினனம் = 1- எத்தனோலின ்மோல 
பினனம்

நீரின ்மோல பினனம் = 1- 0.25 = 0.75
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6

நி
ய

்ற
ச 

ச
்த

வீ
்த

ம்
 (%

 w
/w

) 

Mass of the solute
Mass of solution in g

(in g)
( )

×100
கயைசபோருளின நிய்ற (கிைோமில)

கயைசலின நிய்ற (கிைோமில)

நி்ைோயமசின எனும், அமி்னோகியளக்கோயசடு 
வயக எதிர நுண்ணுயிரி களிம்போனது,  30 கிைோம் 
களிம்பு அடிபபயடப சபோருளில, சசைலோகக கூ்றோன 
300 மி.கி நி்ைோயமசின சல்பட்டியனக  
சகோண்டுள்ளது. நி்ைோயமசினின நிய்றச ச்தவீ்தம்

.
× =100

0 3
330

100 1 w w× = % /நி்ைோயமசின சல்பட்டின நிய்ற (கிைோமில)

கயைசலின நிய்ற (கிைோமில)

.
× =100

0 3
330

100 1 w w× = % /
கி

கி

7

க
ன

 அ
ள

வு
ச 

ச
்த

வீ
்த

ம்

(%
 v

/v
)

கயைசபோருளின கனஅளவு (மி.லி)

கயைசலின கனஅளவு (மி.லி)
Volume of the solute in mL
Volume of solution

( )
(in mL)

×100

புயை்தடுபபோனோக பைனபடும் டிஙசர சபனசோயின 
கயைசலோனது, 50 மி.லி கயைசலில, 10 மி.லி  
சபனசோயியன சகோண்டுள்ளது. சபனசோயினின கன 
அளவுச ச்தவீ்தம் 

= × = ×100 10
50

1000 20= % /v vசபனசோயினின கனஅளவு (மி.லி)
கயைசலின கனஅளவு (மி.லி)

= × = ×100 10
50

1000 20= % /v v

8

நி
ய

்ற
 / 

க
ன

 அ
ள

வு
 ச

்த
வீ

்த
ம்

 
(%

 w
/v

)

கயைசபோருளின நிய்ற (கிைோமில)

கயைசலின கனஅளவு (மி.லி)
Mass of the solute in g

Volume of solution
( )
(in mL)

×100

60 ml போைோசிட்டமோல எனும் குைநய்தகளுககோன 
வோய்வழி கயைசலோனது 3 கிைோம் போைோசிட்டமோயலக 
சகோண்டுள்ளது. போைோசிட்டமோலின நிய்ற/கன 
அளவுச ச்தவீ்தம் 

× = × =100 3
60

100 55% /w vபோைோசிட்டமோலின நிய்ற (கிைோமில)
கயைசலின கனஅளவு (மி.லி)

× = × =100 3
60

100 55% /w v

9

ஒ
ரு

 மி
ல

லி
ை

னி
ல

 உ
ள்

ள
 

பகு
தி

க
ள்

 (p
pm

)

×

= ×

10

10

6

6

ஒரு கூறின பகுதிகளின எண்ணிகயக

கயைசபோருளின நிய்ற
கயைசலின நிய்ற

அயனதது கூறுகளின சமோத்த 
பகுதிகளின எண்ணிகயக

50 ml குைோய் நீைோனது 20 mg கயைககபபட்ட 
திண்மஙகயள சகோண்டுள்ளது. Ppm இல TDS 
(கயைநதுள்ள சமோத்த திடபசபோருள்) மதிபபு 

×

×
× =

−

10

20 10
50

10

6

3
6 4400 ppm

கயைககபபட்ட திண்மஙகளின நிய்ற

நீரின நிய்ற

கி

கி
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1. (அ) 500 மி.லி மறறும் (ஆ) 1 லிட்டர 

கயைசலில 5.6 கிைோம் KOH கயைநதுள்ளது 

எனில, அககயைசலகள் ஒவசவோனறின 

்மோலோரிட்டியைக கணககிடுக.

2. 2.82 கிைோம் குளுக்கோஸ் ஆனது 30 
கிைோம் நீரில கயைககபபட்டள்ளது. 

குளுக்கோஸ் மறறும் நீரின ்மோல 

பினனஙகயள கணககிடுக. 

3. சவளிபபு்ற பூசசோக பைனபடும் 

ஐ்ைோ்டோ்போவி்டோன புயை்தடுபபோன 

கயைசலோனது 10 % w/v 
அ ் ை ோ ் ட ோ ் ப ோ வி ் ட ோ ய ன க 

சகோண்டுள்ளது. வைககமோக ஒருமுய்ற 

பைனபடுத்தபபடும் அளவோன 1.5 மி.லி 

உள்ள அ்ைோ்டோ்போவி்டோனின 

அளயவக கணககிடுக.

4. 1.05 கி.கி எயடயுள்ள 1 லிட்டர 

கடலநீைோனது 5 மி.கி கயைநதுள்ள 

ஆகசிஜயன (O2)சகோண்டுள்ளது. 
கயைநதுள்ள ஆகசிஜனின சசறியவ ppm 
அலகில குறிபபிடுக.

?்தன மதிபபீடு

 கயைசலகளின சசறிவுகள் சவவ்வறு 

அலகுகளில குறிபபிடபபடுகின்றன. கயைசயல 

பைனபடுத்தபபட இருககும் அளவீட்டியன 

சபோறுதது அலகுத ச்தரிவு அயமகி்றது. 

எடுததுககோட்டோக,  EDTA சம்பந்தபபடும் 

அயணவுச்சரமமோககும் ்தைம்போரத்தலகளில, 

வியனைோனது, EDTA மறறும் உ்லோக 

அைனிகளுககியட்ை 1:1 என்ற ்மோல 

விகி்தததில நிகழ்கி்றது, என்வ இத்தயகை 

்தைம்போரத்தல வியனகளில, ்மோலோர 

கயைசலகள் பைனபடுத்தபபடுகின்றன. 

ஆகஸிஜ்னற்ற- ஒடுகக மறறும் நடுநியலைோககல 

்தைம்போரத்தலகளில, நோம் நோரமோலிட்டியை 

பைனபடுததுகி்்றோம். வோயுககளின பகுதி 

அழுத்தஙகள் மறறும் கயைசலகளின 

ஆவிஅழுத்தஙகயள கணககிடுவ்தறகு 

்மோல பினனம் பைனபடுத்தபபடுகி்றது. ்நோய் 

நீககும் மருநதுபசபோருள்களில உள்ள சசைல 

ஆககககூறுகயள குறிபபிடுவ்தறகோக 

ச்தவிகி்த அலகுகள் பைனபடுத்தபபடுகின்றன, 

்மலும் கயைசலகளில கயைநதுள்ள சிறிை 

அளவிலோன கயைசபோருள்கயள குறிபபிட ppm 
பைனபடுத்தபபடுகி்றது.

9.3.1  திட்டக கயைசலகள் மறறும் பைனபோட்டு 
திட்டக கயைசலகள் (working 
standards)

 திட்டக கயைசல அலலது இருபபுக 

கயைசல எனபது, துலலிைமோக தி்றன 

ச்தரிந்த கயைசலோகும். ்்தயவைோன அளவு 

கயைசபோருயள, குறிபபிட்ட அளவு கயைபபோனில 

கயைபப்தன மூலம், ்்தயவைோன சசறிவுயடை 

திட்டககயைசயல ்தைோரிகக முடியும். எயடைறிந்த 

கயைசபோருயள, குறிபபிட்ட கனஅளவுள்ள 

திட்டக குடுயவககு மோறறி பினவருமோறு 

திட்டககயைசயல ்தைோர சசய்ை இைலும். உபயப 

கயைபப்தறகோக, குடுயவயினுள் சிறி்தளவு நீர 

்சரதது குலுககபபடுகி்றது. பினனர, கயைசல 

மட்டதய்த குடுயவயின ்மலபோகததில 

குறிபபிட்டுள்ள ்கோடு வயை நிைபபுவ்தறகோக 

குடுயவயில நீர ்சரககபபடுகி்றது. சசறியவ 

சீைோககுவ்தறகோக, குடுயவைோனது மூடிைோல 

அயடககபபட்டு நனகு குலுககபபடுகி்றது.

 ்சோ்தயனகளின ் போது, இருபபுககயைசயல 

நீரககச சசய்வ்தன மூலமோக, ்்தயவைோன 

சசறிவுள்ள கயைசல ்தைோரிககபபடுகி்றது. இந்த 

நீரத்த கயைசலோனது சபோதுவோக ”பைனபோட்டுக 

கயைசல” என்றயைககபபடுகி்றது. ச்தரிந்த 

கனஅளவுள்ள இருபபுக கயைசலோனது, புதிை 

முகயவககு மோற்றபபட்டு, கணககிடபபட்ட 

கனஅளவிறகு நீரககபபடுகி்றது. ்்தயவைோன, 

இருபபுககயைசலின கனஅளவு மறறும் இறுதி 

கனஅளவு ஆகிைவறய்ற பினவரும் சமனபோட்டியன 

பைனபடுததி கணககிட முடியும்.

Cs Vs = Cw Vw            (9.1)

 இஙகு Cs & Vs ஆகிைன முய்ற்ை 

இருபபுக கயைசலின சசறிவு மறறும் கனஅளவு.  
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மறறும் Cw & Vw ஆகிைன முய்ற்ை பைனபோட்டுக 

கயைசலின சசறிவு மறறும் கனஅளவு ஆகும்.

9.3.2  திட்டக கயைசலகயள 
பைனபடுததுவ்தன நனயமகள்:

1. அதிகளவிலோன கயைசபோருயளக சகோண்டு 

்தைோரிககபபடும் சசறிவு மிகுந்த திட்டக 

கயைசயல பைனபடுததுவ்தோல, 

கயைசபோருயள எயடைறியும் ்போது ஏறபடும் 

பியைகயள குய்றகக முடியும்.  

2. இருபபுககயைசயல நீரககச சசய்து 

சவவ்வறு சசறிவுகயளக சகோண்ட 

பைனபோட்டுக கயைசலகயள நோம் ்தைோரிகக 

முடியும். இம்முய்றயில நியலத்தனயம 

பைோமரிககபபடுவ்தோல அதிக பைனுயடைது. 

3. சில சசறிவு மிகுந்த கயைசலகள் அதிக 

நியலபபுத்தனயம சகோண்டயவ,  ்மலும், 

்சோ்தயனகளில பைனபடுத்தபபடும், 

பைனபோட்டு திட்டககயைசலகள் (working 
standards) ்போல அலலோமல, அயவ 

நுண்ணுயிர வளரசசிககு குய்றந்தள்வ 

ஊககமளிககின்றன.

எடுததுககோட்டு கணககு

1. 500 மி.லி 2.5 M HCl கயைசயலப சபறுவ்தறகு, 
4M HCl மறறும்  2M HCl கயைசலகயள எந்த 

கன அளவுகளில கலகக ்வண்டும்?

தீரவு:

500 மி.லி 2.5 M HCl கயைசயல ்தைோரிகக 

்்தயவபபடும், 4M HCl இன கன அளவு  = x மி.லி.  
எனக.

என்வ ்்தயவபபடும் ்்தயவபபடும், 2M HCl இன 

கன அளவு  = (500 - x) மி.லி.

சமனபோடு (9.1) லிருநது

C1V1+ C2V2 = C3V3

(4x)+2(500-x) = 2.5 × 500

4x+1000-2x = 1250

2x = 1250 - 1000

x =  250
2

 = 125 mL

என்வ, ்்தயவபபடும் 4M HCl இன கனஅளவு = 
125 மி.லி.

்்தயவபபடும் 2M HCl இன கனஅளவு = (500 - 
125) மி.லி.= 375 மி.லி.

?
5. தூை கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோனிலிருநது பினவரும் 
கயைசலகயள நீ எவவோறு ்தைோரிபபோய் 

எனபய்த விளககுக.

 (அ) 1L கனஅளவுயடை  1.5 M  CoCl2 

இன நீரககயைசல.

 (b) 500 mL கனஅளவுயடை 6.0 % 
(V/V) நீரம சமத்தனோல கயைசல.

6. 500 மி.லி , 0.250 M NaOH கயைசயல 

்தைோரிகக  ்்தயவைோன  6M NaOH 
கயைசலின கனஅளவு எவவளவு?

்தனமதிபபீடு

9.4 கயைசபோருளின கயைதி்றன.

 கயைசபோருளின கயைதி்றன எனபது, 

ஒரு குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, ஒரு குறிபபிட்ட 

எயடயுள்ள கயைபபோனில, கயைகக இைலும் 

கயைசபோருளின அதிகபட்ச  அளவோகும். 

சகோடுககபபட்டுள்ள சவபபநியல மறறும் 

அழுத்தததில, ஒரு கயைபபோனில, அதிகபட்ச அளவு 

கயைசபோருள் கயைநதிருககும்்போது, அ்தறகு 

்மல ்சரககபபடும் கயைசபோருள் வீழ்படியவ  

உருவோககும். அத்தயகை கயைசலோனது 

ச்தவிட்டிை கயைசல என்றயைககபபடுகி்றது. 

ஒரு குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, ஒரு சபோருளின 

கயைதி்றன எனபது, அ்தன ச்தவிட்டிை கயைசல 

உருவோக, 100 கிைோம் கயைபபோனில கயைகக 

இைலும் கயைசபோருளின அதிகபட்ச அளவு என 

வயைைறுககபபடுகி்றது. 
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9.4.1 கயைதி்றயன போதிககும் கோைணிகள் 

 சபோதுவோக ஒரு கயைசபோருளின 

கயைதி்றனோனது, அந்த கயைசபோருளின ்தனயம 

மறறும் அது கயைககபபடும் கயைபபோனின 

்தனயம ஆகிைவறய்ற சபோருத்தது. ்மலும் இது, 

கயைசலின சவபபநியல மறறும் அழுத்ததய்தயும் 

சபோருதது அயமகி்றது. 

கயைசபோருள் மறறும் கயைபபோனின ்தனயம: 

 ்சோடிைம் கு்ளோயைடு எனும் அைனிச 

்சரமமோனது, நீர ்போன்ற முயனவுள்ள 

கயைபபோனில எளி்தோக கயைகி்றது, ஆனோல 

சபனசீன அலலது சடோலுயீன ்போன்ற முயனவற்ற 

கரிம கயைபபோனகளில கயைவதிலயல. பல கரிமச 

்சரமஙகள், கரிம கயைபபோனகளில எளி்தோக 

கயைகின்றன. ஆனோல அயவ நீரில கயைவதிலயல. 

சவவ்வறு வோயுககள்,நீரில சவவ்வறு 

அளவுகளில கயைகின்றன: எடுததுககோட்டோக 

அம்்மோனிைோவோனது, நீரில ஆகஸிஜயனவிட 

அதிக அளவில கயைகி்றது.

சவபபததின வியளவு:

நீரம கயைபபோனில, திண்மக கயைசபோருள்: 

 சபோதுவோக சவபபநியல அதிகரிககும்்போது, 

நீரம கயைபபோனில, திண்ம கயைசபோருளின 

கயைதி்றனும் அதிகரிககி்றது. சவபபநியல 

அதிகரிககும்்போது, கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோன மூலககூறுகளின சைோசரி இைகக 

ஆற்றலும் அதிகரிககி்றது. கயைசபோருள் 

மூலககூறுகயள ஒனறியணதது யவததிருககும் 

மூலககூறுகளககியட்ைைோன கவரசசி 

வியசைோனது, கயைபபோன மூலககூறுகளோல 

்தகரககபபடுவ்தறகு இந்த இைகக ஆற்றல 

அதிகரிபபு சோ்தகமோக அயமகி்றது. என்வ 

கயைதி்றன அதிகரிககி்றது. ஒரு திண்மதய்த 

கயைபபோனில ்சரககும்்போது அது கயைைத 

துவஙகுகி்றது. அ்தோவது கயைசபோருளோனது திண்ம 

நியலயமயிலிருநது சவளி்ைறுகி்றது  (கயை்தல). 
சிறிது ் நைததிறகு பி்றகு, கயைந்த கயைசபோருளோனது, 

திண்ம நியலககு மீளவும் திரும்புகி்றது (படிகமோககல). 
ஒரு்வயள அதிகபபடிைோன திண்மம் இருந்தோல, ஒரு 

நியலயில இந்த இைண்டு சசைலமுய்றகளின ்வகமும் 

சமமோகி்றது.  இநநியலயில, திண்ம கயைசபோருள் 

மூலககூறுகளுககும், கயைந்த கயைசபோருள் 

மூலககூறுகளுககும் இயட்ை சமநியல உருவோகி்றது.

கயைசபோருள்(திண்மம்) ⇆ கயைசபோருள் (கயைந்தது)

 லீ சோட்லிைர சகோள்யகபபடி, கயைத்தல 

சசைலமுய்ற ஒரு சவபபம்சகோள் சசைலமுய்றைோக 

இருந்தோல, சவபபநியல அதிகரிபபோனது சமநியலயை 

வலதுபு்றமோக நகரததும். அ்தோவது, கயைதி்றன 

அதிகரிககி்றது. ஒரு சவபபம் உமிழ் வியனககு, 

சவபபநியல அதிகரிபபோனது கயைதி்றயன 

குய்றககி்றது. சவவ்வறு சவபபநியலகளில, 

அம்்மோனிைம் யநட்்ைட், கோலசிைம் கு்ளோயைடு, சீரிக 

சல்பட் மறறும் ் சோடிைம் கு்ளோயைடு ஆகிைவறறின  

நீரகயைசலகளின கயைதி்றன மதிபபுகள் பினவரும் 

வயைபடததில சகோடுககபபட்டுள்ளன. 
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படம் 9. 1 ்்தரநச்தடுககபபட்ட ்சரமஙகளின, 

சவபபநியலககு எதிைோன கயைதி்றன வயைபடம்

 ்மறகண்ட வயைபடததிலிருநது பினவரும் 

முடிவுகள் எட்டபபடுகின்றன.

 ▶ சோ்தோைண சவபபநியலயி்ல்ை அதிகபட்ச 

கயைதி்றயன அயடநதுவிட்ட்தோல, ்சோடிைம் 

கு்ளோயைடின கயைதி்றன குறிபபிடத்தகுந்த 
அளவு மோ்றவிலயல. உண்யமயில, 0˚ மு்தல 

100˚C சவபபநியல இயடசவளியில, 10% 
மட்டு்ம கயைதி்றன அதிகரிககும்.

Unit 9.indd   39 14-09-2018   19:06:01

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



40

 ▶ அம்்மோனிைம் யநட்்ைட்டின கயை்தல 

சசைலமுய்றைோனது, சவபபம் சகோள் 

சசைலமுய்றைோகும், சவபபநியல 

அதிகரிககும்்போது, கயைதி்றன மதிபபு 

அதிக அளவில அதிகரிககி்றது. 

 ▶ சீரிக சல்பட்யட சபோருத்தவயையில, 

கயை்தல சசைலமுய்றைோனது சவபபம் உமிழ் 

சசைலமுய்றைோகும், ்மலும் சவபபநியல 

அதிகரிககும்்போது, கயைதி்றன குய்றகி்றது.

 ▶ கோலசிைம் கு்ளோயைடின கயைத்தல நிகழ்வு 

சவபபம் உமிழ் சசைலமுய்றைோக இருந்த 

்போதிலும், சவபபநியல அதிகரிககும்்போது 

அ்தன கயைதி்றன மதிபபோனது, மி்தமோன 

அளவு அதிகரிககி்றது. இஙகு, சமநியலயின 

நியலயியன முடிவு சசய்வதில எனட்்ைோபி 

கோைணி முககிை பஙகு வகிககி்றது.

நீரம கயைபபோனில, வோயுக கயைசபோருள்:

 நீரம கயைபபோனில, வோயுக கயைசபோருள் 

கயைநதுள்ள கயைசலில, சவபபநியல 

அதிகரிககும்்போது கயைதி்றன குய்றகி்றது. ஒரு 

வோயுக கயைசபோருளோனது, நீரம கயைபபோனில 

கயையும்்போது அ்தன மூலககூறுகள் கயைபபோன 

மூலககூறுகளுடன வலியமகுய்றந்த மூலககூறு 

இயடவியசகளின மூலம் இயடயீடு சசய்கி்றது. 

சவபபநியல அதிகரிககும்்போது, கயைசலில 

உள்ள மூலககூறுகளின சைோசரி இைகக 

ஆற்றலும் அதிகரிககி்றது. இைகக ஆற்றல 

அதிகரிபபோனது, வோயுக கயைசபோருள் மறறும் நீரம 

கயைபபோனுககு இயடபபட்ட வலியம குய்றந்த 

மூலககூறு இயடவியசகயள உயடககி்றது.  இது, 

கயைநதுள்ள வோயு மூலககூறுகள், வோயு நியலயில 

சவளி்ை்ற வழிவகுககி்றது. ்மலும், நீரம 

கயைபபோனகளில, சபரும்போலோன வோயுககளின 

கயைத்தல ஒரு சவபபம் உமிழ் சசைலமுய்றைோகும். 

மறறும் அத்தயகை சசைலமுய்றகளில, 

சவபபநியல அதிகரிககும்்போது, வோயுநியல  

மூலககூறுகளின கயை்தல குய்றகி்றது. 

சசைலபோடு :

 ்சோடோ போட்டியல தி்றநது அ்தன 

மீது பலூயன யவககவும். ்சோடோவிலிருநது 

சவளி்ைற்றபபடும் கோரபன-யட-ஆகயசடின 

கோைணமோக பலூன விரிவயடயும். ்சோடோ 

போட்டியல, சவநநீர உள்ள கலனில யவதது 

இ்்த ்சோ்தயனயை நிகழ்ததுக. இபசபோழுது, 

பலூன சவகுவியைவோக விரிவயடவய்த நீஙகள் 

கோண்பீரகள். சவபபநியல அதிகரிககும்்போது, 

கயைசலில வோயுககளின கயைதி்றன குய்றவய்த 

இது கோட்டுகி்றது. ச்தோழிறசோயலகளிலிருநது 

சவளி்ைற்றபபடும் சவநநீைோனது, ஆறுகளில 

்நைடிைோக கலபபதினோல, நீரவோழ் 

உயிரினஙகளுககு கியடககககூடிை கயைந்த 

ஆகஸிஜனின அளவு குய்றநது, அவறறின 

வோழ்கயக நீட்டிபபு குய்றகி்றது.

சோ்தோைண நியலயில அதிக அழுத்தததில வோயு மூலககூறுகள் 
அதிகளவில கயைகின்றன.

அழுத்தம் அதிகரிககும் ்போது

படம் : 9.2 கயைதி்றன மீது அழுத்தததின வியளவு

அழுத்தததின வியளவு:

 சபோதுவோக, அழுத்தததில ஏறபடும் 

மோற்றமோனது  திண்மஙகள் மறறும் நீரமஙகளின 

கயைதி்றனில குறிபபிடத்தகுந்த வியளயவ 

உருவோககுவதிலயல, ஏசனனில அயவ 

அமுஙகுவதிலயல. எனினும், வோயுககளின 

கயைதி்றனோனது, சபோதுவோக அழுத்தம் 

அதிகரிககும்்போது அதிகரிககி்றது.

 ஒரு மூடிை கலனில, நீரம கயைபபோனில, 

வோயுக கயைசபோருள் கயைநதுள்ள ஒரு ச்தவிட்டிை 

கயைசயல கருது்வோம். அத்தயகை அயமபபில 

பினவரும் சமநியல நிலவுகி்றது.

வோயு (வோயு நியலயமயில) ⇆ வோயு (கயைசலில)
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 லீ சோட்லிைர சகோள்யகபபடி, அழுத்தம் 

அதிகரிககும்்போது, சமநியலைோனது 

அழுத்ததய்த குய்றககும் தியசயில நகரும். 

ஆ்தோலோல, அதிகளவு வோயு மூலககூறுகள் 

கயைபபோனில கயைகின்றன. இ்தனோல கயைதி்றன 

அதிகரிககி்றது.

9.5 செனறி விதி

 விலலிைம் செனறி எனபவர, 

அழுத்தம் மறறும் குறிபபிட்ட கயைபபோனில, 

வோயுநியலக கயைசபோருளின கயைதி்றன 

ஆகிைவறறிறகியட்ை உள்ள ச்தோடரயப ஆய்வு 

சசய்்தோர. அவரின கூறறுபபடி  குய்றவோன 

சசறிவு சகோண்ட கயைசலகளில உள்ள “ஆவி 

நியலயிலுள்ள வோயுவின பகுதி அழுத்தமோனது 
(கயைசபோருளின ஆவி அழுத்தம்) சசறிவு குய்றந்த 

கயைசலிலுள்ள வோயுக கயைசபோருளின ்மோல 

பினனததிறகு (x), ்நர விகி்தததிலிருககும்”. 

இககூறறு செனறி விதி என அறிைபபடுகி்றது. 

செனறி விதியை பினவருமோறு எழு்த முடியும்.

p
கயைசபோருள்

 α x
கயைசலில உள்ள கயைசபோருள் 

p
கயைசபோருள்

= KHx
கயைசலில உள்ள கயைசபோருள்

 இஙகு, p
கயைசபோருள்

 எனபது 

ஆவிநியலயிலுள்ள வோயுவின பகுதி 

அழுத்ததய்தக குறிககி்றது. இது சபோதுவோக 

ஆவி அழுத்தம் என்றயைககபபடுகி்றது. x
கயைசபோருள்

 

எனபது, கயைசலில உள்ள கயைசபோருளின 

்மோல பினனதய்த குறிககி்றது. KH எனபது 

அழுத்தததின  பரிமோணதய்த உயடை ்சோ்தயன 

முடிவின அடிபபயடயிலோன மோறிலி. ‘KH’ ன 

மதிபபோனது, வோயுநியல கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோனின ்தனயமயை சபோருதது அயமகி்றது. 

்மறகோண் சமனபோடோனது y=mx+c வடிவில 

அயமந்த ்நரக்கோட்டின சமனபோடோகும்.  

படம் 9.3 ல கோட்டபபட்டுள்ளவோறு, கயைசலில 

்மோல பினனததிறகு எதிைோன வோயுவின 

பகுதிஅழுத்தததின வயைபடம் ஆனது ஒரு ்நர 

்கோட்டியனத ்தருகி்றது. இந்த ்நரக்கோட்டின 

சோய்வு, KH மதிபயபத ்தருகி்றது.

H
C

l ன
 ப

கு
தி

 அ
ழு

த
்த

ம்
(to

rr
)

0

500

0.01 0.02

1000

வயளை செக்சன   கயைசலின  

HCl வோயுவின ்மோல பினனம்

படம் 9.3 293K ல வயளைசென்சனில 

கயைநதுள்ள HCl வோயுவின கயைதி்றன

CO2 ஏற்றம் சசய்ைபபட்ட போனஙகள் கோரபன- 

யட-அகயசயட சகோண்டுள்ளன எனபய்த 

நோம் அயனவரும் அறி்வோம். இந்த 

போனஙகளில, கோரபன-யட-ஆகயசயட 

கயைபப்தறகோக, அவறறின வழி்ை அதிக 

அழுத்தததில CO2 
வோயு குமிழிகளோக 

சசலுத்தபபடுகின்றன.  அழுத்ததய்த 

பைோமரிபப்தறகோக இந்த கலனகள் சீல 

சசய்ைபபடுகின்றன. வளிமண்டல 

அழுத்தததில,இந்த கலனகயள நோம் 

தி்றககும்்போது, CO2 வோயுவின 

அழுத்தமோனது, வளிமண்டல அழுத்த 

அளவிறகு குய்றகி்றது, இ்தனோல CO2 

வோயுககுமிழ்கள் ்வகமோக கயைசலிருநது 

சவளி்ைறுகின்றன, ்மலும் நுயைத்தயல 

கோண முடிகி்றது. ்சோடோ போட்டில, 

சவதுசவதுபபோன நியலயிலிருந்தோல, 

குமிழிகள் சவடிதது சவளி்ைறுவய்த நோம் 

்மலும் கண்டுணை இைலும்.

CO2 ஏற்றம் சசய்ைபபட்ட 
போனஙகள் சசய்ைபபட்ட போனஙகள் 
ஏன அழுத்தபபட்ட கலனகளில 
அயடககபபட்டுள்ளன?

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?
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ச்தோழிலமுய்ற, ஆழ்கடல நீசசல வீைரகள், அதிக 

அழுத்தததில, நீருககடியில, சுவோசிபப்தறகோக, 

அழுத்தபபட்ட கோறறு நிைம்பிை கலயன ஏநதிச 

சசலகின்றனர. சபோதுவோக, அழுத்தபபட்ட 

கோற்றோனது யநட்ைஜன மறறும் ஆகசிஜன 

வோயுககயளக சகோண்டுள்ளன, ்மலும் இயவ 

சோ்தோைண அழுத்தததில, இைத்தம் மறறும் மற்ற 

உடல திைவஙகளில அதிகமோக கயைவதிலயல. 

ஆழ்கடல, ்மறபைபபின வளிமண்டல 

அழுத்ததய்தப ்போல பலமடஙகு அதிக அழுத்தம் 

அ்தன ஆைமோன பகுதியில கோணபபடுவ்தோல, 

நீசசலவீைர, கலனிலிருநது சுவோசிககும்்போது, 

இைத்தம் மறறும் மற்ற உடலதிைவஙகளில அதிகளவு 

யநட்ைஜன கயைகி்றது. நீசசலவீைர, ்மறபைபபிறகு 

திரும்பும்்போது, அழுத்தம் குய்றகி்றது, இ்தனோல 

இைத்தம் மறறும் மற்ற உடல திைவஙகளில 

கயைநதுள்ள யநட்ைஜனோனது, இைத்த ஓட்டததில  

குமிழிகயள உருவோககிகசகோண்டு, ்வகமோக 

சவளி்ைறுகி்றது.  இந்த குமிழிகள் இைத்த 

ஓட்டதய்த ்தடுககின்றன, நைம்பு தூண்டுக 

கடதது்தயல போதிககின்றன, ்மலும் ்தநதுகி 

குைோய்கயள சவடிககச சசய்ை்வோ அலலது 

அயடபபுகயள உருவோகக்வோ சசய்ை முடியும். இந்த 

வலிநிய்றந்த மறறும் உயிருககு ஆபத்தோன 

நியலைோனது “the bends” (வயளவு)
என்றயைககபபடுகி்றது. இத்தயகை அபோைகைமோன 

நியலயை ்தவிரகக, இைத்தததில ஹீலிைததின 

கயைதி்றன யநட்ைஜயனவிட குய்றவு எனப்தன 

கோைணமோக  ்தறசபோழுது, ச்தோழிலமுய்ற நீசசல 

வீைரகள், ஹீலிைம் வோயு கலந்த கோறய்ற 
(ஏ்றககுய்றை 11.7% ஹீலிைம், 56.2% யநட்ைஜன 

மறறும் 32.1% ஆகசிஜன) பைனபடுததுகின்றனர. 

்மலும், ஹீலிைம் அணுககளின சிறிை உருவளவின 

கோைணமோக, அயவ, சசலசுவரின வழிைோக, 

அவறய்ற போதிககோமல ஊடுருவ முடியும். 

இைத்தததில  கயைநதுள்ள அதிகபபடிைோன 

ஆகஸிஜன ஆனது வளரசிய்த மோற்றததிறகு 

பைனபடுத்தபபடுகி்றது, ்மலும் அயவ வயளவு 
நியலயை உருவோககுவதிலயல

ஏன ஆழ்கடல நீசசல வீைரகள் 
ஹீலிைம் வோயு ்சரககபபட்ட 
கோறறுக கலயன 
பைனபடுததுகின்றனர?

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

9.5.1 செனறி விதியின வைம்புகள்: 

• செனறி விதிைோனது, மி்தமோன சவபபநியல 

மறறும் அழுத்த நியலகளில மட்டு்ம 

சபோருந்தககூடிைது. 

• குய்றந்த கயைதி்றன சகோண்ட வோயுககள் 

மட்டு்ம செனறி விதிககு உட்படுகின்றன.

• கயைபபோனகளுடன வியனபுரிைககூடிை 

வோயுககள் செனறி விதிககு உட்படுவதிலயல. 

எடுததுககோட்டோக, அம்்மோனிைோ மறறும் HCl  
ஆகிையவ நீருடன வியனபுரிவ்தோல, செனறி 

விதிககு உட்படுவதிலயல. 

NH3+ H2O ⇆ NH4

+ + OH–  

• செனறி விதிககு உட்படும் வோயுககள், 

கயைபபோனில கயைககபபடும்்போது, 

இயணை்வோ அலலது பிரியகையடை்வோ 

கூடோது.

எடுததுககோட்டு கணககு:

 0.24 g வோயுவோனது 1.5 atm அழுத்தததில 
1 லிட்டர நீரில கயைகி்றது. மோ்றோ்த சவபபநியலயில, 

அழுத்ததய்த 6 atm ககு அதிகரிககும்்போது 

கயைககபபடும் வோயுவின எயடயை கணககிடுக.

p
கயைசபோருள்

= KHx
கயைசலில உள்ள கயைசபோருள்

1.5 atm அழுத்தததில 

p1 = KH x1------------(1)

6 atm அழுத்தததில 

p2 = KH x2------------(2)

சமனபோடு (1) ஐ (2) ஆல வகுகக

    p1/p2 = x1/x2

   1.5/6.0 = 0.24/x2

என்வ x2 = 0.24 x 6.0/1.5 = 0.96 g/L
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?
7. 20% O2 மறறும் 80% N2 கனஅளவு வீ்ததய்த சகோண்டுள்ள கோறறு, சமநியலயில இருககும்்போது, 

298 K சவபபநியலயில, நீரில கயைககபபட்டுள்ள O2 மறறும் N2 ஆகிைவறறின கனஅளவு 

ச்தவீ்ததய்த  கணககிடுக. இவவிைண்டு வோயுககளின செனறி மோறிலிகளின மதிபபுகள் 

 KH(O2) = 4.6× 104 atm மறறும் KH (N2) = 8.5 × 104 atm.

8. ஏன, ்கோயடககோலததில சவதுசவதுபபோன நீரில இருபபய்தக கோட்டிலும், குளிரகோலததில 

குளிரந்த நீரில, நீரவோழ் விலஙகுகள் வசதிைோக உணரகின்றன விளககுக.

்தனமதிபபீடு 

9.6 திைவததின ஆவி அழுத்தம்

 சபோதுவோக, திைவஙகள் ஆவிைோகும் ்தனயமயைக சகோண்டுள்ளன. திைவ நியலயிலுள்ள 

மூலககூறுகளின இைகக ஆற்றலோனது, அவறறிறகியட்ை உள்ள, மூலககூறுகளுககியடபபட்ட 

கவரசசிவியசயை விட சவலலுமோனோல, மூலககூறுகள் திைவ நியலயிலிருநது ்தபபிததுச சசலலும்.   

இந்த சசைலமுய்றைோனது ”ஆவிைோ்தல” என்றயைககபபடுகி்றது. ்மலும் இது திைவததின ்மறபைபபில 

நிகழ்கி்றது.

 ஒரு மூடிை கலனில ஆவிைோ்தல நிகழ்த்தபபட்டோல, ஆவிைோனது, திைவ பைபபுடன ச்தோடரபிலிருககும். 

இந்த ஆவி மூலககூறுகள், ச்தோடரநது ஒழுஙகறறுத திரியும்்போது, ஒனறுடன ஒனறு ் மோதிகசகோள்கின்றன. 

்மலும் சகோள்கலனின சுவரகள் மீதும் ்மோதுகின்றன. இந்த மீட்சிைற்ற ்மோ்தலகளோல, அயவ 

அவறறின ஆற்றயல இைககின்றன. இ்தன வியளவோக ஆவிைோனது, திைவநியலககு திரும்புகி்றது.  இந்த 

சசைலமுய்றைோனது “சுருஙகு்தல” என்றயைககபபடுகி்றது.

 ஆவிைோ்தல மறறும் சுருஙகு்தல (Condensation) ஆகிைன ச்தோடரசசிைோன சசைலமுய்றகளோகும். 

சசைலமுய்றைோனது ஒரு மூடிை கலனில நிகழ்த்தபபடும்்போது, ஒரு நியலயில, ஆவிைோ்தல ்வகம், 

சுருஙகு்தல ்வகததிறகு சமமோகி்றது. அ்தோவது, திைவம் மறறும் அ்தன ஆவிககு இயட்ை சமநியல 

உருவோகி்றது. திைவததுடன சமநியலயில உள்ள ஆவியின அழுத்தமோனது, சகோடுககபபட்ட சவபபநியலயில 

திைவததின ஆவி அழுத்தம் என்றயைககபபடுகி்றது. ஒரு திைவததின ஆவி அழுத்தமோனது, அ்தன ்தனயம, 

சவபபநியல மறறும் ் மறபைபபின பைபபளவு ஆகிைவறய்ற சபோறுதது அயமகி்றது. பினவரும் எளிை ் சோ்தயன 

அயமபபோனது, ஒரு திைவததின ஆவி அழுத்ததய்த  அளவிடு்தலுககோன சசைல விளககமளிககி்றது. 
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P வோயு = சமநியல ஆவிைழுத்தம்

படம் 9.4 : அ) உருண்யடைோன அடிபபோகம் சகோண்ட மூடிை குடுயவயில, எத்தனோலும் அ்தன ஆவியும் 

சமநியலயில உள்ளன. ஆ) அ்்த அயமபபில, வோயுவோனது, சமரகுரி நிைம்பிை U வடிவ குைோய் வழி்ை  

சவளி்ை்ற அனுமதிககபபடுகி்றது. சவளி்ைறிை வோயுவோனது  U வடிவ குைோயில உள்ள சமரகுரியை 

்தள்ளுகி்றது, ்மலும் சமரகுரி மட்டததில ஏறபடும் ்வறுபோடோனது உருண்யடவடிவ அடிபபோகம் சகோண்ட 

குடுயவயில உள்ள எத்தனோலின ஆவி அழுத்த மதிபயப ்தருகி்றது.

9.7 திைவக கயைசலகளின ஆவி அழுத்தம்

 ஒரு கயைசபோருள் (எந்த திண்மம், நீரமம், வோயு என எந்த இைற நியலயிலிருந்தோலும்) ஒரு திைவ 

கயைபபோனில கயைககும்்போது கியடககும் கயைசலோனது திைவக கயைசல என்றயைககபபடுகி்றது. இைண்டு 

கூறுகயள (ஒரு கயைசபோருள் மறறும் ஒரு கயைபபோன) மட்டும் சகோண்டிருககககூடிை கயைசலோனது, 

இருகூறுக கயைசல (binary solution) என்றயைககபபடுகி்றது. திைவததில, வோயுநியல கயைசபோருள்கள் 

கயைநதுள்ள கயைசலகள் பறறி ஏறகன்வ செனறி விதியின கீழ் விவோதிததுள்்ளோம் .

9.7.1 திைவததில திைவதய்த சகோண்ட இருகூறுககயைசலின ஆவி அழுத்தம் .

 ்தற்போது ஒரு மூடிை கலனில, ‘A’ எனும் திைவ கயைசபோருயள, ‘B’ எனும் தூை கயைபபோனில 

கயைதது, இருகூறுககயைசல ்தைோரிககபபடு்தயலக கருது்வோம்.  கயைசலில உள்ள A மறறும் B ஆகிை 

இைண்டு கூறுகளும் ஆவிைோகக கூடிையவ, ்மலும் A மறறும் B ஆகிை கூறுகளின, திைவ மறறும் ஆவி 

நியலயமகளுககியட்ை ஒரு சமநியல உருவோககபபடும். சைளலட் எனும் பிைோனசு ் வதியிைலோளர, A மறறும் 
B ஆகிை கூறுகளின பகுதி அழுத்தஙகள் மறறும் ்மோல பினனஙகளுககியட்ைைோன ஒரு அளவிைலோன 

ச்தோடரயப முனசமோழிந்தோர. அது சைளலட் விதி என அறிைபபடுகி்றது.

 இவவிதிபபடி “எளிதில ஆவிைோகும் திைவஙகயளக சகோண்ட கயைசலகளில, கயைசலிலுள்ள 

ஒவசவோரு கூறின (A & B) பகுதி ஆவிஅழுத்தமும், அ்தன ்மோல பினனததுடன ்நர விகி்தததிலிருககும்” 
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சைளலட் விதிபபடி,

 pAα xA  (9.3)

 pA = k xA

when xA = 1, எனும் ்போது k = p°A

இஙகு p°A எனபது அ்்த சவபபநியலயில, தூைநியலயில  உள்ள கூறு A  யின ஆவி அழுத்தம்.

என்வ,

 pA = p°A xA  (9.4)

இ்்த ்போல கூறு B ககு 

 pB= p°B xB (9.5)

 XA மறறும் XB ஆகிைன முய்ற்ை கூறுகள் A மறறும் B ஆகிைவறறின ்மோல பினனஙகளோகும். 

டோலடனின பகுதி அழுத்த விதிபபடி, ஒரு மூடிை கலனின சமோத்த அழுத்தமோனது, அதிலுள்ள ்தனித்தனிக 

கூறுகளின பகுதி அழுத்தஙகளின கூடு்தலுககுச சமமோக அயமயும். 

ஆ்தலோல,

 P
சமோத்தம்

 = pA + pB          (9.6)

சமனபோடுகள் (9.4) மறறும் (9.5)லிருநது pA மறறும்  pB  மதிபபுகயள ்மறகோண் சமனபோட்டில, பிைதியிட

 P
சமோத்தம் = xAp°A + xBp°B (9.7)

xA + xB = 1 அலலது xA = 1 - xB
 என நோம் அறி்வோம்.

ஆயகைோல,

 P
சமோத்தம் 

= (1 - xB) p°A  + xB p°B (9.8)

 P
சமோத்தம்

=  p°A + xB( p°B- p°A) (9.9)

 ்மறகோண் சமனபோடோனது, y = mx+c வடிவிலுள்ள ்நரக்கோட்டுச சமனபோடோகும். xB ககு எதிைோக 

Ptotal ஐக சகோண்டு வயைைபபடும் வயைபடமோனது, p°B- p°A ஐ சோய்வோகவும், p°A ஐ y அசசு சவட்டோகவும் சகோண்ட 

ஒரு ்நரக்கோட்யட ்தரும்.

சடோலுயீன (கயைசபோருள்) மறறும் சபனசீயனக  (கயைபபோன)  சகோண்ட ஒரு திைவக கயைசயல கருது்வோம்.

்மோல பினனஙகயளப சபோருதது, தூை சபனசீன மறறும் சடோலுயீன ஆகிைவறறின ஆவி அழுத்தஙகளின 

மோறுபோடு வயைபடததில சகோடுககபபட்டுள்ளது. 
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ஆ
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படம் 9.5 சடோலுயீனில கயைந்த சபனசீன கயைசல சைளலட் விதிககு உட்படுகி்றது

 தூை சடோலுயீன மறறும் தூை சபனசீன 

ஆகிைவறறின ஆவி அழுத்தஙகள் முய்ற்ை 

22.3 மறறும் 74.7 mmHg ஆகும். ஒரு 

கூறின ்மோல பினனம் அதிகரிககும்்போது, 

அததூை கூறின பகுதி ஆவி அழுத்தமோனது 

்நரக்கோட்டில அதிகரிககி்றது எனபய்த, ்ம்ல 

சகோடுககபபட்டுள்ள வயைபடம் கோட்டுகி்றது.  

கயைசபோருள் மறறும் கயைபபோனின எந்த ஒரு 

இயைபிலும், சமோத்த ஆவி அழுத்தமதிபயப 

பினவரும் ்நரக்கோட்டுச சமனபோடு (சிவபபு 

்கோட்டோல குறிபபிடபபட்டுள்ளது) அளிககி்றது.

P
கயைசல = p° 

சடோலுயீன
+ x

சபனசீன
( p°

சபனசீன
- p°

சடோலுயீன
)  (9.10)

9.7.2 திைவததில திண்மம் கயைநதுள்ள இருகூறுக 

கயைசலின ஆவிஅழுத்தம்

 ஒரு தூை கயைபபோனில, எளிதில 

ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள கயைககும்்போது, 

தூை கயைபபோனின ஆவிஅழுத்தம் 

குய்றயும். இத்தயகை கயைசலகளில, 

கயைசபோருள் எளிதில ஆவிைோகோ்த்தோல, 

கயைசலின ஆவிஅழுத்தமோனது, கயைபபோன 

மூலககூறுகயள மட்டு்ம சபோறுதது அயமயும். 

எடுததுககோட்டோக, ்சோடிைம் கு்ளோயையட 

நீரில கயைககும்்போது, உபபுக கயைசலின 

ஆவிஅழுத்தம் குய்றகி்றது. எந்த ஒரு ்நைததிலும் 

கயைபபோனின ்மறபைபபில கோணபபடும் 

கயைபபோன மூலககூறுகளின எண்ணிகயக 

ஆனது கயைசலின ஆவி அழுத்தததியன 

நிரணயிககி்றது ்மலும் கயைசலின ஆவி 

அழுத்தம் கயைபபோனின ்மோல பினனததிறகு 

்நர விகி்தததில அயமயும். 
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ஆவிைோகும் கயைபபோன துகள்

ஆவிைோகோ கயைசபோருள் துகள்

ஆவிைோகோ 
கயைசபோருள்
்சரகக

சமநியல ஆவிைோகோ்த 

கயைசபோருள் 

முனனியலயில 

ஆவிைோ்தல வீ்தம் 

குய்றககபபடுகி்றது

படம் 9.6 எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருள் 

முனனியலயில ஆவிைோ்தல வீ்தம் 

குய்றககபபடுகி்றது

P
கயைசல 

∝xA  (9.11)

இஙகு xA எனபது கயைபபோனின ்மோல பினனம் 

P
கயைசல

 = k xA  (9.12)

xA = 1,  எனும்்போது       K = Po
கயைபபோன

(Po
கயைபபோன

 எனபது தூை கயைபபோனின ஆவி 

அழுத்தம்)

P
கயைசல = Po

கயைபபோன xA (9.13)

P
கயைசல

Po
கயைபபோன  

 = xA  (9.14)

1– 
P

கயைசல

Po
கயைபபோன   

 = 1-xA (9.15)

Po
கயைபபோன  – P

கயைசல
 

Po
கயைபபோன 

xB
=  (9.16)

இஙகு xB எனபது கயைசபோருளின ்மோல பினனம்

(∴ xA + xB = 1, xB = 1 - xA)

 ்மறகண்ட சமனபோடோனது, ஒபபு 

ஆவிஅழுத்தக குய்றயவத ்தருகி்றது. 

இசசமனபோட்யட அடிபபயடைோகக சகோண்டு, 

சைளலட் விதியை “ ஒரு குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, 

எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயளக 

சகோண்டுள்ள ஒரு நலலிைலபு  கயைசலின ஒபபு 

ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது, கயைசபோருளின 

்மோல பினனததிறகு சமம்” எனவும் கூ்ற முடியும். 

சைளலட் விதி மறறும் செனறி விதி ஆகிைவறய்ற 

ஒபபிடு்தல 

சைளலட் விதிபபடி, எளிதில ஆவிைோகோ்த 

கயைசபோருயளக சகோண்டுள்ள கயைசலுககு

p
கயைசபோருள்

 = p°
கயைசபோருள்

x
கயைசபோருள்

 (9.17)

செனறி விதிபபடி:

p
கயைசபோருள்

 = KHx
கயைசலில உள்ள கயைசபோருள்

     (9.18)

 ்மறகோண் இைண்டு சமனபோடுகளுககு 

இயட்ை உள்ள ்வறுபோடு, விகி்த மோறிலி 
(சைளலட் விதி) மறறும் KH (செனறி விதி) 
மட்டு்ம ஆகும். திைவ கயைபபோனில, வோயுநியல 

கயைசபோருயள சகோண்டுள்ள கயைசலகளுககு 

செனறி விதி சபோருநதும், அ்்தசமைம் திைவ 

கயைபபோனில, எளிதில ஆவிைோகோ்த திண்ம  

கயைசபோருயள சகோண்டுள்ள கயைசலகளுககு 

சைளலட் விதி சபோருநதும். கயைசபோருளோனோது 

எளிதில ஆவிைோகோ்த்தோக இருந்தோல, செனறி 

விதி மோறிலிைோனது தூை கயைபபோனின 

ஆவிஅழுத்தததிறகு (p°A) சமமோகி்றது. 

அ்தோவது, சைளலட் விதிைோனது செனறி விதியின 

சி்றபபு நிகழ்வோகி்றது. மிக நீரத்த கயைசலகளில, 

கயைபபோன ஆனது சைளலட் விதிககு உட்படுகி்றது, 

்மலும் கயைசபோருளோனோது செனறி விதிககு 

உட்படுகி்றது.
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9.8 நலலிைலபு மறறும் இைலபுக கயைசலகள் 

9.8.1 நலலிைலபுக கயைசலகள்:

 கயைசலில உள்ள கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோன ்போன்ற ஒவசவோரு உட்கூறும், 

சசறிவு எலயல முழுயமககும் சைளலட் விதிககு 

கீழ்படிந்தோல அககயைசலோனது நலலிைலபுக 

கயைசல என்றயைககபபடுகி்றது. நயடமுய்றயில, 

எந்த கயைசலும், சசறிவு எலயல முழுயமககும், 

நலலிைலபு ்தனயம சகோண்டிருபபதிலயல. 

எனினும், கயைசபோருளின சசறிவு மிகககுய்றவோக  

இருககும்்போது, நீரத்த கயைசலகள் 

நலலிைலயப சபறறுள்ளன. கயைசலில உள்ள 

இைண்டு கூறுகளும் ஒத்த உருவளவு, ஒத்த 

வடியமபபு, மறறும்  அவறறிறகியட்ை ஏ்றத்தோை 

ஒ்ைமோதிரிைோன மூலககூறியட வியசகயள 

சகோண்டிருககுமோனோல (அ்தோவது A-A, B-B 
மறறும் B-A இயட்ை) அயவ நலலிைலபுக  

கயைசலகயளப ்போன்ற பண்புகயள சப்ற 

முைலகின்றன.

ஒரு நலலிைலபு கயைசலுககு,

i) இைண்டு கூறுகயள (கயைசபோருள் & 
கயைபபோன) கலககும்்போது, கனஅளவில 

மோற்றம் இருபபதிலயல (ΔV
கலத்தல

 = 0)

ii) கயைசபோருயள கயைபபோனில 

கயைககும்்போது, சவபபப பரிமோற்றம் 

நிகழ்வதிலயல. (ΔH
கலத்தல

 = 0).

iii) தூை திைவஙகளில உள்ளய்தப ்போன்்ற, 

கயைசலிலுள்ள கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோன ஆகிைவறறின ்தபபிசசசலலும் 

தி்றன (Escaping tendency), இருகக 

்வண்டும்.

நலலிைலபு கயைசலகளுககு எடுததுககோட்டுகள்:

 சபனசீன & சடோலுயீன; n-செக்சன 
& n-செப்டன; எததில பு்ைோயமடு & எததில 

அ்ைோயடடு; கு்ளோ்ைோ சபனசீன & பு்ைோ்மோ 

சபனசீன

9.8.2 இைலபுக கயைசலகள்

 சசறிவு எலயல முழுயமககும், 

சைளலட் விதிககு உட்படோ்த கயைசலகள் 

இைலபுககயைசலகள் என்றயைககபபடுகின்றன. 

ஒரு இைலபுக கயைசலுககு, கலத்தலின 

்போது கனஅளவு மறறும் என்தோலபி மோற்றம் 

நிகழ்கி்றது. அ்தோவது  ΔH
கலத்தல

 ≠ 0 & ΔV
கலத்தல

 
≠ 0. சைளலட் விதியிலிருநது இைலபுககயைசலகள் 

விலககமயட்தலோனது ்நரவிலககமோக்வோ 

அலலது எதிரவிலககமோக்வோ இருககும். 

இைலபுக கயைசலகள் – சைளலட் விதியிலிருநது 

்நர விலககம்:

 சைளலட் விதியிலிருநது விலகலயடயும் 

்தனயமயை, கயைசபோருள்(A)  மறறும் கயைபபோன(B) 
ஆகிைனவறறின மூலககூறுகளுககு இயடபபட்ட 
இயடயீடுகளின அடிபபயடயில விளகக முடியும். 

A ன மூலககூறுகள் மறறும் Bன மூலககூறுகள் 

ஆகிைவறறில கோணபபடும் கவரசசி வியசகள் 

(A-A). மறறும் (B-B) ஆகிைன A மறறும் B 
ஆகிை மூலககூறுகளுககு இயட்ை கோணபபடும் 

கவரசசி வியசயியன (A-B) விட குய்றவோக 

உள்ள ஒரு ்நரயவ கருது்வோம். A மறறும் 
B ஆகிைனவற்றோல உருவோகும் நலலிைலபுக 

கயைசயலக கோட்டிலும் ் மறசகோண்டுள்ள ் நரவில 

உருவோகும் கயைசலில உள்ள மூலககூறுகளின 

்தபபிசசசலலும் ்தனயமைோனது அதிகமோக 

இருககும். இ்தன வியளவோக, இத்தயகை 

இைலபுககயைசலகளின ஆவிஅழுத்தம் 

அதிகரிககி்றது. ்மலும் இது, சைளலட் விதியின 

மூலம் கணிககபபட்ட A மறறும்  B ஆகிைவறறின 

ஆவிஅழுத்தஙகளின கூடு்தயலவிட அதிகமோக 

உள்ளது. இந்த வயக விலககமோனது ்நரகுறி 

விலககம் என்றயைககபபடுகி்றது.

இஙகு, 

pA > p°A xA மறறும் pB > p°B  xB. 

என்வ  p
சமோத்தம் > p°A  xA + p°B xB (9.19)

 எததில ஆலகெோல மறறும் நீர அடஙகிை 

கயைசயல நோம் கருததிறசகோண்டு மூலம் ்நர 

விலககதய்த புரிநது சகோள்்வோம். இந்த கயைசலில 
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எத்தனோல மறறும் நீர மூலககூறுகளுககியட்ை உள்ள யெட்ைஜன பியணபபோனது அந்தந்த 

மூலககூறுகளுககியட்ை (எததில ஆலகெோல- எததில ஆலகெோல மறறும் நீர –நீர)உள்ள யெட்ைஜன 

பியணபபு இயடயீடுகயள விட குய்றவு. இ்தனவியளவோக, நீரத்த எத்தனோல கயைசலில உள்ள இைண்டு 

கூறுகளின ஆவிைோகும் ்தனயமயையும் அதிகரிககி்றது. என்வ, கயைசலின ஆவிஅழுத்தமோனது, 

சைளலட் விதியின மூலம் கணிககபபட்ட ஆவிஅழுத்ததய்தவிட அதிகமோக உள்ளது. இஙகு, கலத்தல 

சசைலமுய்றைோனது சவபபம்சகோள் சசைலமுய்றைோகும். அ்தோவது ΔH
கலத்தல

 > 0 ்மலும் இஙகு சிறிை 

அளவில கனஅளவு அதிகரிபபு ஏறபடுகி்றது. (ΔV 
கலத்தல

 > 0). 

 ்நர விலககம் கோட்டும் இைலபுககயைசலகளுககு எடுததுககோட்டுகள்: 

எததில ஆலகெோல & வளை செக்சன, சபனசீன & அசிட்்டோன, கோரபன சடட்ைோ கு்ளோயைடு & 
கு்ளோ்ைோஃபோரம், அசிட்்டோன & எததில ஆலகெோல, எததில ஆலகெோல & நீர.

p 
சமோத்தம்

p நீர

p (எத்தனோல)

12

10

8

6

4

2

0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

்நரகுறி விலககதய்தக கோட்டும் ஆவி அழுத்த வயைபடம்

P= PB + PA

்மோல பினனம்xA = 1 xA = 0
xB = 0 xB = 1

PA
0

ஆ
வி

 அ
ழு

த
்த

ம்
 →

படம் 9.7 சைளலட் விதியிலிருநது ்நரகுறி விலககம். விடுபட்ட ்கோடுகள் (-----) நலலிைலபு நடதய்தயையும் 

மறறும் திடக ்கோடுகள் (____) இைலபு நடதய்தயையும் குறிககின்றன.

இைலபுக கயைசலகள் – சைளலட் விதியிலிருநது எதிர விலககம்:

 ்தனித்தனி மூலககூறுகளுககியட்ை  (A-A & B-B)  உள்ள கவரசசி வியசகயள விட  கயைசபோருள் 

(A) மறறும் கயைபபோன (B)  ஆகிைவறறிறகியட்ை உள்ள கவரசசிவியச அதிகமோக உள்ள ஒரு கயைசயல 

ஐ கருது்வோம். A மறறும் B ஆகிைவற்றோல உருவோககபபட்ட நலலிைலபுக கயைசலுடன ஒபபிடும்்போது, A 
மறறும் B ஆகிைவறறின, கயைசலிலிருநது ்தபபிததுச சசலலும் தி்றன குய்றவோக உள்ளது. என்வ, இ்தன 

வியளவோக, இத்தயகை இைலபுககயைசலகளின ஆவிஅழுத்தம், A மறறும் B ஆகிைவறறின 

ஆவிஅழுத்தஙகளின கூடு்தயலவிட குய்றவோக உள்ளது. இந்த வயக விலககமோனது எதிரகுறி விலககம் 

என்றயைககபபடுகி்றது.
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எதிரகுறி விலககததிறகு

pA < p°A xA மறறும் pB < p°B xB. 

 பீனோல மறறும் அனிலீன கலந்த கயைசயல நோம் கருது்வோம். பீனோல மறறும் அனிலீன ஆகிை 

இைண்டிலும் மூலககூறுகளுககு இயட்ை யெட்ைஜன பியணபபு கோணபபடுகி்றது. எனினும், அனிலீனுடன 

கலககும்்போது, பீனோல மூலககூறுகள், ்தஙகளுககுள் உருவோன யெட்ைஜன பியணபபுகயளவிட 

வலுவோன யெட்ைஜன பியணபபியண அனிலீன மூலககூறுகளுடன  உருவோககுகின்றன. புதிை 

யெட்ைஜன பியணபபு உருவோககமோனது, பீனோல மறறும் அனிலீன மூலககூறுகளின கயைசலிலிருநது 

்தபபிததுச சசலலும் தி்றயன கணிசமோக குய்றககி்றது. இ்தன வியளவோக, கயைசலின ஆவிஅழுத்தம் 

குய்றகி்றது, ்மலும் கலத்தலின ்போது கனஅளவு சிறிது குய்றகி்றது.(ΔVகலத்தல < 0). 
இசசசைலமுய்றயின்போது சவபபஉமிழ்வு நிகழ்கி்றது. அ்தோவது, ΔHகலத்தல < 0 (சவபபம் உமிழ் வியன)

 எதிர விலககம் கோட்டும் இைலபுககயைசலகளுககு எடுததுககோட்டுகள்:

 அசிட்்டோன + கு்ளோ்ைோஃபோரம், கு்ளோ்ைோஃபோரம் + யடஎததில ஈ்தர, அசிட்்டோன + அனிலீன, 

கு்ளோ்ைோஃபோரம் + சபனசீன.

ஆ
வி

 அ
ழு

த
்த

ம்
 →

P= PA + PB

்மோல பினனம்→

எதிரகுறி விலககம் கோட்டும் ஆவிஅழுத்த வயைபடம்

xA = 1 xA = 0
xB = 0 xB = 1

0.20

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

0

100

200

300

330

0.4 0.6 0.8 1

படம் 9.8 சைளலட் விதியிலிருநது எதிரகுறி விலககம். விடுபட்ட ்கோடுகள் (-----) நலலிைலபு நடதய்த, மறறும் 

திடக ்கோடுகள் (____) இைலபு நடதய்த

9.8.3 சைளலட் விதியிலிருநது விலகலயடவ்தறகு கோைணமோன கோைணிகள் 

 கயைசலகள், நலலிைலபு நடதய்தயிலிருநது விலகலயடவ்தறகு பினவரும் கோைணிகள் 

கோைணமோகின்றன. 
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i) கயைசபோருள் –கயைபபோன இயடயீடுகள் 

 ஒரு நலலிைலபு கயைசலுககு, கயைபபோன மூலககூறுகளுககியடபபட்ட (A-A), கயைசபோருள் 

மூலககூறுகளுககியடபபட்ட(B-B)  மறறும் கயைபபோன, கயைசபோருள் மூலககூறுகளுககியடபபட்ட (A-B)  
இயடயீடுகள் ஒ்ைமோதிரிைோக இருகக ்வண்டும் என எதிரபோரககபபடுகி்றது. இந்த இயடயீடுகள் 

்வறுபட்டிருபபின, நலலிைலபு நியலயிலிருநது விலககமயட்தல நிகழும்.

ii) கயைசபோருள் பிரியகையட்தல

 கயைசலிலுள்ள கயைசபோருளோனது, பிரியகையடநது அ்தன உட்கூறு அைனிகயள 

உருவோககும்்போது, அந்த அைனிகளோனயவ, கயைபபோனுடன வலுவோக இயடயீடு சசய்கின்றன, ்மலும் 

இ்தனோல சைளலட் விதியிலிருநது விலகலயடகி்றது. எடுததுககோட்டோக, சபோட்டோசிைம் கு்ளோயைடின 

நீரககயைசல, நலலிைலபு நடதய்தயிலிருநது விலகலயடகி்றது. ஏசனனில கயைசபோருள் பிரியகையடநது, K
+
 

மறறும் Cl
–
 அைனிகயள ்தருகி்றது. இயவ நீர மூலககூறுகளுடன வலுவோன அைனி – இருமுயன 

இயடயீடுகயள உருவோககுகி்றது.

KCl (s) + H2O (l)  →  K
+ (aq)+ Cl

– 
(aq)

iii) கயைசபோருள் இயண்தல

 கயைசபோருள் இயண்தலும், நலலிைலபு நடதய்தயிலிருநது விலககமயடவ்தறகு கோைணமோக 

இருகக முடியும். எடுததுககோட்டோக, கயைசலகளில, அசிட்டிக அமிலமோனது  மூலககூறுகளுககியடபபட்ட 

யெட்ைஜன பியணபயப உருவோககுவ்தன கோைணமோக இருபடி மூலககூ்றோக கோணபபடுகி்றது.  என்வ 

சைளலட் விதியிலிருநது விலகலயடகி்றது. 

H3C C

O O

OO H

C CH3

H

படம் 9.9 அசிட்டிக அமிலம் (இருபடி)

iv) சவபபநியல

 கயைசலின சவபபநியல அதிகரிபபோனது, கயைசலிலுள்ள மூலககூறுகளின சைோசரி இைகக 

ஆற்றயல அதிகரிககி்றது, இ்தனோல, அவறறிறகியட்ை உள்ள கவரசசி வியசகள் குய்றககபபடுகின்றன. 

இ்தன வியளவோக கயைசல நலலிைலபு ்தனயமயிலிருநது விலகலயடகின்றன.

v) அழுத்தம்

 அதிக அழுத்தததில, மூலககூறுகள் ஒனறுகசகோனறு, அருகரு்க இருகக 

நிரபநதிககபபடுகின்றன, இ்தனோல அவறறின மூலககூறுகளுககியடபபட்ட கவரசசி அதிகமோகும். 

என்வ, அதிக அழுத்தததில கயைசலகள் சைளலட் விதியிலிருநது விலகலயடகின்றன.

vi) சசறிவு 

 கயைசயல ்போதுமோன அளவு நீரககச சசய்்தோல, குறிபபிடத்தகுந்தளவு  கயைபபோன – கயைசபோருள் 

இயடயீடுகள் இருபபதிலயல, ஏசனனில கயைபபோன மூலககூறுகளுடன ஒபபிடும்்போது கயைசபோருள் 

மூலககூறுகளின எண்ணிகயக மிகக குய்றவு. கயைசபோருயளச ்சரதது சசறியவ அதிகரிககும்்போது, 
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குறிபபிடத்தகக அளவு  கயைபபோன – கயைசபோருள் இயடயீடு ஏறபடுகி்றது. இது சைளலட் விதியிலிருநது 

விலககமயடைச சசய்கி்றது.

9. 128 கிைோம் நோஃப்தலியன 39 கிைோம் சபனசீனுடன ்சரதது, நலலிைலபு திைவக கயைசயல 

உருவோககும்்போது, ஆவிநியலயிலுள்ள சபனசீன மறறும் நோஃப்தலீனின ்மோல பினனஙகயள  

கணககிடுக. 300 K சவபபநியலயில, தூை சபனசீனின ஆவிஅழுத்தம் 50.71 mmHg மறறும் தூை 

நோஃப்தலீனின ஆவிஅழுத்தம் 32.06 mmHg 

?்தன மதிபபீடு 

9.9 ச்தோயகசோர பண்புகள்

 தூை நீர சுயவைற்றது. நீஙகள் சரககயையை ்சரககும்்போது, அது இனிபபு சுயவயுயடை்தோகி்றது, 

உபயப ்சரத்தோல உவரபபோகி்றது. இதிலிருநது கயைசலிலுள்ள கயைசபோருள் துகள்களின ்தனயமயை 

சபோருதது கயைசலின பண்புகள் அயமகின்றன எனபய்த அறிைலோம். எனினும், ஒரு நீரத்த  நலலிைலபுக 

கயைசலுககு, ஒபபு ஆவிஅழுத்தக குய்றவு, சகோதிநியல ஏற்றம், உய்றநியலத ்தோழ்வு மறறும் சவவூடுபைவல 

அழுத்தம் ்போன்ற பண்புகள் கயைசபோருளின ்வதித ்தனயமயை சோரநது அயமைோமல, கயைசலில உள்ள 

கயைசபோருள் துகள்களின (அைனிகள் / மூலககூறுகள்)  எண்ணிகயகயை மட்டு்ம சோரநது அயமகின்றன.  

இந்த நோனகு பண்புகளும் ச்தோயகசோர பண்புகள் என அறிைபபடுகின்றன. இந்த பண்புகளின அளவீட்டு 

மதிபபுகள் குய்றவு எனனும், அயவகள் அதிகளவிலோன நயடமுய்றப பைனபோடுகயள சபறறுள்ளன. 

எடுததுககோட்டோக சில முககிை உயிரிைல அயமபபுகளுககு, சவவூடு பைவல அழுத்தம் முககிைமோன்தோகும். 

ஒபபு ஆவி அழுத்தககுய்றவு (ΔP) 

 எளிதில ஆவிைோகோ்த, மினபகுளிைலலோ்த கயைசபோருயளக சகோண்டுள்ள கயைசலகளின 

ஆவிஅழுத்தமோனது, எபசபோழுதும், தூை கயைபபோனின ஆவி அழுத்ததய்தவிட குய்றவோக்வ இருககும். 

தூை கயைபபோன அ்தன ஆவி நியலயமயுடன சமநியலயில இருககும் மூடிை அயமபயபக கருது்வோம். 

சமநியலயில, திைவ மறறும் ஆவி நியலயமகளில உள்ள கயைபபோனின, கிபஸ் கட்டிலோ ஆற்றல சமமோக 

இருககும் (ΔG = 0). இந்த கயைபபோனுடன, கயைசபோருயளச ் சரககும்்போது, கயை்தல நிகழ்கி்றது, ் மலும் 

எனட்்ைோபி அதிகரிபப்தோல கட்டிலோ ஆற்றல (G) குய்றகி்றது. சமநியலயை பைோமரிகக, ஆவி நியலயமயின 

கட்டிலோ ஆற்றலும் குய்றை ்வண்டும். சகோடுககபபட்ட சவபபநியலயில, ஆவி நியலயமயின கட்டிலோ 

ஆற்றயல குய்றபப்தறகுள்ள ஒ்ை வழி, அ்தன அழுத்ததய்த குய்றபபது ஆகும். அ்தோவது, சமநியலயை 

பைோமரிகக கயைசலின ஆவிஅழுத்தம் கண்டிபபோக குய்றை ்வண்டும். 

 சைளலட் விதிபபடி, ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது, கயைசபோருளின ்மோல பினனததிறகு சமம் 

எனபய்த நோம் அறி்வோம். (சமனபோடு 9.10)
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கயைபபோன மட்டும் கயைபபோன + கயைசபோருள்

Po க
ய

ைப
போ
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P க
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ைச
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படம் 9.10 ஒபபு ஆவிஅழுத்தக குய்றயவ அளவிடு்தல 

 ்மறகோண் சமனபோட்டிலிருநது, ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது கயைசபோருளின ்மோல 

பினனதய்த (xB) மட்டு்ம சோரநதிருககும், ்மலும் அ்தன ்தனயமயைச சோரநதிருககோது எனபது 

ச்தளிவோகி்றது. என்வ, ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது ஒரு ச்தோயகசோர பண்போகும்.

ஒபபு ஆவிஅழுத்தக குய்றவிலிருநது ்மோலோர நிய்றகயள கணககிடு்தல

 ஒபபு ஆவிஅழுத்தக குய்றவு அளவீடுகயள, எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருளின ்மோலோர 

நிய்றயை நிரணயிகக பைனபடுத்த முடியும். இந்த ்நோககததிறகோக, நிய்ற ச்தரிந்த ஒரு கயைசபோருளோனது,   

ஒரு குறிபபிட்ட  அளவு நிய்றயுள்ள கயைபபோனில கயைககபபடுகி்றது. ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது 

்சோ்தயன மூலம் அளவிடபபடுகி்றது. சைளலட் விதிபபடி ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது,

P  P
P

xfiug;ghd; fiury;

fiug;ghd;
B

0

0

 −
=

 கயைபபோன மறறும் கயைசபோருளின எயடகள் முய்ற்ை WA மறறும் WB எனக.  ்மலும் அவறறின 

்மோலோர நிய்றகள் முய்ற்ை MA மறறும் MB, எனில, கயைசபோருளின ்மோல பினனம் XB 

x
n

n nB
B

A B

=
+

  (9.20)

 இஙகு, nA & nB எனபன முய்ற்ை கயைபபோன மறறும் கயைசபோருளின ்மோலகளின எண்ணிகயக. 

நீரத்த கயைசலகளுககு. nA>>nB என்வ nA +nB ≈ nA. இப்போது

x
n
nB

B

A

=
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அ்தோவது,
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mOj;jf;FiwT

xg;G Mtp 
mOj;jf;FiwT

 சமனபோடு 9.35  லிருநது, wA, wB, MA 

்போன்ற ச்தரிந்த மதிபபுகயளயும், அளவிடபபட்ட 

ஒபபு ஆவிஅழுத்தககுய்றவு மதிபயபயும் 

பைனபடுததி கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்றயை 

MB கணககிட முடியும்.

கணககு:

 2% எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள 

சகோண்டுள்ள நீரக கயைசலோனது,  கயைபபோனின 

சகோதிநியலயில, 1.004 bar அழுத்ததய்த 

சகோண்டுள்ளது. PA
° மதிபபு 1.013 bar ஆக 

இருககும்்போது கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்ற 

எனன?

=
WB x MA

MB x WA

ΔP
PA

°

2 % கயைசலில கயைசபோருளின எயட 2 கிைோம், 

மறறும் கயைபபோனின எயட 98 கி.

ΔP = PA
° – P

கயைசல
= 1.013 -1.004 bar = 0.009 

bar

MB =
PA

° x WB  xMA

ΔP x WA

 = 1.013 x 2 x 18
0.009 x 98 

MB  = 2 x 18 x 1.013/(98 x 0.009)  
= 41.3 g mol-1

?
10. 27°C  சவபபநியலயில A எனும் தூை 

திைவததின ஆவிஅழுத்தம் 10.0 torr. 20 
கிைோம் A இல 1 கிைோம் B ஐ கயைபப்தனமூலம் 

ஆவிஅழுத்தம் 9.0 torr ககு 

குய்றககபபடுகி்றது. A யின ்மோலோர 

நிய்ற 200 எனில, B யின ்மோலோர 

நிய்றயை கணககிடுக.

்தன மதிபபீடு

சகோதிநியல ஏற்றம்

 சகோதிநியல எனபது ஒரு திைவததின 

முககிைமோன இைற பண்போகும். எந்த குறிபபிட்ட 

சவபபநியலயில, ஒரு திைவததின ஆவி 

அழுத்தமோனது  வளிமண்டல அழுத்தததிறகு 

சமமோகி்ற்்தோ அவசவபபநியலைோனது, 

அததிைவததின சகோதிநியல ஆகும். எளிதில 

ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள தூை 

கயைபபோனுடன, அ்தன சகோதிநியலயில 

்சரககும்்போது, அ்தன ஆவிஅழுத்தம் 1 atm 
ககு கீைோக குய்றகி்றது. மீண்டும் 

ஆவிஅழுத்ததய்த 1 atm ககு சகோண்டு வை 

்வண்டுசமனில, கயைசலின சவபபநியல 

உைரத்தபபட ்வண்டும். இ்தன வியளவோக, 

கயைசலோனது, தூை கயைபபோனின 

சகோதிநியலயைவிட (Tb
°)  அதிக சகோதிநியலயில 

(Tb) சகோதிககி்றது. சகோதிநியலயில ஏறபடும் 

இந்த உைரவோனது, சகோதிநியல ஏற்றம் என 

அயைககபபடுகி்றது. நீர மறறும் நீரககயைசல 

ஆகிைவறறின ஆவிஅழுத்தம் மறறும், அவறறின 

சவபபநியலகட்கு எதிைோன கியடககும் வயைபடம்  

கீ்ை சகோடுககபபட்டுள்ளது. 
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படம் 9.11 சகோதிநியல ஏற்றம்

 ்ம்ல உள்ள படததில கோட்டியுள்ளவோறு, 

சவபபநியல அதிகரிககும்்போது, கயைசலின 

ஆவிஅழுத்தமும் அதிகரிககி்றது.  சவபபநியலயை 

சபோறுதது தூை நீரின ஆவிஅழுத்தததில ஏறபடும் 

மோறுபோடோனது ஊ்தோநி்ற  வயள்கோடோக 

சகோடுககபபட்டுள்ளது. 100 ⁰C சவபபநியலயில, 

நீரின ஆவி அழுத்த மதிபபு 1 atm ககுச சமம். 

என்வ நீரின சகோதிநியல 100 ⁰C (Tb°). நீருடன 

கயைசபோருயள ்சரககும்்போது, கியடககும் 

கயைசலின ஆவிஅழுத்தம் குய்றகி்றது.  

சவபபநியலயை சபோறுதது கயைசலின 

ஆவிஅழுத்தததில ஏறபடும் மோறுபோடோனது பசயச 

நி்ற  வயள்கோடோக சகோடுககபபட்டுள்ளது. 

வயைபபடததிலிருநது கயைசலின ஆவி 

அழுத்தமோனது Tb சவபப நியலயில 1 atm ககுச 

சமமோக உள்ளது என அறிை முடிகி்றது. 

இவசவபபநியலைோனது (Tb°) ஐவிட விட அதிகம். 

இந்த இரு சவபபநியலகளுககு இயட்ைைோன 

்வறுபோடு (Tb-Tb°) சகோதிநியல ஏற்றதய்த 

்தருகி்றது. 

சகோதிநியல ஏற்றம்  (ΔTb)= Tb - Tb°

சகோதிநியல ஏற்றமோனது, கயைசபோருள் 

துகள்களின சசறிவிறகு ்நரவிகி்தததிலிருககும்

ΔTb α m (9.23)

m எனபது ்மோலோலிட்டி அலகில கயைசலின 

சசறிவு. 

ΔTb = Kb m (9.24)

இஙகு Kb = ்மோலோல சகோதிநியல ஏற்ற மோறிலி.

 m=1, எனில ΔTb=Kb; 

 என்வ, Kb எனபது, 1 ்மோலோல 

கயைசலின சகோதிநியல ஏற்றமோகும். Kb மதிபபுகள் 

பினவரும் சமனபோட்டினபடி கணககிடபபடுகி்றது.

K
RT M

Hb =
∆

2
fiug;ghd;

Mtpahjy;
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அட்டவயண 9.3 சில கயைபபோனகளின ்மோலோல 

சகோதிநியல ஏற்ற மோறிலி மதிபபுகள் (Kb): 

வ. 
எண் 

கயைபபோன Tb° (K) Kb (K kg 
mol-1)

1. நீர 373.15 0.52

2. எத்தனோல 351.5 1.20

3. சபனசீன 353.3 2.53

4. கு்ளோ்ைோஃபோரம் 334.4 3.63

5. ஈ்தர 307.8 2.02

6.
கோரபன சடட்ைோ 
கு்ளோயைடு 350.0 5.03

7.
கோரபன 
யடசலயபடு 319.4 2.42

8. அசிட்டிக அமிலம் 391.1 2.93

9.
வயளை 
செக்சன 353.74 2.79

கணககு:

 0.75 கிைோம் எயடயுயடை சபைர ச்தரிைோ்த  

்சரமமோனது  200 கிைோம் நீரில கயைககபபடுகி்றது. 

சகோதிநியல ஏற்ற மதிபபு 0.15 K மறறும் ்மோலோல 

சகோதிநியல ஏற்ற மோறிலி மதிபபு 7.5 K Kg mol-1 
எனில, அச்சரமததின ்மோலோர நிய்றயை 

கணககிடுக.

ΔTb =  Kb m

 = Kb x W2 x 1000 / M2 x W1

M2 = Kb x W2 x 1000 / ΔTb x W1

 = 7.5 x 0.75 x 1000 / 0.15 x 200

 = 187.5 g mol-1

?
11) 100 கிைோம் கோரபன யடசலயபடில 2.56 

கிைோம் சலபர  கயைககபபட்டுள்ளது. இந்த 

கயைசல 319. 692 K இல சகோதிககி்றது. 

கயைசலில சலபரின மூலககூறு வோய்பபோடு 

எனன? CS2 இன சகோதிநியல 319. 450K. 
CS2 இன Kb மதிபபு  2.42 K Kg mol-1என 

சகோடுககபபட்டுள்ளது.

்தன மதிபபீடு

உய்றநியலத ்தோழ்வு

 சகோதிநியலயைப ்போல்வ, ஒரு 

சபோருளின உய்றநியலைோனது, அ்தன மறச்றோரு 

முககிைமோன இைற பண்போகும். எந்த 

சவபபநியலயில, ஒரு சபோருளின திட மறறும் திைவ 

நியலயமகள் ஒ்ை ஆவி அழுத்ததய்த  

சபறறுள்ளன்வோ அவசவபபநியல உய்றநியல 

என வயைைறுககபபடுகி்றது. உய்றநியலயில, ஒரு 

சபோருளின, திட மறறும் திைவ நியலகள் 

சமநியலயில உள்ளன. எடுததுககோட்டோக, நீரின 

உய்றநியல 0˚C. இந்த சவபபநியலயில, 

பனிககட்டியும் நீரும் சமநியலயில உள்ளன. எளிதில 

ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள நீருடன அ்தன 

உய்றநியலயில ்சரககும்்போது, கயைசலின 

உய்றநியலைோனது 0˚C ககும் கீ்ை குய்றகி்றது. 

கயைசபோருயள ்சரககும்்போது கயைபபோனின 

உய்றநியல குய்றவது, உய்றநியலத ்தோழ்வு (ΔTf) 
என்றயைககபபடுகி்றது. 

1 atm

அ
ழு

த
்த

ம்

உய்றந்த 

கயைபபோன

  0 ˚C
சவபபநியல

T0
f

ΔTf

கயைபபோன

கயைசல

TK

படம் 9.12 உய்றநியலத ்தோழ்வு

 ்மறசகோண்டுள்ள வயைபடததிலிருநது,  

0˚C ஆவிஅழுத்தம் 1 atm ஆக உள்ள்தோல 

உய்றநியல (Tf
o)ன மதிபபு 0˚C  என 

அறிகி்்றோம். கயைசலின ஆவிஅழுத்தம் மறறும் 

சவபபநியலககு எதிைோன வயள்கோடோனது, 

கயைசலின உய்றநியல (Tf) ஆனது 0˚C  ககும் 

கீ்ை உள்ளய்த கோட்டுகி்றது. உய்றநியலத 

்தோழ்யவ  (ΔTf)  கீழ்கோணுமோறு எழு்த முடியும்.

ΔTf = Tf

o- Tf
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  உய்றநியலத ்தோழ்வோனது, கயைசபோருள் 

துகள்களின ்மோலோர சசறிவுககு 

்நரவிகி்தததிலிருககும் எனபய்த ்சோ்தயன 

முடிவுகள் கோட்டுகின்றன.

என்வ

ΔTf α m

ΔTf=Kf  m  (9.25)

இஙகு, ‘m’ = கயைசலின ்மோலோலிட்டி 

Kf எனபது ்மோலோல உய்றநியலத ்தோழ்வு 

மோறிலிைோகும்.  

m=1 எனில ΔTf =Kf    

“Kf ஒரு ்மோலோல கயைசலின உய்றநியல 

்தோழ்விறகு சமம்.”

அட்டவயண 9.4 சில கயைபபோனகளின ்மோலோல 

உய்றநியலத ்தோழ்வு மோறிலிகள் (Kf )

வ.

எண் 
கயைபபோன

உய்ற

நியல

(K)

Kf 
(K.kg.
mol–1)

1. நீர 273.0 1.86

2. எத்தனோல 155.7 1.99

3. சபனசீன 278.6 5.12

4. கு்ளோ்ைோஃபோரம் 209.6 4.79

5.
கோரபன 
யடசலயபடு 164.2 3.83

6. ஈ்தர 156.9 1.79

7.
வயளை 
செக்சன 279.5 20.0

8. அசிட்டிக அமிலம் 290.0 3.90

 உய்றநியலத ்தோழ்விலிருநது, 

கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்றயை கணககிடல 

 wA கிைோம் கயைபபோனில, wB கிைோம் 

கயைசபோருயள கயைதது, கயைசல 

்தைோரிககபபட்டோல, அ்தன ்மோலோலிட்டி

m

fiug;nghUspd; Nkhy;fspd; 
vz;zpf;if  

fiug;nghUspd; Nkhy;fspd; 
vz;zpf;if  

fiug;ghdpd; vil gram y;
= × 1000 ..............

.............w
M

B

B

=

( 9 . 2 6 )

( 9 . 2 7 )

இஙகு, MB =கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்ற 

என்வ, 

m
w
M w

B

B A

=
×
×
1000

9 28............... ( . )

 மறறும் 

∆ =
× ×

×
T

K w
M wf

f B

B A

1000
...............(9.29)

சமனபோடு (9.29) ஐ பைனபடுததி ்மோலோர 

நிய்றயை கண்டறிை முடியும்.

M
K w

T wB
b B

b A

=
× ×
∆ ×

1000
...............(9.30)

கணககு - 5  
 குளிரபபிை்்தசஙகளில பைணிககும் 

கோரகளின ்ைடி்ைட்டரகளில, உய்ற்தடுபபோனோக 

எததிலீன கியளககோயல (C2H2O2) பைனபடுத்த 

முடியும். கோர ்ைடி்ைட்டரகளில, 

பைனபடுத்தபபட்டுள்ள, 20 நிய்ற ச்தவீ்த 

கியளககோலின நீரக கயைசலிலிருநது பனிககட்டி 

படிகஙகள் உருவோகி பிரியும்்போது உள்ள 

சவபபநியலயை கணககிடுக. நீரின Kf = 1.86 K 
Kg mol-1 மதிபபு   மறறும் எததிலீன 

கியளககோலின ்மோலோர நிய்ற 62 g mol-1.

கயைசலின 20 நிய்ற ச்தவீ்தம் எனப்தறககு 20 
கிைோம் எததிலீன கியளககோல 100 கிைோம் 

கயைசலில உள்ளது எனபசபோருள்.

கயைசபோருளின எயட (W2) = 20கி

கயைபபோனின எயட (நீர) W1  = 100 -20 = 80கி

ΔTf = Kf m

Unit 9.indd   57 14-09-2018   19:06:05

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



58

M2 × W1

Kf × W2 × 1000
= 

1.86 × 20 ×1000

62 × 80
= 

= 7.5 K

 எந்த சவபபநியலயில, பனிககட்டி 

படிகஙகள் உருவோகி பிரிகின்றன்வோ அது்வ, 

கயைசபோருயள ்சரத்த பினனர நீரின உய்றநியல 

ஆகும். அ்தோவது, சோ்தோைண உய்றநியலயை விட 

7.5 K குய்றவு. (273-7.5K) = 265.5 K

?
12) 2 கிைோம் மினபகுளி அலலோ்த 

கயைசபோருயள 75 கிைோம் சபனசீனில 

கயைககும்்போது, சபனசீனின 

உய்றநியலைோனது  0.20 K குய்றகி்றது. 

சபனசீனின உய்றநியலத ்தோழ்வு மோறிலி 
5.12 K Kg mol-1. கயைசபோருளின ் மோலோர 

நிய்றயைககோண்க.

்தன மதிபபீடு

சவவூடு பைவல மறறும் சவவூடுபைவல அழுத்தம்

 பல்வறு உயிரிைல சசைலமுய்றகள் 

சவவூடுபைவயல சோரநதுள்ளன. சவவூடு பைவல 

எனபது ஒரு கூறு புகவிடும் சவவின வழிைோக, 

கயைபபோன மூலககூறுகள் சசறிவு குய்றந்த 

கயைசலிலிருநது, சசறிவு மிகுந்த கயைசலுககு 

விைவிச சசலலும் ்தனனிசயசைோன நிகழ்வு ஆகும். 

சவவூடு பைவல எனும் சசோல கி்ைகக சசோலலோன 

‘osmos’ லிருநது வருவிககபபட்டது. இ்தன சபோருள் 

“்தள்ளுவ்தறகு (to push)’ எனப்தோகும். ்மலும் 

ஒருகூறு புகவிடும் சவவோனது, கயைசலிலுள்ள சில 

மூலககூறுகயள மட்டும் ்்தரநச்தடுதது 

்தனவழி்ை புகுநதுசசலல அனுமதிககின்றன. 

மற்ற மூலககூறுகளுககுஅனுமதிபபதிலயல 

எனபய்த அறிநது சகோள்ளு்தல 

முககிைமோன்தோகும் .

படம் 9.13 சவவூடு பைவல மறறும் சவவூடுபைவல 

அழுத்தம்

 ்மறசகோண்டுள்ள படததில 

கோட்டபபட்டுள்ளவோறு எளிை ்சோ்தயன  

அயமபயபக கருது்வோம். ஒருகூறு புகவிடும் 

சவவோனது ஒரு கலயன இைண்டு ்தனிைய்றகளோகப 

பிரிககி்றது.மு்தல அய்றயில நீர (தூை கயைபபோன) 
்சரககபபடுகி்றது, இைண்டோம் அய்றயில NaCl ன 

நீரககயைசலோனது (கயைசல), இைண்டு 

பககஙகளிலும் திைவ மட்டஙகள் சமமோக 

இருககுமோறு ்சரககபபடுகி்றது. இைண்டு 

்தனிைய்றகளிலும் உள்ள திைவஙகளுககியட்ை 

சசறிவு ் வறுபோடு இருபபதினோல, நீர மூலககூறுகள், 

ஒருகூறு புகவிடும் சவவின வழிைோக, மு்தல 

அய்றயிலிருநது, இைண்டோம் அய்றககு விைவிச 

சசலகி்றது. ஒருகூறுபுகவிடும் சவவோனது, நீர 

மூலககூறுகயள இருபு்றமும் புகுநது சசலல 

அனுமதிககின்றன, ஆனோல NaCl ஐ 

அனுமதிபபதிலயல. ்சோடிைம் கு்ளோயைடு 

கயைசலினுள் நீர புகுவ்தோல அ்தன கனஅளவு 

அதிகரிககி்றது. இது, அ்தன சசறியவ 

குய்றககி்றது, ்மலும் இைண்டு 

அய்றகளுககியட்ை அழுத்த ்வறுபோட்யட 

உருவோககுகி்றது. இந்த அழுத்த ்வறுபோடோனது, 

சில நீர மூலககூறுகயள மீண்டும் ஒருகூறு 

புகவிடும் சவவின வழிைோக, சமநியல 

உருவோகும்வயை  கயைபபோன பகுதிககு 

்தள்ளுகி்றது. சமநியலயில, இைண்டு தியசகளிலும், 

கயைபபோன மூலககூறுகளின இைகக ்வகம் சமம். 

சமநியலயில உள்ள இந்த அழுத்த ்வறுபோடோனது 

சவவூடு பைவல அழுத்தம் (π)என்றயைககபபடுகி்றது.  

அ்தோவது, சவவூடு பைவல அழுத்ததய்த, 

“ஒருகூறுபுகவிடும் சவவின வழி்ை, கயைபபோன 

புகு்தயல ்தடுபப்தறகோக, (சவவூடுபைவயல ்தடுகக) 
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கயைசலின மீது சசலுத்தபபட்வண்டிை அழுத்தம்” 

என வயைைறுகக முடியும்.

 வோண்ட் ெோஃப எனும் அறிவிைலோளர, 

நீரத்த கயைசலகளுககு, சவவூடு பைவல 

அழுத்தமோனது, கயைசபோருளின ்மோலோர சசறிவு 

மறறும் கயைசலின சவபபநியல ஆகிைவறறிறகு 

்நரவிகி்தததிலிருககும் எனபய்த கண்டறிந்தோர. 

சவவூடுபைவல அழுத்ததய்த கணககிடுவ்தறகோக 

அவர பினவரும் சமனபோட்யட முனசமோழிந்தோர. 

்தற்போது அது, வோண்ட் ெோஃப சமனபோடு 

என்றயைககபபடுகி்றது. 

π=CRT ...........9.31

இஙகு

C = கயைசலின ்மோலோர சசறிவு 

T = சவபபநியல

R = வோயு மோறிலி 

சவவூடு பைவல அழுத்தததிலிருநது ்மோலோர 

நிய்றயை கணககிடல. 

 வோண்ட் ெோஃப சமனபோட்டினபடி

π=CRT

C=n
V

=c

 இஙகு, n=  ‘V’ லிட்டர கயைசலில 

கயைககபபட்டுள்ள கயைசபோருளின ்மோல 

எண்ணிகயக.

என்வ ,  n RT
V

=π  or 

πV=nRT   (9.32) 

 wA கிைோம் கயைபபோனில,  wB  கிைோம் 

எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள கயைதது, 

கயைசல ்தைோரிககபபட்டோல, அ்தன ்மோல 

எண்ணிகயக n எனபது

 n= wB/MB 

ஏசனனில,MB = கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்ற

 இந்த ‘n’ மதிபயப சமனபோடு 9.32  ல 

பிைதியிட , நமககு கியடபபது

π

π

 

               

=     

M =    

w
V

RT
M
w
V

RT

B

B

B
B

(9.33)

 சமனபோடு (9.33) ஐ   பைனபடுததி, 

கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்றயை கணககிட 

முடியும்.

பி்ற ச்தோயகசோர பண்புகயளக கோட்டிலும் 

சவவூடுபைவல அழுத்தததின முககிைததுவம். 

 சகோதிநியல ஏற்றம் (1 ்மோலோல 

கயைசலுககு நீரின சகோதிநியல ஏற்ற மதிபபு 0.512 
˚C) மறறும் உய்றநியலத ்தோழ்வு (1 ்மோலோல 

கயைசலுககு நீரின உய்றநியல ்தோழ்வு மதிபபு 1.86 
˚C), ஆகிைவறய்றப ்போலலலோமல, சவவூடு 

பைவல அழுத்த மதிபபின அளவு அதிகம். 

 சவவூடு பைவல அழுத்ததய்த, அய்ற 

சவபபநியலயி்ல்ை அளவிட முடியும் எனப்தோல, 

உைர சவபபநியலகளில நியலபபுத்தனயமைற்ற  

உைர-மூலககூறுகளின மூலககூறு எயடயை 

தீரமோனிகக இைலும். 

நீரத்த கயைசலகளுககுக கூட, சவவூடு பைவல 

அழுத்த மதிபபின அளவு அதிகமோக உள்ளது.

ஐ்சோடோனிக கயைசலகள் 

 சகோடுககபபட்ட சவபபநியலயில, ஒத்த 

சவவூடுபைவல அழுத்தஙகயளக சகோண்ட 

கயைசலகள், ஐ்சோடோனிக கயைசலகள் 

என்றயைககபபடுகின்றன. இத்தயகை 

கயைசலகயள ஒருகூறு புகவிடும் சவயவக 

சகோண்டு பிரிததுயவககும்்போது, ஒனறிலிருநது 

மறச்றோனறிறகோன, கயைபபோன நகரவு இைண்டு 

தியசகளிலும் சமமோக இருககும். அ்தோவது, 

இைண்டு ஐ்சோடோனிக கயைசலகளுககியட்ை, 

நிகை கயைபபோன நகரவோனது பூஜ்ஜிைம் ஆகும்.
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படம் 9. 14 ஐ்சோடோனிக கயைசலகள்

 37 ˚C சவபபநியலயில, இைத்த சசலகளின 

சவவூடுபைவல அழுத்தம் ்்தோைோைமோக 7 atm 
ஆகும். நைம்பு (சியை) வழிைோக  சசலுத்தபபடும் 

மருநதுகள், இைத்தததின சவவூடுபைவல 

அழுத்தததிறகு சமமோன மதிபபுகயள கண்டிபபோக 

சகோண்டிருகக ்வண்டும் (இைத்தததுடன 

ஐ்சோடோனிக). நைம்பு (சியை) வழிைோக  
சசலுத்தபபடும் கயைசலகள் மிக நீரத்த, அ்தோவது 

யெப்போடோனிக கயைசலகளோக இருந்தோல, 

சவவூடுபைவல அழுத்ததய்த சீைோககுவ்தறகோக 

சசலகளுககு சவளி்ை உள்ள கயைபபோன ஆனது 

சசலகளுககுள் நுயையும், இநநிகழ்வு” இைத்த 

சிய்தவு (hemolysis)” என்றயைககபபடுகி்றது, 

இ்தனோல இைத்த சசலகள் சவடிககின்றன. மோ்றோக, 

சியைவழி சசலுததும் கயைசலகள் சசறிவு மிகுந்த, 

அ்தோவது யெபபரடோனிக கயைசலகளோக 

இருந்தோல, கயைபபோன ஆனது சசலலுககு 

உள்ளிருநது சவளி்ை போய்கி்றது, இது சசலகயள 

சுருஙகச சசய்கி்றது, ்மலும் சசலகள் 

மைணிககின்றன. இ்தன கோைணமோக, சியைவழி 

சசலுதது திைவஙகளோனயவ, இைத்தததுடன 

ஐ்சோடோனிககோக இருககும் வயகயில 

்தைோரிககபபடுகின்றன. (உ-ம் 0.9 % நிய்ற /
கனஅளவு ்சோடிைம் கு்ளோயைடு கயைசல). 

9.10 எதிர சவவீடுபைவல (RO): 
 சவவூடுபைவலில விவோதிககபபட்ட 

்சோ்தயன அயமபயபக (படம் 9.15) கருது்வோம். 

சவவூடு பைவலின கோைணமோக, தூை நீைோனது, 

ஒருகூறு புகவிடும் சவவின வழிைோக NaCl 
கயைசலுககுள் நுயைகி்றது. கயைசல பகுதியின 

மீது, சவவூடுபைவல அழுத்ததய்தவிட அதிக 

அழுத்ததய்த சசலுததுவ்தன மூலம் இந்த 

சசைலமுய்றயை மறுபககம் திருபப முடியும். 

இபசபோழுது, தூை நீைோனது, கயைசல 

பகுதியிலிருநது, கயைபபோன பகுதிககு நகரகி்றது. 

்மலும் இசசசைலமுய்றைோனது எதிர 

சவவூடுபைவல என்றயைககபபடுகி்றது. இய்த 

“சவவூடு பைவல அழுத்ததய்தவிட அதிகமோன  

நீரிைல நியல  அழுத்தததிறகு 

உட்படுத்தபபடும்்போது,  ஒருகூறுபுகவிடும் 

சவவின வழிைோக, ஒரு கயைபபோன, சவவூடுபைவல 

நிகழும் தியசககு எதிரதியசயில, நகருகின்ற 

சசைலமுய்ற” என வயைைறுகக முடியும்.

நீர சுததிகரிபபில எதிரசவவூடு பைவலின 

பைனபோடுகள்:

vjpu; rt;T+Lguty;

rt;T+Lguty;

mlu;
fiury;

ntsp
mOj;jk;

fly;ePu;
Gjpa
ePu;xU$W GftpLk; 

rt;T

ePu;
fiug;ghd;

rt;T+Lguty;
mOj;jk;

படம் 9.15 சவவுடு பைவல & எதிரசவவூடு பைவல 

 எதிர சவவூடு பைவலோனது, கடலநீரிலிருநது 

உபயப நீககவும், ்மலும் குடிநீயை சுததிகரிககவும் 

பைனபடுகி்றது. இந்த இைண்டு சசைலமுய்றகளிலும் 

பைனபடுத்தபபடும் எளிை அயமபபோனது படம் 
9.15 ல கோட்டபபட்டுள்ளது. கயைசல (கடலநீர) 

பகுதியினமீது, சவவூடுபைவல அழுத்ததய்தவிட  

அதிக அழுத்ததய்த சசலுததும்்போது, நீர 

மூலககூறுகள், ஒருகூறு புகவிடும் சவவின 

வழிைோக,  கயைசல பகுதியிலிருநது, கயைபபோன 

பகுதிககு (சவவூடுபைவலுககு எதிைோக) 

நகரகின்றன. தூை நீைோனது ்சகரிககபபடுகி்றது. 

இந்த சசைலமுய்றயில  சவவ்வறு வயகைோன ஒரு 

கூறுபுகவிடும் சவவுகள் பைனபடுத்தபபடுகின்றன. 

எதிர சவவூடுபைவலுககோக பைனபடுத்தபபடும் 

சவவுகள், அழுதததய்த ்தோஙகககூடிையவகளோக 

இருகக ்வண்டும்.  சபோதுவோக, வணிக 

அயமபபுகளில, சசலலு்லோஸ் அசிட்்டட் 
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அலலது போலிஅயமடு சவவுகள் 

பைனபடுத்தபபடுகின்றன. உட்சசலுத்தபபடும் 

நீரின ்தனயமக்கறப எதிரசவவூடு  

பைவலுககோக  பைனபடுத்தபபடும் சவவுகள் 

்்தரநச்தடுககபபடுகின்றன.

கணககு-6 :

400K சவபபநியலயில 1.5 கிைோம் நிய்றயுயடை 

சபைர அறிைோ  சபோருளோனது, கயைபபோனில 

கயைககபபடுகி்றது. ்மலும் இந்த கயைசலோனது 

1.5 லி ககு நீரககபபடுகி்றது.  இ்தன சவவூடுபைவல 

அழுத்தம் 0.3 bar என கண்டறிைபபட்டுள்ளது. 

புதிை சபோருளின ்மோலோர நிய்றயை கணககிடுக.

்மோலோர நிய்ற= 
சபைர அறிைோ சபோருளின நிய்ற × RT

சவவூடு பைவல அழுத்தம் × கயைசலின  
                கனஅளவு  

= 
1.5 × 8.314×10-2 × 400

0.3×1.5

       =  110.85 கிைோம் ்மோல-1

?
13) 6gகிைோம்லி-1 சசறிவு சகோண்ட யூரிைோ 

(NH2CONH2) கயைசலுடன ஐ்சோடோனிக 

கயைசலோக உள்ள குளுக்கோஸ் கயைசலில, ஒரு 

லிட்டரில கயைநதுள்ள குளுக்கோசின (C6 
H12O6) நிய்ற எனன?

்தனமதிபபீடு

9.11 அசோ்தோைண ்மோலோர நிய்ற 

 ்சோ்தயன மூலம் கண்டறிைபபட்ட 

ச்தோயகசோர பண்புகயளப பைனபடுததி, எளிதில 

ஆவிைோகோ்த கயைசபோருளின ் மோலோர நிய்றகயள 

துலலிைமோக கணககிட முடியும். இந்த முய்றயில, 

கயைசலோனது மிக நீரத்த கயைசல எனவும், 

கயைசலில கயைசபோருள் மூலககூறுகள் 

பிரியகையடவ்்தோ அலலது இயணவ்்தோ 

இலயல எனவும்  நோம் கருது்வோம்.  

சசறிவு மிகுந்த கயைசலில, கயைசபோருள் மறறும் 

கயைபபோன இயடயீடுகள் முககிைததுவம் 

சபறுகின்றன, ்மலும் இது அளவிடபபட்ட 

ச்தோயகசோர பண்புகளின மதிபபுகயள  

போதிககி்றது. இ்்த்போல, கயைசபோருள் 

மூலககூறுகள் பிரியகையட்தல அலலது 

இயண்தல ஆகிைவறறின கோைணமோக கயைசலில 

உள்ள கயைசபோருள் துகள்களின எண்ணிகயக 

மோ்றலோம், ்மலும் இது அளவிடபபட்ட ச்தோயகசோர 

பண்புகளின மதிபபுகயள போதிககி்றது. 

இத்தயகை கயைசலகளில, கயைசபோருளின 

்மோலோர நிய்றயின மதிபபோனது, உண்யமைோன 

்மோலோர மதிபபிலிருநது மோறுபடுகி்றது. ்மலும் 

இது அசோ்தோைண ்மோலோர நிய்ற 

என்றயைககபபடுகி்றது. 

கயைசபோருள் மூலககூறுகள் இயண்தல அலலது 

பிரியகையட்தல: 

 சபோதுவோக, அளவிடபபட்ட ச்தோயகசோர 

பண்புகளிலிருநது ்மோலோர நிய்றகள் கணககிடும் 

முய்றகளில, கயைசபோருள் மூலககூறுகள் 

பிரியகையடவ்்தோ அலலது இயணவ்்தோ 

இலயல என கருததிறசகோள்ளபபடுகி்றது. சில 

கயைபபோனகளில, கயைசபோருள் மூலககூறுகள் 

இயணநது இருமடி அலலது மும்மடி 

்போன்றயவகயள உருவோககுகின்றன. இது 

கயைசலில உருவோகும் துகள்களின 

(மூலககூறுகள்) எண்ணிகயகயை குய்றககி்றது.  

இ்தன வியளவோக உண்யமைோன மூலககூறு 

நிய்றயை விட, கணககிடபபட்ட மூலககூறு 

நிய்றைோனது அதிகமோக உள்ளது. சபனசீனில 

கயைந்த அசிட்டிக அமில கயைசயல கருது்வோம். 

அசிட்டிக அமிலமோனது மூலககூறுகளுககியட்ை 

யெட்ைஜன பியணபயப உருவோககும் (படம் 9.9). 
்மலும் இது இருமடி மூலககூ்றோக உள்ளது எனும் 

கருதது ஏறகன்வ விளககபபட்டது.

2CH3COOH →(CH3COOH)2  

 ச்தோயகசோர பண்புகயளக சகோண்டு 

கணககிடபபட்ட, அசிட்டிக அமிலததின ்மோலோர 

நிய்றைோனது 120 g mol-1 , இது உண்யமைோன 

்மோலோர நிய்றயைப (60 g mol -1)்போல 

இருமடஙகோகும்.

 KCl அலலது  NaCl ்போன்ற 
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மினபகுளிகள், அவறறின நீரககயைசலகளில, 

முழுயமைோக, அவறறின அைனிக கூறுகளோக 
பிரியகையடகின்றன. இது, கயைசலகளில உள்ள 
சமோத்த துகள்களின (அைனிகள்) 
எண்ணிகயகயை அதிகரிககச சசய்கி்றது. 
இவவயக கயைசலகளின, ச்தோயகசோர 
பண்புகயளப பைனபடுததி கணககிடபபட்ட 
்மோலோர நிய்றைோனது, உண்யமைோன ்மோலோர 
நிய்றயை விட குய்றவோக உள்ளது. 
எடுததுககோட்டோக, ்சோடிைம் கு்ளோயைடோனது 
அ்தன  நீரககயைசலில, பினவருமோறு Na+ மறறும் 

Cl–
 அைனிகளோக பிரியகையடகி்றது. 

NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl– (aq) 

 ஒரு ்மோல (58.4 g) ்சோடிைம் 

கு்ளோயையட நீரில கயைககும்்போது, அது 

பிரியகையடநது 1 ் மோல Na+ அைனியை, 1 ் மோல 

Cl–
 அைனியை ்தருகி்றது. என்வ கயைசலோனது, 

2 ்மோலகள் துகள்கயளக சகோண்டிருககும். 

அ்தோவது, ச்தோயகசோரபண்புகளின மதிபபுகள், 

எதிரபோரககபபட்ட மதிபயபவிட இருமடஙகு 

இருககும். 

வோண்ட் ெோஃப கோைணி 

 கயைசபோருள் மூலககூறுகள் 

பிரியகையட்தல அலலது இயண்தலினோல 

கணககிடபபட்ட ச்தோயகசோர பண்புகளின 

மதிபபுகள் அதிகரிகக்வோ அலலது குய்றை்வோ 

சசய்யும் எனபய்த நோம் கற்றறிந்்தோம். இந்த 

மோறுபோடோனது, இயண்தல அலலது 

பிரியகையட்தலின வீ்தததிறகு 

்நரவிகி்தததிலிருககும். கயைசலில, 

கயைசபோருளின இயண்தல அலலது 

பிரியகையட்தலின வீ்ததய்த கணககிடுவ்தறகோக, 

வோண்ட் ெோஃப 'i'  எனும் சசோறகூறய்ற 

அறிமுகபபடுததினோர. அது இபசபோழுது, வோண்ட் 

ெோஃப கோைணி என்றயைககபபடுகி்றது. இது, 

கயைசபோருளின உண்யமைோன ்மோலோர 

நிய்றககும், அசோ்தோைன (கணககிடபபட்டது) 
்மோலோர நிய்றககும் இயட்ை உள்ள விகி்தம் என 

வயைைறுககபபடுகி்றது. இஙகு அசோ்தோைண 

்மோலோர நிய்ற எனபது, ்சோ்தயன மூலம் 

கண்டறிைபபட்ட ச்தோயகசோர பண்புகயள 

பைனபடுததி கணககிடபபட்ட ்மோலோர நிய்ற 

ஆகும். 
சோ்தோைண (உண்யமைோன) ்மோலோர நிய்ற

i=
அசோ்தோைண (அளவிடபபட்ட) ்மோலோர நிய்ற

அளவிடபபட்ட ச்தோயகசோர பண்பு

கணககிடபபட்ட ச்தோயகசோர பண்பு
i=

 சபனசீனில, அசிட்டிக அமிலம் 

கயைநதுள்ள கயைசலின கணககிடபபட்ட வோண்ட் 

ெோஃப கோைணி மதிபபு 0.5, ்மலும் ்சோடிைம் 

கு்ளோயைடின நீரககயைசலுககு இ்தன மதிபபு 2.  
பிரியகையட்தல அலலது இயண்தல வீ்தஙகயள 

வோண்ட் ெோஃப கோைணியுடன  (i) பினவரும் 

சமனபோட்யட பைனபடுததி, ச்தோடரபுபடுத்த முடியும்.

α
பிரியகையட்தல =

i–1
n–1

 (இஙகு n எனபது ஒரு மூலககூறு 

பிரியகையடநது உருவோகும் அைனிகள்/ 

துகள்களின எண்ணிகயக)

α
இயண்தல = (1–i)n

n–1

 (இஙகு n எனபது ஒரு இயணபபு 

முலககூய்ற உருவோககுவ்தறகோக இயணயும் 

கயைசபோருள் மூலககூறுகளின எண்ணிகயக)

 நோனகு ச்தோயகசோர பண்புகயள, 

கயைசபோருளின சசறிவுகளுடன ச்தோடரபுபடுததும் 

சமனபோடுகளுடன வோண்ட் ெோஃப கோைணியை 

இயணதது, பினவருமோறு எழு்த முடியும்.

p - p
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 பிரியகையட்தல அலலது இயண்தல 

நிகைோ்த கயைசபோருளுககு வோண்ட் ெோஃப 

கோைணி மதிபபு 1. ்மலும், அ்தன கண்டறிைபபட்ட 

்மோலோர நிய்றைோனது, உண்யமைோன ்மோலோர 

நிய்றககு அருகோயம மதிபயப சபறறிருககும். 

 கயைசலில, இயணநது உைரபடி 

ஒலி்கோமயைத ்தரும் கயைசபோருள்களின வோண்ட் 

ெோஃப கோைணி மதிபபு ஒனய்றவிடக குய்றவு (i 
<1) ்மலும், அளவிடபபட்ட ்மோலோர நிய்றைோனது, 

உண்யமைோன ்மோலோர நிய்றயைவிட அதிகமோக 

இருககும்.

 பிரியகையடநது அவறறின உட்கூறு 

அைனிகயள உருவோககும் கயைசபோருள்களின 

வோண்ட் ெோஃப கோைணி மதிபபு ஒனய்றவிடக 

அதிகம் (i > 1) ்மலும், அளவிடபபட்ட ்மோலோர 

நிய்றைோனது, உண்யமைோன ்மோலோர 

நிய்றயைவிட குய்றவோக இருககும்.

கணககு - 7

 200 கிைோம் நீரில 1 கிைோம் NaCl  ஐ 

கயைபப்தனமூலம், 0.24 K உய்றநியலத ்தோழ்வு 

ஏறபடுத்தபபட்டது. வோண்ட் ெோஃப கோைனியை 

கணககிடுக. ்மோலோல உய்றநியலத ்தோழ்வு 

மோறிலி மதிபபு 1.86 K Kg mol-1

கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்ற

 =  

1000 × Kf × NaCl ன நிய்ற

ΔTf × கயைபபோனின நிய்ற

 = 
1000 × 1.86 × 1

0.24 × 200
 =  38.75g mol-1

 =  38.75 g mol-

NaCl யின கருததிைலோன ்மோலோர நிய்ற = 58.5

கருததிைலோன ் மோலோர நிய்ற

அளவிடபபட்ட ் மோலோர நிய்ற
= = i

58.5

38.75

           =  1.50

போடசசுருககம்

• இைண்டு அலலது ்மறபட்ட ்வதிவியன 
புரிைோ்த ஒன்்றோசடோனறு சீைோக கலநதுள்ள 
சபோருள்களின ஒருபடித்தோன கலயவ கயைசல 
எனபபடுகி்றது. கயைசலில அதிக அளவுள்ள 
பகுதிபசபோருள் கயைபபோன  எனவும், 
குய்றவோக உள்ள பகுதிபசபோருள் கயைசபோருள் 
எனவும் அயைககபபடுகின்றன.

• கயைசயல ்தைோரிபப்தறகு பல்வறு சசறிவு 
அலகுகள் பைனபடுத்தபபடுகின்றன. 
அயவைோவன ்மோலோலிட்டி, ்மோலோரிட்டி, 
நோரமோலிட்டி, ்மோலபினனம், போரமோலிடி, 

நிய்ற/நிய்ற கயைசல (w/w%),  நிய்ற/
கனஅளவு கயைசல (w/v%), கனஅளவு/
கனஅளவு கயைசல (v/v%), கயைசபோருளின 

அளவோனது மிகவும் குய்றவோக இருபபின 

சசறிவியன குறிபபிட மிலலிைனில ஒரு பகுதி 

(ppm) என்ற அலகு பைனபடுத்தபபடுகி்றது.

• திட்டக கயைசல ்தைோரிககபபட்டு அ்தயன 

நீரத்தல சசய்து ்்தயவைோன சசறிவுள்ள 

பைனபோட்டுக கயைசயலத ்தைோரிககலோம். 

எயடயிடு்தலோல ஏறபடும் பியைகயள இ்தன 

மூலம் ்தவிரககலோம். 

• ஒரு ச்தவிட்டிை கயைசலில 100 g கயைபபோனில 

கயைநதுள்ள கயைசபோருளின  அளவோனது 

கயைதி்றன எனபபடும். கயைதி்றன, 

கயைசபோருள், கயைபபோன மறறும் சவபபநியல 

ஆகிைனவறறியனப சபோறுதது அயமகி்றது.

• ஒரு வோயுவோனது ஒரு நீரமததில கயையும் 

தி்றன அவவோயுவின அழுத்தம், திைவததின 

்தனயம மறறும் அயமபபின சவபபநியல 

ஆகிைனவறய்றப சபோறுதது அயமயும்.

ஒரு திைவததில ஒரு வோயுவின கயைதி்றன மீ்தோன 

அழுத்தத்தோல ஏறபடும் வியளவியன செனறி 

விதி ்தருகி்றது. இவவிதிபபடி “ஆவி நியலயிலுள்ள 

வோயுவின பகுதி அழுத்தமோனது ( கயைசபோருளின 

ஆவி அழுத்தம்) சசறிவு குய்றந்த கயைசலிலுள்ள 

வோயுக கயைசபோருளின ்மோல பினனததிறகு(x), 

்நர விகி்தததிலிருககும்”
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• ஒரு  நீரமததின ஆவிஅழுத்தம் எனபது அந்த 

நீரமமோனது அ்தன ஆவியுடன இைஙகுச 

சமநியலயின ஒரு மூடிை அயமபபில உள்ள 

்போது அ்தன ஆவியினோல ஏறபடுத்தபபடும் 

அழுத்தம் எனபபடும்

• சைௌலட் விதிபபடி “எளிதில ஆவிைோகும் 

திைவஙகயளக சகோண்ட கயைசலகளில, 

கயைசலிலுள்ள ஒவசவோரு கூறின ஆவி 

அழுத்தமும், அ்தன ்மோல பினனததுடன ்நர 

விகி்தததிலிருககும்” சைௌலட் விதியினோல 

தீரமோனிககபபட்ட ஆவி அழுத்ததய்த விட 

குய்றவோன ஆவி அழுத்ததய்தப சபறறுள்ள 

கயைசலகள் எதிர விலகயல சகோண்டுள்ளன. 

எடுததுககோட்டு அசிட்்டோன மறறும் 

கு்ளோ்ைோபோரம்

• சைௌலட் விதியினோல தீரமோனிககபபட்ட ஆவி 

அழுத்ததய்த விட அதிகமோன ஆவி 

அழுத்ததய்தப சபறறுள்ள கயைசலகள் ்நர 

விலகயல சகோண்டுள்ளன. எடுததுககோட்டு 

அசிட்்டோன மறறும் சபனசீன 

• கயைசலில கோணபபடும் துகள்களின 

எண்ணிகயகயியன மட்டு்ம சபோருதது 

அயமநது, அத துகள்களின ்தனயமயியனப 

சபோருதது அயமைோ்த பண்புகள் ச்தோயகசோர 

பண்புகள் எனபபடும்

(அ) ஒபபு ஆவி அழுத்தககுய்றவு

• ஒரு தூை கயைபபோனில, எளிதில ஆவிைோகோ்த 

கயைசபோருயள கயைககும்்போது, தூை 

கயைபபோனின ஆவிஅழுத்தம் குய்றயும்

• “ஒரு குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, எளிதில 

ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயளக சகோண்டுள்ள 

ஒரு நலலிைலபு  கயைசலின ஒபபு 

ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது, கயைசபோருளின 

்மோல பினனததிறகு சமம்” 

• கயைசபோருளோனோது எளிதில 

ஆவிைோகோ்த்தோக இருந்தோல, செனறி 

விதி மோறிலிைோனது தூை கயைபபோனின 

ஆவிஅழுத்தததிறகு (p°A) சமமோகி்றது.

(ஆ) சகோதி நியல ஏற்றம்

• எந்த ஒரு சவபபநியலயில ஒரு திைவததின 

ஆவி அழுத்தமோனது  வளிமண்டல 

அழுத்தததிறகு சமமோகி்ற்்தோ 

அவசவபபநியலைோனது, அததிைவததின 

சகோதிநியல எனபபடும் . எளிதில ஆவிைோகோ்த 

கயைசபோருயள தூை கயைபபோனுடன, அ்தன 

சகோதிநியலயில ்சரககும்்போது, அ்தன 

ஆவிஅழுத்தம் 1 atm ககு கீைோக குய்றகி்றது. 

மீண்டும் ஆவிஅழுத்ததய்த 1 atm ககு 

சகோண்டுவை்வண்டுமோனோல, கயைசலின 

சவபபநியல உைரத்தபபட்வண்டும். 

இ்தன வியளவோக, கயைசலோனது, தூை 

கயைபபோனின சகோதிநியலயைவிட (Tb
°)  

அதிக சகோதிநியலயில (Tb) சகோதிககி்றது.

(இ) உய்ற நியல ்தோழ்வு

• எளிதில ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள 

கயைபபோனுடன அ்தன உய்றநியலயில 

்சரககும்்போது, கயைசலின 

உய்றநியலைோனது குய்றகி்றது. 

உய்றநியலயில, சபோருளின, திட மறறும் திைவ  

நியலகளில சமநியலயில உள்ளன.

(ஈ) சவவூடுபைவு்தல

• சவவூடு பைவல எனபது ஒரு கூறு புகவிடும் 

சவவின வழிைோக, கயைபபோன மூலககூறுகள் 

சசறிவு குய்றந்த கயைசலிலிருநது, சசறிவு 

மிகுந்த கயைசலுககு விைவிச சசலலும் 

்தனனிசயசைோன நிகழ்வு ஆகும். 

(உ) சவவூடு பைவு்தல அழுத்தம்

• சவவூடு பைவல அழுத்ததய்த, 

“ஒருகூறுபுகவிடும் சவவின வழி்ை, 

கயைபபோன புகு்தயல ்தடுபப்தறகோக, 
(சவவூடுபைவயல ்தடுகக) கயைசலின மீது 
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சசலுத்தபபட்வண்டிை அழுத்தம் ” என 

வயைைறுகக முடியும்.

அசோ்தைண பண்புகள்

கயைசபோருள்கள் கயைசலகளில 

பி ரி ய க ை ய ட ந ்த ோ ் ல ோ 

இயணந்தோ்லோஅசோ்தைண ச்தோயகசோர 

பண்புகயள சபறறுவிளஙகும் வோண்ட் ெோஃப 

கோைணியியன சகோண்டு பிரியக மறறும் 

இயணயும் கோைணிகயள அளவிடமுடியும்.

மதிபபீடு

ெரியான விடையிடனத் மேர்வு ரெய்க
1. 250 கிைோம் நீரில 1.8 கிைோம் குளுக்கோஸ் 

கயைககபபட்டுள்ள கயைசலின ்மோலோலிட்டி 

 அ) 0.2 M  ஆ) 0.01 M

 இ) 0.02 M  ஈ) 0.04 M

2. பினவரும் சசறிவு அலகுகளில, சவபபநியலயை 
சோரநது அயமைோ்தயவ எயவ?

 அ) ்மோலோலிட்டி  ஆ) ்மோலோரிட்டி 

 இ) ்மோல பினனம்  ஈ) (அ) மறறும் (இ)

3. வயிறறில சுைககும், நீரத்த HCl அமிலதய்த 
அலுமினிைம் யெட்ைோகயசடு சகோண்டு 
நடுநியலைோகக முடியும்

 Al (OH)3
 
+ 3HCl (aq) → AlCl3 + 3 H2O

 21 mL of 0.1M HCl ஐ  நடு 
நியலைோககுவ்தறகோக, 0.1 M Al(OH)3 
கயைசல எவவளவு ml  ்்தயவபபடும்?

 அ) 14 mL  ஆ) 7 mL

 இ) 21 mL  ஈ) இவறறில எதுவுமிலயல

4. கோறறில உள்ள யநட்ைஜனின பகுதி அழுத்தம் 
0.76 atm மறறும் 300K சவபபநியலயில 
அ்தன  செனறி விதி மோறிலி மதிபபு 7.6 × 104 

atm. 300 K சவபபநியலயில, கோறய்ற நீரின 
வழிைோக குமிழிகளோக சசலுததும்்போது, 
கியடககும் கயைசலில, யநட்ைஜன வோயுவின 
்மோல பினன மதிபபு எனன? 

 அ) 1 × 10–4 ஆ) 1 × 10–6

 இ) 2 × 10–5 ஈ) 1 × 10–5

5. 350 K சவபபநியலயில நீரில, யநட்ைஜன 
வோயுவின கயைதி்றனுககு செனறி விதி 
மோறிலி மதிபபு  8 × 104 atm. கோறறில 
யநட்ைஜனின ்மோல பினனம் 0.5 ஆகும். 
350K சவபபநியல மறறும்  4 atm அழுத்தததில 
10 ்மோலகள் நீரில கயையும் கோறறிலுள்ள 
யநட்ைஜனின ்மோல எண்ணிகயக 

 அ) 4 × 10–4 ஆ) 4 × 104

 இ) 2 × 10–2 ஈ) 2.5 × 10–4

6. நலலிைலபுக கயைசலுககு பினவருவனவறறுள் 
எந்த ஒனறு ்தவ்றோனது

 அ) ΔH
கலத்தல

 = 0

 ஆ) ΔU
கலத்தல

= 0

 இ) ΔP = P
கண்டறிைபபட்டது

–

    P
 சைளலட் விதி மூலம் கணககிடபபட்டது  

= 0

 ஈ) ΔG
கலத்தல 

 = 0

7. பினவரும் வோயுககளில எந்த ஒனறு 
மிகககுய்றந்த செனறி விதி மோறிலி மதிபயப 
சபறறுள்ளது? 

 அ) N2 ஆ) He

 இ) CO2 ஈ) H2

8. ஒரு இருகூறு நலலிைலபுக  கயைசலில, தூை 
திைவக கூறுகள் 1 மறறும் 2 இன 
ஆவிஅழுத்தஙகள் முய்ற்ை P1 மறறும் P2 
ஆகும். x1 எனபது கூறு 1 இன ்மோல 
பினனம் எனில,  1 மறறும் 2 ஆகிைவற்றோல 
உருவோககபபட்ட கயைசலின சமோத்த அழுத்தம் 

 அ) P1 + x1 (P2 – P1)

 ஆ) P2 – x1 (P2 + P1)

 இ) P1 – x2 (P1 – P2)

 ஈ) P1 + x2 (P1 – P2)

9. கயைசலின சவவூடு பைவல அழுத்ததய்த (p)  
்தரும் சமனபோடு 

 அ) p = nRT ஆ) pV = nRT 

 இ) pRT = n ஈ) இவறறில ஏதுமிலயல 
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10. பினவரும் இருகூறு திைவ கலயவகளில எது, 
சைளலட் விதியிலிருநது ்நரகுறி விலககதய்த 
கோட்டுகி்றது?

 அ) அசிட்்டோன + கு்ளோ்ைோஃபோரம்

 ஆ) நீர + யநட்ரிக அமிலம்

 இ) HCl +  நீர

 ஈ) எத்தனோல + நீர

11. A மறறும்  B எனும் இைண்டு வோயுககளின 
செனறி விதி மோறிலி மதிபபுகள் மூய்ற்ை x 
மறறும் y. A உடனோன B யின ்மோல பினன 
விகி்தம் 0.2. நீரில கயையும் B மறறும் A யின 
்மோல பினன விகி்தம்

 அ  
a

x

y
)

2

  ஆ  
b

y

x
)

.0 2

  இ 
c

x

y
)

.0 2

 ஈ  
d

x

y
)

5

12. 100oC சவபபநியலயில, 100 கிைோம் நீரில, 6.5 
கிைோம் கயைசபோருள் கயைநதுள்ள கயைசலின 
ஆவி அழுத்தம் 732mm. Kb = 0.52, எனில , 
அந்த கயைசலின சகோதிநியல மதிபபு 

 அ) 102oC  ஆ) 100oC

 இ) 101oC  ஈ) 100.52oC

13. சைளலட் விதிபபடி, ஒரு கயைசலின ஒபபு 
ஆவிஅழுத்தககுய்றவோனது _____ ககு சமம்

 அ) கயைபபோனின ்மோல பினனம் 

 ஆ) கயைசபோருளின ்மோல பினனம்

 இ) கயைசபோருளின ்மோல எண்ணிகயக

 ஈ) கயைபபோனின ்மோல எண்ணிகயக

14. ஒ்ை சவபபநியலயில, பினவருவரும் 
கயைசலகளுள் எந்த இயண ஐ்சோடோனிக 
இயணைோகும் ?

 அ) 0.2 M BaCl2 மறறும் 0.2M urea

 ஆ)  0.1 M குளுக்கோஸ் மறறும்  0.2 M 
யூரிைோ

 இ) 0.1 M NaCl மறறும் 0.1 M K2SO4

 ஈ) 0.1 M Ba (NO3)2 மறறும் 0.1 M Na2 SO4

15. மினபகுளியிலலோ ்சரமம்  (X) இன எளிை 
விகி்த வோய்பபோடு CH2O. ஆறு கிைோம் X ஐ 
சகோண்டுள்ள கயைசலோனது, அ்்த 
சவபபநியலயில,  0.025M குளுக்கோஸ் 
கயைசயலப ்போல்வ அ்்த சவவூடுபைவல 
அழுத்ததய்த சசலுததுகி்றது. X ன 
மூலககூறு வோய்பபோடு

 அ) C2H4O2 ஆ) C8H16O8

 இ) C4H8O4  ஈ) CH2O

16. சகோடுககபபட்ட சவபபநியலயில, நீரில 
ஆகஸிஜன கயைந்த கயைசலின KH  மதிபபு  4 
× 104 atm. கோறறில ஆகஸிஜனின பகுதி 
அழுத்தம் 0.4 atm, எனில, கயைசலில 
ஆகஸிஜனின ்மோல பினனம் 

 அ) 4.6 × 103 ஆ) 1.6 × 104

 இ) 1 × 10–5 ஈ) 1 × 105

17. 1.25M கந்தக அமிலததின நோரமோலிட்டி 

 அ) 1.25 N  ஆ) 3.75 N
 இ) 2.5 N  ஈ) 2.25 N

18. இைண்டு திைவஙகள் X மறறும் Y ஆகிைன 
கலககபபடும்்போது சவதுசவதுபபோன 
கயைசயலத ்தருகின்றன. அந்தக கயைசலோனது 

 அ)   நலலிைலபுக கயைசல 
 ஆ) நலலிைலபுக கயைசல மறறும் சைளலட் 

விதியிலிருநது ்நரககுறி விலககதய்த 
கோட்டுகி்றது.

 இ) நலலிைலபுக கயைசல மறறும் சைளலட் 
விதியிலிருநது எதிரகுறி விலககதய்த 
கோட்டுகி்றது.

 ஈ) இைலபுக கயைசல மறறும் சைளலட் 
விதியிலிருநது எதிரகுறி விலககதய்த 
கோட்டுகி்றது.

19. நீரில சரககயைக கயைசலின ஒபபு 
ஆவிஅழுத்தககுய்றவு 3.5 × 10–3. அந்த 
கயைசலில நீரின ்மோல பினனம் 

 அ) 0.0035   ஆ) 0.35
 இ) 0.0035 / 18  ஈ) 0.9965

20. 92 கிைோம் சடோலுயீனின, ஆவிஅழுத்ததய்த 
90% ககு குய்றபப்தறகு, அதில 
கயைககத ்்தயவைோன எளிதில 
ஆவிைோகோ்த கயைசபோருளின நிய்ற 
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(்மோலோர நிய்ற 80 g mol–1) 
 அ) 10g  ஆ) 20g
 இ) 9.2 g  ஈ) 8.89g

21. ஒரு கயைசலின,  சசறிவிறகு (c in mol L–1) 
எதிைோன சவவூடு பைவல அழுத்தம் (p) 
வயைபடம் ்நரக்கோட்யட ்தருகி்றது. இ்தன 
சோய்வு 310R.  இஙகு 'R' எனபது வோயு மோறிலி. 
சவவூடுபைவல அழுத்தம் அளவிடபபட்ட 
சவபபநியலயின மதிபபு

 அ) 310 × 0.082 K  ஆ) 310oC

 இ) 37oC   ஈ) 310

0 082.
K

22. 200ml புை்தநீரக கயைசலோனது, 1.26g 
புை்ததய்த சகோண்டுள்ளது. 300K 
சவபபநியலயில, இந்த கயைசலின 
சவவூடுபைவல அழுத்த மதிபபு 2.52 × 10–3 bar 
என கண்டறிைபபட்டுள்ளது. புை்தததின 
்மோலோர நிய்ற (R = 0.083 L bar mol–1 K–1) 

 அ) 62.22 Kg mol–1       ஆ) 12444g mol–1

 இ) 300g mol–1 ஈ) இவறறில ஏதுமிலயல

23. வலியமமிகு மினபகுளி ்பரிைம் 
யெட்ைோகயசடின நீரத்த நீரககயைசலுககு 
வோண்ட் ெோஃப கோைணி (i) மதிபபு (NEET)

 அ) 0 ஆ) 1

 இ) 2 ஈ) 3

24. 10% w/w சசறிவுயடை ்சோடிைம் 
யெட்ைோகயசடு நீரககயைசலின ்மோலோலிட்டி 
எனன?

 அ) 2.778 ஆ) 2.5

 இ) 10 ஈ) 0.4

25. கயைசலில n கயைபபோன மூலககூறுகள் 
ஒனறியணயும்்போது, இயண்தல 
வீ்தததிறகோன சரிைோன சமனபோடு

  அ 
a

n i

n
)

( )α = −
−

1

1     ஆ  
b

n i

n
)

( )

( )
α2 1

1
= −

−

 இ  
c

n i

n
)

( )α = −
−

1

1       ஈ)α = n(1-i)
n(1-i)

26. பினவருவனவறறுள் எந்த நீரககயைசல, அதிக 
சகோதிநியலயைக சகோண்டுள்ளது?

 அ) 0.1 M KNO3 ஆ) 0.1 M Na3PO4

 இ) 0.1 M BaCl2 ஈ) 0.1 M K2SO4

27. நீரின உய்றநியலத ்தோழ்வு மோறிலி மதிபபு 
1.86o K Kgmol-1. 45 கிைோம் நீரில, 5g Na2SO4 
ஐ கயைககும்்போது, உய்றநியலயில ஏறபடும் 
்தோழ்வு 3.64oC. Na2SO4  இன வோண்ட் ெோஃப 
கோைணி மதிபபு

 அ) 2.5  ஆ) 2.63

 இ) 3.64  ஈ) 5.50

28. சம்மோலோர NaCl மறறும்  KCl கயைசலகள் 
்தைோரிககபபட்டன. NaCl கயைசலின 
உய்றநியல –2oC,எனில  எதிரபோரககபபடும் 
KCl கயைசலின உய்றநியல மதிபபு

 அ) –2oC  ஆ) – 4oC

 இ) – 1oC  ஈ) 0oC

29. வோண்ட் ெோஃப கோைணி மதிபபு 0.54 சகோண்ட 
சபனசீனில, பீனோல மூலககூறுகள்  
இைட்யடைோகின்றன. இயண்தல வீ்தம் எனன?

 அ) 0.46  ஆ) 92

 இ) 46  ஈ) 0.92

30. கூறறு: ஒரு நலலிைலபு கயைசலோனது சைளலட் 
விதிககு கீழ்படிகி்றது. 

 கோைணம் : ஒரு நலலிைலபு கயைசலில, 
கயைபபோன – கயைபபோன இயடயீடுகளும், 
கயைசபோருள் – கயைசபோருள் இயடயீடுகளும், 
கயைசபோருள் – கயைபபோன இயடயீடுகயளப 
்போல்வ உள்ளன.

 அ) கூறறு மறறும் கோைணம் இைண்டும் சரி, 
்மலும் கோைணமோனது, கூறறிறகோன சரிைோன 
விளககமோகும்

 ஆ) கூறறு மறறும் கோைணம் இைண்டும் சரி, 
ஆனோல கோைணமோனது, கூறறிறகோன 
சரிைோன விளககமலல

 இ) கூறறு சரி ஆனோல கோைணம் ்தவறு

 ஈ) கூறறு மறறும் கோைணம் இைண்டும் ்தவறு

31. வயைைறு (i) ்மோலோலிட்டி (ii) நோரமோலிட்டி 

32. திைவததின ஆவி அழுத்தம் என்றோல எனன? 
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ஒபபு ஆவி அழுத்தக குய்றவு என்றோல எனன?

33. செனறி விதியை கூறி விளககுக.

34. சைளலட் விதியைக கூறு ்மலும் எளிதில 
ஆவிைோகோ்த கயைசபோருயள கயைபபோனில 
கயைககும்்போது ஏறபடும் 
ஆவிஅழுத்தககுய்றவிறகோன சமனபோட்யடத 
்தருவி.

35. ்மோலோல ்தோழ்வு மோறிலி என்றோல எனன? இது 
கயைசபோருளின ்தனயமயை சபோருதது 
அயமகி்ற்தோ?

36. சவவூடுபைவல என்றோல எனன?

37. ”ஐ்சோடோனிக கயைசலகள்” எனும் 
சசோறப்ததய்த வயைைறு.

38. திடபசபோருள் A மறறும் அ்தன மூனறு 
கயைசலகள் ஒரு ச்தவிட்டிை கயைசல, ஒரு 
ச்தவிட்டோ கயைசல மறறும் ஒரு மீ ச்தவிட்டிை 
கயைசல ஆகிைன உனனிடம் 
வைஙகபபட்டுள்ளது. எந்த கயைசல எனன 
வயகைோனது என எவவோறு கண்டறிவோய்? 

39. கயைதி்றன மீ்தோன அழுத்தததின வியளயவ 
விளககுக. 

40. 12 M சசறிவுயடை யெட்்ைோகு்ளோரிக 

அமில மோதிரிக கயைசலின அடரததி 1.2 g L-1 . 
்மோலோலிட்டியை கணககிடுக. 

41. 370.28 K சவபபநியலயில,  0.25m 
குளுக்கோஸ் கயைசலோனது ஏ்றத்தோை 

இைத்தததிறகு சமமோன சவவூடுபைவல 

அழுத்ததய்த சகோண்டுள்ளது. இைத்தததின 

சவவூடு பைவல அழுத்தம் எனன? 

42. 500 g நீரில 7.5 g கியளசீன (NH2-CH2 
-COOH) கயைநதுள்ள கயைசலின 

்மோலோலிட்டியை கணககிடுக.

43. எந்த கயைசல குய்றந்த உய்றநியலயை 

சகோண்டிருககும்?  100 கிைோம் நீரில 10 கிைோம் 

சமத்தனோல(CH3OH) கயைநதுள்ள கயைசல  

(அலலது) 200 கிைோம் நீரில 20 கிைோம் 

எத்தனோல (C2H5OH) கயைநதுள்ள கயைசல.

44. ஒரு லிட்டர 10-4 M சபோட்டோசிைம் சல்பட் 

கயைசலில எத்தயன ்மோலகள் கயைசபோருள் 

துகள்கள் உள்ளன?

45. ஒரு குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, சபனசீனில 

மீத்்தன வோயு கயை்தலுககு செனறி விதி 

மோறிலி மதிபபு 4.2 X 10-5 mm Hg.  இந்த 

சவபபநியலயில மீத்்தனின கயைதி்றயன i) 
750 mm Hg ii) 840 mm Hg  ஆகிை 

அழுத்தஙகளில கணககிடுக.

46. ஒரு குறிபபிட்ட கயைசலுககு, உய்றநியலயில 

ஏறபடும் ்தோழ்வு 0.0930C என 

கண்டறிைபபட்டுள்ளது.. கயைசலின சசறியவ 

்மோலோலிட்டியில கணககிடுக. நீரின  

்மோலோல உய்றநியலத ்தோழ்வு மோறிலி மதிபபு 

1.86 K Kg mol -1

47. குறிபபிட்ட சவபபநியலயில, தூை சபனசீனின 

(C6H6) ஆவி அழுத்தம் 640 mm Hg. 40 

கிைோம் சபனசீனுடன  2.2 g ஆவிைோகோ்த 

கயைசபோருள் ்சரககபபடுகி்றது. கயைசலின 

ஆவிைழுத்தம் 600 mm Hg  எனில, 

கயைசபோருளின ்மோலோர நிய்றயை 

கணககிடுக.
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கருததுவயைபடம்

கயைசலகள்

நீரத்த கயைசலகள்

ச்தோயகசோர பண்புகள்

அசோ்தோைண ்மோலோர நிய்ற

வோண்ட் ெோஃப கோைணி

வயககள்
நலலிைலபு 

கயைசலகள்

செனறியினவிதி 
(திைவததிலஉள்ளவோயு)

சைௌலட்டின விதி (நீர 
மததில உள்ள நீரமம்)

இைலபு கயைசல

விலகலயடவறகு 
சபோறுபபோகும்  

கோைணிகள்

சசறிவு அலகுகள்

• ்மோலோலிட்டி (m)

• ்மோலோரிட்டி (M)

• நோரமோலிட்டி (N)

• போரமோலிட்டி (F) 

• ்மோலபினனம் (x)

• நிய்றசச்தவீ்தம் (% w/w)

• கனஅளவுச ச்தவீ்தம் (% 
v/v)

• நிய்ற / கனஅளவுச்தவீ்தம்  
(% w/v)

• ஒரு மிலலிைனில உள்ள 
பகுதிகள் (ppm) நீரத்த 
கயைசலகள் • சகோதிநியல ஏற்றம்

• உய்றநியலத ்தோழ்வு

• சவவூடுபைவல அழுத்தம்

• ஒபபு ஆவி அழுத்தக 
குய்றவு

* சவவூடுபைவல அழுத்தம்
* எதிரசவவூடு பைவல

• கயைசபோருள்– கயைசபோருள் 
இயடயீட்டின ்தனயம

• கயைசபோருள் 
பிரியகையட்தல

• கயைசபோருள் இயண்தல

• சவபபநியல

• அழுத்தம்

• சசறிவு

நீரமகயைசலகள்
திண்மகயைசலகள்

வோயுககயைசலகள்
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இைணயச் ெசயல்பாடு

இச்ெசயல்முைறைய 
பயன்படுத்துவதன் 
மூலம்,சவ்வூடு பரவல் 
ெசயல்முைறைய நீங்கள் 
காணலாம். இது 
ெசயல்முைற குறித்த  
ெதளிவான புரிதைல 
அளிக்கும்.

h t t p s : / / p b s l m - c o n t r i b .
s3.amazonaws.com/WGBH/arct15/
SimBucket/Simulations/osmosis/
content/index.html 
உரலிக்குச் ெசல்க அல்லது வலது 
புறத்தில் உள்ள விைரவுத் 
துலக்கக் குறியீட்டிைன (QR code) 
ஸ்ேகன் ெசய்க.

சவ்வூடு பரவல்

• இைணயப் பக்கத்திைன திறந்து, ெகாடுக்கப்பட்ட உரலிைய(URL) தட்டச்சு ெசய்க (அல்லது)  
விைரவுத் துலக்கக் குறியீட்டிைன (QR code) ஸ்ேகன் ெசய்க.

• நீங்கள், தற்ேபாது கீேழ காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைலப்பக்கத்திைன காண்பீர்கள்.
• இரண்டு பகுதிகள் ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
• இடப்புறபகுதியானது (ெபட்டி 2) தூய கைரப்பாைனக் ெகாண்டுள்ளது, ேமலும் வலப்புறப் 

பகுதியானது கைரசைல ( கைரெபாருள் + நீர்) ெகாண்டுள்ளது.
• ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் உள்ள கைரப்பான் (நீர்) மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்ைகயானது 

ெபட்டி 3 மற்றும் ெபட்டி 5 என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரப்புகளில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
• நீங்கள் இப்ேபாது, நீர் மூலக்கூறுகள் கைரப்பான் பகுதியிலிருந்து ஒருகூறுபுகவிடும் 

சவ்வின்வழியாக கைரசல் பகுதிக்கு நகர்வைதக் காண முடியும்.
• நீங்கள் ெபட்டி 1 ல் உள்ள reset ெபாத்தாைன அழுத்துவதன்மூலம், உருவகப்படுத்துதைல 

மீண்டும் ெதாடங்க முடியும்

நிைலகள்:
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இப்ோடப ்குதியைக கற்றறிந்த பின்்னர்,

• நேதிப பியைபபிய்னப ்றறிை நகோசல் மறறும் லூயிஸின் 

அணுகுமுய்றயிய்ன விேரித்தல்.

• எணம விதியிய்ன விளககு்தல்.

• எளிை மூலககூறுகளுககோ்ன லூயிஸ் ேடிேயமபபுகயள 

ேயை்தல்.

• ்ல்நேறு ேயக பியைபபு உருேோ்தல் மறறும் பியைபபு 

அளவீட்டுக கோைணிகயள விேரித்தல்.

• எளிை மூலககூறுகளுககோ்ன உடனியசவு அயமபபுகயள 

ேயை்தல்.

• எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம ்றறிை நகோட்்ோட்டிய்ன 

்ைன்்டுததி சகப பியைபபின் முய்னவுத்தன்யமயை 

விளககு்தல்.

• VSEPR ககோள்யகயை விேரித்தல் மறறும் எளிை 

மூலககூறுகளின் ேடிேயமபபுகயள தீர்மோனித்தல்.

• சகபபியைபபு உருேோ்தலுககோ்ன இயைதி்றன் 

பியைபபுக ககோள்யகயை விளககு்தல்.

• s,p மறறும் d ஆர்பிட்டோல்களின் ்ல்நேறு 

இ்னககலப்ோ்தயல விளககு்தல் மறறும் எளிை 

சகபபியைபபு மூலககூறுகளின் ேடிேஙகயள ேயை்தல்.

• மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ககோள்யகயிய்ன விளககு்தல் 

பியைபபுத்தைதய்த கைககிடு்தல் மறறும் H2, O2, N2, CO 
மறறும் NO ஆகிை மூலககூறுகளின் கோந்தப ்ணபுகயள 

விளககு்தல்.

• உநலோகப பியைபபிய்னச் சுருககமோக விளககு்தல்.

ஆகிை தி்றன்கயள க்்றலோம்.

அலகு நேதிப பியைபபுகள்10

லீனஸ் கார்ல் ப�ௌலிங்

 லீ்னஸ் கோர்ல் க்ௌலிங 

ஒரு அகமரிகக நேதியிைலோளர், 

உயிர் நேதியிைல் அறிஞர், 

அயமதிககோ்ன கசைற்ோட்டோளர், 

எழுத்தோளர், கல்விைோளர் எ்ன 

்ன்முகத்தன்யம ககோணடேர்.  

நேதியிைல் ்ோடதந்தோடு மட்டும் 

அல்லோமல் ்ல்நேறு உயிரிைல் 

அ றி ஞ ர் க ளு ட னு ம் 

்ணிைோறறியுள்ளோர். நேதிப 

பியைபபுகளின் இைல்பு மறறும் 

சிககலோ்ன நசர்மஙகளுககோ்ன 

ேடிேயமபபிய்ன ேருவித்தலில் 

அேறறின் ்ைன்்ோடு ்றறிை 

ஆய்விறகோக 1954 ஆம் 

ஆணடிறகோ்ன நேதியிைலுக 

கோ்ன ந�ோ்ல் ்ரிசு இேருககு 

ேழஙகப்ட்டது.
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10.1 ்ோட அறிமுகம்

 யேைம் கடி்னத்தன்யம உயடைது அந்த 
ந�ைததில் அ்தன் மறக்றோரு பு்றநேறறுயம 
ேடிேமோ்ன கிைோய்ட் மிக கமன்யமைோ்னது.  
யைட்ைஜன், மறறும் ஆகசிஜன் ஆகிை்ன ஈைணு 
மூலககூறுகளோகும் ஆ்னோல் மந்த ேோயுககள் 
ஓைணு ேோயுககளோக உள்ள்ன.  கோர்்ன், 
குநளோரினுடன் இயைநது திைே நியலயில் உள்ள 
நீருடன் கலககோ்த கோர்்ன் கடட்ைோகுநளோயையட 
்தருகி்றது.  நசோடிைம், குநளோரினுடன் இயைநது 
கடி்னமோ்னதும், ்டிக நியலயில் உள்ளதும், நீரில் 
எளிதில் கயையும் ்தன்யமயுயடைதுமோ்ன நசோடிைம் 
குநளோயையடத ்தருகி்றது.

 இம்மூலககூறுகளில் உள்ள 
அணுககளுககு இயடநைைோ்ன இயடயீட்டின் 
்தன்யமநை நமறகணடுள்ள உறறுந�ோககலுககு 
அடிப்யடைோக அயமகின்்ற்ன.  நமலும் இந்த 
இயடயீடுகநள மூலககூறுகளில் உள்ள 
அணுககள் / அைனிகயள பியைதது 
யேததிருகக கோைைமோகவும் அயமகின்்ற்ன.  ஒரு 
மூலககூறில் உள்ள அணுககள் / அைனிகயள 
பியைதது யேததிருகக கோைைமோ்ன 
அணுககளுககியடநைைோ்ன கேர்ச்சி வியசநை 
நேதிபபியைபபு எ்னப்டும்.

 ஏன் அணுககள் ஒரு குறிபபிட்ட 
விகி்தததில் மட்டுநம இயைநது மூலககூறுகயள 
உருேோககுகின்்ற்ன?  எடுததுககோட்டோக 
ஆகசிஜன், யைட்ைஜனுடன் இயைநது நீயைத 
்தருகி்றது (H2O) நமலும் கோர்்னுடன் இயையும் 
ந்ோது கோர்்ன்யட ஆகயஸையடத (CO2) 
்தருகி்றது.  நீர் மூலககூறு ‘V’ ேடிேதய்தப 
க்றறுள்ளது.  ஆ்னோல் CO2 ந�ர்நகோட்டு 
ேடிேயமபய் க்றறுள்ளது.  நேதிப 
பியைபபிய்னப ்றறிை ககோள்யகயைப 
்ைன்்டுததி நமறகணடுள்ளயே ந்ோன்்ற 
வி்னோககளுககு வியடைளிகக இைலும்.  நேதிப 
பியைபபிய்ன விளககுே்தறகோக 
்ைன்்டுத்தப்ட்டு ேரும் ்ல ஆணடுகளோக 
நமம்்டுத்தப்ட்ட ்ல்நேறு ககோள்யககள் மறறும் 
நகோட்்ோடுகயளப ்றறி இப்ோடப்குதியில் 
கறந்ோம்.

10.1.1  நேதிபபியைபபு ் றறிை நகோசல் – லூயிசின் 
அணுகுமுய்ற

 1916ல் நேதிபபியைபபு ்றறிை ்தர்கக 
ரீதிைோ்ன அணுகு முய்ற நகோசல் மறறும் லூயிஸ் 
ஆகிை அறிவிைல் அறிஞர்களோல் 
முன்கமோழிைப்ட்டது.  மந்த ேோயுககள் பி்ற 
அணுககளுடன் விய்னபுரிைோ்த அல்லது அரி்தோக 
விய்னபுரியும் ்தன்யமயைப க்றறு மந்தத 
்தன்யமயுடன் இருப்்தன் அடிப்யடயில் 
நேதிபபியைபபு உருேோ்தயல இவேறிவிைல் 
அறிஞர்கள் அணுகி்னோர்கள்.

 முழுேதுமோக நிைப்ப்ட்ட கேளிககூட்டு 
எலகட்ைோன் அயமபபிய்ன மந்த ேோயுககள் 
க்றறிருப்்தோல் அயேகள் அதிக நியலபபுத 
்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ள்ன எ்ன இேர்கள் 
முன்கமோழிந்த்னர்.  மந்த ேோயுககயளத ்தவிர்த்த 
பி்ற ்தனிமஙகள் ்தஙகள் கேளிககூட்டில் உள்ள 
ஒன்று அல்லது அ்தறகு நமற்ட்ட 
எலகட்ைோன்கயள இழத்தல், ஏறறுகககோள்ளு்தல் 
அல்லது ்ஙகிடு்தல் ஆகிைேறறின் மூலம் 
நியலபபுத ்தன்யமயை க்்ற முைல்கின்்ற்ன.  
எடுததுககோட்டோக, நசோடிைம் ஒரு எலகட்ைோய்ன 
இழப்்தன் மூலம் Na+ அைனி உருேோகி்றது.  அது 
இழககும் எலகட்ைோய்ன குநளோரின் ஏறறுக 
ககோணடு Cl- அைனி உருேோகி்றது.  இ்தன் 
வியளேோக இைணடு அணுககளும் ்தஙகளுககு 
அருநக உள்ள மந்த ேோயுககளின் நியலைோ்ன 
எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப க்றுகின்்ற்ன.

  இவேோறு உருேோ்ன Na+ மறறும் Cl- 

அைனிகளுககியடநைைோ்ன மின் நியலயிைல் 
கேர்ச்சிவியசயின் கோைைமோக இவேைனிகள் 
பியைககப்ட்டுள்ள்ன நமலும் இந்த கேர்ச்சி 
வியசைோ்னது நேதிபபியைபபு எ்ன 
அயழககப்டுகி்றது குறிப்ோக அைனிபபியைபபு 
எ்னப்டுகி்றது.

[Ar]

 ஈைணு மூலககூறுகளோ்ன ய�ட்ைஜன் 
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ஆகசிஜன் ந்ோன்்றேறறில், அணுககளுக 
கியடநைைோ்ன எலகட்ைோன்களின் ்ரிமோற்ற 
்ஙகீட்டி்னோல் அயேகள் நியலபபுத்தன்யமயைப 
க்றுகின்்ற்ன என்்ற கருததிய்ன G. N. லூயிஸ் 
முன்கமோழிந்தோர்.  அவ நேதிபபியைபபு மறறும் 
அணுககளின் கேளிககூட்டில் கோைப்டும் 
எலகட்ைோன்கயள குறிபபிட்டுககோட்ட ஒரு எளிை 
முய்றயிய்ன அறிமுகப்டுததி்னோர். அம்முய்ற 
லூயிஸ் புள்ளி ேடிேயமபபு எ்ன அயழககப்டுகி்றது.  
இம் முய்றயில் ஒரு அணுவின் எழுதது ேடிே 
குறியீட்டிய்னச் சுறறி அேறறின் இயைதி்றன் 
எலகட்ைோன்கள் சிறிை புள்ளிகள் மூலம் 
குறிததுககோட்டப்டுகி்றது. மு்தல் �ோன்கு 
எலகட்ைோன்கள் அணு குறியீட்டின் �ோன்கு பு்றமும் 
�ோன்கு புள்ளிகளோகக குறிககப்டுகின்்றது.  
ஐந்தோேது எலகட்ைோன் மு்தல் எலகட்ைோன் 
இைட்யடைோக குறிபபிடப ்டுகின்்றது.  
எடுததுககோட்டோக ய�ட்ைஜனின் எலகட்ைோன் 
அயமபபு 1s2, 2s2, 2p3. இது ஐநது இயைதி்ற 
எலகட்ைோன்கயள கேளிககூட்டில் க்றறுள்ளது.  
இ்தன் லூயிஸ் ேடிேயமபபு பின்ேருமோறு

N
்டம் 10.1. ய�ட்ைஜனின் லூயிஸ் ேடிேயமபபு

 இய்தபந்ோலநே, கோர்்ன் மறறும் 
ஆகசிஜனின் லூயிஸ் ேடிேயமபபிய்ன 
பின்ேருமோறு எழு்த முடியும்.

C O

்டம் 10.2. C மறறும் Oன் லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள் 

 விதிவிலககோக, இைணநட எலகட்ைோன்கயள 
இயைதி்ற கூட்டில் க்றறுள்ள ஹீலிைததில் 
உள்ள எலகட்ைோன்கள் இைட்யடைோகக 
குறிபபிடப்டுகின்்றது.

He

்டம் 10.3. He அணுவின் லூயிஸ் ேடிேயமபபு

எணம விதி:

 நேதிபபியைபபு ் றறிை நகோசல் – லூயிஸ் 
அணுகுமுய்றைோ்னது எணமவிதி உருேோக 
கோைைமோக அயமந்தது.  ஒரு நேதிப பியைபபில் 
ஈடு்டும் அய்னதது அணுககளும் ்தஙகளது 

இயைதி்ற கேளிககூட்டில் 8 எலகட்ைோன்கயளப 
க்றும் ேயகயில் ்தஙகளுககுள் எலகட்ைோன்கயள 
்ரிமோற்றம் அல்லது ் ஙகீடு கசய்து ககோள்கின்்ற்ன.

10.2 நேதிபபியைபபின் ேயககள்

 பியைககப்ட்டுள்ள அணுககளுககு 
இயடயில் கோைப்டும் இயடயீட்டின் 
்தன்யமயிய்னப க்ோறுதது நேதிபபியைபபிய்ன 
ேயகப்டுத்த இைலும்.  சகபபியைபபு, மறறும் 
அைனிபபியைபபு ஆகிை்ன நேதிபபியைபபின் 
இரு க்ரும் ேயககளோகும். க்ோதுேோக 
உநலோகஙகள், அநலோகஙகளுடன் விய்னபுரியும் 
ந்ோது அைனிபபியைபபுகயள உருேோககுகின்்ற்ன 
நமலும் அநலோகஙகள் உருேோககும் நசர்மஙகளில் 
சகபபியைபபு கோைப்டுகின்்றது.

10.2.1 சகபபியைபபுகள்:

 மந்த ேோயுககயளத ்தவிர்தது பி்ற 
அய்னதது ்தனிமஙகளும் நசர்மஙகளோகநேோ 
அல்லது ்ல்லணு மூலககூறுகளோகநேோ 
கோைப்டுேது உஙகளுககுத க்தரியுமோ?  இைணடு 
யைட்ைஜன் அணுககள் இயைே்தோல் உருேோகும் 
யைட்ைஜன் மூலககூறிய்ன �ோம் கருதுநேோம்.  
ஒவகேோரு யைட்ைஜன் அணுவும் ஒவகேோரு 
எலககட்ைோன்கயளப க்றறுள்ள்ன.  இயேகள் 
்தஙகளுககு அருகோயமயில் உள்ள மந்த ேோயுேோ்ன 
ஹீலிைததின் எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப க்்ற 
நேணடுகமனில் அயேகளுககு நமலும் ஒரு 
எலகட்ைோன் ந்தயே.  இரு யைட்ைஜன் 

அணுககளும் ்தஙகளுக கியடநை 

எலகட்ைோன்கயள சமமோகப ்ஙகிட்டுக 

ககோள்ே்தோல் அயே இைணடும் நியலைோ்ன 

அயமபபிய்னப க்றுகின்்ற்ன எ்ன லூயிஸ் 

கருதி்னோர்.  இய்தபந்ோலநே, ஆகசிஜன் 

மூலககூறில், இரு ஆகசிஜன் அணுககளும் 

்தஙகளுககியடநை இரு எலகட்ைோன் 

இைட்யடகயள ்ஙகிட்டுக ககோள்கின்்ற்ன.  நமலும் 

ய�ட்ைஜன் மூலககூறில், ய�ட்ைஜன் 

அணுககளுககியடநை மூன்று எலகட்ைோன் 

இைட்யடகள் ்ஙகிடப்டுகின்்ற்ன.  இவேோ்றோக 

இயையும் இைணடு அணுககளுககியடநை ஒன்று 

அல்லது அ்தறகு நமற்ட்ட எலகட்ைோன் 

இைட்யடகள் சமமோகப ்ஙகிடப்டுே்தோல் 
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அயேகளுககியடநை நேதிப பியைபபு 

உருேோகி்றது. இது சகபபியைபபு என்்றயழககப 

்டுகி்றது. யைட்ைஜய்னப ந்ோன்று இயையும் 

இரு அணுககளுககியடநை ஒநைகைோரு 

எலகட்ைோன் இைட்யட ்ஙகிடப்டுே்தோல் 

அயேகளுககிகயடநை ஒறய்ற சகபபியைபபு 

உருேோகி்றது. இைணடு அல்லது மூன்று  

எலகட்ைோன் இைட்யடகள் ்ஙகிடப்டும் நியலயில், 

அயேகளுககியடநை முய்றநை இைட்யட மறறும் 

முபபியைபபுகள் உருேோகின்்ற்ன.
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்டம் 10.4. சகபபியைபபுகயளக குறிககும் 

லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள்

10.2.2. சகபபியைபய்க குறிததுக கோட்டு்தல் – 

லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள்

 இரு அணுககளுககியடநைைோ்ன 

சகபபியைபபிய்ன உருேகப்டுததி 

குறிததுககோட்டு்தல் லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள் 

எ்னப்டும்.  இந்த ேடிேயமபபில், இயையும் 

அணுககளுககியடநை ்ஙகிடப்ட்ட இயைதி்றன் 

எலகட்ைோன்கள் அவேணுககளுககியடநை 

இைட்யட புள்ளிகளோகவும் (சிறு ந�ர் நகோடோகவும்), 
்ஙகிடப்டோ்த பியைபபில் ஈடு்டோ்த 

எலகட்ைோன்கள் அவேணுவின் மீது ்தனித்த 

இைட்யடைோகவும் குறிபபிடப்டுகின்்றது.  

 ககோடுககப்ட்ட ஒரு நசர்மததிறகு, லூயிஸ் 

ேடிேயமபபிய்ன பின்ேரும் ்டிநியலகயளப 

பின்்றறி எழு்த முடியும்.  நீர் மூலககூறிறகு லூயிஸ் 

ேடிேயமபய் எழுதுே்தன் மூலம் 

இப்டிநியலகயள �ோம் புரிநது ககோள்நேோம்.

1. மூலககூறில் உள்ள அணுககளின் 

அயமபபிய்ன குறித்தல்: க்ோதுேோக, அதிக 

எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம உயடை 

அணுேோ்னது யமைததில் குறிககப்ட  

நேணடும். யைட்ைஜன் மறறும் புளூரின் 

அணுககள் ேடிேயமபபின் இறுதி 

முய்னப்குதியில்  குறிககப்ட  நேணடும்.  

நீர் மூலககூறுககோ்ன அணுககளின் அயமவு 

ேடிேயமபபு பின்ேருமோறு.

H HO

2. ஒரு மூலககூறில் உள்ள அய்னதது 

அணுககளின் இயைதி்ற எலகட்ைோன்களின் 

கமோத்த எணணிகயகயிய்னக கைககிடு்தல்: 

 ்ல அணுககயளக ககோணட 

அைனிகயளப க்ோறுத்த ேயகயில், இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயளக கைககிடும் ந்ோது அைனியின் 

மின்சுயமயிய்னயும் கருததிறககோள்ள நேணடும்.  

எதிைைனிகயளப க்ோறுத்தேயையில், இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயள எதிைைனியின் மின்சுயமயுடன் 

நசர்ததுக ககோள்ளப்ட நேணடும். ந�ர் 

அைனிகயளப க்ோறுத்த ேயையில், ஒட்டு கமோத்த 

இயைதி்ற எலகட்ைோன்களின் எணணிக 

யகயிலருநது ந�ர் அைனியின் மின்சுயம 

கழிககப்ட நேணடும்.

 நீர் மூலககூறில், ஒட்டு கமோத்த இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கள் =[2×1 (யைட்ைஜனின் இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்)] + [1 × 6 (ஆகசிஜனின் இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கள்)] = 2 + 6 = 8. 
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3. மூலககூறின் அணு அயமவு அயமபபில், 

அணுககளுககியடநை ஒறய்றப பியைபய் 

ேயை்தல்:  ஒவகேோரு பியைபபும், இரு இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயளக (ஒரு பியைபபு இைட்யட) 
குறிபபிடுகின்்றது.  நீர் மூலககூறிறகு, �ோம் இரு 

பியைபபுகயள ேயைை முடியும் இயேகள் �ோன்கு 

இயைதி்ற எலகட்ைோன்களோல் உருேோ்னயே.

H HO

4. மீ்தமுள்ள இயைதி்ற எலகட்ைோன்கயள 

இைட்யடகளோக (்தனித்த இைட்யட) மூலககூறில் 

உள்ள அய்னதது அணுககளுககும் எட்டு 

எலகட்ைோன்கயளப (யைட்ைஜய்னப க்ோறுத்த 

ேயையில் இைட்யட எலகட்ைோன்) க்றும் ேயகயில் 

்ஙகிடு்தல்.

 ்தனித்த எலகட்ைோன் இைட்யட ்ஙகிடு்தல் 

அதிக எலகட்ைோன்கேர் ்தன்யம ககோணட 

அணுவில் க்தோடஙகி பின்்னர் அ்தய்னத 

க்தோடர்நது மற்ற அணுககளுககு ்ஙகிடப்டு்தல் 

நேணடும்.

 நீர் மூலககூறில், மீ்தமுள்ள �ோன்கு 

எலகட்ைோன்களும் அதிக எலகட்ைோன் கேர் 

்தன்யம உயடை யமை ஆகசிஜன் மீது இரு 

்தனித்த இைட்யடகளோக குறிககப்டுகி்றது, 

ஆகசிஜன் எட்டு எலகட்ைோன்கயளப க்றுகி்றது.

H HO

5. அய்னதது அணுககளும் எட்டு எலகட்ைோன் 

விதியிய்ன நிய்றவு (H அணுவிறகு இைட்யட 

எலகட்ைோன்) கசய்கின்்ற்னேோ எ்ன 

சரி்ோர்த்தல்.  நிய்றவு கசய்ைவில்யல எனில், 

்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோன்கயளப 

்ைன்்டுததி அணுககளுககியடநை 

கூடு்தல் பியைபபுகயள உருேோககுே்தன் 

மூலம் எட்டு எலகட்ைோன் விதியிய்ன நிய்றவு 

கசய்ை நேணடும்.

 நீர் மூலககூய்றப க்ோறுத்த ேயையில், 

நமறகணடுள்ள அயமபபில், ஆகசிஜன் 

எட்டு எலகட்ைோன்கயளயும், யைட்ைஜன் இரு 

எலகட்ைோன்கயளயும் க்றறு இருப்்தோல், 

்தனித்த இைட்யடயைப ்ைன்்டுததி கூடு்தல் 

பியைபபிய்ன உருேோகக நேணடிை நியல 

எழவில்யல.  எ்னநே நீரின் லூயிஸ் அயமபபு

H HO

்டம் 10.5 நீரின் லூயிஸ் அயமபபு 

 ய�ட்ரிக அமிலததிறகோ்ன லூயிஸ் 

அயமபபிய்ன �ோம் ேயைநேோம்.

1. அணுககளின் அயமவு அயமபபு 

H ON
O

O

2. HNO3 ல் உள்ள ஒட்டு கமோத்த இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கள் = [1 × 1(யைட்ைஜன்)] + [1 
× 5(ய�ட்ைஜன்)] + [3× 6(ஆகசிஜன்)] = 1+ 
5 + 18 = 24

3. அணுககளுககியடநை ஒறய்றப 

பியைபபிய்ன ேயைக.  ்டததில் 

கோட்டியுள்ளேோறு �ோன்கு பியைபபுகயள 

ேயைை இைலும்.  இது எட்டு எலகட்ைோன்களோல் 
(4 பியைபபு இைட்யட) உருேோககப 

்ட்ட்தோகும். 
H ON

O

O

4. மீ்தமுள்ள 16 எலகட்ைோன்கயள (24 – 8 = 16) 
அதிக எலகட்ைோன் கேர் ்தன்யமயுயடை 

ஆகசிஜன் அணுவிலிருநது துேஙகி 

ஒவகேோரு அணுவும் எட்டு எலகட்ைோன்கள் 

க்றும் ேயகயில் ்ஙகீடு கசய்ை நேணடும்.  

ஆறு ்தனித்த நஜோடி எலகட்ைோன்கள், 

ேடிேயமபபில் இறுதியில் உள்ள ஒவகேோரு 

ஆகசிஜன் மீதும் ்தலோ மூன்று நஜோடி ்தனித்த 

எலகட்ைோன்கள் எட்டு எலகட்ைோன் விதியை 

நிய்றவு கசய்யும் ேயகயில் 

்ஙகிடப்டுகின்்றது.  மீ்தமுள்ள இரு ்தனித்த 

இைட்யடகயள யைட்ைஜந்னோடு 

இயைககப்ட்டுள்ள, ஆகசிஜன் மீது 

்ஙகிடுே்தன் மூலம் அது எட்டு எலகட்ைோய்ன 

க்றும்.
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H ON

O

O

5. அய்னதது அணுககளும் எட்டு எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப க்றறுள்ள்தோ என்்ய்த சரி்ோர்கக 

நேணடும்.  நமறகணடுள்ள ்ஙகீட்டில், ய�ட்ைஜ்னோ்னது எட்டு எலகட்ைோன்களுககு இரு 

எலகட்ைோன்கயள குய்றேோக க்றறுள்ளது.  எ்னநே ேடிேயமபபில் இறுதியில் உள்ள ஆகசிஜனிலிருநது 

ஒரு ்தனித்த இைட்யடயிய்ன �கர்ததுே்தன் மூலம் அந்த ஆகசிஜனுககும், ய�ட்ைஜனுககும் இயடநை 

மறறுகமோரு பியைபபிய்ன உருேோககுக. 

ய�ட்ரிக அமிலததின் லூயிஸ் ேடிேயமப்ோ்னது

H ON

O

O

்டம் 10.6.  ய�ட்ரிக அமிலததின் லூயிஸ் அயமபபு.

அட்டேயை 10.1. சில மூலககூறுகளுககோ்ன லூயிஸ் புள்ளி அயமபபுகள்

வ. 
எண் மூலக்கூறு லூயிஸ் வடிவமைப்பு

1.
கந்தக ட்யைஆகயஸைடு 
(Sulphur trioxide) SO3) OSO

O

S OO

O

2. அம்நமோனிைோ (Ammonia) 
(NH3) H H

H

N H H
H
N

3. மீதந்தன் (Methane) (CH4) H H

H

H

C H H
H

H
C

4.
யடய�ட்ைஜன் 
க்ன்டோகயஸைடு (Dinitrogen 
Pentoxide) (N2O5)

NO

O O

O ON NO O
O O
N O

க்ரும்்ோலோ்ன அய்னதது நசர்மஙகளிலும், சில ்தனிமஙகள் குறிபபிட்ட எணணிகயக உயடை 

பியைபபுகயள உருேோககுகின்்ற்ன.  எடுததுககோட்டோக புளூரின் ஒநை ஒரு பியைபய் மட்டும் 

ஏற்டுததுகி்றது.  யைட்ைஜன், ஆகசிஜன், ய�ட்ைஜன் மறறும் கோர்்ன் முய்றநை ஒன்று, இைணடு, 

மூன்று மறறும் �ோன்கு பியைபபுகயள உருேோககுகின்்ற்ன.

 :குறிபபு
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1.  i) ய�ட்ைஸ் அமிலம்  (HNO2)

ii) ்ோஸ்்ோரிக அமிலம்

iii) சல்்ர் ட்யை ஆகயஸைடு  (SO3)

ஆகிைேறறிறகோ்ன லூயிஸ் 

ேடிேயமபபுகயள ேயைக.

?்தன் மதிபபீடு:

10.2.3 முய்றசோர் மின்சுயம (Formal charge): 

கோர்்ன்-யட-ஆகயஸைடிறகோ்ன லூயிஸ் 

ேடிேயமபபிய்ன �ோம் ேயைநேோம்.

1. அணு அயமவு அயமபபு

O OC

2. CO2 ல் உள்ள கமோத்த இயைதி்றன் 

எலகட்ைோன்களின் எணணிகயக 

  = [1 x 4(கோர்்ன்)] +[2 x 6(ஆகசிஜன்)] = 
4+ 12 = 16

3. அணுககளுககியடநை ஒறய்ற பியைபய் 

இடுக.

 CO2 றகு ்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு இரு 

ஒறய்ற பியைபபுகள் ேயைை முடியும். 

இபபியைபபு உருேோக (இைணடு பியைபபு 

இைட்யடகள்) �ோன்கு எலகட்ைோன்கள்  
கோைைமோக அயமகின்்ற்ன.

O OC

4. மீ்தமுள்ள ்ன்னிகைணடு (16–4=12) 
எலகட்ைோன்கயள ஆறு ்தனித்த இைட்யட 

எலகட்ைோன்களோக, அதிக எலகட்ைோன் கேர் 

்தன்யம உயடை ஆகசிஜனில் துேஙகி ் ஙகீடு 

கசய்க.  இைணடு முய்ன இறுதியில் உள்ள 

ஆகசிஜன்கள் மீது அயேகள் எட்டு 

எலகட்ைோன்கயளப க்றும் ேயகயில் 

(ஒவகேோரு ஆகசிஜனுககும் ்தலோ மூன்று 

எலகட்ைோன் இைட்யடகயள) ்ஙகீடு கசய்க.

O OC

5. அய்னதது அணுககளும் எட்டு எலகட்ைோன் 

அயமபபிய்ன க்றறுள்ள்னேோ எ்ன 

சரி்ோர்கக.  நமறகணடுள்ள ்ஙகீட்டில், 

யமைததில் உள்ள கோர்்ன் அணு எட்டு 

எலகட்ைோன்கயளப க்றுே்தறகு இைணடு 

எலகட்ைோன்கயளக குய்றேோகப 

க்றறுள்ளது.  எ்னநே, எட்டு எலகட்ைோன் 

விதியிய்ன நிய்றவு கசய்யும் க்ோருட்டு 

ஒவகேோரு ஆகசிஜன் அணுவிலிருநதும் ஒரு 

்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோய்னப 

்ைன்்டுததிநைோ அல்லது ஒரு ஆகசிஜன் 

அணுவிலிருநது இைணடு எலகட்ைோன் 

இைட்யடகயளப ்ைன்்டுததிநைோ 

கோர்்னுடன் ஒன்றிறகும் நமற்ட்ட 

பியைபபுகயள உருேோககுே்தன் மூலம் பின் 

ேரும் இரு ேடிேஙகள் சோததிைமோகின்்ற்ன.

OOO O CC
அயமபபு 1 அயமபபு 2

்டம் 10.7. (அ) கோர்்ன்யட ஆகயஸைடிறகோ்ன 

சோததிைமோ்ன இரு ேடிேஙகள்

 இய்தபந்ோலநே, நமறகணடுள்ள 

ேழிமுய்றயிய்னப ்ைன்்டுததி லூயிஸ் 

ேடிேஙகயள ேயையும் ந்ோது ்ல 

மூலககூறுகளுககு ஒன்றிறகும் நமற்ட்ட 

ஏறகத்தகக ேடிேஙகள் ேயைை ேோய்பபுள்ளது.

 CO2 ன் நமறகணடுள்ள இரு ேடிேஙகளில், 

எந்த ஒரு ேடிேததில் எலகட்ைோன்களின் ்ஙகீடு 

சீைோக அயமநதுள்ளது?  இவவி்னோவிறகோ்ன 

வியடயிய்ன �ோம் க்தரிநது ககோள்ள லூயிஸ் 

அயமபபில் உள்ள ஒவகேோரு அணுவின் மீ்தமுள்ள 

முய்றசோர் மின்சுயமயை �ோம் அறிை நேணடும்.

 ஒரு மூலககூறில் உள்ள ்தனித்த அணு 
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ஒன்றின் இயைதி்றன் எலகட்ைோன்களின் 

எணணிகயகககும், லூயிஸ் அயமபபில் அந்த 

அணுவிறகு ஒதுககீடு கசய்ைப்ட்ட 

எலகட்ைோன்களின் எணணிகயகககும் 

இயடநைைோ்ன  மின்சுயம நேறு்ோநட 

அம்மூலககூறில் அந்த அணுவின் முய்றசோர் 

மின்சுயம எ்னப்டுகி்றது.

Formal charge of an atom  = N  - N  + 
N

v l
b

2










ஒரு அணுவின் 

முய்றசோர் மின்சுயம

இஙகு,

Nv- ்தனித்த நியலயில் உள்ள அணு ஒன்றின் 

இயைதி்ற எலகட்ைோன்கள் 

Nl  - லூயி அயமபபில் அணுவிய்னச் சுறறி 

்தனித்த இைட்யடகளோகக கோைப்டும் 

எலகட்ைோன்களின் எணணிகயக.

Nb - லூயி அயமபபில் அணுவிய்னச் சுறறியுள்ள 

பியைபபு இைட்யட எலகட்ைோன்களின் 

எணணிகயக

இபந்ோது இரு அயமபபுகளிலும் கோைப்டும் 

அணுககளின் முய்றசோர் மின்சுயம மதிபபிய்னக 

கைககிடுநேோம்.

ேடிேயமபபு 1றகு,

Formal charge on carbon  = N  - N  + 
N

4 - 0 + 8

v l
b

2










 = 
22

0

2

0







 =









=

  

 

Formal charge on oxygen = 6 - 4 + 4

     ( )for both oxygens

கோர்்னின் மீ்தோ்ன 

முய்றசோர் மின்சுயம Formal charge on carbon  = N  - N  + 
N

4 - 0 + 8

v l
b

2










 = 
22

0

2

0







 =









=

  

 

Formal charge on oxygen = 6 - 4 + 4

     ( )for both oxygens

ஆகசிஜன் மீ்தோ்ன 

முய்றசோர் மின்சுயம 

0 (இைணடு 

ஆகசிஜன் மட்டும்) 

ேடிேயமபபு 2றகு

fhh;gd; mZtpd; Nky; 
cs;s Kiwrhh; kpd;Rik

 N  - N  + 
N

v l
b

2










4 - =

 =

   0 + 8
2

0





 =  

= 6 - 6 + 2
 

22
1






 = −   

6
2






 
= 6 - 2 + 




 =  +  1

Mf;rp[d; mZtpd; Nky; 
cs;s Kiwrhh; kpd;Rik

Kk;ik gpizg;Gf; nfhz;l 
Mf;rp[d; mZtpd; Nky; 
cs;s Kiwrhh; kpd;Rik

OOO O CC
+1 –1

அயமபபு 1 அயமபபு 2 

்டம் 10.7 கோர்்ன்-யட-ஆகயஸைடிறகோ்ன 

சோததிைமோ்ன இரு அயமபபுகள் (முய்றசோர் 

மின்சுயமயுடன்)

 முய்றசோர் மின் சுயமயைக கணடறிந்த 

பின்்னர், லூயிஸ் அயமபபில் சி்றந்த ேடிேயமபய் 

குறிககும் ேடிேததிய்ன பின்ேரும் 

ேழிமுய்றகயளப பின்்றறி க்தரிவு கசய்ைலோம். 

1. முய்றசோர் மின் சுயமயிய்னப க்றறுள்ள 

ேடிேயமபபிய்னக கோட்டிலும் அய்னதது 

முய்றசோர் மின்சுயமகளும் பூஜைமோக உள்ள 

ேடிேயமபபு முன்னுரியம க்றும். 

2. குய்றேோ்ன முய்றசோர் மின்சுயம 

ககோணடுள்ள ேடிேயமப்ோ்னது, அதிகமோ்ன 

முய்றசோர் மின்சுயம ககோணடுள்ள 

ேடிேயமபய் விட முன்னுரியம க்றும். 
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3. எந்த ேடிேயமபபில், எதிர்மய்ற முய்றசோர் 

மின்சுயம அதிக எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம 

உயடை அணுவின் மீது கோைப்டுகி்றந்தோ 

அந்த அயமபபு முன்னுரியமயுயடைது. 

 கோர்்ன் யடைோகயஸைடின் (CO2) 

ேடிேயமபபுகளில், ேடிேயமபபு 1ல் அய்னதது 

முய்றசோர் மின்சுயம மதிபபுகளும் பூஜைம் 

என்்்தோல் இவேயமபபு ேடிேயமபபு 2 ஐக 

கோட்டிலும் முன்னுரியம அதிகம் உயடைது.

10.2.4 எட்டு எலகட்ைோன் விதிககு விதிவிலககோக 

அயமயும் லூயிஸ் அயமபபுகள்

 இைணடோம் ேரியசத ்தனிமஙகயள யமை 

அணுேோகக ககோணடுள்ள மூலக கூறுகளுககோ்ன 

லூயிஸ்  அயமபபுகயள எழுதுே்தறகு எட்டு 

எலகட்ைோன் விதி ்ைன்்டுகி்றது.  சில 

மூலககூறுகளில் யமை அணுேோ்னது அ்தய்னச் 

சுறறி எட்டு எலகட்ைோன்கயள விட குய்றேோ்ன 

எணணிகயகயில் எலகட்ைோன்கயளப 

க்றறுள்ள்ன. அந்தந�ைததில் சில அணுககள் 

எட்டு எலகட்ைோன்கயள விட அதிக 

எலகட்ைோன்கயளப க்றறுள்ள்ன. எட்டு எலகட்ைோன் 

விதிககோ்ன விதி விலககுகயள பின்ேருமோறு 

மூன்று ேயகப்டுத்தலோம்.

1. எலகட்ைோன் குய்ற யமை அணுயேக 

ககோணடுள்ள மூலககூறுகள்.

2. ஒறய்ற எலகட்ைோன்கயளக ககோணடுள்ள 

மூலககூறுகள்.

3. இயைதி்ற கூட்டிய்ன விரிேோககும் 

்தன்யமயுயடை மூலககூறுகள்.

எலகட்ைோன் குய்ற யமை அணுயேப க்றறுள்ள 

மூலககூறுகள்

 ந்ோைோன் ட்யை புளூயையட �ோம் 

எடுததுககோட்டோகக கருதுநேோம். யமை ந்ோைோன் 

அணுேோ்னது மூன்று இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயளக ககோணடுள்ளது.  நமலும் 

ஒவகேோரு புளூரின் அணுவும் ஏழு இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயளப க்றறுள்ள்ன.  லூயிஸ் 

ேடிேயமப்ோ்னது,

FF

F

B

்டம் 10.8 (a) BF3 ன் லூயிஸ் ேடிேயமபபு.

 நமறகணடுள்ள ேடிேயமபபில், ந்ோைோன் 

அணுவிய்னச் சுறறி ஆறு எலகட்ைோன்கள் மட்டுநம 

உள்ள்ன.  புளூரினில் உள்ள ஒரு ்தனித்த இைட்யட 

மூலம் ந்ோைோனிறகும், புளூரினிறகும் இயடநை 

கூடு்தலோக ஒரு பியைபய் பின்ேருமோறு 

ஏற்டுததுக. 

FF
F
B

்டம் 10.8 (b) BF3 ன் லூயிஸ் ேடிேயமபபு

 எனினும், நமறகணடுள்ள அயமபபில் 

அதிக எலகட்ைோன்கேர் ்தன்யமயுயடை புளூரினின் 

முய்றசோர் மின்சுயம ந�ர்மின்சுயமைோக 

இருப்்தோல் இவேடியமபபு ஏறகத்தகக்தல்ல.  

எ்னநே யமை ந்ோைோன் எட்டு எலகட்ைோன்கயள 

நிய்றேோக க்்றோமல் உள்ள லூயிஸ் ேடிேயமபந் 

சோததிைமோ்ன ஒன்்றோகும்.  BCl3, BeCl2 ந்ோன்்ற 

மூலககூறுகளும் எட்டு எலகட்ைோன் நிய்றேயடைோ 

ேடிேயமபய்க ககோணடுள்ள்ன.

ஒறய்ற எணணிகயகயில் எலகட்ைோன்கயளக 

ககோணடுள்ள மூலககூறுகள்

 சில மூலககூறுகளில், யமை அணுேோ்னது, 

ஒறய்றப்யட எணணிகயகயில் இயைதி்ற 

எலகட்ைோன்கயளப க்றறுள்ளது. எடுததுக 

கோட்டோக, ய�ட்ைஜன் யட ஆகயஸைடு மறறும் 

ய�ட்ரிக ஆகயஸைடுகளில் அய்னதது 

அணுககளும் முழுயமைோ்ன எட்டு எலகட்ைோன் 
அயமபய் க்றறிருப்தில்யல.  நமறகணடுள்ள 

மூலககூறுகளின் லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள் 

பின்ேருமோறு. 
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ON NO O
+1 –1

்டம் 10.9 ய�ட்ரிக ஆகயஸைடு மறறும் ய�ட்ைஜன் 
யட ஆகயஸைடின் லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள் 
(முய்றசோர் மின் சுயமயுடன்)

விரிேோககப்ட்ட இயைதி்றன் கூட்டிய்னப 
க்றறுள்ள மூலககூறுகள்

 கந்தக கைகஸைோ புளுயைடு (SF6), 
்ோஸ்்ைஸ் க்ன்டோ குநளோயைடு (PCl5) ந்ோன்்ற 
மூலககூறுகளில், யமை அணுேோ்னது, அேறய்றச் 
சுறறி எட்டு எலகட்ைோன்கயள விட அதிக 
எணணிகயகயில் எலகட்ைோன்கயளப 
க்றறுள்ள்ன.  இஙகு கூடு்தல் எலகட்ைோன் 
இைட்யடகள் இடம் க்றுே்தறகு யமை அணுவின் 
கோலிைோ்ன கேளி d ஆர்பிட்டோல்கள் 
்ைன்்டுகின்்ற்ன.

 SF6ல் யமைததில் உள்ள கந்தக 
அணுவிய்னச் சுறறி ஆறு எலகட்ைோன் இைட்யடகள் 
(12 எலகட்ைோன்கள்) அயமநதுள்ள்ன.

P

ClCl

Cl

Cl

Cl

(PCl5)

F

FF

F

F

S

F

SF6

்டம்  10. 10  SF6 மறறும் PCl5 ன் லூயிஸ் 

ேடிேயமபபுகள்

2. கோர்்ய்னல் குநளோயைடு (COCl2)ல் 

உள்ள ஒவகேோரு அணுவிறகுமோ்ன 

முய்றசோர் மின் சுயமயைக கணடறிக.

?்தன்மதிபபீடு:

10.3 அைனிபபியைபபு

 பியைககப்ட்டுள்ள இரு 

அணுககளுககியடநைைோ்ன எலகட்ைோன் கேர் 

்தன்யம மதிபபின் நேறு்ோடு அதிகமோக 

உள்ளந்ோது, குய்றேோ்ன எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம 

உயடை அணுேோ்னது ஒன்று அல்லது அ்தறகு 

நமற்ட்ட அ்தன் இயைதி்றன் எலகட்ைோன்கயள 

இயையும் மறக்றோரு அணுவிறகு முழுேதுேமோக 

்ரிமோற்றம் கசய்ே்தன் மூலம் பியைககப்டும் இரு 

அணுககளும் ்தஙகளுககு அருகோயமயில் உள்ள 

மந்த ேோயுககளின் நியலைோ்ன எலகட்ைோன் 

அயமபபிய்னப க்றுகின்்ற்ன.  எலகட்ைோன்கள் 

முறறிலுமோக ்ரிமோற்றம் கசய்ைப்டுே்தோல் ந�ர் 

மறறும் எதிர் மின் சுயமயுயடை அைனிகள் 

உருேோகின்்ற்ன.  இவவிரு அைனிகளும் ேலியம 

மிகக மின்நியலயிைல் கேர்ச்சி வியசைோல் 

ஒன்ந்றோகடோன்று பியைககப்டுகின்்ற்ன. 

இபபியைபபு அைனிபபியைபபு எ்னப்டுகி்றது.

 க்ோட்டோசிைம் குநளோயைடு உருேோேய்தக 

கருதுநேோம்.  க்ோட்டோசிைம் மறறும் குநளோரினின் 

எலகட்ைோன் அயமபபுகள் முய்றநை

க்ோட்டோசிைம் (K) : [Ar] 4s1

குநளோரின்  (Cl) : [Ne]3s2, 3p5

 க்ோட்டோசிைம் ்த்னது இயைதி்றன் 
கூட்டில் ஒரு எலகட்ைோய்னயும், குநளோரின் ்த்னது 
இயைதி்றன் கூட்டில் ஏழு எலகட்ைோன்கயளயும் 
க்றறுள்ளது.  க்ோட்டோசிைம் அணு ஒரு 
எலகட்ைோய்ன இழப்்தோல் ஆர்கோனின் நியலைோ்ன 
எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப க்றறு K+ அைனிைோக 
மோறுகி்றது.  க்ோட்டோசிைம் இழந்த எலகட்ைோய்ன 
ஏறறுக ககோணடு Cl– அைனிைோக மோறுே்தன் 
மூலம் குநளோரி்னோ்னது ஆர்கோனின் நியலைோ்ன 
எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப க்றுகி்றது.  இவவிரு 
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அைனிகளும் இயைநது (KCl) க்ோட்டோசிைம் 
குநளோயைடு என்்ற அைனிப்டிகதய்த 
உருேோககுகின்்ற்ன.  இப்டிகததில் இந்த 
அைனிகள் மின்நியலயிைல் கேர்ச்சி வியசைோல் 
பியைதது யேககப்ட்டுள்ள்ன. 

 ஒரு நமோல் K+ உருேோே்தறகு ந்தயேப்டும் 
ஆற்றலின் (அைனிைோககும் ஆற்றல்) மதிபபு 
418.81 kJ நமலும் ஒரு நமோல் Cl-  உருேோகும் ந்ோது 
கேளிப்டும் ஆற்றலின் மதிபபு -348.56 kJ 
(எலகட்ைோன் �ோட்டம்) இவவிரு ஆற்றல் 
மதிபபுகளின் கூடு்தல் ந�ர்குறி உயடைது (70.25  
KJ).  எனினும், ஒரு நமோல் க்ோட்டோசிைம் 
குநளோயைடு, அதில் இடம் க்றறுள்ள 
அைனிகளிலிருநது உருேோகும்ந்ோது 718 KJ 
ஆற்றல் கேளியிடப்டுகி்றது.  இநநிகழ்வு KCl 
உருேோ்தயல ஆ்தரிப்துடன், மூலககூறு 

நியலபபுத ்தன்யமயு்றச் கசய்கி்றது.

2. MgO மறறும் CaF2 ல் அைனிபபியைபபு 

உருேோ்தயல விளககுக.

?்தன்மதிபபீடு

10.4 ஈ்தல் சகபபியைபபு

 சகபபியைபபு உருேோ்தலின்ந்ோது 

இயையும் இைணடு அணுககள் ்தலோ ஒவகேோரு 

எலகட்ைோய்ன ேழஙகி, அந்த எலகட்ைோன்கயள 

்தஙகளுககுள் சமமோகப ் ஙகிட்டுக ககோள்கின்்ற்ன.  

சில பியைபபு உருேோககததின் ந்ோது, 

சகபபியைபபு உருேோே்தறகுத ந்தயேைோ்ன இரு 

எலகட்ைோன்கயளயும் இயையும் இரு 

அணுககளில் ஒரு அணுநே ேழஙகுகி்றது.  நமலும் 

அவேணு ேழஙகும் இரு எலகட்ைோன்கள் 

இயையும் மறக்றோரு அணுவுடன் சமமோகப 

்ஙகிடப்டுகி்றது.  இத்தயகை பியைபபுகள் ஈ்தல் 

சகபபியைபபு எ்ன அயழககப்டுகின்்றது.  

எலகட்ைோன் இைட்யடயை பியைபபிறகு ேழஙகும் 

அணு ேழஙகி (donar) அணு எ்னவும் மறக்றோரு 

அணு ஏறபி அணு எ்னவும் அயழககப்டுகின்்ற்ன.  

ேழஙகி அணுவிலிருநது ஏறபி அணுயே ந�ோககிை 

ஒரு அம்புக குறிைோல் இபபியைபபு 

குறிததுககோட்டப்டுகின்்றது.  (அயைவுச் 

நசர்மஙகள் ்றறி �ோம் பின்்னர் ்டிககும்ந்ோது 

ேழஙகி அணுயே ஈனி எ்னவும், ஏறபி அணுயே 

யமை உநலோக அணு/அைனி எ்ன அயழபந்ோம்).

 எடுததுககோட்டோக, க்ர்நைோசைய்னடு 
[Fe(CN)6]

4– அைனியில் ஒவகேோரு சைய்னடு 

அைனியும் (CN–) ஒரு எலகட்ைோன் இைட்யடயிய்ன 

இரும்பு (II)றகு ேழஙகி (Fe2+) ஈ்தல் 

சகபபியைபபிய்ன ஏற்டுததுகின்்ற்ன.  நமலும் 

இந்த எலகட்ைோன்கள் Fe2+ மறறும் CN- 

அைனிகளுககியடநை சமமோக ்ஙகிடப 

்டுகின்்ற்ன.

Fe

CN
CN

4–

CN
CN

NC

NC

்டம் 10.11 க்ர்நைோ சைய்னடு அைனியின் 

அயமபபு

 சில ந�ர்வுகளில், அம்நமோனிைோ ந்ோன்்ற 

்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோன்கயளப க்றறுள்ள 

மூலககூறுகள் ்தஙகளிடம் உள்ள எலகட்ைோன் 

இைட்யடயிய்ன எலகட்ைோன் ்ற்றோககுய்ற உள்ள  
BF3 ந்ோன்்ற மூலககூறுகளுககு ேழஙகி ஈ்தல் 

சகபபியைபபிய்ன உருேோககுகின்்றது.

F

F

F H

H

H

B N

F

F

F

B

H

H

H

N

்டம் 10. 12 BF3 →NH3 ேடிேயமபபு.
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10.5 பியைபபு அளவீட்டுக கோைணிகள்

 ஒரு சகபபியைப்ோ்னது பியைபபு நீளம், 

பியைபபுக நகோைம், பியைபபுத ்தைம் ந்ோன்்ற 

அளவீட்டுக கோைணிகளோல் ேயைைறுககப்டுகி்றது.  

சில பியைபபு அளவீட்டுக கோைணிகள் பின்ேரும் 

்குதியில் சுருககமோக ்தைப்ட்டுள்ளது.

10.5.1 பியைபபு நீளம்

 சகபபியைப்ோல் பியைககப்ட்டுள்ள 

இரு அணுககளின் அணுககருககளுககு 

இயடப்ட்ட க்தோயலவு பியைபபு நீளம் 

எ்னப்டுகின்்றது.  A–B என்்ற சகபபியைபபு 

மூலககூறிய்னக கருதுக.  பியைபபு நீளம் 

பியைககப்ட்டுள்ள அணுககளின் 

அணுஆைஙகளின் கூடு்தல் (rA + rB) ஆல் 

்தைப்டுகின்்றது.  நி்றமோயல முடிவுகள் X-கதிர் 

விளிம்பு வியளவு மறறும் எலகட்ைோன் விளிம்பு 

வியளவு நுட்்ஙகயளப ்ைன்்டுததிப பியைபபு 

நீளததிய்னக கணடறிைலோம்.  இயையும் 

அணுககளின் உருேளவு மறறும் 

அயேகளுககியடநைைோ்ன பியைபபுகளின் 

எணணிகயக ஆகிைேறறிய்னப க்ோறுதது 

பியைபபு நீளம் அயமகின்்றது.

rBrA

A B

பியைபபு நீளம்

்டம் 10.13 A – B சகபபியைபபு மூலககூறின் 

பியைபபு நீளம்

 அணுவின் உருேளவு அதிகமோக 

உள்ளந்ோது, பியைபபு நீளம் அதிகமோக 

இருககும்.  எடுததுககோட்டோக கோர்்ன் – கோர்்ன் 
ஒன்ய்ற பியைபபின் நீளமோ்னது (1.54 Å) கோர்்ன் 

– ய�ட்ைஜன் ஒறய்ற பியைபபின் நீளதய்தக 
(1.43 Å) கோட்டிலும் அதிகமோகும்.

 இயையும் இரு அணுககளுக 

கியடநைைோ்ன பியைபபுகளின் எணணிகயக 

அதிகமோக இருபபின் பியைபபு நீளம் குய்றேோக 

இருககும்.  எடுததுககோட்டோக  கோர்்ன் ஒறய்ற 

பியைபபு நீளம் (1.54 Å) கோர்்ன் –கோர்்ன் 

முபபியைபபின் நீளம் (1.20 Å) கோர்்ன் –கோர்்ன் 

இைட்யடப பியைபபு நீளதய்தக (1.33 Å) 
கோட்டிலும் அதிகம்.

10.5.2 பியைபபுத்தைம்

 ஒரு மூலககூறில் உள்ள இரு 

அணுககளுககு இயடநைைோ்ன பியைபபுகளின் 

எணணிகயக பியைபபுத்தைம் 

என்்றயழககப்டுகி்றது. லூயிஸ் ககோள்யகயில், 

பியைககப்ட்டுள்ள இரு அணுககளுககியடநை 

சமமோகப ்ஙகிடப்ட்டுள்ள எலகட்ைோன் 

இைட்யடகளின் எணணிகயகநை பியைபபுத்தைம் 

என்்றயழககப்டுகி்றது.

 எடுததுககோட்டோக யைட்ைஜன் மூலக 

கூறில், ஒநை ஒரு எலகட்ைோன் இைட்யடைோ்னது 

இரு யைட்ைஜன் அணுககளுககியடநை 

்ஙகிடப்ட்டுள்ளது.  எ்னநே, யைட்ைஜனின் 

பியைபபுத்தைம் ஒன்று.  இய்தப ந்ோலநே H2O, 
HCl, மீதந்தன் ந்ோன்்றேறறில் யமை அணுேோ்னது 

ஒறய்றப பியைபய் ககோணடுள்ளது, எ்னநே 

பியைபபுத்தைம் ஒன்று.
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அட்டேயை 10.2 சில க்ோதுேோ்ன  

பியைபபுகளுககோ்ன பியைபபுத்தைம்:
ே

.எ
ண

.

மூ
ல

க
கூ

று

பி
ய

ை
க

க
ப்

ட்
டு

ள்
ள

 
அ

ணு
க

க
ள்

பி
ய

ை
பபு

த
்த

ைம்
  

(பி
ய

ை
க

க
ப்

ட்
டு

ள்
ள

 
அ

ணு
க

க
ளு

க
கி

ய
ட

ந
ை

 
்ங

கி
ட

ப்
ட்

ட
 எ

ல
க

ட்
ைோ

ன்
 

இ
ைட்

ய
ட

க
ளி

ன்
 

எ
ண

ணி
க

ய
க

)

1 H2 H-H 1

2 O2 O=O 2
3 N2 N≡N 3
4 HCN C≡N 3
5 HCHO C=O 2
6 CH4 C–H 1
7 C2H4 C=C 2

10.5.3 பியைபபுக நகோைம்

 சகபபியைபபுகள் தியசப்ணபுயடையே 
அயேகள் பு்றகேளியில் குறித்த தியசயிய்ன 
ந�ோககி அயமகின்்ற்ன. இததியசப ்ணபின் 
கோைைமோக ஒரு மூலககூறின் இருசகப 
பியைபபுகளுக கியடநை குறிபபிட்ட நியலைோ்ன 
நகோைம் உருேோகி்றது.  இகநகோைம் பியைபபுக 
நகோைம் என்்றயழககப்டுகின்்றது.  இது 
ேழககமோக டிகிரி (˚) குறிபபிடப்டும்.  நி்றமோயல 
முய்றகயளப ்ைன்்டுததி பியைபபுக 
நகோைதய்தக கணடறிைலோம்.  நமலும் 
பியைபபுக நகோைம்  மூலககூறின் ேடிேயமபபு 
்றறிை கருததிய்னத ்தருகி்றது. 

அட்டேயை 10.3 சில மூலககூறுகளுககோ்ன 

பியைபபுக நகோைம்
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 (⁰
)

1 CH4 H-C-H 109⁰ 28'
2 NH3 H-N-H 107⁰ 18'
3 H2O H-O-H 104⁰ 35'

10.5.4 பியைபபு ஆற்றல்

 ேோயுநியலயில் உள்ள மூலககூறின் ஒரு 

நமோல் குறிபபிட்ட பியைபய் பிளககத 

ந்தயேப்டும்  குய்றந்த்ட்ச ஆற்றலின் அளவு 

பியைபபு ஆற்றல் எ்ன ேயைைறுககப்டுகி்றது.  

பியைபபு ஆற்றலின் அலகு  KJmol-1  பியைபபு 

ஆற்றலின் மதிபபு அதிககமனில், பியைபபின் 

ேலியம அதிகம்.  பியைககப்ட்டிருககும் 

அணுககளின் உருேளவு மறறும் 

அயேகளுககியடநைைோ்ன பியைபபுகளின் 

எணணிகயக ஆகிைேறறிய்னப க்ோறுதது 

பியைபபு ஆற்றல் அயமயும்.  பியைபபில் 

ஈடு்ட்டுள்ள அணுவின் உருேளவு அதிகம் எனில், 

பியைபபு ஆற்றலின் மதிபபு குய்றேோகும்.

 இைணடு அல்லது அ்தறகு நமற்ட்ட ஒநை 

மோதிரிைோ்னப பியைபபிய்னக ககோணடுள்ள 

்ல்லணு மூலககூறுகளில் சைோசரி பியைபபு 

ஆற்றல் என்்ற கசோறகூறு (term) 
்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது.  அத்தயகை 

பியைபபுகளில் ஒநை மோதிரிைோ்ன பியைபபுகளின் 

பியைபபு ஆற்றல்களின் கூட்டு சைோசரி 

மதிப்ோ்னது சைோசரி பியைபபு ஆற்றலோகக 

கரு்தப்டுகி்றது. எடுததுக கோட்டோக 

நீர்மூலககூறில் இரு OH பியைபபுகள் 

கோைப்டுகின்்ற்ன.  நமலும் இவவிைணடு 

பியைபபுகயள பிளப்்தறகு ந்தயேைோ்ன ஆற்றல் 

கேவநேறு மதிபபுகயள உயடைது.

H2O(g)→H(g)+OH(g)   ΔH1 = 502 kJ mol-1 

OH(g)→H(g)+O(g)       ΔH2 = 427 kJ mol-1

 நீர்மூலககூறில் உள்ள OH 
பியைபபுகளின் பியைபபு ஆற்றல்களின் சைோசரி 

மதிபபு  = 502+427
2

 = 464.5 kJ mol-1
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84

அட்டேயை 10.4 சில க்ோதுேோ்ன 

பியைபபுகளுககோ்ன பியைபபு நீளம் மறறும் 

பியைபபு ஆற்றல்:
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1 H-H 432 0.74
2 H-F 565 0.92
3 H-Cl 427 1.27
4 H-Br 363 1.41
5 H-I 295 1.61
6 C-H 413 1.09
7 C-C 347 1.54
8 C-Si 301 1.86
9 C-N 305 1.47

10 C-O 358 1.43
11 C-P 264 1.87
12 C-S 259 1.81
13 C-F 453 1.33
14 C-Cl 339 1.77
15 C-Br 276 1.94
16 C-I 216 2.13

10.5.5 உடனியசவு 

 சில ந�ர்வுகளில் ஒரு மூலககூறிறகு 

லூயிஸ் ேடிேயமபய் ேயையும்ந்ோது ஒன்றிறகும் 

நமற்ட்ட லூயிஸ் ேடிேயமபபுகள் சோததிைமோகும்.  

எடுததுககோட்டோக, [CO3]
2-. கோர்்ந்னட் அைனியின் 

லூயிஸ் ேடிேயமபபுகயளக கருதுநேோம். 

 கோர்்ந்னட் அைனியின் அணுஅயமவு 

அயமபபு (ஆகசிஜன் அணுககள் OA, OB மறறும் 

OC எ்ன குறிபபிடப்ட்டுள்ளது.)

OC
B

CA
O

O

இயைதி்றன் எலகட்ைோன்களின் கமோத்த 

எணணிகயக = [1 x 4(கோர்்ன்)] + [3 x 6 

(ஆகஸிஜன்)] + [2 (மின்சுயம)] = 24 
எலகட்ைோன்கள்.

இந்த இயைதி்றன் எலகட்ைோன்கயள ்ஙகீடு 

கசய்ே்தோல் பின்ேரும் அயமபபு கியடககப 

க்றுகி்றது.

OC
B

CA
O

O

 கோர்்ன் எட்டு எலகட்ைோன்கயளப க்றும் 

ேயகயில் ஒரு ஆகசிஜன் அணுவிலிருநது (OA) 
ஒரு ்தனித்த எலகட்ைோன் இைட்யடயிய்ன இடம் 

க்ைைச் கசய்து கூடு்தல் பியைபய் உருேோககுக.  

்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு ேலது நமல்பு்றததில் 

மின்சுயம (2-)ஐ குறிததுககோட்டுக.

OC
B

CA
O

O
2–

்டம் 10.14 (அ) CO3
2- அைனியின் லூயிஸ் ேடிே 

அயமபபு

 இநந�ர்வில் OA விறகு ்திலோக மற்ற இரு 
ஆகசிஜனில் (OB மறறும் OC) உள்ள ்தனித்த 
இைட்யட எலகட்ைோன்கயள இடம் க்ைைச் 
கசய்ே்தன் மூலமோக �ோம் நமலும் இரு லூயிஸ் 
ேடிேஙகயள ேயைை இைலும்.

 எ்னநே, �ோம் CO3
2 அைனிககு 

கீழ்கணடேோறு மூன்று லூயிஸ் ேடிேயமபபுகயள 
ேயைை இைலும்.  இவேடிேயமபபுகளில் அணுககள் 
அயமநதுள்ள இட அயமவு மோறுேதில்யல.  
இவேடிேயமபபுகளில் பியைபபின் இட அயமவு 
மறறும் ்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோன்களின் இட 
அயமவு மட்டுநம மோறு்டுகின்்றது.  இத்தயகை 
ேடிேயமபபுகள் உடனியசவு அயமபபுகள் எ்ன 
அயழககப்டுகின்்ற்ன.  நமலும் இநநிகழ்வு 

உடனியசவு எ்னப்டுகி்றது.
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OC
B

CA
O

O
2–

OC
B

CA
O

O
2–

OC
B

A
O

O
2–

1

2

3

்டம் 10. 14  (b) CO3
2-  அைனியின் உடனியசவு 

அயமபபுகள்

 நசோ்தய்ன முடிவுகள், கோர்்ந்னட் அைனியில் 

உள்ள அய்னதது கோர்்ன் – ஆகசிஜன் 

பியைபபுகளும் சமமோக உள்ள்ன என்்்தறகு 

ஆ்தோைமோக அயமகின்்ற்ன.  கோர்்ந்னட் 

அைனியின் உணயமைோ்ன அயமப்ோகும்.  

நமறகணடுள்ள மூன்று உடனியசவு 

ேடிேயமபபுகளின் சைோசரி உடனியசவு கலப்ோகும்.  

கோர்்ந்னட் அைனிைோ்னது ஒரு ேடிேயமபபிலிருநது 

மறக்றோரு ேடிேயமபபிறகு மோறுே்தோக 

கரு்தககூடோது. கோர்்ந்னட் அைனியை  ஒநை ஒரு 

லூயிஸ் ேடிேயமபபிய்னக ககோணடு குறிபபிட்டுக 

கோட்ட இைலோது, எனினும் பின்ேரும் அயமப்ோ்னது 

அ்தன் சரிைோ்ன ேடிேயமபபு ்றறிை ஒரு  ்தைமோ்ன 

கருததிய்ன ்தருகி்றது.

C

o

oo

–2
3

–2
3–2

3 4

்டம்10. 14  (இ) CO3
2-  அைனியின்  உடனியசவு 

இ்னககலபபு அயமபபு

 உடனியசவு இ்னககலபபின் (ேடிேம் 4) 
ஆற்றலோ்னது மற்ற அய்னதது உடனியசவு 

அயமபபுகளின் (ேடிேம் 1, 2 மறறும் 3) ஆற்றயலக 

கோட்டிலும் குய்றேோ்னது ஆற்றலுயடைது.  அதிக 

நியலபபுத ்தன்யமயுயடை உடனியசவு அயமபபின் 
(ேடிேம் 1 அல்லது 2 அல்லது 3) ஆற்றலுககும் 

உடனியசவு இ்னககலபபு அயமபபின் 

ஆற்றலுககும் (ேடிேம்4) இயடநைைோ்ன ஆற்றல் 

நேறு்ோடு உடனியசவு ஆற்றல் 

என்்றயழககப்டுகின்்றது.

4.  i) ஓநசோன் மூலககூறு

ii)  N2O ஆகிைேறறிறகோ்ன உடனியசவு 

அயமபபுகயள ேயைக

?்தன்மதிபபீடு

10.5.6 பியைபபுகளின் முய்னவுத ்தன்யம

சகபபியைபபின் ்குதி அைனித ்தன்யம:

 இரு ஒத்த அணுககளுககியடநை (H2, O2, 
Cl2 ந்ோன்்றேறறில் உள்ளேோறு) சகபபியைபபு 

உருேோகும் ந்ோது இயைநதுள்ள இைணடு 

அணுககளும் பியைபபு எலகட்ைோன் இைட்யடயை 

்தஙகயள ந�ோககி சமஅளவில் ஈர்ககின்்ற்ன.  

எ்னநே ்ஙகிடப்ட்ட பியைபபு எலகட்ைோன் 

மிகச்சரிைோக பியைககப்ட்டுள்ள இரு 

அணுககளுககு �டுவில் அயமயும்.  எனினும், 

மோறு்ட்ட எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம மதிபபுகயளக 

ககோணடுள்ள அணுககளுககு இயடநை 

சகபபியைபபு உருேோகும் ந�ர்வுகளில், 

பியைககப்ட்டுள்ள அணுககளில் அதிக 

எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம ககோணட அணுேோ்னது 

மறக்றோரு அணுயேககோட்டிலும் சகபபியைபபு 
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எலகட்ைோன்கயள ்த்னககு அருகில் ஈர்ககும் 

்தன்யமயிய்ன அதிகமோகப க்றறுள்ளது.  இ்தன் 

வியளேோக ் ஙகிடப்ட்ட எலகட்ைோன் இைட்யடயின் 

நமகம் உருககுயலகி்றது.

 யைட்ைஜன் புளூயைடில் உள்ள 

யைட்ைஜனுககும் புளூரினுககும் இயடநைைோ்ன 

சகபபியைபய்க கருதுக.  ்ோலிங அளவீட்டு 

முய்றயில் யைட்ைஜன் மறறும் புளூரினின் 

எலகட்ைோன் கேர் ்தன்யம மதிபபுகள் முய்றநை 2.1 
மறறும் 4.  இதிலிருநது புளூரி்னோ்னது, 

யைட்ைஜய்னக கோட்டிலும் ஏ்றத்தோழ இரு மடஙகு 

கேர்ச்சி வியசயுடன் சகபபியைபபு 

எலகட்ைோன்கயள ்தன்ய்ன ந�ோககி கேரும் 

்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ளது எ்ன அறிை 

முடிகி்றது. இ்தன் வியளேோக HFல் உள்ள 

புளூரினின் மீது ்குதி எதிர்மின் சுயமயும், 

யைட்ைஜன் மீது ்குதி ந�ர்மின் சுயமயும் 

உருேோகி்றது.  எ்னநே HF பியைப்ோ்னது 

முய்னவுற்ற சகபபியைபபு எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது.  இஙகு, மிகச் சிறிை சமமோ்ன 

எதிர் எதிர் மின்சுயமயுயடை மின்சுயமகள் 

மிகச்சி்ற க்தோயலவில் (91pm) பிரிதது 

யேககப்ட்டுள்ள்ன. இவேயமபபு இருமுய்ன 

(dipole) எ்ன அயழககப்டுகி்றது.

இருமுய்ன திருபபுத தி்றன்:

 ஒரு சகபபியைபபின் முய்னவுத 

்தன்யமயை இருமுய்ன திருபபுத தி்றனின் 

அடிப்யடயில் அளவிட இைலும். இது, 

μ = q × 2d

என்று ேயைைறுககப்டுகி்றது.

 இஙகு μ என்்து இருமுய்ன திருபபுத 

தி்றய்னயும், q என்்து மின்சுயம மறறும் 2d 
என்்து இரு மின்சுயமகளுககு இயடநைைோ்னத 

க்தோயலவிய்னயும் குறிபபிடுகின்்ற்ன.  இருமுய்ன 

திருபபுத தி்ற்னோ்னது ஒரு கேகடோர் அளவீடோகும்.  

இவகேகடோரின் தியசைோ்னது எதிர்மின் 

சுயமயிலிருநது ந�ர்மின்சுயமயிய்ன ந�ோககி 

அயமயும்

+q -q
2d
μ

்டம் 10.15 இருமுய்னயிய்ன குறிததுககோட்டு்தல்

 இருமுய்ன திருபபுத தி்றனின் அலகு 

கூலூம் மீட்டர் (Cm), இது க்ோதுேோக டிய் 

அலகில் (D) குறிபபிடப்டுகி்றது.  அலகு 

்ரிமோற்றமோ்னது 1டிய் = 3.336 x 10 -30 Cm என்்ற 

சமன்்ோட்டோல் ்தைப்டுகி்றது.

 H2, O2, F2 ந்ோன்்ற ஈைணு மூலககூறுகள் 

பூஜை இருமுய்னதிருபபுத தி்றய்னப க்றறுள்ள்ன.  

நமலும் இயேகள் முய்னேற்ற மூலககூறுகள் 
(non polar molecules) எ்னப்டுகின்்ற்ன.  HF, 
HCl, CO, NO ந்ோன்்ற மூலககூறுகள் பூஜைமற்ற 

இருமுய்ன திருபபுததி்றன் மதிபபுகயளப 

க்றறுள்ள்ன.  இத்தயகை மூலககூறுகள் 

முய்னவுற்ற மூலககூறுகள் (Polar Molecules) 
எ்ன அயழககப்டுகின்்ற்ன.

 முய்னவுற்ற பியைபபுகயளப க்றறுள்ள 

மூலககூறுகள் அய்னததும் இருமுய்ன திருபபுத 

தி்றன்கயளப க்றறிருப்திறகோ்ன அேசிைமில்யல 

எடுததுககோட்டோக ந�ர்நகோட்டு ேடிேயமபய்ப 

க்றறுள்ள கோர்்ன்-யட-ஆகயஸைடோ்னது இைணடு 

முய்னவுற்ற (C – 0) பியைபபுகயளப க்றறிருந்த 

ந்ோதிலும் பூஜை இருமுய்ன திருபபுத தி்றய்னப 

க்றறுள்ளது.  ந�ர்நகோட்டு CO2ல் இரு முய்னவுற்ற 
(CO) பியைபபு, சம மதிபபுயடை எதிகைதிர் 

தியசயிலோ்ன இருமுய்ன திருபபுத தி்றன்கயளப 

க்றறுள்ள்ன.  எ்னநே, CO2ன் நிகை இருமுய்ன 

திருபபுத தி்றனின் மதிபபு பூஜைமோகும் μ = μ1 + μ2 
= μ1 + (-μ1) = 0

O== C == O

μ1 μ2

இஙகு μ= μ1 + μ2

= μ1 + (-μ1)  = 0

→

→

→

→

 நீர் மூலககூய்ற க்ோறுத்த ேயையில், நிகை 

இருமுய்ன திருபபுததி்றன் என்்து μ1, μ2 
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ஆகிைேறறின் கேகடர் கூடு்தலோகும். இயே கீநழ 

கோட்டப்ட்டுள்ளது, 

O
2δ–

μ→

μ2

δ+
H

δ+
H

μ1
→

μ2
→

μ
μ1

்டம் 10.16 நீரின் இருமுய்ன திருபபுத தி்றன்

நீரின் இருமுய்ன திருபபுத தி்றனின் மதிபபு  1.85D

அட்டேயை 10.5 சில மூலககூறுகளுககோ்ன 

இருமுய்ன திருபபுத தி்றனின் மதிபபு

ே. 
எண.

மூலககூறு
இருமுய்ன திருபபுத 

தி்றன்  (D யில்)

1 HF 1.91

2 HCl 1.03

3 H2O 1.85

4 NH3 1.47

5 CHCl3 1.04

 ஒரு சகபபியைபபில் எந்த அளவிறகு 

அைனித்தன்யம உள்ளது என்்்தய்ன 

இயைககப்ட்டுள்ள இரு 

அணுககளுககியடநைைோ்ன எலகட்ைோன் கேர் 

்தன்யம நேறு்ோநடோடு க்தோடர்பு்டுத்த இைலும்

ேழககமோ்ன Aδ--Bδ+ என்்ற முய்னவுற்ற எலகட்ைோன் 

கேர் ்தன்யம நேறு்ோடு. 

(XA- XB)- ஐக ககோணடு அைனித ்தன்யமயின் 

ச்தவீ்ததய்த பின்ேருமோறு கணிககலோம். X 
எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம மதிபபின் நேறு்ோடு (X 

A- XB) ஆ்னது,

i) 1.7ககுச் சமம் எனில் பியைபபு A–Bைோ்னது 

50% அைனித ்தன்யமயைப க்றறுள்ளது.

ii) 1.7ஐ விட அதிகமோக இருந்தோல், பியைபபு 

A–Bைோ்னது 50%ககும் அதிகமோ்ன அைனித 

்தன்யமயைப க்றறிருககும்.  

iii) 1.7ஐ விடக குய்றவு எனில், பியைபபு A – 
Bைோ்னது  50%ககும் குய்றேோக அைனித 

்தன்யமயைப க்றறிருககும்.

5. OCS மறறும் CS2 ஆகிை இரு 

மூலககூறுகளில் எம்மூலககூறு அதிக 

இருமுய்ன திருபபுத தி்றய்னப 

க்றறிருககும்? ஏன்?

?்தன்மதிபபீடு

அைனிப பியைபபில் ்குதி சகபபியைபபுத 

்தன்யம:

 சகபபியைபபு நசர்மஙகளில் ்குதி 

அைனித ்தன்யம கோைப்டுேது ந்ோன்று, 

அைனிச் நசர்மஙகள் ்குதி சகபபியைபபுத 

்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ள்ன.  எடுததுககோட்டோக 

அைனிச் நசர்மமோ்ன லிததிைம் குநளோயைடோ்னது 

சகபபியைபபுத ்தன்யமயிய்ன க்றறிருப்்தோல் 

எத்த்னோல் ந்ோன்்ற கரிமக கயைப்ோன்களில் 

கயைகி்றது.

 அைனிச் நசர்மஙகளில் கோைப்டும் ்குதி 

சகபபியைபபுத ்தன்யமயிய்ன முய்னவுறு்தல் 

என்்ற நிகழ்வின் மூலம் விளககலோம்.  அைனிச் 

நசர்மஙகளில் ந�ர் அைனிககும், எதிர் அைனிககும் 

இயடயில் நியல மின்னியிைல் கேர்ச்சி வியச 

கோைப்டுகி்றது என்்ய்த �ோம் அறிநேோம்.  ந�ர் 

மின்சுயம உயடை ந�ர் அைனிைோ்னது எதிர் 

அைனியின் இயைதி்றன் எலகட்ைோகயளக 

கேருகி்றது.  அந்த ந�ைததில் அ்தன் 

அணுககருவிய்ன விலககுகி்றது.  இ்தன் 

வியளேோக எதிர் அைனியின் எலகட்ைோன் நமகம் 

உருககுயலவுறறு அ்தன் எலகட்ைோன் 

அடர்ததிைோ்னது ந�ர்மின் அைனியை ந�ோககி 

�கர்கி்றது.  இ்தன் வியளேோக இவவிரு 

அைனிகளுககியடநை சிறிது எலகட்ைோன் ்ஙகீடு 

ஏற்டுகி்றது. எ்னநே அயேகளுககியடநை ்குதி 
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சகபபியைபபுத ்தன்யம ஏற்டுகி்றது.  இநநிகழ்வு 

முய்னவுறு்தல் எ்னப்டும்.

 ஒரு எதிர் அைனியை முய்னவு்றச் கசய்யும் 

ந�ர் அைனியின் தி்றன் அ்தன் முய்னவுறுததும் 

தி்றன் எ்னப்டும். நமலும் எதிர் அைனியின் 

முய்னவுறும் ்தன்யம அ்தன் முய்னவுறும் தி்றன் 

எ்னப்டும்.

 அைனிச் நசர்மஙகளில் எந்த அளவிறகு 

முய்னேோககம் நிகழ்கி்றது என்்்தய்ன க்ஜோன்ஸ் 

விதி மூலம் அறிைலோம்

க்ஜோன்ஸ் விதிகள்

 அதிக சகபபியைபபுத ்தன்யமயிய்ன 

க்றறிருகக நேணடுகமனில் ந�ர்அைனி மறறும் 

எதிர் அைனி ஆகிை இைணடின் மின்சுயமகளும் 

அதிகமோக இருகக நேணடும்.  ந�ர்அைனியின் 

மீதுள்ள மின்சுயம அதிகமோக இருபபின், எதிர் 

அைனியின் எலகட்ைோன் நமகததின் மீது 

கசலுததும் கேர்ச்சி வியசயும் அதிகமோக 

இருககும்.  இய்தப ந்ோலநே எதிர் அைனியின் 

மீதுள்ள எதிர் மின்சுயமயின் எணமதிபபு அதிகம் 

எனில் அ்தன் முய்னேோகும் தி்றன் அதிகம்.  

எ்னநே, ந�ர் அைனி அல்லது எதிர் அைனியின் 

மின்சுயம அதிகமோக இருபபின் சகபபியைபபுத 

்தன்யம அதிகரிககும். 

 அலுமினிைம் குநளோயைடு, கமகனீசிைம் 

குநளோயைடு மறறும் நசோடிைம் குநளோயைடு ஆகிை 

மூன்று ேயக அைனிச் நசர்மஙகயள �ோம் 

கருதுநேோம்.    ந�ர் அைனிகள் மீதுள்ள மின்சுயம     

Na+ < Mg2+ < Al3+ என்்ற ேரியசயில் அதிகரிப்்தோல் 

சகபபியைபபுத ்தன்யமயும் Nacl < Mgcl2 < AlCl3 

என்்ற அந்த ேரியசயில் அதிகரிககின்்றது.

 ந�ர் அைனியின் உருேளவு சிறிை்தோகவும், 

எதிைைனியின் உருேளவு க்ரிை்தோகவும் இருபபின் 

முய்னவுறுததும் தி்றன் அதிகமோக இருககும்.  

நமலும் சகபபியைபபுத ்தன்யம அதிகமோக 

அயமயும்.

 நசோடிைம் குநளோயையடக கோட்டிலும் 

லிததிைம் குநளோயைடு அதிக சகபபியைபபுத 

்தன்யம உயடைது.  Na+ அைனியைக கோட்டிலும் 

Li+ன் உருேளவு சிறிைது.  எ்னநே Li+ன் 

முய்னவுறுததும் தி்றன் அதிகம்.  லிததிைம் 

குநளோயையடக கோட்டிலும் லிததிைம் அநைோயடடு 

அதிக சகபபியைபபுத ்தன்யம உயடைது.  

ஏக்னனில் Cl- ஐக கோட்டிலும் I-ன் உருேளவு 

க்ரிைது.  எ்னநே Li+ ந�ர் அைனிைோல், Cl-ஐக 

கோட்டிலும் I- அைனிைோ்னது அதிகமோக 

முய்னவுறுகின்்றது.

iii. ns2 np6 nd10 எலகட்ைோன் அயமபபிய்னப 

க்றறுள்ள ந�ர் அைனிகள் ns2 np6 எலகட்ைோன் 

அயமபபிய்னப க்றறுள்ள ந�ர்அைனிகயளக 

கோட்டிலும் அதிக முய்னவுறுததும் தி்றய்னப 

க்றறுள்ள்ன, எ்னநே அதிக சகபபியைபபுத 

்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ள்ன.

 CuCl ஆ்னது NaCl ஐக கோட்டிலும் அதிக 

சகபபியைபபுத ்தன்யமயிய்னப      க்றறுள்ளது.  

Na+ அைனிநைோடு ஒபபிடும்ந்ோது (1.13Å), 

Cu+(0.6Å) அைனிைோ்னது உருேளவில் சிறிைது.  

நமலும் 3s2 3p6 3d10 எலகட்ைோன் அயமபபியைப 

க்றறுள்ளது.

     Cu+ன் எலகட்ைோன் அயமபபு

 [Ar] 3d10

Na+ன் எலகட்ைோன் அயமபபு

[He] 2s2, 2p6 
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10.6 VSEPR பகாளமக (இயைதி்றன் எலகட்ைோன் இைட்யட விலககல் ககோள்யக) மூலககூறுகளின் 

ேடிேயமபபு ்றறிை லூயிஸின் ககோள்யகைோ்னது மூலககூறுகளில் அணுககளின் இடம், மறறும் 

அயேகளுககியடநை ்ஙகிடப்ட்ட எலகட்ைோன்களின் ஆகிைேறய்றப ்றறி விளககுகி்றது.  எனினும் 

லூயிஸின் ககோள்யகயிய்னப ்ைன்்டுததி �ம்மோல் மூலககூறுகளின் ேடிேயமபபிய்ன கணிகக இைலோது.  

லூயிஸ் ககோள்யகயை VSEPR ககோள்யகயுடன் இயைததுப ்ைன்்டுததுே்தன் மூலம் மூலககூறுகளின் 

ேடிேததிய்ன தீர்மோனிகக இைலும். 

VSEPR ககோள்யகயின் முககிை நகோட்்ோடுகள் பின்ேருமோறு:

1. யமை அணுயேச் சுறறி கோைப்டும் இயைதி்ற கூடு எலகட்ைோன் இைட்யடகளின் எணணிகயகயிய்னப 

க்ோருதது மூலககூறின் ேடிேம் அயமகி்றது.

2. எலகட்ைோன் இைட்யடகள் இருேயகப்டும்.  அயே பியைபபு எலகட்ைோன் இைட்யட மறறும் ்தனித்த 

எலகட்ைோன் இைட்யட ஆகும். பியைபபில் ஈடு்டும் இரு அணுககளுககியடநை ் கிர்நது  ககோள்ளப்டும் 

எலகட்ைோன் இைட்யடகள் பியைபபு இைட்யட எலகட்ைோன்கள் எ்னப்டுகி்றது.  அந்த ந�ைததில் 

பியைபபில் ஈடு்டோ்த அணுவின் இயைதி்ற எலகட்ைோன்களின் இைட்யடயிய்ன ்தனித்த எலகட்ைோன் 

எ்னப்டுகி்றது.

3. யமை அணுவிய்ன சூழ்நதுள்ள ஒவகேோரு எலகட்ைோன் இைட்யடயும் ்தஙகளுககுள் ஒன்ய்றகைோன்று 

விலககுகின்்ற்ன.  எ்னநே, அயேகளுககியடநைைோ்ன விலககுவியசயிய்ன எந்த அளவிறகு 

சிறுமமோகக இைலுநமோ அ்தறநகற் முப்ரிமோை கேளியில் விலகி அயமகின்்ற்ன.

4. கேவநேறு ேயகைோ்ன எலகட்ைோன் இைட்யடகளுககு இயடநைைோ்ன விலககுவியசயின் ேரியச 

பின்ேருமோறு

lp - lp > lp - bp> bp-bp

lp- ்தனித்த இைட்யட (lone pair) ; bp பியைபபு இைட்யட (bond pair)

 ்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோன்கள் என்்்ன யமை அணுவின் மீது மட்டுநம அயமநதிருககும் 

நமலும் அயேகள் ஒநை ஒரு அணுககருநேோடு மட்டுநம இயடயீடு கசய்யும்.  ஆ்னோல் பியைபபு இைட்யட 

எலகட்ைோன்கள் இரு அணுககளுககு இயடநை ்ஙகிடப்டு்தலோல் அயேகள் இரு அணுககருககநளோடும் 

இயடயீடு புரியும்.  இ்தன் வியளேோக மூலககூறுகளில் உள்ள ்தனித்த இைட்யடைோ்னது பியைபபு 

இைட்யடயைவிட அதிக இடதய்த ஆககிைமிப்்தோகவும், அதிக விலககும் தி்றய்ன க்றறுள்ள்தோகவும் 

உள்ள்ன.

 VSEPR ககோள்யகயின்்டி மூலககூறுகளின் ேடிேஙகள் தீர்மோனிககப்டு்தயலக கீழ்கணடுள்ள 

அட்டேயை விளககுகி்றது.   ககோள்யகயின்்டி மூலககூறுகளின் ேடிேஙகயள தீர்மோனிககப்டு்தயலக 

கீழ்கணடுள்ள அட்டேயை விளககுகி்றது. ABx என்்ற மூலககூறிய்னக கருதுநேோம். இதில் A யமை 

அணுயேயும் x என்்து A உடன் சகபபியைப்ோல் பியைககப்ட்டுள்ள B அணுககளின் எணணிகயகயையும் 

குறிககி்றது.  ்தனித்த இைட்யட எலகட்ைோன் L  எ்ன குறிககப்டுகி்றது.
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அட்டேயை 10.6 VSEPR ககோள்யகயின் அடிப்யடயில் மூலககூறுகளின் ேடிேஙகள்.
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6. பின்ேரும் மூலககூறுகயள அேறறின் பியைபபுக நகோைஙகளின் இ்றஙகு ேரியசயில் 
ேரியசப்டுததுக.

i) CH4, H2O, NH3 ii) C2H2, BF3, CCl4

?்தன்மதிபபீடு;

10.7 இயைதி்ற பியைபபுக ககோள்யக

 எலகட்ைோனின் அயல இைககவிைல் ககோள்யகயின் அடிப்யடயில் யைய்ட்லர் மறறும் லணடன் 

ஆகிை அறிவிைல் அறிஞர்கள் யைட்ைஜன் மூலககூறில் சகபபியைபபு உருேோ்தலுககோ்ன ஒரு கருததிைல் 

ேழிமுய்றயை முன்கமோழிந்த்னர்.  இகககோள்யகைோ்னது ்ோலிங மறறும் ஸ்நலட்டர் ஆகிை அறிஞர்களோல் 

நமலும் நமம்்டுத்தப்ட்டது.  இயைதி்றன் பியைபபுக ககோள்யகயின் (VB ககோள்யக) அயல இைககவிைல் 

விளககமோ்னது இப்ோடப்குதியில் விளகக முற்டும் ந�ோககததிறகு அப்ோற்ட்டது. யைட்ைஜன் மூலககூறு 

உருேோ்தலுககோ்ன VB ககோள்யகயின் அடிப்யடயில் அயமபபு ்ணபிைல் ரீதியிலோ்ன விளககம் மட்டும் கீநழ 

விேரிககப்ட்டுள்ளளது.

 இரு யைட்ைஜன் அணுககள் (Ha மறறும் Hb ஆகிை்ன) முடிவில்லோ்த க்தோயலவில் பிரிதது 

யேககப்ட்டிருககும் ஒருநியலயிய்னக கருததிறககோள்க.  இநநியலயில் அவவிரு யைட்ைஜன் 

அணுககளுககியடநை எவவி்த இயடயீடுகளும் இல்யல.  நமலும் இ்தன் நியலைோற்றல் பூஜைம் எ்ன 

்தன்னிச்யசைோக எடுததுகககோள்ளப்டுகி்றது.  இவவிரு யைட்ைஜன் அணுககளும் ஒன்ய்ற ஒன்று 

க�ருஙகும் க்ோழுது ஒவகேோரு அணுவின் எலகட்ைோனுககும் அ்தன் அணுககருககளுககும் இயடநைைோ்ன 

கேர்ச்சி வியச (ஊ்தோ நி்ற அம்புக குறிைோல் கோட்டப்ட்டுள்ளது)யுடன் பின்ேரும் புதிை வியசகளும் கசைல்்ட 

துேஙகுகின்்ற்ன.  

+ +
––

Ha Hb

்டம்  10. 17  (அ) யைட்ைஜன் மூலககூறு உருேோ்தல்- VB ககோள்யக 

புதிை கேர்ச்சி வியசகள் (்ச்யச நி்ற அம்புககுறி)

1. Ha ன் அணுககருவிறகும், Hb ன் இயைதி்ற எலகட்ைோனுககும் இயடநை உருேோகி்றது.

2. Hb  ன் அணுககருவிறகும், Ha ன் இயைதி்ற எலகட்ைோனுககும் இயடநை உருேோகி்றது.

புதிை விலககு வியசகள் (சிேபபு நி்ற அம்புககுறி)

i. Ha மறறும் Hb ஆகிை அணுககருககளுககியடநை உருேோகி்றது.
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ii. Ha மறறும் Hb ஆகிை இயைதி்றன் எலகட்ைோன்களுககு இயடநை உருேோகி்றது.

 கேர்ச்சி வியசயின் கோைைமோக Ha மறறும் Hb  ஆகிை்ன ஒன்ந்றோகடோன்று க�ருஙகுகின்்ற்ன.  ஆ்னோல் 

அந்த ந�ைததில் விலககுவியசகள் அயேகயள விலகலயடயுமோறுச் கசய்கின்்ற்ன.  ஆைம்் நியலயில், இரு 

யைட்ைஜன் அணுககளும் ஒன்ந்றோகடோன்று க�ருஙகும்ந்ோது, விலககுவியசயிய்னக கோட்டிலும், கேர்ச்சி 

வியசகள் அதிக ேலியமயுயடை்தோக உள்ள்ன.  நமலும் நியல ஆற்றல் குய்றநதுக ககோணநட ேருகின்்றது.  

ஒரு குறிபபிட்ட நியலயை அயடந்ததும் நிகை கேர்ச்சி வியசைோ்னது விலககு வியசகளுககுச் சரி சமமோகி்றது.  

இநநியலயில் அயமப்ோ்னது, மிகக குய்றந்த நியல ஆற்றயலப க்றறிருககும்.  

0
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்டம் 10.17 (ஆ) H2 மூலககூறு உருேோ்தல்- VB ககோள்யக

 இநநியலயில் யைட்ைஜன் அணுககளின் (Ha மறறும் Hb) அணு ஆர்பிட்டோல்களுககியடநை 

அதிக்ட்ச நமறக்ோருநது்தல் நிகழ்கி்றது.  நமலும் இநநியலயில் அயேகள் ஒன்ந்றோகடோன்று 

சகபபியைப்ோல் பியைககப்ட்டுள்ள்ன எ்னப்டுகின்்றது.  இநநியலயில் அவவிரு யைட்ைஜன் 

அணுககருககளுககியடநைைோ்னத க்தோயலவு H-H பியைபபு நீளதய்தத ்தருகி்றது.  அ்தன் மதிபபு 74pm.  
இநநியலயில் கேளியிடப்டும் ஆற்றல் 436 KJ mol-1  ஆகும்.  இவேோற்றல் பியைப்ோற்றல் எ்னப்டுகி்றது.  

 இந்த பியைபபு உருேோ்தலில் ஆற்றல் கேளியிடப்டுகி்றது.  எ்னநே உருேோ்ன மூலககூ்றோ்னது 

அதிக நியலபபுத்தன்யம உயடைது.  இவவிரு அணுககளுககு   இயடநைைோ்ன க்தோயலவிய்ன நமலும் 

குய்றககும் க்ோழுது கேர்ச்சி வியசயிய்னக கோட்டிலும் விலககு வியசைோ்னது அதிகரிப்்தோல் அயமபபின் 

நியலைோற்றல் அதிகரிககி்றது. 
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10.7.1. VB ககோள்யகயின் முககிை அம்சஙகள்:

i. இரு அணுககளின் சரி்ோதி அளவு 

நிைப்ப்ட்ட ஆர்பிட்டோல்கள் 

ஒன்ந்றோகடோன்று நமறக்ோருநதும் க்ோழுது 

அயேகளுககியடநை சகபபியைபபு 

உருேோகின்்றது.  

ii. உருேோ்ன நமறக்ோருநதிை ஆர்பிட்டோலில் 

எதிகைதிர் சுழறச்சியிய்னப க்றறுள்ள 

இரு எலகட்ைோன்களும் நிைப்ப்டுகின்்ற்ன.  

எடுததுககோட்டோக, H2 மூலககூறு 

உருேோகும்ந்ோது இரு யைட்ைஜன் 

அணுககளின் 1s எலகட்ைோன்களும் இைட்யட 

ஆகி்றது. நமலும் அயேகள் நமறக்ோருநதிை 

ஆர்பிட்டோலில் இடம்க்றுகின்்ற்ன. 

iii. அணு ஆர்பிட்டோல்கள் எந்த அளவிறகு 

நமறக்ோருநதுகி்றந்தோ அய்தப க்ோருதது 

சகப பியைபபின் ேலியம அயமகி்றது. 

நமறக்ோருநது்தல் அதிகமோக இருககும் 

ந்ோது, கேளியிடப்டும் ஆற்றல் 

அதிகமோகும், நமலும் உருேோகும் பியைபபு 

ேலியமயுயடை்தோக இருககும்.

iv. ஒவகேோரு அணு ஆர்பிட்டோலும் குறிபபிட்ட 

தியசயில் அயமநதுள்ள்ன (s-ஆர்பிட்டோல் 

மட்டும் சீர்யமகநகோள ேடிேம் க்றறுள்ளது) 

எ்னநே, நமறக்ோருநது்தல் அதிக்ட்சமோக 

அயமயும் தியசயில் அணு ஆர்பிட்டோல் 

நமறக்ோருநது்தல் நிகழ்கி்றது.

 யைட்ைஜன், புளுரின் மறறும் யைட்ைஜன் 

புளுயைடில் சகபபியைபபு உருேோ்தயல 

VB ககோள்யகயிய்னப ்ைன்்டுததி 

விளககிடுநேோம்.

10.8 ஆர்பிட்டோல் இ்னககலபபு

 அணுககள் இயைநது சகபபியைபபு 

மூலககூறிய்ன உருேோககும் ந்ோது, இயையும் 

அணுககளின், அணு ஆர்பிட்டோல்கள் 

ஒன்ந்றோகடோன்று நமறக்ோருநதி 

சகபபியைபபிய்ன உருேோககுகின்்றது.  

ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநதியுள்ள ்குதியில் 

பியைபபு இைட்யட எலகட்ைோன்கள் இடம்க்றும்.  

நமறக்ோருநது்தலின் ்தன்யமயிய்னப 

க்ோறுதது, இரு அணுககளுககு இயடநைைோ்ன 

சகபபியைபபிய்ன சிகமோ(σ) மறறும் ய் (π) 

பியைபபுகள் எ்ன ேயகப்டுத்தலோம்.

10.8.1 சிகமோ மறறும் ய் பியைபபுகள்

 இைணடு அணு ஆர்பிட்டோல்கள் அச்சுகளின் 

ேழிநை நமறக்ோருநதும் ந்ோது உருேோகும் 

பியைபபு σ சகபபியைபபு எ்னப்டுகி்றது.  இந்த 

நமறக்ோருநது்தல் அச்சுேழி நமறக்ோருநது்தல் 

எ்னவும் அயழககப்டுகி்றது.  s ஆர்பிட்டோல் 

இடம்க்றும் நமறக்ோருநது்தல் நிகழ்வில் (s-s 

மறறும் s-p நமறக்ோருநது்தல்) எபந்ோதும் σ  

பியைபந் உருேோகும்.  ஏக்னனில் s ஆர்பிட்டோல் 

சீர்யமகநகோள ேடிேததிய்னக ககோணடது. 

எ்னநே அ்தனுடன் நிகழும் நமறக்ோருநது்தல் 

ந�ர் நகோட்டு நமறக்ோருநது்தலோகநே அயமயும்.  

மூலககூறு அச்சின் ேழிநை இரு p ஆர்பிட்டோல்கள் 

நமறக்ோருநதும் நிகழ்விலும் σ பியைபந் 

உருேோகி்றது. x அச்சிய்ன மூலககூறு அச்சோக 

கருதும் ந�ர்வில் px-px ஆர்பிட்டோல் நமறக்ோருநது்தல் 

ஆ்னது σ-பியைபபிய்னத ்தரும்.

 இரு அணு ஆர்பிட்டோல்கள் ்ககேோட்டில் 

நமறக்ோருநதும்ந்ோது உருேோகும் சகபியைபபு 

ய் பியைபபு(π) எ்னப்டும்.  x-அச்சு மூலககூறு 

அச்சோக கருதும் ந�ர்வில் py-py  மறறும் pz-pz 

ஆகிை ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தலோல்  π 
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பியைபபு உருேோகி்றது.  பின் ேரும் எடுததுககோட்டுகள் மூலம் ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தயலப புரிநது 

ககோள்ளலோம்.

10.8.2. H2 மூலககூறு உருேோ்தல்

யைட்ைஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு 1s1

 யைட்ைஜன் மூலககூறு உருேோகும் ந்ோது இரு யைட்ைஜன் அணுககளின் ஒறய்ற எலகட்ைோய்னக 

ககோணடுள்ள 1s ஆர்பிட்டோல்கள் இரு அணுககளுககியடநைைோ்ன அச்சின் ேழிநை நமறக்ோருநதுகின்்ற்ன.  

இந்த நமறக்ோருநது்தல் s-s நமறக்ோருநது்தல் எ்னப்டும்.  இத்தயகை அச்சுேழி ஆர்பிட்டோல் 

நமறக்ோருநதுதுல் கோைைமோக சிகமோ (σ) பியைபபு உருேோகி்றது.

→+
HH

1s 1s ss நமறக்ோருநது்தல்

H2

↿ ↿⇂↿

்டம் 10. 18  யைட்ைஜன் மூலககூறு உருேோ்தல்

F2 மூலககூறு உருேோ்தல்:

புளுரின் அணுவின் இயைதி்ற கூட்டின் எலகட்ைோன் அயமபபு : 2s2 2px
2, 2py

2, 2pz
1

இரு புளுரின் அணுககளின், சரி்ோதி நிைப்ப்ட்ட pz ஆர்பிட்டோல்கள் z-அச்சின் ேழிநை ஒன்ந்றோகடோன்று 

நமறக்ோருநதும் ந்ோது, அயேகளுககியடநை ‘ σ’ சகபபியைபபு உருேோகி்றது.

+
2p 2p pp நமறக்ோருநது்தல்

=
F F

F2

↿ ↿ ↿⇂

்டம் 10.19 F2 மூலககூறு உருேோ்தல்

HF மூலககூறு உருேோ்தல்:

யைட்ைஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு 1s1 

புளுரின் அணுவின் இயைதி்ற கூட்டின் எலகடைோன் அயமபபு : 2s2 2px
2, 2py

2, 2pz
1

யைட்ைஜனின் சரி்ோதி நிைப்ப்ட்ட 1s  ஆர்பிட்டோலோ்னது, புளுரினின் ் ோதி நிைப்ப்ட்ட 2pz ஆர்பிட்டோலுடன் 

ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதும் ந்ோது யைட்ைஜனுககும் புளுரினுககும் இயடநை ஒரு σ-சகபபியைபபு 

உருேோகி்றது.
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+
H HF

2pz1s sp நமறக்ோருநது்தல்

=
F

x y

z↿ ↿ ↿⇂

்டம் 10.20 HF மூலககூறு உருேோ்தல்

O2 மூலககூறு உருேோ்தல் (O2):

 ஆகசிஜன் அணுவின் இயைதி்ற கூட்டின் எலகட்ைோன் அயமபபு : 2s2 2px
2, 2py

1, 2pz
1

ஆகசிஜன் 1 

ஆகசிஜன் 2 

2s2

2s2

2px
2

2px
2

2py
1

 

2py
1

 

2pz
1

2pz
1

↿⇂
σ பியைபபுπ பியைபபு

↿⇂

↿⇂

↿⇂

↿

↿

↿

↿

 இரு ஆகசிஜன் அணுககளின் சரி்ோதிைளவு நிைப்ப்ட்ட pz ஆர்பிட்டோல்களும் z-அச்சின் ேழிைோக 

ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதும் ந்ோது (z-அச்சிய்ன மூலககூறு அச்சோகக கருதுக) அயேகளுககியடநை 
σ-சகபபிடயைைபபு உருேோகி்றது. மற்ற இரு ஆகசிஜனின் இரு சரி்ோதிைளவு நிைப்ப்ட்ட 

py–ஆர்பிட்டோல்களும் ்ககேோட்டில் நமறக்ோருநதுே்தோல் அயேகளுககியடநை π-சகபபியைபபு 

உருேோகி்றது. எ்னநே, ஆகசிஜன் மூலககூறில், இரு ஆகசிஜன் அணுககளும் இைட்யட சகபபியைப்ோல் 

பியைககப்ட்டுள்ள்ன.  2s மறறும் 2px  ஆர்பிட்டோல்களில் கோைப்டும் மற்ற இரு ்தனித்த எலகட்ைோன் 

இைட்யடகளும் பியைபபில் ஈடு்டுேதில்யல என்்்தோல் அயேகள் குறிபபிட்ட ஆகசிஜன் அணுவின் 

மீது ்தனித்த .
π

π

σ

↿↿

z z
oo

y

py
py

pzpz

y

yy

↿⇂

்டம் 10.21 O2 மூலககூறில் π -பியைபபு உருேோ்தல்

Unit 10 layout.indd   97 14-09-2018   19:09:00

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



98

7. PH4
+ன் பியைபபுக நகோைமோ்னது PH3ன் பியைபபுக நகோைதய்தக கோட்டிலும் அதிகம் ஏன்?

?்தன் மதிபபீடு

10.9 இ்னககலப்ோ்தல்

 யைட்ைஜன், புளுரின் ந்ோன்்ற எளிை மூலககூறுகளில் கோைப்டும் பியைபபிய்ன, க்தோடர்புயடை 

பியைநதுள்ள அணுககளின் அணு ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநதுே்தன் மூலம் எளி்தோக விளகக 

இைலும்.  ஆ்னோல் மீதந்தன், அம்நமோனிைோ, க்ரிலிைம் குநளோயைடு மு்தலிை ்ல்லி்ன மூலககூறுகளின் 

கணடறிைப்ட்ட ்ணபுகயள அணு ஆர்பிட்டோல்களின் எளிை நமறக்ோருநது்தல் மூலம் விளகக 

இைலவில்யல. எடுததுககோட்டோக, நசோ்தய்ன முடிவுகளின் அடிப்யடயில், மீதந்தன் மூலககூ்றோ்னது 

�ோன்முகி ேடிேததிய்ன க்ற்றள்ளது எ்னவும் அதில் கோைப்டும் �ோன்கு C-H பியைபபுகளும் சமமோ்னயே 

எ்னவும் நிரூ்ைம் கசய்ைப்ட்டுள்ளது. இககூறறிய்ன யைட்ைஜனின் (1s) அணு ஆர்பிட்டோலுடன், 

கோர்்னின் கேவநேறு ஆற்றலுயடை 

(2s2 2px
2 2py

  2pz
 ) அணு ஆர்பிட்டோல்களின் நமறக்ோருநது்தல் மூலம் நமறகணடுள்ள ்ணபிய்ன விளகக 

இைலோது.

 நசோ்தய்ன முடிவுகளின் அடிப்யடயில் கணடறிைப்ட்ட இத்தயகை கூறறுகயள விளககும் 

க்ோருட்டு லி்னஸ் ்ோலிங என்்ேர் மூலககூறுகளில் கோைப்டும் இயைதி்ற அணு ஆர்பிட்டோல்கள் என்்்ன 

்தனித்த அணுவின் ஆர்பிட்டோலிலிருநது நேறு்ட்டயே என்்ற கருததிய்ன முன்கமோழிந்தோர். நமலும் அேர் 

இ்னககலப்ோ்தல் என்்ற நகோட்்ோட்டிய்ன அறிமுகப்டுததி்னோர்.  

ஒநை அணுவின், ஒபபிடத்தகக அளவு ஆற்றலுயடை அணு ஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்ந்றோகடோன்று கலநது, 

சம எணணிகயகயில் சம ஆற்றயல க்றறுள்ள புதிை சமமோ்ன ஆர்பிட்டோல்கயள ்தரும் கசைல்முய்ற 

இ்னககலப்ோ்தல் எ்ன ேயைைறுககப்டுகி்றது.  இச்கசைல்முய்றயில் உருேோ்ன புதிை ஆர்பிட்டோல்கள் 

இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்கள் எ்ன அயழககப்டுகின்்ற்ன.

நமலும் அயேகள் அதிக்ட்ச சமச்சீர் ்தன்யமயை க்றறிருப்துடன், அயேகளில் கோைப்டும் 

எலகட்ைோன்களின் விலககு வியசயிய்ன சிறுமமோககும் ேயகயில் பு்றகேளியில் குறித்த தியசயிய்ன 

ந�ோககி அயமகின்்ற்ன.

10.9.1 . இ்னககலப்ோ்தலின் ேயகள் மறறும் மூலககூறுகளின் ேடிேஙகள் 

sp  இ்னககலப்ோ்தல்:

 க்ரிலிைம் குநளோயைடில் பியைபபு உருேோ்தயல �ோம் கருதுநேோம்.  அடி ஆற்றல் நியலயில் உள்ள 

க்ரிலிைம் அணுவின் இயைதி்ற கூட்டு எலகட்ைோன் அயமபபு பின்ேரும் ்டததில் கோட்டப்ட்டுள்ளது. 
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அடி ஆற்றல் நிமல

E
2px

1 2py
0

2s2

↿⇂

2pz
0

 க்ரிலிைம் குநளோயைடில் உள்ள இரு 

Be-Cl பியைபபுகளும் சமமோ்ன்தோகவும் 

அ்தன் அயமபபு ந�ர்நகோட்டில் உள்ள்தோகவும் 

கணடறிைப்ட்டுள்ளது.  இவேோறு கணடறிைப்ட்ட 

்ணபிய்ன, sp இ்னககலப்ோ்தல் மூலம் VB 

ககோள்யகயை ்ைன்்டுததி விளககலோம்.

க்ரிலிைததின் 2s ஆர்பிட்டோலில் உள்ள இரு 

எலகட்ைோன்களில் ஒரு எலகட்ைோ்னோ்னது 

கிளர்வுறறு 2p ஆர்பிட்டலுககுச் கசல்கி்றது.  

கிளர்வுற்ற நியலயில் எலகட்ைோன் அயமபபு 

கீழ்கணடேோறு கோட்டப்ட்ட்டுள்ளது.  

இபந்ோது 2s மறறும் 2p ஆர்பிட்டோல்கள் 

இ்னககலப்ோ்தலுககு உட்்ட்டு, இரு சமமோ்ன 

sp இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்கயளத 

்தருகின்்ற்ன.  இந்த புதிை ஆர்பிட்டோல்கள் 50% 

s-்ணபிய்னயும், 50% p-்ணபிய்னயும் 

க்றறுள்ள்ன.  sp இ்னககலப்யடந்த 

ஆர்பிட்டோல்கள் ்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு 

எதிகைதிர் தியசகளில் அயமகின்்ற்ன

2px
1 2py

2s1
↿

2pzE

↿
sp sp
↿ ↿

குநளோரினின் ஆர்பிட்டோலுடன் நமறக்ோருநது்தல்

 ஒவகேோரு sp இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோலுடன் குநளோரினின் pz ஆர்பிட்டோல் ந�ர்நகோட்டில் 

நமறக்ோருநதுே்தோல் ் டததில் கோட்டியுள்ளேோறு Be மறறும் Clககு இயடநை சகபபியைபபு உருேோகின்்றது.

�டம் 10.22 sp  இ்னககலப்ோ்தல் : BeCl2

sp spBeCl

3pz 3pz

Cl↿⇂ ↿⇂

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல

sp. இனக்கலப்�ாதல்
இனக்கலப்புற்ற நிமல
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sp2 இ்னககலபபு:

  ந்ோைோன் ட்யை புளுயைடு மூலககூறில் 

பியைபபு உருேோ்தயல கருதுக. 

E
2px

1 2py
0

2s2

↿⇂

↿
2pz

0

 ந்ோைோன் அணுவின் இயைதி்ற 

கூட்டு எலகட்ைோன் அயமபபு [He]2s2 2p1 

அடி ஆற்றல் நியலயில் ந்ோைோன் அணுவின் 

இயைதி்றன் கூட்டில் ஒநை ஒரு இயையு்றோ 

எலகட்ைோன் உள்ளது.  புளுரினுடன் மூன்று 

சகபபியைபய் ஏற்டுத்த நமலும் மூன்று 

இயையு்றோ எலகட்ைோன்கள் ந்தயேைோக 

உள்ளது.  இ்தய்ன க்றும் க்ோருட்டு, ந்ோைோனின் 
2s ஆர்பிட்டோலில் உள்ள இரு எலகட்ைோன்களில் 

ஒரு எலகட்ைோ்னோ்னது 2py ஆர்பிட்டோலுககு 

கிளர்வுறறு இ்னககலப்ோ்தலுககு உட்்ட்டு, 

்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு மூன்று சமமோ்ன 

sp2 இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்கயளத 

்தருகின்்ற்ன. இம்மூன்று ஆர்பிட்டோல்களும் xy 
என்்ற சம ்தளததில் அயமகின்்ற்ன.  நமலும் 

இரு ஆர்பிட்டோல்களுககு இயடநை பியைபபுக 

நகோைம் 1200 .

2px
1 2py

1

2s1
↿

2pz
0

E

↿ ↿
sp2 sp2 sp2

↿ ↿ ↿

புளுரினின் 2pz ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தல்:

 ந்ோைோனின் மூன்று  sp2  இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்களுடன் புளுரினின் 2pz ஆர்பிட்டோல்(மூன்று 

அணுககள்) ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதுே்தோல் ்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு B மறறும் Fககு இயடநை 

சகபபியைபபு உருேோகின்்றது.

sp2

sp2

2pz

2pz

2pz
sp2

B F

F

F

↿⇂

↿⇂

↿⇂

்டம் 10.23. sp2 இ்னககலபபு BF3 

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல
sp2 இனக்கலப்�ாதல்

இனக்கலப்புற்ற நிமல

அடி ஆற்றல் நிமல
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sp3 இ்னககலபபு:

 மீதந்தன் மூலககூய்ற  எடுததுககோட்டோகக  

ககோணடு sp3  இ்னககலபபிய்ன விளககலோம்.  

மீதந்தன் மூலககூறில் யமை கோர்்ன் 

அணு �ோன்கு யைட்ைஜன் அணுககளுடன் 

பியைககப்ட்டுள்ளது.  கோர்்ன் அணுவின் 

இயைதி்ற கூட்டு எலகட்ைோன் அயமபபு அடி 

ஆற்றல் நியலயில்  [He]2s2 2px
1 2py

1 2pz
0.

E
2px

1 2py
1

2s2

↿⇂

↿
2pz

0

↿

 �ோன்கு யைட்ைஜன் அணுககளுடன் 

�ோன்கு சகபபியைபபிய்ன ஏற்டுத்த 

கோர்்னின் 2s ஆர்பிட்டோலில் உள்ள இரு 

எலகட்ைோன்களில் ஒரு எலகட்ைோ்னோ்னது  2pz 
ஆர்பிட்டோலுககு கிளர்வுறுகி்றது.  கோர்்னின் 

ஒரு 2s ஆர்பிட்டோலும் மறறும் ஒரு மூன்று  2p 
ஆர்பிட்டோல்களும்  இ்னககலபபு அயடநது �ோன்கு 

சமமோ்ன sp3 இ்னககலபபு ஆர்பிட்டோல்கயளத 

்தருகின்்ற்ன. இரு sp3 ஆர்பிட்டோல்களுககு 

 இயடநையுள்ள பியைபபுக நகோைம் 109⁰ 28'. 

யைட்ைஜனின் 1s ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தல்:
 �ோன்கு யைட்ைஜன் அணுககளின் 1s  
ஆர்பிட்டோல்களுடன் கோர்்ன் அணுவின் �ோன்கு  

sp3 இ்னககலபபு ஆர்பிட்டோல்கள் ந�ர்நகோட்டில் 

நமறக்ோருநதி  மீதந்தன் மூலககூறினில் 4C-H 
σ-பியைபபிய்ன ்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு 

ஏற்டுததுகின்்ற்ன.

2px
1 2py

1

2s1
↿

2pz
0

E

↿ ↿ ↿
sp3 sp3 sp3 sp3

↿ ↿ ↿ ↿

1s

1s

1s

1s

sp3

sp3

sp3

sp3

↿⇂

↿⇂

↿⇂

↿⇂

்டம்10.24 sp3 இ்னககலபபு CH4

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல
sp2 இனக்கலப்�ாதல்

இனக்கலப்புற்ற நிமல

அடி ஆற்றல் நிமல
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sp3d இ்னககலபபு:

 PCl5 ந்ோன்்ற மூலககூறுகளில் யமை 

்ோஸ்்ைஸ் ஐநது குநளோரின் அணுககளுடன் 

சகபபியைபபில் இயைககப்ட்டுள்ளது. இஙகு 

்ோஸ்்ைஸின் அணு ஆர்பிட்டோல்கள், அ்தோேது 

ஒரு 3s ஆர்பிட்டோல் மூன்று 3p ஆர்பிட்டோல்கள் 

மறறும் ஒரு நிைப்ப்டோ்த 3d ஆர்பிட்டோல் (dz2) 
ஆகிையேகள் sp3d இ்னககலபபில் ஈடு்டுகின்்றது.  
்ோஸ்்ைஸ் அணுவின் அடி ஆற்றல் நியலயில் 

எலகட்ைோன் அயமபபு  [Ne]3s2 3px
1 3py

1 3pz
1, 

கீநழ ்டததில் கோட்டப்ட்டுள்ளது. ்ோஸ்்ைஸின் 

இயைந்த நியலயில் உள்ள 3s எலகட்ைோனில் 

ஒன்று ஒரு கோலிைோக உள்ள 3d ஆர்பிட்டோலுககு 

(3dz2) கிளர்வுறுகின்்றது.  ்ோஸ்்ைஸ் அணுவின் 

ஒரு 3s ஆர்பிட்டோல், மூன்று 3p ஆர்பிட்டோல் மறறும் 

ஒரு 3dz2 ஆர்பிட்டோல் ஆகிையே கலநது ஐநது 
சமமோ்ன sp3d ஆர்பிட்டோல்கயளத ்தருகின்்றது.  
Sp3d இ்னக கலபபு ஆர்பிட்டோல்களின் ேடிேமோ்ன 

முகநகோை இரு பிைமிடு கீநழ ்டததில் 

ககோடுககப்ட்டுள்ளது. ்டம் 10.25.

E
3px

1 3py
1

3s2

↿⇂

↿ ↿ ↿
3pz

1

குநளோரினின் 3Pz ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தல்:

 ்ோஸ்்ைஸின் ஐநது sp3d ஆர்பிட்டோல்கள், ஐநது குநளோரின் அணுககளின் 3pz ஆர்பிட்டோல்களுடன் 

ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநது்தலோல் உருேோகும் ஐநது P-Cl σ பியைபபு ்டததில் கோட்டப்ட்டுள்ளது. 

3d1
Z2

3p1
x 3p1

y 3p1
z

3s1
↿

E

↿

↿ ↿ ↿

sp3d sp3d sp3d sp3d sp3d
↿ ↿ ↿ ↿ ↿

sp3d

3pz

3pz

3pz

3pz

3pz

sp3d

sp3dsp3d

sp3d

↿⇂
↿⇂

↿⇂↿⇂

↿⇂

்டம்10.25 sp3d இ்னககலபபு  PCl5

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல sp3d இனக்கலப்பு இனக்கலப்புற்ற நிமல

அடி ஆற்றல் நிமல
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sp3d2 இ்னககலபபு:
 சல்்ர் கைகசோ (ISF6) ஃபுளுயைடு மூலக 

கூறில் யமை சல்்ர் அணுேோ்னது அ்தன் எட்டு எனும் 

இயைதி்றய்ன விரிேோககி sp3d2 இ்னககலபபிய்ன 

அயடநது சமமோ்ன ஆறு S-F பியைபபு 

உருேோக கோைைமோ்ன ஆறு sp3d2 இ்னககலபபு 

ஆர்பிட்டோல்கயள ந்தோறறுவிககின்்றது.  

சல்்ர் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு அடி 

ஆற்றல் நியலயில்

 [Ne]3s2 3px
1 3py

1 3pz
1. 

அடி ஆற்றல் நிமல

E
3px

1 3py
1

3s2

↿⇂

↿⇂
3pz

1

↿ ↿

  3s ஆர்பிட்டோல் மறறும் 3p ஆர்பிட்டோலில் 

உள்ள ஒவகேோரு எலகட்ைோன் கோலிைோக 

உள்ள 3d ஆர்பிட்டோல்களுககு (dz2 மறறும் 

dx2-y2)) கிளர்வுறுகின்்றது.  சல்்ரின் கமோத்த 

ஆறு இயைதி்றன் ஆர்பிட்டோல்கள் (ஒரு 3s 

ஆர்பிட்டோல்கள், மூன்று 3p ஆர்பிட்டோல்கள் 
மறறும் இைணடு 3d ஆர்பிட்டோல்கள்) 

கலநது ஆறு சமமோ்ன sp3d2 இ்னக  

கலபபு ஆர்பிட்டோல்க யள ்தருகின்்ற்ன. 

எணமுகி ஆர்பிட்டோல் ேடிேயமபபு ்டததில் 

கோட்டப்ட்டுள்ளது ந்ோன்று அயமபபிய்னக 

ககோணடுள்ளது. 
புளுரினின் 2pz ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநது்தல்:
 சல்்ரின் ஆறு sp3d2  இ்னககலபபு 

ஆர்பிட்டோல்கள் ஆறு புளுரினின்  2pz 
ஆர்பிட்டோல்களுடன் ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதி 

சல்்ர் கைகசோ புளுயைடில் ஆறு S-F 
பியைபபிய்ன உருேோககும்.

3d1
Z2 3d1

x2–y2

3p1
x 3p1

y 3p1
z

3s1
↿

E

↿ ↿

↿ ↿ ↿

sp3d2 sp3d2 sp3d2 sp3d2 sp3d2 sp3d2

↿ ↿ ↿ ↿ ↿ ↿

்டம் 10.26 sp3d2 இ்னககலபபு : SF6 

sp3d2

2pz

2pz

2pz

2pz

2pz

2pz

sp3d2

sp3d2

sp3d2

sp3d2

sp3d2

F

F

S

F

F

F

F

↿⇂
↿⇂

↿⇂

↿⇂
↿⇂

↿⇂

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல
sp3d2 இனக்கலப்பு

இனக்கலப்புற்ற நிமல
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எததிலீனில் கோைப்டும் பியைபபு: 

 எததிலீனில் பியைபபு உருேோ்தயல இ்னககலப்ோ்தல் நகோட்்ோட்டிய்னப ்ைன்்டுததி விளககலோம்.  

எததிலீனின் மூலககூறு ேோய்்ோடு C2H4.  கோர்்னின் இயைதி்றன் 4 ஆகும் அ்தன் இயைதி்ற கூட்டு 

எலகட்ைோன் அயமபபு 1 அடி ஆற்றல் நியலயில்[He]2s2 2px
1 2py

1 2pz
0.கோர்்னின் �ோன்கு இயை தி்றய்ன 

நிய்றவு கசய்யும் க்ோருட்டு, 2s ஆர்பிட்டோலிலிருநது ஒரு எலகட்ைோய்ன 2pz  ஆர்பிட்டோலுககு கிளர்வு்றச் 

கசய்க.

அடி ஆற்றல் நிமல

E
2px

1 2py
1

2s2

↿⇂

↿
2pz

0

↿

 எததிலீனில் இரு கோர்்ன் அணுககளும் அேறறின் 2s, 2px மறறும் 2py  ஆர்பிட்டோல்கள் 
ஒன்ந்றோகடோன்று கலநது sp2 இ்னககலப்ோ்தலுககு உட்்டுகின்்ற்ன இ்தன் வியளேோக மூன்று சமமோ்ன sp2 
இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்கள் உருேோகின்்ற்ன.  இந்த ஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்்றகககோன்று 1200 நகோை 

இயடகேளியில் xy ்தளததில் அயமகின்்ற்ன.  இ்னககலப்யடைோ்த 2Pz ஆர்பிட்டோல் இந்த xy ்தளததிறகு 
கசஙகுத்தோ்ன தியசயில் அயமகின்்றது. 

சிகமோ பியைபபு உருேோ்தல்:

மூலககூறு அச்சில் (x-அச்சு) அயமந்த ஒவகேோரு கோர்்ன் அணுவின் ஒரு Sp2 இ்னககலபபு அயடந்த 

ஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்ந்றோகடோன்று ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதி C-C சிகமோ பியைபபிய்ன உருேோககுகி்றது.  
இைணடு கோர்்ன் அணுககளின் மற்ற இரு sp2 இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்களும், �ோன்கு யைட்ைஜன் 

அணுககளின் �ோன்கு 1s ஆர்பிட்டோல்களுடன் ந�ர்நகோட்டில் நமறக்ோருநதுே்தோல், ஒவகேோரு கோர்்னும், 

யைட்ைஜனுடன் இரு C-H சிகமோ பியைபபுகயள உருேோககுகின்்ற்ன.

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல

2px
1 2py

1

2s1
↿

2pz
1

E

↿ ↿ ↿

இனக்கலப்புற்ற நிமல

sp2 sp2 sp2 2pz
1

↿ ↿ ↿ ↿
sp3 இனக்கலப்பு

π- பியைபபு உருேோ்தல் 

இரு கோர்்ன் அணுககளின் இ்னககலப்ோ்தலுககு உட்்டோ்த இரு 2pz  ஆர்பிட்டோல்களும் 
மூலககூறு அச்சில் அயமைோ்த்தோல் ்ககேோட்டின் ேழிைோக மட்டுநம நமறக்ோருந்த இைலும்.  
இத்தயகை ்ககேோட்டு நமறக்ோருநது்தலோல் இரு கோர்்ன் அணுககளுககம் இயடநை ்டததில் 
கோட்டியுள்ளேோறு ஒரு π  பியைபபு உருேோகின்்றது.
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1s

sp2

sp2

sp2 sp2

sp2

sp2

1s 1s

1s H

H
H

H

↿⇂

↿⇂

↿⇂

↿⇂

↿⇂

்டம்10.27 sp2 இ்னககலபபு: C2H4

π

π

H

H H

H
C CCC

அசிட்டிலினில் பியைபபு உருேோ்தல்:

 எததிலிய்னப ந்ோலநே, இ்னககலப்ோ்தல் ககோள்யகயிய்னப ்ைன்்டுததி அசிட்டிலினில் 

பியைபபு உருேோ்தயல விளககலோம்.  அசிட்டிலினின் மூலககூறு ேோய்ப்ோடு  C2H2.  அடி ஆற்றல் நியலயில் 

உள்ள கோர்்னின் இயைதி்ற கூட்டின் எலகட்ைோன் அயமபபு [He]2s2 2px
1 2py

1 2pz
0. கோர்்னின் �ோன்கு 

இயைதி்றய்ன நிய்றவு கசய்யும் க்ோருட்டு 2s ஆர்பிட்டோலில் உள்ள ஒரு எலகட்ைோய்ன 2pzஆர்பிட்டோலுககு 

கிளர்வு்றச் கசய்க.

 அசிட்டிலீன் மூலககூறில், இரு கோர்்ன் அணுகளும் sp இ்னககலபபு நியலயில் கோைப்டுகி்றது. 

அேறறின் 2s மறறும் 2pxஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்ந்றோநடோன்று கலநது இரு சமமோ்ன sp இ்னககலப ்யடந்த 

ஆர்பிட்டோல்கயள உருேோகுகின்்ற்ன.  இயேகள் மூலககூறு அச்சின் (x-அச்சு) ேழிநை ந�ர்நகோட்டில் 

அயமகின்்ற்ன.  இ்னககலபபு அயடைோ்த 2py மறறும் 2pz ஆர்பிட்டோல்கள் மூலககூறு அச்சிறகு கசஙகுத்தோக 

அயமநதுள்ள்ன.

சிகமோ பியைபபு உருேோ்தல்:

 ஒவகேோரு கோர்்னின் ஒரு sp இ்னககலப்யடந்த ஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்ந்றோகடோன்று ந�ர்நகோட்டில் 

நமறக்ோருநதி C-C சிகமோ பியைபபிய்ன ஏற்டுததுகின்்றது. இரு கோர்்ன்களின் மறறுகமோரு sp 

இ்னககலபபு  ஆர்பிட்டோல்களுடன் இரு யைட்ைஜன் அணுககளின் இரு 1s ஆர்பிட்டோல்கள் ந�ர்நகோட்டில் 

நமறக்ோருநதுே்தோல், ஒவகேோரு கோர்்ன் அணுவும், ஒரு யைட்ைஜனுடன் ஒரு C-H சிகமோ பியைபபிய்ன 

ஏற்டுததுகின்்ற்ன.

ய் பியைபபு உருேோ்தல்:

ஒவகேோரு கோர்்ன் அணுவின் இ்னககலபயடைோ்த 2py  மறறும் 2pz ஆர்பிட்டோல்கள் ்ககேோட்டில் 
நமறக்ோருநதுகின்்ற்ன. இ்தன் வியளேோக இரு கோர்்ன் அணுககளுககியடநை இரு ய் பியைபபுகள்

(py-py மறறும் pz-pz) ்டததில் கோட்டியுள்ளேோறு உருேோகின்்ற்ன.

கிளர்வுற்ற ஆற்றல் நிமல

2px
1 2py

1

2s1
↿

2pz
1

E

↿ ↿ ↿

இனக்கலப்புற்ற நிமல

sp sp 2p1
y 2p1

z

↿ ↿ ↿ ↿
sp இனக்கலப்பு
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H H

1s 1ssp sp sp spCC↿⇂ ↿⇂ ↿⇂

CCH H

π

π

π

π
்டம்10.28 அசிட்டிலீனில் sp இ்னககலபபு 

8.  SF4 மறறும்  CCl4  ல் பியைபபு உருேோ்தயல 

இ்னககலப்ோ்தல் ககோள்யகயைப 

்ைன்்டுததி விளககுக. 

?்தன் மதிபபீடு

9. N2
+ ன் பியைபபு நீளமோ்னது N2 ன் பியைபபு 

நீளதய்தக கோட்டிலும் அதிகமோக உள்ளது. 

அந்த ந�ைததில் NO+  ன் பியைபபு 

நீளமோ்னது NO யேக கோட்டிலும் குய்றவு 

ஏன்?

?்தன் மதிபபீடு

10.10 மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ககோள்யக:

 லூயிஸ் ககோள்யக மறறும் இயைதி்ற 

பியைபபுக ககோள்யக (VB ககோள்யக) ஆகிை்ன 

நேதிபபியைபபு உருேோ்தல் மறறும் மூலககூறு 

அயமபபுகயள ்ணபு ரீதிைோக விளககி்ன. 

மூலககூறுகளின் கணடறிைப்ட்ட சில 

்ணபுகயள விளககுே்தறகு நமறகணடுள்ள 

இரு ககோள்யககளும் ந்ோதுமோ்ன்தோக இல்யல. 

எடுததுககோட்டோக இவவிரு ககோள்யககளின்்டி 

ஆகசிஜன் மூலககூறு யடைோகோந்தப ்ணபிய்னப 

க்றறிருகக நேணடும் எனினும், திைே 

நியலயில் உள்ள ஆகசிஜன் ேலுேோ்ன கோந்தப 

புலததி்னோல் அேறறின் துருேஙகளுககியடநை 

கேைப்டுகின்்றது. இதிலிருநது ஆகசிஜன் ்ோைோ 

கோந்தத ்தன்யமயுயடைது எ்ன அறிகின்ந்றோம். 

நமறகணடுள்ள இரு ககோள்யககளும் 

பியைபபு உருேோ்தயல எலகட்ைோன் 

இைட்யடயின் அடிப்யடயில் விளககி்ன. எ்னநே 

இகககோள்யககள் ்ோைோ கோந்தத ்தன்யமயுயடை 

மூலககூறுகளின் பியைபபு இைல்பிய்ன 

விளகக இைலவில்யல. F. ஹீணட் மறறும் ைோ்ர்ட் 
S. முல்லிகன் ஆகிை அறிஞர்கள் மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல் ககோள்யக என்்றயழககப்டும் 
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பியைபபுக  ககோள்யகயை உருேோககி்னோர்கள். 
இகககோள்யகைோ்னது மூலககூறுகளின் கோந்தப 

்ணபிய்ன விளககிைது. . 

இகககோள்யகயின் முககிை அம்சஙகள் 

பின்ேருமோறு:

1. அணுககள் இயைநது மூலககூறிய்ன 

உருேோககும் ந்ோது, அயேகளின் அணு 

ஆர்பிட்டோல்கள் ்தஙகளது ்தனித்தன்யமயை 

இழககின்்ற்ன. நமலும் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் 

என்்றயழககப்டும் புதிை ஆர்பிட்டோல்கள் 

உருேோகின்்ற்ன. 

2. இயையும் அணு ஆர்பிட்டோல்களின் 

ேடிேத்தய்னப க்ோறுதது, உருேோகும் மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களின் ேடிேஙகள் அயமகின்்ற்ன. 

3. இயைகின்்ற அணு ஆர்பிட்டோல்களின் 

எணணிகயகயும் உருேோ்ன மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களின் எணணிகயகயும் சமம். உருேோ்ன 

மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்களில் சரி ்ோதிைளவு 

எணணிகயகயுயடை மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் 

க்தோடர்புயடை அணு ஆர்பிட்டோல்களின் ஆற்றயல 

விட குய்றேோ்ன ஆற்றயலயும் மற்ற ்ோதிைளவு 

எணணியகயுயடை மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் 

அதிக ஆற்றயலயும் ககோணடுள்ளது. குய்றேோ்ன 

ஆற்றயலப க்றறிருககும் மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கள் பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கள் எ்னவும், அதிக ஆற்றயலப 

க்றறிருககும் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் 

எதிர்பியைபபு மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் எ்னவும் 

அயழககப்டுகின்்ற்ன. பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கள் சிகமோ (σ), ய்(π )கடல்டோ (δ ) 

எ்னவும், எதிர் பியைபபு மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் 

σ*, π* மறறும்  δ* எ்னவும் அயழககப்டுகின்்ற்ன.

4. மூலககூறில் உள்ள எலகட்ைோன்கள் 

புதி்தோக உருேோ்ன மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்களில் 

நிைப்ப்டுகின்்ற்ன. இந்த ஆர்பிட்டோல்களில் 

எலகட்ைோன்கள் நிைப்ப்டு்தல், அணு 

ஆர்பிட்டோல்களில் எலகட்ைோன்கள் நிைப்ப்டுேது 

ந்ோன்ந்ற ஆஃ்ோ ்தததுேம், க்ௌலி ்தவிர்கயகத 

்தததுேம் மறறும் ஹீணட் விதி ஆகிைேறறின் 

அடிபயடயிநலநை அயமயும். 

5. இயையும் இரு அணுககளுககியடநை 

கோைப்டும் பியைபபுகளின் எணணிகயக 

பியைபபுத்தைம் எ்னப்டுகி்றது. ஒரு மூலககூறின் 

பியைபபுத ்தைததிய்ன பின்ேரும் சமன்்ோட்டோல் 

கணடறிைலோம்/

Bond order
Nb   

  Ν
=

− a

2
பியைபபுத்தைம் =

 

இஙகு,

  Nb என்்து பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களில் கோைப்டும் கமோத்த 

எலகட்ைோன்களின் எணணிகயக.

  Na என்்து எதிர்பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களில் கோைப்டும் கமோத்த 

எலகட்ைோன்களின் எணணிகயக. 

நமலும் ஒரு மூலககூறின் பியைபபுத ்தைம் 

பூஜஜிைம் எனில் அத்தயகை மூலககூறு 

உருேோேதில்யல எ்ன அறிைலோம். 

10.10.1 அணு ஆர்பிட்டோல்களின் ந�ர்நகோட்டு 

இயைவு (LCAO) Linear combination of 
atomic orbitals

 ஒரு மூலககூறிறகோ்ன ஷநைோடிஙகர் 

அயலச் சமன்்ோட்டிறகு தீர்வு கணடறிே்தன் 

மூலம் அ்தன் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்களுககோ்ன 

அயலச் சோர்பிய்னக கணடறிை இைலும். 

மூலககூறுகளின் ஷநைோடிஙகர் அயலச் 

சமன்்ோட்டிய்ன தீர்த்தல் என்்து மிகவும் 

சிககலோ்னது என்்்தோல், மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களுககோ்ன அயலச்சோர்பிய்னக 

கணடறிை ந்தோைோை முய்றகள் ்ைன்்டுகின்்ற்ன. 

அணு ஆர்பிட்டோல்கள் ந�ரிை இயைவு (LCAO) 
முய்ற மிகவும் க்ோதுேோ்ன ஒரு முய்றைோகும்.  

அணு ஆர்பிட்டோல்களின் அயலச்சோர்பு Ψ எ்ன 

குறிககப்டுேய்த �ோம் அறிநேோம். ஒபபிடத்தகக 

ஆற்றலுயடை ψA மறறும் ψB ஆகிை இரு 

அயலச்சோர்புகளோல் குறிபபிடப்டும் இரு அணு 

ஆர்பிட்டோல்கள் இயைநது இரு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கயள ்தருே்தோக �ோம் கருதுநேோம். 
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 அயேகளுள் ஒன்று பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல் (Ψ பியைபபு) மறக்றோன்று 

எதிர்பியைபபு மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் (Ψ 
எதிர் பியைபபு) ஆகும். இவவிரு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்களுககோ்ன அயலச்சோர்பிய்ன அணு 

ஆர்பிட்டோல்களோ்ன ψA மறறும் ψBன் ந�ரிை  

இயைவின் மூலம் க்்றலோம்

ψ
பியைபபு =   ψA +  ψB

ψ
எதிர் பியைபபு

 =   ψA -  ψB

 அணு ஆர்பிட்டோல்களின் ஆககக 

குறுககீட்டு வியளேோல், பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல் உருேோே்தோகவும், அணு 

ஆர்பிட்டோல்களின் அழித்தல் குறுககீட்டு 

வியளவின் கோைைமோக எதிர் பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல் உருேோே்தோகவும் கரு்தலோம். இரு 

Is ஆர்பிட்டோல்களில் இருநது இரு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கள் உருேோேது பின்ேரும் ்டததில் 

கோட்டப்ட்டுள்ளது. 

்டம் 10.2 அணு ஆர்பிட்டோகளின் ந�ரிை இயைவு

ஆககக குறுககீட்டு வியளவு: இைணடு 1s 
ஆர்பிட்டோல்கள் ஒநை கட்டததில் உள்ள்ன. மறறும் 

ஒநை குறிகயள க்றறுள்ள்ன.

1s 1s 1s
+ +

+

+
1s

+ +

நசர்கக

பியைபபு மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

σ பியைபபு மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

அழித்தல் குறுக்கீட்டு விமளவு
இைணடு ஆர்பிட்டோல்கள்

கேவநறு கட்டததில்  உள்ள்ன 

+ ++

–

+ +

நசர்கக

+ –

கணு

எதிர் பியைபபு

எதிர் பியைபபு

கணு

அணு
ஆர்பிட்டோல்

பியைபபு மூலககூறு

அணு 
ஆர்பிட்டோல்

1s 1s

σ*

σ

ஆற்றல்

↿⇂

்டம் 10.29 அணு ஆர்பிட்டோல்களின்

ந�ர்நகோட்டு இயைவு 

Unit 10 layout.indd   108 14-09-2018   19:09:04

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



109

10.10.2 ஒத்த இரு அணுககள் ககோணட இரு அணு மூலககூறுகளின் பியைபபு

யைட்ைஜனின் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் 

ேயை்டம்  (H2)

யைட்ைஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு  
1s1

யைட்ைஜன் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு 
σ1s

2

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம் =      

2
 2 – 0= = 1

மூலககூறில் ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் இல்யல 

எ்னநே இது யடைோகோந்தப ்ணபுயடைது. 

யைட்ைஜனின் 
அணு ஆர்பிட்டோல்

H2ன்
மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

யைட்ைஜனின் 
அணு 

ஆர்பிட்டோல்ஆ
ற

்ற
ல்

1s 1s

σ*
1σ

σ1σ

்டம் 10.30 யைட்ைஜனின் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம் (H2)

லிததிைததின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல் Li2ன்
மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

லிததிைததின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

2s 2σ

σ2
*

σ

σ2σ

லிததிைததின் (Li2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் 

ேயை்டம்

லிததிைம் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு = 1s2 

,2s1

லிததிைம் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு =  
σ1s

2, σ* 1s 
2, σ2s2 

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம்= 2

 4 – 2= = 1

மூலககூறில் ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் இல்யல 

எ்னநே இது யடைோகோந்தப ்ணபுயடைது.

்டம் 10.31 லிததிைததின் (Li2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

ந்ோைோனின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்
B2ன்

மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

ந்ோைோனின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2py
π2pz

π2
*
pz

2px 2px2py 2py2pz 2pz

2s 2s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px

ந்ோைோன் (B2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்.

ந்ோைோன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு =1s2 2s2 2p1 

ந்ோைோன் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு σ1s
2, σ*

1s
2 , σ2

2s, 
σ*2

2s , π
1

2py , π
1

2pz

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம்=   2

 6 – 4= = 1

மூலககூறில் இரு ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் உள்ளது 

எ்னநே இது ்ோைோ கோந்தப ்ணபுயடைது.
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்டம் 10.32 ந்ோைோன் ்டம் 10.32 (B2 ) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

கோர்்ன் (C2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

கோர்்ன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு  1s2 2s2 

2p2 

கோர்்ன் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு σ1s
2, 

σ*
1s
2 , σ2

2s, σ
*2
2s , π

2
2py , π

2
2pz

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம்= 2

 8 – 4= = 2

மூலககூறில் ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் இல்யல 

எ்னநே இது யடைோ கோந்தப ்ணபுயடைது.கோர்்னின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல் C2ன்
மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

கோர்்னின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2py
π2pz

π2
*
pz

2px 2px2py 2py2pz 2pz

2s 2s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px

்டம் 10.33. கோர்்ன் (C2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

ய�ட்ைஜனின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்
N2ன்

மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

ய�ட்ைஜனின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2py
π2pz

π2
*
pz

2px 2px2py 2py2pz 2pz

2s 2s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px

ய�ட்ைஜன் (N2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் 

ேயை்டம் 

ய�ட்ைஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு 
1s2 2s2 2p3  

ய�ட்ைஜன் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு 
=σ1s

2, σ*
1s
2 , σ2

2s, σ
*2
2s , π

2
2py , π

2
2pz σ22Px

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம் = 2

 10 – 4= = 3

மூலககூறில் ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் இல்யல 

எ்னநே இது யடைோ கோந்தப ்ணபுயடைது.
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்டம் 10.34. ய�ட்ைஜன் (N2 ) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

ஆகசிஜன் (O2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

ஆகசிஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு 1s2 2s2 

2p4 

ஆகசிஜன் மூலககூறின் எலகட்ைோன் அயமபபு  (O2) 

σ1s
2, σ*

1s
2 , σ2

2s, σ
*2
2s , σ

2
2px  

π2
2py , π

2
2pz, π*1

2py , π*1
2pz, 

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம் = 2

 10 – 6= = 2

மூலககூறில் இரு ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் உள்ளது 

எ்னநே இது ்ோைோ கோந்தப ்ணபுயடைது.ஆகசிஜனின் 
அணு 

ஆர்பிட்டோல் O2ன்
மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்

ஆகசிஜனின் 
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2
*
pz

2px 2px2 p y 2 p y2pz 2pz

2 s 2 s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px

π2py
π2pz

்டம் 10.35. ஆகசிஜன் (O2) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

கேவநேறு அணுககயளக ககோணட இரு அணு 

மூலககூறுகளில் கோணும் பியைபபுகள்

கோர்்ன் நமோ்னோகயஸைடு (CO) மூலககூறின் 

மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

கோர்்ன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு =  1s2 2s2 

2p2 

ஆகசிஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு 1s2 2s2 

2p4 

கோர்்ன் நமோ்னோகயஸைடு மூலககூறின் எலகட்ைோன் 

அயமபபு = σ1s
2, σ*

1s
2 , σ2

2s, σ
*2
2s , π

2
2py , π

2
2pz, σ

2
2px

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம் = 2

 10 – 4= = 3

மூலககூறில் ்தனித்த எலகட்ைோன்கள் இல்யல 

எ்னநே இது யடைோ கோந்தப ்ணபுயடைது. 

கோர்்னின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

COன்
மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

ஆகசிஜனின் 
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2py
π2pz

π2
*
pz

2px
2px

2py
2py

2pz
2pz

2s
2s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px
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்டம் 10.36 கோர்்ன் நமோ்னோகயஸைடு (CO) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம் 

ய�ட்ரிக ஆகயஸைடு (NO) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் 

ேயை்டம்

யைட்ைஜன் அணுவின் எலகட்ைோன் அயமபபு = 1s2 

2s2 2p3

ய�ட்ரிக ஆகயஸைடு (NO) மூலககூறின் 

எலகட்ைோன் அயமபபு = σ1s
2, σ*

1s
2 , σ2

2s, σ
*2
2s , π

2
2py , 

π2
2pz, σ2p

2
x  π

*1
2py

Nb – Na

2
பியைபபு ்தைம்  = 2

 10 – 5= = 2.5

மூலககூறில் ஒரு ்தனித்த எலகட்ைோன் உள்ளது 

எ்னநே இது ்ோைோ கோந்தப ்ணபுயடைது. ய�ட்ைஜனின்  
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

NOன்
மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல்

ஆகசிஜனின் 
அணு 

ஆர்பிட்டோல்

ஆ
ற

்ற
ல்

π2
*
py

π2py
π2pz

π2
*
pz

2px
2px

2py
2py

2pz
2pz

2s
2s

σ2
*
px

σ2
*
s

σ2s

σ2px

்டம் 10.37. ய�ட்ரிக ஆகயஸைடு (NO) மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ேயை்டம்

10. அசிட்டியலடு அைனியின்  C2
2–  மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ்டம் ேயைநது அ்தன் பியைபபு ்தைததிய்ன 

கைககிடுக.

?்தன்மதிபபீடு 

உநலோக பியைபபு

 உநலோகஙகள் ்ள்ளபபுத ்தன்யம, அதிக அடர்ததி, �ன்கு மின் மறறும் கேப்ஙகடததும் ்தன்யம, 

்தட்யடைோககு்தல் மறறும் கம்பிைோக நீட்டு்தல் ஆகிை சி்றபபு ்ணபுகயளப க்றறுள்ள்ன.  நமலும் அதிக 

ககோதிநியல மறறும் உருகு நியலயைப க்றறுள்ள்ன.  உநலோகப ்டிகததில் உநலோக அணுககயள மிக 

அருகில் க�ருஙகி அயமநதிருகக கோைைமோக அயமயும் வியச உநலோகபபியைபபு எ்ன அறிைப்டுகி்றது.  

இது அைனிபபியைபபு அல்ல. அைனிபபியைப்ோ்னது கேவநேறு எலகட்ைோன் கேர்்தன்யம உயடை 

அணுககளுககு இயடநை ஏற்டுகி்றது.  அய்தப ந்ோல இது சகபபியைபபும் அல்ல ஏக்னனில் உநலோக 

அணுககளில் அ்தய்ன சூழ்நதுள்ள 8 அல்லது 12 அணுககளுடன் எலகட்ைோன்கயள சமமோகப ்ஙகிடும் 

ேயகயில் ந்ோதுமோ்ன எலகட்ைோன்களும் இல்யல.  எ்னநே உநலோகப பியைபபிய்ன விளகக ஒரு 

புதிைக ககோள்யக ந்தயேப்ட்டது.  மு்தன்மு்தலில் இபபியைபய் விளகக ட்ரூட் மறறும் லோைன்ஸ் 

ஆகிநைோர்களோல் ஒரு ககோள்யக முன்கமோழிைப்ட்டது.  இக ககோள்யகப்டி கட்டு்றோ்த எலகட்ைோன் ேோயுவில் 

ந�ர்மின்சுயமயுயடை அைனிகள் அமிழ்ததி யேககப்ட்டுள்ளது.  உநலோக இயைதி்ற எலகட்ைோன்களின் 

அைனிைோ்தலோல் உருேோகின்்ற்ன. கட்டு்றோ எலகட்ைோன்கள் ந�ர் உநலோக அைனியளச் சுறறி ்தயடயின்றி 

�கர்ே்தோல் உநலோகமோ்னது அதிக கேப் மறறும் மின் கடததும் ்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ளது.  எலகட்ைோன் 

நமகததி்னோல் ஒளிைோ்னது எதிகைோளிககப்டுே்தோல் உநலோகததிறகு ்ள்ளபபுத ்தன்யம ஏற்டுகி்றது.  

உநலோகப பியைப்ோ்னது ேலியமைோக இருப்்தோல், உநலோக அணுககள் பிரியகயுறறு நீர்மம் அல்லது 

ேோயுேோக மோறுேதில்யல.  எ்னநே இயேகள் அதிக உருகுநியல மறறும் ககோதிநியலயைப க்றறுள்ள்ன.
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 உநலோகஙகளில் கோைப்டும் பியைபபிய்ன மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ககோள்யகயைப ்ைன்்டுததி 

�ன்கு விளகக இைலும்.  இக ககோள்யகயின்்டி, கைககற்ற உநலோக அணுககளின் அணு ஆர்பிட்டோல்கள் 

நமறக்ோருநதி எணணிகயகைற்ற பியைபபு மறறும் எதிர்பியைபபு ஆர்பிட்டோல்கயள ஆற்றல் 

இயடகேளியின்றி உருேோககுகின்்ற்ன.  பியைபபு மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் ஒவகேோன்றிலும் எலகட்ைோன் 

இைட்யடகள் முழுேதுமோக நிைப்ப்ட்டுள்ள்ன.  எதிர்பியைபபு மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கள் கோலிைோக 

உள்ள்ன.  கட்டு்றோ எலகட்ைோன்கள் உருேோகின்்ற்ன.  இந்த இயைதி்றன் எலகட்ைோன்கள் உநலோகததின் 

அய்னதது அைனிகளோலும் ்ஙகிடப்டுே்தோல் உநலோகபபியைப்ோ்னது எலகட்ைோனிக பியைபபு எ்னவும் 

அயழககப்டுகி்றது.  கட்டு்றோ எலகட்ைோன்கள் ஒன்ய்றகைோன்று விளககுே்தோல் உநலோக அைனிகயளச் 

சுறறி அயேகள் சீைோக விைவியுள்ள்ன.  இக ககோள்யகயின்்டி உநலோகஙகளின் ்ல்நேறு இைற்ணபுகயள 

விளகக இைலும் எனினும் சில ேைம்புகள் உள்ள்ன.

 உநலோக அைனிகள் மறறும் கட்டு்றோ எலகட்ைோன்களுககு இயடநைைோ்ன கேர்ச்சி வியசயின் 

வியளேோக எணைற்ற உநலோக அைனிகள் க�ருஙகி க்ோதிநதிருககும் ஒரு முப்ரிமோை ேடிேயமபபியை 

உநலோகப ்டிகஙகள் க்றறுள்ள்ன.  எ்னநே உநலோகஙகள் அதிக அடர்ததியைக ககோணடுள்ள்ன.  

இைநதிைவிைல் ்ளுவிய்ன அளககும் ந்ோது, உநலோகஙகளின் க�ருஙகி க்ோதிந்த அயமப்ோ்னது ்ல 

�ழுவும் ்தளஙகயள க்றறிருப்்தோல் அ்தன் ேழிநை �கரு்தல் நிகழ்கி்றது.  எ்னநே உநலோகம் நீட்சிையடயும் 

்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ள்ன.  இைநதிைவிைல் ்ளுவி்னோல் உநலோகம் முறிவு ஏற்டும் முன்்னர் 40 மு்தல் 60% 

ேயை நீட்சிையடயும்.  ஒவகேோரு உநலோக அைனியும், அய்னதது தியசகளிலும் எலகட்ைோன் நேகததிய்னக 

ககோணடுள்ள்தோல் இ்தறகு தியசப ்ணபு கியடைோது.  ்ட்யட இயடகேளி இல்லோதிருப்்தோல் உநலோகஙகள் 

அதிக மின்கடததும் தி்றய்னப க்றறுள்ள்ன.  கேப்க கிளர்வுறு்தல் கோைைமோக இயைதி்றன் 

்ட்யடயிலிருநது கடததும் ்ட்யடககு எலகட்ைோன் கசல்ேது கேப்ககடத்தலுககு கோைைமோக அயமகி்றது.  

கேப்நியலயை அதிகரிககும் ந்ோது, ்டிகததிலுள்ள அைனிகள் அதிக கேப் இைககததிறகு 

உள்ளோகின்்ற்ன.  இ்தன் வியளேோக எலகட்ைோன்களின் ்தயடைற்ற சீைோ்ன இைககததிறகு கோைைமோக 

அயமயும் ்டிக அயமபபு சீைோக குயலவுறுகி்றது.  எ்னநே மின்கடததுததி்றன் குய்றகி்றது.  ்தோமிைம், 

கேள்ளி, ்தஙகம் ஆகிை உநலோகஙகயளத ்தவிர்தது க்ரும்்ோலோ்ன உநலோகஙகள் கருயம நி்றமுயடையே.  

ஏக்னனில் அய்னதது அயலநீளமுயடை ஒளிகயளயும் உநலோகஙகள் உட்கேர்கின்்ற்ன.  இந்த அய்னதது 

அயலநீள ஒளிகயள உட்கேர்்தலுககு ்ட்யட இயடகேளி இல்லோதிருப்ந்த கோைைமோக அயமகி்றது.

்ோடச்சுருககம்

 மூலககூறுகளிலுள்ள அணுககளுககியடநை உள்ள கேர்ச்சிவியசநை நேதிபபியைபபு எ்னப்டும்.  

மு்தன்மு்தலில் நகோசல் மறறும் லூயிஸ் என்்ற அறிஞர்கள் நேதிபபியைபபிறகோ்ன ்தர்ககரீதிைோ்ன 

விளககஙகயள அளித்த்னர்.  நேதிபபியைபபு உருேோகும் ந்ோது ஒன்று (அ) அ்தறகு நமற்ட்ட அணுககள் 

எலகட்ைோன்கயள ஏற்்தன் மூலநமோ அன்றி இழப்்தன் மூலநமோ அல்லது ்ஙகீட்டின் மூலநமோ ்தமககு 

அருகிலுள்ள மந்தேோயுவின் எலகட்ைோன் அயமபய் அயடகின்்ற்ன.  இயைகி்றன் கூட்டில் எட்டு எலகட்ைோன் 

அயமபபு உள்ள மந்தேோயுககள் நியலபபுத ்தன்யம உள்ள்தோக கரு்தப்டுகின்்றது.

 நேதிப பியைபபு ்றறிை நகோசல் லூயிஸ் அணுகுமுய்றைோ்னது எணமவிதி உருேோக கோைைமோக 

அயமந்தது.  அ்தன்்டி ஒரு நேதிபபியைபபில் ஈடு்டும் அய்னதது அணுககளும் ்தஙகளது இயைதி்றன் 

கூட்டில் 8 எலகட்ைோன்கயளப க்றும் ேயகயில் ்தஙகளுககுள் எலகட்ைோன்கயளப ்ரிமோற்றம் அல்லது 

்ஙகீடு கசய்து ககோள்கின்்ற்ன.

 நேதிபபியைபபில் ்ல்நேறு ேயககள் உள்ள்ன. நசோடிைம் குநளோயைடு ந்ோன்்ற மூலககூறுகள் 

நசோடிைம் அணு இழககும் ஒரு எலகட்ைோய்ன குநளோரின் அணு ஏற்்தன் கோைைமோக Na+ மற்றம் 
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Cl- அைனிகள் உருேோகின்்ற்ன.  இவவிரு 

அைனிகளும் நியலமின்னிைல் ஈர்பபு வியசயி்னோல் 

பியைககப்ட்டுள்ள்ன, இபபியைபந் அைனிப 

பியைபபு ஆகும்.  நமலும் சில நசர்மஙகளில் 

எலகட்ைோன் முழுேதுமோக ்ரிமோற்றப்டோமல் 

இரு அணுககளிககியடநை ்ஙகிடப்டுகின்்றது.  

இயையும் இரு அணுககளும் ்ஙகிடப்ட்ட 

எலகட்ைோன்கள் மீதுள்ள சமமோ்ன 

கேர்ச்சிவியசைோல் பியைககப்ட்டுள்ள்ன. 

இதுநே சகபபியைபபு எ்னப்டும்.  ்ஙகிடப்டும் 

எலகட்ைோன்கள் இ்னககலபபு ்றறிை கருததிய்ன 

லி்னஸ்்ோலிங அறிமுகப்டுததி்னோர். ஒரு 

அணுவின் கேவநேறு ஆற்றலுள்ள அணு 

ஆர்பிட்டோல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலநது 

சம்மோ்ன எணணிகயகயில் சம அற்றலுயடை 

புதிை ஆர்பிட்டல்கயள உருேோககுகின்்ற்ன. 

sp, sp2, sp3, sp3d2 ஆகிையேகள் இ்னககலபபு 

ஆர்பிட்டோல்களின் கேவநேறு ேயககள் ஆகும்.

 F. ஹீணட், ைோ்ர்ட் மறறும் S. முல்லிககன் 

ஆகிநைோர் மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் ககோள்யக 

என்்ற பியைபபு ககோள்யகயிய்ன உருேோககி்னர். 

அணுககள் ஒன்றுடன் ஒன்று நசர்நது மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோல்கள் உருேோககும் ந்ோது ்தன்னுயடை 

சுை அயடைோளததிய்ன இழநது புதிை  

மூலககூறு ஆர்பிட்டோல்கயள உருேோககுகின்்ற்ன.  

ஆர்பிட்டோல்களில் எலகட்ைோன்கள் நிைபபு்தல், 

ஆஃ்ை ககோள்யக, ்ோலியின் ்தவிர்பபுகககோள்யக 

மறறும் ஹீணட்விதி ஆகிைேறறின் அடிப்யடயில் 

நிைப்ப்டுகின்்றது.

மதிபபீடு:

சரியான விமடயிமனத் ததர்வு பசயக
1. பின்ேரும்நசர்மஙகளில், எதில் உள்ள  

அணுேோ்னது எணமவிதிககு கட்டுப்ட 

வில்யல? 
 அ) XeF4  ஆ) AlCl3  
 இ) SF6  ஈ) SCl2

2. OA  C  OB, மூலககூறில், OA, C 

மறறும் OB ஆகிைேறறின்மீதுள்ளமுய்றசோ

ர்மின்சுயமகள்முய்றநை

 அ) -1, 0, + 1 ஆ) +1, 0,-1
 இ) -2,0,+2 ஈ) 0,0,0

3. பின்ேருே்னேறறுள்எதுஎலகட்ைோன்குய்றச்

நசர்மம்?
 அ) PH3  ஆ) (CH3)2

 இ) BH3  ஈ) NH3

4. பின்ேருே்னேறறுள் π பியைபய் 

ககோணடிைோ்த மூலககூறு எது?
 அ) SO2  ஆ) NO2

 இ) CO2  ஈ) H2 O

5. 2- பியுட்யட்னலில் (2-butynal) உள்ளசிகமோ 
(σ) மறறும்ய் (л) பியைபபுகளின் 

எணணிகயகககு இயடநையுள்ளவிகி்தம் 

 அ) 8/3  ஆ) 5/3

 இ) 8/2  ஈ) 9/2

6. பின்ேருே்னேறறுள் எந்த ஒன்று, 

சல்்ர்கடட்ைோபுளூயைடு மூலககூறின் 

பியைபபுகநகோைஙகளோக இருககலோம்?

 அ) 1200,800 ஆ) 1090.28

 இ) 900  ஈ) 890,1170

7. கூறறு: ஆகசிஜன் மூலககூறு ்ோைோ 

கோந்தத்தன்யம ககோணடது.

 கோைைம்: அது, அ்தன் பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோலில் இைணடு ்தனித்த 

எலகட்ைோன்கயள  ககோணடுள்ளது.

 அ) கூறறு (A) மறறும் கோைைம் (R) 
இைணடும் சரி, நமலும் கோைைம் (R), ஆ்னது 

கூறறு (A)ககோ்ன சரிைோ்ன விளககம்.

 ஆ) கூறறு (A) மறறும் கோைைம் (R) 
இைணடும் சரி,ஆ்னோல் கோைைம் (R) 
ஆ்னது, கூறறு (A) ககோ்ன சரிைோ்ன 

விளககமல்ல.
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 இ) கூறறு (A) சரிஆ்னோல் கோைைம் (R) 
்தேறு.

 ஈ) கூறறு (A) மறறும் கோைைம் (R) இைணடும் 

்தேறு.

8. இயைதி்ற பியைபபுக ககோள்யகயின்்டி, 

இைணடு அணுககளுககியடநை பியைபபு 

உருேோேது

 அ) முழுேதும் நிைம்பிை அணு 

ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநதும்ந்ோது 

ம்ந்ோது

 ஆ) சரி்ோதி நிைம்பிை அணு ஆர்பிட்டோல்கள் 

நமறக்ோருநதும்ந்ோது

 இ) பியைபபில் ஈடு்டோ்தஅணு 

ஆர்பிட்டோல்கள் நமறக்ோருநதும்ந்ோது

 ஈ) கோலிைோ்ன அணு ஆர்பிட்டோல்கள் 

நமறக்ோருநதும்ந்ோது

9. ClF3 ,NF3 மறறும் BF3 மூலககூறுகளில் 

உள்ள குநளோரின், ய�ட்ைஜன் மறறும் 

ந்ோைோன் அணுககள்

 அ)   sp3 இ்னககலபபிலுள்ள்ன.

 ஆ) முய்றநை sp3 ,sp3 மறறும் sp2 

இ்னககலபபிலுள்ள்ன.

 இ)  sp2 இ்னககலபபிலுள்ள்ன.

 ஈ)  முய்றநை sp3d, sp3 மறறும் sp  
இ்னககலபபிலுள்ள்ன.

10. ஒரு s மறறும் மூன்று p ஆர்பிட்டோல்கள் 

இ்னககலபபிறகு உட்்டும்ந்ோது,

 அ) ஒன்றுகககோன்று  90o ல் அயமநதுள்ள 

�ோன்கு சமோ்ன ஆர்பிட்டோல்கள் 

உருேோககப்டும்.

 ஆ) ஒன்றுகககோன்று 109o 28'-ல் 

அயமநதுள்ள �ோன்கு சமோ்ன 

ஆர்பிட்டோல்கள் உருேோககப்டும்.

 இ) ஒநை ்தளததில் அயமநதுள்ள �ோன்கு 

சமோ்ன ஆர்பிட்டோல்கள் உருேோககப்டும்.

 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்யல

11. பின்ேருே்னேறறுள் எது, அேறறின் 

பியைபபுத்தைஙகளின் ஏறுேரியசயில் 

அயமந்தசரிைோ்ன ேரியசயை  

குறிபபிடுகி்றது.

 அ)  C2 < C2
2- < O2

2- < O2

 ஆ)  C2 
2- < C2 

+ < O2 < O2
2-

 இ)  O2
2- < O2 < C2 

2- < C2 
+

 ஈ)  O2
2- < C2 

+< O2 < C2
2-

12. PCl5 இல் உள்ள யமை அணுவின் 

இ்னககலபபின்ந்ோது,  கலபபில் ஈடு்டும் 

ஆர்பிட்டோல்கள்.

 அ) s,  px,  py,  dx2 ,  dx2-y2

 ஆ) s,  px . py, pxy . dx2-y2

 இ) s, px ,  py , pz ,  dx2-y2

 d)s,  px ,  py ,  dxy ,  dx2-y2

13. யைட்ைஜன் க்ைோகயசடு, ஓநசோன் மறறும் 

ஆகசிஜன் ஆகிைேறறில் O-O பியைபபு 

நீளததின் சரிைோ்ன ேரியச 

 அ) H2O2 > O3 >O2

 ஆ) O2 > O3 > H2
 O2

 இ) O2 > H2 O2 > O 3

 ஈ) O3 > O2 > H2 O 2

14. பின்ேருேறறில் எந்த ஒன்றுயடைோ 

கோந்தத்தன்யம ககோணடது?

 அ) O2  ஆ) O2
2-

 இ) O2
+  ஈ) இேறறில் ஏதுமில்யல.

15. ஒரு மூலககூறின் பியைபபுத்தைம் 
2.5 மறறும் அ்தன் மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோலிலுள்ள எலகட்ைோன்களின் 

எணணிகயக 8 எ்ன கணடறிைப்ட்டுள்ளது 

எனில், எதிர்பியைபபு மூலககூறு 

ஆர்பிட்டோலிலுள்ள எலகட்ைோன்களின்  

எணணிகயக

 அ) மூன்று  ஆ) �ோன்கு
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 இ) பூஜஜிைம்

ஈ)  ககோடுககப்ட்ட ்தகேல்களிலிருநது 

கணடறிை முடிைோது.

16. IF5  மூலககூறின் ேடிேம் மறறும் 

இ்னககலபபு

 அ) முகநகோை இருபிைமிடு ேடிேம்,   Sp3d2

 ஆ) முகநகோை இருபிைமிடு ேடிேம், Sp3d
 இ) சதுைபிைமிடு ேடிேம்,   Sp3d2

 d) எணமுகி ேடிேம், Sp3d2 

17. பின்ேருே்னேறறிலிருநது ்தே்றோ்ன 
கூறய்ற ந்தர்நக்தடு 

 அ) Sp3 இ்னககலபபுஆர்பிட்

ட ோ ல் க ள் ச ம ம ோ ்ன ய ே ந ம லு ம் அ

யேஒன்றுகககோன்று 1090 28' 
நகோைததில்அயமநதுள்ள்ன. 

 ஆ) dsp2  இ்னககலபபு ஆர்பிட்டோல்கள் 

சமமோ்னயே நமலும் அேறறில் எந்த 

இைணடுககும் இயடநை உள்ள நகோைம்  
900

 இ) ஐநது sp3d இ்னககலபபு 

ஆர்பிட்டோல்களும் சமமற்றயே. 

இந்த ஐநது  sp3d இ்னககலபபு 
ஆர்பிட்டோல்களில், மூன்று  1200, 
நகோைததிலும், மீ்தமுள்ள இைணடு 

ஆர்பிட்டோல்கள் மற்ற மூன்று 

ஆர்பிட்டோல்கள் அயமநதுள்ள 

்தளததிறகு கசஙகுத்தோகவும் 

அயமநதுள்ள்ன. 

 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்யல

18. ஒத்த இ்னககலபபு, ேடிேம் மறறும் 
்தனித்த எலகட்ைோன் இைட்யட 
எணணிகயகயை ககோணட 
மூலககூறுகள்

 அ) SeF4, XeO2 F2 ஆ) SF4, Xe F2

 இ) XeOF4, TeF4 d) SeCl4, XeF4

19. பின்ேரும் மூலககூறுகள்/அைனிகளில் 
BF3, NO2

-, H2O எேறறில் உள்ளயமை 
அணு sp2 இ்னககலபபில் உள்ளது?

 அ) NH2
- மறறும் H2O

 ஆ) NO2- மறறும் H2O
 இ) BF3 மறறும் NO2-
 ஈ) BF3 மறறும் NH2

- 

20. இைணடு அைனிகள் NO3
- மறறும் H3O

+ 
ஆகிைேறறின் சில ்ணபுகள் கீநழ 
விேரிககப்ட்டுள்ள்ன.  அேறறில்  எந்த 
ஒன்று சரிைோ்னது?

 அ) கேவநேறுேடிேஙகளுடன்,  
யமை அணுவின் இ்னககலபபிலும் 
நேறு்டுகின்்ற்ன.

 ஆ) ஒத்தேடிேஙகளுடன், யமை 
அணுவின் இ்னககலபபிலும் 
ஒததுள்ள்ன.

 இ) ஒத்தேடிேஙகளுடன், யமை 
அணுவின் இ்னககலபபில் 
நேறு்டுகின்்ற்ன.

 ஈ) இேறறில் எதுவுமில்யல

21. 2,3 க்ணடோயடயீனில் (2,3 pentadiene) 
ேலமிருநது இடமோக உள்ள ஐநது 
கோர்்ன் அணுககளின் இ்னககலபபு 
ேயககள்.

 அ) sp3, sp2, sp, sp2, sp3

 ஆ) sp3, sp, sp, sp, sp3

 இ) sp2, sp, sp2,sp2, sp3 
 ஈ) sp3, sp3, sp2, sp3, sp3

22. Xe F2 ஆ்னது ______  உடன் ஒத்த 
ேடிேமுயடைது. 

 அ) SbCl2  ஆ) BaCl2 
 இ) TeF2   d) ICl2 

–

23. மீதந்தன், ஈதந்தன், ஈததீன் மறறும் 
ஈதய்தன் ஆகிைேறறில் உள்ள 
இ்னககலபபு ஆர்பிட்டோல்களின் s- 
்ணபு ச்தவீ்தஙகள் முய்றநை 

 அ) 25, 25,33.3,50
 ஆ) 50,50,33.3,25
 இ) 50,25,33.3,50
 ஈ) 50,25,25,50
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24. பின்ேரும் மூலககூறுகளில் எது 
கோர்்ன்யடைோகயசடின் ேடிேதய்த 
ஒததுள்ளது?

 அ) SnCl2  ஆ) NO2

 இ) C2 H2 ஈ) இயே அய்னததும் 

25. VSEPR ககோள்யகப்டி, கேவநேறு 
ேயக எலகட்ைோன்களுககு இயடப்ட்ட 
விலககம் _____  ேரியசயில் அயமகி்றது.

 அ) l.p – l.p > b.p–b.p> l.p–b.p

 ஆ) b.p–b.p> b.p–l.p> l.p–b.p

 இ) l.p–l.p> b.p–l.p > b.p–b.p

 ஈ) b.p–b.p> l.p–l.p> b.p–l.p

26. ClF3 இன் ேடிேம்

 அ) முகநகோைசம்தளம்  
ஆ) பிைமிடுேடிேம்

 இ)  'T' ேடிேம்    
ஈ) இேறறில் ஏதுமில்யல

27. பூஜஜிை மற்ற இரு முய்ன திருபபுத 
தி்றய்னக கோட்டுேது

 அ) CO2    
ஆ) p-யடகுநளோநைோக்ன்சீன்

 இ) கோர்்ன்கடட்ைோகுநளோயைடு  
ஈ) நீர்

28. பின்ேரும் நி்ந்தய்னகளில் எது 
உடனியசவு அயமபபுகளுககு 
சரிைோ்னது அல்ல?

 அ) ்ஙநகறகும் ேடிேயமபபுகள் 
கணடிப்ோக ஒநை எணணிகயகயிலோ்ன 
்தனித்த எலகட்ைோன்கயள 
ககோணடிருகக நேணடும். 

 ஆ) ்ஙநகறகும் ேடிேயமபபுகள் ஒத்த 
ஆற்றல்கயள ககோணடிருகக நேணடும்.

 இ) உடனியசவு இ்னககலபபு 
ேடிேயமப்ோ்னது, ்ஙநகறகும் எந்த 
அயமபய் விடவும் அதிக ஆற்றயல 
ககோணடிருகக நேணடும்.

 ஈ) இேறறில்எதுவுமில்யல

29. பின்ேருே்னேறறுள், அைனி, 
சகபபியைபபு மறறும் ஈ்தல் 
சகபபியைபபு இயைபபுகயள 
ககோணடுள்ள நசர்மம்

 அ) NH4Cl ஆ) NH3

 இ) NaCl ஈ)இேறறில் ஏதுமில்யல

30. CaO மறறும் NaCl ஆகிை்ன ஒநை 
்டிக அயமபய்யும், ஏ்றத்தோழ 
ஒநை ஆைதய்தயும் ககோணடுள்ள்ன. 
NaCl இன் ்டிகககூடு ஆற்றயல 
U எ்னகககோணடோல், CaO இன் 
ந்தோைோை்டிகககூடு ஆற்றல் மதிபபு

 அ) U  ஆ) 2U
 இ) U/2 ஈ) 4U

31. பின்ேருே்னேறய்ற ேயைைறு

 i) பியைபபுத்தைம் ii) இ்னககலபபு 
iii) σ- பியைபபு

32. ய் (π) பியைபபு என்்றோல் என்்ன?

33. CH4, NH3 மறறும் H2O, 
ஆகிைேறறிலுள்ளயமை அணுககள் sp3 
இ்னககலபபிறகு உட்்ட்டுள்ள்ன. எனினும் 
அேறறின் பியைபபுக நகோைஙகள் 
கேவநே்றோக உள்ள்ன. ஏன்?

34. BF3 மூலககூறில் கோைப்டும் Sp2 
இ்னககலபய் விளககுக. 

35. ஆகஸிஜன் மூலககூறிறகு மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல் (MO) ேயை்டதய்த 
ேயைக. அ்தன் பியைபபுத ்தைதய்த 
கைககிடுக, நமலும் O2 மூலககூறு 
்ோைோ கோந்தத்தன்யம ககோணடது எ்னக 
கோட்டுக.

36. CO இன்மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் MO 
ேயை்டதய்த ேயைக, நமலும் அ்தன் 
பியைபபுத ்தைதய்த கைககிடுக.

37. மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் (MO) 
ககோள்யகயில், அணு ஆர்பிட்டோல்களின் 
ந�ர்கநகோட்டு நமறக்ோதி்தல் 
என்்திலிருநது நீவிர்புரிநது ககோணடது 
என்்ன? 
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38. N2 மூலககூறு உருேோ்தயல மூலககூறு 
ஆர்பிட்டோல் (MO) ககோள்யக மூலம் 
விேோதிககவும். 

39. இரு முய்ன திருபபுத தி்றன் என்்றோல் 
என்்ன?

40. கோர்்ன்யடைோகயசடு மூலககூறின் 
ந�ர்கநகோட்டு ேடிேமோ்னது இைணடு 
முய்னவுற்ற பியைபபுகயள 
ககோணடுள்ளது. எனினும் மூலககூறு 
பூஜஜிை இருமுய்ன திருபபுததி்றய்ன 
க்றறுள்ளது ஏன்?

41. பின்ேருே்னேறறிறகு லூயி 
ேடிேயமபபுகயள ேயைக.

  i) NO3
–  ii) SO4

2–  

 iii) HNO3 iv) O3

42. BeCl2 மறறும் MgCl2 ஆகிைேறறில் 
பியைபபுகள் உருேோ்தயல விளககுக  .

43. σ  மறறும் π பியைபபுகளில் எது 
ேலியமைோ்னது? ஏன்?

44. பியைபபு ஆற்றல் ேயைைறு.

45. யைட்ைஜன் ேோயுேோ்னது ஈைணு 
மூலககூ்றோகும், அந்தசமைம் மந்த 
ேோயுககள் ஓைணு ேோயுககளோகும்-  
மூலககூறு ஆர்பிட்டோல் (MO) 
ககோள்யகயின் அடிப்யடயில் விளககுக.

46. முய்னவுற்ற சகபபியைபபு என்்றோல் 
என்்ன?எடுததுககோட்டுடன் விேரி.

47. x- அச்யச மூலககூறு 
அச்சோககருதி்னோல், பின்ேருே்னேறறுள் 
எயே சிகமோ பியைபய் 
உருேோககககூடும்?

 i) 1s மறறும் 2py  ii) 2Px மறறும் 
2Px  iii) 2px மறறும் 2pz 

 iv) 1s மறறும் 2pz

48. கோர்்ந்னட் அைனியை நமறநகோளோக 
ககோணடு ஒததியசயே விளககுக.

49. எததிலீன் மறறும் அசிட்டிலீனில் 
பியைபபுகள் உருேோ்தயல விளககுக.

50. பின்ேரும் ேடிேஙகளில், என்்னேயக 
இ்னககலபபுகள் நிகழசோததிைப்டும்?

 அ)எணமுகி  ஆ)�ோன்முகி  
இ)சதுை்தளம்

51. VSEPR ககோள்யகயை விளககுக. 
இகககோள்யகயை ்ைன்்டுததி  
IF7, மறறும் SF6 ஆகிைேறறின் 
ேடிேயமபபுகயள கணடுபிடி

52. CO2 மறறும் H2O ஆகிை இைணடும் 
மூேணு மூலககூறுகளோகும் ஆ்னோல் 
அேறறின் இருமுய்ன திருபபுத தி்றன் 
மதிபபுகள் கேவநே்றோக உள்ள்ன. ஏன்?

53. பின்ேருே்னேறறுள் எந்த ஒன்று 
அதிக்ட்ச பியைபபுத ்தைதய்தக 
ககோணடுள்ளது?

 N2, N2
+ அல்லது N2

–

54. அைனிப பியைபபிலுள்ள 
சகபபியைபபுத ்தன்யமயை விளககுக.

55.  ஃ்ஜோன் விதியை விளககுக.
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கருதது ேயை்டம்  

நேதிப
பியைபபுகள்

பியைபபின்
ேயககள்

சகபபியைபபு
சகபபியைபபின் ்குதி 

அைனித ்தன்யம

அைனிபபியைபபில்
்குதி சகபபியைபபுத 

்தன்யம
 (Fajan’s Rule)

அைனிப 
பியைபபு

அைனிபபியைபபில்
்குதி சகபபியைபபுத 

்தன்யம

உநலோக
பியைபபு

பியைபபு 
ககோள்யககள்

லூயிஸ் அனுகுமுய்ற VSEPR ககோள்யக VBT இ்னக கலபபு MOT

பியைபபு அளவீட்டுக
கோைணிகள்

• பியைபபு நீளம்
• பியைபபுத்தைம்
• பியைபபு நகோைம்
• பியைபபு என்்தோல்பி

• புள்ளி
• ேடிேயமபபு
• உடனியசவு
• முய்றசோர் மின்சுயம

• இயை 
எலகட்ைோன்கள் (bp 
& lp)

• மூலககூறு 
ேடிேஙகள்

• sp,sp2, sp3

• dsp2

• sp3d, sp3d2, sp2d3

• MO ்டம்
• பியைபபுத 

்தைம் 
• கோந்தப ்ணபு 
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இைணயச் ெசயல்பாடு

இச்ெசயல்முைறைய 
பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் 
ெவவ்ேவறு எண்ணிக்ைகயிலான 
பிைணப்பு மற்றும் தனித்த 
எலக்ட்ரான் இரட்ைடகைள 
ெகாண்ட மூலக்கூறுகைள 
உருவாக்கவும், காணவும் முடியும். 

https://phet.colorado.edu/sims/html/
molecule-shapes/latest/molecule-
shapes_en.html 

உரலிக்குச் ெசல்க அல்லது வலது 
புறத்தில் உள்ள விைரவுத் துலக்கக் 
குறியீட்டிைன (QR code) ஸ்ேகன் 
ெசய்க.

மூலக்கூறுகளின்  வடிவங்கள் (VSEPR ெகாள்ைக)

• இைணயப் பக்கத்திைன திறந்து, ெகாடுக்கப்பட்ட உரலிைய(URL) தட்டச்சு ெசய்க (அல்லது)  
விைரவுத் துலக்கக் குறியீட்டிைன (QR code) ஸ்ேகன் ெசய்க.

• வைலப்பக்கத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ” models” ெபாத்தாைன அழுத்தவும். நீங்கள், தற்ேபாது கீேழ 
காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைலப்பக்கத்திைன காண்பீர்கள்.

• இப்ெபாழுது, ெபட்டி 3 மற்றும் 4 ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து , பிைணப்பு 
எலக்ட்ரான் இரட்ைட மற்றும் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்ைடகளின் எண்ணிக்ைகைய 
ேதர்ந்ெதடுப்பதன் மூலம், அைதச் சார்ந்த மூலக்கூறின் வடிவைமப்ைப நீங்கள் காண்பீர்கள்.

• ெபட்டி 5 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ”show bond angles” ெபாத்தாைன ெசாடுக்குவதன்மூலம், 
பிைணப்புகளுக்கிைடேயயான பிைணப்புக் ேகாணங்கைள நீங்கள் காண முடியும்.

• ெபட்டி 2 ல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெதாடர்புைடய வாய்ப்புகைள ேதர்ந்ெதடுப்பதன் மூலம் மூலக்கூறு 
வடிவைமப்பு மற்றும் எலக்ட்ரான் வடிவைமப்புகைளயும் நீங்கள் காண முடியும்.

• எளிய மூலக்கூறுகளின் வடிவைமப்புகள்:

• ெபட்டி 6 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ”real molecules” ெபாத்தாைன ேதர்ந்ெதடுப்பதன்மூலம் கீேழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு  திைரைய காணமுடியும். இந்த திைரயில், ெபட்டி 7 ல் குறிப்பிடப்படுள்ள 
dropdown menu ைவ பயன்படுத்தி ஒரு மூலக்கூைற நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்க முடியும்.  ெபட்டி 8 இல் 
உள்ள விருப்பங்கைள 
பயன்படுத்தி நீங்கள் 
மூலக்கூறுகளில் உள்ள 
தனித்த இரட்ைட மற்றும் 
பிைணப்பு இரட்ைடகைள 
காண முடியும்.

நிைலகள்:
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடப்குதியைக் கற்றறிந்த பின்னர் மபாணவர்கள் 
• கபார்்னின நபானகு இயணதி்ற 

்தனயம மறறும் கரிம 
மூலக்கூறுகளின வடிவஙகயைப 
புரிநது ககபாள்ளு்தல். 

• க ரி ம ச ் சே ர் ம ங க ய ை 
வயகப்டுத்து்தல்

• IUPAC க்ைரிடு்தல் முய்றயிய்னப ்ைன்டுத்தி 
கரிமச ்சேர்மஙகளுக்குப க்ைரிடு்தல் மறறும் IUPAC 
க்ைரிலிருநது அயமபபிய்னக் கணடறி்தல். 

• ்ல்்வறு வயகைபா்ன மபாறறிைஙகயை விவரித்்தல் 
• கரிமச ் சேர்மஙகளில் உள்ை ்தனிமஙகயைக் கணடறி்தல் 

மற்றம் எயடைறி்தலில் உள்ை ்தத்துவஙகயை 
விைக்கு்தல். 

• கரிமச ்சேர்மஙகயை தூயயமப்டுத்்த ்ைன்டுத்்தப்டும் 
்ல்்வறு நுட்ஙகயை விவரித்்தல். 

ஆகிை தி்றனகயை மபாணவர்கள் க்்ற இைலும். 

11.1 அறிமுகம் 

 கபார்்னின ்சேர்மஙகயைப ்றறிை கற்றறியும் ்குதி 
கரிம ் வதியிைல் எ்னப்டும். கபார்்ன ஆ்னது மற்ற அய்னத்து 
்தனிமஙகயைக் கபாடடிலும் பி்ற ்தனிமஙகளும் (H,O,N,S) 
இயணநது அதிக அைவில் ்சேர்மஙகயை உருவபாக்கும் 
்தனயமயுயடைது. ஒரு அணுவபா்னது அ்்த ்தனிமத்தின 
அணுக்க்ைபாடு ்சேர்நது சேஙகிலித் க்தபாடர்பியணபய் 
ஏற்டுத்தும் ்தனயம அத்்தனிமத்தின சேஙகிலித் 
க்தபாடரபாக்கம் (catenation) எ்னப்டும். அதிக பியணபபு 
வலியமயிய்ன C-C பியணபபு க்றறிருப்து அ்தன 
சேஙகிலித் க்தபாடரபாக்கப ்ணபிறகு கபாரணமபாக அயமகி்றது. 
‘Organic’ என்ற வபார்த்ய்தக்கு உயிருள்ை உயிரி்னஙகளில் 
இருநது க்்றப்டடயவ எனறு க்பாருள் கரிமச ்சேர்மஙகள் 

அலகு கரிம நேதியியலின் அடிப்படைகள் 11

ப்ெரட்ரிச் வ�ோலர் கரிம வ�தியியலின் 
ஒரு முன்வனோடியோன ெெர்மன் 
வ�தியியல் அறிஞர் ஆ�ோர். 
கனிமச் வேர்மமோன அமவமோனியம 
ேயவனட்டிலிருந்து கரிமச் 
வேர்மமோன யூரியோவ� ெ�ோகுத்து 
�யோரித்�வமககோக அறியப்்படு�ர். 
அ�ரது இககண்டுபிடிப்பு 
அககோலத்தில் மிகவும பிர்பலமோக 
இருந்� உயிர்ப்புக ெகோளவகககு 
(vitalism) முரணோக அவமந்�து. 
இகெகோளவகயின்்படி கரிமச் 
வேர்மஙகள உயிர்ப்பு விவே 
எனப்்படும சிறப்புத் �ன்வமயிவனக 
ெகோண்டிருந்�ன. இத்�ன்வம 
அவனத்து உயிரினஙகளுககும 
உள்ோர்ந்� ஒரு ெ்போதுப் ்பண்்போகும. 
இ�ர் மு�ன் மு�லில் ்பல்வ�று வ�தித் 
�னிமஙகவ் ்பரித்ெ�டுத்துள்ோர். 
வமலும அலுமினியத்வ� 
கண்்டறிந்துள்ோர். இட்ரியம, 
ெ்பரிலியம மற்றும வ்டட்வ்டனியம 
ஆகிய �னிமஙகளின் இவண 
கண்டுபிடிப்்போ்ர் ஆ�ோர். 
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(Organic Compounds) என்்ன உயிருள்ை 
க்பாருள்களில் மடடு்ம கபாணப்டு்யவ 
எ்ன கருத்்தப்டடு வந்தது. உயிரி்னஙகளின 
அடிப்யட அலகபா்ன கசேல், முக்கிைமபாக கரிமச 
்சேர்மஙகைபால் ஆக்கப்டடுள்ைது, கரிமச 
்சேர்மஙகயை உருவபாக்குகி்றது மறறும் 
்ைன்டுத்துகி்றது. மரபுபக்பாருைபா்ன DNA, 
கசேல் சேவ்விய்ன உருவபாக்கும் லிபபிடுகள் 
மறறும் நமது கல்லீரலில் ஆற்றல் ்சேமிப்பாக 
்சேமிக்கப்டும் கியைக்்கபாஜன ஆகிை 
அய்னத்தும் கரிமச ்சேர்மஙகைபாகும். உபபு, 
நீர் மு்தலிை சில கனிமச ்சேர்மஙகயைத் 
்தவிர்த்து மற்ற உணவு, மருநதுப க்பாருகள்கள், 
ஆயடகள், அழகு சேபா்த்னபக்பாருகள்கள், 
எரிக்பாருடகள் மு்தலிை அய்னத்தும் கரிமச 
்சேர்மஙகைபாகும். அய்னத்து முக்கிைமபா்ன 
உயிர்்வதி விய்னகளும் கரிம்வதி 
விய்னகைபாகும். இவ்விய்னகளின வியைவபாக 
்பாஸ்்பாலிபபிடுகள், லிப்்பாபு்ரபாடடீனகள், 
கியைக்்கபா லிபபிடுகள் ்்பான்ற முக்கிைமபா்ன 
கரிம ்வதிபக்பாருகள்கள் உருவபாகின்ற்ன. 

 ்கபால்பின அசிடடிக் அமிலத்க்தபாகுபபு 
மறறும் க்ர்்்தபாலபாடடின மீத்்்தன க்தபாகுபபு 
ஆகிை்ன கரிமச ்சேர்மஙகயை ஆயவகஙகளிலும் 
்தைபாரித்து அ்தன ் ணபுகயை ஆயந்தறிை இைலும் 
என்ய்த உறுதிப்டுத்தி்ன அதிலிருநது ்ல 
மில்லிைன கணக்கபா்ன கரிமச ்சேர்மஙகள் 
க்தபாகுக்கப்டடு, ் ணபுகள் கணடறிைப்டடுள்ை்ன. 
கரிம ்வதியிைலில் எல்யல மிக ்ரந்தது. 
உணவு, துணிகள், க்ட்ரபாலிை ்வதிப 
க்பாருகள்கள், மருநதுப க்பாருள்கள், சேபாைஙகள், 
்ல்டிகள், உரஙகள், அழகு சேபா்த்னப க்பாருள்கள் 
மு்தலிை ்ல்்வறு க்தபாழிறசேபாயலகளில் கரிம 
்வதியிைலின நுட்ஙகள் ்ைன்டுகின்ற்ன. 
சுருக்கமபாகச கசேபான்னபால் கரிம ்வதியிைல் 
முக்கிைத்துவத்ய்த விவபாதித்்தல் என்து ஒரு 
க்ருஙகடலின ஒரு துளி நீயர வயரைறுத்்தல் 
்்பான்றது. 

 கரிமச ்சேர்மஙகளின ்ணபுகயைப 
புரிநது ககபாள்வ்தறகு ்வதிபபியணபபுகள் 

மறறும் மூலக்கூறு வடிவயமபபு ஆகிை்ன ் றறிை 
அறிவு மிக முக்கிைமபா்ன்தபாகும். கபார்்்னபா்னது 
நபானகு இயணதி்ற எலக்டரபானகயைப 
க்றறுள்ைது எ்ன நபாம் அறி்வபாம். அடி ஆற்றல் 
நியலயில் அ்தன எலக்டரபான அயமபபு 1S2 2S2 

2P2 ஆகும். ஒரு அணுவபா்னது எலக்டரபானகயை 
்ஙகிட்டபா அல்லது ் ரிமபாற்றம் கசேய்்தபா ்த்னக்கு 
அருகில் உள்ை மந்தவபாயுவின எலக்டரபான 
அயமபபிய்னப க்றும். 

 கபார்்ய்னப க்பாருத்்த வயகயில், அ்தறகு 
அரு்க உள்ை மந்தவபாயுவின எலக்டரபான 
அயமபபிய்னப க்்ற, நபானகு எலக்டரபானகயை 
ஏற்்றபா அல்லது இழந்்தபா C4- அல்லது C4+ 

அைனியை உருவபாக்க ்வணடும். ஆ்னபால் 
இசகசேைல்முய்ற நிகழ ் ்தயவைபா்ன ஆற்றல் மிக 
அதிகம் என்்தபால் இநநிகழ்வு நிகழ்வ்தறகபா்ன 
சேபாத்திைம் இல்யல. இதிலிருநது கபார்்்னபா்னது 
அைனிப பியணபய் உருவபாக்க வபாயபபில்யல 
எ்ன அறிை முடிகி்றது. ஏ்றத்்தபாழ அய்னத்து 
கபார்்ன ்சேர்மஙகளிலும் கபார்்்னபா்னது நபானகு 
சேகபபியணபபுகயைப க்றறுள்ைது. 

 நபானகு சேகபபியணபபுகள் 
உருவபாவய்த பினவருமபாறு விைக்கலபாம். 
பியணபபு உருவபா்தலின ்்பாது, 2s  
ஆர்பபிடடபாலிலிருநது ஒரு எலக்டரபான 2Pz

 

ஆர்பிடடபாலுக்கு உைர்த்்தப்டுகி்றது. கபார்்னின   
Sp3 இ்னக்கலப்பா்தலின அடிப்யடயில் 
நபானகு சிக்மபா பியணபபுகள் உருவபா்தயல 
விைக்க இைலும். சில ்சேர்மஙகளில் கபார்்ன 
்ல பியணபபுகயை (இரடயட மற்றம் 
முபபியணபபுகள் ) க்றறுள்ைது. இபபியணபபு 
உருவபா்தயல கபார்்னின Sp2 மறறும் Sp 

இ்னக்கலப்பா்தலின மூலம் விைக்கலபாம். 
கபார்்்னபா்னது ஒபபீடடைவில் குய்றந்த 
பியணபபு நீைமுயடை பியணபபிய்ன 
உருவபாக்குவ்தபால்,   மறறும்   இ்னக்கலபயடந்த 
கபார்்னில் உள்ை இ்னக்கலப்யடைபா்த   
ஆர்பிடடபால்கள் ்க்கவபாடடில் ஒன்்றபாகடபானறு 
்மறக்பாருந்த முடிகி்றது.
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இ்னக்கலப்பா்தலின வயகயிய்னப க்பாருத்து மூலக்கூறு வடிவத்திய்ன க்்ற இைலும்.   
இ்னக்கலப்பாயமந்த கபார்்ன நபானமுகி வடிவத்திய்னயும், Sp2 இ்னக்கலப்யமந்த கபார்்ன ்தை 
முக்்கபாண வடிவயமபய்யும், Sp இ்னக்கலப்பாயமந்த கபார்்ன ்நர்்கபாடடு வடிவயமபய்யும் 
க்றறுள்ை்ன. 

கரிமச ்சேர்மஙகளின சி்றபபிைல்புகள் 
அய்னத்து கரிமச ்சேர்மஙகளும் பினவரும் சி்றபபிைல்புகயைப க்றறுள்ை்ன. 
1. இயவகள் கபார்்னின சேகபபியணபபுச ்சேர்மஙகைபாகும், க்பாதுவபாக நீரில் கயரவதில்யல. 

க்னசீன, கடபாலுவின, ஈ்தர், கு்ைபா்ரபா்பார்ம் ்்பான்ற கரிமக்கயரப்பானகளில் எளிதில் 
கயரகின்ற்ன. 

2. க்ரும்்பாலபா்ன கரிமச ் சேர்மஙகள் எளிதில் தீப்றறி எரிைக்கூடிையவ (CCl4 ஐத்்தவிர).  இயவகளின 
சேகபபியணபபுத் ்தனயமயி்னபால் குய்றவபா்ன உருகுநியல மறறும் ககபாதிநியலயிய்னப 
க்றறுள்ை்ன. 

3. கரிமச ்சேர்மஙகள் அவறறின விய்ன கசேைல் க்தபாகுதிைபால் இைல்பு அறிைப்டுகின்ற்ன. எந்த 
கரிம மூலக்கூறில் கபாணப்டுகி்றது என்்தய்னப க்பாருத்து அயமைபா்த, ்தனித்்த வழியில் 
விய்னபுரியும் இைல்பிய்னப க்றறுள்ை ஒரு கரிம மூலக்கூறில் கபாணப்டும் குறிபபிடட அணு 
அல்லது ஒரு குறிபபிடட பியணபபி்னபால் பியணக்கப்டட அணுக்கள் அடஙகிைத் க்தபாகுதி விய்னச 
கசேைல் க்தபாகுதி எ்னப்டும். க்ரும்்பாலபா்ன ்நர்வுகளில் கரிமச ்சேர்மஙகளில் விய்னைபா்னது 
விய்னகசேைல் க்தபாகுதியில் நயடக்றும். கரிமச ்சேர்மஙகள் அவறறிற்க உரிை மபாறறிைம் எனும் 
்ணபிய்னப க்றறுள்ை்ன. 

்டிவரியசேச ்சேர்மஙகள் 
 ஒரு ்தனித்்த விய்ன கசேைல் க்தபாகுதியிய்னப  க்றறுள்ை இரு அடுத்்தடுத்்த ்சேர்மஙகளின 
மூலக்கூறு வபாய்பாடு CH2 என்ற க்தபாகுதிைபால் ்வறு்டும் க்தபாடர்சசிைபா்ன கரிமச ்சேர்மஙகள் 
்டிவரியசேச ்சேர்மஙகள் எ்னப்டும். 
ஆல்்கனகள் : மீத்்்தன (CH4), ஈத்்்தன (C2H6), புரப்்ன (C3H8) மு்தலிை்ன.
ஆல்கஹபால்கள் கமத்்த்னபால் (CH3OH), எத்்த்னபால் (C2H5OH), புரப்்னபால் (C3H7OH) மு்தலிை்ன. 
்டிவரியசேச ்சேர்மஙகள் ஒரு க்பாதுவபா்ன வபாயப்பாடடபால் குறிபபிடப்டுகின்ற்ன. ஆல்்கனகள், 
CnH2n+2, ஆல்கீனகள் CnH2n, ஆல்யகனகள் CnH2n-2 ்மலும் இயவகயை க்பாதுவபா்ன முய்றகளில் 
்தைபாரிக்கலபாம். இயவகளின இைற்ணபுகளில் சீரபா்ன மபாறு்பாடு கபாணப்டுகின்றது. ்மலும் ஏ்றத்்தபாழ 
அய்னத்து ்சேர்மஙகளும் ஒ்ர மபாதிரிைபா்ன ்வதிப ்ணபிய்னப க்றறுள்ை்ன. 

11.2 கரிம ்சேர்மஙகயை வயகப்டுத்து்தல்.

 கரிம ்சேர்மஙகள் அதிக அைவில் கபாணப்டுவ்தபாலும், க்தடர்நது ்ல கரிம ்சேர்மஙகள் 
்தைபாரிக்கப்டுவ்தபாலும் அயவகயை வயகப்டுத்்தல் ்்தயவைபா்ன்தபாகி்றது. அயவகயை அயமபபின 
அடிப்யடயி்ல்ைபா அல்லது விய்ன கசேைல் க்தபாகுதியின அடிப்யடயி்ல்ைபா வயகப்டுத்்தலபாம்.
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11.2.1 ேடிேடமபட்ப ப்போறுத்து ேடகப்படுத்துதல்

கரிமச ்சேர்மஙகள்

அலியசேக்ளிக் (அ) 
க பா ர் ் ் பா ய சே க் ளி க் 
்சேர்மஙகள்

H2C CH2

CH2

க்னசீன வயைைத்திய்னப 
க்றறுள்ை  ்சேர்மஙகள் (அ) 
ஓரி்ன வயகயை அ்ரபா்மடடிக் 
்சேர்மஙகள்

OH

க்னசீன வயைைத்திய்னப 
க்றறிருக்கபா்த  ்சேர்மஙகள் 
(ஒரி்ன வயைை அ்ரபா்மடடிக் 
்சேர்மஙகள்) 

அ்ரபா்மடடிக்
்சேர்மஙகள் அலியசேக்ளிக் 

்சேர்மஙகள்
அ்ரபா்மடடிக் 
்சேர்மஙகள் 

N

ஒரி்ன வயைைச ்சேர்மஙகள் ்ல்இ்ன வயைைச ்சேர்மஙகள்

வயைைமற்ற அல்லது தி்றந்த 
அயமபபுயடை (அ) அலி்பாடடிக் 
்சேர்மஙகள் எ.டு: CH3–CH2–CH3 

புரப்்ன

வயைைச ்சேர்மஙகள்

O

வயைை புரப்்ன

பீ்னபால்
அசுலீன

THF

பிரிடின

்மறகணடுள்ை வயகப்பாடடின அடிப்யடயில் நபாம் பினவரும் ்சேர்மஙகயை வயகப்டுத்து்வபாம்.

1. பினவரும் ்சேர்மஙகயை அவறறின அயமபபின அடிப்யடயில் வயகப்டுத்துக.

 i) CH ≡ C– CH2–C ≡ CH  ii) CH3 – CH2 – CH2 - CH2– CH3

 iii) 

CH3

   iv) 
CH2–CH2–CH2–CH3
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தீர்வு
1. நிய்றவு்றபா்த தி்றந்த அயமபபுயடை ்சேர்மம்

2. நிய்றவுற்ற தி்றந்த சேஙகிலி அயமபபுயடை 
்சேர்மம்

3. க்னசீன வயைை அயமபபுயடை 
அ்ரபா்மடடிக் ்சேர்மம்

4. அலியசேக்ளிக் ்சேர்மம்

1. பினவரும் கரிமச ்சேர்மம் வயககளுக்கு 
ஒவ்கவபானறிறகும் இரு எ.டு. ்தருக.
i. க்னசீன வயைை அயமபய் 

க்றறிருக்கபா்த அ்ரபா்மடடிக் ்சேர்மம்
ii. அ்ரபா்மடடிக் ்ல் இ்ன 

வயைைச்சேர்மம்
iii. அலியசேக்ளிக் மறறும் அலி்பாடடிக் 

தி்றந்த அயமபபுயடையவ

?்தன மதிபபீடு

11.2.2 விய்னசகசேைல் க்தபாகுதியின 
அடிப்யடயில் வயகப்டுத்து்தல் 

 அடடவயண 11.1 ்சேர்மஙகளின 
வயககள் மறறும் அவறறின விய்னசகசேைல் 
க்தபாகுதிகள்

்ப.க
ண்

நே
ரம

த்தி
ன்

 ே
ட

க

வி
ட

ை
சப

ேய
ல் 

பத
ோகு

தி

ப்ப
ோது

ே
ோை

 ே
ோய

்போ
டு 

(R
 அ

ல்ட
கல்

 
பத

ோகு
தி

)

1 ஆல்கீன் (Alkene) – CnH2n

2
ஆல்வகன்

(Alkyne)
– CnH2n-2

்ப.க
ண்

நே
ரம

த்தி
ன்

 ே
ட

க

வி
ட

ை
சப

ேய
ல் 

பத
ோகு

தி

ப்ப
ோது

ே
ோை

 ே
ோய

்போ
டு 

(R
 அ

ல்ட
கல்

 
பத

ோகு
தி

)

3

ஆல்வகல்  

ஹோவலடு

(Alkyl halide)

F,
Cl,

Br,
I R- X

4
ஆல்கஹோல்

(Alcohol)
OH R-OH

5
ஈ�ர்

(Ether)
O R-O-R'

6
ஆல்டிவஹடு

(Aldehyde) C

O

H
R-CHO

7
கீட்வ்டோன்

(Ketone) 
C O R-CO-R'

8

கர்்போகசிலிக 

அமிலம

(Carboxylic acid)
C

O

OH
R-COOH

9 எஸ்டர் (Ester)
C

O

OR
RCOOR'

10
அமில நிரிலி

(Acid anhydride) C

O

O C

O R-CO-O-

CO-R'

11

அவேல் 

குவ்ோமவரடு

(Acyl chloride)
C

O

X
R-COX

12

ேல்வ்போனிக 

அமிலம

(Sulphonic acid)

SO3H R-SO3H

13

வைட்வரோ 

ஆல்வகன்

(Nitro alkane)

NO2 R-NO2

14
அமீன்

(Amine)
NH2 R-NH2

15
அவமடு

(Amide) C NH2

O
R-CO-NH2
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்ப.க
ண்

நே
ரம

த்தி
ன்

 ே
ட

க

வி
ட

ை
சப

ேய
ல் 

பத
ோகு

தி

ப்ப
ோது

ே
ோை

 ே
ோய

்போ
டு 

(R
 அ

ல்ட
கல்

 
பத

ோகு
தி

)

16

ேயவனடு 

(வைட்வரல்)

(Cyanide (Nitrile)

C N R-CN

17
ஐவேோ ேயவனடு

(Isocyanide)
NC R-NC

18
ேயவனட்

(Cyanate)
OCN R-OCN

19
ஐவேோ ேயவனட்

(Isocyanate)
NCO R-NCO

20
�வயோ ேயவனட்

(Thiocyanate)
SCN R-SCN

21
ஐவேோ �வயோ 
ேயவனட்

(Isothiocyanate)
NCS R-NCS

23

�வயோ 

ஆல்கஹோல்கள

(அ) �யோல்கள

(Thioalcohols or 

thiols)

SH R-SH

24
�வயோ ஈ�ர்கள

(Thioethers)
S R R-S-R'

25
இமீன்கள

(Imines)
NH R-CH=NH

26

வைட்ரவேோ 

வேர்மஙகள

(Nitroso 

compounds)

NO R-NO

27
வஹட்ரசின்கள

(Hydrazines)
NH NH2 R-NH-NH2

்ப.க
ண்

நே
ரம

த்தி
ன்

 ே
ட

க

வி
ட

ை
சப

ேய
ல் 

பத
ோகு

தி

ப்ப
ோது

ே
ோை

 ே
ோய

்போ
டு 

(R
 அ

ல்ட
கல்

 
பத

ோகு
தி

)

28

வஹட்ரவேோ 

வேர்மஙகள

(Hydrazo 

compounds)

NH NH R-NH-
NH-R

29
பீனோல்கள

(Phenols)
OH C6H5OH

30
இவமடு

(Imide) C

O

N C

R O RCON(R')

COR''

11.3 கரிமசநேரமஙகளுககுப ப்பயரிடுதல்

 வ�தியியல் மற்றும ்பயன்்போட்டு 

வ�தியலுககோன ்பன்னோட்டு நிறு�னம (The 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) என்ற அவமப்்போனது 

வ�திச் வேர்மஙகளுககுப் ெ்பயரிடு�ல், 

ெேோல்லோககம, �னிம�ரிவே அட்்ட�வணயில் 

புதி�ோக கண்டுபிடிககப்்படும �னிமஙக்ோககப் 

ெ்பயரிடு�ல், அ்விடு�ல், அணு நிவற மற்றும 

மதிப்பீடு ெேயயப்்பட்்ட �ரவுகள ஆகிய�ற்வற 

�ரப்்படுத்து�ல் ஆகிய�ற்றிற்கோன ்பன்னோட்டு 

அ்வில் அஙகீகரிககப்்பட்்ட ஒரு அவமப்்போகும.

 IUPAC ்பரிந்துவரகளின் அடிப்வ்டயில், 

ஒரு கரிமச் வேர்மத்திற்கு ெ்பயரிடும வ்போது, 

அச்வேர்மமோனது அ�ன் மூல நிவறவுற்ற 

வஹட்வரோகோர்்பனின் ெ்பறுதியோகக கரு�ப்்ப்ட 

வ�ண்டும. ஒரு கரிமச்வேர்மத்தின் IUPAC ெ்பயர் 

பின்�ரும மூன்று ்பகுதிகவ் உள்்டககியது. 

முன்ெனோட்டு + மூல �ோர்த்வ� + பின்ெனோட்டு

 மூல �ோர்த்வ� என்்பது மூலககூறில் 
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உள் நீண்்ட ெ�ோ்டர்ச்சியோன அதிக நீ்முவ்டய 

கோர்்பன் ேஙகிலியில் உள் கோர்்பன் அணுககளின் 

எண்ணிகவகயிவனக குறிப்பிடுகின்றது.  

முன்ெனோட்டு என்்பது முககியமோன கோர்்பன் 

ேஙகிலிவயோடு பிவணககப்்பட்டுள்ன. வமலும 

ெ�ோகுதிகவ்க குறிப்பிடுகின்றது. இது 

மூல �ோர்த்வ�ககு முன்னர் எழு�ப்்படுகிறது. 

பின்ெனோட்டு என்்பது விவன ெேயல் ெ�ோகுதிவயக 

குறிப்பிடுகின்றது. இது மூல �ோர்த்வ�ககு 

பின்ெனோட்்டோக எழு�ப்்படுகிறது. 

அடைேடை 11.2 மூல ேஙகிலியில் உள்்ள 
கோர்பன் அணுககளின் எண்ணிகடக மறறும் 
அதநைோடு பதோைரபுடைய மூல ேோரத்டதகள்.

ேங
கிலி

 நீ
்ள

ம் 
(அ

) க
ோர

்பன்
 

அணு
கக

ளி
ன்

 எ
ண்

ணி
கட

க

மூ
ல 

ே
ோர

த்ட
த

ேங
கிலி

 நீ
்ள

ம் 
(அ

) க
ோர

்பன்
 

அணு
கக

ளி
ன்

 எ
ண்

ணி
கட

க

மூ
ல 

ே
ோர

த்ட
த

C1  ெமத் 
Meth-

C17
ெஹப்்டோெ்டக

Heptadec-

C2 எத் 

Eth-
C18 ஆக்டோெ்டக

Octadec-

C3 புரப் 
Prop-

C19
ைோனோெ்டக

Nonadec-

C4
பியூட் 
But-

C20
ஈவகோஸ 

Eicos-

C5
ெ்பன்ட்
Pent-

C21 ெஹனிவகோஸ 
Henecos

C6
ெஹகஸ 
Hex-

C22 வ்டோவகோஸ
Docos

C7
ெஹப்ட் 
Hept-

C30
ட்வரயோகோன்ட் 

Triacont-

C8
ஆகட் 
Oct-

C31 ெஹன்ட்வரயோகோன்ட்

Hentriacont

ேங
கிலி

 நீ
்ள

ம் 
(அ

) க
ோர

்பன்
 

அணு
கக

ளி
ன்

 எ
ண்

ணி
கட

க

மூ
ல 

ே
ோர

த்ட
த

ேங
கிலி

 நீ
்ள

ம் 
(அ

) க
ோர

்பன்
 

அணு
கக

ளி
ன்

 எ
ண்

ணி
கட

க

மூ
ல 

ே
ோர

த்ட
த

C9
ைோன் 
Non-

C32 வ்டட்வரயோகோன்ட்
Ditriacont

C10
ெ்டக 
Dec-

C40
ெ்டட்ரோகோன்ட் 

Tetracont-

C11
அன்ெ்டக 
Undec-

C50
ெ்பன்்டோகோன்ட் 

Pentacont-

C12
வ்டோெ்டக 
Dodec-

C60
ெஹகெ்போகோன்ட் 

Hexacont-

C13
ட்வரெ்டக 
Tridec-

C70
ெஹப்்டோகோன்ட் 

Heptacont-

C14
ெ்டட்ரோெ்டக 
Tetradec-

C80 ஆக்டோ கோன்ட்

Octacont-

C15
ெ்பன்்டோெ்டக 
Pentadec-

C90 ைோனோகோன்ட்

Nonacont-

C16
ெஹக்ோெ்டக 

Hexadec-
C100 ெஹகட்

Hect-

பின்ெனோட்டு: இரு�வகயோன பின்ெனோட்டுகள 

உள்ன.  அவ�கள மு�ன்வம பின்ெனோட்டு 

(primary suffix) மற்றும இரண்்டோம 

நிவல பின்ெனோட்டு (secondary suffix) 
ஆகியன�ோகும.

மு�ன்வம பின்ெனோட்டு (primary suffix): இது 

கரிமச் வேர்மத்தின் நிவறவுற்ற / நிவறவுறோ�த் 

�ன்வமயிவனக குறிப்பிடுகிறது.  இது மூல 

�ோர்த்வ�யிவனத் ெ�ோ்டர்ந்து அ�ற்குப் பின்னோல் 

எழு�ப்்படுகிறது.  ்பல்வ�று நிவறவுற்ற மற்றும 

நிவறவுறோ கோர்்பன் ேஙகிலிகளுககோன மு�ன்வம 

பின்ெனோட்டுகள பின்�ருமோறு.
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அடைேடை 11.3. ்பல்நேறு நிட்றவுற்ற 
மறறும் நிட்றவு்றோ கோர்பன் ேஙகிலிககோை 
முதன்டம பின்பைோடடுகள்

கோர்பன் ேஙகிலியின் ப்பயர 
மறறும் ேடக

முதன்டம 
பின்பைோடடு

நிவறவுற்றது C-C
Saturated 

ஏன்

ANE
நிவறவுறோகோர்்பன் ேஙகிலி

ஒரு C Cone bondபிவணப்பு ஈன்

ENE

இரண்டு C CTwo bonds பிவணப்புகள வ்டயீன் 

DIENE

மூன்று C CThree bonds பிவணப்புகள  ட்வரயீன்

TRIENE

ஒரு C COne bond பிவணப்பு ஐன்

YNE

இரண்டு C CTwo bonds பிவணப்புகள வ்டஐன்

DIYNE 

 இரண்்டோம நிவல பின்ெனோட்டு: இது கரிமச் 

வேர்மத்தில் உள் விவனச் ெேயல் ெ�ோகுதியின் 

�ன்வமயிவனக குறிப்பிடுகிறது.  மு�ன்வம 

பின்ெனோட்டின் இறுதியில் உள் ‘e’ என்ற எழுத்வ� 

நீககி அ�னு்டன் இது வேர்த்து எழு�ப்டுகிறது.  சில 

விவனச் ெேயல் ெ�ோகுதிகளுககோன இரண்்டோம 

நிவல பின்ெனோட்டுகள கீவே ்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ன 

(அட்்ட�வண 11.4).

அட்்ட�வண 11.4 சில விவனத் ெ�ோகுதிகளின் 

இரண்்டோம நிவல பின்ெனோட்டு மற்றும முன்ெனோட்டுககள

கரி
ம 

நே
ரம

 
ே

ட
கக

ள்
 

வி
ட

ை
த் 

பத
ோகு

தி
கள்

மு
ன்

பை
ோட

டு

இ
ரண்

ைோ
ம் 

நிட
ல 

பின்
பை

ோட
டு

ஆல்கஹோல்

Alcohols
OH வஹட்ரோகஸி

hydroxy-

ஆல்

-ol

கரி
ம 

நே
ரம

 
ே

ட
கக

ள்
 

வி
ட

ை
த் 

பத
ோகு

தி
கள்

மு
ன்

பை
ோட

டு

இ
ரண்

ைோ
ம் 

நிட
ல 

பின்
பை

ோட
டு

�வயோ 

அல்கஹோல்

Thioalcohols

SH ெமர்கோப்வ்டோ

mercapto

�யோல்

-thiol

ஆல்டி- 

வஹடுகள

Aldehydes
C

O

H

்போர்வமல்

formyl-

அல்

-al

கீட்வ்டோன்கள

Ketones C O
ஆகவ்ோ

oxo-

ஓன்

-one

கோர்்போகசிலிக 

அமிலம

Carboxylic 

acid

C

O

OH

கோர்்போகஸி

carboxy-

ஆயிக 

அமிலம

-oic acid

எஸ்டர்கள

Esters C

O

OR

ஆல்கோகசி 

கோர்்பவனல்

Alkoxy–

Carbonyl

ஆவயட்

-oate

அமில 

குவ்ோவரடுகள

Acid chlorids
C

O

X

குவ்ோவரோ 

கோர்்பவனல்

chlorocar-

bonyl

ஆயில் 

குவ்ோவரடு

-oyl 

chloride
அமில 

அவமடுகள

Acid amines

C NH2

O கோர்்பவமல்

Carbamoyl

அவமடு

-amide

அமீன்கள

Amines
NH2 அமிவனோ

amino-

அமீன்

-amine
வைட்வரல்கள

Nitriles

C N ேயவனோ

cyano-

வைட்வரல்

-nitrile
ேல்வ்போனிக 

அமிலம

Sulphonic acid

SO3H ேல்வ்போ

sulpho-

ேல்வ்போனிக 

அமிலம

-sulphonic 

acid

முன்ெனோட்டு: நீண்்ட கோர்்பன் ேஙகிலியு்டன் 

இவணககப்்பட்டுள் ்பதிலிகள (substituents), 

மூல�ோர்த்வ�ககு முன்னோல் முன்ெனோட்்டோகக 

குறிப்பி்டப்்படுகின்றது.  சில ெ்போது�ோன ்பதிலிகளுககோன 

முன்ெனோட்டுகள பின்�ரும அட்்ட�வணயில் 

ெகோடுககப்்பட்டுள்து.

 விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதிகள, நீண்்ட ேஙகிலித் 

ெ�ோ்டரில் ஒரு ்பகுதியோக இல்லோதிருககும நிவலயில், 
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அவ�கள ்பதிலிக்ோகக கரு�ப்்ப்ட வ�ண்டும.  

இத்�வகய வைர்வுகளில் மூல �ோர்த்வ�ககு முன்னோல் 

முன்ெனோட்டுப் ெ்பயர் எழு�ப்்ப்ட வ�ண்டும.  சில விவனச் 

ெேயல் ெ�ோகுதிகளுககோன முன்ெனோட்டுப் ெ்பயர்கள 

அவ�களுககோன இரண்்டோம நிவல பின்ெனோட்டுப் 

ெ்பயர்களின் அட்்ட�வண 11.4ல் �ரப்்பட்டுள்து.

அடைேடை 11.5 சில ்பதிலிகள் மறறும் அடேகளின் 
முன்பைோடடுப ப்பயரகள்

்பதிலீடடுத் பதோகுதி முன்பைோடடு

-F புளுவரோ (Fluoro)

-Cl குவ்ோவரோ (Chloro)

-Br புவரோவமோ (Bromo)

-I அயவ்டோ (Iodo)

-NO2 வைட்வரோ (Nitro)

-NO வைட்ரவேோ (Nitroso)

N N
+

வ்டஅவேோ (Diazo)

-OR ஆல்கோகஸி 
(Alkoxy)

-OCH3 (or) -OMe மீத்�ோகஸி 
(Methoxy)

-OC2H5 (or) -OEt ஈத்�ோகஸி (Ethoxy)

-CH3 (or) –Me ெமத்தில் (Methyl)

-C2H5 (or) -Et எத்தில் (Ethyl)

-CH2-CH2-CH3 1-புரப்வ்பல் 
(n - புரப்வ்பல்) 1- 
propyl (n propyl)

-CH(CH3)2 2-புரப்வ்பல் 
(ஐவேோ-புரப்வ்பல்) 
2-propyl (iso-butyl)

-CH2-CH2-CH2-CH3 1-பியூட்வ்டல் 
(n - பியூட்வ்டல்)
1-butyl (n-butyl)

-CH2-CH (CH3)-CH3 2-ெமத்தில் புரப்வ்பல் 
(ஐவேோ பியூட்வ்டல்)
2-methyl propyl 
(iso butyl)

்பதிலீடடுத் பதோகுதி முன்பைோடடு

-C(CH3)3 1, 1-வ்ட ெமத்தில் 
எத்தில் (மூவிவனய 
பியூட்வ்டல்)
1,1-dimethy 
lethyl (tert-butyl)

-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 1-ெ்பண்வ்டல் 
(n-ெ்பண்வ்டல்)
1-pentyl (n-pentyl)

-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 2-ெமத்தில் 
பியூட்வ்டல்
2-methyl butyl 

CH2-C (CH3)3 2, 2-வ்ட ெமத்தில் 
புரப்வ்பல் (நிவயோ 
ெ்பன்வ்ட ல்)
2,2-dimethyl
propyl (neopentyl)

11.3.1. கரிமச நேரமஙகளுககு 

ப்பயரிடுதலுககோை IUPAC விதிமுட்றகள்

 IUPAC விதிமுவறகவ்ப் பின்்பற்றி 

கரிமச் வேர்மஙகளுககு ெ்பயரிடு��ற்கு பின்�ரும 

்படிநிவலகவ்ப் பின்்பற்ற வ�ண்டும.

1. நீண்்ட கோர்்பன் ெ�ோ்டவர ெ�ரிவு ெேயய 

வ�ண்டும (மூல �ோர்த்வ�) இச் ேஙகிலியு்டன் 

இவணககப்்பட்டிருககும பிற அவனத்துத் 

ெ�ோகுதிகவ்யும ்பதிலிக்ோகக கரு� 

வ�ண்டும.

2. நீண்்ட கோர்்பன் ேஙகிலிககு எண் இ்ட வ�ண்டும.

3. ்பதிலிகளுககு ெ்பயரிடு�ல் (முன்ெனோட்டு 

அல்லது பின்ெனோட்டு)

4. ்பதிலிகவ் ஆஙகில அகர �ரிவேயில் வ�கக.

5. ெ்பயவர பின் �ருமோறு எழு� வ�ண்டும.

 முன்ெனோட்டு + மூல�ோர்த்வ� + மு�ன்வம 

பின்ெனோட்டு + இரண்்டோம நிவல பின்ெனோட்டு.
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கரிமச நேரமஙகளுககோை IUPAC ப்பயரிடை எழுதுேதறகோை ேழிமுட்றகள்
1. IUPAC ெ்பயரோனது எப்வ்போதும ஒவர �ோர்த்வ�யில் எழு�ப்்ப்ட வ�ண்டும. கரிம அமிலஙகளின் உப்புகள, 

அமிலஙகள மற்றும அமிலப்ெ்பறுதிகள இ�ற்கு விதிவிலககோனவ�.

2. இரு அடுத்�டுத்� எண்கள அல்லது எழுத்துக குறியிடுகளுககு இவ்டவய கோற்புளளி (,) இ்டப்்ப்டவ�ண்டும.  

எண் மற்றும எழுத்துககுறியிட்டிவன பிரித்துககோட்்ட இவ்டகவகோடு (hypen) இ்டப்்ப்டவ�ண்டும.

எடுத்துககோடடு:  2, 2-டை பமத்தில் – 3-பெகஸீன், N, N- டை பமத்தில் பமத்தைடமடு
3. மீவேோ  (meso), சிஸ (Cis), டிரோன்ஸ (trans) வ்போன்ற �டி�வமப்வ்ப குறிககும முன்ெனோட்டுகள 

ேோயெ�ழுத்தில் எழு�ப்்ப்ட வ�ண்டும வமலும இவ�கவ் ெ்பயரு்டன் இவ்டவகோட்டின் மூலம 

இவணககவ�ண்டும. இத்�வகய முன்ெனோட்டுகவ் ெ்பயரின் மு�லில் எழுதும நிவலயில் ெ்பரிய 

எழுத்தில் எழுது��ற்கும ஆஙகில அகர �ரிவேப்்படி �ரிவேப்்படுத்தும வ்போது கருத்திற்ெகோள் கூ்டோது.

எடுத்துககோடடு: டிரோன்ஸ் – 2-பியூடடீன்
4. வ்ட (di), ட்வர (tri), ெ்டட்ரோ (tetra) வ்போன்ற முன்ெனோட்டுகவ் எழுதும வ்போது அ�ற்வற ெ்பயரின் ஒரு 

்பகுதியோகக கரு�வ�ண்டும எனவ� ேோயெ�ழுத்�ோக எழு�வ�ோ அல்லது இவ்டவகோடி்டவ�ோககூ்டோது.  

இந்� முன்ெனோட்டுகள, ஆஙகில அகர �ரிவேப்்படி �ரிவேப்்படுத்தும வ்போது கருத்திற்ெகோள்ப்்ப்ட 

வ�ண்டும.

 எடுத்துககோடடு 4- எத்தில் -2, 2-டைபமத்தில் பெகநஸேன்.  4- Ethyl-2, 2-dimethylhexane

5. அலிவேகளினிக வேர்மஙகளுககு ெ்பயரிடும வ்போது, பின்�ரும கூடு�ல் விதிகவ்யும பின்்பற்ற வ�ண்டும.

அடைேடை 11.6 – அலிடேகளிக நேரமஙகளுககு ப்பயரிடுதலுககோை விதிகள்
விதி வி்ளகக எடுத்துககோடடு

இத்�வகய வேர்மஙகளுககு ெ்பயரிடும வ்போது 

மூல�ோர்த்வ�ககு முன்னோல் ‘வேகவ்ோ’ என்ற 

முன்ெனோட்டு எழு�ப்்ப்ட வ�ண்டும  
cyclobutane cyclopentane cyclobutene cyclooctane

irf;NshgpA+l;Nld; irf;Nshngd;Nld; irf;NshgpA+l;Bd; irf;NshMf;Nld;

�வ்யத்தில் ஒவர ்பதிலி மட்டும இ்டம 

ெ்பற்றிருப்பின் அ�ன் அவமவி்டத்திவன 

குறித்துககோட்்ட வ�ண்டியதில்வல.

C2H5
CH3 OH

ethylcyclobutane methylcyclohexane cyclohexanol
vj;jpy; 
irf;NshgpA+l;Nld;

nkj;jpy;
irf;Nshn`f;Nrd;

irf;Nshn`f;rdhy;

�வ்யத்தில் ஒன்றிற்கும வமற்்பட்்ட ்பதிலிகள 

இ்டம ெ்பற்றிருப்பின், �வ்யமற்ற திறந்� ேஙகிலி 

வேர்மஙகளில் பின்்பற்றிய�ோறு, அப்்பதிலிகளின் 

அவமவி்டத்திவன குறிகக ்பயன்்படும எண்களின் 

கூட்டுத்ெ�ோவக குவற�ோக அவமயும �வகயில், 

எண் இ்டவ�ண்டும

CH3

CH2CH3

CH3

CH3

C2H5

CH3

CH3

CH2CH3

CH3

C2H5

1
2

3

4 5

3
2
1

6
5

4

2
14

5

3

1
2
3

4
5

6

1-ethyl-2-methylcyclopentane
1-ethyl-2,3-dimethylcyclohexane

2-ethyl-1,1-dimethylcyclopentane 5-ethyl-2-methylcyclohex-1-ene

1-vj;jpy;-2-nkj;jpy;irf;Nshngd;Nld;

2-vj;jpy;-1>1-ilnkj;jpy;irf;Nshngd;Nld; 5-vj;jpy;-2-nkj;jpy;irf;Nshn`f;];-1-<d;

1-vj;jpy;-2>3-ilnkj;jpy;irf;Nshn`f;Nrd;
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விதி வி்ளகக எடுத்துககோடடு

�வ்யமோனது அ�னு்டன் இவணககப்்பட்டுள் 

ஆல்வகல் ெ�ோகுதியில் கோணப்்படும கோர்்பன் 

களின் எண்ணிகவகவய வி்ட குவற�ோன 

கோர்்பன் அணுககவ்க ெகோண்டிருந்�ோல் 

அச்வேர்மமோனது ஆல்வகனின் ெ்பறுதியோக 

ெ்பயரி்டப்்ப்ட வ�ண்டும.  வமலும �வ்யமோனது 

்பதிலியோக கரு�ப்்ப்ட வ�ண்டும.  மோறோக 

�வ்யத்தில் அதிக கோர்்பன் அணுககள 

இருப்பின் அச்வேர்மம �வ்ய ஆல்வகனின் 

ெ்பறுதியோக ெ்பயரி்டப்்ப்ட வ�ண்டும.

CHCH
1 2 3 4

3 CH2 CH3

2-Cyclopropylbutane
(derivative of alkane)

CH
CH3CH3

2-Propylcyclobutane
(derivative of cycloalkane)

Cl

1 2
34

3-Chlorocyclobut-1-ene
(Double bond get prefernce over 

substituent-Cl for 
numbering)2-GNug;igy;irf;NshgpA+l;Nld;

(irf;NshMy;Nfdpd; ngWjp)

2-irf;NshGug;igy;gpA+l;Nld;
(My;Nfdpd; ngWjp) 3-FNshNuhirf;NshgpA+l;-1-<d;

(vz;zpLtjw;F - Cl If; fhl;bYk;
,ul;il gpizg;G Kd;Dhpik ngWfpwJ)

CHCH
1 2 3 4

3 CH2 CH3

2-Cyclopropylbutane
(derivative of alkane)

CH
CH3CH3

2-Propylcyclobutane
(derivative of cycloalkane)

Cl

1 2
34

3-Chlorocyclobut-1-ene
(Double bond get prefernce over 

substituent-Cl for 
numbering)2-GNug;igy;irf;NshgpA+l;Nld;

(irf;NshMy;Nfdpd; ngWjp)

2-irf;NshGug;igy;gpA+l;Nld;
(My;Nfdpd; ngWjp) 3-FNshNuhirf;NshgpA+l;-1-<d;

(vz;zpLtjw;F - Cl If; fhl;bYk;
,ul;il gpizg;G Kd;Dhpik ngWfpwJ)

CHCH
1 2 3 4

3 CH2 CH3

2-Cyclopropylbutane
(derivative of alkane)

CH
CH3CH3

2-Propylcyclobutane
(derivative of cycloalkane)

Cl

1 2
34

3-Chlorocyclobut-1-ene
(Double bond get prefernce over 

substituent-Cl for 
numbering)2-GNug;igy;irf;NshgpA+l;Nld;

(irf;NshMy;Nfdpd; ngWjp)

2-irf;NshGug;igy;gpA+l;Nld;
(My;Nfdpd; ngWjp) 3-FNshNuhirf;NshgpA+l;-1-<d;

(vz;zpLtjw;F - Cl If; fhl;bYk;
,ul;il gpizg;G Kd;Dhpik ngWfpwJ)

்பகக ேஙகிலியோனது விவனச் ெேயல் 

ெ�ோகுதிவயக ெகோண்டிருப்பின் �வ்யத்தில் 

எத்�வன கோர்்பன் அணுககள இருப்பினும 

அலிவேகளிக �வ்யமோனது ்பதிலியோகவ� 

கரு�ப்்ப்டவ�ண்டும

CH

CH3

CHO
12

3

2-cyclobutylpropanal

CH C

O

CH3CH2CH3

3-cyclohexylpentan-2-one

12345

2-irf;NshgpA+l;ily;Gug;gdy;
3-irf;Nshn`f;iry;ngd;ld;-2-Xd;

�வ்யமோனது இரட்வ்டப் பிவணப்பிவன 

ெ்பற்றிருந்து, ்பககச் ேஙகிலியோனது விவனச் 

ெேயல் ெ�ோகுதிவயப் ெ்பற்றிருப்பின், வேர்மமோனது 

்பககச் ேஙகிலியின் ெ்பறுதியோக ெ்பயரி்டப்்ப்ட 

வ�ண்டும வமலும �வ்யமோனது ்பதிலியோக 

கரு�ப்்ப்டவ�ண்டும

CH CHOCH3
1

1

2

3

4

3 2

2-(cyclobut-2-en-1-yl)-propanal

CH2 CH

CH3

CH2 COOH
1

1
2

2

4-(cyclopent-3-en-1-yl)-3-methylbutanoic acid

44
5

3

3

CH CHOCH3
1

1

2

3

4

3 2

2-(cyclobut-2-en-1-yl)-propanal

CH2 CH

CH3

CH2 COOH
1

1
2

2

4-(cyclopent-3-en-1-yl)-3-methylbutanoic acid

44
5

3

3

�வ்யம மற்றும ்பககச்ேஙகிலி ஆகிய இரண்டும 

விவனச் ெேயல் ெ�ோகுதிகவ்ப் ெ்பற்றிருப்பின், 

முன்னுரிவம �ரிவேப்்படி மு�லில் அவமந்துள் 

விவனச் ெேயல் ெ�ோகுதிவய எது ெ்பற்றுள்வ�ோ 

அ�ன் அடிப்்பவ்டயில் மூல வஹட்வரோகோர்்பன் 

(மூல �ோர்த்வ�) தீர்மோனிககப்்ப்ட வ�ண்டும.

NO2 CH CH COOH

3-(3-nitrocyclopentyl) - prop-2-enoicacid

3

2 3 2 1

1

4 5

3-(3-iel;Nuhirf;Nshngd;ily;)
-Gug;-2-<dhapf;mkpyk; 
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விதி வி்ளகக எடுத்துககோடடு

�வ்யம மற்றும ்பககச்ேஙகிலி ஆகிய 

இரண்டும ஒவர விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதியிவனப் 

ெ்பற்றிருப்பின், �வ்யம மற்றும ்பககச்ேஙகிலி 

ஆகிய இரண்டிலும கோணப்்படும கோர்்பன் 

அணுககளின் எண்ணிகவகவயப் ெ்போறுத்து மூல 

வஹட்வரோ கோர்்பன் தீர்மோனிககப்்படும.

OH

CH2 CH

OH

CH3
1

1 2 32

3
4

5

6

2-(2-hydroxypropyl)cyclohexan-1-ol
2-(2-i`l;uhf;]pGug;igy;)
irf;Nshn`f;rd;-1-My;

ஒன்றிற்கும வமற்்பட்்ட அலிவேகளிக 

�வ்யஙகள ஒரு கோர்்பன் ேஙகிலியு்டன் 

இவணககப்்பட்டிருப்பின், அலிவேகளிக 

�வ்யஙகள ்பதிலிக்ோக கரு�ப்்பட்டு 

ஆல்வகனின் ெ்பறுதியோக ெ்பயரி்டப்்ப்ட வ�ண்டும.  

இந்வைர்வில், ஆல்வகன் மற்றும �வ்யத்தில் 

உள் கோர்்பன் அணுககளின் எண்ணிகவக 

கருத்திற்ெகோள்ப்்ப்ட வ�ண்டியதில்வல.

1-(cyclobutyl)- 2- (cyclopropyl) - ethane

CH
2 
- CH

2 

2 1

1-(irf;NshgpA+l;ily;)-2-(irf;NshGug;igy;)-
<j;Njd;

அலிவேகளிக �வ்யமோனது 

ெ்பன்சீன் �வ்யத்து்டன் வைரடியோக 

இவணககப்்பட்டிருப்பின் அச்வேர்மம ெ்பன்சீனின் 

ெ்பறுதியோகப் ெ்பயரி்ட வ�ண்டும. cyclopentylbenzene
irf;Nshngd;ily;ngd;rPd;

அலிவேகளிக �வ்யமோனது விவன ெேயல் 

ெ�ோகுதியு்டன் �வ்யத்தில் சில ்பதிலிகவ்யும 

ெ்பற்றிருப்பின் அத்ெ�ோகுதிகவ்க குறிப்பி்ட 

�குந்� முன்ெனோட்டு/பின்ெனோட்டுகவ் 

்பயன்்படுத்� வ�ண்டும. வமலும, விவனச்ெேயல் 

ெ�ோகுதிவய மூல �ோர்த்வ�ககு 

கருத்திற்ெகோள்ோமல் அவ�களுககு �குந்� 

எண் �ேஙகி அவ�கவ் பின்ெனோட்டில் 

குறிப்பி்ட வ�ண்டும

4 1

3
2

COOH

CONH2

2-carbamoylcyclobutane-1-carboxylic acid

COOH

cyclohexanecarboxylic acid
irf;Nshn`f;Nrd;fhh;ghf;]pypf; mkpyk; 2-fhh;gNkhapy;irf;NshgpA+l;Nld;-1-fhh;ghf;]pypf;mkpyk;

4 1

3
2

COOH

CONH2

2-carbamoylcyclobutane-1-carboxylic acid

COOH

cyclohexanecarboxylic acid
irf;Nshn`f;Nrd;fhh;ghf;]pypf; mkpyk; 2-fhh;gNkhapy;irf;NshgpA+l;Nld;-1-fhh;ghf;]pypf;mkpyk;

 

பின்�ரும வேர்மஙகளுககு �டி� �ோயப்்போடுகவ் எழுதுக.

i. வேகவ்ோ ெஹக்ோ-1,4-வ்டயீன்

ii. எத்வ�வனல் வேகவ்ோ ெஹகவ்ன்

?தன்மதிபபீடு
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அநரோநமடடிக நேரமஙகளுககுப ப்பயரிடுதல்

 அவரோவமட்டிக வேர்மமோனது உட்கரு 

மற்றும ்பககச் ேஙகிலி ஆகிய இரு ்பகுதிகவ் 

உள்்டககியது.

(A) உடகரு: அவரோவமட்டிக வேர்மத்தில் 

கோணப்்படும ெ்பன்சீன் �வ்யம உட்கரு 

எனப்்படுகிறது.

இது பின்�ருமோறு குறிப்பி்டப்்படுகிறது.

or or
HC

HC
C

CH

CH
C

H

H

or

(B) ்பககச ேஙகிலி:  ெ்பன்சீன் �வ்யத்தில் 

உள் ஒன்று அல்லது அ�ற்கு வமற்்பட்்ட 

வஹட்ரென் அணுககவ் ஆல்வகல் 

அல்லது அலி்போட்டிக ெ�ோகுதியோல் ்பதிலீடு 

ெேயயப்்பட்டு அத்ெ�ோகுதிகள உட்கருவு்டன் 

இவணககப்்பட்டிருப்பின் அவ� ்பகக ேஙகிலி 

என அவேககப்்படுகிறது.

ஆல்வகல் ெ�ோகுதி

R Alkyl group (side chain)

nucleus

My;ify; njhFjp
(gf;f rq;fpyp)

cl;fU

உட்கரு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று 

வஹட்ரென் அணுககள முவறவய பிற 

ெ�ோகுதிக்ோல் ெ்பன்சீன் �வ்யத்தில் ்பதிலீடு 

ெேயயப்்பட்டிருப்பின் அவ� முவறவய வமோவனோ, 

வ்ட மற்றும ட்வர ்பதிலீடு ெேயயப்்பட்்ட ெ்பறுதிகள 

என அவேககப்்படுகின்றன.

எடுத்துககோடடு:
Cl ClCl

Cl

ClCl
monosubstituted disubstituted trisubstituted

, ,

xw;iw gjpyPL mile;j ,U gjpyPL mile;j %d;W gjpyPL mile;j 

1

5

6 2

3
4

(1, 2) 
(ortho-adjacent represented as o-

 (60°)

1

5

6 2

3

4
(1, 3) 

(meta alternate) represented as m-
 (120°)

(1, 4) 
(para opposite) represented as p-

q (180°)

X
ortho 

meta
para

meta

ortho 

X=substituent
X=gjpyp

Mh;Njh-mUfUNf-o-vdf; Fwpg;gplg;gLfpwJ
(60°)

ghuh-Neu; vjpNu -p-vdf; Fwpg;gplg;gLfpwJ
(180°)

Mu;Njh Mu;Njh 

nkl;lhnkl;lh

ghuh

nkl;lh-xd;Wtpl;Lxd;W-m-vdf; Fwpg;gplg;gLfpwJ
(120°)

 ெ்பன்சீனில் உள் ஒன்றிற்கும வமற்்பட்்ட 
வஹட்ரென் அணுககள பிற அணுககள அல்லது 
ெ�ோகுதிக்ோல் ்பதிலீடு ெேயயப்்படும வ்போது, 
அத்ெ�ோகுதிகளின் இ்ட அவம�ோனது 1,2,3,…. 
வ்போன்ற எண்ணுருகக்ோல் குறிப்பி்டப்்படுகின்றன.  
இரு ்பதிலீடு ெேயயப்்பட்்ட ெ்பன்சீன்களில், 
ெ�ோ்டர்புவ்டய ெ�ோகுதிகளின் இ்ட அவம�ோனது 
பின்�ருமோறு குறிப்பி்டப்்ப்டலோம.

 ஆ ர் த் வ � ோ - அ ரு க ரு கி ல் - o - எ ன் ற 
எழுத்�ோல் குறிப்பி்டப்்படுகின்றது.

ெமட்்டோ-ஒன்றுவிட்டு ஒன்று-m-என்ற எழுத்�ோல் 
குறிப்பி்டப்்படுகின்றது.

 ்போரோ-வைெரதிர்-p-என்ற எழுத்�ோல் 
குறிப்பி்டப்்படுகின்றது.
 அவரோவமட்டிக வேர்மஙகள அடிப்்பவ்டயில் 
இரு �வகக்ோகப் பிரிககப்்படுகின்றன.
 1. உட்கரு ்பதிலீடு ெேயயப்்பட்்ட 
அவரோவமட்டிக வேர்மஙகள: இத்�வகய 
வேர்மஙகளில் விவனெேயல் ெ�ோகுதி 

ெ்பன்சீன் �வ்யத்து்டன் வைரடியோக 

இவணககப்்பட்டுள்ன.  இவ�கள ெ்பன்சீனின் 

ெ்பறுதியோக ெ்பயரி்டப்்படுகின்றன.
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CH3
CH3

CH3

CH3

CH3

benzene
(toluene) (o-xylene)

(m-xylene)

methyl benzene 1,2-dimethyl benzene

1,3-dimethyl benzene

CH3

CH3
1,4-dimethyl benzene
(p-xylene)

ngd;rPd;
nkj;jpy;ngd;rPd;
(nlhYaPd;)

1>2-ilnkj;jpy;ngd;rPd;
(O-n`f;ypd;)

1>3-ilnkj;jpy;ngd;rPd;
(m-n`f;ypd;)

1>4-ilnkj;jpy;ngd;rPd;
(p-n`f;ypd;)  

CH3

CH3H3C

(mesitylene)
1,3,5-trimethyl benzene

CH3

CH3

CH3

1,2,3-trimethyl benzene

CH3

CH3

CH3
1,3,4-trimethyl benzene

1>3-5-l;iunkj;jpy;ngd;rPd;
nkrpilypd; 1>2>3-l;iunkj;jpy;ngd;rPd;

1>3>4-l;iunkj;jpy;ngd;rPd;

உடகரு ்பதிலீடு பேயயப்படை அநரோநமடடிக 
ெோலஜன் நேரமஙகள்.

Cl

1,2-dichlorobenzene

Cl
Cl

chlorobenzene
o-dichlorobenzene

CH3

Cl

m-chlorotoluene
1-chloro-3-methylbenzene

FNshNuhngd;rPd;

1>2-ilFNshNuhngd;rPd;
O-ilFNshNuhngd;rPd;

1-FNshNuh-3-nkj;jpy;ngd;rPd;
m-FNshNuhnlhYaPd;

2. இத்�வகய வேர்மஙகளில் விவனெேயல் 

ெ�ோகுதியோனது ெ்பன்சீன் �வ்யத்து்டன் 

இவணககப்்பட்்ட ்பகக ேஙகிலியில் இ்டம 

ெ்பற்றிருககும.  இவ�கள ெ�ோ்டர்புவ்டய 

அலி்போட்டிக வேர்மஙகளின் பீனனல் 

ெ்பறுதிக்ோகப் ெ்பயரி்டப்்படுகின்றன.

CH2 Cl CHCl2

CCl3

 phenyl chloromethane
(benzyl chloride)

 phenyldichloromethane
(benzaldichloride)

 phenyltrichloromethane
(benzotrichloride)

gPidy; FNshNuhkPj;Njd;
(ngd;iry; FNshiuL)

gPidy;ilFNshNuhkPj;Njd;
(ngd;iry;ilFNshiuL)

gPidy;l;iuFNshNuhkPj;Njd;
(ngd;Nrhl;iuFNshiuL)

அடரல் பதோகுதிகள்

or C6H5

CH2

or C6H5-CH2

HC

or C6H5CH

ngd;iry;gPidy;

ngd;rhy;

 ்பககச் ேஙகிலி மற்றும ெ்பன்சீன் �வ்யம 

ஆகிய�ற்றிலிருந்து மூல வஹட்வரோ கோர்்பவன 

ெ�ரிவு ெேய�ல் என்்பது ஏறத்�ோே அலிவேகளிக 

வேர்மஙகளுககு பின்்பற்றிய விதிகளின் 

அடிப்்பவ்டயிலோனது.

3) பின்�ரும வேர்மஙகளுககு �டி� 

�ோய்போடுகவ் எழுதுக.

i. m-வ்டவைட்வரோ ெ்பன்சீன்

ii. p-வ்டகுவ்ோவரோ ெ்பன்சீன்

iii. 1,3,5-ட்வரமீத்வ�ல் ெ்பன்சீன்

?தன்மதிபபீடு
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அடைடேை11.3.1.2: சில நேரமஙகளுககோை IUPAC ப்பயரகள்
வேர்மஙகளின் �டி�ஙகள மற்றும ெ்பயர் இ்ட அவமவு எண்ணு்டன் 

முன்ெனோட்டு
மூல 

�ோர்த்வ�
மு�ன்வம 

பின்ெனோட்டு
இரண்்டோம நிவல 

 பின்ெனோட்டு

CH3 CH2 CH CH2 CH3

CH3

1 2 3 4 5

3-ெமத்தில்ெ்பன்வ்டன் 
(3-methylpentane)

3-ெமத்தில்
3-methyl

ெ்பன்ட்
pent

ஏன்
ane –

CH
1 2 3 4 5

6

7

3 C CH2 CH2 CH CH3

CH3

CH3 CH2

CH3

3-ட்வரெமத்தில்ெஹப்வ்டன் 
(2,2,5-trimethylheptane)

2,2,5-ட்வரெமத்தில்
2,2,5- trimethyl

ெஹப்ட்
Hept

ஏன்
ane –

CH
1 2 3 4 5

3 CH CH CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

3-எத்தில் -2- ெமத்தில்ெ்பன்வ்டன் 
(3-ethyl-2-methylpentane)

3-எத்தில் -2-ெமத்தில்
3-ethyl-

-2-methyl

ெ்பன்ட்
pent

ஏன்
ane –

CH3 CH CH2 CH3

CHO
1

2 3 4

2-ெமத்தி பியூட்்டனல் (2-methylbutanal)

2-ெமத்தில் 
2-methyl

பியூட்
but

ஏன்
ane

அல்
al

CH3 CH2 CH
1

2 3 4
CH CH2

COOH

2-எத்தில்பியூட்-3-ஈனோயிகஅமிலம 
(2-ethylbut-3-enoic acid)

-2-எத்தில்
2-ethyl

பியூட்
but

ஈன்
ene

ஆயிக 
அமிலம

oic acid

HOOC C CH2 CH2 CH2

CHO

CH3 CH2

CH3

1

Primary
Functional
group

2 3 4 5

6

7

2-்போர்வமல்-
2-ெமத்தில்ெஹப்்டனோயிக அமிலம

2-formyl-2-methylheptanoic acid

2-்போர்வமல் -2-ெமத்தில்
2-formyl-2-methyl

ெஹப்ட்
hept

ஏன்
ane

ஆயிக 
அமிலம

oic acid

HOOC C CH2 CH2 CH OH

CH
1 2 3 4 5

6

7

3

CH3 CH2

CH3

5-வஹட்ரோகஸி-2,2-
வ்டெமத்தில்ெஹப்னோயிகஅமிலம 
5-hydroxy-2,2-dimethylheptanoic acid

5-வஹட்ரோகஸி -2,2- 
வ்டெமத்தில்

5-hydroxy-2,2-dimethyl

ெ்பன்ட்
hept

ஏன்
ane

ஆயிக 
அமிலம

oic acid
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வேர்மஙகளின் �டி�ஙகள மற்றும ெ்பயர் இ்ட அவமவு எண்ணு்டன் 
முன்ெனோட்டு

மூல 
�ோர்த்வ�

மு�ன்வம 
பின்ெனோட்டு

இரண்்டோம நிவல 
 பின்ெனோட்டு

H3C CH2 CH CH2 CH CH2 CH2 CH3

COOHCOOH
1

2 3 4

5

2-எத்தில்-4-புரப்வ்பல்ெ்பன்வ்டன்வ்டயோ
யிகஅமிலம 

2-ethyl-4-propylpentanedioic acid

2-எத்தில் -4-புரப்வ்பல்
2-ethyl- 4-propyl

ெ்பன்ட்
pent

ஏன்
ane

ஆயிக 
அமிலம

oic acid

CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3

CH3

123456

3-ெமத்தில்ெஹகேன் 
(3-methylhexane)

3-ெமத்தில்
3-methyl

ெஹகஸ
hex

ஏன்
ane –

CH3 CH CH2 CH3

CHO

2

1

3 4

2-ெமத்திபியூட்்டனோல் (2-methylbutanal)

2-ெமத்தில் 
2-Methyl

பியூட்
but

ஏன்
ane

அல்
al

CH3 CH2 CH CH CH2

COOH

2 3 4

1

2-எத்தில்பியூட்-3-ஈனோயிக அமிலம
2-ethylbut-3-enoic acid

2-எத்தில் 
2-ethyl

பியூட்
but

3-ஈன்
3- ene

ஆயிக 
அமிலம

oic acid

CH3 CH2 CH CH2 CH2CN

CH3

6 5 4 3 2 1

4-ெமத்தில் ெஹகவ்ன்வைட்வரல்
4-methylhexanenitrile

2-ெமத்தில்
4-methyl

ெஹகஸ
hex

ஈன்
ene

வைட்வரல்
nitrile

CH2 CH CH CH3

CONH2

4 3 2
1

2-ெமத்தில்பியூட்-3-ஈனவமடு
2-methylbut-3-enamide

2-ெமத்தில் 
2-methyl

பியூட்
but

3-ஈன்
3 - ene

அவமடு
amide

CH3 CH CH2 CH CH

OH

CH3
1 2 3 4 5 6

ெஹகஸ-4-ஈன்-2-ஆல் (hex-4-en-2-ol)

ெஹகஸ
hex

4-ஈன்
4 - ene

2-ஆல்
2- ol

CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3

CH3 C2H5

7 6 5 4 3 2 1

3-எத்தில்-5-ெமத்தில்ெஹப்வ்டன்
3-ethyl-5-methylheptane

3-எத்தில் -5-ெமத்தில் 
3-ethyl -5- methyl

ெஹப்ட்
hept

ஏன்
ane –

CH3 CH CH CH2 CH2 CH3

CH3

C2H5

1 2 3 4 5 6

3-எத்தில்-2-ெமத்தில்ெஹகவ்ன் 
3-ethyl-2-methylhexane

3-எத்தில் -2-ெமத்தில்
3-ethyl-2-methyl

ெஹகஸ
hex

ஏன்
ane

–
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வேர்மஙகளின் �டி�ஙகள மற்றும ெ்பயர் இ்ட அவமவு எண்ணு்டன் 
முன்ெனோட்டு

மூல 
�ோர்த்வ�

மு�ன்வம 
பின்ெனோட்டு

இரண்்டோம நிவல 
 பின்ெனோட்டு

CH3 CH2 C CH CH2 CH3

CH2

CH3

CH2 CH3

C2H5

1234

5 6 7

3,4-வ்டஎத்தில்-4-ெமத்தில்ெஹப்வ்டன்
3,4-diethyl-4-methylheptane

3,4-வ்டஎத்தில்
4-ெமத்தில்
3,4-diethyl-

4-methyl

ெஹப்ட்
hept

ஏன்
ane

–

CH3 C CH CH CH3

CH3 CH3

1 2 3 4 5

2,4-வ்டெமத்தில்ெ்பன்ட்-2-ஈன்
2,4-dimethylpent-2-ene

2,4-வ்டெமத்தில் 
2,4-dimethyl

ெ்பன்ட்
pent

2- ஈன்
2 - ene

–

CH3 CH CH CH C

CH3

CH CH2
7 6 5 4 3 2 1

3-ெமத்தில்ெஹப்்டோ-1,3,5-ட்வரயீன்
3-methylhepta-1,3,5-triene

3-ெமத்தில்
3-methyl

ெஹப்ட்
hept

1, 3, 5 -  
ட்வரஈன்

1, 3, 5 - 
triene

–

CH3 CH2 CH2 C CH
5 4 3 2 1

1-ெ்பன்வ்டன் அல்லது ெ்பன்ட் -1-ஐன் 
1-pentyne (or) pent -1- yne

–
ெ்பன்ட்

pent

1, 3, 5 - 
ஐன்

1- yne
–

H3C C OH

CH3

CH3

2

3

1

2-ெமத்தில் புரப்்பன்-2-ஆல்
2-methyl propan-2-ol

2-ெமத்தில்
2-methyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

2- ஆல்
2-ol

H3C CH CH2 CH2

CH3 CH2OH
5 4 3 2

1

4-ெமத்தில் ெ்பன்்டன்-1-ஆல்
4-methylpentan -1- ol

4-ெமத்தில்
4-methyl

ெ்பன்ட்
pent

ஏன்

ane

1- ஆல்
1-ol

H3C C

CH3

CH3

CH2OH
1

2
3

2-ெமத்தில் புரப்்பன்-1-ஆல்
2,2-dimethyl propan -1- ol

2,2-வ்டெமத்தில்
2,2-dimethyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

1- ஆல்
1-ol

CH3 CH2 C OH

O

123

2-புரப்்பனோயிக அமிலம (propanoic acid)

புரப்
prop

ஏன்
ane

ஆயிக 
அமிலம

oic acid
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வேர்மஙகளின் �டி�ஙகள மற்றும ெ்பயர் இ்ட அவமவு எண்ணு்டன் 
முன்ெனோட்டு

மூல 
�ோர்த்வ�

மு�ன்வம 
பின்ெனோட்டு

இரண்்டோம நிவல 
 பின்ெனோட்டு

CH2 CH2 CH CH2

CH3

CHO1 5 4 3 2 12

3
4

3-ெமத்தில் -5-1 (1,3-வ்டெமத்தில் 

வேகவ்ோபியூட்வ்டல்)
3-methyl-5-(1,3-dimethylcyclobutyl)

pentanal

3-ெமத்தில் -5- 
(1,3-வ்டெமத்தில் 

வேகவ்ோபியூட்வ்டல்)
3-methyl-5-

(1,3-dimethylcyclobutyl)

ெ்பன்ட்
pent

ஏன்
ane

அல்
al

CH CHOCH3
3 2 1

 

2-வேகவ்ோெ்பன்வ்டல்புரப்்பனோல்
2-cyclopentylpropanal

2-வேகவ்ோெ்பன்வ்டல்
2-cyclopentyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

ஆல்
al

CH CHOCH3
3 2 1

1

2

3

4

 

2-(வேகவ்ோபியூட்-2-ஈவனல் 

புரப்்பனல்)
2-(cyclobut-2-enyl)propanal

2-(வேகவ்ோபியூட்-2-
ஈவனல்)

2-(cyclobut-
2-enyl)

புரப்
prop

ஏன்
ane

ஆல்
al

CH3 CH2 C CH2 CH3

O

1 2 3 4 5

ெ்பன்்டன் -3-ஓன்
pentan-3-one

–
ெ்பன்ட்

pent
ஏன்
ane

3-ஓன்
3 - one

CH3C CH

CH3

C

O

CH3
5 4 3 2 1

ெமத்தில் ெ்பன்ட்-3-ஈன்-2-ஓன்
4-methylpent-3-en-2-one

4-ெமத்தில்
4-methyl

ெ்பன்ட்
pent

3- ஈன்
3- ene

2-ஓன்
2-one

CH3 CH2 C C

O

CH
5 4 3 2 1

ெ்பன்ட்-1-ஐன்-3-ஓன்
pent-1-yne-3-one

–
ெ்பன்ட்

pent
1- ஐன்
1- yne

3-ஓன்
3- one

CH CH COOH
3 2 1

3 பீவனல் புரப்-2-ஈனோயிகஅமிலம
3phenyl prop -2-enoicacid

3-பீவனல்
3-phenyl

புரப்
prop

2- ஈன்
2- ene

ஆயிக 
அமிலம
oic acid
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வேர்மஙகளின் �டி�ஙகள மற்றும ெ்பயர் இ்ட அவமவு எண்ணு்டன் 
முன்ெனோட்டு

மூல 
�ோர்த்வ�

மு�ன்வம 
பின்ெனோட்டு

இரண்்டோம நிவல 
 பின்ெனோட்டு

CH3 CH2 CH2 NH CH3
3 2 1

N-ெமத்தில்புரப்்பன்-1-அமீன்
N-methylpropan-1-amine

N-ெமத்தில்
N-methyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

1-அமீன்
1-amine

CH3 CH NH

CH3

CH3
3 2

1

N-ெமத்தில்புரப்்பன்-2-அமீன்
N-methylpropan-2-amine

N-ெமத்தில்
N-methyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

2-அமீன்
2-amine

CH3 CH2 CH2 N CH3

CH3

3 2 1

N,N-வ்டெமத்தில் புரப்்பன்-1-அமீன்
N,N-dimethylpropan-1-amine

N,N-வ்டெமத்தில்
N,N-dimethyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

1-அமீன் 
1-amine

CH3 CH2 CH2 N CH2

CH3

CH3
3 2 1

N,N-எத்தில்-N- 

ெமத்தில்புரப்்பன்-1-அமீன்
N-ethyl-N-methylpropan-1-amine

N, எத்தில் 
N-வ்டெமத்தில்

N-ethyl-
N-methyl

புரப்
prop

ஏன்
ane

1-அமீன் 
1-amine

N(CH3)2

N,N-வ்டெமத்தில் ெ்பன்சீனவமன்
N,N-dimethylbenzenamine

N, N-வ்டெமத்தில்
N,N-dimethyl

ெ்பன்சீன்
benzene

அமீன் 
amine

CH3 CH2 CH CH CH2 COOH

CH2

CH2OH

OH

6 5 4 3 2 1

4-வஹட்ரோகஸி-3- (2 - வஹட்ரோகஸி 

எத்தில்) ெஹக்னோயிகஅமிலம
4-hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)

hexanoic acid

4, வஹட்ரோகஸி -3- 
(2-வஹட்ரோகஸிஎத்தில்) 

ெஹக்னோயிக 
அமிலம.

4-hydroxy-3-(2-
hydroxyethyl)

ெஹக்ோ
hexa

ஏன்
ane

ஆயிக 
அமிலம 
oic acid

11.4. கரிமச நேரமஙகளின் அடமபபுகட்ள குறிககோடடுதல்

 ஒரு வேர்மத்தின் மூலககூறு �ோயப்்போடு என்்பது அதில் அ்டஙகியுள் அணுககளின் 

எண்ணிகவககவ்க குறிப்பிடும எளிய �டி�வமப்பு ்பற்றிய குவறந்�்பட்ே �க�வல �ரும 

ஒன்றோகும.  கரிமச் வேர்மஙகளின் அவமப்பிவன பின்�ரும ஏவ�னும ஒரு முவறயிவனப் ்பயன்்படுத்தி 

குறித்துககோட்்டலோம.
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1. லூயிஸ அவமப்பு அல்லது புளளி அவமப்பு 2. வகோடு பிவணப்பு அவமப்பு

3. குறுககப்்பட்்ட அவமப்பு     4. பிவணப்புக வகோடு அவமப்பு

 ஒரு மூலககூறிற்கு எவ�ோறு லூயிஸ அவமப்பிவன �வர�து என ைோம அறிவ�ோம.  வகோட்டு 
பிவணப்பு அவமப்பு என்்பது, லூயிஸ �டி�த்தில் இரு எலகட்ரோன் ேகப்பிவணப்பிவன ஒரு சிறு வகோட்டினோல் 
(-) குறிப்்ப�ோல் ெ்பறப்்படுகிறது.  ஒரு ஒற்வற வகோடு ஒற்வற ேகப்பிவணப்பிவணயும, இரு சிறு வகோடுகள 
(1σ பிவணப்பு, 1π பிவணப்பு) ஆகிய இரட்வ்ட பிவணப்பிவன குறிப்பிடுகிறது.  மூன்று சிறுவகோடுகள 
முப்பிவணப்பிவன (1σ பிவணப்பு, 2 π பிவணப்புகள) குறிப்பிடுகின்றன. ்பல் இன அணுககள மீதுள், 
�னித்� இரட்வ்ட எலகட்ரோன்கவ் குறித்து கோட்்டலோம அல்லது குறிககப்்ப்டோமலும இருககலோம. இது 
முழுவம அவ்டந்� அவமப்பு �ோயப்்போட்டிவன குறிககும.

 அவமப்பு �ோயப்்போட்டிவன வமலும சுருககமோகக குறிப்பிடும �வகயில், ேகப்பிவணப்பிவன 
குறித்துககோட்டும சில அல்லது அவனத்து சிறு வகோடுகவ்யும �விர்ககலோம வமலும ஒவர மோதிரியோன 
ெ�ோகுதிகள இவணககப்்பட்டிருப்பின் அ�ன் எண்ணிகவகயிவன கீெேோட்்டோகக குறிப்பி்டலோம.  
இ�வனப் ெ்பறப்்படும அவமப்பு �ோயப்்போடு சுருககப்்பட்்ட �ோயப்்போடு எனப்்படும.

 அவமப்பு �ோயப்்போடு எழுது�வ� வமலும எளிவமயோககும �வகயில் கரிம வ�தியியல் 
அறிஞர்கள கரிமச் வேர்மஙகளின் அவமப்பிவன வகோடுகவ் மட்டுவம ்பயன்்படுத்தி குறித்துககோட்டும 
மற்ெறோரு முவறயிவனப் ்பயன்்படுத்துகின்றனர்.  இவ�ோறு குறித்துககோட்டும முவறயில், கோர்்பன் மற்றும 
வஹட்ரென் அணுககள குறித்துககோட்்டப்்படு�தில்வல.  ்ப்டத்தில் கோட்டியுள்�ோறு, கோர்்பன்-கோர்்பன் 
பிவணப்புகள �வ்ந்து ெேல்லும அவமப்பில் (zig-zag fashion) குறித்துககோட்்டப்்படுகிறது.  ஆகசிென், 
குவ்ோரின் வைட்ரென் மு�லிய �னிமஙகள மட்டும குறிப்பிட்டு எழு�ப்்படுகின்றது.

பின்�ரும எடுத்துககோட்டு வி்ககத்தின் மூலம வமற்கண்டுள் முவறகவ் எளி�ோக புரிந்து ெகோள் 

முடியும.

மூலககூறு 
�ோய்போடு  

முழுவமயோன  
அவமப்பு �ோய்போடு 

சுருககப்்பட்்ட 
அவமப்பு 

பிவணப்பு 
வகோட்டு  

அவமப்பு 

n-(propanol) 
புரப்்பனோல் C3H8O

C C C OH

H H H

H

H H H

CH3–CH2–CH2–OH
OH

1,3-  
C4H6 C C C C H

H H H H

H

CH2=CH–CH=CH2

t-butadiene 
பியூட்வ்டல் 
குவ்ோவரடு

C4H9Cl

C OHCH
H

H

H

H

H

H

H

H

C

C

CCH3 OH

CH3

CH3

OH
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மீத்நதனின் மூலககூறு மோதிரிகள்

 கரிம மூலககூறுகளின் முப்்பரிமோன 
�டி�வமப்புகவ் சிறந்� முவறயில் 
புலககோட்சிப்்படுத்� ்பயன்்படும இயல் 
உ்பகரண அவமப்புகவ் மூலககூறு 
மோதிரிகள எனப்்படுகின்றன.  இவ�கள 
மரம, பி்ோஸடிக, உவலோகம அல்லது �ணிக 
ரீதியில் கிவ்டககககூடிய ெ்போருளகவ்ப் 
்பயன்்படுத்தி �யோரிககப்்படுகின்றன. 
 i. �வரச்ேட்்ட மோதிரி, ii.்பந்து-குச்சி மோதிரி, 
iii. புறெ�ளி நிரப்பு�ல் மோதிரி �வரச்ேட்்டக 
மோதிரியில் அணுககவ் இவணககும 
பிவணப்புகள மட்டுவம குறித்துககோட்்டப்்படும.  
இம மோதிரியில் பிவணப்பின் அவமப்பிற்கு 
மட்டுவம முககியத்து�ம �ரப்்படுகிறது.  
அவ� வைரத்தில் அணுககளின் உரு�்வு 
புறககணிககப்்படுகிறது. ்பந்து குச்சி மோதிரியில் 
அணுககள மற்றும பிவணப்புகள ஆகிய 
இரண்டும குறித்துககோட்்டப்்படுகிறது.  ்பந்து 
அணுககவ்யும,  குச்சியோனது  பிவணப்பிவனயும 

குறிப்பிடுகின்றது.  C=C இரட்வ்டப் பிவணப்பு 
கோணப்்படும வேர்மஙகளில் இப்பிவணப்பிவனக 
குறிப்பி்ட, குச்சிககுப் ்பதிலோக கமபிச் சுருளகள 
்பயன்்படுத்�ப்்படுகின்றன.  இத்�வகய மோதிரி 
்பந்து-சுருள மோதிரி எனப்்படுகிறது.

புறெ�ளி நிரப்பு�ல் மோதிரியில் ஒவெ�ோரு 
அணுவின் உரு�்வும அவ�களின் 
�ோண்்டர்-�ோல்ஸ ஆரத்தின் அடிப்்பவ்டயில் 
குறித்துககோட்்டப்்படுகிறது.

கரிம மூலககூறுகட்ள முப்பரிமோை 
அடமபபில் குறித்துககோடடுதல்

விடு்பட்்ட மற்றும தி்ட வகோட்டு ஆப்பு �டிவில் 
�ோயப்்போட்டிவன குறிப்பிடு�து ஒரு எளிய 
�ேககமோன ைவ்டமுவறயோகும இமமுவறயில் 
இரு ்பரிமோன ்ப்டத்திலிருந்து மூலககூறின் 
முப்்பரிமோன �டி�த்திவன அககோட்சி �ழி 
அறிந்துணர முடியும.  இம முவறயில் ஒரு 
அணுவ�ோடு ைோன்முகி �டிவில் a, b, c மற்றும d 

மூலககூறு 
�ோய்போடு  

முழுவமயோன  
அவமப்பு �ோய்போடு 

சுருககப்்பட்்ட 
அவமப்பு 

பிவணப்பு 
வகோட்டு  

அவமப்பு 

1,3-dimethyl 
cyclopentane 
(வ்டெமத்தில்  

வேகவ்ோ 
ெ்பன்ட்வ்டன்)

C7H16

C

CC

C

C

CC

HH

H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

CH2

CH2
CH2

CH

CH3

CH3CH

மூலககூறு மோதிரிகள்

Frame work Model

்பந்கு-குச்சி மோதிரி �வரச்ேட்்டமோதிரி புற�ளி நிரப்பு�ல் மோதிரி
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ஆகிய ைோன்கு அணுககள அல்லது ெ�ோகுதிகள 
இவணககப்்பட்டிருப்்பவ� ஆப்பு �ோயப்்போட்டின் 
அடிப்்பவ்டயில் பின்�ருமோறு குறிப்பி்டலோம.

 ஒரு தி்ட ஆப்பு (அழுத்�மோக �வரயப்்பட்்ட 
வகோடு) ஆனது, �ோளின் �்த்திற்கு வமற்புரம 
அவமந்துள் பிவணப்பிவன குறித்துககோட்்டப் 
்பயன்்படுகிறது. வமலும விடு்பட்்ட ஆயவு ஆனது 
�்த்திற்கு கீவே அவமயும பிவணப்பிவன 
குறித்துககோட்்டவும ்பயன்்படுகின்றன. �ோளின் 

�்த்திவலவய அவமயும பிவணப்புகள 

�ேககமோன வகோட்டினோல் குறிப்பி்டப்்படுகிறது.

 

C

a

b
d

c

jhspd; jsj;jpy;
cs;s gpizg;Gfs; cw;W Nehf;FgtUf;F

mg;ghy; cs;s gpizg;Gfs;

cw;W Nehf;Fgtiu
Nehf;fp mikAk; gpizg;G

பிஷர அடமபபு ேோயப்போடு

 ஒரு முப்்பரிமோன �டி�வமப்பிவன இரு 

்பரிமோணத்தில் இமமுவற குறித்துககோட்டுகிறது.  

இம முவறயில் சீர்வமயற்ற கோர்்பன் அணுககள 

�ோளின் �்த்தில் குறிககப்்படுகின்றன.  

கிவ்டமட்்ட வகோட்டினோல் குறிககப்்படும ்பதிலிகள  

உற்று வைோககு்பவ� வைோககி அவமயும. 

ெேஙகுத்துக வகோட்டினோல் குறிககப்்படும 

்பதிலிகள உற்று வைோககு்ப�ரி்டமிருந்து விலகி 

அவமகின்றன.  ்டோர்்டோரிக அமிலத்தின் பிஷர் 

அவமப்பு �ோயப்்போடு பின்�ருமோறு.

COOH

COOH

HHO

OHH

*

*

COOH

COOH

OHH

HOH

*

*

COOH

COOH

HHO

OHH

ேோெோரஸ் (Saw Horse) அடமபபு 
ேோயப்போடு

 இமமுவறயில் இரு கோர்்பன் 

அணுககளுககிவ்டவயயோன பிவணப்்போனது 

முவல விட்்ட�ோககில் ேற்வற நீட்்டமோக 

�வரயப்்படுகின்றது.  கீழ் இ்டது புறம உள் கோர்்பன் 

முன்வனோககி இருப்்ப�ோகக கரு�ப்்படுகிறது.  

வமலும வமல் �லதுபுற கோர்்பன் பின்வனோககி 

இருப்்ப�ோகக கரு�ப்்படுகிறது.  இரு அடுத்�டுத்� 

அணுககளுககு இவ்டவய உள் ெ�ோகுதிகளின் 

புறெ�ளி அவமவி்ட ெ�ோ்டர்வ்ப பிஷர் அவமப்பு 

�ோயப்்போடு வி்கக இயலவில்வல. ேோஹோர்ஸ 

அவமப்பு ெ�ோகுதிகளுககு இவ்டவயயோன 

அவமவி்டம ்பற்றிய அறிவ�த் �ருகிறது.

H2N

CH3

CH3

Cl

H

H

HO

CH3

CH3

HO

H

H

நீயூமன் அடமபபு ேோயப்போடு:

 இமமுவறயில் மூலககூறுகள 

கோர்்பன்-கோர்்பன் σ பிவணப்பு அச்சின் �ழிவய 

வைோககப்்படுகின்றன. சிகமோ பிவணப்வ்ப 

உரு�ோககும இருகோர்்பன்கள இரு �ட்்டஙக்ோல் 

குறிப்பி்டப்்படுகின்றன. ஒன்று மற்ற�ன் பின்னோல் 

அவம��ோல் முன்புறமுள் கோர்்பன் மட்டுவம 

்போர்கக இயலும. கண்களுககு அருகில் உள் 

கோர்்பன் ஒரு புளளியோகவும, ெ�ோவலவில் உள் 

கோர்்பன் �ட்்டமோகவும குறிககப்்படுகின்றது. 

எனவ� முன்னோல் உள் கோர்்பனின் C-H 

பிவணப்புகள �ட்்டத்தின் வமயப்புளளியிலிருந்தும 

அவ� வைரத்தில் பின்னோல் உள் 

கோர்்பனின் C-H பிவணப்புகள �ட்்டத்தின் 

சுற்ற்விலிருந்தும குறித்துககோட்்டப்்படுகின்றன. 

இ�ற்றிற்குககிவ்டவயயோன வகோணமதிப்பு 120∘ 
ஆகும
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CHO

CH2OH

HHO

OHH

HOH

CH2OH

CHO

OH H

11.5. கரிமச நேரமஙகளில் கோைப்படும் 
மோறறியம்

 மோற்றியம (Isomerism) என்ற 

ெேோற்கூறு ெ்பர்சீலியஸ அ�ர்க்ோல் 

அறிமுகப்்படுத்�ப்்பட்்டது.  ஒவர மூலககூறு 

�ோயப்்போட்டிவனயும ெ�வவ�று அவமப்பு 

�ோயப்்போடுகள மற்றும ்பண்புகவ்ப் (இயற், வ�தி 

அல்லது இரண்டும) ெ்பற்றுள் கரிமச் வேர்மஙகள 

மோற்றியஙகள எனப்்படும. கரிமச்வேர்மஙகளில் 

இப்்பண்பு மோற்றியம எனப்்படும. மூலககூறுகளில் 

கோணப்்படும அணுககளில் அவமவி்ட மோறு்போடு 

அல்லது பிவணப்பு மோறு்போட்டினோல் இரு 

மோற்றியஙகளின் ்பண்புகள மோறு்படுகின்றன. 

மோற்றியஙகவ் ெ்போது�ோக இருெ்பரும 

பிரிவுக்ோகப் பிரிககலோம. அவ� (i) கட்்டவமப்பு 

மோற்றியஙகள, (i) புறெ�ளி மோற்றியஙகள.

 

மோறறியஙகள்
(ஒநர மூலககூறு ேோய்போடு)

கடைடமபபு மோறறியஙகள்

பு்றபேளி மோறறியஙகள்

 ேஙகிலி

இைஅடமவு

விடைசபேயல்

பமடைோமரகள்

ைோடைோபமரகள்

ேட்ளய ேஙகிலி

ேடிே மோறறியஙகள்
ேடிேடமபபு மோறறியஙகள்

ஒளி சுழறசி மோறறியஙகள்

ேே அடமபபு மோறறியஙகள்

11.5.1 கடைடமபபு மோறறியஙகள்
 இவ�வக மோற்றியஙகள ஒவர 

மூலககூறு �ோயப்்போட்டிவனயும, பிவணப்பு இ்டம 

ெ்பற்றிருககும �ரிவேயவமப்பில் மோறு்பட்டும 

கோணப்்படும.  இவ�கவ் பின்�ருமோறு 

�வகப்்படுத்�லோம. 

(a) ேஙகிலித் பதோைர மோறறியம்
 கோர்்பன் அணுககள கோர்்பன் 

ேஙகிலியில் ஒன்வறோெ்டோன்று எவ�ோறு 

பிவணககப்்பட்டுள்ன என்்பவ�ப் ெ்போறுத்து 

இவ�வக மோற்றியஙகள வ்பறு்படுகின்றன.

CH3CH2CH2CH2CH3

n-ngd;Nld;

CH3CH2CH

CH3

CH3

C

CH3

CH3

CH3CH3

INrhngd;Nld;
2-nkj;jpy;gpA+l;Nld;

epNahngd;Nld;
2>2-ilnkj;jpy; Gug;Ngd;

(b) இைஅடமவு மோறறியம்

 ஒவர ்படி�ரிவேத் ெ�ோ்டவரச் ேோர்ந்� 

இரு வ�று வேர்மஙகள ஒவர மூலககூறு 

�ோய்போடு மற்றும கோர்்பன் ேஙகிலித் ெ�ோ்டவரயும 

ெ்பற்றிருந்து, ்பதிலிகள அல்லது விவனச்ெேயல் 

ெ�ோகுதிகள அல்லது நிவறவுறோ பிவணப்பு 

இ்டம ெ்பற்றிருககும இ்டஅவமவு மோறு்படு��ோல் 

வ�று்பட்்ட அவமப்பு �ோயப்்போடுகவ்ப் ெ்பற்றுள் 

மோற்றியஙகள இ்டஅவமவு மோற்றியஙகள 

எனப்்படுகின்றன.
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எடுத்துககோடடு : 

(i)

CH2CHCH2CH2CH3

CHCHCH2CH3 CH3

%yf;$W tha;;ghL C5H10

ngd;l;-1-<d;

kw;Wk;

ngd;l;-2-<d;

(ii)
CH2CH2CH2CH3

Cl

CH3CHCH2CH3

Cl

%yf;$W tha;g;ghL C4H9Cl

1-FNshNuhgpA+l;Nld;
kw;Wk;

2-FNshNuhgpA+l;Nld;

(iii)

CH3CH2CH2C

O

CH3

CH2 C

O

CH3 CH3CH2

%yf;$W tha;g;ghL C5H10O

ngd;l;-2-Xd;
kw;Wk;

ngd;l;-3-Xd;

(c) விடைசபேயல் பதோகுதி மோறறியம்
 ஒவர மூலககூறு �ோயப்்போட்டிவனயும, 

ெ�வவ�று விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதிகவ்ப் 

ெ்பற்றிருககும ெ�வவ�று வேர்மஙகள 

விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதி மோற்றியஙகள 

எனப்்படும.
எடுத்துககோடடு :

(i)  C3H6O CHOCH2CH3

CH3CCH3

O

Gug;gdy;
My;bi`L njhFjp

Gug;gNdhd;
fPl;Nlh njhFjp

(ii)  C3H6O2 COOHCH2CH3

COOCH3CH3

Guhg;gdhapf; mkpyk;;
mkpyj; njhFjp

nkj;jpy; mrpl;Nll;
v];lh; njhFjp

(அ) இடைமோறறியம் பமடைோபமரிேம்

ஒரு விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதியின் இருபுறமும 

இவணககப்்பட்டுள் கோர்்பன் அணுககளின் 

எண்ணிகவக மோறு்படு��ோல் ஏற்்படும ஒரு சிறப்பு 

�வக மோற்றியம ெமட்்டோெமரிேம எனப்்படும.  

ஒவர மூலககூறு �ோயப்்போட்டிவன ெ்பற்றுள் 

வேர்மஙகளின், விவனச்ெேயல் ெ�ோகுதியு்டன் 

இவணககப்்பட்டுள் ஆல்வகல் ெ�ோகுதிகள 

மோறு்படு��ோல் ஏற்்படும மோற்றியம ெமட்்டோெமரிேம 

எனப்்படும.

 ஈ�ர்கள, கீட்வ்டோன்கள எஸ்டர்கள மற்றும 

ஈரிவனய அமீன்கள வ்போன்ற விவனச்ெேயல் 

ெ�ோகுதிகவ்ப் ெ்பற்றுள் வேர்மஙகளில் இம 

மோற்றியம கோணப்்படுகின்றது.

 அ�ோ�து ஒவர மூலககூறு 

�ோயப்்போட்டிவனயும, நீண்்ட கோர்்பன் ேஙகிலித் 

ெ�ோ்டரில் (வைரோக அல்லது ்பககச் ேஙகிலி 

அவமப்புவ்டய) மோறு்பட்டும கோணப்்படும 

மோற்றியஙகள இவ�வகப்்படும.

(ii) C5H10O C2H5CC2H5

C3H7CCH3

CH3CHCCH3

O

O

O

CH3

(i) C4H10O C3H7OCH3

C2H5OC2H5

CH3CHOCH3

CH3

nkj;jpy; Gug;igy; <jh;
1-kPj;jhf;]p Gug;Ngd;

ilvj;jpy;<jh;
<j;jhf;]p <j;Njd;

nkj;jpy; INrh-Gug;igy; <jh;
2-kPj;jhf;]p Gug;Ngd;

ilvj;jpy;fPl;Nlhd;
ngd;ld;-3-Xd;

nkj;jpy; Gug;igy; fPl;Nlhd;
ngd;ld;-2-Xd;

nkj;jpy; INrhGug;igy; fPl;Nlhd;
3-nkj;jpy;gpA+l;ld-2-Xd;
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(ii) C5H10O C2H5CC2H5

C3H7CCH3

CH3CHCCH3

O

O

O

CH3

(i) C4H10O C3H7OCH3

C2H5OC2H5

CH3CHOCH3

CH3

nkj;jpy; Gug;igy; <jh;
1-kPj;jhf;]p Gug;Ngd;

ilvj;jpy;<jh;
<j;jhf;]p <j;Njd;

nkj;jpy; INrh-Gug;igy; <jh;
2-kPj;jhf;]p Gug;Ngd;

ilvj;jpy;fPl;Nlhd;
ngd;ld;-3-Xd;

nkj;jpy; Gug;igy; fPl;Nlhd;
ngd;ld;-2-Xd;

nkj;jpy; INrhGug;igy; fPl;Nlhd;
3-nkj;jpy;gpA+l;ld-2-Xd;

(ஆ) இயஙகு ேமநிடல மோறறியம் 
ைோடைோபமரிேம்
இது ஒரு சிறப்பு�வக விவனச்ெேயல் 

ெ�ோகுதி மோற்றியமோகும. இதில் ஒரு வேர்மம, 

எளிதில் ஒன்றுகெகோன்று மோற்றமவ்டயும 

இரு வ�று �டி�வமப்புகவ்ப் ெ்பற்றிருககும.  

இ�ன் �டி�வமப்புகளில் குவறந்�்பட்ேம 

ஒரு அணு, ெ்போது�ோக வஹட்ரெனின் 

அவமவி்டம மோற்றமவ்டந்திருககும.  இவவிரு 

�டி�ஙகளும ்டோ்டோெமர்கள எனப்்படுகின்றன.  

்டோ்டோெமரிேத்தில் ்பல்வ�று �வககள உள்ன.  

இரு முககியமோன �வககள இருவம (dyad) 

மற்றும முமவம (triad) அவமப்புகள.

(அ) இருடம அடமபபு:  இந்� அவமப்பில் 

வஹட்ரென் அணு�ோனது இரண்டு 

வைரடியோக பிவணககப்்பட்்ட ்பல் இவணதிற 

அணுககளுககிவ்டவய மோற்றமவ்டகிறது.

H C N H N C
i`l;Nuh[d;
raidL

i`l;Nuh[d;
INrhraidL

 இந்� எடுத்துககோட்டில் வஹட்ரென் 

அணு�ோனது கோர்்பன் மற்றும வைட்ரென் 

அணுககளுககிவ்டவய மோற்றமவ்டகிறது.

C4H10O என்ற மூலககூறு 

� ோ ய ப் ்ப ோ ட் டி வ ன ப் 

ெ்பற்றுள் ேோத்தியமோன 

மோற்றியஙகள அவனத்வ�யும 

எழுதுக அவ�களில் கோணப்்படும 

மோற்றியஙகவ்க கண்்டறிக.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

மும்டம அடமபபு  இந்� அவமப்பில் வஹட்ரென் 

அணு�ோனது மு�ல் அணுவிலிருந்து மூன்றோ�து 

அணுவிற்கு மோற்றமவ்டகிறது.  ஒரு மூலககூறில் 

உள் ஒரு ்பல் இவணதிற அணுவிலிருந்து 

அவ� மூலககூறில் உள் மற்ெறோரு ்பல் 

இவணதிற அணுவிற்கு வஹட்ரெனோனது 

1,3 இ்டப்ெ்பயர்ச்சி அவ்டகிறது.  முமவம 

அவமப்பிற்கு ஒரு முககியமோன எடுத்துககோட்டு 

கீட்வ்டோ-ஈனோல் ்டோட்்டோெமரிேம ஆகும.   

இ�ன் இரு அவமப்புகளில் ஒன்று கீட்வ்டோன் 

�டி�த்திவனயும மற்ெறோன்று ஈனோல் 

�டி�த்திவனயும ெ்பற்றிருககும. இதில் ஒரு 

ஆகசிென் மற்றும இரு கோர்்பன் ்பல் இவணதிற 

அணுககள ஈடு்படுகின்றன.  கீட்வ்டோ �டி�மோனது 

ஈனோல் �டி�மோக மோற்றமவ்ட�து ஈனோலோககம 

(enolisation) என அவேககப்்படுகிறது.  இவவிரு 

்டோட்்டோெமரிக மோற்றியஙகளும நிவலப்புத் 

�ன்வமயற்றவ�.  குவற�ோன நிவலப்புத் �ன்வம 

உவ்டயவ� இயஙகும �டி�ம எனப்்படுகிறது.

எடுத்துககோடடு

H CH2 C H

O

1 2

3

HC

OH

H2C
(100 %)ª

mrpl;lhy;bi`L

fPl;Nlh mikg;G

<dhy; mikg;G
(kpfr;rpwpa msT)

H CH2 C H

O

1 2

3

HC

OH

H2C
(100 %)ª

mrpl;lhy;bi`L

fPl;Nlh mikg;G

<dhy; mikg;G
(kpfr;rpwpa msT)

ட�டநரோ-அசிட�டநரோ இயஙகுசேமநிடல 
மோறறியம்
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ONH

O

ONOH
(iel;Nul;mikg;G) (iel;Nuhmikg;G)

(c) ேட்ளயச ேஙகிலி மோறறியம் 

இம மோற்றிய அவமப்பில், ஒவர மூலககூறு 

�ோயப்்போட்டிவனப் ெ்பற்றுள் இரு வேர்மஙகளில் 

திறந்� ேஙகிலி அல்லது மூடிய �வ்யத்தில் 

இவணககப்்பட்டுள் அணுககளில் மோற்றம 

ஏற்்படுகின்றது.

C3H6 CH2HCH3C

CH2

H2C CH2
GNuhg;gPd; irf;NshGNuhg;Ngd;

kw;Wk;

CH2H2C

CH2 CH2

CH2

H2C CH CH3
irf;NshgpA+l;Nld; nkj;jpy;irf;NshGug;Ngd;

11.5.2. பு்றபேளி மோறறியம்
 ஒநர விதமோை பிடைபபு 
இடைபபிடைப ப்பறறு, பதோகுதிகள் 
அல்லது அணுககள் பு்றபேளியில் பேவநேறு 
விதஙகளில் அடமேதோல் உருேோகும் 
மோறறியஙகள் பு்றபேளி மோறறியஙகள் 
எைப்படுகின்்றை.  மூலககூறுகளின் 
முப்பரிமோை தன்டமயிடை (பு்றபேளி 
அடமபபுகள்) ்பறறி ்படிககும் நேதியியலின் 
இநதபபிரிவு முப்பரிமோை நேதியியல் 
(Stereo Chemistry) என்்றடழககப்படுகி்றது.  
உயிருள்்ள உயிரிகளின் ே்ளரசசிடத மோற்ற 
பேயல்்போடுகள், இயறடக பதோகுபபுகள் மறறும் 
மருநதுபப்போருள்கள் பதோகுத்தல் ஆகியேறறில் 
பு்றபேளிமோறறியஙகள் ்பஙகோறறுகின்்றை.

பு்றபேளி மோறறியஙகள்
11.5.3. ேடிே மோறறியஙகள்
 கோர்்பன்-கோர்்பன் இரட்வ்டப் பிவணப்பு 

அவமப்பிவன சுேல் இயலோத் �ன்வமயினோல் 

புறெ�ளியில் ெ�வவ�று �டி�வமப்புகவ் 

ெ்பற்றுள் புறெ�ளி மோற்றியஙகள �டி� 

மோற்றியஙகள எனப்்படுகின்றன.  கோர்்பன்-

கோர்்பன் இரட்வ்டப் பிவணப்பின் �ழிவய 

சுேற்ச்சித் �வ்டயின் கோரணமோகவ�ோ அல்லது 

�வ்யச் வேர்மஙகளில் ஒன்வறப் பிவணப்பின் 

�ழிவய ஏற்்படும சுேற்ச்சித் �வ்டயினோவலோ 

இவ�வக மோற்றியஙகள ஏற்்படுகின்றன.

 ஆல்கீன்களில், இரட்வ்டப் 

பிவணப்்போல் பிவணககப்்பட்டுள் 

கோர்்பன்கள sp2 இனககலப்்போ�லுககு 

உட்்பட்டுள்ன. இந்� கோர்்பன்-கோர்்பன் 

இரட்வ்டப் பிவணப்பில் ஒரு σ பிவணப்பு 

மற்றும ஒரு π பிவணப்பு கோணப்்படுகின்றது.  

sp2 இனககலப்பு ஆர்பிட்்டோல்களின் 

வைர்வகோட்டு வமற்ெ்போருந்து�லோல் σ பிவணப்பு 

உரு�ோகிறது. p-ஆர்பிட்்டோல்களின் ்பகக�ோட்டு 

வமற்ெ்போருந்து�லோல் π பிவணப்பு உரு�ோகிறது. 

π பிவணப்பின் கோரணமோக மூலககூறோனது 

ஒரு நிவலயில் உள்து. C=Cஎனவ� கோர்்பன்-

கோர்்பன் இரட்வ்டப் பிவணப்பிவனப் ெ்போருத்து 

சுேற்ச்சி ஏற்்ப்ட �ோயப்பில்வல.  C-C இரட்வ்டப் 

பிவணப்பிவனப் ெ்போருத்து சுேற்ச்சிககோன 

�வ்டவய ஆல்கீன்களின் �டி� மோற்றியத்திற்கோன 

கோரணமோகும.

C C

H3C

H

CH3

H
C C

H3C

H

H

CH3

rp]; - 2-gpA+l;Bd; buhd;]; - 2-gpA+l;Bd;

 இவவிரு வேர்மஙகளும 

�டி�மோற்றியஙகள என அவேககப்்படுகின்றன.  

இவ� சிஸ மற்றும டிரோன்ஸ ஆகிய 

ெேோற்கூறுக்ோல் வ�று்படுத்தி 

அறியப்்படுகின்றன.  இரட்வ்டப் பிவணப்்போல் 

பிவணககப்்பட்டுள் கோர்்பனு்டன் 

இவணககப்்பட்டுள் இரு ெ�ோகுதிகளும 

ஒத்திருப்பின் அவ� சிஸ மோற்றியம எனவும, இரு 

ஒத்�த் ெ�ோகுதிகளும இரட்வ்டப் பிவணப்பின் 

எதிர்எதிர் ்பககஙகளில் கோணப்்படின் அம 

மோற்றியஙகள டிரோன்ஸ மோற்றியஙகள 
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எனவும அவேககப்்படுகின்றன.  ஏவ�னும 

ஒரு மோற்றியத்திவன அதிக ெ�ப்்பநிவலககு 

சூடு்படுத்து�ல் அல்லது ஒளிவய உட்க�ரச் 

ெேய��ன் மூலம சிஸ மோற்றியத்திவன, 

டிரோன்ஸ மோற்றியமோகவ�ோ அல்லது டிரோன்ஸ 

மோற்றியத்திவன சிஸ மோற்றியமோகவ�ோ மோற்ற 

இயலும. ெ�ப்்பமோனது, π பிவணப்வ்ப பி்வுறத் 

வ�வ�யோன ஆற்றவல �ரு��ோல் (62 Kcal 
mol-1 அ்விலோன ஆற்றல்) பிவணப்பு 

பி்ககப்்படுகிறது.  இ�ன் கோரணமோக   

பிவணப்வ்பச் சுற்றி சுேற்ச்சி ஏற்்படு��ற்கு 

�ோயப்பு ஏற்்படுகிறது.  வமலும குளிர்விககும 

வ்போது மிகவும   பிவணப்பு இரு �ழிகளில் 

உரு�ோக �ோயப்புள்�ோல், சிஸ மற்றும 

டிரோன்ஸ 2-பியூட்வ்டன் ஆகிய�ற்றின் கலவ� 

உரு�ோகின்றது.

C

H3C

H

C

CH3

H
C C

H

CH3

H3C

H

C C

H3C

H

CH3

H

C C

H3C

H

H

CH3

.. . .

C C
H

H H

CH3
ntg;gk;

khw;wpaikj;jy; khw;wpaikj;jy;

rp]; buhd;];

 ெ்போது�ோக சிஸ மோற்றியத்திவனக 

கோட்டிலும டிரோன்ஸ மோற்றியமோனது அதிக 

நிவலப்புத் �ன்வம உவ்டயது ஏெனனில் 

சிஸ மோற்றியத்தில், ெ்பரிய உரு�்வுஉள் 

ெ�ோகுதிகள (bulky substituent) இரட்வ்டப் 

பிவணப்பின் ஒவர ்பககத்தில் கோணப்்படுகிறது.  

இத்ெ�ோகுதிகளின் ெகோளளி்ட விலககி 

விவ்வினோல் (steric repulsion) சிஸ 

மோற்றியமோனது டிரோன்ஸ மோற்றியத்வ�க 

கோட்டிலும குவற�ோன நிவலப்புத் �ன்வமவயக 

ெகோண்டுள்து.  டிரோன்ஸ மோற்றியத்தில் ெ்பரிய 

உரு�்வுஉள் ெ�ோகுதிகள (bulky groups) 

எதிெரதிர் ்பககத்தில் அவமகின்றன. சிஸ மற்றும 

டிரோன்ஸ மோற்றியஙகள ெ�வவ�று வ�திப் 

்பண்புகவ்ப் ெ்பற்றுள்ன.  இவ�கவ் பின்ன 

�ோவல�டித்�ல், �ோயு�ண்ணப்பிரிவக முவற 

மு�லியன�ற்றின் மூலம பிரித்ெ�டுககலோம.  

அல்கீன்களில் கோணப்்படும ெ�ோகுதிகள 

ஒவர மோதிரியோக இருப்பின் அவ� 

�டி�மோற்றியஙகவ்க ெகோண்டிருப்்பதில்வல.  

இரட்வ்டப் பிவணப்பில் பிவணககப்்பட்டுள் 

கோர்்பனு்டன் இரு வ�று்பட்்ட அணுககள 

அல்லது ெ�ோகுதிகள இவணககப்்பட்டிருககும 

நிவலயில் மட்டுவம �டி�மோற்றியம 

ேோத்தியமோனது.  எடுத்துககோட்்டோக புரப்பீனிககு 

�டி�மோற்றியஙகள ஏதும இல்வல.  ஏெனனில் 

இரட்வ்டப் பிவணப்்போல் பிவணககப்்பட்டுள் 

கோர்்பனு்டன் ஒவர மோதிரியோன இரு வஹட்ரென் 

அணுககள இவணககப்்பட்டுள்ன.

ii) ஆகடஸேம் மறறும் அநேோநேரமஙகள்:

 C=N இரட்வ்டப் பிவணப்பிவனப் 

ெ்போறுத்து சுேற்சிககுத் �வ்ட ஏற்்படு��ோல் 

ஆகவ்மகளில் �டி� மோற்றியஙகள 

உரு�ோகின்றன. இஙகு சிஸ மற்றும டிரோன்ஸ 

ஆகிய ெேோற்கூறுகளுககுப் ்பதிலோக, முவறவய 

சின் (Syn) மற்றும ஆன்டி (anti) ஆகியன 

்பயன்்படுத்�ப்்படுகின்றன. சின் மோற்றியத்தில் 

இரட்வ்டப் பிவணப்பில் பிவணககப்்பட்டுள் 

கோர்்பனு்டன் இவணந்துள் வஹட்ரென் 

அணு மற்றும இரட்வ்டப் பிவணப்பில் 

பிவணககப்்பட்டுள் வைட்ரென் அணுவு்டன் 

இவணககப்்பட்டுள் –OH ெ�ோகுதி ஆகியன 

இரட்வ்டப் பிவணப்பிற்கு ஒவர ்பககத்தில் 

அவமகின்றன. அவ� வைரத்தில் ஆன்டி 

மோற்றியத்தில் இத்ெ�ோகுதிகள எதிெரதிர் 

திவேகளில் அவமகின்றன.
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11.5.4 ஒளி சுழறசி மோறறியம்

 ஒவர இயல் மற்றும வ�திப் ்பண்புகவ் 

ெ்பற்றிருந்து, �் முவனவுற்ற ஒளியின் 

�்த்திவன சுேற்று�தில் மட்டும மோறு்பட்டு 

கோணப்்படும வேர்மஙகள ஒளிச்சுேற்சி 

மோற்றியஙகள எனப்்படும. இந்நிகழ்வு ஒளிச்சுேற்சி 

மோற்றியம எனப்்படும.

குளுகவகோஸ வ்போன்ற வேர்மஙகள �் 

முவனவுற்ற ஒளியின் �்த்திவன சுேற்றும 

இயல்பிவனப் ெ்பற்றுள்ன. அத்�வகய 

வேர்மஙகள ஒளி சுேற்றும �ன்வம ெகோண்்ட 

வேர்மஙகள எனவும இப்்பண்பு ஒளி சுேற்றும 

�ன்வம எனவும அவேககப்்படுகின்றது. �் 

முவனவுற்ற ஒளியின் �்த்திவன �லஞ்சுழியோக 

அ�ோ�து கடிகோர முள ைகரும திவேயில் ஒரு 

ஒளி சுேற்சி மோற்றியம திருப்புமோயின் அது 

�லஞ்சுேற்சி (dextro rotatory) எனப்்படும.

இச்வேர்மம (+) குறியீட்்டோல் குறிககப் ெ்பறும. 

அவ� வைரத்தில் கடிகோர முள சுேலும திவேககு 

எதிர் திவேயில் �் முவனவு ெகோண்்ட ஒளி 

சுேற்றப்்படின் அச்வேர்மம இ்டஞ்சுேற்றி 

(leavo rotatory) எனப்்படும. இது (-) எனக 

குறிககப் ெ்பறும. �லஞ்சுேற்றி வேர்மஙகள 
d அல்லது (+) குறியீட்்டோலும இ்டஞ்சுேற்றி 
வேர்மஙகள l அல்லது (-) குறியீட்்டோலும 
குறிப்பி்டப்்படுகின்றன.

 இனோன்சிவயோமர்கள மற்றும ஒளி 

சுேற்றும �ன்வம ஒளி சுேற்றும �ன்வமயுவ்டய 

ெ்போருள இரண்டு அல்லது அ�ற்கு வமற்்பட்்ட ஒவர 

இயல் மற்றும வ�தியல் ்பண்புகவ்ப் ெ்பற்று ஒளி 

சுேற்றும திவேயில் மோறு்படும மோற்றியஙகவ்ப் 

ெ்பற்றிருககலோம. அத்�வகய ஒளி சுேற்சி 

மோற்றியஙகளில், �் முவனவு ெகோண்்ட ஒளியின் 

�்த்திவன ஒவர வகோண அ்வில் ஆனோல் 

எதிெரதில் திவேகளில் சுேற்றும �ன்வமவயப் 

ெ்பற்றுள் மோற்றியஙகள இனோன்சிவயோெமர்கள 

என அவேககப்்படுகின்றன. இந்நிகழ்வு 

இனோன்சிவயோெமரிேம எனப்்படும.

 இத்�வகவய மோற்றியஙகளின் 

ஆடி பிம்பமோனது அ�ன் �டி�த்து்டன் 

ஒன்வறோெ்டோன்று வமற்ெ்போருந்�ோத் 

�ன்வமயிவனப் ெ்பற்றிருககும.

இைோன்சிநயோபமரிேம் அல்லது ஒளி சுழறசி 
மோறறியத்திறகோை நி்பநதடை

 ஒரு கோர்்பனின் ைோன்கு இவண 

திறன்களும ெ�வவ�று ்பதிலிக்ோல் 

(அணுககள/ெ�ோகுதிகள) நிவறவு ெேயயப்்படின் 

அத்�வகய கோர்்பன் சீர்வமயற்ற கோர்்பன் 

(அ) வகரல்கோர்்பன் C* என அவேககப்்படும. 

ஒரு முலககூறோனது சீர்வமயற்ற கோர்்பவனப் 

ெ்பற்றிருந்து அ�ன் ஆடி பிம்பத்து்டன் 

வமற்ெ்போருந்�ோத் �ன்வமயிவனப் ெ்பற்றிருப்பின் 

அமமூலககூறு வகரல் மூலககூறு அல்லது 

சீர்வமயற்ற மூலககூறு என அவேககப்்படும. 

இப்்பண்பு வகரோலிட்டி அல்லது சீர்வமயற்றத் 

�ன்வம என அவேககப்்படுகிறது. இதுவ� ஒளி 

சுேற்றும �ன்வமககோன மிக முககியமோன 

நி்பந்�வனயோகும.
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11.6 கரிம நேரமஙகளிலுள்்ள தனிமஙகட்ள 
கண்ைறிதல் 

அறிமுகம் 

 ்பண்்பறி்பகுப்்போயவின் மூலம கரிம 

வேர்மஙகளிலுள் �னிமஙகவ் கண்்டறி�வ�, 

கரிம வேர்மஙகவ் ஆயவுககு உட்்படுத்து�லின் 

மு�ல் ்படியோகும.  கரிம வேர்மஙகளில் கோணப்்படும 

மு�ன்வம �னிமஙகள கோர்்பன், வஹட்ரென் 

மற்றும ஆகஸிென்.  இத்�னிமஙகளு்டன் 

வைட்ரென், ேல்்பர் (கந்�கம) மற்றும 

ஹோலென்களும கோணப்்படுகின்றன, வமலும 

்போஸ்பரஸ மற்றும உவலோகஙக்ோன Li, Mg, Zn 
மிகவும அரி�ோக கோணப்்படுகின்றன.

கோர்பன் மறறும் டெடரஜடைக 
கண்ைறிதல்: ஆயவுககு உட்்படும வேர்மம கரிம 
வேர்மம எனில் கோர்்பவன கண்்டறிய அ�சியம 

இல்வல.  ெகோடுககப்்பட்்ட வேர்மம கரிம வேர்மமோ 

என உறுதிப்்படுத்து��ற்கு நிகழ்த்�ப்்படும 

வேோ�வன ஆகும.  CCl4, CS2 வ்போன்ற 

சில வேர்மஙகவ் �விர மற்ற எல்லோ கரிம 

வேர்மஙகளில் வஹட்ரென் உள்து.  இவவிரு 

�னிமஙகள கோணப்்படு�வ� உறுதி ெேயயும 

ெ்போது�ோன ஆயவு பின்�ருமோறு.

கோப்பர ஆகடேடு ஆயவு:  கரிம வேர்மம, 3 

ம்டஙகு உலர்ந்� கோப்்பர் ஆகவேடு்டன் ைன்கு 

கலககப்்பட்டு அவரககப்்படுகிறது.  பின்னர் 

இககலவ�, �வ்ந்�, குமிழு்டன் கூடிய 

வ்போககு குேோயு்டன் இவணந்� கடினமோன 

கண்ணோடி ஆயவு குேோயில் வ�ககப்்படுகிறது.  

வ்போககு குேோயின் மறுமுவன ெ�ளிந்� 

சுண்ணோமபு நீர் உள் மற்ெறோரு ஆயவு 

குேோயில் வ�ககப்்படுகிறது.  கலவ� ைன்கு 

சூடு்படுத்�ப்்படும வ்போது பின்�ரும விவனகள 

நிகழ்த்�ப்்படுகின்றன.

C CO2

+

+

CuO H2O +

+

Cu

2CuO 2Cu

2H

 கரிம வேர்மத்தில் உள் கோர்்பன், CO2 

ஆக ஆகஸிெவனற்றம அவ்டந்து ெ�ளிந்� 

சுண்ணோமபு நீவர ்போல்வ்போல் மோற்றுகிறது.

வஹட்ரென் ஆகஸிெவனற்றமவ்டந்து நீரோக 

மோறி, ஆயவு குேோயின் குளிர்ந்� ்பகுதியிலும 

மற்றும குமிழ் ்பகுதியிலும நீர் தி�வலக்ோக 

்படிகின்றன. இந்நீர் தி�வலகளின்வமல் நீரற்ற 

CuSO4 தூ�ப்்படுகிறது, அது நீல நிறமோக 

மோறுகிறது.  இவ� வேர்மத்தில் கோர்்பன் மற்றும 

வஹட்ரென் இருப்்பவ� உறுதிெேயகிறது.  

வஹட்ரென் இல்வலெயனில் நீர் தி�வலகள 

குமிழ்களில் கோணப்்ப்டோது.

 லோசிகன்ஸ உருககுேோறு வேோ�வன: 

எல்லோ �வகயோன வைட்ரென் வேர்மஙகளிலுள் 

வைட்ரெவன கண்்டறிய உ�வும மிகச்சிறந்� 

ஆய�ோகும.  இவ�ோயவிற்கு வேோடியம உருககு 

ேோறு �யோரிககப்்ப்டவ�ண்டும.

 இமமுவறயில் கரிம வேர்மஙகளில் 

ேகப்பிவணப்்போல் பிவணந்துள் N, S 
அல்லது ஹோலென்கள, நீரில் கவரயககூடிய 

வேோடியம உப்்போக மோற்றமவ்டகின்றன.  

இ�ற்கு புதி�ோக ெ�ட்்டப்்பட்்ட சிறிய அ்வு 

வேோடிய உவலோகத்வ� �டி�ோளில் உலர்த்தி 

உருககு குேோயில் எடுத்துகெகோள் வ�ண்டும. 
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பின்பு அவ� இருமபு �ோஙகியில் ெ்போருத்தி 

மறுமுவனவய மி�மோக சூடு்படுத்� வ�ண்டும. 

பின்னர் ெேஞ்சூடு நிவல �வர சூடு்படுத்� 

வ�ண்டும. பின்னர் 50 மி.லி �ோவல �டிநீர் 

உள் வேனோபீஙகோன் கிண்ணத்தில் அமிழ்த்தி 

குேோயின் அடிப்்பகுதிவய ெைோறுகக வ�ண்டும. 

பின்னர் 10 நிமி்டஙகள ெகோதிகக வ�த்து 

�டிகட்்ட வ�ண்டும. கிவ்டகக ெ்பற்ற �டிநீர் 

‘லோசிகன்ஸ ேோறு’  அல்லது வேோடியம உருககு 

ேோறு எனப்்படும. இது ்பண்்பறி்பகுப்்போயவின் 

மூலம வைட்ரென், ேல்்பர் மற்றும ஹோலென்கள 

கரிமச் வேர்மஙகளில் உள்வ� கண்்டறியலோம. 

ii)  ட�டரஜனுககோை ஆயவு : 

வேர்மத்திலுள் வைட்ரென் வேோடியம 

ேயவன்டோக மோற்றப்்பட்டு பின் புதி�ோக 

�யோரிககப்்பட்்ட ெ்பர்ரஸேல்வ்பட் கவரேல் 

மற்றும ெ்பர்ரிக அயனி மற்றும அ்டர் HCl லு்டன் 
பிரஷயன் நீல நிறம (அ) ்பச்வே நிறம (அ) 
வீழ்்படிவிவனத் �ருகிறது. இ�னோல் வைட்ரென் 

உள்து உறுதிப்்படுத்�ப்்படுகிறது. வமற்கூறிய 

விவனயில் உண்்டோன ்பச்வே நிற வீழ்்படிவிவன 

கவரகக HCl வேர்ககப்்படுகிறது. இப்்பச்வே 

நிற வீழ்்படி�ோன ெ்பர்ரஸ வஹட்ரோகவேடு 

அதிக அ்வு NaOH  மற்றும  FeSO4 னோல் 

உண்்டோககப்்படுகிறது. 

 பிரஷயன் நீலம உரு�ோ�லில் பின்�ரும 

விவனகள ைவ்டெ்பறுகின்றன

Na +C + N NaCN

FeSO4 + Fe(OH)2
+ Na2SO42NaOH

(fupk Nru;kq;fspypUe;J)

(mjpf Nrhbaj;jpypUe;J)

+ [Fe(OH)2 ] Na4 [Fe(CN)6]  
 + 2NaOH

3Na4 [Fe(CN)6] + FeCl3 Fe4[Fe(CN)6]3

 + 12 NaCl

Nrhbak; ngh;NuhraidL

ngupf; ngh;NuhraidL
gpu\;ad; ePyk; my;yJ
gr;ir epw tPo;gbT 

6NaCN

 N  மற்றும S வேர்ந்து கோணப்்பட்்டோல் நீலம 
(அ) ்பச்வே நிறத்திற்கு ்பதிலோக இரத்� சி�ப்பு 

நிறம வ�ோன்றும. இ�ற்கு பின்�ரும விவனகள 

கோரணமோகின்றன. 

Na + C + N + S
ெவ�ப� NaCNS

NaCNS + FeCl 3 Fe(CNS)3 +
ேசா�ய� ச�ேபாசயைன�

ஃெப�� ச�ேபாசயைன� 
(இர
த �வ�� �ற�) 

3NaCl

 

iii) ேல்்பருககோை ஆயவு   

அ) லோசிகன் ேோற்றின் ஒரு ்பகுதியு்டன், புதி�ோக 

�யோரிககப்்பட்்ட வேோடியம வைட்வரோ புருவேடு 

கவரேல் வேர்ககப்்படுகிறது. ஆழ்ந்� 

ஊ�ோ நிறம வ�ோன்றும. இந்� ஆயவு 

கனிம உப்புககளில் S2-ஐ கண்்டறியப்்ப்ட 

்பயன்்படுகிறது. 

ஆ) லோசிகன் ேோற்றின் மற்ெறோரு ்பகுதிவய 

அசிட்டிக அமிலத்வ� வேர்த்து பின் ெலட் 

அசிவ்டட் கவரேல் வேர்ககப்்படுகிறது. 

கருவம நிற வீழ்்படிவு ெ்பறப்்படுகிறது

இ) ஆகஸிெவனற்ற ஆயவு : கரிம வேர்மஙகள, 

KNO3 மற்றும  Na2CO3. கலவ�யு்டன் 

ைன்கு கலககப்்படுகிறது. இககலவ� கரிம 

வேர்மத்தில் உள் ேல்்பவர ேல்வ்பட்்டோக 

ஆகஸிெவனற்றமவ்டகிறது. 

(CH3COO)2Pb +Na2S PbS 
(black ppt)
+ 2CH3COONa
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Na2CO3 + S  +3O Na2SO4   + CO2

 ைன்கு கலககப்்பட்்ட கலவ�வய நீரோல் ேோறு 

இறககி HCL ஆல் அமிலமோககப்்பட்டு பின் 

BaCl2 வேர்ககப்்படுகிறது ெ�ண்வம நிறம 

வ�ோன்று�ல் ேல்்பவர அறிய ்பயன்்படுகிறது. 

BaCl 2 + Na2SO4
BaSO 4 + 2NaCl

iv) ஹோலென்களுககோன ஆயவு : லோசிகன்ஸ 

�டிநீரு்டன் நீர்த்� HNO3 வேர்த்து, மி�மோக 

ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்பட்டு பின்  AgNO3 கவரேல் 

வேர்ககப்்படுகிறது. 

அ) அமவமோனியோவில் கவரயககூடிய 

�யிர் வ்போன்ற ெ�ண்வம நிற வீழ்்படிவு 

வ�ோன்று�ல், குவ்ோரின் இருப்்பவ� 

உணர்த்துகிறது. 

ஆ) அமவமோனியோவில் ஒர்வு கவரயக கூடிய 

ெ�ளிர் மஞ்ேள நிற வீழ்்படிவு வ�ோன்று�ல், 

புவரோமின் இருப்்பவ� உணர்த்துகிறது. 

இ) அமவமோனியோவில் கவரயோ� மஞ்ேள 

நிற வீழ்்படிவு வ�ோன்று�ல், அவயோடின் 

இருப்்பவ� உணர்த்துகிறது. 

Na + x NaX
(,q;F x= Cl, Br, I)

Nax + AgNO3 AgX + NaNO3

ntg;gk;
fupkr;
Nru;kj;jpypUe;J 

 கரிமச் வேர்மத்தில் N அல்லது S 

ஹோலென்களு்டன் வேர்ந்து கோணப்்பட்்டோல், 

கவரேலில் NaCN மற்றும  Na2S இருககும. 

இவ� ஹோலென்கவ் கண்்டறியும. AgNO3 
ஆயவில் �வலயிடும. இ�ற்கோக லோசிகன் 

ேோறிவன  HNO3 யு்டன் ெகோதிகக வ�ககும 

வ்போது  NaCN மற்றும  Na2Sஐ சிவ��வ்டய 

ெேயகிறது.

NaCN   +  HNO3 NaNO3  +  HCN

Na2S   +   2HNO3 2NaNO3   + H2S

NaCN   +  AgNO3 AgCN  +  NaNO3

Na2S   +   AgNO3 Ag2S    + NaNO3

NkYk;

fUikepw
tPo;gbT

V) ்போஸ்பரஸிற்கோன வேோ�வன :   ஒரு தி்டவேர்மம,  
Na2CO3 மற்றும  KNO3கலவ�யு்டன் ைன்கு 

ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்படுகிறது. வேர்மத்தில் 

உள் ்போஸ்பரஸ வேோடியம ்போஸவ்பட்்டோக 

ஆகஸிெவனற்றமவ்டகிறது. இககலவ� 

நீர் மற்றும அ்டர்  HNO3.யு்டன் ேோறு 

இறககப்்படுகிறது. பின்னர் அமவமோனியம 

மோலிப்வ்டட் கவரேல் வமற்கூறிய 

கவரேலு்டன் வேர்ககப்்படுகிறது. வகனறி 

மஞ்ேள நிறம (அ) வீழ்்படிவு வ�ோன்று�து 

்போஸ்பரஸ உள்வ� உணரப்்படுகிறது.

 11.7 தனிமஙகட்ள அ்ளநதறிதல்  

 ்பண்்பறி ்பகுப்்போயவின் மூலம, கரிம 

வேர்மஙகளிலுள் �னிமஙகவ் கண்்டறிந்� 

பின்னர் அ�ற்றின் எவ்ட மற்றும இவயபு 

ஆகிய�ற்வற நிர்ணயிப்்பது அ�சியமோகிறது. 

கோர்்பன், வஹட்ரென், வைட்ரென், ேல்்பர் 

மற்றும ஹோலென்கவ் அ்ந்�றி�வல 

இஙகு கோண்வ்போம. ஆகஸிெவன அ்ந்�றிய 

ைம்பத்�குந்�முவற இல்லோ��ோல் அ�ன் அ்வு 

“வ�று்போட்டின்” மூலவம தீர்மோனிககப்்படுகிறது. 

கோர்பன் மறறும் டெடரஜடை அ்ளநதறிதல்: 
கோர்்பன் மற்றும வஹட்ரெவன ஒவர முவறயில் 

அ்ந்�றியலோம. எவ்ட ெ�ரிந்� கரிம 

வேர்மத்வ�, அதிக அ்வு ஆகஸிெனு்டன் 

எரிககும வ்போது, கோர்்பன் மற்றும ஆகஸிென் 

முவறவய கோர்்பன் – வ்ட – ஆகவேடு மற்றும 

நீரோக ஆகஸிெவனற்றமவ்டகின்றன. 
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Cx Hy + O2 xCO 2 +        H2O
y
2(mjpf msT)

 உரு�ோன கோர்்பன் – வ்ட- ஆகவேடு 

மற்றும நீரிலிருந்து, கோர்்பன் மற்றும 

வஹட்ரெனின் எவ்டவய அேல் வேர்மத்திலிருந்து 

கணககி்டலோம. 

எவ்டயறிய ்பயன்்படும உ்பகரணம மூன்று 

்பகுதிகவ் ெகோண்்டது (i) ஆகஸிென் �ேஙகல் 

(ii) எரிகுேோய (iii) உறிஞ்சும உ்பகரணம 

i) ஆகஸிஜன் ேழஙகல் : 
ஆகஸிெனிலுள் ஈரப்்ப�த்வ� நீககு��ற்கோக, 

ைவனந்� ெெல் ்போட்டிலிலுள் ேல்பியூரிக 

அமிலத்தில் குமிழி மூலம ெேலுத்தி பின்னர் 

CO2. வய நீககு��ற்கோன, வேோ்டோ சுண்ணோமபு 

வ�ககப்்பட்டுள் U �டி� குேோயின் �ழிவய 

ெேலுத்�ப்்படுகிறது. ஈரப்்ப�ம மற்றும கோர்்பன் 

வ்ட ஆகவேடு நீககப்்பட்்ட ஆகஸிென் �ோயு 

எரிகுேோயில் நுவேகிறது. 

ii) எரிகுழோய : இருபுறமும திறந்� 

அவமப்புவ்டய, கடினமோன கண்ணோடியோல் ஆன 

எரிகுேோயில் கரிமச் வேர்மம எரிககப்்படுகிறது. 

அது i) ஆகஸிெவனற்றம ெேயயப்்பட்்ட கோப்்பர் 

சுரு்ோல் நிரப்்பட்டுள்து. இது பின்�ஙகிய 

்பர�ல் மூலம எரி�லோல் உரு�ோகும விவ் 

ெ்போருவ் �டுககும. ii) எவ்ட ெ�ரிந்� கரிமச் 

வேர்மத்வ� ெகோண்்ட பீஙகோன் ்ப்டகு. iii) 

கரடுமுர்டோன கோப்்பர் ஆகவேடு குேோயின் 

நீ்த்தின் முன்றில் இரு்பஙகு முழு நீ்த்திற்கு, 

�்ர்�ோன கல்ைோரு்டன் ெ்போதியப்்பட்டுள்து. 

iv) ஆகஸிெவனற்றம ெேயயப்்பட்்ட 

கோப்்பர் சுருள எரிகுேோயின் கவ்டசி �வர 

வ�ககப்்பட்டுள்து. கரிம வேர்மஙகளின் ஆவி 

ஆகஸிெவனற்றத்திற்கு உட்்ப்டோமல் ெேல்�வ� 

�விர்கக வ�ககப்்பட்டுள்து. இந்� எரிகுேோய 

முழு�தும ஒரு உவலயினுள வ�ககப்்பட்டு, 

எரி�ோயு ்பர்னர் மூலம சூடு்படுத்�ப்்படுகிறது. 

iii) உறிஞ்சும் உ்பகரைம் :  எரி�லின் 

மூலம உண்்டோன விவ் ெ்போருளகளில் உள் 

ஈர்ப�ம மற்றும கோர்்பன் வ்ட ஆகவேடு உறிஞ்சும 

உ்பகரணம �ழிவய ெேலுத்�ப்்படுகிறது. அந்� 

உ்பகரணம 3 ்பகுதிக்ோக உள்ன அவ�யோ�ன 

i) எவ்ட அறிந்� அ்டர் H2SO4 வ�ோயத்� ்படிககல் 
(pumice) நீவர உறிஞ்சு��ற்கும ii) CO2  

உறிஞ்சு��ற்கோக உள் ெேறிவு மிகுந்� KOH 
வய ெகோண்்ட இரு குமிழ்கள மற்றும கவ்டசியோக 
(iii) நீரற்ற CaCl2 வய ெகோண்்ட ்போதுகோப்பு 

குேோய கோற்றிலுள் ஈரப்்ப�த்வ� �டுகக 

ெேலுத்�ப்்படுகிறது. (்பககம 167 ்ப்டம: 11.3ஐ ்போர்கக)

பேயமுட்ற : கரிம வேர்மத்வ� பீஙகோன் 

்ப்டகில் வ�ப்்ப�ற்கு முன், எரிகுேோய உறிஞ்சும 

உ்பகரணத்திலிருந்து பிரித்ெ�டுககப்்படுகிறது. 

பின்னர் ைன்கு ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்படுகிறது. 

தூயவமயோககப்்பட்்ட உலர்ந்� ஆகஸிென்   

நீககு��ற்கு ெேலுத்�ப்்படுகிறது. பின்னர் 

எரிகுேோய குளிர்விககப்்பட்டு உறிஞ்சு குேோயு்டன் 

இவணககப்்படும. எரிகுேோயின் மறுமுவன சிறிது 

வைரம திறந்து வ�ககப்்பட்டு எவ்ட அறிந்� கரிம 

வேர்மம வ�ககப்்பட்டு, வேர்மம ைன்கு எரியும 

�வர ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்படுகிறது. இவவிவன 2 

மணி வைரம நீடிககும. கவ்டசியோக எரிகுேோயில் 

உள் ஈரப்்ப�ம மற்றும கோர்்பன் வ்ட ஆகவேடு 

நீகக �லு�ோன ஆகஸிென் ெேலுத்�ப்்படுகிறது. 

பின்னர் U �டி�குேோய மற்றும ெ்போட்்டோஷ 

வ�ககப்்பட்டுள் குமிழ்கள பிரிககப்்பட்டு 

அ�ற்றின் அதிகப்்படியோன எவ்டகள 

தீர்மோனிககப்்படுகின்றன. 

கைககீடு: 
எடுத்துக ெகோண்்ட கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட = w g

H2O ஆல் அதிகரித்� எவ்ட = x g

CO2 ஆல் அதிகரித்� எவ்ட  =  y g

18 g H2O ல் 2g வஹட்ரென் உள்து

∴x g H2O ல்  ( 2
18

 × x
w
)g வஹட்ரென் உள்து

வஹட்ரெனின் ே�வீ�ம =( 2
18

× x
w

×100)%
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44g CO2 ல் 12g கோர்்பன் உள்து.

∴ y g CO2 ல் (12
44

 × y
w
) g கோர்்பன் உள்து.

கோர்்பனின் ே�வீ�ம=(12
44

× y
w

×100)%

குறிப்பு : 1. ஆயவுககு உட்்பட்்ட கரிமச்வேர்மத்தில், 

N கோணப்்படின், வேர்மம எரிககப்்படுமவ்போது 

வைட்ரெனின் ஆகவேடுகவ் உண்்டோககி 

அது ெ்போட்்டோஷோல் உறிஞ்ேப்்படும. 

அவ� �டுப்்ப�ற்கோக கோப்்பர் சுருள, 

எரிகுேோயின் �லது ்பககத்தின கவ்டசி 

�வர வ�ககப்்பட்டு, வைட்ரெனின் 

ஆகவேடுகள வைட்ரெனோக குவறககப்்பட்டு 

உறிஞ்ேப்்ப்டோமல் ெ�ளிவயறுகிறது. 

2.  கரிமச் வேர்மத்தில் ஹோலென்கள 

கலந்திருந்�ோல், சில்�ர் சுருள எரிகுேோயில் 

வ�ககப்்படும. இ�ன் மூலம �னித்� ஹோலன், 

ெ்போட்்டோஷோல் உறிஞ்ேப்்ப்டோமல் சில்�ர் 

ஹோவலடுக்ோக மோற்றப்்பட்டு, எரி�லோல் 

உண்்டோகும மற்ற விவ்ெ்போருளு்டன் 

அ்ந்�றிப்்படுகிறது. 

3. வேர்மத்தில் ேல்்பர் இருந்�ோல், 

எரிகுேோயில் கோப்்பர் ஆகவேடிற்கு 

்பதிலோக ெலட்குவரோவமட் வ�ககப்்படும. 

எரி�லில் உரு�ோன  SO2 ெலட் ேல்வ்பட்்டோக 

மோறி உறிஞ்சு குேோயில் ெேல்�து 

�டுககப்்படுகிறது.

எடுத்துககோடடு கைககு : 1 

0.26g நிவறயுள் கரிமவேர்மம 0.039g 
நீரிரவனயும, 0.245g கோர்்பன் வ்ட 
ஆகவேடிவனயும எரி�லின் மூலம �ருகிறது. C 
மற்றும H ன் ே�வீ�த்திவன கணககிடுக. 

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட  = 0.26g

நீரின் எவ்ட  = 0.039g

CO2 ன் எவ்ட = 0.245g

வஹட்ரெனின் ே�வீ�ம

18 g நீரில் உள் வஹட்ரெனின் எவ்ட =2g

0.039 நீரில் உள் வஹட்ரெனின் எவ்ட = 

2
18

 × 0.039
0.26

வஹட்ரெனின் ே�வீ�ம 

= 0.039
0.26

× 2
18

  ×100 =1.66%

கோர்்பனின் ே�வீ�ம

44g CO2ல் உள் Cன் எவ்ட=12

0.245 g of CO2 ல் உள் ன் எவ்ட

12
44

  × 0.245
0.26

 g

C ன் ே�வீ�ம = 12
44

  × 0.245
0.26

 × 100 = 25.69 % 

 0.2346g எவ்டயுள் கரிமச்வேர்மம 
C மற்றும H மற்றும O விவனக ெகோடுத்�து. 
0.2754g நீர்மற்றும 0.4488g CO2வய 

அளித்�து எனில் % இவயபிவனக கோண். 
[C=52.17, H=13.04, O=34.79]

?�ன்மதிப்பீடு

ேல்்படர அ்ளநதறிதல்: 

கோரியஸ்முட்ற: எவ்ட அறிந்� 

கரிமச்வேர்மம புவகயும HNO3 யு்டன் ைன்கு 

ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்படுகிறது. C மற்றும H 

ஆகஸிெவனற்றம அவ்டந்து CO2 மற்றும H2O 
வமலும ேல்்பர் ேல்பியூரிக அமிலமோக கீழ்ககண்்ட 

விவனயின் ்படி நிகழ்கிறது.

C  HNO3 CO2

HNO3 H2O

S SO2
O + H2O

H2SO4

2H

 �ைக��

 �ைக��

கிவ்டககெ்பற்ற கவரேலின் அதிக அ்வு  
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BaCl2 கவரேல் வேர்ககப்்படுகிறது. கவரேலில் 

உள்  H2SO4 , BaSO4, ்டோக மோற்றப்்படுகிறது. 

BaSO4ன், ன் எவ்டயிலிருந்து, ேல்்பரின் எவ்ட 

மற்றும அ�ன் ே�வீ�ம கணககி்டப்்படுகிறது.

பேயமுட்ற எவ்டெ�ரிந்� கரிமச்வேர்மம, 

சில துளிகள புவகயும  HNO3 யு்டன் 

வேர்ககப்்பட்டு தூய கோரியஸ குேோயில் 

எடுத்து சீல் வ�ககப்்பட்டு, பின்னர் இருமபு 

குேோயில் 5 மணி வைரம சூடு்படுத்�ப்்படுகிறது. 

பின்னர் இககுேோய குளிர்விககப்்பட்டு சிறு 

துவ்யி்டப்்படுகிறது. இத்துவ்யின் �ழிவய 

குேோயின் உளவ் உரு�ோன �ோயுககள 

ெ�ளிவயற்றப்்படுகின்றன. பின்பு கோரியஸ குேோய 

உவ்டககப்்பட்டு அதில் உள்வ� பீககரில் 

வேகரிககப்்படுகின்றது அ�னு்டன் அதிக 

அ்வு BaCl2 பீககரில் ெேலுத்�ப்்படுகிறது. 

இவவிவனயில் உரு�ோன H2SO4 அமிலம BaSO4. 
BaSO4்டோக மோற்றப்்படுகிறது. பின் விழ்்படி�ோன 

BaSO4 �டிகட்டி, கழு�ப்்பட்டு, உலர்த்தி 

எவ்டயறிப்்படுகிறதுBaSO4, எவ்டயிலிருந்து,S ன் 

ே�வீ�ம கணககி்டப்்படுகிறது.

கரிம  வேர்மத்தின் எவ்ட = w g

உரு�ோன  BaSO4 ன் எவ்ட = x g

233g BaSO4 ல் உள் ேல்்பரின் எவ்ட =32 g 

x g BaSO4 ல் உள் 

ேல்்பரின் Sன் % = (32
233

 × x
w × 100)%

எடுத்துககோடடு-2 

 0.2175 g நிவறயுள், ேல்்பவர 

ெகோண்டுள் கரிமச் வேர்மம, கோரியஸ முவறப்்படி 

அ்ந்�றியப்்பட்டு 0.5825g BaSO4 வயக 

ெகோடுககிறது எனில் அச்வேர்மத்தில் உள் S ன் 

ே�வீ�த்திவன கணககிடுக.

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட=0.2175 g

BaSO4ன் எவ்ட = 0.5825 g

233 g BaSO4 ல்  உள் S ன் எவ்ட = 32 g 

0.5825 g BaSO4 ல்  உள் 

 S ன் எவ்ட = 32
233

 × 0.5825
0.2175

     

  Sன் %       = 32
233

 × 0.5825
0.2175

          × 100 

       = 36.78 %

0.16g எவ்டயுள் கரிம வேர்மம, கோரியஸ 

குேோயில் சூடு்படுத்�ப்்படுகிறது. உரு�ோன 
H2SO4, BaCl2 வேர்த்து வீழ்்படி�ோககப்்படுகிறது. 

வீழ்்படி�ோன BaSO4 எனில் 0.35g ேல்்பரின் 

ே�வீ�த்வ� கோண் (30.04)

?�ன்மதிப்பீடு

ெோலஜன்கட்ள அ்ளநதறிதல்: கோரியஸ் 
முட்ற:

 எவ்ட அறிந்� கரிமச்வேர்மம, 

புவகயும HNO3 மற்றும AgNO3 வு்டன் 
வேர்த்து ெ�ப்்படுத்�ப்்படுகிறது. C, H மற்றும 
S முவறவய CO2, H2O மற்றும SO2ஆக 

ஆகஸிெவனற்றப்்படுகிறது. ஹோலென்கள 

AgNO3 வு்டன் வேர்ந்து ெ�ளளிஹோவலடுக்ோக 

வீழ்்படி�ோகின்றன.

X 
புவகயில்.HNO3

AgNO3
  AgX↓. 

 AgX வீழ்்படிவு �டிகட்்டப்்பட்டு, கழுவி, 

உலர்த்தி எவ்டயறியப்்படுகிறது, AgXன் மற்றும 

கரிமச்வேர்மத்தின் எவ்ட ஆகிய�ற்றில் இருந்து 

ஹோலென்களின் ே�வீ�ம கணககி்டப்்படும.

ஒரு தூயவமயோன வகரியஸ குேோயில் 

துல்லியமோக எவ்டயறியப்்பட்்ட வேர்மம புவகயும 

HNO3 மற்றும AgNO3 ஆகிய�ன�ற்று்டன் 

எடுத்துகெகோள்ப்்படுகிறது. குேோயின் திறந்� 

முவன மூ்டப்்பட்டு இருமபு குேோயினுள 530-
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540 K ெ�ப்்பநிவலயில் வ�ககப்்படுகிறது. 

பின்னர் குேோயோனது குளிர்விககப்்படுகிறது. 

இககுேோயில் சிறிய துவ்யி்டப்்பட்டு 

உரு�ோன �ோயுககள ெ�ளிவயற்றப்்படுகிறது. 

அ�ன்பின்னர் குேோய உவ்டககப்்பட்டு வீழ்்படிவு 

�டிகட்்டப்்பட்டு, கழு�ப்்பட்டு, உலர்த்�ப்்பட்டு 

எவ்ட கண்்டறியப்்படுகிறது. உரு�ோன AgXன் 

நிவறயிலிருந்து, கரிமச் வேர்மத்திலுள் 

ஹோலெனின் ே�வீ�ம கணககி்டப்்படுகிறது. 

கரிமவேர்மத்தின் எவ்ட: w g

AgCl  வீழ்ப்்படிவின் எவ்ட = a g 

143.5 g AgCl ல் உள்

 குவ்ோரினின் எவ்ட =35.5 g 

a g AgCl ல் உள் 

குவ்ோரினின் எவ்ட = 35.5
143.5

        × a 

W g கரிமச் வேர்மம a g AgCl வய �ருகிறது.

w g கரிமச் வேர்மத்திலுள் 

குவ்ோரினின் ே�வீ�ம =(35.5
143.5

       × a
w

× 100)%

சில்�ர் புவரோவமடின் எவ்ட  'b'g  என கருதுக.

188g AgBr ல்  80 g Br உள்து

∴ b g AgBr ல்   ( 80
188

     ×  b
w

)g Br உள்து

W g கரிமச் வேர்மம b g AgBr வய �ருகிறது.

கரிமச் வேர்மத்தில்

 Br ன் ே�வீ�ம =( 80
188

       × b
w

× 100)%

சில்�ர் ஐவயோவ்டடு எவ்ட  'c'g  என கருதுக.

235g AgI ல் 127 g I.

C g AgI ல் ( 127
235

  ×  c
w

 )g I உள்து.

W g கரிமச் வேர்மத்தில் c g AgI வய �ருகிறது.

கரிமச் வேர்மத்தில்

 I ன் ே�வீ�ம   =( 127
235

       × c
w

× 100)%

எடுத்துககோடடு :

  0.284 எவ்டயுள் கரிமச்வேர்மம 
0.287எவ்டயுள் AgClவய கோரியஸ முவறப்்படி  

அ்ந்�றிய்படுகிறது எனில், Clன் ே�வீ�த்வ�க 

கோண்க.

கரிமச் வேர்மத்தின் எவ்ட = 0.284 g

AgCl ன் எவ்ட  = 0.287 g

143.5 g AgCl ல் உள்

 குவ்ோரின் எவ்ட =35.5 g 

0.287 g AgCl ல் உள் 

குவ்ோரின் எவ்ட = 35.5
143.5

 ×  0.287
0.284

 Clன் ே�வீ�ம = 35.5
143.5

 ×  0.287
0.284

 × 100 = 24.56

1) 0.185g எவ்டயுள் கரிமச்வேர்மம, அ்டர் 
HNO3 மற்றும சில்�ர் வைட்வரட்டுன் வேர்ந்து 
0.320g ெ�ளளி புவரோவமவ்ட �ந்�து எனில், 

அதில் உள் புவரோமினின் % கோண்க 
(Ag=108, Br=80)  விவ்ட: 73.6

2) 0.40g எவ்டயுள் அவயோடின் ்பதிலீடு 

ெேயயப்்பட்்ட கரிம வேர்மம 0.125g AgIவய 

கோரியஸ முவறப்்படி �ருகிறது எனில், 

அவயோடினின் ே�வீ�த்வ�க கோண்க.

?�ன்மதிப்பீடு

்போஸ்்பரடஸே அ்ளநதறிதல் 

 ்போஸ்பரஸ உள் எவ்ட ெ�ரிந்� 

கரிமச்வேர்மம புவகயும HNO3 HNO3 யு்டன் சீல் 

வ�ககப்்பட்்ட குேோயில் ெ�ப்்படுத்�ப்்படுகிறது. 
C,CO2 ஆகவும  H,H2O ஆகவும  மோற்றப் 

்படுகிறது. கரிமச்வேர்மத்திலுள் ்போஸ்பரஸ, 

்போஸ்போரிக அமிலமோக ஆகஸிெவனற்றமவ்டந்து, 

அ்டர் HNO3யு்டன் ெ�ப்்பப்்படுத்�ப்்பட்டு, 

அமவமோனியம மோலிப்வ்டட் வேர்ககப்்படுமவ்போது 
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அமவமோனியம ்போஸவ்போ மோலிப்வ்டட் ஆக 

வீழ்்படி�ோகிறது.

H3PO4  + 12 (NH4)2 MoO4 + 21 HNO3

(NH4)3 PO4.12MoO3 + 21NH4 NO3  + 12 HNO3

ntg;gk;

 வீழ்்படி�ோன அமவமோனியம 

்போஸவ்போமோலிப்வ்டட் �டிகட்்டப்்பட்டு கழு�ப்்பட்டு, 

உலர்த்தி எவ்டயறியப்்படுகிறது.

மற்ெறோரு முவறயில், ்போஸ்போரிக அமிலம 

ெமகனீசியோ கலவ�யோல் ெமகனீசியம – 

அமவமோனியம ்போஸவ்பட்்டோக மோற்றப்்படுகிறது. 

(ெமகனீசியோ கலவ�யில் MgCl2, NH4Cl 
மற்றும அமவமோனியோ உள்து. இவவீழ்்படிவு 

கழு�ப்்பட்டு, உலர்த்�ப்்பட்டு ்பற்ற வ�ககப்்பட்டு 

ெமகனீசியம வ்பவரோ ்போஸவ்பட்்டோக ெ்பறப்்பட்டு 

கழுவி, உலர்த்தி எவ்ட அறியப்்படுகிறது.

 கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட, அமவமோனியம 

்போஸவ்போமோலிப்வ்டட் (அ) ெமகனீசியம வ்பவரோ 

்போஸவ்போட்டின் எவ்ட ஆகிய�ற்றிலிருந்து, Pன் % 
கணககி்டப்்படுகிறது.

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட = wg

அமவமோனியம ்போஸவ்போ மோலிப்டினியத்தின் 

எவ்ட = x g

ெமகனீசியம வ்பவரோ ்போஸவ்போட்டின் எவ்ட   = y g

(NH4)3PO4.12MoO3ன் மூலககூறு எவ்ட  =1877g

[3 x(14 + 4) + 31 +4(16)] + 12 (96+3x16)

Mg3P2O7 ன் மூலககூறு எவ்ட= 222 g

(2x24) + (31x2) + (7x16)

1877g (NH4)3PO4.12MoO3 ல் உள் Pன் எவ்ட 
=31g 

w g கரிமச் வேர்மத்திலுள் Xg(NH4)3PO4.12 
MoO3 ல் ( 31

1877
× x

w
 )g  ்போஸ்பரஸ உள்து.

Pன் ே�வீ�ம = 31
1877

× x
w

× 100

  (அல்லது)

222 Mg2P2O7  ல் உள் Pன் எவ்ட = 62 g 
Y g Mg2P2O7 ல் உள் Pன் எவ்ட =  62

222
 × 

y
w

 
 Pன் ே�வீ�ம = 62

222
× 

y
w

× 100 

எடுத்துககோடடு4: 0.24 g எவ்டயுள் ்போஸ்பரவ் 

ெகோண்டுள் கரிமச் வேர்மம 0.66g Mg2P2O7வய 

�ந்�து. இச்வேர்மத்தில் உள் ்போஸ்பரஸின் 

ே�வீ�த்திவன கணககிடுக.

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட  = 0.24 g

Mg2P2O7 ன் எவ்ட  = 0.66 g

222 g Mg2P2O7 ல் 62 g P உள்

0.66 ல் உள் 62
222

 ×  0.66
0.24

P ன் ே�வீ�ம 62
222

×0.66
0.24

× 100 =76.80 %

்போஸ்பரவ் ெகோண்டுள் 0.33 எவ்டயுள் 

கரிமச் வேர்மம 0.397g Mg2P2O7வய �ந்�து. 

அச்வேர்மத்தில் உள் P இன் ே�வீ�த்திவனக 

கணககிடுக.

?�ன்மதிப்பீடு

ட�டரஜடை அ்ளநதறிதல்: வைட்ரெவன 

அ்ந்�றிய இருமுவறகள உள்ன. அவ� 

1. டுமோஸ முவற 2. ெகல்்டோல் முவற.

1.  டுமோஸ்முட்ற  இமமுவறயில் வைட்ரென் 

வேர்மஙகள, குப்ரிக ஆகவேடு்டன், CO2 

சூேலில் ெ�ப்்படுத்துமவ்போது �னித்� வைட்ரென் 

ெ�ளிவி்டப்்படுகிறது. 

Cx Hy Nz + (2x+y/2) CuO x CO2 + y/2 H2 2NO+(2x+y/2) Cu + z/2

உரு�ோன சிறய அ்விலோன வைட்ரெனின் 

ஆகவேடுகள ெ�ப்்படுத்�்பட்்ட கோப்்பர் சுரு்ோல் 

ஒடுககப்்பட்டு �னிம வைட்ரெனோக மோறும.
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டுமோஸ முவறயில் ்பயன்்படும உ்பகரணம : CO2 

ெெனவரட்்டர், எரிகுேோய, ஷிப்ஸ வைட்வரோமீட்்டர் 

ஆகிய�ற்வறக ெகோண்டுள்து.

CO2 பஜைநரடைர:

இமமுவறககு வ�வ�ப்்படும CO2 வய  

மோகனவ்டட் அல்லது வேோடியம வ்ப 

கோர்்பவனட்வ்ட கடினமோன கண்ணோடி குேோயில் 

ெ�ப்்பப்்படுத்து��ன் மூலவமோ அல்லது 

கிப்ஸ உ்பகரணத்தில் உள் சுண்ணோமபு 

கல்லின் மீது நீர்த்� HCl வய விவனபுரிய 

ெேய��ன்மூலவமோ ெ்பறப்்படுகிறது. ைவனத்� 

டிரச்ெேல்்போட்டிலிலுள் (Drechel bottle) அ்டர் 

H2SO4ல் CO2 ெேலுத்தி உலரவ�ககப்்பட்டு 

எரிககுேோயினுள ெேலுத்�ப்்படுகிறது.

எரிககுழோய: இககுேோய உவலயினுள 

வ�த்து ெ�ப்்ப்படுத்�ப்்படுகிறது. இது 

a) ஆகஸிெவனற்றம ெேயயப்்பட்்ட கோப்்பர் 

சுரு்ோல் நிரப்்பப்்பட்டுள்து. இது பின் �ஙகிய 

்பர�ல்மூலம எரி�லோல் உரு�ோகும விவ் 

ெ்போருவ் �டுககும மற்றும கதிர்வீச்சினோல், CuO 
உ்டன் கலந்� கரிம வேர்மத்வ� ெ�ப்்பப்்படுத்தும. 
b) எவ்ட அறிந்� கரிமச் வேர்மம அதிக அ்வு 

CuO உ்டன் கலககப்்பட்டுள்து. C) கரடு 

முர்டோன கோப்்பர் ஆகவேடு குேோயின் நீ்த்தில் 

மூன்றில் இரு்பஙகு முழுநீ்த்திற்கு �்ர்�ோன 

கல்ைோரு்டன் இருபுறமும ெ்போதியப்்பட்டுள்து. 

இது க்டந்து ெேல்லும கரிம வேர்ம ஆவிகவ் 

ஆகஸிெவனற்றம அவ்டயச் ெேயயும.  
d) ஒடுககப்்பட்்ட கோப்்பர் சுருள, எரி�லோல் ஏற்்படும 

வைட்ரென் ஆகவேடுகவ் ஒடுககிய �னித்� 

வைட்ரெவன ெ�ளிவிடுகிறது.

ஷிபஸ்ட�டநரோமீடைர: எரிகுேோயில் 

சிவ�வுற்ற கரிம வேர்மத்திலிருந்து கிவ்டத்� 

வைட்ரென் குறிப்பி்ட �குந்� அதிக அ்வு 
CO2வு்டன் கலககப்்படுகிறது. பின் வைட்வரோ 
மீட்்டரில் ெேலுத்தும வ்போது CO2, KOHஆல் 

உறிஞ்ேப்்பட்டு, அ்வுகள உள் குேோயில் 

வைட்ரென் வேகரமோகும. (்பககம 167 ்ப்டம: 11.5ஐ ்போர்கக)

பேயமுட்ற: மு�லில் வைட்வரோ மீட்்டர் 

உள்குேோய திறககப்்பட்டு, எரிகுேோயினுள 

உள் கோற்வற நீகக CO2 ெேலுத்�ப்்படுகிறது. 

அப்வ்போது ெ�ளிவயறும �ோயுகுமிழ் ெ்போட்்டோஷ 

கவரேவல வமவல எழுப்்ப முடியோமல் 

முழு�துமோக உறிஞ்ேப்்படு�து, CO2 �ோயு 

மட்டும ெ�ளி�ரு�வ�யும, கோற்று எரிகுேோயில் 

முழு�துமோக நீககப்்பட்்டவ�யும குறிககும. 

பின் வைட்வரோமீட்்டர் KOH கவரேலோல் 

வேமிப்பு கலவன இறககி நிரப்்பப்்பட்டு குேோய 

மூ்டப்்படுகிறது. பின்பு உவலயினுள உள் 

எரிகுேோய சூடு்படுத்�ப்்பட்டு ெ�ப்்பநிவல சீரோக 

உயர்கிறது. வேர்மத்திலுள் �னித்� வைட்ரென் 

வைட்வரோ மீட்்டரில் வேகரிககப்்படுகிறது. எரி�ல் 

நிவறவுற்ற பின், �லு�ோன CO2 உ்பகரணத்தினுள 

இறுதி�வர உள் வைட்ரெவன நீகக 

ெேலுத்�ப்்படுகிறது. பின் �ோயுவின் கனஅ்வு, 

வேமிப்பு கலனில் உள் கவரேல் மற்றும 

அ்வுகள உள் குேோயில் உள்வ� ேமமோகும 

�வர ேரிெேயயப்்பட்டு குறிககப்்படுகிறது. 

�ளிமண்்டல அழுத்�ம மற்றும ெ�ப்்பநிவலயும 

குறிககப்்படுகிறது.

கைககீடு: 

கரிமச் வேர்மத்தின் எவ்ட = wg

ஈரமோன வைட்ரெனின் கன அ்வு= V1 L

அவற ெ�ப்்பநிவல = T1 K

�ளிமண்்டல அழுத்�ம = P mm of Hg

அவறெ�ப்்பநிவலயில் நீரோவி அழுத்�ம = P1 
mm of Hg

உலர் வைட்ரெனின் அழுத்�ம = (P-P1) = P1 mm 
of Hg.

STP, உலர் வைட்ரெனின் அழுத்�ம, கனஅ்வு 

மற்றும ெ�ப்்பநிவல முவறவய p0 V0 மற்றும T0 

என்க.

 
P0 V0

  T0
 = 

P1V1

  T1
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 ∴ V0 = 
P1V1

  T1
 × 

T0

 P0

 V0 = P1V1

  T1

× 273K  
760

mmHg)(
வைட்ரெனின் ே�வீ�ம கணககிடு�ல்

STP ல் 22.4 L N2 ன் நிவற 28g 

∴ STP ல் V0 L N2 ன் நிவற 
28

22.4  × V0

Wg கரிமச்வேர்மத்தில் 
28
22.4

×
V0

W( )g 
வைட்ரென் உள்து

∴வைட்ரெனின் ே�வீ�ம =

  
28
22.4 ×

V0

W( )× 100

எடுத்துககோடடு: 0.1688g எவ்டயுள் 

வேர்மத்தில் உள் வைட்ரெனின் ே�வீ�த்திவன 

கணககிடுக. டுமோஸ முவறயில் ்பகுப்பிற்கு 

உட்்படுமவ்போது 140c 758 mm Hgயில் 31.7ml 
ஈரமோன வைட்ரெவன �ந்�து.

கரிமச் வேர்மத்தின் எவ்ட = 0.168g

ஈரமோன வைட்ரெனின் கன அ்வு(V1) =31.7mL 

 = 31.7 × 10-3 L
ெ�ப்்பநிவல (T1)  = 140C 

 = 14 +273 
 = 287K
ஈரமோன வைட்ரெனின் அழுத்�ம= 758 mm Hg

140C யில் நீர்ம அழுத்�ம = 12 mm of Hg

∴உலர் வைட்ரெனின் அழுத்�ம = (P-P1)

 = 758- 12 
 = 746 mm of Hg

 
P1V1

  T1
 = 

P0V0

  T0

∴ V0 = 746 × 31.7 × 10–3

287  ×
273
  760

V0 =  29.58 ×  10-3 L

வைட்ரெனின் ே�வீ�ம 

28
22.4

×
V0

W × 100)(
= 

28
22.4

× ×29.58 × 10-3

0.1688
100

= 21.90%

டுமோஸமுவற உயர் துல்லிமோன 

முவறயோகும. இது ெகல்்டோல் 

முவறவய வி்ட ெ்போது�ோக 

விரும்பப்்படு��ோகும

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

ெகல்்டோல்முவற:

 இமமுவற டுமோஸ முவறவய வி்ட 

எளிதில் வகயோ்ககூடிய�ோகும.  உணவுப் 

ெ்போருளகள, உரஙகளின் ்பகுப்்போயவிற்கு 

இமமுவற ெ்பரும்வில் ்பயன்்படுகிறது.  

வைட்ரென் அ்டஙகிய கரிமச்வேர்மம அ்டர் 
H2SO4 வேர்த்து சூடு்படுத்தும வ்போது, வைட்ரென் 

அ்ந்�றியககூடிய அமவமோனியம ேல்வ்பட்்டோக  

மோறும. கிவ்டககெ்பற்ற கவரேவல அதிக அ்வு 

கோரத்து்டன் வேர்ககும வ்போது ெ�ளிப்்படும 

அமவமோனியோ �ோயு அதிக அ்வு திட்்ட 

அமிலத்�ோல் உறிஞ்ேப்்படும. ்பயன்்படுத்திய 

அவ�ெேறிவு திட்்ட கோரத்தினோல் அமிலத்திவன 

ைடுநிவலயோககல் �ரம ்போர்த்து ெ்பறப்்படும 

மதிப்புகளிலிருந்து அமவமோனியோவின் 

அ்விவனக கண்்டறியலோம. அதிலிருந்து 

வைட்ரென் அ்வு கண்்டறியப்்படுகிறது. (்பககம 167 

்ப்டம: 11.4ஐ ்போர்கக)

ெேயமுவற: 

 நீண்்ட கழுத்துவ்டய வ்பரகஸ 

கண்ணோடியோல் ஆன ெகல்்டோல் குடுவ�யில் 

எவ்டத்ெ�ரிந்� கரிமச்வேர்மம, சிறிது K2SO4, 
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விவனயூககியோன CUSO4, சுமோர் 25ml அ்டர் 
H2SO4 ஆகியவ� எடுத்துகெகோள்ப்்படுகிறது.  

பின் குடுவ� �்ர்�ோன கண்ணோடி குமிேோல் 

மூ்டப்்பட்டு ேோய�ோக வ�ககப்்பட்டு மி�மோக 

சூடு்படுத்� வ�ண்டும. மு�லில் கவரேல் ்பழுப்பு 

நிறமோகி பின் ெ�ளிந்� கவரேல் �ரும �வர 

சூடு்படுத்�ப்்படுகிறது.  இந்� �ருணத்தில் 

வைட்ரென் முழு�தும (NH4)2SO4 ஆக மோறும 

பின் ெகல்்டோல் குேோய குளிர்விககப்்பட்டு 

அதிலுள்வ� நீர்ககப்்பட்்டபின் ஒரு 

லிட்்டர்கலனுககு க�னமோக மோற்றப்்படுகிறது.  

குடுவ�யின் ்பகக�ோட்டின் �ழிவய அதிக 

அ்வு NaOH வேர்ககப்்படுகிறது.  பின்குடுவ� 

ெகல்்டோல் ெ்போறி மற்றும நீர் குளிர்விப்்போன் 

ஆகிய�ற்று்டன் ெ்போருத்�ப்்படுகிறது.  

குளிர்விப்்போனின் கீழ்முவன கணககி்டப்்பட்்ட 

கன அ்வ� ெகோண்்ட 
N
20 H2SO4 கவரேலில் 

வ�ககப்்படும. குடுவ�யிலுள் நீர்மம 

ெகோதித்�வு்டன் அமவமோனியோ ெ�ளிப்்பட்டு 

ேல்பியூரிக அமிலத்�ோல் உறிஞ்ேப்்படும.  கவரேல் 

ைன்கு ெகோதிககும வ்போது கோரம ெ�றிககோமல் 

இருகக ெகல்்டோல் ெ்போறி �டுககும.

 அமவமோனியோ ெ�ளியோ�து நிவறவுற்ற  

பின் (கவரேல், சி�ப்பு லிட்ம்ோல் வேோ�வன 

ெேயயப்்ப்ட வ�ண்டும) வேகரிப்்போன் 

நீககப்்படுகிறது.  அதிகப்்படியோன அமிலம 

பீனோப்�லீன் நிறஙகோட்டிவய ்பயன்்படுத்தி, 

கோரத்து்டன் �ரம ்போர்ககப்்படுகிறது.

கணககீடு

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட  = Wg.

ெ�ளிவி்டப்்பட்்ட NH3 வய முழுவமயோக 

ைடுநிவலயோகக வ�வ�ப்்பட்்ட H2SO4ன் கன 

அ்வு  = V mL.

NH3 வய ைடுநிவலயோகக வ�வ�ப்்பட்்ட H2SO4 ன் 

திறன் = N

NH3 ன் திறன் மற்றும ்பருமன் முவறவய N1  

மற்றும  V1 = V1N1 = VN

கரிமச் வேர்மத்தில் உள் வைட்ரெனின் எவ்ட    =   
14 ×NV
1×1000 × w 

வைட்ரெனின் ே�வீ�ம =( 14 ×NV
1000 × w

) × 100%

எடுத்துககோட்டு – 6:

 ெகல்்டோல் முவறககு உட்்படுத்�ப்்பட்்ட 0.6g 
எவ்டயுள் கரிம வேர்மத்தில் ெ�ளிப்்பட்்ட NH3, 
50ml  ெேமீ ைோர்மல்  H2SO4ல் உறிஞ்ேப்்பட்்டது. 

மீ�முள் அமில கவரேல், �ோவல �டிநீரோல்  
150 மிலி �வர நீர்ககப்்பட்்டது. 20 மி.லி 

நீர்ககப்்பட்்ட கவரேலுககு 35 மிலி 
N
20 NaOH 

கவரேல் முழுவமயோன ைடுநிவலயோககலுககு 

வ�வ�ப்்பட்்டது எனில், வைட்ரெனின் 

ே�வீ�த்வ� கணககீடு.

கரிம வேர்மத்தின் எவ்ட  = 0.6g

எடுத்துகெகோண்்ட H2SO4ன் ்பருமன் =50 மி.லி 

எடுத்துகெகோண்்ட H2SO4ன்  திறன் = 0.5 N

விவனபுரியோ�, 20ml நீர்த்�  H2SO4 அமிலக 

கவரேல், 35 ml  0.05N வேோடியம வஹட்ரோகவேடு 

கவரேலோல் ைடுநிவலயோககப்்பட்்டது எனில், 

நீர்ககப்்பட்்ட ேல்ஃபியூரிக அமிலத்தின் திறன்

 = 
35 × 0.05

20
 = 0.0875 N

கரிம வேர்மத்து்டன் விவன்பட்டு எஞ்சிய H2SO4ன் 

்பருமன் = V1 mL

H2SO4 ன் திறன்  = 0.5N

நீர்ககப்்பட்்ட H2SO4ன் ்பருமன் = 150 mL

நீர்ககப்்பட்்ட ேல்ஃபியூரிக அமிலத்தின் திறன்

 = 0.0875 N

V1 =   
150 ×0.087

0.5  = 26.25 mL
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அமவமோனியோ�ோல் உறிஞ்ேப்்பட்்ட H2SO4 ன் 

்பருமன்

= 23.75 mL

23.75 mL 0.5 N H2SO4 ≡ 23.75mL 0.5N NH3 

0.6g கரிமச் வேர்மத்தில் வைட்ரெனின் எவ்ட =  
14g

1000 mL × 1 N
 × 23.75 × 0.5N

    = 0.166g

வைட்ரெனின் ே�வீ�ம  = 
0.166

0.6
 × 100

   = 27.66 % 

0.3 g எவ்டயுள் கரிமச் வேர்மம, ெகல்்டோல் 

முவறயில் 30ml 0.1 N H2SO4த்�ோல் NH3 

ைடுநிவல ெேயயப்்பட்்டது எனில், வைட்ரெனின் 
ே�வீ�த்திவனக கோண்க.

?�ன்மதிப்பீடு

11.8 கரிம நேரமஙகட்ள 
தூயடமப்படுத்துதல் 
தூயடமப்படுத்துதலின் நதடே : 
    வேர்மஙகளின் அவமப்பு, இயற்பியல் 

்பண்புகள, வ�தியல் ்பண்புகள மற்றும உயிரியல் 

்பண்புகவ் ்பற்றி அறிய அவ� தூயவமயோய 

இருப்்பது அ�சியமோகிறது. கரிமச் வேர்மஙகவ் 

தூயவம ெேயய ்பல முவறகள உள்ன. அவ� 

கரிம வேர்மத்தில் அ்டஙகியுள் மோசுககளின் 

�ன்வம மற்றும கரிமச் வேர்மத்தின் �ன்வமவயச் 

ேோர்ந்�து. கரிமச் வேர்மஙகவ் பிரித்ெ�டுகக  

மற்றும தூயவமப்்படுத்� மிகவும ்பர�லோக 

்பயன்்படுத்தும முவறகள அ) ்படிகமோககு�ல் 

ஆ) ்ப�ஙகமோககு�ல் இ) �ோவல�டித்�ல்  

ஈ) பின்ன�ோவல �டித்�ல் உ) நீரோவியோல் �ோவல 

�டித்�ல் ஊ) ெகோதி நிவல மோறோ �ோவல�டித்�ல் 

(Azeotropic Distillation) எ) �வகயீட்டு 

�ோவல�டித்�ல் ஏ) �ண்ணப்பிரிவக முவற.

தி்டப்ெ்போருளகவ் 
தூயவமயோககும 
முவறகள 

்ப�ஙகமோககு�ல்
்படிகமோககு�ல்
பின்ன்படிகமோககு�ல்

�ோவல �டித்�ல்

பின்ன�ோவல �டித்�ல்
குவறந்� அழுத்�த்தில் 

�ோவல �டித்�ல்

நீரோவி �டிககட்டு�ல்

�வகயீட்டு �டித்து 

இறககு�ல் 

�ண்ணப்பிரிவக

திர�ப் 
ெ்போருளகவ் 
தூயவமயோககும 
முவறகள 

11.8.1 ்பதஙகமோககுதல்: 
 ெ்பன்வேோயிக அமிலம, ைோப்�லீன் மற்றும 

கற்பூரம வ்போன்ற வேர்மஙகவ் சூடு்பத்துமவ்போது 

திண்ம நிவலயிலிருந்து உருகோமல் (நீர்ம நிவல 

அவ்டயோமல்) வைரடியோக ஆவி நிவலககு மோறுகிறது. 

ஆவிவய குளிரச் ெேயயுமவ்போது திண்மப் ெ்போருள 

மீண்டும ெ்பறப்்படுகிறது. இத்�வகய ெேயமுவற 

்ப�ஙகமோககல் எனப்்படும. எளிதில் ஆவியோகும 

மற்றும எளிதில் ஆவியோகோ� தி்டப்ெ்போருளகவ் 

பிரித்ெ�டுகக மிகச்சிறந்� முவறயோகும. இமமுவற 

குவறந்� அ்வ� ்பயன்்படுகிறது. ஏெனனில் சில 

வேர்மஙகள மட்டுவம ்ப�ஙகமோகும.

 தூயவம ெேயயப்்ப்ட வ�ண்டிய ெ்போருள ஒரு 

பீககரில் எடுத்துக ெகோள்ப்்படுகிறிது. அ�ன்வமல் 

ஒரு கண்ணோடி சிற்றகல் ெகோண்டு மூ்டப்்படுகிறது. 

பீககர் சிறிது வைரம சூடு்படுத்�ப்்படுகிறது மற்றும 

ெ�ளிப்்படும ஆவி சிற்றகலின் அடிப்்பகுதியில் 

சுருஙகி வேரமோகிறது. பின்னர் சிற்றகல் 

அகற்றப்்பட்டு ்படிகஙகள வேகரிககப்்படுகின்றன. 

கரிம வேர்மஙகளின் உருகு நிவலககு கீழ் உள் 

ெ�ப்்பநிவலயில் அதிக ஆவி அழுத்�முவ்டய 

வேர்மஙகளுககு இமமுவற ெ்போருந்தும. ைோப்�லீன், 

ெ்பன்வேோயிக அமிலம வ்போன்ற வேர்மஙகள எளிதில் 

்ப�ஙகமோகும. குவறந்� ஆவி அழுத்�முவ்டய 

ெ�ப்்பப்்படுத்துமவ்போது எளிதில் சிவ�வுறும. 

குவறந்� ஆவி அழுத்�முவ்டய வேர்மஙகள 

குவறந்� அழுத்�த்தில் ்ப�ஙகமோ�ல் முவறயில் 

தூயவமப்்படுத்�ப்்படுகிறது. இந்� உ்பகரணம 
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அதிக ெ�ப்்பப்்படுத்தும மற்றும அதிக குளிர்விககும 

புறப்்பரப்பிவன குவற�ோன இவ்டெ�ளிகளில் 

ெ்பற்றிருகக வ�ண்டும. ஏெனனில், குவற�ோன 

ஆவி அழுத்�ம உவ்டய ெ்போருளின் ஆவி 

நிவலயில்  உள் அச்வேர்மத்தின் அ்வு மிகவும 

குவற�ோன�ோகும.

11.8.2 ்படிகமோககுதல்: 
 கரிம தி்ட ெ்போருளகவ் தூயவமப் 

்படுத்து��ற்கு மிகவும ்பர�லோக ்பயன்்படுத்�ப்்படும 

முவறயோகும. இமமுவற கீழ்கண்்ட ்படிகளில் 

நிகழ்த்�ப்்படுகிறது.

(i) கடரப்போடைத் நதரநபதடுத்தல்:  
ெ்பரும்போலோன கரிமச் வேர்மஙகள ேகப்பிவணப்பு 

வேர்மஙக்ோக உள்�ோல் முவனவுள் 

கவரப்்போனோன நீரில் எல்லோ வேர்மஙகளும 

கவர�தில்வல. எனவ� (�குந்�) கவரப்்போவன 

வ�ர்ந்ெ�டுத்�ல் அ�சியமோகிறது. ஆயவுக 

குேோயில் தூ்ோககப்்பட்்ட கரிமச் வேர்மத்தில் 

சிறிது சிறி�ோக கவரப்்போன் வேர்ககப்்பட்டு 

எல்லோ கவரெ்போருளும கவரயும �வர 

ெ�ப்்பப்்படுத்து�லு்டன் ைன்கு கலககப்்படுகிறது. 

தி்டப்ெ்போரு்ோனது ெ�ப்்பப்்படுத்துமவ்போது 

முழு�துமோக கவரந்து, குளிர்விககுமவ்போது 

அதிக்பட்ேமோன ்படிகஙகவ்த் �ருமோயின் அந்�க 

கவரப்்போவன �குந்� கவரப்்போனோகும. இச்ெேயல் 

முவறயோனது ெ்பன்சீன், ஈ�ர், அசிட்வ்டோன் மற்றும 

ஆல்கஹோல் வ்போன்ற கவரப்்போன்கவ்க ெகோண்டு 

�குந்� கவரப்்போவனத் வ�ர்ந்ெ�டுககும �வர 

மீ்வும நிகழ்த்�ப்்படுகிறது.

(ii) கடரேல் தயோரித்தல் கரிமச் வேர்மமோனது 

குவறந்�்வு �குந்� கவரப்்போனில் 

கவரககப்்படுகிறது.  நிறமுள் ெ்போருள 

ஏவ�னும இருப்பின் அ�ன் நிறத்திவன நீகக 

சிறி�்வு விலஙகுககரி வேர்ககப்்படுகிறது.  

ெ�ப்்பப்்படுத்�லோனது திர�த்தின் �ன்வமயிவனப் 

ெ்போறுத்து அ�ோ�து கவரப்்போனோனது குவற�ோன 

அல்லது அதிக ெகோதிநிவல உவ்டய�ோ 

என்்ப�ன் அடிப்்பவ்டயில் ெகோதிநீருள் கலனின் 

மூலமோகவ�ோ, கமபி�வலயின் மீது கலவன 

வ�த்வ�ோ நிகழ்த்�ப்்படுகிறது.

(iii) சூைோை கடரேடல ேடிகடடுதல் 
வமற்கண்டுள்�ோறு உரு�ோககப்்பட்்ட சூ்டோன 

கவரேவல புனலில் வ�ககப்்பட்டுள் நீள�ரிமடி 

�டி�ோள (fluted filter paper) ெகோண்டு �டிகட்்ட 

வ�ண்டும.

(iv) ்படிகமோககல்: சூ்டோன �டிநீரோனது 

பின்னர் குளிர்விககப்்படுகிறது.  ெ்பரும்போலோன 

மோசுப்ெ்போருளகள �டி�ோளிவலவய �ஙகுகின்றன, 

தூய திண்மப் ெ்போருள ்படிகமோக பிரிகின்றது.  

அதிக அ்வு ்படிகஙகள உரு�ோகும வ்போது 

்படிகமோ�ல் நிவற�வ்டகிறது.  ்படிகமோ�ல் 

வ�கம குவற�ோக இருப்பின், அ�வன பீககரின் 

்பகக�ோட்டுச் சு�ரிவன கண்ணோடிக குச்சியினோல் 

உரோயச் ெேய��ன் மூலமோகவ�ோ அல்லது மிகச் 

சிறி�்வு தூய ்படிகத்வ� கவரேலில் வேர்ப்்ப�ன் 

மூலமோகவ�ோ ்படிகமோ�வலத் தூண்்டலோம.

(v) ்படிகத்திடை பிரித்பதடுத்து உலர 
டேத்தல் மூலககவரேலிலிருந்து ்படிகஙகள 

�டிகட்டு�ல் மூலம பிரித்ெ�டுககப்்படுகிறது.  

�டிகட்டு�ல் புகனர் புனல் மூலம குவறந்� 

அழுத்�த்திவனப் ்பயன்்படுத்தி �டிகட்டு�ல் 

நிகழ்கிறது.  மூலக கவரேல் முழு�தும �டிகட்டும 

குடுவ�யில் வேகரிககப்்பட்்ட பின்னர், ்படிகஙகள 

சிறி�்வு தூய குளிர்ந்� கவரப்்போவனக ெகோண்டு 

கழு�ப்்பட்டு பின் உலர்த்�ப்்படுகிறது.

11.8.3 ேோடலேடித்தல் (கோயசசி ேடித்தல்):  
இமமுவற எளிதில் ஆவியோகோ� மோசுககள உள் 

நீர்மஙகவ் தூயவமப்்படுத்�வும, வ�று்பட்்ட 

ெகோதிநிவல ெகோண்்ட நீர்ம கலவ�கவ் அ�ன் 
்பகுதிப் ெ்போருளக்ோக பிரிப்்ப�ற்கும ்பயன்்படுகிறது. 

்பகுதிப் ெ்போருளகளின் ெகோதிநிவல வ�று்போட்டின் 

அடிப்்பவ்டயின்  ்பல்வ�று �ோவல �டித்�ல் முவறகள 

உள்ன. அவ�யோ�ன (i) எளிய �ோவல �டித்�ல் 
(ii) பின்ன �ோவல �டித்�ல் மற்றும (iii) நீரோவியோல் 
�ோவல �டித்�ல்.  �ோவல �டித்�ல் முவறயில் மோசுள் 
நீர்மம ெகோதிகக வ�ககப்்படுகிறது.  ெ�ளிப்்படும ஆவி 
வேகரிககப்்பட்டு, குளிர்விககப்்பட்டு மீண்டும தூய 
நீர்மம வேகரிககும கலனில் வேகரிககப்்படுகிறது.  
இமமுவற எளிய �ோவல �டித்�ல் எனப்்படும.  
ெகோதி நிவலயில் அதிக வ�று்போடு (சுமோர் 40K) 
உள் நீர்மஙகள மற்றும ேோ�ோரண அழுத்�த்தில் 
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சிவ��வ்டயோ� நீர்மஙகள எளிய �ோவல �டித்�ல் 
முவறயின் மூலம தூயவமப்்படுத்�ப்்படுகின்றன.  
(எ.கோ) வைட்வரோெ்பன்சீன் (C6H5NO2(b.pt484K) 
மற்றும ெ்பன்சீன் (C6H6(b.pt354K); வ்டஎத்தில் ஈ�ர் 
(b.pt308K) மற்றும எத்தில் ஆல்கஹோல் (b.pt351K).

பின்ை ேோடல ேடித்தல்: மிகச்சிறிய 

ெகோதிநிவல வ�று்போடு ெகோண்்ட நீர்மஙகள 

அ்டஙகிய கலவ�யிலிருந்து நீர்மஙகவ் 

தூயவமப்்படுத்தி, பிரித்ெ�டுககப்்ப்ட இமமுவற 

்பயன்்படுகிறது.  பின்ன கோயச்சி �டித்�லில், பிரிவக 

அடுககு ( fractionating column) கோயச்சி �டிககும 

கலன் மற்றும குளிர்விப்்போன் ஆகிய�ற்வறோடு 

இவணககப்்படுகிறது.  குளிர்விப்்போனின் 

�ோயபுறத்தில் இருககுமோறு ெ�ப்்பநிவலமோனி ஒன்று 

பிரிவக அடுககில் ெ்போருத்�ப்்படுகிறது.  இவ�வமப்பு 

குளிர்விப்்போனின் �ழிவய ெேல்லும ஆவியின் 

ெ�ப்்பநிவலவய குறித்துக ெகோள் உ�வுகிறது.  

நீர்மக கவரேலில் கலந்துள் ்பகுதிப் ெ்போருளகவ் 

அ�ற்றின் ஆவியோகப் பிரித்ெ�டுத்து பின் 

குளிர்வித்து பிரித்ெ�டுககும முவறககு பின்ன �ோவல 

�டித்�ல் என்று ெ்பயர்.  வ�வ�கவகற்்ப பின்ன �ோவல 

�டித்�ல் மீண்டும, மீண்டும நிகழ்த்�ப்்படுகிறது.  

இமமுவற ெ்பட்ெரோலியம, நிலககரித்�ோர் மற்றும 

கச்ேோ எண்ெணய ஆகிய�ற்வற கோயச்சி �டிகக 

ெ்பரும்வில் ்பயன்்படுகிறது.

11.8.4 நீரோவி ேோடல ேடித்தல்: 
 இமமுவற தி்ட மற்றும திர�ப் 

ெ்போருளகளுககு ெ்போருந்�ககூடிய�ோகும.  நீரோவி 
�ோவல �டிககப்்படும வேர்மஙகள நீரோவி ெ�ப்்ப 
நிவலயில் சிவ�வுறோமல் இருத்�ல் வ�ண்டும, 
373K ல்  உயர் ஆவி அழுத்�த்வ� ெ்பற்றிருகக 
வ�ண்டும, வேர்மமோனது நீரினோல் கவரயோ� 
�ன்வம மற்றும கவரந்துள் மோசுககள எளிதில் 
ஆவியோகோ �ன்வமவய ெ்பற்றிருத்�ல் வ�ண்டும. 

(்பககம 167 ்ப்டம: 11.2ஐ ்போர்கக)

 மோசுள் நீர்மம வகோ்க அடிப்்பகுதி 
உவ்டய குடுவ�யில் சிறிது நீரு்டன் வேர்த்து 
எடுத்துகெகோள்ப்்படுகிறது.  இககுடுவ� ஒருபுறம 
ெகோதிகலன், மற்ெறோருபுறம நீர் குளிர்விப்்போனு்டன் 
இவணககப்்படுகிறது.  வகோ்க �டி� 
குடுவ�யிலுள் நீர்ம கலவ�யின் சிறுதுளிகள 
குளிர்விப்்போனில் புகு�வ� �டுகக, குடுவ� 

ேோய�ோக வ�ககப்்படுகிறது.  பின் குடுவ�யிலுள் 
கலவ� சூடு்படுத்�ப்்பட்டுபின் அ�னுள 
நீரோவியும ெேலுத்�ப்்படுகிறது. வேர்மஙகளின் 
ஆவியோனது, நீரோவியு்டன் கலந்து ெ�ளிவயறி 
குளிர்விப்்போனுககுள ெேல்கிறது.  குளிர்விககப்்பட்்ட 
கலவ�யில் உள் நீர் மற்றும கரிமச் வேர்மம 
பின்னர் பிரித்ெ�டுககப்்படுகிறது.  �ோ�ரம மற்றும 
பூககளிலிருந்து ெ்பறப்்படும அத்தியோ�சிய 
எண்ெணயகவ்யும பிரித்ெ�டுககவும, அனிலீன், 
்டர்்பன்வ்டன் எண்ெணய வ்போன்ற�ற்வற 
ெ்பரும்வில் �யோரிககவும ்பயன்்படுகிறது.

11.8.5 பகோதிநிடல மோ்றோ (அசிநயோடிநரோபிக) 
ேோடல ேடித்தல்
 சில திர�ஙகளின் கலவ�யிவன பின்ன 
�ோவல �டித்�ல் முவறயின் மூலம பிரித்ெ�டுகக 
இயலோது.  ெகோதிநிவல மோறோ �ோவல �டித்�ல் 
முவறயின் மூலம மட்டுவம தூயவமப்்படுத்� 
இயலககூடிய கலவ�கள மோறோ ெகோதிநிவலச் 
வேர்மஙகள (azeotropes) என அவேககப்்படுகின்றன.  

இத்�வகய வேர்மஙகள மோறோ� ெகோதிநிவலவய 

ெ்பற்றுள்ன.  இககலவ�யோனது குறிப்பிட்்ட 

ெகோதிநிவலயில் ஒவர ்பகுதிப்ெ்போரு்ோக �ோவல 

�டிகிறது.  எடுத்துககோட்டு எத்�னோல் மற்றும நீர் 

ஆகியன 95.87:4.13 விகி�த்தில் உள் கலவ�. 

 இமமுவறயில் மூன்றோ��ோக மற்ெறோரு 

்பகுதிப் ெ்போரு்ோன  C6H6, CCl4, ஈ�ர், கிளிேரோல் 

கிவ்ககோல் வ்போன்ற நீர் நீககும கோரணி இருப்பின், 

அது மோறோ ெகோதிநிவலச் வேர்மக கலவ�யில் உள் 

ஒரு ்பகுதிப் ெ்போருளின் ்பகுதி அழுத்�த்திவன 

குவறப்்ப�ன் மூலம அப்்பகுதிப் ெ்போருளின் 

ெகோதிநிவலவய ஏற்றமவ்டயச் ெேயகிறது.  வமலும 

மற்ெறோரு ்பகுதிப்ெ்போருளின் �ோவல �டியக 

கோரணமோகிறது.

 C6H6, CCl4 வ்போன்றவ� குவற�ோன 

ெகோதிநிவலயிவனப் ெ்பற்றுள்ன. வமலும இவ� 

நீவரககோட்டிலும ஆல்கஹோலின் ்பகுதி ஆவி 

அழுத்�த்திவனக குவறககின்றன.  கிவ்ககோல் 

கிளிேரோல் வ்போன்றவ� அதிக ெகோதிநிவலவயப் 

ெ்பற்றுள்ன.  வமலும இவ�கள ஆல்கஹோவலக 

கோட்டிலும நீரின் ்பகுதி ஆவி அழுத்�த்திவனக 

குவறககின்றன.

Unit 11 revised.indd   165 15-09-2018   11:13:47

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



166

11.8.6 ேடகயீடடு ேடித்து இ்றககுதல் 
(Differential extraction)
 ஒரு ெ்போருவ் அ�ன் நீர்க 

கவரேலிலிருந்து �குந்� கரிமக கவரப்்போனில் 

குலுககி பிரித்ெ�டுககும ெேயல்முவற 

�டித்து இறககு�ல் எனப்்படும.  ஒரு கரிமச் 

வேர்மமோனது நீரில் கவரேலோக உள்வ்போது 

அ�வன ஒரு பிரிபுனவலப் ்பயன்்படுத்தி 

பிரித்து எடுகக இயலும.  நீர்ககவரேலோனது 

ஒரு பிரிபுனலில் சிறி�்வு குவ்ோவரோ்போர்ம 

அல்லது ஈ�ரு்டன் எடுத்துகெகோள்ப்்படுகிறது.  

கரிமககவரப்்போனோனது நீரு்டன் ஒன்வறோெ்டோன்று 

கலககோமல் �னியோக ஒரு அடுககிவன 

உரு�ோககும. பின்பு ்பகுதிப்ெ்போருளகள மி�மோக 

குலுககப்்படுகின்றது.  கரிமககவரப்்போனில் ைன்கு 

கவரயும கவரெ்போருள ஆனது கரிம அடுககில் 

ெேல்கிறது.  பிரிபுனலில் உள் திறப்்போன் 

திறககப்்பட்டு இரு கவரப்்போன் அடுககுகளும 

பிரிககப்்பட்டு ெ்பறப்்படுகிறது.

11.8.7 ேண்ைபபிரிடக முட்ற 
(Chromatography)
 இமமுவறயோனது சிறி�்வு ்பகுதிப்ெ்போருள 

உள் கலவ�யிவன பிரித்ெ�டுப்்ப�ற்கும, 

தூயவமப்்படுத்து��ற்கும மிகவும 

்பயனுள்�ோகும.  இ�ன் ெ்பயரில் உள் chroma-

நிறம மற்றும graphed – �வரத்�்டம ஆகிய�ற்வற 

குறிப்்ப�ோக உள்து.  இம முவற மு�ன் மு�லில் 

1906ல் M.S. ஸவியட் என்ற ரஷய ைோட்வ்டச் ேோர்ந்� 

�ோ�ரவியல் அறிஞரோல் குவ்ோவரோ பில்லில் 

கோணப்்படும ெ�வவ�று நிறமிப் ெ்போருளகவ் 

பிரித்ெ�டுகக ்பயன்்படுத்�ப்்பட்்டது. ஒரு குறுகிய 

கண்ணோடிக குேோயில், CaCO3 ஆல் இறுககமோக 

ெ்போதிககப்்பட்டுள் நிரல் �ழிவய இவலகளில் 

கோணப்்படும குவ்ோவரோபில்லின் ெ்பட்வரோலிய ஈ�ர் 

கவரேவல ெேலுத்தி அ�ன் ்பகுதிப் ெ்போருளகவ் 

அ�ர் பிரித்ெ�டுத்�ோர். நிறமிப் ெ்போருளில் 

கோணப்்படும, ெ�வவ�று ்பகுதிப் ெ்போருளகள 

ெ�வவ�று ்பகுதிக்ோக / ்பட்வ்டக்ோக ெ�வவ�று 

நிறஙகளில் பிரிந்�ன.  வமலும �ற்வ்போது இமமுவற 

நிறமற்ற ்பகுதிப் ெ்போருளகவ்யும பிரித்ெ�டுககப் 

்பயன்்படுகிறது.

 நிவலயோன நிவலவம (Stationary 
Phase) மற்றும ைகரும நிவலவம (Mobile Phase) 
ஆகிய இரு நிவலவமகளுககிவ்டவய ஒரு கரிமச் 

வேர்மத்தின் ெ�ரிந்ெ�டுத்� ்பகிர்வு (Selective 
distribution) �ண்ணப்பிரிவக முவறயின் 

அடிப்்பவ்டத் �த்து�மோகும. நிவலயோன நிவலவம 

என்்பது திண்மப் ெ்போரு்ோகவ�ோ அல்லது 

திர�ப்ெ்போரு்ோகவ�ோ இருககலோம.  அவ� வைரத்தில் 

ைகரும நிவலவமயோனது திர�மோகவ�ோ அல்லது 

�ோயு�ோகவ�ோ இருககலோம.  நிவலயோன நிவலவம 

திண்மப்ெ்போரு்ோக உள்வ்போது, ைகரும நிவலவம 

திர�மோகவ�ோ அல்லது �ோயு�ோகவ�ோ இருககும 

நிவலயோன நிவலவம தி்டப்ெ்போருள உள் வ்போது 

பிரித்ெ�டுத்�லின் அடிப்்பவ்ட ்பரப்புக க�ரு�ல் 

ஆகும.  நிவலயோன நிவலவம திர�ப்ெ்போரு்ோக 

இருப்பின், பிரித்ெ�டுத்�லின் அடிப்்பவ்ட ்பஙகிடு�ல் 

ஆகும.

 எனவ� ைகரும கவரப்்போனின் இயகக 

விவ்வினோல், ஒரு கலவ�யில் உள் �னித்� 

்பகுதிப் ெ்போருளகள, ெ�வவ�று விகி�ஙகளில் 

ஒரு நுண்துவ்த்துகள ஊ்டகத்தின் �ழிவய 

பிரிககப்்படு�ல் �ண்ணப்பிரிவக முவற என 

�வரயறுககலோம.  �ண்ணபிரிவக முவறயில் 

்பல்வ�று முவறகள பின்�ருமோறு

1. குேோய �ண்ணப் பிரிவக முவற

2. ெமல்லிய அடுககு பிரிவக முவற

3. �ோள பிரிவக முவற

4. �ோயு-திர� பிரிவக முவற

5. அயனி ்பரிமோற்ற பிரிவக முவற

்பரபபுககேர ேண்ைபபிரிடக இமமுவற 

ெ�வவ�று வேர்மஙகள, ்பரப்புகக�ர் ெ்போருள மீது 

ெ�வவ�று அ்வுகளில் ்பரப்புக க�ரப்்படுகின்றன 

என்ற �த்து�த்தின் அடிப்்பவ்டயிலோனது.

 சிலிககோக களி மற்றும அலுமினோ 

ஆகியன ெ்போது�ோக ்பயன்்படுத்�ப்்படும ்பரப்புகக�ர் 

ெ்போரு்ோகும.  நிவலயோன நிவலவமயின் �ழிவய 

ெ�வவ�று தூளகளில் கலவ�யின் ்பகுதிப் 

ெ்போருளகள ைகர்கின்றன.  குேோய �ண்ணப்பிரிவக 

முவற மற்றும ெமல்லிய அடுககு �ண்ணப்பிரிவக 

முவற ஆகியன �வகயிட்டு ்பரப்புகக�ர்�ல் 

�த்து�த்தின் அடிப்்பவ்டயிலோனவ�.
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குழோய ேண்ைபபிரிடக முட்ற 
இமமுவறயோனது, இ்டம புறத்தில் அவ்டப்புககுேோய 

ெ்போருத்�ப்்பட்டுள் ஒரு நீண்்ட கண்ணோடி 

குேோயின் �ழிவய நிகழ்த்�ப்்படும ஒரு எளிய 

�ண்ணப்பிரிவக முவறயில் வமலும குேோயில், 

ைன்கு ெ்போதிந்து வ�ககப்்பட்டுள் ்பரப்புகக�ர் 

ெ்போருள �ழிவய (நிவலயோன நிவலவம) 

கலவ�யிவன ெேலுத்தி பிரித்ெ�டுத்�வல 

இமமுவற உள்்டககியது.  ்பரப்புகக�ர் துகவ் 

�ோஙகியிருகக ஏது�ோக குேோயின் அடியில் ்பஞ்சு 

அல்லது கண்ணோடி இவே வ�ககப்்பட்டுள்து.  

(கி்ர்வுற்ற அலுமினியம ஆகவ்டு (அலுமினோ), 
ெமகனீசியம ஆகவ்டு, ஸ்டோர்ச்) வ்போன்ற �குந்� 

்பரப்புகக�ர் ெ்போரு்ோல் குேோயோனது சீரோக 

ெ்போதிந்திருககுமோறு ெேயயப்்படுகிறது.  இந்� 

்பரப்புக க�ர் ெ்போருள குேோயின் வமற்புறம தூயவம 

ெேயயப்்ப்ட வ�ண்டிய கலவ� வ�ககப்்படுகிறது.  

திர� நிவலயில் உள் அல்லது திர�க கலவ�யோல் 

ஆன ைகரும நிவலவம ஆனது குேோயின் �ழிவய 

கீழ் வைோககி ைகரும �வகயில் வேர்ககப்்படுகிறது.

 எந்� அ்விற்கு ்பரப்புக 

க�ரப்்பட்டுள்து என்்ப�ன் அடிப்்பவ்டயில் 

ெ�வவ�று ்பகுதிப் ெ்போருளகள முழுவமயோக 

பிரித்ெ�டுககப்்படுகின்றன. அதிக அ்வில் 

எளி�ோக ்பரப்புகக�ரும ெ்போருள குேோயின் 

வமற்புறமும, மற்றவ� கீழ்புறமும ைகர்��ோல் 

குேோயின் ெ�வவ�று இ்டஙகளில் வேகரமோகின்றன.

பமல்லிய அடுககு ேண்ைபபிரிடக முட்ற 
இமமுவற மற்றுெமோரு ்பரப்புகக�ர் �ண்ணப்பிரிவக 

முவறயோகும.  மிகச் சிறி�்வு ்பகுதிப்ெ்போருளகள 

உள் இமமுவறயிவன ்பயன்்படுத்தி 

பிரித்ெ�டுககலோம.  ஒரு கண்ணோடித் �கட்டின் மீது 

ெேல்லுவலோஸ, சிலிககோக களி அல்லது அலுமினோ 

வ்போன்ற ்பரப்புகக�ர் ெ்போரு்ோல் ெமல்லிய 

அடுககு உரு�ோககப்்படுகிறது.  இத்�ட்்டோன 

�ண்ணத்�ட்டு அல்லது ெமல்லிய அடுககு 

�ண்ணப்பிரிவகத்�ட்டு என அவேககப்்படுகிறது.  

இத்�ட்டிவன உலர்த்திய பின்னர், அ�ன் ஒரு 

முவனககு அருகில் வமற்புரத்தில் ஒரு தூள கலவ� 

வ�ககப்்படுகிறது.  வமலும இந்� �ட்்டோனது ைகரும 

நிவலவம (கவரப்்போன்) அ்டஙகிய மூடிய கலனில் 

வ�ககப்்படுகிறது.  ைகரும நிவலயோனது, நுண்புவே 

ஏற்றத்தின் விவ்�ோக வமல்வைோககி ைகர்கிறது.

 கலவ�யில் உள் ஒவெ�ோரு 

்பகுதிப்ெ்போருளகளின் எந்� அ்விற்கு 

்பரப்புகக�ரப்்பட்டுள்வ�ோ, அ�ற்வகற்ற�ோறு வமல் 

வைோககி ைகர்ந்து ெேல்லும ைகரும நிவலவமயு்டன் 

(கவரப்்போனு்டன்) வேர்ந்து ெ�வவ�று தூரஙகளில் 

ைகர்கிறது.  இ�வன வ�ககிவ�த்திருத்�ல் கோரணி 

(Rf) மதிப்பின் மூலம அறியலோம.

Rf = 

அடிகவகோட்டிலிருந்து வேர்மம ைகர்ந்� 

ெ�ோவலவு  (x)

அடிகவகோட்டிலிருந்து கவரப்்போன் 

ைகர்ந்� ெ�ோவலவு (y)
 நிறமுள் ்பகுதிப்ெ்போருளகள TLC 
�ட்டில் அ�ற்றின் நிறமுள் புளளிக்ோக கோண 

இயலும.  நிறமற்ற வேர்மஙகவ் uv ஒளி அல்லது 

அவயோடின் ்படிகஙகவ் ்பயன்்படுத்து�ல் அல்லது 

�குந்� விவனப்ெ்போருவ் ்பயன்்படுத்து�ல் மூலம 

கண்டுணரலோம.

்பஙகீடடு ேண்ைபபிரிடக �ோள 

�ண்ணப்பிரிவகயோனது ்பஙகீட்டு �ண்ணப்பிரிவக 

முவறககு ஒரு எடுத்துககோட்டு ஆகும.  

ெமல்லிய அடுககு �ண்ணப்பிரிவக முவறயில் 

பின்்பற்றப்்படும அவ� ெேயல்முவற இஙகும 

பின்்பற்றப்்படுகிறது.  ஆனோல் இஙகு ஒரு கோகி�த் 

துண்டு ்பரப்புகக�ர் ெ்போரு்ோக ெேயல்்படுகிறது.  

இமமுவறயில் நிவலயோன மற்றும ைகரும 

நிவலவமகளுககிவ்டவய ெ�வவ�று விகி�ஙகளில் 

்பகுதிப்ெ்போருளகள ்பஙகி்டப்்படுகின்றன.  

இமமுவறயில் �ண்ணப்பிரிவக கோகி�ம எனப்்படும 

�னித்து�மிகக கோகி�ம நிவலயோன நிவலவமயோக 

்பயன்்படுத்�ப்்படுகிறது. 

 ஒரு �ண்ணப்பிரிவக �ோள துண்டின் 

அடிப்்பகுதியில் கலவ�க கவரேல் ஒரு புளளியோக 

வ�ககப்்படுகிறது. இது �குந்� கவரப்்போனில் 

ெ�ோட்டுகெகோண்டிருககுமோறு ெ�ோஙகவி்டப்்படும 

வ்போது, ைகரும நிவலவமயோக ெேயல்்படும  

கவரப்்போன் வமல்வைோககி கலவ�யின் 

�ழிவய ைகர்கிறது. �ண்ணப்பிரிவககளுககு 

்பயன்்படுத்�ப்்படும நிவலயோன மற்றும ைகரும 
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நிவலவமகளுககிவ்டவய ்பகுதிப்ெ்போருளகள 

்பஙகி்டப்்படு��ன் அடிப்்பவ்டயில் கோகி�மோனது 

குறிப்பிட்்ட சில ்பகுதிப்ெ்போருளகவ் 

வ�ஙகியிருககச் ெேயகிறது.  �ண்ணப் 

பிரிவகயில் து�ககத்தில் புளளி இ்டப்்பட்்ட 

இ்டத்திலிருந்து ெ�வவ�று ்பகுதிப்ெ்போருளகள 

நிவல ெ�வவ�று தூரஙகளில் அவமயும.  நிறமற்ற 

்பகுதிப்ெ்போருளகவ் uv ஒளிக ெகோண்வ்டோ 

அல்லது �குந்� ெ�ளிப்புக கோரணிவயக 

ெகோண்வ்டோ அறிந்துணர முடியும.

பட� 11.2 �ரா� வாைல வ��த�

பாகா�
 	ழா� 
	����க�ப�ட

�ரா�

�ரா�
உ�வா��

�� 

�� ெவ�ேய���
ப	 

�� உ
	� வ� 

வாைல வ��த
 ரவ �� 

வாைல
வ��க�ப
 ேவ��ய
ேச�ம�.

எ�த� �ழா�
�ளா��ன

����� ேச��
CuO ��வ� CaCl2 கா��

�ழா�

�ய உல�த
ஆ ஜ� 

CuO
வைல 

உைல
CuO

வைல 

�ர�ற ெம �ய�
ெப�ேளாேர� 

ஆ�ெப�டா� ��
KOH கைரச� 

ேச�ம�+
அட� H2SO4+
CuS4+ 
K2SO4 

ெக�டா�

	�� 

ெக�டா�
��ைவ

��
உ�ேள

��
ெவ�ேய

����� 

���
��ைவ

கன அள�
ெத��த ��ட
அ�ல� 

�ைௗ����
 � ெக�டா�
��ைவ��
உ�ளைவ
+NaOH
 

பட� 11.5 ேமா� �ைற

Cuo+
க�ம�
ேச	ம�

Cuo+
வைல 

Co2

உைல

Cuo
��வ�

ஒ��க�ப�ட
கா	ப	
வைல

ைந�ரஜ 

பாதரச அைட�� ைந�ேரா
��ட	 

KOH
கைரச� 

தனிமஙகட்ள அ்ளநதறிதல்

்ப்டம 11.3 கோர்்பன் மற்றும வஹட்ரெவன எவ்டயறி�ல்

்ப்டம 11.4 ெகல்்டோல் முவற

்ப்டம 11.5 டுமோஸ முவற ்ப்டம 11.2 நீரோவி �ோவல �டித்�ல்
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மதிபபீடுக

ேரியோை விடையிடைத் நதரவு பேயக
1. ஒவர ஒரு π பிவணப்வ்ப ெகோண்டுள் 

வேர்மத்வ� வ�ர்ந்ெ�டுககவும. 

 அ) CH3– CH = CH – CH3

 ஆ) CH3– CH = CH – CHO
 இ) CH3– CH = CH – COOH
 ஈ) இவ� அவனத்தும

2. CH3– CH2 – CH = CH– CH2– C ≡ CH
7 6 5 4 3 2 1

என்ற வஹட்வரோ கோர்்பனில், கோர்்பன் 1, 
2, 3, 4 மற்றும 7 ல் உள் கலப்பின நிவல 
கீழ்ககண்்ட�ரிவே  

 அ) sp, sp, sp3, sp2, sp3

 ஆ) sp2, sp, sp3, sp2, sp3

 இ) sp, sp, sp2, sp, sp3

 ஈ) இவ� அவனத்தும

3. ஆல்கோவ்டயீன்களின் ெ்போது�ோன �ோய்போடு 
 அ) CnH2n    ஆ) CnH2n-1

 இ) CnH2n-2   ஈ) CnHn-2

4. 5, 6 – வ்டெமத்தில் ெஹப்ட் – 2- ஈன் என்ற 
IUPAC ெ்பயர் ெகோண்்ட வேர்மத்தின் அவமப்பு 

அ)

இ) ஈ) இைவ அைன���

ஆ)

5.  

   வேர்மத்தின் IUPAC ெ்பயர்

 அ) 2, 3 –வ்ட ெமத்தில் ெஹப்வ்டன் 

 ஆ) 3-ெமத்தில் – 4- எத்தில் ஆகவ்டன்

 இ) 5-எத்தில் – 6- ெமத்தில் ஆகவ்டன் 
 ஈ) 4-எத்தில்  -3 - ெமத்தில் ஆகவ்டன்.

H3C

CH3

CH3

CH3

6. கீழ் கண்்ட�ற்றுள எந்� ஒரு ெ்பயர் ேரியோன 

ெ்பயரு்டன் ெ்போருந்�ோது?

 அ) 3 – ெமத்தில்  –3–ெஹக்வனோன்

 ஆ) 4–ெமத்தில்  –3– ெஹக்வனோன்

 இ) 3– ெமத்தில் –3– ெஹக்னோல் 
 ஈ) 2– ெமத்தில் வேகவ்ோ ெஹக்வனோன்

7. CH3–CH=CH–C≡CHஎன்ற வேர்மத்தின் 
IUPAC ெ்பயர் is

 அ) ெ்பன்ட்  - 4 - ஐன் -2-ஈன் 
 ஆ) ெ்பன்ட்  -3-ஈன் -l-ஐன்

 இ) ெ்பன்ட் – 2– ஈன்  – 4 – ஐன்

 ஈ) ெ்பன்ட்  – 1 – ஐன்  –3 –ஈன்

8.  CH3– C–––   C – CH3

H C4H9

C2H5 CH3

  ன் IUPAC ெ்பயர்

 அ) 3,4,4 – ட்வர ெமத்தில் ெஹப்வ்டன்

 ஆ)  2 – எத்தில்  –3, 3– வ்ட ெமத்தில் 
ெஹப்வ்டன் 

 இ) 3, 4,4 – ட்வர ெமத்தில் ஆகவ்டன்

 ஈ) 2 – பியூவ்டல் -2 –ெமத்தில்  – 3 – எத்தில் 
-பியூவ்டன்.

9.  H3C– C – CH = C(CH3)2

CH3

CH3

 ன் IUPAC ெ்பயர்

 அ) 2,4,4 – ட்வரெமத்தில் ெ்பன்ட்  -2-ஈன் 
 ஆ) 2,4,4 – ட்வர ெமத்தில்ெ்பன்ட் -3-ஈன்

 இ) 2,2,4 – ட்வரெமத்தில் ெ்பன்ட்  -3-ஈன்

 ஈ) 2,2,4 – ட்வரெமத்தில் ெ்பன்ட்  -2-ஈன்

10. 
CH3–CH = C – CH2–CH3

CH2 – CH2 – CH3

  
 
என்ற வேர்மத்தின் IUPAC ெ்பயர்

 அ) 3 – எத்தில்  -2– ெஹகஸீன்

 ஆ) 3 – புவரோவ்பல்  -3– ெஹகஸீன்

 இ) 4 – எத்தில்  – 4 – ெஹகஸீன்

 ஈ) 3 – புவரோவ்பல்  -2-ெஹகஸீன்
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11. CH3–CH – COOH

OH

 
 
 
என்ற வேர்மத்தின் IUPAC ெ்பயர்

 அ) 2 – வஹட்ரோகசி புரப்பிவயோனிக அமிலம

 ஆ) 2 – வஹட்ரோகசி புரப்்பவனோயிக அமிலம

 இ) புவரோவ்பன்  – 2– ஆல்  –1 – னோயிக அமிலம

 ஈ) கோர்்போகசி ஈத்�னோல்.

12. CH – CH – COOH
CH3

Br
CH3

  ன் IUPAC ெ்பயர்

 அ)   2 – புவரோவமோ  -3 – ெமத்தில் 
பியூட்்டவனோயிக அமிலம

 ஆ)   2 - ெமத்தில்  - 3- புவரோவமோ 
பியூட்்டவனோயிக அமிலம 

 இ)   3 - புவரோவமோ  - 2 -ெமத்தில் 
பியூட்்டவனோயிக அமிலம

 ஈ)   3 - புவரோவமோ  - 2, 3 - வ்டெமத்தில் 
புவரோப்்பவனோயிக அமிலம.

13. கரிமச் வேர்மத்தில் கோணப்்படும 
ஐவேோபியூட்வ்டல் ெ�ோகுதியின் அவமப்பு

 அ) CH3 – CH2 – CH2 – CH2–

 ஆ) CH3 – C

CH3

CH3

 இ) CH3 – CH – CH2 –

CH3

 ஈ) CH3 – CH – CH2 – CH3

14. 1, 2 – வ்ட வஹட்ரோகசி வேகவ்ோ ெ்பன்வ்டனில் 
கோணப்்படும புறெ�ளி மோற்றவமப்புகளின் 
எண்ணிகவக. 

 அ) 1 ஆ)2 இ) 3  ஈ) 4
15. பின்�ரு�ன�ற்றுள எது ஒளிசுேற்றும 

்பண்புவ்டயது?

 அ) 3 – குவ்ோவரோெ்பன்வ்டன்

 ஆ) 2 குவ்ோவரோ புவரோப்வ்பன்

 இ) மீவேோ ்டோர்்டோரிக அமிலம

 ஈ) குளூகவகோஸ

16. ஈத்�னோலின் மோற்றவமப்பு
 அ) அசிட்்டோல்டிவஹடு 
 ஆ) வ்ட ெமத்தில் ஈ�ர்

 இ) அசிட்வ்டோன்

 ஈ) ெமத்தில் கோர்பினோல்

17. C3H6O என்ற மூலககூறு �ோய்போட்டில் 
உள் �வ்யமுள், �வ்மில்லோ 
மோற்றவமப்புககள

 அ) 4 ஆ) 5 இ) 9 ஈ) 10

18. பின்�ரு�ன�ற்றுள எதில் விவனச்ெேயல் 
ெ�ோகுதி மோற்றியம கோணப்்படுகிறது?

 அ) எத்திலீன்  ஆ) புவரோப்வ்பன் 
 இ) எத்�னோல்  ஈ) CH2Cl2

19. CH2–C–CH3 and CH2 = C – CH3=

O O
ஆகியவ�

 அ) உ்டனிவேவு அவமப்புகள

 ஆ) இயஙகு ேமநிவல மோற்றியம 
 இ) ஒளி சுேற்றும மோற்றவமப்பு 
 ஈ) �ேஅவமப்புககள

20. கரிமச் வேர்மத்தில் உள் வைட்ரெவன 
கண்்டறியும வேோ�வனயில் உரு�ோகும நீல 
நிறம வ�ோன்று�லுககோன கோரணம.

 அ) Fe3[Fe(CN)6]2 ஆ) Fe4[Fe(CN)6]3

 இ) Fe4[Fe(CN)6]2 ஈ) Fe3 [Fe(CN)6]3

21. லோவேன் ஆயவின்மூலம வைட்ரெவன 
கண்்டறிய முடியோ� வேர்மம 

 அ) H2N – CO– NH.NH2.HCl  

 ஆ) NH2 – NH2. HCl

 இ) C6H5 – NH – NH2. HCl   
 ஈ) C6H5 CONH2

22. லோவேன் ஆயவிவன பின் �ரும வேர்மஙகளுககு 
�னித்�னிவய நிகழ்த்தும வ்போது வ�ோன்றும 
நீலநிறம/ வீழ்்படிவு / ெ�ண்நிற வீழ்்படிவு 
அடிப்்பவ்டயில் வேர்மஙகவ் இவணக்ோக 
இவணககவும.

 அ) NH2 NH2 HCl and ClCH2–CHO 

 ஆ) NH2 CS NH2 and CH3 – CH2Cl

 இ) NH2 CH2 COOH and NH2 CONH2

 ஈ) C6H5NH2 and ClCH2 – CHO.
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23. வேோடியம வைட்வரோபுருவேடு, ேல்வ்படு 
அயனியு்டன் விவனப்்பட்டு ஊ�ோ நிறத்வ� 
வ�ோற்று விப்்ப�ற்கோன கோரணம.

 அ) [Fe(CN)5 NO]3- 

 ஆ) [Fe(NO)5 CN]+

 இ) [Fe(CN)5NOS]4-

 ஈ) [Fe (CN)5 NOS]3-

24. 0.15g எவ்டயுள் கரிமச்வேர்மம, 
கோரியஸமுவறயில் 0.12g சில்�ர் புவரோவமவ்ட 
�ருகிறது எனில் வேர்மத்தில் உள் 
புவரோமினின் ே�வீ�ம.

 அ) 46%   ஆ) 34%
 இ) 3.4%   ஈ) 4.6%

25. 0.5 கி கரிம வேர்மம ெகல்்டோல் முவறப்்படி 
ெேயல்்படுகிறது.  அதில் ெ�ளிப்்பட்்ட 
அமவமோனியோ,  உ றி ஞ் ே ப் ்ப டு கி ற து .  
மீ�முள் அமிலம அமவமோனியோ�ோல் 
ைடுநிவலயோககப்்பட்டு, 80ml 0.5M NaOH 
வ�வ�ப்்படுகிறது எனில் வேர்மத்திலுள் 
வைட்ரெனின் ே�வீ�ம 

 அ) 14%   ஆ) 28%
 இ) 42%   ஈ) 56%

26. கரிம வேர்மத்தில் உள் ்போஸ்பரஸ ____ ஆக 
அ்ந்�றியப்்படுகிறது

 அ) Mg2P2O7  ஆ) Mg3(PO4)2

 இ) H3PO4   ஈ) P2O5

27. ஆர்வ�ோ மற்றும ்போரோ வைட்வரோபீனோல் 
பிரித்ெ�டுககப்்படும முவற

 அ) ெகோதிநிவலமோறோ �ோவல �டித்�ல்  
 ஆ) சிவ�த்து �டித்�ல்

 இ) நீரோவி �ோவல �டித்�ல் 

 ஈ) பிரிகக முடியோ�து

28. கரிமச்வேர்மத்தின் தூயவமவய 
நிர்ணயிககப்்படும முவற

 அ) �ண்ணப்பிரிவக    
 ஆ) ்படிகமோககல்

 இ) உருகுநிவல (அல்லது) ெகோதிநிவல

 ஈ) (அ) மற்றும (இ)

29. ெகோதி நிவலயில் சிவ��வ்டயும நீர்மத்வ� 

தூயவமயோககும முவற 

 அ) �ளி அழுத்�த்தில் �ோவல �டிந்�ல்

 ஆ) குவறந்� அழுத்�த்தில் �ோவல �டித்�ல்

 இ) பின்ன�ோவல �டித்�ல் 
 ஈ) நீரோவி �ோவல �டித்�ல்

30. கூற்று: CH3 – C = CH – COOH என்்பது

COOC2H5

 

 3-கோர்ப்ஈத்�ோகசி – 2-பியூட்டீனோயிக 

அமிலம கோரணம: மு�ன்வம விவனெேயல் 

ெ�ோகுதிவய வ�ர்ந்து இரட்வ்ட பிவணப்பு, மூன்று 

பிவணப்புகள குவறந்� எண்கவ்ப்ெ்பறும.

 (அ)  கூற்று மற்றும கோரணம ஆகிய இரண்டும 

ேரி. வமற்ெேோன்ன கூற்றிற்கோன ேரியோன 

கோரணம வி்ககப்்பட்டுள்து.

 (ஆ)  கூற்று மற்றும கோரணம ஆகிய இரண்டும 

ேரி.  ஆனோல் கூற்றிற்கோன ேரியோன 

கோரணம வி்ககப்்ப்டவில்வல.

 (இ) கூற்றுேரி ஆனோல் கோரணம ��று.

 (ஈ)  கூற்று மற்றும கோரணம ஆகிய இரண்டும 

��று.

31. கரிம வேர்மஙகளின் ெ்போது்பண்புகவ்த் 
�ருக.

32. அவமப்பின் அடிப்்பவ்டயில் கரிமச்வேர்மத்வ� 

�வகப்்படுத்�வல வி�ரி.

33. ஒரின�ரிவே (அ) ்படி�ரிவே ்பற்றி 

குறிப்ெ்பழுதுக.

34. விவன ெேயல் ெ�ோகுதி என்றோல் என்ன? 

பின்�ரும வேர்மஙகளில் உள் விவனச்ெேயல் 

ெ�ோகுதியிவன கண்்டறிக.

 (அ) அசிட்்டோல்டிவஹடு 
 (ஆ) ஆகேோலிக அமிலம 

 (இ) வ்டெமத்தில் ஈ�ர்

 (ஈ) ெமத்தில் அமீன்.

35. பின்�ரும கரிமச்வேர்மஙகவ் ெ்போது�ோக 

எழுதும முவறவய �ருக.

 (அ) அலி்போடிக வமோவனோ வஹட்ரிக 

ஆல்கஹோல் 
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 (ஆ) அலி்போடிக கீட்வ்டோன் 
 (இ) அலி்போடிக அமீன்.

36. வைட்வரோ ஆல்வகன் ்படி �ரிவேயில் உள் 

மு�ல் ஆறு வேர்மஙகளின் மூலககூறு 

�ோயப்்போட்டிவன எழுதுக.

37. கோர்்போகஸிலிக அமிலஙகளின் மு�ல் 

ைோன்கு ்படி�ரிவேச் ெ�ோ்டர் வேர்மஙகளின் 

மூலககூறு�ோய்போடு மற்றும ேோத்தியமுவ்டய 

அவமப்பு �ோய்போடுகவ்த்�ருக.

38. பின்�ரும வேர்மஙகளுககு IUPAC முவறயில் 

ெ்பயரிடுக.

        (i) (CH3)2CH–CH2–CH(CH3)–CH(CH3)2

 (ii) 

 

CH3-CH-CH-CH3

CH3 Br

 (iii)  CH3-O-CH3

 (iv) 

 

CH3-CH2-CH-CHO

OH

 (v)  CH2 = CH-CH=CH2

 (vi) 

 

CH3-C   C-CH-CH3

Cl

 

(vii) H3C

H

H

H

H Br

 

(viii)

HO

OO

 

(ix)

 

(x)

 

(xi)
C6H5

NH2

 

(xii)

O

CN

 

(xiii)
O

 

(xiii)
O

(xiv)
O2N CH3

(xv)

OHC

Br

 

(xvi)
O

CH3

 

(xvi)
O

CH3
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39. பின்�ரும வேர்மஙகளுககு �டி�வமப்வ்ப 

எழுதுக.

 3-எத்தில் -2-ெமத்தில்-1-ெ்பன்டீன்

 ii.  1, 3, 5- ட்வரமீத்வ�ல் வேகவ்ோெஹகஸ 

-1-ஈன்

 iii. முவிவணய பியூட்வ்டல் அவயோவ்டடு

 iv. 3-குவ்ோவரோபியூட்்டவனல்

 v. 3-குவ்ோவரோ பியூட்்டனோல்

 vi. 2-குவ்ோவரோ-2-மீத்வ�ல் புரப்வ்பன்

 vii. 2, 2-வ்டெமத்தில் -1-குவ்ோவரோபுரப்வ்பன்

 viii. 3-மீத்வ�ல்பியூட்-1-ஈன்

 ix. பியூட்்டன்-2, 2-வ்டயோல்

 x. ஆகவ்டன்-1, 3-வ்டயின்

 xi. 1, 5-வ்டமீத்வ�ல் வேகவ்ோெஹகவ்ன்

 xii. 2-குவ்ோவரோபியூட்-3-ஈன்

 xiii.  2 - மீ த் வ � ல் பி யூ ட் ்ட ன் - 3 - ஆ ல் 

அசிட்்டோல்டிவஹடு

 xiv.  அசிட்்டோல்டிவஹடு

40. லோசிகன் முவறயில் கரிமச்வேர்மஙகளில் 

கோணப்்படும வைட்ரெவனக கண்்டறி�தில் 

ைவ்டெ்பறும வ�திவிவனகவ் வி்ககுக.

41. வகரியஸ முவறயில் கரிமச்வேர்மஙகளில் 

ஹோலென்கவ் எவ்டயறியும முவறயின் 

�த்து�த்திவன வி்ககுக

42. பின்�ரு�ன�ற்றின் �த்து�ஙகவ் 

சுருககமோக வி்ககுக 

 i. பின்ன �டிகட்டு�ல்

 ii. குேோய �ண்ணப்பிரிவக முவற

43. �ோள �ண்ணப்பிரிவக முவறயிவன வி்ககுக

44. கரிமச்வேர்மஙகளில் கோணப்்படும ்பல்வ�று 

கட்்டவமப்பு மோற்றியஙகவ் வி்ககுக.

45. ஒளிசுேற்சி மோற்றியத்வ� எடுத்துககோட்டு்டன் 

வி்ககுக.

46. 2-பியூட்டீவன எடுத்துககோட்்டோகக ெகோண்டு 

�டி� மோற்றியஙகவ் வி்ககுக.

47. 0.30g கரிமச்வேர்மம 0.88g 

கோர்்பன்வ்டஆக்டு மற்றும 0.54g நீரிவனத் 

�ருகிறது.  அச்வேர்மத்தில் உள் கோர்்பன் 

மற்றும வஹட்ரெனின் ே�வி�த்திவனக 

கோண்க.

48. ெகல்்டோல் முவறயில் 0.20g கரிமச் 

வேர்மத்திலிருந்து ெ�ளிப்்படும அமவமோனியோ 

15 ml N/20 கந்�க அமிலக கவரேலோல் 

ைடுநிவலயோககப்்படுகிறது. வைட்ரெனின் 

ே�வீ�த்திவனக கோண்க.

49. 0.32g கரிமச் வேர்மத்திவன புவகயும 

வைட்ரிக அமிலம மற்றும வ்பரியம வைட்வரட் 

்படிகத்து்டன் ஒரு மு்டப்்பட்்ட குேோயில் 

ெ�ப்்பப்்படுத்தும வ்போது, 0.466g வ்பரியம 

ேல்வ்பட் கிவ்டககிறது. அச்வேர்மத்தில் உள் 

கந்�கத்தின் ே�வீ�த்திவனக கண்்டறிக.

50. கோரியஸ முவறயில், 0.24g கரிமச்வேர்மம 

0.287g சில்�ர்குவ்ோவரவ்டத் �ருகிறது.  

அச்வேர்மத்தில் உள் குவ்ோரினின் 

ே�வீத்த்திவனக கோண்க.

51. டுமோஸமுவறயில் அ்ந்�றியப்்படும வைட்ரென் 

அ்டஙகிய கரிமச்வேர்மத்தின் எவ்ட 0.35g 

விவ்வித்� வைட்ரென் 150o C மற்றும 
760mm அழுத்�த்தில் 20.7mL ஆகும.  
வைட்ரெனின் ே�வீ�த்திவன கணககிடுக.
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கருத்து ே டர்பைம்

கரிம நேரமஙகள்

�வகப்்படுத்து�ல்

ெ்பயரிடு�ல்  IUPAC) 

கனிமஙகவ் கண்்டறி�ல் 
மற்றும அ்ந்�றி�ல்

மோற்றியஙகள

கட்்டவமப்பு மோற்றியம முப்்பரிமோண மோற்றியம

தூயவமப்்படுத்தும ெ�ோழில் நுட்்பம

�ோவல �டித்�ல் ்படிகமோககு�ல் �ண்ணப்பிரிவக

புறெ�ளி மோற்றியம

�டி�ம ஒளிசுேற்றும

�ேஅவமப்பு மோற்றியம
• ேஙகிலி ெ�ோ்டர்

• இ்டம

• விவனெேயல்

• இவண 

• இயஙகுேமநிவல 

• �டி�ம

• பின்ன �ோவல 
�டித்�ல் 

• நீரோவி �ோவல 
�டித்�ல் 

• ெகோதிநிவல 
மோறோ �ோவல 
�டித்�ல் 

• மோறு்பட்்ட 
�டித்து 
இறககு�ல்

• குேோயநிற 
�ண்ணப்பிரிவக

• ெமல்லிய ்ப்டல 
�ண்ணப்பிரிவக 

• �ோள �ண்ணப் பிரிவக 
• �ோயு-திர� நிவலவம 

�ண்ணப்பிரிவக 

• அயனி மோற்ற  
�ண்ணப்பிரிவக

• எளிய

• பின்ன 
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இைணயச் ெசயல்பாடு

இசகசேைல்முய்றயை 
்ைன்டுத்துவ்தன மூலம், நீஙகள் 
E102, மறறும் E131 ஆகிை நி்றப 
க்பாருடகயை கணடறிவ்தறகபாக 
்தபாள் வணணபபிரியகமுய்றயை 
்ைன்டுத்துவ்தறகு 
கறறுக்ககபாள்வீர்கள். 

http://www.physics-chemistry-interactive-
flash-animation.com/matter_change_
s t ate _ m e a s u re m e nt _ m a s s _ vo lu m e /
chromatography_high_school.htm 
உரலிக்குச கசேல்க அல்லது வலது பு்றத்தில் 
உள்ை வியரவுத் துலக்கக் குறியீடடிய்ன (QR 
code) ஸ்கன கசேயக.

்தபாள் வணணபபிரியக முய்ற

• இயணைப ்க்கத்திய்ன தி்றநது, ககபாடுக்கப்டட உரலியை(URL) ்தடடசசு கசேயக (அல்லது)  
வியரவுத் துலக்கக் குறியீடடிய்ன (QR code) ஸ்கன கசேயக. யமைத்தில் “Chromatography” 
எனும் கசேபாற்்தத்ய்தக் கபாடடும் வயலத்்தைப ்க்கத்ய்த நீஙகள் கபாண முடியும். “Enter” எனும் 
கசேபால்லுடன கூடிை அம்புகுறி உள்ைது.இபக்பாழுது அம்புகுறியை கசேபாடுக்கவும்.

• ்தற்்பாது வயலப்க்கமபா்னது, ்சேபா்தய்ன அயமபபு மறறும் நியலகயை விைக்கும் ்மலும் 
்க்கத்தின கீழ்ப்குதியில் ““Chromatography” எனும் கசேபாற்்தத்துடன கூடிை அம்புகுறி இருக்கும். 
விைக்கத்ய்த ்டித்்த பினபு அம்புகுறியை மீணடும் கசேபாடுக்கவும்.

• ்தறக்பாழுது ்டத்தில் கபாடடியுள்ைவபாறு வயலப்க்கத்ய்த உஙகைபால் கபாணமுடியும். 

• இபக்பாழுது, சிவபபுநி்ற க்டடி ்குதியை கசேபாடுக்கி ்மலும் அழுத்திைவபா்்ற கீழ்்நபாக்கி 
நகர்த்துவ்தன மூலம் ்தபாள் கயரதிரவத்திய்ன க்தபாடுமபாறு கீழி்றக்கவும். இபக்பாழுது 
்சேபா்தய்னைபா்னது துவஙகும், ்மலும் சில விநபாடிகளில் முடிவுகயை நீஙகள் கபாண முடியும்.

• உருவகப்டுத்து்தலுக்குப பின்னர், சில மதிபபீடடு வி்னபாக்கயை நீஙகள் கபாண முடியும், அவறறிறகு 
்திலளிக்க நீஙகள் முைறசி கசேயைலபாம்.

நிைலகள்:
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இப்ோடப்குதியைக கற்றறிந்த பின்்னர், மோணவர்கள்

• கரிம நவதி விய்ன வழிமுய்ற ்றறிை கருத்திய்ன புரிநது 

ககோள்ளு்தல்.

• சீரோ்ன மறறும் சீரற்ற பியணபபு பிளவுகயள விவரித்்தல்.

• ்தனி உறுபபு, கருககவர் க்ோருள் மறறும் எலக்டரோன் 

கவர்க்ோருள் ஆகிை்னவறய்ற இ்னஙகோணு்தல்.

• கரிம நவதி விய்னகயள ்திலீ்டடு விய்ன, நீகக விய்ன 

நேர்கயக விய்ன, ஆகசிஜந்னற்ற ஒடுகக விய்ன எ்ன 

வயகப்டுத்து்தல்.

• கரிம நவதி விய்னகளில் எலக்டரோன்கள் இடம் க்ைர்்தயல 

விளககு்தல்.

• ேகபபியணபபில் எலக்டரோனிைல் வியளவுகயள 

விளககு்தல்.

ஆகிை தி்றன்கயளப க்றுவோர்கள்.

12.1 ் ோடஅறிமுகம்

 விய்ன்டும் மூலககூறுகளில் உள்ள சில பியணபபுகள் 

உயட்தல் மறறும் புதிை நவதி பியணபபுகள் உருவோகும் 

கேைல்முய்ற எ்ன ஒரு நவதி விய்னயிய்னக கரு்தலோம்.  

அ்தோவது நவதி விய்னகளில் விய்ன்டுக்ோரு்டகள், 

விய்னவியள க்ோரு்டகளோக மோற்றப்டுகின்்ற்ன.  இந்த மோற்றம் 

ஒன்று அல்லது அல்லது ்ல ்டிகயள உள்ளடககிைது.  ஒரு 

க்ோதுவோ்ன கரிம நவதி விய்னயிய்ன பின்வருமோறு குறிபபிட 

இைலும்.

விய்னககு்ட்டும் க்ோருள்  + விய்னககோரணி   

விய்ன இயட நியல மறறும் / ்ரிமோற்ற நியல  விய்ன 

வியளக்ோருள்

நவதி மோற்றத்திறகு உ்ட்டும் கரிம நவதி மூலககூந்ற விய்னககு 

உ்ட்டும் க்ோருள் எ்னப்டும். விய்னககோரணி என்்து கரிம 

அலகு கரிம நவதி விய்னகளின் அடிப்யடக கருத்துககள்12

Otto diels and kurt alder 
describes an important 
reaction mechanism for 
the reaction between a 
conjucated diene and a 
substituted  alkene. For this 
work they were awarded 
nobel prize in chemistry in 
1950 Diels - Alder reaction 
isa powerful tool in synthetic 
organic chemistry.  

 ஓ்டநடோ டீல்ஸ் 

மறறும் குர்்ட ஆல்டர்

 இ வ ர் க ள் 

உடனியேவுத் ்தன்யமயுயடை 

ய ட யீ ன் க ளு க கு ம் , 

்திலீடு அயடந்த 

ஆல்கீன்களுககும் இயடநை 

�யடக்றும் முககிைமோ்ன 

விய்னயின் விய்னவழி 

முய்றயிய்ன விவரித்்த்னர்.  

அவர்களின் இப்ணிககோக 

1950ம் ஆண்டிறகோ்ன 

நவதியிைலுககோ்ன ந�ோ்ல் 

்ரிசு வழஙகப்்டடது.  கரிம 

நவதி க்தோகுபபு விய்னகளில் 

டீல்ஸ்-ஆல்டர் விய்ன மிக 

முககிைமோ்ன ஒன்்றோகும்.
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அல்லது கனிமப க்ோருளோகநவோ அல்லது கவப்ம், 

ஒளி ந்ோ்டடோன் ந்ோன்்ற நவதி மோற்றத்திய்ன 

ஏற்டுத்தும் கோரணிகளோக இருககலோம்.

 க்ரும்்ோலோ்ன நவதிவிய்னகயள ஒன்று 

அல்லது அ்தறகு நமற்்டட எளிை ்டிகளில் 

குறிபபிட இைலும்.  விய்ன  நிகழ்வு ஒவகவோரு ்டி 

நியலயிலும் ஒரு ஆற்றல் ்தயடஅரணின் வழிநை 

கேல்வ்தோல் குய்றந்த ஆயு்டகோலம் உயடை விய்ன 

இயடநியல அல்லது ் ரிமோற்றநியல உருவோகி்றது.  

விய்னககு உ்ட்டும் க்ோருளிலிருநது, விய்னவியள 

க்ோருளோக மோற்றமயடயும் ந்ோது நிகழும் 

க்தோடர்ச்சிைோ்ன எளிை ்டிகள் அய்னத்தின் 

ஒ்டடு கமோத்்த க்தோகுபபு விய்னவழி முய்ற எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது.  விய்ன வழி முய்றயின் மிக 

கமதுவோக நிகழும் ்டி விய்னயின் ஒ்டடுகமோத்்த 

விய்ன நவகத்திய்னத் தீர்மோனிககி்றது.

12.1.1 கரிம விய்ன வழிமுய்றயின் 
அடிப்யடக கருத்துககள்

 ஒரு நவதிமோற்றம் நிகழும்ந்ோது அ்தன் 

ஒவகவோரு ்டிநியலயிலும் நிகழும் மோற்றஙகயள 

விவரிககும் ஒரு கருத்திைல் வழிமுய்றநை 

விய்னவழி முய்ற எ்னப்டுகி்றது.  ஒரு கரிம 

நவதிவிய்னயில், எலக்டரோன்களின் �கர்வு, 

விய்ன நிகழும் ந்ோது உருவோகும் விய்ன இயட 

நியலபக்ோருளின் வயக ஆகிை்னவறறின் 

அடிப்யடயில் அவநவதிவிய்னயிய்ன புரிநது 

ககோள்ள முடியும். எலக்டரோன் இர்டயட �கரும் தியே 

ஒரு வயளந்த இருமுய்ன அம்புக குறியீ்டடோல் 

குறிபபிடப்டுகி்றது.  இந்த அம்புககுறி எதிர்மின் 

்குதியிலிருநது துவஙகி எந்த அணுநவோடு 

எலக்டரோன் இர்டயட இயணககப்டுகி்றந்தோ 

அதில் முடிவயடகி்றது.

12.1.2 ேகபபியணபபு பிளவுறு்தல்

 அணுககளுககியடநை எலக்டரோன்கள் 

ேமமோகப ்ஙகிடப்டுவ்தோல் உருவோகும் 

ேகபபியணபபுகள் அய்னத்து கரிம 

மூலககூறுகளிலும் கோணப்டுகின்்றது.  இந்த 

ேகபபியணபபுகள் பின்வரும் இரு வயககளில் 

பிளவு்றலோம்.  அயவைோவ்ன

• ஒநர மோதிரிைோ்ன பிளவு (சீரோ்ன பிளவு)

• கவவநவறு வி்தமோ்ன பிளவு (சீரற்ற பிளவு)

விய்னககு உ்ட்டும் க்ோருளில் உள்ள பியணபபின் 

பிளவோ்னது விய்னக கோரணியின் ்தன்யமயிய்னப 

க்ோருத்து அயமயும்.

ஒநர மோதிரிைோ்ன பிளவுHomolytic Cleavage

 இத்்தயகைச் கேைல்முய்றயில், 

ேகபபியணப்ோல் பியணககப்்டடுள்ள 

இரு அணுககள் ்தலோ ஒரு எலக்டரோய்ன 

க்றும் வயகயில் ேகபபியணபபு சீரோக 

பிளககப்டுகி்றது.  இபபிளவு கேைல்முய்ற ஒரு 

முய்ன அம்புககுறிைோல் (மீன்முள் அம்புககுறி) 
குறிபபிடப்டுகி்றது.  அதிக கவப் நியல அல்லது 

uv ஒளி ந்ோன்்றவறறின் முன்னியலயில், ஏ்றத்்தோழ 

ேமமோ்ன எலக்டரோன் கவர்்தன்யம ககோண்டுள்ள 

அணுககளுககியடநைைோ்ன முய்னவற்ற 

ேகபபியணபய்க ககோண்டுள்ள நேர்மஙகளில் 

இவவயக பிளவு ஏற்டுகின்்றது.  இத்்தயகை 

மூலககூறுகளில், பியணபபு பிளவோ்னது ்தனி 

உறுபபுகயள (free radicals) உருவோககுகி்றது.  

இவறறின் ஆயு்டகோலம் மிகவும் குய்றவு நமலும் 

இயவகள் அதிக விய்னத்தி்றன் உயடையவ. 

விய்னககு உ்ட்டும் க்ோருளில் ஒநர மோதிரிைோ்ன 

சீரோ்ன பியணபபு பிளவிய்ன ஊககுவிககும் 

விய்னப க்ோருள்கள் ்தனிஉறுபபு துவககி (free 
radical initiator) எ்ன அயழககப்டுகின்்ற்ன.  

எடுத்துககோ்டடோக, ்ல்டிைோககல் விய்னகளில், 

அநேோபிஸ் ஐநேோபியூ்டநரோ ய�்டயரல் (AIBN) 
மறறும் க்ன்ேோயில் க்ரோகயஸைடு ந்ோன்்ற 

்தனிஉறுபபு துவககிகள் ்ைன்்டுத்்தப்டுகின்்ற்ன.

hυCO O O CO

 2 CO2+

 �டுநியலத் ்தன்யம  உயடை  ஒறய்ற  

்தனித்்த இயணைோகோ்த எலக்டரோய்னக 

ககோண்டுள்ள ்தனி உறுப்ோ்னது அதிக 

நியலபபுத்்தன்யம அற்றது. ஒரு எலக்டரோய்ன 
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ஏறறுக ககோண்டு நியலபபுத் ்தன்யம க்றும் 

இைல்பிய்னக ககோண்டுள்ளது.  கரிம நவதி 

விய்னகளில்      C-C பியணபபின் சீரோ்ன பிளவி்னோல் 

ஆல்யகல் ்தனிஉறுபபுகள் உருவோகின்்ற்ன.  

ஆல்யகல் ்தனி உறுபபுகளின் நியலபபுத் ்தன்யம 

வரியே பின்வருமோறு அயமயும்.

˙C(CH3)3 > ˙CH(CH3)2>˙CH2CH3 >˙CH3 

கவவநவறு மோதிரிைோ்ன பிளவு (Heterolytic 
Cleavage)

     இச்கேைல் முய்றயில், ேகபபியணப்ோ்னது 

சீரற்ற முய்றயில் பிளவு்டுகி்றது.  இதில் 

ேகபபியணப்ோல் பியணககப்்டடிருந்த 

அணுககளில் ஒரு அணு பியணபபு இர்டயட 

எல்டரோன்கயள ்தன்்னகத்ந்த ககோண்டிருககும்.  

இ்தன் வியளவோக ஒரு ந�ர் அைனி மறறும் ஒரு 

எதிர்அைனி உருவோகும்.  பியணககப்்டடிருந்த 

அணுககளில் அதிக எலக்டரோன் கவர்்தன்யம 

ககோண்ட அணு எதிர் அைனிைோகவும் மறக்றோன்று 

ந�ர் அைனிைோகவும் மோற்றமயடகி்றது.  

இபபிளவோ்னது அதிக எலக்டரோன் 

கவர்்தன்யமயுயடை அணுவிய்ன ந�ோககிை ஒரு 

வயளவோ்ன அம்புககுறிைோல் குறிபபிடப்டுகி்றது.

      எடுத்துககோ்டடோக, மூவியணை 

பியூ்டயடல் புநரோயமடில் புநரோமின் அதிக 

எலக்டரோன் கவர் ்தன்யம க்றறிருப்்தோல் 

C-Br பியணப்ோ்னது முய்னவுள்ள 

பியணப்ோகும்.  C-Br பியணபபில் உள்ள 

பியணபபு எலக்டரோன்கள் கோர்்ய்னக கோ்டடிலும் 

புநரோமி்னோல் அதிக அளவு கவரப்டுகின்்றது.  

எ்னநவ, C-Br பியணப்ோ்னது நீரோற்குத்்தலில், 

சீரற்ற பிளபபிறகு உ்ட்்டடு மூவியணை 

பியூ்டயடல் ந�ர் அைனியிய்னத் ்தருகி்றது.

C

CH

H2O

3

H3C

CH3

Br C

CH3

H3C

CH3

Br
δ δ

 ஆல்டியைடு அல்லது கீ்டநடோன்களில் 

கோணப்டும் C-H பியணபபு பிளவு்டு்தயல �ோம் 

கருதுநவோம்.  யை்டரஜய்னக கோ்டடிலும் கோர்்ன் 

அதிக எலக்டரோன் கவர்்தன்யம உயடைது எ்ன 

�ோம் அறிநவோம் எ்னநவ C-H பியணபபின் சீரற்ற 

பிளவோல் கோர்்ன் எதிர் அைனி உருவோகி்றது.  

எடுத்துககோ்டடோக ஆல்டோல் குறுகக விய்னயில் 

OH- அைனிைோ்னது α-யை்டரஜய்னக கவர்வ்தோல் 

பின்வரும் எதிர் அைனி உருவோகி்றது.

CH2H C H

O

OH CH2 C H

O

+ H2O(aq)

கோர்்ன் ந�ர்அைனியில் உள்ள கோர்்னின் 
இ்னககலபபு: 

கோர்்ன் ந�ர்அைனியில், ந�ர்மின்சுயம ககோண்ட 

கோர்்ன் sp2 இ்னககலப்ோ்தலுககு உ்ட்்டட்தோகும்.  

எ்னநவ இது ேம்தள வடிவயமபபிய்னப 

க்றறுள்ளது.  இத்்தயகை கோர்்ன் ந�ர்அைனிகள் 

உருவோகும் விய்னகளில், எதிர்மின்சுயமயுயடை 

கருககவர் க்ோரு்டகள், கோர்்ன் ந�ர் அைனியை 

இருபு்றமும் ்தோககுவ்தறகு வோய்பபுள்ளது. 

காலியான 
p ஆர்பிட்ால்

sp2-s
மேற்பாருந்துதல்

H

CH3

+

H

H C+

்டம் 12.1   கோர்்ன் ந�ர் அைனி, கோர்்ன் எதிர் 
அைனி மறறும் ்தனி உறுபபு ஆகிை்னவறறின் 
வடிவஙகள்.

க்ோதுவோக, கோர்்ன் எதிர் அைனிைோ்னது பிரமிடு 

வடிவத்திய்னப க்றறிருககும் நமலும் ்தனித்்த 

இர்டயட எலக்டரோ்னோ்னது ஒரு  sp3  இ்னககலபபு 

ஆர்பி்டடோலில் இடம் க்றறிருககும்.  ஆல்யகல் 

்தனி உறுப்ோ்னது பிரமிடு வடிவத்திய்னநைோ 

அல்லது ்தள வடிவத்திய்னநைோ க்றறிருககலோம்.
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p ஆர்பிட்ாலில் 
தனிதத இரட்்

sp2–s
மேற்பாருந்துதல்

H

CH3

.

H

H C+

sp3–s
மேற்பாருந்துதல்

sp3 ஆர்பிட்ாலில் 
தனிதத இரட்்

H

CH3
–:

C

H
H

–

கோர்்ன் ந�ர் அைனி மறறும் கோர்்ன் எதிர் அைனிகளின் ஒபபீ்டடு நியலபபுத்்தன்யம வரியே பின்வருமோறு 

அயமயும்.

கோர்்ன் ந�ர் அைனிகளின் ஒபபீ்டடு நியலபபுத் ்தன்யம.
+C(CH3)3 > +CH(CH3)2 > +CH2CH3 > +CH3

கோர்்ன் எதிர் அைனிகளின் ஒபபீ்டடு நியலபபுத் ்தன்யம. 
–C(CH3)3 < –CH(CH3)2 < –CH2CH3 < –CH3 

சீரற்ற பிளபபிறகுத் ந்தயவப்டும் ஆற்றயலக கோ்டடிலும், சீரோ்ன பிளபபு நிகழ அதிக ஆற்றல் ந்தயவப்டும்.

12.1.3 கருககவர் க்ோருள்கள் மறறும் எலக்டரோன் கவர் க்ோருள்கள்

 ந�ர்மின் ்தன்யமயுயடை யமைத்தின் மீது அதிக �ோ்டடமுயடை விய்னக கோரணிகள் கருககவர் 

க்ோருள்கள் (nucleophiles) எ்னப்டும்.  இக கருககவர் க்ோருள்கள் பியணபபில் ஈடு்டோ எலக்டரோன்கயளக 

ககோண்டுள்ள அணுககயளப க்றறிருப்்தோல் ந�ர்மின் ்தன்யமயுயடை ்குதியிய்னப க்றறுள்ள அணுவின் 

மீது �ோ்டடத்திய்னப க்றறிருப்துடன் அ்தனுடன் எலக்டரோய்னப ்ஙகீடு கேய்து ேகபபியணபபிய்ன 

உருவோககுவ்தன் மூலம் நியலபபுத்்தன்யமயைப க்றுகின்்ற்ன.  நமலும் இயவகள் வழககமோக எதிர் 

மின் சுயமயுயடை அைனிகளோகநவோ அல்லது ஒன்று அல்லது அ்தறகு நமற்்டட ்தனித்்த எலக்டரோன் 

இர்டயடயிய்னக ககோண்டுள்ள �டுநியல மூலககூறுகளோகநவோ இருககும்.  அய்னத்து லூயி கோரஙகளும் 

கருககவர் க்ோருளோக கேைல்்டும் ்தன்யமயுயடையவ.
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வயககள் உ்தோரணம் Electron 
rich site

்ஙகிடப்டோ்த எலக்டரோன் 
இர்டயடயிய்னப க்றறுள்ள 
�டுநியல மூலககூறுகள்

அம்நமோனிைோ (NH3) மறறும் அமீன்கள் (RNH2) N:
நீர்(H2O), ஆல்கைோல்(ROH) மறறும் ஈ்தர்கள் (R-O-R) :O:
யை்டரஜன் ேல்ய்டு (H2S)மறறும் ்தைோல்கள்(RSH) :S:

எதிர்மின்சுயம க்றறுள்ள 
கருககவர் க்ோருள்கள்

குநளோயரடு(Cl–), புநரோயமடு (Br–) மறறும் அநைோயடடு (I–)  X-

யை்டரோகயஸைடு (HO– ), அல்கோகயஸைடு, (RO-) மறறும்  
கோர்்ோகசிநல்ட அைனி (RCOO–) O-

ேைய்னடு(CN–) N-

 எலக்டரோன் அடர்வுமிகு யமைத்திய்ன ந�ோககிநைோ அல்லது எதிர் மின் சுயமயை ந�ோககிநைோ 

கவரப்டும் விய்னப க்ோருள்கள் எலக்டரோன் கவர் க்ோருள்கள் எ்னப்டும்.  இயவகள் ந�ர்மின் சுயமயுயடை 

அைனிகளோகநவோ அல்லது எலக்டரோன் ்ற்றோககுய்ற உயடை �டுநியல மூலககூறுகளோகநவோ 

இருககலோம்.  அய்னத்து லூயி அமிலஙகளும் எலக்டரோன் கவர்க்ோருளோக கேைல்்டும் ்தன்யமயுயடையவ.  
SnCl4 ந்ோன்்ற மற்றயவகளிலிருநது க்றும் எலக்டரோய்ன ஏறகும் கோலிைோ்ன d-ஆர்பி்டடோல்கயளக 

ககோண்டுள்ள �டுநியல மூலக கூறுகளும் எலக்டரோன் கவர் க்ோருளோக கேைல்்டும் ்தன்யமயுயடையவ.. 

வயக எடுத்துககோ்டடு
எலக்டரோன் 

்ற்றோககுய்ற ்குதி

�டுநியல எலக்டரோன் 
கவர் க்ோருள்

கோர்்ன்யடைோகயஸைடு (CO2), 
யடகுநளோநரோகோர்பீன் (:CCl2)

C

அலுமினிைம் குநளோயரடு (AlCl3), ந்ோரோன் ்டயர 
புளுயரடு  (BF3) மறறும் க்ர்ரிக குநளோயரடு 
(FeCl3)

உநலோகம் (M)

ந�ர்மின் சுயமயுயடை 
எலக்டரோன் கவர் 
க்ோருள்

கோர்்ன் ந�ர் அைனி (R+) C+

புநரோ்டடோன் (H+) H+

ஆல்யகல் ைோயலடுகள்(RX) X+

ஆகநஸைோனிைம் அைனி(H3O
+) மறறும் 

ய�்டநரோநேோனிைம் அைனி (NO+) O+

ய�்டநரோனிைம் அைனி(+NO2) N+

X-கதிர், சிக கர்ட புயக, க்தோழிறேோயல நவதிப க்ோருள்கள் மறறும் 
கோறறு மோசு்ோடு ந்ோன்்றவறறிறகு உ்ட்டும் ந்ோது மனி்த உடல் ்தனி 
உறுபபுகயள உருவோககும்.  இத்்தயகை ்தனி உறுபபுகள் (free radicals) 
கேல் ேவவிய்ன ்ோதிப்யடைச் கேய்வதுடன், புறறுந�ோய் உருவோவ்தறகோ்ன 

வோய்பபிய்ன அதிகரிககின்்றது.  நமலும் இரத்்த குழோய்களில் உ்டபு்ற பூச்சிய்ன 
்ோதிப்யடைச் கேய்வ்தோல் மோரயடபபு, ்ககவோ்தம் ந்ோன்்றயவ ஏற்ட வோய்பபிய்ன 
உருவோககுகி்றது.  வி்டடமின்கயளயும் ்தோது உபபுகயளயும் ்ைன்்டுத்தி உடலோ்னது ்தனி 
உறுபபுகளின் இத்்தயகை வியளவுகளுககு எதிர்விய்னைோறறுகி்றது.  ்ழஙகளில் எதிர் 
ஆகசிஜந்னறறிகள் (antioxidants) கோணப்டுகின்்ற்ன.  இயவகள் ்தனி உறுபபுகளின் 
வியளவிய்ன குய்றககும் ்தன்யமயுயடையவ.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?
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12.1.4 கரிம விய்னகளில் எலக்டரோன்களின் 
இடம் க்ைர்வு

 விய்னயின்ந்ோது எலக்டரோன்கள் 

மறு்ஙகீடு கேய்ைப்டுவய்த அறிநது ககோள்வ்தன் 

மூலம் அய்னத்து கரிம நவதிவிய்னகயளயும் 

புரிநது ககோள்ள இைலும்.  எலக்டரோன் இடப  

க்ைர்வோ்னது, விய்னககு உ்ட்டும் விய்னப 

க்ோருளின் ்தன்யம, விய்னக கோரணிகள் 

மறறும் விய்ன நிகழும் சூழல் ஆகிை்னவறய்ற 

க்ோறுத்து அயமயும்.  ்டத்தில் கோ்டடியுள்ளவோறு 

எலக்டரோன்கள் எவவோறு இடம்க்ைர்கின்்ற்ன 

என்்து வயளவோ்ன அம்புககுறிைோல் சு்டடிக 

கோ்டடப்டுகி்றது.  இத்்தயகை எலக்டரோன் இடப 

க்ைர்வுகளோல் பியணபபு பிளத்்தல் மறறும் 

பியணபபு உருவோ்தல் நிகழ்கின்்ற்ன.  ஒறய்ற 

எலக்டரோன் இடபக்ைர்வோ்னது ஒறய்ற முய்ன 

ககோண்ட வயளந்த அம்புககுறியில் சு்டடிக 

கோ்டடப்டுகி்றது.

எலக்டரோன் இடம் க்ைர்விய்ன பின்வரும் மூன்று 

பிரிவுகளோக வயகப்டுத்்தலோம்.

• ்தனித்்த இர்டயடைோ்னது பியணபபு 

இர்டயடைோ்தல்

• பியணபபு இர்டயடைோ்னது ்தனித்்த 

இர்டயடைோ்தல்.

• ஒரு பியணபபு பிளவுறறு நமலும் ஒரு பியணபபு 

உருவோ்தல்.

வயக 1 – ஒரு ்தனித்்த இர்டயடயிலிருநது 
ஒரு பியணபபு இர்டயட

H O H H O H··
··

··
····

O
··
·· ·· CH2 O

··
·· C

H

H

வயக 2 – ஒரு பியணபபு 
இர்டயடயிலிருநது ஒரு ்தனித்்த இர்டயட

H O H O H··
··
··

O·· C O
··
·· CH2

·· H ··

··

H

H

··

வயக 3 – ஒரு பியணபபு இர்டயடயிலிருநது 
மறக்றோரு பியணபபு இர்டயட

H3B H BH3 H H
H

CH2
H2C CH2

H2C CH2

H

H2C CH2

H
H2C C

H

H

H

H2C CH2

H

12.1.5 ேகபபியணபபுகளில் எலக்டரோன் 
�கர்வு வியளவுகள்.

 ேகபபியணபபில் ஏற்டும் எலக்டரோன் 

�கர்வு வியளவி்னோல் கரிம மூலக கூறுகளின் 

நியலபபுத்்தன்யம, விய்னபுரியும் தி்றன், 

கோரத்்தன்யம ந்ோன்்ற சில ்ண்புகள் 

்ோதிககப்டுகின்்ற்ன.  பியணபபிறகு அருகில் 

உள்ள அணுககள்/ க்தோகுதிகள் அல்லது ஒரு 

விய்னபக்ோருள் மூலககூறிய்ன அணுகும் நியல 

ஆகிை்ன எலக்டரோன் �கர்வுகளில் ்தோககத்திய்ன 

ஏற்டுத்துகின்்ற்த்ன.  இத்்தயகை எலக்டரோன் 

�கர்வுகள் நியலைோ்ன்தோகநவோ அல்லது 

்தறகோலிகமோகநவோ அயமயும்.  சில ந�ர்வுகளில், 

ஒரு மூலககூறில் இடம் க்றறுள்ள அணு அல்லது 

க்தோகுதியி்னோல் ஏற்டும் எலக்டரோன் �கர்வு 
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வியளவு பியணபபில் நியலைோ்ன முய்னவுறு்தயல 

ஏற்டுத்துகி்றது நமலும் இ்தன் வியளவோக 

்தகுந்த விய்னச் சூழலில் பியணபபுப பிளவு 

ஏற்டுகி்றது.  எலக்டரோன் �கர்வு வியளவுகயள 

தூண்டல் வியளவு (I), உடனியேவு வியளவு 

(R), எலக்டநரோகமரிக வியளவு (E) மறறும் அதி 

உள்ளடஙகோத்்தன்யம (hyper conjulation) எ்ன 

வயகப்டுத்்தலோம்.. 

தூண்டல் வியளவு(I)

 ஒரு மூலககூறில், அருகோயமயில் உள்ள 

பியணபபு, அணு அல்லது க்தோகுதியி்னோல் 

அம் மூலககூறில் உள்ள ஒரு ேகபபியணபபின் 

முய்னவோ்தலில் ஏற்டும் மோற்றம் தூண்டல் 

வியளவு எ்ன வயரைறுககப்டுகி்றது.  இது ஒரு 

நியலைோ்ன நிகழ்வோகும்.

 ஈத்ந்தன் மறறும் எத்தில் குநளோயரடிய்ன 

எடுத்துககோ்டடுகளோகக ககோண்டு தூண்டல் 

வியளவிய்ன �ோம் விளககலோம்.  ஈத்ந்தனில் 

கோணப்டும் C – C பியணபபு முய்னவற்றது 

ஆ்னோல் எத்தில் குநளோயரடில் கோணப்டும்  

C – C பியணபபு முய்னவுத்்தன்யம  உயடைது.  

கோர்்ய்னக கோ்டடிலும் குநளோரி்னோ்னது 
அதிக எலக்டரோன் கவர்்தன்யம உயடைது எ்ன 

�ோம் அறிநவோம் எ்னநவ C – Cl பியணபபில் 

உள்ள ேகபபியணபபு எலக்டரோன்கயள 

குநளோரின் ்தன்ய்ன ந�ோககி ஈர்ககும் 

்ண்பிய்னப க்றறுள்ளது இ்தன் வியளவோக 
Cl ன் மீது சிறிை எதிர்மின் ்தன்யமயும் அந்தோடு 

இயணககப்்டடுள்ள C ன் மீது சிறிை ந�ர்மின் 

்தன்யமயும் ஏற்டும்.  இ்தய்ன ஈடு கேய்யும் 

க்ோரு்டடு, C1 ஆ்னது அ்தறகும் C2 றகும் 

இயடப்்டட எலக்டரோன் இயணயிய்ன ்தன்ய்ன 

ந�ோககிக கவர்கி்றது இத்்தயகை முய்னவோ்தல் 

தூண்டல் வியளவு எ்ன அயழககப்டுகின்்றது.

 இவவியளவோ்னது அருகோயம 

பியணபபுகளில் அதிகளவு உணரப்டுகி்றது 

எனினும் மின்சுயம பிரிப்ோன் (charge 
separation) அளவோ்னது C1 லிருநது �கர்நது 

கேல்லச் கேல்ல குய்றகி்றது. நமலும் இவவியளவு 

அதிக்்டேமோக இருகோர்்ன் அணுககள் வயர 

உணரப்டுகி்றது.  தூண்டல் வியளவிறகு 

கோரணமோ்ன க்தோகுதியிலிருநது �ோன்கு 

பியணபபுகளுககு அப்ோல் இவவியளவு மிக 

குய்றவோ்தலோல் முககிைத்துவமற்ற்தோகி்றது.

CH3
Cl

δ δ+ δ+ δ–
> >>CH212

 தூண்டல் வியளவில், ஒரு அணுவிலிருநது 

மறக்றோரு அணுவிறகு எலக்டரோன் ்ரிமோற்றம் 

கேய்ைப்டுவதில்யல ஆ்னோல் இவவியளவு  

நியலைோ்ன ஒரு வியளவு என்்்தய்ன அறிநது 

ககோள்ளு்தல் முககிைமோ்ன்தோகும். ஒரு 

குறிபபி்டட அணு அல்லது க்தோகுதிைோ்னது 

அது இயணககப்்டடுள்ள கோர்்ன் அணுவிறகு 

எலக்டரோன் அடர்த்தியிய்ன வழஙகு்தல் 

அல்லது எலக்டரோன் அடர்த்தியை ்தன்ய்ன 

ந�ோககி கவரு்தல் தி்றய்ன தூண்டல் வியளவு 

குறிபபிடுகின்்றது.  இந்த தி்றய்னப க்ோறுத்து 

்திலீ்டடுத் க்தோகுதிகள் (substituents) 
+I க்தோகுதிகள் மறறும் – I க்தோகுதிகள் 

எ்ன வயகப்டுத்்தப்டுகின்்ற்ன. சிகமோ ( ) 
ேகபபியணபபின் வழிநை இத்க்தோகுதிகளின் 

எலக்டரோன் விடுவித்்தல் அல்லது கவரு்தல் 

தி்றன்கள் முய்றநை +I வியளவு மறறும் – I 
வியளவு எ்ன அயழககப்டுகின்்றது.

 அதிக எலக்டரோன் கவர்்தன்யம 

ககோண்ட அணுககள் மறறும் ந�ர் மின்சுயம 

ககோண்ட அணுககயளக ககோண்டுள்ள 

க்தோகுதிகள் எலக்டரோன் கவரும் – I க்தோகுதிகள் 

எ்னப்டுகின்்ற்ன.

எடுத்துககோ்டடு: -F, -Cl, -COOH, -NO2, NH2

 ்திலீ்டடு க்தோகுதியின் எலக்டரோன் கவர் 

்தன்யம அதிகமோக இருபபின், - I வியளவும் 

அதிகமோக இருககும். சில க்தோகுதிகளின் – I 
வியளவின் வரியே பின் வருமோறு.. 

 NH3
+> NO2> CN > SO3H > CHO > CO 

> COOH > COCl > CONH2> F > Cl > Br > I > 
OH > OR > NH2> C6H5> H 
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 அதிக எலக்டரோன்  கவர்த் ்தன்யம 

ககோண்ட அணுககள் மறறும் எதிர் மின்சுயம 

ககோண்ட அணுககயளக ககோண்டுள்ள 

க்தோகுதிகள் எலக்டரோன் வழஙகும் + I க்தோகுதிகள் 

எ்னப்டும்.. 

 எடுத்துககோ்டடு: கோர உநலோகஙகள், 

மீத்ய்தல், ஈத்ய்தல் ந்ோன்்ற ஆல்யகல் 

க்தோகுதிகள், CH3O –, C2H5O
–, COO–   ந்ோன்்ற 

எதிர் மின் சுயமயுயடை க்தோகுதிகள் ந்ோன்்றயவ.  

்தனிமஙகளின் எலக்டரோன்கவர் ்தன்யம 

குய்றவோக இருபபின் +I வியளவு அதிகமோக 

இருககும்.  சில ஆல்யகல் க்தோகுதிகளின் +I 

வியளவின் ஒபபி்டடு வரியே பின்வருமோறு

–C(CH3)3> –CH(CH3)2>–CH2CH3>–CH3

 தூண்டல் வியளவின் கோரணமோக 

கரிமச்நேர்மஙகளின் சில ்ண்புகளில் ஏற்டும் 

மோற்றத்திய்ன �ோம் புரிநது ககோள்நவோம். 

விய்னத்தி்றன்

 ைோலஜன்கயளப ந்ோன்்ற அதிக 

எலக்டரோன் கவர்்தன்யம உயடை அணு ஒரு 

கோர்்னுடன் இயணககப்்டடிருககும் ந்ோது அது 

C – X பியணபபிய்ன முய்னவுள்ள்தோககுகி்றது.  

இத்்தயகை ந�ர்வுகளில் விய்னயின் ந்ோது 

உள்வரும் கருககவர் க்ோருளோ்னது முய்னவுற்ற 

கோர்்ய்ன ்தோககுவ்தறகு ேோ்தகமோ்ன சூழயல 

ைோலஜனின் – I வியளவு ஏற்டுத்துகி்றது எ்னநவ 

விய்னத்தி்றன் அதிகரிககின்்றது.

. 

C

CH3

H3C

CH3

Br
δ δ

 கோர்்ய்னல் கோர்்னுககு அருகில் – I 
க்தோகுதி இயணககப்்டடிருபபின், அத்க்தோகுதி, 

கோர்்ய்னல் கோர்்ன் மீ்தோ்ன எலக்டரோன் 

அடர்த்தியிய்னக குய்றககி்றது எ்னநவ கருககவர் 

நேர்கயகவிய்னயின் நவகம் அதிகரிககின்்றது. 

கோர்்ோகசிலிக அமிலஙகளின் 
அமிலத்்தன்யம

     கோர்்ோகசிலிக அமிலத் க்தோகுதிககு அருகில் 

உள்ள கோர்்னுடன் ைோலஜன் இயணககப்டும் 

ந்ோது, ைோலஜனின் – I வியளவின் கோரணமோக 

பியணபபு எலக்டரோன்கயள ்தன்ய்ன ந�ோககி 

கவர்வ்தோல் H+ அைனிைோ்தல் எளி்தோகி்றது.  

குநளோநரோ அசி்டடிக அமிலஙகளின் வலியமயின் 

வரியே பின்வருமோறு அயமகி்றது.

 ்டயர குநளோநரோ அசி்டடிக அமிலம்  > 
யட குநளோநரோ அசி்டடிக அமிலம்  > குநளோநரோ 

அசிடிக அமிலம் > அசிடிக அமிலம்

Cl C C O

O

H

Cl

Cl

<

<
<

< < <

Cl CH2 C O

O

H<<<<

Cl

CH C O

O

H
Cl

< < <
<

<

 கோர்்ோகசில் க்தோகுதியுடன் 

இயணககப்்டடுள்ள க்தோகுதியின் - I வியளவு 

அதிகரிகக, அதிகரிகக அமிலத்தின் வலியமயும் 
அதிகரிககின்்றது.

     இய்தப ந்ோலநவ, +I வியளவின் கோரணமோக  

பின்வரும் அமிலஙகளின் வலியமயின் வரியே 

அயமகி்றது.

CH3 C OH

O

CH3 C C OH

O CH3

CH C OH

O

H3C
CH3

CH3

H C OH

O

<

<

<  

எலக்டநரோகமரிக வியளவு (E)
 நிய்றவு்றோ நேர்மஙகளில் (>C=C<,  
>C=O, ந்ோன்்றவறய்ற க்றறுள்ள 
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நேர்மஙககளில்) ்தோககும் விய்னக்ோருள் 

முன்னியலயில் �யடக்றும் ஒரு ்தறகோலிகமோ்ன 

வியளவு எலக்டநரோகமரிக வியளவு எ்னப்டும். 

க்தோகுதியைக ககோண்டுள்ள ஒரு நேர்மம் 

(i) கோர்்ய்னல் (>C=O) க்தோகுதியைக 

ககோண்டுள்ள ஒரு நேர்மம் மறறும் ஆல்கீன்கயளப 

ந்ோன்்ற  (>C=C< ) நிய்றவு்றோத் ்தன்யமயைப 

க்றறுள்ள ஒரு நேர்மம் ஆகிை இரண்டு 

எடுத்துககோ்டடுகயளக கருதுநவோம்  

 கருககவர் க்ோருள், கோர்்ய்னல் 

நேர்மத்ய்த அணுகும் ந்ோது, C மறறும் 

‘O’ அணுககளுககியடநை கோணப்டும்  

எலக்டரோன்கள் அககணத்தில் அதிக 

எலக்டரோன் கவர் ்தன்யமயுயடை ‘O’ அணுவிறகு 

மோற்றப்டுகி்றது.  இ்தன் வியளவோக கோர்்்னோ்னது 

எலக்டரோன் ்ற்றோககுய்றயுயடை ்தன்யமயிய்னப 

க்றுகி்றது எ்னநவ உள்வரும் கருககவர் க்ோருள் 

கோர்்ய்னல் கோர்்னுடன் புதிை பியணபபு 

ஏற்டுத்துவ்தறகு ேோ்தகமோ்ன சூழல் உருவோகி்றது. 

CN + C O C ONC ··

 மோ்றோக H+ ந்ோன்்ற π எலக்டரோன் 

கவர் க்ோருள் ஆல்கீய்ன அணுகும் ந்ோது,  

எலக்டரோன்கள் அககணத்தில் எலக்டரோன் 

கவர் க்ோருளுககு மோற்றப்்டடு கோர்்னுககும் 

யை்டரஜனுககும் இயடநை புதிை பியணபபு 

உருவோகி்றது.  இ்தன் வியளவோக மறக்றோரு 

கோர்்ன் ந�ர் மின் சுயமயுயடை்தோகி்றது.  

H2C CH2 H H2C CH3 H

H2C CH3

δ +       δ -
++

 எலக்டநரோகமரிக வியளவு E – வியளவு 

எ்ன குறிககப்டுகி்றது.  தூண்டல் வியளவிய்னப 

ந்ோன்ந்ற இவவியளவும் ்தோககும் விய்னக 

கோரணியுடன் புதிை பியணபபு உருவோகும் க்ோரு்டடு 

எலக்டரோன் இயண ்ரிமோற்றப்டும் தியேயின் 

அடிப்யடயில் +E மறறும் –E வியளவு எ்ன 

வயகப்டுத்்தப்டுகி்றது.

     ்தோககும் விய்னக கோரணியை ந�ோககி   

π எலக்டரோன் மோற்றப்்டடோல் அவவியளவு +E 
வியளவு எ்னப்டும்.

X Y

E

நமறகண்டுள்ள ஆல்கீனுடன் H+ நேர்த்்தல் +E 
வியளவுககு ஒரு உ்தோரணமோகும்.

     ்தோககும் கோரணியிலிருநது அ்தறகு அப்ோல்  

எலக்டரோன்கள் மோற்றப்டின் அவவியளவு  

–E வியளவு எ்னப்டும்.

நமநல ்தரப்்டடுள்ள ேைய்னடு அைனி கோர்்ய்னல் 

கோர்்ய்ன ்தோககு்தல் –E வியளவுககு 

எடுத்துககோ்டடோகும்

Nu X Y

Nu

X Y

 

உடனியேவு அல்லது மீநேோகமரிக வியளவு
     சில கரிமச் நேர்மஙகளில் இர்டயடப பியணபபு 

்தகுந்த இடஙகளில் கோணப்டும் நியலயில் 

இவவியளவு உணரப்டுகி்றது.  பியணபபு 

மறறும் ்தனித்்த இர்டயட எலக்டரோன்களின் 

இட அயமபபில் ம்டடுநம மோறு்டும் ஒன்றிறகும் 

நமற்்டட வடிவயமபபுகளின் மூலம் குறிபபி்டட 

சில கரிமச் நேர்மஙகயளக குறிபபிட இைலும். 

அத்்தயகை அயமபபுகள் உடனியேவு 

அயமபபுகள் எ்னவும் இநநிகழ்வு உடனியேவு 

எ்னவும் அயழககப்டுகி்றது. நமலும் இநநிகழ்வு 

மீநேோகமரிக வியளவு எ்னவும் அயழககப்டுகி்றது.

     எடுத்துககோ்டடோக, க்ன்சீன் மறறும் ஒன்று வி்டடு 

ஒன்று இர்டயடப பியணபய் க்றறுள்ள 1, 3 – 
பியூ்டடோ யடயீன் ந்ோன்்றவறறின் வடிவஙகயள 

ஒநர ஒரு வடிவயமபபிய்னக ககோண்டு குறிபபிட 

இைலோது.  அச் நேர்மஙகளின் கண்டறிைப்்டட 
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்ண்புகயள ஒரு உடனியேவு கலபபு (resonance 
hybrid) அயமபபின் மூலம் விளகக முடியும்.

1, 3 பியூ்டடோ யடயீனில் C2 – C3 பியணபபிறகு 
இயடப்்டட க்தோயலவிய்னக கோ்டடிலும் 

C1 – C2 மறறும் C3 – C4 ஆகிை பியணபபுகளுககு 

இயடப்்டட க்தோயலவோ்னது. குய்றவோக 

இருககும் எ்ன எதிர்்ோர்ககின்ந்றோம்.  ஆ்னோல் 

நமறகண்டுள்ள அய்னத்து பியணபபுகளின் 

பியணபபு நீளமும் ேமமோக உள்ளது.  
C1 – C2 மறறும் C3 – C4 ஆகிைவறறிறகியடநை 

உள்ளடஙகியுள்ள π பியணபபுகள் கோணப்டும் 

ஒரு எளிை அயமபபின் மூலம் நமறகண்டுள்ள 

்ண்பிய்ன விளகக இைலோது.  உண்யமயில்  

π எலக்டரோன்கள் கீழ்ககண்டுள்ளவோறு 

உள்ளடஙகோத் ்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ள்ன.

H2C C
H

C
H

CH2 H2C C
H

C
H

CH2

H2C C
H

C
H

CH2

1        2        3        4 1        2        3        4

1        2        3        4

நமறகண்டுள்ள வடிவஙகள் உடனியேவு 
அயமபபுகள் எ்ன அயழககப்டுகின்்ற்ன.  
உண்யமைோ்ன வடிவயமபபு நமறகண்டுள்ள 
மூன்று உடனியேவு அயமபபுகளுககு 
இயடப்்டட்தோக அயமயும் அது உடனியேவு 
கலபபு எ்ன அயழககப்டுகி்றது அ்தய்ன 
பின்வருமோறு குறிபபிடலோம்..

H2C C
H

C
H

CH2

 மற்ற எலக்டரோன் �கர்வு வியளவுகயளப 

ந்ோன்ந்ற, இர்டயட பியணபபிறகு அருகில் 

இயணககப்்டடுள்ள விய்னச்கேைல் 

க்தோகுதியிய்னப க்ோறுத்து இவவிய்னவு 

+ M வியளவு மறறும் – M வியளவு எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது..

ந�ர் மீநேோகமரிக வியளவு

 ஒன்று வி்டடு ஒன்்றோக இர்டயடப 

பியணபபிய்னப ககோண்டுள்ள அயமபபுடன் 

இயணககப்்டடிருககும் ்திலீ்டடுத் 

க்தோகுதியிலிருநது எலக்டரோன் அப்ோல் �கரும் 

ந்ோது ந�ர் மீநேோகமரிக வியளவு ஏற்டுகி்றது.  

எலக்டரோய்ன கவளித்்தள்ளும் இைல்புயடை 

்திலிகள் ஒன்று வி்டடு ஒன்்றோக இர்டயடப 

பியணபபிய்னப ககோண்டுள்ள அயமபபுடன் 

இயணககப்டும் ந்ோது எலக்டரோன்கள் ்திலித் 

க்தோகுதியிலிருநது கவளிப்்டடு உடனியேவில் 

ஈடு்டுகின்்றது.  இத்க்தோகுதிகள் + R அல்ல்த+ M 
க்தோகுதிகள் எ்னப்டும்.  எடுத்துககோ்டடுகள்

எடுத்துககோ்டடு : -OH, -SH, -OR,-SR, -NH2, 
-O- etc...

எதிர் மீநேோகமரிக வியளவு

 ஒன்றுவி்டடு ஒன்்றோக இர்டயடப 

பியணபபிய்னக ககோண்டுள்ள அயமபபுடன் 

இயணககப்்டடுள்ள ்திலீ்டடுத் க்தோகுதிகயள 

ந�ோககி எலக்டரோன்கள் �கரும் ந்ோது எதிர் 

மீநேோகமரிக வியளவு ஏற்டுகி்றது.  எலக்டரோய்ன 

கவரும் ்திலீ்டடுத் க்தோகுதிகள் உடனியேவின் 

மூலம் எலக்டரோய்ன கவரும் ்தன்யமயிய்னப 

க்றறுள்ளது.  இத்க்தோகுதிகள் – R  அல்லது – M 
க்தோகுதிகள் எ்ன அயழககப்டுகின்்ற்ன.  

எடுத்துககோ்டடுகள்

எடுத்துககோ்டடு : NO2, >C=O, -COOH,-C≡N 
etc

 பீ்னோலின் அமிலத்்தன்யம ந்ோன்்ற 

்ண்புகயள உடனியேயவ ்ைன்்டுத்தி 

விளகக இைலும். + M வியளவின் கோரணமோக, 

பீ்னோயலக கோ்டடிலும், பீ்னோகயஸைடு அைனி அதிக 

நியலபபுத்்தன்யமயிய்னப க்றுகி்றது எ்னநவ 
உடனியேவோல் பீ்னோல் அைனியுறறு H+ ஐ ்தரு்தல் 

ேோ்தகமோகி்றது..     
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O H

O H O H

O HO H

O O

OOO

 நமறகண்டுள்ள அயமபபுகளில் பி்னோலின் 

அயமபபின் பிரிககப்்டட மின் சுயம உயடை 

அயமபபு கோணப்டுகி்றது இவவயமபபிறகு 

ஆற்றல் ந்தயவ ஆ்னோல் பி்னோகயஸைடு அைனியில் 

இத்்தயகை அயமபபுக கோணப்டுவதில்யல.  

இவவோ்றோக பி்னோகயஸைடு அைனி அதிக 

நியலபபுத் ்தன்யமயிய்னப க்றறிருப்்தோல் 

பி்னோல் அமிலத்்தன்யமயிய்னப க்றறுள்ளது.. 

பியணபபில்லோ உடனியேவு

 σ - பியணபபு எலக்டரோன்களின் 

உள்ளடஙகோ்த ்தன்யம Hyper Conjucation எ்ன   

அயழககப்டுகின்்றது.  σ -  பியணபபில் உள்ள 

எலக்டரோன்கள் (வழககமோக C – H (அல்லது) 

C – C  பியணபபு எலக்டரோன்கள்) அ்தன் 

அருகோயமயில் உள்ள பியணபபில் ஈடு்டோ p 
ஆர்பி்டடோல் அல்லது  σ*, π*  ந்ோன்்ற எதிர் பியணபபு 

ஆர்பி்டடோல்களுடன் இயடவிய்ன புரிவ்தோல் 

ஏற்டும் ஒரு ்தனித்்த நியலபபுத்்தன்யம 
க்்றச் கேய்யும் வியளவு Hyper Conjucation 
எ்னப்டும்.  எலக்டநரோகமரிக வியளயவப ந்ோன்று 

அல்லோமல் இவவியளவு நியலைோ்ன ஒன்்றோகும்.

 இவவியளவு நிகழ   α C–H க்தோகுதி 

அல்லது அணுககளின் மீதுள்ள ்தனித்்த 

எலக்டரோன்கயளப க்றறுள்ள N, O ந்ோன்்றயவ 

π பியணபபிறகு அருகோயமயில் (sp2 இ்னககலபபு 

கோர்்னுககு) அயமை நவண்டும். 

  - பியணபபு ஆர்பி்டடோல் அல்லது ்தனித்்த 

இர்டயட எலக்டரோன்களில் க்றறுள்ள ஆர்பி்டடோல் 

ஆ்னது அருகோயமயில் உள்ள   ஆர்பி்டடோல் 

அல்லது p- ஆர்பி்டடோலுடன் நமறக்ோருநதுவ்தோல் 

இவவியளவு நிகழ்கி்றது.

எடுத்துககோ்டடு1: 

 புரபபீனில், கமத்தில் க்தோகுதியின் 
(C-H) ‘σ’ பியணபபு எலக்டரோன்கள் 

இர்டயடபபியணப்ோல் பியணககப்்டடுள்ள 

கோர்்னின் π-ஆர்பி்டடோலுககு கீநழ 

குறிபபி்டடுள்ளவோறு இயேவு்ற இைலும்.

C CH

H

H

H

C

H

H

C CH

H

H

H

C

H

H

··

C CH

H

H

H

C

H

H
··C CH

H

H

H

C

H

H

··

(I) (II)

(IV) (III)

 நமறகண்டுள்ள அயமபபுகளில், ‘σ’ 

பியணபபு எலக்டரோன்கள் உடனியேவில் 

ஈடு்டுகின்்ற்ன நமலும் இத்்தயகை உடனியேவு 

நிகழ பியணபபு பிளவுறுகி்றது இ்தன் வியளவோக 

மூன்று உடனியேவு வடிவஙகளில் புரபபீய்னக 

குறிபபிட இைலும் (வடிவம் (II), (III) மறறும் 

(IV)   இவவடிவஙகளோல்,  α - கோர்்ன் மறறும் ஒரு 

யை்டரஜனுககியடநை எத்்தயகை பியணபபும் 
கோணப்டுவதில்யல. எ்னநவ இவவியளவு 

பியணபபில்லோ உடனியேவு வியளவு (no bond 
resonance) அல்லது ந்ககர் – �ோ்தன் வியளவு 

புரபபீனின் பியணபபில்லோ 
உடனியேவு வடிவஙகள்
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எ்ன அயழககப்டுகி்றது.  வடிவம் (II), (III) மறறும் 
(IV) ஆகிை்ன முய்னவுத் ்தன்யம உயடையவ..

எடுத்துககோ்டடு 2: 

  π-பியணப்ோல் பியணககப்்டடுள்ள 

கோர்்ன் அணுவுடன் ்தனித்்த இர்டயட 

எலக்டரோன்கயளக ககோண்டுள்ள அணு 

அல்லது க்தோகுதி இயணககப்்டடிருககும் 

ந�ர்வுகளிலும் பியணபபில்லோ உடனியேவு 

வியளவு உணரப்டுகி்றது.  ்தனித்்த இர்டயட 

எலக்டரோ்னோ்னது.

 ்தனித்்த நஜோடி எலக்டரோன்கள் 

உடனியேவில் ஈடு்்டடு  π எலக்டரோன்கயள 

இடபக்ைர்ச்சி கேய்வ்தோல் ஒன்றிறகும் நமற்்டட 

உடனியேவு அயமபபுகயளத் ்தருகின்்ற்ன

H2C C
H

Cl ····
··

H2C C
H

Cl ······
எடுத்துககோ்டடு 3: 

எலக்டரோன் கவர்்தன்யம அதிகமுயடை அணு 

அல்லது க்தோகுதி,  π-பியணபபுடன் உடனியேவில் 

ஈடு்டும் ந்ோது, π-எலக்டரோன்கள் �கர்வி்னோல் ்ல 

பியணபபு உருவோகி்றது.

H2C C
H

C N ··

H2C C
H

C N ··

··

 கோர்்ன் ந�ர் அைனிகயளப க்ோருத்்த 

வயரயில், ந�ர் மின் சுயமயுயடை கோர்்னுடன் 

இயணககப்்டடுள்ள ஆல்யகல் க்தோகுதிகளின் 
எண்ணிகயக அதிகம் எனில், பியணபபில்லோ 

உடனியேவு வடிவயமபபுகளின் எண்ணிகயகயும் 

அதிகம்.  எ்னநவ கோர்்ன் ந�ர் அைனிகளின் 

நியலபபுத்்தன்யமயும் அதிகரிககின்்றது.  ் ல்நவறு 

கோர்்ன் ந�ர் அைனிகளின் நியலபபுத்்தன்யம 

வரியே பின் வருமோறு 30
 கோர்்ன் ந�ர் அைனி  > 20 

கோர்்ன் ந�ர் அைனி  > 10கோர்்ன் ந�ர் அைனி

12.2. கரிம நவதிவிய்னகளின் வயககள்:

 கரிமச் நேர்மஙகள் ்ல்நவறு 

நவதிவிய்னகளில் ஈடு்டுகின்்ற்ன எனினும் 

�யடமுய்றயில் இவவிய்னகயள �ோம் பின்வரும் 

ஆறு வயக விய்னகளுள் ஒன்்றோக வயகப்டுத்்த 

இைலும்.

1)  ்திலீ்டடு விய்னகள்

2)  நேர்கயக விய்னகள்

3)  நீகக விய்னகள்

4)  ஆகசிஜந்னற்ற மறறும் ஒடுகக விய்னகள்

5)  நமற கண்டுள்ள விய்னகள் இயணந்தயவ

12.2.1 ்திலீ்டடு விய்னகள்  (இடபக்ைர்வு 
விய்னகள்)

 இவவிய்னகளில் கோர்்ன் அணுவுடன் 

இயணககப்்டடுள்ள ஒரு அணு அல்லது 

அணுத்க்தோகுதி புதிை அணு அல்லது 

அணுத்க்தோகுதிைோல் ்திலீடு கேய்ைப்டுகின்்றது.  

விய்னயில் ஈடு்டும் விய்னபக்ோருளின் 

்தன்யமயிய்னப க்ோருத்து இவவிய்னயிய்ன 

பின்வருமோறு வயகப்டுத்்தலோம்.

1)  கருககவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்ன

2)  எலக்டரோன்கவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்ன

3)  ்தனிஉறுபபு ்திலீ்டடு விய்ன

கருககவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்ன:

இவவிய்னயிய்ன பி்னவருமோறு குறிபபிடலோம்

 
A X+ A Y + XY

இஙகு Y- என்்து உள்வரும் கருககவர் க்ோருயள 
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குறிபபிடுகி்றது நமலும் X-  என்்து கவளிநைறும் 

க்தோகுதியிய்னக குறிபபிடுகின்்றது.

எடுத்துககோ்டடு: ஆல்யகல் ைோயலடுகளின் 

நீரோற்குபபு விய்ன

CH3Br
 OH

CH3OH + Br
���த

அலி்ோ்டடிக கருககவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு 

விய்னகள் SN1  அல்லது SN2 விய்னவழி 

முய்றயிய்னப பின்்றறி நிகழ்கின்்ற்ன.  இந்த 

விய்னவழி முய்றகயள அலகு 14ல் விரிவோகக 

கறகலோம்.

எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்ன 

A X + Y A Y + X

இஙகு  Y+  என்்து எலக்டரோன் கவர் க்ோருள்.

எடுத்துககோ்டடு: க்ன்சீனின் ய�்டநரோ ஏற்ற விய்ன

+ ++ NO2
+ H

NO2

எலக்டரோன் கவர்க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்னககோ்ன 

விய்னவழி முய்ற அலகு 13ல் விளககப்்டடுள்ளது. 

்தனிஉறுபபு ்திலீ்டடு விய்ன
A X + Y A Y +X

CH4 + Cl CH3+HCl

அலி்ோ்டடிக எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் ்திலீ்டடு 

விய்ன

ஒரு க்ோதுவோ்ன அலி்ோ்டடிக எலக்டரோன் கவர் 

க்ோருள் ்திலீ்டடு விய்னயை பின்வருமோறு 

குறிபபிடலோம்.

R- X  +  E R - E  +  X

R2NH + NO → R2N–NO + H 
+ +

12.2.2 நேர்கயக விய்ன
 இவவிய்ன உள்ளடஙகிை கோர்்ன் – கோர்்ன் 

இர்டயடப பியணபபு அல்லது முபபியணபபு 

கோணப்டககூடிை நிய்றவு்றோ நேர்மஙகளுககோ்ன 

ஒரு ்தனித்துவமிகக விய்னைோகும்.  

இவவிய்னகளில் இரு மூலககூறுகள் இயணநது 

ஒறய்ற வியளக்ோருயளத் ்தருகின்்ற்ன.  ்திலீ்டடு 

விய்னகயளப ந்ோலநவ இவவிய்னகயளயும் 

கருககவர் க்ோருள், எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் 

மறறும் ்தனிஉறுபபு நேர்கயக விய்னகள் எ்ன 

வயகப்டுத்்தலோம்.  நேர்கயக விய்னயின் 

ந்ோது ஒரு பியணபபு உயடககப்்டடு, இரு புதிை 

பியணபபுகள் உருவோவ்தோல் விய்னககு உ்ட்டும் 

க்ோருளின் இ்னககலபபு மோற்றமயடகி்றது.  

(ஆல்கீன்களின் நேர்கயக விய்னகளி sp2 → sp3 

ஆகவும், ஆல்யகன்களில் sp → sp2 ஆகவும் 

மோற்றமயடகி்றது.) 

H

H

I

H
H

H

H - I

H

H

H

OH

H

H
H

H
H - OH

H2SO4 

எலக்டரோன்கவர் க்ோருள் நேர்கயக விய்ன
 ஒரு க்ோதுவோ்ன எலக்டரோன்கவர் 

க்ோருள் நேர்கயக விய்னயிய்ன பின்வருமோறு 

குறிபபிடலோம்.

A B + Y A B + WW

Y

A B

W Y

ஆல்கீன்கள் புநரோமிந்னற்றம் அயடநது  புநரோநமோ 

ஆல்நகன்கயளத் ்தரும் விய்ன இவவிய்னககோ்ன 

ஒரு எடுத்துககோ்டடோகும். 
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H2C CH2 + Br H

Br

2C CH2 + BrBr

H2C CH2

Br Br

கருககவர் க்ோருள் நேர்கயக விய்ன

A B + Y A B + WW

Y

A B

W Y

எடுத்துககோ்டடு: அ சி ்ட ட ோ ல் டி ய ை டு ட ன் 
HCNபுரியும் நேர்கயக விய்ன

H3C CH + H H3C CHOHCN

OHO

CN

அசி்டடோல்டியைடு அசி்டடோல்டியைடு ேைந்னோயை்டரின்

்தனிஉறுபபு நேர்கயக விய்ன:

 ஒரு க்ோதுவோ்ன ்தனி உறுபபு நேர்கயக 

விய்னயை பின்வருமோறு குறிபபிடலோம்

 

A B + Y A B + WW

Y
A B + W

Y

A B

YW

H2C CH2 + CH3 CH2 BrH Br
ெப�சா��
ெபரா�ைச�

 நமறகண்டுள்ள விய்னயில், ்தனிஉறுபபு 

விய்ன துவககிைோக க்ன்ேோயில் க்ரோகயஸைடு 

்ைன்்டுகி்றது.  இவவிய்னயின் விய்னவழிமுய்ற 

்தனிஉறுபபு உருவோ்தயல உள்ளடககிைது.

நீகக விய்ன:

 இவவிய்னயில் ஒரு மூலககூறிலிருநது இரு 

்திலிகள் நீககப்டுகின்்ற்ன.  நமலும் நீககப்டும் 

க்தோகுதிகள் இயணககப்்டடுள்ள கோர்்ன் 

அணுககளுககியடநை C-C இர்டயடபபியணபபு 

உருவோகி்றது.  இவவிய்னகளில் எபந்ோதும் 

இ்னககலப்ோ்தலில் மோறு்தல் நிகழ்கி்றது.

எடுத்துககோ்டடு:

 n-புரபய்ல் புநரோயமயட ஆல்கைோல் 

கலந்த KOH உடன் விய்னப்டுத்தும் ந்ோது 

புரபபீன் உருவோகி்றது.  இவவிய்னயில் H மறறும் 

Br நீககப்டுகின்்றது

CH3 CH CH2 Br

H

 OH -

CH3 CH CH2 + H2O + Br-

αβ
ஆ�கஹா�

கல�த

ஆகசிஜந்னற்றம் மறறும் ஒடுகக விய்னகள்

 க்ரும்்ோலோ்ன ஆகசிஜந்னற்ற 

ஒடுகக விய்னகள் நமறகண்டுள்ள �ோன்கு 

வயக விய்னகளுள் ஒன்்றோக அயமயும்.  

ஆ்னோல் அய்னத்து விய்னகளும் 

அவவோறு அயமவதில்யல.  க்ரும்்ோலோ்ன 

கரிமச்நேர்மஙகளின் ஆகசிஜந்னற்ற விய்னகளில் 

ஆகசிஜய்ன ஏற்றகககோள்ளு்தல் அல்லது 

யை்டரஜய்ன இழத்்தல் �யடக்றுகி்றது.  ஒடுகக 

விய்னகளில் யை்டரஜய்ன ஏற்றல் அல்லது 
ஆகசிஜய்ன இழத்்தல் நிகழ்கி்றது.
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எடுத்துககோ்டடு:

(o)
CH3CHO

Pt /H2

K2Cr2O7
H2SO4

O

O

OH

OH

CH3COOH

4- P-ெப�ேஸா ��ேனா� 

அ��டா��ைஹ   அ�ல
ைட�ேராேம� அ��� அ�ல�

ெப��� ைச�ேௗா ெஹ�ேச�

ைஹ�ரா�� �னா�

(o)
CH3CHO

Pt /H2

K2Cr2O7
H2SO4

O

O

OH

OH

CH3COOH

4- P-ெப�ேஸா ��ேனா� 

அ��டா��ைஹ   அ�ல
ைட�ேராேம� அ��� அ�ல�

ெப��� ைச�ேௗா ெஹ�ேச�

ைஹ�ரா�� �னா�

12.3 விய்னச்கேைல் க்தோகுதிகளுககியடநை 
மோறறு்தல்

 விய்ன கேைல் க்தோகுதிகயள 

அயவகளுககியடநை மோறறிையமத்்தல் 

கரிமநவதி விய்னகளில் முககிைமோ்ன்தோகும்.  ஒரு 

குறிபபி்டட விய்னச்கேைல் க்தோகுதியை ்தகுந்த 
நவதிககோரணியுடன் விய்னப்டுத்துவ்தன் மூலம் 

அ்தய்ன நவக்றோரு விய்னச்கேைல் க்தோகுதிைோக 

மோற்றலோம்.  எடுத்துககோ்டடோக, கரிம அமிலஙகளில் 

ஆபபிளில் யடநரோசிந்னஸ் 

என்்றயழககப்டும் ்ோலி 

பி்னோல் ஆகசிநடஸ் உள்ளது.  

ஆபபியள �றுககி யவககும் 

ந்ோது அ்தன் கேல்கள் 

வளி மண்டல ஆகசிஜனின் ்தோககத்திறகு 

உ்ட்டுவ்தோல் ஆபபிளில் உள்ள பீ்னோலிக நேர்மம் 

ஆகசிஜந்னற்றமயடகி்றது.  இது க�ோதிைோல் 

்ழுப்ோகு்தல் எ்ன அயழககப்டுகி்றது 

இ்த்னோல் �றுககிை ஆபபிள் ்ழுபபு நி்றமோகி்றது 

இத்்தயகை க�ோதிைோல் ்ழுப்ோகு்தல் என்்து 

வோயழப்ழம், அவநகோடோ, ந்ரிககோய், உருயள 

ந்ோன்்றவறறிலும் நிகழ்கி்றது.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

கோணப்டும்  (–COOH)  க்தோகுதியிய்ன, LiAlH4, 
NH3  மறறும் SOCl2ஆகிைவறறுடன் அககரிமச் 
நேர்மத்ய்த விய்னப்டுத்தும் ந்ோது முய்றநை 
– CH2–OH, –CONH2மறறும்  – COCl  ஆகிை 

விய்ன கேைல் க்தோகுதியி்னோல்  க்றறுள்ள 

நேர்மமோக மோற்ற இைலும். 

பின்வரும் வயர்டத்தில் சில முககிைமோ்ன 

விய்னச் கேைல் க்தோகுதி மோற்ற விய்னகள் 

ககோடுககப்்டடுள்ள்ன.
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மதிபபீடு

1. (A)  CH3CH2CH2Br + KOH → CH3 - = CH2 + KBr +H2O

 (B)  (CH3)3CBr + KOH → (CH3)3 COH + KBr

 (C)    + Br2 → 
Br

Br

 நமறகண்டுள்ள விய்னகளுககு, பின்வரும் எந்த கூறறு ேரிைோ்னது?
 (அ) (A) நீகக விய்ன (B) மறறும் (C) ்திலீ்டடு விய்னகள்

 (ஆ) (A) ்திலீ்டடு விய்ன (B) மறறும் (C) நீகக விய்னகள்

 (இ) (A) மறறும் (B) நீகக விய்னகள் மறறும் (C) நேர்கயக விய்ன

 (ஈ)  (A)  நீகக விய்ன (B) ்திலீ்டடு விய்ன மறறும் (C) நேர்கயக விய்ன

2. க்ன்யேல் கோர்்ன் ந�ர் அைனியின் இ்னககலப்ோ்தல் என்்ன?

 (அ) sp2  (ஆ) spd2  (இ) sp3  (ஈ) sp2d

ஆல்கைோல ்

R–C≡N

ஆல்யகல் ைோயலடு  R-Cl

நீர்ககயரேல் OH–

்திலீ்டடுவிய்ன

நீககவிய்ன 

ஆல்கைோல் கலந்த  OH–

ஆல்கீன்

R–OH

H2SO4/H2HO

H2O/H+

R–C–NH2

R–C– OH

O

O

அயமடு

கோர்்ோகசிலிக அமிலம்

R–NH2

ஒரியணை ஆல்கைோல் 

ஈரியணை ஆல்கைோல்
கீநடோன்
R–CO R

ஆல்டியைடு

R–CHO

ஆகசிஜந்னற்றம் 
K2Cr2O7

ஆகசிஜந்னற்றம் 
அமிலம் கலந்த K2Cr2O7

10 அமீன்

LiAlH4 ஒடுககவிய்ன

LiAlH4 
ஒடுககவிய்ன

LiAlH4 LiAlH4

ஈ்தர்[H]

R–CH2OH

R2–CHOH

H2O/H+
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3. கருககவர் தி்றனின் இ்றஙகு வரியே

 (அ) OH- > NH2
- > -OCH3 > RNH2  (ஆ)  NH2

- > OH- > -OCH3 > RNH2

 (இ) NH2
- > CH3O

- > OH-  > RNH2  (ஈ)  CH3O
- >  NH2

- > OH-  > RNH2

4. பின்வருவ்னவறறில் எது எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் அல்ல?
 (அ)  Cl+  (ஆ) BH3 (இ)  H3O

+ (d) +NO2

5. ஒரு ேகபபியணபபின் சீரோ்ன ஒநர மோதிரிைோ்ன பிளவி்னோல் உருவோவது
 (அ) எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் (ஆ) கருககவர் க்ோருள் (இ) கோர்்ன் ந�ர் அைனி 

(ஈ) ்தனி உறுபபு

6. Hyper Conjucation இவவோறும் அயழககப்டுகி்றது 
 (அ) பியணபபில்லோ உடனியேவு  (ஆ) ந்ககர் – �ோ்தன் வியளவு
 (இ) (அ) மறறும் (ஆ)   (ஈ)  இயவ எதுவுமில்யல.

7. அதிக +I வியளவிய்ன க்றறுள்ள க்தோகுதி எது??
 (அ) CH3- (ஆ) CH3-CH2- (இ) (CH3)2-CH- (ஈ) (CH3)3-C-

8. பின்வருவ்னவறறுள் உடனியேவிறகு உ்ட்டோ்த நேர்மம் எது?
 (அ) C6H5OH  (ஆ) C6H5Cl  (இ) C6H5NH2  (ஈ) C6H5NH3

+

9. -I வியளவிய்ன கோ்டடுவது

 (அ) -Cl  (ஆ) -Br  (இ) both (a) and (b)  (ஈ) -CH3

10. பின்வருவ்னவறறுள் அதிக நியலபபுத் ்தன்யமயைப க்றறுள்ள கோர்்ன் ந�ரைனி எது?
 (அ) Ph3C-+ (ஆ)  CH3-CH2-

+  (இ)  (CH3)2-CH
+  (ஈ)  CH2= CH - CH2

+

11. கூறறு: க்ோதுவோக ஓரியணை கோர்்ன் ந�ர் அைனியைக கோ்டடிலும் மூவியணை கோர்்ன் ந�ர் 
அைனிகள் எளிதில் உருவோகின்்ற்ன.

      கோரணம்:  கூடு்தலோக உள்ள ஆல்யகல் க்தோகுதியின் பியணபபில்லோ உடனியேவு

      மறறும் தூண்டல் வியளவோ்னது மூவியணை கோர்்ன் ந�ரைனியை நியலபபுத் ்தன்யம க்்றச் கேய்கி்றது.
 (அ)  கூறறு மறறும் கோரணம் ேரி, நமலும் கோரணமோ்னது கூறறிறகு ேரிைோ்ன விளககமோகும்.
 (ஆ) கூறறு மறறும் கோரணம் ேரி, ஆ்னோல் கோரணமோ்னது கூறறிறகு ேரிைோ்ன விளககம்அ ல்ல

 (இ)  கூறறு ேரி ஆ்னோல் கோரணம் ்தவறு

 (ஈ)  கூறறு மறறும் கோரணம் இரண்டும் ்தவறு

12. C-Br பியணபபின் சீரற்ற பிளவி்னோல் உருவோவது 
 (அ)்தனி உறுபபு       (ஆ) கோர்்ன் எதிரைனி     
 (இ) கோர்்ன் ந�ர் அைனி   (ஈ) கோர்்ன்   ந�ர் அைனி மறறும் கோர்்ன் எதிரைனி

13. பின்வருவ்னவறறுள் கருககவர் க்ோருள் க்தோகுதியிய்னக குறிபபிடோ்தது எது?
 (அ)  BF3, H2O, NH2

- (ஆ)  AlCl3, BF3, NH3 
(இ)  CN-, RCH2

-, ROH (ஈ)  H+, RNH3
+, :CCl2

14. பின்வருவ்னவறறுள் கருககவர் க்ோருளோக கேைல்்டோ்தது எது?
 (அ)  ROH (ஆ) ROR (இ) PCl3 (ஈ) BF3

15. கோர்்ன் ந�ர் அைனியின் வடிவயமபபு 
 (அ) ந�ர் நகோடு      (ஆ)  �ோன்முகி      (இ)  ்தள அயமபபு      (ஈ) பிரமிடு
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16. பின்வருவ்ன ்றறி சிறு குறிபபு வயரக
 (அ)  உடனியேவு   (ஆ) பியணபபில்லோ உடனியேவு

17. கருககவர் க்ோருள் மறறும் எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் என்்றோல் என்்ன?
       ஒவகவோன்றிறகும் ்தகுந்த உ்தோரணம் ்தருக

18. வயளந்த அம்புககுறியீ்டடிய்ன ்ைன்்டுத்தி ேகபபியணபபின் சீரற்ற பிளத்்தயல
       சு்டடிக கோ்டடுவதுடன் பின்வரும் ேமன்்ோடுகயள பூர்த்தி கேய்க.  ஒவகவோரு
       விய்னயிலும் கருககவர் க்ோருயளக கண்டறிக
 (i)  CH3 - Br + KOH →
 (ii)  CH3 - OCH3 + HI →

19. தூண்டல் வியளவிய்ன ்தகுந்த உ்தோரணஙகளுடன் விளககுக.

20. எலக்டநரோகமரிக வியளவிய்ன விளககுக.

21. பின்வரும் வயக கரிமவிய்னகளுககு உ்தோரணம் ்தருக.
 (i) β - நீகக விய்ன
 (ii) எலக்டரோன் கவர் க்ோருள் ்திவீ்டடு விய்ன.

கருத்துவயர்டம்

கரிமச் நேர்மஙகள்

கரிமவிய்னகள்

விய்னவழிமுய்ற விய்னவயககள்

1.்திலீ்டடுவிய்னகள்
2. நேர்கயக விய்னகள்
3. நீககவிய்னகள்
4.  ஆகசிஜந்னற்ற 

மறறும் ஆகசிஜன் 
ஒடுககம்

ேகபபியணபபு பிளவு

சீரோ்ன பியணபபு 
பிளவு

்தனிஉறுபபு

கோர்்ன் ந�ர் அைனி

கோர்்ன் எதிர்அைனி 

சீரற்ற பியணபபு பிளவு

தூண்டல் வியளவு

ஒடுககவிய்னகள்

உடனியேவு வியளவு

எலக்டநரோமரிக வியளவு 

கரிமச்நேர்மஙகளில் 
எலக்டரோன் �கர்வு
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

இப்பாடப்குதியைக் கற்றறிந்த பின்னர் மபாணவர்கள்,

• கபார்்ன அணுக்களுக்கியடயை உள்்ள பியணபபின 

்தனயமயைக் ககபாண்டு யைடயரபா கபார்்னகய்ள 

வயகப்டுத்து்தல். 

• யைடயரபாகபார்்னகளுக்கு, IUPAC முய்றயிய்ன பின 

்றறிப க்ைரிடு்தல்.

• யைடயரபாகபார்்னகய்ள ்தைபாரிக்கும் ்ல்யவறு 

முய்றகய்ள வி்ளக்கு்தல்.

• கரிமயவதியிைல் இடம்க்றும் க�பாறக்றபாடர்க்ளபா்ன ்தனி 

உறுபபுகள், �ங்கிலி க்தபாடர் விய்னயின துவக்கநியை, 

விய்னத் க்தபாடர்்தல் நியை மறறும் முடிவுநியை 

ஆகிைவறறிறகு க்பாருள் வி்ளக்கமளித்து வி்ளக்கு்தல்.

• ைபாைஜய்னற்றம், எரித்்தல், பி்ளத்்தல் ய்பான்ற 

விய்னகளின மூைம் ஆல்யகனகளின யவதியிையை 

வி்ளக்கு்தல்.

• மபார்யகபானிகபாஃப விதி மறறும் க்ர்ரபாக்ய�டு 

விய்ளவுகய்ள ்ைன்டுத்தி, சீர்யமைற்ற ஆல்கீனகள் 

உருவபாக்கும் ய�ர்க்யக விய்ளக்பாருடகய்ள கண்டறி்தல்.

• ஆல்யகனகளின அமிை யைடரஜய்ன 

அறிநதுணர்த்து்தல்.

• க்னசீனின அயமபய் அறிநது ககபாள்ளு்தல், அ்தன 

அயரபாயமடடிக்  ்தனயம மறறும் எைக்டரபான கவர்க்பாருள் 

்திலீடடு விய்னகளின விய்ன வழிமுய்றகய்ள 

வி்ளக்கு்தல்.

• ஒறய்ற ்திலீடடு க்னசீனில் உள்்ள க்தபாகுதிகளின 

ஆறறுப்டுத்தும் ்ண்பிய்ன கணித்்தல்.

• அயரபாயமடடிக்  யைடயரபாகபார்்னகளின நச்சுத்்தனயம 

மறறும் புறறுயநபாய் கபாரணிைபாக க�ைல்்டும் 

்தனயமயை அறிநது ககபாள்ளு்தல் ஆகிை தி்றனகய்ள 

க்றுகின்றபான.

அலகு ஹைடநரோகோர்பன்கள்13

இவர் பிரஞ்சு கரிமயவதியிைல் 
அறிஞர்.  ்பாஸய்பாயரல் 
கு ய ்ள பா ய ர டு க ய ்ள 
க ண் ட றி ந ்த வ ர் .  
ஆல்யகல் ைபாயைடுகள், 
ய�பாடிைத்துடன விய்ன்டடு 
உைர் ஆல்யகனகய்ளத் 
்தரும் என்ய்தக் 
கண்டறிந்தபார். பிறகபாைத்தில், 
இவ்விய்னைபா்னது உர்டஸ 
விய்ன எனறு க்ைரிடப்டடது.  
எத்தில் அமீன, கிய்ளக்கபால் 
மறறும் ஆல்டபால் குறுக்க 
விய்னகய்ள இவர் 
கண்டறிநதுள்்ளபார்.

�பார்ைஸ அடபால்ஃப உர்டஸ:
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அறிமுகம்:

 யைடயரபா கபார்்னகள் என்்ன கபார்்ன 

மறறும் யைடரஜய்ன மறறுயம ககபாண்டுள்்ள 

கரிமச் ய�ர்மங்க்ளபாகும்.  இயவ இைறயகயில் 

அதிக அ்ளவில் கபாணப்டுகின்ற்ன.  கச்�பா 

எண்கணைபா்னது ்ை யைடயரபா கபார்்னகள் 

அடங்கிை ஒரு சிக்கைபா்ன கையவைபாகும். 

மபாம்்ழமபா்னது ய�க்ய்ளபா கைக்ய�ன 

என்ற வய்ளை யைடயரபா கபார்்ய்னக் 

ககபாண்டுள்்ளது.கரப்பான பூச்சிகள் ்த்னது 

எதிர் ்பாலி்னத்ய்தக் கவர அனகடக்யகன 

எ்னப்டும் யைடயரபா கபார்்ய்னச் சுரக்கி்றது. 

எரிக்பாரு்ளபாக ்ைன்டுவது யைடயரபா 

கபார்்னகளின மிக முக்கிைமபா்ன ்ை்னபாகும்.  

திரவமபாக்கப்டட க்டயரபாலிை எரிவபாயுவபா்னது 

(LPG), திரவமபாக்கப்டட புரபய்ன மறறும் 

பியூடயடன ஆகிை்னவறறின கையவைபாகும்.  

யமலும் இயவ கயரப்பானக்ளபாகவும், மறறும் 

க்தபாழிற�பாயைகளில் ் ல்யவறு க�ைல்்பாடுகளிலும் 

்ைன்டுகின்ற்ன.  இந்த அைகில், அலி்பாடடிக் 

மறறும் அயரபாயமடடிக்  யைடயரபா கபார்்னகளின 

வயககள், ்தைபாரிபபு, ் ண்புகள் மறறும் ் ைனகய்ள 

குறித்து கற்றறியவபாம்.

13.1   ஆலநகன்கஹை வஹகப்படுத்துதல:

 கபார்்ன அணுக்களுக்கியடயை 

உள்்ள பியணபபின ்தனயமயைக் ககபாண்டு, 

யைடயரபாகபார்்னகள் இரண்டு முக்கிை 

வயகக்ளபாக வயகப்டுத்்தப்டுகின்ற்ன.  

அயவைபாவ்ன அலி்பாடடிக் மறறும் 

அயரபாயமடடிக்  ஆகிை்னவபாகும்.  அலி்பாடடிக் 

என்ற க�பாறகூறு ‘aleiphar’ என்ற ககபாழுபபு 

என்ற க்பாருய்ளத் ்தரும் கியரக்க 

வபார்த்ய்தயிலிருநது வருவிக்கப்டடுள்்ளது. 

எண்கணய் மறறும் ககபாழுபபுகள், அலி்பாடடிக் 

யைடயரபாகபார்்னகளின முக்கிை மூைங்க்ளபாகும்.  

அயரபாமபா என்ற வபார்த்ய்தக்கு மணமுயடைது 

எ்னப க்பாருள். நறுமணமுயடை ்தபாவரச் 

�பாறறிய்ன யவதிமுய்றகளுக்கு உட்டுத்தி 

அயரபாமபாடடிக் ய�ர்மங்கள் க்்றப்டுகின்ற்ன.

 அலி்பாடடிக் யைடயரபாகபார்்னகள் 

மூனறு முக்கிை வயககய்ளக் உள்்ளடக்கியுள்்ளது. 

அயவைபாவ்ன, ஆல்யகனகள், ஆல்கீனகள் 

மறறும் ஆல்யகனகள் ஆகும்.  நிய்றவுற்ற 

யைடயரபாகபார்்்னபா்ன ஆல்யகனகளில், கபார்்ன 

அணுக்களுக்கியடயை உள்்ள பியணபபுகள் 

அய்னத்தும் ஒறய்ற பியணபபுக்ளபாகவும்  

ஆல்கீனகளில், குய்றந்தது ஒரு இரடயட 

பியணபபும், ஆல்யகனகளில் குய்றந்தது ஒரு 

முபபியணபபும் கபாணப்டுகி்றது.  உள்்ளடங்கிை 

எைக்டரபானகய்ள க்றறிருக்கும் கபார்்ன – 

கபார்்ன ்ை பியணபபு யைடயரபாகபார்்னகள், 

நிய்றவு்றபா யைடயரபா கபார்்னகள் எ்னப்டும்.

 அயரபாயமடடிக் யைடயரபாகபார்்னகள் 

என்்ன க்னசீன வய்ளைம் அல்ைது அ்தன 

க்றுதிகய்ளப க்றறிருக்கக் கூடிை வய்ளைச் 

ய�ர்மங்க்ளபாகும். 

யைடயரபாகபார்்ன

அயரபாமபாடடிக் 
யைடயரபாகபார்்ன 
அல்ைது அரீனகள் 

(நிய்றவு்றபா)
உ்தபாரணம்: க்னசீன

அலி்பாடடிக் 
யைடயரபாகபார்்ன

ஆல்யகனகள் 
உ்தபா: ஈத்ய்தன

ஆல்கீனகள் 
உ்தபா: ஈத்தீன

ஆல்யகனகள் 
உ்தபா: ஈத்ய்தன

வய்ளைமில்ைபா 
அயமபபுயடையவ

வய்ளை 
அயமபபுயடையவயவ

்டம் 13.1. யைடயரபாகபார்்னகளின வயககள்

13.2.  ஆலநகன்கள்:

நிய்றவுற்ற யைடயரபாகபார்்்னபா்ன ஆல்யகனகள் 
CnH2n+2  எனனும் க்பாதுவபா்ன வபாய்ப்பாடடி்னபால் 

Unit 13.indd   195 14-09-2018   19:26:20

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



196

குறிபபிடப்டுகின்ற்ன.  இங்கு ‘n’ என்து மூைக்கூறில் கபாணப்டும் கபார்்ன அணுக்களின 

எண்ணிக்யகைபாகும்.  ஆல்யகன குடும்்த்தின மு்தல் ய�ர்மம் மீத்ய்தன CH4,  ஆகும்.  ஆல்யகன 

்டிவரிய�யின அடுத்்தடுத்்த ய�ர்மங்கள் ஈத்ய்தன C2H6, புரபய்ன C3H8, பியூடயடன C4H10, க்னயடன 
C5H12  மு்தலிை்னவபாகும்.  ்டி வரிய�யிலுள்்ள அடுத்்தடுத்்த ய�ர்மங்கள் ஒரு –CH2 க்தபாகுதிைபால் 
யவறு்டுகின்ற்ன.

விைபாழன, �னி, யுயர்னஸ, கநபடியூன ஆகிை யகபாள்களின வளிமண்டைங்களின 

முக்கிை கூ்றபாக மீத்ய்தன இடம் க்றறுள்்ளது. ஆ்னபால், பூமியின வளிமண்டைத்தில் 

சி்ற்த்ளயவ கபாணப்டுகின்றது.  எனினும், ஆக்சிஜன ்ற்றபாக்குய்ற சூழயை உயடை 

�துபபு நிைங்கள், �கதிகள், நதிகளின ்டிவுகள் ஆகிை்னவறறில் நயடக்றும் மடிந்த 

்தபாவரம் மறறும் விைங்குகளின சிய்தவி்னபால் மீத்ய்தன உருவபாகின்றது.  எ்னயவ, இ்தய்ன “�துபபுநிை 

வபாயு”   எ்ன அயழக்கிய்றபாம்.  யமலும் இயவ கரி மறறும் க்டயரபாலிை ்டிவுகளிலும் கபாணப்டுகின்ற்ன.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

“எரியும் ்பனிககடடி”

இந்த விைத்்தகு க�பாறக்றபாடரபா்னது, நீர் மறறும் மீத்ய்தன 

வபாயுவின உய்றந்த கையவயைக் குறிக்கின்ற்ன.  

இது யவதியிைலில் மீத்ய்தன கி்ளபாத்தியரடடுகள் எ்ன 

அயழக்கப்டுகின்ற்ன.  ஆழகடலில் (40oC & 50 atm) உயிரிைல் 

மபாற்றத்்தபால் உருவபாகும் மீத்ய்தன மூைக்கூறு எளி்தபாக யமற்ரபய் 

அயடவதில்யை.  மபா்றபாக ஒவ்கவபாரு மூைக்கூறும் 6 மு்தல் 18 
நீர் மூைக்கூறுக்ளபால் சூழப்டடு மீத்ய்தன கி்ளபாத்தியரடடுகய்ள 

உருவபாக்குகின்ற்ன.  இைறயக வபாயுவின இந்த ்ரந்த ஆற்றல் மூைத்ய்த எவ்வபாறு கவளிப்டுத்தி 

்ைன்டுத்துவது எ்ன ்ல்யவறு நபாடுகள் முைறசி க�ய்து வருகின்ற்ன. ஆ்னபால் இ்தய்ன அகழநது 

எடுத்்தல் மறறும் பிரித்க்தடுத்த்்தல் மிகவும் கடி்னமபா்ன்தபாகும்.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

ப்பயரிடும் முஹ்ற மறறும் மோறறியம்

அைகு 11-ல், கரிம ய�ர்மங்களின க்ைரிடும் முய்றயிய்ன நபாம் ்யினறு உள்ய்ளபாம்.  ்தறய்பாது நபாம் 

யைடயரபா கபார்்னகளின க்ைரிடும் முய்ற மறறும் மபாறறிைத்திய்ன சிை உ்தபாரணங்கள் மூைம் 

அறிநதுககபாள்யவபாம்.  மு்தல் மூனறு ய�ர்மங்க்ளபா்ன மீத்ய்தன CH4, ஈத்ய்தன C2H6 மறறும் புரபய்ன 
C3H8 ஆகிை்ன ஒயர ஒரு அயமபய் மடடும் க்றறிருக்கும்.

IUPAC க்ைர் மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடு           குறுக்கப்டட அயமபபு வபாய்்பாடு

மீத்ய்தன CH4 CH4

ஈத்ய்தன C2H6 CH3-CH3

புரபய்ன C3H8 CH3-CH2-CH3

எனினும், உைரிை ஆல்யகனகள் ஒனறிறகு யமற்டட அயமபபுகய்ள க்றறிருப்்தபால், அயவ அயமபபு 

மபாறறிைங்கய்ள (இயணபபில் மபாறு்பாடு) உருவபாக்குகின்ற்ன.  உ்தபாரணமபாக, C4H10 எனனும் மூைக்கூறு 
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வபாய்ப்பாடடிய்ன உயடை ஆல்யகனிறகு இரண்டு அயமபபுகள் உள்்ள்ன.  அயவ n-பியூடயடன மறறும் 
ஐய�பா-பியூடயட்னபாகும்.  n - பியூடயடனில் உள்்ள நபானகு கபார்்ன அணுக்களும் நீண்ட �ங்கிலி 

க்தபாடரபாக அயமநதுள்்ள்ன.  ‘n’ என்து ‘normal’ அ்தபாவது கபார்்ன �ங்கிலி க்தபாடரில் கிய்ளகள் 

அற்ற ்தனயமயைக் குறிக்கின்றது.  இரண்டபாவது மபாறறிைமபா்ன ஐய�பா-பியூடயடனில் கபார்்ன �ங்கிலி 

கிய்ளத்க்தபாடரபாக உள்்ளது.  ஐய�பா என்து ‘isomer’ அ்தபாவது ‘மபாறறிைம்’ என்ய்தக் குறிபபிடுகின்றது.

மூைக்கூறு 

வபாய்ப்பாடு

அயமபபு 

வபாய்ப்பாடு

பியணபபு யகபாடடு 

வபாய்ப்பாடு
IUPAC க்ைர்

க்பாதுப 
க்ைர்

C4H10 CH2 CH2CH3 CH3

CH CH3CH3

CH3

பியூடயடன

2-கமத்தில்புரபய்ன

n-பியூடயடன

ஐய�பா-பியூடயடன

 இவ்விரண்டு அயமபபுகளும் ஒயர மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடடிய்ன க்றறிருபபினும், கபார்்ன �ங்கிலி 

க்தபாடரில் மபாற்றம் கபாணப்டுவ்தபால் �ங்கிலி க்தபாடர் மபாறறிைத்ய்த உண்டபாக்குகின்ற்ன. க்னயடனின 
(C5H12) மபாறறிைங்கய்ள எழுதுவ்தன மூைம் �ங்கிலிக்தபாடர் மபாறறிைத்ய்த, நபாம் புரிநது ககபாள்யவபாம்.

தீரவு:

க்தபாடக்கமபாக நீண்ட கிய்ளக்ளற்ற �ங்கிலி மபாறறிைத்தின 

கபார்்ன க்தபாடரயமபய் (carbon backbone) வயரக.
 C C C C C

கபார்்ன அணுக்கய்ள மபாறறி அயமப்்தன மூைம், மற்ற 
மபாறறிைங்களின கபார்்ன க்தபாடரயமபய் தீர்மபானிக்கவும்.

 

C C C C

C     

C C C

C

C

ஒவ்கவபாரு கபார்்னும் நபானகு பியணபபுகய்ள ககபாண்டிருக்குமபாறு, அய்னத்து யைடரஜன 

அணுக்கய்ளயும் நிரப்வும்.

CH2 CH2 CH2 CH3CH3

             

CH CH2 CH3CH3

CH3                    

C CH3CH3

CH3

CH3

 

                                                       

கைக்ய�னின (C6H14) அய்னத்து �ங்கிலி க்தபாடர் மபாறறிைத்தின அயமபபு வபாய்ப்பாடு மறறும் 

பியணபபு யகபாடடு வபாய்ப்பாடடிய்னயும் எழுதுக.

?தன் மதிபபீடு 

கிஹைத் பதோடர ஆலநகன்களுககோன IUPAC ப்பயரகள்:
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வ. எண் ய�ர்மம் IUPAC க்ைர்கள்

1
CH3 CH2 CH2 CH CH3

CH3

12345 2- கமத்தில் க்னயடன

2

CH CH2CH3 CH CH3

CH3 CH3
1 2 3 4 5

2,4- யடகமத்தில் க்னயடன

3

CH2 CCH3 CH2 CH3

CH3

CH3

12 3 4 5

3,3- யடகமத்தில் க்னயடன

4 CH CH2CH3 CH2 CH3

CH2

CH31

2
3 4 5 6

3-எத்தில் -2-கமத்தில் க்னயடன

5 CH2 CHCH3 CH CH

CH2

CH3

CH2

CH2 CH2 CH3

CH2

CH3

CH2

CH2

CH3

1 2 3 4 5 6 7 8
3-எத்தில் -4,5-யடபுரபய்ல் ஆக்யடன

6 CH CHCH3 CH3

CH2 CH3

CH3

2,3 - யடகமத்தில் க்னயடன 

7 CH CH2CH3 CH2 CH CH2 CH CH3

CH3 CH2

CH3

CH3

4 - எத்தில் - 2,7 -யடகமத்தில் ஆக்யடன
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கீழகண்ட ஆல்யகனகளுக்கு IUPAC 
க்ைரிய்ன ்தருக.

a) CH CH2CH3 CH2

CH2

CH3

CH CH3

CH2

CH3

b)
CH CHCH3 CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH3 CH3 CH2

CH3

?தன் மதிபபீடு 

பகோடுககப்படடுள்ை IUPAC ப்பயருககு உரிய 
அஹமபபு வோயப்போடடிஹன எழுதுதல:

 ஆல்யகனகளின க்ைரிடும் விதிகய்ளக் 

கற்றபின, க்ைரிட பின்றறிை க�ைல்முய்றயை 

மறு்தயைைபாகச் க�ய்து க்ைரிலிருநது அ்தறகுரிை 

ஆல்யகனின அயமபபு வபாய்ப்பாடடிய்ன 

எழுது்தல் �றய்ற எளி்தபா்ன்தபாகும். இ்தய்ன 

எவ்வபாறு க�ய்வது என்ய்த பினவரும் 

எடுத்துக்கபாடடு வி்ளக்குகி்றது.

 a)  3-எத்தில் -2,3-யடகமத்தில் 

க்னயடனிறகு அயமபபு வபாய்ப்பாடடிய்ன 

எழுதுயவபாம்.

தீரவு:

்டி: 1 மூை யைடயரபாகபார்்ன, க்னயடன 

ஆகும்.  ஐநது கபார்்ன அணுக்கய்ளக் 

ககபாண்ட �ங்கிலித்க்தபாடரிய்ன வயரநது, 

எண்கய்ள எழு்த யவண்டும்.

C C C C C
1 2 3 4 5

்டி: 2 க்ைரில் குறிபபிடடுள்்ள ஆல்யகல் 

க்தபாகுதிகய்ள நீண்ட கபார்்ன �ங்கிலியில் 

உரிை இடத்தில் இயணக்கவும். 

அ்தபாவது மூன்றபாவது கபார்்னில் ஒரு 

எத்தில் க்தபாகுதியையும், இரண்டு 

மறறும் மூன்றபாவது கபார்்னகளில் 

ஒவ்கவபானறிலும் ஒரு கமத்தில் 

க்தபாகுதியிய்ன இயணக்கயவண்டும்.

C C C C C
1 2 4 5

C C

C

C
3

்டி: 3 ஒவ்கவபாரு கபார்்ன அணுவிலும் நபானகு 

பியணபபுகள் இருக்குமபாறு, கபார்்ன 

க்தபாடரில் யைடரஜன அணுக்கய்ளச் 

ய�ர்க்கயவண்டும்.

CH3 CH2 C CH2 CH3

1 2 5

CH3 CH2

CH3

CH3
3 4

1. கீழகண்ட ஆல்யகனிறகு அயமபபு 

வபாய்ப்பாடடிய்ன வயரக.

 4, 5 – யட எத்தில் – 3, 4, 5 – டயர 

கமத்தில் ஆக்யடன.

?தன் மதிபபீடு 

13.2.1 ஆலநகன்கஹைத் தயோரித்தல:

 ய�பா்தய்ன �பாயைகளின ஆல்யகனின 

்ங்களிபபு மிக குய்றவு எனினும் இயவ 

இைறயகயில் கியடக்கும் மிக இனறிையமைபா்த 

ய�ர்மங்க்ளபாகும்.  இைறயக எரிவபாயு மறறும் 

க்டயரபாலிைம் (கச்�பா எண்கணய்) ஆகிையவ 

ஆல்யகனகளின மிக முக்கிைமபா்ன இைறயக 

மூைங்க்ளபாகும்.  எனினும் கீழகண்ட முய்றகள் 

மூைமபாகவும் இயவகய்ளத் ்தைபாரிக்கைபாம்.
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1. நிஹ்றவு்றோ ஹைடநரோகோர்பன்கஹை 
விஹனயூககி முன்னிஹலயில ஒடுககுதல:

 அய்ற கவப்நியையில், பி்ளபாடடி்னம் 

அல்ைது க்ல்யைடிைம் விய்னயூக்கியின மீது, 

ஆல்கீன அல்ைது ஆல்யகனகள் மறறும் 

யைடரஜன வபாயு கையவயை க�லுத்துவ்தபால் 

ஆல்யகனகள் உருவபாகுகின்ற்ன.  நிய்றவு்றபா 

ய�ர்மங்களுடன யைடரஜய்ன ய�ர்ப்து, 

யைடரஜய்னற்றம் எ்னப்டும்.

யமறகூறிை க�ைல்முய்றயில், 298K 
கவப்நியையில் நிக்கல் விய்னயூக்கியை 

்ைன்டுத்தி ஆல்யகய்ன க்்றைபாம், இவ்விய்ன 

�பா்பாடிைர் – �ண்டர்�னஸ விய்ன எ்னப்டும்.  

எடுத்துககோடடு,

CH CH2 H 2 CH3 CH2
propene propane

CH3 CH3Pt

CH2 CH2 H2
CH3 CH3

ethene ethane298K
Ni

C C H 2H2
prop-1-yne

CH3 CH3 CH2
propane

CH3
Pt

2. கோர்போகசிலிக அமிலஙகளிலிருந்து 
ஆலநகன்கஹை தயோரித்தல:

i. கோர்போகசிலிக அமிலத்தின் ந�ோடியம் 
உபபுககஹை கோர்போகசில நீககம் ப�யதல:

 கபார்்பாக்சிலிக் அமிைத்தின ய�பாடிைம் 

உபபு மறறும் ய�பாடபா சுண்ணபாம்பு (ய�பாடிைம் 

யைடரபாக்ய�டு + கபால்சிைம் ஆக்ய�டு) 

கையவயை கவப்ப்டுத்தும்ய்பாது, 

ஆல்யகனகள் உருவபாகுகின்ற்ன.  உருவபாகும் 

ஆல்யகனில், கபார்்பாக்�லிக் அமிைத்ய்தவிட 

புரபபீன

ஈத்தீன

புரப-1-ஐன புரபய்ன

ஒரு கபார்்ன அணு குய்றவபாக இருக்கும்.  

கபார்்பாக்சிலிக் க்தபாகுதியை நீக்கும் 

இச்க�ைல்முய்றைபா்னது கபார்்பாக்சில் நீக்கம் 

எ்னப்டும்.

எடுத்துககோடடு,

CH3COONa + NaOH 
ய�பாடிைம் அசிடயடட

CH4+ Na2CO3
மீத்ய்தன

CaO

ii)  நகோலப மின்னோற்பகுபபு முஹ்ற

 கபார்்பாக்சிலிக் அமிைத்தின 

ய�பாடிைம் மறறும் க்பாடடபாசிைம் உபபிய்ன 

மின்னபாற்குக்கும் ய்பாது, உைர் ஆல்யகனகள் 

உருவபாகுகின்ற்ன.  இரு கபார்்பாக்�லிக் 

அமிைங்களுக்கியடயை கபார்்பாக்சில் நீக்கம் 

மறறும் இருமடிைபாகும் விய்ன நயடக்றுகின்ற்ன.  

இம்முய்றைபா்னது, சீர்யமயுற்ற ஆல்யகனகய்ள 
(R-R) ்தைபாரிக்க உகந்த்தபாகும்.

H C C3 H3 + 2CO2

at Anode

+ H2 + 2NaOH

at Cathode

2CH3COONa+ 2H  O2

3. ஆலஹகல ைோஹலடுகள் அலலது 
ைோநலோ ஆலநகன்களிலிருந்து ஆலநகன்கள் 
தயோரித்தல

i) பி்றவிநிஹல ஹைடரஜனோல ஒடுககம்

 ஆல்யகல் புளுயரடுகய்ள 

்தவிர, மற்ற ஆல்யகல் ைபாயைடுகள், 

பி்றவிநியை யைடரஜ்னபால் ஒடுக்கமயடநது 

ஆல்யகனக்ளபாக மபாற்றப்டுகின்ற்ன.  

ஒடுக்கத்திறகு ய்தயவப்டும் யைடரஜய்ன 

கீழகண்ட ஒடுக்கும் கபாரணிகள் மூைம் க்்றைபாம்: 

Zn+HCl, Zn+CH3COOH, எத்்த்னபாலில் உள்்ள 

Zn-Cu இயண, LiAlH4 மு்தலிை்ன.,

மின்னபாற்குபபு

எதிர்மின முய்னயில்

புரபய்ன

ஈத்ய்தன

யநர்மின முய்னயில்
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எடுத்துககோடடு,:

CH2 Cl
chloro propane

Zn/HCl

CH2CH3

HClCH3 CH2 CH3
propane

[H]

குய்ளபாயரபா புரபய்ன

புரபய்ன

ii)  உரடஸ் விஹன

 உைர் ஈ்தரில் உள்்ள ைபாயைபா ஆல்யகன 

கயர�யை உயைபாக ய�பாடிைத்துடன 

விய்ன்டுத்தும்ய்பாது, உைர் ஆல்யகனகள் 

உருவபாகுகின்ற்ன.  இரடயட்யட 

எண்ணிக்யகயில் உள்்ள உைர் ஆல்யகனகய்ளத் 

்தைபாரிக்க இம்முய்றப ்ைன்டுகி்றது.

எடுத்துககோடடு:

CH3 CH3 NaBr
ethane

CH3 Br
methyl bromide

Br CH32Na

iii) நகோரி ைவுஸ் விஹனவழிமுஹ்ற 

 ஆல்யகல் ைபாயைடும், லித்திைம் 

யட ஆல்யகல் குபயரடடும் விய்ன்டடு உைர் 

ஆல்யகய்னத் ்தருகின்ற்ன. 

எடுத்துககோடடு:

CH3 CH2 Br
ethyl bromide

+(CH 3)2LiCu

propane
CH 3CH 2CH 3 +CH 3Cu LiBr+

ஈத்ய்தன

எத்தில் புயரபாயமடு

புரபய்ன

4) கிரிகனோரடு கோரணிகளிலிருந்து 
ஆலநகன்கஹை தயோரித்தல 

 ஈ்தர் முனனியையில் ைபாயைபா 

ஆல்யகனகள் கமக்னீசிைத்துடன விய்ன்டடு, 

ஆல்யகல் கமக்னீசிைம் ைபாயைடுகய்ளத் 

்தருகின்ற்ன.  இது, கிரிக்்னபார்டு கபாரணி 

எ்னப்டுகி்றது.  இங்யக ஆல்யகல் 

க்தபாகுதி, கமக்னிசிைத்துடன யநரடிைபாக 

இயணநதிருப்்தபால், இது கபார்்ன எதிர் 

அைனிைபாக க�ைல்்டுகின்றது.  எ்னயவ, 

எளிதில் இடபக்ைர்ச்சி அயடயும் யைடரஜய்ன 

ககபாண்டுள்்ள ய�ர்மங்கள், கிரிக்்னபார்டு 

கபாரணியுடன விய்னப்டடு இயணைபா்ன 

ஆல்யகனகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோடடு:

CH3 Cl Mg
chloromethane

CH3MgCl
methyl magnesium bromide

CH3MgCl H2O CH
methane

4 + Mg(OH)Cl

2) கிரிக்்னபார்டு கபாரணியை நீரபா்னது 

சிய்தக்கின்றது.  ஏன?  

3) யகபால்ப மின்னபாற ்குபபு முய்றயின 

்டி மீத்ய்தய்ன ்தைபாரிக்க முடியுமபா?

?்தன மதிபபீடு

குய்ளபாயரபா 
மீத்ய்தன

உைர் 
ஈ்தர்

கமத்தில் கமக்னீசிைம் 
புயரபாயமடு 

மீத்ய்தன

கமத்தில் புயரபாயமடு உைர் 
ஈ்தர்
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13.2.2 இயற ்பண்புகள்:

இைறபிைல் நியை
பினவரும் கபார்்ன 
எண்ணிக்யக உயடை 
ஆல்யகனகள்
c1

 to c4 - வபாயுக்கள் 
c5

 to c17 - நீர்மங்கள் 
 

c18 அ்தறகு யமல் 
உள்்ளயவ
அய்றகவப்நியையில் 
திண்மங்கள்

கயரயும் தி்றன
• நீரில் கயரவதில்யை 
• மு ய ்ன வ ற ்ற 

க ய ர ப ் பா ன க ளி ல் 
கயரகின்ற்ன

அடர்த்தி:
• நீயரவிட அடர்வு 

குய்றவு 
• நீரின யமல் மி்தக்கும் 

்தனயமயுயடைது

ககபாதிநியை
• கபார்்ன �ங்கிலியின 

நீ்ளம் அதிகரிக்கும் 
ய்பாது ககபாதிநியை 
அதிகரிக்கின்றது.

• கி ய ்ள க ளி ன 
எ ண் ணி க் ய க 
அதிகரிக்கும் ய்பாது 
க க பா தி நி ய ை 
குய்றகின்றது

இ
ய

ற 
்பண்

புக
ள்

1)  பகோதிநிஹல மறறும் இயறபியல நிஹல

 க்தபாடர் �ங்கிலி ஆல்யகனகளின 

ககபாதி நியைைபா்னது, �ங்கிலியின நீ்ளம் 

அதிகரிக்கும்ய்பாது அதிகரிக்கின்றது.  

அ்தபாவது �ங்கிலியில் ஒவ்கவபாரு கபார்்ன 

அணுவிய்ன ய�ர்க்கும்ய்பாது ய்தபாரபாைமபாக 

ககபாதிநியைைபா்னது, 300C அதிகரிக்கின்றது.  

முய்னவற்ற ஆல்யகனகளில் வலியம குய்றந்த 

வபாண்டர் வபால்ஸ விய� உள்்ளது.  இவ்விய� 

மூைக்கூறின பு்றப்ரப்்ளயவ �பார்நது இருப்்தபால், 

மூைக்கூறின உருவ அ்ளவு அதிகரிக்கும் க்பாழுது 

அதிகரிக்கின்றது.  ஒயர எண்ணிக்யகயில் உள்்ள 

கபார்்ன அணுக்கய்ள உயடை நீண்ட �ங்கிலித் 

க்தபாடர் மபாறறிைத்தின ககபாதிநியைைபா்னது, 

கிய்ளத்க்தபாடர் �ங்கிலி மபாறறிைத்ய்த விட 

அதிகமபாக கபாணப்டுகின்றது.  கிய்ளகள் 

அதிகரிக்கும்ய்பாது, மூைக்கூ்றபா்னது க்பாதிந்த 

அயமபய்யும் மறறும் குய்றந்த ்ரப்்ளயவயும் 

க்றுவ்தபால், அ்தன ககபாதிநியை குய்றகின்றது.

2)  கஹரயும்தி்றன் மறறும் அடரத்தி

 முய்னவு்றபா ்தனயமயைக் ககபாண்ட 

ஆல்யகனகள் முய்னவுற்ற ்தனயமயைக் 

ககபாண்ட நீருடன கயரவதில்யை.  இத்்தயகை 

்ண்்பால், உயைபாக யமற்ரபபு அரிபபு ஏறடபா்தவபாறு 

்பாதுகபாக்கும் சி்றந்த நீர் விைக்கும் கபாரணிைபாக 

ஆல்யகனகள் க�ைல்்டுகின்ற்ன.  நீயரவிட 

மிக குய்றந்த அடபாத்தியை க்றறிருப்்தபால் 

இரண்டு அடுக்குக்ளபாக பிரிநது, ஆல்யகனகள் 

யமல் அடுக்கில் ஆக்கிரமிக்கின்றது.  நீர் மறறும் 

ஆல்யகனின அடர்த்தி யவறு்டுவ்தபால், நீரின 

மீது எண்கணய் மிக யவகமபாக ்ரவுகின்றது. 

 ஆபபிள் ்ழத்தின மீது உள்்ள 
கமழுகில் நீண்ட கிய்ளகள் அற்ற 
கநடுநக்தபாடர் ஆல்யகனகள் 
[C27H56 மறறும் C29H60] உள்்ள்ன.  
்ழத்தின ஈரப்்தத்ய்த 

்தக்கயவத்துக் ககபாள்்ளவும், ்தரத்ய்த 
யமம்்டுத்்தவும் மறறும் இைறயக சிய்தவிறகு 
உ ட ் டு வ ய ்த 
குய்றபபிறகும் இந்த 
கமழுகு உ்தவுகின்றது.  
எனினும் க�ைறயக 
கமழுகு பூ�ப்டடட 
்ழங்கய்ள உண்்து 
க � ரி ம பா ண 
மண்டைத்திறகு தீங்கு விய்ளவிக்கக்கூடிைது.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?
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13.2.3 ஆலநகன்களின் வ� அஹமபபுகள்:

 ஆல்யகனகளில் உள்்ள ஒவ்கவபாரு 

கபார்்னும் sp3 இ்னகைப்யடநது, கபார்்ய்ன 

சுறறி அயமந்த நபானகு க்தபாகுதிகள் 

அல்ைது அணுக்கள் நபானமுக அயமபய் 

உருவபாக்குகின்ற்ன.  இரண்டு அல்ைது 

அ்தறகு யமற்டட கபார்்னகய்ளக் 

ககபாண்டுள்்ள ஆல்யகனகளில் C-C ஒறய்றப 

பியணபபிறகியடயை ்தனனிச்ய�ைபா்ன சுழறசி 

கபாணப்டுகின்ற்ன.  இத்்தயகை சுழறசிைபால், 

ஒவ்கவபாரு கபார்்ன அணுவில் உள்்ள அய்னத்து 

க்தபாகுதிகள் அல்ைது அணுக்கள், எண்ணற்ற 

எளிதில் இடம்க்ைரக்கூடிை முப்ரிமபாண 

அயமபபுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  இத்்தயகை 

எளிதில் இடம்க்ைரக்கூடிை முப்ரிமபாண 

அயமபபுகய்ள மூைக்கூறின வ� அயமபபுகள் 

எ்ன அயழக்கப்டுகின்ற்ன.

(i)  ஈத்நதனின் வ� அஹமபபுகள் :

 இரண்டு நபானமுகி கமத்தில் க்தபாகுதிகள், 

கபார்்ன – கபார்்ன பியணபபு அச்சின வழியை 

சுழறசிக்கு உட்டடு வ� அயமபபுகள் எ்னப்டும்  

எண்ணற்ற  அயமபபுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  இதில் 

எதிகரதிர் மறறும் மய்றத்்தல் வ� அயமபபுகள் 

மிக முக்கிைமபா்னயவைபாகும்.  இவ்விரண்டு 

அயமபபுகளுக்கு இயடயை எண்ணற்ற 

அயமபபுகள் இருக்கைபாம். அயவகள் �பாய்வு 

அயமபபுகள் (skew form) எ்னப்டுகின்ற்ன.

மஹ்றத்தல வ� அஹமபபு:

 இவ்வ� அயமபபில், ஒரு கபார்்னின 

யைடரஜன அணுவபா்னது மறக்றபாரு கபார்்னின 

யைடரஜனிறகு யநர் பின்னபால் அயமநதுள்்ளது.  

இவ்வயமபபில் அணுக்களுக்கியடயைைபா்ன 

விைக்கு விய� அதிக்ட�மபாக அயமயும் யமலும் 

இது குய்றவபா்ன நியைபபுத்்தனயமயுயடை வ� 

அயமப்பாகும்.

எதிபரதிர வ� அஹமபபு :

 இவ்வ� அயமபபில், இரு கபார்்ன 

அணுக்களின யைடரஜனகளும் 

ஒனறிறககபானறு அதிக்ட�மபாக எவ்வ்ளவு 

தூரம் விைகியிருக்க முடியுயமபா அவ்வ்ளவு 

தூரம் விைகியிருக்கின்ற்ன. இவ்வயமபபில் 

அணுக்களுக்கியடயைைபா்ன விைக்கு விய� 

குய்றந்த்ட�மபாக உள்்ளது. யமலும், இது அதிக 

நியைபபுத் ்தனயமயுயடை வ� அயமப்பாகும்.

�ோயவு அஹமபபுகள் :

 யமறகூறிை இரண்டு முக்கிை வ� 

அயமபபுகளுக்கியடயை அயமயும் உருவபாகிை 

எண்ணற்ற இயடநியை வ� அயமபபுகய்ள 

�பாய்வு வ� அயமபபுகள் எ்னப்டுகின்ற்ன.

ஈத்நதனின் பவவநவறு வ� அஹமபபுகளின் 
நிஹலபபுத் தன்ஹம பின்வருமோறு 

 எதிகரதிர் > �பாய்வு > மய்றத்்தல்

 ஈத்ய்தனின எதிகரதிர் மறறும் மய்றத்்தல் 

வ� அயமபபுகளுக்கு இயடயை உள்்ள நியை 

ஆற்றல் யவறு்பாடு 12.5 kJmol-1 ஆகும்.  

கவவ்யவறு வ� அயமபபுகய்ள நியூகமன 

வபாய்ப்பாடடின மூைம் குறிபபிடைபாம்.
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எதிகரதிர் �பாய்வு        மய்றத்்தல்

ஈத்ய்தனின நியூகமன வபாய்ப்பாடு

n - பியூடயடனின வ� அயமபபுகள்:

 ஈத்ய்தனில் உள்்ள இரு கபார்்ன 

அணுக்களில் ஒவ்கவபானறிலும் 

இயணக்கப்டடுள்்ள ஒரு யைடரஜன அணுயவ  

கமத்தில் க்தபாகுதிைபால் ்திலீடு க�ய்வ்தபால் 

க்்றப்டும் ஈத்ய்தனின க்றுதிைபாக n – 
பியூடயடய்னக் கரு்தைபாம்.

மஹ்றத்தல வ� அஹமபபு:

 இவ்வ� அயமபபில், இரு கமத்தில் 

க்தபாகுதிகளுக்கு இயடயை உள்்ள க்தபாயைவு 

குய்றந்த்ட�மபாக உள்்ளது.  எ்னயவ, 

அயவகளுக்கியடயை விைக்குவிய� அதிமபாக 

கபாணப்டுகி்றது. யமலும், இவ்வயமபபு 

குய்றந்த்ட� நியைபபுத் ்தனயம உயடை வ� 

அயமப்பாகும்.

எதிபரதிர அஹமபபு:

 இவ்வ� அயமபபில், இரு கமத்தில் 

க்தபாகுதிகளுக்கு இயடயை உள்்ள 

க்தபாயைவு அதிக்ட�மபாக உள்்ளது.  எ்னயவ 

அயவகளுக்கியடயை விைக்குவிய� குய்றவபாக 

கபாணப்டுகி்றது. யமலும், இவ்வயமபபு அதிக 

நியைபபுத் ்தனயம உயடை வ� அயமப்பாகும்.

 கீழகண்ட நியை ஆற்றல் வயர்டமபா்னது 

n-பியூடயடனின ்ல்யவறு வ� அயமபபுகளின 

ஒபபீடடு நியைபபுத்்தனயமயைக் கபாடடுகின்றது.
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யநர்எதிர்

மய்றத்்தல்

பியணபபு சுழறறுக் யகபாணம் φ ஐப க்பாறுத்து n 
புயூடயடன மூைக்கூறின வயர்டம்
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மய்றத்்தல் வ� அயமபபு
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CH3

CH3

13.2.4 யவதிப ்ண்புகள்:

 ஆையகனகள் க்ரும்்பாைபா்ன 

விய்னக்கபாரணிகளுடன விய்னபுரிைபா்த 

்தனயமயிய்னப க்றறுள்்ள்ன. குறிபபிடட ்தகுந்த 

நி்ந்தய்னகளில், ஆல்யகனகள் கீழகண்டுள்்ள  

விய்னகளில் ஈடு்டுகின்ற்ன.

ஆல்யகனகள் குடும்்த்ய்த ‘்பாரபாபினகள்’ 

எ்ன அயழப்ர். இவ்வபார்த்ய்த ‘குய்றந்த 

விய்னத்தி்றனுயடை’ எ்ன க்பாருள்்தரும் 

இைத்தீன வபார்த்ய்தயிலிருநது 

க்்றப்டடுள்்ளது.

1)  எரி்தல்:

 ஒரு ய�ர்மம், ஆக்சிஜனுடன இயணநது 

கவப்ம் மறறும் ஒளியிய்ன (க்ரும்்பாலும் 
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சுடர்) ்தரும் யவதிவிய்னகள், எரி்தல் விய்னகள் 

எ்னப்டும்.  ஆல்யகனகள் ய்பாதுமபா்ன அ்ளவு 

ஆக்சிஜனுடன எரிக்கப்டும்ய்பாது, கபார்்ன யட 

ஆக்ய�டு மறறும் நீர் ஆகிை்ன உருவபாகின்ற்ன .

எடுத்துக்கபாடடு:

CH4 CO22O2 2H2O ∆H°=-890.4kJ  
 ஆல்யகனகள், ய்பாதுமபா்ன ஆக்சிஜன 

இல்ைபா்த நியையில் எரிக்கப்டும்ய்பாது, கபார்்ன 

யமபா்னபாக்ய�டு மறறும் கரியைத் ்தருகின்ற்ன.

CH4 + 4H2O2CO +
Ni

1273K
3O2

CH4+ C +O2 2H2O

4) புரபய்னின எரி்தல் விய்னயிய்ன எழுதுக 
∆H°= -2220 kJ

?்தன மதிபபீடு 

2)  ைபாைஜய்னற்றம்:

 ைபாைஜய்னற்ற விய்ன என்து 

ஆல்யகனகள் மறறும் ைபாைபாஜனகளுக்கு 

இயடயை நிகழும் யவதிவிய்னைபாகும்.  

இதில் ஒனறு அல்ைது அ்தறகு யமற்டட 

யைடரஜன அணுக்கள், ைபாைஜனக்ளபால் 

்திலீடு க�ய்ைப்டுகின்ற்ன.  ைபாைஜய்னற்ற 

விய்னகளின முக்கிைமபா்னயவ குய்ளபாரிய்னற்றம் 

மறறும் புயரபாமிய்னற்றமபாகும்.  எனினும், 

புளுரிய்னற்றம் மிக யவகமபாகவும், 

ஐயைபாயடபாய்னற்றம் மிக கமதுவபாகவும் 

நயடக்றுகின்ற்ன.  கவப்ம் அல்ைது ஒளி 

முனனியையில், மீத்ய்தன குய்ளபாரினுடன 

கீழகண்டவபாறு விய்ன்டுகின்றது.

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2+ Cl2 CHCl3 + HCl

CHCl3 +Cl2 CCl4 + HCl

விய்னவழி முய்ற:

 இவ்விய்னைபா்னது ்தனி உறுபபு 

�ங்கிலி க்தபாடர் விய்ன வழி முய்றயிய்ன 

பின்றறுகின்றது.  இவ்விய்ன வழி முய்றயில்,  

ஆரம்் நியை, விய்னத் க்தபாடர்்தல் நியை, முடிவு 

நியை ஆகிை மூனறு ்டி நியைகள் உள்்ள்ன..

 i)  �ங்கிலி விய்னயின ஆரம்் நியை: பு்ற 

ஊ்தபா கதிர்க்ளபால் குய்ளபாரின மூைக்கூறுகள் 

சீரபாக பி்ளவுறறு, ்தனி உறுபபுக்கய்ள (குய்ளபாரின 

அணுக்கள்) உருவபாக்குவ்தபால் �ங்கிலி 

விய்னைபா்னது க்தபாடங்கப்டுகி்றது.

2Cl.Cl Cl

இங்யக Cl-Cl பியணபபு பி்ளவுறுகின்றது.  

ஏக்னனில் C-C & H-H  பியணபபுகள் Cl-Cl 
பியணபய் விட அதிக வலியம வபாய்ந்தயவ. 

ii)  விய்னத் க்தபாடரும் நியை : இப்டிநியை 

கீழகண்டவபாறு நயடக்றுகின்றது.

அ. குய்ளபாரின ்தனி உறுபபு, மீத்ய்தன 

மூைக்கூறிய்னத் ்தபாக்கி, C-H பியணபபில்  

பி்ளவு ஏற்டடு கமத்தில் ்தனி உறுபபுகய்ள 

உருவபாக்குகின்ற்ன. 

+ . .Cl CH3 +HClhCH3 H υ

ஒளி மறறும்

கவப்ம்

ஒளி மறறும்

கவப்ம்

ஒளி மறறும்

கவப்ம்

ஒளி மறறும்

கவப்ம்

மீத்ய்தல் 
குய்ளபாயரடு

கமத்திலின 
குய்ளபாயரடு

கபார்்ன கடடரபா 
குய்ளபாயரடு

குய்ளபாயரபாஃ்பார்ம்
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ஆ. உருவபாகிை கமத்தில் ்தனி உறுபபு  

இரண்டபாவது குய்ளபாரின மூைக்கூய்றத் ்தபாக்கி, 

குய்ளபாயரபா மீத்ய்தன (CH3Cl) மறறும் குய்ளபாரின 

்தனி உறுபய் உருவபாக்குகின்ற்ன.

+ CH3ClCH3 Cl-Cl Cl+

(இ) உருவபாகி்ற குய்ளபாரின ்தனி உறுபபு 

்டி (அ)-ல் குறிபபிடப்டடுள்்ள விய்னயில் 

ஈடு்டுகி்றது. யமலும் ்டி (அ) மறறும் (ஆ)-ல் 

குறிபபிடப்டடுள்்ள விய்னகள்  மீண்டும் மீண்டும் 

நிகழவ்தபால் �ங்கிலித் க்தபாடர்விய்ன நிகழகி்றது. 

iii) �ங்கிலி விய்னயின முடிவு நியை :

 சிறிது யநரம் கழித்து, விய்ன்டு 

க்பாருள்கள் அய்னத்தும் விய்னபுரிந்த 

நியையில் விய்னைபா்னது முடிவயடகின்றது. ்தனி 

உறுபபுக்கள் மீண்டும் இயணவ்தபால் �ங்கில் 

விய்னைபா்னது முறறுபக்றுகின்றது.

Cl + Cl Cl Cl

CH3 + CH3 CH3 CH3

CH3 Cl+ CH3Cl

(a)

(b)

(c)

5) மீத்ய்தய்ன குய்ளபாரிய்னற்றம் க�ய்யும்ய்பாது 
ஈத்ய்தன உருவபாகுகின்றது ஏன ?

?்தன மதிபபீடு

3)  அயரபாயமடடிக்  ய�ர்மமபாக்கல் 

 உைர் கவப்நியை மறறும் விய்னயூக்கி 

முனனியையில், ஆறு மு்தல் ்த்து கபார்்ன 

அணுக்கய்ள க்றறுள்்ள ஆல்யகனகய்ள, 

க்னசீனின ்டிவரிய� ய�ர்மங்க்ளபாக மபாற்ற 

இைலும். இச்க�ைல்முய்றயை அயரபாயமடடிக்  

ய�ர்மமபாக்கல் எ்னப்டும்.

 இச்க�ைல்முய்றயில் ஆல்யகனகளின 

வய்ளைமபாக்கல் மறறும் யைடரஜன நீக்கம் 

ஆகிை்ன ஒயர யநரத்தில் நிகழகின்ற்ன.

 873K கவப்நியையில், அலுமி்னபாவில் 

உள்்ள Cr2O3  –ன மீது n-கைக்ய�ய்ன 

க�லுத்தும்ய்பாது க்னசீன உருவபாகின்றது.

CH2

CH2
CH2

CH2

CH3

CH3

hexane

Cr2O3/Al2O3

benzene

873K

6) கடபாலுவின இம்முய்றயின மூைம் எவ்வபாறு 
்தைபாரிக்கப்டுகின்றது?

?்தன மதிபபீடு

4)  நீரபாவியுடன விய்ன :

 1273K கவப்நியையில், நிக்கல் 

விய்னயூக்கி முனனியையில், மீத்ய்தன 

நீரபாவிைபால் சிய்தக்கப்டடு கபார்்ன 

யமபா்னபாக்ய�டு மறறும் யைடரஜன வபாயுயவ 

்தருகின்றது.

CH (g) (g) (g)(g)+H2 2O CO + H3
Ni

1273K

 மீத்ய்தனிலிருநது H2 வபாயு உருவபாக்கும் 

முய்றைபா்னது, நீரபாவி மபாறறிையமத்்தல் 

க�ைல்முய்ற எ்னப்டுகி்றது.  இம்முய்றயின 

மூைம் க்தபாழிற�பாயைகளில் அதிக அ்ளவு H2 
வபாயுயவ, யைடயரபா கபார்்னிலிருநது க்்றைபாம்.

5)  கபாறறில்ைபா கவப்மூடடல்: 

 கவப்த்ய்த ்ைன்டுத்தி, கபாறறிைபா 

சூழலில் கரிம ய�ர்மங்கய்ள சிறு துகள்க்ளபாக 

மபாறறும் கவப்ச்சிய்தவு விய்னயை கபாறறில்ைபா 

கைக்ய�ன க்னசீன
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கவப்மூடடல் எ்னப்டும்.  ஆங்கிைத்தில் 

இ்தய்ன ‘ய்யரபாலிசிஸ’ என்ர் “யரயரபா” 
என்து ‘கநருபபு’ மறறும் ‘யைசிஸ’ என்து 
“பிரித்க்தடுத்்தல்” எ்னப்டும். ஆல்யகனகய்ள 
ய்யரபாலிசிஸ க�ய்வய்த “பி்ளத்்தல்”(cracking) 
எனறும் க்ைரிடைபாம்.

 கபாறறிைபா சூழலில் க�ஞ்சூடபா்ன 
உயைபாகத்தின மீது ஆல்யகன வபாயுக்கய்ள 
க�லுத்தி்னபால், எளிை யைடயரபா கபார்்னக்ளபாக 
சிய்தவயடகின்றது.

1)

2)

CH CH2+CH3 CH2 CH2 H2  CH4

CH2 CH3CH3
773K

2CH3 CH3 CH2 CH2+2 CH4
773K

 உருவபாகும் விய்ளபக்பாருள்கள், 
ஆல்யகனின ்தனயம, கவப்நியை, அழுத்்தம் 
மறறும் விய்னயூக்கியின முனனியையில் 
அல்ைது விய்னயூக்கி இல்ைபாமல் 
ஆகிை்னவறய்றப க்பாருத்து அயமயும்.  
ஆல்யகனகளின மூைக்கூறு எயட மறறும் 
கிய்ளகளின எண்ணிக்யக அதிகரிக்கும்ய்பாது 
எளி்தபாக பி்ளவு்டுகின்றது.  க்டயரபாலிைத் 
க்தபாழிற�பாயையில் இந்த பி்ளத்்தல் க�ைல்முய்ற 
முக்கிை ்ங்கிய்ன வகிக்கின்றது.

6)  மபாறறிைமபாக்கு்தல்:

 ஒரு ய�ர்மம் அ்தனுயடை மபாறறிை 
அயமபபுகளில் ஏய்தனுமபாக மபாறும் யவதிச் 
க�ைல்முய்றயை மபாறறிைமபாக்கு்தல் எ்னப்டும்.  
298K கவப்நியையில், AlCl3 மறறும் HCl 
முனனியையில், நீண்ட �ங்கிலித் க்தபாடர் 
ஆல்யகனகள் கிய்ளக்தபாடர் ஆல்யகனக்ளபாக 
மபாற்றம் அயடகின்ற்ன.

CH2 CH3CH2CH3
AlCl3/HCl CH CH3CH3

CH3298 K

 இச்க�ைல்முய்ற க்தபாழிறதுய்றயில் 

முக்கிை ்ங்கிய்ன வகிக்கின்றது. க்டயரபாலின 

்தரத்திய்ன அ்தன ்குதிப க்பாருள்கய்ள 

மபாறறிைமபாக்கு்தல் மூைம் உைர்த்்தைபாம்.

்ைனகள்

 ஆல்யகனகளின எரி்தல் விய்னைபா்னது 
கவப் உமிழ விய்னைபாகும்.  இ்தன கபாரணமபாக 
ஆல்யகனகள் சி்றந்த எரிக்பாரு்ளபாகப 
்ைன்டுகின்ற்ன. மீத்ய்தன இைறயக வபாயுவில் 
கபாணப்டுகின்றது. புயரபாபய்ன மறறும் 
பியூடயடன ஆகிைவறறின கையவ LPG 
எ்னப்டுகின்றது. இது வீடுகளில் �யமைலுக்கு 
எரிக்பாரு்ளபாகப ்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது.

 க்டயரபால் என்து ்ை யைடயரபா 
கபார்்னகள் கைந்த சிக்கைபா்ன கையவ 
ஆகும்.  இஃது அக எரியூடடும் இைநதிரங்களில் 
எரிக்பாரு்ளபாகப ்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது.

 யம, அச்சுயம மறறும் �பாைபக்பாருள் 
்தைபாரித்்தலில், கபார்்ன கருபபு ்ைன்டுகின்ற்ன.  

யமலும் இயவ வடிப்பா்னபாகவும் ்ைன்டுகி்றது.

க
பார்

்ன
 

அ
ணு

க்
க

ளி
ன

எ
ண்

ணி
க்

ய
க

அ
ய

்ற
கவ

ப்
நி

ய
ை

யி
ல்

 
க

பாண
ப்

டு
ம்

 
நி

ய
ை

ய
ம

மு
க்

கி
ை

 
்ை

ன
க

ள்

1-4 வபாயு கவப் எரிக்பாருள், 
�யமைல் 
எரிக்பாருள்

5-7 குய்றந்த 
ககபாதிநியை 
நீர்மம்

கயரப்பானகள்,
எரிவபாயு

6-12 நீர்மம் எரிவபாயு 

12-24 நீர்மம் கஜட எரிக்பாருள் – 
எடுத்துச் 
க�ல்ைத்்தக்க 
அடுபபுகளில் 
எரிக்பாருள்

18-50 உைர் 
ககபாதிநியை 
நீர்மம்

டீ�ல் எரிக்பாருள், 
உைவுபக்பாருள்,
கவப்மூடடும் எரி 
எண்கணய்

50+ திண்மம் க்டயரபாலிை 
உய்றகூழ,
்பாரபின கமழுகு.
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13.3.ஆல்கீனகள்:

 கபார்்ன-கபார்்ன இரடயடப பியணபய் 

ககபாண்டுள்்ள நிய்றவு்றபா யைடயரபாகபார்்னகள், 

ஆல்கீனகள் எ்னப்டும்.  இயவ CnH2n எனனும் 

க்பாதுவபாய்ப்பாடடி்னபால் குறிபபிடப்டுகின்ற்ன.  

இங்கு ‘n’ என்து மூைக்கூறில் உள்்ள கபார்்ன 

அணுக்களின எண்ணிக்யகைபாகும்.  ஆல்கீனகள் 

‘ஒலிஃபீனகள்’(இைத்தீன கமபாழியில் எனயண 

உருவபாக்கி) எனறும் அயழக்கப்டுகின்ற்ன.    

ஏக்னனில் மு்தல் ய�ர்மமபா்ன ஈத்தீன, குய்ளபாரின 

வபாயுடன ய�ர்நது ஒரு எண்யணய்ப ய்பான்ற ஒரு 

திரவ  விய்ளபக்பாருய்ளத் ்தருகின்றது

(I)  ஆலகீன்களின் ப்பயரிடும் முஹ்ற :

 அைகு 11-ல் கற்ற IUPAC க்ைரிடும் 

முய்றக்கபா்ன க்பாதுவபா்ன விதிகய்ள ் ைன்டுத்தி 

கீழகண்ட ஆல்கீனகளுக்கு IUPAC க்ைர்கய்ள 

எழு்தைபாம்.

அடடவயண 13.4 – ஆல்கீனகளின IUPAC 
க்ைர்

வ
. எ

ண்

அ
ய

ம
பபு

 

IU
PA

C
 க

்ை
ர்

1 CH3 CH CH2 புரபபீன

2 CH CH CH3CH3 2-பியூடடீன

3 C CH3CH2

CH3

2-கமத்தில்-1-
புரபபீன

4 CH CHCH2 CH2 CH3

CH3

3-கமத்தில்-
1-புரபபீன

5 CH2 CH CH CH2 CH3

CH3

1 2 3 4 5

3-methylpent-1-ene

3-கமத்தி்தல்-
1-க்னடீன

1.  கீழகண்ட ஆல்கீனகளுக்கு IUPAC க்ைர்கய்ள 
எழுதுக.

CH3

3

CHCH CH CH 3

CH

i)

C CHCH3 CH2 CH2

CH2

CH3

CH3ii)

iii)

iv)

2.  கீழகண்ட ஆல்கீனகளுக்கு அயமபபு 

வபாய்ப்பாடடிய்ன வயரக.

i) 6 – புயரபாயமபா – 2,3 – யடகமத்தில் – 2 – 
கைக்சீன

ii) 5 – புயரபாயமபா – 4 – குய்ளபாயரபா– 1 – கைபடீன

iii) 2,5 – யடகமத்தில் – 4 – ஆக்டீன

iv) 4 – கமத்தில்– 2 க்னடீன

?்தன மதிபபீடு 

(ii)மோறறியம்:

 ஆல்கீனகளில் இரடயட பியணபபு 

இருப்்தபால், அயமபபு மறறும் வடிவ மபாறறிைம் 

அயமை வபாய்பபுள்்ளது.

அஹமபபு மோறறியம்:

 மு்தல் இரண்டு ய�ர்மங்க்ளபா்ன ஈத்தீன 

(C2H4 ) மறறும் புரபபீன (C3H6), எந்த ஒரு 

மபாறறிைத்ய்தயும் க்றறிருப்தில்யை.  ஏக்னனில் 

இம்மூைக்கூறுகளில் கபார்்ன அணுக்கய்ள, ஒயர 

ஒரு முய்றயில் ்தபான அயமக்க முடியும்.  எனினும் 

ஆல்கீன குடும்்த்தில் உள்்ள மூன்றபாவது 

ய�ர்மமபா்ன பியூடடீன மு்தல் (C4H10), கடடயமபபு 

மபாறறிைம் கபாணப்டுகி்றது.
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CH3 CH CH CH3

CH2 CH CH2 CH3

CH2 C CH3

CH3

(i)

(ii)

(iii)

1-பியூடடீன

2-பியூடடீன

2-கமத்தீல்-1-புரபபீன

அயமபபுகள் (i) & (ii) இடமபாறறிைங்க்ளபாகும். (i) 
& (iii) மறறும் (ii) & (iv) ஆகிை்ன �ங்கிலிக்தபாடர் 

மபாறறிைங்க்ளபாகும்.

7) கீழகண்ட மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடடுயடை 

ய�ர்மங்களுக்கு, அயமபபு வபாய்ப்பாடுகய்ள 

வயரக. யமலும், மபாறறிைங்கய்ள கண்டறிநது, 

அயவகளுக்கு அயமபபு வபாய்ப்பாடு வயரநது, 
IUPAC முய்றயில் க்ைரிடுக:

(i)  C5H12 – க்னடீன (3 மபாறறிைங்கள்)

(ii)  C6H14 – கைக்சீன (5 மபாறறிைங்கள்) 

?்தன மதிபபீடு

வடிவ மோறறியம்:

 இது பு்றகவளி மபாறறிைத்தின ஒரு 

வயகைபாகும்.  இ்தய்ன சிஸ-டிரபானஸ 

மபாறறிைம் எ்னவும் அயழக்கைபாம்.  கபார்்ன 

அணுக்களுக்கியடயை உள்்ள இரடயடப 

பியணபபின வழியை சுழறசிக்கு ்தயடயிருப்்தபால் 

இம்மபாறறிைம் ஏற்டுகின்றது.

 ஒத்்த க்தபாகுதிகள் ஒயர பு்றத்தில் 

அயமந்தபால், அத்்தயகை வடிவமபாறறிைம் சிஸ 

மபாறறிைம் எனறும், ஒத்்த க்தபாகுதிகள் எதிகரதிர் 

பு்றங்களில் அயமந்தபால், அது டிரபானஸ-

மபாறறிைம் எ்னவும் அயழக்கப்டுகின்றது.

 உ்தபாரணமபாக 2-பியூடடீனில் 

வடிவமபாறறிங்கய்ள கீழகண்டவபாறு 

குறிபபிடைபாம்.

CH3CH3

HH

HCH3

CH3H

Cis-2-butene Trans-2-butene

8) கீழகண்ட ஆல்கீனகள் சிஸ-டிரபானஸ  
மபாறறிைத்திய்ன க்றறிருக்குமபா எ்ன 
தீர்மபானிக்கவும்?

 (a)  1 – குய்ளபாயரபா புரபபீன

 (b) 2 –குய்ளபாயரபா புரபபீன

9)  கீழகண்ட ய�ர்மங்களுக்கு சிஸ-டிரபானஸ 
மபாறறிைத்ய்த வயரக

 (a)  2-குய்ளபாயரபா-2-பியூடடீன

 (b)  CH3 – CCl = CH- CH2CH3

?்தன மதிபபீடு

13.3.1: ஆலகீன்களின் ப்போதுவோன 
தயோரிபபுகள்:

(1)  ஆலகைோஹல நீர நீககம் ப�யது 
ஆலகீன்கஹை தயோரித்தல :

 அடர் கந்தக அமிைம் முனனியையில், 

சுமபார் 430-440K கவப்நியையில், ஆல்கைபாயை 

கவப்ப்டுத்தும்ய்பாது, ஒரு நீர் மூைக்கூறு 

நீக்கப்டடு, ஆல்கீனகள் உருவபாகின்ற்ன.  

இத்்தயகை விய்னைபா்னது, நீக்க விய்ன 

எ்னப்டுகின்றது.

C2H5OH CH2 CH2
 H2SO4

430 -440Kethanol ethene

 ய�பா்தய்ன கூடத்தில், விய்னயூக்கி 

முனனியையில் ஆல்கைபாயை நீர் 

நீக்கம் க�ய்வ்தன மூைம், ஆல்கீனகள் 

்தைபாரிக்கப்டுகின்ற்ன.

அடர்

எத்்த்னபால் ஈத்தீன
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C2H5OH CH2 CH2
623K-723K

ethanol ethene

Al2O3

(2)ஆலகீன்கஹை ஆலஹகன்களிலிருந்து 
தயோரித்தல:
 விய்னயூக்கி முனனியையில் 

ஆல்யகனகய்ள, சிஸ-ஆல்கீனக்ளபாக 

ஒடுக்கைபாம்.  [லினைபார் விய்னயூக்கி என்து 

கந்தகம் அல்ைது க்டயரபாைபால் ்குதி 

கி்ளர்வு நீக்கம் க�ய்ைப்டட க்யைடிைத்தில் 

யவக்கப்டடுள்்ள CaCO3] இவ்விய்னைபா்னது 

குறித்்த பு்றகவளி மபாறறிைத்திய்ன ்தரும் 

விய்னைபாகும். [stereo specific reaction] 
இவ்விய்னயில் சிஸ ஆல்கீனகள் மடடுயம 

உருவபாகின்ற்ன.

CH3CH3 +H2

Pd-CaCO 3

H

CH3

H

CH3
cis-2-butene

2-butyne

 நீர்ம அம்யமபானிைபாவில் உள்்ள ய�பாடிைம் 

முனனியையில் ஆல்யகனகய்ள, டிரபானஸ-

ஆல்கீனக்ளபாக ஒடுக்கைபாம்.  இவ்விய்னயும் 

ஒரு குறித்்த பு்றகவளி மபாறறிைத்திய்ன 

்தரும் விய்னைபாகும். இவ்விய்னயில் டிரபானஸ 

ஆல்கீனகள் மடடுயம உருவபாகின்ற்ன.

C C CH3CH3 + H2

Na/NH3

CH3

H

H

CH3

trans-2-butene

2-butyne

எத்்த்னபால் ஈத்தீன

2 - பியூடயடன

சிஸ 2 பியூடடீன

2 - பியூடயடன

டிரபானஸ 2 பியூடடீன

(3) நைநலோஆலநகன்கஹை, ஹைடநரோ 
ைோலஜன் நீககம் ப�யது ஆலகீன்கஹை 
தயோரித்தல.
 ஆல்கைபால் கைந்த KOH உடன யையைபா 

ஆல்யகனகள் விய்ன்டடு, யைடயரபா யையைடு 

நீக்கப்டடு, ஆல்கீனகள் உருவபாகின்ற்ன.

CH2 CH2CH3

 KOH
Br

1-bromopropane

CH CH2CH3 + KBr +H2O
prop-1-ene

(4) விசிஹனல ஹடைோஹலடுகள் 
அலலது விசிஹனல ஹடைோஹலடுகளின் 
ப்பறுதிகளிலிருந்து ஆலகீன்கள் தயோரித்தல

 அடுத்்தடுத்து அயமநதுள்்ள கபார்்ன 

அணுக்களுடன இரண்டு ைபாைஜன அணுக்கள் 

இயணக்கப்டடுள்்ள ய�ர்மங்கள், விசிய்னல் யட 

ைபாயைடுகள் எ்னப்டுகின்ற்ன.  கமத்்த்னபாலில் 

உள்்ள தூ்ளபாக்கப்டட ஜிங்க் உடன, விசிய்னல் 

யடைபாயைடுகய்ள கவப்ப்டுத்தும்ய்பாது, 

ஒரு மூைக்கூறு ZnX2  இழநது, ஒரு ஆல்கீன 

உருவபாகின்றது.

CH2 CH2
Zn/CH3OH

CH2 CH2

1,2-dibromoethane
+ ZnBr 2

ethene

Br Br
Heat

CH2 CH2 ZnBr

Br

10) 1,2-யடகுய்ளபாயரபா புரபய்னிலிருநது 

புரபபீன எவ்வபாறு ்தைபாரிக்கப்டுகின்றது?

?்தன மதிபபீடு

(5) நகோலப மின்னோற்பகுபபு முஹ்றயின் 
மூலம் ஈத்தீன் தயோரித்தல:
 பி்ளபாடடி்னம் மினவபாய்களுக்கியடயை 

நீரிை க்பாடடபாசிைம் �க்சிய்னட கயர�யை 

மின்னபாற்குக்கும் ய்பாது, ஈத்தீன யநர்மின 

வபாயில் கவளியிடப்டுகின்றது.

2 - புயரபாயமபா புகரபாபய்ன

புரப-1-யீன

ஆல்கைபால் 
கைந்த

1,2 யட புயரபாயமபா ஈத்ய்தன

ஈத்தீன

கவப்ம்
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Electrolysis +2K
CH2 COOK

CH2 COOK

CH2 COO

CH2 COO
Potassium Succinate

யநர்மின வபாயில்

CH2COO

CH2COO

CH2

CH2
2+CO (g)+2e

Ethene

13.3.2.  ஆலகீன்களின் இயறபியல ்பண்புகள்:

 மு்தல்மூனறு ய�ர்மங்கள் 
(ஈத்தீன, புரபபீன மறறும் பியூடடீன வபாயு) 
நியையிலும், அடுத்துவருகின்ற ்தி்னபானகு 
ஆல்கீனகள் நீர்மங்க்ளபாகவும் மற்ற உைர் 
ஆல்கீனகள் திண்மநியை கமழுகுக்ளபாகவும் 
கபாணப்டுகின்ற்ன. ஈத்தீய்னத் ்தவிர்த்து 
இயவைய்னத்தும் நி்றம் மறறும் மணமற்றயவ.

1. ்டிவரிய�யில், ஆல்கீனகளின உருகுநியை 
மறறும் ககபாதிநியை அதிகரிக்கும்.  
ஆல்யகனகய்ள ய்பாை, கிய்ளக்தபாடர் 
ஆல்கீனகளின ககபாதிநியை நீண்ட �ங்கிலித் 
க்தபாடர் ஆல்கீனகய்ள விட குய்றவபாகும்.

2. ஆல்கீனகள் நீரில் சிறி்த்ளவும் கரிமக் 
கயரப்பானகளில் அதிக அ்ளவிலும் 
கயரகின்ற்ன.

13.3.3.  ஆலகீன்களின் நவதிப்பண்புகள்:

 இரடயடப பியணபய் க்றறிருப்்தபால், 
ஆல்யகனகய்ள கபாடடிலும், ஆல்கீனகள் 
விய்னதி்றன மிக்கயவ.  ஏக்னனில் σ-பியணபபு 
வலியம மிகுநதும், Л பியணபபு வலியம 
குய்றநதும் இருக்கும்.  ஆல்கீனகளின ்தனித்்த 
முக்கிைமபா்ன விய்னைபா்னது அைனி விய்ன 
வழிமுய்றயிய்னப பின்றறி இரடயட பியணபபின 
குறுக்யக நிகழும் எைக்டரபான கவர்க்பாருள் 
ய�ர்க்யக விய்னயை உள்்ளடக்கிைது.  எனினும், 
இச்ய�ர்க்யக விய்னைபா்னது, ்தனி-உறுபபு 

விய்னவழிமுய்ற மூைமபாகவும் நயடக்்றைபாம்.  

ஓய�பாய்னற்றம் மறறும் ்ை்டிைபாக்கல் ய்பான்ற 

விய்னகள், ஆல்கீனகளின ்தனித்துவமிக்க 

மின்னபாற்குபபு

க்பாடடபாசிைம் �க்சீய்னட

ஈத்தீன

விய்னக்ளபாகும்.

(i)  ந�ரகஹக விஹனகள் 
(ii)  ஹைடரஜன் ந�ரகஹக விஹன 
(ஆலகீன்களின் ஹைடரஜநனற்றம்)
 உயைபாக விய்னயூக்கி முனனியையில் 
(Ni, Pd or Pt) ஆல்கீனகளில் யைடரஜன 
ய�ர்க்யக நயடக்றறு இயணைபா்ன  
ஆல்யகனகள் உருவபாகின்ற்ன.  இவ்விய்ன 
விய்னயூக்கி முனனியையில் நிகழும் 
யைடரஜய்னற்றம் எ்னப்டும்.  இம்முய்றைபா்னது 
்தபாவர எண்யணயிலிருநது வ்னஸ்தி 
உற்த்தி க�ய்யும் க�ைல்முய்றயில் முக்கிை 
்ங்கிய்ன வகிக்கின்றது.   ்தபாவர எண்கணய் 
ககடடுக்ய்பாகபாமல் ்தடுப்்தறகு இது 
உ்தவுகின்றது.

(ii)  ைோலஜன்கஹை ந�ரத்தல: 
(ஆலகீன்களின் ைோலஜநனற்றம்)

 ைபாைஜனக்ளபா்ன குய்ளபாரின அல்ைது 
புயரபாமின, ஆல்கீனகளுடன மிகவியரவபாக 
ய�ர்க்யக விய்னக்கு உடடு்டடு, 1,2-யட 
யையைபா ஆல்யகனகள் அல்ைது விசி்னல் 

யடைபாயைடுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.

CH2 CH2

CH2 CH2

Cl
1,2 dichloroethane

ethene Cl

Cl2

 ஐயைபாடின மிக கமதுவபாக விய்ன்டடு, 

நியைபபுத்்தனயமைற்ற 1,2-யட ஐயைபாயடபா 

ஆல்யகய்னத் ்தருகின்றது.  இது நீக்க விய்னக்கு 

உட்டடு மீண்டும் ஆல்கீய்னத் ்தருகின்றது.

CH2 CH2

CH2 CH2

I I

I2

-I2
CH2 CH2

ethene ethene

ஆலகீன்களுககோன ந�ோதஹன:

 புயரபாமின நீர் க�ம்்ழுபபு நி்றத்ய்த 

உயடைது.  சிறி்த்ளவு புயரபாமின நீர் 

ஈத்தீன
1,2 யட குய்ளபாயரபா ஈத்ய்தன

ஈத்தீன ஈத்தீன
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ஆல்கீனகளுடன ய�ர்க்கும்ய்பாது, யடபுயரபாயமபா 

ய�ர்மத்ய்த உருவபாக்குவ்தபால் நி்றமற்ற 

கயர�ைபாக மபாறறுகின்றது.  இது நிய்றவு்றபா 

ய�ர்மங்களுக்கபா்ன முக்கிை ய�பா்தய்னைபாகும்.

மோரநகோனிகோஃப விதி:

 “ஓர் சீர்யமைற்ற ஆல்கீனுடன 

யைடரஜன ைபாயைடு விய்னபுரியும்ய்பாது, 

அதிலுள்்ள  யைடரஜ்னபா்னது, அதிக 

யைடரஜன அணுக்கய்ள உயடை கபார்்னிடமும் 

ைபாைஜ்னபா்னது, குய்றந்த யைடரஜன 

அணுக்கய்ள உயடை கபார்்னிடமும் 

ய�ர்க்கின்ற்ன.  இவ்விதியை பினவருமபாறும் 

கூ்றைபாம்.

 ஆல்கீன மறறும் ஆல்யகனகளின 

ய�ர்க்யக விய்னகளில், விய்னக் கபாரணியின 

அதிக எைக்டரபான கவர்்தனயம உயடை 

்குதிைபா்னது, இரடயடப பியணப்பால் 

பியணக்கப்டடுள்்ள கபார்்னகளில் குய்றவபா்ன 

யைடரஜய்னக் ககபாண்டுள்்ள கபார்்னில் க�னறு 

ய�ரும்.

(iii)  நீரிஹன ந�ரத்தல:  [ஆலகீன்களின் 
நீநரற்ற விஹன]

 க்பாதுவபாக, ஆல்கீனகள் நீருடன 

விய்னபுரிவதில்யை.  அடர் கந்தக அமிை 

முனனியையில், ஆல்கீனகள் நீருடன விய்ன்டடு 

ஆல்கைபாயைத் ்தருகின்ற்ன.  இவ்விய்னைபா்னது 

கபார்்ன யநர் அைனி விய்னவழிமுய்ற மறறும் 

மபார்யகபானிகபாஃப விதியிய்ன பின்றறுகின்றது.

CH3 C /CH2

CH3

H2OH
+

2-methylpropene

CH3 C CH3

CH3

OH

2-methyl-2-proponal

(iv)  ஹைடநரோ ைோஹலடுகஹைச் ந�ரத்தல 
(ஆலகீன்களின் ஹைடநரோ ைோலஜநனற்றம்) 

 ஆல்கீனகளுடன யைடரஜன 

ைபாயைடுகள் (HCl, HBr மறறும் HI) ய�ர்க்யக 

விய்னக்கு உட்டடு ஆல்யகல் ைபாயைடுகய்ளத் 

்தருகின்ற்ன.  யைடரஜன ைபாயைடுகளின 

விய்னத்தி்ற்னபா்னது HI > HBr > HCl > 
HF எ்ன அயமகின்றது.  இவ்விய்னைபா்னது 

எைக்டரபான கவர்க்பாருள் ய�ர்க்யக விய்னக்கு 

உ்தபாரணமபாகும்.

(a)  சீரஹமயோன ஆலகீன்களுடன் HBr 
ந�ரத்தல:

 சீர்யமைபா்ன ஆல்கீனகளுடன 

(இரடயடப பியணபபிறகு இருபு்றம் ஒத்்த 

க்தபாகுதிகய்ளக் ககபாண்டயவ) HBr-யை 

ய�ர்க்கும்ய்பாது ஆல்யகல் ைபாயைடுகள் 
(ைபாயைபா ஆல்யகனகள்) கியடக்கின்ற்ன

CH2 CH2 + HBr CH3 CH2 Br
bromoethaneethene

CH CH +HBr
but-2-ene

CH3 CH3

CH CH3

2-bromobutane

CH2CH3

Br

(b)  சீரஹமயற்ற ஆலகீன்களுடன் HBr 
ந�ரத்தல :

 சீர்யமைற்ற ஆல்கீனகளுடன HBr 
ய�ர்க்யக விய்னபுரியும்ய்பாது, இரண்டு 

விய்னவிய்ளப க்பாருடகள் கியடக்கின்ற்ன.

2-கமத்தில் புரப்்னபால்2-கமத்தில் புரபய்ன

புயரபாயமபா ஈத்ய்தனஈத்தீன

2-புயரபாயமபா பியூடயடன

பியூட-2-ஈன
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CH CH2CH3 + HBr

CH CH3CH3

Br

CH2 CH2CH3 Br

2-Bromo Propane

Propene

(major product)

(minor product)
1-Bromo Propane

விஹனவழி முஹ்ற:  HBr புயரபாபபீனுடன விய்னபுரியும் ய�ர்க்யக விய்னயைக் கருதுக

்படி: 1 எைக்டரபான கவர் கபாரணி உருவபா்தல்:

  H-Br மூைக்கூறில், Br-மிகுந்த எைக்டரபான கவர் ்தனயம ககபாண்ட்தபாகும்.  பியணபபு 

எைக்டரபானகள் Br-யை யநபாக்கி நகரும் ய்பாது, முய்னவபா்தல் ஏற்டுகி்றது. யமலும், எைக்டரபான 

கவர்க்பாருள் H+ உருவபாகி்றது.  இது இரடயடப பியணபபிய்னத் ்தபாக்கி கபார்்ன யநர் அைனியை 

கீழகண்டவபாறு உருவபாக்குகின்றது.

CH CH2CH3

HBr

CH2 CH2CH3 CH CH3CH3

Primary 
carbocation 

1- Bromo butane
(minor product)

2- Bromo butane
(major product)

Step : 1

Step : 2

(a)

(a)

(b)

(b)

less stable

Secondary 
carbocation 
more stable

Br

CH2 CH2CH3 Br CH CH3CH3

Br

Br

ஓரிய்னை கபார்்ன 
யநர் அைனி 
(குய்றவபா்ன 
நியைபபுத்்தனயம)

ஈரிய்னை கபார்்ன 
யநர் அைனி (அதிக 
நியைபபுத்்தனயம)

1- புயரபாயமபா 
பியூடயடன 

(குய்றை்ளவு 
விய்ளக்பாருள்)

2- புயரபாயமபா 
பியூடயடன 
(மிகுதி்ளவு 

விய்ளக்பாருள்)

புரபபீன

2- புயரபாயமபா 
புரபய்ன (மிகுதி்ளவு 

விய்ளக்பாருள்)

2- புயரபாயமபா 
புரபய்ன 

(குய்றை்ளவு 
விய்ளக்பாருள்)
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்படி:2 ஈரியணை கபார்்ன யநர் அைனி ஆ்னது 

ஓரியணை கபார்்ன யநர் அைனியைக் கபாடடிலும் 

வலியம மிகுந்தது.  எ்னயவ இது விய்னத்தி்றனில் 

ஓரியணை கபார்்ன யநர் அைனியிய்ன 

விஞ்சுகி்றது.

்படி: 3  Br- அைனிைபா்னது, 20 கபார்்ன யநர் 

அைனியைத் ்தபாக்கி, 2-புயரபாயமபா பியூடயடய்னத் 

்தருகி்றது. இது அதிக அ்ளவு உருவபாகும் 

விய்ளபக்பாரு்ளபாகும்.

 3-கமத்தில்-1-பியூடடீனுடன HBr 
ய�ர்க்யக விய்னயை கருத்தில் ககபாள்யவபாம், 

மபார்யகபானிகபாஃப விதி்டி, எதிர்்பார்த்்த 

விய்ளபக்பாருள் 2-புயரபாயமபா-3- கமத்தில் 

பியூடயடன ஆகும்.  ஆ்னபால் அதிக அ்ளவு 

விய்ளபக்பாரு்ளபாக 2-புயரபாயமபா-2-கமத்தில் 

பியூடயடன உருவபாகின்றது.  ஏக்னனில், 

இவ்விய்னயில் உருவபாகும் ஈரியணை கபார்்ன 

யநர் அைனிைபா்னது அயமபபு மபாற்றத்திறகு 

உட்டடு நியைபபு மிகுந்த மூவியணை கபார்்ன 

யநர் அைனியைத் ்தருகின்றது.  இந்த மூவியணை 

கபார்்ன யநர் அைனியை Br- ்தபாக்குவ்தபால் , 

அதிக அ்ளவு விய்ளபக்பாரு்ளபாக  2-புயரபாயமபா-2-
கமத்தில் பியூடயடன உருவபாகி்றது.

CH CH2CH3 CH + HBr

CH CH3CH

Br

CH3

CH3

CH3

C CH2CH3 CH3

CH3

Br

2-bromo-3-methylbutane 
(minor product)

2-bromo-2-methylbutane
 (major product)

2- புயரபாயமபா - 3-கமத்தில் பியூடயடன 
(குய்றை்ளவு விய்ளக்பாருள்)

2- புயரபாயமபா - 2-கமத்தில் பியூடயடன 
(குய்றை்ளவு விய்ளக்பாருள்)

கோர்பன் ந�ர அயனி இடமோற்றம்:

CH CH3CHCH3

CH3

C CH3CCH3

CH3

H

CH2 CH3CCH3

CH3

2° - carbocation
less stable

3° - carbocation
more stable

எதிர – மோரநகோனிகோஃப விதி: (அலலது) 
ப்பரோகஹ�டு விஹைவு (அலலது) நகரோஸ் விதி

 கரிம க்ரபாக்ய�டு முனனியையில், 

ஆல்கீனகள் HBr-உடன ய�ர்க்யக விய்னப 

புரியும்ய்பாது, மபார்யகபானிகபாஃ விதிக்கு எதிரபா்ன 

விய்ளப க்பாருடகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.

CH CH2CH3 + HBr

CH3 CH2 CH2 Br
1-bromopropane

propene

Peroxide

(C6H5CO)2O2

விஹனவழி முஹ்ற:
 இவ்விய்னைபா்னது ்தனி உறுபபு விய்ன 

வழி முய்றயிய்னப பின்றறுகின்றது.

்படி: 1

 க்ரபாக்ய�டில் உள்்ள, வலியம குய்றந்த 

2° - கபார்்ன யநர் அைனி 
(குய்றவபா்ன நியைபபுத்்தனயம)

3° - கபார்்ன யநர் அைனி 
(அதிக நியைபபுத்்தனயம)

க்ரபாக்யஸைடு 

புரபபீன

1-புயரபாயமபா புரபபீன
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o-o ஒறய்றப பியணபபு சீர்யமைற்ற பி்ளபபிறகு 

உட்டடு ்தனி உறுபபுக்கய்ள உண்டபாக்குகின்றது.

C6H5 C O

O

O C C6H5

O homolytic 
�ssion

benzoyl peroxide

phenyl free 
radical

C6H52 +CO2 C6H5 C O

O

2

்படி: 2

 ்தனி உறுப்பா்னது, HBr-யில் உள்்ள 

யைடரஜய்ன கவர்நது புயரபாமின ்தனி 

உறுபபிய்னத் ்தருகின்றது.

C6H5 + HBr C6H6 + Br

்படி:3

 வலியம மிகுந்த ஆல்யகல் ்தனி 

உறுபபிய்ன உருவபாக்கும் வயகயில் புயரபாமின 

்தனி உறுப்பா்னது கபார்்ன – கபார்்ன இரடயடப 

பியணபபில் ய�ர்கின்றது.

+ BrCH CH2CH3

propene

CH CH2 BrCH3
CH CH2CH3

Br

Homolysis

(a) Less stable 
primary 

          free radical

(b) More stable
 secondary 

free radical

்படி: 4

 ஈரியணை ்தனி உறுபபுடன HBr ய�ர்த்்தல்

க்ன�பாயில் க்ரபாக்யஸைடு 

பீய்னல் ்தயை உறுபபு

சீரபா்ன 
பியணபபு

புரபபீன

சீர்யமபபி்ளபபு

(அ) நியைபபுத்்தனயம 
குய்றவபாக உள்்ள 

ஓரியணை ்தனி உறுபபு

(ஆ) அதிக 
நியைபபுத்்தனயம 
உள்்ள ஈரியணை 

்தனி உறுபபு

Br

(a)

(a)

(b)

(b)

CH CH2CH3

propene

CH CH2CH3
CH CH2 BrCH3

CH CH3CH3
CH2CH2 BrCH3

Br

HBr

Br
(minor product)
2-bromo propane

1- bromo propane
(major product)

HBr

(a) Less stable
 primary 

free radical

(b) More 
stable secondary 

             free radical

 H-Cl பியணப்பா்னது (430.5 kJ / யமபால்) 
H-Br பியணபய் விட (363.7 kJ / யமபால்) அதிக 

வலியம மிகுந்தது.  எ்னயவ H-Cl பியணப்பா்னது 

்தனி உறுபபுக்ளபால் பி்ளவு ்டுவதில்யை.  H-I 
பியணப்பா்னது, (296.8 kJ / யமபால்) H-Cl-ஐ 
விட வலியம குய்றந்தது.  எ்னயவ H-I பியணபபு 

எளி்தபாக பி்ளக்கப்டடு ஐயைபாடின ்தனி உறுபபுகள் 

உருவபா்னபாலும், அயவ இரடயட பியணபபுடன 

ய�ரபாமல், ்தமக்குள்ய்ளயை இயணநது ஐயைபாடின 

மூைக்கூறுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  எ்னயவ HCl 
மறறும் HI-யில், க்ரபாக்ய�டு விய்ளவிய்னக் 

கபாண முடிைபாது.

நகரோஸ் ந�ரகஹக

 CXCl3 ைபா்னது  உயைபாக விய்னயூக்கி 

முனனியையில் ஆல்கீனகளுடன புரியும் ்தனி 

உறுபபு ய�ர்க்யக விய்ன யகரபாஸ ய�ர்க்யக 

விய்ன எ்னப்டும்.

புரபபீன

(அ) நியைபபுத்்தனயம 
குய்றவபாக உள்்ள 

ஓரியணை ்தனி உறுபபு

(ஆ) அதிக 
நியைபபுத்்தனயம 
உள்்ள ஈரியணை 

்தனி உறுபபு

1- புயரபாயமபா புரபய்ன 
(மிகுதிை்ளவு 

விய்ளக்பாருள்)

2- புயரபாயமபா புரபய்ன 
(குய்றை்ளவு விய்ளக்பாருள்)
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(v)  ஆலகீன்களுடன் கந்தக அமிலத்தின் 
ந�ரகஹக விஹன

 ஆல்கீனகளுடன குளிர்ந்த மறறும் 
அடர் கந்தக அமிைம் மபார்யகபானிகபாப 
விதியின்டி விய்ன்டடு, ஆல்யகல் யைடரஜன 
�ல்ய்டயடத் ்தருகின்ற்ன. இயவ யமலும் நீரபாற 

்குப்யடநது ஆல்கைபாயைத் ்தருகின்ற்ன.

CHCH3 CH2+H2SO4 CH3 CH CH3

OSO
2- Propyl hydrogen sulphate

propene

2-propanol

2OH

+ H2SO4CH3 CH CH3

OH

H2O

(2)  ஆகசிஜநனற்றம்:

(i)  குளிரந்த நீரத்த கோரம் கலந்த KMnO4  

கஹர�லுடன்  ந்பயரின் கோரணியின் விஹன

 ய்ைரின கபாரணியுடன அல்கீனகள் 

விய்ன்டடு விசி்னல் யடைபால்கய்னத் 

்தருகின்ற்ன.  இவ்விய்னயில், ஊ்தபா நி்ற கயர�ல் 

(Mn2+) அடர் ்ச்ய� நி்றமபாக மபாறி (Mn6+) 

பினபு அடர் ்ழுபபு நி்ற (Mn4+) வீழ்டிவபாக 

மபாறுகின்றது.

CH2 CH2 + H2O

CH2 CH2

OH OH
+ MnO2

[O] KMnO4
273 K

(ii)  அமிலம் கலந்த KMnO4 கஹர�லுடன் 
விஹன:

 ஒலிபீன கபார்்னுடன 

இயணக்கப்டடுள்்ள க்தபாகுதிகய்ளப 

க்பாறுத்து, ஆல்கீனகள் அமிைம் கைந்த 

KMnO4 கயர�லுடன, ஆக்சிஜய்னற்றம் 

அயடநது, கீடயடபானகள் அல்ைது கபார்்பாக்�லிக் 

அமிைங்கய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  இவ்விய்னயில், 

ஊ்தபா நி்றக்கயர�ல், நி்றமற்ற்தபாக மபாறுகி்றது. 

எ்னயவ, இவ்விய்னைபா்னது, நிய்றவு்றபா 

்தனயமயை அறிை உ்தவும் ஒரு ய�பா்தய்னைபாகும் 

க�ைல்்டுகின்றது.

C CH2
KMnO4 /H+

CH3

CH3

2-methylprop-1-ene
CH3 C

CH3

O-CO2
-H2O propan-2-one

CH CH

KMnO4/H+

CH3

but-2-ene

CH3

Ethanoic acidEthanal 
CH3CHO [O] 2CH3COOH

(iii)  ஓந�ோநனற்றம்:

 ஓய�பாய்னப ்ைன்டுத்தி ஆ்னது 

ஆல்கீனகள் மறறும் ஆல்யகனகய்ள, 

ஆக்சிஜய்னற்ற பி்ளவிறகு உட்டுத்தும், 

விய்னகள் ஓய�பாய்னற்ற விய்னகள் எ்னப்டும்.  

ஆல்கீனகள் ஓய�பானுடன விய்ன்டடு 

ஓய�பாய்னயடத் ்தருகின்றது. பின்னர் இயவ 

Zn/H2O முனனியையில் பி்ளவயடநது 

சிறிை மூைக்கூறுக்ளபாக மபாறுகின்ற்ன.  

இவ்விய்னைபா்னது ஆல்கீன மறறும் 

ஆல்யகனகளில் உள்்ள இரடயட மறறும் 

முபபியணபபுகள் கபாணப்டும் இடங்கய்ள அறிை 

உ்தவுகின்றது.

புரபபீன

2 - புரப்்னபால்

2-புரபய்ல் யைடரஜன �ல்ய்ட 

குளிர்ந்த நீர்க் 
கயர�ல்

ஈத்ய்தன 1,2 யடைபால்

அடர் ்ழுபபு

2 கமத்தில் புரப-1-யீன

பியூட-2-யீன

எத்்த்னபால் எத்்த்னபாயிக் அமிைம்

புரப்ன-2-ஓன
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CH2 CH2 + O3
CH2

O O

CH2

O

ethene
Ethene ozonide
Zn/H2O

Formaldehyde
2 HCHO

CH CH2+O3

CH

O O

CH2

O

prop-1-ene
propene ozonide

CH3

CH3

Zn/H2O

Formaldehyde

 HCHO

CH3CHO
+

acetaldehyde

13) ஓய�பான, 2-கமத்தில் புரபபீனுடன எவ்வபாறு 

விய்ன்டுகின்றது?

14) (A)  என்ற கரிமச் ய�ர்மம் ஒய�பாய்னற்றத்தின 

ய்பாது அசிடடபால்டியையட மடடும் ்தருகி்றது. 
(A)  Br2 /CCl4 உடன விய்ன்டடு ய�ர்மம் (B)ஐ 

்தருகி்றது. (A) மறறும் (B) ய�ர்மங்கய்ளக் 

கண்டறிக. அயவகளின IUPAC க்ைர்கய்ள 

எழுதுக. (A)ன வடிவ மபாறறிைங்கய்ள எழுதுக.

15) C2H4 என்ற மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடுயடை (A) 
என்ற ய�ர்மம் புயரபாமின நீயர நி்றமிழக்கச் 

க�ய்கி்றது. (A) ஆ்னது குய்ளபாரினுடன 

விய்ன்டடு (B) யை ்தருகி்றது. (A) ஆ்னது H Br 
விய்னபுரியும் ய்பாது (C)  உருவபாகி்றது. (A), (B),  
(C) ஐக் கண்டறிக. விய்னகய்ன வி்ளக்குக.

?்தன மதிபபீடு 

(iv)  ்பல ்படியோககல:

 அதிக அ்ளவில் சிறிை மூைக்கூறுகள் 
இயணநது உருவபாகும் மிக க்ரிை 
மூைக்கூ்றபா்னது ்ை்டி எ்னப்டுகி்றது.  
இச்க�ைல்முய்ற  ்ை்டிைபாக்கல் எ்னப்டும்.  
விய்னயூக்கி முனனியையில், அதிக கவப்நியை 
மறறும் அழுத்்தத்தில், ஆல்கீனகளில் 
்ை்டிைபாக்கல் நயடக்றுகின்ற்ன.

எடுத்துககோடடு:

CH2 CH2

ethene
n

CH2 CH

C6H5
C6H5styrene polystyrene

n

CH2 CH2
n

n

poly ethylene or polythene

CH CH2

prop-1-ene
CH CH2

polypropene

CH3n

CH3

n
CH CH2

red hot
 Iron tube

free radical 
polymerisation

873 K

red hot
 Iron tube
873 K

ப�கிழி மறுசுழறசி

 அதிக அ்ளவில் ்ை்டிகய்ள 

்ைன்டுத்துவ்தபால் நிைங்களில் அயடபபு 

ஏற்டடு, சுறறுசூழயை மபாசு்டுத்துகின்றது. 

நுகர்யவபார் ்ைன்டுத்தும் க்பாருடகளில் 

்ை்டிகள் அதிக ்ைன்பாடடில் இருப்்தபால், 

அ்தய்ன ்தக்க முய்றயில் மறுசுழறசி க�ய்்தல் 

யவண்டும், மறுசூழறசி க�ய்ை ்ை்டிகய்ள 

உ்-வயகக்ளபாக பிரிக்கப்டடு, சின்னங்கள் 

மறறும் குறியீடுகள் மூைம் அயடைபா்ளமிடப்டடு 

பினபு அயவகய்ள ்தனித்்தனிைபாக மறுசுழறசி 

க�ய்ையவண்டும்.

ஈத்தீன அடிப்யடயில் அயமந்த ய�ர்க்யக 

்ை்டிகய்ள மறுசுழறசி க�ய்வ்தறகு 

்ைன்டுத்்தப்டும்  சின்னம் மறறும் குறியீடுகய்ள 

பினவரும் அடடவயண குறிபபிடுகி்றது.

(எண் குய்றவபாக இருபபின, அபக்பாருய்ள மிக 

ஈத்தீன ஓய�பாய்னடு

்பார்மபால்டியைடு

்பார்மபால்டியைடு

அசிடடபால்டியைடு

ஈத்தீன

ஈத்தீன 

்பாலிகைத்திலீன (அ) ்பாலிதீன

க�ஞ்சூடபா்ன
இரும்பு குழபாய்

க�ஞ்சூடபா்ன
இரும்பு குழபாய்

்தனி உறுபபு 
்ை்டிைபாக்கல்

புரப 1 யீன

புரப 1 யீன

்பாலி ஸயடரீன
ஸயடரீன

்பாலி புரபபீன

புரபபீன ஓய�பாய்னடு
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எளி்தபாக மறுசுழறசி க�ய்ை இைலும்)

குறியீடு வஹக ப்பயர உதோரணஙகள்

PET 1 ்பாலி எத்திலின கடரி்தபாயைட
குளிர்்பா்ன கைனகள், குடுயவகள், 
்தபாவர எண்கணய் ்பாடடில்கள் 
கைனகள்

HDPE 2
உைர் அடர்த்தி ்பாலி 
எத்திலீன

்பால், நீர் மறறும் ்ழச்�பாறு கைனகள்

PVC 3 ்பாலி யவய்னல் குய்ளபாயரடு
ஷபாம்பு கைனகள், பி்ளபாஸடிக் 
குழபாய்கள்

CDPE 4
குய்றந்த அடர்த்தி ்பாலி 
எத்திலீன

்ை உ்யைபாகப ய்கள், மளியகப 
க்பாருள் ய்கள்

PP 5 ்பாலி புரப்லீன
உறிஞ்சு குழபாய், குழநய்த 
அயரைபாயட (diaper) விய்ளைபாடடுப 
க்பாருடகள்

PS 6 ்பாலிஸயடரீன
ஒரு முய்ற மடடும் ்ைன்டுத்தி பின 
அழிக்க யவண்டிை ்பாத்திரங்கள், நுயர 
குவய்ளகள்

மற்றயவ 7 ்ை அடுக்கு கநகிழிகள்
்ை வயகைபா்ன கநகிழக்கூடிை 
க்பாருடகள்

13.3.4.  ஆலகீன்களின் ்பயன்கள்

(1) க்தபாழிற�பாயைகளில், ஆல்கீனகள் ்ல்யவறு ்ைன்பாடுகய்ள க்றறுள்்ள்ன. இயவ ஆல்கைபால்கள், 

கநகிழிகள், வடிநீர்மங்கள் �ையவ தூள்கள் மறறும் எரிக்பாருள்களின ஆகிைவறறின க்தபாகுபபு முய்ற 

்தைபாரித்்தலின விய்ன துவங்கும் க்பாரு்ளபாக இயவகள் ்ைன்டுகின்ற்ன.

(2) ் ை்டி க்தபாழிறதுய்றயில், ஈத்தீன ஒரு மிக முக்கிைமபா்ன மூைபக்பாரு்ளபாகும் உ்தபாரணமபாக PVC, மறறும் 

்பாலி எத்திலிய்னக் குறிபபிடைபாம்.  இந்த ்ை்டிகள் ்தயர ஓடுகள், கபாைணி அடிப்பாகம், க்தபாகுபபு 

இயழகள், மயழக்கபாை யமைபாங்கி, குழபாய்கள் ஆகிைவறறின ்தைபாரிபபில் ்ைன்டுகின்ற்ன.

13.4.ஆல்யகனகள்:

 கபார்்ன-கபார்்ன முபபியணபய் ககபாண்டுள்்ள நிய்றவு்றபா யைடயரபாகபார்்னகள், ஆல்யகனகள் 

எ்னப்டும்.  இ்தன க்பாதுவபா்ன வபாய்ப்பாடு CnH2n-2.  ஆல்யகன ் டிவரிய�யில் மு்தல் ய�ர்மமபா்னது அசிடடிலீன 

எ்ன அறிவிக்கப்டட ஈத்ய்தன ஆகும். ஆக்சி-அசிடடிலீன தீச்சுடர்கள், உயைபாகங்கய்ள கவடட 

்ைன்டுகின்றது.
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ஆலஹகன்களின் ப்பயரிடும்முஹ்ற:

 அைகு 11-ல் கற்ற IUPAC க்ைரிடும் முய்றக்கபா்ன க்பாதுவபா்ன விதிகய்ள ்ைன்டுத்தி கீழகண்ட 

ஆல்யகனகளுக்கு IUPAC க்ைர்கய்ள எழு்தைபாம்.

அயமபபு IUPAC க்ைர் பியணபபுவரிய� வபாய்ப்பாடு

C CHCH3 புரபய்ன

C CHCH2CH3 1-பியூடயடன

C CH3CCH3 2-பியூடயடன

C CHCHCH3

CH3

2 - க ம த் தி ல் - 1 -
பியூடயடன

13.4.1. ஆலஹகன்களின் ப்போதுவோன தயோரிபபு முஹ்றகள்

1. ஆலஹகன்கஹை ஆலகீன்களிலிருந்து தயோரித்தல:

இந்த க�ைல்முய்றயில் இரண்டு ்டிகள் உள்்ள்ன.

 (i)  ஆல்கீனகய்ள ைபாைஜய்னற்றம் க�ய்து விசிய்னல் யடைபாயைடுகய்ளத் ்தைபாரித்்தல்.

 (ii)  விசிய்னல் யடைபாயைடுகய்ள ைபாைஜன நீக்கம் க�ய்து, ஆல்யகனகய்ள உருவபாக்கு்தல்.

CH2 CH2+Br2

CH2 CH2

Br Br
1,2-dibromoethane

CH CH2

Br
Alcoholic KOH

bromoethene

CH CHNaNH2
-NaBr
-NH3 acetylene

ஆல்கஹால ்கலந்த

டைபுர�ார�ா ஈதர்தன் புர�ார�ா ஈததீன் அசிட்டிலீன்
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2. பஜம் ஹடைோஹலடுகளிலிருந்து 

ஆலஹகன்கஹை தயோரித்தல:

 ஒயர கபார்்ன அணுவில் இரண்டு 

ைபாைஜன அணுக்கள் இருபபின, அச்ய�ர்மம் கஜம் 

யட ைபாயைடு எ்னப்டும்.  [ைத்தீன – ‘jemini’ 

என்து ‘இரடயட’ எ்னப்டும்]. ஆல்கைபால் கைந்த 

KOH-உடன, கஜம் யடைபாயைடுகய்ள 

கவப்ப்டுத்தும்ய்பாது ஆல்யகனகள் 

கியடக்கின்ற்ன.

CH3 CH2 C H

Cl

Cl

Alcoholic KOH

CH3 CH H

Cl

Alcoholic KOH

C C

C

HCH3

1,1-dichloropropane

1-chloroprop-1-ene

prop-1-yne

β α

3. நிஹ்றவு்றோ ஹடகோர்போகசிலிக 
அமிலஙகளின் உபபுகஹை 
மின்னோற்பகுத்தலின் மூலம் 
ஆலஹகன்கள் தயோரித்த்தல (நகோலப 
மின்னோற்பகுபபு முஹ்ற)

 கமலியிக் அல்ைது பியுமரிக் அமிைங்களின 

ய�பாடிைம் அல்ைது க்பாடடபாசிைம் உபபிய்ன 

மின்னபாற்குக்கும் ய்பாது ஆல்யகனகள் 

உருவபாகின்ற்ன.

CHCOOK

CHCOOK

Eletrolysis
CHCOO

CHCOO
+

Potassium maleate

2K+

CHCOO

CHCOO

CH

CH
+ 2CO2 +2e-

acetylene

4.  பதோழிற�ோஹலயில ஈத்ஹதன் தயோரிபபு:

 கபால்சிைம் கபார்ய்டுடன, நீயர விய்ன 
புரிை க�ய்து க்ரும்ளவில் ஈத்ய்தன 
்தைபாரிக்கப்டுகின்றது கல்கரி மறறும் சுடட 
சுண்ணபாம்பிய்ன, 3273K கவப்நியையில்  மி்ன 
உயையில் கவப்ப்டுத்தி இம்முய்றக்கு 
ய்தயவைபா்ன கபால்சிைம் கபார்ய்யட 
்தைபாரிக்கைபாம்.

Ca
+ H2O CH CH +Ca(OH)2

CaO + CaC2 + CO
3273 K

3C

16) புரபய்ய்ன க்தபாடர்புயடை 

ஆல்கீனிலிருநது ்தைபாரிக்க?.

17) கீழகண்ட விய்னயின விய்னவிய்ள 

க்பாருடகள்  A  மறறும்  B யை கண்டறிக.

Cl CH2 CH2 Cl

Alcoholic 
KOH (A) (B)
-HCl

Alcoholic 
KOH
-HCl

?்தன மதிபபீடு

13.4.2. ஆலஹகன்களின் இயறபியல 
்பண்புகள்:

 1. ்டிவரிய�யின மு்தன மூனறு ய�ர்மங்கள் 

வபாயுக்க்ளபாகும்.  அ்தய்ன க்தபாடர்நது வரும் 

எடடு ய�ர்மங்கள் நீர்மங்க்ளபாகும் மறறும் உைர் 

ஆல்யகனகள் திட நியையில் உள்்ள்ன.  

அசிடடிலீய்ன ்தவிர பி்ற அய்னத்தும் நி்றம் 

டைகுர�ார�ாபு�பரபேன்

பபோட்ைாசியம் ப�லிரயட்

அசிட்டிலீன்

குர�ார�ாபு�ப-1- யீன்

பு�ப-1- ஐன்

ஆல்கஹால ்கலந்த

ஆல்கஹால 
்கலந்த

ஆல்கஹால 
்கலந்த

ஆல்கஹால ்கலந்த

மின்்ாறபேகுபபு
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மறறும் மணமற்றயவ. அசிடடிலீன பூண்டின மணமுயடைது.

 2. இயவ நீரில் சிறி்த்ளவு கயரயும்.  ஆ்னபால் கரிமக் கயரப்பானக்ளபா்ன க்னசீன, அசிடயடபான மறறும் 

எத்தில் ஆல்கைபால் ஆகிைவறறில் எளிதில் கயரயும்.

13.4.3.  ஆலஹகன்களின் நவதியியல ்பண்புகள் 

 முபபியணபபு கபார்்னில் யைடரஜன ககபாண்ட ஆல்யகனகள் அமிைத்்தனயம வபாய்ந்தது.  
இயவ ்ை்டிைபாக்கல் மறறும் ய�ர்க்யக விய்னகளில் ஈடு்டும். 

1.  ஆலஹகன்களின் அமிலத் தன்ஹம:

 ஆல்யகனகள் முபபியணபபு கபார்்னில் யைடரஜன ககபாண்டிருபபின  அமிைத் ்தனயம 
வபாய்ந்தயவைபாக உள்்ள்ன.  இப்ண்பிய்ன ஆல்யகனகளில் உள்்ள sp இ்னக்கைபபு கபார்்ன 
அணுக்கய்ளக் ககபாண்டு வி்ளக்கைபாம்.  sp – இ்னக்கைபபு ஆர்பிடடபாலின (50%) s-்ண்பு உள்்ளது. 
இது  ஆல்கீனில் உள்்ள sp2 இ்னக்கைபபு ஆர்பிடடபாலின  (33%) மறறும் ஆல்யகனில் உள்்ள sp3  

இ்னக்கைபபு ஆர்பிடடபாலின  (25%)  ஆகிைவறய்ற விட அதிகம்.  இ்தன விய்ளவபாக, கபார்்ன அதிக 
எைக்டரபான கவர் ்தனயம க்றுவ்தபால், கபாரங்களுக்கு H+ அைனிகய்ள வழங்கு்தல் எளி்தபாக 
நிகழகி்றது.  எ்னயவ முபபியணபபு கபார்்ன அணுக்களுடன இயணநதுள்்ள யைடரஜன அமிைத் 
்தனயம உயடை்தபாகும்.

CH2 C CHCH3 + + CH3 CH2 C C Ag
Silver butynide1-butyne

1-butyne

2-butyne

+
+

CH2 C CHCH3 + + CH3 CH2 C C Cu
Copper butynide

+
+

Cu2Cl2

CH3 C C + +CH3
No Raection due to 

absence of acidic hydrogen

2AgNO3 2NH4OH

2 NH4NO3 2H2O

2NH4OH

2 NH4NO3 2H2O

2NH4OH2AgNO3

2.  ஆலஹகன்களின் ந�ரகஹக விஹன

i)  ஹைடரஜஹன ந�ரத்தல

CH
acetylene ethylene ethane

CH + H2 CH2 CH2
H2

CH3 CH3

Pt

ii)  ைோலஜஹன ந�ரத்தல:

 CCl4 ல் உள்்ள Br2 யை (க�ம்்ழுபபு) ஆல்யகனகளுடன ய�ர்க்கம்ய்பாது, புயரபாமின கயர�ல் 
நி்றமற்ற்தபாகின்றது.  இதுயவ நிய்றவு்றபா ்தனயமயை கண்டறிவ்தறகபா்ன ய�பா்தய்னைபாகும். 

பியூட்டைன்

பியூட்டைன்

அசிட்டிலீன் எததிலீன் ஈதர்தன்

பியூட்டைன்

சில்வர் பியூட்டிடலடு

்காபபேர் பியூட்டிடலடு

அமில டஹட்�ஜன் இலடல. 
எ்ர்வ விட் இலடல.
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C CH+ Br2
H2CH

propyne 1,2 - dibromo propene 1,1,2, 2 - tetrabromo propane

3 C CH

BrBr

CH3 C CH

BrBr

CH3

Br Br

iii)  ஹைடரஜன் ைோஹலடுகஹை ந�ரத்தல:

 சீர்யமைபா்ன ஆல்யகனகளுடன யைடரஜன ைபாயைடுகள் விய்னபுரிவது எைக்டரபான 
கவர்க்பாருள் ய�ர்க்யக விய்னைபாகும்.  இவ்விய்ன மபார்யகபானிகபாஃப விதியிய்ன பின்றறுகின்ற்ன.

C C CH3CH3
HCl HCl

CH C CH3CH3

Cl

CH2 C CH3CH3

Cl

Cl
2-Butyne 2-chlorobut-2-ene

2,2-dichlorobutane

சீர்யமைற்ற ஆல்யகனுடன HBr ய�ர்க்யக விய்னைபா்னது மபார்யகபானிகபாஃப விதியின ்டி 
நயடக்றுகின்றது.

C CH2 CH3CH HBr
C CH2 CH3CH2 C CH2 CH3CH3

1-Butyne 2-Bromobut-1-ene

2,2-Dibromobutane

Br Br

Br

HBr

iv)  நீரிஹன ந�ரத்தல:

 ஆல்யகனகய்ள கமர்குரிக் �ல்ய்ட மறறும் நீர்த்்த கந்தக அமிைத்தின H2SO4 முனனியையில் 

333K கவப்நியையில், கவப்ப்டுத்துவ்தபால் நீயரற்றம் அயடநது கபார்்ய்னல் ய�ர்மங்கய்ளத் ்தருகின்ற்ன.

CH CH + HOH
Hg2+/H+ CH2 C H

OH

Isomerisation

ethene

propyne

CH3 CHO

H+HOH
Hg2+/H+ CH3 C CH2

OH

Isomerisation CH3 C
CH3

O

CH3

acetaldehyde

propan-2-one

333K

333K

3.  ஓந�ோநனற்றம்:

 ஆல்யகனகளின முபபியணபபில், ஓய�பான இயணநது ஓய�பாய்னடுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  இயவ 

பு�படபேன்

பியூட்டைன்

பியூட்டைன்

பு�படபேன்
பு�படபேன்

ஈதர்தன் அசிட்ைாலடிடஹடு

பு�பபேன்-2-ஓன்

�ாறறிய�ாக்கல

�ாறறிய�ாக்கல

குர�ார�ாபியூட்-2-யீன்

புர�ார�ாபியூட்-1-யீன்

2,2 டைகுர�ார�ாபியூட்ரைன்

2,2 டைபுர�ார�ார�ாபியூட்ரைன்

டைபுர�ார�ாபு�படபேன் பைட்�ாபுர�ார�ாபு�பரபேன்
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நீரி்னபால் நீரபாற்குக்கப்டடு கபார்்ய்னல் ய�ர்மங்கய்ளத் ்தருகின்ற்ன.  இவ்விய்னயில் உருவபாகும் 

யைடரஜன க்ரபாக்யஸைடு (H2O2), கபார்்ய்னல் ய�ர்மங்கய்ள கபார்்பாக்�லிக் அமிைங்க்ளபாக 

ஆக்சிஜய்னற்றம் க�ய்கின்ற்ன.

CH CH
O3 CH

O O

CH
O

HOH H C C

O O

H
H2O2

Methanoic acid
Acetylene

Glyoxal

2HCOOH

C CH
O3

C

O O

CH
O HOH CH3 C C

O O

H

Methanoic acid

CH3 CH3

+CH3COOH
Etahnoic Acid

H2O2[O]

Propyne

2HCOOH

H2SO

4.  ்பல்படியோககல:

 ஆல்யகனகள் இரண்டுவயகைபா்ன 

்ை்டிைபாக்கல் விய்னக்கு உட்டுகின்ற்ன

(i)  ந�ரிய  ்பல்படியோககல:

 ஈத்ய்தய்ன, குபரஸகுய்ளபாயரடு மறறும் 

அயமபானிைம் குய்ளபாயரடு கயர�ல்கள் வழிைபாக 

க�லுத்தும் ய்பாது, யநரிை  ்ை்டியை 

உருவபாக்குகின்றது.   யவய்னல் எத்திலீன.

CH2CH CH

vinyl ethylene
C CH

Cl2/NH4Cl
2CH

(ii)  வஹைய ்பல்படியோககல

 க�ஞ்சூடபா்ன இரும்பு குழபாயின வழியை 

ஈத்ய்தய்ன க�லுத்தும் ய்பாது, வய்ளை 

்ை்டிைபாக்கல் நயடக்றுகின்றது.  மூனறு 

ஈத்ய்தன மூைக்கூறுகள் ்ை்டிைபாக்கப்டடு 

க்னசீய்னத் ்தருகின்றது.

 அசிட்டிலின்

பு�படபேன்

விட்ல எததிலீன்

கிட�ஆக்ால

ப�த்த்ாயிக 
அமிலம்

ப�த்த்ாயிக அமிலம்எத்த்ாயிக அமிலம்

CH CH
Red Hot Iron tube

Benzene

3
873 K

13.4.4  ஆலஹகன்களின் ்பயன்கள்

 1. அசிடடிலீன, உயைபாகங்கய்ள உருக்கி 

இயணக்கவும் மறறும் கவடடவும் உ்தவும் ஆக்சி-

அசிடடிலீன தீச்சுடரில் ்ைன்டுகின்றது.

 2. PVC, ் பாலிவிய்னல் அசிடயடட, ் பாலிவிய்னல் 

ஈ்தர், ஆர்கபான மறறும் நியைபாஃபரீன ரப்ர்கய்ள 

்தைபாரிக்க ்ைன்டுகின்ற்ன.

?்தன மதிபபீடு

CH C + H2
H2Pt

CH3 ? ?18)

13.5. அயரபாயமடடிக்  யைடயரபாகபார்்னகள்

பபேன்சீன்

க�ஞ்சூடபா்ன
இரும்பு குழபாய்

Unit 13.indd   223 14-09-2018   19:26:32

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



224

 ஒரு நிமிடம் நி்தபானித்து, நறுமண மிக்க 

க்பாருள்கய்ள நிய்னத்துப்பார். எந்த க்பாருள்கள் உன நிய்னவிறகு வருகின்ற்ன.

 வபா�ய்ன திரவிைம், கவண்ணிைபா அல்ைது ைவங்க்டயடயின மணம் இயவ ஒவ்கவபானறும் 

கவவ்யவ்றபா்ன நறுமணங்கய்ள உயடையவ. எனினும் அயவகள் ஏய்தபா ஒனறிய்ன க்பாதுவபாக ககபாண்டுள்்ள்ன 

இயவகள் அயரபாயமடடிக்  ய�ர்மங்க்ளபால் உருவபாக்கப்டடுள்்ள்ன. (கியரக்கம் – அயரபாயமபா என்றபால் 

நறுமணம் எ்ன க்பாருள்). எனினும் சிை ய�ர்மங்கள் யவதியிைல் ்தனயமப ்டி அயரபாயமடடிக்  ்தனயமயை 

க்றறிருபபினும், குறிபபிடட நறுமணத்திய்ன க்றறிருப்தில்யை. அயரபாயமடடிக்  யைடயரபா கபார்்னகள், 

அச்ய�ர்மத்தில் கபாணப்டும் வய்ளைங்களின எண்ணிக்யகயை க்பாருத்து வயகப்டுத்்தப்டுகின்ற்ன.

(i)  ஒறய்ற வய்ளை அயரபாயமடடிக் யைடயரபா கபார்்ன (MAH)

(எ.கபா) க்னசீன (C6H6) மறறும் கடபாலுயீன(C7H8)

CH3

(ii)  ்ல் வய்ளை அயரபாயமடடிக்  யைடயரபா கபார்்ன (PAH)

(எ.கபா) நபாப்தலீன (C10H8) மறறும் ஆனதிரசீன (C14H10). 

19) C18H12 எனனும் ய�ர்மத்தில் உள்்ள 

வய்ளைங்களின எண்ணிக்யகயைக் 

கணக்கிடுக.

?்தனமதிபபீடு : 

13.5.1. ப்பயரிடும் முஹ்ற மறறும் மோறறியம் 

• அைகு 11ல் அயரபாயமடடிக்  யைடயரபா கபார்்னகய்ள க்ைரிடும் முய்றயிய்ன  நபாம் கறறுள்ய்ளபாம். 

அயரபாயமடடிக்  யைடயரபா கபார்்னின ய�ர்மம் க்னசீன ஆகும். இதில் வய்ளை கைக்ய�ன அயமபபில் 

ஒரு வடடம் வயரைப்டடு இது குறிபபிடப்டுகி்றது.

• க்னசீனில் உள்்ள ஆறு யைடரஜன அணுக்களும் �மமபாக உள்்ள்ன. ஆ்த்னபால் ஒயர ஒரு ஒறய்ற 

்திலீடடு ய�ர்மத்ய்த மடடும் ்தருகின்றது. (எ.கபா) கமத்தில் க்னசீன (C6H5-CH3) இ்தய்ன கடபாலுயீன 

எ்ன அயழக்கைபாம். 
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CH3

tolune ethylbenzene isopropylbenzene
cumene

CH2- CH3 CH- CH3CH3

• ஒயர மபாதிரிைபா்ன இரு ஒறய்ற இயணத்தி்றன அணு (அல்ைது) இரு கவவ்யவ்றபா்ன அணுக்கள் 

(அல்ைது) இரு க்தபாகுதிக்ளபால் க்னசீனில் இரடயட ்திலீடு நயடக்றும்ய்பாது, மூனறு கவவ்யவ்றபா்ன 

இடமபாறறிைங்கள் உருவபாகின்ற்ன. அவறறின இடங்கள் ஆர்ய்தபா(1,2), கமடடபா (1,3) மறறும் ்பாரபா (1,4) 
எ்ன குறிக்கப்டுகின்ற்ன. உ்தபாரணமபாக, ய�லீன எ்ன அயழக்கப்டும் யடகமத்தில் க்னசீய்னக் 

கருதுயவபாம். 

CH3

CH3

CH3

m-xylene
1,3-dimethyl benzene

CH3

CH3

o-xylene
1,2-dimethylbenzene 

CH3

p-xylene
1,4-dimethyl benzene

20)  C8H10 என்ற மூைக்கூறு வபாய்்பாடு உயடை அயரபாயமடடிக் க்ன�ய்னய்ட ய�ர்மங்கள் உள்்ள 

அய்னத்து மபாறறிைங்கய்ளத் ்தருக.

21)  C9H12 என்ற மூைக்கூறு வபாய்்பாடு உயடை ஒறய்ற ்திலிடப்டட  அயரபாயமடடிக் க்னசீன 

ய�ர்மங்கள் உள்்ள அய்னத்து மபாறறிைங்கய்ளத் ்தருக.

?்தனமதிபபீடு : 

13.5.2. அநரோநமோடடிக தன்ஹம

 ைக்கல் என்வர் அயரபாயமடடிக்  ்தனயம என்து எைடரபான அயமபபிய்ன க்பாறுத்து அயமகி்றது 

எ்ன முனகமபாழிந்தபார். ஒரு ய�ர்மம் அயரபாயமடடிக் ்தனயமயை க்றறிருக்க கீழகண்ட விதிகய்ள நிய்றவு 

க�ய்ை யவண்டும். 

 (i)  மூைக்கூறு �ம்த்ளத்தில் அயமை யவண்டும்.

 (ii)  வய்ளைத்தில் உள்்ள  π எைக்டரபானகள் முழுயமயும் உள்்ளடங்கபாத் ்தனயமயிய்னப க்றறிருக்க  

யவண்டும். 

 (iii)  வய்ளைத்தில் (4n+2) π எைடரபானகள் இருக்க யவண்டும். இங்கு n என்து முழுக்கள் ஆகும். 
(n=0,1,2….)

இதுயவ ைக்கல் விதி எ்னப்டும்.

 டைப�ததில பபேன்சீன்

பைாலுயீன்

டைலீன் டைலீன் டைலீன்

 எததில பபேன்சீன் குமீன்
ஐரைாபு�படபேல பபேன்சீன்

-

 டைப�ததில பபேன்சீன் டைப�ததில பபேன்சீன்
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ைககல விதிஹயப பின்்பறறி  சில ந�ரமஙகளின் அநரோநமடடிக தன்ஹம பின்வருமோமறு 
தீரமோனிககப்படுகி்றது.

1.

Benzene

1. க்னசீன

(i) க்னசீன �ம்த்ள மூைக்கூ்றபாகும். 
(ii) இதில் ஆறு உள்்ளடங்கபா   π எைடரபானகள் 

உள்்ள்ன.  

(iii) 4n + 2 = 6 
        4n = 6- 2 
       4n = 4
       n = 1
      இது ைக்கலீன  (4n+2) π விதியை 

பின்றறுகின்றது n = 1
எ்னயவ க்னசீன அயரபாயமபாடடிக் ய�ர்மமபாகும். 

2.

Naphthalene

2. நபாப்தலீன

(i)  நபாப்தலீன �ம்த்ள மூைக்கூ்றபாகும். 
(ii)  இதில் ்த்து உள்்ளடங்கபா π ைடரபானகள் 

உள்்ள்ன. 

(ii) 4n + 2 = 10
      4n = 10- 2 
      4n = 8
       n = 8/4 = 2
எ்னயவ நபாப்தலீன அயரபாயமபாடடிக் ய�ர்மமபாகும்.

3.

Anthracene

3. ஆனதிரசீன

(i) இஃது �ம்த்ள வய்ளை அயமபய்யும், 14 
உள்்ளடங்கபா π எைடரபானகய்ளயும் ககபாண்டுள்்ளது. 

ைக்கல் விதியை ்ைன்டுத்தி்னபால் n =3 
(ii) 4n+2=14 π எைடரபானகள் உள்்ள்ன. எ்னயவ 

இஃது அயரபாயமபாடடிக் ய�ர்மமபாகும்.

4.

Cyclo penta diene

4. வய்ளைக்னடபாயடயீன

(i) இது ஒரு �ம்த்ள அயமபய்ப க்றறுள்்ளது. 

(ii)  இதில் நபானகு π எைடரபானகள் உள்்ள்ன. 

ஆ்னபால் இந்த π எைடரபானகள் உள்்ளடங்கபா 

்தனயமயை க்றறிருப்திையை. எ்னயவ, இச்ய�ர்மம் 

அயரபாயமடடிக்  ்தனயம அற்றது. 

5.

Cyclooctatetraene

5. வய்ளைகடடரபாயீன

i. �ம்த்ள அயமபபு இல்யை

ii. எ்னயவ, இது அயரபாயமடடிக்  ய�ர்மம் அல்ை
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6

Cyclopropenylcation

6. வய்ளைபுரபபீய்னல் யநர்மின அைனி

(i) வய்ளைபுரப பீய்னல் யநர்மின அைனி �ம்த்ள 

அயமபபு உயடைது

(ii)  இங்யக இரண்டு உள்்ளடங்கபா  எைடரபானகள் 

உள்்ள்ன. 

(ii) 4n + 2 = 2 
        4n = 0
         n = 0 (முழு எண்) எ்னயவ அரபாயமடடிக் ்தனயம 

உயடைது.

13.5.3. ப்பன்சீனின் அஹமபபு:

1.  மூலககூறு வோயப்போடு 

 ்தனிம ்குப்பாய்வு மறறும் மூைக்கூறு எயட நிர்ணயித்்தல் ய்பான்ற ஆய்வுகள், க்னசீனின 

மூைக்கூறு வபாய்ப்பாடு C6H6. எ்ன உறுதி க�ய்கின்ற்ன. இதிலிருநது க்னசீன, அதிக நிய்றவு்றபா ்தனயமயை 

க்றறுள்்ள  ய�ர்மம் எ்ன அறிை முடிகி்றது.

2.  நீண்டபதோடர அஹமபபிறகு வோயபபு இலஹல:

 க்னசீ்னபா்னது ஆல்கீனகள் அல்ைது ஆல்யகனகளின ்ண்புகய்ளப க்றறிருப்தில்யை, எ்னயவ 

க்னசீய்ன நீண்ட கபார்்ன �ங்கிலி க்தபாடர் அல்ைது வய்ளை ய�ர்மமபாக கரு்த இைைபாது. எடுத்துக்கபாடடபாக 

அமிைம் கைந்த KMnO4 மறறும் கபார்்னகடடரபா குய்ளபாயரடில் உள்்ள புயரபாமினின நி்றங்கய்ள, க்னசீன 

நி்றமிழக்கச் க�ய்வதில்யை. அமிை முனனியையில், நீருடன க்னசீன விய்னபுரிவதில்யை.

3.  வஹைய அஹமபபிறகோன �ோன்றுகள் :

I)  ப்பன்சீனின் ்பதிலீடடு விஹனகள் :

 AlCl3 முனனியையில் க்னசீன புயரபாமினுடன விய்ன்டடு யமபாய்னபாபுயரபாயமபா க்னசீய்னத் 

்தருகின்றது.

C6H6 +
AlCl

C6 5H + HBrBr
bromobenzene

3Br6H6 + 6
3

+2

 ஒயர ஒரு யமபாய்னபாபுயரபாயமபா க்னசீன உருவபாவ்தபால், இதில் உள்்ள ஆறு கபார்்ன அணுக்களும் 

�மமபாக உள்்ள்ன என்ய்த அறிைைபாம்.  க்னசீனில் உள்்ள ஆறு கபார்்ன அணுக்களும் ஒரு யைடரஜய்னப 

க்றறிருநது வய்ளை அயமபபில் இருந்தபால் மடடுயம இது �பாத்திைமபாகும். 

ii)  ஹைடரஜஹன ந�ரத்தல :

 நிக்கல் விய்னயூக்கி முனனியையில், மூனறு யமபால்கள் யைடரஜனுடன க்னசீன இயணநது 

வய்ளை கைக் ய�ய்னத் ்தருகின்றது.

புர�ார�ா பபேன்சீன்
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C6H6 +
Raney Ni

C6 12H + HBr
cyclohexane

3H2

 இவ்விய்னைபா்னது, க்னசீன வய்ளை அயமபபிய்னயும் மூனறு கபார்்ன – கபார்்ன 

இரடயடபபியணபபுகய்ளயும் க்றறிருப்ய்த  உறுதி க�ய்கின்றது. 

4.  ப்பன்சீனின் பகககுநல அஹமபபு:

 1865  ஆம் ஆண்டு ஆகஸட ககக்குயை என்வர் க்னசீனில் உள்்ள ஆறு கபார்்ன அணுக்களும் 

�ம்த்ள வய்ளை அயமபபிய்ன க்றறிருப்துடன கபார்்ன-கபார்்ன ஒறய்றப பியணபபும் இரடயட பியணபபும் 

மபாறி மபாறி அயமநதிருக்கைபாம் எ்ன க்தரிவித்்தபார்.

 இ்தறகு பினவரும் இரண்டு மறுபபுகள் உள்்ள்ன.

(i) க்னசீன ஆ்னது ஒயர ஒரு ஆர்த்ய்தபா இரடயட ்திலீடு விய்ளபக்பாருய்ளத் ்தருகின்றது. ஆ்னபால் 

ககக்குயை அயமபபில், இரண்டு ஆர்த்ய்தபா இரடயட ்திலீடு விய்ளபக்பாருள்கள் இருப்ய்த 

கீழக்கண்டவபாறு அறிைப்டுகின்ற்ன. 

A

A

A

A

(்திலீடுகளுக்கு 

இயடயை இரடயட 

பியணபபு)

(்திலீடுகளுக்கு 

இயடயை ஒறய்ற 

பியணபபு)

(ii) க்னசீனில் மூனறு இரடயடபபியணபபுகள் இருபபினும், அது ஆல்கீனகய்ளப ய்பால் ய�ர்க்யக 

விய்னக்கு ஏன உட்டவில்யை என்ய்த ககக்குயை அயமபபு வி்ளக்கவில்யை இம் மறுபபுகளுக்கபா்ன 

கபாரண வி்ளக்கமபாக, க்னசீ்னபா்னது பினவரும் வியரவு �மநியையில் உள்்ள இரு வடிவங்களின 

கையவைபாக உள்்ளது எ்ன ககக்குயை க்தரிவித்்தபார்.

5.  ப்பன்சீனின் உடனிஹ�வுகள் :

 அணுக்களின  அயமவிடங்கள் மபாற்றபாமல், ஓர் ய�ர்மத்திறகு இரண்டு அ்தறகு யமற்டட 

அயமபபுகய்ள எழு்த முடியுமபா்னபால், அநநிகழயவ உடனிய�வு எ்னப்டுகி்றது. மூைக்கூறின உண்யமைபா்ன 

அயமபபு என்து, அய்னத்து உடனிய�வு அயமபபுகளின, உடனிய�வு இ்னக்கைபபு அயமப்பாகும். 

க்னசீனில், ககக்குயையின அயமபபுக்ளபா்ன (1) மறறும் (2) உடனிய�வு அயமபபுக்ளபாகும், உடனிய�வு 

்வட�ய பஹகரைன்
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அயமபபுக்ளபா்ன (1) மறறும் (2) ஆகிைவறறின உடனிய�வு இ்னக்கைபபிய்ன அயமபபு (3)  குறிபபிடுகி்றது. 

[1] [2] [3]

 அயமபபு (1) மறறும் (2) ஆகிை்ன கருத்திைைபாக மடடுயம உள்்ள அயமபபுக்ளபாகும் இவ்விரு  

உடனிய�வு அயமபபுகளின இ்னக்கைபய் க்னசீனின கரு்தப்டும் உண்யமைபா்ன வடிவமபாகும்.

6. நிரநி்றல அைவீடுகள் :

 க்னசீன �ம்த்ள அயமபபுயடைது எ்ன நிரநி்றல் அ்ளவீடுகள் கபாடடுகின்ற்ன. இவறறில் உள்்ள 

அய்னத்து கபார்்ன – கபார்்ன பியணபபுகள் �மநீ்ள முய்றயில் பியணபபு நீ்ளம் 1.40 A° ஆகும். இந்த 

மதிப்பா்னது கபார்்ன – கபார்்ன ஒறய்ற பியணபபு நீ்ளத்திறகும் 1.54A° மறறும் கபார்்ன – கபார்்ன இரடயட 

பியணபபு நீ்ளத்திறகும் 1.34A° இயடயை அயமநதுள்்ளது.

7.  மூலககூறு ஆரபிடடோல அஹமபபு :

 க்னசீனின அயமபய் மிகக்க்தளிவபாக மூைக்கூறு ஆர்பிடடபால் ககபாள்யகயின மூைம் வி்ளக்கைபாம். 

க்னசீனின உள்்ள அய்னத்து கபார்்ன அணுக்களும் sp2  இ்னக்கைபபிறகு உட்டுகின்ற்ன. ஆறு கபார்்னின  
sp2 இ்னக்கைபபு ஆர்பிடடபால்கள், ஆறு யைடரஜன அணுக்களின 1s ஆர்பிடடபால்களுடன, யநர்யகபாடடில் 

யமறக்பாருநதி, ஆறு C – H சிக்மபா பியணபபுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன. மீ்தமுள்்ள கபார்்னின sp2 இ்னக்கைபபு 

ஆர்பிடடபால்கள் ஒனறுடன ஒனறு யமறக்பாருநதி, ஆறு C – C சிக்மபா பியணபபுகய்ள உருவபாக்குகின்ற்ன

H

(a) σ பியணபபு

C

C C

C C

C

H H

HH

H

்டம் 13.6 க்னசீனில் σ பியணபபு உருவபாகு்தல்

 க்னசீனின அய்னத்து σ  பியணபபுகளும் ஒயர ்த்ளத்தில் அயமநதுள்்ள்ன. இ்தன பியணபபு 

யகபாணம் 120° ஆகும். ஒவ்கவபாரு கபார்்ன அணுவும் ஒறய்ற எைடரபாய்ன ககபாண்ட இ்னக்கைபயடைபா்த p – 

ஆர்பிடடபாயைக் ககபாண்டுள்்ள்ன. இந்த p – ஆர்பிடடபால்கள் ்க்கவபாடடில் யமறக்பாருநதி மூனறு π 
பியணபபுகய்ளத் ்தருகின்ற்ன. P – ஆர்பிடடபாலில் உள்்ள ஆறு எைடரபானகளும், ஆறு கபார்்ன 

அணுக்களுடன ்ங்கிடப்டடு உள்்ளடங்கபா அயமபய்த் ்தருகின்ற்ன. இத்்தயகை உள்்ளடங்கள் 

்தனயமைபால், வலியமைபா்ன π பியணபபு உருவபாகி, மூைக்கூறின நியைபபு ்தனயம அதிகரிக்கின்றது. 

எ்னயவ க்னசீ்னபா்னது, ஆல்கீனகள் மறறும் ஆல்யகனகள் ய்பால் ய�ர்க்யக விய்னக்கு உட்டபாமல், 
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�பா்தபாரண நி்ந்தய்னகளில் ்திலீடடு விய்னகளுக்கு உட்டுகின்ற்ன.

CH

H

H

H

H

H
C

C
C

C

C

H

H H

H
C C

CC

்டம் 13.7 அய்னத்து கபார்்ன அணுக்களும் P –ஆர்பிடடபாயைக் ககபாண்டுள்்ள்ன. 

 ஆறு P –ஆர்பிடடபால்கள் ஒனறுடன ஒனறு கைநது உள்்ளடங்கபா π மூைக்கூறு ஆர்பிடடபாயைத் 

்தருகின்றது.

8.  ப்பன்சீஹன குறித்துககோடடுதல:

  எ்னயவ, பினவரும் மூனறு வழிகளில் க்னசீய்ன குறித்துக்கபாடடைபாம். 

H

H

H

H

H

H

 Expanded form Kekule structure Short hand representation

ப்பன்சீன்  மறறும் அதன் ்படிவரிஹ� ந�ரமஙகள் 

 அ்தன ் டிவரிய� க்னசீன மறறும் இனிை நறுமணமுயடை நி்றமற்ற நிர்மங்கள் ஆகும். அயவ நீரின 

அடர்த்தியைவிட குய்றவபா்ன அடர்தியிய்ன க்றறுள்்ள்ன யமலும் நீரில் கயரைபா ்ண்பிய்ன க்றறுள்்ள்ன. 

இவறறின ஆவிகள் எளிதில் தீப்ற்றக்கூடிைது மறறும் நச்சுத்்தனயம வபாய்ந்தது.

13.5.4. அநரோநமடடிக  ந�ரமஙகளின் மூலஙகள் :

• க்னசீன மறறும் பி்ற அயரபாயமடடிக்  ய�ர்மங்கள், நிைக்கரி ்தபார் மறறும் க்டயரபாலிைத்திலிருநது 

க்்றப்டுகின்ற்ன. 

• ஆய்வகத்தில் எளிை அலி்பாடடிக் ய�ர்மங்களிலிருநது இயவ ்தைபாரிக்கப்டுகின்ற்ன. 

1.  ப்பன்சீனின் தயோரிபபு 

 கரி்தபார் என்து கரியை கவப் சிய்தவுறு்தலுக்கு உட்டுத்தும் ய்பாது  க்்றப்டும் ்பாகுத் ்தனயம 

உயடை நீர்மம் ஆகும். பின்னக் கபாய்ச்சி வடித்்தலின ய்பாது, நிைக் கரி்தபார் கவப்ப்டுத்்தப்டடு, க்னசீன, 

விரி்வா் ்வடி்வம் ப்கககுரல ்வடி்வம் சுருக்க�ா் ்வடி்வம்
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 க�ஞ்ஞபாடபா்ன குழபாய் வழியை அசிடலீய்ன 

க�லுத்தும்ய்பாது, மும்மடிைபாக்கப்டடு 

க்னசீய்னத் ்தருகின்ற்ன. இவ்விய்னயிய்ன, 

ஆல்யகனகளின ்ை ்டிைபாக்கல் விய்னயில் நபாம் 

ஏறக்னயவ கறறுள்ய்ளபாம்.

CH CH
Red Hot Iron tube

Acetylence Benzene

3
873 K

(iii) ப்பன்சீன் மறறும் படோலுவினின் 
ஆயவத்தயோரிபபு 

(அ) அநரோநமோடடிக அமிலத்தின் கோர்போகசில 
நீககம் 

 ய�பாடபா சுண்ணபாம்புடன ய�பாடிைம் 

க்னய�பாயைடயட கவப்ப்டுத்தும் ய்பாது, 

க்னசீன  ஆவி வபாயை  வடிக்கப்டுகி்றது.

C6H5COONa + NaOH C6H6 +Na2CO3
CaO

Nrhbak; ngd;NrhNal; ngd;rPd;

(ஆ) பீனோலிலிருந்து ப்பன்சீன் தயோரித்தல 

 பீ்னபால் ஆவியிய்ன தூை ஜிங்க் மீது 

க�லுத்தும்ய்பாது, அது க்னசீ்னபாக 

ஒடுக்கமயடகின்றது.

C6H5OH + Zn C6H6 +ZnO
gPdhy;

(இ) உரடஸ் – பிடடிங விஹன:

 உைர் ஈ்தர் முனனியையில் புயரபாயமபா 

க்னசீன மறறும் ஐயைபாயடபா மீத்ய்தன கயர�யை, 

உயைபாக ய�பாடிைத்துடன விய்ன்டுத்தும்ய்பாது, 

க்பாலுயீன உருவபாகுகின்றது.

C6H5Br + 2Na

C6H6CH3 + NaBr

ICH3+

NaI+

<jh;

GNuhNkh ngd;rPd;

nlhYaPd;

INahNlh kPj;Njd;

(ஈ)  ஃபிரீடல – கிரோபட விஹன 

 நீரற்ற அலுமினிைம் குய்ளபாயரடு 

முனனியையில் க்னசீய்ன கமத்தில் 

குய்ளபாயரடுடன விய்ன்டுத்தும்ய்பாது, கடபாலுவீன 

கியடக்கின்றது.

க்பாலுவின, ய�லீன ய்பான்ற எளிதில் ஆவிைபாகக்கூடிை ய�ர்மங்கள், சுமபார் 350 மு்தல் 447 K கவப்நியையில் 

வபாயை வடிக்கப்டுகின்ற்ன. இந்த வபாயுக்கள் அடுக்குமுய்ற பிரிப்பானின யமற்குதியில் 

ய�கரிக்கப்டுகின்ற்ன. 

(அடடவயண 13.5) கரித்்தபார் கபாய்ச்சி வடித்்தலின ்குதிபக்பாருடகள் 

ப்பயர பவப்பநிஹல ்பகுதிபப்போருடகளின் 
ப்பயரகள்

1. கச்�பா எண்கணய் 350 - 443 K க்னசீன, க்பாலுயீன, ய�லீன

2. நடுத்்தரச் க�றிவு எண்கணய் 443 - 503 K பீ்னபால், நபாப்தலீன

3. மியகச்க�றிவு எண்கணய் 503 - 543 K நபாப்தலீன, கிர�பால்

4. நிைக்கீழ எண்கணய் 543 - 633 K ஆனதிரசீன

5. வபாயை எச்�ம் Alone 633 K �க்யக

(ii) அசிடடிலீனிலிருந்து.

க�ஞ்சூடபா்ன
இரும்பு குழபாய்

அசிட்டிலீன் பபேன்சீன்
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C6H6 CH3Cl+

C6H5CH3 HCl+

ePuw;w 
AlCl3

ngd;rPd;

nlhYaPd;

FNshNuh kPj;Njd;

22) கிரிக்்னபார்டு விய்னக்பாருய்ளப ்ைன்டுத்தி 
க்னசீன எவ்வபாறு ்தைபாரிக்கப்டுகி்றது?

?்தன மதிபபீடு

13.4. இயறபியல ்பண்புகள் :

• க்னசீன ஓர் நி்றமற்ற நீர்மமபாகும். இது நீரில் 
கயரைபாது ஆ்னபால், ஆல்கைபால், ஈ்தர் மறறும் 
குய்ளபாயரபா்பார்மில் கயரகின்றது. 

• ஆல்யகனகள் மறறும் ஆல்கீனகள் 
வழக்கமபாக நீை நி்ற சுவபாயையுடன எரியும். 
ஆ்னபால் இது புயகயுடன எரியும். 

• இ்தன வபாயுக்கள் அதிக நச்சுத்்தனயம 
வபாய்ந்தது. இ்தய்ன நுகரும் ய்பாது மைக்கம் 
ஏற்டைபாம்.

13.5.7 நவதிப ்பண்புகள் :

1. க்னசீன உள்்ளடங்கபா π எைக்டரபானகய்ள 
க்றறிருப்்தபால் அ்தன வய்ளைமபா்னது அதிக 
எைக்டரபான அடர்வு ககபாண்ட யமைமபாக 
வி்ளங்குகின்றது. எ்னயவ க்னசீனில் 
எைக்டரபான கவர்க்பாருள் ்திலீடடு விய்னகள் 
நயடக்றுகின்ற்ன.

2. க்னசீ்னபா்னது உள்்ளடங்கபா π 
எைக்டரபானக்ளபால் நியைபபுத் ்தனயமயைப 
க்றுகி்றது. இது அதிக நியைபபுத் 
்தனயமயிய்னப க்றறிருபபினும் குறிபபிடட 
நி்ந்தய்னகளில் ய�ர்க்யக விய்ன மறறும் 
ஆக்சிஜய்னற்ற விய்னகளுக்கு 
உட்டுகின்ற்ன.

1. எலகடரோன் கவரப்போருள் ்பதிலீடடு 
விஹனகள் 

(அ) ஹ�டநரோ ஏற்றம்:

 க்னசீய்ன 330K கவப்நியையில் (அடர் 

HNO3 மறறும்  அடர் H2SO4 ) அடங்கிை யநடயரபா 

ஏற்ற கையவயுடன கவப்ப்டுத்தும் ய்பாது 

க்னசீனில் உள்்ள யைடரபாஜன யநடயரபானிைம் 

அைனிைபால்  NO2
+ ஆல் ்திலீடு க�ய்ை்டடு 

யநடயரபா க்னசீன உருவபாகி்றது.

HNO3+

NO2

+ H2O
H2SO4

iel;Nuh ngd;rPd;

330K

mlu;

அடர் H2SO4 யநடயரபானிைம் (NO2+) அைனியை 

உருவபாக்குவ்தறகபாக ய�ர்க்கப்டுகி்றது.

(ஆ)நைலஜநனற்றம்: 

 லூயி அமிைங்க்ளபா்ன FeCl3, FeBr3 

அல்ைது  AlCl3 ஆகிைவறறின முனனியையில் 

க்னசீன யைைஜனுடன (X2=Cl2, Br2,) 
விய்னபுரிநது இயணைபா்ன யையைபா க்னசீய்னத் 

்தருகின்றது. விய்னயூக்கி இல்ைபா்த நியையில் 

புளூரின வீரிைத்துடன விய்னபுரிகி்றது. 

எனினும் விய்னயூக்கி இருபபினும் அயைபாடின 

விய்னத்தி்றன அற்றது. 

Cl2+

Cl

+ HBrFeCl3

FNshNuh ngd;rPd;

(இ)�லந்போநனற்றம் :

 புயகயும் கந்தக அமிைத்துடன 
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அடர்H2SO4 + SO3) க்னசீன விய்ன்டடு, க்னசீன �ல்்பானிக் அமிைத்ய்தத் ்தருகி்றது. இங்கு எைடரபான 

கவர் கபாரணிைபா்ன SO3 ஓர் மூைக்கூ்றபாகும். இதில் யநர்மின சுயம இல்ைபா்த ய்பாதிலும், இது ஒரு வலியமைபா்ன 

எைக்டரபான கவர் க்பாரு்ளபாகும். ஏக்னனில் �ல்்ர் அணுயவச் சுறறி எண்யம எைடரபானகள் அயமபபு இல்யை. 

இவ்விய்ன ஒரு மீள்விய்னைபாகும் யமலும் நீரிை ஊடகத்தில் �ல்ய்பா நீக்கம் உட்னடிைபாக நயடக்றும். 

SO3H

+ H2O
H 2SO4

SO3

ngd;rPd; ry;ghdpf; mkpyk;

mlu;

ஈ) பிரீடல –கிரோபட ஆலஹகநலற்றம் (பமத்திநலற்றம்) : 

க்னசீய்ன ஒரு ஆல்யகல் யையைடுடன நீரற்ற AlCl3 முனனியையில்  விய்னப்டுத்தும் ய்பாது ஆல்யகல் 

க்னசீன உருவபாகி்றது.

CH3Cl+

CH3

+HCl AlCl3ePuw;w

nlhYaPd;

உ) பிரீடல – கிரோபட (அசிடஹடநயற்றம்)

 க்னசீய்ன அசிடயடல் குய்ளபாயரடுடன நீரற்ற AlCl3 முனனியையில்  விய்னப்டுத்தும் ய்பாது 

அயரல் க்னசீன உருவபாகி்றது.

CH3COCl+
AlCl 3ePuw;w

COCH3

+HCl

mrpl;NlhgPNdhd;.

(ஊ) எலகடரோன் கவரப்போருள் ்பதிலீடடு விஹன : 

 க்னசீன உள்்ளடங்கபா π - எைக்டரபானகய்ளப க்றறிருப்்தபால் எைக்ரபான அடர்வு அயமப்பாக 

க�ைல்்டுகி்றது எ்னயவ இது எைக்டரபான கவர்க்பாருள் ்திலீடடு விய்னக்கு உட்டுகின்றது
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H

+ E-Nu

E

H-Nu+

விஹன வழிமுஹ்ற,

்படி 1: எைக்டரபான கவர்க்பாருள் உருவபா்தல்

E - Nu + tpidA+f;fp E+ + Nu-tpidA+f;fp

்படி 2:  எைக்டரபான கவர்க்பாருள் அயரபாயமடடிக் வய்ளைத்திய்ன ்தபாக்குவ்தபால் கபார்்ன யநர் அைனி 

இயடநியை உருவபாகி்றது இது உடயைய�வபால் நியைபபுத்்தனயமயிய்னப க்றுகின்றது

+ E+

H

E
H

E

H

E

+

+ +

்படி 3: புயரபாடடபான இழக்கப்டடு ்திலீடடு விய்ளக்பாருள் கியடக்கி்றது.

H

E
Nu-tpidA+f;fp

E

H-Nu + tpidA+f;fp+

+

க்னசீனில் எைடரபான கவர் ்திலீடடு விய்ன நயடக்றுகி்றது. ஆ்னபால் ஆல்கீனகளில் ய�ர்க்யக   

விய்னகள் நயடபக்றுகின்ற்ன. ஏன? 

?தன்மதிபபீடு
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(ii)  ந�ரகஹக விஹன 

அ) ப்பன்சீனின் ஹைடரஜநனற்றம் 

 பி்ளபாடடி்னம் அல்ைது க்ல்யைடிைம் 

முனனியையில் க்னசீன, யைடரஜனுடன 

இயணநது விய்ளைகைக்ய�ய்னத் ்தருகி்றது. 

இதுயவ யைடரஜய்னற்றம் எ்னப்டும். 

+ Pt/Pd C6H123H2

ngd;rPd; tisan`f;Nrd;

ஆ) ப்பன்சினின் குநைோரிநனற்றம் 

 சூரிை ஒளி அல்ைது பு்ற ஊ்தபா ஒளி 

முனனியையில், க்னசீன, மூனறு மூைக்கூறுகள் 

Cl2 உடன விய்னப்டடு க்னசீன கைக்�பா 

குய்ளபாயரயட  (BHC) C6H6Cl6 ்தருகின்றது. 

இ்தய்ன யகமக்ய�ன அல்ைது லிண்யடன 

எ்ன அயழக்கப்டுகின்றது. இது ஒரு சி்றந்த 
பூச்சிககபால்லி  மருந்தபாகும். 

+

H Cl
H

Cl

H

Cl

Cl
H

Cl

H
H

Cl

BHC

3Cl2

ngd;rPd;

GwCjh

இ) ஆகசிஜநனற்றம் 

அ) ஆவி – நிஹல ஆகசிஜநனற்றம்

 க்னசீன வலியம மிகு 

ஆக்சிஜய்னறறியுடன விய்னபுரிைபாமல் 

நியைபபுத்்தனயம உயடை்தபாக உள்்ளது  ஆ்னபால் 

773K  கவப்நியையில், V2O5  முனனியையில், 

க்னசீனின வபாயுயவ ஆக்சிஜனுடன கைநது  

க�லுத்தும் ய்பாது ஆவி – நியை ஆக்சிஜய்னற்றம் 

அயடகின்றது. இங்கு வய்ளைம் உயட்டடு 

கமலியிக் அமிைம் நீரிலி உருவபாகின்றது. 

O2, V2O5

773 K

CH

CH

COOH

COOH

CH

CH

CO

CO
O + H2O

nkypapf; mkpyk;

nkypapf; mkpy tPhpapyp

ஆ) பிரக ஒடுககம்

 க்னசீய்ன நீர்ம அம்யமபானிைபா அல்ைது 

அல்கைபாலில் உள்்ள Na அல்ைது Li ஐக் ககபாண்டு 

ஒடுக்கும் ய்பாது  1, 4- ய�க்ய்ளபாகைக்ஸைபாயடயீன 

உருவபாகின்றது. இம்முய்ற வய்ளை யடயீன 

எளிதில் ்தைபாரிக்கப ்ைன்டுகி்றது.

1)Ni or Li
jput NH3

2)ROH

1>4-irf;Nshn`f;Nrd;

 க்னசீய்ன ஈத்ய்த்னபாக மபாறறுக 

அவ்விய்னயின க்ையர எழுதுக. 

?தன்மதிபபீடு 

13.5.5 ஒறஹ்ற ்பதிலீடடு ப்பன்சீனில 
உள்ை விஹனப�யல பதோகுதியின் 
ஆறறுப்படுத்தும் தன்ஹம.

 ஒறய்ற ்திலீடு அயடந்த க்னசீ்னபா்னது 

எைக்டரபான கவர்க்பாருள் ்திலீடடு விய்னக்கு 

உட்டும் ய்பாது, அவ்விய்னயின யவகம் மறறும் 

உள்வரும் எைக்டரபான கவர் க்பாரு்ளபா்னது 

க்னசின வய்ளைத்திய்ன ்தபாக்கும் இடம் 

ஆகிை்ன ஏறகக்னயவ க்னசீனில் உள்்ள 

(்திலிடயமந்த) விய்னக�ைல் க்தபாகுதிக்ளபால் 

தீர்மபானிக்கப்டுகின்ற்ன. க்னசீலின 

வய்ளைத்தின விய்னத்தி்றய்ன அதிகரிக்கச் 

க�ய்யும் அத்்தயகை க்தபாகுதிகள் கி்ளர்வுறுத்தும் 
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க்தபாகுதிகள் எ்னப்டுகின்ற்ன. அய்த யநரத்தில் 

விய்னயின யவகத்திய்ன குய்றக்கும் க்தபாகுதிகள் 

கி்ளரிவு நீக்கும் க்தபாகுதிகள் எ்னப்டுகின்ற்ன. 

யமலும் இத்க்தபாகுதிகள், உள்வரும் எைக்டரபான 

கவர்க்பாருய்ள க்னசீன வய்ளைத்தின 

எவ்விடத்திறகு ஆறறுப்டுத்துகின்ற்ன 

என்்தய்னய் க்பாருத்து இரு வயகக்ளபாகப 

பிரிக்கைபாம். ஆர்த்ய்தபா மறறும் ்பாரபா இடங்களில் 

எைக்ரபான அடர்விய்ன அதிகரிக்கச் க�ய்யும் 

க்தபாகுதிகள் ஆர்த்ய்தபா ்பாரபா ஆறறுப்டுத்துகள் 

எ்னவும், கமடடபா இடத்தில் எைக்டரபான அடர்விய்ன 

அதிகரிக்கச் க�ய்யும் க்தபாகுதிகள் கமடடபா 

ஆறறுப்டுத்திகள் எ்னவும் அயழக்கப்டுகின்ற்ன 

ஒறய்ற ்திலீடடு க்னசீனில் உள்்ள 

க்தபாகுதிகளின ஆறறுப்டுத்தும் ்தனயம சிை 

எடுத்துக்கபாடடுகளுடன கீயழ  வி்ளக்கப்டடுள்்ள்ன. 

ஆரத்நதோ மறறும் ்போரோ ஆறறுப்படுத்திகள்:

 அய்னத்து கி்ளர்வுறுத்தும் க்தபாகுதிகளும் 

ஆர்த்ய்தபா - ்பாரபா ஆறறுப்டுத்திக்ளபாகும். 

எடுத்துக்கபாடடு  –OH, -NH2, NHR, 
-NHCOCH3, -OCH3-CH3 – C2H5 மு்தலிை்ன. 

பீ்னபாலிக் (-OH) க்தபாகுதியின ஆற்றல்்டுத்தும் 

்தனயமயை நபாம் கருதுயவபாம். பீ்னபால் ஆ்னது 

பினவரும் உடனிய�வு அயமபபுகளின 

இ்னக்கைப்பாகும்.

 

OH

OH OH OH

OH

 இந்த உடனிய�வு அயமபபுகளில் எதிர் 

மின சுயமைபா்னது வய்ளைத்தின ஆர்த்ய்தபா மறறும் 

்பாரபா இடங்களில் கபாணப்டுகின்ற்ன. யமலும் 

க்னசீன வய்ளைத்துடன இயணக்கப்டடுள்்ள்ன 

க்தபாகுதியில் உள்்ள ்தனித்்த இரடயட 

எைக்டரபான ஆ்னது வய்ளைத்துடன 

உடனிய�வில் ஈடு்டுவ்தபால் வய்ளைமபா்னது 

அதிக க்னசிய்னக்கபாடடிலும் அதிக எைக்ரபான 

க�றிவிய்ன க்றுகி்றது. கமடடபா இடத்துடன 

ஒபபிடும்ய்பாது ஆர்த்ய்தபா மறறும் ் பாரபா இடங்களில் 

எைக்டரபான அடர்வு அதிகமபாக கபாணப்டுகி்றது. 

எ்னயவ பீ்னபாலிக் க்தபாகுதிைபா்னது க்னசீன 

வய்ளைத்திய்ன கி்ளர்வு்றச் க�ய்வதுடன, புதி்தபாக 

உள்வரும் எைக்ரபான கவர் க்பாருய்ள ஆர்த்ய்தபா 

அல்ைது ்பாரபா இடத்திறகு ஆறறுப்டுத்துகி்றது.

 எ்னயவ -OH  க்தபாகுதிைபா்னது ஆர்த்ய்தபா 

மறறும் ்பாரபா ஆறறுப்டுத்தும் கி்ளர்வுறுத்தும் 

க்தபாகுதிைபாகும்.

 அயரல் ைபாயைடுகளில், யைைஜனகளில்  

-I விய்ளவின கபாரணமபாக (எைக்டரபாய்ன 

கவர்நதிருக்கும் ்தனயம) க்னசீன வய்ளைத்தின 

எைக்டரபான அடர்வு குய்றகின்ற்னது எ்னயவ 

எைக்டரபான கவர்க்பாருள் ்தபாக்குவ்தறகு கி்ளர்வு 

நீக்கிைபாக இத்க்தபாகுதிகள் உள்்ள்ன எனினும் 

ைபாைஜனகளில் கபாணப்டும் ்தனித்்த இரடயட 

எைக்டரபானகள் க்னசீன வய்ளைத்தின π 
எைக்ரபானகளுடன உடனிய�வில் ஈடு்டுவ்தபால் 

ஆர்த்ய்தபா மறறும் ்பாரபா இடங்களில் எைக்டரபான 

அடர்வு அதிகரிக்கின்றது. எ்னயவ ைபாைஜன 

க்தபாகுதிகள் ஆர்த்ய்தபா ்பாரபா ஆற்றல்்டுத்தும் 

கிளிர்வு நீக்கும் க்தபாகுதிக்ளபாகும்

பமடடோ ஆறறுப்படுத்திகள்

 க்பாதுவபாக அய்னத்து கி்ளர்வு நீக்கும் 

க்தபாகுதிகள் கமடடபா ஆற்றல்்டுத்திக்ளபாகும் 

எடுத்துக்கபாடடபாக –NO2, -CN, -CHO, -COR, 
-COOH, -COOR, -SO3H மு்தலிை்ன (-CHO)  
க்தபாகுதிகள் கமடடபா ஆற்றல்்டுத்தும் ்தனயமயை 

நபாம் கருதுயவபாம். க்ன�பால்டியைடு பினவரும் 

வடிவங்களின உடனிய�வு இ்னக்கைப்பாகும்.
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கவளி எரித்்தல், க்டயரபாலிைத்தின இைறயக 
கசிவு, புய்தக்பாருள் ்டிமம் மறறும் எரிமயைச் 
க�ைல்்பாடுகள் ஆகிை்னவறறின மூைமபாகவும் ்ை 
வய்ளை அயரபாஅமடடிக் யைடயரபாகபார்்னகள் 
உருவபாகின்ற்ன. இயவகள் நச்சுத்்தனயம மறறும் 
புறறுயநபாய் உருவபாக்கும் ்தனயமயுயடையவ 
மனி்தர்களில் இரத்்த மண்டைம் ஆகிை்னவறய்ற 
்பாதிக்கின்ற்ன. இயவகள் கதிர்வீச்சிய்னப 
ய்பான்ற விய்ளயவ ஏற்டுத்தும் ்தனயமயுயடைது 
நீண்ட கபாை ்ைன்பாடு கபாரணமபாக மர்னு 
்பாதிபபுகள் ஏற்டும். ்ை வய்ளை அயரபாயமடடிக்  
ய�ர்மங்களுக்கபா்ன சிை எடுத்துக்கபாடடுகள் 
 ‘L’ அயமபபுயடை PAH-கள் மிகவும் 
நச்சுத்்தனயம மறறும் புறறுயநபாய் கபாரணிைபாக 

இருக்கின்றது

1,3- ngd;];ighPd;

1>3-ngd;];Md;j;urPd;

சிககரட புயக  புயகயியை கரி எரிக்கப்டட 

உணவுகள் க்டயரபால் புயக ஆகிையவ

1,2,5,6 ilngd;];Md;j;urPd;

க்டயரபால் மறறும் கரி எரிக்கப்டட உணவு 

வயககள் புயக ஆகிையவ

C

C
OH

H O
C

H O
C

H O

C
H O

 இந்த உடனிய�வு அயமபபுகளில் யநர் மின 
சுயமைபா்னது வய்ளைத்தில் கபாணப்டுகின்றது. 
உடனிய�வி்னபால் அனுக்களின மீ்தபா்ன இந்த 
யநர்மினசுயம உள்்ளடங்கபா ்தனயமயிய்ன 
க்றுகி்றது. இ்த்னபால் வ்ளைமபா்னது க்னசீய்னக் 
கபாடடிலும் குய்றவபா்ன எைக்டரபான அடர்விய்னப 
க்றுகி்றது. இங்கு -CHO க்தபாகுதியின  - I 
விய்ளவின கபாரணமபாக க்னசீனின ஒடடுகமபாத்்த 
அடர்த்தி குய்றகி்றது எ்னயவ எைக்ரபான 
கவர்க்பாருள் ்திலீடடு விய்னக்கு இத்க்தபாகுதி 
கி்ளர்வுநீக்கும் க்தபாகுதிைபாக உள்்ளது. எனினும், 
எைக்டரபான உடனிய�வு அயமபபுகய்ள ஒபபீடடு  
யநபாக்கும் ய்பாது o,p இடத்தில் எைக்டரபான 
அடர்வு அதிகமபாக உள்்ளது எ்னயவ -CHO 
க்தபாகுதிைபா்னது கமடடபா ஆற்றல்்டுத்தி மறறும் 

கி்ளர்வு நீக்கிைபாகும்.

க்னசீய்னக் கபாடடிலும் கடபாலுயீன எளிதில் 

ஆக்சிஜய்னற்றம் அயடயும் ஏன?

?தன்மதிபபீடு 

13.5.6.  புறறுந�ோய உருவோககும் தன்ஹம 
மறறும் �ச்சுத்தன்ஹம

  க்னசீன மறறும் ்ை வய்ளை 
அயரபாயமடடிக் யைடயரபாகபார்்னகள் 
ஆகிை்ன  கரித்்தபார், க்டயரபால், மரம் ஆகிை்ன 

முழுயமைபாக எரிக்கப்டபா்த ய்பாது உருவபாகும் 

சுறறுச்சூழல் மபாசு்டுத்திக்ளபாகும் தி்றந்த 
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ஹைடநரோ கோர்பன் விஹனகளின் பதோகுபபு வஹர்படம்
jahupg;G Kiwfs;                           Ntjpg;gz;Gfs;

vupjy;

   R H

H2
Pd/Pt

fhh;ghf;]py;
ePf;fk;

Zn/HCl
xLf;Fk; fhuzp
Na-cyu; <jh;
cu;l;]; tpid

R-X /Zn

g;uhd;f;yhd;L
Kiw

H2O

H2O

RCH CH R
My;fPd;fs;

R C C R
My;ifd;

RCOONa
fhh;ghf;]pypf; 
mkpyq;fspd;
Nrhbak; cg;G

fhh;ghf;]pypf; 
mkpyq;fspd;
Nrhbak; my;yJ 
nghl;lhrpak; cg;G

RX
My;ify;
`hiyL

fpupf;dhu;L
tpidg;nghUs;

R MgCl

RCOONa 
    (or) 

RCOOK

(3n-1)/2) O2
nCO2 +  (n+1) H2O + ntg;gk;

X2/ h
`hy[Ndw;wk;

mNuhNkl;bf; 
Nru;kkhf;fy; mNuhNkl;bf; 

i`l;Nuhfhh;gd;

My;ify;`hiyL
R X

CrO3 /Al2O3/873 k

H2O (ePuhtp) + Ni + 1273 K
CO (g) + H2 (g)

ntg;gg;gpsj;jy;

khw;wpakhf;fy;
khw;wpa My;Nfd;fs;

CaO/NaOH

Nfhy;gpd;
kpd;dhw;gFj;jy; Kiw

My;Nfd;fs;

My;Nfd;fs;+ my;fPd;fs;

R CH CH2

H2

X2 (X=Cl, Br)

H2O/H+

R CH CH2

X X

R CH CH3

3

HX -khh;Nfhdpfh/g; tpjp

R CH2 CH2

X
R CH CH3

X

My;ify;
`hiyL

 KMnO4

KMnO4 / H+

R CH CH

OH OH

R COOH

O3

         H2SO4 or Al2O3

R C CH

R OH

KOH

Zn/CH3OH

R X

Alkynes

R CH CH2

X X

R CH COOK

R CH COOK

Pd - CaCO3

OH

Zn

273 K

jahupg;G Kiwfs;                           Ntjpg;gz;Gfs;

i`l;u[Ndw;wk; My;Nfd;fs;

`hy[Ndw;wk;

My;f`hy;fs;

i`l;;Nuh`hy[Ndw;wk;

Fspu;e;j ePu;fye;j

fhh;ghf;]pypf; 
mkpyk;

XNrhidL

gygbahf;fy; ePz;l rq;fpypj; 
njhlh; gygbfs;

My;bi`L

nguhf;i]L
 HX

My;f`hy;

My;ifd;fs;

ePu; ePf;f tpid

fl;Lg;gLj;jg;gl;l
i`l;u[Ndw;wk; 

i`l;Nuh`hy[d;
ePf;fk;

My;f`hy; fye;j

`hy[d; ePf;fk;

My;fPd;fs;

ypd;l;yhh; tpidA+f;fp

mlu;

My;ify;
`hiyL

tprpidy; 
il`hiyL

ilfhh;ghf;]pypf; mkpyj;jpd; 
nghl;lhrpak; cg;G

Nfhy;g;G
kpd;dhw;gFj;jy;

tprpidy; il`hiyL

ePNuw;wk;

Unit 13.indd   239 14-09-2018   19:26:40

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



240

R C C H

Pt/ Ni
H2

Pt/Ni

Br2

R C
Br

Br
CH
Br

Br

HCl R C
Cl

CH2

+R CH C H
Cl

H2O / Hg2+/H+
RCH2 CCH3

O

Br2
R CH CH2

R CH2 C
Cl

Cl
OH

CH COOK

CH COOK

33 K

jahupg;G Kiwfs; Ntjpg;gz;Gfs;

My;f`hy;

fye;j KOH

Nfhy;gpd; 
kpd;dhw;gFj;jy;
Kiw

My;ifd;fs;

i`l;u[Ndw;wk;
My;fPd;fs; My;Nfd;fs;

GNuhkpNdw;wk;

i`l;Nuh
`hy[Ndw;wk;

gygbahf;fy;
tisa gygbfs;

XNrhNdw;wk;
XNrhidL fhh;ghf;]pypf; mkpyk;

மதிபபிடுக

�ரியோன விஹடஹய நதரவு ப�யக.

1. ஈத்ய்தனின மய்றத்்தல் மறறும் எதிகரதிர் 
வ� அயமபபுகய்ள ஒபபிடும் ய்பாது 
பினவருவ்னவறறுள் �ரிைபா்னக் கூறறு எது? 
(NEET)

அ) ஈத்ய்தனின மய்றத்்தல் வ� அயமபபில் 

முறுக்க திரிபு கபாணப்டினும் எதிர் எதிர் 

வ� அயமக்ய்க் கபாடடிலும் மய்றத்்தல் 

வ� அயமபபு அதி்த நியைபபுத் ்தனயம 

உயடைது.

ஆ) ஈத்ய்தனின எதிகரதிர் வ� அயமப்பா்னது 

மய்றத்்தல் வ� அயமபய்க்கபாடடிலும் 

அதிக நியைபபுத்்தனயம உயடைது 

ஏக்னனில் எதிகரதிர் அயமபபில் முறுக்கத் 

திரவ ஏதுமில்யை.

இ) ஈத்ய்தனின எதிகரதிர் வ� அயமப்பா்னது 

மய்றத்்தல் வ� அயமபபிய்னக் கபாடடிலும் 

குய்றவபா்ன நியைபபுத் ்தனயம உயடைது 

ஏக்னனில் எதிகரதிர் அயமபபில் முறுக்கத் 

திரிபு கபாணப்டுகி்றது.

ஈ) ஈத்ய்தனின எதிகரதிர் வ� அயமப்பா்னது 

மய்றத்்தல் வ� அயமபபிய்னக் கபாடடிலும் 

குய்றவபா்ன நியைபபுத் ்தனயம உயடைது 

ஏக்னனில் எதிகரதிர் அயமபபில் முறுக்கத் 

திரிபு கபாணப்டுவதில்யை

2. C2H5 Br + 2Na  →
cyu; <jh;  C4H10 + 

2NaBr யமறகண்டுள்்ள விய்ன பினவரும் 

எவ்விய்னக்கபா்ன எடுத்துக்கபாடடபாகும்?

 அ) ரீமர் - டீமன விய்ன 

 ஆ) உர்டஸ விய்ன

 இ) ஆல்டபால் குறுக்க விய்ன 

 ஈ) ைபாஃபகமன விய்ன

3. (A) என்ற ஆல்யகல் புயரபாயமடு ஈ்தரில் 

உள்்ள ய�பாடிைத்துடன விய்னபுரிநது 4,5 - 

யட எத்தில் ஆக்யடய்னத் ்தருகின்றது (A) 
என்ற ய�ர்மமபா்னது.

 அ) CH3 (CH2)3 Br

 ஆ) CH3(CH2)5 Br

 இ) CH3(CH2)3 CH(Br)CH3

 ஈ) CH3 – (CH2)2 – CH (Br) – CH2

             |

           CH3
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4. ஈத்ய்தனில் C-H  பியணபபு மறறும் C-C 
ஆகிை பியணபபுகள் முய்றயை பினவரும் 

யமற க்பாருநது்தல் உருவபாகின்றது

 அ) sp3 – s மறறும் sp3 – sp3   
ஆ) sp2 – s மறறும் sp2 – Sp2

 இ) sp – sp மறறும் sp – sp   
ஈ) p – s மறறும்p – p

5. பின வரும் விய்னயில்,

 

Br2

CH3

hυ

 அதிக அ்ளவில் க்்றப்டும் மு்தனயம 

விய்னக்பாருள்

 அ) 

CH2 - Br

 ஆ) 

CH3

Br

 இ) 

CH3

Br
 ஈ) 

CH3

Br

6. பின வரு்்னவறறுள் ஒளி சுழறறும் 

்தனயமயுயடைது எது?

 அ) 2 - கமத்தில் க்னயடன 

 ஆ) சிடரிக் அமிைம் 

 இ) கிளி�ரபால்

 ஈ) யமறகண்டுள்்ள எதுவுமில்யை

7. க்பாடடபாசிைம் அசிடயடடடின நீர்க்கயர�யை 

மின்னபாற்குக்கும் ய்பாது யநர் மினவபாயில் 

உருவபாகும் ய�ர்மம்

 அ) CH4 மறறும்  H2  

 ஆ) CH4 மறறும் CO2 

 இ) C2H6 மறறும் CO2

 ஈ) C2H4 மறறும்  Cl2

8. ய�க்ய்ளபா ஆல்யகனகளின க்பாது வபாய்்பாடு

 அ) CnHn   ஆ) CnH2n

 இ) Cn H2n–2  ஈ) Cn H2n+2

9. வபாயு நியையில் உள்்ள புயரபாமினுடன 

உட்னடிைபாக விய்னபுரியும் ய�ர்மத்தின 

வபாய்்பாடு  (NEET)

 அ) C3H6  ஆ) C2H2  

 இ) C4H10  ஈ) C2H4

10. பினவருவ்னவறறுள் எந்தச் ய�ர்மம், HBr  
உடன விய்ன்டடு அ்தய்ன க்தபாடர்நது 

நயடக்றும் நீக்கவிய்ன அல்ைது யநரடிைபா்ன 

நீக்க விய்னயின மூைம் புரபபீய்னத் 

்தரபாது?(NEET)

 அ)  

 ஆ) CH3 – CH2 – CH2 – OH

 இ) H2C = C = 0

 ஈ) CH3 – CH2 – CH2Br

11. பினவரும் ஆல்கீனகளுள் ஒடுக்க 

ஓய�பாய்னற்ற விய்னயின மூைம்  

புரப்ய்னபாய்ன மடடும் ்தருவது எது?

 அ) 2 - கமத்தில் புரபபீன

 ஆ) 2- கமத்தில் பியூட -1- ஈன

 இ) 2,3 - யட கமத்தில் பியூட-1- ஈன

 ஈ) 2,3 - யடகமத்தில் பியூட -2- ஈன

12. 2- புயரபாயமபா -2- கமத்தில் பியூடயடய்ன 

ஆல்கைபால் கைந்த KOH உடன 

க�ைல்்டுத்தும் ய்பாது அதிகஅ்ளவு 

உருவபாகும் மு்தனயம விய்ள க்பாருள்

 அ) 2 – கமத்தில் பியூட -2 – ஈன 

 ஆ) 2 – கமத்தில் பியூடடன-1- ஆல்

 ஆ) 2 – கமத்தில் பியூட -1- ஈன

 ஆ) 2 – கமத்தில் பியூடடன-2 – ஆல்
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13. பினவரும் விய்னயின அதிக அ்ளவு 

உருவபாகும் மு்தனயம விய்ளக்பாருள் 

 (CH3)2 C = CH2 
ICl →

 அ) 2- குய்ளபாயரபா -1- அையடபா -2- கமத்தில் 

புரபய்ன 

 ஆ) 1- குய்ளபாயரபா -2- அையடபா -2- கமத்தில் 

புரபய்ன

 இ) 1,2- யட குய்ளபாயரபா -2- கமத்தில் 

புரபய்ன

 ஈ) 1,2- யட அையடபா -2- கமத்தில் புரபய்்ன

14. பினவரும் ய�ர்மத்தின IUPAC க்ைர்

 

C = C
CH2–CH3

Cl

IH3C

அ) டிரபானஸ -2- குய்ளபாரபா -3- அையடபா -2- 
க்னயடன

ஆ) சிஸ -3- அையடபா -4- குய்ளபாயரபா -3- 
க்னயடன

இ) டிரபானஸ -3- அையடபா -4- குய்ளபாயரபா -3- 
க்னடீன

ஈ) சிஸ -2- குய்ளபாயரபா 3- அையடபா -2- க்னடீன

15. சிஸ – 2 – பியூடடீன மறறும் டிரபானஸ -2- 
பியூடடீன ஆகிை்ன

 அ) வ� அயமபபு மபாறறிங்கள்

 ஆ) கடடயமபபு மபாறறிைங்கள்

 இ) பு்றகவளி மபாறறிங்கள் 

 ஈ) ஒளி சுழ்றச்சி மபாறறிங்கள்

16. பினவரும் விய்னைன ய�ர்மம் (A) ஐக் 

கண்டறிக

CHC6H5 O

+ (A)
i) O3

ii) Zn/H2O

 a) 

CHO

  b) 

CHO

 

 இ) 

OH

   ஈ) 

COOH

17. CH2 – CH2
( )A → CH ≡ CH,இங்கு A ,

    |          |

   Br        Br என்து

 அ) Zn  ஆ) Conc H2SO4 
இ) ஆல்கைபால் கைந்த. KOH 
ஈ) நீர்த்்த H2SO4

18. அடர் H2 SO4  மறறும் HNO3 ஆகிை 

கையவைபால் க்னசீன யநடயரபா ஏற்றம் 

கையவைபால் க்னசீன யநடயரபா 

ஏற்றம் அயடயும் விய்னயைக் கருதுக. 

விய்னக்கையவயில் அதிக அ்ளவு KHSO4 

ய�ர்க்கப்டின, யநடயரபா ஏற்ற விய்னயின 

யவகம்

 அ) மபாற்றமயடைபாது 

 ஆ) இரு மடங்கபாகும்

 இ) அதிகமபாகும்  

 ஈ) குய்றயும்

19. பினவரும் மூைக்கூறுகளில் அய்னத்து 

அணுக்களும் �ம்த்ளத்தில் உள்்ள்ன.

 அ)  

 ஆ) 
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 இ) 

 ஈ) அ) மறறும் ஆ)

20 புரபய்ய்ன க�ஞ்சூடடு நியையில் உள்்ள 

இரும்புக் குழபாயின வழியை க�லுத்தும் 

ய்பாது க்்றப்டும்

 அ) 

CH3

CH3H3C

 

 ஆ) 

CH3

CH3

C3H
  

 இ) 

CH3

CH3

CH3
  

 ஈ) இயவ எதுவுமில்யை

21. 
CH2–CH=CH2 HCl

(A) ஆ்னது

 அ )  
CH2 – CH = CH2

Cl

 
 

 ஆ)  
CH2 – CH = CH2

Cl

 இ)  அ) மறறும் ஆ)

 ஈ) 

  Cl

    |

CH2 – CH = CH2

22. பின வருவ்னவறறுள் அயரபாயமடடிக் 

்தனயமயை க்றறிருக்கபா்தது எது?

 அ)  ஆ) 

 இ) 
S

  ஈ) 

23. பினவருவ்னவறறுள் எளி்தபாக ஃபிரீடல் - 

கிரபாபட விய்னயில் ஈடு்டபா்த ய�ர்மம் எது ? 
(NEET)

 அ) யநடயரபா க்னசீன 

 ஆ) கடபாலுவீன 

 இ) கியூமீன 

 ஈ) ய�லீன

24. கமடடபா ஆறறுப்டுத்தும் சிை க்தபாகுதிகள் 

கியழ ககபாடுக்கப்டடுள்்ள்ன. அவறறில் 

அதிக கி்ளர்வு நீக்கும் க்தபாகுதி எது?

 அ) – COOH  ஆ) – NO2  
இ) – C ≡ N  ஈ) – SO3H

25. பினவருவ்னவறறுள் ஃபரீடல் - கிரபாபட 

விய்னயில் யையைடு ்குதிப க்பாரு்ளபாக 

்ைன்டுவது எது?

 அ) குய்ளபாயரபா க்னசீன

 ஆ) புயரபாயமபா க்னசீன 

 இ) குய்ளபாயரபா ஈத்ய்தன

 ஈ) ஐய�பா புரபய்ல் குய்ளபாயரடு

26. ய�பாடிைம் புரபியைபாய்னடயட கபார்்பாக்சில் 

நீக்க விய்னக்கு உட்டுத்தி ஒரு ஆல்யகன 

்தைபாரிக்கப்டுகி்றது. அய்த ஆல்யகய்ன 

பினவரும் எம்முய்றயிய்னப ்ைன்டுத்தி 

்தைபாரிக்கைபாம்?

அ) விய்னயூக்கி முனனியையில் புரபபீனின 

யைடரஜய்னற்றம்
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ஆ) அையடபாமீத்ய்தனுடன உயைபாக 

ய�பாடிைத்தின விய்ன

இ) 1- குய்ளபாயரபா புரபய்ன ஒடுக்கம்

ஈ) புயரபாயமபா மீத்ய்தனின ஒடுக்கம்

27. பினவருவ்னவறறுள் எது அலி்பாடடிக் 

நிய்றவுற்ற யைடயரபாகபார்்்னபாகும்.

 அ) C8 H18 ஆ) C9 H18

 இ) C8 H14  ஈ) இயவைய்னத்தும்

28. பினவரும் விய்னயில் ய�ர்மம் 'Z' ஐக் 

கண்டறிக

C H O X YAl O
K

O Zn H O
2 6

2 3 3 2
623 →  →  →

/ (Z)

 அ) ்பார்மில்டியைடு 

 ஆ) அசிடடபால்யைடு

 இ) ்பார்மிக் அமிைம்

 ஈ) எதுவுமில்யை

29. க்ரபாக்யஸைடு விய்ளவு பின வரு்்னவறறுள் 

எச்ய�ர்மத்தில் உணர முடியும்

 அ) ஆக்ட – 4 –  ஈன

 ஆ) கைக்ஸ  – 3 – ஈன

 இ) க்னட– 1 –  ஈன

 ஈ) பியூட – 2 – ஈன

30. 2 –  பியூடயடனின குய்ளபாரிய்னற்றத்்தபால் 

க்்றப்டுவது 

 அ) 1- குய்ளபாயரபா பியூடயடன

 ஆ) 1,2 - யடகுய்ளபாயரபா பியூடயடன

 இ) 1,1,2,2 - கடடரபா குய்ளபாயரபா பியூடயடன

 ஈ) 2,2,3,3 - கடடரபா குய்ளபாயரபா பியூடயடன

31. பினவருவ்னவறறிறகு IUPAC முய்றயில் 

க்ைரிடுக

 1) CH3–CH=CH–CH=CH–C≡C–CH3

    C2H5     CH3

    |    |

 2) CH3– C   –   C   – C ≡ C – CH3

    |   |

   CH3   H

 3) (CH3)3 C – C ≡ C – CH (CH3)2

 4) எத்தில் ஐய�பாபுரபய்ல் அசிடடிலின 

கண்டறி

 5) CH ≡ C – C ≡ C – C ≡ CH

32. பினவரும் க்தபாடர் விய்னகளில் A,B,C 
மறறும் D ய�ர்மங்கய்ளக் கண்டறி

 C H 3 – C H 2 – B r
alc. KOH

A  
Cl2 / CCl4   B

   

i) O3

ii) Zn/H2O
 

NaNH2

  

  C    D
 அயரபாயமடடிக் எைக்டரபான கவர் க்பாருள் 

்திலீடடு விய்னகளில் ஆர்த்ய்தபா, ்பாரபா 

ஆற்றல்்டுத்திகய்ள வி்ளக்குக.

33. ஒரு ஆல்கீன யடயையைடிலிருநது 

புரபய்ய்ன எவ்வபாறு ்தைபாரிக்கைபாம் ?

34. C6H13Br என்ற மூைக்கூறு வபாய்்பாடுயடை 

ஒரு ஆல்யகல் ைபாயைடபா்னது யைடயரபா 

ைபாைஜன நீக்க விய்னக்கு உட்டடு X மறறும் 

Y ஆகிை C6H12 மூைக்கூறு வபாய்்பாடடிய்ன 

உயடை இரு மபாறறிை ஆல்கீனகய்ளத் 

்தருகி்றது. ஒடுக்க ஓய�ய்னற்றத்திறகு 

உட்டுத்தும் ய்பாது X மறறும் Y ஆகிை்ன 

CH3COCH3, CH3CHO, CH3CH2CHO 
and (CH3)2 CHCHOஆகிை்னவறய்றத் 

்தருகின்ற்ன. ஆல்யகல் ைபாயையடக் 
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கண்டறிக

35. க்னசீனின யநடயரபா ஏற்ற விய்னயின 

விய்ன வழிமுய்றயிய்ன வி்ளக்குக

36. ஒரு ய�ர்மத்தின அயரபாயமடடிக் 

்தனயமயைப ைக்கல் விதிப்டி எவ்வபாறு 

தீர்மபானிக்கைபாம்

37. க்னசினிலிருநது பினவரும் ய�ர்மங்கய்ளத் 

்தைபாரிக்க உ்தவும் வழிமுய்றயிய்னத் ்தருக.

 1) 3- குய்ளபாயரபா யநடயரபா க்னசின

 2) 4- குய்ளபாயரபா கடபாலுவீன

 3) புயரபாயமபா க்னசின

 4) m- யட யநடயரபா க்னசீன

38. புரபய்ன மறறும் புரபபீய்ன யவறு்டுத்தி 

அறிை உ்தவும் எளிை ய�பா்தய்னயை கூறுக

39. ஐய�பா பியூடயடலிய்ன அமிைம் கைந்த 

க்பாடடபாசிைம் க்ர்மபாங்கய்னடடுடன 

விய்ன்டுத்தும் ய்பாது என்ன நிகழும்

40 எத்தில் குய்ளபாயரயட பினவருவ்னவபாக 

எவ்வபாறு மபாறறுவபாய்

 1) ஈத்ய்தன 2) n - பியூடயடன

41. n - பியூடயடன வ� அயமபபுகய்ள விவரிக்க 

42. புரபய்னின எரி்தல் விய்னக்கபா்ன 

யவதிச்�மன ்பாடடிய்னத் ்தருக.

43. மபார்யகபாவ்னிகபாப விதியிய்ன ்தகுந்த 

உ்தபாரணத்துடன வி்ளக்குக

44. எத்திலீய்ன குளிர்ந்த கபாரம் கைந்த 

க்பாடடபாசிைம் க்ரமபாங்கய்னடடுடன 

விய்ன்டுத்தும் ய்பாது நிகழவது ைபாது?

45. பினவரும் ஆல்யகனகளுக்கு வடிவயமபய் 

எழுதுக.

 1) 2, 3 – யடகமத்தில் – 6 – (2 –கமத்தில் 

புரபய்ல்) கடக்யகன

 2)  5 – (2 –எத்தில் பியூடயடல் ) – 3, 3 – 

யடகமத்தில் கடக்யகன 

 3) 5 – (1, 2 –யடகமத்தில் புரபய்ல்) – 2 – 

கமத்தில் நபாய்னன

46. ககபாழுபபு அமிைங்களின ய�பாடிைம் 

உபபுகளிலிருநது புரபய்ய்ன எவ்வபாறு 

்தைபாரிப்பாய்?

47. CH3 – CH (CH3) – CH (OH) – CH3

       

H+/heat

  (A)  க்ரும்ளவு மு்தனயம விய்ளக்பாருள் 
HBr    (B) க்ரும்ளவு மு்தனயம 

விய்னக்பாருள்

 (A) மறறும் (B) ஐக் கண்டறிக

48. பினவருவ்னவறய்ற நிய்றவு க�ய்க:

 i) 2 –               
லிண்டைர் விய்னயூர்த்தி

 ii) CH2 = CH2  
I2

 iii) CH2 – CH2 
Zn/C2H5OH

    |   |

   Br  Br

 iv) CaC2 
H2O

49. 1- பியூடயடன மறறும் 2 - பியூடயடய்ன 

எவ்வபாறு யவறு்டுத்தி அறிவபாய்.?

பியூடயடன
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

     இப்ோடப்குதியைக கற்றறிந்த பின்னர் மோணவர்கள்,

• ்ல்நவறு கரிம ஹோலஜன நேர்மஙகயை வயகப்டுத்து்தல்.

• IUPAC முய்றயில் கரிம நஹநலோ நேர்மஙகளுககுப 

ப்ைரிடு்தல் 

• C – X  பியணபபின ்தனயமயிய்ன அறிநதுணர்்தல் 

• நஹநலோ ஆல்நகனகள் மறறும் நஹநலோ அரீனகயை 

்தைோரிகக உ்தவும் ப்ோதுவோ்ன முய்றகயை விவரித்்தல் 

• நஹநலோ ஆல்நகன மறறும் நஹநலோ அரீனகளின இைற 

மறறும் நவதிப ்ண்புகயை விைககு்தல்.

• கரிம ஹோலஜன நேர்மஙகளின கருககவர் ்திலீட்டு 

விய்ன மறறும் நீகக விய்னகளின விய்னவழி முய்றகயை 

விைககு்தல். 

• கிரிக்னோர்டு விய்னபப்ோருயை ்தைோரித்்தல் மறறும் 

அ்தனின ப்தோகுபபுமுய்ற ்ைனகயை விைககு்தல்.

• ்ல ஹோலஜன நேர்மஙகளின ்ைனகயை 

சுட்டிககோட்டு்தல்.

• ்ல ஹோலஜன நேர்மஙகளின சூழலிைல் வியைவுகயை 

அறிநதுணர்்தல்.

ஆகிை தி்றனகயை மோணவர்கள் ப்்ற இைலும்.

14.1 அறிமுகம்

 முநய்தைப ்ோடப்குதியில் யஹட்நரோ கோர்்னகளின 

நவதியிையலப ்றறி �ோம் கறந்றோம். இப்ோடப்குதியில் 

�ோம் ஹோலஜனகயைக பகோண்டுள்ை கரிமச் நேர்மஙகயைப 

்றறிப ் டிபந்ோம். அலி்ோட்டிக அல்லது அநரோநமட்டிக கரிமச் 

நேர்மஙகளில் கோணப்டும் ஒனறு அல்லது அ்தறகு நமற்ட்ட 

யஹட்ரஜன அணுககயை, அந்த எண்ணிகயகககு ஈடோ்ன 

புளுரின, குநைோரின, புநரோமின அல்லது அநைோடின ந்ோன்ற 

ஹோலஜனகைோல் ்திலீடு பேயைப்டும் ந்ோது ப்்றப்டும் 

கரிமச் நேர்மஙகள் நஹோநலோ ஆல்நகனகள் அல்லது 

அலகு நஹநலோ ஆல்நகனகள் மறறும் நஹநலோ அரீனகள்14

1912 ஆம் ஆண்டிறகோ்ன 

நவதியிைலின ந�ோ்ல் ்ரிசு 

ப்ற்ற பிரஞ்சு நவதியிைல் 

அறிஞர். இவர் கரிம பமகனீசிை 

நேர்மஙகயை ்தைோர் பேயது 

அவறறின ்ைன்ோடுகயை 

ஆயவு பேய்தோர். இவர் 

கணி்தத்தில் ்ட்டம் ப்றறு, 

பமத்திநலற்ற விய்னககோ்ன 

விய்னயூககியை கண்டறிை 

முற்ட்டந்ோது கரிம நவதியிைல் 

அறிஞரோ்னவர். 

பநரனகோயஸ் அகஸ்டி 
விகடர் கிரிக்னோர்டு 

(Francois Auguste Victor 
grignard)
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நஹநலோ அரீனகள் எ்ன அயழககப்டுகின்ற்ன. இயவகள் ்ல்நவறு கரிம ப்தோகுபபு முய்றகளுககு 

ஆரம்் விய்னபப்ோருைோக அயமகின்ற்ன. 

 ஹோலஜன ்திலீடு பேயைப்ட்ட கரிமச் நேர்மஙகள் இைறயகயில் ்ரவலோகக கோணப்டுகின்ற்ன. 

நமலும் �மது அன்றோட வோழ்வு மறறும் நவதித் ப்தோழிறேோயலகளில் இயவகள் ்ைன்டுகின்ற்ன.  

மண்ணில் கோணப்டும் நுண்ணுயிரிகைோல் உருவோகும் குநைோநரோ ஆம்பிலிகோல் நேர்மமோ்னது 

யட்ோயடு கோயச்ேலுககோ்ன மருந்தோகவும், குநைோநரோகுயின மநலரிைோ கோயச்ேலுககோ்ன மருந்தோகவும், 

நஹநலோந்தன மைகக மருந்தோகவும் ்ைன்டுகி்றது. ஹோலஜந்னற்றப்ட்ட கயரப்ோனகைோ்ன 

ட்யரகுநைோநரோ எத்திலீன ஆ்னது எலகட்ரோனிைல் கருவிகயை சுத்்தப்டுத்்தவும் ்ைன்டுகி்றது. 

14.2 கரிம ஹோலஜன நேர்மஙகயை வயகப்டுத்து்தல்

ஹோலஜன அணுககளின

எண்ணிகயகயிய்னப ப்ோறுத்து

நமோந்னோநஹலஜன 

நேர்மஙகள்(C2H5 Br - புநரோநமோ 

ஈத்ந்தன)
்ல ஹோலஜன நேர்மஙகள்                

CCl3–CH2 - CH3 
ட்யரகுநைோநரோபுரபந்ன

Csp3 – X பியணபய் 

ப்றறுள்ை நேர்மஙகள்

Csp2 – X பியணபய் 

ப்றறுள்ை நேர்மஙகள்

ஆல்யகல்யஹயலடுகள் (அல்லது)ஹோநலோஆல்நகனகள் 
CH3 I அநைோநடோ மீத்ந்தன

யவய்னலிகஹோயலடுகள்

CH2 = CHI யவய்னல் அநைோயடடு

அயரல்ஹோயலடுகள் 
(அல்லது)ஹோநலோஅரீனகள் 
குநைோநரோப்னசீனC6H5 Cl 

ப்னயேலிகஹோயலடுகள் C6H5CH2 Br(ப்னயேல் புநரோயமடு)

அல்யலலிகஹோயலடுகள் CH2 = CH – CH2 – Cl 
(அயலல் குநையரடு)

அலியேகளிகஹோயலடுகள் Br (புநரோநமோ யேகநைோபியூட்நடன

கரிம ஹோலஜன நேர்மஙகள்

 ஹோலஜன அணுககளுடன 

இயணககப்ட்டுள்ை கோர்்னின

இ்னககலபபிய்ன ப்ோறுத்து
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14.3 நஹோநலோஆல்நகனகள்

ஆல்நகனகளின நமோந்னோநஹநலோ ப்றுதிகள் நஹநலோ ஆல்நகனகள் எ்ன அயழககப்டுகின்ற்ன. 

நஹநலோ ஆல்நகனகள் R – X, என்ற ப்ோதுவோ்ன வோயப்ோட்டி்னோல் குறிககப்டுகின்ற்ன.  இஙகு 

(CnH2n+1)  என்து ஆல்யகல் ப்தோகுதியையும் X என்து (X=F, Cl, Br அல்லது I)ஹோலஜன 

அணுவிய்னயும் குறிபபிடுகின்றது. 

எடுத்துககோட்டு :

ஓரியணயை நஹநலோ ஆல்நகனகள்

C

H

BrCH3

H
Bromoethane

1o நஹநலோ ஆல்நகனகள்

புநரோநமோ ஈத்ந்தன

ஈரியணை நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

 (2o நஹநலோ ஆல்நகனகள்)C

H

CH3CH3

Cl
2- Chloro propane

(Iso propylchloride)
2 குநைோநரோ புரபந்ன

ஐநேோபுரபய்ல் குநைோயரடு

மூவியணை நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

CCH3

I
2- Iodo - 2- methyl propane

    (tert- Butyl iodide)

CH3

CH3
(3o நஹநலோ ஆல்நகனகள்)(3o நஹநலோ ஆல்நகனகள்)

2 அைநடோ 2 பமத்தில் புரபந்ன
முவியணை பியூட்யடல் 

அநைோயடடு 

14.3.1 ப்ைரிடு்தல் 

ப்ோதுவோ்ன ப்ைரிடும் முய்ற

 வழககமோ்ன முய்றயில், நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்யகல் ஹோயலடுகள் எ்ன 

ப்ைரிடப்டுகின்ற்ன. ப்ைரிடும்ந்ோது ஆல்யகல் ப்தோகுதியின ப்ைரிடு்தயலத் ப்தோடர்நது ஹோயலடின 

ப்ைர் எழு்தப்டுகி்றது. 
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IUPAC முய்ற

 அலகு எண் 11 ல் விைககப்ட்டுள்ை IUPAC  முய்றயிய்னப பின்றறி பினவரும் நஹநலோ 

ஆல்நகனகளுககு �ோம் ப்ைரிடுநவோம். 

வ.எண் அயமபபு வோய்ோடு ப்ோதுபப்ைர் IUPAC ப்ைர்

1 CH3I
பமத்தில் 

அநைோயடடு
அநைோநடோ மீத்ந்தன

2 CH3CH2Br
எத்தில் 

புநரோயமடு
புநரோநமோ ஈத்ந்தன

3 CH3CH2CH2F
n – புரபய்ல் 

புளுயரடு
1-புளுநரோ புரபந்ன

4
CH3 - CH - CH3

F

ஐநேோபுரபய்ல் 

புளுயரடு
2- புளுநரோ புரபந்ன

5 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - Cl n- பியூட்யடல் 

குநைோயரடு
1-குநைோநரோ பியூட்நடன

6
CH3 - CH - CH2 - Cl

CH3

ஐநேோபியூட்யடல் 

குநைோயரடு
1 – குநைோநரோ 

2 பமத்தில் புரபந்ன

7
CH3 - CH - CH2 - CH3

Cl

ஈரியணை 

பியூட்யடல் 

குநைோயரடு 
2 – குநைோநரோ பியூட்நடன

8 CH3 - C- CH3

Cl

CH3 மூவியணை 

பியூட்யடல் 

குநைோயரடு

2 – குநைோநரோ – 
2 - பமத்தில் புரபந்ன

9 CH3 - C - CH2

CH3

CH3

Br
நிநைோப்னயடல் 

புநரோயமடு
1 – புநரோநமோ - 2,2 – யட 

பமத்தில் புரபந்ன

10 CH2 = CH - Cl யவய்னல் 

குநைோயரடு
குநைோநரோ ஈத்தீன

11 CH2 = CH - CH2 - Br அல்யலல் 

புநரோயமடு
3 – புநரோநமோ புரபபீன

Unit 14.indd   249 14-09-2018   19:29:57

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



250

்ல ஹோலஜன நேர்மஙகள் 

 சில ்ோலி ஹோலஜன நேர்மஙகளுககோ்ன IUPAC ப்ைர் பினவருமோறு

வ.எண் அயமபபு வோய்ோடு ப்ோதுபப்ைர் IUPAC ப்ைர்

12
CH2Cl

CH2Cl

எத்திலீன 

குநைோயரடு 

(அல்லது) 

எத்திலீன யட 

குநைோயரடு

1,2 – யட குநைோநரோ 

ஈத்ந்தன

13
CHCl2

CH3

எத்திலிடின 

குநைோயரடு 

அல்லது 

எத்திலிடின யட 

குநைோயரடு 

1,1 – யட குநைோநரோ 

ஈத்ந்தன

14.
CH2 CH CHCH3

Br Cl Cl
–

1 – புநரோநமோ – 2,
3 யட குநைோநரோ பியூட்நடன

15 CH3  -  C -  CH  - CH - CH3

Br

CH3Cl CH3

–
2 – புநரோநமோ - 3 – குநைோநரோ – 
2,4 – யட பமத்தில் ப்னநடன 

1) பினவருவறறிறகு IUPAC  முய்றயில் ப்ைரிடுக

CH2 = C - CH2 - Cl

CH3
i)

C = C
CH3H3C

H

CH3

CH - I

ii) H3C

H

H
H

F
CH3

iii)

 

?்தன மதிபபீடு

2) பினவரும் நேர்மஙகளுககு அயமபபு வோய்ோட்டிய்ன எழுதுக

i) 1 – புநரோநமோ – 4 – எத்தில் யேகநைோபஹகநஸேன

ii) 1,4 – யடகுநைோநரோ பியூட் – 2 – ஈன

iii) 2 – குநைோநரோ – 3 – பமத்தில் ப்னநடன

?்தன மதிபபீடு
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14.3.2 நஹநலோ ஆல்நகனின C – X   

பியணபபின ்தனயம

 ஹோலஜ்னோ்னது கோர்்ய்னக கோட்டிலும் 

அதிக எலகட்ரோன கவர் ்தனயம உயடைது. 

ஆ்தலோல் கோர்்ன – ஹோலஜன பியணப்ோ்னது 

முய்னவுத் ்தனயம பகோண்டுள்ைது. கோர்்ன 

அணுவோ்னது ்குதி ந�ர்மின ்தனயமயிய்னயும் 

(δ+) ஹோலஜன அணுவோ்னது ்குதி எதிர்மின 

்தனயமயிய்னயும் (δ-)ப்றறுள்ைது. 

C X
δ−δ+

 கோர்்னின sp3 இ்னககலபபு 

ஆர்பிட்டோலுடன, ஹோலஜன அணுவின ேரி்ோதி 

நிரப்ப்ட்ட p–ஆர்பிட்டோல் நமறப்ோருநதுவ்தோல்  

C-X பியணபபு உருவோகி்றது. புளுரினிலிருநது 

அநைோடிய்ன ந�ோககிச் பேல்லும்ந்ோது ஹோலஜன 

அணுவின உருவைவு அதிகரிககின்றது. இ்த்னோல் 

C-X பியணபபு நீைமும் அதிகரிககின்றது. 

உருவைவு அதிகமோக இருபபின, பியணபபு 

நீைமும் அதிகமோக இருககும், நமலும் உருவோகும் 

பியணபபின வலியம குய்றவோக இருககும்.  

CH2-Xல் C-X பியணபபின வலியம C-F லிருநது  

C-Iஐ ந�ோககிச் பேல்ல குய்றயும். C-F லிருநது  

C-I ஐ ந�ோககிச் பேல்லும் ந்ோது, பியணபபு நீைம், 

பியணபபு ஆற்றல் மறறும் பியணபபின முய்னவு 

ஆகிைவறறில் ஏற்டும் மோறு்ோடுகள் பினவரும் 

அட்டவயணயில் ்தரப்ட்டுள்ை்ன. 

 கோர்்ன – ஹோலஜன பியணபபு நீைம், 

பியணபபு ஆற்றல் மறறும் பியணபபின 

முய்னவிய்னக கோட்டும் அட்டவயண:

பி
ய

ண
பபு

பி
ய

ண
பபு

 நீ
ை

ம்
(p

m
)

பி
ய

ண
பபு

 எ
ன

்த
ோல்

பி
(k

Jm
ol

-1 )

இ
ரு

மு
ய

்ன
 தி

ரு
பபு

த்
  

தி
்ற

னி
ன

 அ
டி

ப்
ய

ட
யி

ல்
 

பி
ய

ண
பபி

ன
 மு

ய
்ன

வு
(D

eb
ye

)

CH3 – F 139 452 1.847

CH3 – 
Cl

178 351 1.860

CH3 – 
Br

193 293 1.830

CH3 – I 214 234 1.636

14.3.3 ்தைோரித்்தல் முய்றகள்

நஹநலோ ஆல்நகனகயை பினவரும் முய்றகளில் 

்தைோரிககலோம். 

1) ஆல்கஹோல்களிலிருநது 

பினவரும் ஏந்தனும் ஒரு விய்னக கோரணிகளுடன 

ஆல்கஹோயல விய்னப்டுத்துவ்தன மூலம் 

அ்தய்ன ஆல்யகல் நஹயலடுகைோக 

மோற்றலோம். 

• யஹட்ரஜன ஹோயலடு 

• ்ோஸ்்ரஸ் ஹோயலடுகள் 

• ்தநைோய்னல் குநைோயரடு 

அ. யஹட்ரஜன ஹோயலடுடன விய்ன

ZnCl2CH3CH2OH+HCl CH3CH2Cl+H2O
எத்்த்னோல் எத்தில் குநைோயரடு

நீரற்ற

அடர் HCl மறறும் நீரற்ற ZnCl2 ஆகிைவறறின 

கலயவ லூகோஸ் விய்னபப்ோருள் எ்னப்டுகி்றது.
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CH3     C     OH  +  HI
KI
H3PO4

CH3

CH3

CH3     C     I  +  H 2O

CH3

CH3
tert - Butyl iodideமூவியணை பியூட்யடல் அநைோயடடு

மூவியணை பியூட்யடல் 
ஆல்கஹோல்

நஹநலோ அமிலஙகள், ஆல்கஹோலுடன புரியும் 

விய்னயின நவகம் பினவரும் வரியேயில் அயமயும் 

HI>HBr>Hcl ஆல்கஹோல்கள் நஹநலோ 

அமிலஙகளுடன விய்னபுரியும் விய்னத் தி்றனின 

வரியே:  மூவியணை ஆல்கஹோல் > ஈரியணை 

ஆல்கஹோல்> ஓரியணை ஆல்கஹோல். 

ஆ. ்ோஸ்்ரஸ் ஹோயலடுகளுடன விய்ன 

 ஆல்கஹோல்கள் PX5 அல்லது PX3 

உடன விய்னபுரிநது நஹநலோ ஆல்நகனகயைத் 

்தருகின்ற்ன. PBr3மறறும் PI3 ஆகிை்ன 

வழககமோக சிவபபு ்ோஸ்்ரயஸே புநரோமின 

மறறும் அநைோடினுடன முய்றநை விய்னப்டுத்தி, 

விய்னநிகழும் விய்னக கலயவயிநலநை 

உருவோககப்டுகின்ற்ன. 

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2OH + PCl5
vj;jdhy;

CH3CH2Cl + POCl 3 + HCl
FNshNuh <j;Njd;

3CH3CH2OH + PCl3
vj;jdhy

3CH3CH2Cl + H3PO3

FNshNuh <j;Njd;

இ. ்தநைோய்னல் குநைோயரடுடன விய்ன 

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2OH + SOCl2   
எத்்த்னோல்

குநைோநரோ ஈத்ந்தன
CH3CH2Cl+SO2↑+HCl↑

பிரிடின

 
இவ்விய்ன டோர்ேனின நஹலஜந்னற்ற விய்ன 

எ்னப்டுகி்றது. 

2) ஆல்கீனகளிலிருநது ப்று்தல் 

 ஆல்கீனகன நஹலஜன 

அமிலஙகளுடன (HCl,HBr,HI)  விய்ன்ட்டு 

நஹநலோ ஆல்நகனகயைத் ்தருகின்ற்ன. 

நேர்கயக விய்னைோ்னது மோர்நகோனிகோப 

விதியிய்னப பின்றறி நிகழ்கி்றது.

3)  ஆல்நகனகளிலிருநது ப்று்தல்

 ஆல்நகனகள் ஹோலஜனுடன Cl2  
அல்லது Br2 உடன UV  ஒளி முனனியலயில் 

விய்ன்ட்டு நஹநலோ ஆல்நகனகயைத் 

்தருகி்றது. இவ்விய்ன ்தனிஉறுபபு ்திலீட்டு 

விய்னைோகும். நமலும் விய்னயில் நமோந்னோ, 

யட அல்லது ்ல ்திலிடப்ட்ட நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் உருவோகின்ற்ன. 

எடுத்துககோட்டு

 மீத்ந்தய்ன குநைோரிந்னற்றம் பேயயும் 

ந்ோது பவவ்நவறு பகோதிநியல உயடை வியைப 

ப்ோருள்கள் உருவோகின்ற்ன. எ்னநவ இயவகயை 

பின்னவோயல வடித்்தல் முய்றயில் பிரிகக இைலும்.

CH2 Cl2
ilFNshNuh kPj;Njd;

CH4
Cl2 / light

CH 3 Cl

Cl 2
- HCl

Cl 2
- HCl

kPj;Njd; FNshNuh kPj;Njd;
- HCl

CHCl3
Cl2

- HCl
biuFNshNuh kPj;Njd;

CCl4

Nll;uhFNshNuh kPj;Njd;
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4) ஹோலஜன ்ரிமோற்ற விய்னகள்

அ) ஃபினபகல்ஸ்டீன விய்ன

 குநைோநரோ அல்லது புநரோநமோ 

ஆல்நகனகயை உலர் அசிட்நடோனில் உள்ை 

பேறிவோர்ந்த நேோடிைம் அநைோயடடுடன 

பவப்ப்டுத்தும் ந்ோது அைநடோ ஆல்நகனகள் 

உருவோகின்ற்ன.  இவ்விய்ன ஃபினபகல்ஸ்டீன 

விய்ன என்றயழககப்டுகி்றது. (SN2 விய்ன).

CH3CH2Br + Nal
mrpNlhd;

∆
<j;ijy; 

GNuhikL

CH3CH2I + NaI
<j;ijy; mNahilL

ஆ. ஸ்வோர்ட்விய்ன

 AgF, SbF3 அல்லது Hg2F2 ஆகிை 

உநலோக புளுயரடுகளுடன குநைோநரோ அல்லது 

புநரோநமோ ஆல்நகனகயை பவப்ப்டுத்தும் 

ந்ோது புளுநரோ ஆல்நகனகள் உருவோகின்ற்ன.  

இவ்விய்ன ஸ்வோர்ட் விய்ன எ்னப்டும்.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2Br + AgF
GNuhNkh

<j;Njd;

CH3CH2F + AgBr
GSNuh <j;Njd;

5)  பகோழுபபு அமிலஙகளின பவள்ளி 

உபபுகளிலிருநது ப்று்தல் (ஹுனஸ்டிககர் 

விய்ன) 

 பகோழுபபு அமிலஙகளின பவள்ளி 

உபபுகயை CCl4ல் உள்ை புநரோமினுடன 

விய்னப்டுத்்த புநரோநமோ ஆல்நகன 

உருவோகி்றது.

CH3CH2COOAg + Br2
rpy;tu; 

GNuhg;gpNahNdl;

CH3CH2Br + CO2+ AgBr
GNuhNkh <j;Njd;

4CCl

14.3.4 இைற்ண்புகள்

1. தூை நஹநலோ ஆல்நகனகள் நி்றமற்றயவ. 

ஒளியின முனனியலயில் புநரோநமோ மறறும் 

அைநடோ ஆல்நகனகள் நி்றமுயடையவ. 

2. ஒனறு, இரண்டு அல்லது மூனறு 

கோர்்னகயைப ப்றறுள்ை நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் அய்ற பவப்நியலயில் 

வோயுநியலயில் கோணப்டும். மூனறிறகும் 

நமற்ட்ட கோர்்ன அணுககயைப 

ப்றறுள்ை நஹநலோ ஆல்நகனகள் திரவ 

அல்லது திட நியலயில் கோணப்டுகின்ற்ன.

3). பகோதிநியல மறறும் உருகுநியல:

i) நஹநலோ ஆல்நகனகள் அயவகளின 

மூல ஆல்நகனகயைக கோட்டிலும் 

அதிக பகோதிநியல மறறும் 

உருகுநியலயைப ப்றறுள்ை்ன. 

ஏப்னனில் நஹநலோ ஆல்நகனகளில் 

மூ ல க கூ று க ளு க கி ய ட ந ை ை ோ ்ன 

கவர்ச்சிவியே (இருமுய்ன – இருமுய்ன 

வியே மறறும் வோண்டர் வோல்ஸ் வியே) 
வலியமைோ்னயவ.

ii)  ஹோலஜனகயைப ப்ோறுத்து நஹநலோ 

ஆல்நகனகளின பகோதிநியல மறறும் 

உருகுநியல பினவரும் வரியேயில் 

அயமயும்.

எடுத்துககோட்டு

 CH3I  >  CH3Br  >  CH3Cl  >  CH3F

iii) ஹோலஜன அணுககளின எண்ணிகயக 

அதிகரிபபின நஹநலோ ஆல்நகனகளின 

பகோதிநியலயும் அதிகரிககும்.
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எடுத்துககோட்டு 

CCl4  >  CHCl3  >  CH2Cl2  >  CH3Cl

iv. கோர்்ன அணுககளின எண்ணிகயக 

அதிகரிபபின, நமோந்னோநஹநலோ 

ஆல்நகனகளின பகோதிநியல மறறும் 

உருகுநியல அதிகரிககும்.

எடுத்துக்காட்டு

CH3CH2CH2Cl > CH3CH2Cl >  CH3Cl

v) மோறறிை ஹோயலடுகளுககியடநை 

ஆல்யகல் ப்தோகுதியின ்கக ேஙகிலிகயைப 

ப்ோறுத்து பகோதிநியல அயமகின்றது. 

்கக ேஙகிலிகள் அதிகரிககும் ந்ோது 

மூலககூ்றோ்னது குய்றவோ்ன பு்றப்ரபபு உயடை 

நகோைக வடிவத்திய்னப ப்றுகி்றது. எ்னநவ 

மூலககூறுகளுககு இயடநைைோ்ன வியே 

குய்றவ்தோல்  பகோதிநியல குய்றகின்றது. 

எடுத்துக்காட்டு

Cl

CH3CH2CH2CH2Cl > CH3CH2CHCH3  >

CH3  C CH3

CH3

Cl

(351.5K) (341K)

(324K)

4. கயர தி்றன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் முய்னவுற்ற 

ேகபபியணபபுச் நேர்மஙகைோகும். இயவ கரிமக 

கயரப்ோனகளில் கயரகின்ற்ன. ஆ்னோல் நீரில் 

கயரவதில்யல. ஏப்னனில் இயவகைோல் நீருடன 

யஹட்ரஜன பியணபபிய்ன ஏற்டுத்்த இைலோது.

5. அடர்த்தி:

 ஒபபிடத்்தகக மூலககூறு எயட உயடை 

யஹட்நரோ கோர்்னகயைக கோட்டிலும் திரவ 

நியலயில் உள்ை ஆல்யகல்நஹயலடுகளின 

அடர்த்தி அதிகம்.

3) C5H11 Cl என்ற மூலககூறு வோய்ோடுயடை 

நேர்மத்திறகு ேோத்திைமோ்ன அய்னத்து 

ேஙகிலி மோறறிைஙகயையும் எழுதுக. 

?்தன மதிபபீடு

14.3.5 நவதிப ்ண்புகள் 

 கரிமச் நேர்மஙகளில், நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் ஒரு முககிை விய்னபுரியும் 

நேர்மமோகும். இயவகளில் முய்னவுற்ற கோர்்ன 

– நஹலஜன பியணபபு கோணப்டுவ்தோல் இயவ 

விய்னதி்றய்னப ப்றறுள்ை்ன.

நஹநலோ ஆல்நகனகளின விய்னகயை 

பினவருமோறு வயகப்டுத்்தலோம்.

 i.  கருககவர் ப்ோருள் ் திலீட்டு விய்னகள்

 ii.  நீகக விய்னகள்

 iii.  உநலோகஙகளுடன விய்ன

 iv.  ஒடுகக விய்ன.

1) கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னகள்

 Cδ+-Xδ- பியணப்ோ்னது முய்னவுற்றது 

எ்ன �ோம் அறிநவோம்.  எ்னநவ கருககவர் 

கோரணிகள் ்குதி ந�ர்மினசுயம உயடை கோர்்ன 

அணுவி்னோல் கவரப்டுகின்ற்ன.  இ்த்னோல் 

்திலீட்டு விய்ன �யடப்றுகி்றது. 

நீர்த்்த கோரஙகள் அல்லது ஈரமோ்ன சில்வர் 
ஆகயேடுடன விய்ன (நீரோற்குபபு)

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் நீர்த்்த KOH 
அல்லது ஈரமோ்ன சில்வர் ஆகயஸேடுடன 

(Ag2O/H2O) விய்னபுரிநது ஆல்கஹோயலத் 

்தருகின்ற்ன.
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எடுத்துககோட்டு

GNuhNkh <j;Njd;

CH3 - CH2 - Br    +  KOH (ePu;f;)

CH3 - CH2 - OH  +  KBr
vj;jdhy; 

GNuhNkh <j;Njd;

CH 3 - CH 2 - Br    +  AgOH

CH 3 - CH 2 - OH  +  AgBr
vj;jdhy;

<u rpy;tu;

Mf;irL

i)  ஆல்கஹோல் கலந்த அம்நமோனிைோவுடன 

விய்ன (அம்நமோனிைோ ஏற்றம்)

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்கஹோல் 

கலந்த அம்நமோனிைோவுடன விய்னப்ட்டு 

ஆல்யகல் அமீனகயைத் ்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3 – CH2 – Br + H – NH2

புநரோநமோ ஈத்ந்தன அம்நமோனிைோ

  CH3 – CH2 – NH2 + HBr
   ஈத்ய்தல் அமீன

 எனினும், நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

அதிகைவில் இருபபின ஈரியணை மறறும் 

மூவியணை அமீனகளுடன �ோனகியணை 

அம்நமோனிைம் உபபுகளும் உருவோகின்ற்ன.

CH3CH2NH2
CH3CH2Br

-HBr
(CH3CH2)2NH

vj;jpy; mkPd;

(1)
ilvj;jpy; mkPd;

(2)

2CH3CH Br
-HBr

(CH3CH2)3N
biuvj;jpy; mkPd;

(3)

(CH3CH2)4N+Br-

nll;uhvj;jpy; mk;Nkhdpak;

GNuhikL

2CH3CH Br
-HBr

இருயமத் ்தனயம உயடை கருககவர் ப்ோருட்கள்

 ேைய்னடு மறறும் ய�ட்நரட் அைனி 

ந்ோன்றயவ கருககவர் யமைத்திய்ன இரு 

அணுககளின வழிைோகவும் ்தோககும் இைல்பிய்னப 

ப்றறுள்ை்ன.  இத்்தயகை கருககவர் ப்ோருட்கள் 

இருயமத் ்தனயம உயடை கருககவர் ப்ோருட்கள் 

எ்ன அயழககப்டுகின்ற்ன.

ii)  ஆல்கஹோல் கலந்த KCN உடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்கஹோல் 

கலந்த KCN கயரேலுடன விய்னபுரிநது 

ஆல்யகல் ேைய்னடுகயைத் ்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3–CH2–Br+KCN→
புநரோநமோ ஈத்ந்தன எத்தில் ேைய்னடு

CH3–CH2–CN+KBr

iii)  ஆல்கஹோல் கலந்த AgCN உடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்கஹோல் 

கலந்த AgCN உடன விய்னபுரிநது ஆல்யகல் 

ஐநேோ ேைய்னயடத் ்தருகி்றது.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2Br + AgCN CH3CH2NC+AgBr
GNuhNkh <j;Njd; vj;jpy; INrhraidL

iv) நேோடிைம் அல்லது ப்ோட்டோசிைம் 

ய�ட்யரட்டுடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்கஹோல் 

கலந்த NaNO2 அல்லது KNO2 உடன 

விய்னபுரிநது ஆல்யகல் ய�ட்யரட்டுகயைத் 

்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2Br + KNO2→CH3CH2–O–N=O+KBr

புநரோநமோ ஈத்ந்தன            எத்தில் ய�ட்யரட்
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v) சில்வர் ய�ட்யரட்டுடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் ஆல்கஹோல் 

கலந்த AgNO2 உடன விய்னபுரிநது ய�ட்நரோ 

ஆல்நகனகயைத் ்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2Br+AgNO2→CH3CH2NO2+ AgBr

புநரோநமோ ஈத்ந்தன          ய�ட்நரோ ஈத்ந்தன

vi) நேோடிைம் அல்லது ப்ோட்டோசிைம் யஹட்ரஜன 

ேல்ய்டுடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் நேோடிைம் 

அல்லது ப்ோட்டோசிைம் யஹட்ரஜன ேல்ய்டுடன 

விய்னப்ட்டு ்தநைோ ஆல்கஹோல்கயைத் 

்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2Br+NaSH  CH3CH2SH+NaBr

புநரோநமோ ஈத்ந்தன           ஈத்ந்தன ்தைோல்

ஆல்கஹோல்/
H2O

∆

vii) வில்லிைம்ேனின ஈ்தர் ப்தோகுபபு

 நஹநலோ ஆல்நகனகயை நேோடிைம் 

ஈத்்தோகயஸேடுடன பகோதிகக யவககும்ந்ோது 

அ்தறகு இயணைோ்ன ஈ்தர்கள் உருவோகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

 இம்முய்றயிய்ன சீர்யமைற்ற ஈ்தர் 

்தைோரிககவும் ்ைன்டுத்்தலோம்.

CH3CH2Br+NaOCH2CH3

புநரோநமோ ஈத்ந்தன   நேோடிைம் ஈ்தோகயேடு

CH3CH2OCH2CH3+NaBr
  யடஎத்தில் ஈத்்தர்

கருககவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னகளின 

விய்னவழி முய்ற

 கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னயின 

விய்னவழி முய்றயிய்ன பினவருமோறு 

வயகப்டுத்்தலோம்.

a) இரு மூலககூறு கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு 

விய்ன  (SN2)

b) ஒரு மூலககூறு கருககவர்ப்ோருள் ்திவீட்டு 

விய்ன (SN1)

SN2 விய்ன வழிமுய்ற

SN2
இரு மூலககூறு்திலீடு

கருககவர் ப்ோருள்

 SN2 விய்னயின விய்னநவகமோ்னது 

ஆல்யகல் நஹயலடு மறறும் கருககவர்ப்ோருள் 

ஆகிை இரண்டின பேறிவிய்னயும் ப்ோருத்து 

அயமகின்றது.

விய்னயின நவகம் = k2 [ஆல்யகல் நஹயலடு] 
[கருககவர் ப்ோருள்]

 இவ்விய்ன இரண்டோம்்டி 

விய்னநவகவிையல பின்றறுகி்றது.

 நமலும் ஒநர ்டியில் நிகழ்கி்றது. 

இவ்விய்னயில் இரு விய்ன்டு மூலககூறுகளும் 

ஒனந்றோபடோனறு ்குதி பியணப்ோல் 

பியணககப்ட்டு இயடநியல உருவோகி்றது.  

கருககவர் ப்ோருள் ்தோககு்தலோ்னது நஹலஜன 

அயமநதுள்ை இடத்திறகு ந�ர் எதிர் பு்றத்தில் 

நிகழ்கி்றது.  இப்திலீட்டி்னோல் ப்்றப்டும் 

அயமப்ோ்னது நவகமோக கோறறு வீசும் ந்ோது ஒரு 

குயட ்தயல கீழோக திருபபிக பகோள்வய்தப 

ந்ோன்ற அயமபபிய்னப ப்றறிருககும். எ்னநவ 

கோர்்னின பு்றபவளி அயமபபு ்தயலகீழ் 

மோற்றமயடகி்றது.  ் ோல் வோல்டன, SN2 விய்னகளில் 
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இந்த ்தயலகீழ் மோற்றமயடந்த அயமபய் 

கண்டறிந்தோர்.  இது வோல்டன மோற்றம் எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது.

 ஒளி சுழறறும் ்தனயமயுயடை நஹநலோ 

ஆல்நகனின SN2 விய்னயில் எபந்ோதும் 

சீர்யமைற்ற கோர்்னின பு்றபவளி அயமபபு 

்தயலகீழ் மோற்றமயடகி்றது. பினவரும் 

எடுத்துககோட்யடக கருதுநவோம்.

 2-புநரோநமோ ஆகநடய்ன நேோடிைம் 

யஹட்ரோகயஸேடுடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது, 

ஒளி சுழறறும் தி்றன மோற்றமயடந்த 2-ஆகட்னோல் 

உருவோகி்றது.

 (-)-2-புநரோநமோ ஆகநடய்ன நேோடிைம் 

யஹட்ரோகயஸேடுடன பவப்ப்டுத்தும் ந்ோது (+)-
2-புநரோநமோ ஆகட்னோயலத் ்தருகி்றது.  இதில் –
OH ப்தோகுதிைோ்னது புநரோமின இடம் ப்றறிருந்த 

இடத்திறகு ந�ர் எதிநர அயமநதுள்ைது.

C Br

HO C

CH3

H

nC6H13

nC6H13

H

H3C
H3C

HO-

H nC6H13

HO Br

(அ)
(ஆ)

(இ)

 (அ) (-)-2-புநரோநமோ ஆகநடன

 (ஆ) இயடநியல

 (இ) (+)-2-ஆகட்னோல் (வியைப்ோருள்)

SN1 விய்ன வழிமுய்ற

 SN1 என்து ஒரு மூலககூறு கருககவர் 

ப்ோருள் ் திலீட்டு விய்னயிய்னக குறிபபிடுகின்றது

 ‘S’ என்து ்திலீட்டிய்னக 

குறிபபிடுகின்றது

 ‘N’ என்து கருககவர் ப்ோருயைக 

குறிபபிடுகின்றது

 1 என்து ஒரு மூலககூறு விய்னயைக 

குறிபபிடுகின்றது (விய்ன நவகத்ய்த 

தீர்மோனிககும் ்டியில் ஒரு மூலககூறு மட்டும் 

இடம் ப்றுகி்றது)

 பினவரும் SN1 விய்னயின 

விய்னநவகமோ்னது ஆல்யகல் நஹயலடின 

பேறிவிய்ன மட்டுநம ப்ோறுத்து அயமகி்றது.  

நமலும் கருககவர் ப்ோருைோ்ன (OH-ன) 

பேறிவிய்னப ப்ோறுத்து அயமவதில்யல.

எ்னநவ  விய்னயின நவகம் = K [ஆல்யகல் 

நஹயலடு]

R−Cl + OH−
  R – OH + Cl−

 SN1 விய்னைோ்னது மு்தல் ்டி 

விய்னநவகவிையலப பின்றறுகி்றது.  நமலும் இரு 

்டிகளில் நிகழ்கி்றது.  மூவியணை பியூட்யடல் 

புநரோயமடோ்னது நீர்த்்த KOH உடன புரியும் 

விய்னயிய்ன எடுத்துககோட்டோகக பகோண்டு SN1 
விய்னயின விய்னவழிமுய்றயிய்ன புரிநது 

பகோள்நவோம்.

CH3

CH3     C    Br

CH3

(ePu;f;)

%tpiza gpa+l;ily; 

GNuhikL

%tpiza gpa+l;ily; 

My;f`hy;

CH3

CH3 C     OH

CH3

OH-

-Br-

 இவ்விய்ன இரு ்டிகளில் பினவருமோறு 

நிகழ்கி்றது.

்டி1- கோர்்ன ந�ர் அைனி உருவோ்தல்

 முய்னவுள்ை C-Br பியணப்ோ்னது 

பிைககப்ட்டு கோர்்ன ந�ர் அைனி மறறும் 

புநரோயமடு அைனி உருவோகின்ற்ன.  

இந்தப்டிைோ்னது பமதுவோக �யடப்றுகி்றது.  

எ்னநவ இதுநவ விய்னநவகத்திய்ன 

தீர்மோனிககும் ்டிைோகும்.
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CH3

CH3     C     Br

CH3

nkJthf C+

CH3

H3C CH3

+    Br-

%tpiza gpa+l;ily; GNuhikL

 கோர்்ன ந�ர் அைனிைோ்னது இரு 

கோலிைோ்ன 2p ஆர்பிட்டோல்களின ேமோ்ன 

மடல்கயைப ப்றறுள்ைது.  எ்னநவ இது இரு 

பு்றஙகளின வழிநையும் ேமமோக வியரநது 

விய்னபுரிகின்றது.

்டி-2

 கருககவர் ப்ோருைோ்னது, கோர்்ன ந�ர் 

அைனியுடன விய்னபுரிகி்றது.  இந்தப ்டிைோ்னது 

வியரவோக நிகழ்வ்தோகும்.  எ்னநவ விய்னயின 

நவகத்திய்ன ்ோதிப்தில்யல.

C

CH3

CH3 CH3

+ OH - Ntfkhf CH3 C     OH

CH3

CH3

%tpiza gpa+l;ily; My;f`hy;

%tpiza gpa+l;ily; My;f`hy;

CH

+

3

CH3

HO C CH3

 நமறகண்டுள்ைவோறு, OH- அைனிைோ்னது 

கோர்்ன ந�ர் அைனியை இரு பு்றஙகளின வழிநை  

்தோககுகின்றது.  நமறகண்டுள்ை எடுத்துககோட்டில் 

மூவியணை பியூட்யடல் புநரோயமடோ்னது 

ஒளிசுழறறும் ்தனயம அற்றது.  எ்னநவ உருவோகும் 

வியைப்ோருைோ்னது ஒளிசுழறறும் ்தனயம 

அற்ற்தோக உள்ைது. விய்னயில் ஈடு்டும் ஆல்யகல் 

ஹோயலடு ஒளிசுழறறும் ்தனயம ப்றறிருபபின 

உருவோகும் வியைப்ோருள் ஒளிசுழறறும் 

்தனயமைற்ற சுழிமோயககலயவைோகும். கருககவர் 

ப்ோருைோ்ன OH- அைனிைோ்னது கோர்்ன ந�ர் 

அைனியை இரு பு்றஙகளிலும் ்தோககுவ்தோல் ேம 

நகோணஙகளில் வலஞ்சுழி மறறும் இடஞ்சுழி 

தியேகளில் ்தை முய்னவுற்ற ஒளியை சுழறறும் 

்தனயமயுயடை மோறறிைஙகள் ேம அைவில் 

உருவோகின்ற்ன. இ்தன வியைவோக ஒளிசுழறறும் 

்தனயமைற்ற சுழிமோயக கலயவ உருவோகின்றது.

எடுத்துககோட்டு 

 ஒளி சுழறறும் ்தனயமயுயடை 2-புநரோநமோ 

பியூட்நடனின நீரோற்குபபி்னோல் ± 

பியூட்நடன-2-ஆல் சுழிமோயக கலயவ 

உருவோகி்றது.

 SN1  மறறும் SN2 விய்னகளில் நஹநலோ 

ஆல்நகனகளின விய்னத் தி்றன வரியே

மூவியணை, ஈரியணை, ஓரியணை, CH3X

SN2

SN1

4) நிநைோப்னயடல் புநரோயமடின ்திலீட்டு 

விய்ன பமதுவோக �யடப்றுகி்றது-

நிைோைப்டுத்துக.

?்தன மதிபபீடு

2) நீகக விய்னகள்

 β-யஹட்ரஜய்னக பகோண்டுள்ை நஹநலோ 

ஆல்நகய்ன எத்்த்னோல் கலந்த ப்ோட்டோசிைம் 

யஹட்ரோகயஸேடுடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது ஒரு 

ஆல்கீன உருவோகி்றது. இவ்விய்னயில் α   
கோர்்னுடன இயணககப்ட்டுள்ை நஹலஜனும்,  

β-கோர்்னுடன இயணககப்ட்டிருககும் 

யஹட்ரஜனும் நீககமயடவ்தோல் α மறறும் β   

கோர்்னகளுககு இயடநை ஓர் இரட்யடப பியணபபு 

உருவோகி்றது.  இவ்விய்ன β-நீககவிய்ன 

(யஹட்நரோ நஹலஜன நீககவிய்ன) எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது. சில நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

பவவ்நவறு விகி்தஙகளில் ஆல்கீனகயைத் 

்தருகின்ற்ன.  பேயிட்பேவ் விதியின அடிப்யடயில் 

இ்தய்ன விைககலோம். இவ்விதியின்டி, 

யஹட்நரோநஹலஜன நீகக விய்னகளில், 

இரட்யடபபியணப்ோல் பியணககப்ட்டுள்ை 

கோர்்னுடன பியணககப்ட்டிருககும் ஆல்யகல் 

ப்தோகுதிகளின எண்ணிகயக அதிகமோக உள்ை 
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ஆல்கீன உருவோவ்தறகோ்ன வோயபபுகள் அதிகம் 
(அதிக ்திலிகள் உள்ை இரட்யடபபியணபபு 

உருவோகி்றது)

எடுத்துககோட்டு

CH3     CH2     Br+KOH
vj;jdhy;

CH2=CH2+KBr+H2O
vj;jpypd;

 நீகக விய்னைோ்னது E1 மறறும் E2 ஆகிை 

பவவ்நவறு விய்னவழிமுய்றகயைப பின்றறி 

நிகழ்கி்றது.

எடுத்துககோட்டு

CH3     CH     CH2     CH3

KOH

Br

CH2  =  CH  -  CH2  -  CH3

(FiwasT tpisnghUs;)
CH3  -  CH  =  CH  -  CH3

(kpFjpasT tpisnghUs;

2-GNuhNkh Gug;Ngd;

My;f`hy; 

fye;j; 1-gpa+l;bd;

2-gpa+l;bd;

நீகக விய்னைோ்னது E1 மறறும் E2 ஆகிை 

பவவ்நவறு விய்னவழிமுய்றகயைப பின்றறி 

நிகழ்கி்றது.

E2 விய்னவழி முய்ற 

E2

நீககம்

இரு மூலககூறு 

 E2 விய்னயின விய்னநவகமோ்னது 

ஆல்யகல் நஹயலடு மறறும் கோரம் ஆகிை 

இரண்டின பேறிவுகயைப ப்ோறுத்து அயமயும்.

 விய்னநவகம் = k [ஆல்யகல் நஹயலடு] 
[கோரம்]

 எ்னநவ, இவ்விய்ன இரண்டோம் ்டி 

விய்னைோகும். ப்ோதுவோக ஓரியணை ஆல்யகல் 

நஹயலடுகள், ஆல்கஹோல் கலந்த KOH 
முனனியலயில் இவ்விய்னவழிமுய்றயைப 

பியூட்நடன

பியூட்டீன

பின்றறி விய்னபுரிகின்ற்ன.  இவ்விய்ன ஒநர 

்டியில் நிகழும் விய்னைோகும். இவ்விய்னயில்   

β-கோர்்னில் இருநது புநரோட்டோன கவரப்டுகின்றது. 

நமலும் அந்த ந�ரத்தில் α   -கோர்்னில் இருநது 

நஹயலடு அைனிைோ்னது நீககப்டுகி்றது.

விய்னவழிமுய்ற பினவருமோறு.

CH3 CH

H

CH2 Cl

HO-
My;f`hy; 

fye;j

KOH1-FNshNuh Gug;Ngd;

CH3 CH  =  CH2  +  H2O  +  KCl
Gug;gPd;

E1 விய்னவழி முய்ற

E1

நீககம்

ஒரு மூலககூறு

 ப்ோதுவோக, மூவியணை ஆல்யகல் 

நஹயலடுகள் இவ்விய்னவழிமுய்றயிய்னப 

பின்றறி ஆல்கஹோல் கலந்த KOH 
முனனியலயில் நீகக விய்னயில் ஈடு்டுகின்ற்ன.  

இவ்விய்ன மு்தல்்டி விய்னநவகவிையலப 

பின்றறுகி்றது.  பினவரும் நீகக விய்னயிய்னக 

கருதுநவோம்.

My;f`hy; 

fye;j

%tpiza gpa+l;ily; FNshiuL

KOH
CH3 C Cl

CH3

CH3

INrhgpa+l;ilyPd;
(2-nkj;jpy; Gug;gpd;)

CH3 C CH2

CH3

H2OKCl

்டி 1: சீர்யமைற்ற பிைபபின கோரணமோக கோர்்ன 

ந�ர் அைனி உருவோகி்றது.

ஐநேோபியூட்டிலீன 
(2-பமத்தில் புரபபீன)
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CH3 C Cl

CH3

CH3
nkJthf

C

CH3

CH3 CH3
Cl

்டி 1: β - கோர்்னிலிருநது புநரோட்டோன 

நீககமயடவ்தோல் ஆல்கீன உருவோகி்றது.

C

CH3

CH3 CH2 H

HO :

கா�ப� ேந� அய�

ேவகமாக

2-ெம�� �ர
	�

C

CH3

CH3 CH2

H2O

3)  உநலோகத்துடன விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

உநலோகஙகளுடன விய்னபுரிநது கோர்்ன- 

உநலோகம் பியணபய் உருவோககும். நேர்மஙகள் 

கரிம உநலோகச் நேர்மஙகள் 

என்றயழககப்டுகின்ற்ன.

அ) கிரிக்னோர்டு விய்ன

 நஹநலோ ஆல்நகனின ஈ்தர் கயரேயல 

பமகனீசிைத்துடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது, 

கிரிக்னோர்டு கோரணி என்றயழககப்டும் ஆல்யகல் 

பமகனீசிைம் நஹயலடு ப்்றப்டுகின்றது.

எடுத்துககோட்டு

CH3CH2 Br+Mg  உலர் ஈ்தர்  CH3CH2MgBr
எத்தில் புநரோயமடு எத்தில் பமகனிசிைம் புநரோயமடு

ஆ) நேோடிைம், கோரீைம் ந்ோன்ற விய்னதி்றனமிகக 

உநலோகஙகளுடன விய்னப்டுத்து்தல்.

 நஹநலோ ஆல்நகனகள் நேோடிைம், கோரீைம் 

ந்ோன்ற உநலோகஙகளுடன உலர் ஈ்தரின 

முனனியலயில் விய்னபுரிநது கரிம உநலோகச் 

நேர்மஙகயைத் ்தருகின்ற்ன.

CH3 CH2 Br + 2Li  உலர் ஈத்்தர்  

எத்தில் புநரோயமடு

எத்தில் லித்திைம்
CH3 CH2Li + LiBr

4CH3 CH2 Br + 4Na/Pb 
நேோடிைம்-பலட் 

உநலோகக கலயவ

 படட்ரோ எத்தில் பலட் (TEL)
 (CH3CH2)4Pb + 4NaBr +  3Pb

எத்தில் புநரோயமடு

4) ஒடுகக விய்னகள்:

 நஹநலோ ஆல்நகனகயை நிககல், 

ப்ல்நலடிைம் ந்ோன்றவறறின முனனியலயில் 

யஹட்ரஜனுடன அல்லது சிவபபு ்ோஸ்்ரஸ் 

முனனியலயில் யஹட்நரோ அநைோடிக 

அமிலத்துடன விய்னபுரிைச் பேயயும் ந்ோது 

ஆல்நகனகைோக ஒடுககப்டுகி்றது.

CH3CH2 Br+H2
Ni(my;yJ)Pd

CH3-CH3+HBr
GNuhNkh <j;Njd; <j;Njd;

523 K

CH3 CH2 I + HI
mNahNlh <j;Njd;

rptg;G P
CH3 - CH3 +I2

<j;Njd;

14.3.6 நஹநலோ ஆல்நகனகளின ்ைனகள்

குநைோநரோஃ்ோர்ம்: மருந்தோகக 

ப்தோழிறேோயலகளில் கயரப்ோ்னோகப 

்ைன்டுகி்றது. நமலும் பூச்சிகபகோல்லிகள் 

்தைோரிபபிலும் ்ைன்டுகி்றது மறறும் உணர்வு 

நீககும் மருநதுப ப்ோருைோக ்ைன்டுகி்றது.  

உள்ளுறுபபு மோதிரிகயை ்ோதுகோககும் 

ப்ோருைோகவும் ்ைன்டுகி்றது.
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அைநடோஃ்ோர்ம்: கோைஙகளுககு புயர 
்தடுப்ோ்னோகப ்ைன்டுகி்றது.

கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடு: உலர் ேலயவ 

கோரணிைோக கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடு 

்ைன்டுகி்றது.  எண்பணய, பகோழுபபு மறறும் 

பமழுகு ஆகிைவறறிறகு கயரப்ோ்னோகப 

்ைன்டுகி்றது.

 ஆவிநியலயில் உள்ை CCl4 ஆ்னது 

தீப்றறி எரிைோ்த ்தனயமயுயடைது.  எண்பணய 

அல்லது ப்ட்நரோல் தீயை அயணகக 

தீத்்தடுப்ோ்னோகப ்ைன்டுகி்றது

14.4 கரிம உநலோகச் நேர்மஙகள்

 உநலோகஙகள் கோர்்னுடன ந�ரடி 

பியணபபில் கோணப்டும் கரிமச் நேர்மஙகள் கரிம 

உநலோகச் நேர்மஙகள் எ்ன அயழககப்டுகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3 Mg I- பமத்தில் பமகனீசிைம் அநைோயடடு

CH3 CH2 Mg Br - E எத்தில் பமகனீசிைம் 

புநரோயமடு

 கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளில் கோணப்டும் 

கோர்்ன-பமகனீசிை பியணபபு ேகபபியணப்ோகும். 

ஆ்னோல் அதிக முய்னவுற்றது.  கோர்்ன 

அணுவோ்னது பமகனீசிைத்ய்தக கோட்டிலும் அதிக 

எலகட்ரோன கவர்்தனயம உயடைது. எ்னநவ 

கோர்்ன அணு மீது ்குதி எதிர்மினசுயமயும், 

பமகனீசிைத்தின மீது ்குதி ந�ர்மினசுயமயும் 

உள்ை்ன 

Rδ-  ---- Mgδ+X

14.4.1. ்தைோரித்்தல்

 ஈ்தரில் கணககிடப்ட்ட ஆல்யகல் 

நஹயலடுடன சிறி்தைவு பமகனீசிைம் நேர்த்து 

விய்னப்டுத்்தப்டும் ந்ோது உநலோகம் பமதுவோக 

கயரநது ஆல்யகல் பமகனீசிைம் நஹயலடு 
(கிரிக்னோர்டு கோரணி) உருவோகி்றது.

இவ்விய்னயில் ்ைன்டுத்்தப்டும் அய்னத்து 

விய்னபப்ோருள்களும் உலர்ந்த நியலயிலும் 

தூயயமைோ்ன்தோகவும் இருகக நவண்டும்.

எடுத்துககோட்டு

CH3 I Mg cyu; <ju;
CH3MgI

mNahNlh kPj;Njd; nkj;jpy; nkf;dPrpak; mNahilL

5) நீரற்ற நியலயில் கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருள் ்தைோரிககப்டுகி்றது.  ஏன?

?்தன மதிபபீடு

14.4.2. கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளின ்ைனகள்  

 ப்தோகுபபுமுய்ற நவதிவிய்னகளுககு 

இவ்விய்னப்ோருள் மிகவும் ்ைனுள்ை்தோகும்.  

இவ்விய்னப்ோருயை ஆல்கஹோல்கள், 

கோர்்ோகஸிலிக அமிலஙகள், ஆல்டியஹடுகள் 

மறறும் கீட்நடோனகள் ந்ோன்ற ்ல்நவறு கரிமச் 

நேர்மஙகைோக மோற்ற இைலும். ஆல்யகல் 

ப்தோகுதிைோ்னது அதிக எலகட்ரோன பேறிவிய்னப 

ப்றறுள்ை்தோல் கோர்்ன எதிர் அைனி அல்லது 

கருககவர் ப்ோருைோக பேைல்்டும் ்தனயமயைப 

ப்றறுள்ைது.  இயவகள் முய்னவுற்ற 

மூலககூறுகயை, அவறறின எலகட்ரோன அடர்வு 

குய்றவோ்ன ்குதிகளில் ்தோககுகி்றது.  பினவரும் 

விய்னகள் கிரிக்னோர்டு கோரணியின ப்தோகுபபு 

்ைனகயை விைககுகி்றது.

(1) ஓரியணை ஆல்கஹோல்கள் ்தைோரித்்தல் : 

 ்ோர்மோல்டியஹடு கிரிக்னோர்டு 

கோரணியுடன விய்னபுரிநது நேர்கயக 

வியைப்ோருயைத் ்தருகின்றது. இச்நேர்கயக 

வியை ப்ோருயை நீரோற்குகக ஓரியணை 

ஆல்கஹோல் உருவோகி்றது.
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H     C     H + CH 3 MgI
ghu;khy;b`hL

O

vj;jpy; My;f`hy; (   1 )

H     C     H

OMgI

CH3

H     C     H

OH

CH3

 + Mg

I

OH

o

2) ஈரியணை ஆல்கஹோல் ்தைோரித்்தல்

 ்ோர்மோல்டியஹயட ்தவிர்த்்த பி்ற 

ஆல்டியஹடுகள் கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளுடன 

விய்ன்ட்டுத் ்தரும் நேர்கயக வியைப்ோருயை 

நீரோற ்குகக ஈரியணை ஆல்கஹோல்கள் 

உருவோகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3     C     H   + CH3MgI
mrpl;lhy;bi`L

CH3     C     H

O OMgI

CH3

H

INrhGug;igy; My;f`hy; ( 2  )

CH3     C      H

OH

CH3

 +   Mg

I

OH

o 

2O /H+

3) மூவியணை ஆல்கஹோல் ்தைோரித்்தல்

 கீட்நடோனகள் கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருளுடன விய்ன்ட்டுத் ்தரும் நேர்கயக 

வியைப்ோருயை நீரோற்குகக மூவியணை 

ஆல்கஹோல்கள் உருவோகின்ற்ன.

எடுத்துக்காட்டு

CH3 C CH3

O

CH3MgI CH3 C

OMgI

CH3

H

Mg

I

OH

H2O/H
CH3 C

OH

CH3

CH3

அ��ேடா�

��ைனய - ���ைட� ஆ�கஹா� (30)

+

்ோர்மோல்டியஹடு

(4) ஆல்டியஹடுகயைத் ்தைோரித்்தல்

 ஈத்ய்தல் ்ோர்நமட்யட கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருளுடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது 

ஆல்டியஹடு உருவோகி்றது.  எனினும் கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருள் கூடு்தலோக இருபபின ஈரியணை 

ஆல்கஹோல் உருவோகி்றது.

எடுத்துககோட்டு

   H      C     OC2H5 + CH3MgI

O OMgI

CH3

    H  C     CH 3

O

  + Mg
I

OC2H5

H2O/H+

   H OC2H5C
vj;jpy;ghh;Nkl;

mrpl;lhy;bi`L

(5)  கீட்நடோனகயைத் ்தைோரித்்தல்

 அமில குநைோயரடுகள் கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருளுடன விய்னப்ட்டு 

கீட்நடோனகயைத் ்தருகின்ற்ன. எனினும் 

கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருள் கூடு்தலோக இருபபின 

மூவியணை ஆல்கஹோல் உருவோகி்றது.

எடுத்துககோட்டு

CH3     C     Cl + CH3MgI

mrplNlhd;

mrpily; FNshiuL

O OMgI

CH3

3CH     C     CH 3

O

    + Mg
I

OC2H5

H2O /H+

CH3
ClC

6) கோர்்ோகசிலிக அமிலஙகயைத் ்தைோரித்்தல்

 திட கோர்்ன-யட-ஆகயஸேடு 
கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளுடன விய்னபுரிநது 
ப்்றப்டும் நேர்கயக வியைப்ோருயை 
நீரோற்குகக கோர்்ோகசிலிக அமிலஙகள் 
உருவோகின்ற்ன.
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எடுத்துக்காட்டு

     O=C=O + CH3MgI

mrpbf; mkpyk;

CH3     C     OMgI

O

CH3     C     OH

O

    + Mg
I

OH

H+/H2O

7)  எஸ்டர்கயைத் ்தைோரித்்தல்

 எத்தில் குநைோநரோ ்ோர்நமட்யட 

கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளுடன 

விய்ன்டுத்தும்ந்ோது எஸ்டர்கள் உருவோகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

C2H5O     C     Cl + CH3MgI

vj;jpy; mrpnll;

vj;jpy; FNshNuh ghu;Nkl;

O OMgI

CH3

CH3     C     OC2H5

O

    + Mg
I

Cl

C2H5O C Cl

 
8)  உைர் ஈ்தர்கயைத் ்தைோரித்்தல்

 குய்றவோ்ன கோர்்ன எண்ணிகயகயுயடை 

நஹலஜந்னற்றமயடந்த ஈ்தர்கயை கிரிக்னோர்டு 

கோரணியுடன விய்ன்டுத்தும்ந்ோது அதிக 

கோர்்ன எண்ணிகயக உயடை ஈ்தர்கள் 

உருவோகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3     O     CH2Cl  + CH3MgI

vj;jpy; nkj;jpy; <ju;

CH3     O     CH2CH3  +  Mg
I

Cl

FNshNuh ilnkj;jpy; <ju;

9)  ஆல்யகல் ேைய்னடுகயை ்தைோரித்்தல்

 கிரிக்னோர்டு கோரணியை ேைந்னோஜன 

குநைோயரடுடன விய்னப்டுத்தி ஆல்யகல் 

ேைய்னடு ப்்றப்டுகி்றது.

எடுத்துககோட்டு

CH3 Mg I    +  CNCl CH3CN   +   Mg
Cl

Irad[d;

FNshiuL
nkj;jpy;

raidL

10)  ஆல்நகனகயைத்  ்தைரித்்தல்

 நீர், ஆல்கஹோல் மறறும் அமீனகள் 

ந்ோன்ற விய்னத் தி்றன மிகக யஹட்ரஜன 

அணுககயை பகோண்டுள்ை நேர்மஙகள் 

கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருளுடன விய்னப்ட்டு 

ஆல்நகனகயைத் ்தருகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டு

CH3MgI   +  HO     H CH4+ MgI (OH)

CH3MgI +  C2H5     OH
vj;jdhy;

CH4  +  MgI (OC2H5)
kPj;Njd;

14.5  நஹநலோ அரீனகள்

நஹலஜன அணுவோ்னது ப்னசீன 

வயைைத்துடன ந�ரடிைோக 

இயணககப்ட்டுள்ை கரிமச் 

நேர்மஙகள் நஹநலோ அரீனகள் 

எ்னப்டுகின்ற்ன.

X

14.5.1. நஹநலோ அரீனகளுககுப ப்ைரிடு்தல்

 IUPAC ப்ைரிடும் முய்றயில், 

அநரோநமட்டிக யஹட்நரோ கோர்்னின ப்ைருககு 

முன்னோல் நஹநலோ எனும் முனப்னோட்டு நேர்த்து 

ப்ைபரழு்தப்டுகி்றது.  இரு ்திலீடு பேயைப்ட்ட 

அரீனகளுககுப ப்ைரிடும் ந்ோது, ்திலிகளின 

ஆர்த்ந்தோ, பமட்டோ மறறும் ்ோரோ இட அயமவுகள் 

முய்றநை 1, 2 ; 1, 3 மறறும் 1, 4 எ்ன 

குறிககப்டுகின்ற்ன.

அசிட்நடோன
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 ்ல நஹலஜனகயைக பகோண்டுள்ை 

நஹநலோ அரீனகளுககு எண் இடும்ந்ோது 

்திலிகளுககு குய்றவோ்ன எண் அயமயும் 

வயகயில் எண்ணிட நவண்டும்.  நமலும் 

நஹலஜனகள் ஆஙகில அகர வரியேப்டி 

எழு்தபப்்ற நவண்டும்.

பினவரும் எடுத்துககோட்டுகள் மூலம் ப்ைரிடு்தயல 

�னகு புரிநது பகோள்ை முடியும்.

நேர்மம் IUPAC ப்ைர்

1 Cl
Cl 1, 2 - யட குநைோநரோ 

ப்னசீன

2 1, 3- யட புநரோநமோ 
ப்னசீன

Br

Br

3
1,3,5-ட்யரபுநரோநமோ 

ப்னசீன

Br

BrBr

4
1- புநரோநமோ - 4- புளுநரோ 
-2-  அைநடோப்னசீன 

F

I
Br

5
1- புநரோநமோ -2- 

குநைோநரோ-4- 
அைநடோப்னசீன

Br

I

Cl

14.5.2 நஹநலோ அரீனகளில் கோணப்டும் C-X 
பியணபபின ்தனயம

 நஹநலோ அரீனகளின கோர்்ன 

அணுவோ்னது sp2 இ்னககலபபு நியலயில் 

கோணப்டுகி்றது.  இந்த sp2  இ்னககலப்யடந்த 

ஆர்பிட்டோல்கள் குட்யடைோ்னயவ.  நமலும் 

பியணபபு எலகட்ரோன இரட்யடயிய்ன இறுககமோக 

பியணத்து யவத்துள்ை்ன.

 நஹலஜன அணுவோ்னது ்தனித்்த இரட்யட 

எலகட்ரோனகயைக பகோண்டுள்ை 

p-ஆர்பிட்டோயலப ப்றறுள்ைது.  இது ப்னசீன 

வயைைத்தில் உள்ை π-ஆர்பிட்டோல்களுடன 

இயடயீடு பேயவ்தோல் π-ஆர்பிட்டோல்களின 

நீட்டிககப்ட்ட உடனியேவு நிகழ்கி்றது. இந்த 

எலகட்ரோனகளின உள்ைடஙகோத் ்தனயமைோ்னது 

C-X பியணபபிறகு இரட்யடப பியணபபு 

்ண்பிய்னத் ்தருகி்றது.  நஹநலோ ப்னசீனின 

உடனியேவு அயமபபுகள் பினவருமோறு.

:X: X: X:

X X: ::
+

+ +

 C-X பியணபபின இந்த இரட்யட பியணபபு 

்தனயமயி்னோல், பியணபபு நீைம் குய்றவோகவும் 

நஹநலோ ஆல்நகனகயைக கோட்டிலும் அதிக 

பியணபபு வலியமயுயடை்தோகவும் உள்ைது.  

எடுத்துககோட்டு

Cl

1.70A o
sp2

FNshNuh ngd;rPd;

C

H

Cl

H

H
1.77A o

FNshNuh kPj;Njd;

sp3
,df;fyg;G

14.5.3 ்தைோரித்்தல் முய்றகள்

1) ந�ரடி நஹலஜந்னற்றம்

 FeCl3 ந்ோன்ற லூயி அமில விய்னநவக 

மோறறியின முனனியலயில் ப்னசீன ந�ரடி 

குநைோரிந்னற்றம் அயடநது குநைோநரோ 

ப்னசீய்னத் ்தருகி்றது. 
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+ Cl2
FeCl3 + HCl

Cl

FNshNuh ngd;rPd;ngd;rPd;

2) ப்னசீன யடைநேோனிைம் குநைோயரடிலிருநது 

ப்று்தல்

 ேோண்ட்நமைர் விய்ன அல்லது கோட்டர்மோன 

விய்னயிய்னப ்ைன்டுத்தி ப்னசீன  

யடைநேோனிைம் குநைோயரடிலிருநது குநைோநரோ 

ப்னசீய்ன ்தைோரிககலோம்.

(i)  ேோண்ட்நமைர் விய்ன

 ப்னசீனயடைநேோனிைம் குநைோயரடின 

நீரிை கயரேயல Cu2Cl2 /HCl உடன 

பவப்ப்டுத்தும் ந்ோது குநைோநரோ ப்னசீன 

உருவோகி்றது.

N= N- Cl

ngd;rPd;ilaNrhdpak; FNshiuL

Cu2Cl2

HCl

HCl

Cl

+ N2

FNshNuh ngd;rPd;

/
or

Cu/

(rhd;l;Nkau;tpid)

(fhl;lu;khd; tpid)

 

3) அைநடோப்னசீன ்தைோரித்்தல் 

 ப்னசீன யடைநேோனிைம் குநைோயரயட 

நீர்த்்த KI கயரேலுடன மி்தமோக பவப்ப்டுத்தும் 

ந்ோது அைநடோ ப்னசீன உருவோகி்றது.

C6H5N2Cl+KI
maNlh 

ngd;rPd;

nfhjpf;f

itj;jy;

ngd;rPd;ilaNrhdpak;

FNshiuL

C6H5I+N2+KCl

4) புளுநரோ ப்னசீன ்தைோரித்்தல்

 ப்னசீன யடைநேோனிைம் குநைோயரயட 

புளுநரோ ந்ோரிக அமிலத்துடன விய்ன்டுத்தும் 

ந்ோது புளுநரோ ப்னசீன உருவோகி்றது.  இவ் 

விய்னயில் யடைநேோனிைம் புளுநரோ ந்ோநரட் 

உருவோகி்றது.  இ்தய்ன பவப்ப்டுத்தும் ந்ோது 

புளுநரோ ப்னசீன உருவோகி்றது.  இவ்விய்ன ்ோல்-

ஸ்கீமன விய்ன என்றயழககப்டுகி்றது.

C6H5N2Cl  +  HBF4 C6H5N2  BF

GSNuh ngd;rPd;

- HCl
ngd;rPd;ilaNrhdpak; FNshiuL

ntg;gk;

C6H5F         + BF3  + N2

 
5) குநைோநரோ ப்னசீய்ன வணிகரீதியில் 

்தைோரித்்தல் (ரோஷ் பேைல் முய்ற)

 ப்னசீன, ஆவி, கோறறு மறறும் HCl 
கலந்த கலயவயை சூடோககப்ட்ட குபரிக 

குநைோயரடின மீது பேலுத்தி வணிக ரீதியில் 

குநைோநரோ ப்னசீன ்தைோரிககப்டுகி்றது. இவ் 

விய்ன ரோஷ் பேைல்முய்ற எ்னப்டுகி்றது.

+ HCl +  1/2 O2
CuCl2

Cl

+

FNshNuh ngd;rPd;

H2O

ngd;rPd;

525K

14.5.4 இைற்ண்புகள்:

1. உருகு நியல மறறும் பகோதிநியல

 திரவ நியலயில் உள்ை நமோந்னோ ஹோநலோ 

ப்னசீனின பகோதிநியலைோ்னது பினவரும் 

வரியேயில் அயமயும்.

அைநடோ  > புநரோநமோ > குநைோநரோ

 யடஹோநலோ ப்னசீனின மோறறிைஙகள் 

ஏ்றத்்தோழ ேமமோ்ன பகோதிநியலகயைப 

ப்றறுள்ை்ன.  ஆர்த்ந்தோ மறறும் பமட்டோ 

மோறறிைஙகயைக கோட்டிலும், ் ோரோ மோறறிைமோ்னது 

அதிக உருகு நியலயைக பகோண்டுள்ைது.  
p-மோறறிைத்தின அதிக உருகுநியலககுக 

கோரணம் அ்தன சீர்யமத் ்தனயமைோகும்.  இ்தன 

வியைவோக ்டிகத்தில் அ்தன மூலககூறுகள் 
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ப�ருஙகி ப்ோதிநதுள்ை்ன.  நமலும் 

மூலககூறுகளுககியடநைைோ்ன கவர்ச்சி வியே 

அதிகமோக உள்ைது.  எ்னநவ உருககுவ்தறகு 

அதிக ஆற்றல் ந்தயவப்டும்.

p-யடஹோநலோ ப்னசீன > o-யடஹோநலோ 

ப்னசீன  > m-யட குநைோநரோ ப்னசீன

2.  கயரதி்றன

 நஹநலோ அரீனகன நீரில் கயரைோத் 

்தனயமயைப ப்றறிருககும்.  ஏப்னனில் அயவகள் 

நீருடன யஹட்ரஜன பியணபபிய்ன 

ஏற்டுத்துவதில்யல.  ஆ்னோல் கரிமக 

கயரப்ோனகளில் கயரகின்ற்ன.

3. அடர்த்தி

 நஹநலோ அரீனகள் நீரிய்னக கோட்டிலும் 

அதிக அடர்த்தி உயடையவ.  அயவகளின 

அடர்த்தி வரியே பினவருமோறு

அைநடோ ப்னசீன > புநரோநமோ ப்னசீன > 
குநைோநரோ ப்னசீன

14.5.5 நவதிப ்ண்புகள்

A. நஹலஜன அணு இடம்ப்றும் விய்னகள்

1. அநரோநமட்டிக கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு 

விய்னகள்:

 நஹநலோ அரீனகள் எளிதில் கருககவர் 

ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னககு உட்்டுவதில்யல.  

ஏப்னனில் அயரல் நஹயலடுகளில் கோணப்டும் 
C-X பியணபபு குட்யடைோ்னது.  நமலும் 

வலியமயுயடைது மறறும் அநரோநமட்டிக 

வயைைமோ்னது அதிக எலகட்ரோன அடர்வு 

யமைத்திய்னக பகோண்டுள்ைது.

  நஹநலோ அரீனகளில் உள்ை 

நஹலஜ்னோ்னது OH– , NH2
– அல்லது CN–

ந்ோன்ற கருககவர் கோரணிகைோல் அதிக 

பவப்நியல மறறும் அழுத்்தத்தில் ்திலீடு 

பேயைப்டுகின்ற்ன.

எடுத்துக்காட்டு

C6H5Cl + NaOH C6H5OH +NaCl350oC
300 atm

FNshNuh ngd;rPd; gPdhy;1

இவ்விய்ன படௌ முய்ற எ்னப்டுகி்றது

C6H5Cl + 2NH3 50 atm
FNshNuh ngd;rPd;

C6H5NH2 +NH4Cl
mdpyPd;

2500C

C6H5Cl+CuCN gpupbd;

FNshNuh ngd;rPd;

C6H5CN+CuCl
gPidy; raidL

2500C

2. உநலோகஙகளுடன விய்ன

a) உர்ட்ஸ்-ஃபிட்டிக விய்ன

 நஹநலோ அரீனகள், நஹநலோ 

ஆல்நகனகளுடன ஈ்தரில் உள்ை நேோடிைக 

கயரேலுடன விய்ன்ட்டு ஆல்யகல் ப்னசீய்னத் 

்தருகி்றது.  இவ் விய்ன உர்ட்ஸ்-ஃபிட்டிக விய்ன 

எ்னப்டும்.

C6H5Cl +2Na + ClC2H5 C6H5 C2H5 +2NaBr
FNshNuh 

ngd;rPd;
FNshNuh 

<j;Njd;
vj;jpy; ngd;rPd;

<ju;

b) ஃபிட்டிக விய்ன

 நஹநலோ அரீனகயை உலர் ஈ்தரில் உள்ை 

நேோடிைத்துடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது இரு 

அயரல் ப்தோகுதிகள் இயணநது ய்அயரல் 

நேர்மஙகயைத் ்தருகின்ற்ன.  இவ்விய்ன ஃபிட்டிக 

விய்ன எ்னப்டும். 

C6H5Cl+2Na+Cl-C6H5
<ju; C6H5    C6H5 +2NaCl

FNshNuh ngd;rPd; iggPidy; l
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B) அநரோநமட்டிக வயைைம் இடம்ப்றும் 

விய்னகள்

3. எலகட்ரோன கவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னகள்

 நஹநலோ அரீனகள் எலகட்ரோன கவர் 

ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னககு உட்்டுகின்ற்ன.  

ப்னசீனின எலகட்ரோன கவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு 

விய்னயின விய்னநவகத்ய்தக கோட்டிலும் நஹநலோ 

ப்னசீனின விய்னநவகம் குய்றவோ்ன்தோகும்.  

நஹநலோஜனின –I வியைவி்னோல் அது ஒரு 

கிைர்வு நீககும் ப்தோகுதிைோகும்.  குநைோரினின 

்தனித்்த இரட்யட எலகட்ரோன ப்னசீன 

வயைைத்துடன உடனியேவில் ஈடு்டுகி்றது.  

இ்தன வியைவோக ஆர்த்ந்தோ மறறும் ்ோரோ 

இடஙகளில் எலகட்ரோன அடர்வு அதிகரிககின்றது.    
எ்னநவ, ப்னசீன வயைைத்துடன 

இயணககப்ட்டுள்ை நஹலஜன, புதி்தோக 

உள்வரும் எலகட்ரோன கவர் ப்ோருயை ஆர்த்ந்தோ 

அல்லது ்ோரோ இடஙகளில் பேனறு ்திலீடு 

அயடயுமோறு பேயகி்றது.

 /Cl 2FeCl3

,Uspy;

Cl

Cl

o-ilFNshNuh ngd;rPd;

Cl

FNshNuh ngd;rPd;

(FiwasT)

+

Cl

Cl
p-ilFNshNuh ngd;rPd; 

      (ngUksT)

H2SO4

Cl

NO2

o-FNshNuhiel;Nuh ngd;rPd;
(FiwasT)

+

Cl

NO2

p-FNshNuhiel;Nuh ngd;rPd;
      (ngUksT)

 H 2SO4

Cl

SO3H

o-FNshNuh ngd;rPd; 
ry;Nghdpf; mkpyk;

(FiwasT)

+

Cl

SO3H
p-FNshNuh ngd;rPd; 
ry;Nghdpf; mkpyk;
        (ngUksT)

GifAk;

Cl

CH3

CH3

o-FNshNuh nlhYaPd;
(FiwasT)

+

Cl

p-FNshNuh nlhYaPd;

        (ngUksT)

ePuw;w AlCl3

(N`y[Ndw;wk;)

(iel;Nuh Vw;wk;)

(ry;NghNdw;wk;) 

(/gpuply;fpuhg;l; tpid)

CH3Cl

/HNO3

படோலுயீன

4) ஒடுகக விய்ன

 நஹநலோ அரீனகயை Ni-Al உநலோகக 

கலயவயுடன, NaOH உடன விய்னப்டுத்தும் 

ந்ோது ப்தோடர்புயடை அரீனகயைத் ்தருகின்றது.

C6H5Cl+2(H) Ni-Al
NaOH

C6H6 +HCl
FNshNuh ngd;rPd; ngd;rPd;

5) கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருள் உருவோ்தல்

 நஹநலோ அரீனகள் பமகனீசிைத்துடன, 

படட்ரோ யஹட்நரோ பியூரோனில் (THF) கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருயை ்தருகி்றது.

C6H5Cl   +   Mg THF
C6H5MgCl

�ைன� ெம���ய� �ேளாைர� �ேளாேரா ெப���

14.5.6 குநைோநரோ ப்னசீனின ்ைனகள்

1. DDT ந்ோன்ற பூச்சிகபகோல்லிகள் ்தைோரிபபில் 

குநைோநரோப்னசீன ்ைன்டுகி்றது.

2. கரிம ப்தோகுபபு விய்னகளில் அதிக 

பகோதிநியல கயரப்ோ்னோகப ்ைன்டுகி்றது.

3. துணி ்்தப்டுத்து்தலில் இயழ ்தடிம்னோககும் 

கோரணிைோகப ்ைன்டுகி்றது.

6) நஹநலோ ஆல்நகனகள் கருககவர் 

ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னயில் 

ஈடு்டுகின்ற்ன.  அவ்வோ்றோ்ன நியலயில், 

நஹநலோ அரீனகள் எலகட்ரோன 

கவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னகளில் 

ஈடு்டுகின்ற்ன – கருத்துயரகக.

?்தன மதிபபீடு 

14.6  ்ல ஹோலஜன நேர்மஙகள் 

 ஒனறிறகும் நமற்ட்ட ஹோலஜன 

அணுககயை பகோண்டுள்ை கோர்்ன நேர்மஙகள் 

்ல ஹோலஜன நேர்மஙகள் எ்ன 

அயழககப்டுகின்ற்ன.  சில முககிைமோ்ன ்ல 

ஹோலஜன நேர்மஙகள் இப்குதியில் 

விவரிககப்ட்டுள்ை்ன.  இயவகள் பினவருமோறு 

வயகப்டுத்்தப்டுகின்ற்ன.
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அ) பஜம் யட ஹோயலடுகள்

CH3CHCl2

vj;jpyPd; ilFNshiuL

1,1 - ilFNshNuh <j;Njd;

CH3 -C - Cl
CH3

Cl
INrhGNuhg;gpypbd; ilFNshiuL

2,2-ilFNshNuhGug;Ngd;

ஆ) விசிய்னல் யட ஹோயலடுகன

எடுத்துககோட்டு

CH2     CH2

vj;jpyPd;; ilFNshiuL my;yJ vj;jpyPd; FNshiuL

 1, 2 -ilFNshNuh <j;Njd;

CH3     C     CH2     Br

CH3

Br
INrhgpAbypd; ilGNuhikL

 1, 2-ilGNuhNkh-2-nkj;jpy;Gug;Ngd;

Cl Cl

14.6.1 ்தைோரித்்தல்

அ) பஜம் யட ஹோயலடுகள்

 எத்திலிடின யட குநைோயரடு (1,1-
யடகுநைோநரோ ஈத்ந்தன) பினவருமோறு 

்தைோரிககப்டுகி்றது.

(i) அசிட்டோல்டியஹயட PCl5 உடன 

விய்னப்டுத்து்தல்

CH3CHO + PCl5
mrplhy;bi`L

CH3CHCl2           + POCl3
vj;jpypd; ilFNshiuL

(ii)  அசிட்டிலீனுடன HCl நேர்கயக விய்ன

HC     CH  + HCl
mrpl;byPd;

CH2     CHHCl

CH3     CHCl2

Cl
tPidy; FNshiuL

vj;jpypbd;il FNshiuL

ஆ) விசிய்னல் யட ஹோயலடுகள்

எத்திலீன யட குநைோயரயட (1,2- யட -குநைோநரோ 

ஈத்ந்தன) பினவரும் முய்றகளில் ்தைோரிககலோம்.

i)  எத்திலீனுடன குநைோரினின நேர்கயக விய்ன

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2– CH2 

Cl Cl
எத்திலீன

எத்திலீன யடகுநைோயரடு

ii) PCl5 (அல்லது HCl), எத்திலீன 
கியைககோலுடன விய்ன

CH2      CH2   +  2PCl5

vj;jpyPd; fpisf;fhy;

CH2     CH2+ 2POCl3 +2HCl

Cl
vj;jpyPd; ilFNshiuL
ClOH OH

்ண்புகள்

இைற்ண்புகள்

(i) இயவ இனிபபு மணமுயடையவ, நி்றமற்ற 

திரவஙகள், அதிக பகோதிநியலயைப 

ப்றறுள்ை்ன.

(ii) எத்திலீன யட குநைோயரயடக கோட்டிலும் 

எத்திலீடின குநைோயரடின பகோதிநியல 

அதிகம்.

நவதிப்ண்புகள்

1) நீர்த்்த NaOH அல்லது ப்ோட்டோசிைம் 
யஹட்ரோகயஸேடுடன நீரோற்குபபு.

 பஜம் யட ஹோயலடுகயை நீர்த்்த KOH 
ஆல் நீரோற்குககும் ந்ோது ஆல்டியஹடு அல்லது 

கீட்நடோய்னத் ்தருகின்றது.  விசிய்னல் யட 

ஹோயலடுகயை நீர்த்்த KOH ஆல் நீரோற்குககும் 

ந்ோது கியைககோல்கயைத் ்தருகி்றது.

CH3     CHCl2
vj;jpyPd; ilFNshiuL

[CH3CH(OH)2]
-2KCl

mrpl;lhy;bi`L-H2O

CH3CHO

epiyaw;wJ

2KOH
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CH2     CH2

vj;jpyPd; ilFNshiuL

CH2     CH2  + 2KCl

OH
vj;jpyPd; fpisf;fhy;

OH

Cl Cl
(aq)

2KOH

 இவ்விய்னைோ்னது, பஜம் மறறும் விசிய்னல் 

யட ஹோயலடுகயை நவறு்டுத்தி அறிை 

்ைன்டுகி்றது

2) துத்்த�ோகத்துடன விய்ன (ஹோலஜன நீகக 

விய்ன)

 பஜம் மறறும் விசிய்னல் யட 

ஹோயலடுகயை பமத்்த்னோலில் உள்ை துத்்த�ோகத் 

தூளுடன விய்ன்டுத்தும் ந்ோது ஆல்கீனகள் 

ப்்றப்டுகின்ற்ன.

CH3     CHCl2    +   Zn

vj;jpyPd; ilFNshiuL

CH2     CH2   +  ZnCl2

vj;jpyPd;

Nkj;jdhy;

CH2     CH2    +   Zn

vj;jpyPd; ilFNshiuL

CH2     CH2  + ZnCl2

vj;jpyPd;

Cl Cl

Nkj;jdhy;

3) ஆல்கஹோல் கலந்த KOH உடன விய்ன 

(யஹட்நரோ ஹோலஜன நீகக விய்ன)

 பஜம் யட ஹோயலடு மறறும் விசிய்னல் 

யடஹோயலடு ஆல்கஹோல் கலந்த KOH 
விய்னபுரிநது ஆல்யகய்னத் ்தரும்.

vj;jpyPbd; ilFNshiuL

H     C     C     H   +  2KOH
vj;jdhy;

H Cl

H Cl

vj;jpyPd; ilFNshiuL

H     C     C     H   +  2KOH vj;jdhy;

Cl H

H Cl

HC     CH  + 2KCl  + H2O
mrpl;bypd;

HC     CH  + 2KCl  + H2O
mrpl;bypd;

பமத்திலீன குநைோயரடு (யடகுநைோநரோ 

மீத்ந்தன)

்தைோரித்்தல்

 பமத்திலீன குநைோயரயட பினவரும் 

முய்றகளில் ்தைோரிககலோம்.

1) குநைோநரோஃ்ோர்மின ஒடுகக விய்ன

Zn+HCl உடன குநைோநரோஃ்ோர்யம ஒடுகக 

விய்னககு உட்்டுத்தும் ந்ோது பமத்திலீன 

குநைோயரடு உருவோகி்றது.

CHCl3
Zn+HCl CH2Cl2 + HCl

nkj;jpyPd; FNshiuLFNshNuhghu;k;
2(H)

b) H2/Ni ஐப ்ைன்டுத்தி குநைோநரோஃ்ோர்யம 

ஒடுககம் பேய்தல்

CHCl3
H2 CH2Cl2 + HCl

nkj;jpypd; FNshiuLFNshNuhghu;k;
Ni

2)மீத்ந்தனின குநைோரிந்னற்றம்

மீத்ந்தனின குநைோரிந்னற்றத்்தோல் பமத்திலீன 

குநைோயரடு உருவோகி்றது.
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CH4
Cl2/hυ
-HCl CH3Cl

Cl2/hυ
-HCl

CH2Cl2

kPj;Njd;

nkj;jpypd; FNshiuL

nkj;jpypy; FNshiuL

மெத்திலீன் குள�காரைடின் பயன்்ள்

மெத்திலீன் குள�காரைடகானது

i) கோறறுத் திவயல உநதி பேலுத்தும் ஆற்றல் மூலம்

ii) ப்யிண்டுகயை நீககும் கயரப்ோன

iii) மருநதுப ப்ோருட்கள் ்தைோரிபபில் கயரப்ோன

iv) உநலோகம் நீககும் கயரப்ோன  ஆகிை்னவறறில் 
்ைன்டுகி்றது.

14.6.2 ட்ரை ளேள�கா ஆலள்ன்

 ஒரு யஹட்நரோகோர்்னில் உள்ை மூனறு 

யஹட்ரஜன அணுககயை மூனறு நஹலஜன 

அணுககைோல் ்திலீடு பேயவ்தோல் உருவோகும் 

நேர்மஙகள் ட்யர நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

எ்னப்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

 CHCl3           CHI3

        குநைோநரோ்ோர்ம்     அைநடோ்ோர்ம்

1)  குள�காளைகாபகார்ம்

 இது ஒரு முககிைமோ்ன ட்யர நஹநலோ 

ஆல்நக்னோகும்.  நீரோற்குபபில் இது ்ோர்மிக 

அமிலத்ய்த ்தருவ்தோல் டுமோஸ் CHCl3 ஐ 

குநைோநரோ்ோர்ம் எ்ன ப்ைரிட்டோர்.

தயகாரித்தல

 ஆயவகத்தில், எத்தில் ஆல்கஹோயல 

ேலயவத் தூளுடன விய்னப்டுத்தி பின அ்தய்னத் 

ப்தோடர்நது வோயலவடித்்தல் மூலம் குநைோநரோ்ோர்ம் 

வியைபப்ோருைோகப ப்்றப்டுகின்றது.  ேலயவத் 

தூைோ்னது குநைோரின மறறும் கோல்சிைம் 

யஹட்ரோகயஸேடின மூலமோக ்ைன்டுகி்றது.  

இவ்விய்ன நஹநலோ்ோர்ம் விய்ன எ்ன 

அயழககப்டுகி்றது.

CHCl3
Zn+HCl CH2Cl2 + HCl

nkj;jpyPd; FNshiuLFNshNuhghu;k;
2(H)

CHCl3
Zn+HCl CH2Cl2 + HCl

nkj;jpyPd; FNshiuLFNshNuhghu;k;
2(H)

இவ்விய்ன பினவரும் மூனறு ்டிகளில் நிகழ்கி்றது

படி 1 ஆகசிஜளனற்றம்

CH3CH2OH + Cl2 → CH3CHO + 2HCl

எத்தில் ஆல்கஹோல் அசிட்டோல்டியஹடு

படி 2 குள�காரிளனற்றம்

CH3CHO + 3Cl2 → CCl3CHO + 3HCl

அசிட்டோல்டியஹடு ட்யரகுநைோநரோ   

   அசிட்டோல்டியஹடு

படி 3 நீைகாறபகுத்தல

2CCl3CHO+Ca(OH)2 → 2CHCl3 + 
 குநைோரோல்           குநைோநரோஃ்ோம்

(HCOO)2 Ca

பண்பு்ள்

இயறபண்பு்ள்

(i) இது ஒரு நி்றமற்ற நீர்மம்.  ஈ்தயரப ந்ோன்ற 

மணமுயடை நலேோ்ன இனிபபுச்சுயவயுயடைது.

(ii) இ்தன ஆவியிய்ன நுகரும் ந்ோது 

உணர்விழத்்தல் (யமை �ரம்பு ்ோதிபபு) ஏற்டுகி்றது.  

எ்னநவ இது உணர்வு நீககிைோக ் ைன்டககூடிைது.

ளேதிபபண்பு்ள்

1)  ஆகசிஜளனற்றம்

 கோறறு மறறும் ஒளியின முனனியலயில் 

குநைோநரோ்ோர்ம் ஆகசிஜந்னற்ற விய்னககு 

உட்்ட்டு ்ோஸ்ஜீன (கோர்்ய்னல் குநைோயரயடத்) 

்தருகி்றது.

CHCl3 +
1
2 O2

fhw;W

xsp
COCl2+  HCl

FNshNuhghu;k; fhu;gidy; FNshiuL

 ்ோஸ்ஜீன �ச்சுத்்தனயம உயடைது.  

இ்தனகோரணமோக குநைோநரோ்ோர்ம் ஆ்னது 

உணர்வு நீககிைோக ்ைன்டுத்்த ்தகுதிைற்ற 

ப்ோருைோகி்றது.

CHCl3
Zn+HCl CH2Cl2 + HCl

nkj;jpyPd; FNshiuLFNshNuhghu;k;
2(H)
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2) ஒடுக்ம்

 எத்தில் ஆல்கஹோல் முனனியலயில் Zn 
மறறும் HCl ஆல் குநைோநரோ்ோர்ம் ஒடுகக 

விய்னககு உட்்ட்டு பமத்திலீன குநைோயரயட 

்தருகி்றது.

CH2Cl2
nkj;jpypd; FNshiuL

CHCl3 + +  HCl
FNshNuhghuk;

Zn
HCl

2(H)

3) ரைட்ளைகா ஏற்றம்

 குநைோநரோ ்ோர்ம் ய�ட்ரிக அமிலத்துடன 

விய்னப்ட்டு குநைோநரோ பிகரின (ட்யரகுநைோநரோ 

ய�ட்நரோ மீத்ந்தய்ன) ்தருகி்றது.

CHCl3 +HNO3 CCl3NO2  +  H2O
FNshNuh/ghu;k; FNshNuhgpf;upd;

இது பூச்சிக பகோல்லிைோகவும், மண் 

தூயயமைோககும் கோரணிைோகவும் ்ைன்டுகி்றது.

4) ்கார்ரப�மீன் விரன

 குநைோநரோ்ோர்ம் ஆ்னது அலி்ோட்டிக 

அல்லது அநரோநமட்டிக ஓரியணை அமீனகளுடன 

ஆல்கஹோல் கலந்த KOH முனனியலயில் 

விய்னப்ட்டு பவறுககத்்தகக மணமுயடை 

ஆல்யகல் ஐநேோ ேைய்னயடத் ்தருகின்றது.

CH3NH2+ CHCl3+ 3KOH

CH3NC+3KCl+3H2O

nkj;jpy;mkPd; FNshNuh/ghu;k;

nkj;jpy;INrhraidL

இவ்விய்ன ஓரியணை அமீனகயைக கண்டறிைப 

்ைன்டுகி்றது.

7) குநைோநரோஃ்ோர்ம் ஆ்னது சிறி்தைவு எத்தில் 

ஆல்கஹோல் உள்ை அடர் நி்றமுயடை 

கலனகளில் யவககப்டுகி்றது.  ஏன?

?தன்ெதிபபீடு

14.6.3 மடட்ைகா ளேள�கா ஆலள்ன்

 படட்ரோ நஹநலோ ஆல்நகனகளுககு 

கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடு ஒரு சி்றந்த 

உ்தோரணமோகும்.

தயகாரித்தல:

1. மீத்ளதனின் குள�காரிளனற்றம்

 மீத்ந்தய்ன சூரிை ஒளியின முனனியலயில் 

அதிக அைவு குநைோரினுடன விய்னப்டுத்்த 

கோர்்னபடட்ரோ குநைோயரடு ப்ருமைவு 

வியைப்ோருைோகக கியடககின்றது. 
hγ

CH4 + 4Cl2 → CCl4       + 4HCl
         மீத்ந்தன        கோர்்ன படட்ரோகுநைோயரடு

 2. குள�காரின் ேகாயுவுடன் 
்கார்பன்ரடசலரபடின் விரன

 நீரற்ற AlCl3 விய்னயூககி முனனியலயில் 
கோர்்னயடேல்ய்டோ்னது குநைோரின வோயுவுடன 
விய்னப்ட்டு கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரயடத் 
்தருகி்றது.

CS2  +  3Cl2
ePuw;w

fhu;gd;il
ry;igL

fhu;gd;
nll;uhFNshiuL

AlCl3
CCl4+ S2Cl2

இயறபண்பு்ள்

(i) கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடோ்னது ்தனித்்த 

மணமுயடை நி்றமற்ற திரவம்.

(ii) இது நீரில் கயரவதில்யல நமலும் கரிமக 

கயரப்ோனகளில் கயரகின்ற்ன.

ளேதிபபண்பு்ள்

(i) ஆகசிஜளனற்றம்:

 கோர்்ன படட்ரோகுநைோயரடோ்னது சூடோ்ன 

நீர் அல்லது சூடோ்ன நீரோவியுடன விய்னபுரிநது 

்ோஸ்ஜீன எ்னப்டும் �ச்சுத்்தனயம உயடை 

வோயுயவத் ்தருகின்றது.

CCl4  +  H2O(g) COCl2   +   2H2O
fhu;gd; nll;uhFNshiuL gh];[pd;
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(ii) ஒடுக்ம்

 நீர்த்்த HClல் உள்ை இரும்புத்துகைோல் 

கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடு ஒடுககமயடநது 

குநைோநரோஃ்ோர்யமத் ்தருகி்றது.

CCl4  +  2(H)
Fe/HCl

CHCl3  +  HCl
fhu;gd; nll;uhFNshiuL FNshNuh/ghu;k;

14.6.4  ஃபரீயகான்்ள் (CFC) 

 மீத்ந்தன மறறும் ஈத்ந்தனின குநைோநரோ 

புளுநரோ ப்றுதிகள் ஃபரீைோனகள் எ்ன 

அயழககப்டுகின்ற்ன.

மபயரிடுதல

ஃபரீைோ்னோ்னது ஃபரிைோன-cba எ்ன 

குறிபபிடப்டுகி்றது.

இஙகு c =கோர்்ன அணுககளின எண்ணிகயக 
-1

b = யஹட்ரஜன அணுககளின எண்ணிகயக +1

a = பமோத்்த புளூரின அணுககளின எண்ணிகயக

எடுத்துக்காட்டு

வோய்ோடு C–1 H+1 F ப்ைர்

CFCl3 1–1=0 0+1=1 1 Freon–11
CF2Cl2 1–1=0 0+1=1 2 Freon–12

C2F2Cl4 2–1=1 0+1=1 2 Freon– 
112

C2F3Cl3 2–1=1 0+1=1 3 Freon- 113

2) யஹட்ரஜன புளுயரயட, கோர்்ன படட்ரோ 

குநைோயரடுடன சிறி்தைவு ஆனடிமனி ப்னடோ 

குநைோயரடு விய்னநவக மோறறி முனனியலயில் 

விய்னப்டுத்தும் ந்ோது ஃபரிைோன-12 
உருவோகி்றது.  இவ்விய்ன ஸ்வோர்ட்ஸ் விய்ன 

எ்னப்டும்.

CCl4   +   2HF
Sbcl5 2HCl+ CCl2F2

fhu;gd; nll;uhFNshiuL gpupahd; -12

இயறபண்பு்ள்

 ஃபரீைோனகள் அதிக நியலபபுத் ்தனயம 

உயடையவ, விய்ன புரிைோ்த, அரிமோ்னத்திறகு 

உட்்டோ்த, �ச்சுத் ்தனயமைற்ற எளிதில் 

திரவமோகும் வோயுககைோகும்.

பயன்்ள்

(i) குளிர்ேோ்த்னப ப்ட்டிகள் மறறும் கோறறு 

பவப்நியல சீரோககி ஆகிை்னவறறில் 

ஃபரீைோனகள் குளிர்விப்ோ்னோகப 

்ைன்டுகின்ற்ன.

(ii) கோறறு திவயல மறறும் நுயரபபு 

ஆகிை்னவறறிறகு உநது ஆற்றல் மூலமோக 

்ைன்டுகி்றது.

(iii) வோேய்ன திரவிைஙகள், முகச்ேவர கிரீம்கள் 

பூச்சிக பகோல்லிகள் ஆகிைவறறின நுயர 

ப்தளிப்ோன உநது ஆற்றல் மூலமோக 

்ைன்டுகி்றது.

14.6.5. DDT (p,p’– 
ரடகுள�காளைகாரடபிரனல ட்ரை-குள�காளைகா 
ஈத்ளதன்)

 1873ல் மு்தல் குநைோரிந்னற்றம் 
பேயைப்ட்ட கரிம பூச்சுக பகோல்லிைோ்ன DDT 
்தைோரிககப்ட்டது.  1939ல் ்ோல் முல்லர் DDTன 

பூச்சுகபகோல்லும் ்தனயமயிய்னக கண்டறிந்தோர்.  

இக கண்டுபிடிபபிறகோக 1948ஆம் ஆண்டிறகோ்ன 

மருத்துவம் மறறும் உடறகூறிைலுககோ்ன ந�ோ்ல் 

்ரிசு இவருககு வழஙகப்ட்டது.  அடர் H2SO4 

முனனியலயில், குநைோநரோ ப்னசீய்ன 

குநைோரோலுடன (ட்யரகுநைோநரோ 

அசிட்டோல்டியஹடு) பவப்ப்டுத்தி DDT 
்தைோரிககப்டுகி்றது.
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H Cl

H Cl

CCl3  -  C  =  O

H

mlu;H2SO4 CCl3  -  C

Cl

Cl
H2O

DDT

H

FNshuhy;

FNshNuhngd;rPd;

8) DDT பூச்சிக பகோல்லியின IUPAC ப்ைர் 

என்ன?  ப்ரும்்ோலோ்ன �ோடுகளில் 
இவறறின ்ைன்ோடு ்தயட 

பேயைப்ட்டுள்ைது.  ஏன?

?தன்ெதிபபீடு

பயன்்ள்

i) மநலரிைோ மறறும் மஞ்ேள் கோயச்ேல் ந்ோன்ற 

ந�ோயகளுககு கோரணமோ்ன சில பூச்சிகயை 

கட்டுப்டுத்்த DDT ்ைன்டுகி்றது.

ii) சில பூச்சிகயை கட்டுப்டுத்்த விவேோை 

்ண்யணகளில் ்ைன்டுத்்த்தப்டுகி்றது.

iii) கட்டுமோ்னத் ப்தோழிலில் பூச்சிக 

கட்டுப்டுத்திைோகப ்ைன்டுகி்றது.

iv) இது அதிக �ச்சுத் ்தனயமயிய்னப 

ப்றறிருப்்தோல் வீட்டில் ்்றககும் பூச்சிகள் 

மறறும் பகோசுககள் ந்ோன்றவறய்ற 

பகோள்வ்தறகுப ்ைன்டுகி்றது.

பகாடச்சுருக்ம்

• ஆல்நகனகளில் உள்ை யஹட்ரஜன 

அணுககளுககுப ்திலோக நஹலஜன 

அணுககயை ்திலீடு பேயயும் ந்ோது 

ப்்றப்டும் நேர்மஙகள் நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் எ்ன அயழககப்டுகின்ற்ன.  

அந்த ந�ரத்தில் அரீனகளின யஹட்ரஜன 

அணுககள் நஹலஜனகைோல் 

்திலிடப்டுமோயின, உருவோகும் நேர்மஙகள் 

நஹநலோ அரீனகள் எ்னப்டுகின்ற்ன.

•  sp3 இ்னககலப்யடந்த கோர்்னுடன 

இயணககப்ட்டுள்ை நஹலஜய்னப ப்ோருத்து 

நஹநலோ ஆல்நகனகள் 

வயகப்டுத்்தப்டுகின்ற்ன.  இச்நேர்மஙகளில் 

கோர்்ய்னக கோட்டிலும் ஹோலஜனகள் அதிக 

எலகட்ரோன கவர்்தனயமயிய்னப 

ப்றறிருப்்தோல் Cδ+–Xδ- பியணபபு 

முய்னவுள்ை்தோகி்றது.

ளேள�கா ஆலள்ன்்ள்

• ஆல்நகனகள், ஆல்கீனகள் அல்லது 

ஆல்கஹோளிலிருநது நஹநலோ 
ஆல்நகனகயைப ப்்றலோம்.  நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் அவறறிறகு இயணைோ்ன 

யஹட்நரோகோர்்னகயைக கோட்டிலும் அதிக 

பகோதிநியலயிய்னப ப்றறுள்ை்ன.

• நஹநலோ ஆல்நகனகள் கருககவர் ப்ோருள் 

்திலீட்டு விய்னகள் மறறும் நீகக 

விய்னகளுககு உட்்டுகின்ற்ன.  ஓரியணை 

ஆல்நகனகளின ்திலீட்டு விய்ன SN2 
விய்னவழிமுய்றகளில் �டககி்றது.  விய்ன்டு 

ப்ோருள் யகரல் ்தனயமயிய்னப ப்றறிருபபின 

உருவோகும் வியை ப்ோருள் திருப்ப்ட்ட 

பு்றபவளி நவதி அயமபபிய்னப (Inverted 
Configuration) ப்றறிருககும்.  மூவியணை 

ஆல்யகல் ஹோயலடுகள் SN1 விய்ன 

வழிமுய்றயைப பின்றறுகின்ற்ன.  இவ்விய்ன 

கோர்்ன ந�ர் அைனி உருவோ்தல் வழி 

நிகழ்கி்றது.  விய்ன்டுப்ோருள் யகரல் 

்தனயமயிய்னப ப்றறிருபபின உருவோகும் 

வியைப்ோருள் ஒளிசுழறறும் ்தனயம அற்ற 

சுழிமோயக கலயவைோகும்.

்ரிெ ேகா�ஜன் ளசர்ெங்ள்

• நஹநலோ ஆல்நகனகள் உநலோகஙகளுடன 

விய்னப்ட்டு கிரிக்னோர்டு விய்னபப்ோருள் 

ந்ோன்ற கரிம உநலோகச் நேர்மஙகயைத் 

்தருகின்ற்ன.  இது Rδ--Mgδ+X. எ்ன 
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குறிபபிடப்டுகின்றது.  கிரிக்னோர்டு 

விய்னப்ோருள் ்ல்நவறு வயகைோ்ன 

விய்னபப்ோருட்களுடன விய்னப்ட்டு 

ஆல்கஹோல்கள், ஆல்டியஹடுகள், 

கீட்நடோனகள், அமீனகள் மு்தலிை ஏ்றத்்தோழ 

அய்னத்து வயக கரிம நேர்மஙகயையும் 

்தருகின்ற்ன.

ளேள�கா அமீன்்ள்

• ப்னசீன யடைநேோனிைம் குநைோயரயட 

சிய்தவயடைச் பேயவ்தன மூலம் நஹநலோ 

அரீனகள் ப்்றப்டுகின்ற்ன.  நஹநலோ 

அரீனகள், நஹநலோ ஆல்நகனகயைக 

கோட்டிலும் அதிக நியலபபுத் ்தனயம 

உயடையவ.  நஹநலோ அரீனகளின C-X 

பியணப்ோ்னது குட்யடைோ்னது மறறும் 

வலியமைோ்னது.

ளேள�கா அமீன்்ள்

• ப்னசீன யடை நேோடிைம் குநைோயரயட 

சிய்தவயடைச் பேயவ்தன மூலம் நஹநலோ 

அரீனகள் ப்்றப்டுகின்ற்ன.  நஹநலோ 

அரீனகள், நஹநலோ ஆல்நகனகயைக 

கோட்டிலும் அதிக நியலபபுத் ்தனயம 

உயடையவ.  நஹநலோ அரீனகளின C-X 
பியணப்ோ்னது குட்யடைோ்னது மறறும் 

வலியமைோ்னது.

ேழக்ெகான நிபநதரன்ளில ளேள�கா 
அரீன்்ள் 
• கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னககு 

உட்்டுவதில்யல, ஆ்னோல் எலகட்ரோன 

கவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னககு 

உட்்டுகின்ற்ன.  நஹலஜனகளின எலகட்ரோன 

கவரும் வியைவின கோரணமோக ப்னசீன 

வயைைம் கிைர்வற்ற்தோகி்றது.  அந்த ந�ரத்தில் 

உடனியேவு வியைவின கோரணமோக 

இயவ o மறறும் p-ஆறறுப்டுத்திகைோக 

பேைல்்டுகின்ற்ன.

ப� ேகா�ஜன் ளசர்ெங்ள்
• இரண்டு அல்லது அ்தறகு நமற்ட்ட ஹோலஜன 

அணுககயைக பகோண்டுள்ை கரிமச் 

நேர்மஙகள் ்ல ஹோலஜன நேர்மஙகள் 

எ்னப்டுகின்ற்ன.  இயவகள் �மது அன்றோட 

வோழ்வில் ்ைனுள்ை்தோக இருககும் ந்ோதிலும் 

சுறறுச்சூழலுககு ்ோதிபபு ஏற்டுத்துவ்னவோக 

உள்ை்ன.

• குநைோநரோஃ்ோர்ம் உணர்வு நீககிைோக 

பேைல்்டவல்லது.  ஆ்னோல் இ்தன 

�ச்சுத்்தனயம வியைவின கோரணமோக, ஈ்தர் 

ந்ோன்ற ்ோதுகோப்ோ்ன உணர்வு நீககிகள் 

இ்தறகு மோற்றோக ்ைன்டுத்்தப்டுகின்ற்ன.

• அைநடோ்ோர்ம் ஆ்னது அநைோடிய்ன 

பவளிநைறறும் இைல்ய் ப்றறிருப்்தோல் 

புயரத்்தடுப்ோ்னோகப ்ைன்டுகி்றது.  எனினும் 

இ்தன மணம் ஏறகத்்தகக்தோக இல்லோ்த்தோல் 

இ்தறகு மோற்றோக அநைோடின கலந்த பி்ற 

நவதிககலயவகள் ்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது.

• கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடு 

தீையணப்ோ்னோகப ்ைன்டுகி்றது.  

ஃபரீைோனகள் குளிர்ேோ்த்னப ப்ட்டிகளில் 

்ைன்டுகின்ற்ன.  இவ்விரு நேர்மஙகளும் 

சுறறுச் சூழல் ்ோதிபபுகயை 

ஏற்டுத்்தககூடிை்னயவைோகும்.

• DDTைோ்னது சி்றந்த பூச்சிகபகோல்லிைோகும்.  

எனினும் இ்தன நீண்ட கோல �ச்சுத் ்தனயமயின 

வியைவோக ்தறந்ோய்தை கோலககட்டத்தில் 

்தயட பேயைப்ட்டுள்ைது.

ெதிபபீடு

சரியகான விரடயிரனத் ளதர்வு மசய்

1. 
H3C

H
H3C

H
H

Br  ன IUPAC ப்ைர்

 அ) 2-புநரோநமோ ப்னட் – 3 – ஈன

 ஆ) 4-புநரோநமோ ப்னட் – 2 – ஈன 

 இ) 2-புநரோநமோ ப்னட்– 4 – ஈன

 ஈ) 4-புநரோநமோ ப்னட்– 1 – ஈன

2. பினவரும் நேர்மஙகளில், அதிக பகோதிநியல 

உயடை நேர்மம் எது?

 அ) n-பியூட்யடல் குநைோயரடு
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 ஆ) ஐநேோ பியூட்யடல் குநைோயரடு

 இ) t-பியூட்யடல் குநைோயரடு

 ஈ) n-புரபய்ல் குநைோயரடு.

3. பினவரும் நேர்மஙகயை அவறறின 
அடர்த்தியின ஏறுவரியேயில் அயமகக

 A) CCl4

 B) CHCl3

 C) CH2Cl2

 D) CH3Cl
 அ) D < C < B < A
 ஆ) C > B > A > D
 இ) A < B < C < D
 ஈ) C > A > B > D

4. -Clன இட அயமவிய்னப ப்ோருத்து CH3 
– CH = CH – CH2 – Cl, நேர்மமோ்னது 
பினவருமோறு வயகப்டுத்்தப்டுகி்றது

 அ) விய்னல்        ஆ) அல்யலல்

 இ) ஈரியணை        ஈ) அர்அல்யகல்

5. யட எத்தில் குநைோநரோ மீத்ந்தனின ேரிைோ்ன 

IUPAC ப்ைர்

 அ) 3 – குநைோநரோ ப்னநடன

 ஆ) 1-குநைோநரோ ப்னநடன

 இ) 1-குநைோநரோ-1, 1, யட எத்தில் மீத்ந்தன

 ஈ) 1 –குநைோநரோ-1-எத்தில் புரபந்ன.

6. C-X பியணப்ோ்னது இவறறில் வலியமைோக 

உள்ைது

 அ) குநைோநரோ மீத்ந்தன

 ஆ) அைநடோ மீத்ந்தன

 இ) புநரோநமோ மீத்ந்தன

 ஈ) புளுநரோ மீத்ந்தன

7. N= N-Cl

Cu
HCl X+N2.

 என்ற விய்னயில் X                    
                               என்து 

 அ)  ஆ) 

Cl

 

 இ) 

Cl
Cl

 ஈ)  
Cl

ClCl

8. பினவரும் நேர்மஙகளுள் எச்நேர்மமோ்னது 
OH- அைனிைோல் கருககவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு 

விய்னககு உட்்டும் ந்ோது சுழிமோயக 

கலயவயைத் ்தரும்,

 i) 
 - CH - CH

C2H5

CH3 2Br
 

 ii) H3C C

CH3

Br

C2H5  

 iii) CH3 - C - C2H5

Cl

H

 அ)  (i)  ஆ) (ii) and (iii)  
இ) (iii)  ஈ) (i) and (ii)

9. எத்தில் ்ோர்நமட்யட அதிகைவு RMgXஉடன 

விய்னப்டுத்தும் ந்ோது ப்்றப்டுவது

 அ) R- C - R
O

 ஆ)  R
- CH

 - R
OH

 இ) R- CHO ஈ) R- O – R

10. ப்னசீன FeCl3 முனனியலயில் Cl2 உடன 

சூரிை ஒளி இல்லோ்த நியலயில் விய்ன்ட்டு 

்தருவது

 அ) குநைோநரோ ப்னசீன    

 ஆ) ப்னயேல் குநைோயரடு
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 இ) ப்னேோல் குநைோயரடு    

 ஈ) ப்னசீன பஹகஸேோ குநைோயரடு

11.  C2F4Cl2 ன ப்ைர்   ___________

   a) ஃபரீைோன – 112

 ஆ) ஃபரீைோன – 113

 இ) ஃபரீைோன – 114

 ஈ) ஃபரீைோன – 115

12. எத்திலீன யட குநைோயரயட எத்திலிடீன யட 

குநைோயரடிலிருநது நவறு்டுத்தி அறிை 

உ்தவுவது எது?

 அ) Zn / பமத்்த்னோல்

 ஆ) KOH / எத்்த்னோல்

 இ) நீர்த்்த  KOH

 ஈ) ZnCl2 / அடர்  HCl

13. நிரல் Iல் ்தரப்ட்டுள்ை நேர்மஙகயை நிரல் IIல் 

பகோடுககப்ட்டுள்ை அ்தன ்ைனகளுடன 

ப்ோருத்துக

நிரல்-I 

(நேர்மஙகள்)

நிரல்-II

 (்ைனகள்)

A அைநடோ்ோர்ம் 1 தீையணப்ோன

B கோர்்ன படட்ரோ 

குநைோயரடு
2 பூச்சிகபகோல்லி

C CFC 3 புயர்தடுப்ோன

D DDT 4 குளிர் ேோ்த்னப 

ப்ட்டி

Code

 அ) A → 2 B → 4  C →1 D →3

 ஆ) A → 3 B → 2  C →4 D →1

 இ) A → 1 B → 2  C →3 D →4

 ஈ) A → 3 B → 1  C →4 D →2

14. கூறறு: நமோந்னோ நஹநலோ அரீனகளில், 

எலகட்ரோன கவர்ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்ன o- 
மறறும் p- இடஙகளில் நிகழ்கி்றது.

 கோரணம்: ஹோலஜன அணுவோ்னது வயைை 

கிைர்வு நீககி

அ) கூறறு மறறும் கோரணம் இரண்டும் ேரி.  நமலும் 

கோரணமோ்னது கூறறிறகு ேரிைோ்ன 

விைககமோகும்.

ஆ) கூறறு மறறும் கோரணம் இரண்டும் ேரி. 

ஆ்னோல் கோரணமோ்னது கூறறிறகு ேரிைோ்ன 

விைககம் அல்ல.

இ) கூறறு ேரி, ஆ்னோல் கோரணம் ்தவறு.

ஈ) கூறறு மறறும் கோரணம் இரண்டும் ்தவறு.

15. பினவரும் விய்னயைக கருதுக.

 C H 3 C H 2 C H 2 B r + N a C N → 
CH3CH2CH2CN + NaBr

 இவ்விய்ன பினவரும் எவறறுள் நவகமோக 

நிகழும்

 அ) எத்்த்னோல்    

 ஆ) பமத்்த்னோல்  

 இ)  DMF (N, N' – யடபமத்தில் 
்ோர்மயமடு) 

 ஈ) நீர்.

16. படட்ரோ குநைோநரோ மீத்ந்தனிலிருநது 

ஃபரீைோன-12 ப்ருமைவில் எவ்விய்னயின 

மூலம் ்தைோரிககப்டுகி்றது

 அ) உர்ட்ஸ் விய்ன 

 ஆ) ஸ்வோர்ட்ஸ் விய்ன

 இ) நஹநலோ்ோர்ம் விய்ன 

 ஈ) கோட்டர்மோன விய்ன

17. SN
1 விய்ன வழி முய்றயில் மிகவும் எளி்தோக 

நீரோற்குப்யடயும் மூலககூறு
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 அ) அல்யலல் குநைோயரடு  

 ஆ) எத்தில் குநைோயரடு 

 இ) ஐநேோ புரபய்ல் குநைோயரடு 

 ஈ) ப்னயேல் குநைோயரடு

18. SN
1 விய்னயில் பமதுவோக நிகழும் ்டியில் 

உருவோகும் கோர்்ன ந�ர் அைனிைோ்னது

 அ) Sp3 இ்னககலப்யடந்தது   
ஆ) Sp2 இ்னககலப்யடந்தது 

 இ) Sp இ்னககலப்யடந்தது 

 ஈ) இயவ எதுவுமில்யல

19. குநைோநரோ ப்னசீய்ன  HNO3 ஆல் ய�ட்நரோ 

ஏற்றம் அயடைச் பேயயும் ந்ோது ப்ருமைவில் 

உருவோகும் மு்தனயம வியைப்ோருள்H2So4

 அ) 1-குநைோநரோ-4-ய�ட்நரோ ப்னசீன 
ஆ) 1-குநைோநரோ-2-ய�ட்நரோ ப்னசீன

 இ) 1-குநைோநரோ-3-ய�ட்நரோ ப்னசீன  
ஈ) 1-குநைோநரோ-1-ய�ட்நரோ ப்னசீன

20. பினவருவ்னவறறுள் கருககவர் ப்ோருள் 

்திலீட்டு விய்னயில் அதிக விய்னபுரிவது எது?

 அ) O Cl   

 ஆ) Cl  

 இ) Cl

 ஈ) Cl

21. எத்திலிடீன குநைோயரயட நீர்த்்த KOH 
உடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது ப்்றப்டுவது

 அ) அசிட்டோல்டியஹடு  
 ஆ) எத்திலீன கியைககோல் 
 இ) ்ோர்மோல்டியஹடு 
 ஈ) கியைைோகேோல்

22. ரோஷ் முய்றககோ்ன மூலபப்ோருள் 

 அ) குநைோநரோ ப்னசீன  

 ஆ) பீ்னோல் 

 இ) ப்னசீன  

 ஈ) அனிநேோல்

23. குநைோநரோஃ்ோர்ம் ய�ட்ரிக அமிலத்துடன 

விய்னபுரிநது ்தருவது

 அ) ய�ட்நரோ படோலுவின  

 ஆ) ய�ட்நரோ கிளிேரின

 இ) குநைோநரோ பிகரின  

 ஈ) குநைோநரோ பிகரிக அமிலம்

24. அசிட்நடோன  
i) CH3MgI

ii) H2O / H–1
X,இஙகுX 

என்து 

 அ) 2-புரப்்னோல்  

 ஆ) 2-பமத்தில்-2-புரப்்னோல் 

 இ) 1-புரப்்னோல்  

 ஈ) அசிட்நடோ்னோல்

25. சில்வர் புரபபிநைோந்னட்யட கோர்்ன படட்ரோ 

குநைோயரடில் உள்ை புநரோமினுடன 

விய்னப்டுத்்த ப்்றப்டுவது

 அ) புரபபிநைோனிக அமிலம்

 ஆ) குநைோநரோ ஈத்ந்தன

 இ) புநரோநமோ ஈத்ந்தன

 ஈ) குநைோநரோ புரபந்ன

26. பினவரும் நேர்மஙகயை ஆல்யகல், 

அல்யலலிக, யவய்னல், ப்னயேலிக 

நஹயலடுகள் எ்ன வயகப்டுத்துக

 அ) CH3 – CH = CH – Cl   
(ii) C6H5CH2I

 (iii) CH3 - CH - CH3

Br

   

 (iv) CH2 = CH – Cl

27. இருளில் மீத்ந்தனின குநைோரிந்னற்றம் 

ேோத்திைமல்ல ஏன?
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28. n-  புரபய்ல் புநரோயமடிலிருநது, n-புரபய்ல் 

அநைோயடயட எவ்வோறு ்தைோரிப்ோய?

29. பினவரும் ஆல்யகல் நஹயலடுகளில் 

Br  Cl

30. குநைோநரோ ப்னசீன ஈ்தரின முனனியலயில் 

உநலோக நேோடிைத்துடன எவ்வோறு 

விய்னபுரிகி்றது.  இவ்விய்னயின ப்ைர் என்ன?

31. நஹநலோ ஆல்நகனகளில் கோணப்டும் C-X 
பியணபபின முய்னவுத் ்தனயமககு கோரணம் 

்தருக. 

32) கிரிக்னோர்டு விய்னப்ோருள் ்தைோரிபபில் மிகச் 

சிறி்தைவு நீர் கூட ்தவிர்ககப்ட நவண்டும்.  ஏன?

33)அசிட்யடல் குநைோயரயட அதிகைவு 
CH3MgI உடன விய்னப்டுத்தும் ந்ோது 

என்ன நிகழும்?

34) R-Xன பியணபபு ஆற்றலின ஏறுவரியேயில் 

பினவரும் ஆல்யகல் ஹோயலடுகயை 

எழுதுக.

 CH3Br, CH3F, CH3Cl, CH3I

35) சூரிை ஒளியின முனனியலயில் 

குநைோநரோ்ோர்ம் ஆகசிஜனுடன எவ்வோறு 

விய்னபுரிகி்றது?

36) C5H11Br என்ற நேர்மத்திறகு அய்னத்து 

ேோத்திைமோ்ன மோறறிைஙகயையும் எழுதுக.  

அவறறின ப்ைர் மறறும் IUPAC 

ப்ைரிய்னத் ்தருக.

37) ஆல்கஹோல்களிலிருநது நஹநலோ 

ஆல்நகனகள் ்தைோரிகக உ்தவும் ஏந்தனும் 

மூனறு முய்றகயைத் ்தருக.

38) SN
1 மறறும் SN

2 விய்னகளின விய்ன 
வழிமுய்றகயை ஒபபிடுக.

39) பினவரும் அட்டவயணயை நிரபபுக.  

விய்னயின ப்ைரிய்னத் ்தருக.  

ேமன்ோட்டிய்ன எழுதுக.

விய்ன
வியை 

ப்ோருள்

விய்னயின 

ப்ைர்

CH3CH2OH +

SOCl2
பிரிடின
 

?

-------- --------

CH3CH2Br + 
AgF    ?

-------- --------

C6H5Cl + Na 
ஈ்தர்

 
 ?

-------- --------

40. குநைோநரோ ப்னசீனின அநரோநமட்டிக 

கருககவர் ப்ோருள் ்திலீட்டு விய்னயை 

விைககுக.

41. பினவருவ்னவறறிறகு கோரணம் ்தருக.

 t-பியூட்யடல் குநைோயரடோ்னது நீர்த்்த 
KOH உடன SN

1 விய்ன வழிமுய்றயில் 
விய்னபுரிகி்றது.  ஆ்னோல் n-பியூட்யடல் 
குநைோயரடோ்னது SN

2 விய்ன 
வழிமுய்றயைப பின்றறுகி்றது.

 O- மறறும் m- யடகுநைோநரோ 
ப்னசீனகயைக கோட்டிலும் 
p-யடகுநைோநரோ ப்னசீன அதிக உருகு 
நியலயைக பகோண்டுள்ைது.

42. ஈ்தரில் உள்ை எத்தில் அநைோயடடோ்னது 

பமகனீசிைத்தூளுடன விய்ன புரியும் ஒரு 

விய்னயில் பமகனீசிைம் கயரநது 

வியைப்ோருள் உருவோகி்றது.

 அ) வியைப்ோருளின ப்ைர் என்ன?  

விய்னககோ்ன ேமன்ோட்டிய்ன எழுதுக.

 ஆ) இவ்விய்னயில் ்ைன்டுத்தும் 

அய்னத்து விய்னபப்ோருட்களும் 

உலர்வோ்ன்தோக இருகக நவண்டும் 

 இ) இவ்விய்னயிய்னப ்ைன்டுத்தி 

அசிட்நடோய்ன எவ்வோறு ்தைோரிகக முடியும்?

43. பினவருவ்னவறய்ற ்தைோரிகக உ்தவும் 

நவதி விய்னகயை எழுதுக.

 i) கோர்்ன படட்ரோ குநைோயரடிலிருநது 

ஃபரீைோன-12 
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 ii) கோர்்ன-யட-ேல்ய்டிலிருநது கோர்்ன 

படட்ரோ குநைோயரடு

44. ஃபரீைோனகள் என்யவ ைோயவ?  

அயவகளின ்ைனகள் மறறும் 

சுறறுச்சூழல் ்ோதிபபு வியைவிய்ன 

விைககுக.

45. புநரோநமோ ஈத்ந்தய்ன பினவருவ்னவறறுடன 

விய்னப்டுத்தும் ந்ோது உருவோகும் 

வியைப்ோருயைக கண்டறிக. 

 i)   KNO2  ii)  AgNO2

46. SN1 விய்ன வழிமுய்றயிய்னயும், அ்தன 

பு்றபவளி நவதியிைல் ்தனயமயிய்னயும் 

விைககுக.

47. பினவருவ்ன ்றறி குறிபபு வயரக.

 i) ரோஷ் முய்ற

 ii) படௌ முய்ற

 iii) டோர்ேன முய்ற

48. CH3 MgI ல் ப்தோடஙகி பினவருவ்னவறய்ற 

எவ்வோறு ்தைோரிப்ோய?

i) அசிட்டிக அமிலம் 

ii) அசிட்நடோன

iii) எத்தில் அசிட்நடட் 

iv) ஐநேோ புரபய்ல் ஆல்கஹோல்

v) பமத்தில் ேைய்னடு

49. பினவரும் விய்னகயை நிய்றவு பேயக

 i) CH3 - CH = CH2 +  HBr Peroxide

ii) CH3 - CH2 - Br + NaSH
alcohol
H2O

iii) C6H5Cl + Mg
THF

iv)  CHCl3 + HNO3

v)  CCl4 + H2O

50. பினவரும் நேர்மஙகளின ்தைோரிபபிய்ன 

விைககுக.

 i) DDT

 ii) குநைோநரோஃ்ோர்ம் 

 iii) ய் பீய்னல் 

 iv) குநைோநரோ பிகரின  
 v) ஃபரீைோன-12
51)  C2H5Cl என்ற மூலககூறு வோயப்ோடு 

உயடை (A) என்ற நேர்மம் KOH உடன 

விய்னபுரிநது (B) என்ற நேர்மத்ய்தயும் 

ஆல்கஹோல் கலந்த KOH உடன 

விய்னபுரிநது (C) என்ற நேர்மத்ய்தயும் 

்தருகின்ற்ன.  (A), (B), (C)ஐக கண்டறிக.

52.  A என்ற எளிை ஆல்கீன HCl உடன 

விய்னபுரிநது நேர்மம் (B) ஐத் ்தருகி்றது.  

நமலும் (B) ஆ்னது அம்நமோனிைோவுடன 

விய்னபுரிநது C2H7N என்ற மூலககூறு 

வோயப்ோட்டிய்ன உயடை (C)ஐத் 
்தருகி்றது.  (C)ைோ்னது கோர்ய்லமின 
விய்னககு உட்்டுகி்றது.  (A), (B) மறறும் 
(C)ஐக கண்டறிக.

53) C3H6 என்ற (A) யஹட்நரோ கோர்்ன HBr 
உடன விய்னபுரிநது (B) ஐத் ்தருகி்றது.  
(B) நீர்த்்த KOH உடன விய்னபுரிநது 
C3H6O என்ற மூலககூறு வோயப்ோடுயடை 
(C) ஐத் ்தருகி்றது.  (A), (B) மறறும் (C) 
ஐக கண்டறிக.  விய்னகயை விைககுக.

54) (A) மறறும் (B) ஆகிை்ன C2H4Cl2 என்ற 
வோயப்ோடுயடை இரு மோறறிைஙகள்.  

நேர்மம் (A) ஆ்னது நீர்த்்த KOH உடன 

விய்னபுரிநது C2H4O என்ற மூலககூறு 
வோயப்ோடுயடை (C) ஐத் ்தருகி்றது.  
நேர்மம் (B) நீர்த்்த KOH உடன 
விய்னபுரிநது C2H6O2 என்ற மூலககூறு 
வோயப்ோட்டிய்ன உயடை (D) ஐத் 
்தருகி்றது.  A, B, C மறறும் D ஐக 
கண்டறிக, விய்னகயை விைககுக.
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        R- X

R - OH
HX

R - OH
PX3  or PX5

R - CH = CH2
HX

R    H
X2 hυ

R    X
Na I /mrpl;Nlhd;

gpd;fpy;];bd;
tpid

        X= Cl, Br
R    X

AgF /

];thh;l;]; tpid
X = Cl, Br

R- COOAg
Br2 / CCl4

`d;];bf;fu; tpid

(ePu;f;) KOH R - OH

NH3 R - NH2

KCN R - CN

AgCN R - NC

KNO2 R O N = O

AgNO2 R - NO2

HI
rptg;G P R    H

Mg / <ju; R Mg X

(My;f) KOH My;fPd;

R O R

NaSH R - SH

jahhpg;GKiw Ntjpg;gz;Gfs;

My;ify;
`hiyL

RONa

ேரைபடம்

ளேள�கா ஆலள்ன்்ள்

ஆல்கஹோல் 
கலந்த

(நீர்த்்த)
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ேரைபடம்

R- OH
1o - My;f`hy;

H H2O

C
O

O R - COOH
fhu;ghf;]pypf; 
mkpyk;

v];lu;

cau; <ju;

My;ify; raidL

My;Nfd;

H H2O

R

H     C    H

O

C

O
H

H H2O

R CH R
OH

2o - My;f`hy;

R O C Cl
O

H H2O
R C OR

O

R

C RR
OH

3o - My;f`hy;

O
C RR

H H2O

R O CH2 X R O CH2 R

R CHO
My;bi`L

fPl;Nlhd;

O
C ORH

H H2O

CNCl R CN

C RR

O

O
C ClR

H H2O

HO H R H

R OH R H

My;Nfd;

R MgX
fpupf;dhu;l; 
tpidnghUs;

கிரிகனகார்ட் விரனமபகாருட்்ளின் மதகாகுபபுமுர்ற பயன்்ள்
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கற்றலின்நோககஙகள்

இந்தபோடபபகுதியைகற்றறிந்தபின்னர்

• சுறறுச்சூழல் ்ேதியிைலின பல்்ேறு கருத்துககயை 

போரோட்டு்தல்.

• பல்்ேறு சுறறுச்சூழல் மோசுபோடுகயை ேயகபபடுத்து்தல்.

• துகள் மோசுபடுத்திகள் மறறும் அேறறின வியைவுகயை 

அயடைோைம் கோணு்தல்.

• அமிலமயழ, பசுயமககுடில் வியைவு, ஓ்�ோன சிய்தவு 

மறறும் உலக வேபபமைமோ்தல் ஆகிைேறறின தீஙகு 

வியைவுகயை விைககு்தல்.

• நீர் மோசுபடு்தலுககோ்ன கோரணஙகயை அறி்தல் மறறும் 

குடிநீருககோ்ன பரிநதுயரககபபட்ட ்தரநியலகயை 

அறி்தல்.

• பல்்ேறு ேயக மோசுபடு்தயல கட்டுபபடுத்தும் உத்திகயை 

முனனியலபபடுத்து்தல்.

• பசுயம ்ேதியிைலின அர்த்்தத்ய்த போரோட்டு்தல் மறறும் 

அன்றோட ேோழ்வில் பசுயம ்ேதியிைலின 

முககிைத்துேத்ய்த புரிநதுணர்்தல்.

ஆகிை தி்றனகயை மோணேர்கள் வப்ற இைலும்

15. அறிமுகம்:

 ”சுறறுச்சூழல்” எனும் ேோர்த்ய்தயை நோம் நனகு 

அறி்ேோம். இயே நம்யமச் சுறறியுள்ை சூழயல உருேோககும் 

அய்னத்ய்தயும் குறிபப்தோகும். ்மலும் பூமியில் 

ேோழ்ே்தறகோ்ன நம்முயடை பகுதியின மீதும் ்தோககத்ய்த 

உணடோககுகி்றது. சுறறுச்சூழல் எனபது நோம் சுேோசிககும் 

கோறறு, புவிபரபபின வபரும்பகுதியை ஆககிரமித்துள்ை நீர், 

்மலும் நம்யமச் சுறறியுள்ை ்தோேரஙகள் மறறும் விலஙகுகள்  

ஆகிைேறய்றயும் உள்ைடககிை்தோகும். �மீப நோள்களில் 

அலகு சுறறுச்சூழல்்ேதியிைல்15

 பசுயம ்ேதியிைல் 
அடிபபயடயில் புதிை ்ேதி 
் � ர் ம ங க ய ை 
உருேோககிையமககோக 2005 ஆம் 
ஆணடு ்நோபல் பரிசு விஸ் �ோவின, 
ரோபர்ட் H. கிரபஸ், ்மலும் ரிச்�ர்ட் R. 
ஷரோக ஆகிை அறிஞர்களுககு 
ேழஙகபபட்டது.

 1971 விஸ் �ோவின 
வமட்டோதிசிஸ் விய்னகள் 
விய்னயூககிகைோகச் வ�ைல்படும் 
உ்லோகச் ்�ர்மஙகயை பறறி 
விைககி்னோர் ரிச்�ர்ட் R ஷரோக 1990 
வமட்டோதிசிஸ் விய்னககோ்ன 
வ�ைல்தி்றன மிகக 
விய்னயூககியிய்ன மு்தன மு்தலில் 
உ ரு ே ோ க கி ்ன ோ ர் . 
இரணடோணடுகளுககு பின்னர், 
ரோபர்ட் H. கிரபஸ் ்மலும் சி்றந்த 
கோறறில் நியலபபுத் ்தனயம உயடை 
பல்்ேறு பைனபோடுகளுககு 
முககிைத்துேம் ேோயந்த 
விய்னயூககியிய்ன உருேோககி்னோர்.
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மககள் “ சுறறுச்சூழல்” பறறி விேோதிககும்்போது, 

வபரும்போலோ்ன ்நரஙகளில் நமது கிரகத்தின 

ஒட்டுவமோத்்த நியலயை்ைோ, அல்லது அது 

எத்்தயகை ஆ்ரோககிை நியலயில் உள்ைது? 

எனபய்த்ைோ ்தோன குறிபபிடுகி்றோர்கள்.

 சுறறுச்சூழல் ்ேதியிைல் எனபது கோறறு, 

நீர் மறறும் மண ஆகிைேறறில் கோணபபடும் 

்ேதிபவபோருள்கள் மறறும் அேறறின  

்ேதிச்வ�ைல்முய்றகள் பறறி பயிலும் 

்ேதியிைலின பிரிவு ஆகும். இது மனி்தர்களின 

்நரடி நடேடிகயககளின  கோரணமோக, 

சுறறுச்சூழலில் நிகழும் ்ேதிச் வ�ைல்முய்றகயை 

பறறி கறபிககி்றது. இது மோசுபோடுகளின 

மூலஙகள், வியைவுகள் மறறும் மோசுககட்டுபபோட்டு 

முய்றகள் பறறி விேோதிககி்றது.

15.1 சுறறுச்சூழல் மோசுபோடு:

 ்தோேரஙகள், விலஙகுகள் மறறும் 

மனி்தகுலம் ஆகிைேறறினமீது தீஙகு 

வியைவுகயை உருேோககும் ேயகயில், நம் 

சுறறுச்சூழலில் நிகழும் விரும்பத்்தகோ்த 

மோற்றஙகள் சுறறுச்சூழல் மோசுபோடு 

என்றயழககபபடுகி்றது. 

 ேழககமோக, மனி்த வ�ைல்போடுகளி்னோல், 

சுறறுச்சூழலில் வீ�பபடும் கழிவுப வபோருள்கைோல் 

சுறறுச்சூழல் மோசுபோடு உருேோகி்றது. 

சுறறுச்சூழயல மோசுபடுத்தும் வபோருள்கள் 

மோசுபடுத்திகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன. 

 நம்முயடை சுறறுச்சூழலில்குறிபபிடத் 

்தகுந்த வ�றிவில் கோணபபடும் மோசுபடுத்திகள் 

திணமஙகைோக்ேோ, நீர்மஙகைோ்ேோ அல்லது 

ேோயுககைோக்ேோ இருககலோம். வ்தோழிற�ோயலக 

கழிவுகள் மறறும் வீட்டுககழிவுகள் அதிகைவில் 

்�ர்ககபபடுே்தோல் நம்முயடை சுறறுச்சூழலோ்னது, 

தி்னம்தி்னம் மோசுபட்டுகவகோண்ட உள்ைது. நோம் 

சுேோசிககும் கோறறு, நோம் குடிககும் குடிநீர் மறறும் 

நோம் ேோழும் ேோழிடம் ஆகிை்ன மிக அதிகைவில் 

மோசுபடுத்்தபபட்டுள்ை்ன.

 மோசுபடுத்திகள் வபோதுேோக மககும் 

மோசுபடுத்திகள் மறறும் மககோ மோசுபடுத்திகள் 

எ்ன ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

i. மககும் மோசுபடுத்திகள் :

 இைறயகைோ்ன உயிரிைல் 

வ�ைல்முய்றகைோல், எளி்தோக 

சிய்தேயடைககூடிை மோசுபடுத்திகள் மககும் 

மோசுபடுத்திகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன. 

எடுத்துககோட்டுகள் : ்தோேரக கழிவுகள், விலஙகுக 

கழிவுகள் ்போன்றயே. 

ii. மககோ்த மோசுபடுத்திகள்:

 இைறயகைோ்ன உயிரிைல் 

வ�ைல்முய்றகைோல், எளி்தோக சிய்தேயடைோ்த 

மோசுபடுத்திகள் மககோ்த மோசுபடுத்திகள் 

என்றயழககபபடுகின்ற்ன. எடுத்துககோட்டுகள்: 

உ்லோகக கழிவுகள் (முககிைமோக Hg மறறும் 

Pb), DDT, வநகிழிகள், கதிர்வீச்சுக கழிவுகள் 

்போன்றயே. இத்்தயகை மோசுபடுத்திகள் சிறிை 

அைவில் இருபபினும், உயிரி்னஙகளுககு 

தீஙகுவியைவிககககூடிையே. அயே 

இைறயகைோக சிய்தேயடைோ்தலோல் அேறய்ற 

நம் சுறறுச்சூழலிருநது நீககுேது கடி்னம்.

15.2.  கோறறு மோசுபோடு

 பூமியின ேளிமணடலம் எனபது, பூமியின 

புவிஈர்பபு விய�ைோல் நியலபபடுத்்தபபட்டுள்ை 

ேோயு அடுககுகைோகும். இது ்்தோரோைமோக 

78% யநட்ரஜன, 21% ஆகசிஜன, 0.93% 
ஆர்கோன, 0.04% கோர்பன யடைோகய�டு, 

மிகககுய்றந்தைவு மற்ற ேோயுககள் மறறும் 

சிறி்தைவு நீரோவி ஆகிைேறய்றக வகோணடுள்ைது. 

இககலயேைோ்னது கோறறு எ்ன அறிைபபடுகி்றது.

 புவியின ேளிமணடலமோ்னது, 

்தனித்துேமோ்ன உைரம் மறறும் வேபபநியலகயை 

உயடை பல்்ேறு அடுககுகைோக 

பிரிககபபட்டுள்ை்தோக கரு்தபபடுகி்றது. 

ேளிமணடலத்தின பல்்ேறு அடுககுகள் 

அட்டேயண 15.1 ல் வகோடுககபபட்டுள்ை்ன.
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அட்டேயண 15.1 ேளிமணடல அடுககுகள்
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ை
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அடிவேளிபபகுதி

( ட்்ரோ்போஸ்பிைர்) 

0-10 
km

15o C to

-56oC

N2O2 

CO2 

H2O (vap)

(ஸ்ட்்ரோ்போஸ்பிைர்)
அடுககுமணடலம்

(ஓ்�ோன 
மணடலம்)

10-50 
கி.மீ

-56oC  
to

-2oC

N2

O2 

O3 

O 
அணுககள்

மத்திை அடுககு 

( மீ்�ோஸ்பிைர்)

50-85 
கி.மீ

-2oC to-

92oC

N2 

O2
+  

NO+

வேபப அடுககு 

( வ்தர்்மோஸ்பிைர்) 

85-
500 
கி.மீ

-92oC  
to 

1200oC

O2
+, O+, 

NO+, e–

அடிவேளிபபகுதி(ட்்ரோ்போஸ்பிைர்)

 ேளிமணடலத்தின  அடிநியல 

அடுககோ்னது அடிவேளிபபகுதி 

என்றயழககபபடுகி்றது. இது புவியின 

்மறபரபபிலிருநது 0 மு்தல் 10 கி.மீ ேயர நீணடு 

விரிநதுள்ைது. ேளிமணடலத்தின நிய்றயில் 

ஏ்றத்்தோழ  80% நிய்றைோ்னது  இந்த அடுககில் 

்தோன உள்ைது.

i)  நீர்க்கோைம் (யைட்்ரோஸ்பிைர்):

 நீர்க்கோைம் எனபது �முத்திரஙகள், 

கடல்கள், ஆறுகள், ஏரிகள், நீ்ரோயடகள், 

நிலத்்தடி நீர், துருேபபனி மயலகள், ்மகஙகள் 

ஆகிை அய்னத்து ேயகைோ்ன நீர் மூலஙகயையும் 

உள்ைடககிைது. இது பூமியின பரபபில் 

ஏ்றககுய்றை 75% இடத்ய்த நிரபபுகி்றது. எ்ன்ே 

பூமிைோ்னது நீலக்கோள் என்றயழககபபடுகி்றது.

ii)கற்கோைம்(லித்்்தோஸ்பிைர்):

 கற்கோைம் அல்லது லித்்்தோஸ்பிைர் 

எனபது பூமியின திணம பகுதிைோகும் . இது மண, 

போய்றகள் மறறும் மயலகள் ஆகிைேறய்ற 

உள்ைடககிைது.

iii) உயிர்க்கோைம்:

 உயிர்க்கோைம் எனபது கற்கோைம், 

நீர்க்கோைம் மறறும் ேளிமணடலம் 

ஆகிைேறறின ஒரு பகுதிைோகும். இதில் ்தோன 

உயிரி்னஙகள் ேோழ முடியும்.

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

்போபோல் துைரம்

 1984 ஆணடு, டி�ம்பர் மோ்தம் 
3ஆம் நோள் அதிகோயலயில் 
இநதிை நகரமோ்ன ்போபோலில், 
உலகி்ல்ை அதி ்மோ�மோ்ன 

இர�ோை்ன ்பரழிவு நிகழ்ந்தது. யூனிைன 
கோர்யபடு எனும் நிறுே்னத்தின பூச்சிகவகோல்லி 
ஆயலயில் ஏறபட்ட வேடிபபோல் நச்சுத்்தனயம 
வகோணடேோயு (வமத்தில்ஐ்�ோ�ைய்னடு) 
கோறறில் கலந்தது. இந்த ேோயுகோறய்ற விட 
இருமடஙகு க்னமோ்னது, எ்ன்ே கோறறில் 
கயலநது வ�ல்லோமல் ஆயலயை சுறறியுள்ை 
பகுதிகளில் ்போர்யே ்போல சூழ்நது 
வகோணடது. இது மககளின நுயரயீரயல 
்தோககி, சுேோசித்்தயல போதித்்தது. 
ஆயிரககணககோ்ன மககள் இ்றந்த்னர், 
பல்லோயிரககணககோ்ன மககளின ேோழ்கயக 
போழோகிைது. உயிர் பியழத்்தேர்களின 
நுயரயீரல்கள், மூயை, கணகள், மறறும் 
இயரபயபக குடல், நரம்பு மணடலம் மறறும் 
்நோய எதிர்பபு அயமபபு ஆகிை்ன மிக ் மோ�மோக 
போதிககபபட்ட்ன.

15.3. சுறறுச்சூழல் மோடுபோட்டின ேயககள்:

 ேளிமணடல மோசுபோடு எனபது வபோதுேோக 

அடிவேளி மணடல மோசுபோடோக்ே 
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கரு்தபபடுகி்றது. ேளிமணடல மோசுபோட்டின 

ேயககள் பினேருமோறு

(1) கோறறு மோசுபோடு

(2) ்தணணீர் மோசுபோடு

(3) மண மோசுபோடு

15.3.1 கோறறு மோசுபோடு

 உயிரி்னஙகளின மீது தீஙகு 

வியைவுகயை உருேோககும் ேயகயில், கோறறில் 

நிகழும் விரும்பத்்தகோ்த மோற்றஙகள் கோறறு 

மோசுபோடு என்றயழககபபடுகி்றது. கோறறு 

மோசுபோடு எனபது அடிவேளி மணடலம் மறறும் 

அடுககு மணடலத்துடன ேயரைறுககபபடுகி்றது. 

மு்தனயமைோக ேளிமணடலக கோறறில் 

அதிகைவில் வேளிவிடபபடும் விரும்பத்்தகோ்த 

வபோருள்கைோல் கோறறு மோசுபோடு உருேோகி்றது.

படம் 15.1 கோறறு மோசுபோடு

கோறறு மோசுபடுத்திகளின ேயககள்:

 கோறறு மோசுபடுத்திகள் வபோதுேோக 

ேோயுககள் (gases) மறறும் துகள்கள் 

(particulate) எனும் இரணடு முககிை 

ேடிேஙகளில் இருககலோம்.

15.3.1.1 ேோயு நியல கோறறு மோசுபடுத்திகள்:

 �ல்பர் ஆகய�டுகள், யநட்ரஜன 

ஆகய�டுகள், கோர்பன ஆகய�டுகள் மறறும் 

யைட்்ரோகோர்பனகள் ஆகிை்ன ேோயுநியல கோறறு 

மோசுபடுத்திகைோகும்.

அ. �ல்பரின ஆகய�டுகள்

 �ல்பயரக வகோணடுள்ை புய்தபபடிம 

வபோருள்கயை எரித்்தல், மறறும் �ல்யபடு 

்தோதுககயை ேறுத்்தல் ஆகிை கோரணஙகைோல் 

�ல்பர் யடைோகய�டு மறறும் �ல்பர் ட்யரைோகய�டு 

ேோயுககள் உருேோககபபடுகின்ற்ன. �ல்பர் 

யடைோகய�டு ேோயுேோ்னது விலஙகுகள் மறறும் 

்தோேரஙகள் இரணடிறகும் நச்சுத்்தனயமயை 

உருேோககுகி்றது. �ல்பர் யடைோகய�டு 

ேோயுேோ்னது கணஎரிச்�ல், இருமல் மறறும் 

ஆஸ்துமோ,  மூச்சுககுழல் அழறசி ்போன்ற 

சுேோ� ்நோயகயை உருேோககுகி்றது.

 �ல்பர் யடைோகய�டு ேோயுேோ்னது 

மோசுபட்ட கோறறில் கோணபபடும் துகள்மோசுப 

வபோருட்கைோல் அதிக நச்சுத்்தனயமயுயடை 

�ல்பர் ட்யரைோகய�டோக 

ஆகஸிஜ்்னற்றமயடகி்றது. 

2SO2 + O2 2SO3
துகள்மோசு

 ்மறகணட விய்னைோ்னது SO3 மறறும் 
H2SO4 ஆகிைேற்றோல்  ஊககபபடுத்்தபபடுகி்றது.

 SO3 ஆ்னது கோறறு மணடலத்திலுள்ை 

நீரோவியுடன இயணநது H2SO4 ஐ 

உருேோககுகி்றது, இது அமிலமயழைோக 

வபோழிகி்றது.

SO3 + H2O →H2SO4

 அமில மயழயி்னோல் உருேோகும் தீஙகு 

வியைவுகள் பகுதி 15.3.1.3 இல் 

விேரிககபபட்டுள்ை்ன.

ஆ. யநட்ரஜனஆகய�டுகள்:

 உைர் வேபபநியல எரி்தல் வ�ைல் 

முய்றகள் , கோறறில் யநட்ரஜன ஆகசிஜ்்னற்ற 

மயட்தல் மறறும் எரிவபோருள்கள் (நிலககரி, டீ�ல், 

வபட்்ரோல் ஆகிை்ன) எரித்்தல் ஆகிைேறறின 

்போது யநட்ரஜன ஆகய�டுகள் 

வேளி்ைற்றபபடுகின்ற்ன.
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N2 + O2 2NO>1210oC

2NO + O2 2NO2
1100oC

NO + O3 NO2 +O2

 இந்த ேோயுககள் அய்னத்தும் யநட்ரிக 

அமிலமோக மோற்றபபட்டு அமில மயழைோக 

வபோழிகின்ற்ன. கடுயமைோ்ன ்போககுேரத்து 

வநரி�லில், யநட்ரஜன ஆகய�டுகள் வ�ம்பழுபபு நி்ற 

தூசிப பனி மூட்டத்ய்த உருேோககுகின்ற்ன. 

யநட்ரஜன யடைோகய�டோ்னது ்தோேர இயலகயை 

வேகுேோகபோதித்து ஒளிச்்�ர்கயகயை ்தடுககி்றது. 
NO2 ஆ்னது சுேோ�பபோய்த எரிச்�லூட்டி ஆகும், 

இது ஆஸ்துமோ மறறும் நுயரயீரல் போதிபயப 

உருேோககுகி்றது. யநட்ரஜன யடைோகய�டு பல்்ேறு 

துணி இயழகள் மறறும் உ்லோகஙகளுககும் தீஙகு 

வியைவிககககூடிைது.

இ. கோர்பனஆகய�டுகள்:

 கோர்பனின ஆகய�டு மோசுபடுத்திகளில் 

கோர்பன ்மோ்னோகய�டு மறறும் கோர்பன 

யடைோகய�டு ஆகிை்ன மிக முககிைமோ்னயே.

(i)கோர்பன ்மோ்னோகய�டு

 முழுயமைோக எரிககபபடோ்த நிலககரி 

மறறும் வி்றகு ஆகிைேற்றோல் கோர்பன 

்மோ்னோகய�டு உருேோககபபடுகி்றது. கோர்பன 

்மோ்னோகய�டு மு்தனயமைோக ேோக்னபபுயகயின 

மூலம் கோறறில் வேளிவிடபபடுகி்றது. கோர்பன 

்மோ்னோகய�டு விஷத்்தனயம வகோணடது.

 இது ஹீ்மோகு்ைோபினுடன பியணநது 

க ோ ர் ப ோ க ஸி ஹீ ் ம ோ கு ் ை ோ பி ய ்ன 

உருேோககுகி்றது. இது இரத்்தத்தின ஆகஸிஜன 

கடத்தும் தி்றய்ன போதிககி்றது, இ்த்னோல் 

இரத்்தத்தில் ஆகசிஜன கடத்தும் தி்றன 

குய்றகி்றது. இந்த ஆகசிஜன குய்றபோடு 

்தயலேலி , ்தயலச்சுற்றல், சுைநிய்னவிழத்்தல், 

ப்தற்றம், கணபோர்யே மஙகு்தல் மறறும் 

மோரயடபபு ஆகிைேறறிறகு ேழிேகுககி்றது.

(ii) கோர்பன யடைோகய�டு:

 சுேோசித்்தல், புய்தபபடிம எரி 

வபோருள்கயை எரித்்தல், கோட்டுத் தீ, சிவமணட் 

வ்தோழிற�ோயலகளில் சுணணோம்புக கறகள் 

சிய்தககபபடு்தல் ் போன்ற வ�ைல் முய்றகளி்னோல் 

கோறறுமணடலத்தில் கோர்பன யடைோகய�டு 

ேோயுவேளி்ைற்றபபடுகி்றது. 

 ஒளிச்்�ர்கயக எனும் வ�ைல் முய்றயின 

மூலம், கோறறு மணடலத்திலுள்ை CO2 ேோயுயே 

கோர்்போயைட்்ரட் மறறும் ஆகசிஜன ேோயுேோக 

பச்ய�த் ்தோேரஙகைோல் மோற்ற முடியும்.

 கோறறு மணடலத்தில் உருேோகும் 

அதிகரிககபபட்ட CO2 அைேோ்னது உலக வேபப 

மைமோ்தலுககு கோரணமோகி்றது. இது ்தயலேலி 

மறறும் குமட்டயல உருேோககுகி்றது.

ஈ . யைட்்ரோகோர்பனகள்:

 கோர்பன மறறும் யைட்ரஜன 

அணுககைோல் மட்டு்ம ஆககபபட்ட 

்�ர்மஙகள் யைட்்ரோகோர்பனகள் 

என்றயழககபபடுகின்ற்ன. இயே 

இைறயகைோகவும் (�துபபுநிலேோயு), ேோக்ன எரி 

வபோருள்கள் முறறிலுமோக எரிைோ்த்தோலும் 

உருேோககபபடுகின்ற்ன. 

 இயே ேலியம மிகுந்த புறறு்நோய 

உருேோககும் கோரணிகைோகும். எடுத்துககோட்டோக 

பல்லணு அ்ரோ்மட்டிக யைட்்ரோகோர்பனகள் 

(PAH) புறறு்நோய கோரணிகைோகும், இயே கண 

மறறும் மூககு ஆகிைேறறின எரிச்�யல 

உருேோககுகின்ற்ன.

15.3.1.2   பசுயமக குடில் வியைவு மறறும் உலக 

வேபபமைமோ்தல்:

 1987 ஆம் ஆணடு ஜீன ்பபடிஸ் ஃபுரீைர் 

எனும் பிரோனசு நோட்டு கணி்தவிைலோைர், 

ேளிமணடலத்திலுள்ை சில ேோயுககள் 

வேபபத்ய்த சிய்றபபடுத்துகின்ற்ன, 

எனபய்தககூ்ற பசுயமககுடில் வியைவு எனும் 

வ�ோறப்தத்ய்த உருேோககி்னோர்.
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படம்15.2 பசுயமககுடில்வியைவு

 பூமியின ேளிமணடலமோ்னது, 

சூரிைனிலிருநது வேளிபபடும் கட்புல்னோகும் 

ஒளியின வபரும்பகுதியை அனுமதித்து பூமியின 

்மறபரபயப அயடைச் வ�யகி்றது. பூமியின 

்மறபரபபு சூரிை ஒளியி்னோல் வேபபமயடகி்றது, 

இந்த ஆற்றலின ஒரு பகுதியை பூமி அதிக 

அயலநீைம் வகோணட ஒளிைோக (அகச்சிேபபுக 

கதிர்கள்) ேளிமணடலத்ய்த ்நோககி திருபபி 

அனுபபுகி்றது.

 வேபபத்தின ஒரு பகுதிைோ்னது 

ேளிமணடலத்தில் உள்ை CH4, CO2, CFC 

மறறும் நீரோவிைோல் சிய்றபிடிககபபடுகி்றது. 

அயேகள் அகச்சிேபபுக கதிர்கயை 

உறிஞ்சுகின்ற்ன. இ்த்னோல் பூமியி்னோல் 

வேளிவிடபபட்ட கதிர்வீச்சின வபரும்பகுதியை 

வேளி்ை வ�ல்லோமல் ்தடுககின்ற்ன. 
உறிஞ்�பபட்ட கதிர்வீச்சின ஒருபகுதி மீணடும் 

பூமியின ்மறபரபபின மீ்்த திருபபி 

வ�லுத்்தபபடுகி்றது. எ்ன்ே பூமியின ்மறபரபபு 

பசுயமககுடில் வியைவு எனும் நிகழ்ேோல் 

வேபபமயடகி்றது. 

 “பூமியின ்மறபரபபோல் 

எதிவரோளிககபபட்ட அகச்சிேபபு கதிர்கயை 

ேளிமணடலத்திலுள்ை CO2 படலம் உறிஞ்சி 

சிய்றபபிடிககும் கோரணத்தி்னோல் பூமியின 

்மறபரபபு வேபபமயடயும் நிகழ்ச்சி 

பசுயமககுடில் வியைவு எ்ன 

ேயரைறுககபபடுகி்றது. பசுயமககுடில் 

வியைவின கோரணமோக பூமி வேபபமயடயும் 

நிகழ்வு உலகம் வேபபமோ்தல் 

என்றயழககபபடுகி்றது.

 பசுயமககுடில் வியைவி்னோல் 

உருேோககபபடும் வேபபமோ்தல் நிகழவில்யல 

எனில் பூமியின �ரோ�ரி பு்றபபரபபு வேபபநியல 

−18°C (0°F)ஆகத்்தோன இருநதிருககும். 

பசுயமககுடில் வியைவு இைறயகைோக நிகழும் 

நிகழ்ேோயினும், ேளிமணடலத்தில் வ்தோடர்நது 

பசுயமககுடில் ேோயுககள் வேளி்ைற்றபபடுே்தோல் 

அது தீவிரமோக நிகழ்கி்றது.

 கடந்த 100 ேருடஙகளில், கோறறு 

மணடலத்திலுள்ை கோர்பன யடைோகய�டின 

அைவு ்்தோரோைமோக 30 �்தவீ்தம் 

அதிகரித்துள்ைது, ்மலும் மீத்்்தனின அைவு 

இரணடு மடஙகுகளுககும் அதிகமோகி உள்ைது. 

இ்்த நியலயம நீடித்்தோல், பூமியின �ரோ�ரி 

வேபபநியல அதிகரித்து, துருேபபனிபபோய்றகள் 

உருகி, ்தோழ்ேோ்ன பகுதிகள் வேள்ைத்தில் 

மூழ்கும். இது வடஙகு, ம்லரிைோ ்போன்ற 

வ்தோறறு ்நோயகள் பரவு்தயல அதிகரிககும்.

15.3.1.3 அமில மயழ

 ேளிமணடலத்தில் உள்ை CO2 மயழ 

நீரில் கயரநதிருபப்தன கோரணத்்தோல் 

�்தோரணமோக மயழ நீரின pH மதிபபு 5.6 ஆக 

உள்ைது.

 மயழநீரின PH மதிபபு 5.6ககு கீழ் 

குய்றயும்்போது, அது அமில மயழ 

என்றயழககபபடுகி்றது. கோறறு மணடலத்தில் 

உள்ை �ல்பர் மறறும் யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள், 

்மகஙகளில் உள்ை நீர்த்திேயலகைோல் 

உறிஞ்�பபட்டு முய்ற்ை கந்தக அமிலம் மறறும் 

யநட்ரிக அமிலமோக மோற்றபபடுே்தோல் இது 

அமில மயழ எ்ன அறிைபபடுகி்றது. 

 அமிலமயழ எனபது, ேளிமணடலத்தில் 

உள்ை பல்்ேறு �ல்பர் மறறும் யநட்ரஜன 

ஆகய�டுகளின பககவியை வபோருைோகும். 

நிலககரி ்போன்ற புய்த படிம எரி வபோருள்கயை 

எரித்்தல், அ்னல் மினநியலைஙகள் மறறும் 
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உயலகளில் எணவணயகயை எரித்்தல், ேோக்ன 

இைநதிரஙகளில் வபட்்ரோல் மறறும் டீ�ல் 

்போன்றேறய்ற எரித்்தல் ஆகிையே �ல்பர் 

யடைோகய�டு மறறும் யநட்ரஜன ஆகய�டுகயை 

உருேோககுகின்ற்ன. SO2 மறறும் NO2 ஆகிை்ன 

அமில மயழககு முககிை பஙகளிககின்ற்ன. 

இயே ஆகசிஜன மறறும் நீருடன விய்ன புரிநது 

முய்ற்ை கந்தக அமிலம் மறறும் யநட்ரிக 

அமிலஙகைோக மோற்றபபடுகின்ற்ன. 

2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4

4NO2 + O2 + 2H2O→ 4HNO3

அமிலமயழயின தீைவியைவுகள்:

 அமில மயழயின சில தீைவியைவுகள் 

கீ்ழ விேரிககபபட்டுள்ை்ன.

(i) அமில மயழைோ்னது , கட்டிடஙகள் மறறும் 

பளிஙகு கட்டயமபபு வபோருள்களின மீது 

அதிகமோ்ன போதிபயப உருேோககுகி்றது. 

பளிஙகு கறகளின மீது நிகழும் 

இந்த்தோககு்தல் “கல்குஷடம்”  (stone 
leprosy) எ்னப வபைரிடபபடுகி்றது.

CaCO3 + H2SO4→ CaSO4 + H2O +CO2↑

(ii) அமில மயழைோ்னது, நீர்ச் சூழலில் உள்ை 

்தோேர மறறும் விலஙகுகளின ேோழ்கயகயை 

போதிககி்றது.

(iii) ்தோேர ேைர்ச்சிககு ்்தயேைோ்ன 

ஊட்டச்�த்துகயை அமில மயழ கயரத்து 

நீககுே்தன மூலம் இது விே�ோைம் , மரஙகள் 

மறறும் ்தோேரஙகளுககு ்கடு 

வியைவிககின்ற்ன. 

(iv) இது ்தணணீர் குழோயகயை அரித்து, 

இரும்பு, வலட் மறறும் கோபபர் ்போன்ற க்ன 

உ்லோகஙகயை குடிநீரில் கயரககி்றது. 

இயே நச்சுவியைவுகயை உருேோககும் 

்தனயம வகோணடயே ஆகும்.

(v) இது மனி்தர்கள் மறறும் விலஙகுகளில் 

சுேோ�க ்கோைோறுகயை உருேோககுகி்றது.

படம்15. 3. ்தோஜமைோலின மீது அமில மயழயின 

வியைவு

15.3.2 துகள் வபோருள்கள் (துகள் மோசுபடுத்திகள்)

 துகள் மோசுபடுத்திகள் எனபயே, சிறிை 

திணம துகள்கள் மறறும் கோறறில் 

நியலபபடுத்்தபபட்ட திரே துளிகைோகும். 

வபரும்போலோ்ன துகள் மோசுபடுத்திகள் 

அபோைகரமோ்னயே. எடுத்துககோட்டுகள் : தூசி, 

மகரந்ததூள், புயக, புயகககரி, மறறும் 

திரேதுளிகள் (நீர்ம கோறறு கயர�ல்) ்போன்றயே.

 எரிமயல வேடிபபு, தூசி கிைம்பு்தல், 

புயகககரியை உருேோககும் புய்தபடிம எரி 

வபோருள்கயை எரித்்தல், அதிகைவு �ோம்பயல 

உருேோககும் புய்தபடிம எரிவபோருள்கயை 

எரித்்தல், உ்லோக துகள்கள் சி்தறும் ேயகயில் 

உ்லோகஙகயை பைபைபபோககு்தல் ்போன்ற 

கோரணஙகைோல் இயே ேளிமணடலத்தில் 

வேளிவிடபபடுகின்ற்ன. 

 ேளி மணடலத்தில் கோணபபடும் 

துகள்வபோருள்கள் உயிருள்ை்தோக்ேோ அல்லது 

உயிரற்ற்தோக்ேோ இருககலோம்.

15.3.2.1. துகள் வபோருள்களின ேயககள்:

 துகள் வபோருள்கள் இரு ேயகபபடும். 
அயேைோே்ன உயிருள்ைதுகள் வபோருள்கள் 

மறறும் உயிரற்ற துகள் வபோருள்கள்

அ. உயிருள்ைதுகள் வபோருள்கள்

 உயிருள்ை துகள் வபோருள்கள் எனபயே 
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கோறறில் விரவியுள்ை போகடீரிைோ, பூஞ்ய�, 

நுணபூஞ்ய�,  போசி  ் போன்ற நுணணுயிரிகைோகும். 

சில பூஞ்ய�கள் மனி்தர்களுககு 

ஒவேோயமயையும்,  ்தோேரஙகளில் ்நோயகயையும் 

உருேோககுகின்ற்ன.

ஆ. உயிரற்ற துகள் வபோருள்கள்

 உயிரற்ற துகள் வபோருள்கள் எனபயே 

சிறிை திணம துகள்கள் மறறும் கோறறில் நியல 

வபறறுள்ை திரே மூலககூறுகைோகும். 

ேளிமணடலத்தில் நோனகு ேயகைோ்ன 

உயிரற்றதுகள் வபோருள்கள் கோணபபடுகின்ற்ன. 

அயே, அேறறின இைல்பு மறறும் 

உருேைவின அடிபபயடயில் பினேருமோறு 

ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. 

(i) புயக:

 புயகைோ்னது, திணம துகள்கள் அல்லது 

கரிம வபோருட்கயை எரிபப்தோல் உருேோகும் திணம 

மறறும் நீர்ம துகள்களின கலயேயை 

வகோணடுள்ைது. 

எடுத்துகோட்டுகள்: சிகவரட் புயக, எணவணயப 

புயக, புய்தபடிம எரிவபோருள்கள், குபயப மறறும் 

கோயந்த இயலகயை எரிபப்தோ்னோல் உருேோகும் 

புயக.

(ii) தூசி:

 தூசி எனபது திணம வபோருட்கயை 

இடித்்தல் மறறும் அயரககும் ்போது உருேோகும் 

நுணணிை திணம துகள்கைோல் ஆ்னது.

எடுத்துககோட்டுகள்: மணணூய்தயிடு்தலில் 

உருேோகும் மணல் துகள்கள், 

மர்ேயலயின்போது உருேோகும் மரத்தூள், 

சிவமணட் வ்தோழிற�ோயலயிலிருநது உருேோகும் 

சிவமணட் தூசி மறறும் மின உறபத்தி 

நியலைஙகளிலிருநது வேளிபபடும் ப்றககும் 

�ோம்பல்.

(iii) மூடுபனி

 கோறறில் வ்தறிககபபடும் திரேதுளிகள் 

மறறும் கோறறில் உள்ை குளிர்ந்த ஆவிநியல 

மூலககூறுகைோல் மூடுபனி உருேோகி்றது.

எடுத்துககோட்டுகள்: கந்தக அமில மூடுபனி, 

கயைகவகோல்லி மறறும் பூச்சிவகோல்லி 

மருநதுகள் வ்தளிபப்தோலும் மூடுபனி உருேோக 

முடியும்.

(iv) கரும்புயக

 ப்தஙகமோ்தல், கோயச்சிேடித்்தல், 

வகோதிககயேத்்தல், மறறும் 

கோல்சி்்னற்றத்தின்போதும், ்மலும் பல 

்ேதிவிய்னகளின ்போதும், வேளிபபடும் 

ேோயுககள் சுருஙகுே்தோல் கரும்புயக 

உருேோகி்றது.

எடுத்துககோட்டுகள்: கரிம கயரபபோனகள், 

உ்லோகஙகள் மறறும் உ்லோக ஆகய�டுகள் 

கரும்புயக துகள்கயை உருேோககுகின்ற்ன.

15.3.2.2.  துகள் வபோருள் மோசுபடுத்திகளின தீை 

வியைவுகள்:

i. தூசி, மூடுபனி, கரும்புயக ்போன்றயே 

ஆகிையே கோறறில் பரவும் துகள்கைோகும், 

இயே மனி்த  ஆ்ரோகிைத்திறகு 

்கடுவியைவிபபயேைோகும். 5 யமகரோன 

அையேவிட வபரிை துகள் மோசுபடுத்திகள் 

சுேோ� போய்தயில் படிநதுவிடுகின்ற்ன. 

ஆ்னோல் 10 யமகரோன அைவுள்ை துகள்கள் 

எளி்தோக நுயரயீரலினுள் நுயழநது 

நுயரயீரலின பு்றணியில் ்தழும்புகள் 

அல்லது இயழ இயணபபு திசுககயை 

உருேோககுகின்ற்ன. இயே நுயரயீரல் 

எரிச்�யல உருேோககுகின்ற்ன, ்மலும் 

புறறு்நோய மறறு ஆஸ்துமோயே 

உருேோககுகின்ற்ன. நிலககரிச் சுரஙக 

வ்தோழிலோைர்கள் கருயம நுயரயீரல் 

்நோைோல் போதிககபபடலோம். நூறபோயல 

வ்தோழிலோைர்கள் வேணயம நுயரயீரல் 

்நோைோல் போதிககபபடலோம்.

ii. வலட் துகள்கள் குழநய்தகளின மூயையை 

போதிககின்ற்ன, இரத்்த சிேபபணுககளின 

முதிர்ச்சி அயட்தலில் இயடயிடுகின்ற்ன, 

்மலும் புறறு்நோயையும் உருேோககுகின்ற்ன. 
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iii. ேளிமணடலத்தில் உள்ை துகள் வபோருள்கள் 

சூரிைஒளியை எதிவரோளித்்தல் மறறும் 

உறிஞ்சுே்தன மூலம் போர்ககும் தி்றய்ன 

குய்றககி்றது. இது ேோனூர்திகள் மறறும் 

்மோட்டோர் ேோக்னஙகளுககு ஆபத்து 

வியைவிககககூடிைது.

iv. துகள் வபோருள்கள் ஆ்னயே ்மகம் 

உருேோே்தறகு ஏநதிைோக வ�ைல்படுே்தோல் 

அதிகைவில் மூடுபனி மறறும் மயழ 

ஆகிையே ஏறபடுகின்ற்ன. 

v. துகள் வபோருள்கள் ஆ்னயே ்தோேர 

இயலகளின மீது படிே்தோல் கோறறிலிருநது 

CO2 உட்கிரகித்்தயல ்தடுத்து, 

ஒளிச்்�ர்கயகயை போதிககி்றது.

15.3.2.3.  துகள் மோசுபடுத்திகயை குய்றககும் 

உத்திகள்

 நியலமினனிைல் வீழ்படிேோககிகள்,  

புவீஈர்பபு படிவு கலனகள், ்மலும் ஈர 

துபபுரேோககிகள் அல்லது சுழல் தூசி 

்�கரிபபோனகள் ஆகிைேறய்றக வகோணடு 

கோறறிலுள்ை துகள் வபோருள்கயை நீகக முடியும். 

இந்த வ்தோழில்நுட்பஙகள் அய்னத்தும் , துகள் 

வபோருள்கயை கழுவி நீககு்தல் அல்லது 

வீழ்படிேோககு்தயல அடிபபயடைோக வகோணடயே. 

15.3.3  பனிபபுயக

 பனிபபுயக எனபது புயக மறறும் மூடுபனி 

ஆகிைேறறின ்�ர்கயக ஆகும். இது கோறறில் 

விரவியுள்ை திரேதுளிகயை உருேோககுகி்றது.

 
படம் 15.4 தீவிர பனிபபுயக 

 பனிபபுயக எனபது நகர்பபு்றபபகுதிகளில் 

பழுபபு மஞ்�ள் நி்ற புயகமூட்டத்ய்த உருேோககும் 

ேோயுககளின ்ேதிககலயேைோகும்.  

பனிபபுயகைோ்னது வபோதுேோக ்தயரமட்ட 

ஓ்�ோன, யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள், எளிதில் 

ஆவிைோகும் கரிச் ்�ர்மஙகள், SO2, 
அமிலத்்தனயம வகோணட நீர்மகோறறு 

கயர�ல்கள், ேோயுககள் மறறும் துகள் 

வபோருட்கள் ஆகிைேறய்ற வகோணடுள்ை்ன. 

 இரணடு வி்தமோ்ன பனிபபுயக 

கோணபபடுகின்ற்ன. மு்தலோேது ேயக 

பனிபபுயகைோ்னது நிலககரி புயக மறறும் 

மூடுபனிைோல் உருேோகும்  தீவிர பனிபபுயக 

(classical smog) ஆகும். இரணடோம் ேயக 

பனிபபுயகைோ்னது, ஒளி்ேதி 

ஆகஸிஜ்்னறறிகைோல் உருேோகும் ஒளி்ேதி 

பனிபபுயக (photochemical smog) ஆகும். 

அயே கீ்ழ வ்தளிேோக விேரிககபபட்டுள்ை்ன.

(i)  தீவிர பனிபபுயக அல்லது லணடன 

பனிபபுயக 

 மு்தனமு்தலில் 1952 ஆம் ஆணடு 

லணடன நகரின தீவிர பனிபபுயக உருேோ்னது, 

ஆக்ே இது லணடன பனிபபுயக எ்னவும் 

அறிைபபடுகி்றது. இது நிலககரிபபுயக மறறும் 

மூடுபனி ஆகிைேறய்றக வகோணடுள்ைது.

 இது குளிர்ந்த, ஈரபப்தம் நிய்றந்த 

கோலநியலயில் உருேோகி்றது. இந்த ேளிமணடல 

பனிபபுயக பல வபரிை நகரஙகளிலும் 

உருேோகி்றது. SO2, SO3 மறறும் ஈரபப்தம் 

ஆகிைேறறின கலயே்ை இ்தன ்ேதிஇயைபு 

ஆகும். இது வபோதுேோக கோயலயில் நிகழ்கி்றது, 

சூரிை உ்தைத்திறகு பி்றகு மிகவும் 

்மோ�மயடகி்றது.

 இது, SO2 ஆ்னது தூணடபபட்ட 

ஆகசிஜ்்னற்றத்தி்னோல் SO3 ஆக 

மோற்றமயடநது, ஈரபப்தத்துடன விய்னபட்டு, 

கந்தக அமில கோறறுககயர�யல ்தருே்தன 

கோரணமோக இது உருேோகி்றது. 

 இதில் அதிக வ�றிவில் SO2  

கோணபபடுகின்ற கோரணத்்தோல் ்ேதிைலோக 

ஒடுககும் ்தனயம வகோணடது, எ்ன்ே இது 

ஒடுககும் பனிபபுயக எ்னவும் அயழககபபடுகி்றது. 
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தீவிர பனிபபுயகயின வியைவுகள்:

 a.  மு்தனயமைோக, பனிபபுயகைோ்னது அமில 

மயழககு கோரணமோகி்றது.

 b.  பனிபபுயகைோ்னது போர்யேத்தி்றன 

குய்றயே ஏறபடுத்துகி்றது. இ்த்னோல் 

ேோனவேளி மறறும் �ோயலப 

்போககுேரத்து போதிககபபடுகி்றது. 

 c.  இது ்மலும் மூச்சுககுழல் எரிச்�யல 

உருேோககுகி்றது.

வபரும் 

லணடனபனிபபுயக: 

1952 ஆம் ேருடம் டி�ம்பர் 
மோ்தம், பிரிட்டிஷ 

்தயலநகரமோ்ன லணடன மோநகரத்ய்த 
கடுயமைோக போதித்்த கோறறு மோசுபோட்டு 
நிகழ்வு “வபரும் லணடனபனிபபுயக” 
அல்லது “1952 வபரும் பனிபபுயக” எ்ன 
அறிைபபடுகி்றது. இது 1952 ஆம் ேருடம் 
டி�ம்பர் 5, வேள்ளிககிழயம மு்தல் டி�ம்பர் 9, 
வ�வேோயககிழயம ேயர நீடித்்த 
பனிபபுயகைோ்னது பின்னர் கோலநியல 
மோறிை்தோல் திடீவர்ன கயலநது வ�ன்றது. 
வீடுகளின உட்பு்றபகுதிகளிலும் நுயழநது 
போர்யேத்தி்றய்ன குய்றத்து மிகபவபரிை 
போதிபயப ஏறபடுத்திைது. வ்தோடர்ந்த 
ேோரஙகளில் வேளிைோ்ன அரசு மருத்துே 
அறிகயகயினபடி, டி�ம்பர் 8 ஆம் ்்ததி ேயர 
பனிபபுயகயின ் நரடி போதிபபோல் 4000 மககள் 
வகோல்லபபட்ட்தோகவும், பனிபபுயகைோல் 
ஏறபட்ட சுேோ�பபோய்த ்கோைோறுகைோல் ஒரு 
இலட்�ம் மககள் உடல்நலம் 
போதிககபபட்ட்தோகவும் கணககிடபபட்டது. 

உங்களுக்குத் 

தெரியுமா ?

(ii) ஒளி்ேதிப பனிபபுயக அல்லது 

லோஸ்ஏஞ்�லஸ் பனிபபுயக.

 மு்தன மு்தலில் 1950 ஆம் ஆணடு 

லோஸ்ஏஞ்�லஸ் நகரில் ஒளி்ேதிப பனிபபுயக 

உருேோ்னது. இது சூடோ்ன, உலர்ந்த மறறும் 

சூரிைஒளி நிய்றந்த கோலநியலயில் உருேோகி்றது. 

இவேயக பனிபபுயகைோ்னது புயக, தூசி, 

மறறும் யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள், 

யைட்்ரோகோர்பனகள் ்போன்ற கோறறு 

மோசுபடுத்திகள் நிரம்பிை மூடுபனி ஆகிைேறறின 

்�ர்கயகைோல் சூரிை ஒளி முனனியலயில் 

உணடோகி்றது. 

 இது உச்சி்ேயையில் உருேோகி, 

பிறபகலில் மிகவும் ்மோ�மயடகி்றது. NO2 

மறறும் O3 ்போன்ற ஆகசிஜ்்னறறிகள் அதிக 

வ�றிவில் கோணபபடுே்தோல் இயே  

ஆகசிஜ்்னறறும் ்தனயமயுயடையே. எ்ன்ே 

இது ஆகசிஜ்்னற்ற பனிபபுயக எ்னவும் 

அயழககபபடுகி்றது.

 ஒளி்ேதிப பனிபபுயகைோ்னது பினேரும் 

வ்தோடர் விய்னகளின மூலமோக உருேோகி்றது.

N2 + O2 →2NO

2NO + O2 → 2NO2

NO2 
சூரிை ஒளி

 NO+ (O)

(O)+O2 →O3

O3+NO →NO2  + O2

NO2 
சூரிை ஒளி

 NO+(O)

 NO மறறும்  O3ஆகிை்ன ேலியமமிகக 

ஆகசிஜ்்னறறிகைோகும், ்மலும் இயே, 

மோசுபட்ட கோறறில் உள்ை எரிககபபடோ்த  

யைட்்ரோகோர்பனகளுடன விய்னபபுரிநது 

ஃபோர்மோல்டியைடு, அக்ரோலின மறறும் 

வபரோகஸி அசிட்யடல் யநட்்ரட் (PAN) 
ஆகிைேறய்ற உருேோகக முடியும்.

ஒளி்ேதிப பனிபபுயகயின வியைவுகள்:

 யநட்ரஜன ஆகய�டு, ஓ்�ோன 

மறறும் ஆகஸிஜ்்னற்றம் வபற்ற 
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யைட்்ரோகோர்பனகைோ்ன  போர்மோல்டியைடு 
(HCHO), அக்ரோலின (CH2=CH-CHO), 
வபரோகஸி அசிட்யடல் யநட்்ரட் (PAN) ஆகிை்ன 

ஒளி்ேதிப பனிபபுயகயின மூனறு முககிை 

பகுதிப வபோருட்கைோகும். 

a. ஒளி்ேதிபபனிபபுயகைோ்னது கண, ்்தோல் 

மறறும் நுயரயீரலில் எரிச்�யல 

உணடுபணணுகி்றது., ்மலும் ஆஸ்துமோ 

்நோயககோ்ன ேோயபபுகயை அதிகரிககி்றது.

b. இரபபர் வபோருள்கள், ஓ்�ோன கேர்ச்சி 

வகோணடயேைோகும், ்மலும் இயே 

பனிபபுயகைோல் வேடிபபு மறறும் 

மஙகு்தலுககு உட்படுத்்தபபடுகின்ற்ன.

c. அதிக வ�றிவில் உள்ை ஓ்�ோன மறறும் NO 
்போன்றயே மூககு மறறும் வ்தோணயட 

எரிச்�ல், மோர்ேலி, சுேோ� அயடபபு 

்போன்றேறய்ற ஏறபடுத்தும்.  

d. PAN ஒரு ்தோேர நச்�ோகும், இயே ்தளிர் 

இயலகயை ்தோககுகின்ற்ன. இ்த்னோல் 

இயலகளின ்மறபரபபு பழுபபு நி்றமோகவும், 

பைபைபபோகவும் மோறுகி்றது.

e. இது, உ்லோகஙகள், கறகள், கட்டிட 

வபோருள்கள் மறறும் ேர்ணம் பூ�பபட்ட 

பரபபுகயை அரிககி்றது.

ஒளி்ேதிபபனிபபுயகயை கட்டுபபடுத்து்தல் 

i. எஞ்சினகளில் விய்னயூககி மோறறிகயை 

வபோருத்தி , ்மோட்டோர் ேோக்னஙகளிலிருநது 

ேளிமணடலத்திறகு வேளிபபடும் யநட்ரஜன 

ஆகய�டுகள் மறறும் யைட்்ரோகோர்பனகயை 

்தடுபப்தனமூலம், ஒளி்ேதிப பனிபபுயகயை 

கட்டுபபடுத்்தலோம். 

ii. யப்னஸ், யபரஸ், குேர்கஸ் யேடஸ் மறறும் 

்கோனிவபரஸ் ்போன்ற மரஙகயை 

ேைர்த்்தல், இேற்றோல் யநட்ரஜன 

ஆகய�யட ேைர்சிய்த மோற்றத்திறகு 

உட்படுத்்த முடியும்.

15.4. அடுககுமணடல மோசுபோடு

 அதிக உைரத்தில், நம் 

ேளிமணடலமோ்னது ஓ்�ோன படலத்ய்த 

வகோணடுள்ைது. இது தீஙகுவியைவிககும் UV 
கதிர்வீச்சிலிருநது பூமியை கோககும் குயடைோக 

அல்லது ்கடைமோக வ�ைலோறறுகி்றது. 

இந்த ஒ்�ோன ்போர்யேைோ்னது, ்்தோல் 

புறறு்நோய உருேோ்தல் ்போன்ற தீை 

வியைவுகளிலிருநது நம்யம போதுகோககி்றது. 

பினேரும் விய்னகளில் கோட்டபபட்டுள்ைேோறு, 
UV கதிர்வீச்�ோல் மூலககூறு ஆகசிஜய்ன 

ஓ்�ோ்னோக மோற்ற முடியும்.

O2 (g) uv  O(g) + O(g)

O (g) + O2 (g) uv  O3(g)

 ஓ்�ோன ேோயு வேபப இைககவிைல் 

அடிபபயடயில் நியலபபுத்்தனயமைற்றது. ்மலும் 

மிக எளி்தோக மூலககூறு ஆகசிஜ்னோக 

சிய்தேயடகி்றது.

15.4.1 ஓ்�ோன படலம் சிய்த்தல் (ஓ்�ோன துயை)

படம் 15.5 ஓ்�ோன படல சிய்தவு

 �மீப ஆணடுகளில், இந்த ஓ்�ோன 

போதுகோபபு படலம் வ்தோடர்நது சிய்தேயடகி்றது 

எனும் ்தகேல் வப்றபபட்டுள்ைது. யநட்ரிக 

ஆகய�டு மறறும் CFC ஆகிை்ன ஒ்�ோன படலம் 

சிய்த்தலுககு மிக முககிை கோரணிகள் எ்ன 

கணடறிைபபட்டுள்ைது.

 ஓ்�ோன படலத்ய்த சிய்தககும் அல்லது 

அய்த வமலி்தோககும் ்�ர்மஙகள் வபோதுேோக, 
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”ஓ்�ோன குய்றபபு வபோருட்கள் (ODS)” 
என்றயழககபபடுகின்ற்ன. இயே ODS எ்ன 

சுருககமோக குறிபபிடபபடுகின்ற்ன. உைர் 

ேளிமணடலத்தில் ஓ்�ோன மூலககூறுகளின 

இழபபோ்னது அடுககுமணடல ஓ்�ோன சிய்தவு 

எ்ன வபைரிடபபட்டுள்ைது.

i. யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள்:

 சூபபர்�ோனிக வஜட் விமோ்னஙகள் 

வேளிவிடும் ேோயுககளின மூலம் ்நரடிைோக 

யநட்ரஜன ஆகய�டுகள் அடுககுமணடலத்தில் 

வேளிவிடப படுகின்ற்ன. 

 புய்தபடிம எரிவபோருள்கயை எரித்்தல் 

மறறும் யநட்ரஜன உரஙகள் மூலமோகவும் இந்த 

ஆகய�டுகள் வேளிவிடபபடுகின்ற்ன. 

விய்னதி்றன அற்ற யநட்ரஸ் ஆகய�டு ஆ்னது 

அடுககுமணடலத்தில் ஒளி்ேதிவிய்ன மூலம் 

விய்னதி்றனமிகக யநட்ரிக ஆகய�டோக 

மோற்றபபடுகி்றது. யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள் 

ஓ்�ோன சிய்தத்்தயல ஊககபபடுத்துகின்ற்ன 

்மலும் இயே ்தோமோக்ே மீணடும் 

உருேோகின்ற்ன. ஓ்�ோன ஆ்னது 

பினேரும் விய்னகளில் கோட்டபபட்டுள்ைேோறு 

சிய்தேயடகி்றது.

NO +O3 →NO2  +O2

O2 
hυ  O + O

NO2 +O→ NO+O2

 அ்தோேது இச்�ஙகிலியில் NO ஆ்னது 

மறு உருேோககம்வ�யைபபடுகி்றது

ii.  கு்ைோ்ரோ புளூ்ரோ கோர்பனகள் (CFC) 
- ஃபிரிைோனகள்

 மீத்்்தன மறறும் ஈத்்்தனின 

கு்ைோ்ரோபுளூ்ரோ வபறுதிகைோ்னயே 

ஃபிரிைோனகள் எனும் ேணிகப வபைரில் 

குறிககபபடுகின்ற்ன. இந்த கு்ைோ்ரோபுளூ்ரோ 

கோர்பன ்�ர்மஙகள் நியலத்்தனயமயுயடையே, 

நச்சுத் ்தனயமைற்றயே, அரிககும் 

்தனயமைற்றயே, எளிதில் தீபபற்றோ்தயே, 

மறறும் எளிதில் திரேமோகும் ேோயுககள். ்மலும் 

இயே குளிர்பப்த்னப வபட்டிகள், குளிரூட்டிகள் 

மறறும் பிைோஸ்டிக நுயரபபுகள் ்தைோரித்்தலில் 

பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

 உைர்ேளி மணடல் அடுககுகளில் 

பைனிககும் சூபபர்�ோனிக வஜட்விமோ்னஙகள் 

மறறும் ஜம்்போவஜட்களிலிருநது CFC ேோயுககள் 

வேளிபபடுகின்ற்ன. இயே அடிவேளிப 

பகுதியிலிருநது வமதுேோக அடுககு 

மணடலத்திறகு வ�ல்கின்ற்ன. அயேகள் 50 
மு்தல் 100 ஆணடுகள் ேயர மிக நீணட 

கோலத்திறகு நியலத்து உள்ை்ன. uv கதிர்வீச்சின 

முனனியலயில் CFC ேோயுககள் கு்ைோரின ்தனி 

உறுபபுகைோக சிய்தகின்ற்ன.

CF2 Cl2 
hυ  CF2 Cl + Cl.

CFCl3 
hυ  CFCl2 + Cl.

Cl. + O3 → ClO +  O2

ClO. + O → Cl +  O2

 விய்னச் �ஙகிலியில் கு்ைோரின ்தனி 

உறுபபுகள் மீணடும் உருேோகின்ற்ன. கு்ைோரின 

்தனிஉறுபபுகளின இந்த வ்தோடர் ்தோககு்தலின 

கோரணமோக ஓ்�ோன படலம் வமலிநது, ஓ்�ோன 

துயைகள் உருேோகின்ற்ன. 

 அடுககு மணடலத்தில் உருேோகும் 

ஒவவேோரு விய்னதி்றனமிகக கு்ைோரின 

அணுவும் 1,00,000 ஓ்�ோன மூலககூறுகயை 

சிய்தககின்ற்ன எ்ன  மதிபபிடபபட்டுள்ைது.

15.4.2  சுறறுச்சூழலின மீது ஓ்�ோனபடல 

சிய்தவின ்தோககம்:

 ஓ்�ோன படம் உருேோ்தலும், சிய்தத்்தலும் 

வ்தோடர்ந்த இைறயக வ�ைல்முய்றைோகும், இது 

ஒருவபோழுதும் அடுககுமணடலத்தில் உள்ை 

ஓ்�ோன �மநியலயை போதிபபதில்யல. 

ேளிமணடலத்தில் ஓ்�ோன �மநியலயில் நிகழும் 

எந்த மோற்றமும், பினேரும் ேழிகளில் 

உயிர்்கோைத்தில் கடுயமைோ்ன போதிபபுகயை 

ஏறபடுத்தும்.
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a. ஓ்�ோன படல சிய்தேோ்னது, அதிகைவு UV 
கதிர்கள் புவிபரபயப அயடை அனுமதிககும். 

ஓ்�ோன படல சிய்தவு ்்தோல் புறறு்நோயை 

உருேோககும். ்மலும் மனி்தர்களில் ்நோய 

எதிர்பபு நியலயை குய்றககி்றது. 

b. UV கதிர்வீச்சு ்தோேர புர்தஙகயை 

போதிககின்ற்ன, இது அபோைகரமோ்ன 

வ�ல்பி்றழ்ச்சிககு ேழிேகுககி்றது.

c. UV கதிர்வீச்சு்தோேர மி்தயேயுரிகளின 

ேைர்ச்சியை போதிககின்ற்ன, இ்த்னோல் 

கடல்ேோழ் உணவுச்�ஙகிலி 

போதிககபபடுகி்றது, ்மலும் இது மீன 

உறபத்தியை குய்றககி்றது.

15.5  நீர் மோசுபோடு

 உயிர்ேோழ்ே்தறகு நீர் 

அத்திைோேசிைமோ்னது. நீரினறி அயமைோது 

உலகு. “நீஙகள் நீயர போதுகோத்்தோல், நீர் 

உஙகயை போதுகோககும்” எனும் சு்லோகம் நீரின 

முககிைத்துேத்ய்த கோட்டுகி்றது. இத்்தயகை  

சு்லோகஙகள் நமககு நீயரச் ்�மிகக 

அறிவுறுத்துகின்ற்ன. நீயர ்�மிபபய்தத் 

்தோணடி, அ்தன ்தரத்ய்த ்பணிககோத்்தலும் 

அ்்த அைவு முககிைத்துேம் ேோயந்த்தோகும். 

 
படம்15.6 நீர்மோசுபோடு

 ்தறகோலத்தில், மனி்த நடேடிகயககளின 

கோரணமோக நீர் மோசுபடுத்்தபபடுகி்றது. ்மலும் 

நல்ல குடிநீர் கியடபபது நோளுககு 

நோள் அரி்தோகிக வகோண்ட ேருகி்றது. நீரின 

்தரத்ய்த குய்றககககூடிை ேயகயில் அநநிை 

வபோருள்க்ைோ அல்லது வேபபம் ்போன்ற 

கோரணிக்ைோ ்�ர்ககபபடு்தல், நீர்மோசுபடு்தல் 

எ்ன ேயரைறுககபபடுகி்றது, இ்த்னோல் நீர் 

ஆ்ரோககிைமற்ற்தோக அல்லது பைனபடுத்்த 

்தகுதிைற்ற்தோக மோறுகி்றது.  

 இைறயகைோகவும் மறறும் மனி்த 

நடேடிகயககள் மூலமோகவும் நீர்மோசுபடுத்திகள் 

உருேோகின்ற்ன. நீர் மோசுபடுத்திகளின 

மூலஙகைோ்னயே கணடுணர் மூலஙகள் (Point 
source) மறறும் கணடுணர இைலோமூலஙகள்  
(Non-point source) எ்ன 

ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

 மோசுபோட்டுககு கோரணமோ்ன மூலஙகளின 

்்தோனறிடம் எளிதில் கணடறிைககூடிை்தோக 

இருந்தோல் அயே கணடுணர் மூலஙகள் 

என்றயழககபபடுகின்ற்ன. எடுத்துககோட்டு: 

நகரோட்சி மறறும் வ்தோழிற�ோயலக கழிவுநீர் 

குழோயகள்.

 கணடுணரிைலோ மூலஙகயை எளிதில் 

கணடறிை இைலோது. எடுத்துககோட்டு: விே�ோைக 

கழிவுநீர், சுரஙககழிவுகள், அமிலமயழ, 

மயழநீர்ேடிகோல் மறறும் கட்டுமோ்னபபடிவுகள்.

15.5.1 நீர்மோசுபோட்டிறகோ்னகோரணஙகள்

(i) நுணணுயிரிகள்(்நோயககிருமிகள்):

 போகடீரிைோ, யேரஸ் மறறும் 

பு்ரோட்்டோ்�ோேோககள் ்போன்ற ்நோய 

உணடோககும் நுணணுயிரிகள் மிக 

அபோைகரமோ்ன நீர் மோசுபடுத்திகைோகும். 

 இயே, வீட்டுக கழிவுகள் மறறும் 

விலஙகுக கழிவுகளிலிருநது உருேோகின்ற்ன. 

மீன மறறும் கிளிஞ்�ல்கள் அசுத்்தமயடகின்ற்ன, 

அேறய்ற உட்வகோள்ளும் மககள் உடல் நலம் 

போதிககபபடுகின்ற்னர். 

 ்போலி்ைோ மறறும் கோலரோ ்போன்ற 

சிலதீவிர ்நோயகள் நீரி்னோல் பரேககூடிையே. 

மனி்த கழிேோ்னது, இயரபயப குடல் ்நோயகயை 

உருேோககககூடிை எஸ்வ�ரிசிைோ ்கோலி மறறும் 

ஸ்ட்வரப்டோ கோககஸ்ஃ்பகோலிஸ் ்போன்ற 

போகடீரிைோககயை வகோணடுள்ைது. 
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(ii) கரிமககழிவுகள்: 

 இயலகள், புல், குபயப ்போன்ற கரிம வபோருள்களும் நீயர மோசுபடுத்்த முடியும். நீரினுள் மி்தயேத் 

்தோேரஙகள் அதிகைவில் ேைருே்தோல் நீர்மோசுபோடு உணடோகி்றது. 

 நீரில் கோணபபடும் நுணணுயிரிகள், இந்த கரிமவபோருள்கயை சிய்தககின்ற்ன. ்மலும் நீரில் 

கயரநதுள்ை ஆகசிஜய்ன கிரகித்து வகோள்கின்ற்ன. 

அட்டேயண15.2: முககிைநீர்மோசுபடுத்திகள்மறறும்அேறறினமூலஙகள்

ே.எண மோசுபடுத்தி மூலஙகள்

1 நுணணுயிரிகள் வீட்டுககழிவுகள், வீட்டுககழிவுநீர், �ோணககுவிைல்

2 கரிம கழிவுகள் வீட்டுககழிவுகள், விலஙகுகளினமலம், உணவுப்தபபடுத்தும் 

வ்தோழிற�ோயலக கழிவுகள், டிடர்வஜணட்கள் மறறும் அழுகிை 

விலஙகுகள் மறறும் ்தோேரஙகள்.

3 ்தோேர ஊட்டச்�த்துகள் ்ேதி உரஙகள்

4 க்ன உ்லோகஙகள் க்ன உ்லோக உறபத்தி வ்தோழிற�ோயலகள்

5 ேணடல் படிவுகள் விே�ோைம் மறறும் சுரஙகஙகளி்னோல் உணடோகும் மண அரிபபு

6 பூச்சிகவகோல்லிகள் பூச்சிகள், பூஞ்ய�கள் மறறும் கயைகயை வகோல்ே்தறகு 

பைனபடுத்்தபபடும் ்ேதிபவபோருள்கள்.

7 கதிரிைககவபோருள்கள் யு்ரனிைம் ்தோதுககயை வேட்டிவைடுத்்தல்

8 வேபபம் வ்தோழிற�ோயலகளில் குளிர்வித்்தலுககோக பைனபடுத்்தபபட்ட நீர்

தூர்நது்போ்தல் (Eutrophication):

 தூர்நது ்போ்தல் எனபது, நீர் நியலகள் 

அதிகபபடிைோ்ன �த்துககயை வபறுே்தோல் 

அதிகபபடிைோ்ன ்தோேர (போசி மறறும் 

மற்ற்தோேரககயைகள்) ேைர்ச்சியை தூணடும் 

நிகழ்வு ஆகும். நீர் நியலகளில் ஏறபடும் இந்த 

அதீ்த ்தோேர ேைர்ச்சிைோ்னது போசிபடர்்தல் (algae 
bloom)  என்றயழககபபடுகி்றது. 

 இத்்தயகை அதீ்த போசி ேைர்ச்சியின 

கோரணமோக, நீரின ்மறபரபபு மூடபபட்டு நீரில் 

உள்ை ஆகசிஜன வ�றிவு குய்றககபபடுகி்றது. 

அ்தோேது போசிபடர்ந்த நீரோ்னது , நீர் நியலகளில் 

ேோழும் மற்ற உயிரி்னஙகளின ேைர்ச்சியை 

்தடுககி்றது.  ஊட்டச்�த்து மிகுந்த நீர் நியலகள், 

்தோேர வபருககத்ய்த ஆ்தரிபப்தோல், ஆகஸிஜன 

மறுககபபட்டு மற்ற விலஙகுகளின ேோழ்கயக 

அழிககபபடும் வ�ைல் முய்றயின கோரணமோக 

ஏறபடும் பல்லுயிர் இழபபு, தூர்நது ்போ்தல் எ்ன 

அறிைபபடுகி்றது.

உயிர்்ேதிஆகசிஜன்்தயே(BOD)

 20oC வேபபநியலயில், 5 நோள்கள் கோல 

இயடவேளியில், ஒரு லிட்டர் நீரில் உள்ை கரிம 

கழிவுகயை சிய்தகக நுணணுயிரிகைோல் 

நுகரபபடும் வமோத்்த ஆகசிஜனின மில்லிகிரோம் 

அைவு உயிர்்ேதி ஆகஸிஜன ்்தயே  (BOD)
என்றயழககபபடுகி்றது. இ்தன மதிபபு ppmல் 

அைககபபடுகி்றது. 
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 BOD ஆ்னது நீர் மோசுபோட்டின அையே 

குறிபபிடப பைனபடுகி்றது. தூைநீரின BOD 

மதிபபு 5 ppmஐ விட குய்றேோக இருககும், அ்்த 

�மைம் மோசுபட்ட நீரின BOD மதிபபு 17 ppm 
அல்லது அ்தறகு அதிகமோக இருககககூடும்.

்ேதிஆகஸிஜன்்தயே (COD)

 BOD மதிபபுகயை அைவிட 5 நோள்கள் 

்்தயேபபடுகி்றது. எ்ன்ே ்ேதி ஆகஸிஜன 

்்தயே (COD), என்றயழககபபடும் மறவ்றோரு 

அைவுரு அைககபபடுகி்றது.

 குறிபபிட்ட நீர் மோதிரியிலுள்ை கரிம 

வபோருட்கயை, அமில ஊடகத்தில், 2 மணி்நர 

கோல இயடவேளியில், K2Cr2O7 ்போன்ற 

ேலியமைோ்ன ஆகஸிஜ்்னறறி வகோணடு 

ஆகஸிஜ்்னற்றம் வ�யை ்்தயேபபடும் 

ஆகஸிஜனின அைேோ்னது ்ேதி ஆகஸிஜன 

்்தயே (COD) எ்ன ேயரைறுககபபடுகி்றது.

(iii) ்ேதிககழிவுகள்:

 உ்லோகஙகள், கயரபபோனகள் ்போன்ற 

வ்தோழிற�ோயலகளிலிருநது வேளி்ைற்றபபடும் 

அய்னத்து ்ேதிபவபோருள்களும் மீனகள் மறறும் 

மற்ற நீர்ேோழ் உயிரி்னஙகளுககு நச்சுத்்தனயம 

உயடையேைோகும்.

 மீன மறறும் கிளிஞ்�ல்களில், சில 

நச்சுத்்தனயம ேோயந்த நுணணுயிர்க வகோல்லிகள் 

திரள்ே்தோல், அய்த உட்வகோள்ளும் மனி்தர்களுககும் 

விஷத் ்தனயம பரவுகி்றது. டிடர்வஜணட்களும், 

எணவணயகளும் நீரின ்மற பரபபில் மி்தநது நீர் 

நியலகயை வகடுககின்ற்ன. சுரஙக 

கழிவுகளிலிருநது வேளிபபடும் அமிலஙகளும், 

பல்்ேறு மூலஙகளிலிருநது வேளிபபடும் உபபுகளும் 

நீர் ஆ்தோரஙகயை மோசுபடுத்துகின்ற்ன.

்ேதி நீர்மோசுபடுத்திகளின தீைவியைவுகள்:

1. கோட்மிைம் மறறும் வமர்குரி ஆகிைேற்றோல் 

சிறுநீரக ்�்தத்ய்த ஏறபடுத்்த முடியும்.

2. வலட் நச்�ோல் சிறுநீரகம், கல்லீரல் , மூயை 

்போன்ற உறுபபுகளில் தீவிர போதிபபுகயை 

உணடோகக முடியும். ்மலும் இது யமை 

நரம்பு மணடலத்ய்த போதிககி்றது.

3. போலிகு்ைோரி்்னற்றம் வ�யைபபட்ட 

யபபீய்னல்கள் (PCB) ்்தோல் 

்நோயகயை உருேோககுகின்ற்ன, ்மலும் 

இயே புறறு்நோயககோரணிகைோகவும் 

வ�ைல்படுகின்ற்ன.

15.5.2  குடிநீரின்தரநியல.

 ்தறகோலத்தில் , நம்மில் வபரும்போலோ்்னோர், 

இைறயகயில் கியடககும் நீயர ்நரடிைோக குடிகக 

பைனபடுத்்த ்தைஙகுகி்்றோம். ஏவ்னனில், வேவ்ேறு 

மூலஙகளிலிருநது வேளிைோகும், உயிரிைல், இைற 

மறறும் ்ேதி மோசுபவபோருட்கள் ்மறபரபபு நீர் 

அல்லது நிலத்்தடி நீருடன கலககின்ற்ன. 

 உலக சுகோ்தோர அயமபபு (WHO) 
உலகஅைவிலும், இநதிை ்தரநியல அயமச்�கம் 

(BIS) மறறும் இநதிை மருத்துே ஆரோயச்சிக 

கழகம் (ICMR) ஆகிை நிறுே்னஙகள், இநதிை 

அைவிலும் குடிநீருககோ்ன ்தரநியலகயை 

பரிநதுயரத்துள்ை்ன. 1991 இல் இநதிை ்தரநியல 

அயமச்�கத்்தோல் பரிநதுயரககபபட்ட குடிநீரின 

்தரநியலயை நிர்ணயிககும் அைவுகள் 
அட்டேயண 15.3 ல் கோட்டபபட்டுள்ை்ன.  

புளூயரடு:

 குடிநீரில் புளூயரடு பற்றோககுய்ற 

பறசிய்தயே ்்தோறறுவிககி்றது. இத்்தயகை 

நிகழ்வுகளில் நீரில் கயரயும் புளூயரடுகயை 

்�ர்த்து புளூயரடு அைனிச் வ�றிவு 1 ppm ேயர 

உைர்த்்தபபடுகி்றது.

 புளூயரடு அைனிகள், பறகளின ் மறபரபபில் 

உள்ை யைட்ரோகஸி அபயடட் [3(Ca3(PO4).
2Ca(OH)2] ஐ ்மலும் மிகக கடி்னமோ்ன புளூ்ரோ 

அபயடட்டோக [3(Ca3(PO4).2CaF2] மோறறுே்தன 

மூலமோக எ்னோமயல கடி்னமோககுகின்ற்ன.  

 எனினும் புளூயரடு அைனிச்வ�றிவு 

2 ppm ககு அதிகமோக இருபபின பறகளில் பழுபபு 

நி்றபபுள்ளிகயை ்்தோறறுவிககி்றது. 

அதிகபபடிைோ்ன புளூயரடு எலும்புகள் மறறும் 

பறகளுககு ்�்தத்ய்த உருேோககுகி்றது.
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அட்டேயண 15.3 குடி நீருககோ்ன பரிநதுயரககபபட்ட ்தரநியலகள்

ே.எண பணபிைல்புகள் விரும்பத்்தகக எல்யல

I இைற- ்ேதிபபணபிைல்புகள்

i) pH 6.5 to 8.5

ii) வமோத்்த கயரந்த திணமஙகள் (TDS) 500 ppm

iii) வமோத்்த கடி்னத்்தனயம 
(CaCO3ேோயிலோக)

300 ppm

iv) யநட்்ரட் 45 ppm

v) கு்ைோயரடு 250 ppm

vi) �ல்்பட் 200 ppm

vii) புளூயரடு 1 ppm

II உயிரிப்பண்பியல்புகள்

i) எஸ்வ�ரிச்சிைோ்கோலி(E.்கோலி) இல்யல

ii) ்கோலிஃபோர்ம்கள் நூறு மி.லி. நீர் மோதிரியில் மதிபபு 10 ககு ்மல் 
இருகக கூடோது. 

வலட் :

 குடிநீரில் வலட்மோசுககள் அைேோ்னது 

50ppb ககு அதிகமோக இருபபின அது கல்லீரல், 

சிறுநீரகம் மறறும் இ்னபவபருககமணடலம் 

ஆகிைேறறிறகு போதிபயப உணடோககுகி்றது. 

�ல்்பட்: 

 இைல்போ்ன அைவு �ல்்பட் தீஙகு 

வியைவிபபதில்யல. குடிநீரில் �ல்்பட்டுகள் 

அதிக வ�றிவில் (>500ppm) இருபபின மல 

மிைககு்தல் வியையே உணடோககுகி்றது.

யநட்்ரட்:  

 45 ppm ககும் அதிகமோ்ன வ�றிவில் 

யநட்்ரட்கயை வகோணடுள்ை குடிநீயர 

பைனபடுத்துே்தோல் குழநய்தகளுககு “இரத்்த 

இரும்புக கனிமக குய்றவு” ் நோய  (நீலககுழநய்த 

்நோயககுறி)  உணடோகலோம்.

வமோத்்தகயரந்ததிணமஙகள்(TDS):

 வபரும்போலோ்ன உபபுகள் நீரில் கயரைக 

கூடிையே. இயே கோல்சிைம், வமகனீசிைம், 

்�ோடிைம், வபோட்டோசிைம், இரும்பு, ஆகிை 

்நரைனிகயையும், கோர்ப்்னட், யபகோர்ப்்னட், 

கு்ைோயரடு, �ல்்பட், போஸ்்பட், யநட்்ரட் 

்போன்ற எதிரைனிகயையும் உள்ைடககிையே. 

வமோத்்த கயரந்த திணமஙகளின வ�றிவு 
500 ppm ககு அதிகமோக உள்ை குடிநீயர 

பைனபடுத்துே்தோல் ேயிறு மறறும் குடல் 

பகுதிகளில் எரிச்�ல் உணடோே்தறகோ்ன 

ேோயபபுகயை உருேோககுகி்றது.

15.8 மண மோசுபோடு

 மண எனபது, பூமியின போய்ற 

்மறபரபயப மூடியுள்ை, கரிம மறறும் கனிம 

வபோருள்கைோல் ஆ்ன வமல்லிை அடுககு ஆகும்.

மண, பூமியின ்மலடுககோக அயமநதுள்ைது.  

இது நிலம், ்தோேரஙகள் மறறும் விலஙகுகளுககு  

ஆ்தோரமோக உள்ைது.
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 ்தோேர ேைர்ச்சி மறறும் விலஙகுகளின 

ஆ்ரோககிைத்திறகு ்கடுவியைவிககும் நச்சுப 

வபோருள்கள், கதிர்வீச்சுப வபோருள்கள், ்ேதி 

உபபுகள் மறறும் ்நோயுணடோககும் கோரணிகள் 

விடோபபிடிைோக, மணணில் உருேோககபபடும் 

நிகழ்ச்சி, மண மோசுபோடு எ்ன 

ேயரைறுககபபடுகி்றது.

படம் 15.7 மண மோசுபோடு

 மணமோசுபோடோ்னது, மணணின அயமபபு, 

மண ேைம், நிலத்்தடி நீரின ்தரம் மறறும் 

உயிர்ச்சூழல் அயமபபில் கோணபபடும் உணவுச் 

�ஙகிலி ஆகிைேறய்ற போதிககின்ற்ன.

15.6.1 மண மோசுபோட்டு மூலஙகள்

 மணயண மோசுபடுத்தும் முககிை 

மூலஙகள் கீ்ழ விேரிககபபட்டுள்ை்ன.

1) வ�ைறயக உரஙகள்: 

 மணணில் கோணபபடும் �த்துககள் ்தோேர 

ேைர்ச்சிககு உ்தவுகின்ற்ன.்தோேரஙகள் கோர்பன, 

யைட்ரஜன மறறும் ஆகசிஜன ஆகிைேறய்ற 

கோறறு மறறும் நீரிலிருநது வபறுகின்ற்ன. அ்்த 

�மைம், யநட்ரஜன, போஸ்்பட், வபோட்டோசிைம், 

கோல்சிைம், வமகனீஷிைம், �ல்பர் ்போன்ற 

அத்திைோேசிை ஊட்டச்�த்துககயை 

மணணிலிருநது உறிஞ்சிகவகோள்கின்ற்ன.

 மணணில் கோணபபடும் �த்து 

குய்றபோட்யட நீககுே்தறகோக விே�ோயிகள், 

வ�ைறயக உரஙகயை ்�ர்ககின்ற்னர். 

மணணில், அதிகரிககபபட்ட போஸ்்பட் 

உரஙகளின பைனபோடு அல்லது NPK ்போன்ற 

வ�ைறயக உரஙகளின அதிகபபடிைோ்ன 

பைனபோடு, வியைச்�யல குய்றகக ேழிேயக 

வ�யகி்றது.

2) நுணணுயிர்க வகோல்லிகள்:

 நுணணுயிர்க வகோல்லிகள் எனபயே, 

்்தயேைற்ற நுணணுயிரிகயை 

வகோல்ே்தறகோக்ேோ அல்லது அேறறின 

ேைர்ச்சியை ்தயடவ�யே்தறகோக்ேோ 

பைனபடுத்்தபபடும் ்�ர்மஙகள் ஆகும். ஆ்னோல் 

இந்த நுணணுயிர்கவகோல்லிகள் மனி்தர்களின 

ஆ்ரோககிைத்ய்த போதிககககூடிையே. ்மலும் 

இயே பினேருமோறு ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

a. பூச்சிகவகோல்லிகள்: 

 DDT, BHC, ஆல்டிரின ்போன்ற 

பூச்சிகவகோல்லிகைோல் மணணில் நீணட 

கோலத்திறகு நீடித்திருகக முடியும், இயே 

மணணி்னோல் உறிஞ்�பபடுகின்ற்ன. இயே 

்கரட், முள்ைஙகி ்போன்ற ்ேர்த் ்தோேரஙகயை 

மோசுபடச் வ�யகின்ற்ன.

b. பூஞ்ய�கவகோல்லிகள்:

 வபோதுேோக கரிம வமர்குரி 

்�ர்மஙகள் பூஞ்ய�க வகோல்லிகைோக 

பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. அயே நீரில் கயரநது 

அதிக நச்சுத்்தனயமயுயடை வமர்குரியை 

உருேோககுகின்ற்ன.

c. கயைகவகோல்லிகள்:

 கயைக வகோல்லிகள் எனபயே, 

்்தயேைற்ற பயிர்கயை கட்டுபபடுத்்த 

பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. எடுத்துககோட்டுகள்: 

்�ோடிைம் கு்ைோ்ரட் (NaClO3) மறறும் ் �ோடிைம் 

ஆர்சிய்னட் (Na3AsO3). வபரும்போலோ்ன 
கயைகவகோல்லிகள் போலூட்டிகளுககு 

நச்சுத்்தனயமயை ஏறபடுத்துகின்ற்ன.
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3) வ்தோழிற�ோயலக கழிவுகள்

 வ்தோழிற�ோயல நடேடிகயககள், 

குறிபபோக சுரஙக வ்தோழில் மறறும் உறபத்தி 

வ்தோழிற�ோயலகள் மண மோசுபோட்டில் மிகபவபரிை 

பஙகளிககின்ற்ன. 

 வ்தோழிற�ோயலகளிலிருநது அதிக 

எணணிகயகயிலோ்ன நச்சுககழிவுகள் 

வேளி்ைற்றபபடுகின்ற்ன. வ்தோழிற�ோயலக 

கழிவுகள் எனபயே �ைய்னடுகள், 

கு்ரோ்மட்டுகள், கோரஙகள் மறறும் வமர்குரி, 

கோபபர், ஜிஙக, கோட்மிைம் மறறும் வலட் ்போன்ற 

உ்லோகஙகள் ஆகிைேறய்ற உள்ைடககிைது. 

இந்த வ்தோழிற�ோயலககழிவுகள் மணபரபபில் 

நீணட கோலத்திறகு நீடித்து, மணயண 

பைனபடுத்்த ்தகுதிைற்ற்தோக மோறறுகின்ற்ன.

15.7  சுறறுச்சூழல் மோசுபோட்யட கட்டுபபடுத்தும் 

உத்திகள்:

 கோறறு, நீர் மறறும் மண மோசுபோட்யட 

கற்றறிந்த பின்னர், வபோறுபபுள்ை குடிமக்னோக, 

நோம் நமது சுறறுச்சூழயல போதுகோகக, 

கணடிபபோக வபோறுப்பறக ்ேணடும். ்தஙகளின 

ேசிபபிடம் மட்டுமல்லோமல், ்்தசிை மறறும் 

உலக அைவிலும்,சுறறுச்சூழல் மோசுபோட்யட 

கட்டுபபடுத்்த ்தோஙகள் முனவ்னடுககும் 

முைறசிகயை பறறி சிநதியுஙகள். நோம், நம் 

சுறறுச்சூழலுககுள்ை அச்சுறுத்்தயல உணர 

்ேணடும், இத்்தயகை பிரச்�ய்னகளில் அதிக 

கே்னம் வ�லுத்தி  நம் சுறறுச்சூழயல கோககும் 

வபோருட்டு அறிவுககண தி்றபபேரோக இருகக 

்ேணடும். சுறறுச்சூழல் மோசுபோட்யட 

கட்டுபபடுத்்த பினேரும் உத்திகயைப பறறி நோம் 

சிநதிகக முடியும்.

1. கழிவு ்மலோணயம: கழிவுகயை 

முய்றைோக அகறறுே்தனமூலம் 

சூழல்மோசுபோட்யட கட்டுபபடுத்்த முடியும்.

2. மறுசுழறசி: அகற்றபபட்ட கழிவு 

வபோருள்களில் வபரும்போலோ்னேறய்ற 

மறுசுழறசி வ�யது மீணடும் பைனபடுத்்த 

முடியும். இது,  நில ஆககிரமிபயப 

குய்றககி்றது ்மலும் ்்தயேயில்லோ்த 

வபோருட்கயை மீணடும் பைனபடுத்்தககூடிை 

ேயகயில் மோறறுகி்றது.

3. சில குறிபபிட்ட வ்தோழில்முய்றகளில் 

பைனபடும் அதிக நச்சுத்்தனயம வகோணட 

கயரபபோனகயை நீககி குய்றந்த நச்சுத் 

்தனயம வகோணட கயரபபோனகயை 

பதிலீடு வ�ய்தல்.

4. குய்றந்தைவு  �ல்பயர வகோணடுள்ை 

எரிவபோருட்கயை பைனபடுத்து்தல் 

(எடுத்துககோட்டு: சுத்திகரிககபபட்ட 

நிலககரி)

5. அதிக மரஙகயை ேைர்த்்தல்.

6. ேோக்னபபுயக வேளி்ைற்றத்ய்த 

கட்டுபபடுத்்த ்்தயேைோ்ன நடேடிகயககள் 

்மறவகோள்ளு்தல்.

 சுறறுச்சூழல் மோசுபோட்யட கட்டுபபடுத்தும் 

முைறசிகளி்னோல், பசுயம ்ேதியிைல் 

என்றயழககபபடும், சுறறுச்சூழலுககு  

�ோ்தகமோ்ன ்ேதிபவபோருள்கயை 

வ்தோகுககககூடிை ்ேதியிைல் 

உருேோககபபட்டது.

15.8 பசுயம ்ேதியிைல்

 பசுயம ்ேதியிைல் எனபது, 

அபோைகரமோ்ன வபோருள்களின பைனபோடு 

அல்லது உருேோககத்ய்த குய்றககும் அல்லது 

நீககும் ேயகயில், வியைவபோருள்கள் மறறும் 

வ�ைல்முய்றகள் ஆகிைேறய்ற திட்டமிடு்தயல 

ஊககுவிககும் ்தத்துேம் ஆகும்.

 இ்தறவக்ன, சூழல்நட்புச் ்�ர்மஙகயை 

உறபத்தி வ�யயும் முய்றகயை உருேோகக 

அறிவிைலோைர்கள் முைனறு ேருகின்ற்னர். 

பினேரும் எடுத்துககோட்டுகளிலிருநது, மரபுேழி  

மறறும் பசுயமேழி ஆகிை இரணடு 

ேழிமுய்றகளில் ஸ்யடரீன ்தைோரிககும் 

விய்னகயை  ்நோககுே்தனமூலம் இ்தய்ன 

வ்தளிேோக புரிநதுவகோள்ை முடியும். 
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மரபுேழி

 இந்த மரபுேழிமுய்ற இரணடு படிகளில் 

நிகழ்கி்றது. புறறு்நோய உணடோககககூடிை 

வபனசீன, எத்திலீனுடன விய்னபபட்டு எத்தில் 

வபனசீய்ன ்தருகி்றது. பின்னர் எத்தில் வபனசீன 

ஆ்னது  Fe2O3/ Al2O3 ஐ பைனபடுத்தி 

யைட்ரஜனநீககம் வ�யைபபட்டு ஸ்யடரீன 

கியடககி்றது. 

பசுயமேழி

 புறறு்நோய உணடோககககூடிை 

வபனசீய்ன ்தவிர்பப்தறகோக, வியலமலிந்த 

மறறும் சூழலுககு போதுகோபபோ்ன ய�லீனகயை 
(xylenes) வகோணடு பசுயம ேழியில் விய்ன 

ஆரம்பிககபபடுகி்றது.

15.8.1. அன்றோட ேோழ்வில் பசுயம ்ேதியிைல்

 நம் அன்றோட ேோழ்வில், பசுயம 

்ேதியிைலின ஒரு சில பஙகளிபபுகள் கீ்ழ 

வகோடுககபபட்டுள்ை்ன.

(1) துணிகளின உலர்�லயே

 உலர்�லயே மூலம் துணிகயை 

வேளுத்்தலில் பைனபடுத்்தபபடும் 

வடட்ரோகு்ைோ்ரோ எத்திலீன நிலத்்தடி நீயர 

மோ�யடைச் வ�யகி்றது, ்மலும் இது புறறு்நோய 

உணடோககும் கோரணிைோகும். வடட்ரோகு்ைோ்ரோ 

எத்திலீனுககு மோற்றோக, திரேமோககபபட்ட  CO2 

ஐ ்தகுந்த டிடர்வஜணட் உடன ்�ர்த்து 

பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. திரேமோககபபட்ட  CO2  

ஆ்னது நிலத்்தடி நீருககு தீஙகு வியை 

விபபதில்யல. இப்போவ்தல்லோம் �லயே 

கூடஙகளில் துணிகயை வேளுகக H2O2 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது, இ்த்னோல் சி்றந்த பலன 

கியடககி்றது ்மலும் குய்றந்தைவு நீர் மட்டு்ம 

பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

(2) கோகி்தத்ய்த வேளுத்்தல் 

 ேழககமோ்ன வேளுககும் முய்றைோ்னது 

கு்ைோரிய்ன பைனபடுத்தி நிகழ்த்்தபபட்டது, 

இப்போவ்தல்லோம், கோகி்தஙகயை வேளுகக, 

விய்னயூககி முனனியலயில் H2O2 ஐ பைனபடுத்்த 

முடியும். 

(3) ்ேதிபவபோருள்கயை வ்தோகுத்்தல் :

 ்தற்போது, அசிட்டோல்டியைடு ஆ்னது, 

ேணிகரீதிைோக, நீர்ம ஊடகத்தில், ஈத்தீய்ன 

அைனி விய்னயூககி முனனியலயில் ஒருபடியில் 

ஆகஸிஜ்்னற்றம் வ�யது வப்றபபடுகி்றது. 

இம்முய்றயில் 90% அைவு வியைவபோருள் 

கியடககி்றது.

CH2 = CH2 + (O) 
விய்னயூககி

Pd(II) /CU (II)  CH3CHO
எத்திலீன அசிட்டோல்டியைடு

(4) வபட்்ரோலுககு பதிலோக, ேோக்னஙகளில் 

வமத்்த்னோல் எரிவபோருைோக 

பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

(5) ்ேம்பு �ோர்ந்த பூச்சிகவகோல்லிகள் 

வ்தோகுககபபட்டுள்ை்ன, இயே கு்ைோரி்்னற்றம் 

வ�யைபபட்ட யைட்்ரோகோர்பனகயைவிட மிக 

அதிக போதுகோபபோ்னயே.

 ஒவவேோரு ்தனிமனி்தனுககும், 

மோசுபடு்தயல ்தடுத்து, நம் சூழயல 

்மம்படுத்துேதில் முககிை பஙகு உணடு. சூழல் 

போதுகோபபிறகு நோ்ம வபோறுபபு. நோம் நமது 

சூழயல போதுககோத்து, அடுத்்த �ந்ததியி்னருககு 

சுத்்தமோ்ன பூமியை பரி�ளிப்போம்.

போடச்சுருககம்

 சுறறுச்சூழல் ்ேதியிைலோ்னது, 

சுறறுசூழலில் முககிை பஙகோறறுகி்றது. சூழலில் 

நிகழும் ்ேதி மறறும் உயிர்்ேதிச் 

வ�ைல்முய்றகயை பறறி கற்ற்ல சுறறுச்சூழல் 

்ேதியிைல் ஆகும். ஒவவேோரு ஆணடும் ஜீன 

மோ்தம் 5 ஆம் ்்ததி உலக சுறறுச்சூழல் தி்னம் 

வகோணடோடபபடுகி்றது.

சுறறுச்சூழல் மோசுபோடு:

 சுறறுச்சூழல் மோசுபோடு எனபது, 

உயிரி்னஙகளினமீது தீஙகு வியைவுகயை 
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உருேோககும் ேயகயில், நம் சுறறுச்சூழலில் 

நிகழும் விரும்பத்்தகோ்த மோற்றஙகள் ஆகும்.

 சுறறுச்சுழயல மோசுபடுத்தும் 

மோசுபடுத்திகைோ்னயே, வபோதுேோக வியரேோக 

மககககூடிையே (எ.கோ. வீணோ்ன கோயகறிகள்), 

வமதுேோக மககககூடிையே (எ.கோ.  விே�ோைக 

கழிவுகள்) மறறும் மககோ்த மோசுபடுத்திகள் (எ.கோ. 
DDT, வநகிழி வபோருள்கள்) எ்ன 

ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

ேளிமணடல மோசுபோடு:

 ேளிமணடல் மோசுபோடு எனபது 

அடிவேளிமணடல மறறும் அடுககு மணடல 

மோசுபோடுகயை உள்ைடககிைது. 

அடிவேளிமணடலம் மறறும் அடுககு மணடலம் 

இரணடும் பூமியின உயிர்க்கோைத்ய்த 

வேகுேோக போதிககின்ற்ன. ஆ்தலோல், இந்த 

பகுதிகளில் ஏறபடும் மோசுபோட்யட பறறி கற்றல் 

மிக அேசிைமோகி்றது.

அடிவேளிமணடல மோசுபோடு:

 அடிவேளிமணடலம் எனபது மனி்தர்கள், 

விலஙகுகள் மறறும் ்தோேரஙகள் ேோழும் 

ேளிமணடலத்தின அடிபபகுதிைோகும். 

SOx,NOx,CO,CO2,O3, யைட்்ரோகோர்பனகள் 

்போன்ற ேோயு மோசுபடுத்திகளும், தூசி, மூடுபனி, 

கரும்புயக, பனிபபுயக  ்போன்ற துகள் 

மோசுபடுத்திகளும் அடிவேளிமணடலத்ய்த 

மோசுபடுத்துகின்ற்ன.

அமில மயழ:

 மயழநீரின pH மதிபபு 5.6 ககு கீழ் 

குய்றந்தோல் அது அமிலமயழ 

என்றயழககபபடுகி்றது. அமிலமயழ எனபது, 

மனி்தர்களின பல்்ேறு நடேடிகயககைோல் , 

ேளிமணடலத்தில் வீ�பபட்ட �ல்பர் மறறும் 

யநட்ரஜன ஆகய�டுகளின பககவியை 

வபோருைோகும். இது, கட்டிடஙகள், சியலகள் 

மறறும் பல்்ேறு நிய்னவுச் சின்னஙகயை 

போதிபபுககுள்ைோககுகி்றது. ஆறுகள் மறறும் 

குைஙகள் ்போன்ற நீர் ்்தககஙகளில் ்�ரும் 

அமிலமயழைோல் நுணணுயிரிகள், நீர்ேோழ் 

்தோேரஙகள் மறறும் மீனகள் வேகுேோக 

போதிபபுககுள்ைோகின்ற்ன.

பசுயமககுடில் வியைவு:

 புவி வேபபமயட்தல் வ�ைல்முய்றைோ்னது 

பசுயமககுடில் வியைவு அல்லது உலக 

வேபபமைமோ்தல். எ்ன அறிைபபடுகி்றது. 

ேளிமணடலத்தில் கோணபபடும் CO2, CH4, O3, 
CFC, N2 மறறும் நீரோவி ஆகிை்ன பசுயமககுடில் 

ேோயுககைோக வ�ைலோறறுகின்ற்ன. 

பசுயமககுடில் ேோயுககளின வேபபத்ய்த 

்தககயேககும் தி்ற்னோ்னது, ”உலக 

வேபபமைமோ்தல் தி்றன (GWP) 
என்றயழககபபடுகி்றது. பசுயமககுடில் 

ேோயுககளின GWP ஐ அடிபபயடைோக வகோணட 

ேரிய� CFC>N2O>CH4>CO2 எ்ன அயமகி்றது.

அடுககுமணடல மோசுபோடு: 

 அடுககு மணடலமோ்னது, அடிவேளி 

மணடலத்திறகு ்ம்ல 50 கி.மீ ேயர 

பரவியுள்ைது.

ஓ்�ோன படல சிய்தவு:

 அடுககு மணடலத்தில் கோணபபடும் 

ஓ்�ோன படலமோ்னது, அபோைகரமோ்ன UV 
கதிர்வீச்சிலிருநது உயிரி்னஙகயை  

போதுகோககி்றது. ஆ்னோல் மனி்தர்கள் 

பைனபடுத்தும் ஓ்�ோன குய்றபபு 

வபோருள்கைோ்னயே (ODS)  ஓ்�ோன படலத்ய்த 

சிய்தககின்ற்ன. உலக அைவில் விழிபபுணர்யே 

ஏறபடுத்்தககூடிை ேயகயில் உலக நோடுகளின 

கூட்டயமபபோ்னது, ஒவவேோரு ஆணடும் 

வ�படம்பர் 16 ஆம் ்்ததியை ”ஓ்�ோன படல 

போதுகோபபு நோைோக” வகோணடோட முடிவு வ�ய்தது.

நீர் மோசுபோடு

 நீரோ்னது உயிரின அமு்தம் ஆ்னோல் அது 

சுட்டிககோட்டு மூலஙகள் மறறும் சுட்டிககோட்டோ 

மூலஙகளின ேோயிலோக மோசுபடுத்்தபபடுகி்றது. 

உலகசுகோ்தோர அயமபபு (WHO), இநதிை 

்தரநியல அயமச்�கம் (BIS) மறறும் இநதிை 
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மருத்துே ஆரோயச்சிக கழகம் (ICMR) ஆகிை 

நிறுே்னஙகள், குடிநீருககோ்ன ்தரநியலகயை 

பரிநதுயரத்துள்ை்ன.

மண மோசுபோடு

 மககிை இயல ்தயழகைோலோ்ன 

்போர்யேைோல் மூடபபட்ட கற்கோைம் மண 

எ்னபபடுகி்றது. மணணின ்மறபரபபு 

்தோேரஙகளின ேைர்ச்சிககுத் ்்தயேைோ்ன நீர் 

மறறும் அய்னத்து ஊட்டச்�த்துககயை 

ேழஙகுகின்ற்ன. வ்தோழிற�ோயலககழிவுகள், 

வ�ைறயக உரஙகள், நுணணுயிர்கவகோல்லிகள் 

ஆகிை்ன மண மோசுபோட்யட 

உணடுபணணுகின்ற்ன.

கழிவு்மலோணயம

 சுறறுசூழல் மோசுபோட்யட குய்றககும் 

உத்திகளில், கழிவு ்மலோணயமயும் அடஙகும்.

கழிவு ்மலோணயமைோ்னது, கழிவுகளின 

அையே குய்றத்்தல் மறறும் அேறய்ற 

முய்றைோக அகறறு்தல் ஆகும். திணமம், நீர்மம் 

மறறும் ேோயுககழிவுகள் எ்ன மூனறு வேவ்ேறு 

ேடிேஙகளில் கழிவுகள் உருேோககபபடுகின்ற்ன.

பசுயம ்ேதியிைல்

 சுறறுச்சூழல் மோசுபோட்யடக குய்றககும் 

ேயகயில்,  சுறறுச்சூழலுககு உகந்த 

்ேதிபவபோருட்கயை வ்தோகுபப்தறகோக, அறிவிைல் 

ேைர்ச்சியை பைனபடுத்தும் முைறசி்ை பசுயம 

்ேதியிைல் என்றயழககபபடுகி்றது. பசுயம 

்ேதியிைல் எனபது சூழலுககுகந்த 

்ேதிபவபோருள்கயை வ்தோகுககும் அறிவிைல் 

ஆகும்.

மதிபபீடு

�ரிைோ்ன வியடயை வ்தரிவு வ�யக:

1. பூமியைச் சுறறியுள்ை ேோயுககைோல் ஆ்ன 
உய்ற ேளிமணடலம் எ்ன அறிைபபடுகி்றது. 
உைரம் 11 மு்தல் 50 கி.மீ ககு இயடபபட்ட 
பகுதி _________

 அ) அடிவேளிபபகுதி

 ஆ) மத்திை அடுககு

 இ) வேபப அடுககு 

 ஈ) அடுககு மணடலம்

2. பினேருே்னேறறுள் எது இைறயக மறறும் 
மனி்தர்கைோல் ஏறபடும் சூழலிைல் 
இயடயூறு?

 அ) கோட்டுத் தீ

 ஆ) வேள்ைம்

 இ) அமில மயழ

 ஈ) பசுயமககுடில் வியைவு

3. ்போபோல் ேோயு துைரம் எனபது ________ 
இன வியைவு ஆகும்.

 அ) வேபப மோசுபோடு

 ஆ)கோறறு மோசுபோடு

 இ) கதிர்வீச்சு மோசுபோடு

 ஈ) நில மோசுபோடு

4. இரத்்தத்திலுள்ை ஹீ்மோகு்ைோபின 
________ உடன கோர்போகஸி 
ஹீ்மோகு்ைோபிய்ன உருேோககுகி்றது.

 அ) கோர்பன யடைோகய�டு

 ஆ) கோர்பன வடட்ரோ கு்ைோயரடு

 இ) கோர்பன ்மோ்னோகய�டு

 ஈ) கோர்போனிக அமிலம்

5. ப சு ய ம க கு டி ல் ே ோ யு க க ளி ன 
வ்தோடர்ேரிய�களில் எது GWP இன 
அடிபபயடயில் அயமநதுள்ைது?

 அ) CFC > N2O > CO2> CH4

 ஆ) CFC > CO2> N2O > CH4

 இ) CFC > N2O > CH4> CO2

 d) CFC > CH4> N2O > CO2

6. வநருககடிமிகக, வபருநகரஙகளில் 
உருேோகும் ஒளி்ேதிப பனிபபுயகைோ்னது 
மு்தனயமைோக __________ ஐ 
வகோணடுள்ைது.

 அ) ஓ்�ோன, SO2 மறறும் 
யைட்்ரோகோர்பனகள்

 ஆ) ஓ்�ோன, PAN மறறும் NO2

 இ) PAN, புயகமறறும் SO2

 ஈ) யைட்்ரோகோர்பனகள், SO2 மறறும் CO2
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7. மயழநீரின pH மதிபபு 

 அ) 6.5  ஆ) 7.5
 இ) 5.6  ஈ) 4.6

8. ஓ்�ோன படல சிய்தவு உருேோககுேது 

 அ) கோட்டுத்தீ

 ஆ) தூர்நது்போ்தல்

 இ) உயிர் வபருககம்

 ஈ) உலக வேபபமைமோ்தல்

9. பினேருே்னேறறுள்  ்தே்றோ்ன கூறய்ற 
கணடறிக.

 அ) தூை நீர் 5 ppm ககும் குய்றேோ்ன BOD 
மதிபயப வபறறிருககும்.

 ஆ) பசுயமககுடில் வியைவு ஆ்னது உலக 
வேபபமைமோ்தல் எ்னவும் அயழககபபடுகி்றது

 இ) கோறறிலுள்ை நுணணிை திணம 
துகள்கள், துகள் மோசுபடுத்திகள் 
எ்னபபடுகின்ற்ன.

 ஈ) உயிர்க்கோைம் ஆ்னது பூமியை 
சூழ்நதுள்ை போதுகோபபு ்போர்யேைோகும். 

10. CO சூழலில் ேோழ்்தல் அபோைகரமோ்னது , 
ஏவ்னனில்

 அ) உள்்ை உள்ை O2 உடன ்�ர்நது CO2 ஐ 
உருேோககுகி்றது.

 ஆ) திசுககளிலுள்ை கரிம வபோருள்கயை 
ஒடுககுகி்றது

 இ) ஹீ்மோகு்ைோபினுடன இயணநது 
அய்த ஆகசிஜன உறிஞ்� ்தகுதிைற்ற்தோக 
ஆககுகி்றது.

 ஈ) இரத்்தத்ய்த உலரயேககி்றது

11. ்மோட்டோர் ேோக்னஙகளிலிருநது 
ேளிமணடலத்திறகு வேளி்ைற்றபபடும் 
யநட்ரஜனின ஆகய�டுகள் மறறும் 
யைட்்ரோகோர்பனகள் ________ஐ 
பைனபடுத்தி கட்டுபபடுத்்தபபடுகி்றது. 

 அ) �ரயை அய்ற

 ஆ) துபபுரேோககிகள்

 இ) வ�ோட்டுநீர் பிரிபபோனகள்

 ஈ) விய்னயூககி மோறறிகள்

12. உயிர்்ேதி ஆகசிஜன ்்தயேஅைவு 5 ppm 
ககு குய்றேோக வகோணடுள்ை நீர் மோதிரி 
குறிபபிடுேது 

 அ) அதிகைவில் மோசுபட்டுள்ைது

 ஆ) குய்றந்தைவு கயரந்த ஆகஸிஜன

 இ)  அதிகைவில் கயரந்த ஆகஸிஜன 
உள்ைது

 ஈ) குய்றந்த COD

13. பட்டிைல் I ஐ பட்டிைல் II உடன வபோருத்தி , 
கீ்ழ வகோடுககபபட்டுள்ை குறியீடுகளில் 
�ரிைோ்னய்த ்்தர்நவ்தடு.

பட்டிைல் I பட்டிைல் II

A ஓ்�ோன படல சிய்தவு 1 CO2

B அமிலமயழ 2 NO

C ஒளி ்ேதிப பனிபபுயக 3 SO2

D பசுயமககுடில் வியைவு 4 CFC

Code:
  A B C D
 அ 3 4 1 2
 ஆ 2 1 4 3
 இ 4 3 2 1
 ஈ 2 4 1 3

14. 
பட்டிைல் I பட்டிைல் II

A கல்குஷடம் 1 CO

B உயிர்ப வபருககம் 2 பசுயமககுடில் 
ேோயுககள்

C உலக 
வேபபமைமோ்தல்

3 அமிலமயழ

D ஹீ்மோகு்ைோபினுடன 
இயண்தல்

4 DDT

Code:
  A B C D
 அ 1 2 3 4
 ஆ 3 4 2 1
 இ 2 3 4 1
 ஈ 4 2 1 3

 கீ்ழ வகோடுககபபட்ட வி்னோககளில் கூறறு 
மறறும் கோரணம் ஆகிையே 
வகோடுககபபட்டுள்ை்ன. ஒவவேோரு வி்னோவிறகு 
கீழும் வகோடுககபபட்டுள்ை வியடகளில் 
�ரிைோ்னய்த ்்தர்நவ்தடு. 
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 i) (A) மறறும் (R) இரணடும்�ரி. ்மலும் (R) 
ஆ்னது (A)  ககோ்ன�ரிைோ்னவிைககம்ஆகும்.

 ii) (A) மறறும் (R) இரணடும்�ரி. ்மலும்(R) 
ஆ்னது (A)  ககோ்ன�ரிைோ்னவிைககம்அல்ல. 

 iii) (A) மறறும் (R) இரணடும்்தேறு

 iv)(A) �ரிஆ்னோல்( R) ்தேறு

15. கூறறு (A): நீர்த்்்தககத்தில் உள்ை 
நீரின BOD அைவுநியல 5 ppm ஐ விட 
அதிகமோக இருந்தோல், அது அதிகைவில் 
மோசுபட்டிருககும். 

 கோரணம்(R)      : உைர் உயிர்்ேதி ஆகஸிஜன 
்்தயே எனபது அதிக போகடீரிைோ 
வ�ைல்போட்யடக வகோணட நீர் எ்ன வபோருள்படும்.

 அ) i  ஆ) ii
 இ) iii  ஈ) iv

16. கூறறு (A):கு்ைோரி்்னற்றம் வபற்ற 
நு ண ணு யி ர் க வ க ோ ல் லி க ளி ன 
அதிகரிககபபட்ட பைனபோடு மண மறறும் நீர் 
மோசுபோட்யட உருேோககுகி்றது.

 கோரணம் (R)   : இத்்தயகை 
நுணணுயிர்கவகோல்லிகள் மககோ்தயே.

 அ) i  ஆ) ii
 இ) iii  ஈ) iv

17. கூறறு (A): அடிவேளிமணடலத்தில் 
ஆகஸிஜன முககிை பஙகோறறுகி்றது.

 கோரணம் (R): அடிவேளிமணடமோ்னது  
அய்னத்து உயிரிைல் வ�ைல்போடுகளுககும் 
வபோறுபபோேதில்யல

 அ) i  ஆ) ii
 இ) iii  ஈ) iv

II. குறுவி்னோககள்

18. நீரில் கயரநதுள்ை ஆகசிஜன நீர்சூழ் 
ேோழ்கயகககு வபோறுபபோகி்றது.நீரில் 
கயரநதுள்ை ஆகசிஜன அைவு 
குய்றே்தறகு எநவ்தந்த வ�ைல்போடுகள் 
வபோறுபபோகின்ற்ன?  

19. புமியின ேளிமணடலத்திலிருநது 
பசுயமககுடில் ேோயுககள் கோணோமல் 
்போ்னோல் என்ன நிகழும்?

20. பனிபபுயக ேயரைறு.

21. எது பூமியின போதுகோபபுக குயட எ்ன 
கரு்தபபடுகி்றது? ஏன?

22. மககும் மோசுபடுத்திகள் மறறும் மககோ 
மோசுபடுத்திகள் என்றோல் என்ன?

23. ஒளி்ேதி பனிபபுயகயில் உள்ை ஓ்�ோன 
எஙகிருநது ேந்தது?

24. ஒருேர் ்தோன பைனபடுத்திை நீரி்னோல்   
மலமிைககு்தல் வியைேோல் போதிககபபட்டோர் 
எனில் அ்தறகோ்ன கோரணம் என்னேோக 
இருககமுடியும்? 

25. பசுயம ்ேதியிைல் என்றோல் என்ன?

III. சுருககமோகவியடைளி

26. பசுயமககுடில் வியைவு எவேோறு உலக 
வேபபமைமோ்தலுககு கோரணமோகி்றது 
எனபய்த விைககுக.

27. இநதிை ்தரநியல அயமச்�கத்்தோல் 
பரிநதுயரககபபட்ட குடிநீருககோ்ன ்தரநியல 
அைவுகயை குறிபபிடுக. 

28. பனிபபுயக என்றோல் என்ன? தீவிர பனிபபுயக 
எவேோறு ஒளி்ேதிப பனிபபுயகயிலிருநது 
்ேறுபடுகி்றது?

29. துகள் மோசுககள் என்றோல் என்ன? ஏ்்தனும் 
மூனய்ற விைககுக.

30. நுணணுயிர்கவகோல்லிகள், ்தோனிை 
உறபத்திை அதிகரித்்த்போதிலும், அயே 
உயிரி்னஙகயை கடுயமைோக போதிககின்ற்ன. 
நுணணுயிர்கவகோல்லிகளின போதிபபு 
வியைவுகயை விைககுக.

31. ஈத்்்தன கோறறில் முறறிலுமோக எரிநது 
CO2 ஐ ்தருகி்றது. ஆ்னோல் குய்றந்தைவு 
கோறறில் CO ஐ ்தருகி்றது. இ்்த ேோயுககள் 
்மோட்டோர் ேோக்னப புயகயிலும் 
கோணபபடுகின்ற்ன. CO மறறும் CO2 
இரணடும் ேளிமணடல மோசுபடுத்திகைோகும்.

 i) இந்த ேோயுககளுடன இயணந்த 
ஆபத்துகள் என்ன?

 ii) மோசுபோடு எவேோறு மனி்த உடயல 
போதிககி்றது?
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IV. விரிேோ்னவியடைளி

32. CFC மூலககூறுகள், அடுககுமணடலத்தில் 
ஓ்�ோன படல சிய்தயே எவேோறு 
உணடோககுகின்ற்ன எனபய்த நிகழும் 
விய்னகளின அடிபபயடயில் விைககுக.

33. அமில மயழ எவேோறு உருேோகி்றது? அ்தன 
வியைவுகயை விைககுக.

34. பினேருே்னேறய்ற ்ேறுபடுத்துக:

 (i)  BOD மறறும் COD

 (ii) உயிருள்ை மறறும் உயிரற்ற துகள் 
வபோருள் மோசுபடுத்திகள்

கருத்து ேயரபடம்

சுறறுச்சூழல் ்ேதியிைல்

ேயகபபடுத்து்தல்
சுறறுச் சூழல் மோசுபடு்தல்

மோசுபடு்தலின ேயககள்

கோறறு மோசுபடு்தல்

மண மோசுபடு்தல்

நீர் மோசுபடு்தல்

கோரணிகள்

போதிககும் வியைவுகள்

கட்டுபபதுத்தும் முய்றகள்

உயிர் சிய்தேயடபயே

உயிர் 
சிய்தேயடைோ்தயே

பசுயம ்ேதியிைல்

35. நம் இரத்்தத்தில் கோர்பன ்மோ்னோகய�டோல் 
உருேோககபபடும் ஆகசிஜன 
பற்றோககுய்றயை விைககுக. அ்தன 
வியைவுகயை எழுதுக.

36. மோசுபடு்தலிருநது நம் சுறறுச்சூழயல 
போதுகோகக நீ பரிநதுயரககும் பல்்ேறு 
ேழிமுய்றகள் ைோயே?
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11 ஆம் வகுப்பு வவதியியல் செய்முறை

கனிம வவதி பணபறி பகுப்பபாய்வு

மபாணபாககரகளுககபான அறிவுறைகள்

•  மபாணவரகள் ஒரு உற்றுவ�பாககல் பதிவவடு மற்றும் நிைந்தை பதிவவடு ஒனறையும் 
பைபாமரிகக வவணடும்.

•  மபாணவரகள் ஆய்வகத்தில் பபாதுகபாப்பு கணடி மற்றும் வமலங்கி அணிநதிருகக 
அறிவுறுத்்தப்படுகிைபாரகள்.

•  எந்த ஒரு விறன சபபாருறையும் கணடிப்பபாக ச்தபாட்டுப் பபாரககவவபா, சுறவககவவபா கூடபாது. ஏவ்தனும் 
விறனப் சபபாருட்கள் ்தவறு்தலபாக வ்தபால் மீதி படும் நிறலயில் அ்தறன உடனடியபாக அதிக அைவு நீறைக 
சகபாணடு கழுவவணடும்.

• வெபா்தறனயினவபபாது எந்த ஒரு வபாயுறவயும் வ�ைடியபாக நுகரு்தல் கூடபாது.

எந்த ஒரு கறைெறலயும் பயனபடுத்துவ்தற்கு உரிய துளிசெபாட்டி (dropper) றய பயனபடுத்்தவும். உப்றப 
எடுப்ப்தற்கு சிறு கைணடிறய பயனபடுத்துக. ஆய்வுக குழபாறய சவப்பப்படுத்தும்வபபாது அ்தன திைந்த முறன 
யபாறை வ�பாககியும் இருககக கூடபாது.

ஏவ்தனும் சிறு விபத்து வ�ரிடின உடனடியபாக ஆய்வகத்தில் உள்ை ஆசிரியரின கவனத்திற்கு சகபாணடு 
செல்லவவணடும்.

பணபறி பகுப்பபாய்வினவபபாது சகபாடுககப்பட்டுள்ை முறையபான செய்முறையபானது ்தவைபாது கவனமபாக 
பினபற்ை வவணடும்.

ஒவசவபாரு வெபா்தறனயிலும் அ்தன வவதியியறல ச்தளிவபாக புரிநது சகபாள்ளு்தல் வவணடும். அறிவன 
பகுதியில் உள்ைது (அல்லது) இருககலபாம் எனை செபாற்கள் இடம் சபற்றுள்ைன. இதில் உள்ைது எனபது வ�ர 
அயனி அல்லது எதிர அயனி உள்ைற்த உறுதிப்படுத்துகிைது எனறு சபபாருள். இருககலபாம் எனபது வமலும் 

ஆய்வின மூலம் இருககலபாம் என ஊகிககும் வ�ர / 
எதிர அயனி உறுதிப்படுத்்த வவணடும் எனபற்தக 
குறிககிைது.

List of salts
1.சலட் ற�ட்வைட் (Leadnitrate)
2. கபாப்பர ெல்வபட் (Copper Sulphate)
3. கபாப்பர கபாரபவனட் (Copper Carbonate)
4. சபரரிக குவைபாறைடு (Ferric Chloride)
5. ஜிங்க ெல்வபட் (Zinc Sulphate)
6. ஜிங்க ெல்றபடு (Zinc Sulphide)
7. அலுமினியம் ெல்வபட் (Aluminium Sulphate)

8. அலுமினியம் ற�ட்வைட் (Aluminium Nitrate)
9. கபால்சியம் கபாரபவனட் (Calcium Carbonate)
10. வபரியம் குவைபாறைடு (Barium Chloride)
11. அம்வமபானியம் குவைபாறைடு (Ammonium 

Chloride)
12. அம்வமபானியம் புவைபாறமடு (Ammonium 

Bromide)
13. மகனீசியம் ெல்வபட் (Magnesium Sulphate)
14. மகனீசியம் கபாரபவனட் (Magnesium 

Carbonate)
15. மகனீசியம் பபாஸவபட் (Magnesium 

Phosphate)

எளிய உப்பின முறையபான பகுப்பபாய்வு
அமில உறுப்புகளின பகுப்பபாய்வு

உப்பின எண : வ்ததி:..............................

வ.எண: செய்வன கபாணபன அறிவன
1 உப்பின நிைம் 

கவனிககப்படுகிைது
நீலம் / பசறெ
பழுப்பு

கபாப்பர உப்பபாக 
இருககலபாம்.

அயரன 
உப்பபாக 
இருககலபாம்
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2 சவப்பச வெபா்தறன: 

வெபா்தறனக குழபாயில் 
சிறி்தைவு உப்பு வெரத்து 
அதிகைவு 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது

நிைமற்ை, ச�டியுள்ை வபாயு சவளிப்பட்டு 
சிவப்பு லிட்மஸ ்தபாறை நீலமபாக 
மபாற்றுகிைது. அடர றைட்வைபாகுைபாரிக 
அமிலத்தில் வ்தபாய்த்்த கணணபாடி 
குசசியிறன வெபா்தறனக குழபாயினவபாய் 
அருகில் சகபாணடுவை அடர 
சவணபுறகறயத் ்தருகிைது

அம்வமபானியம் 
உப்பு உள்ைது.

செம்பழுப்பு நிைவபாயு சவளிவருகிைது ற�ட்வைட் 
உப்பபாக 
இருககலபாம்

உப்பு சூடபாக இருககும் வபபாது மஞெள் 
நிைமபாகவும் குளிரந்த நிறலயில் 
சவணறமயபாகவும் கபாணப்படுகிைது

சிங்க உப்பபாக 
இருககலபாம். 

3. சுடரவெபா்தறன : கணணபாடி 
சிற்ைகலில் சிறி்தைவு உப்புடன 
ஒரு துளி அடர 
றைட்வைபாகுவைபாரிக அமிலம் 
வெரத்து பறெயபாககப்படுகிைது. 
எரி குசசியின குறுகிய 
முறனயில் பறெறய எடுத்து 
புனென சுடரின அருகில் 
கபாணபிககப்படுகிைது

நீலம் கலந்த பசறெ நிைசசுடர கபாப்பர உப்பு 
உள்ைது

ஆப்பிள் பசறெ வபரியம் உப்பு 
உள்ைது

செங்கல் சிவப்பு கபால்சியம் உப்பு 
உள்ைது

4. நீரத்்த றைட்வைபாகுவைபாரிக 
அமிலத்துடன விறன : ஒரு 
வெபா்தறனக குழபாயில் 
சிறி்தைவு உப்புடன 1 மிலி 
நீரத்்த றைட்வைபா குவைபாரிக 
அமிலம் வெரககப்படுகிைது. 
இது புனென சுடரில் மி்தமபாக 
சவப்படுத்்தப்படுகிைது.

நிைமற்ை, ச�டியற்ை வபாயு சவளிப்பட்டு 
ச்தளிந்த சுணணபாம்பு  நீறை பபால் வபபால் 
மபாற்றுகிைது

கபாரபவனட் 
உள்ைது

செம்பழுப்பு நிைவபாயு சவளிப்பட்டு ஈைமபான 
ஃசபைஸெல்வபட் ்தபாறை பழுப்பு நிைமபாக 
மபாற்றுகிைது

ற�ட்வைட் 
உள்ைது

நிைமற்ை அழுகிய முட்றடயின 
�பாற்ைத்துடன கூடியவபாயு சவளிப்பட்டு 
கபாரீய அசிட்வடட்டில் வ்தபாய்த்்த ்தபாறை 
மினனும் கருப்பபாக மபாற்றுகிைது

ெல்றபடு 
உள்ைது. 

5 அடரெல்ஃப்யூரிக 
அமிலத்துடன விறன : ஒரு 
உலரந்த வெபா்தறனக குழபாயில் 
சிறி்தைவு உப்புடன 0.5 மிலி 
அடர H2 SO4 வெரநது புனென 
சுடரில் மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. 

நிைமற்ை வபாயு சவளிவருகிைது. நீரம 
அம்வமபானியபாவில் வ்தபாய்த்்த 
கணணபாடிக குசசியிறன வெபா்தறனக 
குழபாயின வபாய் அருகில் எடுத்துச செல்ல 
அடர சவண புறகறயத் ்தருகிைது

குவைபாறைடு 
உள்ைது

செம்பழுப்பு நிைவபாயு சவளிப்பட்டு ஈைமபான 
ஃபுவைபாசைஸசின ்தபாறை பசறெ நிைமபாக 
மபாற்றுகிைது

புவைபாறமடு 
உள்ைது

செம்பழுப்பு வபாயு சவளிப்பட்டு அமிலம் 
கலந்த ஃசபைஸெல்வபட் ்தபாறை பசறெ 
நிைமபாக மபாற்றுகிைது

ற�ட்வைட் 
உள்ைது

6 MnO2 மற்றும் அடர H2 SO4 
உடன விறன வெபா்தறனக 
குழபாயில் சிறி்தைவு உப்புடன 
சிறி்தைவு MnO2 மற்றும் 0.5 
மிலி அடர H2SO4 வெரத்து 
புனென சுடரில் மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது.

பசறெ மஞெள் நிைவபாயு சவளிப்பட்டு 
ஸடபாரச அவயபாறடடு ்தபாறை நீல நிைமபாக 
மபாற்றுகிைது. 

குவைபாறைடு 
உள்ைது

செம்பழுப்பு நிைவபாயு சவளிப்பட்டு ஈைமபான 
ஃபுவைபாசைஸசின ்தபாறை சிவப்பு நிைமபாக 
மபாற்றுகிைது.

புவைபாறமடு 
உள்ைது
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7. ்தபாமிைத் துருவல் மற்றும் அடர 
H2SO4 உடனவிறன : ஒரு 
உலரந்த வெபா்தறனக குழபாயில் 
சிறி்தைவு உப்புடன சிறிது 
்தபாமிை துருவல் மற்றும் 1 மிலி 
அடர H2SO4 வெரத்து மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது

செம்பழுப்பு நிைவபாயு சவளிப்ட்டு ஈைமபான 
ஃசபைஸ ெல்வபட் ்தபாறை பழுப்பு நிைமபாக 
மபாற்றுகிைது. 

ற�ட்வைட் 
உள்ைது

8. நீரத்்த NaOH கறைெலுடன 
விறன : சிறி்தைவு உப்புடன 1 
மிலி நீரத்்த வெபாடியம் 
றைட்ைபாகறஸைடு கறைெல் 
வெரத்து மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது

நிைமற்ை ச�டியமணமுறடய வபாயு 
சவளிபட்டு அடர றைட்வைபாகுவைபாரிக 
அமிலத்தில் வ்தபாய்த்்த 
கணணபாடிககுசசியுடன அடர 
சவணபுறகறயத் ்தருகிைது. 

அம்வமபானியம் 
உள்ைது

9. குவைபாறமல் குவைபாறைடு 
வெபா்தறன : ஒரு வெபா்தறனக 
குழபாயில் சிறி்தைவு உப்புடன, 
சிறி்தைவு படிக 
சபபாட்டபாசியம்றட- குவைபாவமட், 
மூனறு துளிகள் அடர H2SO4 
அமிலம் வெரத்து மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. 
சவளிவரும் வபாயுவபானது 0.5ml 
வெபாடியம் றைட்ைபாகறஸைடு  
உள்ை மற்சைபாரு வெபா்தறனக  
குழபாயில்  அனுப்பப்படுகிைது. 

மஞெள் நிை வீழபடிவு வ்தபானறுகிைது குவைபாறைடு 

உள்ைது

வெபாடியம் கபாரபவனட் ெபாறுடன பகுப்பபாய்வு

வெபாடியம் கபாரபவனட் ெபாறு ்தயபாரித்்தல்:

 ஒரு 10 மிலி முகறவயில் 1கி சகபாடுககப்பட்ட உப்பு மற்றும் 3கி படிக வெபாடியம் கபாரபவனட் எடுத்துக 
சகபாள்ைப்படுகிைது. அதில் 20கி வபாறல வடி நீர வெரககப்படுகிைது. புனென சுடர அல்லது சூடபான ்தட்டில் 
முகறவ அதிலுள்ை சபபாருட்களுடன சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. சில நிமிடங்கள் கறைெல் சகபாதித்்த பிைகு 
புனலுள்ை வடி்தபாளில் வடிகட்டப்படுகிைது. மற்சைபாரு முகறவயில் வடிநீைபானது வெகரிககப்படுகிைது. இது 
வெபாடியம் கபாரபவனட் ெபாறு எனப்படுகிைது.

10. வைறலடுகளுககபான 
வெபா்தறன :  ஒரு மிலி வெபாடியம் 
கபாரபவனட் ெபாறுடன நீரத்்த 
HNO3 துளித் துளியபாக 
வெபா்தறனக குழபாயிறன 
குலுககிக சகபாணடு நுறைத்துப் 
சபபாங்கு்தல் அடங்கும் வறை 
வெரககப்படுகிைது. பின 1மிலி 
சவள்ளி ற�ட்வைட் (AgNO3) 
வெரககப்பட்டு �னகு 
குலுககப்படுகிைது.  

்தயிர வபபானை சவணணிை 
வீழபடிவு உணடபாகிைது. 
இவவீழபடிவு 1 மிலி நீரத்்த 
அம்வமபானியபாவில் 
கறைகிைது.

குவைபாறைடு உள்ைது

சவளிறிய மஞெள் 
நிைவீழபடிவு உணடபாகிைது, 
இவவீழபடிவு 
அம்வமபானியபாவில் மிகக 
குறைவபாக கறைகிைது

புவைபாறமடு உள்ைது

கருறம நிைவீழபடிவு 
உணடபாகிைது

ெல்றபடு உள்ைது
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11 வபரியம் குவைபாறைடு வெபா்தறன : 
ஒரு மிலி வெபாடியம் கபாரபவனட் 
ெபாறுடன நீரத்்த அசிட்டிக 
அமிலம் துளித் துளியபாக 
வெபா்தறனக குழபாயிறன 
குலுககிக சகபாணடு நுறைத்துப் 
சபபாங்கு்தல் அடங்கும்வறை 
வெரககப்படுகிைது. பின 1மிலி 
வபரியம் குவைபாறைடு கறைெல்  
வெரககப்பட்டு குலுககப்படுகிைது.

சவணணிை வீழபடிவு 
உணடபாகிைது. இவவீழபடிவு 
நீரத்்த H2 SO4ல் 
கறைவதில்றல.

ெல்வபட் உள்ைது

12 சலட் அசிட்வடட்டுடன வெபா்தறன 
:ஒரு மிலி வெபாடியம் கபாரபவனட் 
ெபாறுடன நீரத்்த அசிட்டிக 
அமிலம் வெரககப்பட்டு நுறைத்துப் 
சபபாங்கு்தல் அடங்கும் வறை 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. பின  
1 மிலி சலட் அசிட்வடட் 
வெரககப்படுகிைது. 

சவணணிை வீழபடிவு 
உணடபாகிைது. இவவீழபடிவு 
அதிகைவு அம்வமபானியம் 
அசிட்வடட்டில் கறைகிைது. 

ெல்வபட் உள்ைது

13 பழுப்பு வறையச வெபா்தறன : ஒரு 
மிலி வெபாடியம் கபாரபவனட் 
ெபாறுடன நீரத்்த கந்தக 
அமிலத்ற்த (dil.H2SO4) 
துளித்துளியபாக வெபா்தறனக 
குழபாயிறன குலுககிக சகபாணடு 
நுறைத்துப் சபபாங்கு்தல் 
அடங்கும் வறை 
வெரககப்படுகிைது. பினபுதி்தபாக 
்தயபாரிககப்பட்ட ஃசபைஸ ெல்வபட் 
கறைெல் வெரககப்படுகிைது. பின 
வெபா்தறனக குழபாயிறன 
ெபாய்வபான நிறலயில் றவத்து 
அடர H2SO4 வெபா்தறனக 
குழபாயின உள்பககம் வழிவய 
வெரககப்படுகிைது.

பழுப்பு நிை வறையம் 
உணடபாகிைது

ற�ட்வைட் உள்ைது

14 அம்வமபானியம் மபாலிப்வடட் 
வெபா்தறன ஒரு பங்கு வெபாடியம் 
கபாரபவனட் ெபாறுடன நீரத்்த 
HNO3 நுறைத்துப் சபபாங்கு்தல் 
அடங்கும் வறை 
வெரககப்படுகிைது. பின 
அம்வமபானியம் மபாலிப்வடட் 
மற்றும் அடர HNO3 
ஒவசவபானறையும் 1மிலி அைவு 
வெரகக வவணடும்.

ஒரு கபானரி (canary)  மஞெள் 
நிை வீழபடிவு உணடபாகிைது

பபாஸவபட் உள்ைது

15 வெபாடியம் ற�ட்வைபாப்ரூறெருடன 
வெபா்தறன வெபாடியம் கபாரபவனட் 
ஒரு பங்கு ெபாறுடன 1 மிலி நீரத்்த 
அம்வமபானியபா வெரககப்படுகிைது. 
பின சில துளிகள் வெபாடியம் 
ற�ட்வைபாப்ரூறெடு 
வெரககப்படுகிைது.

ஊ்தபா (அ) கத்திரிப்பூ நிைம் 
வ்தபானறுகிைது. 

ெல்றபடு உள்ைது. 
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Reasoning

1 சவப்பச வெபா்தறன

 சவளிவரும்செம்புழுப்பு

வபாயு NO2 (அ) N2O4 ஆகும்

 குறைககடத்தி ZnO உருவபாவ்தபால் சிங்க ெல்வபட் உப்புககள் குளிரந்த நிறலயில் 
சவணறமயபாவும் சூடபாக இருககும் வபபாது மஞெள் நிைமபாகவும் கபாணப்படுகிைது. 

2 சுடரவெபா்தறன

 உவலபாக உப்புககறை குவைபாறைடுகைபாக மபாற்ை அடர HCl  அமிலம் வெரககப்படுகிைது. 
சபபாதுவபாக குவைபாறைடு உப்புககள் ெல்வபட் உப்புககறை விட அதிக ஆவியபாகும் 
்தனறமயுறடயறவ, எனவவ ெல்ஃப்யூரிக அமிலம் வெரககப்படுவதில்றல. உவலபாக குவைபாறைடு 
உப்புககறை சுடரில் கபாணபிககும் வபபாது அறவ ஆவியபாகிவிடுகினைன. சுடரிலுள்ை 
ஃவபபாட்டபானகறைக சகபாணடு உவலபாக அயனிகள் கிைரவுறுகினைன, கிைரவுற்ை எலகட்ைபானகள் 
மீணடும் நிறலககு திரும்பும்வபபாது அறவ குறிப்பிட்ட நிைமுறடய ஒளிறய சவளிவயற்றுகினைன.

3 ்தபாமிைத்துருவல் வெபா்தறன

 ்தபாமிைம், கந்தக அமிலத்தில் கறைநது எலகட்ைபானகளும் ்தபாமிை அயனிகளும் 
உருவபாகினைன. பின அமில முனனிறலயில் ற�ட்வைட்டுகள் எலகட்ைபானகைபால் NO2ஆக 
ஒடுககப்படுகினைன.

4 குவைபாறமல்குவைபாறைடுவெபா்தறன

 குவைபாறைடு உப்பு அடர ெல்ஃபுயூரிக அமிலத்தின முனனிறலயில் சவப்பப்படுத்தும் வபபாது, 
குவைபாறமல் குவைபாறைடு, CrO2 Cl2 உருவபாகிைது. சலட் அசிட்வடட்டுன இது மஞெள் நிை PbCrO4 
வீழபடிவிறன்தரும்.

5 ைபாறலடுகளுககபான வெபா்தறன

 வெபாடியம் கபாரபவனட் ெபாறில் ஏவ்தனும் ைபாறலடு அயனி இருந்தபால் அது சில்வர 
ற�ட்வைட்டுடன விறனபுரிநது சில்வர ைபாறலடு வீழபடிறவ ்தரும். குவைபாறைடு, AgCl, 
அம்வமபானியபாவில் கறைநது Ag (NH3)

+ எனை அயனிறயத் ்தரும். AgBr, இவ அயனிறய 
சிறி்தைவவ ்தரும். 

6 வபபாரியம் குவைபாறைடுடன வெபா்தறன

 வபரியம், ெல்வபட் (BaSO4) மற்றும் ஆகஸைவலட்டுடன கறையபா்த வீழடிபவிறன ்தருகிைது. 
BaC2O4றன மி்தமபாக சவப்பப்படுத்தும் வபபாது அது நீரத்்த H2SO4ல் கறைநது KMnO4ஐ 
நிைமிழககச செய்கிைது. BaSO4 கறைவதில்றல. 

7 சலட் அசிட்வடட்டுடன விறன

 சலட் அசிட்வடட், சலட் ெல்வபட் PbSO4 வீழபடிவிறன ்தருகிைது. 

8 பழுப்பு வறையச வெபா்தறன

ற�ட்ைவெபா சபைஸ ெல்வபட் [Fe(NO)] SO4 பழுப்புவறையத்ற்த ்தருகிைது. 

9 அம்வமபானியம் மபாலிப்வடட் வெபா்தறன

உருவபாகும் அம்வமபானியம் பபாஸவபபா மபாலிப்வடட் (NH4)3 (Mo3O10)4 – கபானரி (canary yellow) 
மஞெள் நிை வீழ படிறவத் ்தருகிைது. 

10 வெபாடியம் ற�ட்வைபாபுரூறெடு வெபா்தறன

Na4 [Fe(CN)5 (NOS) அறணவு – ஊ்தபா நிைத்ற்த ்தருகிைது.
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கபாை உறுப்புகறைக கணடறிய எளிய உப்புக கறைெல் ்தயபாரித்்தல்:

 வெபா்தறனக குழபாயில் சிறி்தைவு உப்புடன 2-3மிலி நீர வெரத்து குலுககப்பட்டு மி்தமபாக 
சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. ச்தளிந்த கறைெலபாக இருந்தபால் அது வ�ைபாக கபாை உறுப்பு பகுப்பபாய்விற்கு 
பயனபடுத்்தப்படுகிைது. உப்பு நீரில் கறையவில்றலயபாயின மற்சைபாரு வெபா்தறனக குழபாயில் சிறி்தைவு உப்பு, 
நீரத்்த HCl (அ) நீரத்்த HNO3 வெரத்து குலுககி மி்தமபாக சவப்பப்படுத்்தப்படுகிைது. இத்ச்தளிவபான கறைெல் 
கபாைஉறுப்பு பகுப்பபாய்விற்கு பயனபடுத்்தப்படுகிைது. கிறடககப் சபற்ை கறைெல் உப்புககறைெல் எனப்படும்.

ஒரு மிலி உப்புக கறைெல் வெபா்தறனக குழபாயில் 
எடுத்துகசகபாள்ைப்படுகிைது. 

ஒரு மிலி dil HCl வெரத்துக குலுககப்படுகிைது.

வீழபடிவு உணடபாகிைது.
மு்தல் ச்தபாகுதி உவலபாக

அயனிகள் உள்ைது. (Pb2+)

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல மு்தல் 
ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் இல்றல

வீழபடிவு உணடபாகிைது
இைணடபாம் ச்தபாகுதி

உள்ைது (Cu2+)

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல இைணடபாம் 
ச்தபாகுதி உவலபாகங்கள் இல்றல. 

வமவல கிறடககப் சபற்ை கறைெலில் 
H2S வபாயு செலுத்்தப்படுகிைது.

1 மி.லி உப்புக கறைெலுடன 1 மி.லி NH4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH4OH  
வெரத்து பின றைட்ைஜன ெல்றபடு செலுத்்தப்படுகிைது. 

சவணணிை வீழபடிவு உணடபாகிைது. [4 வது 
ச்தபாகுதி உவலபாக அயனி உள்ைது.

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல  
(4வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனி இல்றல)

1 மி.லி உப்புக கறைெலுடன 1 மி.லி NH4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH4OH  
வெரத்து �னைபாக குலுககவும்.

வீழபடிவு உணடபாகிைது.  
[3 வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் 

உள்ைன. (Al3+, Fe3+)]

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல (3வது 
ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் இல்றல)

3 வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் உவலபாக றைட்ைபாகறஸைடு வீழபடிறவ சகபாடுககிைது.

4 வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் உவலபாக ெல்றபடு வீழபடிறவ சகபாடுககிைது.

1 மி.லி உப்புக கறைெலுடன 1 மி.லி NH4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH4OH, 
 அம்வமபானியம் கபாரபவனட் வெரத்து �னைபாக குலுககவும்.

சவணணிை வீழபடிவு உணடபாகிைது. 
[5 வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் 

உள்ைன. (Ba2+,Ca2+)]

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல (5வது 
ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் இல்றல)

5 வது ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகள் உவலபாக கபாரபவனட் வீழபடிறவ சகபாடுககிைது.
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6 ம் ச்தபாகுதி உவலபாக அயனிகளின பகுப்பபாயவு

1 மி.லி உப்புக கறைெலுடன NH4Cl, NH4OH மற்றும் NH4H2PO4, கறைெல்கள் ஒவசவபானறும் 1 மி.லி 
அைவில் வெரத்து வெபா்தறனக குழபாயின உட்பககம் உைபாய்த்துவிடவும்.
சவணணிை வீழபடிவு உணடபாகிைது – சமகனீசியம் உள்ைது.

1 மி.லி உப்புக கறைெலுடன நீரத்்த NaOH துளித்துளியபாக வெரத்து குலுககவும். 
சவணணிை வீழபடிவு உணடபாகிைது. இவவீழபடிவு அதிகைவு NaOH கறைெலில் கறைவதில்றல. 
சமகனீசியம் உள்ைது. 

1 மிலி உப்புக கறைெலுடன 1 மி.லி வமகறனெபான விறனசபபாருள் வெரககவும். 
நீலநிை வீழபடிவு உணடபாகிைது. 
சமகனீசியம் உள்ைது.

1 மிலி உப்புக கறைெலுடன ச�ஸலரவிறன சபபாருள் மற்றும் NaOH கறைெல்கள் ஒவசவபானறும் 1 
மி.லிஅைவில் வெரககவும். செம்பழுப்பு நிைவீழபடிவு உணடபாகிைது.

அம்வமபானியம் உள்ைது.

கபாைண குறிப்புகள்:
• சமகனீசியம் MgNH4PO4 வீழபடிறவ சகபாடுககிைது. 
• வமகனெபான விறன சபபாருள் எனபது P – ற�ட்வைபா அவெபா சபனசீனரிவெபாரசினபால் ஆகும். வமகனெபான, 

Mg (OH)3  ஆல் வீழபடிவபாககல் செய்யப்படுவ்தபால் நீலநிைவீழபடிவு உணடபாகிைது. 

• ச�ஸலரகபாைணி – சபபாட்டபாசியம் அவயபாறடறட சமரகுரிகுவைபாறைடுடன சமதுவபாக வெரப்ப்தன மூலம் 
்தயபாரிககப்படுகிைது. ஆைம்பத்தில் HgI2  எனை சவணணிை வீழபடிவு உணடபாகிைது. இவவீழபடிவு 
அதிகைவில் கறைநது ச்தளிவபான கறைெறல சகபாடுககிைது. இத்ச்தளிவபான கறைெல் ச�ஸலர கபாைணி 
எனறு அறழககப்படுகிைது. இது K2[HgI4]ஆகும். பழுப்புநிை வீழபடிவிற்கு கபாணைம் HgO.Hg(NH2)I  
ஆகும். இது கபாை சமரகுரி II அறமவடபா அமீன ஆகும். 

மு்தல் ச்தபாகுதி வீழபடிவின பகுப்பபாய்வு

செய்வன (வெபா்தறன) கபாணபன அறிவன

வீழபடிவடன 1 மி.லி நீர வெரத்து 

சகபாதிகக றவககவும்.

வீழபடிவு கறைகிைது. சலட் உள்ைது

சலட் – (வெபாற்தறன)

 ஒரு பகுதி சூடபான 

கறைெலுடன 1 மி.லி அைவில் 

K2CrO4 வெரககவும். 

மற்சைபாரு பகுதி சூடபான 

கறைெலுடன KI வெரககவும். 

மஞெள் நிை வீழபடிவுடன 1 மி.லி 

நீர வெரத்து சகபாதிகக றவத்து 

குளிரவிககவும். 

மஞெள் நிைவீழபடிவு 

உணடபாகிைது. 

மஞெள் நிைவீழபடிவு 

உணடபாகிைது. 

மஞெள் நிை வீழபடிவு சூடபான 

நீரில் கறைநது குளிரவிககும் 

வபபாது மினனும் ்தங்க நிைத் 

துகள்கைபாக வ்தபானறுகிைது. 

சலட் உள்ைது.

சலட் உள்ைது.

கபாைணக குறிப்பு

 சலட், PbCrO4 மற்றும் PbI2 வீழபடிவுகறை உணடபாககுகிைது. சலட் அவயபாறடடு வீழபடிவு மீணடும் 
படிகமபாககப்படுவ்தபால் மினனும் ்தங்க நிைத்துகள்கள் வபபால் வ்தபானறுகிைது. 
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2 ம் ச்தபாகுதி வீழபடிவின பகுப்பபாய்பு

 வீழபடிவுடன 1 மி.லி நீரத்்த HNO3 வெரத்து சகபாதிகக றவககவும். வீழபடிவு கறைகிைது. இற்த 
குளிரவிககவும்.

i). ஒரு பகுதி கறைெலுடன 
அம்வமபானியம் றைட்ைபாகறஸைடு 
வெரககப்படுகிைது. 

வீழபடிவு உணடபாகவில்றல. 
ஆனபால் கறைெல் நீல நிைமபாக 
மபாறுகிைது.

கபாப்பர உள்ைது.

iii) கறைெலுடன 1 மி.லி அசிட்டிக 
அமிலம் மற்றும் 1 மி.லி சபபாட்டபாசியம் 
ஃசபரவைபாெயறனடு வெரககப்படுகிைது

செம்பழுப்பு நிைவீழபடிவு 
உணடபாகிைது. 

கபாப்பர உள்ைது.

கபாைண குறிப்புகள்

கபாப்பர NH4OH உடன விறனபுரிநது கறையும் [Cu(NH3)4]
2+ அறணறவ உணடபாககுகிைது. 

கபாப்பர, சபபாட்டபாசியம் ஃசபரவைபாறெயறனடுடன விறனபுரிநது K2Cu[Fe(CN)6] எனை செம்பழுப்பு 
நிைவீழபடிறவ உணடபாககுகிைது.

3 – ம் ச்தபாகுதி வீழபடிவின பகுப்பபாய்வு:

வீழபடிவுடன சிறி்தைவு வெபாடியம் 
சபைபாகறெடு வெரத்து 
சகபாதிககறவககவும் 

சிவப்பு அல்லது பழுப்புநிை 
வீழபடிவு உணடபாகிைது.

நிைமற்ை கறைெல் உணடபாகிைது

இரும்பு உள்ைது. 

அலுமினியம் உள்ைது. 

இரும்புககபான வெபா்தறன

ஒரு பகுதி சிவப்பு நிை வீழபடிவுடன 
1 மி.லி நீரத்்த HCl வெரத்து 
சகபாதிகக றவத்து பின 
சபபாட்டபாசியம் ஃசபரவைபாறெயறனடு 
வெரககவும். 

நீல நிை வீழபடிவு உணடபாகிைது இரும்பு  உள்ைது

ii.) மற்சைபாரு பகுதி வீழபடிவுடன  
1 மி.லி நீரத்்த HNO3 வெரத்து 
சகபாதிகக றவத்து பின 1 மி.லி 
KCNS வெரககவும். 

இைத்்த சிவப்பு நிைம் ச்தரிகிைது இரும்பு உள்ைது

iii.) அலுமினியம் –ககபான 
வெபா்தறன

நிை மற்ை கறைெலுடன நீரத்்த HCl 
வெரத்து குலுககவும். 

பறெ வபபானை சவணணிை 
விழபடிவு உணடபாகிைது.

அலுமினியம் உள்ைது

கபாைண குறிப்புகள்:
• NaOH மற்றும் H2O2 ஒவசவபானறும் 1 மி.லி எனை ெம கனஅைவில் கலநது வெபாடியம் சபைபாகறெடு 

சபைப்படுகிைது. 

• இரும்பு, Fe4 [Fe(CN)6]3 எனை நீலநிை வீழபடிறவ (புரூசியன நீலம்) உணடபாககுகிறிது. 

• இரும்பு, [Fe (CN)6]
3-  எனை இைத்்த சிவப்புநிை அறணறவ உணடபாககுகிைது. 

• அலுமினியம், Al(OH)3 எனை பறெ வபபானை சவணணிை வீழபடிறவ உணடபாககுகிைது. 

4 ம் ச்தபாகுதி வீழபடிவின பகுப்பபாய்வு
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வீழபடிவுடன நீரத்்த HCl 
வெரத்து சகபாதிகக றவககவும்

வீழபடிவு கறைகிைது சிங்க உள்ைது

i.) சிங்க – ககபான வெபா்தறன

கறைெலுடன 1.5 மி.லி நீரத்்த 
NaOH வெரத்து சகபாதிகக 
றவககவும்

ச்தளிவபான கறைெல் 
உணடபாகிைது

சிங்க உள்ைது

கபாைண குறிப்புகள்:
• சிங்க மு்தலில் Zn (OH)2 வீழபடிறவ உணடபாககுகிைது. இது அதிக அைவில் கறைநது வெபாடியம் சிங் 

வகட் (Na2ZnO2) ஐ உணடபாககுகிைது. 
• சிங்க சவணணிை வீழபடிவபான ZnSஐ உணடபாககுகிைது. 

5 ம் ச்தபாகுதி வீழபடிவின பகுப்பபாய்வு:

வீழபடிவுடன 1 மிலி நீரத்்த 
அசிட்டிக அமிலம் வெரத்து 
மி்தமபான சவப்பப்படுத்்தவும். 
வீழபடிவு கறைகிைது. கறைெறல 
இைணடு பபாகங்கைபாக பிரிககவும்..

i).  ஒரு பகுதியில் 1 மி.லி 
சபபாட்டபாசியம் குவைபாவமட் 
வெரககவும் 

மஞெள் நிை வீழபடிவு 
உணடபாகிைது. இவவீழபடிறவ 
புனல் மற்றும் வடி்தபாள் 
பயனபடுத்தி வடிகட்டவும். பின 
இந்த வீழபடிறவ ஒரு கணணபாடி 
சிற்ைகலிற்கு மபாற்றி அ்தனுடன 
ஒருதுளி அடர HCl  வெரத்து 
அ்தன ஒரு பகுதிறய 
எரிகுசசியின முறனயில் எடுத்து 
புனென சுடரில் கபாணபிககவும். 

நிறலயற்ை பசறெ நிை அடர 
வ்தபானறுகிைது. 

வபரியம் உள்ைது.

ii).  மற்சைபாரு பகுதியுடன 1 மி.லி 
அம்வமபானியம் ெல்வபட் வெரககவும். 

கறைெலுடன 1 மி.லி சபபாட்டபாசியம் 
ஃசபரவைபாெயறனடு வெரத்து 
குலுககவும். 

சவணணிை வீழபடிவு 
உணடபாகிைது. வீழபடிறவ புனல் 
மற்றும் வடி்தபாள் பயனபடுத்தி 
வடிகட்டவும். பின இந்த 
வீழபடிறவ ஒரு கணணபாடி 
சிற்ைகலிற்கு மபாற்றி அ்தனுடன 
ஒருதுளி அடர HCl வெரககவும். 
இப்பறெறய எரிகுசசியின 
முறனயில் எடுத்து புனென 
சுடரில் கபாணபிககவும். செங்கல் 
சிவப்பு நிைம் வ்தபானறுகிைது. 

சவளிர மஞெள் நிை வீழபடிவு 
வ்தபானறுகிைது.

கபால்சியம் உள்ைது. 

கபாைண குறிப்புகள்:

 வபரியம் மஞெள் நிை BaCrO4 வீழபடிறவ உணடபாககுகிைது. கபால்சியத்தின சவளிர மஞெள் நிை 
வீழபடிவிற்கு கபாைணம்  Ca2[Fe(CN)6].
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Acid rain அமில மறழ
Addition reaction வெரகறக விறன
Algae bloom பபாசி படரவு
Aromatization அவைபாவமடிக வெரமமபாககல்
Atmosphere வளிமணடலம்
Azeotropic mixture சகபாதிநிறலமபாைபாககலறவ
Bio degradable உயிரிசிற்தவுறும்
Biosphere உயிரகவகபாைம்
Boiling point சகபாதிநிறல
Bond angle பிறணப்புக வகபாணம்
Bond length பிறணப்பு நீைம்
Carbanion கபாரபன எதிையணி
Chromatography வணணப்பிரிறக முறை
Colligative properties ச்தபாறகெபார பணபுகள்
Conformers வெ அறமப்புகள்
Coordinate or dative bond ஈ்தல் ெகப்பிறணப்பு
Coupling reaction இறணப்பு விறன
Covalent bond ெகப்பிறணப்பு
Crystallisation படிகமபாககல்
Delocalization உள்ைடங்கபா
Depletion of ozone layer ஓவெபானபடல சிற்தவு
Depression of freezing point உறைநிறலத் ்தபாழவு
Dipole moment இருமுறன திருப்புத்திைன
Dissociation constant சிற்தவு மபாறிலி
Distillation கபாய்சசி வடித்்தல்
Dry cleaning உலர ெலறவ
Eco-friendly சூழலுககு ெபா்தகமபான
Electrophiles எலகட்ைபானகவர கபாைணி
Elevation of boiling point சகபாதிநிறல ஏற்ைம்
Elimination reactions நீககல் விறனகள்
Equilibrium ெமநிறல
Equilibrium constant ெமநிறல மபாறிலி
Eutrophication தூரநதுவபபா்தல்
Fertilizer உைம்
Free radicals ்தனிஉறுப்புகள்
Freezing point உறைநிறல
Functional groups விறனசெயல் ச்தபாகுதிகள்
Geometrical isomerism வடிவ மபாற்றியம்
Global warming உலக சவப்பமயமபா்தல்
Greenhouse eff ect பசுறமஇல்லவிறைவு
Green chemistry பசுறம வவதியியல்
Haze பனிமூட்டம்
Heterocyclic பல்லணு வறைய
Heterolytic cleavage சீைற்ை பிைத்்தல்
Homolytic cleavage சீைபான பிைத்்தல்
Hybridisation இனககலப்பு

கைலச்ெசாற்கள்
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Inductive effect தூணடல் விறைவு
Ionic bond அயனிப் பிறணப்பு
Irreversible reaction மீைபா விறன
Isomerisation ஐவெபாமைபாககல்
Isomerism மபாற்றியம்
Law of mass action நிறைத் ்தபாகக விதி
Lithosphere கற்வகபாைம்
LPG திைவமபாககப்பட்ட சபட்வைபாலியம் வபாயு
Mechanism விறனவழி முறை
Miscible liquids கலககும் திைவங்கள்
Mole fraction வமபால் பினனம்
Molecular orbitals மூலககூறு ஆரபிட்டபால்கள்
Microorganism நுணணுயிரிகள்
Non-polar முறனவற்ை
Non-biodegradable உயிரிசிற்தவுைபா்த
Nucleophiles கருககவரகபாைணி
Nucleophilic attack கருகவர ்தபாககு்தல்
Octet rule எணம விதி
Odd electron bonding ஒற்றை எலகட்ைபான பிறணப்பு
Optical isomerism ஒளியியல் மபாற்றியம்
Osmosis ெவவூடுபைவல்
Osmotic pressure ெவவூடுபைவல் அழுத்்தம்
Overlapping of orbitals ஆரபிட்டபால்கள் வமற்சபபாருநது்தல்
Ozonolysis ஓவெபாவனற்ைம்
Particulate pollutant துகள் சபபாருள் மபாசுபடுத்திகள்
Polar முறனவுள்ை
Pollutant மபாசுபடுத்திகள்
Prefix முனசனபாட்டு
Primary ஓரிறணய
Pyrolysis சவப்பத்்தபால் பகுத்்தல்
Reaction quotient விறன குணகம்
Recycle மறுசுழற்சி
Reverse osmosis எதிர ெவவூடுபைவல்
Reversible reaction மீள் விறன
Secondary ஈரிறணய
Sediment படிவு
Side chain பககச ெங்கிலி
Smog பனிப்புறக
Solute கறைசபபாருள்
Solvent extraction கறைப்பபான சகபாணடு ெபாறு இைககு்தல்
Stone leprosy கல் சிற்தவுறு்தல்
Stratosphere அடுககு மணடலம்
Sublimation ப்தங்கமபா்தல்
Substituent பதிலிடும் ச்தபாகுதி
Substitution reactions பதி்லீட்டு விறனகள்
Suffix பினசனபாட்டு
Tertiary மூவிறணய
Thermal cracking சவப்ப சிற்தத்்தல்
Toxic �சசுத்்தனறம
Troposphere அடிசவளி மணடலம்
Valence electrons இறணதிை எலகட்ைபானகள்
Vapour pressure ஆவி அழுத்்தம்
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UNIT-8 

CHEMICAL EQUILIBRIUM

EVALUATE YOURSELF

1.

Fe3+ SCN– [Fe(SCN)2+

ஆரம்ப செறிவு 
(M)

1 × 10–3

(10 × 
10–4)

8 × 10–4 –

வினைப்பட்டது 2 × 10–4 2 × 10–4 –
ெமநினை 
செறிவு 8 × 10–4 6 × 10–4 2 × 10–4

2 10
8 10 6 10

0 0416

2

3

4

4 4

[ ( )
[ ]

.

K Fe SCN
Fe SCN

M
M M

eq =

=
×

× × ×

=

+

+ −

−

− −

××104

4 1eq . 

2. 2 NO(g) + O2 (g) ⇌ 2NO2(g)

NO2 O2 NO2

ஆரம்ப ்பகுதி 
அழுத்தம 1 1 –

வினைப்பட்டது 0.96 0.48 –
ெமநினை 
அழுத்தம 0.04 0.52 0.96

K
P

P Po

atm

P
NO

NO

=

=
×

× ×

= × −

2

2

2
2

2 1

0 96 0 96
0 04 0 04 0 52

11 07 10

.

. .
. . .

. ( )

3. CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2 (g) + H2(g)

ச�ொடுக�ப்பட்டனை KP = 2.7

[CO] = 0.13, [H2O] = 0.56

[CO2] = 0.78 ; [H2] = 0.28

V = 2L

KP = KC (RT)

2.7 = KC (RT)o

KC = 2.7

 
Q CO H

CO H OC =
[ ][ ]
[ ][ ]

2 2

2

 

=

































0 78
2

0 28
2

0 13
2

0 56
2

. .

. .

        Q = 3

 Q > KC, எைவை வினை பினவைொககிய 
தினெயில் நி�ழும.

4. PCl5 ⇌ PCl3 + Cl2

ச�ொடுக�ப்பட்டனை [PCl5]initial = 1 mol; V = 1 dm3; 
KC = 2

PCl5 PCl3 Cl2

ஆரம்பததில் 
உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

1 – –

வினைப்பட்ட 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

x – –

ெமநினையில் 
உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

1–x x x

ெமநினை 
செறிவு

1
1
− x x

1
x
1

K PCl Cl
PCl

x x
x

C =

=
×

−

[ ][ ]
[ ]

( )

3 2

5

2
1

2 – 2x = x2

x2 + 2x – 2 = 0

ax2 + bx + c = 0, 
என்ற இரு்படி 
ெமன்பொடடின தீர்வு�ள

b b ac
a

− ± − 4
2

2
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a = 1  b = 2 c = –2

x

=
− ± − × × −

×

=
− ±

=
− ± ×

=
− ±

2 4 4 1 2
2 1

2 12
2

2 4 3
2

2 22 3
2

2 2 3
2

2 2 3
2

1 3 1 3

1 1 732
1 3

=
− + − −

= − + − −

= − +
− −

,

;

.

x

 x ேந��� உைடய� அதனா�

= 0 732.

சா��யம�ற� 

 ∴ ெமநினை செறிவு�ள

  
PCl x M

PCl

Cl

eq

eq

e

5

3

2

1
1

1 0 732 0 268

1
0 732

1
0 732

� � �
�

� � �

� � � � �

� �

. .

. .x

qq

x
� � �

1
0 732

1
0 732. .

5.  N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

 T1 = 298 K  KP1  = 0.15

 T2 = 100o C = 100 + 273 = 373 K ;   
 KP2 = ?

 
log

.
K
K

H
R
T T
TT

o
2

1

2 1

1 22 303








 =

∆ −









 K2 > K1 and T2 > T1

log
.

.
. .

K KJ mol
JK mol

P2

0 15
57 2

2 303 8 314
373 298
373

1

1 1









 =

×
−−

− − ××


















 =

× ×
× × ×

+

298

0 15
57 2 10 75

2 303 8 314 373 29
2

3

log
.

.
. .

KP

88

0 15
2 022log

.
.

KP







 =

0 15
104 7

104 7 0 15

15 7

2

2

2

.
.

. .

.

K

K

K

P

P

P

=

= ×

= 005

KEY FOR MCQs

1. Kb = 0.8 × 10–5

 Kf = 1.6 × 10–4

 
K K

Keq
f

b

= =
×
×

=
−

−

1 6 10
0 8 10

20
4

5

.

.
(ச�யான �ைட (அ))

 

2 11
3

2

2
3

2
2

2
2

3
2

2

1
2

.
[ ]

.............. ( )

[

K
A BC

A B C

K
A B

=
[ ]

[ ] [ ]

=
[ ] [ ] CC

A BC

K
A B C

A BC

]

[ ]
.............. ( )

3

2
2 2

3
2

2

3
2 2

[ ]

⇒ =
[ ] [ ]

[ ]

 (1) & (2) ஐ ஒபபிடு�

K
K

K K

2
2

1

2 1

1
2

1
=

⇒ = (ச�யான �ைட (ஆ))

3. T1 = 25 + 273 = 298 K  

 T2 = 700 K    

 
log

.
K
K

H
R

T T
TT

o
2

1

2 1

1 22 303








 =

∆ −









 இநவநேர்வில் , T2 > T1 and K1 > K2

⇒











−









= ∆

⇒
−
+

= ∆

2 303 2

1

2 1

1 2

. R log K
K

T T
TT

H

ve
ve

H

o

o

 ΔHo ஆைது  –ve எைவை முனவைொககு 
வினை சைப்ப உமிழ் வினை (ெரியொை வின்ட (அ))
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4. சைப்ப நினை அதி�ரிபபு சைப்ப ச�ொளவினைககு 
ெொ்த�மொ� அனமயும.

 அவமொனியொ உருைொ்தல் சைப்ப உமிழ் வினை 
எை ச�ொடுக�ப்படடுள்ளது.
 எைவை பினவைொககிய வினை சைப்ப உமிழ் 
வினை.
 சைப்பநினை அதி�ரிபபு இ்டதுபு்றம நே�ர்ததும 
(ெரியொை வின்ட (இ)).

5. H2O(l) + CO2(g) ⇌ H2CO3 (l)

 (2 வமொல்)   (1 வமொல்)
 அழுத்த அதி�ரிபபு, முனவைொககு வினைனய 
ஆ்தரிககும .

 (ெரியொை வின்ட (அ))

6. ெரியொை வின்ட (அ) : ்தை்றொை கூற்று 

 ெரியொை கூற்று - ெமநினையில் உள்ள 
அனமபபிற்கு, Q = Keq

7 1

2

2 2
2

2

2
2

2

1
2

2

2

. [ ]
[ ][ ]

[ ]
[ ] [ ]

[ ] [ ]
[ ]

K NO
N O

K NO
NO O

K N O
NO

= = =

K NO

N O
K NO

NO O

K K NO

N O

1

2

1
2

2

1
2

2
2

2

1
2

1 2
2

2

1
2

2

= =

=

[ ]

[ ] [ ]

[ ]

[ ][ ]

. [ ]

[ ] [ ]

∴∴ =K
K K
1

1 2

(ச�யான �ைட (அ))

8. [A]  = 1 × 10–4 M ; [B] = 2 × 10–3 M   
 [C]  = 1.5 × 10–4 M

 2A (g) ⇌ 2B(g) + C2(g)

K B C
A

= =
× ×

×

= × =

− −

−

−

[ ] [ ]
[ ]

( ) ( . )
( )

2
2

2

3 2 4

4 2

2

2 10 1 5 10
1 10

6 0 10 0 0 (ச�யான �ைட (அ))

KC =
 [�ைன ெபா��க�]
[�ைள ெபா��க�]

3 2 10 6. × =−

10 3 ;< −KC

 [�ைன ெபா��க�]

 [�ைன ெபா��க�]

[�ைள ெபா��க�]

[�ைள ெபா��க�] என� ���ற� 

எ
ப� 

ெரியொை வின்ட (ஆ) அதி� அ்ளவு பினவைொககு தினெனய 
வநேொககி நி�ழும.

10. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) ; என்ற 
வினைககு,

 Δng = 2 – 4 = – 2

 ∴ KP = KC (RT)–2

ச�யான �ைட (ஈ)⇒ =
K
K

RTC

P

( )2

11. 
AB A B

ஆரம்பததில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

100 - -

பிரின� அன்டந்த 
மற்றும உருைொை 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

20 20 20

ெமநினையில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

80 20 20

 ெமநினையில் சமொத்த வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�  = 80 + 20 + 20 = 120

K P P
P

P P

P

P
P

A B

AB

= =
×






 ×








×







=
.

20
120

20
120

80
120

24

 24KP = P   ெரியொை வின்ட (அ)

12. வின்ட�ள அ, ஆ, மற்றும இ ஆகியைைற்றில் 
குறிபபி்டப்படடுள்ள வினை�ளுககு Δng = 0

 வின்ட (ஈ)-யில் குறிபபி்டப்படடுள்ள வினைககு 
Δng = 2 – 1 = 1

 ∴ KP = KC (RT)

13.

PCl5 PCl3 Cl2

ஆரம்பததில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

0.5 – –

பிரின� அன்டந்த 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

x – –

ெமநினையில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

0.5 – x x x

ெமநினையில் சமொத்த வமொல்�ளின எண்ணிகன� 
=0.5–x + x + x
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         = 0.5 + x

   ெரியொை வின்ட (ஆ)

14.

x⇌  y + z A ⇌ 2B

x y z A B
ஆரம்பததில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

a – – a –

பிரின� அன்டந்த 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

x – – x –

ெமநினையில் 
உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

a – x x x a – 
x

2x

ெமநினையில் 
சமொத்த 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

a – x + x + x + 

a + x

a – x +2x 

a + x

K
K

P P
P

P

P

� �y z

x

P
P2
A

B

1

1

K
K

x
a x

P x
a x

P

a x
a x

P

P

P

1

2

1 1

1

= +






 +









−
+

×



















×( )
( )

(aa x
a x

P

x P
a x

K
K

P
P

K

P

P

−
+

+



















=

)
( )

( )

2

2
2
2

2

1

2

4

4
1

1

PP

PK

P
P

P
P

1

2

9
1

9
1 4

36
1

1

2

1

2

=

∴ = ⇒ =

ெகா��க�ப�டைவ

 ெரியொை வின்ட (அ)

15
3 3

3

. [ ][ ]
OH) ( )

K Fe OH
Fe sC =

+ −

K Fe OHC = ×+ −[ ] [ ]3 31
64

 KC-யின மதிபபு மொறிலியொ� இருககும ச்பொருடடு 
Fe3+-யின செறிைொைது 64 ம்டங்கு அதி�ரிககின்றது

16. KP = 0.5

Q
P P

P

Q

PCl Cl

PCl

=

=
×

3 2

5

1 1
1

.

 Q > KP ∴ பினவைொககிய வினை 
ஆ்தரிக�ப்படுகி்றது ; அ்தொைது அதி� அ்ளவு PCl5 
உருைொகும. ெரியொை வின்ட (இ)

17. V = 1L

 H2 + I2 ⇌ 2HI    

 [H2]initial = [I2]initial = a

 [H2]eq = [I2]eq = (a – x)

 and [HI]eq = 2x

K HI
H I

K x
a x

K
K

C

C

C
f

r

=

∴ =
−

= =

[ ]
[ ][ ]

( )

2

2 2

2

2

4

1ெகா��க�ப�டைவ

   ∴ 4x2 = (a – x)2

   4x2 = a2 + x2 – 2ax

   3x2 + 2ax – a2 = 0

   x = –a & x = a
3

 பிரின� வீ்தம  = a
3

× 100

   = 33.33 %

  ெரியொை வின்ட (அ)

18. Kf = 2.5 × 102

 KC = 50  Kr = ?

K K
KC

f

r

Kr

=

=
×

=

50 2 5 10

Kr 5

2.

ச�யான �ைட (ஆ)

19. ெரியொை கூற்று : ெமநினையில் இயற் செயல்முன்ற�ள 
ெமவை�ததில் நி�ழ்கின்றை.

 ∴ வின்ட (இ) ்தை்றொை கூற்்றொகும 
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20. 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3

  
K SO

SO O1
3
2

2
2

2

=
[ ]

[ ] [ ]

 ஒரு வமொல் SO3 சின்தைன்ட்தல் வினைககு
SO SO O

K SO O
SO

K
K

3 2 2

2
2 2

1
2

3
2

1

1
2

1

+

= ∴ =
[ ][ ]

[ ]

⇌

  ெரியொை வின்ட (இ) 
21. ெரியொை வின்ட (ஆ)
22. A + B ⇌ C

K C
AC =
[ ]
[ ][B]

KC யின மதிபபு மொறிலியொ� அனமய [A] மற்றும [B] 
இரு ம்டங்கு ஆககிைொல், [C] நேொனகு ம்டங்கு ஆகும 
எைவை ெமநினை மொறிலி மொ்றொ்த மதிபபினைப 
ச்பற்றிருககும .

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

23. குளிர்விககும வ்பொது பினவைொககிய வினை 
நேன்டச்பற்று �னரெல் இ்ளஞ்சிைபபு நி்றமொகி்றது.

 ∴ எைவை சைப்பநினை குன்றப்பொைது 
பினவநேொககிவய வினையொை சைப்ப உமிழ் வினைனய 
ஆ்தரிககி்றது மற்றும முனவைொககிய வினை சைப்ப 
ச�ொளவினை (ΔH > 0)

 ெரியொை வின்ட (அ)

24 1
3
2

2 2
3

2

2

2 2

3
2

2 2

1
2

. K
NH

N H

K
NO
N O

K
H O

H O

K
N

=
[ ]

[ ] [ ]

=
[ ]

[ ] [ ]

=
[ ]

[ ] [ ]

=
OO H O

NH O

[ ] [ ]
[ ] [ ]

2
2

3

3
2

2

5
2

 

K
K K
K

NO
N O

H O

H O

N H

NH
=

( ) ( )
( )

=
[ ]

[ ] [ ]
×

[ ]
[ ] [ ]

[ ] [ ]2 3
3

1

2

2 2

2
3

2
3

2

3
2

2 2
3

33
2

2
2

3

3
2

2

5
2

[ ]

=
[ ] [ ]
[ ] [ ]
NO H O

NH O

  ெரியொை வின்ட (இ)

25. ச�ொடுக�ப்பட்டனை KP = 1.6 atm

 V1 = 20 L V2 = ?

 T1 = 400 K T2 = 400 K

	 KP = PCO2
				∴ PCO2 = 1.6 atm

 P1 = 0.4 atm.     P2 = 1.6 atm

 
PV
T

P V
T

V PV
T

T
P

atm L
K

K

L

1 1

1

2 2

2

2
1 1

1

2

2

0 4 20
400

400
1 6

5

=

∴ = × =
×

×

=

.
. atm

(ooption b)

31
2

2 2

. K
AB
A B

A green

B blue
C =

[ ]
[ ] [ ]

−

−

ச�ொடுக�ப்பட்டனை 'V' மொறிலி (மூடிய அனமபபு)

ெமநினையில்

K V

V V

C =

























= =

4

2 2
16
4

4

2

 KP = KC (RT)Δn 	

	 KP = 4(RT)o = 4

 'x' நினையில்

Q V

V V

=

























= =

6

2 1
36
2

18

2

 Q > KC அ்தொைது பினவைொககிய வினை 
ஆ்தரிக�ப்படுகி்றது. 

 'y' நினையில்

Q V

V V

=

























=
×

=

3

3 3
9
3 3

1

2

 KC > Q அ்தொைது முனவைொககிய  வினை 
ஆ்தரிக�ப்படுகி்றது.
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37
2

6. K
NH

NO H O
C =

[ ]

 வைதிசெமன்பொ்டொைது,

  4 NO + 6H3O ⇌ 4NH3 + 5O2

40
1
1

0 6

5 3

2
3

. [ ]

[ ] .

Given that PCl
dm
mole

Cl mole dm

initial

eq

=

= −

+PCl PCl Cl5 3 2⇌

 [PCl3]eq = 0.6 வமொல்  dm–3

 [PCl5]eq = 0.4 வமொல்  dm–3

∴ = =
×

=

K PCl Cl
PCl

K

C

C

[ ][ ]
[ ]

. .
.

.

3 2

5

0 6 0 6
0 4

0 9

41. SrCO3 (S) ⇌ SrO(S) + CO2(S)

 என்ற வினைககு

 Δng = 1 – 0 = 1

 ∴ KP = KC (RT)   

 2.2 × 10–4 = KC (0.0821) (1002)

KC =
×

×

= ×

−

−

2 2 10
0 0821 1002

2 674 10

4

6

.
.

.

42. V = 3L

 [HI]initial = 0 3
3
. mol
L

 = 0.1 M

 [HI]eq = 0.05 M

 2HI(g) ⇌	H2(g) + I2(g)

HI(g) H2(g) I2(g)

ஆரம்ப செறிவு 0.1 – –
வினைப்பட்டது 0.05 – –
ெமநினை 
செறிவு

0.05 0.025 0.025

K H
HI

K

C

C

=

=
×
×

=

[ ][I ]
[ ]

. .
. .

.

2 2
2

0 025 0 025
0 05 0 05

0 25

 KP = KC (RT)Δng

 Δng = 2 – 2 = 0

 KP = 0.25 (RT)o

 KP = 0.25

43. 2NO (g) + O2(g) ⇌ 2NO2(g) 

NO O2 NO2

ஆரம்ப அழுத்தம 1 1 –

வினைப்பட்டது 0.96 0.48 –
ெமநினை ்பகுதி அழுத்தம 0.04 0.52 0.96

K
P

P P

K

P
NO

NO O

P

�
� �

� �
2

� �
�

�
� �

� �

2

2

2

3

0 96 0 96
0 04 0 04 0 52

1 017 10

. .
. . .

.

44. CH4(g) + 2H2S(g) ⇌ CS2(g) + 4H2(g)

 KC = 4 × 10–2 mol lit–2

 �ைஅ்ளவு  = 500 ml = 1/2 L

 

[CH ] [C ]in in

1

1
1
2

1
1
2

2= −

mol
L

S mol
L

mol L

 
[ ] [ ]inH S mol

L
mol L H mol

L
mol L2

1
2

12
1
2

4 2
1
2

4= = = =

Q CS
CH

Q

Q KC

�

� �
�
�

�

[ ][H ]
[ ][H S]

( )
( ) ( )

2 2
4

4 2
2

4

2

2 4
2 4

16

 ∴ பினவைொககிய தினெயில் வினை 
நேன்டச்பற்று ெமநினை அன்டகி்றது.

45. KC = 4 × 10–2 for the reaction,
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 H2S(g) ⇌ H2(g) + 12  S2(g)

K H S
H S

H S
H S

C =

⇒ × =−

[ ][ ]
[ ]

[ ][ ]
[ ]

2 2

1
2

2

2 2 2

1
2

2

4 10
,

  2H2S(g) ⇌ 2H2(g) + S2(g)

  என்ற வினைககு,

K
H SC ×( ) = ×

[ ]
[ ]2

2
2 2 44 10 16 10

 For the reaction,

  3H2S(g) ⇌ 3H2(g) + 32  S2(g)

K H S
H SC � � �� � � �

[ ] [ ]
[ ]
2

3
2

3
2

2
3

2 3 64 10 64 10

46. ச�ொடுக�ப்பட்டனை mN2  = 28 g  mH2 = 6g

 V = 1 L

n mol

n mol

N initial

H initial

2

2

28
28

1

6
2
3

( ) = =

( ) = =

 N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2 NH3(g)

N2(g) H2(g) NH3(g)

ஆரம்ப செறிவு 1 3 –
வினைப்பட்டது 0.5 1.5 –
ெமநினை செறிவு 0.5 1.5 1

[ ]NH mol mol3
17
17

1 1= 





 = =

 N2-ன நின்ற = (N2-ன வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�) × N2-ன வமொைொர் நின்ற

 = 0.5 × 28 = 14 g

 H2-ன நின்ற = (H2-ன வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�) × H2-ன வமொைொர் நின்ற

   = 1.5 × 2 = 3 g 

47 2 2. ( ) ( ) ( )XY g XY g Y g+ ⇌ 

XY2 XY Y2

ஆரம்பததில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

1 - -

பிரின� அன்டந்த 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

x - -

ெமநினையில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

(1 – x) @ 1 x x
2

  ெமநினையில் சமொத்த வமொல்�ளின 

எண்ணிகன� = 1 – x + x + x 2

          =  1 + x 2  @	1

[∵	ச�ொடுக�ப்பட்டனை x < < 1 ; 1 – x @	1 and 

1 + x 2  @	1]

  

K
P P

P

x P
x

P

P

K

P
XY Y

XY

=
( )

( )
=

×





 ×















×







2

2

2

2
2

2

1
2
1

1
1

( )

PP

P

x P x P
P

K x P

=

⇒ =

2 2

2

3

2

2

48.  A2(g) + B2(g) ⇌ 2AB(g)

A2 B2 AB

ஆரம்பததில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

1 1 -

பிரின� அன்டந்த 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

x x -

ெமநினையில் உள்ள 
வமொல்�ளின 
எண்ணிகன�

1 – x 1 – x 2x

  சமொத்த வமொல்�ளின எண்ணிகன�
=  1 – x + 1 – x + 2x

 =  2
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K
P

P P

x P

x P x P
P

AB

A B

=
( )

( ) ( )
=

×







−
×








−
×








2

2

2 2

2
2

1
2

1
2

( )

KK x
x

x
x

P

P

=
−

=
−

=

4
1

1 4
1

1

2

2

2

2

( )

;
( )

K
P

P P

x P

x P x P
P

AB

A B

=
( )

( ) ( )
=

×







−
×








−
×








2

2

2 2

2
2

1
2

1
2

( )

KK x
x

x
x

P

P

=
−

=
−

=

4
1

1 4
1

1

2

2

2

2

( )

;
( )

ெகா��க�ப�டைவ
 

x x

x x

⇒ = −

⇒ = +

4 1

4 1

2 2

2 2

( )

−−

+ − =

=
− ± − × × −

=
− ± +

=
− ±

=
− + − −

2

3 2 1 0

2 4 4 3 1
2 3

2 4 12
6

2 16
6

2 4
6

2

2

x

x x

x

x

( )

; 44
6

2
6

6
6

0 33 1

1 1 0 33 0 672

2

=
−

= −

∴ = − = − =

;

. ; ( )

[ ] . .

[

x not possible

A x

B

eq

]] . .

[ ] . .

eq

eq

x

AB x

= − = − =

= = × =

1 1 0 33 0 67

2 2 0 33 0 66

50 8 19 10 298

4 6 10 498

1

2

2
1

1
2

. .

.

K T K

K T K

P

P

= × =

= × =−

 

log
.

log .
.

K
K

H
R

T T
TT

P

P

o
2

1
2 303

4 6 10
8 19

2 1

1 2

1









 =

∆ −









×
×

−

110 2 303 8 314
498 298
498 298

3 2505 2 303

2









 =

∆
×

−
×











− ×

Ho

. .

. . ×× × ×
= ∆

∆ = −

∆ = −

−

−

8 314 498 298
200

46181

46 18

1

1

.

.

H

H J mol

H KJ mol

o

o

o

51 1 017 10 500
2

2

3. .P atm T C

K P

CO
o

P CO

= × =

=

−

 
∴ = × = + =

= = + =

∆ =

−K T K

K K

H KJ m

P

P

o

1

2

1 017 10 500 273 773

600 273 873

181

3.

? T

ool−1

 

log
.

log
.

K
K

H
R

T T
T T

K

P

P

o

P

2

1

2

2 303

1 017 10

2 1

1 2

3









 =

∆ −









× −









 =

×
×

−
×











×

181 10
2 303 8 314

873 773
873 773

1 017

3

2

. .

log
.

KP

110
181 10 100

2 303 8 314 873 773

1 017 10

3

3

3
2

−

−









 =

× ×
× × ×

×
=

. .

.
K

anP tti of

K

K

K

P

P

P

log ( . )

.
.

. .

1 40

1 017 10
25 12

25 12 1 017 10

2

2

2

3

3

×
=

⇒ = × ×

−

−

== × −25 54 10 3.

 Unit - 9
Evaluate yourself :

1) KOH-ன நின்ற = 5.6 g

வமொல்�ளின எண்ணிகன� = 
5 6
56
.

 = 0.1 வமொல்

 i) �னரெலில் �ைை்ளவு  = 500 ml = 0.5 L

 ii) �னரெலில் �ைை்ளவு  = 1 L

 

0 1
0

.

=

=
..

.

.

5
0 2

0 1 .0 1

= M

M

 ii)  = கைரச�� கனஅள� 1 L

ேமாலா��� 

ேமாலா��� 

கைரெபா�
 ேமா�க	� எ���ைக 
கைரச�� கனஅள� 
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2. குளுகவ�ொஸின நின்ற  = 2.82 g

  குளுகவ�ொஸின வமொல்�ளின 

எண்ணிககன� = 
2 82
180

0 016. .=

 நீரின நின்ற  = 30 g

   
= =
30
18

1 67.

 

x

x x

x

H O

H O

2

2

1 67
1 67 0 016

1 67
1 686

0 99

1

0 99

=
+

= =

∴ + =

+

.
. .

.
.

.

.

x .

.

=

= −

=

1

1 0 99

0 01  
3 1 0

100ml கைரச�� 10 � கைரெபா�� உ�ள ெதன 
	�
�

. % W
V

 
×

=

ml g
ml

ml

g

1 5 10
100

1 5

0 15.

அயேடா ேபா�ேடா�� எைட 

0

5 10
1 05 10

10

6

3

3
6

.

.
g
g

×

×
×

×
−

== 4 76. ppm

கைர�க�ப�ட �ட�ெபா�� �ைற 

�� �ைற

5. (a) 1.5 வமொல் CoCl2-ன நின்ற = 1.5 × 
129.9

 = 194.85 g

 194.85 g நீரற்்ற வ�ொ்பொல்ட குவ்ளொனரடு நீரில் 
�னரக�ப்படடு லிட்டர் திட்டககுடுனையில் ்பயன்படுததி 
�னரெல் ்தயொரிக� ்ப்ட வைண்டும .

6.  6% V
V

 நீர்க�னரெைொைது �னரெலில் 6g கிரொம 
சமத்தைொனைக ச�ொண்டுள்ளது.

 ∴	500 ml 6% V
V

 சமத்தைொல் �னரெனைத 
்தயொரிக� 500 ml திட்டககுடுனையில் 30g சமத்தைொல் 
எடுததுகச�ொள்ளப்படடு வ்பொதுமொை அ்ளவு நீர் 
வெர்க�ப்படடு 500 ml �னரெல் ்தயொரிக�ப்படுகி்றது.

6.  C1V1 = C2V2

 6 M (V1) = 0.25 M × 500 ml

 
V1

0 25 500
6

=
×.

 V1 = 20.83 mL

7.  சமொத்த அழுத்தம = 1 atm

atm atm

P

N

O

2

2

80
100

80
100

1 0 8

20
100

= 





 × =

= 


.




 × =1 0 2. atm

அ�க அ��த�

 செனறி விதிப்படி

 P�னரச்பொருள = KH x�னரெலில் �னரச்பொருள

 
∴ = ×P KN H2

( )ைந�ரஜ� கைரச�� ைந�ரஜ�� ேமா� ��ன�

 

0 8
8 5 10

9 4 10

4

6

2

2

.
.

.

×
=

= × −

x

x

N

N

 இன்தபவ்பொைவை,

  

xO2
0 2

4 6 10

4 3 10

4

6

=
×

= × −

.
.

.

9. P mm Hg

P mm Hg

o

o

=

=

50 71

32 06

.

.

�ய ெப���

நா�த��

ச்பனசீன வமொல்�ளின எண்ணிகன� = 
39
78

 = 0.5 வமொல்

நேொப்தலீன வமொல்�ளின எண்ணிகன� = 128
128

 = 1 வமொல்

நேொப்தலீன வமொல்�ளின எண்ணிகன� = 
0 5
1 5
.
.  = 0.33

நேொப்தலீனின வமொல்பினைம = 1 – 0.33 = 0.67

ச்பனசீனின ்பகுதி ஆவிஅழுத்தம = Po
ச்பனசீன × 

ச்பனசீனின வமொல்பினைம

   = 50.71 × 0.33

   = 16.73 mm Hg

நேப்தலீனின ்பகுதி ஆவி அழுத்தம = 32.06 × 0.67

   = 21.48 mm Hg

ச்பனசீன ஆவியின வமொல்பினைம  

 phase = 
16 73

16 73 21 48
16 73
38 21

0 44.
. .

.

.
.

+
= =

ஆவிநினையில் உள்ள நேப்தலீனின சமொல்பினைம
 phase = 1 – 0.44 = 0.56

10.  PAo  = 10 torr , Psolution = 9 torr

 WA = 20 g  WB = 1 g

 MA = 200 g mol–1 MB = ?
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∆
=

×
×

−
=

×
×

= × = −

P
P

W M
M W

M

M g mol

A
o

B A

B A

B

B

10 9
10

1 200
20

200
20

10 100 1

11.   W2  = 2.56 g

   W1  = 100 g

 T  = 319.692 K

 Kb  = 2.42 K Kg mol–1

 DTb  = (319.692 – 319.450) K

  = 0.242 K

 

M K W
T W

M g mol

b

b
2

2

1

2
1

100

2 42 2 56 1000
0 242 100

256

=
× ×

∆ ×

=
× ×

×

= −

. .
.

�னரெலில் ெல்்பரின மூைககூறு நின்ற = 256 g mol–1

ஒரு வமொல் ெல்்பர் அனுவின நின்ற = 32
ஒரு மூைககூறு ெல்்பரில் உள்ள 

அணுக�ளின எண்ணிகன�  =
256
32

8=

எைவை ெல்்பரின மூைககூறு ைொயப்பொடு S8.

12.  W2 = 2g W1 = 75 g

 ΔTf = 0.2 K Kf = 5.12 K Kg mol–1

 M2 = ?

 

M K W
T W

g mol

f

f
2

2

1

1

1000 5 12 2 1000
0 2 75

682 66

=
× ×
∆ ×

=
× ×

×

= −

.
.

.

13.உரிய �னரெலில் ெவ்வூடு  
 ்பரைல் அழுத்தம (p1) = CRT

  

=

=
×

×

W
M V

RT

RT

2

2

6
60 1

 குளுகவ�ொஸ் �னரெலில் ெவ்வூடு்பரைல் அழுத்தம 

   (p2) = =
×

×
W RT2

180 1

 ஐவெொவ்டொனிக �னரெலுககு ,

 p1 = p2

 

6
60 180

6
60

180

18

2

2

2

RT W RT

W

W g

=

⇒ = ×

=

14. 
i = க�ட�ய�ப�ட ப��

க���ய� ப�� (கண��ட�ப�ட)

ச�ொடுக�ப்பட்டனை ΔTf = 0.680 K

 m = 0.2 m

 ΔTf (�ண்்டறியப்பட்டது) = 0.680 K

 ΔTf (�ணககி்டப்பட்டது) = Kf . m

 = 1.86 K Kg mol–1 × 0.2 mol Kg–1

 = 0.372 K

 
i

T
K
Kf

=
∆
∆

= =
( T ) .

.
.f 0 680

0 372
1 82க�ட�ய�ப�ட�

கண��ட�ப�ட�

MCQ

1

1 8
1

.

.
880

0 25
0 01
0 25

0 04
.

.

.
. M

ேமாலா���
கைரெபா�� ேமா�க�� எ��
ைக 

கைர	பா�� �ைற

 ெரியொை வின்ட (ஈ).

2.  ெரியொை வின்ட (ஈ). வமொைொலிடடி மற்றும 
வமொல்பினைம சைப்பநினைனய ச்பொறுதது 
அனமைதில்னை.

3.   M1 × V1 = M2 × V2 [∵ 0.1 M   
Al(OH)3 ஆைது 3 × 0.1 = 0.3 M OH– அயனி�ன்ள 
்தருகி்றது ]

       0.3 × V1 = 0.1 × 21

 
V ml1

0 1 21
0 3

7=
×

=
.
.

 ெரியொை வின்ட (ஆ).

4. PN2 = 0.76 atm

 KH = 7.6 × 104

 x = ?
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 PN2  = KH . x

 0.76 = 7.6 × 104 × x

 
∴ =

×
= × −x 0 76

7 6 10
1 104

5.
.

ச�யான �ைட (ஈ)

5. KH = 8 × 104

 
xN in air2

0 5( ) = .

 சமொத்த அழுத்தம = 4 atm
னநேடரஜனின ்பகுதி அழுத்தம = வமொல் பினைம × 
சமொத்த அழுத்தம   0.5 × 4 = 2

 

P KN H2

42 8 10

( )

= × ×

10 +
==

×

+ = ×

∴

8 10
2

10 1 4 10

10 40000 1

4

4

4

10
39999

2 5 10

=

= × −

 N2 ேமா�க�� எ���ைக 

 N2 ேமா�க�� எ���ைக 

 N2 ேமா�க�� எ���ைக 

 N2 ேமா�க�� எ���ைக 

 N2 ேமா�க�� எ���ைக 

கைரச�� N2 -� ேமா� ��ன�

 ைந�ரஜ
� ேமா�க�� எ���ைக
ேமா�க�� ெமா�த எ���ைக 

ச�யான �ைட (ஈ)

6 நேல்லியல்பு �னரெலுககு,

 ΔS�ைத்தல் ≠ 0 ; Hence ΔG�ைத்தல் ≠ 0

∴ ்தை்றொைது ΔG�ைத்தல் = 0 (ெரியொை வின்ட (ஈ))

7. ��ொர்்பன ன்ட ஆகனஸைடு அதி� அ்ளவு 
நினைபபுத்தனனமயுன்டய ைொயு வமலும குன்றைொை 
செனறி விதி மொறிலினய உன்டயது.

8. Ptotal  = P1 + P2

= P1x1 + P2x2   x1 + x2 = 1

= P1 (1 – x2) + P2x2  x1 = 1 – x2

= P1 – P1x2 + P2x2

 = P1 – x2 (P1 – P2)

 ெரியொை வின்ட (இ)

9. p = CRT

 
π =

n
V
RT

 pV = nRT ெரியொை வின்ட (ஆ)

10. எத்தைொல் மற்றும நீர்

 ெரியொை வின்ட (ஈ).

11. ச�ொடுக�ப்பட்டனை, (KH)A = x

  (KH)B = y

  

x
x
A

B

= 0 2.

  

x
x in solution

B

A









 =?

  PA = x (xA) �னரெலில் – (1)

  PB = y (xB) �னரெலில் – (2)

  
x
x

P
P

x
y

x
x

x
y

x
y

x
y

B

A

B

A

B

A









 = ×

= ×

= × =
1

0 2
5

.

கைரச��

(ச�யான �ைட (ஈ))

12 2

1

. ∆
=

P
P

n
no

 W2 = 6.5 g

 W1 = 100 g

 Kb = 0.52

 

∆
=

−
=

×
×

P
P

W M
M W

M

o
2 1

2 1

2

760 732
760

6 5 18
100

.

 ∴ M2 = 31.75

 ΔTb = Kb . m

        
=

× ×
×

=
0 52 6 5 1000
31 75 100

1 06. .
.

.

 Tb – 100 = 1.06

 Tb = 100 + 1.06

      = 101.06 ≈ 101o C

Key answers.indd   327 14-09-2018   19:47:37

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



328

13. 
P

Po
∆

= x2 (�னரச்பொருளின வமொல் பினைம)

 ெரியொை வின்ட (ஆ)

14. ெரியொை வின்ட (ஈ) 0.1�×�3�ion�[Ba2+, 2NO3
–]

    0.1 × 3 ion [2 Na+, SO4
–]

15. (p1)அயனியொ்தல்  = (p2)குளுகவ�ொஸ் 

 C1RT = C2RT

 

W
M

W
M

n

n

1

1

2

2

6
30

0 025

6
0 025 30

8

=

=

∴ =
×

=

( )
.

.

∴ மூைககூறு ைொயப்பொடு = C8H16O8 (ெரியொை வின்ட (ஆ))

16. KH = 4 × 104 atm

 

tm

x

O

O

2

2( ) = ?
கைரச��

கா�� 

P K x

x

x

O H O

O

O

2 2

2

2

0 4 4 104

( ) = ( )
= × ( )

⇒ ( )

.

=
×

= × −0 4
4 10

1 104
5.

கைரச��

கைரச��

கைரச��கா�� 

ச�யான �ைட (இ)

17. H2SO4 நேொர்மொலிடடி =  (இ்டமச்பயரும 
H+ அயனி�ள)×M

        = 2 × 1.25

        = 2.5 N

18.ΔH�ைனை  எதிர்ககுறியுன்டயது வமலும சரௌைட 
விதியிலிருநது விை�ல் அன்டகி்றது.

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

19. ∆
=

P
P

xo sugar

 3.5 × 10–3 = xெர்க�னர

x

O

H O

+ =

∴ = − =

2

2

1

1 0 0035 0 9965. . ச�யான �ைட (ஈ)

ச��கைர 

CH2O 

12 + 2 + 16 = 30

20 2. ∆
=

P
P

xo

100 90
100

92
92

1100
10

1 10

9

2

2 1

12 1

2

2

2

2

−
=

+

= =⇒
+

=

=

⇒

n
n n

nn n
n

n

n

n ==

⇒ =

⇒ =

= =

1
9
1
9

9
80
9

8 89

2

2

2
2

2

W
M

W M

W g.

[

21. p	= CRT

 y = x (m)

 m = RT

 310 R = RT

 ∴ T  = 310 K

  = 37o C

 ெரியொை வின்ட (இ)

22. p = CRT

 

π

π

=
×

×

∴ =

=
× ×
× ×

=

−

−

W
M V

RT

M WRT
V

Kg mol

1 2 083 300
2 52 10 0 2

62 22

3. .

. 11

23. Ba (OH)2 பிரின�யன்டநது

 Ba2+ மற்றும 2OH– அயனி�ன்ளத ்தருகி்றது

 

� �

�

(i– 1)
(n– 1)

i ��(n– 1)����
∴ n = i = 3 (for Ba(OH)2, �����) 
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24. 10% W
W

 என்பது 100g �னரெலில் 10g 
வெொடியம னெடரொகனஸைடு உள்ளன்த குறிககி்றது

=

=








10
40 

= =
0 1

0 25
0 1

2 5
.

.
.

. M

கைரெபா�� ேமா�க�� எ���ைக ேமாலா��

கைர	பா�� �ைற Kg 

25 1
1

1
1

. ( )
( )

( ) n(i )
( )

α =
−
−

−
−

i n
n

or
n

 ெரியொை வின்ட (இ)

26.  Na3PO4 ன ச�ொதிநினை ஏற்்றம அதி�ம 
(அயனி�ள எண்ணிகன� 4 ; 3 Na+, PO4

3–)

27. ΔTf = i × Kf × m

 

i T M W
K W

i

f

f

=
∆ × ×

× ×

=
× ×
× ×

=

2 1

2 1000

3 64 142 45
1 86 5 1000

2 5

.

.

.    

28.  ெம வமொைொல் KCl நீர்க�னரெலும 2o C 
உன்றநினைத்தொழ்னைக �ொடடுகி்றது.

 ெரியொை வின்ட (அ).

29. i = 0.54

 

α

α

=
−
−

=
−

−

= ×

=

( ) n
( )

)
( )

.

.

n
i
1

2

0 46 2

0 92

1

30. கூற்று மற்றும �ொரணம இரண்டும ெரி வமலும 
�ொரணமொைது ெரியொை கூற்றிற்க�ொை வி்ளக�மொகும.

40.

 ச�ொடுக�ப்பட்டனை

 வமொைொரிடடி = 12 M HCl

 �னரெலின அ்டர்ததி = 1.2 g L–1

  12M HCl-ல் 1 லிட்டர் �னரெலில் 12 வமொல் HCl 
உள்ளது.

K

W g

W g

T

M

f

f

=

=

=

∆ =

=

1 86

5

45

3 64

142

2

1

2

.

.

 
=ேமாலா���

கைர�பா�� �ைற  Kg
கைரெபா�
ெமா	க�� எ���ைக

நீரின நின்ற �ணககிடு்தல் 

1 லிட்டர் HCl நின்ற = density × volume

   = 1.2 gmL–1 × 1000 mL

   = 1200 g

HCl நின்ற =  HCl வமொல்�ளின எண்ணிகன� × 
HCl வமொைொர் நின்ற

  = 12 வமொல் × 36.5g வமொல்–1

   = 438 g

நீரின நின்ற = HCl �னரெலின நின்ற – HCl நின்ற

நீரின நின்ற = 1200 – 438 = 762 g

   m

=

=

12

0 762
15 75

.
.

ேமாலா���

41. C = 0.25 M

 T = 370.28 K

 (π)குளுகவ�ொஸ்  = CRT

(π)  =0.25 mol L–1 × 0.082L atm K–1mol–1 × 370.28K

   = 7.59 atm

42. 

ேமாலா��� =
கைர�பா�� �ைற Kg 

= =7 5

75
0 1

.
.

கைரெபா�
 ேமா	க�� எ���ைக

�ைள��� ேமா	க��
எ���ைக 

�ைள��� �ைற
�ைள��� ேமாலா� �ைற

   

Kg

m

=

=

0 1

0 5

0 2

.

.

.

ேமாலா���

43. DTf = Kf. m

 ie DTf a m

 

m m

m m

CH OH

C H OH

3

2 5

10
32
0 1

3 125

20
46
0 2

2 174

−

−

=







=

=







=

.
.

.
.

  \	சமத்தைொல் �னரெலின உன்றநினைத்தொழ்வு 
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அதி�ம எைவை அக�னரெல் குன்றைொை 
உன்றநினைனயகச�ொண்டுள்ளது.

44. 10–4M K2SO4 �னரெலில் 10–4 ச்பொட்டொசியம 
ெல்வ்பட உள்ளது .

 K2SO4 மூைககூறு மூனறு அயனி�ன்ள 
ச�ொண்டுள்ளது (2K+ and 1SO4

2–)

1 வமொல் K2SO4-ல் 3 × 6.023 × 1023 அயனி�ள உள்ளை

10–4 வமொல் K2SO4 -ல் 3 × 6.023 × 1023 × 10–4 அயனி�ள 
உள்ளை

 = 18.069 × 1019

45. (kH)ச்பனசீன = 4.2 × 10–5 mm Hg

 மீதவ்தனின �னரதி்றன = ?

 P = 750mm Hg  P = 840 mm Hg

 செனறி விதிப்படி,

 P = KH . x�னரெலில்.

 750mm Hg = 4.2 × 10–5 mm Hg . x�னரெலில்

  
⇒ =

× −x
750

4 2 10 5.கைரச��

 �னரதி்றன = 178.5 × 105

 இன்தபவ்பொைவை  P = 840 mm Hg

 

 
840

4 2 10

200 10

5

5

. ×
= ×

−

−

கைர�ற�

46. DTf = 0.093oC = 0.093K

 m = ?

 Kf = 1.86K Kg mol–1

 DTf = Kf . m

 

∴ =
∆

=

=
=

−

−

m
T

K

K

K Kgmol

mol Kg

m

f

f

0 093

1 86

0 05

0 05

1

1

.

.

.

.

47. P mm HgC H6 6

0 640=

 W2 = 2.2 g (ஆவியு்றொ �னரச்பொருள)

 W1 = 40 g (ச்பனசீன)

 P�னரெல்  = 600 mm Hg

 M2 = ?

 

P P

P
x

n

n n

o − =

− =
+

0 2

2

1 2

640 600

640

 

40

640

0 0625

2 2 78

0 0625 40

68 64

2

1

2 1

2 1

2

1

=

=
×
×

= ×
×

= −

n

n

W M

M W

M

g mol

.

.

.

.

UNIT -10

வைதி பினணபபு�ள
KEY FOR MCQs

1. வெர்மம  னமய அணு மீது உள்ள இனணதி்ற 
எைகடரொன�ளின எண்ணிகன�

 XeF2    10
 AlCl3    6
 SF6     12
 SCl2    8

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

2. A O C O B

N N
N

V e
b= − +





= − +





= − =

= − +





= −

2

6 4
4

2

6 6 0

4 0
8

2

4 4 == 0

/ -� �ைறசா� ���ைம

C -� �ைறசா� ���ைம

 \	ெரியொை வின்ட (ஈ) – (0, 0, 0)

∴n1>> n2 ; n1+n2 ≈ n1[ ]

Key answers.indd   330 14-09-2018   19:47:42

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



331

3. NH3 , PH3 - எைகடரொன அ்டர்வு,   
 CH3 – CH3 –  நேடுநினை ெ�பபினணபபு 

மூைககூறு.

 BH3 - எைகடரொன ்பற்்றொககுன்ற வெர்மம 

 ெரியொை வின்ட (இ)

4. 

 

S

OO

N

O O

O O

O

H H
C

நீரொைது σ பினணபன்ப மடடும ச�ொண்டுள்ளது π  
பினணபபு �ொணப்படுைதில்னை 

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

5. CH3 – C C – C –H

O
 2 – பியூடன்டனைல்

σ�பினணபபு�ள எண்ணிகன� = 8[4C-H;,3C-C;1C-O]

π பினணபபு�ள எண்ணிகன� = 3[2C-C; 1C-O]

\	விகி்தம = 8

3
6.

F
F

F

F

S

  ைழக�மொை முகவ�ொண இரு பிரமிடு ைடிைததின 
பினணபபுகவ�ொணம முன்றவய 90o மற்றும 120o

  l.p - b.p வினெ விைககு �ொரணமொ� 
பினணபபுகவ�ொணம 89o, 117o ஆ� குன்றகி்றது

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

ெரியொை கூற்று :

7. ஆகசிஜன மூைககூறு ்பொரொ �ொந்த ்தனனமயுன்டயது

ெரியொை �ொரணம

 இது ்தைது எதிர் பினணபபு மூைககூறு ஆர்பிட்டொலில் 
இரு ்தனித்த எைகடரொன�ன்ள ச்பற்றுள்ளது.

ெரியொை வின்ட (இ) கூற்று ெரி ஆைொல் �ரணம ்தைறு.

8. ெரியொை வின்ட (ஆ) - இரண்டு ்பொதிய்ளவு நிரப்பப்பட்ட 
ஆர்பிட்டொல்�ள வமற்ச்பொருநதுகின்றை.

9. ClF3 – Sp3d இைக�ைபபு

 NF3 - Sp3 இைக�ைபபு

 BF3 - Sp2 இைக�ைபபு

 ெரியொை வின்ட (ஈ).

10. ெரியொை வின்ட (ஆ) Sp3 இைக�ைபபு.

  ஆர்பிட்டல் ைடிைனமபபு நேொனமுகி ைடிைம 
பினணபபுகவ�ொணம 109o28' 

11. பினணபபுத ்தரம = 1

2
 (nb – na)

 பினணபபுத ்தரம O2
2– = 1

2
 (8 – 6) = 1

 பினணபபுத ்தரம C2
+ = 1

2
 (5 – 2) = 1.5

 பினணபபுத ்தரம O2 = 1

2
 (8 – 4) = 2

 பினணபபுத ்தரம C2
2– = 1

2
 (8 – 2) = 3

12. PCl5 – Sp3d இைக�ைபபு

 
S P P Px y z x y
, , , 2 2−

ம��� 

 ெரியொை வின்ட (இ).

13. ெரியொை வின்ட (ஆ) O2 > O3 > H2O2

 2 > 1.5 > 1
14. O2

2– ன்டயொ �ொந்த  ்தனனமயுன்டயது கூடு்தல் 
இரண்டு எைகடரொன�ள π*

2Py
 மற்றும  π*

2Pz
 எதிர் 

பினணபபு மூைககூறு ஆர்பிட்டொலில் 
இரடன்டயொகின்றை(ெரியொை வின்ட (ஆ))

15. பினணபபுத ்தரம = 1

2
 (nb – na)

 2.5 = 1

2
 (8 – na)

 ⇒ 5 = 8 – na

 ⇒	na = 8-5 = 3 (ெரியொை வின்ட (அ))
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16.  IF5 - 5 பினணபபு இரடன்ட + 1 ்தனித்த இரடன்ட

 இைக�ைபபு Sp3d2

I

F

FF

F F
ைடிைம ெதுர பிரமிடு

17. ெரியொைக கூற்று :

  அனைதது Sp3d இைக�ைபபு ஆர்பிட்டொல்�ளும 
ெமமொைனை

 \	்தை்றொைக கூற்று : ெரியொை வின்ட (இ)

18. SeF4, XeO2F2 - Sp3d இைக�ைபபு,

 ெரியொை வின்ட (அ) T-ைடிைம னமய அனுவின 
மீது ஒரு ்தனித்த எைகடரொன இரடன்ட உள்ளது.

19. H2O - னமய அணு Sp3 இைக�ைப்பன்டநதுள்ளது

 NO2
– - னமய அணு Sp2 இைக�ைப்பன்டநதுள்ளது

 BF3 - னமய அணு Sp2 இைக�ைப்பன்டநதுள்ளது

 NH2
– - னமய அணு Sp3 இைக�ைப்பன்டநதுள்ளது

 ெரியொை வின்ட (இ).

20. NO3
– - Sp2 இைக�ைபபு, முகவ�ொணத்த்ளம 

 H3O
+ - Sp3 இைக�ைபபு, பிரமிடு

 ெரியொை வின்ட (அ).

21. 
Sp Sp Sp Sp Sp

CH CH C CH C
3 3

3 3= − ச�யான �ைட (அ)

22. XeF2-ம ICl2
– -ம ஒவர ைடிைமுன்டயது

23. CH CH CH CH CH CH CH
Sp Sp Sp Sp3 3 2

4 3 3 2 2, , ,− = ≡

 25, 25, 33.3, 50
 ெரியொை வின்ட (அ).

24. Co2 - வநேர்வ�ொடு

 C2H2 - வநேர்வ�ொடு

 ெரியொை வின்ட (இ).

25. l.p - l.p > l.p - b.p > b.p - b.p
 ெரியொை வின்ட (இ)

26. ClF3 - Sp3d இைக�ைபபு, 'T' ைடிைம 

 ெரியொை வின்ட (இ).

27.

 

O

HH δδ

2δ

++

–

 ெரியொை வின்ட (ஈ)

28. ெரியொைக கூற்று - உ்டனினெவு இைக�ைபபு 
ைடிைனமப்பொைது, ்பங்வ�ற்கும எந்த அனமபன்ப 
வி்டவும குன்றந்த  ஆற்்றனை ச�ொண்டிருக� வைண்டும.

 ெரியொை வின்ட (இ)

29. NH4Cl (ெரியொை வின்ட (அ))

30. 4U

UNIT - 11
EVALUATE YOURSELF - KEY 
2.

66

11

22

33

44

55
2233

44

55 66

11

11
22

ைச�ேளாெஹ�சா-1, 4-ைட ஈ�

எ�தைன� ைச�ேலாெஹ�	ேச�

3.

44

55

66

11

22

33

33

22

11

66

55

44

NO2

NO2

Cl

Cl

CH3

CH3H3C

1,3-ைட ைந�ேரா ெப���

p-ைட �ேளாேரா ெப���

1,3,5-�ைர ெம��� ெப���

4.
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C4H10 O மா��ய�க�

33

22

11

OH

44

33

22
11

33

22

11

OH

33

22
OH

OH

11

33

22

11

O

22

11

O

11

33
22

O

22

11

 �ர�ப�-1-ஆ�

2-ெம�� �ர�ப�-1-ஆ�

2-ெம�� �ர�ப�-2-ஆ�

2-��தா
	 �ர�ேப� 

���ட�-2-ஆ�

1-��தா
	 �ர�ேப�

ஈ�தா
	 ஈ�ேத�

5. �ரிமச வெர்மததின நின்ற w = 0.2346 g
 நீரின நின்ற (x) = 0.2754 g
 CO2-ன நின்ற (y) = 0.4488 g

y
w

   = × ×
12
44

100

               

                     

= × ×
12
44

0 4488
0 2346

100.
.

               = 52.17 %

   
x
w

= × ×
2

18
1000

2
18

0 2754
0 2346

                                     = × ×
.
.

1100

= 13.04 %
  = − +[ ( . . )]100 52 17 13 04
      = − =100 65 21 34 79. . %

  ஆ��ஜ�� சத�த�

கா�ப�� சத�த�

ைஹ�ரஜ�� சத�த�

6. �ரிமச வெர்மததின நின்ற (w)=0.16 g 

 வ்பரியம ெல்வ்படடின நின்ற (x) = 0.35 g

 
x
w

   

                     

= × ×
32

233
100

                 

                      

= × ×
32

233
0 35
0 16

100.
.

              = 30.04 %

ச�ப�� சத�த�

7.  �ரிமச வெர்மததின நின்ற  
 (w)=0.185 g 

 சில்ைர் புவரொனமடின நின்ற (x) = 0.320 g

                     

x
w

   = × ×
80

188
100

   

                     

= × ×
80

188
0 32

0 185
100.

.
 = 73.6 %

�ேரா��� சத�த� 

 �ரிமச வெர்மததின நின்ற (w)=0.40 g 

 சில்ைர் அவயொன்டடின நின்ற (x) = 0.235 g

x
w

   = × ×
127
235

100

               = × ×
127
235

0 235
0 40

100.
.

                = 31.75 %

அேயா��� சத�த�

8. �ரிமச வெர்மததின நின்ற (w)=0.33 g  
 Mg2P2O7-ன நின்ற (x) = 0.397 g

x
w

 = × ×
62

222
100

= × ×
62

222
0 397
0 33

100.
.

= 33.59 %

பா�பர�� சத�த�

9. �ரிமச வெர்மததின நின்ற (w) = 0.3 g

 ெல்பயூரிக அமிைததின தி்றன (N) = 0.1 N

 ெல்பயூரிக அமிைததின �ைஅ்ளவு (V) = 30 mL

  30 ml 0.1 N ெல்பயூரிக அமிைம = 30 ml 0.1  N 

அமவமொனியொ
NV

w
  

  
 

 =
×

×






×

14
1000

100

=
× ×

×






×

14 0 1 30
1000 0 3

100.
.

= 14 %

ைந�ரஜ�� சத�த� 
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UNIT -11

MCQs

1. (அ)  2. (அ) 3. (இ) 4.  (அ) 5. (ஈ) 6. (அ)
7.  (ஆ) 8. (இ) 9. (இ) 10. (அ) 11. (ஆ) 12. (இ)

13. (இ) 14. (இ) 15. (ஈ) 16. (ஆ) 17. (இ) 18. (இ)
19. (ஆ) 20. (ஆ) 21. (இ) 22. (ஈ) 23. (இ) 24. (ஆ)
25. (ஆ) 26. (அ) 27. (இ) 28. (ஈ) 29. (ஆ) 30. (அ)

Question No : 38

 (i) 2,3,5-trimethylhexane 

 (ii) 2-bromo-3-methylbutane

 (iii) methoxymethane

 (iv) 2-hydroxybutanal

 (v) buta-1,3-diene

 (vi) 4-chloropent-2-yne

 (vii) 1-bromobut-2-ene

 (viii) 5-oxohexanoic acid

 (ix) 3-ethyl-4-ethenylheptane

 (x) 2,44-trimethylpent-2-ene

 (xi) 2- methyl-1-phenylpropan-1-amine

 (xii) 2,2- dimethyl-4oxopentanenitrile

 (xiii) 2-ethoxypropane

�(xiv)� 1-fluoro-4-methyl-2-nitrobenzene

 (xv) 3-bromo-2-methylpentanal

Question No : 39
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(i)

3-ethyl-2-methyl-1-pentene

(ii)

1,3,5-trimethylcyclohex-1-ene

(iii) I

tertiarybutyl iodide

(iv) O

Cl

3-Chlorobutanal

(v)
Cl

OH

3-Chlorobutanol

(vi)
Cl

2-chloro-2-methylpropane

(vii) Cl

2,2-dimethyl-1-chloropropane

(viii)

3-methylbut-1-ene

(ix)
HO

HO

butan-2,2-diol

(x)
octan-1,3-diene

(xi)

1,5-dimethylcyclohexane

(xii)

Cl

2-chlorobut-3-ene

(xiii)
HO

2-methylbutan-3-ol

(xiv) O
acetaldehyde

Key answers.indd   335 14-09-2018   19:47:47

athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



336

UNIT -12

MCQs

1.(ஈ) 2.(அ) 3. ( ஆ) 4. (இ) 5. (ஈ) 6. (இ)
7. (ஈ) 8. (ஈ) 9. (இ) 10. (ஈ) 11. (அ) 12. (ஈ)

13. (இ) 14. (ஈ) 15. (இ)
 

UNIT -13

MCQs

1.(ஆ) 2.(ஆ) 3. (ஈ) 4. (அ) 5. (இ) 6. (அ)
7. (இ) 8. (ஆ) 9. (அ) 10. (இ) 11. (ஈ) 12. (அ)
13. (அ) 14. (அ) 15. (இ) 16. (அ) 17. (இ) 18. (ஈ)
19. (ஈ) 20. (அ) 21. (ஈ) 22. (ஈ) 23. (அ) 24. (ஆ)
25. (ஈ)  26. (ஆ) 27. (அ) 28. (அ) 29. (இ) 30. (ஈ)

UNIT -14

MCQs

1.(ஆ) 2.(அ) 3. (அ) 4. (ஆ) 5. (அ) 6. (ஈ)
7. (ஆ) 8. (இ) 9. (இ) 10. (அ) 11. (இ) 12. (இ)
13. (ஈ) 14. (ஆ) 15. (இ) 16. (ஆ) 17. (அ) 18. (ஆ)

19. (அ) 20. (ஈ ) 21. (அ) 22. (இ) 23. (இ) 24. (ஆ)
25. (இ) 

UNIT -15

MCQs

1.(ஈ) 2.(அ) 3. ( ஆ) 4. (இ) 5. (இ) 6. (ஆ)
7. (ஈ) 8. (இ) 9. (அ) 10. (ஈ) 11. (இ) 12. (இ)
13. (இ) 14. (ஆ) 15. (ஈ) 16. (அ) 17. (ஈ)
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்பொ்டபபுை ைல்லுநேர்�ள மற்றும 
வமைொயைொ்ளர்�ள
நேல் அறிவுனரஞர்
முனைைர் E.முரு�ன 
வ்பரொசிரியர் மற்றும துன்றத ்தனைைர் 
இயற்வைதியியல் துன்ற 
செனனை ்பல்�னைக�ழ�ம 
கிண்டி ை்ளொ�ம, செனனை 
முனைைர் M. ்பழனிசெொமி 
வ்பரொசிரியர் (ஓயவு), வைதியியல் துன்ற 
அண்ணொ ்பல்�னைக�ழ�ம,  செனனை
முனைைர் V.சுபரமணியம 
வ்பரொசிரியர்  (ஓயவு), வைதியியல் துன்ற 
்பசனெயப்பன �ல்லூரி,  செனனை
முனைைர் P. செல்ைம 
வ்பரொசிரியர், வைதியியல் துன்ற  
இநதிய ச்தொழில்நுட்பக �ழ�ம – செனனை 
முனைைர் மங்�்ள சுந்தர் கிருஷணன 
வ்பரொசிரியர், வைதியியல் துன்ற 
இநதிய ச்தொழில்நுட்பக �ழ�ம – செனனை 
வ்பரொசிரியர்  B. விஸ்ைநேொ்தன 
உ்தவி வ்பரொசிரியர்  (ஓயவு) 
வைதியியல் துன்ற, இநதிய ச்தொழில்நுட்பக �ழ�ம 
செனனை 
வ்பரொசியர் V.R. விஜயரொ�ைன 
வ்பரொசிரியர் மற்றும துன்றத ்தனைைர் (ஓயவு) 
இயற்வைதியியல் துன்ற 
செனனை ்பல்�னைக�ழ�ம
முனைைர் P. ரொஜ்குமொர் 
�ரிம வைதியல் துன்ற, 
வைதி அறிவியல் ்பளளி , 
செனனை ்பல்�னைக�ழ�ம, 
கிண்டி ை்ளொ�ம, செனனை
முனைைர் U. சைங்�்ட சுபபிரமணியன 
முதுநினை உ்தவிப வ்பரொசிரியர் 
ெொஸ்தரொ நி�ர்நினைப ்பல்�னைக�ழ�ம 
்தஞ்ெொவூர்

திரு. S. ்பொைகுருநேொ்தன 
்தனைனம ஆசிரியர் (ஓயவு) 
NLC ஆண்�ள வமல்நினைப ்பளளி 
சநேயவைலி, �்டலூர் மொைட்டம
திரு. L. ்பல்்தெொர் 
முது�னை ஆசிரியர் அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
ச்தொடடியம திருசசி 
திரு.K. துனரசெநதிரன 
முது�னை ஆசிரியர்  
சினமயொ விதயொையொ வமல்நினைப ்பளளி 
சினமயொநே�ர், விரு�ம்பொக�ம செனனை 
திரு.S.ெசிகுமொர் 
முது�னை ஆசிரியர் கரீன �ொர்்டன ச்பண்�ள 
சமடரிககுவைஷன வமல்நினைப ்பளளி 
ச்பருநதுன்ற ஈவரொடு

்த�ைல் ச்தொழில்நுட்ப 
ஒருங்கினணப்பொ்ளர்
்டொக்டர் K. இரொவஜநதிரகுமொர் 
உ்தவிப வ்பரொசிரியர் (SR) 
வைதியியல் துன்ற VIT செனனை
D.ைசுரொஜ் 
்பட்ட்தொரி ஆசிரியர் 
ஊரொடசி ஒனறிய நேடுநினைப ்பளளி,  ச�ொெபபூர் 
புழல் திருைளளூர் மொைட்டம
S.சியொம்ளொ 
்பட்ட்தொரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆதிதிரொவி்டர் நேை உயர்நினைப்பளளி,  
புளியநவ்தொபபு செனனை

Content Readers
திருமதி R.C. ெரஸ்ைதி 
்தனைனம ஆசிரினய 
அரசுப ச்பண்�ள வமல்நினைப ்பளளி 
அவெொகநே�ர், செனனை 
முனைைர் M. அல்வ்பொனஸ் 
்தனைனம ஆசிரியர் (ஓயவு) 
அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
ெதுரங்�ப்படடிைம 
�ொஞ்சிபுரம மொைட்டம
திரு.G.இரொவஜநதிரன 
்தனைனம ஆசிரியர் (ஓயவு) 
்தநன்த ச்பரியொர் அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
புழுதிைொக�ம செனனை 
திருமதி M. விமைொ 
முது�னை ஆசிரினய 
அரசுப ச்பண்�ள வமல்நினைப ்பளளி 
அவெொகநே�ர், செனனை 
திருமதி A. சஜயொ 
முது�னை ஆசிரினய 
அரசுப ச்பண்�ள வமல்நினைப ்பளளி 
அவெொகநே�ர், செனனை 

Co-ordinator – Logistics
திரு. P. ெங்�ரலிங்�ம 
முது�னை ஆசிரியர் அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
வமைகவ�ொடன்ட மதுனர மொைட்டம
திரு.A.்பழனிவைல்ரொஜ் 
உ்தவிப வ்பரொசிரியர் 
மொநிைக �ல்வியியல் ஆரொயசசி மற்றும ்பயிற்சி நிறுைைம 
செனனை 

்பொ்டநூல் உருைொக� குழு
்டொக்டர். S. சி்தம்பர விநேொய�ம 
மு்தல்ைர் முதது�்ளததூர் அரசு �னைக �ல்லூரி 
இரொமநேொ்தபுரம
்டொக்டர் S. அருள ஆண்்டனி 
வைதியியல் துன்றத ்தனைைர் 
மொநிைக �ல்லூரி செனனை
திரு. S. �ண்ணன  
உ்தவிபவ்பரொசிரியர்  மற்றும துன்றத ்தனைைர் 
முது�னை மற்றும ஆரொயசசி  துன்ற 
L.N. அரசு � �ல்லூரி (்தனைொடசி) 
ச்பொனவைரி
முனைைர்  A.னெயதமு�மது 
உ்தவிபவ்பரொசிரியர் 
ஆரொயசசி வைதியியல் துன்ற 
ெொ்த�ததுல்ைொ அப்பொ �ல்லூரி 
திருசநேல்வைலி 
முனைைர் K. முரு� பூ்பதி ரொஜொ 
உ்தவிப வ்பரொசிரியர் 
இயற்வைதியியல் துன்ற 
மதுனர �ொமரொஜ் ்பல்�னைக�ழ�ம
முனைைர் V.S. �ொயதரி 
வ்பரொசிரியர் மற்றும துன்ற ்தனைைர் 
வைதியியல் துன்ற 
SSN �ல்வி நிறுைைங்�ள 
�ொைைொக�ம, செனனை 
முனைைர்  P.�ொமரொஜ் 
வ்பரொசிரியர் வைதியியல் துன்ற 
வைல்ச்டக  ஆைடி 
செனனை 
திருமதி C.E. ருகமணி சஜயநதி 
முது�னை ஆசிரியர் சி. �ல்யொைம ம�ளிர் 
வமல்நினைப ்பளளி 
சிந்தொதிரிபவ்படன்ட, செனனை
திரு. D. சஜ�னநேொ்தன 
முது�னை ஆசிரியர் 
S.G.R. அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
ச�ொெைனபுதூர் வைலூர்
திரு. இரொ. சுபபிரமணியன 
முது�னை ஆசிரியர் 
அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
மனையப்பொன்ளயம 
வ�ொபிசெடடிப்பொன்ளயம, 
ஈவரொடு
திருமதி.  C. மெொைடசுமி 
முது�னை ஆசிரியர்  
மொ�ொை வமல்நினைப ்பளளி செனனை 
திருமதி A. செைன சஜயநதி 
முது�னை ஆசிரியர் 
புனி்த ரவ்பல் ச்பண்�ள வமல்நினைப ்பளளி 
ெொநவ்தொம செனனை
முனைைர் S.ெங்�ர் 
முது�னை ஆசிரியர் 
அரசு வமல்நினைப ்பளளி 
திருபபுககுழி �ொஞ்சிபுரம மொைட்டம

வமல்நினை மு்தைொம ஆண்டு – வைதியியல்
்பொ்டநூல் ஆக�ம

�னை மற்றும ைடிைனமபபுக குழு
்பக� ைடிைனமபபு
Thy Designers & Computers, Chennai

In-House - QC 
்ப. அருண் �ொமரொஜ்
சஜரொல்டு வில்ென 
அடிென ரொஜ் 
மவைொ�ர் இரொ்தொகிருஷணன
அடன்ட ைடிைனமபபு 
�திர் ஆறுமு�ம
ஒருங்கினணப்பொ்ளர்
ரவமஷ முனிெொமி

இநநூல் 80ஜி.எஸ்.எம. எலி�ண்ட வமபலிதவ்தொ ்தொளில் 
அசசி்டப்படடுள்ளது.
ஆபசெட முன்றயில் அசசிடவ்டொர்:

்பொ்ட ைல்லுநேர் மற்றும 
ஒருங்கினணப்பொ்ளர்
பூ்பதி இரொவஜநதிரன,  
துனை இயககுைர் 
ச்தொ்டக�க �ல்வி இயக��ம, செனனை.

வினரவுக குறியீடு வமைொண்னமக குழு 
இரொ. சஜ�நேொ்தன
இன்டநினை ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.நே.நி. ்பளளி, �வணெபுரம- வ்பொளூர், 
திருைண்ணொமனை மொைட்டம.
நே. சஜ�ன
்பட்ட்தொரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.வம.நி. ்பளளி, உததிரவமரூர், �ொஞ்சிபுரம மொைட்டம. 
வஜ.எப. ்பொல் எடவின ரொய
்பட்ட்தொரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.நே.நி. ்பளளி, இரொககிப்படடி, வெைம மொைட்டம.
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