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கற்ைலின் ரநாககஙகள் : 

இநத பாடப்பகுதிலய கற்்றறிநத பின்னர,
 அரீனியஸ், சைளரி – ப்ோனஸ்டட்

மற்றும் லூயி சகாளலக ஆகியேற்றின
அடிப்பலடயில் வ்சரமஙகலள அமிைஙகள
மற்றும் காேஙகள எ்ன ேலகப்படுத்துதல்.

 pH அளவீட்லட ேலேயறுத்தல், pH மற்றும்
pOH ஆகியேற்றிற்கிலடவய உளள
சதாடரலப நிறுவுதல். 

 நீர அயனியாக்கத்தில் நிைவும்்சமநிலைலய
விளக்குதல் .

 ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதிலய விளக்குதல்
மற்றும் ஒரு ேலிலம குல்றநத 
மினபகுளியின பிரிலக மாறிலி மற்றும்
பிரிலக வீதம் ஆகியேற்றிற்கிலடவய
உளள சதாடரலப ேருவித்தல்.

 சபாது அயனி விலளவுக்  சகாளலக மற்றும்
தாஙகல் ச்சயல்முல்றலய விளக்குதல்.

 தாஙகல்கலே்சலைதயாரிக்க  சைனடர்சன
்சமனபாட்லட பயனபடுத்துதல்

 கலேதி்றன சபருக்கத்லத கணக்கிடுதல், 
கலேதி்றன மற்றும் கலேதி்றன 
சபருக்கத்திற்குஇலடவயஉளளசதாடரலப
புரிநது சகாளளுதல்.

 அயனிச ்சமநிலை சதாடரபா்ன
கணக்கீடுகலள தீரத்தல்.

ஆகிய தி்றனகலள மாணேரகள சபறுேர.

8

பீட்டர் ேஜாசப் வில்லியம் டீைப

பீட்டர் ேஜாசப் வில்லியம் 
டீைப என்பார் ஒரு டச்சு 
அெமரிக்க நாடுகைளச் சார்ந்த 
ேவதியியல் அறிஞர் ஆவார். 
இவர் மின்பகுளிக் கைரசல் 
ெ க ா ள் ை க யி ை ன ய ளி த் து 
ெபரும் பங்காற்றினார். 
ேமலும் மூலக்கூறுகளின் 
இரு முைன திருப்புதிறன் 
பற்றி ஆய்ந்தளித்தார். 
விளிம்பு வைரபடம் மற்றும் 
இருமுைன  திருப்புதிறைனக் 
ெகாண்டு மூலக்கூறுகளின் 
வ டி வ ை ம ப் ை ப 
கண்டறிந்தலுக்காக டீேப 
1936 ஆம் ஆண்டிற்கான 
ேவதியியலில் ேநாபல் 
பரிசிைனப் ெபற்றார்.

அயனிச் சமநி்லஅலகு
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பாட அறிமுகம்:

வேதிச்சமநிலை பற்றி XI ேகுப்பில் நாம் முன்னவே கற்்றறிநவதாம். இநதப் பாடப்பகுதியில், 
அயனிச ்சமநிலை குறிப்பாக அமிை-காேச ்சமநிலை பற்றி கற்க உளவளாம். நம் உடலில் நிகழும் 
பல்வேறு முக்கிய ச்சயல்முல்றகளில் நீரச்சமநிலை நிைவுகி்றது. எடுத்துக்காட்டு: இேத்தத்தில் 
காணப்படும் காரபானிக் அமிைம் – லபகாரபவ்னட் தாஙகல் கலே்சல்.

H O (aq)+HCO (aq) H CO (aq)+H O(l)3
+

3
-

2 3 2

நம் அன்றாட ோழ்வில் பல்வேறு வேதிப்சபாருட்கலள கடநது ச்சல்கிவ்றாம். அேற்றில், 
அமிைஙகளும், காேஙகளும் மிக முக்கியாமா்னலேயாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பாலில் ைாக்டிக் 
அமிைமும், வினிகரில் அசிட்டிக் அமிைமும், வதனீரில் டானிக் அமிைமும் உளள்ன. வமலும், 
அமிைநீக்கி மாத்திலேகளில் அலுமினியம் லைட்ோக்ல்சடு / சமக்னீஷியம் லைட்ோக்ல்சடு 
ஆகியலே உளள்ன. அமிைஙகள மற்றும் காேஙகள பல்வேறு சதாழிற் பயனகலள சபற்றுளள்ன. 
எடுத்துக்காட்டாக, உேத்சதாழிலில் கநதக அமிைமும், வ்சாப்பு சதாழிலில் வ்சாடியம் லைட்ோக்ல்சடும் 
பயனபடுத்தப்படுகின்ற்ன. எ்னவே, அமிைஙகள மற்றும் காேஙகளின பண்புகலள புரிநதுசகாளளுதல் 
முக்கியமா்னது.

அமிைஙகள, காேஙகள பற்றிய ேலேயல்றகள மற்றும் நீரக்கலே்சல்களில் அேற்றின அயனியாதல் 
ஆகியலே குறித்து இநதப் பாடப்பகுதியில் கற்க உளவளாம். pH அளவீடு மற்றும் அமிைஙகள, காேஙகள 
அேற்றின நீரக்கலே்சல்களில் உருோக்கும் கூறுகளின ச்சறிவுகலள நிரணயிக்க வேதிச ்சமநிலை 
சகாளலககலள பயனபடுத்துதல் ஆகியேற்ல்ற பற்றி நாம் கற்வபாம்.

8.1 அமிலஙகள் மற்றும் காரஙகள்
‘அமிைம்’ எனும் ச்சால்ைா்னது ‘acidus’  எனும் புளிப்பு எ்னப் சபாருளபடும் கிவேக்க சமாழிச 

ச்சால்லிலிருநது ேருவிக்கப்பட்டது. இதன சபாருள ”புளிப்புச சுலே” எனபதாகும். அமிைஙகள புளிப்புச 
சுலேயுலடயலே, நீை நி்ற லிட்மஸ் தாலள சிேப்பாக மாற்்றக்கூடியலே. வமலும், ஜிஙக் வபான்ற 
உவைாகஙகளுடன வில்னப்பட்டு லைட்ேஜன ோயுலே சேளிவயற்்றக்கூடியலே. இவதவபாை 
காேஙகள க்சப்பு சுலேயுலடயலே வமலும், இலே சிேப்பு நி்ற லிட்மஸ் தாலள நீை நி்றமாக 
மாற்்றக்கூடியலே எனபலத நாம் முநலதய ேகுப்புகளில் கற்்றறிநதுளவளாம்.

அமிைஙகள மற்றும் காேஙகளின பண்புகலள விளக்குேதற்கு இநத பழலமயா்ன சகாளலககள 
வபாதுமா்னலேகளாக இல்லை. எ்னவே, அறிவியைாளரகள அமிை-காேஙகளின பண்புகலள 
அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு புதிய சகாளலககலள உருோக்கி்னர. 

அமிைஙகள மற்றும் காேஙகளின பண்புகலள விளக்குேதற்காக அரீனியஸ், ப்ோனஸ்டட் மற்றும் 
சைளரி மற்றும் லூயி ஆகிய அறிவியைாளரகளால் உருோக்கப்பட்ட சகாளலககலள நாம் கற்வபாம்.

8.1.1 அரீனியஸ் ககாள்்க
அமிைஙகள மற்றும் காேஙகள பற்றிய பழலமயா்ன சகாளலககளில் ஒனறு ஸ்வீடன நாட்டு 

வேதியியைாளர ஸ்ோண்வட அரீனயஸ் எனபேோல் முனசமாழியப்பட்டது. அேரின கூற்றுப்படி, 
அமிைம் எனபது, நீரக்கலே்சலில் பிரிலகயலடநது லைட்ேஜன அயனிகலள தேேல்ை ஒரு 
வ்சரமமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, HCl, H2SO4 வபான்றலே அமிைஙகளாகும். நீரக்கலே்சலில் அேற்றின 
பிரிலகயாதல் பினேருமாறு குறிப்பிடப்படுகி்றது. HCl(g) H (aq)+Cl (aq)H O + -2� ⇀��↽ ���

நீரக்கலே்சலிலுளள H+ அயனியா்னது அதிகளவில் நீவேற்்றமலடநது காணப்படுகி்றது, 
சபாதுோக H3O

+ எ்ன குறிப்பிடப்படுகின்ற்ன. H(H O)2

+[ ]  எனபது புவோட்டானின மிக எளிய நீவேறிய 
அலமப்பாகும். இலத குறிப்பிட H+ மற்றும் H3O

+ ஆகிய இேண்லடயும் பயனபடுத்துவோம்.
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இவதவபாை, காேம் எனபது, நீரக்கலே்சலில் பிரிலகயலடநது லைட்ோக்ஸில் அயனிகலள 
தேேல்ை ஒரு வ்சரமமாகும் . எடுத்துக்காட்டாக, NaOH, Ca(OH)2 வபான்ற வ்சரமஙகள காேஙகளாகும்.

Ca(OH) Ca (aq)+2OH (aq)2
H O 2+2 -� ⇀��↽ ���

அரீனியஸ் ககாள்்கயின் வரம்புகள்
i. அசிட்வடான, சடட்ோலைட்வோஃப்யுோன வபான்ற கரிம கலேப்பானகளில் அமிை மற்றும் 

காேஙகளின பண்பில்ன அரீனியஸ் சகாளலக விளக்கவில்லை
ii. லைட்ோக்ஸில் சதாகுதிலய சகாண்டிோத அம்வமானியா (NH3) வபான்ற வ்சரமஙகளின 

காேத்தனலமயில்ன இக்சகாளலக விளக்கவில்லை.

தன்மதிப்பீடு – 1
அரீனியஸ் சகாளலகலய பயனபடுத்தி பினேருே்னேற்ல்ற அமிைம் (அல்ைது) காேம் எ்ன 
ேலகப்படுத்துக.

i)HNO        ii) Ba(OH)      iii) H PO3 2 3 4   iv) CH COOH3

8.1.2 கலளரி – ப்ரான்ஸ்டட் ககாள்்க (புரராட்டான் ககாள்்க)
1923 ஆம் ஆண்டு, சைளரி மற்றும் ப்ோனஸ்டட் ஆகிவயார அமிைஙகள மற்றும் காேஙகள பற்றிய 

மிகப் சபாதுோ்ன ஒரு சகாளலகலய முனசமாழிநத்னர. அேரகளின சகாளலகப்படி, அமிைம் எனபது 
மற்ச்றாரு சபாருளுக்கு ஒரு புவோட்டால்ன ேழஙகக்கூடிய ஒரு சபாருளாகும். காேம் எனபது மற்ச்றாரு 
சபாருளிலிருநது ஒரு புவோட்டால்ன ஏற்கக்கூடிய ஒரு சபாருளாகும். அதாேது, அமிைம் எனபது ஒரு 
புவோட்டான ேழஙகி, மற்றும் காேம் எனபது ஒரு புவோட்டான ஏற்பி. 

லைட்ேஜன குவளாலேலட நீரில் கலேக்கும்வபாது, அது, நீர மூைக்கூறுக்கு ஒருபுவோட்டால்ன 
ேழஙகுகி்றது. அதாேது, HCl ஒரு அமிைமாகவும், H2O ஒரு காேமாகவும் நடநதுசகாளகின்ற்ன. 
அமிைத்திலிருநது காேத்திற்கு புவோட்டான மாற்்றப்படும் நிகழ்லே பினேருமாறு குறிப்பிடைாம். 

HCl+H O H O +Cl2 3
+ -



அம்வமானியாலே நீரில் கலேக்கும்வபாது, அது நீரிலிருநது ஒரு புவோட்டால்ன ஏற்றுக்சகாளகி்றது. 
இநத வநரவில், அம்வமானியா (NH3) மூைக்கூறு ஒரு காேமாகவும், H2O மூைக்கூறு  அமிைமாகவும் 
ச்சயல்படுகின்ற்ன. வில்னயா்னது பினேருமாறு குறிப்பிடப்படுகி்றது

H O+NH NH +OH2 3 4
+ -



இதன மறுதலை வில்னலய பினேரும் ்சமநிலையில் கருதுவோம்.
HCl   + H O H O2 3

+�   +  Cl-
�ேரா�டா� வழ�� (அ�ல�) �ேரா�டா� ஏ�� �ேரா�டா� வழ�� (அ�ல�) �ேரா�டா� ஏ�� (கார�)

H O3
+

 ஆ்னது Cl-  க்கு ஒரு புவோட்டால்ன ேழஙகி HCl ஐ உருோக்குகி்றது. அதாேது, 
விலளசபாருட்களும் அமிைம் மற்றும் காேஙகளாக ச்சயல்படுகின்ற்ன. சபாதுோக, சைளரி – 
ப்ோனஸ்டட் (அமிைம் – காே) வில்னலய பினேருமாறு எழுதப்படுகி்றது.

+ �அ�ல�1 கார�2 +அ�ல�2 கார�1

ஒரு புவோட்டால்ன ேழஙகிய பி்றகு எஞ்சியுளள பகுதி ஒரு காேமாகும் (காேம்1) வமலும் இது 
ப்ோனஸ்டட் அமிைத்தின (அமிைம்1) இலணகாேம் என்றலழக்கப்படுகி்றது. அதாேது ஒரு புவோட்டா்னால் 
மட்டும் வேறுபடும் வேதிக்கூறுகள இலணஅமிை-காே இேட்லடகள என்றலழக்கப்படுகின்ற்ன.
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+ -
2 3HCl   + H O H O   +  Cl�

இைண அ�லகார இர�ைட

இைண அ�லகார இர�ைட

�ேரா�டா� வழ� (அ�ல�) �ேரா�டா� வழ� (அ�ல�)�ேரா�டா� ஏ�� (கார�) �ேரா�டா� ஏ�� (கார�)

HCl மற்றும் Cl–, H2O மற்றும் H3O
+ ஆகிய்ன இேண்டும், சேவவேறு இலணஅமிை – காே 

இேட்லடகளாகும். அதாேது, Cl– எனபது HCl அமிைத்தின இலண காேம் (அல்ைது)  HCl எனபது Cl– 
அயனியின இலண அமிைம் ஆகும். இவதவபாை H3O

+ எனபது H2O வின இலண அமிைமாகும்.

கலளரி – ப்ரான்ஸ்டட் ககாள்்கயின் வரம்புகள்
i.  BF3, AlCl3 வபான்ற புவோட்டானகலள ேழஙக இயைாத வ்சரமஙகளும் அமிைஙகள வபாை 

ச்சயல்படுேலத இக்சகாளலக விளக்கவில்லை.

தன்மதிப்பீடு – 2
பினேருே்னேற்றிற்கு, அேற்றின நீரக்கலே்சலில் பிரிலகயலடதலுக்கா்ன ்சமனபடுத்தப்பட்ட 

்சமனபாட்லட எழுதுக. வமலும், இலணஅமிை –காே இேட்லடகலள கண்டறிக. 
i) NH      ii) H SO      iii) CH COOH.4

+
2 4 3

8.1.3 லூயி ககாள்்க
1923 ஆம் ஆண்டு , கில்பரட். N. லூயி எனபேர, அமிை மற்றும் காேஙகள பற்றிய மிகப் சபாதுோ்ன 

ஒரு சகாளலகலய முனசமாழிநதார. இேர எைக்ட்ோன இேட்லடகலள கருத்திற்சகாண்டு 
ஒரு வ்சரமத்லத அமிைம் அல்ைது காேம் எ்ன ேலேயறுத்தார. இேரின கருத்துப்படி, எைக்ட்ோன 
இேட்லடலய ஏற்றுக்சகாளளும் வ்சரமம் அமிைம் ஆகும். காேம் எனபது எைக்ட்ோன இேட்லடலய 
ேழஙகும் வ்சரமமாகும். இத்தலகய வ்சரமஙகலள நாம் லூயி அமிைஙகள மற்றும் லூயி காேஙகள எ்ன 
அலழக்கிவ்றாம். 

லூயி அமிைம் எனபது ஒரு வநரமின அயனி (அல்ைது ) ஒரு எைக்ட்ோன குல்ற மூைக்கூறு ஆகும். 
லூயி காேம் எனபது ஒரு எதிேயனி (அல்ைது ) குல்றநதபட்்சம் ஒரு தனித்த இேட்லட எைக்ட்ோனகலள 
சகாண்ட நடுநிலை மூைக்கூறு ஆகும்.

வபாோன ட்லேபுளூலேடு மற்றும் அம்வமானியா ஆகியேற்றிற்கிலடவய நிகழும் வில்னலய 
கருதுவோம்.

B

F

F

F NH3+ :
NB

F

F

F H

H

H
-
-

அ�ேமா�யா

ேபாரா� �ைர ���ைர�

(�� அ�ல�) (�� கார�)

��� ேவ��ெபா��எல��ரா� �ைற எல��ரா� இர�ைட வழ� 
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இஙகு, வபாோன அணு  ஒரு காலியா்ன 2p ஆரபிட்டாலைக் சகாண்டுளளது. இது, அம்வமானியாோல் 
ேழஙகப்படும் தனித்த எைக்ட்ோன இேட்லடலய ஏற்றுக்சகாண்டு ஒரு புதிய ஈதல் ்சகப்பிலணப்லப 
உருோக்குகி்றது. அலணவுச வ்சரமஙகளிலுளள ஈனிகள,  லூயி காேஙகளாகவும், ஈனிகளிடமிருநது 
தனித்த எைக்ட்ோன இேட்லடகலள ஏற்றுக்சகாளளும் லமய உவைாக அணு அல்ைது அயனியா்னது  
லூயி அமிைமாகவும் ச்சயல்படுகி்றது எனபலத நாம் முன்னவே கற்்றறிநவதாம்.

லூயி அமிலஙகள் லூயி காரஙகள்

BF3, AlCl3, BeF2 வபான்ற எைக்ட்ோன குல்ற 
மூைக்கூறுகள 

ஒனறு அல்ைது அதற்கு வமற்பட்ட தனித்த 
எைக்ட்ோன இேட்லடகலள சகாண்டுளள 
மூைக்கூறுகள 

3 2 2NH , H O, R-O-H, R-O-R, R-NH

அல்னத்து உவைாக அயனிகள (அல்ைது) 
அணுக்கள
எடுத்துக்காட்டுகள: 2+ 3+ 3+ 2+Fe ,Fe ,Cr ,Cu
வபான்றலே...

அல்னத்து எதிேயனிகள 

எடுத்துக்காட்டுகள: - - - - 2-
4F ,Cl ,CN ,SCN ,SO

வபான்றலே...

ஒரு முல்னவுற்்ற இேட்லட பிலணப்லப 
சகாண்டுளள மூைக்கூறுகள.
எடுத்துக்காட்டுகள: SO2, CO2, SO3 
வபான்றலே...

காரபன - காரபன பல்பிலணப்புகலள 
சகாண்டுளள மூைக்கூறுகள. 
எடுத்துக்காட்டுகள: 2 2CH =CH  ,CH CH≡
வபான்றலே...

காலியா்ன d – ஆரபிட்டால்கலள 
சகாண்டிருப்பதால் தனனுலடய எண்மத்லத 
நீட்டிக்சகாளளும் லமய அணுலே சபற்றுளள 
மூைக்கூறுகள. 
எடுத்துக்காட்டுகள: SiF4 , SF4 ,FeCl3 
வபான்றலே.

அல்னத்து உவைாக ஆக்ல்சடுகள 
எடுத்துக்காட்டுகள: CaO, MgO, Na2O 
வபான்றலே...

காரபன வநேயனி CH C3 3
+( ) காரபன எதிேயனி CH3

−

எடுத்துககாட்டு

பினேரும் வில்னயில் உளள லூயி அமிைம் மற்றும் லூயி காேஙகலள கண்டறிக.
Cr + 6 H O [Cr(H O) ]3+

2 2 6
3+→

அயனியின நீவேற்்றத்தில், ஒவசோரு நீர மூைக்கூறும் ஒரு எைக்ட்ோன இேட்லடலய Cr3+  
அயனிக்கு ேழஙகுேதால் சைக்்ாஅக்குோகுவோமியம் (III) அயனி எனும் நீவேற்்றம் சபற்்ற 
அயனி உருோகி்றது. அதாேது, Cr

3+  அயனி லூயி அமிைமாகவும் மற்றும் H O2  மூைக்கூறு லூயி 
காேமாகவும் ச்சயல்படுகின்ற்ன.
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தன்மதிப்பீடு – 3

பினேரும் வில்னகளில் லூயி அமிைம் மற்றும் லூயி காேஙகலள கண்டறிக.

i. CaO+CO CaCO2 3→

 

ii.

 

O

CH3

CH3

AlCH3 O CH3 + AlCl3

Cl
Cl

Cl

தன்மதிப்பீடு – 4

கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுளளோறு H BO3 3   மூைக்கூ்றா்னது நீரிடமிருநது  லைட்ோக்ல்சடு அயனிலய 
ஏற்றுக்சகாளகி்றது 

H BO (aq)+H O(l) B(OH) +H3 3 2 4
- +



லூயி சகாளலகலய பயனபடுத்தி H BO3 3  மூைக்கூறின தனலமலய கண்டறிக.  

8.2 அமிலஙகள் மற்றும் காரஙகளின் வலி்ம:
ஒரு வமால் வ்சரமத்லத H2Oல் கலேக்கும்வபாது உருோகும் H3O

+ அல்ைது H+ அயனிகளின 
ச்சறிலேக் சகாண்டு அமிைஙகள மற்றும் காேஙகளின ேலிலம நிரணயிக்கப்படுகி்றது. சபாதுோக, 
அமிைஙகள மற்றும் காேஙகலள ேலிலம மிகுநதலே அல்ைது ேலிலம குல்றநதலே எ்ன 
ேலகப்படுத்தைாம். ேலிலமமிக்க அமிைம் எனபது நீரில் முழுலமயாக பிரிலகயலடகி்றது. 
ேலிலமகுல்றநத அமிைம் பகுதியளவே நீரில் பிரிலகயலடகி்றது. 

பினேரும் சபாதுோ்ன ்சமநிலைலய கருத்திற்சகாண்டு ஒரு அமிைத்தின (HA) ேலிலமலய 
கணிதவியைாக ேலேயறுப்வபாம்.

HA H 2O H3O+ + A-�
அ�ல�1 அ�ல�2 அ�ல�1கார�1

+

வமற்காண் அயனியாதல் வில்னக்கா்ன ்சமநிலை மாறிலி பினேரும் ்சமனபாட்டால் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது.

 K=
[H O ][A ]
[HA][H O]

3
+ -

2

 .....(8.1)

வமற்காண் ்சமனபாட்டில், H2O மிக அதிகளவில் உளளதாலும், அடிப்பலடயில் மா்றாமல் 
உளளதாலும் அதன ச்சறிலே நாம் ஒதுக்கிவிட முடியும்.

 K =
[H O ][A ]

[HA]a
3

+ -

 .....(8.2)
இஙகு, Ka எனபது அமிைத்தின அயனியாதல்மாறிலி அல்ைது பிரிலகமாறிலி 

என்றலழக்கப்படுகி்றது. ஒரு அமிைத்தின ேலிலமலய இது அளக்கி்றது. HCl, 
HNO3 வபான்ற அமிைஙகள ஏ்றக்குல்றய முழுலமயாக அயனியுறுகின்ற்ன. எ்னவே 
அலே உயர Ka மதிப்புகலள (25oC ல் HCl இன Ka மதிப்பு 2×106 )சபற்றுளள்ன. 
ஃபாரமிக் அமிைம் (25oC ல் Ka=1.8×10–4), அசிட்டிக் அமிைம் (25oC ல் Ka=1.8×10–5) 
வபான்ற அமிைஙகள கலே்சலில் பகுளியளவே அயனியுறுகின்ற்ன. இத்தலகய வநரவுகளில், 
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அயனியு்றா அமிை மூைக்கூறுகளுக்கும், பிரிலகயலடநத அயனிகளுக்கும் இலடவய ஒரு ்சமநிலை 
நிைவுகி்றது. சபாதுோக, பத்லத விட அதிகமா்ன Ka மதிப்லப சகாண்ட  அமிைஙகள ேலிலமமிகு 
அமிைஙகள எ்னவும், ஒனல்றவிட குல்றோ்ன Ka மதிப்லப சகாண்ட  அமிைஙகள ேலிலமகுல்றநத  
அமிைஙகள எ்னவும் கருதப்படுகின்ற்ன. 

நீரக் கலே்சலில் HCl பிரிலகயலடதலை கருதுவோம்.
HCl + H - OH   H O + Cl3

+ -�
அ�ல�1 அ�ல�2கார�2 கார�1

முன்னவே விோதித்தபடி, முழுலமயா்ன பிரிலகயலடதைால், ்சமநிலையா்னது ஏ்றக்குல்றய 
100% ேைப்பு்றமாக நகரநதுளளது. அதாேது, H3O

+ யிடமிருநது ஒரு புவோட்டால்ன Cl– அயனி 
ஏற்றுக்சகாளளும் தி்றன ஒதுக்கத்தக்கது. ஒருேலிலமமிகு அமிைத்தின இலணகாேம் ஒருேலிலம 
குல்றநத காேமாகும் மற்றும் இதன மறுதலையும் ்சரியா்னதாகும்.

இலண அமிைம் – காே இேட்லடகளின ஒப்பு ேலிலமலய பினேரும் அட்டேலண விளக்குகி்றது.

HClO4

HCl
H SO

HNO3

H O

HNO

HF
CH COOH

NH

-OH
H2

-
4

-

-
4

-
3

2
-

2
-

-
3

-
2

2-

-

ClO

Cl
HSO

NO
H O

NO

F
CH OO

NH

O
H

2 4

3
+

2

3

3

வ�ைம��
அ�ல�க�

வ�ைம
�ைற�த

அ�ல�க�

�க� �ைற�த
வ�ைம�ைடய

அ�ல�க�

வ�ைம
�ைற�த
கார�க�

வ�ைம��
கார�க�

�க� �ைற�த
வ�ைம�ைடய

கார�க�

8.3 நீரின் சுய அயனியாககம்
அமிைத்தனலம அல்ைது காேத்தனலம ஒரு சகாண்ட வ்சரமத்லத நீரில் கலேக்கும்வபாது 

அதன தனலமலய சபாருத்து ஒரு புவோட்டால்ன ேழஙகவோ அல்ைது ஏற்கவோ முடியும். 
கூடுதைாக, தூய நீரும் தாவ்ன சிறிதளவு பிரிலகயலடயும் தி்றல்னக் சகாண்டுளளது. அதாேது, 
ஒரு நீர மூைக்கூ்றா்னது,மற்ச்றாரு நீர மூைக்கூறுக்கு ஒரு புவோட்டால்ன ேழஙகுகி்றது. இது நீரின 
அயனியாக்கம் எ்ன அறியப்படுகி்றது. இது கீழ்காணுமாறு குறிப்பிடப்படுகி்றது.
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. .
+ -

2 3HO-H+H O H O +OH�
அ�ல� 1

இைண அ�ல கார இர�ைடக�

கார�2 கார� 1அ�ல� 2

வமற்காண் அயனியாதலில், ஒரு நீர மூைக்கூறு 
அமிைமாகவும், அவத ்சமயம் மற்ச்றாரு நீர மூைக்கூறு 
காேமாகவும் ச்சயல்படுகி்றது.

வமற்காண் அயனியாதலுக்கா்ன பிரிலக 
மாறிலிலய பினேரும் ்சமனபாடு குறிப்பிடுகி்றது. 

K=
[H O ][OH ]

[H O]
3

+ -

2
2  .....(8.3)

தூய திேே நீரின ச்சறிவு. அதாேது, [H O]
2

2 = 1

  K =[H O ][OH ]w 3
+ -  .....(8.4)

இஙகு Kw எனபது நீரின அயனிப் சபருக்கத்லத (அயனிப் சபருக்கம் மாறிலி) குறிப்பிடுகி்றது. 250C  
சேப்பநிலையில் தூய நீரில் H3O

+  அயனியின ச்சறிவு 1×10-7 ஆக இருக்கும் எனபது வ்சாதல்ன மூைம் 
கண்டறியட்டுளளது. நீர பிரிலகயலடயும்வபாது ்சம எண்ணிக்லகயில் H3O

+ மற்றும் OH– அயனிகள 
உருோக்கப்படுேதால் OH- அயனிச ச்சறிவு மதிப்பும் 250C  சேப்பநிலையில் 1×10-7 க்கு ்சமமாக 
இருக்கும்.

எ்னவே, 250C  ல் நீரின அயனிப் சபருக்கம்

Kw =[H3O]+[OH-]......(8.4)

Kw =(1 10-7)(1 10-7)

         = 1 1

× ×

× 00-14.

மற்்ற எல்ைா ்சமநிலை மாறிலிகலளப் வபாைவே , ஒரு குறிப்பிட்ட சேப்பநிலையில் KW யும் ஒரு 
மாறிலி. நீரின அயனியாக்கம் ஒரு சேப்பம் சகாள வில்னயாகும். சேப்பநிலை அதிகரிகும்வபாது, H3O

+ 
மற்றும் OH- அயனிச ச்சறிவுகளும் அதிகரிக்கின்ற்ன, எ்னவே அயனிப் சபருக்கமும் அதிகரிக்கி்றது.

NaCl வபான்ற நடுநிலையா்ன நீரக்கலே்சல்களில், H3O
+ அயனிகளின ச்சறிோ்னது எப்சபாழுதும் 

OH- அயனிகளின ச்சறிவிற்கு ்சமமாக இருக்கும். ஆ்னால் அமிைமாகவோ அல்ைது காேமாகவோ 
ச்சயல்படும் ஒரு சபாருளின நீரக்கலே்சலில் [H3O

+] அயனியின ச்சறிோ்னது, [OH-] அயனிச 
ச்சறிவிற்கு ்சமமாக இருக்காது. 

நீரிய HCl கலே்சலை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கருதுேதன மூைம் இலத நாம் புரிநது சகாளள முடியும். 
நீரின சுய அயனியாதலுடன கூடுதைாக,  HCl பிரிலகயலடேதால் ஏற்படும் பினேரும் ்சமநிலையும் 
உளள்ன.

HCl+H2O H3O +Cl-+


இநத வநரவில், நீரின சுய அயனியாதலுடன கூடுதைாக, HCl மூைக்கூறுகளும் நீருக்கு ஒரு 
புவோட்டால்ன ேழஙகி H3O

+ அயனிகலள உருோக்குகின்ற்ன எ்னவே, [H3O
+] >[OH-]. அதாேது 

கவவரவறு கவப்பநி்லகளில் Kw 
மதிப்புகள் கீரே ககாடுககப்பட்டுள்ளன

கவப்பநி்லயில் ( o C ) Kw

0 1 14 10 15. × −

10 2 95 10
15

. × −

25 1 00 10 14. × −

40 2 71 10 14. × −

50 5 30 10 14. × −
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நீரிய HCl கலே்சல் அமிைத்தனலம ோயநதது. இவதவபாை, NH3 NaOH வபான்ற நீரிய காேக் 
கலே்சல்களில் [OH–]>[H3O

+].

எடுத்துககாட்டு 8.1

2 10  M, H O-3
3

+×   அயனிச ச்சறிலேக் சகாண்டுளள ஒரு பழே்சத்தில் OH– அயனிச ச்சறிலே 
கணக்கிடுக. கலே்சலின தனலமலய கண்டறிக.
சகாடுக்கப்பட்டது H3O+=2 10 M-3×

K =[H O ][OH ]

[OH ]=
K

[H O ]
=1 10

2 10
=5 10 M

w 3
+

w

3
+

14

3
12

-

-
-
-

-∴ ×
×

×

2 10-3 12× >> ×5 10-

அதாேது i.e., [H O ]>>[OH ],
3

+ -

 எ்னவே பழச்சாறு அமிைத்தனலம சகாண்டது

தன்மதிப்பீடு – 5

ஒரு குறிப்பிட்ட சேப்பநிலையில் ஒரு நடுநிலைக் கலே்சலின Kw   மதிப்பு 4 10-14×  எனில்,  [H3O
+] 

மற்றும் [OH–] அயனிச ச்சறிவுகலள கணக்கிடுக. OH ].

8.4 pH அளவீடு
சபாதுோக 0.1 முதல் 10-7M ேலேயிைா்ன ச்சறிவுகலளக் சகாண்ட அமிை, காே கலே்சல்கலள 

நாம் பயனபடுத்துகிவ்றாம் . இத்தலகய குல்றோ்ன ச்சறிவுகளில் ேலிலமலய குறிப்பிடுேதற்காக, 
வ்சாேன்சன எனபேர pH அளவீடு எ்னப்படும் மடக்லக அளவீட்லட புகுத்தி்னார. pH எனும் 
ச்சாற்கூ்றா்னது ‘Purissance de hydrogene’  பிேஞ்சு சமாழிச ச்சால்லிலிருநது ேருவிக்கப்பட்டதாகும். 
இதன சபாருள,” The power of hydrogen- லைட்ேஜனின ேலிலம”. ஒரு கலே்சலின  pH எனபது 
அக்கலே்சலில் உளள லைட்வோனியம் அயனிகளின வமாைார ச்சறிவின, 10ஐ அடிப்பலடயாக 
சகாண்ட எதிரகுறி மடக்லக மதிப்புகள எ்ன ேலேயறுக்கப்படுகி்றது. 

 pH = - log [H O ]10 3
+

 .....(8.5)
pH மதிப்பு சதரிநத ஒரு கலே்சலிலுளள H3O

+ அயனிச ச்சறிலே பினேரும் ்சமனபாடுலய 
பயனபடுத்தி கணக்கிட முடியும்.
 [H3O+]=10-pH  (or) [H3O+]= antilog (-pH ) .....(8.6)

இவத வபாை, pOH ஐயும் பினேருமாறு ேலேயறுக்கைாம்
 pOH = - log [OH

-
]

10
 .....(8.7)

முன்னவே விோதித்தபடி, நடுநிலைக் கலே்சல்களில், [H3O
+] , [OH-] ச்சறிவுகள  250C இல்  

1×10-7M க்கு ்சமமாக  இருக்கும். இநத H3O
+ ச்சறிலே ்சமனபாடு (8.5) இல் பிேதியிடுேதன மூைம்  ஒரு 

நடுநிலைக் கலே்சலின pH  மதிப்லப கணக்கிடைாம்.
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இைர�ைப அ�ல�

ஆர�� பழரச�

��க

��கல அ�ல�

த
கா�

���

கட� �

ெச�மான ��ைம
�
பய�ப��த�ப�� மா� ைர

ேசா�� �

அைட�� �
�

�

க��கா�

சைமய� ேசாடா

அ�ேமா�யா
கைரச�

சாய�
�

அ�ல�

உலக� ெபா� pH �ற அ�டவைண

கார�

ந��ைல

அள��

படம் 8.1 pH அளவீடு

pH =  log 10[H3O+]

       =  log 10
10-7

       =  ( 7) lo

-
-
- - gg10

10= +7 (1)= 7                                                                [ log10
10=1]

இவதவபாை, ்சமனபாடு (8.7) ஐ பயனபடுத்தி ஒரு நடுநிலைக் கலே்சலின pOH  மதிப்லப நாம் 
கணக்கிட முடியும். இதன மதிப்பும்  7 க்கு ்சமமாக உளளது.

்சமனபாடு (8.5) யிலுளள எதிரகுறியா்னது [H3O
+] ச்சறிவு அதிகரிக்கும்வபாது கலே்சலின 

pH மதிப்பு குல்றயும் எனபலத காட்டுகி்றது. எடுத்துக்காட்டாக, [H3O
+] ச்சறிவு 10-7 லிருநது 10-5 M 

ஆக அதிகரிக்கும்வபாது, கலே்சலின  pH மதிப்பு 7 லிருநது 5 ஆக குல்றகி்றது. அமிைக் கலே்சலில், 
[H O ] > [OH ]

3

+ - , அதாேது [H O ] > 10-7
3

+  . இவதவபாை, காேக் கலே்சலில் + 7
3

-[H O ] < 10 . எ்னவே, 
அமிைக்கலே்சைா்னது 7 ஐவிட குல்றநத pH மதிப்லப சகாண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும் காேக் 
கலே்சைா்னது  7 ஐவிட அதிகமா்ன pH மதிப்லப சகாண்டிருக்க வேண்டும்.
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8.4.1 pH மற்றும் pOH ஆகியவற்றிற்கி்டரய உள்ள கதாடர்பு
பினேரும் ேலேயல்றகலள பயனபடுத்தி pH மற்றும் pOH க்கு இலடவயயா்ன சதாடரலப 

நிறுே முடியும். 

 
pH=-log

10
[H

3
O

+
]

pOH = - log
10

[OH
-
]

 .....(8.5)

 

pH=-log
10

[H
3
O

+
]

pOH = - log
10

[OH
-
]  .....(8.7)

்சமனபாடுகள (8.5) மற்றும் (8.7) ஆகியேற்ல்ற கூட்ட
pH + pOH = log10[H3O+] log10[OH-]

                    = log

- -
- 110[H3O+]+log10[OH-]

pH+pOH   = log10[H3O+][OH-]         -
( )

                                                        l oog a+logb = logab[ ]
நாமறிநதபடி [H3O+][OH-]=Kw
⇒

⇒

pH+pOH= log10Kw

pH+pOH=pKw                                

-
                       pKw = −



log10

Kw  .....(8.8)
at 25 C, 

 இல் நீரின ்சய அயனி சபருக்கம், Kw =1 10-14  ×
pKw

--
                                 

= =log log10
14

1010 14 10
    = 14

 (8.7)   At 25 C, pH + pOH= 14 ∴ ⇒ ∴ 

எடுத்துககாட்டு 8.2

0.001M HCl க்ரசலின் pH மதிப்்ப கணககிடுக

HCl
H O

H3O+ + Cl-

0.001 M 0.001 M 0.001M

2� ⇀���↽ ����
 

10-3M HCl யில் உளள [H3O]-  ச்சறிவுடன ஒப்பிடும்வபாது, நீரின சுய அயனியாக்கத்திலிருநது 
உருோகும் [H3O]+ (10-7 M) ச்சறிவு ஒதுக்கத்தக்கது.

எ்னவே [H O ]3
+ = 0.001 mol dm–3

pH=-log10[H3O+]

     =-log10 0.001)

     =-log10(10-3) = 3

(

குறிப்பு:  ஒரு அமிைம் அல்ைது காேத்தின ச்சறிவு 10–6 M ஐவிட குல்றோக இருநதால், நீரின 
சுய அயனியாக்கத்திலிருநது உருோகும் H3O

+ ச்சறிலே நாம் ஒதுக்க இயைாது. இத்தலகய 
வநரவுகளில் 
[H3O]+

 =10-7(நீரிலிருநது) + [H3O]+ (  அமிைத்திலிருநது).
 இவதவபாை, [OH–]=10–7M (நீரிலிருநது) + [OH–] (காேத்திலிருநது)
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எடுத்துககாட்டு 8.3

10-7 M HCl ன் pH மதிப்்ப கணககிடுக.

H2O அயனியாேதிலிருநது உருோகும் [H3O]+ கருத்தில் சகாளளாத வபாது

 [H O ]3
+ =[HCl]=10 M-7

i.e., pH = 7, இது நடுநிலைக் கலே்சலின pH மதிப்பாகும்.  HCl கலே்சலின ச்சறிவு எதுோயினும் 
அக்கலே்சல் அமிைத்தனலம சகாண்டது எனபலத நாம் அறிவோம். அதாேது pH மதிப்பு 7 ஐ விட 
குல்றோக இருத்தல் வேண்டும். இநத வநரவில் அமிைத்தின ச்சறிவு மிகக் குல்றவு (10–7M) 
எ்னவே, நீரின சுய அயனியாக்கத்திலிருநது உருோகும் [H3O]+ (10–7 M) ச்சறிலே நாம் ஒதுக்க 
முடியாது.

எ்னவே, இதில் நீரின சுய அயனியாக்கத்திலிருநது உருோகும் [H3O]+ ச்சறிலே கருத்தில் 
சகாளள வேண்டும். 

[H O ]3
+  = 10-7  (நீரிலிருநது) + [H O ]3

+  ( HCl அமிைத்திலிருநது)

 = 10-7  (1+1)  = 2 10-7×

pH= log [H O ]

     =-log (2 10 ) =  log 2 + log 10

-
-

10 3
+

10
7 7- -×  

     =
     =7 log2
     =7 0.3010 = 6.

- - -
-
-

log ( ). log2 7 10
10

66990
     = 6.70

தன்மதிப்பீடு – 6
அ) 10–8M ச்சறிவுலடய H2SO4 அமிைத்தின pH மதிப்லப கணக்கிடுக.
ஆ)  pH =5.4 எ்னக்சகாண்ட ஒரு கலே்சலின லைட்ேஜன அயனிச ச்சறிலே வமால்/ லிட்டர 

அைகில் கணக்கிடுக.
இ)  50ml 0.2 M HCl உடன 50 ml 0.1 M NaOH ஐ  கைநத பின கிலடக்கும் நீரகலே்சலின  pH 

மதிப்லப கணக்கிடுக.

8.5 வலி்ம கு்ைநத அமிலஙகளின் அயனியாதல்
ேலிலம குல்றநத அமிைஙகள நீரில் பகுளியளவே பிரிலகயலடகின்ற்ன. வமலும், 

பிரிலகயலடயாத அமிைத்திற்கும், பிரிலகயலடநத அயனிகளுக்கும் இலடவய ்சமநிலை நிைவுகி்றது 
எனபலதயும் நாம் முன்னவே கற்வ்றாம். 

நீரில், ஒரு ேலிலம குல்றநத ஒற்ல்றகாே அமிைத்தின (HA) அயனியாதலை கருதுக. 
HA+H O H O +A2 3

+ -


வேதிச ்சமநிலை விதிகலள பயனபடுத்தி, சப்றப்பட்ட ்சமநிலை மாறிலிக்கா்ன Kc ்சமனபாடு

  
K =

[H O ][A ]
[HA][H O]C

3
+ -

2  .....(8.9)
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ேழக்கம்வபாை ்சதுே அலடப்புகுறிகளா்னலே அயனிக்கூறுகளின ச்சறிலே வமால்/லிட்டர 
அைகில் குறிப்பிடுகின்ற்ன.

நீரக்கப்பட்ட கலே்சல்களில், நீர மிக அதிகளவில் உளளதால் அதன ச்சறிலே மாறிலியாக (K எனக) 
கருதைாம். வமலும், லைட்ேஜன அயனியா்னது நீவேற்்றம் சபற்றுளளது எனபலத [H3O]+  காட்டுகி்றது, 
இலத எளிலமயாக்கி H+ எ்ன குறிப்பிடைாம். வமற்காண் ்சமனபாட்லட கீழ்காணுமாறு எழுதைாம், 

K = [H ][A ]
[HA] KC

+ -

×  .....(8.10)

மாறிலிகள KC மற்றும் K ஆகியேற்றின சபருக்குத்தி்றன மற்ச்றாரு மாறிலிலய தருகி்றது. அலத 
Ka எனக,

K =[H ][A ]
[HA]a

+ -

 .....(8.11)

Ka எனபது அமிைத்தின பிரிலக மாறிலி என்றலழக்கப்படுகி்றது. மற்்ற ்சமநிலை மாறிலிகலளப் 
வபாைவே Ka வும் சேப்பநிலைலய மட்டும் ்சாரநது மாறுகி்றது. அவதவபாை, ஒரு ேலிலம குல்றநத 
காேத்திற்கா்ன பிரிலக மாறிலிலய பினேருமாறு எழுதைாம்.

K =[B ][OH ]
[BOH]b

+ -

 ....(8.12)

8.5.1 ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதி

ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதியா்னது, ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைத்தின பிரிலக மாறிலிலய 
(Ka) அதன பிரிலக வீதம் ( )α  மற்றும் ச்சறிவுடன (c) சதாடரபுபடுத்துகி்றது. ஒரு வ்சரமத்தின சமாத்த 
வமால் எண்ணிக்லகயில், ்சமநிலையில் பிரிலகயலடநத வமால்களின பின்னம்,  பிரிலக விதம் ( )α  
என்றலழக்கப்படுகி்றது.

� �
Ãரிifailªj nkhšfë‹ v©â¡if

bkh¤j nkhšfë‹ v©â¡if

ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைம், அதாேது அசிட்டிக் அமிைத்லத (CH COOH)3   எடுத்துக்காட்டாக 
சகாண்டு ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதிக்கா்ன ்சமனபாட்லட நாம் ேருவிப்வபாம். அசிட்டிக் அமிைத்தின 
பிரிலகயலடதலை பினேருமாறு குறிப்பிடைாம்

CH COOH H  + CH COO3
+

3
-



அசிட்டிக் அமிைத்தின பிரிலக மாறிலி,

k =
[H ][CH COO ]

[CH COOH]a

+
3

-

3  .....(8.13)

XII U8-Ionic equilibrium.indd   13 9/12/2019   12:16:40 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



14

CH COOH3
H+ CH COO3

-

ஆேம்பநிலை 
வமால்களின 

எண்ணிக்லக
1 - -

CH3OOH ன 
பிரிலகவீதம் α - -

்சமநிலையில் 
வமால்களின 

எண்ணிக்லக
1-α α α

்சமநிலைச ச்சறிவு (1 - ) Cα α  C α  C

்சமனபாடு (8.13) இல் ்சமநிலைச ச்சறிலே பிேதியிட

k = ( C)( C)
(1- )C

k = C
1-

a

a

2

α α
α

α
α  .....(8.14)

ேலிலம குல்றநத அமிைமா்னது மிகக் குல்றநதளவே பிரிலகயலடகி்றது எனபலத நாம் 
அறிவோம். எண் ஒனறுடன ஒப்பிடும்வபாது α  மதிப்பு மிகசசிறியது.எ்னவே, ்சமனபாட்டின 
விகுதியிலுளள (1 - )  1.α 

. இப்வபாது ்சமனபாடு (8.14) பினேருமாறு எழுதைாம் 

K = C

=
K
C

=
K
C

a
2

2 a

a

α

α

α

⇒

 .....(8.15)

Ka   மதிப்பு 4  10-4×  எ்னக் சகாண்ட ஒரு அமிைத்லத கருத்திற்சகாண்டு, வமற்கண்ட 
்சமனபாட்லட (8.15) பயனபடுத்தி,  1  10 M-2×  மற்றும் 1  10 M-4×  ஆகிய இருவேறு ச்சறிவுகளில் அநத 
அமிைத்தின பிரிலக வீதத்லத கணக்கிடுவோம். 

ச்சறிவு  1  10 M-2× , 

α = 4  10
10

   = 4  10
   = 2  10
   = 0.2

-4

-2

-2

-1

×

×
×

 1  10 M-4×  அமிைசச்சறிவிற்கு, 
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α = 4  10
10

   = 2

-4

-4

×

அதாேது, நீரத்தலை 100 மடஙகு அதிகரிக்கும்வபாது, (ச்சறிவு 1  10 M-2×  லிருநது 1  10 M-4×  ஆக 
குல்றகி்றது), பிரிலகயாதைா்னது 10 மடஙகு அதிகரிக்கி்றது.

அதாேது, ”நீரத்தல் அதிகரிக்கும்வபாது, ஒரு ேலிலம குல்றநத மினபகுளியின பிரிலக வீதமும் 
அதிகரிக்கி்றது” எனும் முடிவுக்கு நம்மால் ேேமுடியும். இநத கூற்்றா்னது ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதி எ்ன 
அறியப்படுகி்றது.

Ka மதிப்லப பயனபடுத்தி H+ (H3O
+) அயனிச ச்சறிலே கீழ்காணுமாறு கணக்கிட முடியும்.

[ H ]= C + α  (அட்டேலணலய பாரக்க) .....(8.16)

[H+] அயனியின ்சமநிலைச வமாைார ச்சறிோ்னது a C க்கு ்சமம்.

∴






+

+

[H ]=
K
C

C

           = 
K C

C
    [H ] = K C

a

a
2

a  .....(8.17)

இவத வபாை, ஒரு ேலிலம குல்றநத காேத்திற்கு

K = C = 
K
C

[OH ]  = C  

[OH ]= K C

b
2 b

b

α α

α-

-

ம���

அ�ல�

 .....(8.18)

எடுத்துககாட்டு 8.4

ஒரு ேலிலம குல்றநத மினபகுளியின 0.10M ச்சறிவுலடய கலே்சல் 25 Co  ல் 1.20% ேலே 
பிரிலகயலடகி்றது எ்ன கண்டறியப்பட்டுளளது. அமிைத்தின பிரிலக மாறிலி மதிப்லப காண்க.

சகாடுக்கப்பட்டது α=1.20%=1.20
100

=1.2 10-2×
 

K = c
    = (1.2  10 )  (0.1)=1.44 10 10
     = 1.44 

a
2

-2 2 -4 -1

α
× × ×
××  10-5

[  (8.15)]∵ சம�பா�
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எடுத்துககாட்டு 8.5

0.1M CH COOH3  கலே்சலின pH மதிப்லப கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிைத்தின  பிரிலக மாறிலி 
மதிப்பு 1.8 10-5×  .  

pH=-log[H ]

[H ]= K C

        = 1.8 10 0.1
  

+

+
a

5-
×

× ×
       =1.34 10 M

       =3  log1.34
       = 3  0.1271
  

-3

-
-

×

      = 2.8729  2.87�

வ�ைம �ைற�த அ�ல�க��

pH=-log 1 34 10 3. ×( )−

தன்மதிப்பீடு – 7

NH4OH ன Kb மதிப்பு 1.8  10-5×  எனில், 0.06M அம்வமானியம் லைட்ோக்ல்சடு கலே்சலின 
அயனியாதல் ்சதவீதத்லத கணக்கிடுக.

8.6 கபாது அயனி வி்ளவு
ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைத்தின உப்லப, அவத அமிைத்துடன வ்சரக்கும்வபாது, அநத 

அமிைத்தின பிரிலகவீதம் வமலும் குல்றகி்றது. எடுத்துக்காட்டாக, அசிட்டிக் அமிை கலே்சலுடன  
வ்சாடியம் அசிட்வடட்லட வ்சரக்கும்வபாது, ஏற்க்னவே குல்றநதளவு பிரிலகயலடநதுளள அசிட்டிக் 
அமிைத்தின பிரிலக வீதமா்னது வமலும் குல்றக்கப்படுகி்றது.  இநவநரவில், CH COOH3  மற்றும் 
CH COONa3  ஆகிய இேண்டும்  CH COO

3

-

 எனும் சபாது அயனிலய சபற்றுளள்ன.
இது ஏன நிகழ்கி்றது? எனபலத ஆோயவோம். அசிட்டிக் அமிைம் ஒரு ேலிலம குல்றநத 

அமிைமாகும். இது நீரக்கலே்சலில் முழுலமயாக பிரிலகயலடேதில்லை. எ்னவே, பினேரும் 
்சமநிலை உருோகி்றது.

CH COOH CH COO3
+

3
-� +H(aq) (aq) (aq)

எனினும், வ்சரக்கப்பட்ட வ்சாடியம் அசிட்வடட் உப்பா்னது முழுலமயாக பிரிலகயலடநது Na+  
மற்றும் CH COO3

-

 அயனிகலள உருோக்குகின்ற்ன.

CH COONa Na CH COO3
+

3
-→ +(aq) (aq) (aq)

எ்னவே, ஒட்டுசமாத்த CH COO
3

-  அயனிச ச்சறிவு அதிகரிக்கி்றது, வமலும், அமிை பிரிலகயலடதல் 
்சமநிலை பாதிக்கப்படுகி்றது. லீ ்சாட்லியர சகாளலகப்படி, ்சமநிலையில் உளள ஒரு அலமப்பினமீது 
ஏவதனும் ஒரு பாதிப்பில்ன ஏற்படுத்தும்வபாது, அநத ்சமநிலை அலமப்பா்னது தனல்னத்தாவ்ன 
்சரிச்சயது சகாண்டு பாதிப்பின விலளலே  பூஜ்ஜியமாக்கிக் சகாளளும் எனபது நாமறிநதவத. எ்னவே,  
்சமநிலைலய போமரிக்கும் சபாருட்டு,  அதிகப்படியாக உளள CH COO

3

-

 அயனிகள H+ அயனிகளுடன 
இலணநது அதிக அயனியு்றா  தனலமசகாண்ட CH COOH

3
 ஆக மாறுகி்றது. ்சமநிலையா்னது 

இடதுபு்றமாக நகருகி்றது, CH COOH
3

 அமிைத்தின பிரிலகயாதல் குல்றக்கப்படுகி்றது. அதாேது, 
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ேலிலம குல்றநத மினபகுளியுடன, ஒரு சபாது அயனிலய சகாண்டுளள உப்லப (CH3COONa)
வ்சரக்கும்வபாது அநத ேலிலம குல்றநத மினபகுளியின (CH3COOH) பிரிலகயலடதல் குல்றகி்றது. 
இது சபாது அயனி விலளவு என்றலழக்கப்படுகி்றது.

8.7 தாஙகல் க்ரசல்
நமது உடலிலுளள இேத்தம், பைவிதமா்ன அமிை-காே ச்சல்வில்னகளுக்கு நடுவிலும் 

தனனுலடய pH மதிப்லப மா்றாமல் போமரிக்கி்றது எனபலத நீ அறிோயா? அத்தலகய வில்னகளில் 
லைட்வோனியம் அயனிச ச்சறிலே மா்றாமல் போமரிப்பது ்சாத்தியமா? ஆம், தாஙகல் ச்சயல்முல்றயின 
காேணமாக இது ்சாத்தியவம. 

தாஙகல் கலே்சல் எனபது, ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைம் மற்றும் அதன இலணகாேம் (அல்ைது) 
ஒரு ேலிலம குல்றநத காேம் மற்றும் இலணஅமிைம் ஆகியேற்ல்றக் சகாண்டுளள கலே்சல் 
கைலேயாகும் . இநத தாஙகல் கலே்சைா்னது, சிறிதளவு அமிைம் அல்ைது காேம் வ்சரப்பதி்னால் 
உருோகும் தீவிே  pH மாற்்றத்லத தடுக்கி்றது.வமலும், இநத தி்ற்னா்னது தாஙகல் ச்சயல்முல்ற 
என்றலழக்கப்படுகி்றது. காரபானிக் அமிைம் (H CO2 3 )  மற்றும் அதன இலண காேம் HCO3

-  
ஆகியேற்ல்ற சகாண்ட தாஙகல் கலே்சல் நம் இேத்தத்தில்  காணப்படுகி்றது. இேண்டு ேலகயா்ன 
தாஙகல் கலே்சல்கள உளள்ன.அலேயாே்ன.
1. அமிை தாஙகல் கலே்சல் : ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைம் மற்றும் அதன உப்பு கலேநதுளள கலே்சல்.
 எடுத்துககாட்டு : அசிட்டிக் அமிைம் மற்றும் வ்சாடியம் அசிட்வடட் ஆகியலே கலேநதுளள கலே்சல்
2. காேக் தாஙகல் கலே்சல் : ஒரு ேலிலம குல்றநத காேம் மற்றும் அதன உப்பு கலேநதுளள கலே்சல்.
 எடுத்துககாட்டு : NH4OH மற்றும் NH4Cl ஆகியலே கலேநதுளள கலே்சல்

8.7.1 தாஙகல் கசயல்மு்ை
அமிைம் (அல்ைது) காேத்லத வ்சரப்பதி்னால் உண்டாகும் pH மாற்்றத்லத தடுப்பதற்காகவும், 

வ்சரக்கப்படும் அமிைம் அல்ைது காேத்லத நடுநிலையாக்குேதற்காகவும், தாஙகல் கலே்சலில் அமிைம் 
மற்றும் காேத்தனலம சகாண்ட வ்சரமஙகள இருத்தல் அேசியம். அவத வநேத்தில் இநத வ்சரமஙகள  
ஒனறுடன ஒனறு வில்னபுரிதல் கூடாது. 

CH3COOH மற்றும் CH3COONa ஆகியேற்ல்றக் சகாண்ட கலே்சலின தாஙகல் ச்சயல்முல்றலய 
நாம் விளக்குவோம். தாஙகல் கலே்சலிலுளள கூறுகள கீவழ காண்பிக்கப்பட்டுளளோறு 
பிரிலகயலடகின்ற்ன.

CH3COOH CH3 - COO + H3O+(aq) (aq) (aq)

-(S)

இக்கைலேயுடன அமிைத்லத வ்சரக்கும்வபாது அநத அமிைமா்னது, கலே்சலிலுளள இலணகாேம் 
CH COO3

-
 உடன வில்னப்பட்டு பிரிலகயலடயாத ேலிலம குல்றநத அமிைமாக மாறுகி்றது.  

அதாேது, H+  அயனிச ச்சறிவு அதிகரிப்பி்னால் கலே்சலின  pH மதிப்பு சபரியளவு அதிகரிப்பதில்லை.

+ H CH3COOH (aq)(aq)(aq)CH3COO

இக்கைலேயுடன காேத்லத வ்சரக்கும்வபாது அநத காேமா்னது, கலே்சலிலுளள H3O
+
 அயனிகளால் 

நடுநிலையாக்கப்படுகின்ற்ன. வமலும், ்சமநிலைலய போமரிக்க அசிட்டிக் அமிைம் வமலும் சிறிதளவு 
பிரிலகயலடகி்றது. எ்னவே pH மதிப்பில்  குறிப்பிட்டளவு மாற்்றம் ஏதும் ஏற்படுேதில்லை.
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OH (aq) + CH3COOH  (aq) CH3COO  (aq) + H2O (l)

 CH3COOH  (aq) CH3COO  (aq) +
H2O (l)

OH (aq) + (aq)  H2O (l)H3O
+

(aq)H3O
+

(H3O
+

3 (O+

��ம�

இநத நடுநிலையாக்க வில்னகள, சபாது அயனி விலளவில் விோதிக்கப்பட்ட வில்னகலள 
ஒத்துளள்ன. 0.8 M CH3COOH மற்றும் 0.8 M CH3COONa கலேநதுளள ஒரு லிட்டர தாஙகல் கலே்சலுடன  
0.01 வமால் திண்ம வ்சாடியம் லைட்ோக்ல்சடு வ்சரப்பதி்னால் உண்டாகும் விலளலே ஆோயவோம். 
NaOH வ்சரப்பதி்னால் உண்டாகும் க்னஅளவு மாற்்றத்லத ஒதுக்கத்தக்கதாக கருதுக. (சகாடுக்கப்பட்டது: 
CH3COOH அமிைத்தின  Ka மதிப்பு 1.8 10

-5× )

CH -COOH CH COO (aq) + H (aq)(aq)3
H O

3
- +

0.8-

2

α α α
 →← 

2H O - +
3 3

0.80.8 0.8
CH COONa(aq) CH COO (aq)+Na (aq)→

CH3COOH அமிைத்தின பிரிலக மாறிலி 

K =
[CH COO ][H ]

[CH COOH]
; 

[H ]=K
[CH COOH]

[CH COO ]

a
3

3

+
a

3

3

- +

-

H+ ச்சறிவு [CH COOH]

[CH COO ]
3

3
-  க்கு வநரவிகிதத்திலிருக்கும் எனபலத இநத ்சமனபாடு காட்டுகி்றது.

CH3COOH அமிைத்தின பிரிலக வீதத்லத  α  எ்னக் சகாண்டால், [CH COOH]=0.8-3 α  மற்றும் 
[CH COO ]= +0.83

- α

∴[H ]=K (0.8- )
(0.8+ )

<<0.8,

+
a

α
α

α 0.8- 0.8 0.8+∴ α α� � 00.8

[H ]=
K

[H K+ a +
a

( . )
( . )

]
0 8

0 8
⇒ =

ம���

சகாடுக்கப்பட்டது  

KCH COOH 1.8 10
[H pH = - log (1.

a3
-5

+

×
∴ = × −] . ;1 8 10 5 88 10

= 5 - log 1

-5× )
..8

= 5 - 0.26
pH = 4.74

� ம���

1 லிட்டர் தாஙகல் க்ரசலுடன் 0.01 ரமால் NaOH ஐ ரசர்த்தபின்பு pH ஐ கணககிடுதல்.

NaOH வ்சரப்பதி்னால் உண்டாகும் க்ன அளவு ஒதுக்கத்தக்கது. ∴ = [OH 0.01M-] .
-OH  அயனிகளின நுகரவு பினேரும் ்சமனபாடுகளால் விளக்கப்படுகி்றது.
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CH COOH  CH COO (aq) + H33
+

0.8 - α α α
� - ��கைரச���கைரச�

CH COONa(aq) CH COO (aq)+Na (aq)3 3
- +

0.8 0.8 0.8
→

CH COOH + OH (aq) CH COO (aq) + H O (l)
[CH COOH] = 0.8 

33 2

3

- -→
∴ -- - 0.01 = 0.79 -

[CH COO ]= +0.8+0.01=0.81+3

α α

α α- <<0.8;
0.79 - 0.79 0.81 + 0.81

α
α α� �ம���

∴ = × ×

= ×
∴

−

−

 [H

H
pH = - log ( 1.76

+

+

] ( . ) .
.

[ ] .

1 8 10 0 79
0 81

1 76 10

5

5

××10
          = 5 - log 1.76
          = 5 - 0.25
       

-5 )

    pH = 4.75

ஒரு ேலிலமமிகு காேத்லத (0.01 M NaOH) வ்சரப்பதி்னால் pH குல்றநதளவு மட்டுவம அதிகரிக்கி்றது. 
அதாேது 4.74 லிருநது 4.75 க்கு அதிகரிக்கி்றது . எ்னவே தாஙகல் ச்சயல்முல்ற ்சரிபாரக்கப்பட்டது.

தன்மதிப்பீடு – 8
அ) ்சமவமாைார அம்வமானியம் லைட்ோக்ல்சடு மற்றும் அம்வமானியம் குவளாலேலட 

சகாண்டுளள ஒரு காேக் தாஙகல் கலே்சலின தாஙகல் ச்சயல்முல்றலய விளக்குக.
ஆ) 0.4M CH3COOH மற்றும் 0.4M CH3COONa ஆகியேற்ல்றக் சகாண்டுளள ஒரு தாஙகல் 

கலே்சலின pH மதிப்லப கணக்கிடுக. 500ml வமற்கண்ட கலே்சலுடன 0.01 வமால் HCl ஐ 
வ்சரத்த பினபு  pH ல் மாற்்றம் என்ன? ( Ka = × −1 8 10 5. . ) HCl ஐ வ்சரப்பதி்னால் ஏற்படும் க்ன 
அளவு மாற்்றத்லத ஒதுக்கத்தக்கதாக கருதுக 

8.7.2 தாஙகல் திைன் மற்றும் தாஙகல் எண்
தாஙகல் கலே்சைாக ச்சயல்படும் தனலமலய, தாஙகல் தி்றன எனும் மதிப்பால் அளக்க முடியும். 

ஒரு கலே்சலின தாஙகல் தி்றல்ன எண்ணியைாக அளவிடுேதற்காக ோண்ஸ்லைக் எ்னபேர 
தாஙகல் எண் β  என்றலழக்கப்படும் மதிப்லப அறிமுகப்படுத்தி்னார. தாஙகல் தி்றன எனபது, ஒரு 
லிட்டர தாஙகல் கலே்சலின pH மதிப்லப ஓேைகு மாற்றுேதற்காக, அக்கலே்சலுடன வ்சரக்கப்படும் 
அமிைம் அல்ைது காேத்தின கிோம் ்சமா்னநில்றகளின எண்ணிக்லக எ்ன ேலேயறுக்கப்படுகி்றது. 

 β= dB
d(pH)

 ....(8.19)

இஙகு, dB = ஒரு லிட்டர தாஙகல் கலே்சலுடன வ்சரக்கப்பட்ட  அமிைம் அல்ைது காேத்தின கிோம் 
்சமா்னஙகளின எண்ணிக்லக  d(pH) = அமிைம் அல்ைது காேம் வ்சரக்கப்பட்ட பின்னர pH ல் ஏற்படும் 
மாற்்றம்.
8.7.3 கென்டர்சன் – ரெசல்பாக சமன்பாடு

ஒரு அமிை தாஙகல் கலே்சலில் உளள லைட்வோனியம் அயனிச ச்சறிோ்னது, கலே்சலில் உளள  
ேலிலம குல்றநத அமிைத்தின ச்சறிவு மற்றும் அதன இலணகாேத்தின ச்சறிவு ஆகியேற்றிற்கிலடவய 
உளள விகிதத்லத ்சாரநதிருக்கும் எனபலத நாம் முன்னவே கற்்றறிநவதாம்.
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H O =K

[அ�ல�]
3

+
a

eq

[கார�] eq

 
 ....(8.20)

ேலிலம குல்றநத அமிைமா்னது மிகக் குல்றநதளவு மட்டுவம பிரிலகயலடகி்றது. வமலும், சபாது 
அயனி விலளவின காேணமாக, பிரிலகயலடதல் வமலும் குல்றகி்றது. எ்னவே, அமிைத்தின ்சமநிலை 
ச்சறிோ்னது, அயனியு்றா அமிைத்தின துேக்கச ச்சறிவிற்கு ஏ்றத்தாழ ்சமமாக  உளளது. இவதவபாை, 
இலணகாேத்தின ச்சறிோ்னது,  வ்சரக்கப்பட்ட உப்பின துேக்கச ச்சறிவுக்கு ஏ்றத்தாழ ்சமமாக உளளது.

 
H O =K3

+
a 

[அ�ல�]
[கார�]  ....(8.21)

இஙகு [அமிைம்] மற்றும் [உப்பு] ஆகிய்ன முல்றவய  தாஙகல் கலே்சல்கள தயாரிக்க 
பயனபடுத்தப்பட்ட அமிைம் மற்றும் உப்பின துேக்கச ச்சறிவுகளாகும். 

்சமனபாட்டின இருபு்றமும் மடக்லக எடுக்கும்வபாது

 
log [H O ]=logK +log3

+
a

[அ�ல�]
[உ��]  ....(8.22)

இருபு்றமும் குறியீடு மாற்்றம் ச்சயயும்வபாது
-log [H O ]=-logK -log3

+
a

[அ�ல�]
[கார�]  ....(8.23)

pH =  log [H O ] K = logK

 pH =  pK log

3
+

a a

a -⇒

ம��� p
[அ�ல�]
[உ��]  ....(8.24)

⇒ +pH = pK loga

[உ��]
[அ�ல�]  ....(8.25)

  இவதவபானறு ஒரு காேத்தாஙகல் கலே்சலில் pOH = pK +logb

[உ��]
[கார�]

 ....(8.26)

எடுத்துககாட்டு 8.6

1. 0.20 வமால் லிட்டர-1 வ்சாடியம் அசிட்வடட் மற்றும் 0.18 வமால் லிட்டர-1  அசிட்டிக் அமிைம் ஆகியலே 
கைநதுளள ஒரு தாஙகல் கலே்சலின pH மதிப்லப கணக்கிடுக.  அசிட்டிக் அமிைத்தின Ka  மதிப்பு  
1.8  10-5× . 

pH = pK +loga
[உ��]
[கார�]

சகாடுக்கப்பட்டது K
a
= 1.8  10

-5×
∴ = − × = −− pK
                             

a log( . ) log .1 8 10 5 1 85

           = 5 -0.26
                                        = 4.74

∴pH = 4.74 + log 0.20
0.18

          = 4.74 + log 10
9  = 4.74  + log 10 - log 9 

          = 4.74 + 1 - 0.95  = 5.74 - 0..95
          = 4.79
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எடுத்துககாட்டு 8.7

500 ml க்னஅளவுளள நீரில், 6 கிோம் அசிட்டிக் அமிைம் மற்றும் 8.2 கிோம் வ்சாடியம் அசிட்வடட் 
மற்றும் ஆகியேற்ல்ற நீரில் கலேத்து சப்றப்பட்ட கலே்சலின pH மதிப்பு என்ன? (சகாடுக்கப்பட்டது: 
அசிட்டிக் அமிைத்தின Ka  மதிப்பு  1.8  10

-5×  )
சைனடர்சன – வை்சல்பாக் ்சமனபாட்டினபடி,

pH = pK +log

P =-logK =-log(1.8 10 )= 4.74   

a

K
a

-5a ×   

[உ��]
��ெசா�ல�ப�ட 

எ���கா�	ைன� 
கா�க

[அ�ல�]

=[ ]
( litre )

=   

                          = 8.2
82

 mole
 Litre

M

=

∴ = =

0 1

0 1
1

2
0 2

.

. .

உ��

[ ]உ��

ேசா�ய� அ��ேட��� ேமா�க� எ�
	ைக

ேசா�ய� அ��ேட��� ேமா�க� 
எ�
	ைக

ேசா�ய� அ��ேட��� �ைற
ேசா�ய� அ��ேட��� �ல	�� �ைற

கைரச�� கன அள�

=[ ]

           = 

6
60
1

2
           = 0







..2M

அ�ல�
CH COOH3







CH COOH3 � �ைற

� �ல����ைற

கைரச�� கன அள� (lit)

∴pH = 4.74 + log (0.2)
(0.2)

pH = 4.74 + log 1
pH = 4.74 + 0 == 4.74

தன்மதிப்பீடு – 9
a) 0.1M NH4OH கலே்சல் மற்றும் அம்வமானியம் குவளாலேடு படிகஙகள உனனிடம் 

சகாடுக்கப்பட்டால், pH=9 எ்னக் சகாண்ட தாஙகல் கலே்சலை எவோறு தயாரிப்பாய? ( 25°C  ல் 
NH4OH ன pKb மதிப்பு 4.7 ) .

b) 100ml 0.8M ஃபாரமிக் அமிைத்துடன  எவேளவு க்ன அளவு 0.6M வ்சாடியம் ஃபாரவமட் கலே்சல் 
கைநது pH மதிப்பு 4.0 சகாண்ட ஒரு தாஙகல் கலே்சலை தயாரிப்பாய. (ஃபாரமிக் அமிைத்தின  
pKa மதிப்பு 3.75. )
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8.8 உப்பு நீராற்பகுத்தல்
ஒரு அமிைம், ஒரு காேத்துடன வில்னபுரிநது ஒரு உப்லபயும், நீலேயும் உருோக்கும் வில்னயா்னது 

நடுநிலையாக்கல் வில்ன என்றலழக்கப்படுகி்றது. நீரத்த கலே்சல்களில் இநத உப்புகள முழுலமயாக 
பிரிலகயலடநது அேற்றின அயனிகலள உருோக்குகின்ற்ன. இவோறு உருோ்ன அயனிகள 
நீவேற்்றம் அலடகின்ற்ன. சிை குறிப்பிட்ட வநரவுகளில், வநேயனி, எதிேயனி அல்ைது இேண்டும் நீருடன 
வில்னபுரிகின்ற்ன. இநத வில்னயா்னது உப்பு நீோற்பகுத்தல் என்றலழக்கப்படுகி்றது.

8.8.1 வலி்மமிகு அமிலம் மற்றும் வலி்மமிகு காரத்தின் உப்புக்ள நீராற்பகுத்தல்
NaOH மற்றும் லநட்ரிக் அமிைம் ஆகியேற்றிற்கிலடவய  வில்ன நிகழ்நது வ்சாடியம் லநட்வேட் 

மற்றும் நீர ஆகியலே உருோகும் வில்னலய கருதுவோம்.
NaOH(aq) + HNO (aq) NaNO (aq) + H O3 3 2→

��� கைரச� ��ம�

NaNO3 உப்பா்னது நீரில் முழுலமயாக பிரிலகயலடநது Na+ மற்றும் NO3
−  அயனிகலள 

உருோக்குகின்ற்ன.
NaNO (aq) Na (aq)+NO (aq)3

+
3

-→

நீோ்னது மிகக் குல்றநதளவே பிரிலகயலடகி்றது
H O(l) H (aq)+OH (aq)2

+ -


[H ]=[OH ],+ -
 எ்னவே, நீர நடுநிலைத்தனலம ோயநதது 

NO3
-  அயனியா்னது,  HNO3 ேலிலமமிகு அமிைத்தின இலணகாேமாகும். வமலும், இது H+ 

அயனியுடன வில்னபுரியும் தி்ற்னற்்றது.
இவதவபாை, Na+  அயனியா்னது, NaOH எனும் ேலிலமமிகு காேத்தின இலண அமிைமாகும்.  

வமலும், இது OH-  அயனியுடன வில்னபுரியும் தி்ற்னற்்றது.
நீோற்பகுத்தல் நிகழவில்லை எனபவத இதன சபாருளாகும்.  இத்தலகய வநரவுகளில் [H ]=[OH ]+ -

 எ்னவே கலே்சலின pH போமரிக்கப்படுகி்றது. வமலும் கலே்சல் நடுநிலைத்தனலம சகாண்டது.

8.8.2 வலி்மமிகு  காரம் மற்றும் வலி்ம கு்ைநத அமிலத்தின் உப்புக்ள நீராற்பகுத்தல்.
வ்சாடியம் லைட்ோக்ல்சடு மற்றும் அசிட்டிக் அமிைம் ஆகியேற்றிற்கிலடவய  வில்ன நிகழ்நது 

வ்சாடியம் அசிட்வடட் மற்றும் நீர ஆகியலே உருோகும் வில்னலய கருதுவோம்.

NaOH  CH COOH(aq) CH COONa(aq) H O33 2� (l)+ +(aq)

நீரக்கலே்சல்களில், கீவழ குறிப்பிட்டுளளோறு CH3COONa முழுலமயாக பிரிலகயலடகி்றது.
CH COONa (aq)  CH COO (aq)+Na (aq)3 3

- +→

CH COO3
-

 அயனியா்னது, CH COOH3  எனும் ேலிலமகுல்றநத அமிைத்தின இலண 
காேமாகும். வமலும், இது நீரிலிருநது உருோக்கப்பட்ட  H+  அயனியுடன வில்னபுரிநது அயனியு்றா 
அமிைத்லத உருோக்கும் தி்றல்னப் சபற்றுளளது.

Na+   அயனியா்னது OH-  அயனிகளுடன வில்னபுரியும் தி்ற்னற்்றது.
CH COO (aq) + H O(l) CH COOH (aq) + OH (aq)3

-
2 3

-
  எ்னவே [OH ]>[H ]- + , இத்தலகய 
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வநரவுகளில், நீோற்பகுத்தலின காேணமாக கலே்சைா்னது காேத்தனலமலய சபறுகி்றது, வமலும் 
கலே்சலின pH மதிப்பு 7 ஐவிட அதிகமாக உளளது. இநத நீோற்பகுத்தல் வில்னக்கா்ன ்சமநிலை 
மாறிலிக்கும் (நீோற்பகுத்தல் மாறிலி) மற்றும் அமிைத்தின பிரிலக மாறிலிக்கும் இலடவய உளள 
சதாடரலப காண்வபாம்.

K =
[CH COOH][OH ]
[CH COO ][H O]h

3

3
-

2

-

K =
[CH COOH][OH ]

[CH COO ]h
3

-

3
-

 .....(1)
CH COOH (aq) CH COO (aq) + H (aq)3 3

- +


K =
[CH COO ][H ]

[CH COOH]a
3

- +

3  .....(2)
(1)  (2) 

K .K =[H ][OH ]
[H ][OH ]=K
K .K =K

h a
+ -

+ -
w

h a

×
⇒

ww

என நா� அ�ேவா�

ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதியில் சப்றப்பட்டலதப் வபாைவே, நீோற்பகுத்தல் வீதம் (h) மற்றும் உப்பின 
ச்சறிவு (C) ஆகியேற்றி்னால் Kh மதிப்லப ேருவிக்க முடியும். K = h C.h

2

 வமலும்
i.e [OH ]= K .C-

h

Ka மற்றும் மின்பகுளியின் கசறிவுகளின் அடிப்ப்டயில்  உப்பு க்ரசலின்  pH.
pH + pOH = 14
pH = 14 - p OH = 14 - {-log [OH ]}
           

-

                 = 14 + log [OH-]

∴







pH = 14 + log (K C)

pH = 14 + log 
K C
K

pH = 14 +

h

1
2

w

a

1
2

  1
2  log K  + 1

2  log C - 1
2  log K

pH = 14 - 7 + 1
2  log C

w a( )
  + 1

2  pK

pH = 7 + 1
2 pK  log C.

a

a + 1
2    

[ K =10 .

1
2  log K = 1

2 log10 = -14
2

(1) = -7.

- log K =pK

w
-14

w
14

a a

-



×

]]

8.8.3 வலி்மமிகு அமிலம் மற்றும் வலி்ம கு்ைநத காரத்தின் உப்புக்ள நீராற்பகுத்தல்.
ஒரு ேலிலம மிகு அமிைம் HCl மற்றும் ஒரு ேலிலம குல்றநத காேம் NH4OH ஆகியலே 

வில்னபுரிநது NH4Cl உப்பு மற்றும் நீர ஆகியலே உருோகும் வில்னலய கருதுவோம்.
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HCl (aq) + NH OH (aq) NH Cl(aq)+H O(l)
NH Cl(aq) NH +Cl (a

4 4 2

4 4
+ -



→ qq)

NH4
+

 அயனியா்னது, NH OH4  எனும் ேலிலமகுல்றநத காேத்தின இலணஅமிைமாகும். 
வமலும், இது நீரிலிருநது உருோக்கப்பட்ட  OH-  அயனியுடன வில்னபுரிநது அயனியு்றா NH OH4  
காேத்லத உருோக்கும் தி்றல்னப் சபற்றுளளது. 

NH (aq) + H O(l)  NH OH (aq) +H (aq)4
+

2 4
+



இத்தலகய தி்றல்ன Cl-  அயனி சப்றவில்லை, எ்னவே [H OH
-+

] [ ];>  கலே்சைா்னது 
அமிைத்தனலமலய சபற்றுளளது, வமலும் அதன pH மதிப்பு 7 ஐவிட குல்றோக உளளது.

ேலிலமமிகு காேம் மற்றும் ேலிலம குல்றநத அமிைத்தின உப்பு நீோற்பகுத்தலில் 
விோதிக்கப்பட்டலதப் வபானவ்ற, இநத வநரவிலும், Kh  மற்றும் Kb  க்கு இலடவயயுளள சதாடரலப 
நம்மால் நிறுே முடியும்.

K .K =Kh b w

நீோற்பகுத்தல் வீதம் (h) மற்றும் உப்பின ச்சறிவு ஆகியேற்றின அடிப்பலடயில் K
h
 மதிப்லப 

நாம் கணக்கிடுவோம்.

K = h C [H ]= K .C

                             

h
+2

h

[[H ]=
K
K

.C

pH = - log [H

      = - log 
K .C

K

   

+ w

b
+

w

b

]







1
2

   = - 1
2  log K  log C + 1

2  log K

pH = 7 - 1
2  pK  1

2  lo

bw

b

−

−

1
2

gg C.

ம���

8.8.4 வலி்ம கு்ைநத அமிலம் மற்றும் வலி்ம கு்ைநத காரத்தின் உப்புக்ள 
நீராற்பகுத்தல்.
அம்வமானியம் அசிட்வடட்டின நீோற்பகுத்தலை கருதுவோம்.

CH COONH CH COO (aq) + NH (aq(aq) )3 4 3
-

4
+→

இநத வநரவில், வநேயனி (NH4
+ )  மற்றும் எதிேயனி (CH COO3

−)  இேண்டுவம நீருடன 
வில்னபுரியும் தி்றல்னப் சபற்றுளள்ன.

CH COO +H O CH COOH+OH

NH +H O NH OH+H

3 2 3

4

+

2 4

+

− −




கலே்சலின தனலமயா்னது அதிலுளள அமிைம் (அல்ைது) காேத்தின ேலிலமலய ்சாரநது 
அலமகி்றது. அதாேது,  Ka > Kb  எனில் கலே்சல் அமிைத்தனலம சகாண்டது மற்றும் அதன pH < 7, 

Ka < Kb  எனில் கலே்சல் காேத்தனலம சகாண்டது மற்றும் அதன  pH < 7,  Ka =Kb எனில் கலே்சல் 
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நடுநிலைத் தனலம ோயநதது. பிரிலக மாறிலிகளுக்கும் (Ka ,Kb ), நீோற்பகுத்தல் மாறிலிக்கும் 
இலடவய உளள சதாடரலப பினேரும் ்சமனபாடு தருகி்றது.

K .K .K =Ka b h w

க்ரசலின் pH மதிப்பு
கலே்சலின  pH  மதிப்லப பினேரும் ்சமனபாட்லட பயனபடுத்தி கணக்கிட முடியும்.

pH = 7 + 1
2  pK  pKa b−1

2 .

எடுத்துககாட்டு 8.8

0.1M தி்றனுலடய CH3COONa கலே்சலின i) நீோற்பகுத்தல் மாறிலி, ii) நீோற்பகுத்தல் வீதம் 
மற்றும் iii) pH ஆகியேற்ல்றக் கணக்கிடுக. (CH3COOH அமிைத்தின pKa மதிப்பு 4.74).
தீர்வு :  (a) CH3COONa எனபது, ஒரு ேலிலமகுல்றநத அமிைம் (CH3COOH) மற்றும் ஒரு 
ேலிலமமிகு காேம் (NaOH) ஆகியேற்றின உப்பாகும்.எ்னவே, நீோற்பகுத்தலின காேணமாக 
கலே்சைா்னது காேத் தனலமலய சபற்றுளளது.

CH COO (aq) + H O(aq) CH COOH (aq) + OH (aq)
3 2 3

- -


i) h=
K

K C

    = 1  10
1.8  10 0.1

   h = 7.5  10

w

a

-14

-5

-5

×

×
× ×
×

    

 pK =  4.74
pK = -log K
i.e., K =  antilog  (-pK

a

a a

aa a

=  antilog  (-4.74) 
=  antilog 

)

(-5 + 0.26) 
= 10

antilog 0.26 = 1.

-5 ×1 8.
[ 882 1.8]�

ii)  K =
K
K

= 1 10
1.8 10

          = 5.56 10

h
w

a

-14

-5

-10

×
×

×                 

iii) pH = 7 + 
pK

2
+ logC

2

             = 7 + 4.74
2

a

+ =log .0 1
2

7 ++ −2 37 0 5. .

              = 8.87

தன்மதிப்பீடு – 10

HCO3
−  அயனியின pKa  மதிப்பு 10.26 எனில், 0.05M தி்றனுலடய வ்சாடியம் காரபவ்னட் 

கலே்சலின  i) நீோற்பகுத்தல் மாறிலி, ii) நீோற்பகுத்தல் வீதம் மற்றும் iii) pH ஆகியேற்ல்றக் 
கணக்கிடுக.  

8.9 க்ரதிைன் கபருககம்
கனிம பண்பறி பகுப்பாயவில், பல்வேறு வீழ்படிோதல் வில்னகலள, நாம் கடநது ேநதுளவளாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, நீரில் மிகக்குல்றநதளவே கலேயும் தனலமலய சபற்றுளள, PbCl2 லிருநது Pb2+ 
அயனிகலள வீழ்படிோக்குேதற்கு நீரத்த HCl பயனபடுத்தப்படுகி்றது.நீண்ட காைத்திற்கு Ca2+ 
(கால்சியம் ஆக்்வைட் வபான்றலே.) அயனிகள வீழ்படிோேதால் சிறுநீேக கற்கள உருோகின்ற்ன. 
வீழ்படிோதலை புரிநது சகாளேதற்காக, மிகக் குல்றநதளவு கலேயும் உப்பு மற்றும் கலே்சலிலுளள 
அதன அயனிகள ஆகியேற்றிற்கிடவய நிைவும் கலேதி்றன ்சமநிலைலய கருதுவோம். 
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X Y
m n

 எனும் ஒரு சபாதுோ்ன உப்பிற்கு,

X Y (s)  mX (aq) + nY (aq)
m n

H O
n+ m-2 →← 

வமற்கண்ட வில்னக்கா்ன ்சமநிலை மாறிலி 

K =  [X ]  [Y ]
[X Y ]

n+ m m- n

m m

கலேதி்றன ்சமநிலையில், ்சமநிலை மாறிலியா்னது கலேதி்றன சபருக்க மாறிலி (அல்ைது) 
கலேதி்றன சபருக்கம் எ்ன குறிப்பிடப்படுகி்றது.

இத்தலகய பைபடித்தா்ன ்சமநிலையில், திண்மப்சபாருளின ச்சறிவு ஒரு மாறிலியாகும், எ்னவே 
அது ்சமனபாட்டிலிருநது நீக்கப்படுகி்றது.

K  = [X ]  [Y ]sp
n+ m m- n

்சமனபடுத்தப்பட்ட ்சமநிலை ்சமனபாட்டிலுளள  வேதிவில்னக்கூறு குணகஙகலள அடுக்குகளாக 
சகாண்ட, பகுதிக்கூறு அயனிகளின, வமாைார ச்சறிவுகளின சபருக்குத்சதாலக கலேதி்றன சபருக்கம் 
எ்ன ேலேயறுக்கப்படுகி்றது.

குறிப்பிட்ட அயனிசவ்சரமத்தின பகுதிக்கூறு அயனிகலளக் சகாண்டுளள கலே்சல்கலள 
ஒன்றாக கைக்கும்வபாது அநத அயனிசவ்சரமம் வீழ்படிோகுமா? எ்னபலத தீரமானிக்க இநத 
கலேதி்றன சபருக்க மதிப்புகள உதவுகின்ற்ன. 

பகுதிக்கூறு அயனிகளின வமாைார ச்சறிவுகளின சபருக்கற்பைன,  அதாேது அயனிப் சபருக்க 

மதிப்பா்னது, கலேதி்றன சபருக்க மதிப்லப விட அதிகமாக உளள வபாது வ்சரமம்  வீழ்படிோகி்றது. 

கலேதி்றன சபருக்கம் மற்றும் அயனிப் சபருக்கம் இேண்டிற்கா்ன ்சமனபாடுகளும் ஒவே 
மாதிரியாக உளள்ன , ஆ்னால், கலேதி்றன சபருக்க ்சமனபாட்டில் உளள வமாைார ச்சறிவுகளா்னலே 
்சமநிலை ச்சறிவுகலள குறிப்பிடுகின்ற்ன. வமலும், அயனிப்சபருக்க ்சமனபாட்டில் துேக்கச ச்சறிவுகள 
(அல்ைது) ஒரு குறிப்பிட்ட வநேம் ‘t’ யில் உளள ச்சறிவுகள பயனபடுத்தப்படுகின்ற்ன.

சபாதுோக, இலத கீழ்காணுமாறு சுருக்கமாக கூ்றைாம்,

அயனிப் சபருக்கம் > Ksp , மீசதவிட்டிய கலே்சல், வீழ்படிோதல் நிகழும்.

அயனிப் சபருக்கம் < Ksp , சதவிட்டாக் கலே்சல், வீழ்படிோதல் நிகழாது.

 அயனிப் சபருக்கம் = Ksp , சதவிட்டியக் கலே்சல், ்சமநிலை நிைவுகி்றது.
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எடுத்துககாட்டு 8.9

1 mL 0.1M சைட் லநட்வேட் கலே்சல் மற்றும் 0.5 mL 0.2 M NaCl கலே்சல் ஆகியேற்ல்ற 
ஒன்றாக கைக்கும்வபாது சைட் குவளாலேடு வீழ்படிோகுமா? வீழ்படிோகாதா? எ்ன கண்டறிக. 
PbCl2 இன Ksp மதிப்பு 1.2  10

-5× .

PbCl Pb (aq)+2Cl (aq)
 = [Pb ]

2
(s) H O 2+ -

2+

2

[[Cl ]- 2அய��ெப��க�

சமாத்த க்னஅளவு = 1.5 mL

Pb NO Pb +2NO3
M

2+

M 3( ) −

0 1 0 1. .
� ⇀�↽ ��

Pb2+  ன வமால் எண்ணிக்லக = வமாைாரிட்டி ×  கலே்சலின க்னஅளவு லிட்டரில்
                                            = 0.1×1×10–3  = 10–4

[Pb Pb2+
2+

]=   = 
  mL

 = 6.7  10 M-210
1 5 10

4

3

−

−×
×

.
� ேமா�க�� எ���ைக
கைரச�� கன அள�

NaCl Na Cl
M

+

M

-

M0 2 0 2 0 2. . .
→ +

Cl – ன வமால் எண்ணிக்லக = 0.2 × 0.5 × 10–3= 10–4

 [Cl  moles 
  10  L

= 6.7  10 M-3
-2-]

.
=

×
×

−10
1 5

4

அயனிப்சபருக்க மதிப்பு = (6.7  10 = 3.01  10-2 -4× × ×−)( . )6 7 10 2 2

அயனிப்சபருக்க மதிப்பு 3.01  10 4× -  ஆ்னது கலேதி்றன சபருக்க மதிப்லப (1.2  10-5× )  
விட அதிகமாக இருப்பதால்  PbCl2 வீழ்படிோகி்றது.

8.9.1 ரமாலார் க்ரதிைன் மதிப்பிலிருநது க்ரதிைன் கபருகக மதிப்்ப நிர்ணயித்தல்
கலேதி்றன சபருக்க மதிப்லப வமாைார கலேதி்றன மதிப்பிலிருநது கணக்கிட முடியும். வமாைார 

கலேதி்றன எனபது ஒரு லிட்டர கலே்சலில் கலேயக்கூடிய கலேசபாருளின அதிகபட்்ச வமால் 
எண்ணிக்லக ஆகும். X mYn எனும் கலேசபாருளுக்கு , 

X Y (s) mX  (aq) +nY (aq)m n
n+ m-



வமற்காண் விகிதக்கூறு ்சமனபடுத்தப்பட்ட ்சமனபாட்டிலிருநது, 1 வமால் X Y (s)m n பிரிலகயலடநது 
‘m’ வமால்கள Xn+ அயனிகலளயும், ‘n ’ வமால்கள Ym-  அயனிகலளயும், உருோக்குகி்றது எனபலத 
நாம் அறிகிவ்றாம். ‘s’ எனபது X Y ,m n  இன வமாைார கலேதி்றன எனில் 

[X ]=ms          [ Y ]=ns
K  = [X ]  [Y ]

K =(

n+ m-

sp
n+ m m- n

sp

∴
mms) (ns)

K =(m) (n) (s)

m n

sp
m n m+n

ம���
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எடுத்துககாட்டு 8.10

• பினேருே்னேற்றிற்கு, கலேதி்றன சபருக்கம் மற்றும் வமாைார கலேதி்றன 
ஆகியேற்றிற்கிலடவய உளள சதாடரலப நிறுவுக.

a) BaSO           b) Ag (CrO )4 2 4

Ba (aq)SO  (s) Ba (aq)+SO
K =[Ba ][SO ]
 

4
H O 2+

4
2

sp 
2+

4
2

2 -

-

       = (s)  (s) 
K  ssp

2=

Ag CrO (s) 2Ag (aq)+CrO (aq)2 4

H O +
4

22 - →← 

K =[Ag ] [CrO ]
      = (2s) (s)
K =4S

sp
+ 2

4
2

2

sp
3

-

 � அரீனியஸ் கூற்றுப்படி, அமிைம் எனபது, 
நீரக்கலே்சலில் பிரிலகயலடநது 
லைட்ேஜன அயனிகலள தேேல்ை ஒரு 
வ்சரமமாகும்.

 � சைளரி – ப்ோனஸ்டட் சகாளலக 
அேரகளின சகாளலகப்படி, அமிைம் 
எனபது மற்ச்றாரு சபாருளுக்கு ஒரு 
புவோட்டால்ன ேழஙகக்கூடிய ஒரு 
சபாருளாகும். காேம் எனபது மற்ச்றாரு 
சபாருளிலிருநது ஒரு புவோட்டால்ன 
ஏற்கக்கூடிய ஒரு சபாருளாகும்.

 � லூயி சகாளலக கருத்துப்படி, எைக்ட்ோன 
இேட்லடலய ஏற்றுக்சகாளளும் சபாருள 
அமிைம். ஆ்னால், காேம் எனபது எைக்ட்ோன 
இேட்லடலய ேழஙகும் சபாருளாகும்.

 � நீரின அயனிப் சபருக்கம் KW = [H3O]+ [OH–]
 � ஒரு கலே்சலின  pH எனபது அக்கலே்சலில் 

உளள லைட்ேஜன அயனிகளின, 
வமாைார ச்சறிவின, 10ஐ அடிப்பலடயாக 
சகாண்ட எதிரகுறி மடக்லக எ்ன 
ேலேயறுக்கப்படுகி்றது. pH = – log10 [H3O

+]

 � நீரத்தல் அதிகரிக்கும்வபாது, ஒரு ேலிலம 
குல்றநத மினபகுளியின பிரிலக வீதமும் 
அதிகரிக்கி்றது” எனும் முடிவுக்கு நம்மால் 
ேேமுடியும். இநத கூற்்றா்னது ஆஸ்ோல்ட் 
நீரத்தல் விதி எ்ன அறியப்படுகி்றது.

 � ேலிலம குல்றநத மினபகுளியுடன, 
ஒரு சபாது அயனிலய சகாண்டுளள 
உப்லப (CH3COONa)வ்சரக்கும்வபாது 
அநத ேலிலம குல்றநத மினபகுளியின 
(CH3COOH) பிரிலக வீதம் 
குல்றகி்றது. இது சபாது அயனி விலளவு 
என்றலழக்கப்படுகி்றது.

 � தாஙகல் கலே்சல் எனபது, ஒரு ேலிலம 
குல்றநத அமிைம் மற்றும் அதன இலணகாேம் 
(அல்ைது) ஒரு ேலிலம குல்றநத காேம் 
மற்றும் இலணஅமிைம் ஆகியேற்ல்றக் 
சகாண்டுளள கலே்சல் கைலேயாகும்.

 � ்சமனபடுத்தப்பட்ட ்சமநிலை 
்சமனபாட்டிலுளள  வேதிவில்னக்கூறு 
குணகஙகலள அடுக்குகளாக சகாண்ட, 
பகுதிக்கூறு அயனிகளின, வமாைார 

பாடச்சுருககம்
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ச்சறிவுகளின சபருக்குத்சதாலக 
கலேதி்றன சபருக்கம் எ்ன 
ேலேயறுக்கப்படுகி்றது.

 � தாஙகல் தி்றன எனபது, ஒரு லிட்டர 
தாஙகல் கலே்சலின pH மதிப்லப ஓேைகு 
மாற்றுேதற்காக, அக்கலே்சலுடன 
வ்சரக்கப்படும் அமிைம் அல்ைது காேத்தின 
கிோம் ்சமா்னநில்றகளின எண்ணிக்லக 
எ்ன ேலேயறுக்கப்படுகி்றது. 

β= dB
d(pH)

 � சைனடர்சன – வை்சல்பாக் ்சமனபாடு 
pH, அமிைத்தாஸ்கல் கலே்சலில் 
⇒ +pH = pK loga

[உ��]
[அ�ல�]

காேத்தாஙகல் கலே்சலில் 

pOH = pK +logb

[உ��]
[கார�] � ேலிலமமிகு  காேம் மற்றும் ேலிலம 

குல்றநத அமிைத்தின உப்புகலள 
நீோற்பகுத்தல்

K .K =Kh a w

pH = 7 + 1
2 pK  log C.a + 1

2
 � ேலிலமமிகு காேம் மற்றும் ேலிலம 

குல்றநத அமிைத்தின உப்பு 
நீோற்பகுத்தலில் விோதிக்கப்பட்டலதப் 
வபானவ்ற, இநத வநரவிலும், Kh  மற்றும் 
Kb  க்கு இலடவயயுளள சதாடரலப நம்மால் 
நிறுே முடியும்.

  K .K =Kh b w

pH = 7 - 1
2  pK  1

2  log C.b −
 � ேலிலம குல்றநத அமிைம் மற்றும் 

ேலிலம குல்றநத காேத்தின உப்புகலள 
நீோற்பகுத்தல்.

 K .K .K =Ka b h w

pH = 7 + 1
2  pK  pKa b−1

2 .

 மதிப்பீடு

சரியான வி்ட்யத் கதரிவு கசயக
1. ஒரு Ag C O2 2 4  இன சதவிட்டிய கலே்சலில் உளள Ag+  அயனிகளின  ச்சறிவு 2.24 10 mol L-4 -1×  

எனில், Ag C O2 2 4   இன கலேதி்றன சபருக்க மதிப்பு (NEET – 2017)

அ) 2.42 10-8× mol3L-3  ஆ) 2.66 10-12×  mol3L-3 

இ) 4.5 10-11×  mol3L-3  ஈ) 5.619 × 10–12 mol3L-3

2. சேவவேறு ச்சறிவுகலளக் சகாண்ட NaOH மற்றும் HCl  கலே்சல்கலள, சேவவேறு 
க்னஅளவுகளில் கைநது பினேரும் கலே்சல்கள தயாரிக்கப்பட்ட்ன. (NEET – 2018)

i. 60 mL M
10

HCl + 40mL M
10

 NaOH  ii. 55 mL M
10

HCl + 45 mL M
10

 NaOH

iii. 75 mL M
5

HCl + 25mL M
5

 NaOH  iv. 100 mL M
10

HCl + 100 mL M
10

 NaOH

 அேற்றில் எநத கலே்சலின pH மதிப்பு 1 ஆக இருக்கும்? 

அ) iv ஆ) i இ) ii ஈ) iii
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3. 298K ல், நீரில் BaSO4 இன கலேதி்றன 2.42 10 gL-3 -1×  எனில் அதன கலேதி்றன சபருக்க Ksp( )  
மதிப்பு (NEET -2018). (BaSO4 இன வமாைார நில்ற =233 g mol-1 )

அ) 1.08 10 mol L-14 2 -2×   ஆ)1.08 10 mol L-12 2 -2×

இ) 1.08 10 mol L-10 2 -2×   ஈ) 1.08 10 mol L-8 2 -2×

4. சதவிட்டிய Ca(OH)2 கலே்சலின pH மதிப்பு 9 எனில்,  Ca(OH)2 இன கலேதி்றன சபருக்க ( )spK
 
 

மதிப்பு
அ) 0.5 10-15×   ஆ) 0.25 10-10×
இ) 0.125 10-15×   ஈ) 0.5 10-10×

5. H2O மற்றும் HF ஆகிய ப்ோனஸ்டட் அமிைஙகளின இலண காேஙகள
அ) முல்றவய OH–  மற்றும் H2FH+ ஆகிய்ன ஆ)முல்றவய H3O

+  மற்றும் F–  ஆகிய்ன
இ) முல்றவய OH–  மற்றும் F–   ஆகிய ஈ) முல்றவய H3O

+ மற்றும் H2F
+ ஆகிய்ன

6. எது காேக் தாஙகல் கலே்சலை உருோக்கும்?
அ) 50 mL of 0.1M NaOH+25mL of 0.1M CH COOH3

ஆ) 100 mL of 0.1M CH COOH+100 mL of 0.1M NH OH3 4

இ) 100 mL of 0.1M HCl+200 mL of 0.1M NH OH4

ஈ) 100 mL of 0.1M HCl+100 mL of 0.1M NaOH

7. பினேரும் புளூவோ வ்சரமஙகளில் லூயிகாேமாக ச்சயல்படக்கூடியது எது?( NEET – 2016)

அ) BF3 ஆ) PF3 இ) CF4 ஈ) SiF4

8. பினேருே்னேற்றுள லூயி காேமாக ச்சயல்படாதது எது?

அ) BF3 ஆ) PF3 இ) CO ஈ) F–

9. பினேரும் காேஙகளின, காே ேலிலமயின இ்றஙகுேரில்ச என்ன?

 
- - - -

2 3 2OH , NH , H - C C and CH  - CH≡

அ) OH >NH >H-C C >CH -CH-
2

- -
3 2

-≡  ஆ) NH >OH >CH -CH >H-C C2
- -

3 2
- -≡

இ) CH -CH >NH >H-C C >OH3 2
-

2
- - -≡  ஈ) OH >H-C C >CH -CH >NH- -

3 2
-

2
-≡

10. வ்சாடியம் ஃபாரவமட், அனிலீனியம் குவளாலேடு மற்றும் சபாட்டாசியம் ்சயல்னடு ஆகியேற்றின 
நீரகலே்சல்கள முல்றவய

அ) அமிைம், அமிைம், காேம் ஆ) காேம், அமிைம், காேம்
இ) காேம், நடுநிலை, காேம் ஈ) இேற்றில் ஏதுமில்லை

11. 0.10M ச்சறிவுலடய நீரிய பிரிடின கலே்சலில், பிரிடினியம் அயனிலய (C H NH)5 5

உருோக்கக்கூடிய பிரிடின (C H N)5 5  மூைக்கூறுகளின ்சதவீதம் -9
b 5 5(K  for C H N= 1.7 10 )×

அ) 0.006% ஆ) 0.013% இ) 0.77% ஈ) 1.6%
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12. ்சம க்னஅளவுலடய, 1,2 மற்றும் 3 எனும் pH  மதிப்புகலளக் சகாண்ட மூனறு அமிைக் கலே்சல்கள 
ஒரு கைனில் கைக்கப்படுகின்ற்ன. கைலேயில் உளள H+ அயனிச ச்சறிவு என்ன?

அ) 3.7 10-2×  ஆ) 10-6  இ) 0.111 ஈ) இலே எதுவுமல்ை 

13. 0.1M NaCl  கலே்சலில், கலேதி்றன சபருக்க மதிப்பு 1.6 10-10×  சகாண்ட  AgCl (s)  திண்மத்தின 
கலேதி்றன மதிப்பு

அ) 1.26  10 M-5×  ஆ) 1.6 10 M-9×  இ) 1.6 10 M-11×  ஈ) பூஜ்ஜியம் 

14. சைட் அவயாலடடின கலேதி்றன சபருக்க மதிப்பு 3.2 10-8×  எனில், அதன கலேதி்றன மதிப்பு

அ) -32×10 M  ஆ) 4 10 M-4×  இ) 1.6 10 M-5×  ஈ) 1.8 10 M-5×

15. o -1G =57.34 kJ mol ,D  எனும் கிபஸ் கட்டிைா ஆற்்றல் மதிப்லப பயனபடுத்தி, 
X Y(s) 2X (aq) +Y2

+ 2-� ���கைரச�  என்ற வில்னக்கு,  300 K சேப்பநிலையில், நீரில் X Y2  
இன கலேதி்றன சபருக்க மதிப்லப கணக்கிடுக. 300 K (R = 8.3 J K Mol-1 -1)

அ) 10-10   ஆ) 10
-12

இ) 10-14   ஈ) சகாடுக்கப்பட்ட தகவிலிருநது கணக்கிட முடியாது
16. அல்றசேப்பநிலையில் MY மற்றும் NY3, ஆகிய கலேயாத உப்புகள6.2 10-13×  என்ற ்சமமா்ன, Ksp  மதிப்புகலள சகாண்டுளள்ன. MY மற்றும் NY3  ஆகியேற்ல்றப் சபாறுத்தேலேயில் எநத கூற்று 

உண்லமயா்னது?

அ) MY மற்றும் NY3 ஆகிய உப்புகள தூய நீலேவிட 0.5M KY கலே்சலில் அதிகம் கலேகின்ற்ன.

ஆ)  MY மற்றும் NY3 சதாஙகலில் KY எனும் உப்லப வ்சரப்பதி்னால் அேற்றின கலேதி்றனகளில் 
எவவித விலளவும் உண்டாேதில்லை.

இ) நீரில் MY மற்றும் NY3 இேண்டின வமாைார கலேதி்றன மதிப்புகளும் ்சமம். 

ஈ) நீரில் MY யின வமாைார கலேதி்றன, NY3 யின வமாைார கலேதி்றல்னவிட குல்றவு.

17. ்சம க்னஅளவுளள 0.1M NaOH மற்றும் 0.01M HCl கலே்சல்கலள ஒன்றாக கைக்கும்வபாது 
கிலடக்கும் கலே்சலின pH மதிப்பு என்ன? 

அ) 2.0 ஆ) 3 இ) 7.0 ஈ) 12.65

18. ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைத்தின பிரிலக மாறிலி மதிப்பு 1 10-3×  . pH = 4 எனும் மதிப்பு சகாண்ட 
ஒரு தாஙகல் கலே்சலை தயாரிக்க வதலேயா்ன  [அ�ல�]

[உ��] விகிதம்

அ) 4:3 ஆ) 3:4 இ) 10:1 ஈ) 1:10 

19. 10 M KOH-5  கலே்சலின  pH மதிப்பு

அ) 9 ஆ) 5 இ) 19 ஈ)  இலே எதுவுமல்ை 

20. H PO2 4
-  இன இலண காேம்

அ) PO4
3− ஆ) P O2 5  இ) 3 4H PO  ஈ) HPO

4

2-
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21. பினேருே்னேற்றுள எது சைளரி– ப்ோனஸ்டட் அமிைமாகவும், காேமாகவும் ச்சயல்பட முடியும்?

அ) HCl  ஆ) SO4
2−  இ) HPO4

2− ஈ) Br-

22. ஒரு நீரிய கலே்சலின pH மதிப்பு பூஜ்ஜியம், எனில் அநத கலே்சல்
அ) சிறிதளவு அமிைத்தனலம சகாண்டது
ஆ) அதிக அமிைத்தனலம சகாண்டது
இ) நடுநிலைத் தனலம சகாண்டது
ஈ) காேத் தனலம சகாண்டது

23. ஒரு ேலிலம குல்றநத அமிைம் மற்றும் அதன உப்புகலள சகாண்டுளள ஒரு தாஙகல் கலே்சலின 
லைட்ேஜன அயனிச ச்சறிலே குறிப்பிடுேது

அ) [H ]=
K+ a [அ�ல�]

[உ��]
 ஆ) [H ]= K+

a [உ��] இ) [H ]=K+
a [அ�ல�] ஈ) [H ]=

K+ a

[அ�ல�]
[உ��]

24. பினேருே்னேற்றுள அம்வமானியம் அசிட்வடட்டின நீோற்பகுத்தல் வீதத்லத குறிப்பிடும் ்சரியா்ன 
சதாடரபு எது ?

அ) h = 
K
C

h  ஆ) h = 
K
K

a

b

 இ) h

a b

K
h = 

K .K
 இ) h = 

K .K
K
a b

h

25. NH4OH இன பிரிலக மாறிலி  மதிப்பு 1.8 10
-5×  எனில், NH4Cl  இன நீோற்பகுத்தல் மாறிலி மதிப்பு 

அ) 1.8 10-19×  ஆ) -105.55 10×  இ) 5.55 10-5×  ஈ) 1.80 10-5×

பின்வரும் வினாககளுககு வி்டயளி:
1. லூயி அமிைஙகள மற்றும் காேஙகள என்றால் என்ன? ஒவசோனறிற்கும் இேண்டு எடுத்துக்காட்டுகள 

தருக.

2. அமிைஙகள மற்றும் காேஙகள பற்றிய சைளரி–ப்ோனஸ்டட் சகாளலகலய விளக்குக.

3. பினேரும் நீரிய கலே்சல்களில் நிகழும் வில்னகளில் இலணஅமிை-காே இேட்லடகலள 
கண்டறிக.

 

i)HS   + HF F (aq) + H S(aq)(aq) ii) HPO  + SO--
42

2-� 33
2-

4
3-

3
-

4
+

3
2-

3 3
-

PO + HSO
iii)NH  + CO NH  + HCO

�
�

4. HClO4 மூைக்கூறின  அமிைத்தனலமக்கா்ன காேணம் கூறு. ப்ோனஸ்டட் – சைளரி சகாளலகயின 
அடிப்பலடயில், அதன இலண காேத்லத கண்டறிக.

5. CuSO4 கலே்சலுடன நீரத்த அம்வமானியாலே வ்சரக்கும்வபாது, சடட்ோஅம்லமனகாப்பர(II) 
அலணவு உருோேதால் கலே்சல் அடர நீை நி்றமாக மாறுகி்றது.

[Cu(H O) ] +4NH (aq) [Cu(NH ) ]2 4 (aq)
2+

3 3 4 (aq)
2+

 , 

H2O மற்றும் NH3 ஆகியேற்றில் எது ேலிலமமிகு லூயி காேம்?

6. ஒரு நீர மாதிரியில் உளள லைட்ோக்ல்சடு அயனிச ச்சறிவு  2.5 10 M-6×  எ்ன கண்டறியப்பட்டுளளது. 
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கலே்சலின தனலமலய கண்டறிக.

7. ஒரு ஆயேக உதவியாளர, 25 Co  சேப்பநிலையில், கணக்கிடப்பட்ட அளவுளள HCl ோயுலே 
வ்சரத்து [H O ]= 4 10 M3

+ -5×  ச்சறிவு சகாண்ட கலே்சலை தயாரித்தார. அநதக் கலே்சல் 
நடுநிலைத்தனலம சகாண்டதா (அல்ைது) அமிைத்தனலம சகாண்டதா (அல்ைது) காேத்தனலம 
சகாண்டதா?

8.  0.04 M HNO3 கலே்சலின pH மதிப்லப கண்டுபிடி
9. கலேதி்றன சபருக்கம் ேலேயறு.

10. நீரின அயனிப் சபருக்கம் ேலேயறு. அல்ற சேப்பநிலையில் அதன மதிப்லப தருக.

11. சபாது அயனி விலளலே ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன விளக்குக.

12. ஆஸ்ோல்ட் நீரத்தல் விதிக்கா்ன ்சமனபாட்லடத் தருவி.

13. pH ேலேயறு.

14. -31.5×10 M  Ba (OH)
2
கலே்சலின pH மதிப்லப கணக்கிடுக.t

15. 50ml க்னஅளவுலடய 0.025M KOH கலே்சலுடன 50ml க்னஅளவுலடய 0.05M HNO3 கலே்சல் 
வ்சரக்கப்படுகி்றது. இறுதியில் சப்றப்பட்ட கலே்சலின pH மதிப்லப கணக்கிடுக.

16. HCN இன Ka மதிப்பு 10-9 எனில் 0.4M HCN கலே்சலின pH மதிப்பு என்ன?

17. 0.1 M அம்வமானியம் அசிட்வடட் கலே்சலின நீோற்பகுப்பு வீதம் மற்றும் pH மதிப்லப கணக்கிடுக. 
K =K =1.8 10a b

-5×  எ்ன சகாடுக்கப்பட்டுளளது.
18. ேலிலமமிகு அமிைம் மற்றும் ேலிலம குல்றநத காேத்திலிருநது உருோகும் உப்பின  

நீோற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீோற்பகுத்தல் வீதம் ஆகியேற்றிற்கா்ன ்சமனபாடுகலள தருவி.
19. Ag2CrO4 ன கலேதி்றன சபருக்க மதிப்பு 1 10-12×  ஆகும். 0.01M AgNO3 கலே்சலில் Ag2CrO4 ன 

கலேதி்றல்ன கணக்கிடுக.
20. Ca (PO )3 4 2  இன கலேதி்றன சபருக்கத்திற்கா்ன ்சமனபாட்லட எழுதுக.
21. CaF2(s) ஐ நீரில் கலேத்து ஒரு சதவிட்டிய கலே்சல் தயாரிக்கப்படுகி்றது. அக்கலே்சலில் 

[Ca ]=3.3 10 M
2+ -4×  எனில், CaF2 ன Ksp மதிப்பு என்ன?

22. AgCl ன Ksp  மதிப்பு 1 8 10 10. × −  எனில், 1 M AgNO3 கலே்சலில் வமாைார கலேதி்றல்னக் 
கணக்கிடுக 

23. சிைேர குவோவமட்டின ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிட்டிய கலே்சைா்னது பினேரும் ச்சறிவுகலள 
சகாண்டுளளது. [Ag ]=5 10+ -5×  மற்றும் [CrO ] =4.4 10 M.4

2 -4- × . Ag CrO2 4  ன Ksp  மதிப்பு 
என்ன?

24. Hg Cl .2 2  இன கலேதி்றன சபருக்கத்திற்கா்ன ்சமனபாட்லட எழுதுக. 

25. Ag2CrO4 ன கலேதி்றன சபருக்க மதிப்பு 1.1 10
-12× .  ஆகும். 0.1M K2CrO4 கலே்சலில் Ag2CrO4 ன 

கலேதி்றன என்ன ?
26. 0.150 L  க்னஅளவுலடய  0.1M Pb(NO3)2 மற்றும் 0.100 L  க்னஅளவுலடய  0.2M NaCl கலே்சல் 

ஆகியேற்ல்ற ஒன்றாக கைக்கும்வபாது வீழ்படிவு உருோகுமா? K (PbCl )=1.2 10 .sp 2
-5×

27. Al(OH)3 ன Ksp மதிப்பு 1 10 M-15× . NH4Cl மற்றும் NH4OH தாஙகல் கலே்சலை வ்சரக்கும்வபாது 
எநத pH மதிப்பில் 1.0 10 M Al-3 3+×  வீழ்படிோகும்?
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 தாங்கல் மற்�ம்  pH

  

படி  – 1 
ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் உர� / விைர�க் �றி�ட்ைடப் பயன்ப�த்தி “uoregon” என்�ம் இைணயப் 
பக்கத்திற்�ச் ெசன்ற�டன், கீேழ இ�க்�ம் பாடம் ேதான்�ம். (ேதைவெயனில் Adobe flash player ைய 
அ�மதிக்க�ம்.)

படி – 2 
இப்ேபா� Acid/Base (Box 1) என்�ம் அட்டவைணயில் ேதான்�ம் ெதாி�களில் ஒன்ைறத் ேதர்� ெசய்� 
ெகாள்ள�ம். அேதேபால் salt (Box 2) என்�ம் அட்டவைணயி�ம் ஒ� ெதாிைவத் ேதர்�ஸ் ெசய்க.ேம�ம் 
molarity (Box 3) மற்�ம் volume  (Box 4) என்பதில் அள�கைளத் தாங்க�க்காகத் ேதர்� ெசய்� ெகாள்க. 

படி – 3
இப்ேபா� தாங்க�ன் pH மதிப்ைப அறிய ‘Insert Probe’ (Box 5)  என்பைதச் ெசா�க்க�ம். pH மதிப்� 
அளவிடப்பட்� pH மானியில் ெதாி�ம். அளவிட்டதிற்�ப் பின், ‘Remove Probe”  (Box 5) என்பைதச் 
ெசா�க்கி pH மானிைய இயல் நிைலக்�க் ெகாண்�வர�ம்.
படி – 4
இப்ேபா� ெவவ்ேவ� �லக்��களின் molarity மற்�ம் volume –கைள மாற்றி அவற்றின் pH மதிப்ைப 
அளவிடலாம்.

இக்க�விையப் பயன்ப�த்தித் 
தாங்கைலத் �ண்�விட்� 

அதன் pH மதிப்ைப 
அளக்கலாம்.

உர� :
h�p://pages.uoregon.edu/
tgreenbo/pHbuffer20.html

இ்ணயச் கசயல்பாடு
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கற்றலின மோக்கஙகள் :

இந்் பாடபபகுதிளய ்கற்றிந்் பினனர் ,  
 மினபகுளிக் ்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ளன 

்கண்டு்ணர்்ல்.   
 மின்ளட, ்கடத்துத்தி்ன, ெமான 

்கடத்துத்தி்ன மறறும் றமாலார் 
்கடத்துத்தி்ன ஆகிய பொறகூறு்களை 
வள்யறுத்்ல். 

 ்கள்ெலின பெறிளவப பபாறுத்து 
்கடத்துத்தி்ன மாறுபடு்ளல விைக்கு்ல்.

 ற்கால்்ாஷ் விதிளய பயனபடுத்தி, 
அைவிலா நீர்த்்லில் வலிளம குள்ந்் 
மினபகுளியின  ்கடத்துத்தி்ளன 
்க்ணக்கிடு்ல்.  

 மினறவதிக் ்கலளன விவரித்்ல்.
 மினறவதிக் ்கலன மறறும் மினனாறபகுபபுக் 

்கலன ஆகியவறள் றவறுபடுத்து்ல்.  
 IUPAC மின்கல குறியீடு்களைப பயனபடுத்தி 

்கால்வானிக் மின்கலளன குறிபபிடு்ல் 
 பநர்னஸ்ட ெமனபாடளட வருவித்்ல் 

மறறும் அ்ளனப பயனபடுத்தி 
மின்கலத்தின E மதிபளப ்க்ணக்கிடு்ல்.  

 மினனாறபகுத்்ல் பறறிய ஃபா்றட 
விதி்களை வள்யறுத்்ல்.

 மின்கலங்களின ்கடடளமபளப விைக்கு்ல்.  
 அரித்்ல் பெயல்முள்ளய ஒரு மினறவதிக் 

பெயல்முள்யா்க விைக்கு்ல்.
ஆகிய தி்ன்களை மா்ணவர்்கள் பபறுவர்.

வால்டர் ெஹர்மன் ெநர்ஸ்ட் 

வால்டர் ெஹர்மன் ெநர்ஸ்ட்  என்பவர் ஒரு 

ெஜர்மைனச் சார்ந்து ேவதியியல் அறிஞர் 

ஆவார். அவர் ேமலும் இயற்யியலில் ெவப்ப 

இயக்கவியல் இயற்ேவதியியல் மின் 

ேவதியியல் மற்றும் திட நிைலைம ேவதியியல் 

ஆகியவற்றிலும் பல பங்காற்றியுள்ளார். 

அவரின் ெநர்ஸ்ட் ெவப்பக் ெகாள்ைக ெவப்ப 

இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதியிைன நிறுவ 

வழிவகுத்தேதாடு மட்டுமல்லாமல் 1920

ல் ேவதியிலுக்கான ேநாபல் பரிசிைனயும் 

அவருக்கு ெபற்றுத்தந்தது. 1887ல் அவர் 

ெநர்ஸ்ட் சமன்பாட்ைடயும் வருவித்தளித்தார். 

ேமலும் இரு சமெசறிவற்ற கைரசல்களில் 

உள்ள அயனிகள், அயனிகள் மட்டுேம 

விரவும் ஒரு சவ்வினால் பிரிக்கப்படும் ேபாது 

உண்டாகும் மின் அழுத்தத்தின் மதிப்பிைனக் 

கணக்கிடவும் ெநர்ஸ்ட் சமன்பாட்டிைன 

அளித்தார். அவருைடய சமன்பாடு ெசல் 

உடல்கூறு இயல் மற்றும் நரம்பு உயியரியலில் 

அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9 மின மவதியியல்அலகு
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பாட அறிமுகம்

நாம் நம் அன்ாட வாழ்வில் பல பபாருட்களை ்காண்கிற்ாம், மின ்கடத்துத்தி்னின 
அடிபபளடயில்  அவறள் ்கடத்தி்கள், குள்க் ்கடத்தி்கள் மறறும் மின்கடத்்ாப பபாருட்கள் என 
வள்கபபடுத்் முடியும். மினனாற்ளல, ஒரிடத்திலிருந்து மறப்ாரு இடத்திறகு ப்காண்டு பெல்ல 
்காபபர், அலுமினியம் றபான் மின்கடத்தி்களும்,  ஸ்விட்ச்கள், சுறறுப பலள்க்களில் (circuit 
boards) PVC, றபக்்களலட றபான் மின்கடத்்ாப பபாருட்களும் பயனபடுத்்பபடுவள்யும் நீங்கள் 
்கவனித்திருக்்கலாம். மினனாற்ல் எவவாறு உருவாக்்கபபடுகி்து எனபள் நீ அறிவாயா? பவபப 
இயக்்கவியலின மு்ல் விதிபபடி, ஆற்ளல ஆக்்கறவா அழிக்்கறவா இயலாது, ஆனால் ஒருவள்கயான 
ஆற்ளல மறப்ாரு வள்கயான ஆற்லா்க மாற் இயலும் எனபள் நாம் அறிறவாம். மினனாற்ளல 
நம்மால் புதி்ா்க உருவாக்்க இயலாது, ஆனால் பலவள்க்களில், அ்ாவது,சூரிய ஆற்ல், ்காற்ாளல 
ஆற்ல், ்கடலளல ஆற்ல் ஆகியவறள் மினனாற்லா்க மாறறுவ்ன மூலம்  அ்ளன பப் முடியும். 
மின்கலங்களில் றவதி ஆற்ளல, மினனாற்லா்க மாறறுவதும் இத்்ள்கய பெயல்முள்்களில் 
ஒன்ாகும். மின்கலங்கைற் நவீன ப்ாழிறநுடப உலள்க நம்மால் ்கறபளன கூட பெயய இயலாது. 
எனறவ, இந்் ஆற்ல் பரிமாற்த்திறகு அடிபபளடயான ப்காள்ள்க்களை அறிந்துப்காள்வது மி்க 
முக்கியமானது. மினனாற்ல் ்கடத்து்ல், மினனாற்ளல றவதிஆற்லா்கவும், றவதி ஆற்ளல 
மினனாற்லா்கவும் மாறறு்ல் ஆகியவறள் பறறி ்கறகும் றவதியலின  ஒரு பிரிவு மினறவதியியல் 
என்ளைக்்கபபடுகி்து. மினறவதி விளன்கள் எனபளவ ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளன்கைாகும்.
றமலும், அவறறில் ஒரு பபாருளிலிருந்து மறப்ாரு பபாருளுக்கு 
எலக்ட்ான்கள் பரிமாற்ம் நி்கழ்கி்து. 

இந்்ப பாடப பகுதியில், மின ்கடத்துத்தி்ன, மின்கலங்களை 
்கடடளமத்்ல் மறறும் மினறவதி விளன்களுடன ப்ாடர்புளடய 
பவபப இயக்்கவியல் ப்காள்ள்க்கள் ஆகியவறள் பறறி நாம் 
்கற்க உள்றைாம்.
9.1 மினபகுளிக் கரைசலின  கடத்துத்திறன

றொடியம் குறைாள்டு, பபாடடாசியம் குறைாள்டு 
றபான் மினபகுளி்களை, நீர் றபான் ்கள்பபான்களில் 
்கள்க்கும்றபாது அளவ முழுவதுமா்க பிரிள்கயளடந்து 
அவறறின அயனிக் கூறு்களை (றந்யனி்கள் மறறும் 
எதி்யனி்கள்).  உருவாக்குகின்ன எனபள் முனனற் 
்கற்றிந்ற்ாம். இத்்ள்கய மினபகுளிக் ்கள்ெல்்களில் 
மினபுலத்ள் பெலுத்தும்றபாது, அவறறிலுள்ை அயனி்கள் 
ஒரு மினமுளனயிலிருந்து மறப்ாரு மினமுளனக்கு 
மினனூடடத்ள் ்ாஙகி்ச பெல்வ்ன மூலம் மினொ்த்ள் 
்கடத்துகின்ன. மின்கடத்துக் ்கலளன (conductivity cell)  (படம் 
9.1) பயனபடுத்தி, மினபகுளிக் ்கள்ெலின  ்கடத்துத்தி்ன  
அைவிடபபடுகி்து. மின்கடத்துக் ்கலனானது மினபகுளிக் 
்கள்ெலில் மூழ்்களவக்்கபபடடுள்ை இ்ண்டு மினமுளன்களைக் 
ப்காண்டுள்ைது. இது உறலா்க ்கடத்தி்களைப றபாலறவ  ஓம் 
விதிக்கு கீழ்படிகி்து. அ்ாவது, மா்ா் பவபபநிளலயில், ஒரு 
மின்கலத்தின வழிறய பாயும் மினறனாடடமானது (I), அந்் 

�ளா��ன�
���ைன
(பர��-A)

��ப��

கைரச�

படம் 9.1 மினகடத்துக் கலன
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மின்கலத்தின மினனழுத்் றவறுபாடடிறகு (V) றநர்விகி்த்திலிருக்கும். 

i.e., I  Vα  (or) I = V
R

  V = IR ⇒  .....(9.1)

இஙகு ‘R’ எனபது ஓம் (Ω) அலகில் ்கள்ெலின மின்ளட. 
மின்ளட எனபது மினறனாடடத்திறகு எதி்ா்க மின்கலன அளிக்கும் எதிர்பபு ஆகும். 

நியம மின்தரட (ρ ) 
‘l ’ இளடபவளியில் பிரித்து ளவக்்கபபடடுள்ை, (A) குறுக்குபவடடுபப்பபு ப்காண்ட இ்ண்டு 

மினமுளன்களுக்கிளடறய மினபகுளிக்்கள்ெல் நி்ம்பிய மின்கடத்துக் ்கலளன நாம் ்கருதுறவாம். 
உறலா்க ்கடத்தி்களைப றபானற், மினபகுளிக் ்கள்ெலின மின்ளடயானது, நீைத்திறகு (l ) 
றநர்விகி்த்திலும், குறுக்குபப்பபிறகு (A) எதிர்விகி்த்திலும் அளமகி்து. 

 

R  
A

R =  
A

 

α

ρ

l

l
 (9.2)

இஙகு ρ  (rho)  எனபது நியம மின்ளட அல்லது மின்ளட எண் 
என்ளைக்்கபபடுகி்து. இது மினபகுளியின ்னளமளய பபாறுத்து அளமகி்து.

l
A

 1 m-1= ,  எனில், ρ = R . நியம மின்ளட எனபது ”ஓ்லகு குறுக்குபப்பபு 
மறறும், ஓ்லகு நீைத்திறகுள் அளடபடட 
மினபகுளிக் ்கள்ெலின மின்ளட என 
வள்யறுக்்கபபடுகி்து. விகி்ம் l

A






 ஆனது 
்கலமாறிலி என்ளைக்்கபபடுகி்து. நியம 
மின்ளடயின அலகு ஓம்.மீடடர் (Ωm).
கடத்துத்திறன 

மின்ளடளய விட ்கடத்துத்தி்ளன பயனபடுத்துவது மி்கவும் வெதியானது. ஒரு மினபகுளிக் 
்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன எனபது அ்ன மின்ளடயின ் ளலகீழ் 1

R( )  மதிபபாகும். ்கடத்துத்தி்னின 
SI அலகு ளெபமன (S).

C = 1
R

 ..... (9.3)

(9.2) லிருந்து  (R)  மதிபளப (9.3) ல் பி்தியிட 

⇒  i.e., C = 1 . A
ρ l  .....(9.4)

நியம மின்ளடயின ்ளலகீழி  
1

ρ( )  எனபது 
நியம ்கடத்துத்தி்ன (அல்லது) மின்கடத்து எண் 

என்ளைக்்கபபடுகி்து. இது ்கபபா κappa ( )κ  எனும் 
குறியீடடால் குறிக்்கபபடுகி்து .  � �1

ρ ��  எனும் மதிபளப 

படம் 9.2 ஒ்லகு ்கனஅைவுளடய மினபகுளிக் 
்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன

1m

1m

1m

��ப���
கைரச� 

 

 = 1  . 
A

  1
ohm

 . m
m

 ohm  m  = mho m

2

-1 -1 -

κ

κ
ρ

l 





= 11 -1 (or) Sm

�� அல�
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ெமனபாடு (9.4) ல் பி்தியிடடு மாறறி எழுதும்றபாது.Substitute 1  in equation (9.4) and rearranging 

  = C

ρ
κ

κ

=

⇒ .  
A

                                              l





......( . )9 5

A = 1m2 மறறும்  l = 1m  எனில்  κ = C. .
நியம ்கடத்துத்தி்ன எனபது ஓ்லகு ்கனஅைவுளடய மினபகுளிக் ்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன 

என வள்யறுக்்கபபடுகி்து. (படம் 9.2). நியம ்கடத்துத்தி்னின SI அலகு  Sm-1 . 
எடுத்துக்காட்டு 

ஒரு மின்கடத்துக் ்கலனிலுள்ை இ்ண்டு பிைாடடின மினமுளன்களுக்கு இளடபபடட தூ்ம் 1.5 
பெ.மீ. ஒவபவாரு மினமுளனயும் குறுக்குப ப்பபும் 4.5 ெ.பெ.மீ என்க.  0.5 N மினபகுளிக் ்கள்ெலுக்கு 
மின்கலத்ள் பயனபடுத்தி ்கண்டறியபபடட  மின்ளட மதிபபு 15 Ω  எனில், ்கள்ெலின நியம 
்கடத்துத்தி்ன மதிபளப ்காண்்க. 
தீர்வு

           

κ = 1
R A

                                       l l





= 1 5. ccm = 1.5 10 m

 = 1
15

m
m

               

-2

2

-
-

×

× ×
×

κ
Ω

1 5 10
4 5 10

2

4
.
.

   A = 4.5 cm m

   = 2.22 Sm                  

2 2

-1

-= ×4 5 10 4. ( )

                R = 15Ω

9.1.1 மமாலார் கடத்துத்திறன ( )mΛ

பவவறவறு பெறிவுளடய ்கள்ெல்்கள், குறிபபிடட ்கனஅைவில் பவவறவறு 
எண்ணிக்ள்கயிலான மினபகுளி அயனி்களைக் ப்காண்டுள்ை்ால் அவறறின நியம ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபபு்களும் பவவறவ்ா்க உள்ைன. எனறவ, றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன ( )mΛ  என்ளைக்்கபபடும் 
புதிய எண்்ணைவு புகுத்்பபடடது. 

 V m3  ்கன அைவில் 1 றமால் மினபகுளி ்கள்ந்துள்ை ்கள்ெளலக் ப்காண்டுள்ை 
மின்கடத்துக் ்கலளன ்கறபளன பெயறவாம். அத்்ள்கய அளமபபின ்கடத்துத்தி்ன றமாலார் 
்கடத்துத்தி்ன ( )mΛ  என்ளைக்்கபபடுகி்து

1 m3  ்கனஅைவுள்ை மினபகுளிக் ்கள்ெலின ்கடத்துதி்னானது  நியம ்கடத்துத்தி்ன ( )κ  
என்ளைக்்கபபடுகி்து எனபள் ெறறு முனனர் ் ான நாம் ்கறற்ாம். எனறவ, றமறல குறிபபிடட V m3  
்கனஅைவுள்ை மினபகுளிக் ்கள்ெலின ்கடத்துதி்ளன ( )mΛ  பினவரும் ெமனபாடு குறிபபிடுகி்து. 

( ) =   VmΛ κ ×   .....(9.6)

நாமறிந்்படி � � � �
� �

fiubghUë‹ nkhš v©â¡if
=

fiurè‹ fdmsÎ my»š3

n
M

V dm  
ேமாலா���

எனறவ, 1 றமால் ்கள்பபாருளைக் ப்காண்டுள்ை ்கள்ெலின ்கனஅைவு Therefore, Volume of the solution containing one mole of soolute = 
M

 mol  L-11 ( )
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1
� 3-1

nkhšfdmsÎ my»š =3

M
m × 10-3 m

(9.7) ஐ (9.6) ல் பிைதியிட

( . )9 6    (Sm )  10  
M 

 mol m   m

-3-1
-1 3⇒ = ×Λ κ

 .....(9.8)

றமற்கண்ட ெமனபாடானது, நியம ்கடத்துத்தி்ன, மினபகுளிக்்கள்ெலின பெறிவு்கைால் ஆன 
றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபளப ்ருகி்து. 

எடுத்துக்காட்டு 

25C.  பவபபநிளலயில் 0.025M பெறிவுளடய நீர்த்் ்கால்சியம் குறைாள்டு ்கள்ெலின றமாலார் 
்கடத்துத்தி்ளன ்க்ணக்கிடு்க. ்கால்சியம் குறைாள்டு ்கள்ெலின நியம ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு 
12 04. .  10  Sm-2 -1×

றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன Molar conductance =  (Sm )  10  
M 

 mol m  

        

m

-3-1
-1 3Λ = ×κ

                         = 
(12.04  10  Sm   10 mol-2 -1 -3 -1× ×) mm

                                = 481.6 10  Sm

3

-2 2

( )

×
0 025.
mmol-1

்தன மதிப்பீடு : 1 
25C  பவபபநிளலயில் 0.01M பெறிவுளடய நீர்த்் KCl  ்கள்ெலின றமாலார் 

்கடத்துத்தி்ளன ்க்ணக்கிடு்க.  25C  பவபபநிளலயில் KCl ்கள்ெலின  நியம ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபபு 14 114 10 2. × - - Sm 1 .

9.1.2 சமான கடத்துத்திறன ( )Λ

ெமான ்கடத்துத்தி்ன எனபது “ ஒரு மீடடர் இளடபவளியில் அளமந்துள்ை இ்ண்டு 
மினமுளன்களுக்கிளடறய நி்ம்பியுள்ை, ஒரு கி்ாம்ெமான எளட மினபகுளிளய ப்காண்டுள்ை ‘V’ மீ3 
்கன அைவுளடய ்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன” என வள்யறுக்்கபபடுகி்து. 

ெமான ்கடத்துத்தி்னுக்கும், நியம ்கடத்துத்தி்னுக்கும் இளடறய உள்ை ப்ாடர்பு கீறை 
ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது.

 Λ=  (Sm )  10  ( )  m
N

-1 -3 -1 3κ × �ரா� சமான�
 .....(9..9)

இஙகு κ  எனபது நியம ்கடத்துத்தி்ன மறறும் N எனபது நார்மாலிடடியில் குறிபபிடபபடும் 
மினபகுளிக் ்கள்ெலின  பெறிவு.
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்தன மதிப்பீடு : 2 
0.15M பெறிவுளடய மினபகுளி ்கள்ெலின மின்ளட 50 Ω.  அக்்கள்ெலின நியம 

்கடத்துத்தி்ன 2.4 Sm-1 .  அற் மின்கடத்துக் ்கலளனக் ப்காண்டு அைவிடபபடட,  0.5 N பெறிவுளடய 
அற் மினபகுளிக் ்கள்ெலின மின்ளட  480 Ω ஆகும். 0.5 N பெறிவுளடய மினபகுளி  ்கள்ெலின 
ெமான ்கடத்துத்தி்ளன ்க்ணக்கிடு்க. 
 ப்காடுக்்கபபடடது

 

1 2
-1

1 2

1 2

R 50                 R  480 
 = 2.4 Sm             = ?

N  = 0.15 N             N  = 0.5 N
κ κ

= Ω = Ω

 

Λ =
(Sm ) 10 ( ) m

N
2

-3 -1 3-1κ ×

= 0.25 10 S m-3× 22

-4

=
R

= 5 10

0 5.

κ

Λ × SSm2 ∴
κ22

1

1

2
=

R
Rκ

R
R2 1

1

2
κ κ= ×

= 2.4 Sm 50
480

-1 × Ω
Ω

= 0.25 Sm-1

கலமா��

என அ�ேவா�

�ரா� சமான�

( )-1

-1

�ரா� சமான�

�ரா� சமான�

9.1.3 மினபகுளிக் கடத்துத்திறரன பாதிக்கும் காைணிகள் 
்கள்பபாருளின எதிப்திர் மினசுளமளய பபறறுள்ை அயனி்களுக்கிளடறய இளடயீடு 

அதி்கரிக்கும்றபாது, ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு குள்யும்.
 z அதி்க மின்காபபு மாறிலிளய (dielectric constant) ப்காண்ட ்கள்பபானில் ்கள்ெல் அதி்க 

்கடத்துத்தி்ளனக் ப்காண்டுள்ைது. 
 z ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு, ஊட்கத்தின பாகுநிளலத் ்னளமக்கு எதிர்விகி்த்திலிருக்கும். அ்ாவது, 

பாகுநிளலத்்னளம குள்யும்றபாது ்கடத்துத்தி்ன அதி்கரிக்கி்து. 
 z பவபபநிளல அதி்கரிக்கும்றபாது மினபகுளிக் ்கள்ெலின, ்கடத்துத்தி்னும் அதி்கரிக்கி்து. 

பவபபநிளல அதி்கரிக்கும்றபாது அயனி்களின இயக்்க ஆற்ல் அதி்கரிபப்ால், எதிப்திர் மினசுளம 
ப்காண்ட அயனி்களுக்கிளடபபடட ்கவர்்சசி விளெ்கள் குள்கி்து. இ்னால், ்கடத்துத்தி்ன 
அதி்கரிக்கி்து. 

 z ஒரு ்கள்ெலின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு நீர்த்்லின றபாது அதி்கரிக்கி்து. ஏபனனில், 
ஒரு வலிளமமிகு மினபகுளிளய நீர்க்கும்றபாது அயனி்களுக்கிளடபபடட ்கவர்்சசி விளெ்கள் 
குள்கின்ன. ஒரு வலிளமகுள்ந்்  மினபகுளிக்கு, நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது  பிரிள்க வீ்ம் 
அதி்கரிக்கி்து.
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9.1.4 அயனிக் கரைசல்களின கடத்துத்திறரன அளவிடல்  
நீங்கள் இயறபியல் பெயமுள் 

பாடத்தில், மீடடர் ெமன்சசுறள் பயனபடுத்தி 
ஒரு உறலா்க ்கம்பியின நியம மின்ளடளய 
அைவிடு்ளலப பறறி ்கறறிருபபீர்்கள். 
வீடஸ்றடான ெமன்சசுறறு ப்காள்ள்கயின 
அடிபபளடயில்்ான இது இயஙகுகி்து 
எனபள் நாம் அறிறவாம். இற்றபால, 
வீடஸ்றடான ெமன்சசுறறு அளமபளப 
ப்காண்டு ஒரு மினபகுளிக் ்கள்ெலின 
்கடத்துத்தி்ன அைவிடபபடுகி்து. 
இதில் ஒரு மின்ளடக்கு பதிலா்க  
்கடத்துத்தி்ன  அறியறவண்டிய மினபகுளிக் 
்கள்ெல் நி்ம்பிய மின்கடத்து ்கலன 
இள்ணக்்கபபடுகி்து..

ஒரு உறலா்க ்கம்பியின நியம 
மின்ளடளய அைவிடும்றபாது DC 
மினொ்ம் பயனபடுத்்பபடுகி்து. 
இஙகு, மின்கடத்துக் ்கலனவழிறய 
DC மினொ்த்ள் பெலுத்தும்றபாது, 
்கலனில் எடுத்துக்ப்காள்ைபபடட ்கள்ெல் 
மினனாறபகுத்்லுக்கு உள்ைாகி்து. எனறவ, 
மினனாறபகுத்்ளல ்டுக்கும் பபாறுடடு AC 
மினொ்ம் பயனபடுத்்பபடுகி்து.

படம் 9.3 ல் ்காடடியவாறு மின்ளட  ப்ரிந்் மின்ளட்கள் P, Q , நிளலயற் மின்ளட S மறறும் 
மின்கடத்து மின்கலன ஆகியவறள்க் ப்காண்டு வீடஸ்றடான ெமன்சசுறறு அளமக்்கபபடுகி்து. 
(இதில் எடுத்துக்ப்காள்ைபபடட மினபகுளிக் ்கள்ெலின மின்ளட R எனக் ப்காள்்கா). A மறறும் C 
ஆகிய ெந்திபபு்களுக்கிளடறய ஒரு AC மினமூலம் (550 Hz மு்ல் 5 KHz வள் ) இள்ணக்்கபபடுகி்து. 
‘B’ மறறும் ‘D’ ஆகிய ெந்திபபு்களுக்கிளடறய ஒரு ்குந்் உ்ணர்்கருவி ( ப்ாளலறபசி பெவி உ்ணர் 
்கருவி) இள்ணக்்கபபடடுள்ைது.

ெமன்சசுற்ானது ெமநிளலளய அளடயும்வள் நிளலயற் மின்ளட ‘S’ ஆனது 
ெரிபெயயபபடுகி்து. இந்் நிளலயில் உ்ணர்்கருவி வழிறய மினறனாடடம் பாயவதில்ளல. 

ெமநிளலயில்,

 

P
Q  = R

S
R = P

Q  S ∴ ×
 .....(9.10)

ப்ரிந்் மின்ளட்கள் P, Q மறறும் ெமநிளலயில் றமற்காண் ெமனபாடு (9.10) ஐக் 
ப்காண்டு அைவிடபபடட S மதிபபு ஆகியவறறிலிருந்து மினபகுளிக் ்கள்ெலின மின்ளட (R) 
்க்ணக்கிடபபடுகி்து. 

D

P Q

S

A

B

C

D
��கட���ற�
��கள� 

�� ெவ�ப�ைல�

ரா�� 

��ப���
கைரச�
(��தைட = R)  

��ட வைரபட�படம் 9.3 வீட்்மடான சமனச்சுற்றில் 
மினகடத்துக் கலனின  மாதிரி வரைபடம்
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கடத்துத்திறன கணக்கிடல்:
 பினவரும் ெமனபாடளட பயனபடுத்தி மின்ளட மதிபபிலிருந்து, ஒரு மினபகுளிக் ்கள்ெலில் 

நியம ்கடத்துத்தி்ன (அல்லது ) மின்கடத்து எண் மதிபளப ்க்ணக்கிட முடியும்.

κ = 1
R A

l





[∵ 9.5]சம�பா�

வைக்்கமா்க மின்கல மாறிலி l
A

 மதிபபானது மின்கல ்யாரிபபாைர்்கைால் குறிக்்கபபடுகி்து. 

மா்ா்க, பெறிவு மறறும் நியம ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு்கள் ப்ரிந்் KCl ்கள்ெளல பயனபடுத்தியும் 

்கலமாறிலியின மதிபளப ்க்ணக்கிடலாம்.
எடுத்துக்காட்டு

0.1M KCl ்கள்ெளல பயனபடுத்தி ்கண்டறியபபடட மின்கடத்து ்கலனின மின்ளட  190 Ω (0.1M 
KCl ்கள்ெலின நியம ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு 1.3 Sm-1  ). அற் ்கலனில் 0.003M பெறிவுள்ை றொடியம் 
குறைாள்டு ்கள்ெளல நி்பபும்றபாது,அைவிடபபடட மின்ளட மதிபபு 6.3KΩ. இளவ இ்ண்டும் 
ஒற் குறிபபிடட பவபபநிளலயில் ்கண்டறியபபடட அைவீடு்கைாகும். NaCl ்கள்ெலின நியம மறறும் 
றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு்களை ்க்ணக்கிடு்க. 
ப்காடுக்்கபபடடது 

κ

κ

 = 1.3 Sm  (0.1M KCl                    ) 
R = 190 

A
 .

-1

Ω
l





=   R = (1.3 Sm  (190 ) 

                     = 247 m

-1

-1

) Ω

கைரச���

κ(NaCl
(NaClR

 
A

           = 1
6.3 K

 (247 m    -1

)
)

)

= 





1 l

Ω
                                                            6.3K  = 6.3  10

           = 39.2  10  Sm

3

-3 -1

Ω ×

×

Ω

Λ
m

-1

 = 
  10  mol  m

 M 

        = 
39.2  10  (Sm )  10

-3 3

-3 -1

κ ×

× × --3 3

-3 2 -1

 (mol m

0.003

 = 13.04  10  Sm  mol

-1

m

)

Λ ×

9.2 சசறிவுரவப் சபாறுத்து  மமாலார் கடத்துத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றம்
பி்டரி்ச ற்கால்்ாஷ் எனபவர் பவவறவறு பெறிவு்களைக் ப்காண்ட பவவறவறு மினபகுளிக் 

்கள்ெல்்களின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன்களை ஆ்ாயந்்ார். நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது ஒரு 
மினபகுளிக் ்கள்ெலின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபும் அதி்கரிக்கி்து எனபள் அவர் ்கண்டறிந்்ார். 
இள் ெரியா்க புரிந்து ப்காள்வ்ற்கா்க ஒரு றொ்ளன முடிவு்கள் பினவரும் அடடவள்ணயில் 
ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது.
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சசறிவு (M)
மமாலார் கடத்துத்திறன ( 10 Sm  mol-3 2 -1× )

NaCl KCl HCl

0.1 10.674 12.896 39.132

0.01 11.851 14.127 41.20

0.0001 12.374 14.695 42.136

றமற்காண் முடிவு்களின அடிபபளடயில், றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன ( )Λm  மறறும் மினபகுளிக் 
்கள்ெலின பெறிவு (C) ஆகியவறறிறகிளடறயயான எளிய ப்ாடர்ளப  ற்கால்்ாஷ் வருவித்்ார். 
 Λ Λm m  - k C=   .....(9.11)

றமற்காண் ெமனபாடானது y = mx + c வடிவிலுள்ை  றநர்ற்காடடு ெமனபாடாகும். எனறவ, Λm  
Vs C  வள்படமானது ஒரு றநர்ற்காடளட ் ருகி்து. இ்ன ொயவு –k மறறும் y அ்சசு பவடடுத்துண்டு  
Λm
 . இஙகு Λm

  எனபது வ்ம்பு நிளல றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன என்ளைக்்கபபடுகி்து. அ்ாவது,  
றமாலார் ்கடத்துத்தி்னானது அதிநீர்க்்கபபடட ்கள்ெலில் வ்ம்பு நிளல மதிபளப பபறுகி்து. 

படம் 9.4 ல் ்காடடியுள்ைவாறு 
KCl, NaCl  றபான் வலிளமமிகு 
மினபகுளி்களுக்குΛm  Vs C , 
வள்படம் ஒரு றநர்க்ற்காடளட 
்ருகி்து. இந்் வள்படம் 
வலிளமகுள்ந்்  மினபகுளி்களுக்கு 
றநக்ற்காடா்க அளமயவில்ளல 
எனபள்யும் அறிய முடிகி்து. 

வலிளமமிகு மினபகுளிக்கு, 
உயர் பெறிவில், ப்காடுக்்கபபடட 
்கனஅைவிலுள்ை மினபகுளியின 
பகுதிக்கூறு அயனி்களின 
எண்ணிக்ள்க அதி்கமா்க 
இருக்கும். எனறவ, எதிப்திர் 
மினசுளம ப்காண்ட 
அயனி்களுக்கிளடபபடட ்கவர்்சசி 
விளெயும் அதி்கமா்க இருக்கும். 
றமலும், ்கள்பபாறனற்த்தின 
்கா்்ணமா்க, அயனி்கள் 
பாகுநிளல பினனிழுளவயும் 
உ்ணர்கின்ன. உயர் பெறிவு ப்காண்ட ்கள்ெல்்களின குள்ந்் றமாலார் ்கடத்துத்தி்னுக்கு  இந்் 
்கா்ணி்கள் ்கா்்ணமாகின்ன. நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது, அயனி்கள் ப்ாளலவில் உள்ை்ால் 
அவறறிறகிளடறய ்கவர்்சசி விளெ குள்கி்து. அைவிலா நீர்த்்லில் அயனி்கள் பவகு ப்ாளலவில் 
இருபப்ால், அயனி்களுக்கிளடபபடட ்கவர்்சசிவிளெயானது முக்கியத்துவத்ள் இைக்கி்து, இ்னால், 
றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன அதி்கரித்து அைவிலா நீர்த்்லில் உடெபடெ மதிபளப அளடகி்து.

0 0.2 0.4

�c (mol L-1)1/2

�
m

 (S
 m

2  m
ol

–1
)

0.04

0.02

வ�ைம�ைற ��ப�� (CH3COOH)

வ�ைம�� ��ப�� (KCI)

படம் 9.4 சசறிரவப் சபாறுத்து மமாலார் 
கடத்துத்திறனின மாறுபாடு
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வலிளமகுள்ந்்  மினபகுளிக்கு, உயர் பெறிவில், வள்படமானது ஏ்க்குள்ய பெறிவு 
அ்சசிறகு இள்ணயா்க ந்கர்கி்து. நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது ்கடத்துத்தி்ன சிறி்ைவு அதி்கரிக்கி்து. 
பெறிவு பூஜ்ஜியத்ள் அளடயும்றபாது திடீப்ன றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன அதி்கரித்து ஏ்க்குள்ய 
Λm அ்சசிறகு இள்ணயாகி்து. இ்றகு ்கா்்ணம், நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது வலிளமகுள்ந்்  
மினபகுளியின பிரிள்கயளட்ல் அதி்கரிக்கி்து (ஆஸ்வால்ட நீர்த்்ல் விதி). படம் (9.2) ல் 
்காடடியுள்ைவாறு வலிளமமிகு மினபகுளி்களுக்கு றநர்க்ற்காடளட நீடடி mΛ  மதிபளப பப் முடியும். 
ஆனால், வள்படம் றநர்க்ற்காடா்க இல்லா்்ால், இற் பெயல்முள்ளய வலிளமகுள்ந்் 
மினபகுளி்களுக்கு பயனபடுத்் இயலாது.  வலிளமகுள் மினபகுளி்களுக்கு Λm

0  மதிபளப 
ற்கால்்ாஷ் விதிளய பயனபடுத்தி பப் முடியும்.
9.2.1 டிரப – ஹூக்கல் மற்றும் ஆனசாகர் சமனபாடு

அைவிலா நீர்த்்லில், மினபகுளிக் ்கள்ெலிலுள்ை அயனி்களுக்கிளடபபடட இளடயீடு்கள் 
ஒதுக்்கத்்க்்களவ எனபள் நாம் ்கற்றிந்ற்ாம். இள்த் ்வி், அயனி்களுக்கிளடபபடட 
நிளலமினனியல் ்கவர்்சசி விளெ்கள், ்னி அயனி மதிபபு்களிலிருந்து எதிர்பார்க்்கபபடட ்கள்ெலின 
பண்பு்களை மாறுபாடு அளடய்ச பெயகின்ன. வலிளமமிகு மினபகுளி்களின ்கடத்துத்தி்னின 
மீது அயனி- அயனி இளடயீடு்களின விளைளவ டிளப மறறும் ஹூக்்கல் ஆகிறயார் ஆ்ாயந்்னர். 
ஒவபவாரு அயனியும், ்மக்கு எதி்ான மினசுளம ப்காண்ட அயனி்கைாலான அயனி மண்டலத்்ால் 
சூைபபடடுள்ைன எனக் ்கருதினர். றமலும், அவர்்கள் வலிளமமிகு மினபகுளி்கள் முழுவதுமா்க 
அயனியுறுவ்ா்க ்கருதி அவறறின றமாலார் ்கடத்து தி்ளனயும், பெறிளவயும் ப்ாடர்புபடுத்தும் 
ெமனபாடளட வருவித்்னர். அ்ன பினனர், அ்செமனபாடானது ஆனொ்கர் எனப்ால் 
மாறறியளமக்்கபபடடது. ஒரு ஒறள்- ஒறள்இள்ணதி் மினபகுளிக்்கான டிளப ஹூக்்கல் மறறும் 
ஆனொ்கர் ெமனபாடு கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது.
 Λ Λ Λm m

0
m
0 =  A + B  C− ( )  .....(9.12)

இஙகு A மறறும் B ஆகியன மாறிலி்கைாகும், இளவ ்கள்பபானின ்னளம மறறும் 
பவபபநிளலளய மடடும் ொர்ந்து அளமகின்ன. A மறறும் B க்்கான ற்காளவ்கள் பினவருமாறு

A = 82.4
DT

          ;          B = 8.20  10
DT

5

η
×

3

இஙகு, D எனபது ஊட்கத்தின மின்காபபு மாறிலி ஆகும். η எனபது ஊட்கத்தின 
பாகுநிளலத்்னளம மறறும் T எனபது ப்கல்வின பவபபநிளல.
9.2.2 மகால்ைாஷ் விதி

வ்ம்புநிளல றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன Λm
0  மதிபபானது ற்கால்்ாஷ் விதிக்கு அடிபபளடயா்க 

விைஙகுகி்து. அைவிலா நீர்த்்லில், ஒரு மினபகுளியின  வ்ம்புநிளல றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபபானது, அ்ன பகுதிக்கூறு அயனி்களின வ்ம்புநிளல றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன்களின கூடு்லுக்கு 
ெமமா்க இருக்கும். அ்ாவது றந்யனி்கள் ஒரு திளெயிலும், எதி்யனி்கள் அ்றகு எதிர்திளெயிலும் 
ஒனள்பயானறு ொ்ாமல் ந்கர்வ்ால் றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன கிளடக்கி்து. 

NaCl றபான் ஒறள்- ஒறள்இள்ணதி் மினபகுளிக்கு ற்கால்்ாஷ் விதியானது பினவருமாறு 
குறிபபிடபபடுகி்து.

Λm
0

NaCl m
0

Na+ m
0

Cl-
   + ( ) = ( ) ( )λ λ

பபாதுவா்க, அைவிலா நீர்த்்லில் AxBy எனும் வாயபபாடு ப்காண்ட ஒரு மினபகுளியின றமாலார் 
்கடத்துத்தி்ளன ற்கால்்ாஷ் விதிபபடி பினவருமாறு எழு்லாம்.
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 Λm
0

AxBy m
0

y+ m
0

x-   x  + y
A B( ) = ( ) ( )λ λ  .....(9.13)

றொ்ளன முடிவு்களின அடிபபளடயில் ற்கால்்ாஷ் றமறகூறிய ப்ாடர்ளப வருவித்்ார். 
அத்்ள்கய ஒரு றொ்ளன முடிவு அடடவளனயில் ்காடடபபடடுள்ைன. 

அைவிலா நீர்த்்லில் மினபகுளியின ஒவபவாரு பகுதிக்கூறு அயனியும் உடனளமந்் மற் 
அயனி்களின ்னளமளய ொ்ாமல் மினபகுளியின றமாலார் ்கடத்துத்தி்னுக்கு நி்க் பங்களிபளப 
அளிக்கின்ன எனபள் றமற்காண் முடிவு்கள் ்காடடுகின்ன.

Λ Λm KCl m NaCl

m K+ m Cl-

= 149.86 - 126.45

 -

� �

� �

( ) − ( )
( ) + ( ){ }λ λ λλ λ

λ λ

m Na+ m Cl-

m K+ m Na+ - = 23.41

� �

� �

( ) + ( ){ }=

( ) ( )
23 41.

 = 2.06m Br- m Cl-λ λ� �( ) − ( )இேத ேபால என ��மா��கலா�

மகால்ைாஷ் விதியின  பயனகள்
1.  அளவிலா நீர்த்்தலில் வலிரமகுரறந்த 

மினபகுளியின மமாலார் கடத்துத்திறரன 
கணக்கிடல். 

அைவிலா நீர்த்்லில் ஒரு வலிளமகுள்ந்்  
மினபகுளியின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ளன 
றொ்ளன மூலம் நிர்்ணயித்்ல் எனபது 
ொத்தியறம இல்லா் ஒன்ாகும்.   எனினும், 
அற் மதிபளப ற்கால்்ாஷ் விதிளய பயனபடுத்தி 
்க்ணக்கிட முடியும். 

எடுத்துக்்காடடா்க, HCl, NaCl மறறும் 
CH3COONa றபான் வலிளமமிகு 
மினபகுளி்களின றொ்ளன மூலம் ்கண்டறியபபடட 
றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு்களிலிருந்து 
CH3COOH அமிலத்தின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபளப ்க்ணக்கிட முடியும்.

Λ
CH COONa

o

Na

o

CH COO

o

3
+

3

-=  + λ λ   .....(1)

Λ λ λHCl
o

H
o

Cl
o =  + + -  .....(2)

ΛNaCl
o

Na
o

Cl
o = +  + -λ λ  .....(3)

ெமனபாடு (1) + ெமனபாடு (2) – ெமனபாடு (3) ப்காடுபபது, 

Λ λ λ

Λ
CH COONa
o

HCl
o

NaCl
o

H
o

CH COO
o

CH COO

3
+

3
-

3

 + -  =  + ( ) ( ) ( )
=

Λ Λ

HH


2. வலிரமகுரறந்த மினபகுளியின பிரிரக வீ்தத்ர்த கணக்கிடல் 
குறிபபிடட பெறிவில் றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மறறும் அைவிலா நீர்த்்லில் றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன 

ஆகிய மதிபபு்களிலிருந்து பினவரும் ெமனபாடளட பயனபடுத்தி வலிளமகுள்ந்் மினபகுளியின 
பிரிள்க வீ்த்ள் ்க்ணக்கிட முடியும். 

மினபகுளி 298 K ல் Λm
0 றவறுபாடு

KCl

NaCl

149.86

126.45 23.41
 KBr

NaBr

151.92

128.51 23.41

KNO
NaNO

3

3

114.96

121.55 23.41

மினபகுளி 298 K ல் Λm
0 றவறுபாடு

KBr

KCl

151.92

149.86 2.06
NaBr

KCl

128.51

126.45 2.06
LiBr

LiCl

117.09

115.03 2.06
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α = m

m

Λ
Λ 

 .....(9.14)

Λm
 மதிப்புகரள பயனபடுத்தி பிரிரக மாறிலிரய கணக்கிடல்.  ஆஸ்வால்ட நீர்த்்ல் விதிபபடி,

K  = C
(1- )a

α
α

2

 .....(9.15)

றமற்காண் ெமனபாடு (9.15) ல் α  மதிபளப பி்தியிட

K
 C

 
a

m
2

o

m

2
m

m
o

=
−







Λ

Λ Λ
Λ

1

K  = 
 C

a
m

m
m m

m

Λ

Λ Λ Λ
Λ

2

2




( )−

⇒
−

 K  = C
 a

m

m m m

Λ
Λ Λ Λ

2

 ( )
 .....(9.16)

3. சசாற்ப அளவு கரையும் உப்புகளின கரைதிறனகரள கணக்கிடல் 
AgCl, PbSO4 றபான் உபபு்கள் நீரில் மி்க்ச சிறி்ைறவ ்கள்கின்ன. ்கடத்துத்தி்ன  அைவீடு்களை 

பயனபடுத்தி, இந்் றெர்மங்களின ்கள்தி்ன பபருக்்க மதிபபு்களை ்க்ணக்கிட முடியும். 
AgCl உபளப ஒரு எடுத்துக்்காடடா்க ்கருதுறவாம்

AgCl (s)  Ag  + Cl

+ −

K  = [Ag ][Cl ]sp
+ -

பெறிவு [Ag ] 
+  இன பெறிளவ ‘C’ molL–1 எனக் ப்காள்்க.

விகி்க் கூறு அடிபபளடயில் [Ag ] = C, then [Cl+ −] எனில்,  [Ag ] = C, then [Cl+ −] இன பெறிவும் ‘C’ mol L−1  க்கு ெமமா்கறவ 
இருக்கும் .

K =C.C 
 K  = C

sp

sp⇒ 2  

்கள்ெலின பெறிவானது (mol dm–3 அலகில்) றமாலார் மறறும் நியம ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு்களுடன 
பினவரும் ெமனபாடடல் ப்ாடர்புபடுத்்பபடுகி்து எனபள் நாம் அறிறவாம். 

 

Λ κ

κ

o

  10
C (mol L

C = 

-
-

-

= ×

×

3

1

310

)

Λ �

(அ�ல�)

பெறிவு மதிபபு்களை K  = Csp
2  எனும் ப்ாடர்பில் பி்தியிட 

 K  =   10
sp

-κ ×





3 2

Λ 

  .....(9.17)
9.3 மினமவதிக் கலன 

மினறவதிக் ்கலன எனபது றவதி ஆற்ளல மினனாற்லா்கவும், மினனாற்ளல றவதி 
ஆற்லா்கவும் மாறறும் ஒரு அளமபபாகும்.  இதில் இ்ண்டு பவவறவறு மினபகுளி ்கள்ெல்்களுடன 
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ப்ாடர்பிலுள்ை  இ்ண்டு ்னித்்னி மினமுளன்கள்  உள்ைன. மினறவதிக் ்கலன்கள் பபாதுவா்க 
பினவரும் இ்ண்டு வள்க்கைா்க பிரிக்்கபபடுகின்ன. 
1. ்கால்வானிக் மின்கலன (றவால்டா மின்கலன): இந்் மின்கலத்தில் ்னனி்சளெயான றவதி 

விளனயினால் மினறனாடடம் உருவாகி்து. அ்ாவது, இந்் மின்கலம் றவதி ஆற்ளல 
மினனாற்லா்க மாறறுகி்து. பபாதுவா்க இளவ றெமிபபு மின்கலன்கள் என அறியபபடுகின்ன. 

2. மினனாறபகுபபுக் ்கலன இந்் மின்கலத்தில் பவளி மினமூலத்திலிருந்து பப்பபடும் 
மினறனாடடத்ள்க் ப்காண்டு ்னனி்சளெயற் விளன நி்கழ்த்்பபடுகி்து. அ்ாவது, இந்் 
மின்கலன மினனாற்ளல, றவதி ஆற்லா்க மாறறுகி்து. 

9.3.1 கால்வானிக் மினகலன
ஜிஙக் உறலா்க படளடளய, ்காபபர் ெல்றபட ்கள்ெலில் ளவக்கும்றபாது, ்கள்ெலின நீல நி்ம் 

பவளுத்து, ஜிஙக் படளட மீது சிவபபு-பழுபபு நி்த்தில் ்காபபர் படிகி்து, எனபள் நாம், XI வகுபபிறலறய 
்கற்றிந்ற்ாம். இ்றகு ்கா்்ணம் பினவரும் ்னனி்சளெ விளனயாகும்.

Zn  + CuSO ZnSO  + Cu 4 4→
(s) (s)(aq) (aq)

றமற்கண்ட விளனயில் உருவாக்்கபபடும் ஆற்லானது, பவபப ஆற்லா்க சூைலுக்கு 
இைக்்கபபடுகி்து. 

றமற்காண் ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளனயில், ஜிஙக் ஆக்ஸிஜறனற்மளடந்து Zn2+  
அயனி்களும், Cu2+  அயனி்கள் ஒடுக்்கமளடந்து உறலா்க ்காபபரும் உருவாகின்ன. இந்் அள் 
விளன்கள் கீறை குறிபபிடபபடடுள்ைன.

Zn Zn + 2e2+ -→ (ஆ��ஜேன�ற�)(s) (aq)

Cu  + 2 e Cu (s)
2+ - → (ஒ��க�)

(aq)

றமறகூறிய இ்ண்டு அள் விளன்களை படம் 9.5 ல் ்காடடியுள்ைவா்ான அளமபபில் 
்னித்்னியா்க நி்கழ்த்தும்றபாது, உருவாக்்கபபடும் ஆற்லின ஒரு பகுதியானது மினனாற்லா்க 
மாற்பபடக் கூடும். றடனியல் மின்கலத்ள் எடுத்துக்்காடடா்க ப்காண்டு ்கால்வானிக் மின்கலத்தின 
பெயல்பாடளட புரிந்து ப்காள்றவாம். இந்் மின்கலமானது றமறகூறிய விளனளய பயனபடுத்தி 
மினனாற்ளல உருவாக்குகி்து. 

இந்் அள் விளன்களை ்னித்்னியா்க நடத்து்றல றடனியல் மின்கல ்கடடளமபபின 
அடிபபளட ஆகும். இது இ்ண்டு அள் மின்கலங்களை ப்காண்டுள்ைது.
ஆக்ஸிஜமனற்ற அரை மினகலன 

படம் 9.5 ல் ்காடடியுள்ைவாறு மு்களவயிலுள்ை நீர்த்் ஜிஙக் ெல்றபட ்கள்ெலில் ஜிஙக் உறலா்கப 
படளட மூழ்்க ளவக்்கபபடடுள்ைது. 

ஒடுக்க அரை மினகலன
படம் 9.5 ல் ்காடடியுள்ைவாறு மு்களவயிலுள்ை நீர்த்் ்காபபர் ெல்றபட ்கள்ெலில் ்காபபர் உறலா்கப 

படளட மூழ்்க ளவக்்கபபடடுள்ைது.

அரை மினகலஙகரள இரணத்்தல் 
ஜிஙக் மறறும் ்காபபர் படளட்கள் பவளிபபு்மா்க ஒரு ்கம்பி மூலம் இள்ணக்்கபபடுகின்ன. 

இ்னூறட ஒரு இள்ணபபியும் (k) ஒரு மினமூலமும் இள்ணக்்கபபடடுள்ைன. (எடுத்துக்்காடடு: றவால்ட 
மீடடர்). எதிர்மினமுளனப பகுதி மறறும் றநர்மினமுளனப பகுதி்களிலுள்ை மினபகுளிக் ்கள்ெல்்கள், 
்ளலகீைா்க ்கவிழ்த்து ளவக்்கபபடடுள்ை U வடிவ குைாய மூலம் இள்ணக்்கபபடடுள்ைன. இந்் U 
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வடிவ குைாயில், அ்கார்-அ்கார் பஜல்லுடன KCl, Na SO2 4  றபான் விளனயு்ா மினபகுளி்கள் ்கலந்் 
பளெ ளவக்்கபபடடுள்ைது. இந்் விளனயு்ா மினபகுளி்களின அயனி்கள் அள் மின்கலன்களிலுள்ை 
மற் அயனி்களுடன விளனபுரிவதில்ளல, றமலும் அளவ மினமுளன்களில் ஆக்ஸிஜறனற்றமா 
அல்லது ஒடுக்்கறமா அளடவதில்ளல. உபபுபபாலத்தில் உள்ை ்கள்ெல் வழிவதில்ளல ஆனால், இந்் 
உபபுபபாலத்தின வழிறய அயனி்கள் அள் மின்கலத்திலிருந்து உள்றைறயா அல்லது பவளிறயறயா 
பெல்ல முடியும்.

இள்ணபபி (k) மூலம் மினசுறள் மூடும்றபாது, எலக்ட்ான்கள் ஜிஙக் படளடயிலிருந்து ்காபபர் 
படளடக்கு பாயகின்ன. இ்றகு ்கா்்ணம் அந்்ந்் மினமுளன்களில் நி்கழும் ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க 
விளன்கறை ஆகும். அளவ கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைன. 

1.10

2(Na+)

2e-
2e-

Zn

SO4
2-

− +

Cu

SO4
2-

Zn2+

e-e-

Cu2
Cu2

Cu

2e

Zn2

Zn2

Zn

2e

Cu2+

���
(ேந���வா�)

��ன�
ேவா����ட�

உ�
 பால� கா�ப�
எ����

வா�

CuSO4 (aq)
(Cu2++SO4

2-)

Na2SO4 

ZnSO4 
(Zn2++SO4

2-)

Zn(s) ��Zn2+        + 2e− Cu2+  + 2e− ��Cu (S)

(aq)

(aq)

(aq)

படம் 9.5 : மடனியல் மினகலன

மேர்மினவாய் ஆக்ஸிஜமனற்றம் 
எந்் மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்ற்ா அது, றநர்மினமுளன என்ளைக்்கபபடுகி்து. 

றடனியல் மின்கலத்தின, ஜிஙக் மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து. அ்ாவது, ஜிஙக் 
ஆனது Zn2+  அயனி்கைா்கவும், எலக்ட்ான்கைா்கவும் ஆக்ஸிஜறனற்மளடகின்ன. இந்் Zn2+  
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அயனி்கள் ்கள்ெலுக்குள் நுளைகின்ன. றமலும், எலக்ட்ான்கள் ்கம்பியின வழிறய பவளி்சசுறறிறகு 
பாயகின்ன, பினனர் அளவ ்காபபர் படளடக்குள் நுளைகின்ன. ஜிஙக் மினமுளனயில் 
எலக்ட்ான்கள் விடுவிக்்கபபடுவ்ால், எதிர்குறிளய ( - ve) பபறுகி்து. 

Zn(s) Zn (aq) + 2e2+ -→ (எல��ரா� இழ��- ஆ��ஜேன�ற
)

எதிர்மினவாய் ஒடுக்கம் 
முனனற் விவாதித்்படி, எலக்ட்ான்கள் மினசுறறு வழிறய ஜிஙக் படளடயிலிருந்து ்காபபர் 

படளடக்கு பாயகின்ன. இஙகு ்கள்ெலிலுள்ை Cu
2+  அயனி்கள் எலக்ட்ான்களை ஏறறுக்ப்காண்டு 

்காபபர் உறலா்கமா்க ஒடுக்்கமளடகின்ன, றமலும் இளவ ்காபபர் மினமுனளனயினமீற் படிகின்ன. 
்காபபர் மினமுளன எலக்ட்ான்களை உடப்காள்ைபபடுவ்ால்  றநர்க்குறிளய (+ve) பபறுகி்து.

Cu (aq) + 2e  Cu (s)2+ - → ( எல��ரா� ஏ��- ஒ��க�)

உப்புப் பாலம் 
இ்ண்டு அள் மின்கலன்களிலுள்ை மினபகுளிக் ்கள்ெல்்கள் உபபுப பாலத்ள் பயனபடுத்தி 

இள்ணக்்கபபடுகின்ன. ஜிஙக் மினமுளனயின றநர்மினமுளன ஆக்ஸிஜறனற்த்்ால் ்கள்ெலில் 
Zn2+  அயனி்ச பெறிவு அதி்கரிக்கி்து எனபள் நாம் ்கற்றிந்ற்ாம். அ்ாவது,  SO4

2-  அயனி்களுடன 
ஒபபிடும்றபாது அதி்கைவில் Zn2+  அயனி்களை ப்காண்டிருபப்ால் றநர்மினமுளனபபகுதியானது 
அதி்க றநர்மினசுளமளய பபறுகி்து. இற்றபால, எதிர்மினமுளனப பகுதியில் Cu2+  அயனி்கள் 
்காபப்ா்க ஒடுக்்கபபடுவ்ால், அதி்க எதிர்மினசுளமளய பபறுகி்து. அ்ாவது Cu2+  அயனி்களுடன 
ஒபபிடும்றபாது  SO4

2-  அயனி்கள் அதி்கமா்க உள்ைன.

இ்ண்டு பகுதி்களிலும் மினநடுநிளலத்்னளமளய ப்ாமரிக்கும் பபாருடடு, விளனயு்ா 
எதி்யனி்கள் Cl-  (உபபுப பாலத்தில் ளவக்்கபபடடுள்ை KCl லிருந்து) உபபுப பாலத்திலிருந்து 
றநர்மினமுளனபபகுதிக்குள் நுளைகின்ன. அற் றந்த்தில்  K+  அயனி்கள் உபபுபபாலத்திலிருந்து 
எதிர்மினமுளனபபகுதிக்குள் ந்கருகின்ன.

மினசுற்று முழுரமயரட்தல் 
எதிர்மினசுளம ப்காண்ட ஜிஙக் மினமுளனயிலிருந்து , றநர்மினசுளம ப்காண்ட ்காபபர் 

மினமுளனளய றநாக்கி பவளி்சசுறறின வழிறய எலக்ட்ான்கள் பாயகின்ன. அற் றந்த்தில், 
எதி்யனி்கள் றநர்மினமுளனப பகுதிளய றநாக்கியும், றந்யனி்கள் எதிர்மினமுளனப பகுதிளய 
றநாக்கியும் ந்கருகின்ன. இ்னால் மினசுறறு முழுளமயளடகி்து. 

மினமுரனகள் அழி்தல் 
றடனியல் மின்கலமானது பெயல்பட, ஜிஙக் மினமுளனயில் நிள் ப்ாடர்ந்து குள்கி்து, 

ஆனால் ்காபபர் மினமுளனயின நிள் ப்ாடர்ந்து அதி்கரிக்கி்து. எனறவ ஜிங மினமுளனயானது 
முறறிலுமா்க Zn2+  அயனி்கைா்க மாறும் வள்யிறலா அல்லது பமாத்் Cu2+   அயனி்களும் உறலா்க 
்காபப்ா்க மாறும் வள்யிறலா மின்கலன றவளல பெயயும். 

றடனியல் மின்கலம் றபாலல்லாமல், சில றநர்வு்களில், விளனபடுபபாருட்கள் அல்லது 
விளனவிளை பபாருட்கள் மினமுளன்கைா்க பெயல்படுவதில்ளல, அத்்ள்கய றநர்வு்களில் 
கி்ாஃளபட அல்லது பிைாடடினம் றபான் விளனயு்ா மினமுளன்களை பயனபடுத்்பபடுகின்ன, 
இளவ மினறனாடடத்ள் பவளி்சபெறறுக்கு ்கடத்துகின்ன.
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9.3.2 கால்வானிக் மினகலம் குறியீடு 
்கால்வானிக் மின்கலமானது மின்கல குறியீடடின மூலம் குறிபபிடபபடுகி்து. எடுத்துக்்காடடா்க 

றடனியல் மின்கலமானது பினவருமாறு குறிபபிடபபடுகி்து.
Zn (s) Zn (aq) Cu (aq) Cu (s)2+ 2+

றமற்காண் குறியீடடில், ஒறள் பெஙகுத்துக் ற்காடானது  (|) நிளலளம எல்ளலளயயும், இ்டளட 
பெஙகுத்து ற்காடானது (||) உபபுப பாலத்ள்யும் குறிபபிடுகி்து.

றநர்மினமுளன அள் மின்கலமானது உபபுபபாலத்திறகு இடது பு்த்திலும், எதிர்மினமுளன 
அள் மின்கலமானது  உபபுபபாலத்திறகு வலது பு்த்திலும் எழு்பபடுகின்ன.

றநர்மினமுளன மறறும் எதிர்மினமுளன்கள் முள்றய இடது ஓ்த்திலும், வலது ஓ்த்திலும் 
எழு்பபடுகின்ன. 

மின்கலத்தின emf மதிபபானது மின்கல குறியீடடின வலது பு்த்தில் எழு்பபடுகி்து.

2+ 2+Zn (s) Zn (aq) Cu (aq) Cu (s)  = 1.1V

�ைலைம  
எ�ைல

ேந��� �ைன

ேந����ைன
அைர ��கல�

எ����ைன
அைர ��கல�

உ�
 
பால�

வல� ஓர�
எ��� �ைன ��கல�� 

�ட�� அ��த�இட� ஓர�

�ைலைம  
எ�ைல

வல� இட�

எடுத்துக்காட்டு
்கால்வானிக் மின்கலத்தில் நி்கழும்  நி்க் விளனயானது கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது. 
2 Cr (s) + 3Cu (aq)  2Cr (aq) + 3Cu (s) 2+ 3+ →

மின்கல குறியீடளட பயனபடுத்தி மின்கலத்ள் விைக்கு்க, றமலும் அள் விளன்களை எழுது்க.
றநர்மினவாய ஆக்ஸிஜறனற்ம்: 2Cr (s)  2Cr  (aq) + 6e   

3+ -→  .....(1)

எதிர்மினவாய ஒடுக்்கம்: 3Cu  (aq) + 6e   Cu (s)2+ - → 3  .....(2)

மின்கலக் குறியீடு
3+ 2+Cr (s) Cr (aq) Cu (aq) Cu(s)

9.3.3 மினகலத்தின emf மதிப்பு
றடனியல் மின்கலத்தின இ்ண்டு அள் மின்கலங்களை ஒன்ா்க இள்ணக்கும்றபாது 

்னனி்சளெயான ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளன நி்கழ்கி்து. இ்னால்  றநர்மினமுளனயிலிருந்து 
எதிர்மினமுளனக்கு எலக்ட்ான்கள் பாயகின்ன. றநர்மினமுளனயிலிருந்து எலக்ட்ான்களை 
பவளித்்ள்ைவும், எலக்ட்ான்களை எதிர்மினமுளன றநாக்கி இழுக்்கவும் ்கா்்ணமான விளெயானது 
மினனியக்குளவளெ (emf) அல்லது மின்கல மினனழுத்்ம் என்ளைக்்கபபடுகி்து. மின்கல 
மினனழுத்்த்தின SI அலகு றவால்ட (V). 
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றநர் மறறும் எதிர்மினமுளனக்கிளடறய ஒரு றவால்ட மினனழுத்் றவறுபாடு இருக்கும்றபாது, 
அவறறிறகிளடறய ஒவபவாரு கூலூம் மினனூடடம் ந்கரும்றபாதும் ஒரு ஜூல் ஆற்ல் பவளிபபடுகி்து.

i.e.,  1J = 1C  1V×   .....(9.18)

்கல மினனழுத்்மானது மினமுளன்களின ்னளம, மினபகுளி்களின பெறிவு மறறும் மின்கலம் 
பெயல்படும் பவபபநிளல ஆகியவறள் பபாருத்்து. 

எடுத்துக்்காடடா்க 25C  பவபபநிளலயில், கீறை குறிபபிடடுள்ை றடனியல் மின்கலத்தின emf 
மதிபபு 1.107 றவால்ட ஆகும்.

Zn (s) Zn (aq,1M) Cu (aq,1M) Cu s                          
2+ 2+ ( )                                        E = 1.107 V

0

9.3.4 மினமுரன மினனழுத்்தத்ர்த அளவிடல்  
ஒடடு பமாத்் ஆக்ஸிஜறனற்-ஒடுக்்க விளனயானது 

இ்ண்டு அள் விளன்களின கூடு்லா்க ்கரு்பபடுகி்து. 
அ்ாவது, ஆக்ஸிஜறனற்ம் மறறும் ஒடுக்்கம். இற்றபால, 
மின்கலத்தின emf மதிபபும், எதிர்மினமுளன மறறும் 
றநர்மினமுளன்களில் உள்ை மினமுளன மினனழுத்்ங்களின 
கூடு்லா்க ்கரு்பபடுகி்து.

E  = E  +  Ecell ox anode red cathode( ) ( )  .....(9.19)
இஙகு, E  ox anode( )  எனபது றநர்மினமுளனயின 

ஆக்ஸிஜறனற் மினனழுத்்த்ள்யும், Ered cathode( )  எனபது 
எதிர்மினமுளனயின ஒடுக்்க மினனழுத்்த்ள் குறிபபிடுகி்து. 
ஒரு ்னித்் மினமுளனயின  emf மதிபளப ்க்ணக்கிடு்ல் 
ொத்தியமற்து. ஆனால், றவால்ட மீடடள் பயனபடுத்தி இ்ண்டு 
மினமுளன்களுக்கிளடபபடட மினனழுத்் றவறுபாடளட Ecell( )   
நம்மால் அைவிட முடியும்.மின்கலத்திலுள்ை ஏற்னும் ஒரு 
மினமுளனயின emf மதிபபு நமக்கு ப்ரிந்்ால், அைவிடபபடட 
மின்கல மினனழுத்் (ெமனபாடு 9.19) மதிபளபக் ப்காண்டு 
மறப்ாரு மினமுளனயின emf மதிபளப நம்மால் ்க்ணக்கிட 
முடியும். எனறவ,  emf  மதிபபு ப்ரிந்் ஒரு றநாக்கீடடு மினமுளன 
நமக்குத் ற்ளவ. 

இந்் றநாக்்கத்திற்கா்க, திடட ளஹட்ஜன 
மினமுளனயானது (SHE) றநாக்கீடடு மினமுளனயா்க 
(reference electrode) பயனபடுத்்பபடுகி்து. இ்ன emf மதிபபு 
்னனி்சளெயா்க பூஜ்ஜியம் றவால்ட என நிர்்ணயிக்்கபபடடது. 
இது, 1M HCl ்கள்ெல் மறறும் 1 atm ளஹட்ஜன வாயுவுடன 
ப்ாடர்பிலுள்ை பிைாடடின மினமுளனளய ப்காண்டுள்ைது. படம் 
9.6 ல் ்காடடியுள்ைவாறு 25C  பவபபநிளலயில் ளஹட்ஜன 
வாயுவானது ்கள்ெலின வழிறய குமிழி்கைா்க பெலுத்்பபடுகி்து. SHE எதிர்மினமுளனயா்கவும், 
றநர்மினமுளனயா்கவும் பெயல்பட முடியும். அள்க் ்கலவிளன்கள் கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைன. 

SHE ஆனது எதிர்மினவாயா்க பயனபடுத்்பபடடால் நி்கழும் ஒடுக்்கம் விளன 
2H (aq,1M)+2e H (g, 1 atm)                   E  = 0 volt + -

2
o→

Pt
���ைன

H2வா�

H2ெவ�ேய H2 உ�ேள

படம் 9.6 நிரலயான 
ரஹட்ைஜன மினமுரன 

(SHE)
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SHE ஆனது றநர்மினவாயா்க பயனபடுத்்பபடடால் நி்கழும் ஆக்ஸிஜறனற் விளன
H (g,1 atm)   2H  (aq, 1M) + 2e               E  volt2

+ - o→ = 0
விளக்கம்

ஜிஙக் ெல்றபட ்கள்ெலில் மூழ்்களவக்்கபபடடுள்ை ஜிஙக் மினமுளனயின ஒடுக்்க 
மினனழுத்்த்ள் SHE ஐ பயனபடுத்தி நாம் ்க்ணக்கிடுறவாம். 
படி:1  SHE ஐ பயனபடுத்தி பினவரும் ்கால்வானிக் மின்கலம் ்கடடளமக்்கபபடுகி்து.

Zn (s)   Zn  (aq, 1M)  H  (aq, 1M) H  (g, 1atm)  Pt (s)2+ +
2

படி:2  றமறல குறிபபிடட ்கால்வானிக் மின்கலத்தின emf மதிபபானது றவால்ட மீடடள் பயனபடுத்தி 
அைக்்கபபடுகி்து. இந்் றநர்வில் றமற்காண் ்கால்வானிக் மின்கலத்தின அைந்்றியபபடட emf 
மதிபபு 0.76V.

கணக்கீடு 
ோமறிந்த படி,

E = E  + E                         cell ox Zn  Zn red SHE

o o

2+

o( ) ( )  [சம�பா� 9.19 ����]

E  = 0.76 and (E  = 0Vcell red SHE

o o

) . இந்் மதிபபு்களை றமறல உள்ை ெமனபாடடில் பி்தியிட

H+
(1 M)

H2

0.76

2(Na+)

2e-

Zn

SO4
2-

− +

SO4
2-
Zn2+

e-e-

e–

���
(ேந���வா�)

ZnSO4 (aq)

��ன�
ேவா����ட�

உ�
 பால�

��ட ைஹ�ரஜ�
���ைன

(ேந���வா�)

Na2SO4 (aq)

H2 (g) (1 atm)

 

( )
( )

2

2

|

|

0.76 V E 0

E 0.76 V

Zn Zn

Zn Zn

+

+

°

°

⇒ +

⇒ =

= M¡ì

M¡ì

இந்் ஆக்ஸிஜறனற் மினனழுத்்மானது கீறை குறிபபிடபபடடுள்ை எதிர்மினமுளனயில் நி்கழும் 
அள்க்்கல விளனயுடன ப்ாடர்புளடய்ாகும்.

Zn  Zn  + 2e2+ -→  (ஆக்ஸிஜறனற்ம்)
இ்ன மறு்ளல விளனயில் emf மதிபபானது ஒடுக்்க மினனழுத்்த்ள் ்ருகி்து.

படம் 9.7 emf அைவிடல் (Zn | Zn2+ மினமுளன)
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Zn +2e Zn   ; E  = - 0.76V2+ - o

→  ∴ = (E -0.76V.red Zn Zn

o

2+

 )

IUPAC வள்யள் 
மினமுரன மினனழுத்்தம் (E)  திடட ளஹட்ஜன மினமுளனளய இடதுபு் அள் 
மின்கலமா்கவும், ப்காடுக்்கபபடட மினமுளனளய வலதுபு் அள் மின்கலமா்கவும் ப்காண்டுள்ை 
மின்கலத்தின மினனியக்குவிளெ. 
திட்ட மினமுரன மினனழுத்்தம் E

  இடதுபு் அள் மின்கலத்தில் திடட அழுத்்நிளலயில் 
மூலக்கூறு ளஹட்ஜன ஆக்ஸிஜறனற்மளடந்து நீற்ற்ம் பபற் புற்ாடடான்கைா்க 
மாற்மளடயும் மின்கலத்தின திடட emf.

்தன மதிப்பீடு
1. 25C ல் பினவரும் மின்கலத்தின emf மதிபபு 0.34V. ்காபபர் மினமுளனயின ஒடுக்்க 

மினனழுத்் மதிபளப ்க்ணக்கிடு்க.
 Pt (s)  H  (g, 1atm)  H (aq, 1M)  Cu aq, M)  Cu (s)

2

+ 2+
( 1

2. ஜிஙக் மறறும் ்காபபர் மினமுளன்களின ்க்ணக்கிடபபடட emf மதிபபு்களைப பயனபடுத்தி, 
25C  ல் பினவரும் மின்கலத்தின emf மதிபளப ்காண்்க.

 Zn (s)  Zn  (aq, 1M) Cu (aq, 1M)  Cu (s)2+ 2+

்தன மதிப்பீடு 
பினவரும் ்கால்வானிக் மின்கலத்தில் நி்கழும் ஒடடுபமாத்் ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க 

விளனளய எழுது்க.
Pt(s) Fe (aq),Fe (aq) MnO (aq), H (aq),Mn (aq) Pt(s)2+ 3+

4
- + 2+

9.4 கலவிரனகளின சவப்ப இயக்கவியல் 
்கால்வானிக் மின்கலத்தில் றவதி ஆற்லானது மினனாற்லா்க மாற்பபடுகி்து எனபள் 

நாம் ்கற்றிந்ற்ாம். மின்கலத்தில் உருவாக்்கபபடட மினனாற்லானது, எலக்ட்ான்களின பமாத்் 
மினசுளம மறறும், மினமுளன்களுக்கிளடறய எலக்ட்ான்களை இயக்்க உ்வும் மின்கலத்தின emf 
மதிபபு ஆகியவறறின பபருக்குத் ப்ாள்கக்கு ெமமா்க  இருக்கும். 

ஒடடுபமாத்் ்கலவிளனவில் ஆக்ஸிஜறனறறி மறறும் ஒடுக்கி்களுக்கிளடறய பரிமாற்ம் 
பெயயபபடட எலக்ட்ான்களின றமால் எண்ணிள்களய ‘n’ எனக் ப்காண்டால், மின்கலத்தில் 
உருவாக்்கபபடட மினனாற்லின அைவு கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது.

 

......(9.20)

.......( . )9 21

��னா�ற� = n ேமா� எல��ரா�க�� ����ட� X E ��கல�

1 ேமா� எல��ரா�க�� ����ட� = ஒ� ஃபாரேட (1F)

∴ n ேமா� எல��ரா�க�� ����ட� = nF

சம�பா� (9.20) ⇒  ��னா�ற� = nF E��கல� 

= 1.602 10 C-19×

∴ = 10 1.602 10 C236 023
19

. × × ×
−

= 96488 C
i.e., 1F 96500 C�

1 எல��ரா�� ���ைம

1 ேமா� எல��ரா�க�� ���ைம
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இந்் ஆற்லானது, மினனாற றவளல பெயய பயனபடுத்்பபடுகி்து. எனறவ, ஒரு ்கால்வானிக் 
மின்கலத்திலிருந்து பப்க்கூடிய அதி்கபடெ றவளல
 (W  = - nFE  max cell cell)  .....(9.22)

அளமபபானது சூைலினமீது றவளலளய பெயவள் குறிபபிட (-) குறி புகுத்்பபடடுள்ைது. 
பவபப இயக்்கவியலின இ்ண்டாம் விதிபபடி,அளமபபினால்  பெயயபபடட றவளலயானது, 

அளமபபின ்கடடிலா ஆற்லில் ஏறபடட மாற்த்திறகு ெமமா்க இருக்கும் எனபள் நாம் அறிறவாம்.

 maxi.e.,    W  = G ∆   .....(9.23)
(9.22) மறறும் (9.23) லிருந்து,

 DG = - nFE  cell  .....(9.24)
்னனி்சளெயான ்கலவிளன்களுக்கு , DG  மதிபபு எதிர்குறி மதிபபா்க இருத்்ல் அவசியம். 

எதிர்குறி DG  மதிபளப பப்  Eமின்கலன மதிபபானது றநர்குறி ப்காண்ட்ா்க இருத்்ல் அவசியம் 
எனபள் ெமனபாடு (9.24) ்காடடுகி்து. 

மின்கலத்தின அளனத்து உடகூறு்களும் அவறறின திடட நிளல்களில் உள்ைறபாது,  ெமனபாடு 
(9.24) ஆனது பினவருமாறு மாறுகி்து.
 DG  = - nFE  o

cell
o  .....(9.25)

திடட ்கடடிலா ஆற்ல் மாற்மானது ெமநிளல மாறிலியுடன பினவரும் ெமனபாடடினால் ப்ாடர்பு 
படுத்்பபடடுள்ைள் நாம் அறிறவாம்.
 DG  = - RT lnK  o

eq  .....(9.26)
(9.25) மறறும் (9.26) ஆகியவறள் ஒபபிடும்றபாது,

nFE  = RT lnKcell eq


 ⇒  E  = 2.303 RT
nF

 log K  cell eq
  .....(9.27)

9.4.1 சேர்ன்ட் சமனபாடு 
பநர்னஸ்ட ெமனபாடு எனபது மின்கல மினனழுத்்ம் மறறும் மினறவதி விளனயில் ஈடுபடும் 

கூறு்களின பெறிவு ஆகியவறள் ப்ாடர்புபடுத்தும் ெமனபாடாகும். பினவரும் ஒடடுபமாத்் 
ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளன நி்கழும் ஒரு மினறவதிக் ்கலளன ்கருதுறவாம்,

x y lA  B C  mD+ +

றமற்காண் விளனக்்கான விளனக்கு்ண்கம் (Q) மதிபபு கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது

Q = [C]  [D]
[A]  [B]

 
m

x y

l

 .....(9.28)
நாம் முனனற் ்கற்றிந்்படி,
D DG = G  + RT lnQ   .....(9.29)

கிபஸ் ்கடடிலா ஆற்ளல மின்கல emf உடன பினவருமாறு ப்ாடர்பு படுத்் முடியும். 
[ெமனபாடு்கள் (9.24) மறறும் (9.25)]
D DG = - nFE    ; G  = - nFEcell

o
cell
o

இந்் மதிபபு்களையும், ெமனபாடு (9.28) லிருந்து Q மதிபளபயும் ெமனபாடு (9.29) ல் பி்தியிட
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 (9.29) ⇒ = - nFE  - nFE  + RT ln [C] [D]
[A]  [B]cell cell

o
m

y

l

x  .....(9.30)

ெமனபாடு (9.30) முழுவள்யும் (-nF) ஆல் வகுக்்க

(9.25)  E  = E  - RT
nF

[C] [D]
[A]  [B]cell cell

m

y⇒  ln
l

x

(or) E  = E  - 2.303RT
nF

 log [C] [D]
[A]  [B]cell cell

m

y


l

x  .....(9.31)

றமற்காண் ெமனபாடு (9.31) ஆனது பநர்னஸ்ட ெமனபாடு என்ளைக்்கபபடுகி்து. 
25

o
C (298K),  பவபபநிளலயில் ெமனபாடு (9.31) ஐ பினவருமாறு எழு்லாம்,

E  = E  - 2.303 8.314 298
n(96500)

log [C] [D]
[A]  [Bcell cell

o
m

x

× × l

]]
                               

E  = E  - 0.0591
n

y

cell cell
   log [C] [D]

[A]  [B]
                   

 R = 8.314 JK
m

y

-1
l

x

∴   mol
 T = 298 K. 
1 F = 96500 C mol

-1

-1

















 .....(9.32)

25 Co  பவபபநிளலயில் பநர்னஸ்ட ெமனபாடளட பயனபடுத்தி பினவரும் மின்கலத்தின emf 
மதிபளப நாம் ்க்ணக்கிடுறவாம்.

Cu (s) Cu (0.25 aq, M) Fe (0.005 aq M) Fe (0.1 aq M) Pt (s)2+ 3+ 2+

Given : E  = 0.77V and E  = 0.34 Vo

Fe Fe

o

 Cu Cu3+ 2+ 2+( ) ( )
நி்கழும் அள்்கல விளன்கள் 

Cu (s)  Cu (aq) + 2e                                    2+ -→                                                         ...... (1) 
2 Fe (aq)+2e   2Fe (aq)                       3+ - 2+→                                                                 ..... (2)

ஒடடுபமாத்் விளன

Cu (s) + 2 Fe (aq)  Cu (aq) + 2 Fe  (aq) 3+ 2+ 2+→ , and n = 2

25 Co  பவபபநிளலயில் பநர்னஸ்ட ெமனபாடளட பயனபடுத்்

E =E   log [Cu ][Fe ]
[Fe ]

           cell cell
o

2+ 2+ 2

3+ 2 −
0 0591

2
.                                            [Cu (s)] = 1[ ]

E  = E  + (Ecell
o

ox Cu Cu red Fe Fe2+ 3+ 2+

 ( ) )  

Cu Cu2+  வின திடட ஒடுக்்க மினனழுத்் மதிபபு 0.34 V

∴  (E )  = -0.34Vox
o

Cu Cu2+

(E )  = 0.77Vred
o

Fe Fe3+ 2+

∴  E  = - 0.34 + 0.77
E  = 0.43V

cell

cell
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∴ × E  = 0.43 - 0.0591
2cell log ( . )( . )

( . )
0 25 0 1

0 005

2

2   = log (0.25)(0.1)

= log 25 10   1 10

= l

2

-2 -2

( . )0 005

25 10

2

6

× × ×
× −

oog 10
= 2 log
= 2.

2

1010
= 0.43 - 0.0591

2
= 0.43 - 0.0591
= 0.3709V.

× 2

்தன மதிப்பீடு 
றடனியல் மின்கலத்தில் நி்கழும் மினறவதிக் ்கலவிளன 

Zn (s) + Cu (aq)  Zn (aq)+Cu (s)2+ 2+→
றநர்மினமுளனப பகுதியில் அயனி்ச பெறிளவ 10 மடஙகு அதி்கரிக்கும்றபாது  மின்கல 

மினனழுத்்த்தில் ஏறபடும் மாற்ம் எனன?

மினனாற்பகுப்புக் கலன மற்றும் மினனாற்பகுத்்தல்  

மினனாறபகுத்்ல் எனபது, மினனாற்ளலப பயனபடுத்தி ்னனி்சளெயற் ஒரு விளனளய 
நி்கழ்த்தும் பெயல்முள்யாகும். பபரும்பாலான றந்ங்களில், றெர்மத்ள் அ்ன ்னிமங்கைா்க 
சிள்பப்றகு மினனாற்ல் பயனபடுத்்பபடுகி்து. மினனாறபகுத்்ளல  நி்கழ்த்்ப பயனபடும் 
மின்கலனானது, மினனாறபகுபபுக் ்கலன என்ளைக்்கபபடுகி்து. மினனாறபகுபபுக் ்கலன 
மறறும் ்கால்வானிக் மின்கலன்களில் நி்கழும் மினறவதிக் பெயல்முள்்கள் ஒனறுக்ப்கானறு 
எதிப்தி்ானளவ்கைாகும். உருகிய றொடியம் குறைாள்டு ்கள்ெளல மினனாறபகுபப்ன மூலம் 
மினனாறபகுபபுக் ்கலனின 
பெயல்பாடளட நாம் அறிந்து 
ப்காள்றவாம். 

மி ன ன ா ற ப கு ப பு க் 
்கலனில் இ்ண்டு இரும்பு 
மினமுளன்கள் உருகிய 
றொடியம் குறைாள்டினுள் 
மூழ்்களவக்்கபபடடுள்ைன, 
றமலும் அளவ DC 
மி ன மூ ல த் து ட ன 
ொவியின உ்வியால் 
இ ள ்ண க் ்க ப ப ட டு ள் ை ன .  
மி ன மூ ல த் தி ன 
எதிர் முளனயுடன 
இ ள ்ண க் ்க ப ப ட டு ள் ை 
மி ன மு ள ன ய ா ன து 
எ தி ர் மி ன மு ள ன 
எ ன ் ள ை க் ்க ப ப டு கி ் து . 

2 Cl−(l) Cl2(g) + 2 e−

+

2 Na+(l) + 2 e− 2 Na(l) 

NaCl

Cl2 வா�

உ��ய Na
உ��ய Na

உ�ைளவ�வ எஃ�
எ�� ��வா 

�ராைப
 ��வா உ��ய  NaCl
ம��� CaCl2

படம் 9.7 உருகிய மினனாற்பகுப்பு
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மினமூலத்தின றநர் முளனயுடன  இள்ணக்்கபபடடுள்ை மினமுளனயானது றநர்மினமுளன 
என்ளைக்்கபபடுகி்து. ொவி ப்காண்டு மூடிய உடன பவளிபபு் DC மினமூலமானது, எதிர்மினமுளன 
வழிறய எலக்ட்ான்களை பாய்சசுகி்து. அற் றந்த்தில், றநர்மினமுளன வழிறய எலக்ட்ான்களை 
இழுக்கி்து.
கலவிரனகள் 

Na+  அயனி்கள் எதிர்மினமுளனளய றநாக்கி ்கவ்பபடுகின்ன, அஙகு  அளவ 
எலக்ட்ான்களுடன இள்ணந்து, தி்வ றொடியமா்க ஒடுக்்கமளடகின்ன. 

எதிர்மினமுளன (ஒடுக்்கம்)
Na ( )+e Na (                                           + -l l→ )                                                  E - Vo = 2 71.

இற்றபால Cl– அயனி்கள் றநர்மினமுளனளய றநாக்கி ்கவ்பபடுகின்ன, அஙகு அளவ 
அவறறின எலக்ட்ான்களை இைந்து ஆக்ஸிஜறனற்மளடந்து குறைாரின வாயுவா்க மாறுகின்ன. 

றநர்மினமுளன (ஆக்ஸிஜறனற்ம்)
2Cl  Cl (g) + 2e                                      -

2
-( )l →                                                 E  = -1.36o VV

ஒடடுபமாத்் விளன,
2Na Cl 2Na Cl                              + -

2( ) ( ) ( ) ( )l l l g+ → +2                                   E  = - 4.07Vo

றமற்காண் விளன ்னனி்சளெயற்து எனபள் எதிர்குறி Eo  மதிபபு ்காடடுகி்து. எனறவ, 
உருகிய றொடியம் NaCl ன மினனாறபகுத்்ளல நி்கழ்த்் 4.07V ஐவிட அதி்கமான மினனழுத்்த்ள் 
நாம் பெலுத்்றவண்டும்.

மினனாறபகுபபுக் ்கலனில், ்கால்வானிக் மின்கலத்தில் நி்கழ்வள்பறபாலறவ றநர்மினமுளன 
ஆக்ஸிஜறனற்மும், எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கமும் நி்கழ்கின்ன, ஆனால் மினமுளன்களின 
குறி எதிப்தி்ானது. அ்ாவது மினனாறபகுபபுக் ்கலனில்  எதிர்மினமுளனயின குறி –ve மறறும் 
றநர்மினமுளனயின குறி +ve.
மினனாற்பகுத்்தல் பற்றிய ஃபாைமட விதிகள்: 
மு்தல் விதி 

மினனாறபகுத்்லின றபாது மினமுளன்களில் விடுவிக்்கபபடும் பபாருளின நிள்யானது (m) 
மின்கலத்தின வழிறய பாயும் மினறனாடடத்தின அைவிறகு (Q) றநர்விகித்த்திலிருக்கும்.

i.e   m  Qα
மினறனாடடத்தின அைவானது, மினறனற்த்துடன பினவரும் ெமனபாடடின மூலம் ப்ாடர்பு 

படுத்்பபடுகி்து எனபள் நாம் அறிறவாம். I = Q
t

  Q = It⇒
∴    m  It
(or)
 m = Z It                                   

α

                                                                                 ..... (9.33)

இஙகு Z எனபது மினமுளனயில் விடுவிக்்கபபடட பபாருளின மினறவதி்ச ெமானம் ஆகும்.
I = 1A மறறும் t = 1 விநாடி, Q = 1C , எனில்  அத்்ள்கய றநர்வு்களில் ெமனபாடு (9.33) ஆனது 

ெமனபாடு (9.34) றபால மாறுகி்து
⇒  m = Z  .....(9.34)
அ்ாவது, மினறவதி்ச ெமானம் எனபது 1 கூலூம் மினனூடடத்்ால் மினமுளனயில் 

விடுவிக்்கபபடட பபாருளின அைவு என வள்யறுக்்கபபடுகி்து.
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மினமவதிச் சமான நிரற மற்றும் மமாலார் நிரற 
பினவரும் பபாதுவான மினறவதி ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளனளய ்கருது்க.
M (aq)+ne M(s)n+ - →
றமற்காண் ெமனபாடடிலிருந்து 1 றமால் Mn+ அயனி்களை  M(s) ஆ்க வீழ்படிவாக்குவ்றகு  n 

றமால்்கள் எலக்ட்ான்கள் ற்ளவபபடும் எனபள் அறியலாம்.
1 றமால் Mn+ அயனி்களை வீழ்படுவாக்்க 

ற்ளவபபடும் மினனூடடம் = 'n' றமால் எலக்ட்ான்களின மினசுளம

= nF

ஒரு கூலூம் மினனூடடத்தினால் வீழ்படிவாக்்கபபடட பபாருளின நிள்

M =
n (96500)

n+

 Z =
96500

� ��ேவ�� சமான �ைற

� சமான �ைற

� ேமாலார �ைற

(அல�)

M

M

 
.....(9.35)

இைணடாம் விதி 

NiSO4 (aq)

Rh

CuSO4 (aq) CoSO4 (aq)

+ – + – +

+

–

– A
இைண��� ெபா�

படம் 9.8 ஒற் அைவுளடய மினனூடடத்ள் ப்காண்டு பவவறவறு  
மினபகுளி்களை மினனாறபகுத்்ல்

ஒற் அைவு மினறனாடடத்ள் பவவறவறு மினபகுளிக் ்கள்ெல்்களின வழிறய பெலுத்தும்றபாது, 
மினமுளன்களில் விடுவிக்்கபபடும் பபாருளின அைவானது அவறறின மினறவதி்ச ெமானங்களுக்கு 
றநர்விகி்த்திலிருக்கும்.  

படம் 9.8ல் ்காடடியுள்ைவாறு ஒற் DC மினமூலத்துடன ப்ாடர் இள்ணபபில் இள்ணக்்கபபடடுள்ை 
மூனறு மினனாறபகுபபுக் ்கலன்களை ்கருதுறவாம். ஒவபவாரு மின்கலமும் பவவறவறு 
மினபகுளி்களை முள்றய NiSO4, CuSO4 மறறும் CoSO4 ்கள்ெல்்களைக் ப்காண்டு நி்பபபபடடுள்ைன. 

Q கூலூம் மினனூடடத்ள் மினனாறபகுபபுக் ்கலன்களின வழிறய பெலுத்தும்றபாது  அந்்ந்் 
மினமுளன்களில் விடுவிக்்கபபடட உறலா்கங்கள் நிக்்கல், ்காபபர் மறறும் ற்காபால்ட ஆகியவறறின 
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நிள்்கள் முள்றய mNi, mCu, மறறும் mCo  
ஃபா்றடயின இ்ண்டாம் விதிபபடி 

 

m Z , m Z m Z

m
Z

=
m
Z

Ni Ni Cu Cu Co Co

Ni

Ni

Cu

α α α

CCu

Co

Co

=
m
Z

(அ�ல�)

ம���

 .....(9.36)

எடுத்துக்காட்டு
2 ஆம்பியர் மினறனாடடத்ள்க் ப்காண்டு, சில்வர் ளநடற்ட ்கள்ெலானது 20 

நிமிடங்களுக்கு மினனாறபகுக்்கபபடுகி்து எனில், எதிர்மினமுளனயில் வீழ்படிவாகும் சில்வரின 
நிள்ளய ்க்ணக்கிடு்க. 

எதிர்மினமுளனயில் நி்கழும் மினறவதி விளன ( )+Ag + e Ag − → xL¡f«

m = ZIt Z = = 108
1 96500

m = 108 gm
( )96500 ×

ool
C mol

C I = 2A

m =

-1

-196500
2400×

22.68 g. t = 20 60S = 1200 S×
It = 2A S = 2×1200 4400C

Ag � ேமாலா� �ைற

்தன மதிப்பீடு  0.15 ஆம்பியர் மினறனாடடத்ள் ப்காண்டு, ஒரு உறலா்க உபபுக் ்கள்ெலானது 
15 நிமிடங்களுக்கு நீ்ாறபகுக்்கபபடும்றபாது, எதிர்மினமுளனயில் விடுவிக்்கபபடட உறலா்கத்தின 
நிள் 0.783 கி்ாம் எனில், அந்் உறலா்கத்தின ெமான நிள்ளய ்க்ணக்கிடு்க.

மினமசமிப்புக் கலனகள் :
நவீன மினனனு உலகில் மினறெமிபபுக் ்கலன்கள் இனறியளமயா்ளவ்கைாகும். 

எடுத்துக்்காடடா்க, ள்கபறபசி்களில் பயனபடும் Li – அயனி றெமிபபுக் ்கலன்கள், மின்கலவிைக்கு்களில் 
பயனபடும் பளெமின்கலன்கள் றபான்ளவ. இந்் மினறெமிபபுக் ்கலன்கள் நிளலயான மினனழுத்்ம் 
ப்காண்ட றநர்மினறனாடட மூலங்கைா்க பயனபடுத்்பபடுகின்ன. நாம் இந்் மினறெமிபபுக் 
்கலன்களை மு்னளம மின்கலன்கள் (மினறனற்ம் பெயய இயலா்ளவ - non-rechargable) மறறும் 
துள்ண மின்கலன்கள் (மினறனற்ம் பெயய இயலுபளவ - rechargable) என இருவள்க்கைா்க 
வள்கபபடுத்்லாம். இந்் பாடபபகுதியில் சில மினறெமிபபுக் ்கலன்களின மினறவதியியளலப பறறி 
சுருக்்கமான விவாதிபறபாம். 
சலக்லாஞமச மினகலம் 
றநர்மினமுளன : ஜிஙக் ்கலன 
எதிர்மினமுளன : MnO2 உடன ப்ாடர்பிலுள்ை கி்ாஃளபட ்ண்டு 
மினபகுளி  : நீரிலுள்ை அம்றமானியம் குறைாள்டு மறறும் ஜிஙக் குறைாள்டு 
மின்கலத்தின Emf மதிபபு ஏ்த்்ாை 1.5V 
்கலவிளன்கள்:  
றநர்மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம்
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 Zn (s)  Zn (aq)+2e  2+ -→  .....(1)
எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம்

 2 NH (aq) + 2e   2NH  (aq) + H (g) 4
-

3 2
+ →  .....(2)

ளஹட்ஜன வாயுவானது MnO2 வினால்  நீ்ா்க ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயபபடுகி்து

 H  (g) + 2 MnO  (s) Mn O  (s) + H O ( )  2 2 2 3 2→ l  .....(3)
ெமனபாடு்கள் (1) + (2)+(3) ஐ கூடட ஒடடுபமாத்் ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளன

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

ஒ��
�ள��

உல� �� ேச��
 கல�

கா�ப�
ேந��� வா�

கா�ப� ம���
ம�க�� ைடஆ�ைச�

கலைவ

 �
எ���

வா�

��ப��
பைச

���பா�

படம் 9.9 சலக்லாஞமச மினகலன

Zn (s) + 2NH  (aq) + 2 MnO (s) Zn (aq) + Mn O  (s) + H4 2
2+

2 3 2
+ → OO + NH          ...... (4)( )l 2 3

எதிர்மினமுளனயில் உருவாக்்கபபடட அம்றமானியாவானது  Zn2+  அயனி்களுடன 
இள்ணந்து Zn (NH (aq)3 )4

2[ ] +  எனும் அள்ணவு அயனிளய உருவாக்குகி்து. விளன நி்கை, நி்கை 
NH4

+  அயனி்ச பெறிவு குள்ந்து ப்காண்றட பெல்கி்து, றமலும் நீரிய NH3  அதி்கரித்துக்ப்காண்றட 
இருபப்ால் மின்கலனின emf குள்கி்து.

பா்தைச பட்டன மினமசமிப்புக் கலகலம் 
றநர்மினமுளன :  பா்்ெத்துடன இ்ெக்்கலளவயாக்்கபபடட ஜிஙக்
எதிர்மினமுளன : கி்ாஃளபடடுடன ்கலக்்கபபடட HgO 
மினபகுளி : KOH மறறும் ZnO ்கலந்் பளெ
றநர்மினமுளனயில் 
ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து : Zn(s) + 2OH (aq)   ZnO(s) + H O 2e

0
-

from KOH

+2

2
-→ +( )l
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எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம் 
நி்கழ்கி்து

: HgO(s) + H O (l) + 2e   Hg(l) + 2OH  (aq)
+2

2
-

0
-→

ஒடடுபமாத்் விளன : HgO(s) + H O (l) + 2e   Hg(l) + 2OH  (aq)
+2

2
-

0
-→

மின்கல emf :  ஏ்த்்ாை 1.35V. 

பயன்கள் :  இது அதி்க தி்ன மறறும் நீண்ட ஆயுள் ப்காண்டது. 
றபஸ்றமக்்கர், மினனணு ்கடி்கா்ங்கள், ற்கம்ாக்்கள் 
றபான்வறறில் பயனபடுகின்ன.

ந�� அைட��
கா�� ெசய�ப�ட
இைண��
	� Zn ேந���வா� ZnO ெகா�ட

KOH ெச���ட�ப�ட
கல�த (��ப��)

HgO உட� கல	க�ப�ட
�ராைப� (எ���� வா�)

உ� எஃ� ப��

தைடவா� ெவ�வ��
�
�ைள

ெவ��� உ�ள
எஃ� ெப�� 

ேம���	��
எஃ�

ெவ��ப��

உ���	��
ெவ��ய�

���	ெகா�ட
ேம�ப��

படம் 9.10 பா்தைச பட்டன மினமசமிப்புக் கலம்

துரண மினகலஙகள்:
்கால்வானிக் மின்கலன்களில் நி்கழும் மினறவதி விளன்களை, அந்் மின்கலன உருவாக்கிய 

emf மதிபளப விட ெறற் அதி்கமான மினனழுத்்த்ள் பெலுத்துவ்ன மூலம் எதிர்திளெயில் 
நி்கை்சபெயயலாம் என முனனற் ்கற்றிந்ற்ாம். இக்ப்காள்ள்கயானது, துள்ணமின்கலங்களில், 
ஆ்ம்ப விளனபபபாருட்களை மீளுறுவாக்குவ்ற்கா்க பயனபடுத்்பபடுகி்து. பலட றெமிபபுக் ்கலளன 
எடுத்துக்்காடடா்க ப்காண்டு துள்ண மின்கலன்களின பெயல்பாடளட நாம் புரிந்து ப்காள்றவாம். 
சலட் மசமிப்பு கலன 

றநர்மினமுளன  : மிருதுவான பலட 
எதிர்மினமுளன  : PbO2 பூெபபடட பலட ்்கடு
மினபகுளி  : 38%  நிள்்ச ெ்வீ்முளடய, 1.2g / mL அடர்த்தி ப்காண்ட H2SO4.
றநர்மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து

Pb(s)  Pb (aq)+2e2+ -→  .....(1)
Pb2+ அயனி்கள் SO4

-2  உடன இள்ணந்து  PbSO4  வீழ்படிளவ உருவாக்குகின்ன.
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  Pb (aq) + SO (aq)  PbSO  (s)2+
4 4

2− →  .....(2)
எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம் நி்கழ்கி்து

 PbO  (s) + 4 H (aq) + 2e   Pb  (aq) + 2H O 2
+ - 2+

2→ ( )l  ......(3)
இந்்  Pb

2+  அயனி்கள் H2SO4 இல் உள்ை  SO4
2-  உடன இள்ணந்து PbSO4  வீழ்படிளவ 

உருவாக்குகின்ன.
  Pb  (aq) + SO  (aq)  PbSO

2+

4 4

2− →  .....(4)
ஒடடுபமாத்் விளன்கள் 
ெமனபாடு்கள் (1) + (2) + (3) + (4)

 Pb  (s) + PbO  (s) + 4H (aq) + 2SO  (aq)  2 PbSO  (s)
2

+

4 4

2− →   + 2H O  
2

( )l
ஒரு மின்கலத்தின emf மதிபபு ஏ்க்குள்ய 2V . வைக்்கமா்க ஆறு மின்கலன்களை ப்ாடர் 

வரிளெயில் இள்ணத்து 12 றவால்ட உருவாக்்கபபடுகி்து. 
மின்கலத்தின emf ஆனது H2SO4  ன பெறிளவப பபாருத்்ளமகி்து. ்கலவிளனயில் SO4

2−  
அயனி்கள் பயனபடுத்்பபடடுவிடுவ்ால்  H2SO4 ன பெறிவு குள்கி்து. மின்கல மினனழுத்்ம் 
ஏ்க்குள்ய 1.8V ஆ்க குள்யும்றபாது, மின்கலத்ள் மினறனற்ம் பெயயபபட றவண்டும். 
மினகலத்ர்த  மினமனற்றம் (recharge) சசய்்தல்

முனனர் கூறியவாறு, 2V க்கும் அதி்கமான மினனழுத்்த்ள் மினமுளன்களுக்கிளடறய 
வைங்கபபடுகி்து,  மினனி்க்்க(discharge) பெயல்பாடடினறபாது நி்கழ்ந்் ்கலவிளன்கள் ்றபபாழுது 
எதிர்திளெயில் நி்கழ்கின்ன. மினறனற்ம் பெயயும் பெயல்முள்யில், றநர்மினமுளன மறறும் 
எதிர்மினமுளனயின பஙகு ்ளலகீைா்க மாறுகி்து, றமலும் H SO2 4  மீளுருருவாக்்கபபடுகி்து. 

எதிர்மினமுளனயில்  ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து (்றறபாது றநர்மினமுளனயா்க 
பெயல்படுகி்து)

PbSO  (s) + 2H O   PbO  (s) + 4 H (aq) + SO  (aq
+2

4 2

+4

2
+

4( ) -l → 2 )) + 2e-

றநர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம் நி்கழ்கி்து (்றறபாது எதிர்மினமுளனயா்க பெயல்படுகி்து)
PbSO (s) + 2e Pb(s) + SO (aq)4 4

- -→ 2

ஒடடுபமாத்் விளன
2PbSO  (s) + 2H O   Pb (s) + PbO  (s) + 4H (aq) SO

4 2 2

+

4

2-
( )l → + 2   (aq). 

அ்ாவது ஒடடுபமாத்் ்கலவிளனயானது, மினனி்க்்கத்தினறபாது நி்கழ்ந்் ஆக்ஸிஜறனற் 
ஒடுக்்க விளனகு எதிர்திளெயில் நி்கழும் விளனயாகும். 
பயனகள்: 
்ானியஙகி றமாடடார் வா்கங்கள், இ்யில்்கள், மாறுதிளெ மினமாறறி ஆகியவறறில் பயனபடுகி்து. 
லித்தியம்- அயனி மினமசமிப்புக் கலன

றநர்மினமுளன  : துளை்களுளடய கி்ாஃளபட 
எதிர்மினமுளன  : CoO2  றபான் இளடநிளல 

உறலா்க ஆக்ளெடு.
மினபகுளி  : ்கரிம ்கள்பபானில் ்கள்ந்் 
லித்தியம் உபபு 
றநர்மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து

Li (s)  Li  (aq) + e+ -→
படம் 9.11 லித்தியம் அயனி 

மினமசமிப்புக்கலன
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எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம் நி்கழ்கி்து
Li  + CoO  (s) + e   Li CoO  (s) +

2
-

2→

ஒடடுபமாத்் விளன்கள்
Li (s) + CoO  LiCoO  (s)2 2→

இந்் இ்ண்டு மினமுளன்களும் 
்ங்களின அளமபபிறகுள்றையும் 
பவளிறயயும்  பெனறு வ் Li+ அயனி்களை 
அனுமதிக்கின்ன. 

மி ன னி ் க் ்க த் தி ன ற ப ா து , 
றநர்மினமுளனயில் உருவாக்்கபபடட 
Li+  அயனி்கள்  ்கரிம மினபகுளி வழியா்க 
எதிர்மினமுளனளய றநாக்கி ந்கருகின்ன. 
மின்கலத்்ால் உருவாக்்கபபடட emf  
ஐவிட அதி்கமான மினனழுத்்த்ள், 
மினமுளன்களுக்கிளடறய பெலுத்தும்றபாது 
்கலவிளனயானது எதிர்திளெயில் 
நி்கழ்கி்து. றமலும் இபறபாது Li+  அயனி்கள் 
எதிர்மினமுளனயிலிருந்து றநர்மினமுளன 
றநாக்கி ந்கருகின்ன, அஙகு அளவ 
நுண்துளை்களுளடய மினமுளனயினமீது 
பெனறு படிகின்ன. இந்நி்கழ்்சசியானது 
ஊடு்கலத்்ல் (intercalation) என அறியபபடுகி்து. 
பயனகள் : 

இளவ ள்கபறபசி, மடி்கணினி, ்கணினி்கள், ற்கம்ாக்்கள் றமான்வறறில் 
பயனபடுத்்பபடுகின்ன. 
எரிசபாருள் மினகலம் :

எ ரி ப ப ா ரு ட ்க ள ை 
எரிபப்ால் உருவாகும் 
ஆற்ளல மினனாற்லா்க 
மாற்க்கூடிய ்கால்வானிக் 
மி ன ்க ல ம ா ன து 
எரிபபாருள் மின்கலம் 
எ ன ் ள ை க் ்க ப ப டு கி ் து . 
இது ப்ாடர்ந்து 
றவளல பெயவ்றகு, 
விளனபபபாருள்  ப்ாடர்ந்து 
வைங்கபபட றவண்டும். 
பபாதுவா்க, எரிபபாருள் 
மின்கலமானது பினவருமாறு 
குறிபபிடபபடுகி்து.   

Co
O

Li

Li

Li

LiCoO2

ேந���வா� ேந���வா�

��ேன�ற�

த��ற���ள
கா�ப�

ெவ	ேய�ற�

படம் 9.12 லித்தியம் அயனி மினமசமிப்புக்கலன

படம் 9.13 H2 -O2 எரிசபாருள் மினகலம்

e e

H2 2H 2e 1/2O2 2H 2e      H2O

H2 O2

H2O
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எரிபபாருள் | மினமுளன | மினபகுளி | மினமுளன | ஆக்ஸிஜறனறறி
ளஹட்ஜன – ஆக்ஸிஜன எரிபபாருள் மின்கலத்ள் ்கருவ்ன மூலம் எரிபபாருள் மின்கலத்தின 

பெயல்பாடளட நாம் புரிந்து ப்காள்றவாம். இந்் றநர்வில், ளஹட்ஜன, எரிபபாருைா்கவும், ஆக்ஸிஜன, 
ஆக்ஸிஜறனறறியா்கவும், 200 Co  பவபபநிளல மறறும் 20 – 40 atm அழுத்்த்தில்  ப்ாமரிக்்கபபடும் 
நீர்த்் KOH ்கள்ெல் மினபகுளியா்கவும் பெயல்படுகின்ன. Ni மறறும் NiO ஆகியவறள்க் 
ப்காண்டுள்ை நுண்துளை்களையுளடய கி்ாஃளபட மினமுளனயானது விளனயு்ா மினமுளனயா்க 
பெயல்படுகி்து. 

ளஹட்ஜன மறறும் ஆக்ஸிஜன வாயுக்்கள் முள்றய றநர்மினமுளன மறறும் 
எதிர்மினமுளன்களில் குமிழி்கைா்க பெலுத்்பபடுகின்ன. 

றநர்மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்ம் நி்கழ்கி்து:
2H  + 4 OH  (aq)  4 H O 2 2 4( ) ( ) eg l− −→ +

எதிர்மினமுளனயில் ஒடுக்்கம் நி்கழ்கி்து  O (g) + 2 H O (l) + 4e   4 OH  (aq)2 2
− −→

ஒடடுபமாத்் விளன  2H  (g) + O  (g)  2H O (l) 2 2 2→

றமற்கண்ட விளனயானது ளஹட்ஜனின எரி்ல் விளனளய ஒத்துள்ைது. எனினும், அளவ 
றந்டியா்க விளனபுரிவதில்ளல. அ்ாவது, ஆக்ஸிஜறனற்ம் மறறும் ஒடுக்்கம் விளன்கள் முள்றய 
றநர்மினமுளன மறறும் எதிர்மினமுளன்களில் ்னித்்னியா்க நி்கழ்கின்ன.  H2–O2 எரிபபாருள் 
மின்கலத்ள்ப றபாலறவ பு்பறபன –O2 மறறும் மீத்ற்ன –O2 றபான் எரிபபாருள் ்கலன்களும் 
உருவாக்்கபபடடுள்ைன. 

அரிமானம்
இரும்பு துருபபிடித்்ல் பறறி நாம் நன்ா்க அறிறவாம். ்காபபர் மறறும் பித்்ளை பாத்தி்ங்களின 

மீது ப்சளெ நி் படலம் உருவாவள் நீங்கள் ்கவனித்்துண்டா? இவவி்ண்டிலும், ஈ்பப்த்தின 
முனனிளலயில், ஆக்ஸிஜனால் உறலா்கங்கள் ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயபபடுகின்ன. இந்் 
ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க பெயல்முள்்கைால் உறலா்கங்கள் சீர்குளலயும் நி்கழ்வானது அரிமானம் 
என்ளைக்்கபபடுகி்து. இரும்பு அரிக்்கபபடுவ்ால் ்கடடிடங்கள், பாலங்கள் றமான்ளவ 
றெ்மளடகின்ன, எனறவ, துருபபிடித்்ல் நி்கழ்விலுள்ை றவதியியல் மறறும் அ்ளன எவவாறு 
்டுபபது எனபள் அறிந்து ப்காள்ளு்ல் ஆகியன மி்க முக்கியமானளவ்கைாகும். இரும்பு துருபபிடித்்ல் 
எனபது ஒரு மினறவதி்ச பெயல்முள்யாகும். 

அரித்்தலின மினமவதி வழிமுரற: 
துருபபிடித்்லுக்கு ஆக்ஸிஜனும் நீரும் அவசியம். இது ஒரு மினறவதி ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க 

பெயல்முள் எனப்ால், இரும்பின பவவறவறு பா்கங்களில் றநர்மினமுளன மறறும் எதிர்மினமுளன 
ற்ளவபபடுகி்து. இரும்பின பு்பப்பபு மறறும் நீர்த்துளி ஆகியன படம் (9.14)ல் ்காடடியுள்ைவாறு 
ஒரு நுண்ணிய ்கால்வானிக் மின்கலத்ள் உருவாக்குகின்ன.  நீரினால் சூைபபடட பகுதியானது 
குள்ந்்ைவு ஆக்ஸிஜனுக்கு பவளிக்்காடடபபடுவ்ால் றநர்மினமுளனயா்க பெயல்படுகி்து. மீ்முள்ை 
பகுதி்கள் அதி்கைவு ஆக்ஸிஜளன ப்காண்டுருபப்ால் எதிர்மினமுளன்கைா்க பெயல்படுகின்ன. 
ஆ்லால், ஆக்ஸிஜனின அைளவப பபாருத்து ஒரு மினறவதிக்்கலன உருவாக்்கபபடுகி்து. 
றநர்மினமுளனயில், அ்ாவது நீரினால் சூைபபடடுள்ை பகுதியில் கீறை விைக்கியுள்ைவாறு அரித்்ல் 
நி்கழ்கி்து.
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Fe(s) → Fe2+(aq)+2e– O2(g) + 4H+(aq)+4e– → 2H2O(I)

Fe2+

O2

O2

Fe2O3• x H2O

e–

H2O��

 இ���
 ேந���

வா��ப��

 எ����
வா��ப��

��

படம் 9.14 இரும்பு துருப்பிடித்்தல்

மேர்மினமுரன (ஆக்ஸிஜமனற்றம்) மேர்மினமுரனப் பகுதியில் இரும்பு கரைகிறது.
2Fe(s) 2Fe

2+
(aq)+4e

-
               E V.→ = 0 44.

இந்் எலக்ட்ான்கள் றநர்மினமுளனப பகுதியிலிருந்து எதிர்மினமுளனப பகுதிக்கு 
உறலா்கத்தின வழிறய ந்கருகின்ன.  இஙகு நீரில் ்கள்ந்துள்ை ஆக்ஸிஜன நீ்ா்க ஒடுக்்கபபடுகி்து.
எதிர்மினமுரன (ஒடுக்கம்) 

வளிமண்டல ்கார்பன ளட ஆக்ளெடானது நீருடன விளனபபடடு ்கார்பானிக் அமிலத்ள் 
்ருகி்து. இந்் அமிலமானது, ஒடுக்்கத்திறகு ற்ளவயான H+ அயனி்களை வைஙகுகி்து. 

 O2 (g)+4H
+

(aq)+4e
-

2H2O ( )                                → l                                          E V
 = 1 23.

நீர்த்துளியின வழிறய அயனி்கள் ந்கர்வ்ால் மினசுறறு முழுளமயளடகி்து. 
ஒடடுபமாத்் ஆக்ஸிஜறனற் ஒடுக்்க விளன்கள்,

+ 2+2Fe(s)+O (g)+4H (aq) 2Fe (aq) + 2H O( )                    E 0.444 1.23 1.67V2 2 l→ = + =

விளன ்னனி்சளெயா்க நி்கழ்கி்து எனபள் றநர்குறி emf மதிபபு ்காடடுகி்து. 
Fe2+ அயனி்கள் றமலும் ஆக்சிஜறனற்மளடந்து Fe3+ அயனி்கைா்க மாறுகின்ன, இளவ றமலும் 

ஆக்ஸிஜனுடன விளனபபடடு துரு (rust) உருவாகி்து.
4Fe

2+
(aq)+O2(g)+4H

+
(aq) 4Fe

3+
(aq)+2H2O(l)→

3+ +2Fe (aq)+4H O(l) Fe O .H O(s) + 6H (aq)2 2 3 2→

அலுமினியம், ்காபபர் றபான் பி் உறலா்கங்களும், சில்வரும் அரித்்லுக்கு உடபடுகின்ன. 
ஆனால் இளவ இரும்ளப விட குள்வான றவ்கத்தில் அரிக்்கபபடுகின்ன. எடுத்துக்்காடடா்க, 
அலுமினியத்தின ஆக்ஸிஜறனற்த்ள் ்கருதுறவாம்.

Al(s) Al (aq)+3e→ + −3

Al
3+  அயனி்கள் ்காறறிலுள்ை ஆக்ஸிஜனுடன விளனபபடடு Al2O3  எனும் பாது்காபபு அடுக்ள்க 

உருவாக்குகின்ன, இந்் அடுக்்கானது உள்ப்பளப பாது்காக்்கக்கூடிய பாது்காபபு உள்யா்க 
பெயல்படுகி்து, எனறவ ப்ாடர்ந்து அரித்்ல் நி்கழ்வது ்டுக்்கபபடுகி்து. 
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உமலாகஙகரள அரித்்தலிலிருநது பாதுகாத்்தல் 
இது பினவரும் முள்்களில் ொத்தியமாகி்து. 

i. உறலா்க ப்பபு்களின மீது வர்்ணம் பூசு்ல். 

ii. துத்்தோக முலாம் பூசு்தல்: ஜிஙக் றபான் மற் உறலா்கங்களைக் ப்காண்டு முலாம் பூசு்ல். ஜிஙக் 
உறலா்கமானது இரும்ளப விட வலிளமமிகுந்் ஆக்ஸிஜறனறறியாகும், அ்ாவது, இரும்பிறகு 
பதிலா்க ஜிஙக் ஆக்ஸிஜறனற்மளடகி்து. 

iii. எதிர்முரனப் பாதுகாப்பு :மினமுலாம் பூசு்ளலப றபாலல்லாமல், இந்் ப்ாழிறநுடப உத்தியில் 
பாது்காக்்கபபடறவண்டிய உறலா்கம் முழுவதும் பாது்காபபு உறலா்கத்ள் பூெறவண்டிய 
அவசியமில்ளல.மா்ா்க, Mg அல்லது ஜிஙக் றபான் இரும்ளபவிட எளிதில் அரிமானமளடயும் 
உறலா்கங்களை  ்னனிைபபு றநர்மினமுளனயா்க (sacrificial anode) பயனபடுத்் முடியும். 
இரும்பு எதிர்மினமுளனயா்க பெயலாறறுகி்து. எனறவ இரும்பு பாது்காக்்கபபடுகி்து. ஆனால் 
Mg அல்லது Zn அரித்்லுக்கு உள்ைாகின்ன. 

சசயலறுத்்தல் (Passivation): உறலா்கமானது, அடர் HNO3 றபான் வலிளமமிகு ஆக்ஸிஜறனற் 
்கா்ணி்களுடன விளனபுரிய அனுமதிக்்கபபடுகின்ன. இ்னால், உறலா்க பு்பப்பபினமீது ஒரு 
பாது்காபபு அடுக்கு உருவாக்்கபபடுகி்து. 
உமலாக கலரவ உருவாக்கம்  மற் அதி்க றநர்மின ்னளம ப்காண்ட உறலா்கங்களுடன  றெர்ந்து 
உறலா்க ்கலளவ்களை உருவாக்குவ்ன மூலம் இரும்பின ஆக்ஸிறனற்மளடயும் தி்ளன 
குள்க்்க முடியும். எடுத்துக்்காடடு, துருபபிடிக்்கா எஃகு - Fe மறறும் Cr றெர்ந்் உறலா்க ்கலளவ.
மினமவதி வரிரச 

திடட ளஹட்ஜன மினமுளனளய 
பயனபடுத்தி திடட மினமுளன 
மினனழுத்்ங்கள் அைவிடபபடுகின்ன 
எனபள் நாம் முனனற் ்கற்றிந்ற்ாம். 
298K பவபபநிளலயில் பல்றவறு உறலா்கம்-
உறலா்க அயனி மினமுளன்களின 
திடட ஒடுக்்க மினனழுத்்ங்களின 
இ்ஙகுவரிளெயில் படத்தில் ்காடடியபடி 
அளமக்்கபபடடுள்ைன. 

இந்் வரிளெயானது மினறவதி வரிளெ 
என்ளைக்்கபபடுகி்து.  

திடட ஒடுக்்க மினனழுத்்ம் 
(E )
  எனபது ஒரு குறிபபிடட கூறின 

ஆக்ஸிஜறனற்மளடயும் தி்னின 
அைவீடாகும்.  ஒரு கூறின E   மதிபபு 
அதி்கம் எனில் அக்கூ்ானது எலக்ட்ாளன 
ஏறறுக்ப்காண்டு ஒடுக்்கமளடயும் தி்னும் 
அதி்கமா்க இருக்கும். எனறவ, (E∞) மதிபபு 
அதி்கம் எனில் அ்ன அரிமானம் அளடயும் தி்ன குள்வா்க இருக்கும்.
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 மதிப்பீடு

சரியான விரடரயத் ச்தரிவு சசய்க
1. பமாத்்மா்க 9650 கூலூம்்கள் மினனூடடத்ள் பபறறுள்ை எலக்ட்ான்களின எண்ணிக்ள்க 

அ) 6 22 1023. ×   ஆ) 6 022 1024. ×   இ) 6 022 1022. ×   ஈ) 6 022 10 34. × −

2. பினவரும் அள்க்்கல விளன்களை ்கருது்க

 Mn  + 2e   Mn  E -1.18V2+ − → =   
2 3+ -Mn Mn e   E  = -1.51V+ → + 

 2+ 3+3Mn Mn+2Mn ,→  என் விளனயின E  மதிபபு மறறும் முனறனாக்கு விளனயின 
ொத்தியக்கூறு முள்றய 
அ) 2.69V மறறும் ்னனி்சளெயானது   ஆ) -2.69 மறறும் ்னனி்சளெயற்து
இ) 0.33V மறறும் ்னனி்சளெயானது    ஈ) 4.18V மறறும் ்னனி்சளெயற்து

3. ள்க ்கடி்கா்ங்களில் பயனபடும் படடன மினறெமிபபுக் ்கலன்கள் பினவருமாறு பெயல்புரிகின்ன.

 Zn (s) + Ag O (s) + H O ( )  2 Ag (s) + Zn (aq) + 2OH  (2 2 l 

2+ − aaq)  E0 = 0.76V    
2 2Ag O (s) + H O ( ) + 2e 2Ag (s) + 2 OH (aq) E 0.34Vl � �� ��  எனில் மின்கல 

மினனழுத்்ம்.

அ) 0.84V ஆ) 1.34V இ) 1.10V ஈ) 0.42V

4. 298 K பவபபநிளலயில்  0.5 mol dm-3 பெறிவுளடய AgNO3 ்கள்ெலின மினபகுளிக் 
்கடத்துத்தி்ன மதிபபு 5 76 10 3 1. × − − S cm  எனில், அ்ன றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு
அ) 2.88 S cm mol2 -1   ஆ) 2 -111.52 S cm mol

இ) 0.086 S cm mol2 -1   ஈ) 28.8 S cm mol
2 -1

5.  

மினபகுளி KCl KNO3 HCl NaOAC NaCl

         
(S cm  mol

–Λ
2 1− )

149.9 145.0 426.2 91.0 126.5

 அைவிலா நீர்த்்லில், 25 Co  பவபபநிளலயில்,  மினபகுளி்களின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபபு்கள் றமறலயுள்ை அடடவள்ணயில் ப்காடுக்்கபபடடுள்ைன. அவறறிலிருந்து ்குந்் 
மதிபபு்களை பயனபடுத்தி  HOACΛ    மதிபளப ்க்ணக்கிடு்க.
அ) 517.2 ஆ) 552.7 இ) 390.7 ஈ) 217.5

6. ஃபா்றட மாறிலி __________ என வள்யறுக்்கபபடுகி்து 
அ)  1 எலக்ட்ானால்  சுமந்து பெல்லபபடும் மினனூடடம்
ஆ) 1 றமால் எலக்ட்ான்கைால் சுமந்து பெல்லபபடும் மினனூடடம் 
இ) ஒரு றமால் பபாருளை விடுவிக்்க ற்ளவபபடும் மினனூடடம் 
ஈ) 6 22 1010. ×  எலக்ட்ானால்  சுமந்து பெல்லபபடும் மினனூடடம்
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7. பினவரும் விளன நி்கை எவவைவு ஃபா்றட மினறனாடடம் ற்ளவபபடும்? MnO Mn4
- 2+→

அ) 5F ஆ) 3F இ) 1F ஈ) 7F

8. உருகிய ்கால்சியம் ஆக்ளெடு ்கள்ெலின வழிறய, 3.86 A அைவுள்ை மினறனாடடமானது, 41 
நிமிடங்கள் மறறும் 40 விநாடி்களுக்கு பெலுத்்பபடுகி்து. எதிர்மினமுளனயில் வீழ்படிவாகும் 
்கால்சியத்தின நிள் கி்ாமில் ்க்ணக்கிடு்க. (Ca ன அணு நிள் 40 கி்ாம் / றமால் மறறும் 1F = 
96500C).
அ) 4 ஆ) 2 இ) 8 ஈ) 6

9. உருகிய றொடியம் குறைாள்டு மினனாறபகுத்்லில், 3A மினறனாடடத்ள் பயனபடுத்தி 0.1 
றமால் குறைாரின வாயுளவ உருவாக்்க ற்ளவபபடும் றந்ம் 
அ) 55 நிமிடங்கள்  ஆ) 107.2 நிமிடங்கள் 

இ) 220 நிமிடங்கள் ஈ) 330 நிமிடங்கள் 

10. 1A மிறனாடடத்ள் பயனபடுத்தி மினனாறபகுக்கும்றபாது 60 விநாடி்களில் , எதிர்மினமுளனயில் 
விடுவிக்்கபபடும் எலக்ட்ான்களின எண்ணிக்ள்க (எலக்ட்ானின மினசுளம = 1.6 × 10 −19C )
அ) 236.22 10×  ஆ) 6 022 1020. ×  இ) 3 75 1020. ×  ஈ) 7 48 1023. ×

11. பினவரும் மினபகுளிக் ்கள்ெல்்களில் குள்ந்்படெ நியம ்கடத்துத்தி்ளனப பபறறுள்ைது எது?
அ) 2N ஆ) 0.002N இ) 0.02N ஈ) 0.2N

12. பலட றெமிபபுக் ்கலளன மினறனற்ம்(charging) பெயயும் றபாது 
அ) எதிர்மினமுளனயில்  PbSO4 ஆனது Pb ஆ்க ஒடுக்்கமளடகி்து 
ஆ) றநர்மினமுளனயில் PbSO4 ஆனது PbO2 ஆ்க ஆக்ஸிஜறனற்மளடகி்து
இ)  றநர்மினமுளனயில் PbSO4 ஆனது Pb ஆ்க ஒடுக்்கமளடகி்து  
ஈ) எதிர்மினமுளனயில்  PbSO4 ஆனது Pb ஆ்க ஆக்ஸிஜறனற்மளடகி்து 

 13. பினவரும் மின்கலங்களில் 
I) பலக்லாஞறெ மின்கலம்  II) நிக்்கல் – ்காடமியம் மினறெமிபபுக்்கலம் 
III) பலட றெமிபபுக் ்கலம்   IV) பமர்குறி மின்கலம் 

எளவ மு்னளம மின்கலங்கைாகும்? 
அ) I மறறும் IV ஆ) I மறறும் III இ) III மறறும் IV ஈ) II மறறும் III

14. இரும்பினமீது ஜிஙக் உறலா்கத்ள் பூசி முலாம்பூெபபடட இரும்பு ்யாரிக்்கபபடுகி்து, இ்ன 
மறு்ளல ொத்தியமற்து, ஏபனனில் 
அ) இரும்ளப விட ஜிஙக் றலொனது   
ஆ) இரும்ளப விட  ஜிஙக் குள்ந்் உருகுநிளலளய பபறறுள்ைது 
இ) இரும்ளப விட  ஜிஙக் குள்ந்் எதிர்குறி மினமுளன மினனழுத்் மதிபளப பபறறுள்ைது 
ஈ) இரும்ளப விட  ஜிஙக் அதி்க எதிர்குறி மினமுளன மினனழுத்் மதிபளப பபறறுள்ைது 

15. கூறறு :தூய இரும்ளப உலர்ந்் ்காறறில் பவபபபபடுத்தும்றபாது  துருவா்க மாறுகி்து.  ்கா்்ணம் : 
துருவின இளயபு Fe3O4 
அ)  கூறறு மறறும் ்கா்்ணம் இ்ண்டும் ெரி, றமலும் ்கா்்ணம் கூறறிற்கான ெரியான 

விைக்்கமாகும். 

XII U9 Electro Chemistry.indd   68 9/12/2019   12:19:27 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



69

ஆ)  கூறறு மறறும் ்கா்்ணம் இ்ண்டும் ெரி, ஆனால், ்கா்்ணம் கூறறிற்கான ெரியான 
விைக்்கமல்ல 

இ) கூறறு ெரி ஆனால் ்கா்்ணம் ்வறு  ஈ) கூறறு மறறும் ்கா்்ணம் இ்ண்டும் ்வறு. 
16. H2-O2 எரிபபாருள் மின்கலத்தில் எதிர்மினமுளனயில் நி்கழும் விளன

அ) O (g) + 2H O  + 4e   4OH  (aq)2 2 ( )l − −→  ஆ) H (aq) + OH  (aq)  H O (+ − → 2 l)

இ) 2H (g) + O (g)  2H O (g)2 2 2→  ஈ) H  + e  H
+ − → 1

2 2

17. M 36  பெறிவு ப்காண்ட வலிளமகுள்ந்் ஒறள்க்்கா் அமிலத்தின  ெமான ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு 
6 mho cm2 மறறும் அைவிலா நீர்த்்லில் அ்ன ெமான ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு 400 mho cm2 எனில், 
அந்் அமிலத்தின பிரிள்க மாறிலி மதிபபு
அ) 1 25 10 6. × −  ஆ) 66.25 10−×  இ) 1 25 10 4. × −  ஈ) 56.25 10−×

18. நியம ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு κ =  S cm1 25 10
3 1

. × − −  ப்காண்டுள்ை 0.01M சுறிவுளடய 1:1 
மினபகுளிக் ்கள்ெளல மின்கலத்தில் நி்பபி ஒரு மின்கடத்து மின்கலனானது அைவுத்திருத்்ம் 
பெயயபபடுகி்து. 25C  பவபபநிளலயில் இ்ன அைந்்றியபபடட மின்ளட800 W  எனில் 
்கலமாறிலி மதிபபு,
அ) 10 1 1− − c m   ஆ) 101 1 c m−   இ) 1 1 c m−   ஈ) 125.7 10−×

19. 298K பவபபநிளலயில், AB எனும் பொறப அைவு ்கள்யும் உபபின (1:1 மினபகுளி) ப்விடடிய 
்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன 1 85 10 5 1. × − − S m . 298K பவபபநிளலயில், AB உபபின ்கள்தி்ன 
பபருக்்க மதிபளப ்க்ணக்கிடு்க. Λm AB

 S m  mol( ) = × − −14 10 3 2 1 . 
அ) 125.7 10−×   ஆ) 1 32 10 12. × −   இ) 7 5 10 12. × −   ஈ) 121.74 10−×

20. Zn ZnSO  (0.01M) CuSO (1.0M) Cu4 4  எனும் மினறவதிக்்கலளன ்கருது்க. இந்் றடனியல் 
மின்கலத்தின emf  மதிபபு E1 .  ன பெறிளவ 1.0M ஆ்கவும், CuSO4  ன பெறிளவ 0.01M 
ஆ்கவும் மாறறும்றபாது அ்ன emf E2 ஆ்க மாறுகி்து. பினவருவனவறறுள் எந்் ஒனறு E1 மறறும் 
E2 க்கு இளடறயயுள்ை ப்ாடர்பா்க இருக்கும்?
அ) E1 < E2  ஆ) E1 > E2 இ) E E2 1  ஈ)  E1 = E2

21. கீறை ப்காடுக்்கபபடடுள்ை படத்தில் ்காடடியுள்ைவாறு பவவறவறு emf மதிபபு்களை்ச ொர்ந்து 
புற்ாமினின ஆக்ஸிஜறனற் நிளல்களில் ஏறபடும் மாற்த்ள் ்கருத்திற ப்காள்்க.

BrO BrO HBrO Br Br4
- 1.82V

3
- 1.5V 1.595V

2
1.0652V - →  →  →  →

இவறறில் விகி்்ச சிள்வு அளடயும் கூறு எது?
அ) Br2 ஆ) BrO4

−  இ) BrO3
-  ஈ) HBrO

22. பினவரும் ்கலவிளனக்கு
2Fe (aq) + 2l (aq) 2Fe (aq) + l (aq)3+ − +→ 2

2

 298K பவபபநிளலயில்  E0
மின்கலம் = 0.24V  எனில், ்கலவிளனயின  திடட ்கடடிலா ஆற்ல் மாற் 

(∆, G∞) மதிபபு
அ) -46.32 KJ mol−1  ஆ) -23.16 KJ mol−1  இ) 46.32 KJ mol−1  ஈ) 123.16 KJ mol−

23. ஒரு குறிபபிடட அைவு மினறனாடடமானது 2 மணி றந்த்தில் 0.504 கி்ாம் ளஹட்ஜளன 
விடுவிக்கி்து. அற் அைவு மினறனாடடத்ள், அற் அைவு றந்த்திறகு ்காபபர் ெல்றபட ்கள்ெலின 
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வழிறய பெலுத்தினால் எவவைவு கி்ாம் ்காபபர் வீழ்படிவாக்்கபபடும்?
அ) 31.75 ஆ) 15.8 இ) 7.5 ஈ) 63.5

24. 25 Co  பவபபநிளலயில் 1MY– மறறும் 1MZ- ஆகியவறள் ப்காண்டுள்ை ்கள்ெலின 
வழிறய 1 atm அழுத்்த்தில் X எனும் வாயு குமிழி்கைா்க பெலுத்்பபடுகி்து. அவறறின ஒடுக்்க 
மினனழுத்்ங்கள்  Z>Y>X எனில், 
அ)  Y ஆனது X ஐ ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயும் ஆனால் Z ஐ ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயாது  
ஆ) Y ஆனது Z ஐ ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயும் ஆனால் X ஐ ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயாது
இ) Y ஆனது X மறறும் Z இ்ண்ளடயும் ஆக்ஸிஜறனற்ம் பெயயும் 
ஈ) Y ஆனது X மறறும் Z இ்ண்ளடயும் ஒடுக்குமளடய்ச பெயயும்

25. ்கலவிளன : A + 2B A +2B;- 2+→ ; 
A  + 2e A    E V and log K = 15.6 at 300K2

100 34+ − → = + .  மறறும் 300K பவபபநிளலயில் இந்் ்கலவிளனக்கு 
A  + 2e A    E V and log K = 15.6 at 300K2

100 34+ − → = + .  எனில், B  B+ + →−e  எனும் ்கலவிளனக்கு E  மதிபளப ்காண்்க  
(AIIMS – 2018)
அ) 0.80 ஆ) 1.26 இ) -0.54 ஈ) -10.94

சுருக்கமாக விரடயளி
1. றநர்மினமுளன மறறும் எதிர்மினமுளன்களை வள்யறு.
2. நீர்த்்ல் அதி்கரிக்கும்றபாது ்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன குள்கி்து ஏன? 
3. ற்கால்்ாஷ் விதிளய கூறு. அைவிலா நீர்த்்லில் ஒரு வலிளமகுள்ந்் மினபகுளியின றமாலார் 

்கடத்துத்தி்ன நிர்்ணயித்்லில் ற்கால்்ாஷ் விதி எவவாறு பயனபடுகி்து? 
4. விளனயு்ா மினமுளன்களைப பயனபடுத்தி உருகிய NaCl ஐ மினனாறபகுத்்ல் பறறி விைக்கு்க. 
5. மினனாறபகுத்்ல் பறறிய ஃபா்றட விதி்களைக் கூறு. 
6. றடனியல் மின்கல ்கடடளமபளப விைக்கு்க. ்கலவிளனளய எழுது்க. 
7. ்கால்வானிக் மின்கலத்தில் றநர்மினமுளனயானது எதிர்குறி ப்காண்ட்ா்கவும், எதிர்மினமுளனயானது 

றநர்குறி ப்காண்ட்ா்கவும் ்கரு்பபடுகி்து ஏன? 
8. 298K பவபபநிளலயில்,  0.01M பெறிவு ப்காண்ட 1 :1 வலிளமகுள்ந்்  மினபகுளி ்கள்ெலின ்கடத்துத்தி்ன 

மதிபபு 1.5 10  S cm-4× −1.  எனில் .
i) ்கள்ெலின றமாலார் ்கடத்துத்தி்ன 
ii)  வலிளமகுள்ந்்  மினபகுளியின பிரிள்க வீ்ம் மறறும் பிரிள்க மாறிலி ஆகியவறள் ்க்ணக்கிடு்க. 

 குறிபபு: λ றந்யனி = 248.2 S cm2 mol-1  ; λ எதி்யனி = 51.8  S cm2 mol-1  
9. 0.1M HCl மறறும் 0.1 M KCl இந்் இ்ண்டு ்கள்ெல்்களில் எது அதி்க Λ

0

m
  ்கடத்துத்தி்ளன ப்காண்டது? 

ஏன? 
10. பினவரும் ்கள்ெல்்களை அவறறின நியம ்கடத்துத்தி்ன்களின இ்ஙகுவரிளெயில் வரிளெபபடுத்து்க. 

i) 0.01M KCl  ii) 0.005M KCl iii) 0.1M KCl 

iv) 0.25 M KCl v) 0.5 M KCl

11. மினபகுளிக் ்கடத்துத்தி்ன அைவிடு்லில் DC மினறனாடடத்திறகு பதிலா்க AC மினறனாடடம் 
பயனபடுத்்பபடுகி்துஏன? 

12. முள்றய 0.5 மறறும்  0.25 cm–1 எனும் ்கலமாறிலி மதிபபு்களைக் ப்காண்ட இ்ண்டு பவவறவறு 
மின்கலன்களில் 0.1M NaCl ்கள்ெல் ளவக்்கபபடடுள்ைது. இந்் இ்ண்டில் எது அதி்க நியம ்கடத்துத்தி்ன 
மதிபளப ப்காண்டிருக்கும்? 
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13. 1.608A அைவுள்ை மினறனாடடமானது 250 mL ்கனஅைவுள்ை 0.5M ்காபபர் ெல்றபட ்கள்ெல் வழிறய 50 
நிமிடங்களுக்கு பெலுத்்பபடுகி்து. ்கன ைவு மா்ாமல் உள்ைது எனவும் மினதி்ன 100% எனவும் ்கருதி 
மினனாறபகுத்்ல் முடிந்் பி்து மீ்முள்ை ்கள்ெலில் Cu2+ அயனி்ச பெறிளவ ்க்ணக்கிடு்க. 

14. Fe3+ அயனி்கள் திடட நிளலளம்களில் புற்ாளமளட புற்ாமினா்க ஆக்ஸிஜறனற்ம் அளடய்ச பெயயுமா? 
 ப்காடுக்்கபபடடது: E

Fe Fe3+ 2+

 = 0 771.
 E V.

Br Br2
− = 1 09.   

15. நீண்ட ்காலத்திறகு ்காபபர் ெல்றபடளட இரும்புக் ்கலனில் றெமித்து ளவக்்க இயலுமா?
 ப்காடுக்்கபபடடது : E

Cu Cu2+

 = 0 34. V and E V
Fe Fe2+

 = −0 44. . 

16. M1 மறறும் M2 ஆகிய உறலா்கங்களின  ஒடுக்்க மினனழுத்்ங்கள் முள்றய -xV மறறும் +yV. எது H2SO4 
லிருந்து H2 வாயுளவ ஐ விடுவிக்கும்? 

17. M1  மறறும் M2  ஆகிய இ்ண்டு உறலா்கங்களின ஒடுக்்க மினனழுத்்ங்கள் முள்றய E  V and E V
M M M M11

2
1
2

2
2 3 0 2+ += − = . . 

மறறும் E  V and E V
M M M M11

2
1
2

2
2 3 0 2+ += − = . . . இளவ இ்ண்டில் எந்் ஒனறு இரும்பின பு்பப்பபின மீது பூசுவ்றகு சி்ந்்து? 

ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது: E  V
Fe Fe2+

 = −0 44.
18. Cd Cd Cu Cu

2+2+   எனும் மின்கலத்தின திடட emf ஐ ்க்ணக்கிடு்க. Cu Cu and Cd Cd2+ 2+ மறறும் Cu Cu and Cd Cd2+ 2+  
ஆகியவறறின திடட ஒடுக்்க மினனழுத்் மதிபபு்கள் முள்றய 0.34V மறறும் -0.40 V. ்கலவிளனவின 
நி்கழும் ்னளமயிளன ்கண்டறி்க. 

19. எரிபபாருள் மின்கலத்தில் H2 மறறும் O2 விளனபுரிந்து மினறனாடடத்ள் உருவாக்குகின்ன. இந்் 
பெயல்முள்யில், H2 வாயு றநர்மினமுளனயில் ஆக்ஸிஜறனற்மளடகி்து,எதிர்மினமுளனயில் O2 
ஒடுக்்கமளடகி்து. 25 Co  சவபபநிளல மறறும் 1 atm அழுத்்த்தில் 44.8 லிடடர் H2 வாயு 10 நிமிடங்களுக்கு 
பெலுத்்பபடுகி்து. உருவாக்்கபபடட ெ்ாெரி மினறனாடட அைவு யாது? பமாத்் மினறனாடடத்ள்யும் Cu2+ 
லிருந்து Cuஐ மினவீழ்படிவாக்்கலுக்கு பயனபடுத்தினால், எவவைவு கி்ாம் ்காபபர் வீழ்படிவாகும்?  

20. முள்றய நிக்்கல் ளநடற்ட மறறும் குற்ாமியம் ளநடற்ட ்கள்ெல்்களை ப்காண்டுள்ை இ்ண்டு ் னித்்னி 
மினனாறபகுபபுக் ்கலன்களில் ஒற் அைவுள்ை மினறனாடடம் பெலுத்்பபடுகி்து. மு்ல் மின்கலத்தில் 2.935 
கி்ாம் Ni வீழ்படிவாகி்து எனில் மறப்ாரு மின்கலத்தில் வீழ்படிவாகும் குற்ாமியத்தின அைவு எனன? 

 ப்காடுக்்கபபடடுள்ைது : நிக்்கல் மறறும் குற்ாமியத்தின றமாலார் நிள்்கள் முள்றய 58.74 மறறும் 52 
கி்ாம் றமால்-1. 

21. 25 Co  பவபபநிளலயிலுள்ை 0.1M ்காபபர் ெல்றபட ்கள்ெலில் ்காபபர் மினமுளன மூழ்்களவக்்கபபடடுள்ைது. 
்காபபரின மினமுளன மினனழுத்்த்ள் ்க்ணக்கிடு்க. [குறிபபு: E

Cu Cu
2+

 = 0 34.  ] 
22. Mg (s) Mg (aq) Ag (aq) Ag (s), 2+ +  எனும் மின்கலத்திறகு, 25 Co  பவபபநிளலயில், ெமநிளல மாறிலி 

மறறும் மின்கலம் பெயல்படும்றபாது அதிலிருந்து கிளடக்்கபபபறும் அதி்கபடெ றவளலளய ்க்ணக்கிடு்க.
 குறிபபு : E  V and E V

Mg Mg Ag Ag2+ 2+

 = − =2 37 0 80. . மறறும் E  V and E V
Mg Mg Ag Ag2+ 2+

 = − =2 37 0 80. .  
23. ஒரு ஏரியில் 8 2 1012. ×  லிடடர் நீர் நி்ம்பியுள்ைது. ஒரு தி்ன அணு உளலயானது ் குந்் மினனழுத்்த்தில் 

ஏரியிலுள்ை நீள் மினனாறபகுத்து  2 106 1× − Cs  றவ்கத்தில் மினொ்த்ள் உறபத்தி பெயகி்து. 
ஏரியிலுள்ை நீர் முழுவதும் மினனாறபகுத்்லுக்கு உடபட எவவைவு வருடங்கைாகும்? மினனாறபகுத்்ளலத் 
்வி் றவப்ந்் வள்கயிலும் நீர் இைக்்கபபடவில்ளல என ்கருது்க.

24. பநர்னஸ்ட ெமனபாடளடத் ்ருவி 
25. ்னனிைபபு பாது்காபபு பறறி குறிபபு வள்்க. 
26. H - O2 2  எரிபபாருள் மின்கலத்தின பெயல்பாடு்களை விைக்கு்க. 
27. அைவிலா நீர்த்்லில் Al3+  மறறும் SO4

2-  ஆகிய அயனி்களின அயனிக் ்கடத்துத்தி்ன மதிபபு்கள் முள்றய 
189 மறறும் 160 றமா பெ.மீ2 ெமானம்-1. அைவிலா நீர்த்்லில் Al (SO )2 4 3 மினபகுளியின ெமான மறறும் 
றமாலார் ்கடத்துத்தி்ளன ்க்ணக்கிடு்க.
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ஒரு மவால்டா மினகலத்திரன தூணடு்தல் 
  

படி 1 : 
இள்ணயபபக்்கத்திளன தி்ந்து ப்காடுக்்கபபடட உ்லிளயத் (URL) ்டட்சசு பெய்க அல்லது 

விள்வுத் துலக்்கக் குறியீடடிளன ஸ்ற்கன பெய்க) அதில் கீழ்்காணும் படத்தில் உள்ைது றபான் 
குறும்புலனத்ள் ்கா்ணலாம். 
படி 2 : 

திள்யில் ற்ானறும் அறிவுறுத்்ல்்கள் ப்காண்டு ெரியான றநர்மின முளன, எதிர் 
மினமுளன மறறும் அளவ்களுக்்கான ெரியான மினபகுளி்களை ற்ர்வு பெயயவும். பின சிவபபு 
மினவிளெ மாறறி குழிளை ப்ரிவு பெயது றவால்ட மீடடர் மினவிளெ மாறறிக் குழிழிளன ப்ரிவு 
பெய்க. இபறபாது ் ாங்கள் எலக்ட்ான்கள் ந்கர்வு மறறும் மின இயக்கு விளெயின மதிபபிளனயும் 
திள்யில் ்கா்ணலாம். 
படி 3 : 

ப்காடுக்்கபபடட அடடவள்ணயிளனக் ப்காண்டு மினபகுளி ்கள்ெல்்களின பெறிவிளன 
றநர்  மறறும் எதிர் மின முளன்களில் மாறறி றமற்கண்ட படி்களை திரும்ப மீண்டும் நி்கழ்த்்லாம். 

இ்சபெயல்முள்ளயப பயனபடுத்தி Ag/Cu/Zn ப்காண்ட ஒரு மினறவதி 
மின்கலத்திளன அளம்து றமலும் அம்மின்கலத்தின மினனியக்கு விளெயிளன 

்கண்கிடலாம். றமலும் மினஇயக்கு விளெயின மதிபளப பெறிவு மதிபபு்கள் எவவாறு 
பாதிக்கின்ன எனபள்யும் நீங்கள் அறியலாம். 

Please go to the URL h� ps://pages.uoregon.edu/tgreenbo/voltaicCellEMF.html
(or) வலகு பக்்கமுள்ை விள்வுத் துலக்்கக் குறியீடடிளன (QR code)ஸ்ற்கன பெய்க

இள்ணய்ச பெயல்பாடு
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கற்றலின் வநாககஙகள் : 

இந்த ்பாைப்பகுதிலய கற்றறிந்த பினனர , 
� ்பரபபுகேரதலை ேலகப்படுத்துதல்,
� உறிஞ்சுதல் ைற்றும் ்பரபபுகேரதல் 

ஆகியேற்லற வேறு்படுத்துதல்,
� ஃபிரண்டலிச் ்பரபபுகேரதல் 

ெைவேப்பக்வகாடுகலை விைக்குதல்,
� விலனவேக ைாற்றம் ைற்றும் விலனவேக 

ைாற்றிகளின சிறபபியல்புகள் ்பற்றி புரிந்து 
வகாள்ளுதல்,

� விலனவேக ைாற்ற வகாள்லககள் ைற்றும் 
வநாதி விலனவேகைாற்றம் ஆகியேற்லற 
விைக்குதல்.

� கூழ்ைஙகலை ேலகப்படுத்துதல்,
� கூழ்ைஙகளின தயாரிபபு முலறகள் 

ைற்றும் கூழ்ைஙகளின தூய்லையாக்கல் 
முலறகலை விைக்குதல்.

� கூழ்ைக் கலரெலின ்பண்புகலை 
விோதித்தல்.

� நம் அனறாை ோழ்வில் கூழ்ைஙகள் ைற்றும் 
்பால்ைஙகளின ்பஙகளிபல்ப விைக்குதல்.

ஆகிய திறனகலை ைாைேரகள் வ்பறுேர. 

இரவிங ்லாஙமிவயர
இர்விங் லாங்மிேயர் என்பவர் அெமரிக்க 

நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒரு ேவதியியல் 

மற்றும் இயற்பியல் அறிஞர் ஆவார். 

அவர் புறப்பரப்பு ேவதியியலில் அவர் 

ஆற்றிய பங்கிற்காக ேவதியியலுக்கான 

ேநாபல் பரிசிைன 1932 ஆம் ஆண்டு 

ெபற்றார். அவர் அணு அைமப்பின் 

ஒரு ைமய வட்டக் ெகாள்ைகயிைன 

அளித்தார். உேலாகங்களில் பற்ற 

ைவத்தலில் ைஹடிரஜனின் பயன் 

மற்றும் வாயு நிரப்பப்பட்ட ஒளிர் 

விளக்குகைள அவர் கண்டறிந்தார். 

நியூெமக்சிேகாவில் ெசேகாேராவிற்கு 

அருகில் அைமந்துள்ள ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் அவைரப் ெபருைமபடுத்தும் 

வண்ணம் அவர் ெபயரால் 

அைழக்கப்படுகிறது. லாங்க்மயர் மற்றும் 

டாங்ஸ் அவர்களால் கண்டறியப்பட்ட 

பிளாஸ்மாவிலிருக்கும் எலக்ட்ரான் 

அடர்வு அைலகள் லாங்ேமயர் அைலகள் 

என அறியப்படுகின்றன.

 புறப்பரப்பு 
வவதியியல்

அ்லகு
10
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பாட அறிமுகம்

புறப்பரபபு வேதியியல் என்பது இரண்டு வேவவேறு நிலைலைகளின இலைப்பரபபில் நிகழும் 
வெயல்முலறகலைப ்பற்றி விேரிக்கும் வேதியியலின ஒரு பிரிோகும். எடுத்துக்காடைாக, திண்ைம் 
ைற்றும் நீரைம், திண்ைம் ைற்றும் ோயு, நீரைம் ைற்றும் நீரைம். நம் அனறாை ோழ்விற்கும், வ்பயிண்டடுகள் 
முதல் ைருந்துகள் ேலர ்பல்வேறு வ்பாருடகலை தயாரிக்கும் நிறுேனஙகளுக்கும், உயிரவதாழில் 
நுட்பவியல் துலறக்கும், இந்த ்பாைப ்பகுதி அதிமுக்கியைானது. ்பை்படித்தானவிலனவேக ைாற்றம், 
கூழ்ைஙகலை தயாரித்தல் ைற்றும் நிலைப்படுத்துதல், மினமுலன விலனகள் ஆகியேற்றில் 
புறப்பரப்பானது முக்கிய ்பஙகாற்றுகிறது. திண்ைஙகளின புறப்பரப்பானது, அதன திரள் ்பகுதியிலிருந்து 
இயல்்பாகவே வேறு்படைதாக உள்ைது.புறப்பரபபிலுள்ை அணுக்களுக்கிலைவயயான பிலைபபுகள், 
திரள் ்பகுதியிலுள்ைேற்றிலிருந்து வேறு்படைது.விண்வேளியிலுள்ை லைடரஜன முழுேதும் தூசி 
ைற்றும் ்பாலறத் துகள்களின புறப்பரபபில் ்பரபபு கேரப்படடு உருோனலேவய ஆகும்.  வகாசுக்கள் 
ைற்றும் சிறிய பூச்சிகள் நீரினமீது நலை்பயிை முடியும் ஆனால் நீருக்கருகில் வொபபுகலை வெரக்கும்வ்பாது 
இந்த பூச்சிகள் நீரில் மூழ்கிவிடுகினறன. நீர ைற்றும் ்பாதரெ துளிகளின வகாை ேடிேம் நம்லை 
ஆச்ெரியமூடடுகினறன.நீர ஒடைாத ேண்ைத்துபூச்சியின இறக்லககளும், தாேர இலைகளும் நம்லை 
வியபபில் ஆழ்த்தக்கூடியலே. ோனத்தின நீை நிறம் ைற்றும் சூரிய அஸதைனத்தின சிேபபு நிறம் 
ஆகியனவும் நம்லை வேகுோக கேரக்கூடியலேகைாக உள்ைன. இலே அலனத்திலும் வ்பாருளின 
புறப்பரபபு முக்கிய ்பஙகுேகிக்கிறது.்பல்வேறு கிரீம்கள், களிம்புகள் ைற்றும் அழகு ொதனப வ்பாருடகள் 
ஆகியலே ்பால்ைஙகைாக உள்ைன.உைவுபவ்பாருள் தயாரிக்கும் நிறுேனஙகள், ஆவராக்கியைான, 
சுலேமிக்க ைற்றும் நீண்ைநாள் வகடடுபவ்பாகாத உைவுபவ்பாருடகலை தயாரிப்பதில் முலனபபு 
காடடுகினறன.இலே அலனத்தும் கூழ்ைஙகள் ைற்றும் புறப்பரபபு வேதியியல் வகாள்லககலை 
அடிப்பலையாகக் வகாண்ைலே. எனவே, புறப்பரபபு வேதியைானது கற்்பதற்கு ஆரேமூடடும் 
்பாைப்பகுதியாகும்.

10.1 பரப்பு கவர்தல் மற்றும் உறிஞ்சு்தல்
திண்ை ்பரபபில் உள்ை பிலைக்கப்பைாத இலைதிறன அல்ைது எச்ெ விலெகளின காரைைாக 

திண்ை புறப்பரப்பானது அதன அருகாலையிலுள்ை வ்பாருடகலை கேரந்திழுக்கும் திறலனப 
வ்பற்றுள்ைன.எடுத்துக்காடைாக,

அம்வைானியாலே கரி ்பரபபு கேரதல், நீர மூைக்கூறுகலை சிலிக்காவஜல் ்பரபபுகேரதல், 
ெரக்கலரயிலுள்ை நிறமிகலை கரி ்பரபபு கேரதல். 

்பரபபு கேரதல் என்பது ஒரு புறப்பரபபு நிகழ்வு தான என்பலத இந்த எடுத்துக்காடடுகள் 
காடடுகினறன. ்பரபபு கேரதலுக்கு ைாறாக, உறிஞ்சுதல் என்பது ஒரு திரள் நிகழ்ோகும்.அதாேது, 
்பரபபுகேர வ்பாருள் மூைக்கூறுகள் ்பரபபு வ்பாருளின திரள் முழுேதும் விரவியுள்ைது.

 � எந்த வ்பாருளின மீது ்பரபபு கேரதல் நிகழ்கிறவதா அது ்பரபபுபவ்பாருள் ஆகும்.
 � ்பரபபுகேரப்படை வ்பாருைானது ்பரபபுகேர வ்பாருள் எனவும் அலழக்கப்படுகினறன. 
 � இரண்டு நிலைலைகலை பிரிக்கும் இலை்பரப்பானது இலைமுகபபு என அறியப்படுகிறது. 

மூைக்கூறுகள் ்பரபபு கேரப்படுேதால், இலைமுகபபில் மூைக்கூறுகளின வெறிவு அதிகரித்து 
காைப்படுகிறது. 

 � இலைமுகபபில் வ்பாருளின வெறிவு அதிகைாக காைப்படின அது வநரைலற ்பரபபு கேரதல் 
எனவும், மூைக்கூறுகளின வெறிவு குலறோக காைப்படின அது எதிரைலற ்பரபபு கேரதல் 
எனறலழக்கப்படுகிறது. 
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 � ்பரபபுகேரப்படை வ்பாருைானது புறப்பரபபிலிருந்து நீக்கைலையச் வெய்யும் வெயல்முலறயானது 
”்பரபபு நீக்கம்” எனறலழக்கப்படுகிறது. 

 � He, Ne, O2, N2, SO2 ைற்றும் NH3 வ்பானற ோயுக்களும், NaCl அல்ைது KCl ஆகியேற்றின 
கலரெல்களும் தகுந்த ்பரபபுப வ்பாருடகைால் ்பரபபுகேரப்படுகினறன.இந்தமூைக்கூறுகள் 
்பரபபுகேர வ்பாருடகள் என குறிபபிைப்படுகினறன.

 � சிலிக்கா வஜல்லும், Ni, Cu, Pt, Ag ைற்றும் Pd வ்பானற உவைாகஙகளும் ைற்றும் சிை 
கூழ்ைஙகளும் ்பரபபுப வ்பாருடகைாக வெயல்்பை முடியும்.

பரப்பு கவர்தலின் சிறப்பியல்புகள்:
1. ்பரபபு கேரதல் அலனத்து ேலக இலைப்பரபபுகளிலும் நிகழ முடியும். அதாேது, ோயு-திண்ைம், 

நீரைம்- திண்ைம், நீரைம்-நீரைம், திண்ைம்- திண்ைம் ைற்றும் ோயு-நீரைம் என எல்ைா ேலக 
இலை்பரபபுகளுக்கிலைவயயும் ்பரபபு கேரதல் நிகழ்கிறது. 

2. ்பரபபு கேரதல் ஒரு தனனிச்லெயான வெயல்முலறயாகும், வைலும் இது எபவ்பாழுதும் கடடிைா 
ஆற்றல் குலறயும் ேலகயில் நிகழ்கிறது. DG  ைதிபபு பூஜ்ஜியைாகும் வ்பாது, ெைநிலை 
எய்தப்படுகிறது. நாைறிந்த்படி, D D DG = H - T S  இஙகு DG  என்பது கடடிைா ஆற்றலில் ஏற்்படும் 
ைாற்றம்,  DH  என்பது எனதால்பி ைாற்றம், ைற்றும் DS  - என்பது எனடவராபி ைாற்றம். 

3. மூைக்கூறுகள் ்பரபபுகேரப்படடுள்ை வ்பாது, மூைக்கூறுகளின ஒழுஙகற்ற தனலை எபவ்பாழுதும் 
குலறகிறது.அதாேது, ∆S<0 ைற்றும் T∆S எதிரகுறி ைதிபல்ப வ்பறுகிறது, எனவே,்பரபபு கேரதல்ஒரு 
வேப்பம் உமிழ் வெயல்முலறயாகும். ்பரபபு கேரதல் மிக விலரோன வெயல்முலறயாகும். ஆனால், 
உறிஞ்சுதல் வைதுோக நிகழும் வெயல்முலறயாகும். 

M.C. வ்பயின என்பேர ஒவர வநரத்தில் ஒனறாக நிகழும் ்பரபபு கேரதல் ைற்றும் உறிஞ்சுதலை 
குறிபபிடுேதற்காக ‘sorption’ (உறிஞ்சுதல்) எனும் வொல்லை ்பயன்படுத்தினார. உவைாக 
புறப்பரபபுகளினமீது நிகழும் ோயுக்களின ்பரபபு கேரதல் ைற்றும் உறிஞ்சுதலைகுறிபபிை  
T. கிரைாம் என்பேர occlusion (ைலறத்தல்) எனும் எனும் வொல்லை ்பயன்படுத்தினார.

10.1.1 பரப்பு கவர்தலின் வகககள்:
்பரபபுப வ்பாருளுக்கும், ்பரபபுகேரப்படும் வ்பாருளுக்கும் இலைவய வெயல்்படும் விலெகளின 

தனலைலயப வ்பாருத்து ்பரபபு கேரதைானது,  இயற்புறப்பரபபு கேரதல் ைற்றும் வேதிப புறப்பரபபு 
கேரதல் என ேலகப்படுத்தப்படுகிறது. வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலில், ோயுமூைக்கூறுகள் புறப்பரபபுைன 
வேதிபபிலைபபுகலை உருோக்குேதன மூைம் இறுத்தி லேக்கப்படடுள்ைன. ேலுோன பிலைபபு 
உருோேதால், ்பரபபு கேரதலின வ்பாது ஏறத்தாழ 400 KJ / வைால் ஆற்றல் வேப்பைாக உமிழப்படுகிறது.
எடுத்துககாட்டுகள்:
 •  ைஙஸைனின புறப்பரபபினமீது O2 ோயு ்பரபபு கேரப்படுதல், நிக்கல் புறப்பரபபின மீது H2 ோயு 

்பரபபு கேரப்படுதல், நிக்கல் புறப்பரபபின மீது எத்தில் ஆல்கைால்ஆவி ்பரபபு கேரப்படுதல். 
இயற்புறப்பரபபு கேரதலில், ்பரபபுப வ்பாருளுக்கும், ்பரபபுகேரப்படும் வ்பாருளுக்கும் இலைவய 

ோண்ைர ோல்ஸ விலெ, இருமுலன- இருமுலன இலையீடுகள், சிலதவு விலெகள் வ்பானற 
இயற்விலெகள் வெயல்்படுகினறன. இந்த விலெகள் ேலிலை குலறந்தலேகைாக இருப்பதால் ்பரபபு 
கேரதல் வேப்பம் குலறோக உள்ைது. வைலும், இயற்புறப்பரபபு கேரதல் குலறந்த வேப்பநிலைகளில் 
நிகழ்கிறது.எடுத்துக்காடடுகள்:

(a) லைக்காவின மீது N2 ோயு ்பரபபு கேரப்படுதல்.
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(b) கரியினமீது  ோயுக்கள் ்பரபபு கேரப்படுதல்.

பினேரும் அடைேலை 10.1 வேதி ைற்றும் இயற்புறப்பரபபு கேரதலுக்கிலைவயயான 
வேறு்பாடுகலை விைக்குகிறது.
அட்டவகை 10.1 வவதி மற்றும் இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலுககிகடவயயான வவறுபாடுகள் 

வவதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல்அல்்லது 
கிளரவுறுத்்தப்பட்ட பரப்பு கவர்தல்

இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல்அல்்லது 
வாணடரவால்ஸ் பரப்பு கவர்தல்

1. இது மிக வைதுோக நிகழ்கிறது. 1. இது கைபவ்பாழுதில் நிகழ்கிறது

2. இது அதிக வதரந்த வெயல்முலறயாகும். 
்பரபபுப வ்பாருள் ைற்றும் ்பரபபுகேர 
வ்பாருள் ஆகியேற்றின தனலைலய 
வ்பாருத்தலைகிறது. 

2. இது வதரந்த வெயல்முலற அல்ை.

3. அழுத்தம் அதிகரிக்கும்வ்பாது 
வேதிபபுறப்பரபபு கேரதல் வேகைாக 
நிகழ்கிறது, ஆனால், இது ்பரபபு கேரதலின 
அைலே ைாற்றுேதில்லை.

3. இயற்புறப்பரபபுக் கேரச்சியில் அழுத்தம் 
அதிகரிக்கும்வ்பாது, ்பரபபு கேரதலின 
அைவும் அதிகரிக்கிறது.

4. வேப்பநிலைலய அதிகரிக்கும்வ்பாது 
வேதிபபுறப்பரபபு கேரதல் முதலில் 
அதிகரித்து பினனர குலறகிறது.

4. வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது 
இயற்்பரபபுக் கேரச்சி குலறகிறது.

5. வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலில் ்பரபபு 
வ்பாருளுக்கும், ்பரபபுகேர வ்பாருளுக்கும் 
இலைவய எைக்டரான இைைாற்றம் 
நிகழ்கிறது.

5. எைக்டரானகள் இைைாற்றம் நிகழ்ேதில்லை

6. ்பரபபு கேரதல் வேப்பம் அதிகம்.அதாேது 40 
முதல் 400kJ/வைால் ேலர.

6. ்பரபபு கேரதல் வேப்பம் குலறவு.  40kJ/
வைால் எனற அைவிவைவய உள்ைது.

7. ்பரபபின மீது ்பரபபுகேர வ்பாருளின ஒற்லற 
அடுக்கு உருோகிறது.

7. ்பரபபின மீது ்பரபபுகேர வ்பாருளின 
்பைஅடுக்குகள்  உருோகினறன.

8. கிைரவு லையஙகள் எனறலழக்கப்படும் 
சிை குறிபபிடை அலைவிைஙகளில் ைடடும் 
்பரபபு கேரதல்நிகழ்கிறது. இது புறப்பரபபின 
்பரப்பைலேப வ்பாருத்து அலைகிறது.

8. இது எல்ைா இைஙகளிலும் நிகழ்கிறது.

9. வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலில், 
குறிபபிைத்தகுந்த கிைரவுவகாள் ஆற்றல் 
வகாண்ை கிைரவு அலைவு உருோதல் 
நிகழ்கிறது.

9. கிைரவு வகாள் ஆற்றல் முக்கியைற்றது.
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10.1.2 பரப்பு கவர்தக்ல பாதிககும் காரணிகள் 
்பரபபு கேரதலை ்பாதிக்கும் ்பல்வேறு காரணிகலை கருதுேதன மூைம் அலத வதளிோக புரிந்து 

வகாள்ை முடியும். ்பண்பியைாக, ்பரபபு கேரதலின அைவு பினேரும்காரணிகலை ொரந்துள்ைது.
(i) ்பரபபுப வ்பாருளின தனலை (ii) ்பரபபுகேர வ்பாருளின தனலை

(iii) அழுத்தம்   (iv) குறிபபிடை வேப்பநிலையில் வெறிவு.

1. பரப்புப் பபாருளின் ்தன்கம:
்பரபபு கேரதல் என்பது ஒரு புறப்பரபபு நிகழ்ோக இருப்பதால், அது ்பரபபுப வ்பாருளின ்பரப்பைலே 

ொரந்து அலைகிறது. அதாேது புறப்பரபபு ்பரப்பைவு அதிகம் எனில், ்பரபபு கேரப்படை வ்பாருளின அைவும் 
அதிகைாக இருக்கும்.
2. பரப்புகவர பபாருளின் ்தன்கம:

்பரபபுகேர வ்பாருளின தனலையும் ்பரபபு கேரதலை ்பாதிக்கிறது. SO2, NH3, HCl ைற்றும் 
CO2 வ்பானற ோயுக்கள் அதிக ோண்ைரோல்ஸ கேரச்சி விலெலய வகாண்டிருப்பதால் எளிதில் 
திரேைாகினறன.அவத ெையம் நிரந்தர ோயுக்கைான H2, N2 ைற்றும் O2 வ்பானறலே எளிதில் 
திரேைாேதில்லை. இந்த நிரந்தர ோயுகள் குலறந்த நிலைைாறு வேப்பநிலைலய வகாண்டுள்ைன 
வைலும் வைதுோக ்பரபபுகேரப்படுகினறன. ஆனால் உயர நிலைைாறு வேப்பநிலைலய 
வகாண்டுள்ை ோயுக்கள் எளிதாக ்பரபபுகேரப்படுகினறன.
3. பவப்பநிக்லயின் விகளவு

வேப்பநிலைலய அதிகரிக்கும்வ்பாது வேதிப புறப்பரபபு கேரதைானது முதலில் அதிகரித்து 
பினனர குலறகிறது. ஆனால் இயற்்பரபபுக் கேரதல் வேப்பநிலைலய அதிகரிக்கும் வ்பாது குலறகிறது.
4. அழுத்்தத்தின் விகளவு: 

அழுத்தம் அதிகரிக்கும்வ்பாது வேதிப புறப்பரபபு கேரதைானது வேகைாக நிகழ்கிறது. 
ஆனால், அது ்பரபபு கேரதலின அைலே ைாற்றுேதில்லை.இயற்்பரபபுக் கேரதலில் அழுத்தம் 
அதிகரிக்கும்வ்பாது்பரபபு கேரதலின அைவும் அதிகரிக்கிறது.

10.1.3 பரப்பு கவர்தல் சமபவப்பக வகாடுகள் மற்றும் சம அழுத்்தகவகாடுகள்.
ைாறாத வேப்பநிலையில் ்பரபபு கேரதலில் ஏற்்படும் ைாற்றத்லத ெைவேப்பக் வகாடுகள் 

குறிபபிடுகினறன. ைாறாத அழுத்தத்தில் ்பரபபு கேரதலின அைவுகலை வேப்பநிலைக்கு எதிராக ்பைம் 
ேலரயும்வ்பாது கிலைக்கும் வகாடுகள் ெை அழுத்தக் வகாடுகள் எனறலழக்கப்படுகினறன.்பைத்தில் 
காடடியுள்ைோறு இயற்்பரபபு கேரதல் ைற்றும் வேதிபபுறப்பரபபுக் கேரதலின ெை அழுத்தக் வகாடுகள் 
வேவவேறானலே. 

இயற் புறப்பரபபு கேரதலில், வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது x
m

  ைதிபபு குலறகிறது.ஆனால், 

வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலில், வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது  x
m

   ைதிபபு முதலில் அதிகரித்து 

பினனர குலறகிறது. ்பரபபு கேரதலுக்காக ்பரபபு கிைரவுறுதல் அேசியம் என்பலத இந்த 
அதிகரிபபு விைக்குகிறது, ஏவனனில், கிைரவு அலைவு உருோேதற்கு குறிபபிடை அைவு ஆற்றல் 
வதலேப்படுகிறது.

உயர வேப்பநிலையில், ்பரபபுகேர வ்பாருளின இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் நிகழும் ்பரபபு 
நீக்கத்தின காரைைாக ்பரபபு கேரதல் குலறகிறது.
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படம் 10.1 (அ) இயற் பரப்பு கவர்தல்    படம் 10.1 (ஆ) வவதிப் பரப்பு கவர்தல்

m
x

m
x

ெவ�ப�ைல ெவ�ப�ைல

x என்பது ‘m’ கிராம் நிலறயுள்ை ்பரபபு வ்பாருளின மீது கேரப்படை ்பரபபு கேர வ்பாருளின அைவு.

10.1.3.1 பரப்பு கவர்தல்சமபவப்பக வகாடுகள்:
்பரபபு கேரதல் ெைவேப்பக் வகாடுகலை அைவியைாக கற்க முடியும். ைாறாத வேப்பநிலையில், 

்பரபபுகேரப்படை வ்பாருளின அைவிற்கும், அழுத்தத்திற்கும் (அல்ைது ்பரபபுகேர வ்பாருளின 
வெறிவு) இலைவய ேலரயப்படும் ேலரயும்வ்பாது கிலைக்கும் வகாடுகள் ெைவேப்ப வகாடுகள் 
எனறலழக்கப்படுகினறன.

இந்த ெைவேப்பக் வகாடுகலை விைக்குேதற்காக ்பல்வேறு ெைன்பாடுகள் 
்பரிந்துலரக்கப்படடுள்ைன, அலேயாேன :
(i) ஃபிரணட்லிச் பரப்பு கவர்தல் சமபவப்பக வகாடு.

ஃபிரண்டலிச் கூற்றுப்படி,

x

m
 = kp

1

n

இஙகு x என்பது p அழுத்தத்தில் ‘m’ கிராம் நிலறயுள்ை ்பரபபுப வ்பாருளினமீது ்பரபபு கேரப்படை 
்பரபபுகேர வ்பாருளின அைோகும். k ைற்றும் n ஆகியன ஃபிரண்டலிச்ொல் அறிமுகப்படுத்தப்படை 
ைாறிலிகைாகும். n ைதிபபு எபவ்பாழுதும் ஒனலறவிை குலறோகவே இருக்கும். இந்த ெைன்பாைானாது 
திண்ை ்பரபபினமீது ோயுக்கள் ்பரபபு கேரப்படும் வெயல்முலறக்கு வ்பாருந்தக்கூடியது. 
c எனும் வெறிவுலைய கலரெல்களின ்பரபபு கேரதலுக்கு  ்பயன்படுத்தும்வ்பாது, இவத 
ெைன்பாைானதுபினேருைாறு என ைாறுகிறது.

x
m

= k c
1
n

ைாறாத வேப்பநிலையில், ோயுக்களின (அல்ைது ்பரபபுகேர வ்பாருள்) ்பரபபு 
கேரதலினமீதான அழுத்தத்தின விலைலே இச்ெைன்பாடு அைவியைாக கைக்கிடுகிறது. 
ெைன்பாடடின இருபுறமும் log எடுக்கும்வ்பாது x

m
=k p

1
n

log x
m

= log k+  1
n

log p
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log p

lo
g 

(x
/m

)

x/m

x ���p1m
x ���p0m

x ���p1/n

�p

m

ஃ�ர���� பர��கவ�த� சமெவ�ப
ேகா
 x/m vs p வைரபட� 

வா� , ��ம��� கவ�த��
log x/m vs log p வைரபட�

1
nசா�� = 

படம் 10.2 log
x

m
 vs log p   வகரபடம்

இஙகு வேடடுத்துண்ைானது log k ைதிபல்பயும் ொய்வு 1
n

 ைதிபல்பயும் தருகிறது.

அழுத்தம் அதிகரிக்கும்வ்பாது x
m

  ைதிபபு அதிகரித்தலை இச்ெைன்பாடு விைக்குகிறது.ஆனால், 

கண்ைறியப்படை ைதிபபுகள், குலறந்த அழுத்தத்தில் வித்தியாெப்படுகினறன.
வரம்புகள்:
1. இச்ெைன்பாைானது முற்றிலும் கற்பிதைானது, ஒரு குறிபபிடை அழுத்த எல்லைக்குள் ைடடுவை ெரியாக 

அலைகிறது.

2. k ைற்றும் n ஆகிய ைாறிலிகளின ைதிபபுகளும் வேப்பநிலைலய வ்பாருத்து ைாறுகினறன.இதற்கான 
விைக்கம் ேழஙகப்பைவில்லை.

10.1.4 பரப்பு கவர்தலின் பயன்கள்:
்பரபபு கேரதைானது எண்ணிைைஙகா ்பயன்பாடுகலை வகாண்டுள்ை வ்பாதிலும், அேற்றுள் 
சிைேற்லற நாம் கருதுவோம்
1. வளிமக கவசஙகள்: முதல் உைகபவ்பார ெையத்தில் கரிேளிைக் கேெஙகள் 

பிரிடடீஷகாரரகைாலும் அவைரிக்கரகைாலும் ்பயன்படுத்தப்படைது. கிைரவுறுத்தப்படை 
கரியானது சிறந்த ்பரபபுப வ்பாருடகளில் ஒனறாக விைஙகுேது கண்ைறியப்படடுள்ைது.

2. வைய்ல் ைற்றும் தீோர ஆகிவயார கைனகளில் அதிக்படெ வேற்றிைத்லத உருோக்க 
கிைரவுறுத்தப்படை கரிலய ்பயன்படுத்தினர.நீரநீக்கவும், CO2, N2, Cl2, O2 ைற்றும் He வ்பானற 
ோயுக்கலை தூய்லையாக்கவும் அலுமினா ைற்றும் சிலிக்கா ்பயன்படுத்தப்படைன.ஊது 
உலையில் காற்லற உைரத்துேதற்கு சிலிக்கா வஜல்லும் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. ்பரபபு கேரதலின அதி முக்கிய ்பயன்பாடுகளில் ஒனறு கடினநீலர வைனனீராக ைாற்றுேதாகும்.
இந்த வெயல்முலறக்கு வ்பரமூடீட எனும் அயனி ்பரிைாற்ற பிசின ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இது தனனுலைய புறப்பரபபில் Ca2+ ைற்றும் Mg2+ அயனிகலை ்பரபபுகேரகினறன. கீவழ 
காண்பிக்கப்படை ்படி வ்பரமூடீட புறப்பரபபில் அயனிப ்பரிைாற்றம் நிகழ்கிறது.
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2 2 4 12 2 2 4 12Na Al Si O +CaCl CaAl Si O 2NaCl→ +

ொதாரை உபபுக்கலரெலை வெரப்பதன மூைம், தீரந்துவ்பான வ்பரமூடீட திரும்்பக் கிலைக்கிறது.
CaAl Si O +2NaCl Na Al Si O +CaCl2 4 12 2 2 4 12 2→

4. அயனிப் பரிமாற்ற பிசின்கள்
அயனிப ்பரிைாற்ற பிசினகள் ்பரபபு கேரதல் வெயல்முலறலய அடிப்பலையாக வகாண்டு 

வெயல்்படுகினறன. இலே நீலர கனிை நீக்கம் வெய்யப ்பயன்படுகினறன. வநரயனி ைற்றும் எதிரயனி 
்பரிைாற்ற பிசினகலைக் வகாண்ை இரண்டு குழாய்கள் ேழிவய நீலர வெலுத்தி இச்வெயல்முலறயானது 
நிகழ்த்தப்படுகிறது. 

RSO H+Ca (Mg ) RSO ) Ca(Mg)+2H3
2+ 2+ +→ ( 3 2

��� ��� உ�ள
க�ம�க�

���� உ�ள
க�ம�க�

N +OH - +Cl -(SO4
2-) (SO4

2-)
R1
R2
R3 R4

N +Cl - + OH -
R1
R2
R3 R4��� ��� உ�ள

க�ம�க�
���� உ�ள

க�ம�க�

5. பபட்வராலியம் மற்றும் சகமயல் எணபைய் சுத்திகரிப்பு:
புல்ைர ைண் (fuller’s earth- முல்தானி ைடடி)ைற்றும் சிலிக்கா வஜல் ஆகியன சுத்திகரிபபு 

வெயல்முலறயில் ்பயன்படுகினறன.

6. சரகககரகய நிறமிழககச் பசய்்தல்:
ெரக்கலரப ்பாகிலிருந்து வ்பறப்படும் ெரக்கலரயில் கைந்துள்ை நிறமுள்ை ைாசுக்கள், விைஙகு 

கரிலய வெரப்பதன மூைம் நீக்கப்படுகினறன. இஙகு விைஙகு கரியானது நிறமிழக்கச் வெய்யும் 
வ்பாருைாக ்பயன்படுகிறது.

7. வணைப்பிரிகக முகற:
ஒரு கைலேயிலுள்ை கூறுகலை தனித்தனியாக பிரிக்க ேண்ைபபிரிலக முலற ்பயன்படுகிறது. 

இது, ்பரபபுப வ்பாருளின ்பரபபின மீது, கைலேயிலுள்ை கூறுகள் ்பரபபு கேரப்படுதலை, அடிப்பலையாக 
வகாண்டு நிகழ்கிறது. இது மிகத் திறனுள்ை முலறயாகும், வைலும் கைலேயில் உள்ை உடகூறுகள் 
நுண்ணிய அைவுகளில் இருந்தாலும் அேற்லற கண்ைறிேதற்கும், இனம்காணுேதற்கும், 
அைவிடுேதற்கும் இம்முலற ்பயன்படுகிறது. 

8. விகனவவகமாற்றவிகன
விலனவேக ைாற்றயியல் என்பது புறப்பரபபு வேதியியலின முக்கிய பிரிோகும், இது விலனவேக 

ைாற்றிகளின புறப்பரபபில் வ்பாருடகள் ்பரபபு கேரப்படுதல் நிகழ்லே அடிப்பலையாக வகாண்டுள்ைது. 
எடுத்துககாட்டுகள்:

வை்பர முலறயில், பினேரும் விலனயில் காடடியோறு, N2 ைற்றும் H2 ஆகியேற்றிலிருந்து 
அம்வைானியா தயாரிக்கப்படுகிறது.

N +3H 2NH2 2 3→

இச்வெயல்முலறயில், Fe விலனவேக ைாற்றியாகவும், Mo உயரத்தியாகவும் வெயல்்படுகினறன. 
இரும்பின புறப்பரபபில் விலன நிகழ்கிறது. 
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எண்வைய்கலை லைடரஜவனற்றம் அலையச் வெய்து ேனஸ்பதி தயாரித்தலில் நிக்கல் 
விலனவேகைாற்றியாக ்பயன்படுகிறது. நிக்கலின புறப்பரபபில் விலன நிகழ்கிறது.

+ H
2

Ni
473K →தாவரஎ�ெண� வன�ப��ைனேவகமா��

9. பணபறி பகுப்பாய்வு:
Al3+  அயனிக்கலரெலுைன லிடைஸதாலை வதாய்க்கும்வ்பாது, கலரெலின அமிைத்தனலை 

காரைைாக அது சிேபபு நிறைாக ைாறுகிறது. அதனுைன அம்வைானியம் லைடராக்லெலை 
வெரக்கும்வ்பாது நீை நிற வெதில்கள் உருோகினறன. NH4OH ஐ வெரப்பதால் உருோகும் Al(OH)3 
இன புறப்பரபபில் நீை நிற லிடைஸ வெரைம் ்பரபபு கேரப்படுதவை இதற்கு காரைம் ஆகும்.

10. மருந்துகள்:
ைருந்துகள், உைல் திசுக்களின மீது ்பரபபு கேரப்படுேதால் வநாய்கலை தீரக்கினறன.

11. உவ்லாக ்தாதுகககள அடரபித்்தல்:
ெல்ல்படு தாதுக்கள், நுலர மிதபபு முலறயில் அைரபிக்கப்படுகினறன. இதில் வைொன தாதுத் 

துகள்கள் ல்பன எண்வையால் நலனக்கப்படுகினறன.

12. சாயநிறுத்திகள் மற்றும் சாயஙகள்
வ்பரும்்பாைான ொயஙகள் துணிகளின மீது ்பரபபுகேரப்படுகினறன. ொயநிறுத்திகள் என்பலே 

துணிகளின மீது ொயத்லத நிலைநிறுத்தும் வெரைஙகைாகும்.

13. பரப்பு கவர்தல்நிறஙகாட்டுகள்
வீழ்்படிோக்கல் தரம்்பாரத்தல்களில், வேளியிலிருந்து வெரக்கப்படும் நிறஙகாடடியானது 

முடிவு நிலை அறிய ்பயன்படுகிறது. இந்த நிறஙகாடடியானது,  வீழ்்படிவின புறப்பரபபில் ்பரபபு 
கேரப்படைவுைன அதன நிறத்லத ைாற்றிக்வகாள்கிறது. இது தரம்்பாரத்தலின முடிவுநிலைலய 
சுடடிக்காடை ்பயன்படுகிறது.

10.2 விகனவவக மாற்றம்
1836 ஆம் ஆண்டு வ்பரஜீலியஸ, சிை குறிபபிடை வெரைஙகள், விலன்படு வ்பாருளிலுள்ை 

பிலைபபுகலை  தைரத்தி விலனவேகத்லத அதிகரிக்கினறன என கண்ைறிந்தார. இந்த வெரைஙகள் 
எவவித வேதி ைாற்றத்திற்கும் உட்படுேதில்லை என்பலதயும் அேர கண்ைறிந்தார. இந்த ்பண்ல்ப 
குறிபபிடுேதற்காக, அேர விலனவேக ைாற்றி எனப வ்பயரிடைார. (கிவரக்க வைாழியில், kata- முழுேதும், 
lein-தைரத்துேதற்காக). ஒரு விலனயின வேகத்லத குலறக்கும் வெரைஙகளும் இருப்பது பினனர 
கண்ைறியப்படைது.

எனவே, தாைாக எவவித வேதி ைாற்றத்திற்கும் உட்பைாைல், ஒரு விலனயின வேகத்லத 
ைாற்றியலைக்கும் வெரைைானது விலனவேகைாற்றி என ேலரயறுக்கப்படுகிறது. விலனவேக 
ைாற்றிகள் வெயல்்படும் நிகழ்ோனது விலனவேக ைாற்றம் எனறலழக்கப்படுகிறது.

ஊகக மற்றும் ்தளரவு விகனவவக மாற்றம்:
ஊக்க விலனவேக ைாற்றத்தில், விலனவேக ைாற்றி முனனிலையில் ஒரு விலனயின வேகம் 

அதிகரிக்கிறது, ஆனால் தைரவு விலனவேக ைாற்றத்தில், விலனயின வேகம் விலனவேக ைாற்றி 
முனனிலையில் குலறக்கப்படுகிறது. விலனவேக ைாற்றத்தில் இரண்டு ேலககள் உள்ைன

(i) ஒரு்படித்தானவிலனவேக ைாற்றம் (ii) ்பை்படித்தானவிலனவேக ைாற்றம்
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ஒருபடித்்தானவிகனவவக மாற்றம்
ஒரு்படித்தானவிலனவேகைாற்ற விலனயில், விலன்படுவ்பாருடகள், விலைவ்பாருடகள்ைற்றும் 

விலனவேகைாற்றி ஆகியலே ஒவர நிலைலையில் காைப்படுகினறன.
விளககம் (1):

2 2 32SO +O +[NO] 2SO +[NO]→

இந்த விலனயில், விலனவேகைாற்றி NO, விலன்படுவ்பாருடகள் SO2 ைற்றும் O2 , ைற்றும் 
விலைவ்பாருள் SO3 ஆகியன  ோயு நிலைலையில் உள்ைன.

விளககம் (2):
அசிடைால்டிலைடு சிலதேலையும் விலனயில், விலனவேகைாற்றி I2, விலன்படுவ்பாருடகள் 

ைற்றும் விலைவ்பாருடகள் என அலனத்தும் ோயு நிலைலையில் உள்ைன.
CH CHO+[I ] CH +CO+[I ]3 2 4 2→

விலன்படுவ்பாருடகள், விலைவ்பாருடகள்ைற்றும் விலனவேகைாற்றி  ஆகிய அலனத்தும் நீரத்த 
கலரெலில் உள்ை சிை எடுத்துக்காடடுகலை நாம் கருதுவோம்.
(1) கனிை அமிைத்லத விலனவேகைாற்றியாக வகாண்டு நிகழும் கரும்பு ெரக்கலரயின நீராற்்பகுபபு 

விலன.

C H O +H O
H2SO

C H O + C H O12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
4 →

��ேரா� ���ேகா� �ர�ேடா�

(2) அமிை அல்ைது கார விலனவேகைாற்றி முனனிலையில் எஸைலர நீராற்்பகுத்தல்.

CH COOC H + H O
H2SO4 CH COOH3 2 5 2 3    → ++C H OH2 5

எ��� அ��ேட� அ���� அ�ல� எ��� ஆ�கஹா�

ப்லபடித்்தானவிகனவவக மாற்றம்
இந்த விலனயில், விலனவேகைாற்றியானது வேறு நிலைலையில் உள்ைது. அதாேது, விலன்படு 

வ்பாருடகள் அல்ைது விலைவ்பாருடகள் உள்ை அவத நிலைலையில் இல்ைாைல் விலனவேகைாற்றி 
வேறு நிலைலையில் இருக்கும். இது வ்பாதுோக வதாைரபு விலனவேக ைாற்றம்என குறிபபிைப்படுகிறது, 
வைலும் விலனவேகைாற்றியானது நனகு தூைாக்கப்படை உவைாக நிலையிவைா அல்ைது கம்பிேலை 
ேடிவிவைா ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
விளககம்
(i) வதாடு முலறயில் கந்தக அமிைம் தயாரித்தலில், Pt அல்ைது V2O5விலனவேகைாற்றி முனனிலையில் 

SO2 ைற்றும் O2 ஆகியேற்லற விலனப்படுத்தி SO3 தயாரிக்கப்படுகிறது.

2 2 3
Pt   V O2 52SO +O 2SO�������

அ�ல�

ii) வை்பர முலறயில் அம்வைானியா தயாரித்தலில், லைடரஜன ைற்றும் லநடரஜன 
ஆகியேற்றிற்கிலைவய நிகழும் விலனக்கு இரும்பு விலனவேக ைாற்றியாக ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

N +3H Fe 2NH2 2 3 →

iii) பிைாடடினம்கம்பிேலையின முனனிலையில் நிகழ்த்தப்படும் அம்வைானியாவின ஆக்சிஜவனற்றம்.

4NH +5O 4NO+6H O3 2 2
Pt →
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iv) நனகு தூைாக்கப்படை நிக்கல் உவைாகத்லத விலனவேக ைாற்றியாக ்பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படும் 
நிலறவுறா கரிை வெரைஙகளின லைடரஜவனற்ற விலனகள்.

CH =CH +H CH -CH2 2 2 3 3
Ni →

v) Pt விலனவேகைாற்றி முனனிலையில் நிகழும் H2O2 சிலதவு விலன.

2 2 2 2
PtH O 2H O+O→   

vi) நீரற்ற AlCl3 முனனிலையில் வ்பனசீன மூைக்கூறு எத்தனாயில் குவைாலரடுைன விலனப்படடு 
அசிடவைா பீவனாலன உருோக்கும் விலன. 

 →+ CH3 C Cl

O

C CH3

O
 AlCl3�ர�ற

அ��ேடா �ேனா�
10.2.1 விகனவவக மாற்றிகளின் சிறப்பியல்புககள்
1. ஒரு வேதிவிலனக்கு குலறந்தைவே விலனவேக ைாற்றி வதலேப்படுகிறது. வ்பாதுோக ஒரு 

வ்பரிய அைவு விலனக்கு ஒரு சிடடிலக அைவு விலனவேக ைாற்றி வ்பாதுைானது. 
2. விலனவேக ைாற்றிகளில் சிை இயற்ைாற்றஙகள் நிகழைாம். ஆனால், அேற்றின நிலறயிவைா 

வேதி இலயபிவைா எவவித ைாற்றமும் நிகழ்ேதில்லை. 
3. ஒரு விலனவேக ைாற்றியானது தாைாக ஒரு விலனலய துேக்க இயைாது. அதாேது,  நிகழாத ஒரு 

விலனலய துேக்கி லேக்க இயைாது.ஆனால், வைதுோக நிகழும் ஒரு விலனயின வேகத்லத 
இதனால் அதிகரிக்க இயலும்.

4. ஒரு திண்ை விலனவேகைாற்றியானது, நனகு தூைாக்கப்படை நிலையில் எடுத்துவகாள்ைப்படைால் 
அது அதிக திறனுைன வெயைாற்றும்.

5. ஒரு விலனவேக ைாற்றியானது ஒரு குறிபபிடை ேலக விலனக்கு ைடடும் விலனயூக்கியாக 
வெயைாற்றுகினறன. எனவே அலே வதரந்து வெயைாற்றக்கூடியலே எனைாம்.

6. ஒரு ெைநிலை விலனயில், விலனவேக ைாற்றிலய வெரக்கும்வ்பாது ெைநிலை எய்த வதலேப்படும் 
வநரம் குலறகிறது. வைலும், அது ெைநிலை நிலைலயவயா, ெைநிலை ைாறிலியின ைதிபல்பவயா 
்பாதிப்பதில்லை.

7. ஒரு விலனவேக ைாற்றியானது ஒரு குறிபபிடை வேப்பநிலையில் அதிக திறனுைன வெயல்்படுகிறது. 
இந்த வேப்பநிலையானது உகந்த வேப்பநிலை எனறலழக்கப்படுகிறது.

8. விலனவேக ைாற்றிகள் வ்பாதுோக விலைவ்பாருடகளின தனலைலய ்பாதிப்பதில்லை.
எடுத்துக்காடைாக.  2SO +O 2SO2 2 3→  
இந்த விலனயானது விலனவேக ைாற்றி இல்ைாத நிலையில் வைதுோக நிகழ்கிறது, ஆனால் Pt 
விலனவேக ைாற்றி முனனிலையில் வேகைாக நிகழ்கிறது.

உயரத்திகள் மற்றும் விகனவவகமாற்ற நச்சு :
ஒரு விலனவேகைாற்ற விலனயிலுள்ை சிை வெரைஙகள் விலனவேகைாற்றியின வெயல்திறலன 

அதிகரிக்கினறன. அத்தலகய வெரைஙகள்  உயரத்திகள் எனறலழக்கப்படுகினறன.
எடுத்துக்காடைாக, வை்பர முலறயில் அம்வைானியா தயாரிக்கும் வெயல்முலறயில், 

ைாலிபடினத்லத வெரக்கும்வ்பாது இரும்பு விலனவேகைாற்றியின வெயல்திறன அதிகரிக்கிறது. 
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எனவே ைாலிபடினம் உயரத்தி எனறலழக்கப்படுகிறது. இவதவ்பாை, Al2O3 ஐ ்பயன்படுத்தியும் இரும்பு 
விலனவேகைாற்றியின வெயல்திறலன அதிகரிக்க முடியும்.

இதற்கு ைாறாக, விலனவேகைாற்ற விலனகளில் சிை வெரைஙகலை வெரக்கும்வ்பாது, அலே 
விலனவேகைாற்றிகளின வெயல்திறலன குலறக்கவோ அல்ைது முழுேதுைாக இழக்கவோ 
வெய்கினறன. அத்தலகய வெரைஙகள் விலனவேகைாற்ற நச்சுகள் எனறலழக்கப்படுகினறன.

எடுத்துககாட்டுகள்,
2SO +O 2SO2 2 3→  எனற விலனயில் வெயல்்படும் Pt விலனவேகைாற்றிக்கு, As2O3 நச்ொக 

வெயல்்படுகிறது.
அதாேது, As2O3 ஆனது Pt விலனவேகைாற்றியின வெயல்திறலன இழக்கச்வெய்கிறது. 

விலனவேகைாற்றியிலுள்ை கிைரவு லையஙகலை As2O3 அலைத்துக்வகாள்கிறது. இதனால் அதன 
வெயல்்பாடு இழக்கப்படுகிறது.

வை்பர முலறயில் அம்வைானியா தயாரிக்கும் வெயல்முலறயில், இரும்பு  விலனவேகைாற்றிக்கு 
H2S நச்ொக வெயல்்படுகிறது.

2H +O 2H O2 2 2→  எனற விலனயில் Pt விலனவேகைாற்றிக்கு, CO நச்ொக வெயல்்படுகிறது. 

்தன்விகனவவக மாற்றம்:
சிை குறிபபிடை விலனகளில், விலனயில் உருோகும் விலைவ்பாருடகளுள் ஒனறு அவத 

விலனக்கு விலனவேக ைாற்றியாக வெயல்்படுகிறது. துேக்கத்தில் விலன மிக வைதுோக நிகழ்கிறது.
ஆனால், வநரம் வெல்ை வெல்ை விலனயின வேகம் அதிகரிக்கிறது. பினேரும் விலனகளில் தன 
விலனவேக ைாற்றம் கண்ைறியப்படடுள்ைது.

CH COOC H +H O CH COOH+C H OH3 2 5 2 3 2 5→

அசிடடிக் அமிைம் தன விலனவேக ைாற்றியாக வெயல்்படுகிறது.
2AsH 2As+3H3 2→

ஆரெனிக் தனவிலனவேக ைாற்றியாக வெயல்்படுகிறது.

்தளரவு விகனவவக மாற்றம்
சிை குறிபபிடை விலனகளில், சிை வெரைஙகலை வெரக்கும்வ்பாது விலனயின வேகம் குலறகிறது.  

பினேரும்விலனக்கு எத்தனால் தைரவு விலனவேக ைாற்றியாக வெயல்்படுகிறது.
 (i) 4CHCl +3O 4COCl +2H O+2Cl3 2 2 2 2→

எத்தனால் விலனயின வேகத்லத குலறக்கிறது.
 (ii)	2H O 2H O+O

2 2 2 2
→   

லைடரஜன வ்பராக்லெடு சிலதேலையும் விலனயில், நீரத்த அமிைம் அல்ைது கிளிெரால் தைரவு 
விலனவேக ைாற்றிகைாக வெயல்்படுகினறன.

10.2.2 விகனவவக மாற்றக பகாள்கககள்
ஒரு வேதி விலனநிகழ வேண்டுவைனில், கிைரவு அலைலே உருோக்குேதற்காக 

விலன்படு வ்பாருடகள் கிைரவுறுத்தப்பை வேண்டும். கிைரவு அலைலே உருோக்கும்  வ்பாருடடு, 
விலன்படு வ்பாருடகளுக்கு வதலேப்படும் ஆற்றைானது கிைரவுறு ஆற்றல் எனறலழக்கப்படுகிறது.
விலனயினவேப்பநிலை அதிகரிப்பதன மூைம், கிைரவுறு ஆற்றலை குலறக்க முடியும். 
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விலனவேக ைாற்றிகள் உள்ைவ்பாது, விலன்படுவ்பாருடகள் குலறந்த வேப்பநிலையிவைவய 
கிைரவுறுத்தப்படுகினறன, அதாேது கிைரவுறு ஆற்றல் குலறக்கப்படுகிறது. விலனவேகைாற்றியானது, 
விலன்படு வ்பாருடகலை ்பரபபு கேரந்து, அேற்றிலுள்ை பிலைபபுகலை தைரத்துேதன மூைம் 
அேற்லற கிைரவுறுத்தி,  விலனபுரிய அனுைதிப்பதால் விலைவ்பாருடகள் உருோகினறன.

விலனவேக ைாற்றிகளின முனனிலையில், கிைரவுறு ஆற்றல் குலறக்கப்படுகிறது, அதிக 
எண்ணிக்லகயிைான மூைக்கூறுகள் விலனயில் ்பஙவகற்கினறன.எனவே, விலனயின  வேகம் 
அதிகரிக்கிறது.

ஒரு வேதி விலனயில் விலனவேக ைாற்றியின வெயல்்பாடலை விைக்குேதற்காக இரண்டு 
முக்கியைான வகாள்லககள் முனவைாழியப்படடுள்ைன.அலேயாேன,
 (i) இலைநிலைச் வெரைம் உருோதல் வகாள்லக
 (ii) ்பரபபு கேரதல் வகாள்லக.

இகடநிக்லச் வசரமம் உருவா்தல் பகாள்கக:
விலனவேகைாற்றிகள்,  குலறந்த கிைரவு ஆற்றலைக் வகாண்ை புதிய ்பாலதலய  

உருோக்குகினறன.ஒரு்படித்தான விலனவேக ைாற்ற விலனகளில் ஒரு விலனவேகைாற்றியானது 
ஒனறு அல்ைது அதற்கு வைற்்படை விலன்படு வ்பாருடகளுைன இலைந்து ஒரு இலைநிலை 
வெரைத்லத உருோக்குகிறது. இந்த இலைநிலைச் வெரைைானது,ைற்வறாரு விலன்படுவ்பாருளுைன 
விலனப்படவைா அல்ைது தாைாக சிலதந்வதா விலைவ்பாருடகலை உருோக்குகினறன.வைலும் 
விலனவேகைாற்றியானது மீள் உருோக்கம் வ்பறுகிறது.

பினேரும் விலனகலை கருதுக
A+B → AB (1)
A+C → AC (இலைநிலை வெரைம்) (2)
C என்பது விலனவேக ைாற்றி
AC+B → AB+C (3)
(2) ைற்றும் (3) ஆம் விலனகளுக்கான கிைரவுறு ஆற்றல்கள்,விலன (1) ஐவிை குலறோக 

உள்ைன. எனவே, இலைநிலைச் வெரைம் உருோதல் ைற்றும்  சிலததல் மூைம்  விலனயின வேகம் 
அதிகரிக்கப்படுகிறது.
எடுத்துககாட்டு 1

ஃபிரீைல் கிராஃபட விலனயின விலனேழிமுலற கீவழ வகாடுக்கப்படடுள்ைது. 

3
6 6 3 6 5 3

   AlCl
C H +CH Cl C H CH +HCl������

�ர�ற

விலனவேக ைாற்றியின வெயல்்பாடு கீழ்காணுைாறு விைக்கப்படுகிறது`
CH Cl+AlCl [CH ]+[AlCl -

3 3 3 4→ ]

இது ஒரு இலைநிலைச் வெரைைாகும்.
C H +[CH +][AlCl - C H CH +AlCl +HCl6 6 3 4 6 5 3 3] →

எடுத்துககாட்டு 2
MnO2 முனனிலையில் KClO3 யின வேப்பச்சிலதவு விலன பினேருைாறு நிகழ்கிறது.
2KClO 2KCl+3O

3 2
→  விலனயில் நிகழும் ்படிகலை பினேருைாறு எழுதைாம் 
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3 2 32KClO +6MnO 6MnO +2KCl→

இது ஒரு இலைநிலைச் வெரைைாகும்.
6MnO 6MnO +3O3 2 2→

எடுத்துககாட்டு 3:
Cu முனனிலையில் H2 ைற்றும் O2 ஆகியன விலனபுரிேதால் நீர உருோகும் விலனலய 

பினேருைாறு எழுதைாம். 
2Cu+

1
2

O Cu O

Cu O+H H O+2Cu

2 2

2 2 2

→

→

இ� ஒ� இைட�ைல� ேச�மமா��.

எடுத்துககாட்டு 4:
CuCl2 முனனிலையில் காற்லறக் வகாண்டு HCl ஐ ஆக்சிஜவனற்றம் அலையச் வெய்தல்.
2CuCl Cl +Cu Cl
2Cu Cl +O 2Cu OCl

2 2 2 2

2 2 2 2 2

→
→

22Cu OCl +4HCl 2H O+4CuCl2 2 2 2→
இ� ஒ� இைட�ைல� ேச�மமா��.

(i) விலனவேகைாற்றியின வதரந்து வெயைாற்றும் தனலை.
(ii) விலனவேகைாற்றியின வெறிவு அதிகரிபல்ப வ்பாறுத்து  விலனயின வேகம்அதிகரித்தல்.
ஆகியேற்லற இக்வகாள்லக விைக்குகிறது.

வரம்புகள்
(i) விலனவேகைாற்ற நச்சு ைற்றும் உயரத்திகளின வெயல்்பாடுகலை இலைநிலைச் வெரைக் 

வகாள்லகயால் விைக்க இயைவில்லை.
(ii) ்பை்படித்தானவிலனவேகைாற்ற விலனகளின விலனேழிமுலறலய இக்வகாள்லகயால் 

விைக்க இயைவில்லை.

2. பரப்பு கவர்தல்பகாள்கக
ைாஙமியூர என்பேர ்பை்படித்தான விலனவேகைாற்ற விலனயில், விலனவேக ைாற்றியின 

வெயல்்பாடலை, ்பரபபு கேரதலை அடிப்பலையாக வகாண்டு விைக்கினார. விலன்படு மூைக்கூறுகள் 
விலனவேக ைாற்றியின புறப்பரபபில் ்பரபபு கேரப்படுேதால், இலத வதாைரபு விலனவேக ைாற்றம் 
எனவும் அலழக்கைாம்.

இக்வகாள்லகயின்படி, விலன்படு மூைக்கூறுகள், விலனவேக ைாற்றியின புறப்பரபபில் ்பரபபு 
கேரப்படடு கிைரவு அலைலே உருோக்குகினறன. இலே உைவன சிலதந்து விலைவ்பாருடகலை 
தருகினறன.

்பை்படித்தானவிலனவேகைாற்ற விலனயில் நிகழும் ்பல்வேறு ்படிநிலைகள் கீவழ 
வகாடுக்கப்படடுள்ைன.

1. விலன்படு மூைக்கூறுகள் விலனவேக ைாற்றியின புறப்பரபல்ப வநாக்கி நகரகினறன.
2. விலன்படு மூைக்கூறுகள் விலனவேக ைாற்றியின புறப்பரபபில் ்பரபபு கேரப்படுகினறன.
3. ்பரபபுகேரப்படைவிலன்படு மூைக்கூறுகள்  கிைரவுற்று ”கிைரவு அலைவு”உருோகிறது. 

வைலும்,  இந்த கிைரவு அலைவு சிலதேலைந்து,விலைவ்பாருடகலை உருோக்குகினறன.
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4. விலைவ்பாருள் மூைக்கூறுகள் ்பரபபு நீக்கம் அலைகினறன.
5. விலைவ்பாருைானது விலனவேகைாற்றியின புறப்பரபல்ப விடடு விைகிச் வெல்கினறன.
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படம் 10.3  Ni விகனவவகமாற்றி முன்னிக்லயில் எத்திலீனின் கைட்வராஜவனற்றம்

கிளரவு கமயஙகள்:
விலனவேக ைாற்றியின புறப்பரப்பானது ேழுேழுப்பாக இருப்பதில்லை. அதில், ்பல்வேறு 

தைஙகள், விரிெல்கள் ைற்றும் முலனகள் காைப்படுகினறன.புறப்பரபபிலுள்ை இத்தலகய ்பகுதிகளில் 
காைப்படும் அணுக்கள் நிலறவுறா பிலைபபுகலை வகாண்டுள்ைதால் அதிகைவு எச்ெ கேரச்சி 
விலெகலை வகாண்டுள்ைன. இத்தலகய லையஙகள் கிைரவு லையஙகள் எனறலழக்கப்படுகினறன.
எனவே, புறப்பரப்பானது அதிக ்பரபபு கடடிைா ஆற்றலை வ்பற்றுள்ைது.

இந்த கிைரவு லையஙகள் விலன்படு மூைக்கூறுகலை ்பரபபு கேரந்து, அேற்லற கிைரவுறச் 
வெய்து விலனயின வேகத்லத அதிகரிக்கினறன.

படம் 10.4 தூளாககப்பட்ட விகனவவக மாற்றி ஆகிய எணணிகககயில் கிளரவுகமயஙககளக 
பகாணடுள்ள்தால் பசயல்திறன் அதிகரித்்தல்

்பரபபு கேரதல் வகாள்லகயானது பினேருேனேற்லற விைக்குகிறது.
i.  உவைாகஙகள் ைற்றும் உவைாக ஆக்லெடு துகள்களின அைலே குலறக்கும்வ்பாது அேற்றின 

்பரப்பைவு அதிகரிக்கிறது. இதனால், அேற்றின விலனவேகைாற்றியாக வெயல்்படும் திறனும், 
விலனயின வேகமும் அதிகரிக்கினறன. 

ii. விலனவேகைாற்றியின கிைரவு லையஙகலை நச்சு வ்பாருள் ஆக்கிரமிக்கும்வ்பாது 
விலனவேகைாற்ற நச்சுத் தனலை உருோகிறது.

iii. உயரத்திகள் புறப்பரபபிலுள்ை கிைரவு லையஙகளின எண்ணிக்லகலய அதிகரிக்கினறன. 
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10.3 பநாதி விகனவவக மாற்றம்
வநாதிகள் என்பலே முப்பரிைான அலைபபு வகாண்ை சிக்கைான புரத மூைக்கூறுகைாகும். 

இலே உயிரினஙகளில் நிகழும் வேதி விலனகளுக்கு விலனயூக்கிகைாக வெயல்்படுகினறன. 
அவநக வநரஙகளில் வநாதிகள் கூழ்ைநிலையில் காைப்படுகினறன.வைலும், அேற்றின விலனயூக்க 
வெயல்்பாடுகளில் வதரந்து வெயைாற்றக்கூடியலேகைாக உள்ைன. ஒரு குறிபபிடை உயிருள்ை 
வெல்லில் உருோகும் ஒவவோரு வநாதியும், வெல்லில் நிகழும் ஒரு குறிபபிடை விலனக்கு விலனவேக 
ைாற்றியாக வெயல்்பை முடியும்.

வநாதிவிலனவேக ைாற்றத்திற்கான சிை வ்பாதுோன எடுத்துக்காடடுகள்:
1) கிலைலெல் L-குளுடைலைல் L-லைவராசின எனும் வ்பபலைைானது, வ்பபசின எனும் வநாதியால் 

நீராற்்பகுப்பலைகிறது.

2) லையஸவைஸ எனும் வநாதி ஸைாரச்லெ ைால்வைாொக நீராற்்பகுக்கிறது.

 2(C H O5) +nH O nC H O6 10 n 2 12 22 11→

3) ஈஸடகளில் உள்ை லெவைஸ எனும் வநாதியானது குளுக்வகாலை எத்தனாைாக 
ைாற்றைலையச்வெய்கிறது.

 C H O +H O 2C H OH+2CO6 12 6 2 2 5 2→

4) லைக்வகா வைரைா அசிடடி எனும் வநாதி ஆல்கைாலை அசிடடிக் அமிைைாக ஆக்சிஜவனற்றைலையச் 
வெய்கிறது.

 C H OH+O CH COOH+H O2 5 2 3 2→

5) வொயாபீனகளில் உள்ை யூரிவயஸ எனும் வநாதி யூரியாலே நீராற்்பகுக்கிறது.

 NH -CO-NH +H O 2NH +CO2 2 2 3 2→

10.3.1 பநாதிவிகனவவகமாற்ற விகனயின் விகனவழிமுகற
வநாதிவிலனவேக ைாற்றத்லத விைக்குேதற்காக பினேரும் விலனேழிமுலறயானது 

முனவைாழியப்படைது.
E+S ES P+E →

இஙகு E என்பது வநாதி, S என்பது விலனபவ்பாருள், ES என்பது கிைரவு அலைவு, Pஎன்பது 
விலைவ்பாருள் என குறிபபிடுகினறன.
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படம் 10.5 பநாதிவிகன வவகமாற்ற விகன வழிமுகற
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பநாதிவிகனவவகமாற்றவிகனகள் சி்ல சிறப்புப் பணபுககள பகாணடுள்ளன.
(i)	 ்பயனுள்ை ைற்றும் திறனுள்ை ைாற்றம் என்பது வநாதி விலனவேக ைாற்ற விலனகளில் சிறபபுப 

்பண்்பாகும்.ஒரு வநாதியானது ஒரு நிமிை வநரத்தில் ைடெக்கைக்கான விலன்படு மூைக்கூறுகலை  
விலைவ்பாருைாக ைாற்றக்கூடியது.

எடுத்துக்காடைாக 2H O 2H O+O2 2 2 2→
 விலனவேகைாற்றி இல்ைாத நிலையில் இவவிலனக்கான கிைரவுறு ஆற்றல் ைதிபபு 18k cal/
வைால்.விலனயில் கூழ்ைபிைாடடினத்லத வினவேகைாற்றியாக வெரத்த பினபு, விலனயின 
கிைரவுறு ஆற்றல் ைதிபபு11.7kcal /வைால். ஆனால், வநாதிவிலனவேகைாற்றி முனனிலையில் 
இவவிலனயின கிைரவுறு ஆற்றல் ைதிபபு2kcal/வைால் ஐவிை குலறோக உள்ைது.

(ii)	வநாதிவிலனவேக ைாற்றைானது அதிக வதரந்து வெயைாற்றும் தனலைலய வ்பற்றுள்ைது.

H N-CO-NH +H O 2NH +H O
2 2 2 3 2

→
 யூரியா விலன்படும் விலனக்கு விலனவேகைாற்றியாக வெயல்்படும் யூரிவயஸ எனும் 
வநாதியானது வைத்தில் யூரியா விலன்படும் விலனக்கு விலனவேகைாற்றியாக 
வெயல்்படுேதில்லை.

H N-CO-NH-CH +H O2 3 2 →
(iii)	வநாதிவிலனவேகைாற்ற விலனயானது 

அதன உகந்த வேப்பநிலையில் 
அதிக்படெ வேகத்தில் நிகழ்கிறது.
முதலில், வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது 
விலனயின வேகமும் அதிகரிக்கிறது. 
ஆனால், ஒரு குறிபபிடை வேப்பநிலைக்கு 
வைல் வநாதிச் வெயல்்பாடு இழக்கப்படுகிறது. 
இதனாை விலனயின வேகம் பூஜ்ஜியைாக 
கூை குலறயைாம்.எந்த குறிபபிடை 
வேப்பநிலையில் வநாதிச் வெயல்்பாடு 
அதிக்படெைாக உள்ைவதா அந்த 
வேப்பநிலை அந்த வநாதியின உகந்த 
வேப்பநிலை எனறலழக்கப்படுகிறது.
எடுத்துககாட்டு:
• ைனித உைலில் வெயல்்படும் 

வநாதிகளின உகந்த வேப்பநிலை 
37∞C /98∞F ஆகும்.

• காய்ச்ெலின வ்பாது, உைலின 
வேப்பநிலை அதிகரிப்பதால், வநாதிச் 
வெயல்்பாடு தகரக்கப்படுேதால், 
உயிருக்கு ஆ்பத்தான நிலை 
உருோகைாம்.

(iv) அலைபபின pH ைதிபல்பப வ்பாருத்து 
வநாதி விலனவேகைாற்ற விலனகளின 
வேகம் அலைகிறது. விலனவேகைானது, 
உகந்த pH இல் அதிக்படெைாக உள்ைது.
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படம் 10.6 விகனவவகம் Vs பவப்பநிக்ல
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(v) வநாதிகளின வெயல்்பாடலை தடுத்து நச்சுப்படுத்த முடியும்.ஒரு வநாதியின வெயல்்பாடலை ஒரு 
நச்சுப வ்பாருைால் குலறக்கவோ அல்ைது முற்றிலுைாக இழக்கவோ வெய்ய முடியும்.
ைருந்துகளின உைலியல் வெயல்்பாைானது, அேற்றின தடுத்தல் வெயல்முலறயுைன 
வதாைரபு்படுத்தப்படுகிறது.
எடுத்துககாட்டு: ெல்்பா ைருந்துகள். 
வ்பனிசிலின,்பாக்டீரியாக்களின வெயல்்பாடலை தடுப்பதன காரைைாக நிவைானியா, 
ேயிற்றுபவ்பாக்கு, காைரா ைற்றும் ைற்ற வதாற்று வநாய்கலை குைப்படுத்த ்பயன்படுகிறது.

(vi) துலைவநாதிகள் அல்ைது கிைரவுறுத்திகளினால் வநாதிகளின விலனவேகைாற்ற வெயல்்பாடு 
அதிகரிக்கிறது. துலைவநாதி எனறலழக்கப்படும் ஒரு சிறிய புரதைானது (லேடைமின) வநாதியின 
விலனவேகைாற்ற வெயல்்பாடலை உயரத்துகிறது.

10.4 ஜிவயாக்லட் விகனவவக மாற்றம்:
ஜிவயாலைடடுகள் ்பற்றி விேரிக்காைல், ்பை்படித்தான விலனவேக ைாற்றத்தின விைக்கம் 

முழுலையலையாது. ஜிவயாலைடடுகள் நுண்துலைகலையுலைய,  ்படிகேடிேமுலைய, நீவரறிய 
அலுமிவனா சிலிக்வகடடுகைாகும். இலே சிலிக்கான ைற்றும் அலுமினியம் நானமுகிகைால் 
ஆனலே. இயற்லகயில் காைப்படும் 50 வேவவேறு ேலக ஜிவயாலைடடுகளும், 150 வதாகுபபு 
ஜிவயாலைடடுகளும் காைக்கிலைக்கினறன.

சிலிக்கான நானகு இலைதிறலனயும், அலுமினியம் மூனறு இலைதிறலனயும் 
வகாண்டிருப்பதால் ஜிவயாலைடடு அணிக்வகாலேயில் மிலகயான எதிரமினசுலை காைப்படுகிறது. 
இந்த எதிரமினசுலைலய நடுநிலையாக்க H+ அல்ைது Na+ வ்பானற கடைலைபபுொரா அயனிகள் 
காைப்படுகினறன. புவராடைானகலைக் வகாண்டுள்ை ஜிவயாலைடடுகள் திண்ை அமிைஙகைாகவும்,  
விலனவேக ைாற்றிகைாகவும் ்பயன்படுத்தப்படுகினறன. வைலும், இலே வ்படவராலிய 
வதாழிற்ொலைகளில் உயர லைடவராகார்பனகலை சிலதத்து வ்படவரால், டீெல் வ்பானறேற்லற 
வ்பறுேதிலும் அதிகைாக ்பயன்படுத்தப்படுகினறன. Na+  அயனிகலைக் வகாண்டுள்ை 
ஜிவயாலைடடுகள் கார விலனவேக ைாற்றிகைாக ்பயன்படுத்தப்படுகினறன.

ஜிவயாலைடடுகளின முக்கிய ்பயன்பாடுகளில் ஒனறு அேற்றின ேடிே வதரிவுத்திறனாகும்.
ஜிவயாலைடடுகளில், கிைரவு லையஙகள் அதாேது புவராடைானகள் நுண்துலைகளினுள் 
அலைந்துள்ைன. எனவே, ஜிவயாலைடடுகளின நுண் துலைகளுக்குள் ைடடுவை விலனகள் 
நிகழ்கினறன.
விகனப்பபாருள் ப்தரிவுத்திறன்:

விலனபவ்பாருள் கைலேயிலுள்ை வ்பரிய மூைக்கூறுகள், ஜிவயாலைட ்படிகத்தின கிைரவு 
லையஙகலை வெனறலையாைல் தடுக்கப்படுகினறன. இந்த வதரிவுத்திறனானது விலனபவ்பாருள் 
ேடிேத் வதரிவுத்திறன எனறலழக்கப்படுகிறது.  
இகடநிக்லச் வசரம ப்தரிவுத்திறன்:

விலனயில் உருோகும் இலைநிலைச் வெரைைானது, ஜிவயாலைடடுகளின நுண்துலை 
அைலே விை வ்பரியதாக இருந்தால் விலைபவ்பாருள் உருோகாது.
விகளப்பபாருள் ப்தரிவுத்திறன்:

சிை விலைபவ்பாருள் மூைக்கூறுகள் ஜிவயாலைடடுகளின நுண்துலைகளிலிருந்து வேளிவயற 
இயைாத அைவிற்கு மிகபவ்பரியதாக இருக்கும்வ்பாது, இந்த சிக்கல் உருோகிறது.
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நிக்லகம மாற்ற விகனவவக மாற்றம்:
விலனயில் ஈடு்படும் இரண்டு விலன்படு வ்பாருடகளில் ஒனறு ஒரு கலரப்பானிலும், ைற்வறானறு 

வேவறாரு கலரப்பானிலும் கலரந்திருந்து, வைலும் அவவிரு கலரப்பானகளும் ஒனறுைன ஒனறு 
கைக்காதலேகைாக இருந்தால்,  விலன்படு வ்பாருடகளுக்கிலைவய நிகழக்கூடிய விலன மிக 
வைதுோக நிகழும். கலரப்பானகள் தனித்தனி நிலைலைகலை உருோக்குேதால், விலன்படு 
வ்பாருடகள் எல்லைலய தாண்டிச் வெனறு விலனபுரிய வேண்டிய சூழல் உருோகிறது.ஆனால், 
எல்லை ேழிவய விலன்படு வ்பாருடகள் ஊடுருவி வெல்லுதல் என்பது அவேைவு எளிதல்ை. 
இத்தலகய சூழ்நிலைகளில், இரண்டு கலரப்பானகளுைனும் கலரயக்கூடிய மூனறாேது கலரப்பான 
வெரக்கப்படுகிறது, இதனால், நிலைலை எல்லை நீக்கப்படடு, விலன்படு வ்பாருடகள் எளிதாக கைந்து, 
வேகைாக விலன்படுகினறன.  ஆனால், ஏதாேது ஒரு விலைபவ்பாருளின மிலகயைவு தயாரிபபில், 
மூனறாம் கலரப்பான ்பயன்படுத்தப்படுேது விலையுயரந்ததாக அலையைாம். இத்தலகய சிக்கல்கலை 
தீரக்க,நிலைலைைாற்ற விலனவேக ைாற்றம் சிறந்த தீரலே அளிக்கிறது. இதில் கலரப்பானகளின 
்பயன்பாடு தவிரக்கப்படுகிறது. இதில் நிலைலைைாற்ற விலனவேகைாற்றிலய ்பயன்படுத்தி, 
விலனபவ்பாருலை ஒரு கலரப்பானிலிருந்து, இரண்ைாம் விலனபவ்பாருள் இருக்கும் ைற்வறாரு 
கலரப்பானுக்கு நகர ேழிேலக வெய்யப்படுகிறது.விலன்படு வ்பாருடகள் இபவ்பாழுது வநருஙகி 
ேந்துள்ைதால், அதிவேகைாக விலனப்படடு விலைபவ்பாருடகலை உருோகுகினறன.
எடுத்துககாட்டு:

பினேரும்விலனயில் -Cl  ஐ CN– வகாண்டு ்பதிலீடு  வெய்தல்.
R-Cl              +   NaCN          R-→ CN           +     NaaCl   

க�ம �ைலைம ��ம �ைலைம க�ம �ைலைம ��ம �ைலைம 

R-Cl=1-
R-CN=1-

�ேளாேராஆ�ேட�

சயேனாஆ�ேட�

கரிைநிலைலையிலுள்ை 1-குவைாவராஆக்வைனஉைனநீரத்த நிலைலையிலுள்ை  வொடியம் 
ெயலனடு கைக்கப்படை இருநிலைலை கைலேலய ்பை நாடகளுக்கு வநரடியாக வேப்பப்படுத்தினாலும் 
1-ெயவனா ஆக்வைன கிலைப்பதில்லை. ஆனால், சிறிதைவு வைடரா ஆல்லகல் அம்வைானியம் 
குவைாலரடு வ்பானற நானகிலைய உபல்ப வெரக்கும்வ்பாது,  அதிவேகைாக, 100% விலைச்ெலுைன 
ஓரிரு ைணித்துளிகளில் 1-ெயவனா ஆக்வைன உருோகிறது. இந்த விலனயில் நீரவேறுக்கும் ைற்றும் 
நீரவிரும்பும் முலனகலைக் வகாண்டுள்ை வைடராஆல்லகல் அம்வைானியம் வநரயனியானது,அதன 
நீரவிரும்பும் முலனலய ்பயன்படுத்தி நீரத்த நிலைலையிலிருக்கும் CN-   அயனிகலை 
கரிைநிலைலைக்கு  நகரத்தி 1-குவைாவரா ஆக்வைனுைன விலனபுரிய தூண்டுகிறது.

+ - + - -
4 4

+ -
4

  NaCN          +   R N Cl                    R N  CN      +       Cl

R N CN      +     R-Cl                           R-CN  

�

� + -
4       +        R N Cl

                                        

��ம �ைலைம

இர��� க�ம �ைலைம��
உ�ளன

��ம �ைலைம�
 நக���
ெவ�ேய� CN உட� 

இைண�� இதைன கட ��ற�

க�ம �ைலைம�
 நக��ற�

எனவே, நிலைலைைாற்ற விலனவேகைாற்றியானது, ஒரு விலன்படுவ்பாருலை ஒரு 
நிலைலையிலிருந்து, ைற்வறாரு நிலைலைக்கு கைத்துேதன மூைைாக, விலனயின வேகத்லத 
அதிகரிக்கினறன.
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நாவனா விகனவவக மாற்றம்:
உவைாகம் ைற்றும் உவைாக ஆக்லெடுகளின நாவனா துகள்கள் ்பல்வேறு வேதி ைாற்றஙகளில் 

விலனவேக ைாற்றிகைாக ்பயன்படுகினறன. நாவனாவிலனவேக ைாற்றிகைானலே, 
ஒரு்படித்தான ைற்றும் ்பை்படித்தான விலனவேக ைாற்றிகலைவிை சிறந்தலேகைாக உள்ைன. 
ஒரு்படித்தான விலனவேகைாற்றிகலைப வ்பாைவே, நாவனா விலனவேகைாற்றிகளும் 100% 
வதரந்வதடுக்கப்படை ைாற்றத்லதயும், வைம்்படை விலைச்ெலையும் தருகினறன. வைலும், இலே 
அதிவேக வெயல்திறலனக் வகாண்டுள்ைன. ்பை்படித்தான விலனவேகைாற்றிகலைப வ்பாைவே, 
நாவனா விலனவேகைாற்றிகலை மீைபவ்பற்று, ைறுசுழற்சி வெய்ய முடியும்.உண்லையில், நாவனா 
விலனவேகைாற்றிகள் என்பலே கலரயும் ்பை்படித்தான விலனவேக ைாற்றிகைாகும். நாவனா 
துகள்கைால் விலனயூக்கம் வ்பறும் விலனக்கு எடுத்துக்காடடு கீவழ வகாடுக்க்படடுள்ைது.

ClCl

Cl
Cl

Cl

Cl

Fe0/Pd0

H2O
+ 6 HCl

Fe0/Pd0 : 

(i)

(ii)

CH3     CH    OH

Co/Fe3O4

tert-butylhydroperoxide

80°C

C = O
CH3

Co/Fe3O4:  Magnetite supported Co metal nano catalyst

(iii) CH2O
25°C NaOh

HCOOH + H2

: Copper metal nano particles

(iv) organic dyes
(Malachite green)

TiO2(Nano)

hυ
CO2  + H2O

It is a semiconductor photocatalysis

Cu-NP5

Cu-NP5

நாேனா இ�உேலாக �ைனேவகமா��க�
(��ய	 இைண�ற� �ைல)

��ேட� ைச�ேளாெஹ�ேச�

10.5 கூழமம், பிரிககநிக்லகம மற்றும் பிரிகக ஊடகம்
ஒரு வைல்லிய ெவவின ேழிவய, ெரக்கலர, யூரியா அல்ைது வொடியம் குவைாலரடு கலரெல்கள் 

ஊடுருவிச் வெல்கினறன. ஆனால், ்பலெ, வஜைாடடின அல்ைது வகாந்து கலரெல்கள் ஊடுருவிச் 
வெல்ேதில்லை என்பலத தாைஸ கிரைாம் கண்ைறிந்தார. அேர முனனதாக குறிபபிைப்படை வெரைஙகலை  
்படிகபவ்பாலிகள் எனவும், பினனதாக குறிபபிைப்படை வெரைஙகலை கூழ்ைஙகள் ( கிவரக்க வைாழியில், kola 
- ்பலெ, eidos-வ்பானறலே) எனறும் அலழத்தார.எந்தப வ்பாருலையும், அதன துகள் அைலே 1-200nm 
அைவிற்கு குலறப்பதன மூைம் கூழ்ைைாக ைாற்றமுடியும் என்பது பினனர உைரந்தறியப்படைது.

எனவே, கூழ்ைம் என்பது இரண்டு வ்பாருடகலைக் வகாண்ை ஒரு்படித்தான கைலே ஆகும். 
இதில் உள்ை ஒரு வ்பாருைானது (குலறந்தைவு உள்ைது) ைற்வறாரு வ்பாருளில்( அதிகைவு உள்ைது) 
விரவியுள்ைது. ஒரு கூழ்ைத்தில், அதிகைவு காைப்படும் வ்பாருள், பிரிலக ஊைகம் எனவும், குலறந்தைவு 
காைப்படும் வ்பாருள், பிரிலக நிலைலை எனவும் அலழக்கப்படுகினறன.
10.5.1 கூழமககரசல்களின் வககப்பாடு

அவநக கூழ்ை அலைபபுகளில் பிரிலகநிலைலைகள் திண்ைஙகைாகவும், பிரிலக ஊைகம் 
நீரைஙகைாகவும் காைப்படுகினறன.

நீலரபிரிலக ஊைகைாக வகாண்டிருக்கும் கூழ்ைஙகள்” நீரைக்கூழ்ைஙகள்” என 
குறிபபிைப்படுகினறன. 

ஆல்கைாலை பிரிலக ஊைகைாக வகாண்டிருக்கும் கூழ்ைஙகள் ஆல்கைால் கூழ்ைஙகள் 
எனவும், வ்பனசீலன பிரிலக ஊைகைாக வகாண்டிருக்கும் கூழ்ைஙகள் வ்பனவொ கூழ்ைஙகள் 
எனவும்குறிபபிைப்படுகினறன.

பிரிலக நிலைலை ைற்றும் பிரிலக ஊைகத்திற்கிலைவய நிைவும் விலெகளின அடிப்பலையில் 
ைற்வறாரு ேலகயில் கூழ்ைஙகள் ேலகப்படுத்தப்படுகினறன.
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கலரப்பான விரும்பும் கூழ்ைஙகளில், பிரிலக நிலைலைக்கும் பிரிலக ஊைகத்திற்கும் இலைவய 
ேலுோன கேரச்சி விலெ நிைவுகிறது. எடுத்துக்காடடுகள்: புரதம் ைற்றும் ஸைாரச் ஆகியேற்றின கூழ்ை 
கலரெல்கள். இலே அதிக நிலைபபுத் தனலை வகாண்ைலே, எளிதில் வீழ்்படிோேதில்லை.அலே 
வீழ்்படிோன பினனரும் கூை, பிரிலக ஊைகத்லத வெரத்து மீைவும் கூழ்ைநிலைக்கு வகாண்டுேர இயலும்.

கலரப்பான வேறுக்கும் கூழ்ைஙகளில், பிரிலகநிலைலைக்கும் பிரிலக ஊைகத்திற்கும் இலைவய 
கேரச்சி விலெகள் ஏதுமில்லை. இலே குலறந்த நிலைபபுத் தனலை வகாண்ைலேகைாகும், வைலும் 
எளிதில் வீழ்்படிோகினறன.ஆனால், பிரிலக ஊைகத்லத வெரப்பதன மூைம் மீண்டும் இேற்லற 
உருோக்க இயைாது.அலே, ஒரு குறிபபிடை வநரத்திற்கு பிறகு தாைாகவே திரிந்துவிடுகினறன. இலே 
மீைாக் கூழ்ைஙகள் எனறலழக்கப்படுகினறன.

எடுத்துக்காடடுகள்: வகால்டு, சில்ேர, பிைாடடினம் ைற்றும் காப்பர கூழ்ைஙகள்.
பிரிலகநிலைலை ைற்றும் பிரிலக ஊைகத்தின இயற்நிலைலைகளின அடிப்பலையில் 

கூழ்ைஙகளின ேலககள் பினேரும் அடைேலையில் ்படடியலிைப்படடுள்ைது.
பிரிககநிக்லகம மற்றும் பிரிகக ஊடகத்தின் இயற்நிக்லகமகளின் அடிப்பகடயில் 
கூழமஙகளின் வககப்பாடு.

வ.எண பிரிகக ஊடகம் பிரிககநிக்லகம கூழமத்தின் பபயர எடுத்துககாட்டுகள்

1. ோயு நீரைம் நீரைகாற்று 
கலரெல்

மூடு்பனி, 
வதளிபபு காற்று 

கலரெல்.

2. ோயு திண்ைம் திண்ைகாற்று 
கலரெல்

புலக, தூசி 
வ்பானற காற்று 
ைாசு்படுத்திகள்.

3. நீரைம் ோயு நுலர
கைக்கப்படைகிரீம்,

வேவிங கிரீம்,
வொைா நீர, நுலர.

4. நீரைம் நீரைம் ்பால்ைம் ்பால், கிரீம்,
லையவனஸ.

5. நீரைம் திண்ைம் கூழ்ை கலரெல் இஙக், வ்பயிண்ட,

கூழ்ைநிலையில்வகால்டு.

6. திண்ைம் ோயு திண்ை நுலரபபு
நுலரக்கல், 
நுலர்பஞ்சு

இரப்பர, வராடடி(பிரட).

7. திண்ைம் நீரைம் களி வேண்வைய், 
்பாைாலைக்கடடி.

8. திண்ைம் திண்ைம் திண்ைம்கூழ்ை 
கலரெல்

முத்துகள், ைாறுநிற ைணிக்கல், 
நிறமுள்ை கண்ைாடி,  
உவைாக கைலேகள், 

கூழ்ைநிலையில்பிரிலகயலைந்த 
யூடிலிக்குகள்.
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10.5.2 கூழமஙககள ்தயாரித்்தல்
வ்பரும்்பாைான நீரவிரும்பும் வ்பாருடகலை, நீருைன வெரத்து, வேப்பப்படுத்தி அேற்றின 

கூழ்ைக்கலரெல்கள் உருோக்கப்படுகினறன. இரப்பர, வ்பனசீன உைன கூழ்ைக்கலரெலை 
உருோக்குகிறது. வொபபுகலை நீருைன வெரக்கும்வ்பாது தனனிச்லெயாக கூழ்ைக்கலரெலை 
உருோக்குகிறது.வ்பாதுோக, கூழ்ைஙகள் பினேரும்முலறகலை ்பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகினறன.
i.  பிரிககமுகற:  இம்முலறயில், வ்பரிய துகள்கள், கூழ்ைத்துகள் அைவிற்கு 

உலைக்கப்படுகினறன.
ii. ப்தாகுப்புமுகற:இம்முலறயில், சிறிய அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகள், வ்பரிய கூழ்ை 

அைவிைான துகள்கைாக ைாற்றப்படுகினறன.
1) பிரிகக முகறகள்:
(i) இயந்திரப் பிரிகக முகற:

கூழ்ை ஆலைலய ்பயன்படுத்தி, திண்ைஙகள் கூழ்ைத்துகள் அைவிற்கு அலரக்கப்படுகினறன.
இந்த கூழ்ைஆலையில் எதிவரதிர திலெகளில், அதிவேகத்தில், ஏறத்தாழ ஒரு நிமிைத்தில் 7000 
சுழற்சிகள்ேலர சுழலும் உவைாக தடடுக்கள் லேக்கப்படடுள்ைன.

��ம ஆைல

ப����கைள� ெகா�ட
ரவ
 கைரச
 

படம் 10.8 கூழம நிக்ல

இரண்டு தடடுகளுக்கிலைவய உள்ை இலைவேளிலய ெரிவெய்ேதன மூைம் வதலேயான 
உருேைவு வகாண்ை கூழ்ைதுகள்கலைப வ்பறமுடியும்.

இந்த முலறலயப ்பயன்படுத்தி இஙக் ைற்றும் கிராஃல்பட கூழ்ைஙகள் தயாரிக்கப்படுகினறன.

(ii) மின்னாற் பிரிகக முகற:
முதனமுதலில் 1898 ல் ஜாரஜ் பிரடிக் என்பேரால்,்பழுபபுநிற பிைாடடின 

கூழ்ைம் தயாரிக்கப்படைது. ்பனிக்கடடிகைால் சூழப்படை நீரினுள் லேக்கப்படடுள்ை 
பிைாடடின மினமுலனகளுக்கிலைவய, ஒரு மினவில் உருோக்கப்படுகிறது. 
 1 amp /100 V அைவுலைய மினவனாடைத்லத ்பயன்படுத்தி உருோக்கப்படும் மினவில்ைானது 
உவைாகத்லத ஆவியாக்குகிறது, இது உைனடியாக குளிரந்து, கூழ்ைகலரெலை உருோகுகிறது. இந்த 
முலறலய ்பயன்படுத்தி காப்பர, சில்ேர, வகால்டு, பிைாடடினம் வ்பானற ்பல்வேறு உவைாகஙகளின 
கூழ்ைக்கலரெல்கள் தயாரிக்கப்படுகினறன. கூழ்ைக் கலரெலை நிலைப்படுத்துேதற்காக, கார 
லைடராக்லெடுகள் நிலைப்படுத்தும் காரணிகைாக வெரக்கப்படுகினறன.
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ஸவேட்பரக் என்பேர இந்த 
முலறயில் சிை ைாற்றஙகலை 
உருோக்கினார. நீரைஙகளின 
வேதிச்சிலதலே தடுக்கும் உயர 
அதிரவேண் வகாண்ை ைாறுதிலெ 
மினவனாடைத்லத ்பயன்படுத்தி 
வ்பனவைன, ஈதர ைற்றும் வ்பனசீன 
வ்பானற எளிதில் தீப்பற்றும், கரிை 
நீரைஙகளின கூழ்ைக் கலரெல்கலை 
அேர தயாரித்தார. 
(iii) மீபயாலிப் பிரிகக முகற:

20kHz (வகடகும் எல்லை) க்கும் 
அதிகைான அதிரவேண் வகாண்ை 
ஒலிஅலைகலைப ்பயன்படுத்தி வ்பரிய 
உருேைவு வகாண்ை வதாஙகல் 
துகள்கலை,கூழ்ைத்துகள் அைவிற்கு 
சிலதக்க முடியும்.

��
எ�ெண� 

பாதரச�

�வா��� �மா
	 

� அ��வா��

படம் 10.10 மீபயாலிப்பிரிகக முகற

கிைாஸ என்பேர ்பாதரெத்லத, அதிக அதிரவேண் வகாண்ை மீவயாலி அதிரவுகளுக்கு உட்படுத்தி 
்பாதரெ கூழ்ைத்லத தயாரித்தார.

அதிரோக்கிகைால் உருோக்கப்படும் மீவயாலி அதிரவுகள் எண்வைய் ேழியாக ்பரவி , கைனில் 
நீருைன லேக்கப்படடுள்ை ்பாதரெத்திற்கு கைத்தப்படுகிறது.
(iv) கூழமமாககல்:

தகுந்த மின்பகுளிகலை வெரப்பதன மூைம், வீழ்்படிோக்கப்படை துகள்கலை கூழ்ைநிலைக்கு 
ைாற்ற இயலும். இந்த வெயல்முலறயானது கூழ்ைைாக்கல் என வ்பயரிைப்படுகிறது. வைலும் வெரக்கப்படை 
மின்பகுளியானது கூழ்ைைாக்கும் காரணி அல்ைது விரவுதல் காரணி எனறலழக்கப்படுகிறது. 

AgCl   AgClHCl →
��ப�� ��ம�

+–
உேலாக���ைனக�

���� ��

ப��க�க�

படம் 10.9 பிரடிகவில் முகற
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2) ப்தாகுப்பு முகறகள்:
கூழ்ை உருோகத்திற்கு வதலேயான வ்பாருைானது, சிறிய துகள்கைாகவோ, மூைக்கூறுகள் 

அல்ைது அயனிகைாகவோ இருந்தால், அலே வதாகுபபு முலறகலை ்பயன்படுத்தி கூழ்ைத்துகள் 
அைவிற்கு ைாற்றப்படுகினறன. கூழ்ை அைவிலுள்ை துகள்கலை தயாரிக்கும்வ்பாது மிகவும் கேனமுைன 
இருத்தல் அேசியம், இல்லைவயனில் வீழ்்படிோக்கல் நிகழக்கூடும்.கூழ்ைத் துகள்கலை தயாரிக்க 
்பயன்படும் வேதி முலறகள் பினேருைாறு.
(i) ஆகசிஜவனற்றம்:

சிை அவைாகஙகளின கூழ்ை கலரெல்கள் இம்முலறயில் தயாரிக்கப்படுகினறன.
(a) லைடரவயாடிக் அமிைத்லத அவயாடிக் அமிைத்துைன வெரக்கும்வ்பாது, I2 கூழ்ைம் கிலைக்கிறது.

HIO +5HI 3H O+I (Sol)3 2 2→
(b) H2Se கலரெலின ேழிவய O2 லே வெலுத்தும்வ்பாது, வெலீனியம் கூழ்ைம் கிலைக்கிறது.
 H Se+O 2H O+Se(sol)2 2 2→
(ii) ஒடுககம்:

கூழ்ை கலரெல்கலை உருோக்க, பீலனல் லைடரசீன, ஃ்பாரைால்டிலைடு வ்பானற ்பல்வேறு 
கரிை வெரைஙகள் ்பயன்படுகினறன. எடுத்துக்காடைாக:, ஃ்பாரைால்டிலைலை ்பயன்படுத்தி, ஆரிக் 
குவைாலரலை ஒடுக்குேதன மூைம் வகால்டு கூழ்ைம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

2AuCl +3HCHO+3H O 2Au(sol)+6HCl+3HCOOH3 2 →
(iii) நீராற்பகுத்்தல்

குவராமியம் ைற்றும் அலுமினியம் வ்பானற உவைாகஙகளின லைடராக்லெடு கூழ்ைஙகள் இந்த 
முலறலய ்பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகினறன.
எடுத்துககாட்டாக,

FeCl +3H O Fe(OH) +3HCl3 2 3→

(iv) இரட்கடச் சிக்தவு
இந்த முலறயானது நீரில் கலரயாத கூழ்ைக்கலரெல்கலை தயாரிக்க ்பயன்படுகிறது. ஆரெனிக் 

ஆக்லெடு கலரெலின ேழிவய லைடரஜன ெல்ல்படு ோயுலே வெலுத்தும்வ்பாது, ைஞ்ெள் நிற ஆரெனிக் 
ெல்்படு கூழ்ைம் வ்பறப்படுகிறது.

As O +3H S As S +3H O2 3 2 2 3 2→

(v) சிக்தத்்தல்
நீரக்கப்படை வொடியம் தவயாெல்வ்பட கலரெலுைன சிை துளிகள் அமிைத்லத வெரக்கும்வ்பாது, 

வொடியம் தவயாெல்வ்பட சிலதேலைேதால் உருோகும் நீரில் கலரயாத தனித்த ெல்்பர அணுக்கள் 
ஒனறிலைந்து சிறிய திரடசிகைாக ஒனறிலைகினறன. கூழ்ைத் துகள் அைவிற்குள் உருோகும் 
இந்த திரடசிகள் அேற்றின அைலேப வ்பாருத்து கலரெலுக்கு நீைம், ைஞ்ெள் ைற்றும் சிேபபு வ்பானற 
வேவவேறு நிறஙகலை ேழஙகுகினறன.

2- +
2 3 2 2S O +2H S+H O+SO�

sol

3) ககரப்பான் மாற்றத்தின் மூ்லம் கூழம ்தயாரிப்பு:
்பாஸ்பரஸ அல்ைது ெல்்பர வ்பானற சிை வெரைஙகலை ஆல்கைாலில் கலரத்து, அக்கலரெலை நீரில் 

ஊற்றுேதன மூைம் கூழ்ைக் கலரெல்கள் வ்பறப்படுகினறன. இலே நீரில் கலரயாத காரைத்தினால் 
கூழ்ை கலரெல்கலை உருோக்குகினறன.

ஆல்கைாலில் உள்ை P + நீர →	P(கூழ்ைம்).
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10.5.3 கூழமஙககள தூய்கமயாககு்தல்
வேவவேறு முலறகளில் தயாரிக்கப்படுேதால் கூழ்ைக்கலரெல்கள் ைாசுக்கலை 

வகாண்டிருக்கைாம். இந்த ைாசுக்கள் நீக்கப்பைவில்லை எனில் அலே கூழ்ைஙகலை நிலையற்றதாக்கி 
வீழ்்படிோக்கிவிைக்கூடும். இந்நிகழ்வு திரிதல் எனறலழக்கப்படுகிறது.எனவே, கூழ்ைஙகளின 
நிலைத்தனலைலய அதிகப்படுத்த இந்த ைாசுக்கலை,முக்கியைாக மின்பகுளிகலை நீக்க வேண்டும். 
கூழ்ைக்கலரெலின தூய்லையாக்கல் பினேரும்முலறகலை ்பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படுகிறது.
 (i) கூழ்ைபபிரிபபு  (ii) மினனாற் கூழ்ைபபிரிபபு  (iii) நுண்ேடிகடைல்.

(i) கூழமப்பிரிப்பு: 
1861 ஆம் ஆண்டு T. கிரைாம் என்பேர, ஒருகூறுபுகவிடும் ெவலேப (கூழ்ைபிரிப்பான)  

்பயன்படுத்தி கூழ்ைக் கலரெலிலிருந்து மின்பகுளிகலை பிரித்வதடுத்தார. இம்முலறயில், கூழ்ைக் 
கலரெைானது ஒருகூறுபுகவிடும் ெவவினால் வெய்யப்படை ல்பக்குள் எடுத்துக்வகாள்ைப்படுகிறது. 
இந்த ல்பயானது ஓடும் நீருள்ை முகலேயில் 
அமிழ்த்து லேக்கப்படுகிறது. ெவவு ல்பக்குள் 
உள்ைமின்பகுளிகள்ெவவின ேழியாக ஊடுருவி 
வேளிவயறி நீரினால் நீக்கப்படுகிறது.

சிறுநீரக பிறழியக்கத்தின 
காரைைாக இரத்தத்தினுள் 
மின்பகுளிச் வெறிவுகள் 
அதிகரித்து நச்சுத் தனலை 

உருோகிறது.ஐவொைானிக் உபபுக் கலரெலில் 
லேக்கப்படடுள்ை குறிபபிடை நீைமுள்ை ஒருகூறு 
புகவிடும் ெவவின ேழிவயவநாயாளியின 
இரத்தத்லத வெலுத்தி லையாைசிஸ சிகிச்லெ 
அளிக்கப்படுகிறது.

ெத��மா?
த�க���� 

ii) மின்னாற் கூழமபிரிப்பு:
கூழ்ைக் கலரெலிருந்து மின்பகுளிகள் 

வேளிவயறும் நிகழ்ோனது மினபுைத்தில் 
லேக்கப்படும்வ்பாது வேகைாக நிகழ்கிறது.  . 
மின்பகுளி ைாசுக்கலைக் வகாண்டுள்ை 
கூழ்ைக்கலரெைானது இரண்டு கூழ்ைபிரிபபு 
ெவவுகளுக்கிலைவய லேக்கப்படுகிறது. இதன இருபுறமும் நீர நிரம்பிய தனியலறகள் அலைந்துள்ைன.
மினொரத்லத ்பாய்ச்சும்வ்பாது, ைாசுக்கள்நீர நிரம்பிய தனியலறகளுக்குள் வெல்கினறன. இந்த 
ைாசுக்கள் அவேபவ்பாது நீக்கப்படுகினறன.மினவனாடைத்லத ்பயன்படுத்துேதால் மின்பகுளிகளின 
ஊடுருேல் வேகைாக நிகழ்கிறது. எனவே இச்வெயல்முலறயானது  கூழ்ைபபிரிபல்பவிை துரிதைானது.
iii) நுணவடிகட்டல்

ொதாரை ேடிதாளிலுள்ை நுண்துலைகள் கூழ்ைத் துகள்கலை கைந்து வெல்ை அனுைதிக்கினறன. 
நுண்ேடிகடைலில் ்பயன்படுத்தப்படும் ெவவுகைானலே, வகால்வைாடியன, ்பளிஙகுத்தாள் அல்ைது 
விஸகிங வகாண்டு தயாரிக்கப்படுகினறன. இந்த நுண்ேடிதாடகலைக் ்பயன்படுத்தி கூழ்ைஙகலை 
ேடிகடடும்வ்பாது, கூழ்ைத்துகள்கள்ேடிதாளிவைவய தஙகுகினறன. வைலும்,ைாசுக்கள்கழுேப்படடு 
நீக்கப்படுகினறன.
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படம் 10.11 மின்னாற் கூழமபிரிப்பு
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அழுத்தத்லத ்பயன்படுத்தி இச்வெயல்முலற விலரோக்கப்படுகிறது. மின்பகுளிகளிைமிருந்து 
கூழ்ைத் துகள்கலை நுண்ேடிதாள் ேழியாக ேடிகடடி நீக்கும் வெயல்முலறயானது நுண்ேடிகடைல் 
எனறலழக்கப்படுகிறது. வகால்வைாடியன என்பது ஆல்கைால் ைற்றும் நீரக்கைலேயில்  4% லநடவரா 
வெல்லுவைாஸ கலரந்துள்ை கலரெைாகும்.
10.5.4 கூழமஙகளின் பணபுகள்
1) நிறம்:

ஒரு கூழ்ைத்தின நிறமும், அவத வெரைம் திரைாக இருக்கும்வ்பாது வ்பற்றிருக்கும் நிறமும் 
எபவ்பாழுதும் ஒனறாக இருப்பதில்லை.எடுத்துக்காடைாக, நீரக்கப்படை ்பாலின நிறம் எதிவராளிக்கப்படை 
ஒளியில் நீைநிறைாகவும், ஊடுருவிய ஒளியில் சிேபபு நிறைாகவும் புைப்படுகிறது. கூழ்ைக் கலரெலின 
நிறைானது பினேரும் காரணிகலை வ்பாருத்தலைகிறது.

(i) தயாரிபபுமுலற
(ii)  ஒளிமூைத்தின அலைநீைம்.
(iii)  கூழ்ைத் துகளின அைவு ைற்றும் ேடிேம்
(iv)  எதிவராளிக்கப்படை ஒளியிைா அல்ைது ஊடுருவிய ஒளியிைா எதில் ்பாரலேயாைர 

வநாக்குகிறார?

2) உருவளவு:
கூழ்ைத் துகள்களின உருேைவு 1mµ லிருந்து 1µm விடைம் ேலர வேறு்படுகினறன.

3)  கூழமகககரசல்கள் இரணடு பவவவவறு நிக்லககளக பகாணடுள்ள ப்லபடித்்தான 
க்லகவகள்: கூழ்ைபிரிபபு, நுண்ேடிகடைல் ைற்றும் மீலையவிைக்கம் ஆகிய வொதலனகள் 
கூழ்ைக்கலரெல்கலை ்பை்படித்தான தனலை வகாண்ைலே என்பலத வதளிோக காடடினாலும்,  
அண்லைக் காைஙகளில் கூழ்ைக் கலரெல்கைானலே எல்லைக் வகாடடு ேலககைாகத்தான 
கருதப்படுகினறன.

4) வடிதிறன்:
ொதாரை ேடிதாளில் உள்ை நுண்துலைகள் வ்பரியதாக இருப்பதால் கூழ்ைத் துகள்கள் எளிதாக 

ேடிதாளின ேழிவய ேடிந்து வெல்கினறன.
5) அமராத்்தன்கம:

கூழ்ைகலரெல்கள் அதிக நிலைபபுத் தனலை ோய்ந்தலே.அதாேது, அலே புவிஈரபபு விலெயால் 
்பாதிக்கப்படுேதில்லை.

6) பசறிவு மற்றும் அடரத்தி
நீரக்கப்படை நிலையிலுள்ை கூழ்ைகலரெல்கள் அதிகநிலைபபுத் தனலை வகாண்ைலே. 

ஊைகத்தின கனஅைவு குலறக்கப்படும்வ்பாது திரிதல் நிகழ்கிறது. வ்பாதுோக, வெறிவு குலறயும்வ்பாது 
கூழ்ைத்தின அைரத்தியும் குலறகிறது.
7) விரவுத் திறன்

உண்லைக் கலரெல்கலைப வ்பால் இல்ைாைல், ெவவுகளின ேழிவய கூழ்ைஙகள் குலறந்தைவு 
விரவுத்திறலனக் வகாண்டுள்ைன .

8) ப்தாககசார பணபுகள்
கூழ்ைக் கலரெல்கள் வதாலகொர ்பண்புகலைப வ்பற்றுள்ைன. அதாேது, வகாதிநிலை ஏற்றம், 

உலறநிலைத் தாழ்வு ைற்றும் ெவவூடு ்பரேல் அழுத்தம். கூழ்ை துகள்களின மூைக்கூறு எலைலய 
கைக்கிை ெவவூடு ்பரேல் அழுத்த ைதிபபுகள் ்பயன்படுகினறன.
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9) கூழமதுகள்களின் வடிவம்
கூழ்ைதுகள்களின வேவவேறு ேடிேஙகலை அறிந்துவகாள்ளுதல் மிக சுோரசியைானதாகும் . 

சிை எடுத்துக்காடடுகள் இஙவக வகாடுக்கப்படடுள்ைன.

கூழமநிக்லயில்துகள்கள் வடிவம்

As S2 3
வகாை ேடிேம்

Fe(OH)3 கூழ்ைம், நீைநிற வகால்டு கூழ்ைம் தடடு ேடிேம்

W3O5 கூழ்ைம் 
(ைஙஸடிக் அமிை கூழ்ைம்) 

தண்டு ேடிேம்

10) ஒளியியல் பணபு
கூழ்ைஙகள்ஒளியியல் ்பண்புகலைப வ்பற்றுள்ைன. ஒரு ஒரு்படித்தானகலரெலை, ஒளியின 

திலெயிவைவய காணும்வ்பாது அது வதளிோக புைப்படுகிறது, ஆனால் வெஙகுத்து திலெயில் 
இருண்ைதாக புைப்படுகிறது.

ஒ�

கைரச� ��ம�கைரச�

படம் 10.12 டிணடால்  விகளவு

ஆனால் கூழ்ைக் கலரெல் ேழிவய ஒளி ்பயனிக்கும்வ்பாது, அது எல்ைா திலெகளிலும் 
சிதறடிக்கப்படுகிறது. இவவிலைோனது ஃ்பாரவைோல் முதனமுதலில் கண்ைறியப்படைது. ஆனால், 
டிண்ைால் இலத வதளிோக ஆராய்ந்தார, எனவே இது டிண்ைால் விலைவு எனறலழக்கப்படுகிறது. 
கூழ்ைத் துகள்கள்ஒளியின ஒரு ்பகுதிலய உறிஞ்சிக்வகாள்கினறன, ஒளியின மீதமுள்ை ்பகுதியானது 
கூழ்ைத்தின புறப்பரபபிலிருந்து எல்ைா திலெகளிலும் சிதறடிக்கப்படுகிறது. எனவே ஒளியின தைம் 
வதளிோக புைப்படுகிறது.
11) இயககவியல் பணபு

நீரில் மிதக்கவிைப்படை ைகரந்த துகள்கலை மீநுண்வைாக்கி ேழிவய காணும்வ்பாது அலே 
சீரற்ற, தாறுைாறான இயக்கத்லத வகாண்டிருப்பலத ரா்பரட பிவரைன கண்ைறிந்தார.இந்நிகழ்வு 
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கூழ்ைத் துகள்களின பிவரைனியன இயக்கம் எனறலழக்கப்படுகிறது.இலத பினேருைாறு விைக்க 
முடியும். கூழ்ைத் துகள்கள்வதாைரந்து பிரிலக ஊைக மூைக்கூறுகளுைன வைாதுேதால் அலே 
தாறுைாறான, சீரற்ற, வதாைர இயக்கத்லத வ்பறுகினறன.
பிபரளனியன் இயககத்க்த 
பயன்படுத்தி நாம்,
I. அேவகடவரா எண்லை 

கைக்கிைைாம்.

II. வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது 
துகள்களின ஓயாத, அதிவேக 
இயக்கமும் அதிகரிப்பதாக கருதும் 
இயக்கவியல் வகாள்லகலய 
உறுதிப்படுத்தைாம்.

III. கூ ழ் ை ங க ளி ன 
நி ல ை ப பு த் த ன ல ை ல ய 
புரிந்து வகாள்ைைாம்: 
துகள்கள்வதாைரந்து, அதிவேக 
இயக்கத்தில் இருப்பதால் 
ஒனறுக்வகானறு வநருஙகி ேந்து 
ஒனறிலைேதில்லை.அதாேது, 
துகள்களின மீது புவிஈரபபு விலெ 
வெயல்்படுேலத பிவரைனியன 
இயக்கம் அனுைதிப்பதில்லை.

12) மின்னாற் பணபு 
(i)  பைல்ம்வைாட்ஸ் மின் 

இரட்கட அடுககு
கூழ்ைத்துகளின புறப்பரபபின 

வதரந்த ்பரபபு கேரும் தனலையினால், 
ஒரு குறிபபிடை ேலக அயனிகள் 
ைடடுவை ்பரபபுகேரப்படுகினறன. 
இந்த அடுக்கானது ஊைகத்திலுள்ை, 
எதிரான மினசுலை வகாண்ை 
அயனிகலை கேரந்திழுக்கிறது. 
எனவே, பிரிபபு எல்லையில் மின 
இரடலை அடுக்கு அலைக்கப்படுகிறது.
இது வைல்ம்வைாடஸ மின இரடலை அடுக்குஎனறலழக்கப்படுகிறது. அருகருவக உள்ை 
கூழ்ைத்துகள்கள் ஒவரேலக மினசுலைலய வ்பற்றிருப்பதால் வநருஙகிேந்து ஒனறிலைய முடியாது. 
எனவே இது கூழ்ைத்தின நிலைபபுத் தனலைலய விைக்குேதற்கு உதவுகிறது.
(ii) மின்முகனக கவரச்சி :

நீரவிரும்பும் கூழ்ைக்கலரெலில் அமிழ்த்தி லேக்கப்படடுள்ை பிைாடடின மினமுலனகளின ேழிவய 
மினனழுத்த வேறு்பாடலை உருோக்கும் வ்பாது பிரிலகயலைந்த கூழ்ை துகள்கள் ஒரு குறிபபிடை 

�ெரௗ�ய� இய�க�

படம் 10.13 பிபரளனியின் இயககம்
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படம் 10.14 மின் இரட்கட அடுககு
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மினமுலனலய வநாக்கி 
நகருகினறன .மினபுைத்தில் 
கூழ்ைத் துகள்கள் நகரும் இந்த 
நிகழ்ோனது மினமுலனக் 
கேரச்சி அல்ைது எதிர 
மினோய் வதாஙகைலெவு 
எ ன ற ல ழ க் க ப ்ப டு கி ற து . 
கூழ்ைத் துகள்கள் எதிரமின 
முலனலய வநாக்கி நகரந்தால், 
அலே வநரமினசுலைலய 
(+) வ்பற்றுள்ைன எனவும், 
வ ந ர மி ன மு ல ன ல ய 
வநாக்கி நகரந்தால், அலே 
எ தி ர மி ன சு ல ை ல ய 
வ்பற்றுள்ைன எனவும் வ்பாருள் 
வகாள்ைைாம். அதாேது கூழ்ைத் துகளின நகரவு திலெலய வ்பாருத்து அேற்றின மினசுலைலய நாம் 
தீரைானிக்க முடியும். எனவே, மினமுலனக் கேரச்சியானது கூழ்ைத் துகள்களின மினசுலைலயகண்ைறிய 
்பயன்படுகிறது.

மின்முகனககவரச்சிகய பயன்படுத்தி மின்சுகம கணடறியப்பட்ட கூழமஙகளுககான  
சி்லஎடுத்துககாட்டுகள் கீவழ பகாடுககப்பட்டுள்ளன.

வநரமின் சுகம பகாணடகூழமஙகள் எதிரமின் சுகம பகாணட கூழமஙகள்
ஃவ்பரரிக் லைடராக்லெடு Ag, Au & Pt

அலுமினியம்லைடராக்லெடு ஆரெனிக் ெல்ல்படு
கார ொயஙகள் களிைண்

ஹீவைாகுவைாபின ஸைாரச்
(iii) மின்னாற் சவவூடுபரவல்

ஒரு கூழ்ைக்கலரெல் நடுநிலைத் தனலை வகாண்ைது.எனவே கலரெலிலுள்ை பிரிலகதுகள்களின 
மினசுலைக்கு ெைைான ஆனால் எதிரான மினசுலைலய ஊைகம் வ்பற்றிருக்கும். கூழ்ைத் துகள்களின 
இயக்கம் தலை வெய்யப்படடுள்ைவ்பாது, மினபுைத்தி,ல் கூழ்ைத்துகள்கள் நகரும் திலெக்கு 
எதிரதிலெயில் ஊைகம் நகருகிறது.மினபுைத்தில் பிரிலக ஊைகம் நகரும் இச்வெயல்்பாைானது 
மினனாற் ெவவூடு்பரேல் எனறலழக்கப்படுகிறது.
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படம் 10.16 மின்னாற் சவவூடு பரவல்
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படம் 10.15 மின்முகனக கவரச்சி
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13. திரிந்துவபா்தல் அல்்லது வீழபடிவா்தல்
கூழ்ைத் துகள்களின துகள்திரடைல் ைற்றும் அடியில் தஙகுதல் நிகழ்ோனது திரிந்துவ்பாதல் 

எனறலழக்கப்படுகிறது.திரிந்துவ்பாதலின ்பல்வேறு முலறகள் கீவழ வகாடுக்கப்படடுள்ைன.
(i) மின்பகுளிகலை வெரத்தல்
(ii) மினமுலனக் கேரச்சி
(iii) எதிவரதிர மினசுலை வகாண்ை கூழ்ைஙகலை கைத்தல்
(iv) வகாதிக்கலேத்தல் 

(i) மின்பகுளிகள் வசரத்்தல்
ஒரு எதிரமின அயனியானது, வநரமினசுலை வகாண்ை கூழ்ைத்திலன வீழ்்படிோக்குகிறது. 

இதன வநரைாறும் உண்லை.
அயனியின இலைதிறன அதிகைாக உள்ைவ்பாது, அதன விழ்்படிோக்கும் திறன அதிகரிக்கிறது.
எடுத்துக்காடைாக, 
சிை வநரமின ைற்றும் எதிரமின அயனிகளின வீழ்்படிோக்கும் திறன பினேரும் ேரிலெயில் 

அலைகிறது. 
Al >Ba >Na3+ 2+ +  , இவதவ்பாை Fe(CN) SO Cl6

-[ ] > >− −3

4
2

2 ைணி வநரத்தில், ஒரு கூழ்ைக்கலரெலை வீழ்்படிோக்குேதற்கு வதலேப்படும் குலறந்த்படெ 
வெறிலே (மில்லிவைால்கள் / லிடைர) அைவிடுேதன மூைம்  ஒரு மின்பகுளியின வீழ்்படிோக்கும் திறன 
நிரையிக்கப்படுகிறது. இந்த ைதிப்பானது, துகள்திரடடு ைதிபபு  எனறலழக்கப்படுகிறது. துகள்திரடடு 
ைதிபபு குலறவு எனில் வீழ்்படிோக்கும் திறன அதிகம்.   

(ii) மின்முகனககவரச்சி:
மினமுலனக் கேரச்சியினவ்பாது மினசுலைவ்பற்ற கூழ்ைத் துகள்கள் எதிரான மினசுலைவ்பற்ற 

மினமுலனலய வநாக்கி நகருகினறன. இதற்கு காரைம் கூழ்ைஙகளின மினசுலை நடுநிலையாக்கப்பை 
வேண்டும் என்பவத ஆகும். துகள்கள் மினசுலைலய இழந்தவுைன வீழ்்படிோக்கப்படுகினறன.

(iii) எதிபரதிர மின்சுகம பகாணட கூழமஙககள க்லத்்தல்
எதிவரதிரான மினசுலைகலைக் வகாண்ை கூழ்ைஙகலை ஒனறாக கைக்கும்வ்பாது, 

ஒனலறவயானறு திரிந்துவ்பாகச் வெய்கினறன. துகள்களின புறப்பரபபிலிருந்து அயனிகள் 
வேளிவயறுேவத இதற்கு காரைம்.

(iv) பகாதிகககவத்்தல் 
வகாதிக்கலேக்கும்வ்பாது, வைாதல்கள் அதிகரிப்பதால், கூழ்ைத் துகள்கள் ஒனறிலைந்து 

வீழ்்படிோகினறன.

14. பாதுகாப்பு நடவடிககக:
வ்பாதுோக, கலரப்பான வேறுக்கும் 

கூழ்ைஙகள் சிறிதைவு மின்பகுளிகள் இருந்தாவை 
எளிதில் வீழ்்படிோகினறன. ஆனால், சிறிதைவு 
கலரப்பான விரும்பும் கூழ்ைம் வெரத்து அலே 
நிலைப்படுத்தப்படுகினறன.

வகால்டுகூழ்ைத்லத ்பாதுகாக்க அதனுைன 
சிறிதைவு வஜைாடடின வெரக்கப்படுகிறது.

கூழமம் வகால்டு எண
வஜைாடடின 0.005-1

முடலை வேண்கரு 0.08-0.10

அரபு வகாந்து 0.1-0.15

உருலைக்கிழஙகு 
ஸைாரச்

25

XII U10-Surface Chemistry.indd   102 9/12/2019   12:20:49 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



103

ஒரு கூழ்ைத்தின ்பாதுகாக்கும் திறலன அறிய சிக்ைாண்டி என்பேர ” வகால்டு எண்” எனும் வொற் ்பதத்லத 
உருோகினார. 10ml வகால்டு கூழ்ைத்துைன 1ml10% NaCl கலரெலை வெரக்கும்வ்பாது, வீழ்்படிோதலை 
தடுக்க வதலேப்படும் நீரவிரும்பும் கூழ்ைத்தின மில்லிகிராம் எண்ணிக்லகயானது வகால்டு எண் என 
ேலரயறுக்கப்படுகிறது. வகால்டுஎண் ைதிபபு குலறவு எனில் ்பாதுகாக்கும் திறன அதிகம்.

10.6 பால்மஙகள்
்பால்ைஙகள் என்பலே ஒரு நீரைத்தில் ைற்வறாரு நீரைம்  விரவியுள்ை கூழ்ைக்கலரெல்கைாகும்.

வ்பாதுோக இரண்டு ேலகயான ்பால்ைஙகள் உள்ைன.
(i) எணபைய்விரவிய நீர(O/W) (ii) நீரவிரவிய எணபைய் (W/O)

எடுத்துககாட்டு:
வகடடியான ைெகுகள்  (Stiff greases) என்பலே எண்வைய்யில் நீர விரவியுள்ை ்பால்ைஙகைாகும்.

அதாேது நீரானது உயவு எண்வைய்யில் விரேச் வெய்யப்படடுள்ைது.
ஒரு நீரைத்லத, ைற்வறாரு நீரைத்தில் விரேச்வெய்து ்பால்ைஙகலை தயாரிக்கும் 

வெயல்முலறயானது ்பால்ைைாக்கல் எனறலழக்கப்படுகிறது.
இரண்டு நீரைஙகலை கைக்குேதற்காக,  கூழ்ை ஆலைலய ஒரு்படித்தாக்கியாக ்பயன்படுத்திக் 

வகாள்ை முடியும். அதிக நிலைபபுத் தனலை வகாண்ை ்பால்ைத்லத வ்பற அதனுைன சிறிதைவு 
்பால்ைைாக்கி அல்ைது ்பால்ம்ைாக்கும் காரணி வெரக்கப்படுகிறது.

்பல்வேறு ேலக ்பால்ைக் காரணிகள் உள்ைன.
i. வ்பரும்்பாைான கலரப்பான விரும்பும் கூழ்ைஙகளும் ்பால்ைைாக்கிகைாக வெயல்்படுகினறன. 

எடுத்துக்காடடு: ்பலெ, வஜைாடடின.
ii. வொபபு ைற்றும் ெல்்பானிக் அமிைஙகள் வ்பானற முலனவுற்ற வதாகுதிகளுைன கூடிய நீண்ை 

ெஙகிலிச் வெரைஙகள்.
iii. களிைண் ைற்றும் விைக்குக் கரி வ்பானற நீரில்கலரயாத ைாவுப வ்பாருடகளும் ்பால்ைைாக்கிகைாக 

வெயல்்படுகினறன.

பால்மத்தின் வகககய கணடறி்தல்:
பினேரும்வொதலனகளின மூைம் இருேலக ்பால்ைஙகலை கண்ைறிய முடியும்.

(i) சாய வசா்தகன:
சிறிதைவு எண்வைய்யில் கலரயும் ொயம்,்பால்ைத்துைனவெரத்து நனகு குலுக்கப்படுகிறது. நீரை 

்பால்ைம் ொயத்தின நிறத்லத ஏற்்பதில்லை. ஆனால், எண்வைய்ப ்பால்ைைானது ொயத்தின நிறத்லத 
ஏற்கிறது.  

(ii) பாகுநிக்ல வசா்தகன
்பால்ைத்தின ்பாகுநிலைத் தனலையானது வொதலனகள் மூைம் கண்ைறியப்படுகிறது. எண்வைய் 

்பால்ைஙகள் , நீரை ்பால்ைஙகலை விை அதிக ்பாகுநிலைத் தனலைலய வ்பற்றுள்ைன.
(iii) கடத்துத்திறன் வசா்தகன

நீரை ்பால்ைஙகளின கைத்துத்திறன எபவ்பாழுதும் எண்வைய் ்பால்ைஙகலை விை அதிகம்.
(iv) பரவு்தல் வசா்தகன

்பால்ைஙகலை எண்வைய் ்பரபபினமீது ்பரேச் வெய்யும்வ்பாது, நீரை ்பால்ைஙகலைவிை எண்வைய் 
்பால்ைஙகள்,  எளிதாக ்பரவுகினறன.
10.5.1 பால்மச்சிக்தவு:

்பால்ைஙகலை இரண்டு தனித்தனி அடுக்குகைாக பிரிக்க முடியும். இச்வெயல்முலறயானது 
்பால்ைச்சிலதவுஎனறலழக்கப்படுகிறது.
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பல்வவறு பால்மச்சிக்தவு உத்திகள் கீவழ பகாடுககப்பட்டுள்ளன. 
1. ஒரு ்பகுதிக்கூலற ைடடும் ோலைேடித்தல்
2. ஒரு மின்பகுளிலய வெரத்து மினசுலைலய தகரத்தல்.
3. வேதிமுலறகலை ்பயன்படுத்தி ்பால்ைக் காரணிகலை சிலதத்தல்.
4. கலரப்பான ொறு இறக்குதல் முலறலய ்பயன்படுத்தி ஒரு ்பகுதிகூலற நீக்குதல்.
5. ஒரு ்பகுதிகூலற ைடடும் உலறயலேத்தல்.
6. லையவிைக்கு விலெலய வெலுத்துதல்.
7. நீர விரவிய எண்வைய்  (W/O) ேலக ்பால்ைத்துைன நீரநீக்கும் காரணிகலை வெரத்தல்.
8. மீவயாலி அலைகலை ்பயன்படுத்துதல்.
9. உயர அழுத்தத்தில் வேப்பப்படுத்துதல்.

நிக்லகம வநரமாற்றம்:
W/O ்பால்ைத்லத O/W ்பால்ைைாக ைாற்றும் வெயல்முலறயானது நிலைலை வநர ைாற்றம் 

எனறலழக்கப்படுகிறது.
எடுத்துககாட்டாக:

வ்பாடைாசியம் வொபல்ப ்பால்ைக்காரணியாக வகாண்டுள்ை எண்வைய் விரவிய நீர்பால்ைத்துைன 
CaCl2 அல்ைது AlCl3 ஆகியேற்லற வெரப்பதன மூைம் அலத நீர விரவிய எண்வைய் ்பால்ைைாக 
ைாற்ற முடியும்.இந்த நிலைலை வநரைாற்ற ேழிமுலறயானது அண்லைக்காை ஆராய்ச்சிகளில் 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.7 கூழமஙகளின் பல்வவறு பயன்கள்
ோழ்வின ஒவவோரு அஙகத்திலும் கூழ்ைஙகள்முக்கிய ்பஙகாற்றுகினறன. ைனித உைைானது 

எண்ணிைைஙகா கூழ்ைநிலை கலரெல்கலை வகாண்டுள்ைன. நைது உைலிலுள்ை இரத்தம், தாேர 
ைற்றும் விைஙகு வெல்களிலுள்ை புவராடவைாபிைாஸைா ைற்றும் நைது இலரபல்பயிலுள்ை வகாழுபபு 
ஆகியன ்பால்ைஙகைாக உள்ைன. ்பாலிஸலைரின, சிலிக்வகானகள் ைற்றும் PVC வ்பானற வதாகுபபு 
்பை்படிகளும்கூழ்ைஙகவை ஆகும்.
உைவுகள்  ்பால், கிரீம், வேண்வைய், ஆகிய உைவுபவ்பாருடகள் கூழ்ைநிலையில்உள்ைன.
மருந்துகள்:

ஊசிமூைம் வெலுத்துேதற்கு ஏதுோக, வ்பனிசிலின ைற்றும் ஸடவரபவைாலைசின வ்பானற 
எதிரஉயிரி ைருந்துகள் கூழ்ைநிலையில் தயாரிக்கப்படுகினறன. கூழ்ைநிலையிலுள்ை வகால்டு 
ைற்றும் கூழ்ைநிலையிலுள்ை கால்சியம் ஆகியன ைானிக்குகளில் ்பயன்படுகிறது. வைக்னீஷியா 
்பால்ைம் ேயிற்று உ்பாலதகலை ெரிவெய்ய ்பயன்படுகிறது. வஜைாடடினால் ்பாதுகாக்கப்படை 
சில்ேர கூழ்ைைானது ஆரஜீரால் என அறியப்படுகிறது. இது கண் ைருந்துகளில் ்பயன்படுகிறது.
ப்தாழிற்சாக்லகளில் கூழ்ைஙகள் ்பல்வேறு வதாழிற் ்பயனகலைப வ்பற்றுள்ைன.
(i) நீரசுத்திகரிப்பு:

Al3+  அயனிகலைக் வகாண்டுள்ை ்படிகாரஙலை ்பயன்படுத்தி, குடிநீரிலுள்ை மிதக்கும் ைாசுக்கலை 
திரியச்வெய்ேதன மூைம் குடிநீர சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.

(ii) ச்லகவத் ப்தாழில்:
துணிகளிலுள்ை அழுக்கு ைற்றும் எண்வைய் பிசுக்குைன, வொபபு மூைக்கூறுகள் வெரந்து 

்பால்ைஙகள் உருோேதால் வொபபுகள் அழுக்குநீக்கிகைாக வெயல்்படுகினறன.
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(iii) வ்தால் ப்தனிடு்தல்:
விைஙகுத் வதால் என்பது வநரமின துகள்கலைக் வகாண்ை புரதஙகைாகும். இேற்றுைன ைானின 

வெரத்து, திரியச் வெய்து விலரப்பான வதால் வ்பறப்படடு ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக குவராமியம் 
உபபுகள் ்பயன்படுத்தப்படுகினறன. இவேலக குவராம் ்பதனிடுதல் மூைம் மிருதுோன, ்பை்பைப்பான 
வதாலை தயாரிக்க முடியும்.
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படம் 10.17 கழிவு நீரநீககும்

(iv) இரப்பர ப்தாழில்:
இயற்லக இரப்பரின இரப்பர ்பாைானது எதிரமின துகள்கலைக் வகாண்ை ஒரு்பால்ைைாகும். 

ெல்்பருைன வெரத்து இரப்பலர வேப்பப்படுத்தி ேல்கலனஸ வெய்யப்படை இரப்பர தயாரிக்கப்படுகிறது. 
இது லையரகள், டியூபகள் வ்பானறேற்லற தயாரிக்க ்பயன்படுகிறது.

(v) கழிவுநீர நீககம்:
கழிவுநீரானது நீரில் பிரிலகயலைந்த அழுக்கு, ைண் ைற்றும் கழிவுகலை வகாண்டுள்ைது.

இதில் மினொரத்லத வெலுத்தும்வ்பாது கழிவுபவ்பாருடகள் வீழ்்படிோகினறன. இலே உரஙகைாக  
்பயன்படுத்தப்படுகினறன.

(vi) காட்பரல் வீழபடிவாககி
காற்றிலுள்ை கார்பன துகள்கள் காடவரல் வீழ்்படிோக்கியால் வீழ்்படிோக்கப்படுகினறன. இதில், 

ஏறத்தாழ 50,000V மினனழுத்த வேறு்பாடு ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. கார்பன துகள்கள் மீதுள்ை மினசுலை 
நடுநிலையாக்கப்படடு வீழ்்படிோக்கப்படுகிறது. அதாேது,கார்பன துகள்கைற்ற காற்று கிலைக்கிறது.

(Vii)  காற்றிலுள்ை தூசித் துகள்களின டிண்ைால் விலைோல் ோனம் நீை நிறைாக உள்ைது.
(Viii) படல்டா உருவா்தல்:

 கைல் ைற்றும் ஆற்றுநீர ஒனறாக ெந்திக்கும் இைத்தில் அேற்றிலுள்ை மின்பகுளிகள், ஆற்றுநீரிலுள்ை 
திண்ைத் துகள்கலை திரியச் வெய்கினறன. இதனால் பூமியானது விலைநிைைாக ைாறுகிறது.
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(ix) பகுப்பாய்வு பயன்பாடுகள்
்பண்்பறி ைற்றும் ்பருைனறி ்பகுப்பாய்வுகள், கூழ்ைஙகளின ்பல்வேறு ்பண்புகலை அடிப்பலையாக 

வகாண்ைலேகைாகும்.  
எனவே, நைது ோழ்வில் கூழ்ைஙகளின ்பயன்பாடுகள் உள்ைைஙகாத துலறகள் எதுவுவை 

இல்லை எனும் முடிவுக்கு ேர இயலும்.

இயற்லகத் வதன ஒரு கூழ்ைைாகும்.இலத வெயற்லக வதனிலிருந்து 
வேறு்படுத்தி அறிய இதனுைன அம்வைானியா கைந்த AgNO3 கலரெல் 
வெரக்கப்படுகிறது. இயற்லகத் வதனாக இருந்தால் உவைாக சில்ேர உருோகும். 
வைலும் இக்கலரெைானது ்பாதுகாக்கபபடை கூழ்ைஙகைான ஆல்புமின அல்ைது 
ஈதர கைந்த எண்வைய் ஆகியேற்லற மிகக் குலறந்தைவில் வகாண்டிருப்பதால் 

வெம்ைஞ்ெள் நிறத்லத வ்பற்றுள்ைது. வெயற்லகத் வதனாக இருந்தால் அைர ைஞ்ெள் அல்ைது 
்பசுலைகைந்த ைஞ்ெள் நிற வீழ்்படிலேத் தருகிறது.

ெத��மா?
த�க���� 

 மதிப்பீடு 

சரியான விகடகய வ்தரந்ப்தடுத்து எழுதுக.

1. log
m
x  ைதிபபுகலைக்  log p ைதிபபுகளுக்கு எதிராக வகாண்டு ேலர்பைத்தில் பிரண்டலிச் 

ெைவேப்பக் வகாடு ேலரயப்படடுள்ைது. வகாடடின ொய்வு ைற்றும் அதன y – அச்சு வேடடுத்துண்டு 
ைதிபபுகள் முலறவய குறிபபிடுேது 

அ) 1
n, k  ஆ) log 1

n, k  இ) 1
n, log k  ஈ) log 1

n, log k

2. இயற்புறப்பரபபு கேரச்சிக்கு பினேருேனேற்றுள் எது தேறானது?
அ) மீள்தனலை வகாண்ைது ஆ) வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது அதிகரிக்கிறது
இ) ்பரபபு கேரதல் வேப்பம் குலறவு
ஈ) புறப்பரபபு ்பரப்பைவு அதிகரிக்கும்வ்பாது அதிகரிக்கிறது

3. பினேரும் ்பண்புகளில் ்பரபபு கேரதலுைன வதாைரபுலையது எது? (NEET)
அ) ∆G ைற்றும்∆H எதிரகுறி ைதிபல்பயும் ஆனால்∆Sவநரகுறி ைதிபல்பயும் வ்பற்றுள்ைன.
ஆ) ∆G ைற்றும்∆S எதிரகுறி ைதிபல்பயும் ஆனால்∆H வநரகுறி ைதிபல்பயும் வ்பற்றுள்ைன.
இ) ∆G எதிரகுறி ைதிபல்பயும் ஆனால்∆H ைற்றும் ∆S வநரகுறி ைதிபல்பயும் வ்பற்றுள்ைன.
ஈ) ∆G, ∆H ைற்றும் ∆S அலனத்தும் எதிரகுறி ைதிபல்ப வ்பற்றுள்ைன.

4. மூடு்பனி என்பது எவேலக கூழ்ைம்? 
அ) ோயுவில் திண்ைம்  ஆ) ோயுவில் ோயு  இ) ோயுவில் நீரைம்  ஈ) நீரைத்தில் ோயு

5. கூற்று : Al3+  அயனியின வீழ்்படிோக்கும் திறன +Na  அயனிலயவிை அதிகம்.
காரைம்: வெரக்கப்படை துகள்திரடடு அயனியின இலைதிறன அதிகைாக உள்ைவ்பாது, அதன 
வீழ்்படிோக்கும் திறனும் அதிகம்.
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அ) கூற்று ைற்றும் காரைம்இரண்டும் ெரி. வைலும், காரைம் கூற்றிற்கான ெரியான 
விைக்கைாகும்.

ஆ) கூற்று ைற்றும் காரைம்இரண்டும் ெரி. ஆனால், காரைம் கூற்றிற்கான ெரியான 
விைக்கைல்ை.

இ) கூற்று ெரி ஆனால் காரைம் தேறு. ஈ) கூற்று ைற்றும் காரைம் இரண்டும் தேறு.
6. கூற்று:காயத்தால் உண்ைாகும் இரத்தக் கசிலே தடுக்க ஃவ்பரரிக் குவைாலரலை ்பயன்படுத்த 

முடியும். இக்கூற்லற நியாயப்படுத்தும் ெரியான விைக்கம் எது?
அ) இது உண்லையல்ை, ஃவ்பரரிக் குவைாலரடு நச்சுத்தனலை வகாண்ைது.
ஆ) இது உண்லை, இரத்தம் என்பது ஒரு எதிரமினசுலை வகாண்ை கூழ்ைைாகும். Fe3+ அயனிகள் 

இரத்தத்லத திரியச் வெய்கினறன. 
இ) இது உண்லையல்ை, ஃவ்பரரிக் குவைாலரடு ஒரு அயனிச்வெரைைாகும், இது இரத்த ஓடைத்தில் 

கைக்கிறது.
ஈ) இது உண்லை, Cl- அயனியுைன வெரந்து எதிரமின கூழ்ைம் உருோேதால் திரிதல் நிகழ்கிறது.

7. தலைமுடி கிரீம் என்பது ஒரு
அ) களி  ஆ) ்பால்ைம்  இ) திண்ைக் கூழ்ைம்  ஈ) கூழ்ைக் கலரெல்.

8. பினேருேனேற்றுள் எது ெரியாக வ்பாருந்தியுள்ைது?

அ) ்பால்ைம் – புலக
ஆ) களி – வேண்வைய்

இ) நுலரபபு – ்பனிமூடைம்

ஈ) கைக்கப்படை கிரீம் – கூழ்ை கலரெல்

9. As2S3 கூழ்ைத்லத திரியச் வெய்ய மிகவும் ்பயனுள்ை மின்பகுளி

அ) NaCl  ஆ) Ba(NO )3 2  இ) K [Fe(CN) ]3 6   ஈ) Al2(SO4)3

10. பினேருேனேற்றுள் எந்த ஒனறு ்பரபபுஇழுவிலெ குலறபபி அல்ை?

அ) CH3 (CH2)15 N (CH3)2 CH2Br ஆ)
 b) CH3 (CH2)15 NH2

இ) c) CH3 (CH2)16 CH2 OSO2 Na+
 ஈ)

 d) OHC (CH2)14 CH2 COO Na+

11. ஒரு கூழ்ைக்கலரெல் ேழிவய ஒளிகற்லறலய வெலுத்தும்வ்பாது காைக்கிலைக்கும் நிகழ்வு 
அ) எதிரமினோய்வதாஙகைலெவு  ஆ) மினமுலனக்கேரச்சி
இ) திரிதல்            ஈ) டிண்ைால் விலைவு

12. மினபுைத்தில் லேக்கப்படடுள்ை ஒரு கூழ்ைநிலை அலைபபிலுள்ை துகள்கள் 
எதிரமினமுலனலய வநாக்கி நகருகினறன.அவத கூழ்ைக்கலரெலின திரிதல் 
நிகழ்ோனது K2SO4 (i),Na3PO4  (ii)K4[Fe(CN)6]  (iii)ைற்றும்NaCl   
(iv) ஆகியேற்லறக் வகாண்டு ஆய்வு வெய்யப்படுகிறது. அேற்றின வீழ்்படிோகும் திறன 
அ) II > I>IV > III     ஆ) III > II > I > IV 

இ) I > II > III > IV    ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்லை
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13. வகால்வைாடியனஎன்பது பினேருேனேற்றுள் எதன ஆல்கைால்- ஈதர கைலேயில் 
4%கலரெைாகும்? 
அ) லநடவராகிளிெரின  ஆ) வெல்லுவைாஸ அசிடவைட
இ) கிலைக்கால் லைலநடவரட  ஈ) லநடவராவெல்லுவைாஸ

14. பினேருேனேற்றுள் எது ஒரு்படித்தானவிலனவேக ைாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காடடு?
அ) வை்பர முலறயில் அம்வைானியா தயாரித்தல்
ஆ) வதாடு முலறயில் கந்தக அமிைம் தயாரித்தல்
இ) எண்வைய்யின லைடரஜவனற்றம்
ஈ) நீரத்த HCl முனனிலையில் சுக்வராஸின நீராற்்பகுத்தல்

15. பினேருேனேற்லற வ்பாருத்துக

A) V2O5 i) உயர அைரத்தி 
்பாலிஎத்திலீன

B) சீக்ைர- நடைா ii) PAN

C) வ்பராக்லெடு iii) NH3

D) தூைாக்கப்படை Fe iv) H SO2 4

16. AS2S3கூழ்ைத்லத வீழ்்படிோக்கும் மின்பகுளிகளின வீழ்்படிோக்கும் திறன ைதிபபுகள் 
மில்லிவைால்கள் /லிடைரஅைகில் கீவழ வகாடுகப்படடுள்ைன.

(I) (NaCl)=52  (II) ((BaCl )=0.692  (III) (MgSO )=0.224  

வீழ்்படிோக்கும் திறனகளின ெரியான ேரிலெ

அ) III > II > I ஆ) I > II > III இ) I > III > II ஈ) II > III>I

17. ஒரு ோயுோனது, ஒரு திண்ை உவைாக ்பரபபினமீது ்பரபபு கேரப்படுதல் என்பது 
தனனிச்லெயான ைற்றும் வேப்பம் உமிழ் நிகழ்ோகும், ஏவனனில்
அ) ∆H அதிகரிக்கிறது ஆ) ∆S அதிகரிக்கிறது
இ) ∆G அதிகரிக்கிறது ஈ) ∆S குலறகிறது

18. x என்பது ்பரபபுகேர வ்பாருளின அைவு, m என்பது ்பரபபுப வ்பாருளின அைவு எனக்வகாண்ைால், 
பினேரும் வதாைரபுகளில் ்பரபபு கேரதல் வெயல்முலறயுைன வதாைரபில்ைாதது எது?

அ) ைாறாத T யில் xm=f(P) at constant T ஆ) ைாறாத P யில் xm=f(T) at constant P

இ) ைாறாத P = f(T) at constant m
x  யில் P = f(T) at constant m

x ஈ) x
m PT=

19. ஒரு அயனியின வீழ்்படிோக்கும் திறன பினேரும்்பண்புகளில் எலதச் ொரந்து அலைந்துள்ைது? 
(NEET – 2018)
அ) அயனியின மினசுலையைவு ைற்றும் மினசுலையின குறி.
ஆ) அயனியின உருேைலே ைடடும் இ) அயனியின மினசுையைலே ைடடும்
ஈ) அயனியின மினசுலையின குறிலய ைடடும்

 A B C D
a)  (iv) (i) (ii) (iii)
b) (i) (ii) (iv) (iii)
c) (ii) (iii) (iv) (i)
d) (iii) (iv) (ii) (i)

XII U10-Surface Chemistry.indd   108 9/12/2019   12:20:53 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



109

20. வ்பாருத்துக 

A) தூய லநடரஜன i) குவைாரின
B) வை்பர முலற ii) கந்தக அமிைம்
C) வதாடு முலற iii) அம்வைானியா
D) வைக்கான முலற iv)  வ ெ ா டி ய ம் 

அலெடு அல்ைது 
வ்பரீயம் அலெடு

சிறு வினாககள்:
1. இயற்புறப்பரபபு கேரதலின சிறபபுப ்பண்புகள் இரண்லை தருக.
2. இயற்புறப்பரபபு கேரதல், வேதிபபுறப்பரபபு கேரதல் வேறு்படுத்துக.
3. வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலில், வேப்பநிலை அதிகரிக்கும்வ்பாது ்பரபபு கேரதைானது முதலில் அதிகரித்து 

பினனர குலறகிறது ஏன?
4. NH3அல்ைது CO2ஆகியஇரண்டில் எது கரியின புறப்பரபபில் எளிதில் ்பரபபுகேரப்படுகிறது? ஏன?
5. இயற்புறப்பரபபு கேரதலை காடடிலும் வேதிபபுறப்பரபபு கேரதலின ்பரபபு கேரதல்வேப்பம் அதிகம் ஏன?
6. ஒரு திரிதல் வொதலனயில், (X) எனும் கூழ்ைத்தின 10 mL கலரெைானது ோலைேடிநீர ,ைற்றும் 

0.1M வெறிவுலைய AB எனும் மின்பகுளிக் கலரெல் ஆகிேற்லற  வெரத்து அதன கனஅைவு 20 mL 
ஆக்கப்படுகிறது. 6.6 mL AB கலரெலைக் வகாண்டுள்ை அலனத்து கலரெல்களும் 5 நிமிைஙகளுக்குள் 
வீழ்்படிோக்கப்படைன என கண்ைறியப்படடுள்ைது.கூழ்ைம் (X) க்கு AB யின துகள்திரடடு ைதிபபு எனன?

7. வீழ்்படிலே கூழ்ைக் கலரெைாக ைாற்றுேதற்காக கூழ்ைைாக்கி வெரக்கப்படுகிறது. இக்கூற்லற 
எடுத்துக்காடடுைன விைக்குக.

8. கூழ்ைநிலையிலுள்ை Fe(OH)3 ைற்றும் As2O3 ஆகியேற்லற ஒனறாக கைக்கும்வ்பாது நிகழ்ேவதனன?
9. கூழ்ைம் ைற்றும் களி ஆகிய்ேற்றிற்கிலைவய உள்ை வேறு்பாடுகள் யாலே?
10. கலரப்பான விரும்பும் கூழ்ைஙகள், கலரப்பான வேறுக்கும் கூழ்ைஙகலைவிை அதிக நிலைபபுத் தனலை 

ோய்ந்தலே. ஏன?
11. ்படிகாரஙகள் வெரப்பதால் நீர சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. ஏன?
12. ஒரு திண்ைத்தின மீது ஒரு ோயு மூைக்கூறுகள் ்பரபபு கேரப்படுதலை ்பாதிக்கும் காரணிகள் யாலே?
13. வநாதிகள் எனறால் எனன? வநாதிவிலனவேக ைாற்றத்தின விலனேழிமுலற ்பற்றி குறிபபு ேலரக.
14. விலனவேக ைாற்றியின வெயல்்பாடு ைற்றும் வதரிவுத்திறன ்பற்றி நீவிர அறிேது எனன?
15. ஜிவயாலைடடுகள்விலனவேக ைாற்றத்தின சிை சிறபபுப ்பண்புகலை  விேரி.
16. ்பால்ைஙகளின மூனறு ்பயனகலை எழுதுக.
17. நலனக்கப்படை ்படிகாரத்லத வதய்க்கும்வ்பாது இரத்தக் கசிவு நிறுத்தப்படுேது ஏன?
18. ஒரு வ்பாருள் நல்ை விலனவேக ைாற்றியாக திகழ ்பரபபு நீக்கம்அேசியம். ஏன?
19. கூற்லற ்பற்றி கருத்துலரக்க: கூழ்ைம்என்பது ஒரு வெரைைல்ை, ஆனால் அது வெரைத்தின ஒரு குறிபபிடை 

நிலையாகும்.
20. ஏவதனும் ஒரு திரிதல் முலறலய விைக்குக.
21. மினனாற் ெவவூடு ்பரேல் ்பற்றி குறிபபு ேலரக.
22. விலனவேகைாற்ற நச்சுகள் ்பற்றி குறிபபு ேலரக.
23. விலனவேக ைாற்றம் ்பற்றிய இலைநிலைச் வெரைம் உருோதல் வகாள்லகலய ஒரு எடுத்துக்காடடுைன 

விைக்குக.
24. ஒரு்படித்தான ைற்றும் ்பை்படித்தான விலனவேக ைாற்றஙகளுக்கிலைவய உள்ை வேறு்பாடுகள் யாலே?
25. விலனவேக ைாற்றம் ்பற்றிய ்பரபபு கேரதல்வகாள்லகலய விேரி.

பினேருேனேற்றுள் எது ெரியான ோய்ப்பாகும் ?

 A B C D
அ) (i) (ii) (iii) (iv)
ஆ) (ii) (iv) (i) (iii)
இ) (iii) (iv) (ii) (i)
ஈ) (iv) (iii) (ii) (i)
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கறைலின் ்ைாககஙகள் :

இப்்பாடப்்பகுதி்ை கைறறறிந்� பின,
� ஆலகைோலகைளின முக்கிைமாை �ைாரிப்பு 

மு்றகைள் மறறும்   ஆலகைோலகைளின 
வி்ைகை்ை ்பறறி விவரித்�ல

� ஆலகைோல மறறும் ஈத்�ரகைளின கைருக்கைவர 
்பதிலிடடு வி்ைகைளின வழிமு்ற்ை 
விைக்கு�ல.

� ஆலகைோலகைளின நீக்கு�ல வி்ைகை்ை 
விைக்கு�ல.

� பீைாலகைளின �ைாரிப்பு மறறும் ்பண்புகை்ை 
விவரிக்கைவும்

� ஈ�ரகைள் �ைாரிப்்பது ்பறறியும் அவறறின 
ஹவதி வி்ைகை்ையும் விவாதித்து  
விைக்கு�ல.

� ஆலகைோல மறறும் ஈ�ரகைளின 
்பைன்பாடுகை்ை கைண்டுணர�ல

ஆகிை திறனகை்ை மாணவரகைள் த்பறுவர.

11

ஆலபிரட த்பரனோரட ஹநா்பல

ஆலபிரட த்பரனோரட ஹநா்பல 
என்பவர ஸ்வீடன நாட்டச் ஹெரந்� 
ஒரு ஹவதியிைல அறிஞர மறறும் 
த்பாறிைாைர கைண்டுபிடிப்்பாைர 
மடடுமலைாமல தகைா்டைாைரும் 
ஆவார. ்நடஹராகிளிெரி்ை 
கிசிலகைர எனனும் மண் ஹ்பானற 
த்பாருளில பு்�த்து எடுக்கும் ஹ்பாது 
அது ்கைைாள்வ�றகு எளி�ாகைவும் 
்பாதுகைாப்்பாகை இருப்்ப்�க் 
கைண்டறிந்�ார. 1867 இக்கைை்வ்ை 
்பதிவு தெயது ்டை்மட எை 
த்பைரிடடு கைாப்புரி்மயும் த்பறறார. 
ஹநா்பல ்பரிசுக்கைளுக்கைாை 
உயிலி்ையும் ஏற்படுத்திைார. 
ஹநா்பல ்பரிசு எனற இப்த்பரு்ம 
வாயந்� விருது ஹவதியிைல இைக்கிைம் 
அ்மதி, இைறபிைல உடறகூறியிைல 
அலைது மருத்துவத்திறகைாகை 
வைஙகைப்்படுகினறது.

ளஹட்ராகஸி ்ெரமஙகள் 
மறறும் ஈதரகள்அலகு
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பாட அறிமுகம்
ஆல்கைல ஹே்ைடுகை்ை நீராற்பகுக்கும் ஹ்பாது –OH த�ாகுதி்ை வி்ை தெைல 

த�ாகுதிைாகைப் த்பறறிருக்கும் ஆலகைோலகைள் எனும் கைரிமச் ஹெரமம் உருவாகிறது. என்ப�்ை நாம் 
ஏறதகைைஹவ ்பதிஹைாறாம் வகுப்பில கைறறறிந்துள்ஹைாம். –OH த�ாகுதி்ைக் தகைாண்டுள்ை ்பை 
கைரிமச் ஹெரமஙகைள் நமது உடறதெைற்பாடுகைளில முக்கிைப் ்பஙகு வகிக்கினறை. எடுத்துக்கைாடடாகை, 
தகைாைஸ்டீரால எனற்ைக்கைப்்படும் தகைாைஸ்டீ்ரல ஆலகைோல நமது தெலெவ்வின ஒரு முக்கிைமாை 
்பகுதிப்த்பாருைாகும். நமது உடலில தரடடிைாைாகை ஹெமிக்கைப்்படும் ்வடடமின A நமது கைண்கைளின 
இைல்பாை தெைல்பாடடிறகு கைாரணமாகை அ்மகிறது. மருந்துப் த்பாருடகைள், த�ாழிறொ்ைகைள் மு�லிை 
்பலஹவறு பிரிவுகைளில ஆலகைோலகைள் முக்கிைமாை தெைல்பாடுகை்ைப் த்பறறுள்ைை. எடுத்துக்கைாடடாகை, 
தமத்�ைால த�ாழிறொ்ைகைளில கை்ரப்்பாைாகைவும், த்படஹராலுடன ஹெரக்கைப்்படும் த்பாருைாகை 
எத்�ைாலும், ஊசி ஹ்பாடும் இடத்தில ஹ�ாலி்ை தூய்மைாக்கை ஐஹொபுரப்்்பல ஆலகைோல 
்பைன்படுவது ஹ்பானறவற்றக் கூறைாம். கைரிமஹவதி த�ாகுப்பு வி்ைகைளில ஆலகைோலகைள் மிகை 
முக்கிை மூைப்த்பாருடகைைாகும்.  ஆலகைோலகைள், பீைாலகைள் மறறும் ஈ�ரகைளின த்பாதுவாை �ைாரிப்பு 
மு்றகைள், ஹவதிவி்ைகைள் மறறும் ்பைனகை்ை இப்்பாடப்்பகுதியில கைறறறிஹவாம். 

11.1 ஆலகஹாலகளை வளகபபடுத்துதல
ஆலகைோலகைளில கைாணப்்படும் –OH த�ாகுதிகைளின எண்ணிக்்கை மறறும் 

–OH த�ாகுதி இ்ணக்கைப்்படடிருக்கும் கைார்பனின �ன்ம இ்வகை்ைப் த்பாருத்து 
ஆலகைோலகை்ை பினவருமாறு வ்கைப்்படுத்�ைாம். 

CH3 - CH2 - OH

1� CH3 - C - OH

H

H

CH2 = CH - CH2 - OH
123 C6H5 - CH2 - OH

CH3 - C - OH

CH3

H

CH2 = CH - CH - OH

1

23

C6H5 - CH - OH2�
4

CH3

CH32

1

CH3 - C - OH

CH3

CH3

CH2 = CH - C - OH

1
234

C6H5 - C - OH3�

CH3

CH3 CH3

CH3

1

2

3

HO - CH2 - CH2 - OH

HO-CH2-CHOH-CH2-OH

HO-CH2-(CHOH)4-CH2-OH

2 – �ைன� �ர��� – 2 – ஆ�

ஆ�கஹா�க�

(ேமாேனாைஹ�
	 ஆ�கஹா�க�) (பா�ைஹ�
	
ஆ�கஹா�க�) ஒேர ஒ� OH– ெதா���ைன

ம��� ெப ��பைவ. 
 (எ�தனா�)

ஒ� �� ேம ப�ட –OH
ெதா��கைள ெப ��பைவ

எ���	கா��க�

i) ைடைஹ�
	 ஆ�கஹா�

�ைள	கா�
(ஈ�ேத� – 1, 2 – ைட அ�)
ii) �ைர ைஹ�
	 ஆ�கஹா�

��சரா�
(�ர�ப� – 1, 2, 3- �ைர ஆ�) 

iii) ெஹ	ஸாைஹ�
	 ஆ�கஹா�

(சா���டா�)
(ெஹ	ஸ� – 1,2,3,4,5,6 –
ெஹ	� ஆ�)

-OH ெதா��யான� sp3 இன	கல�பைட�த
கா�ப�ட� இைண	க�ப���	��
ஆ�கஹா�க�

-OH ெதா��யான�
sp2 இன	கல�பைட�த

கா�ப�ட�
இைண	க�ப���	��

ஆ�கஹா�க�
எ.கா ைவைன�

ஆ�கஹா� ஈ��னா�

–OH ெதா��யான�
ஆ�ைக� ெதா���ட�

இைண	க�ப����பைவ

–OH ெதா��யான�
அ�ைல� ெதா���ட�

இைண	க�ப����பைவ

–OH ெதா��யான�
ெப�ைச� ெதா���ட�
இைண	க�ப����பைவ

ஆ�கஹா�

ஆ�கஹா�

ஆ�கஹா�

எ�தனா�

�ர�-2-ஈ�-1-ஆ� �ைன�ெம�தனா�

�ர�ப� – 2 – ஆ�
�ர� – 3-ஈ�-1- ஆ�

1-�ைன� எ�தனா�

2 – ெம���
�ர�ப� – 2 – ஆ�

2 – ெம��� �¡� – 3-
ஈ� – 2- ஆ�
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11.2 IUPAC பபயரிடும் முளை 
IUPAC ன ்பரிந்து்ரகைளின அடிப்்ப்டயில கைரிமச் ஹெரமஙகைளுக்கு எவ்வாறு த்பைரிடுவது 

எை நாம் ்பதிஹைாறாம் வகுப்பில ஏறகைைஹவ கைறறறிந்துள்ஹைாம்.  அம்மு்றயின அடிப்்ப்டயில 
ஆலகைோலகை்ை த்பைரிடுவ�றகைாை அடிப்்ப்டை விதிகை்ை நி்ைவு கூரஹவாம். 
1. –OH த�ாகுதி்ைக் தகைாண்டுள்ை நீண்ட த�ாடரச்சிைாை கைார்பன ெஙகிலியி்ைத் (  மூைவாரத்்� 

– root word  ) த�ரிவு தெய�ல. 
2. OH த�ாகுதியி்ைக் தகைாண்டுள்ை கைார்பன கு்றவாை எண்்ண த்பரும் வ்கையில நீண்ட 

ெஙகிலி த�ாடரில உள்ை கைார்பன அணுக்கைளுக்கு ஒரு மு்ையிலிருந்து மறு மு்ைக்கு எண் 
இடு�ல. 

3. ்பதிலிகைளுக்கு (ஏஹ�னும் இருப்பின) த்பைரிடு�ல. 
4. ஆலகைோலுக்கு பினவருமாறு த்பைரிடு�ல.

  ஆ�

��ெனா��        +        �லவா��ைத       +        �த�ைம �ெனா��       +         இர
டா� �ைல �ெனா�� 

(ப��க�) (�
ட ச���) (�ைற ற / �ைற றா த�ைம)

பினவரும் அடடவ்ணயில ஆலகைோலகைளுக்கு IUPAC மு்றயில த்பைரிடு�ல விைக்கைப்்படடுள்ைது. 

ஹெரமம்

IUPAC த்பைர
முனதைாடடு 
இட அ்மவு 
எண்ணுடன

மூை 
வாரத்்�

மு�ன்ம 
பினதைாடடு

இரண்டாம் 
நி்ை 

பினதைாடடு

ஐஹொபுரப்்்பல ஆலகைோல 

CH3 - CH - OH

CH3
3 2

1

�ர�ப� - 2- ஆ�

- புரப் ஏன 2 – ஆல 

மூவி்ைை பியூட்டல 
ஆலகைோல 

CH3 - C - OH

CH3
3 2

1

CH3
2-ெம����ர�ப�-2-ஆ�

2 – தமத்தில புரப் ஏன 2 – ஆல 

நிஹைாத்பன்டல ஆலகைோல

CH3 - C - CH2 - OH

CH3
3 2 1

CH3
2, 2 - ைடெம��� �ர�ப� - 1 - ஆ� 

2, 2 – ்டதமத்தில புரப் ஏன 1 – ஆல 
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ஐஹொபியூட்டல  ஆலகைோல 

CH3 - CH - CH2 - OH

CH3

123

2- ெம��� �ர�ப� -1- ஆ�

2 – தமத்தில புரப் ஏன 1 – ஆல 

த்பன்ெல ஆலகைோல
CH2 - OH

�ைன�ெம�தனா�

பீ்ைல தமத் ஏன ஆல

அல்ைல ஆலகைோல

CH2  CH - CH2 - OH
123

�ர� - 2 - ஈ� - 1 - ஆ�

- புரப் 2 – ஈன 1 – ஆல 

்ெக்ஹைாதேக்்ெல ஆலகைோல 

OH

ைச�ேளாெஹ�சனா� 

- ்ெக்ஹைாதேக்ஸ் ஏன ஆல

கிளிெரால 
HO CH2 CH (OH) CH2 OH

புரப்்பன – 1,2,3 – ட்ரஆல
- புரப் ஏன 1,2,3 - 

ட்ரஆல

தன் மதிபபீடு 
1.	 பினவரும் ஆலகைோலகை்ை 1∞, 2∞, மறறும் 3∞ எை வ்கைப்்படுத்துகை. ஹமலும் அ்வகைளுக்கு 

IUPAC  மு்றயில த்பைரிடுகை. 

 

a)  CH3

Br

b)  (C2H5)3COH

c)  CH2 = C(Cl)

d)

e)
C

C2H5

CH2 - CH3

HO

OH Br

CH2 CH(OH) CH2 C(CH3)2

CH (OH) CH3

2.	 C H O125  மூைக்கூறு வாயப்்பாடு்டை ஆலகைோலுக்குரிை அ்ைத்து மாறறிைஙகை்ை எழுதுகை. 
ஹமலும் அ்வகைளுக்கு IUPAC மு்றயில த்பைரிடுகை.  
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 ஆலகஹால விளைபெயல பதாகுதியின் அளமபபு 
sp3 இைக்கைைப்்ப்டந்� கைார்பனுடன 

இ்ணக்கைப்்படடுள்ை -OH த�ாகுதியின 
அ்மப்்பாைது நீர மூைக்கூறில ்ேடரஜஹைாடு 
இ்ணக்கைப்்படடுள்ை -OH த�ாகுதியின 
அ்மப்பி்ை ஒத்துள்ைது. அ�ாவது, V 
வடிவத்்� த்பறறுள்ைது. ஆக்சிஜனின ஒரு sp3 

இைக்கைைப்்ப்டந்� ஆரபிடடால கைார்பனின ஒரு sp3 

இைக்கைைப்்ப்டந்� ஆரபிடடாலுடன ஹநரஹகைாடடில 
ஹமறத்பாருந்தி ஒரு C-O , 'σ ' பி்ணப்்்ப 
ஏற்படுத்துகிறது. ஹமலும், ஆக்சிஜனின மறறுதமாரு இைக்கைைப்்ப்டந்� ஆரப்பிடடால ்ேடரஜனின 1s 
ஆரப்பிடடாலுடன ஹநரஹகைாடடில ஹமறத்பாருந்தி  O-H 'σ ' பி்ணப்்்ப ஏற்படுத்துகிறது. ஆக்சிஜனின 
எஞ்சியுள்ை இரண்டு sp3  இைக்கைைப்்ப்டந்� ஆரப்பிடடாலகைளில ஆக்சிஜனின �னித்� ஹஜாடி 
எைக்டரானகைள் இடம் தகைாண்டுள்ைை. �னித்� இரட்ட – �னித்� இரட்ட விைக்கு வி்ெயின 
கைாரணமாகை, தமத்�ைாலின C-O-H  பி்ணப்புக் ஹகைாணம் நானமுகியின பி்ணப்புக் ஹகைாணமாை 
109.50 ல இருந்து 108.90 ஆகை கு்றந்து கைாணப்்படுகிறது. 

ஆலகஹாலகளைத் தயாரித்தல 
நீரத்� கைாரஙகைளுடன ஆல்கைலோ்ைடுகைளின  கைருக்கைவர த்பாருள் ்பதிலீடடு வி்ை, 

ஆலகீனின நீஹரறற வி்ையின மூைம் அ�்ை ஆலகைோைாகை மாறறு�ல மறறும் கிரிக்ைாரடு வி்ை 
த்பாரு்ை ்பைன்படுத்தி ஆலகைோலகை்ைத் �ைாரித்�ல ஆகிை வி்ைகை்ை நாம் ஏறகைைஹவ 
்பதிஹைாராம் வகுப்பில கைறறிருந்ஹ�ாம்.  அவ்வி்ைகைளின சுருக்கைமாை விைக்கைம் பினவருமாறு

ஆல்கைலோ்ைடுகை்ை நீரத்� ஹொடிைம் NaOH உடன தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது 
ஆலகைோலகைள் உருவாகுகினறை. ஓரி்ணை ஆல்கைலோ்ைடுகைள் SN2 வி்ை 
வழிமு்றயில கைருக்கைவர த்பாருள் ்பதிலீடடு வி்ைக்கு உட்படுகினறை. ஈரி்ணை மறறும் 
மூவி்ணை ஆல்கைலோ்ைடுகைள் வைக்கைமாகை SN1 வி்ை வழிமு்றயில ்பதிலீடடு வி்ைக்கு 
உட்படுகினறை. 

R-X+NaOH(aq) R-OH+NaXD →
R = t – பியூட்டல, எனில வி்ைைாைது t – பியூட்டல கைார்பன ஹநரைனி உருவா�ல 

வழிமு்றயில நிகைழ்கிறது. 
1. ஆலகீனகைளின இரட்ட பி்ணப்பின குறுக்ஹகை, கைந்�கை அமிைத்தின முனனி்ையிை்  நீர 

மூைக்கூறு ஹெரக்்கை வி்ை புரிவ�ால ஆலகைோலகைள் உருவாகினறை.   இச்ஹெரக்்கை 
வி்ைைாைது மாரகைானிகைாஃப் வி்ையி்ை பின்பறறி நிகைழ்கிறது. 

எடுத்துக்கைாடடு: CH -CH=CH +H O CH -CH(OH)-CH3 2 2
.H SO

33
2 4 →

�ர�ப� - 2 - ஆ�

அட�

�ர����

2. கிரிக்ைாரடு வி்ைப் த்பாருளிலிருந்து த்பறு�ை் : ஆலடி்ேடுகைள் / கீடஹடானகைளுடன உைர 
ஈ�ர முனனி்ையில கிரிக்ைாரடு வி்ைப்த்பாருளி்ை கைருக்கைவர த்பாருள் ஹெரக்்கை வி்ை 
புரிைச் தெயது பின அமிை முனனி்ையில நீராற ்பகுக்கும் ஹ்பாது ஆலகைோலகைள் உருவாகினறை. 
ஃ்பாரமாலடி்ேடாைது ஓரி்ணை ஆலகைோ்ையும், மறற ஆலடி்ேடுகைள் ஈரி்ணை 
ஆலகைோ்ையும், கீடஹடானகைள் மூவி்ணை ஆலகைோ்ையும் �ருகினறை. 

C 108.9� H

sp3 இன�கல�பைட�த 
கா�ப�

படம்  sp3  இைககலபபளடநத காரபன்.
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எடுத்துககாட்டு

C6H5MgBr + HCHO C6H5 OMgBr H2O
+ Mg(OH) Br

+ Mg(OH) Br

+ Mg(OH) Br

C6H5CH2OH

CH3CH2MgBr + CH3CHO CH3CH2 - C - OMgBr

CH3
H2O

CH3CH2CHCH3

OH

+ CH3COCH3 C OMgBr

CH3

CH

H

3

C OH

CH3

CH3

H2O
n-���ைட� 
ெம���ய� 
�ேராைம�

2CH3MgBr + H - C - O - CH2 - CH3 CH3 CH CH3
i )

ii) H3O+
+ Mg

Br
OCH2 - CH3

OHO

CH3(CH2)3MgBr CH3(CH2)3 CH3(CH2)3

C

H

H

எ�	��கா��

எ	��ெம	தேனாேய�

ஈத� 

ஈத� 

ஈத� 

H+

H+

H+

�ைன� 
ெம���ய� 
�ேராைம�

ெம	தன�
(ஃபா�மா��ைஹ�)

�ைன� ெம	தனா� 

���ட  - 2 - ஆ� 
எ	�� 
ெம���ய� 
�ேராைம�

எ	தன� 
(அ��டா��ைஹ�) 

2 - ெம	��ெஹ�ச  - 2 - ஆ� 

�ர�பேனா  
(அ��ேடா )

ஒ	த ஆ�ைக� ெதா��கைள� ெப���ள ஈ�ைணய ஆ�கஹா�கைள	 தயா��க ஃபா�ேம�எ�ட� பய ப��ற�. 

�ர�ப  - 2 - ஆ� 

ஈத� கைர�பா 

3.	 ளஹட்்ரா்பா்ரா ஏறைம் 
்டஹ்பாஹரன ஆலகீனகைளுடன வி்ை்படடு ட்ரஆல்கைல ஹ்பாஹர்ைத் �ருகிறது. இ�்ை 

ஹமலும், NaOH முனனி்ையில H2O2 உடன வி்ைப்்படுத்� ஆலகைோல உருவாகிறது. ஒடடுதமாத்� 
வி்ைைாைது ஆலகீனின நீஹரறற வி்ைைாகும்.  இவ்வி்ையில எதிர மாரஹகைானிகைாப் 
வி்ைப்த்பாருள் உருவாகிறது. 

6CH3 CH = CH2 + B2H6 2(CH3    CH2    CH2)3B

(CH3 CH2 CH2)3B + 3H2O2
OH-

3CH3 CH2 CH2 OH
-1-

+ B (OH)3

�ைர�ர�ைப�ேபாேர�

�ர�ப� ஆ�

4.	 காரபளைல ்ெரமஙகளை ஒடுககுதல 
தடடரா்ேடஹராபியூரான (THF) ஹ்பானற கை்ரப்்பானகைளின முனனி்ையில ஆலடி்ேடுகைள் 

/ கீடஹடானகை்ை LiAlH4 தகைாண்டு ஒடுக்கைம்டைச் தெயது பின நீராற்பகுக்கை ஆலகைோலகைள் 
உருவாகினறை. ராஹை நிக்கைல, Na–Hg/H2O  ஹ்பானற பிற ஒடுக்கும் கைாரணிகை்ைப் 
ஹ்பாைனறி லித்திைம் அலுமினிைம் ்ேட்ரடாைது கைார்ப்ைல ஹெரமஙகைளில கைாணப்்படும் 
இரட்டப்பி்ணப்பி்ை ஒடுக்குவதில்ை. எைஹவ நி்றவுறா ஆலகைோலகை்ைத் �ைாரிக்கை இது 
ஒரு சிறந்� ஒடுக்கும் கைாரணிைாகும்
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எடுத்துககாட்டுகள்

 

CH3 - C = O
i) LiAlH4

ii) H2O

CH3

CH3 - C - H

CH3

OHஅ��ேடா� �ர�ப� - 2 - ஆ�

 

C H -COOH C H CH OH
ெப�சா�� அ�ல�

6 5
(i)LiAlH
(ii)H O 6 5 2

4

2
 →

CH COOCH CH3 2 3
(i)LiiAlH
(ii)H O 3 2

4

2

(ii)H O2

2CH CH OH →

CH -CH3 ==CH-CHO CH -CH=CH-CH OH(i)LiAlH
23

4 →

�ைன� ெம�தனா� (ெப�ைச� ஆ�கஹா�)

எ�தனா� எ��� எ�தனாேய� 
(எ��� அ��ேட�)

�ேரா�டனா��ைஹ�
(�ர� - 2- ஈனா�)

�ேரா�ைட� ஆ�கஹா� 

(�� - 2 - ஈ� - 1- ஆ�)

இரண்டிறகும் ஹமற்படட வி்ைதெைல த�ாகுதிகைள் ஒரு மூைக்கூறில கைாணப்்படின அதிகை 
வி்ைத்திறனு்டை த�ாகுதி்ை ஒடுக்கைம்டைச் தெயை ெறஹற வீரிைம் கு்றந்� ஹொடிைம் 
ஹ்பாஹரா்ேட்ரடு ஒடுக்கும் கைாரணிைாகை ்பைன்படுத்�ப்்படுகிறது. எடுத்துக்கைாடடாகை, ஒரு ஹெரமம் 
கைார்ப்ைல மறறும் கைார்பாக்சிலிக் அமிைத் த�ாகுதி ஆகிை இரண்டி்ையும் தகைாண்டிருக்குமாயின, 
இந்� ஒடுக்கும் கைாரணி கைார்ப்ைல த�ாகுதி்ை ஒடுக்கும் �ன்ம்ைப் த்பறறுள்ைது. 

RCOCH CH COOH RCHOH-CH CH COOH2 2
3

+ 2 2

NaBH4
H O

              

 →

 4- அ�ைக� - 4 - ைஹ�ரா�� ���டனா�� அ�ல 

கிளைககாளலத் தயாரித்தல 
எத்திலீ்ை குளிரந்� கைாரம் கைைந்� த்பாடடாசிைம் த்பரமாஙகைஹைட்ட (ஹ்பைரின கைாரணி) 

்பைன்படுத்தி ்ேடராக்சிஹைறறம் தெயயும் ஹ்பாது எத்திலின கி்ைக்கைால உருவாகிறது எை நாம் 
ஏறகைைஹவ கைறறறிந்துள்ஹைாம்.

CH2 = CH2 + H2O
   KMnO4

CH2 CH2

OH OHஈ���
[O]

����த கார� கல�த

எ�த� -1, 2 - ைடஆ�
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கிளிெரால தயாரித்தல 
்பலஹவறு இைற்கை தகைாழுப்புகைளில கிளிெரால கைாணப்்படுகிறது. ஹமலும் இது நீண்ட ெஙகிலி 

அ்மப்்்ப உ்டை உைர தகைாழுப்பு அமிைஙகைளில கிளிெ்ரல எஸ்டரகைைாகைக் (ட்ரகிளிெ்ரடு) 
கைாணப்்படுகிறது. இந்� தகைாழுப்புகை்ை கைார நீராற்பகுப்பிறகு உட்படுத்தும் ஹ்பாது கிளிெரால 
உருவாகிறது. இவ்வி்ை ஹொப்்பாகு�ல வி்ை எைப்்படும். 

CH2 O C (CH2)14 CH3

O

CH O C (CH2)14 CH3

O

CH2 O C (CH2)14 CH3

O

+   3NaOH CH OH C

OH

O

+   3NaO (CH2)14 CH3

CH2 OH

CH2

D

��சைர� பா��ேட�
��சரா� 
(�ர�ப� - 1,2,3 - �ைரஆ�)

ேசா�ய
 பா��ேட�
ேசா�ய
 ெஹ�ஸாெட�கானாேய�

தன் மதிபபீடு

1. LiAlH4  ஐப் ்பைன்படுத்தி த்பனட – 2 – ஈன – 1 – ஆல ஐத் �ைாரிக்கை உ�வும் �குந்� கைார்ப்ைல 
ஹெரமத்தி்ை ்பரிந்து்ரக்கை. 

2. 2 – தமத்தில புரப்்பன – 2- ஈன H SO /H O2 4 2 → ?

3. பினவருவைவற்ற கிரிக்ைாரடு வி்ைத்பாரு்ைப் ்பைன்படுத்தி எவ்வாறு �ைாரிப்்பாய? 

i) மூவி்ணை – பியூட்டல ஆலகைோல 

ii) அல்ைல ஆலகைோல 

ஒரிளைய, ஈரிளைய மறறும் மூவிளைய ஆலகஹாலகளை ்வறுபடுத்தி அறிதல 
1o, 2o மறறும் 3o ஆலகைோலகை்ை ஹவறு்படுத்தி அறிை பினவரும் மு்றகைள் ்பைன்படுகினறை. 

அ) லூகாஸ் ்ொதளை 
ஆலகைோலகை்ை லூகைாஸ் கைாரணியுடன (அடர HCl  மறறும் நீரறற ZnCl2  கைை்வ) அ்ற 

தவப்்பநி்ையில வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது, மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் உடைடிைாகை ஆல்கைல 
ோ்ைடுகை்ைத் �ருகினறை. இது வி்ை நிகைழ்வு ஊடகைத்தில கை்ரைாத் �ன்மயி்ைப் 
த்பறறிருப்்ப�ால உடைடிைாகை கைைஙகைல �ன்ம உருவாகிறது. ஈரி்ணை ஆலகைோலகைள் 5 மு�ல 
10 நிமிடஙகைளில ஆல்கைல குஹைா்ர்டத் �ருவ�ால கைைஙகைல �ன்ம �ாம�மாகை ஏற்படுகிறது. 
ஆைால அ்ற தவப்்பநி்ையில ஓரி்ணை ஆலகைோலகைள் லூகைாஸ் கைாரணியும் எவ்வி� 
வி்ையிலும் ஈடு்படா��ால கைைஙகைல �ன்மயி்ைத் �ருவதில்ை.
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CH3  -  C - OH   +  HCl CH3 -C - Cl   + H2O

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3 - CH - CH3  +  HCl CH3  CH + H2O

OH

CH3

 ZnCl2

CH3- CH2 - OH + HCl

 ZnCl2

 ZnCl2

2- ெம��� �ர�ப� -2- ஆ�

�ர�ப� -2- ஆ�

எ�தனா� 

2- �ேளாேரா -2- ெம��� �ர�ேப�
(உடன	யாக கல�க� த�ைம ேதா��த�)

2- �ேளாேரா �ர�ேப�
(ெம�வாக கல�க� த�ைம ேதா��த�)

Cl

�ர�ற 

�ர�ற 

�ர�ற 

அைறெவ�ப�ைல � ைன ஏ���ைல

(ெவ�ப�ப���� �ைல � ம��ேம கல�க� த�ைம ஏ�ப��)

விகடர ்மயர ்ொதளை 
தவவ்ஹவறு வ்கைைாை ஆலகைோலகைள் உருவாக்கும் ்நடஹரா ஆலஹகைனகைள், ்நடரஸ் 

அமிைத்துடன எத்�்கைை வி்ைபுரியும் �ன்ம்ைப் த்பறறுள்ைை என்ப�்ை அடிப்்ப்டைாகைக் 
தகைாண்டது. ஹமலும் இம்மு்ற பினவரும் ்படிநி்ைகை்ை உள்ைடக்கிைது.

 i. ஆலகைோலகை்ை I /P2  உடன வி்ைப்்படுத்� ஆல்கைல அஹைா்டடு உருவாக்கு�ல 

 ii. இவ்வாறு உருவாை ஆல்கைல அஹைா்ட்ட AgNO2 உடன வி்ை்படுத்தி ்நடஹரா 
ஆலஹகைனகை்ை உருவாக்கு�ல. 

 iii. இறுதிைாகை ்நடஹரா ஆலஹகைனகைள் HNO2  உடன ( NaNO HCl2 /  கைை்வ) வி்ை்படுத்தி 
த்பறப்்படும் வி்ைத்பாருளுடன KOH ஹெரக்கைப்்படடு கை்ரெல கைாரத்�ன்ம த்பறச் தெய�ல. 

முடிவு 
• ஓரி்ணை ஆலகைோலகைள் சிவப்பு நிறத்தி்ைத் �ருகினறை. 
• ஈரி்ணை ஆலகைோலகைள் நீற நிறத்்�த் �ருகினறை. 
• மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் எவ்வி� நிறத்்�யும் �ருவதில்ை. 
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CH3 CH2 OH

CH3 CH2 I

AgNO2

CH3 CH2 NO2

HONO

CH CH3 CH3

HONO

HONO

P/I2P/I2

AgNO2

AgNO2CH3 CH

NO2

CH3 C CH3

NO2

OH

CH3 CH CH3

I

CH3

NO

CH3 C OH

P/I2

CH3

CH3

CH3 C I
CH3

CH3

CH3 C NO2

CH3

CH3

1� 2� 3�

2- ைந�ேரா �ர�ேப�

CH3 C NO2

N
OH

CH3 C NO2

N
OK

OHK OHK

ஆ�கஹா� ஆ�கஹா� ஆ�கஹா�

எ�தனா� �ர�ப� -2- ஆ�
2- ெம�
� �ர�ப� -2- ஆ� 

அயேடா ஈ�ேத�

ைந�ேரா ஈ�ேத�

�வ�� �ற�

�ல�ற�

�ைன இ�ைல 
KOH உட� �ற� ஏ � உவாவ
�ைல.

2 - ெம�
� - 2 - ைந�ேரா �ர�ேப� 

2 - அயேடா - 2 - ெம�
� �ர�ேப�

2 - அயேடா�ர�ேப� 

2- ைந�ேரா -2- ைந�ரேசா 
�ர�ேப�

CH3 CH2 OH

CH3 CH2 I

AgNO2

CH3 CH2 NO2

HONO

CH CH3 CH3

HONO

HONO

P/I2P/I2

AgNO2

AgNO2CH3 CH

NO2

CH3 C CH3

NO2

OH

CH3 CH CH3

I

CH3

NO

CH3 C OH

P/I2

CH3

CH3

CH3 C I
CH3

CH3

CH3 C NO2

CH3

CH3

1� 2� 3�

2- ைந�ேரா �ர�ேப�

CH3 C NO2

N
OH

CH3 C NO2

N
OK

OHK OHK

ஆ�கஹா� ஆ�கஹா� ஆ�கஹா�

எ�தனா� �ர�ப� -2- ஆ�
2- ெம�
� �ர�ப� -2- ஆ� 

அயேடா ஈ�ேத�

ைந�ேரா ஈ�ேத�

�வ�� �ற�

�ல�ற�

�ைன இ�ைல 
KOH உட� �ற� ஏ � உவாவ
�ைல.

2 - ெம�
� - 2 - ைந�ேரா �ர�ேப� 

2 - அயேடா - 2 - ெம�
� �ர�ேப�

2 - அயேடா�ர�ேப� 

2- ைந�ேரா -2- ைந�ரேசா 
�ர�ேப�

CH3 CH2 OH

CH3 CH2 I

AgNO2

CH3 CH2 NO2

HONO

CH CH3 CH3

HONO

HONO

P/I2P/I2

AgNO2

AgNO2CH3 CH

NO2

CH3 C CH3

NO2

OH

CH3 CH CH3

I

CH3

NO

CH3 C OH

P/I2

CH3

CH3

CH3 C I
CH3

CH3

CH3 C NO2

CH3

CH3

1� 2� 3�

2- ைந�ேரா �ர�ேப�

CH3 C NO2

N
OH

CH3 C NO2

N
OK

OHK OHK

ஆ�கஹா� ஆ�கஹா� ஆ�கஹா�

எ�தனா� �ர�ப� -2- ஆ�
2- ெம�
� �ர�ப� -2- ஆ� 

அயேடா ஈ�ேத�

ைந�ேரா ஈ�ேத�

�வ�� �ற�

�ல�ற�

�ைன இ�ைல 
KOH உட� �ற� ஏ � உவாவ
�ைல.

2 - ெம�
� - 2 - ைந�ேரா �ர�ேப� 

2 - அயேடா - 2 - ெம�
� �ர�ேப�

2 - அயேடா�ர�ேப� 

2- ைந�ேரா -2- ைந�ரேசா 
�ர�ேப�

ஆலகஹாலகளின் பண்புகள் 
இயறபண்புகள் 
i. கு்றவாை கைார்பன எண்ணிக்்கை உ்டை ஆலகைோலகைள் நிறமறற நீரமஙகைள். ஹமலும் உைர 

எண்ணிக்்கையு்டை்வ தமழுகு ஹ்பானற திண்மஙகைள். 
ii. ஆலஹகைனகைள், ஆலடி்ேடுகைள், எஸ்டரகைள் ஹ்பானற பிற கைரிமச் ஹெரமஙகை்ைக் கைாடடிலும் 

இ்வ அதிகைமாை தகைாதிநி்ை்ைப் த்பறறுள்ைை. 
ஆலகைோலகைளில மூைக்கூறுகைளுக்கு்டஹை 
கைாணப்்படும் ்ேடரஜன பி்ணப்ஹ்ப இ�றகு 
கைாரணமாகை அ்மகினறது. 

iii. மாறறிை ஆலகைோலகைளுக்கி்டஹை ஓரி்ணை 
ஆலகைோலகைள் அதிகை தகைாதிநி்ை்ையும் ஹமலும் 

R
δ-

O
δ- δ-

O

H
δ+δ+

δ+

O

HR

H

H
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மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் கு்றவாை தகைாதிநி்ை்ையும் தகைாண்டுள்ைை. 
iv. கு்றவாை கைார்பன அணுக்கைளின எண்ணிக்்கை்ைக் தகைாண்டுள்ை ஆலகைோலகைள், நீருடன 

்ேடரஜன பி்ணப்பி்ை ஏற்படுத்தும் �ன்மயி்ைப் த்பறறிருப்்ப�ால அ்வகைள் நீரில 
அதில கை்ரயும் �ன்மயி்ைக் தகைாண்டுள்ைை. 

அட்டவளை : ஆலகஹாலகளின் பகாதிநிளல பிை கரிமச் ்ெரமஙகளுடன் ஒரு ஒபபீடு 

வ.எண் ஹெரமம் மூைக்கூறு வாய்பாடு ஹமாைார 
நி்ற தகைாதிநி்ை ( )K

1 பியூடஹடன CH3-CH2-CH2-CH3 58 272.5

2 புரப்்பைல CH3-CH2-CHO 58 322

3 மீத்�ாக்ஸி 
ஈத்ஹ�ன 

CH3-O-CH2-CH3 60 283.8

4 புரப்்பன – 1– ஆல CH3-CH2-CH2-OH 60 370.4

5 புரப்்பன – 2 – ஆல CH3-CH(OH)-CH3 60 355.5

ஆலகஹாலகளின் ்வதிபபண்புகள் 
i) ஆலகஹாலகளின் கருககவர பபாருள் பதிலீட்டு விளை 

ஆலகைோலகைள் வலி்மைாை கைாரத்�ன்மயு்டை (OH–) எனும் நீஙகும் 
த�ாகுதி்ைக்தகைாண்டுள்ைை. எைஹவ அமிைத்்� ஹெரத்து –OH த�ாகுதிைாைது மு�லில −

+

OH2  
ஆகை மாறறப்்படுகிறது. புராடடாஹைறறம் அ்டந்� ஆலகைோலில கைாணப்்படும் −

+

OH2 த�ாகுதி்ை Br-  
ஹ்பானற கைருக்கைவர த்பாருடகைள் எளி�ாகை ்பதிலீடு தெயது ஆல்கைல ோ்ைடுகை்ைத் �ருகினறை. 
எடுத்துக்கைாடடு 

ஆலகைோலகைள் ்ேடஹரா ஹேலிக் அமிைஙகைளுடன கைருக்கைவர ்பதிலீடடு வி்ைக்கு உட்படடு 
ஆல்கைல ோ்ைடுகை்ைத் �ருகினறை. மூவி்ணை ஆைகைோலகை்ைப் த்பாறுத்� வ்ரயில 
வி்ை நிகைை தவப்்பப்்படுத்து�ல ஹ�்வப்்படுகிறது. 

CH3 CH2 OH
HBr
- H2O

CH3 CH2 Br

எ�தனா� �ேராேமா ஈ�ேத� 

ஒரி்ணை ஆலகைோலகைளிலிருந்து ஆல்கைல ோ்ைடுகைள் உருவாகும் வி்ை SN 2 வி்ை 
வழிமு்ற்ைப் பின்பறறுகிறது. 

எடுத்துககாட்டுகள்

CH3 CH2 O H
H - Br
-Br-

CH3 CH2 O H CH3

H

CH2 Br + H2O

Br
எ�தனா� �ேராேமா ஈ�ேத�

Br−  கைருக்கைவர த்பாருள்�ாக்கு�ல மறறும் H O2  நீஙகு�ல ஆகிை இரண்டும் ஒஹர ஹநரத்தில 
நிகைழ்கினறை. 
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மூவி்ணை ஆலகைோலகைளிலிருந்து ஆல்கைல ோ்ைடுகைள் உருவாகும் வி்ை SN1  வி்ை 
வழிமு்ற்ை பின்பறறுகிறது.  

எடுத்துககாட்டுகள்

C

CH3

CH3

CH3

O
..
.. H

H Br
C

CH3

CH3

CH3

O H C
H3C CH3

CH
3

Br

C

CH3

H3C

CH3

BrC
H3C CH2

CH3

HBr

 
H

-Br-

2- ெம��� �ர�ப� -2- ஆ� 

2- ெம��� �ர� -1- ஈ� 2- �ேராேமா -2- ெம��� �ர�ேப�

ெம�வாக 


ை

ரவ
ாக 

–H+

ேச
	ைக ைன

�	க ைன 

இவ்வி்ையில உருவாகும் கைார்பன ஹநர அைனி நீக்கை வி்ைக்கு உட்படடு ஆலகீ்ை 
உருவாக்கைவும் வாயப்புள்ைது. எனினும், உருவாகும் ஆலகீன மீைவும் HBr உடன ஹெரக்்கை 
வி்ை புரிந்து ்பதிலீடு அ்டந்� வி்ைத்பாரு்ைத் �ருகிறது. 

ஆலகஹாளல ஆலளகல ஹாளலடாக மாறறும் பிை முளைகள் 
PCl  PBr3 , 3  ஹ்பானற வி்ைத்பாருடகை்ைப் ்பைன்படுத்தியும், ஆலகைோலகை்ை ஆல்கைல 

ோ்ைடுகைைாகை மாறற இைலும்

CH3CH2 OH
PCl3 CH3CH2 Cl

எ�தனா� �ேளாேராஈ�ேத� 
����

வி்ைவழிமு்ற : ்பாஸ்்பரஸ் ட்ரகுஹைா்ரடின மீ�ாை SN 2  வி்ை குஹைாஹரா ஈத்ஹ�ன. 

3 CH3 CH2 O
..

H  +    P

Cl

Cl

Cl
-Cl

CH3 CH2 O PCl2

H

CH3 CH2 O PCl2

Cl

CH3 CH2 Cl

..

..

O PCl2

N..

+

�ேளாேரா ஈ�ேத�

ஒரு ஆலகைோல ஆல்கைல ்ே்ைடாகை மாறறப்்படுவதும் திஹைா்ைல குஹைா்ர்டப் 
்பைன்படுத்தி தெைல்படுத்�ப்்படைாம்

CH3 OH + SOCl2 CH3 Cl HCl ++ SO2

ெம�தனா� தேயாைன� 
�ேளாைர� 

�ேளாேரா ��ேத� 

��� 
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இவ்வி்ையும் S
N

2  வி்ை வழிமு்ற்ைப் பின்பறறுகிறது. 
ii) ஆலகஹாலகளின் நீகக விளைகள்

 ஆலகைோலகை்ை, கைந்�கை அமிைம் ஹ்பானற �குந்� நீரகைறறும் வி்ைத்பாருளுடன 
வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது, அடுத்�டுத்� கைார்பனகைளில மு்றஹை கைாணப்்படும் H மறறும் OH ஆகிைை 
இைக்கைப்்படடு கைார்பன – கைார்பன இரட்டப் பி்ணப்பு உருவாகிறது. ்பாஸ்்பரிக் அமிைம், நீரறற ZnCl2 , 
அலுமிைா மு�லிைைவும் நீரகைறறும் வி்ைத்பாருடகைைாகை ்பைன்படுகினறை. 

எடுத்துக்கைாடடு  CH3 CH2 OH
H2SO4

CH2 = CH2 + H2O
443 K

விளைவழிமுளை
ஓரி்ணை ஆலகைோலகைள் E2  வி்ை வழிமு்றயி்ைப் பின்பறறி நீரகைறறும் வி்ைக்கு 

உட்படுகினறை. 

CH3 CH2 O
..
.. H

H SOO 3H
CH2 CH2 O H

HH

CH2= CH2 + H2O

எ�தனா�
– OSO3H

- - H+

 

ஈ��� 

மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் E1  வி்ை வழிமு்றயி்ைப் பின்பறறி நீரகைறறம் அ்டகினறை. 
இவ்வி்ைவழி மு்றயில கைார்பன ஹநர அைனி உருவாகிறது. 
ஆலகஹாலின் புராட்டா்ைறைம் 

படி 1  CH3 C O
..
.. H  OSO3HH

CH3

CH3

CH3 C O H

CH3

CH3 H

படி 2 : ஆக்ஹொனிைம் அைனி பிரி்கையுறறு கைார்பன ஹநர அைனி உருவா�ல 

CH3 C O H

CH3

CH3 H

C

H3C CH3

CH3

+  H2O
ெம�வாக

படி 3 : கைார்பன ஹநர அைனியிலிருந்து புஹராடடாை நீஙகுவ�ால ஆலகீன உருவாகிறது. 

C

H3C CH2

CH3

H

C

H3C CH2

CH3

2 -  - 1- 

– H+

ேவகமாக

ெம����ர� ஈ�
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விளைத்திைனின் வரிளெ 
நீரகைறறும் வி்ையில, ஆலகைோலகைளின ஒப்பீடடு வி்ைத்திறன வரி்ெ பினவருமாறு 

ஓரி்ணை < ஈரி்ணை < மூவி்ணை 

தன்மதிபபீடு 
பினவரும் வி்ைகைளில வி்ைவி்ை த்பாருடகை்ைக் கைண்டறிகை. அ்வகைளின IUPAC 

த்பைரகை்ை எழுதுகை. ஹமலும் வி்ையின வி்ை வழிமு்றயி்ைக் குறிப்பிடுகை. 
i) ்ெக்ஹைாத்பனடைால 

H2SO4

∆
 ?     ii) பியூடடன – 1 – ஆல 

NaBr

H2SO4

 ?

iii) நிஹைாத்பன்டல ஆலகைோல PCl5  ?

பெயிட்பெவ் விதி 
மூைக்கூறுகைளுக்கி்டஹை நிகைழும் நீரகைறற வி்ைகைளில ஒனறிறகும் ஹமற்படட வழிகைளில 

கைார்பன – கைார்பன இரட்டப் பி்ணப்பு உருவாகை வாயப்பிருக்கும் எனில, அதிகை அைவில ்பதிலீடு 
அ்டந்� வாயப்பிருக்கும் எைால, அதிகை அைவில ்பதிலீடு அ்டந்� ஆலகீன அ�ாவது நி்ைப்புத் 
�ன்மயு்டை ஆலகீன மு�ன்ம வி்ைத்பாருைாகை உருவாகிறது. 

எடுத்துக்கைாடடாகை, 3,3 – ்ட தமத்தில –2- பியூடடைாலின நீரகைறறும் வி்ையில ஆலகீனகைளின 
கைை்வ உருவாகிறது. இவ்வி்ையில உருவாகும் ஈரி்ணை கைார்பன ஹநர அைனி வடிவ்மவு 
மாறறத்திறகு (Rearrangement) உட்படடு அதிகை நி்ைப்புத் �ன்ம உ்டை மூவி்ணை கைார்பன 
ஹநர அைனி்ைத் �ருகிறது. 

CH3 CH3C
OSO3HH

OSO3H

CH3

CH3

CH3 C CH CH3

CH3

CH3

O
HH

CH

HO

- H2O

- H

CH3 C CH

CH3

CH3

CH

H

2
CH

H

2 C

CH3

C

H

CH3

CH3

C C
H3C

H3C

CH3

CH3 CH3 C

CH3

CH3

CH = CH2

H2C C
CH3

CH (CH3)2

+
- H +

- H +
(a) (b)

-

ெம��� இடமா�ற� 

(30கா�ப� ேந�அய� ) (20 கா�ப� ேந�அய� ) 

�����
	க�) �����
	க�) 

2,3 – ைட ெம��� ��� – 1– ஈ�
(இ� ஆ�ைக� ப��க�)

(33%)

2,3 – ைட ெம������ – 2 – ஈ� 
(நா� ஆ�ைக� ப�லக�) 

(64%)

3,3 – ைட ெம��� ��� – 1– ஈ� 
(ஒ� ஆ�ைக� ப��) 

(3%)
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தன்மதிபபீடு: 2,3– ் டதமத்திலத்பனடன–3–ஆல ஆைது H SO2 4  முனனி்ையில  
தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது உருவாகும் மு�ன்ம வி்ைத்பாருள் எனை? 

iii) ஆலகஹாலகளின் ஆகசிஜ்ைறைம் 
ஆலகைோலகைளின முக்கிைமாை ஒரு ஹவதிவி்ை அ்வகைள் கைார்ப்ைல ஹெரமஙகைைாகை 

ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டவது ஆகும் அமிைம் கைைந்� ஹொடிைம் ்டகுஹராஹமட ஆைது வைக்கைமாகை 
ஆக்சிஜஹைறறிைாகைப் ்பைன்படுத்�ப்்படுகிறது. ஓரி்ணை ஆலகைோலகைள் ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டந்து 
ஆலடி்ே்டத் �ருகிறது. இது ஹமலும் ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டந்து கைார்பாக்சிலிக் அமிைத்தி்ைத் 
�ருகிறது. ஆலடி்ேடுகைள் / கீடஹடானகைள் உருவாகும் நி்ையிஹைஹை ஆக்சிஜஹைறற வி்ை்ை 
நி்றவு தெயை, பிரிடினிைம் குஹைாஹரா குஹராஹமட (PCC) ைாைது ஆக்சிஜஹைறறிைாகைப் 
்பைன்படுத்�ப்்படுகிறது.  

எடுத்துககாட்டு 

CH3 CH2 OH
Na2Cr2O7

(O)
CH3 CHO

Na2Cr2O7

(O)
CH3 COOH

அ�ல� கல�த அ�ல� கல�த

எ�தனா� எ�தன� எ�தனா�� அ�ல�

CH3 CH CH3
Na2Cr2O7

(O)
OH

CH3 C CH3

O

Na2Cr2O7

(O)
CH3 C OH

O

அ�ல� கல�த அ�ல� கல�த

�ர�ப� -2- ஆ� எ�தனா�
 அ�ல��ர�பேனா�

CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CHO
PCC

�ர�ப� - 1 - ஆ� �ர�பன� 

வைக்கைமாை வி்ை நிகைழ் நி்பந்�்ைகைளில மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் ஆக்சிஜஹைறறம் 
அ்டவதில்ை. ஆைால உைர தவப்்பநி்ைகைளில, வலி்மைாை ஆக்சிஜஹைறறிகைள் C – C 
பி்ணப்பி்ை பிைவுறச் தெயது கைார்பாக்சிலிக் அமிைஙகைளின கைை்வயி்ைத் �ருகினறை. 

ஸ்வரன் ஆகசிஜ்ைறைம் 
இம்மு்றயில, ் டதமத்தில ெல்பாக்்ஸைடு  (DMSO) ஆைது ஆக்சிஜஹைறறிைாகைப் ்பைன்படுகிறது. 

இது ஆலகைோலகை்ை ஆலடி்ேடுகைள் / கீடஹடானகைைாகை மாறறம்டைச் தெயகிறது. இம்மு்றயில, 
ஆலகைோ்ை DMSO மறறும் ஆக்ெ்ைல குஹைா்ரடுடன வி்ைபுரிைச் தெயது பின ட்ர எத்தில 
அமினுடன ஹெரக்்கை வி்ை நிகைழ்த்�ப்்படுகிறது.

CH3 CH CH3 + H3C

OH

S CH3 + Cl C C Cl
DMSO

CH3 C CH3 + (CH3)2 S + CO2 + CO + 2HCl

O O O

O

�ர�பேனா� 

Et3N

ஆ�சைல��ேளாைர� �ர�ப� - 2 - ஆ�
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உயிர ஆகசிஜ்ைறைம் 
உயிரிைஙகைள் உடதகைாள்ளும் உணவாைது தநாதிக்கைப்்படுவ�ால ஆலகைோல உருவாகிறது. 
ஆலகைோ்ை நச்சு நீக்கைம் தெயை, கைலலீரைாைது ஆலகைோல டீ்ேடஹராதஜஹைஸ் (ADH) 

எனும் தநாதியி்ை உற்பத்தி தெயகிறது. விைஙகிைஙகைளில கைாணப்்படும் நிஹகைாடிை்மடு 
அடி்ைன ்டநியூக்ளிஹைா்டடு  (NAD) ஆக்சிஜஹைறறிைாகை தெைல்படுகிறது. ஹமலும் ADH ஆைது 
நச்சுத் �ன்மயு்டை ஆலகைோ்ை நச்சுத் �ன்மைறற ஆலடி்ேடுகைைாகை ஆக்சிஜஹைறறம் 
அ்டைச் தெயை வி்ைஹவகைமாறறிைாகை தெைல்படுகிறது. 

CH3 CH2 OH + NAD+ ADH CH3CHO + NADH + H+

எ�தனா� எ�தன� 

விளை்வக மாறறியின் முன்னிளலயில ளஹட்ரஜன் நீககம் 
ஓரி்ணை மறறும் ஈரி்ணை ஆலகைோலகைளின ஆவியி்ை நனகு தவப்்பப்்படு��ப்்படட 

�ாமிரத்தின வழிஹை தெலுத்தும் ஹ்பாது, ்ேடரஜன நீக்கை ந்டத்பறறு ஆலடி்ேடுகைள் அலைது 
கீடஹடானகைள் உருவாகினறை. 

CH3 CH2 OH
Cu

573 K
CH3 CHO

எ�தனா� எ�தன� 

CH3 CH CH3

OH

Cu

573 K
CH3 C CH3

O
�ர�ப� -2- ஆ� �ர�பேனா�

மூவி்ணை ஆலகைோலகைள் நீர நீக்கை வி்ைக்கு உட்படடு ஆலகீனகை்ைத் �ருகினறை. 

CH3 C OH

CH3

Cu

573 K

CH3

C = CH2

2 -   - 2- 2 -  - 1- 

H3C

H3C

ெம����ர�ப� ெம����ர� ஈ�ஆ�

எஸ்டராககுதல 
ஆலகைோல ஒரு அமிைத்தின முனனி்ையில கைார்பாக்சிலிக் அமிைஙகைளுடன வி்ைபுரிந்து 
எஸ்டரகை்ைக் தகைாடுக்கும்

எடுத்துககாட்டு

CH3 CH2 OH HO C CH3+

O
H+

CH3 C O

O

CH2 CH3

எ�தனா� எ�தனா�� அ�ல� எ��� எ�தனாேய� 
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கிளைககாலின் விளைகள் 
எத்திலீன கி்ைக்கைால இரு ஓரி்ணை ஆலகைோல த�ாகுதிகை்ைக் தகைாண்டுள்ைது. ஹமலும் 

இது ்ேடராக்சில த�ாகுதியின வைக்கைமாை வி்ைகைளில ஈடு்படுகிறது. மறற பிற ஓரி்ணை 
ஆலகைோலகை்ைப் ஹ்பானறு இது உஹைாகை ஹொடிைத்துடன வி்ைபுரிந்து ஹமாஹைா ஹொடிைம் 
கி்ைக்கைாஹைட மறறும் ்டஹொடிைம் கி்ைக்கைாஹைட ஆகிைைவற்றத் �ருகிறது. 

 ஹேலிக் அமிைஙகைள் அலைது PCl  / PCl  / SOCl5 3 2 .  ஆகிைைவறறுடன கி்ைக்கைா்ை 
வி்ை்படுத்� ்ேடராக்ஸில த�ாகுதியி்ை ோ்ைடு த�ாகுதிைாகை மாறறைாம். 

எத்�லீன கி்ைக்கைா்ை HI அலைது P/I2, உடன வி்ை்படுத்தும் ஹ்பாது 1,2 – ்ட அஹைஹடா 
ஈத்ஹ�ன மு�லில உருவாகிறது. இது சி்�வ்டந்து ஈத்தீ்ைத் �ருகிறது. 

CH2 OH

CH2 OH

PI3
CH2

CH2

I

I

CH2

CH2
-I2

எ�த� - 1, 2 - ைட ஆ�       ஈ���1,2 ைட அயேடா ஈ�ேத�

அடர கைந்�கை அமிைத்தின முனனி்ையில அடர HNO3 உடன தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது, எத்திலீன 
கி்ைக்கைால ்ட ்நடஹரா கி்ைக்கைா்ைத் �ருகிறது. 

CH2 OH

CH2 OH

2 HNO3

H2SO4

CH2 O

CH2 O

NO2

NO2

எ�த� - 1,2 - ைடஆ� 1,2 – ைந�ரா�� ஈ�ேத�
(ைடைந�ேரா �ைள�கா�) 

அட�

நீரகறறும் விளைகள் 
எத்திலீன கி்ைக்கைால ்பலஹவறு நி்பந்�்ைகைளில நீரகைறறும் வி்ைக்கு உட்படடு தவவ்ஹவறு 

வி்ைத்பாருடகை்ைத் �ருகிறது. 
1. 773K தவப்்பநி்ைக்கு தவப்்பப்்படுத்�, இது ஈப்்பாக்்ெ்டத் �ருகிறது. 

 

CH2 OH

CH2 OH

773 K CH2

CH2- H2O

O

எ�த� -1, 2 – ைட ஆ� 1,2 – ஈ�பா�� ஈ�ேத�
(ஆ��ேர�)

2. நீரத்� கைந்�கை அமிைம் அலைது நீரறற ZnCl2  அதிகை அழுத்�த்தில மூடப்்படட குைாயில தவப்்பப்்படுத்தும் 
ஹ்பாது அசிடடாலடி்ேடு உருவாகிறது.

CH2 OH

CH2 OH

ZnCl2

- H2O

CH2

CH O H

CH3

CHO

இடமா�றைம�
�ர�ற 

எ�தன� எ��னா� 
(ைவைன�ஆ�கஹா�)

எ�ேத� -1, 2 – ைடஆ�
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3. அடர H2SO4 உடன வா்ைவடிக்கும் ஹ்பாது, கி்ைக்கைால ்ட ஆக்ஹெ்ைத் �ருகிறது.

H O CH2 CH2 OH

HO CH2 CH2 OH

H2SO4

-2H2O

CH2

CH2

O

CH2

CH2
O

அட� 

1,4 – ைட ஆ�ேச�
எ�ேத� -1, 2 – ைட ஆ�

கிளைககாலின் ஆகசிஜ்ைறைம் 
ஆக்சிஜஹைறறியின �ன்ம மறறும் வி்ை நிகைழ் நி்பந்�்ைகை்ைப் ஆக்சிஜஹைறறத்தில 

கி்ைக்கைால ்பலஹவறு வி்ைத்பாருடகை்ைத் �ருகிறது. 
i)	 ்நடரிக் அமிைம் (அலைது) கைாரம் கைைந்� த்பாடடாசிைம் த்பரமாஙகைஹைட்ட ஆக்சிஜஹைறறிைாகை 

்பைன்படுத்தும் ஹ்பாது பினவரும் வி்ைத்பாருடகைள் உருவாகினறை.  
CH2OH

CH2OH

CHO

CH2OH

[O] [O] [O] [O]COOH

CH2OH

COOH

CHO

COOH

COOH

[O]

CHO

CHO

[O]

�ைள�கா� ஆ��ைஹ� �ைளஆ�சா�� அ�ல� 

2 – ைஹரா�� எ	தன� பா�ைம� ெம	தனா�� 
அ�ல�

�ைளஆ�சா� 
எ	த� – 1, 2 – ைடஆ�

�ைளகா�� அ�ல� 

2 – ைஹரா�� 
எ	தனா�� 

அ�ல� 

ஆ�சா�� அ�ல� 

எ	த� – 1, 2 – ைட 
ஆ�� அ�ல� 

ii)	 பபரஅ்யாடிக அமிலத்துடன் ஆகசிஜ்ைறைம் 
எத்திலீன கி்ைக்கைா்ை த்பரஅஹைாடிக் அமிைத்துடன  வி்ைபுரிைச் தெயயும் ஹ்பாது 

்பாரமாலடி்ே்டத் �ருகிறது. 
இவ்வி்ைைாைது விசிைல 1,2 – ் ட ஆலகைளுக்கைாை த�ரிந்த�டுக்கைப்்படட ஒரு குறிப்பிடட 

வி்ைத்பாரு்ைத் �ரும் வி்ைைாகும். இவ்வி்ைைாைது வ்ைை த்பரஅஹைாஹடட எஸ்டர 
இ்டநி்ை உருவா�ல வழி நிகைழ்கிறது. 

CH2OH

CH2OH

+ HIO4

CH2

CH2

H+/H2O
O

O

I OH
H - C - H

 +
H - C - H

O

+ HIO3

O

O

O

பா�மா��ைஹ�
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கிளிெராலின் ்வதிவிளைகள் 
்நடஹரா ஏறறம் : கிளிெரால, கைந்�கை அமிைத்தின முனனி்ையில ்நடரிக் அமிைத்துடன 

வி்ைபுரிந்து TNG (ட்ர்நடஹராகிளிெரின) �ருகிறது.
CH2 OH

CH OH

CH2 OH

+ 3 HONO2 CH O

CH2 O NO2

NO2

CH2 O NO2

H2SO4

-3H2O

�ர�ப� – 1,2,3 – �ைர ஆ�
��சரா� 

1,2,3 – �ைரைந�ரா�� �ர�ேப�

அட


நீர நீககம் 
கிளிெரா்ை அடர H2SO4, KHSO4  ஹ்பானற நீர நீக்கும் வி்ைத்பாருளுடன வி்ை்படுத்தும் 

ஹ்பாது இது நீர நீக்கை வி்ைக்கு உட்படடு ஆக்ஹராலி்ைத் �ருகிறது. 
CH2 OH

CH OH

CH2 OH

CH

CH2

CHO

KHSO4

�ர�ப� – 1, 2, 3 – �ைர ஆ� �ர� – 2– ஈன� (அ�ேரா��)

ஆகசிஜ்ைறைம் 
ஆக்சிஜஹைறறத்திறகு ்பைன்படுத்�ப்்படும் ஆக்சிஜஹைறறி்ைப் த்பாருத்து கிளிெரால தவவ்ஹவறு 

ஆக்சிஜஹைறற வி்ைத்பாருடகை்ைத் �ருகிறது. 
கிளிெரால ஆைது,

அ) நீரத்� HNO3 உடன கிளிெரிக் அமிைம் மறறும் டாரடஹரானிக் அமிைம் கி்டக்கிறது. 
ஆ) அடர HNO3 உடன ஆக்சிஜஹைறறம் தெயயும் ஹ்பாது முக்கிைமாகை கிளிெரிக் அமிைம் உருவாகிறது. 
இ) பிஸ்மத்்நடஹரட உடன ஆக்சிஜஹைறறம் தெயயும் ஹ்பாது மீஹொ ஆக்ொலிக் அமிைம் உருவாகிறது. 
ஈ) Br2/H2O அலைது NaOBr (அலைது) த்பனடான வி்ைத்பாருள் FeSO4 + H2O2 ஆகிைைவறறுள் 

ஒன்ற ஆக்சிஜஹைறறிைாகை ்பைன்படுத்தும் ஹ்பாது கிளிெராலடி்ேடு மறறும் ்ட்ேடராக்சி 
அசிடஹடான ஆகிை வி்ைத்பாருடகைளின கைை்வ உருவாகிறது. 

உ) HIO4 அலைது LTA (தைட தடடரா அசிடஹடட) உடன ஆக்சிஜஹைறறம் தெயயும் ஹ்பாது 
்பாரமாலடி்ேடு மறறும் ்பாரமிக் அமிைம் உருவாகிறது. 

ஊ) அமிைம் கைைந்� KMnO4 ஐ ்பைன்படுத்தி ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டைச் தெயயும் ஹ்பாது கிளிெரால 
ஆக்ொலிக் அமிைத்்� �ருகிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd   128 9/12/2019   12:22:20 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



129

CH2OH

CHOH
[O]

[O]

CH2OH

CH2OH

CH2OH

CHOH

CH2OH

[O]

[O]

[O]

[O]
CHO

C O C O

CHOH

CH2OH

COOH

COOH

COOH

COOH
COOH

COOH

CHOH

COOH

��சரா� 

��சரா��ைஹ�
2,3 – ைடைஹ�ரா���ர�பன� 

��ச� அ�ல	
2,3 – ைட ைஹ�ரா��

டா��ேரா�� அ�ல	
2 – ைஹ�ரா���ர�ப� – 
1, 3 – ைட ஆ�� அ�ல	 

ஆ�சா�� அ�ல	 
எ�த� – 1,2 – ைட ஆ�� அ�ல	

ைட ைஹ�ரா�� அ��ேடா�
1,3 – ைடைஹ�ரா�� �ர�ப� – 2- ஒ�

�ேசா ஆ�சா�� அ�ல	
2 – ஆ�ேசா�ர�ப� – 1,3 

– ைட ஆ�� அ�ல	

ஆலகஹாலகளின் பயன்கள் 
பமத்தைாலின் பயன்கள் 
1. த்பயிண்டுகைள், வாரனிஷகைள், தெலைாக், ்ப்ெ, சிதமண்ட ஹ்பானறவறறிறகு தமத்�ைால 

கை்ரப்்பாைாகைப் ்பைன்படுகிறது. 
2. ொைஙகைள், மருந்துப்த்பாருடகைள், வாெ்ைதிரவிைஙகைள் மறறும் ்பாரமாலடி்ேடு ஆகிைை 

�ைாரிப்பில ்பைன்படுகிறது. 
எத்தைாலின் பயன்கள் 
1. எத்�ைால த்பயினடுகைள் மறறும் வாரனிஷ �ைாரிப்பில ்பைன்படுகிறது. ஹமலும் ஈ�ர, 

குஹைாஹரா்பாரம், அைஹடா்பாரம், ொைஙகைள், ஊடுருவும் ஹொப்புகைள் ஆகிைைவறறின �ைாரிப்்்ப 
்பைன்படுகிறது. 

2. திறனமிகு ஆலகைோல எனற த்பைரில ஆகைாை விமாைஙகைளில எரித்பாருைாகைப் த்படஹராலுக்கு 
மாறறாகை ்பைன்படுகிறது. 

3. உயிரத்பாருள் மாதிரிகைளுக்கு ்ப�ப்்படுத்தும் த்பாருைாகைப் ்பைன்படுகிறது. 

எத்திலீன் கிளைககாலின் பயன்கள் 
1. �ானிைஙகி இைந்திரஙகைளின ஹரடிஹைடடரகைளில உ்ற எதிரத்பாருைாகைப் ்பைன்படுகிறது. 
2. TNG உடன ஹெரத்து இ�ன ்நடஹரட தவடி த்பாருைாகைப் ்பைன்படுகிறது. 

கிளிெராலின் பயன்கள் 
1. திண்்பண்டஙகைள் மறறும் ்பாைஙகைள் �ைாரிப்பில இனிப்பு சு்வயூடடிைாகை கிளிெரால 

்பைன்படுகிறது. 
2. அைகு ொ�ைப் த்பாருடகைள் மறறும் ஒளி ஊடுருவும் ஹொப்புகைள் �ைாரிப்பில இது ்பைன்படுகிறது. 
3. ்ம மறறும் ்ம உறிஞ்சும் முத்தி்ர திண்டு ஆகிைை �ைாரிப்பிலும் கைடிகைாரஙகைளில உைவுப் 

த்பாருைாகைவும் ்பைன்படுகிறது. 
4. ்டை்மட, கைார்டட ஹ்பானற தவடித்பாருடகைள் �ைாரிப்பில இது ்ெைா கைளிமண்ணுடன 

கைைந்து ்பைன்படுத்�ப்்படுகிறது.  
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ஆலகஹாலகளின் அமிலத் தன்ளம 
ப்ரானஸ்டட தகைாள்்கைப்்படி, அமிைம் என்பது புஹராடடான வைஙகிைாகும். ஹமலும் புஹராடடா்ை 

வைஙகும் அ�ன திறன அமிை வலி்மைாகும். ஆலகைோலகைள், நீருடன ஒப்பிடத்�க்கை அைவில வலி்ம 
கு்றவாை அமிைமாகும். தமத்�ைா்ைத் �விர பிற அ்ைத்து ஆலகைோலகைளும் நீ்ரவிட வலி்ம 
கு்றந்�்வ  நீரின K

a
 மதிப்பு 1 8 10

16
. × − ஆைால ஆலகைோலகைளின K

a
 மதிப்்பாைது 10-18 மு�ல 

10–16 எனற அைவில இருக்கும். 
ஆலகைோலகைள் ஹொடிைம், அலுமினிைம் ஹ்பானற வி்ைத்திறன மிக்கை உஹைாகைஙகைளுடன 

வி்ைபுரிந்து ஆலகைாக்்ெடுகை்ைத் �ருகினறை ஹமலும் இவ்வி்ையில ்ேடரஜன வாயு 
தவளிஹைறுகிறது. ஆைால, ஆலகைோலகைள் NaOH உடன வி்ைபுரிந்து ஆலகைாக்்ெடுகை்ைத் 
�ருவதில்ை.

2C H - OH + 2Na 2C H ONa + H
2 5 2 5 2

→ ↑

ஹமறகைண்டுள்ை வி்ை ஆலகைோலகைளின அமிைத் �ன்ம்ை விைக்குகிறது. 

1∞, 2∞ மறறும் 3∞  ஆலகஹாலகளின் அமிலத் தன்ளமளய ஒபபிடுதல 
ஆலகைோலகைளின அமிைத்�ன்மக்கு அ�ன O–H த�ாகுதிைாை மு்ைவுத் �ன்மயு்டை 

பி்ணப்பு கைாரணமாகை அ்மகிறது. OH த�ாகுதி பி்ணக்கைப்டடுள்ை கைார்பனுடன, எைக்டரா்ை 
�ன்ை ஹநாக்கி கைவரும் இைலபு்டை  -Cl, - F  ஹ்பானற -I த�ாகுதிகைள் இ்ணக்கை்படடிருப்பின 
அத்�்கைை த�ாகுதிகைள் எைக்டரான அடரபி்ை �ம்்ம ஹநாக்கி கைவரவ�ன மூைம் புஹராடடான 
வைஙகு�்ை ொ�கைமாக்குகினறை. மாறாகை, ஆல்கைல த�ாகுதி ஹ்பானற எைக்டரா்ை விடுவிக்கும் 
இைலபு்டை +I  த�ாகுதிகைள், ஆக்சிஜன மீ�ாை எைக்டரான அடரவி்ை அதிகைரிக்கினறை  
ஹமலும், O – H பி்ணப்பின மு்ைவுத் �ன்மயி்ை கு்றக்கினறை. எைஹவ, இ�ன வி்ைவாகை 
அமிைத்�ன்ம கு்றகிறது. 

ஓரி்ணை, ஈரி்ணை மறறும் மூவி்ணை ஆலகைோலகை்ை ஒப்பிடும் ஹ்பாது –OH த�ாகுதி 
இடம் த்பறறுள்ை கைார்பனுடன இ்ணக்கைப்்படடுள்ை ஆல்கைல த�ாகுதிகைளின எண்ணிக்்கை 
மூவி்ணை ஆலகைோலில அதிகைம், இ�ன வி்ைவாகை அமிைத்ன்ம பினவரும் வரி்ெயில 
அ்மகிறது.

 1∞  ஆலகைோலகைள் > 2∞ ஆலகைோல > 3∞ ஆலகைோல 

CH3 CH2 OH

16
aK 1.3 10�� �

CH O H

H3C

H3C
17

aK 3.2 10�� �

CH OH

H3C

H3C

H3C

18
aK 1 10�� �

எ����கா��

ஆலகைோலகைள் பிரானஸ்டட கைாரமாகைவும் தெைல்பட இைலும். –OH த�ாகுதியின ஆக்சிஜன �னித்� 
பி்ணப்பில ஈடு்படா� எைக்டரான இரட்டகை்ைக் தகைாண்டிருப்்ப�ன கைாரணமாகை புஹராடடா்ை 
ஏறகும் இைலபி்ைப் த்பறறுள்ைது. 
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CH3 CH2 O
..

H O CH3 CH2 O H

H

+ OH+ H H

பீைாலகளின் அமிலத்தன்ளம 
அலி்பாடடிக் ஆலகைோலகை்ைக் கைாடடிலும் பீைால அதிகை அமிைத்�ன்ம உ்டைது. 

ஆலகைோ்ைப் ஹ்பாைனறி, ஹொடிைம் பீைாக்்ெ்டத் �ருகிறது. இவ்வி்ை பீைாலின 
அமிைத்�ன்ம்ை விைக்குகிறது. பீைாலின நீரக்கை்ரெ்ைக் கைருதுஹவாம், அதில பினவரும் 
ெமநி்ை நிைவுகிறது. 

C6H5 OH  + H.OH C6H5 O  + H3O

ஹமறகைண்டுள்ை ெமநி்ைக்கு, 25oC ல K
a
 ன மதிப்பு 1×10–10 இதிலிருந்து பீைாைாைது 

ஆலகைோ்ை விட அதிகை அமிைத்�ன்ம த்பறறுள்ை்� அறிைைாம். இவ்வாறாை பீைாலின அதிகை 
அமிைத்�ன்மயி்ை பீைால்ேடு அைனியின நி்ைப்புத் �ன்மயின மூைம் விைக்கைைாம். 
உடனி்ெவிைால பீைால்ேடு அைனிைாைது, பீைா்ைக் கைாடடிலும் அதிகை நி்ைப்புத் �ன்ம்ை 
த்பறுகிறது எை நாம் ஏறகைைஹவ ்பதிதைாறாம் வகுப்பின கைறறறிந்துள்ஹைாம். 

்பதிலிகை்ைப் த்பறறுள்ை பீைாலகைளில, -NO ,-Cl
2

 ஹ்பானற எைக்டரான கைவர த�ாகுதிகைள் 
குறிப்்பாகை இத்த�ாகுதிகைைன ஆரஹ�ா மறறும் ்பாரா நி்ைகைளில கைாணப்்படும் ஹ்பாது, அத்�்கைை 
்பதிலிகை்ை உ்டை  பீைாலகைள், பீைா்ைக்கைாடடிலும் அதிகை அமிைத் �ன்ம்ைப் த்பறுகினறை. 
அடடவ்ண: சிை ஆலகைோல மறறும் பிஹைாலகைளின pKa மதிப்பு

வ.எண் ஹெரமம் pK
a
மதிப்பு

1 தமத்�ைால 15.5

2 எத்�ைால 15.9

3 புரப்்பன - 2- ஆல 16.5

4 2 - தமத்தில புரப்்பன -2 - ஆல 18.0

5 ்ெக்ஹைாதேக்ெைால 18.0

6 பீைால 10.0

7 o – ்நடஹராபீைால 7.2

8 p – ்நடஹராபீைால 7.1

9 m - ்நடஹராபீைால 8.3

10 o – கிரொல 10.2

11 m – கிரொல 10.1

12 p – கிரொல 10.2
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பீைாலகள் 
த்பனசீனில -OH  த�ாகுதி்ை ஹநரடிைாகை த்பறறுள்ை கைரிம ஹெரமஙகைள் பீைாலகைள் எை 

அ்ைக்கைப்்படுகிறது. -OH  த�ாகுதி்ை தகைாண்டுள்ை கைார்பன அணு sp2  இைக்கைைபிைமா�்ை 
த்பறறுள்ைது. 
அட்டவளை : பீைாலகள் வளகபபாடு 

ஹமாஹைா்ேடரிக் 
பீைால 

OH

CH3

OH OH

CH3

OH

CH3

ெபா��ெபய� : �னா�              O – �ரசா�     m – �ரசா�          p-�ரசா�
IUPAC ெபய� : �னா�        2 – ெம��� �னா�     3 - ெம����னா�     4- ெம��� �னா� 

ேமாேனாைஹ���
�னா�க 

்ட்ேடரிக் 
பீைால

OH

OH

OH

OH

OH

OH
ெபா��ெபய� : ேக�டகா�               �சா��னா�        �னா� 
IUPAC ெபய� :  1,2 ைடைஹ�ரா��     1,3 – ைடைஹ�ரா��      1,4 – ைடைஹ�ரா��

ைடைஹ��� �னா�க  

ெப�  ெப�  ெப�  

டி்ர்ேடரிக் 
பீைால 

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OHHO

ெபா��ெபய� : ைபேராகலா�               ைஹ�ரா���ன�       ஃ��ேரா��னா� 
IUPAC ெபய� : 1,2,3 – �ைரைஹ�ரா��      1,2,4 – �ைரைஹ�ரா��       1,3,5 – �ைரைஹ�ரா��

ெப���  ெப���  ெப���  

�ைரைஹ��� �னா�க� 

்பதிலீடு தெயைப்்படட 
பீைால 

OH

NH2

OH

CHO OHHO

OH

COOH

CH3

ப��� ெச�ய�ப�ட �னா�க� 

O - அ
ேனா �னா�    
O - ைஹ�ரா��
ெப�சா��ைஹ�

P – ைஹ�ரா�� 
ெப�சா�� அ
ல� 

ஆ� னா� 
3,5 – ைடைஹ�ரா�� 

ெடா���
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பீைாலகளின் தயாரிபபு முளைகள் 
அ) ்ஹ்லா அரீனில இருநது (Dows process) 

300 வளிமண்டை அழுத்�ம் மறறும் 633K தவப்்பநி்ை தகைாண்ட மூடிை கைைனில ்வத்து 
குஹைாஹரா த்பனசீ்ை 6-8% NaOH  தகைாண்டு நீராற்பகுக்கும் ஹ்பாது மு�லில ஹொடிைம் பீைாக்்ஸைடு 
கி்டக்கிறது. இ�்ை நீரத்� HCl தகைாண்டு வி்ைப்்படுத்� பீைால கி்டக்கிறது. 

633K

300 bar

Cl

+   NaOH

ONa OH

+   NaCl
HCl

�னா� �ேளாேராெப��� ேசா�ய� �னா�ைச� 

ஆ) பபன்சீன் அல்பானிக அமிலத்தில இருநது 
த்பனசீ்ை ஒலிைம் தகைாண்டு ெலஹ்பாஹைறறம் தெயயும் ஹ்பாது த்பனசீன ெலஹ்பானிக் அமிைம் 

கி்டக்கிறது. இ�்ை 623K தவப்்பநி்ையில NaOH  தகைாண்டு தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது ஹொடிைம் 
பீைாக்்ஸைடு உருவாகும் ஹெரமத்்� அமிைமாக்கைலுக்கு உட்படுத்தும் ஹ்பாது பீைால கி்டக்கிறது. 

SO3H

NaOH
HCl

OHONa

623 K

�னா� 

ெப��� 
ச�ேபா�� அ�ல� ேசா�ய�

�னா�ைச� 

இ) அனிலீனில இருநது 
அனிலீ்ை 273 – 278K தவப்்பநி்ையில ்நடரஸ் அமிைத்துடன ( NaNO +HCl2 ) டைஹொ 

ஆக்ெலுக்கு உட்படுத்தும் ஹ்பாது மு�லில த்பனசீன டைஹொனிைம் குஹைா்ரடு கி்டக்கிறது. இ�்ை 
கைனிம அமிை முனனி்ையில சூடாை நீருடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது பீைால கி்டக்கிறது. 

NH2 N OHN Cl

HNO2
273-278K

H2O
N2 ++ HCl

�னா� அ��� ெப��� ைடயேசா�ய� 
ேளாைர
 

ஈ) கியூமினில இருநது 
523K தவப்்பநி்ையில H PO3 4  வி்ையூக்கி முனனி்ையில ஒரு மூடிை கைைனில த்பனசீன 

மறறும் புஹராப்பீன கைைந்� கைை்வ்ை தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது கியூமின (ஐஹொஹராப்்்பல த்பனசீன) 
கி்டக்கிறது. கியூமின மறறும் 5% நீரிை ஹொடிைம் கைார்பஹைட கை்ரெலுடன கைாற்ற தெலுத்தும் ஹ்பாது 
ஆக்ஸிஜஹைறறம்டந்து கியூமின ் ேடஹராத்பராக்்ஸைடு கி்டகிறது. இ�்ை நீத்� அமிைத்துடன 
வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது பீைால மறறும் அசிடஹடான கி்டக்கிறது. அசிடஹடான இவ்வி்ையில 
முக்கிை து்ண வி்ைத்பாருைாகை கி்டக்கிறது. 
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+ CH3CH = CH2
H3PO4

523 K
+ CH3COCH3

O2

5% aq Na2CO3

OHC H

CH3

H3C O O HC

CH3

H3C

H2SO4

அ��ேட� �னா�ெப��� �ேரா��� ��� ��� 
ைஹ�ேராெபரா�ைச� 

கா��

இயறபியல பண்புகள் 
பீைாலகைள் நிறமுமறற, ஊசி வடிவமு்டை ்படிகைம். இது நீர உறிஞ்சும் �ன்ம, அரிக்கும் 

�ன்ம மறறும் விெத் �ன்ம தகைாண்ட�ாகைவும் உள்ைது. கைாறறு மறறும் ஒளி பீைாலின மீது ்படும் 
ஹ்பாது இைஞ்சிவப்பு நிறமாகை மாறும். எளிை பீைாலகைள் நீரமமாகைவும் அலைது கு்றந்� உருகுநி்ை 
தகைாண்ட திண்மஙகைைாகைவும் உள்ைை. இ்வ மிகை அதிகை தகைாதிநி்ைகை்ை தகைாண்டுள்ைை. 
பீைாலில ்ேடரஜன பி்ணப்பு இருப்்ப�ால நீரில கு்றந்� அைவு கை்ரகிறது. இருப்பினும் ்பதிலீடு 
தெயைப்்படட பீைாலகைள் நீரில கை்ரவதில்ை. 
்வதிபபண்புகள் 

-OH  த�ாகுதிக்கைைாை வி்ைகைள் 
அ) Zn தூளுடன் விளை 

பீைால Zn தூளுடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது த்பனசீன கி்டக்கிறது. இவ்வி்ையில 
அஹராஹமடடிக் வ்ைைத்தில உள்ை -OH  த�ாகுதி நீக்கைப்்படுகிறது.

OH

+    Zn +   ZnO

ெப��� �னா� 

ஆ) அம்்மானியாவுடன் விளை 
நீரறற  ZnCl2   முனனி்ையில பீைால அம்ஹமானிைவுடன வி்ைப்்படடு அனிலீ்ை �ருகிறது. 

+ NH3
 ZnCl2

OH NH2

அ��� �னா� 

�ர�ற

இ) எஸ்டர உருவாதல 
ஸ்காட்டன் – பபௌமன் விளை 

பீைால அமிைக்குஹைா்ரடுன வி்ைப்்படடு எஸ்டரகை்ை �ருகிறது. பீைாலின அசிட்டஹைறற 
மறறும் த்பனொயிஹைறற வி்ைகைளுக்கு ஸ்கைாடடன த்பௌமன வி்ை எனறு த்பைர. 

C H OH   +  CH COCl     CH -C6 5 3
NaOH

Py 3 → OOOC H   +  HCl6 5
�ைன� எ�தேனாேய� �னா� அ��ைட� �ேளாைர� 

C H OH   +  C H COCl     C H6 5 6 5
NaOH

Py 6 → 55 6 5- COOC H   +  HCl
பிைனல் ெபன்ேசாேயட் பீனால் ெபன்ேசாயில் குேளாைரடு 

ஈ) ஈதரகள் உருவாதல 
விலலியம் ென் ஈதர பதாகுபபு விளை 

பீைாலின கைாரக்கை்ரெல ஆல்கைல ோ்ைடுகைளுடன வி்ைப்்படடு ஈ�ரகைள் �ருகிறது. 
ஆல்கைல ோ்ைடு கைாரமுனனி்ையில பீைாக்்ஸைடு அைனிைால கைருகைவர ்பதிலீடடு 
வி்ைகைளுக்கு உட்படுகிறது. 
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OH

NaOH

-H2O

ONa OCH3

CH3I
+ NaI

அ�ேசா� (��தா�� ெப���) னா� ேசா�ய	 னா�ைச� 

உ)	 ஆக்சிஜஹைறறம்:
பீைால, அடர H SO2 4  அமிைம்கைைந்� K2Cr2O7 முனனி்ையில கைாறறில ஆக்சிஜஹைறறம் 

அ்டந்து 1,4 த்பனஹொகுயிஹைான ஹெரமத்தி்ை �ரும். 

2Cr2O7

. H2SO4

O

OOH

(O)

K

1,4 – ெப�ேசா��ேனா� �னா� 

அட

ஊ) ஒடுககம் 
பீைா்ை வி்ையூக்கி முனனி்ையில ்ேடரஜன ஏறறம் தெயயும் ஹ்பாது வ்ைை 

தேக்ெைால கி்டக்கிறது. 

Ni

OH OH

+ 3H2
160 C�

ைச�ேளாெஹ�சனா� �னா�  

பபன்சீன் வையத்திறகாை விளைகள் 
எலகட்ரான் கவர அ்ரா்மட்டிக பதிலீட்டு விளைகள் 

-OH, -NH2, etc.,  ஹ்பானற த�ாகுதிகைள் த்பனசீன வ்ைைத்தின ஹநரடிைாகை இடம் த்பறறிருக்கும் 
ஹ்பாது அ்வகைள் த்பனசீன வ்ைைத்்� கிைரவுறுத்துவ�ால வரக்கூடிை எைக்டரான கைவர 
த்பாருள்கைள் ஆரத்ஹ�ா மறறும் ்பாரா இடத்்� ஆக்கிரமித்துக் தகைாள்கினறை என்ப்� ்பதிதைாராம் 
வகுப்பில ்படித்துள்ஹைாம். 
பபாதுவாை எலகட்ரான் கவர அ்ரா்மட்டிக பதிலீட்டு விளைகள் 
i) ளைட்ர்ொ ஏறைம் 

கு்றந்� தவப்்பநி்ையில பீைால HNO
2
 உடன எளிை�ாகை ்நடரஹொ ஏறறம் அ்டகிறது. 

HNO2

278K

OH
OH

NO
P – ைந�ரேசா�னா� �னா� 

ii) ளைட்்ரா ஏறைம் 
பீைால அ்ற தவப்்பநி்ையில 20% ்நடரிக் அமிைத்துடன வி்ைப்்படடு ஆரத்ஹ�ா மறறும் 

்பாரா ்நடஹரா பீைால கைை்வகை்ை �ருகிறது. 
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OH

20% HNO3

298K

30-40% 

+

OH

NO2

15% 

OH
NO2

பாராைந�ேரா �னா� 

ஆ��ேதாைந�ேரா �னா� 

ஆரத்ஹ�ா மறறும் ்பாரா மாறறிைஙகைள் நீராவிைால கைாயச்சி வடித்�ல மூைம் பிரித்துடக்கைப்்படுகிறது. 
ஆரத்ஹ�ா ்நடஹரா பீைாலில மூைக்கூறினுள் நிகைழும் ்ேடரஜன பி்ணப்பு இருப்்ப�ால நீரில 
கை்ரயும் திறன கு்றவாகைவும் எளிதில ஆவிைாகும் �ன்மயு்டை�ாகைவும் உள்ைது. மாறாகை 
்பாரா்நடஹரா பீைாலில மூைக்கூறுகைளுக்கு இ்டப்்படட ்ேடரஜன பி்ணப்பு கைாணப்்படுவ�ால 
நீரில எளிதில கை்ரயும் �ன்மயும், கு்றந்� ஆவிைாகும் �ன்மயும் தகைாண்ட�ாகை உள்ைது. 

அடர HNO +அடர்H SO3 2 4  உடன பீைால ்நடஹரா ஏறறம் அ்டந்து பிக்ரிக் அமிைத்்� 
�ருகிறது. 

. HNO3

. H2 O4

298K

OH

+ 3 H2O

OH

NO2

NO2

NO2S

2,4,6 – �ைரைந�ேரா�னா�
(�� அ
ல�) 

�னா� 

அட�
அட�

iii) ெல்பா்ைறைம் 
280K தவப்்பநி்ையில பீைால அடர அட�H SO2 4 உடன வி்ைப்்படடு O – பீைால ெலஹ்பானிக் 

அமிைம் முக்கிை வி்ைத்பாருைாகை கி்டக்கிறது. மாறாகை 373K தவப்்பநி்ையில p – பீைால 
கைலஹ்பானிக் அமிைம் முக்கிை வி்ை த்பாருைாகை கி்டக்கிறது. 

OH

Conc. H2SO4

OH
SO3H

+

OH

SO3H
P – �னா� ச�ேபா�� அ�ல� 

�னா� 

O- �னா� ச�ேபா�� அ�ல� 

iv) ்ஹலஜ்ைறைம் 
பீைால புஹராமின நீருடன வி்ைப்்படடு 2,4,6 டி்ர புஹராஹமா பீைால எனும தவண்்ம நிற 

வீழ்்படி்வ �ருகிறது. 
OH

+
3Br2 H2O

3HBr

OH
Br

Br

Br
,

2,4,6 – �ைர�ேராேமா�னா� �னா� 

278K தவப்்பநி்ையில CS  or CCl2 4 அலைது CS  or CCl2 4  உடன இவ்வி்ை நிகைழ்த்�ப்்படடால ஆரத்ஹ�ா 
மறறும் ்பாரா புஹராஹமா பீைால கைை்வ கி்டக்கிறது. 
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OH OH
Br

+

OH

Br

278K

  Br2 CCl4,

�னா� P - �ேராேமா �னா� O - �ேராேமா �னா� 

v) ்காலப (அலலது) ்பாலபஸ்கிமிட் விளை 
இவ்வி்ையில பீைால மு�லில ஹொடிைம் பீைாக்்ஸைடாகை மாறறப்்படுகிறது. இது பீைா்ை 

விட CO2  உடன எைக்டரான கைவர ்பதிலீடடு ஹவகைமாகை வி்ை்படுகிறது. 400K தவப்்பநி்ை மறறும் 
4-7 வளிமண்டை அழுத்�த்தில ஹொடிைம் பீைாக்்ஸை்ட அமிை நீராற்பகுப்பிறகு உட்படுத்தும்ஹ்பாது 
ொலிசிலிக் அமிைம் கி்டக்கிறது. 

NaOH 400K H+/H2O+CO2 4-7 bar

OH ONa OH

COONa
OH

COOH

சா���� அ�ல� �னா� ேசா�ய� �னா�ைச� ேசா�ய� சா��ேல 

Vi) ரீமர – டீமன் விளை 
CHCl /NaOH,  -CHO 3

ஒ����ைல��  உடன பீைால வி்ைப்்படும் ஹ்பாது ஆரத்ஹ�ா 
இடத்தில –CHO த�ாகுதி இடம் த்பறுகிறது. இவ்வி்ைைாைது ்பதிலீடு தெயைப்்படட த்பனொல 
குஹைா்ரடு எனும் இ்டநி்ை த்பாருள் மூைமாகை ந்டத்பறுகிறது. 

CHCl3
aq.NaOH

H+

OH O
CHCl2

NaOH

O-Na+

CHO
OH

CHO
Na

�னா� சா��லா��ைஹ�

vii) பீைாலபதலீன் விளை 
அடர con.H SO2 4  முனனி்ையில பீைால �ாலிக் நீரிலியுடன வி்ைப்்படடு பீைாலப்�லீன 

கி்டக்கிறது. 

 H2SO4
+

OH

O

O

O

O

O

OH

HO

2

�னா�ஃ�த�� 

�னா� தா�� அ�ல ��� 

அட

viii) இளைபபு விளை 
கைாரம் கைைந்� த்பனசீன டைஹொனிைம் குஹைா்ரடுன பீைால இ்ணந்து p–்ேடராக்ஸி 

அஹொத்பனசீன (ஆரஞ்சு சிவப்புநிற ொைம்) கி்டக்கிறது. 
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N2Cl + NaOH
OH

N
N

OH273-278K

p – ைஹ�ரா�� அேசாெப��� 
ெப��� 

ைடேசாய� 

ேளாைர� 

�னா� 

ஆலகஹால மறறும் பீைாலகளை ்வறுபடுத்தி அறியும் ்ொதளைகள் 
i)	 த்பனசீன டைஹொனிைம் குஹைா்ரடுடன ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற ொைம் கி்டக்கிறது. மாறாகை 

எத்�ைால �ருவதில்ை. 
ii)	 நடுநி்ை FeCl3  உடன பீைால கைரு ஊ�ா நிறத்்� �ருகிறது. ஆைால ஆலகைோலகைள் 

�ருவதில்ை. 
iii)	பீைால NaOH  உடன ஹொடிைம் பீைாக்்ஸை்ட �ருகிறது. ஆைால எத்�ைால NaOH  

உடன வி்ை்படுவதில்ை
பீைாலின் பயன்கள் 

1) உைகில உற்பத்திைாகும் ்பாதிைைவு பீைாலகைள் பீைால ்பாரமாலடி்ேடு (ஹ்பக்கை்ைட) பிசின 
�ைாரிக்கைப்்பைன்படுகிறது. 

2) கீழ்கைண்ட த்பாருடகைள் �ைாரிக்கை பீைாலகைள் துவக்கைப்த்பாருைாகை ்பைன்படுகிறது. 
i) பிைதெடின, ெைால, ஆஸ்பிரின ஹ்பானற மருந்துகைளுக்கு 
ii) பிைாலப்�லின நிறஙகைாடடி �ைாரிக்கை 
iii) பிக்ரிக் அமிைம் எனும் தவடி மருந்து �ைாரிக்கை 

3) கைார்பாலிக் ஹொப்புகைள் மறறும் பு்ரத்�ருக்கும் கைார்பாலிக் கிரிம்கைளில 

தன்மதிபபீடு 
1. கீழ்கைண்ட எந்� இ்ண 1,4 மீத்�ாக்ஸி – 4- ்நடஹரா த்பனசீ்ை �ருகிறது? 

+ CH3ONa(i) BrO2N

(ii) + CH3BrONaO2N

2. m – கிரொ்ை ஹொடிைம் ்ட குஹராஹமடஹடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது எனை நிகைழும்? 
3. பிைால புரப்்பன – 2 – ஆல உடன HF முனனி்ையில ப்ரீடால கிராப்ட வி்ையில 

ஈடு்படுகிறது. வி்ைத்பாரு்ை கைண்டறிகை. 

ஈதரகள் 

இரண்டு ஆல்கைல / அ்ரல த�ாகுதிகை்ை ஒரு ஆக்ஸிஜன அணுவின மூைம் ( R - O - R  ) 
இ்ணக்கும் கைரிமச் ஹெரமஙகைளுக்கு ஈ�ரகைள் எனறு த்பைர. ்ேடஹரா கைார்பனில உள்ை ஒரு 
்ேடரஜன அணுவிறகு ்பதிைாகை ஆலகைாக்ஸி ( -OR ) அலைது அ்ரல த�ாகுதி ( -OAr ) கைைால 
பிதிலீடு தெயைப்்படட ்ேடஹரா கைார்பனின த்பறுதிகைள் எை ஈ�ரகைள் கைரு�ப்்படுகினறை. அலி்பாடடிக் 
ஈ�ரகைளின த்பாதுவாய்பாடு C H On 2n+2 .
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வளகபபாடு:

CH3 O CH3 CH3 O CH CH3

CH3

O O

CH3

ஈத�க� 

எ�ய ஈத�க� 
ஆ��ஜ� அ��ட� இைண
	�ள 

இர�� ஆ�ைக� அ�ல	 அைர� 
ெதா��க� ஒேர மா��யாக இ ��. 

கல��ன ஈத�க� 
ஆ��ஜ� அ��ட� இைண
	�ள 

இர�� அ�ைக� அ�ல	 அைர� 
ெதா��க� ெவ�ேவறான	. 

அ�பா��� ஈத�க� 
(ஈத� ஆ��ஜ�ட� 
இர�� ஆ�ைக� 
ெதா��க� இைண�ப�� 
இ ��)

��தா�� ��ேத�
��தா�� �ேரா�ேப�

அேராேம��� 
ஏேத� ஒ�� அ�ல	 
இர�� அைர� 
ெதா��யாக ேசர ஈத� 
ஆ��ஜட� 
இைண�க�ப�� ��. 

�னா��ெப��� ��தா�� ெப���.

விளைபெயல பதாகுதியின் அளமபபு 
ஈ�ரில உள்ை இரண்டு ஆல்கைல த�ாகுதிகைளுக்கு இ்டயில அ்மயும் ஆக்ஸிஜன அணு 

ஆலகைோலில உள்ை -O-H  த�ாகுதி்ை ஒத்துள்ைது. ஆக்ஸிஜன அணு sp3  இைக்கைை்வ 
த்பறறுள்ைது. ஆக்ஸிஜனின sp3  இைக்கைைப்பு ஆரபிடடால அ�னுடன இ்ணந்துள்ை இரண்டு 
ஆல்கைல த�ாகுதியின C இைக்கைைப்பு ஆரபிடடாலுடன ஹநரஹகைாடடில ஹமல த்பாருந்தி இரண்டு σ  
பி்ணப்்்ப உருவாக்குகிறது. C-O-C   பி்ணப்பு ஹகைாணம் நானமுகி பி்ணப்பு ஹகைாணத்்� விட 
ெறறு அதிகைமாகை இருக்கும். ஏதைனில இரண்டு த்பரிை ஆல்கைல த�ாகுதிகைளுக்கி்டஹை விைக்கு 
இ்டயீடு இருப்்பஹ� கைாரணமாகும். 

C C111.7

141pm141pm

�

O
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IUPAC பபயரிடும் முளை:
பினவரும் அடடவ்ணயில ஈ�ரகைளுக்கு IUPAC மு்றயில த்பைரிடு�ல விைக்கைப்்படடுள்ைது. 

்ெரமம்  
(பபாதுவாை பபயர அளமபபு 
வாயபபாடு, IUPAC பபயர)

IUPAC பபயர

முன்பைாட்டு 
இட அளமவு 
எண்ணுடன்

மூல 
வாரத்ளத

முதன்ளம 
பின்பைாட்டு

இரண்டாம் 
நிளல 

பின்பைாட்டு
்டதமத்தில ஈ�ர 
CH3 O CH3

மீத்�ாக்சி மீத்ஹ�ன 
மீத்�ாக்சி மீத் ஏன –

ஐஹொபுஹரா்்பல தமத்தில ஈ�ர 

CH3 O CH CH3

CH3

2- மீத்�ாக்சி புரப்ஹ்பன 

2 – மீத்�ாக்சி புரப் ஏன –

மூவி்ணை பியூட்டல தமத்தில ஈ�ர 

CH3 O C CH3

CH3

CH3
2- மீத்�ாக்சி -2-தமத்தில 

புரப்ஹ்பன 

2 – மீத்�ாக்சி 
2 – தமத்தில 

புரப் ஏன –

தமத்தில பி்ைல ஈ�ல 
(அனிஹொல) 

C6H5 O CH3

மீத்�ாக்சி த்பனசீன 

மீத்�ாக்சி த்பனசீன – –

எத்தில பீ்ைல ஈ�ர (பினிஹடால) 
C6H5 O CH2CH3
ஈத்�ாக்சி த்பனசீன 

ஈத்�ாக்சி த்பனசீன – –

்டபி்ைல ஈ�ர (அ) பி்ைல ஈ�ர 
C6H5 C6H5O

பீைாக்சி த்பனசீன 
பீைாக்சி த்பனசீன – –

n- தேப்்டல பி்ைல ஈ�ர 
C6H5 O (CH2)6CH3

1 – பீைாக்சி தேப்ஹடன 
1 – பீைாக்சி தேப்ட ஏன –

ஐஹொத்பனட்டல பி்ைல ஈ�ர 
C6H5 - O - CH2 CH2 -- CH - CH3

CH3

3 – தமத்தில – 1- பியூடடாக்சி 
த்பனசீன 

3- தமத்தில – 
1- பியூடடாக்சி த்பனசீன - –
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்டதமத்தில கி்ைகைஹைட 
CH3 O CH2 CH2 OCH3

1,2 – ்டமீத்�ாக்சி ஈத்ஹ�ன 

1,2 – 
்டமீத்�ாக்சி ஈத் ஏன –

தன்மதிபபீடு 
பினவரும் ஈ�ரகைளின IUPAC த்பைரி்ை எழுதி அ�்ை எளிை மறறும் கைைப்பிை ஈ�ரகைைாகை 

வரி்ெப்்படுத்துகை.
(i) CH3 CH3OCH2 (CH2)3     
(ii)

 

OCH3

Cl
 

(iii)

 

CH3

OC2H5

(iv) (CH3)3C–O–C(CH3)3

(v)  CH2
 = CH – CH(Cl)–O–CH3

(vi)  ்டத்பன்ெல ஈ�ர

(vii) வி்ைல அல்ைல ஈ�ர 

ஈதர தயாரிககும் முளைகள் 
1. ஆலகஹாலின் மூலககூறுகளுககு இளடபபட்ட நீர நீககம் 

443K தவப்்பநி்ையில எத்�ைால அடர con.H SO2 4  உடன வி்ைப்்படும் ஹ்பாது நீர நீக்கைம் ந்டத்பறறு 
ஈத்தீன கி்டக்கிறது என்ப்� நாம் ஏறகைைஹவ கைறறிறிந்ஹ�ாம். அஹ�ஹ்பால 413K தவப்்பநி்ையில, 
நீரநீக்கைத்திறகு ்பதிைாகை ்பதிலீடடு வி்ைகைள் ந்டத்பறறு ஈ�ரகைள் ந்டத்பறுகிறது. 

2CH -CH -OH CH -CH -O-CH -CH3 2 3 2 2 3
H SO2 4
413K →

 ைடஎ��� ஈத�எ�தனா� 

விளைவழிமுளை 
இவ்வி்ை கைைப்பிை ஈ�ரகைள் விட எளிை ஈ�ரகை்ை �ைாரிக்கை சிறந்� மு்றைாகும். இரண்டு 

தவவ்ஹவறு ஆலகைோலகை்ை ஹெரக்கும் ஹ்பாது, தவவ்ஹவறு ஈ�ரகைளின கைை்வ உருவாகிறது. 
இ�்ை பிரித்த�டுப்்பது மிகைவும் கைடிைம். 

CH3CH2 O
..
.. H

CH2CH3O
..
..H

HO
..
..H

H SOO 3H
CH3 CH2

CH3 CH2

O H

H

CH2CH3O
..

H

CH3 CH2 CH2CH3O
H3-O

+

H3O
+ +

XII U11-Hydroxy compounds.indd   141 9/12/2019   12:22:32 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



142

2. விலலியம்ென் பதாகுபபு முளை 
ஆல்கைல ோ்ை்ட ஆலகைோல கைைந்� ஹொடிைம் ஆலகைாக்்ஸைடு உடன வி்ைப்்படுத்தும் 

ஹ்பாது அ�ஹைாடு த�ாடரபு்டை ஈ�ர உருவாகிறது. இது SN2 வி்ைவழி மு்றக்கு உட்படுகிறது. 

CH -ONa  +  Br-C H    CH -O-C H   +  NaBr3 2 5 3 2 5
D →

விளைவழிமுளை 

CH3 O-Na+ + CH3 CH2 Br
-NaBr

CH3 CH2 O CH3

��தா�� ஈ�ேத�

ஆல்கைல ோ்ைடு SN2 வி்ைக்கு எளிதில உட்படும் எை நமக்கு த�ரியும். எைஹவ ஓரி்ணை 
ஆல்கைல மறறும் மூவி்ணை ஆல்கைல தகைாண்ட கைைப்பிை ஈ�ர �ைாரிக்கை மூவி்ணை ஆல்கைல 
ஹே்ைடும் ஓரி்ணை ஆலகைாக்்ெடும் எடுக்கை ஹவண்டும். அவ்வாறு இலைாமல மூவி்ணை 
ஆலகைாக்்ெடும் ஓரி்ணை ஆல்கைல ஹே்ைடும் எடுப்ஹ்பாஹமைாைால மூவி்ணை ஆலகைோல 
்பதிலீடடு வி்ைக்கு ்பதிைாகை நீக்கைல வி்ையில ஈடு்படடு ஆலகீ்ை உருவாக்கும்.

H3C C O Na + CH3 Br
-NaBr

H3C C O
..
.. CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

2 – ெம��� – 2 – ��தா�� �ரேப�
�ேராேமா��ேத� 

மூவி்ணை பியூட்டல புஹரா்மடு மறறும் ஹொடிைம் தமத்�ாக்்ெடு ்பைன்படுத்தும்ஹ்பாது, 
2 – மீத்்�ல புரப் – 1 – ஈன உருவாகிறது. 

  

CH3 O
-

Na+  + CH2 C
α

Br

CH3

CH3

β-
CH2 C

CH3

CH3
+ CH3OH + NaBr

β
H

��க� 

2 – ெம��� �ர� – 1 – ஈ�

ஆலகஹாலின் பமத்தி்லறை விளை 
புளுஹராஹ்பாரிக் அமிை வி்ையூக்கி முனனி்ையில ஆலகைோல டைஹொ மீத்ஹ�னுடன 

வி்ைப்்படடு எத்தில தமத்தில ஈ�்ர �ருகிறது. 

CH -CH -OH+CH N CH -CH -O-CH +N3 2 2 2
HBF

3 2 3 2
4

D
 →

தன் மதிபபீடு 
1. கீழ்கைண்ட எந்� வி்ை 1-மீத்�ாக்சி -4-்நடஹராத்பனசீ்ை �ருகிறது. 

அ. 4 – ்நடஹரா – 1 புஹராஹமாத்பனசீன + ஹொடிைம் மீத்�ாக்்ெடு 
ஆ. 4 – ்நடஹராஹொடிைம் பீைாக்்ெடு + புஹராஹ்பாமீத்ஹ�ன 

2. அமிை வலி்மயின அடிப்்ப்டயில ஏறுவரி்ெயில வரி்ெப்்படுத்துக்கை. புரப்்பன- 1 – ஆல, 
2, 4, 6 – ட்ர்நடஹரா பீைால. 3 – ்நடஹராபீைால, 3,5 – ்ட்நடஹராபீைால, பீைால, 
4- தமத்திலபீைால. 
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இயறபியல பண்புகள் 
ஈ�ரகைள் மு்ைவு �ன்ம உ்டைது. இரண்டு C-O  பி்ணப்பில உள்ை �னித்� இ்ண 

எைக்டரானகைளின தவக்டார மதிப்புகைளுள் கூடு�ல ஈ�ரின இருமு்ை திருப்புதிறன மதிப்்்ப 
�ருகிறது. உ�ாரணமாகை, ்ட எத்தில ஈ�ரின இருமு்ை திருப்புதிறன மதிப்பு 1.18D ஈ�ரகைளின 
தகைாதிநி்ை அ�்ை ஒத்� ஆலஹகைனகை்ை விட அதிகைமாகைவும், அ�்ை ஒத்� ஆலகைோலகை்ை 
விட கு்றவாகைவும் உள்ைது. 

்ெரமஙகள் மூலககூறு நிளை பகாதிநிளல 
CH3 (CH2)5 CH3

n-தேப்ஹடன 
100.21 371K

CH3 (CH2)4 CH3O

1 – மீத்�ாக்சித்பனடஹடன 
102.17 373K

CH3 (CH2)5 OH

தேக்ென – 1 – ஆல 
102.16 430K

ஈ�ரில உள்ை ஆக்ஸிஜன நீருடன ்ேடரஜன பி்ணப்்்ப உருவாக்குகிறது. இ�ைால நீரில 
கை்ரகிறது. ஈ�ரகைள் மு்ணவு மறறும் மு்ைவறற த்பாருடகைளில தவகுவாகை கை்ரகிறது. 

O
R

O

R

H H
O

H H

ஈதரகளின் ்வதிப பண்புகள் 
1. ஈதரகளின் கருககவர பதிலீட்டு விளைகள்

HBr அலைது HI உடன ஈ�ர கைருக்கைவர ்பதிலீடடு வி்ைகைளில ஈடு்படும் HI ஆைது HBr ஐ விட 
அதிகை வி்ைைாறறல தகைாண்டது.

CH -O-CH -CH   +  HI    CH I           +   CH -CH -OH3 2 3 3 3 2
∆ →

C H -O-CH          +  HI       C H -OH   +   6 5 3 6 5 →   CH I3

�னா�        அயேடா��ேத� 

��தா�� ஈ�ேத� அயேடா ��ேத� எ�தனா� 

��தா�� ெப���

விளைவழிமுளை 
ஈ�ரில ஓரி்ணை ஆல்கைல த�ாகுதி இருந்�ால SN2 வி்ைலும் மூவி்ணை ஆல்கைல த�ாகுதி 

இருந்�ால SN1 வி்ையிலும் ஈடு்படும். ஈ�ரில புஹராடடான  ஏறறம் ந்டத்பறற உடன ோ்ைடு 
அைனி வி்ைபுரிை ஆரம்பிக்கிறது. இந்� ோ்ைடு அைனி உள்ை ஈ�ர ஆக்ஸிஜனுடன இரண்டு 
ஆல்கைல த�ாகுதிகைளில எந்� த�ாகுதியில தகைாள்ளிட �்ட கு்றவாகை உள்ைஹ�ா அத்த�ாகுதியுடன 
வி்ைபுரிகிறது. 
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CH3 O CH2 CH2CH3 + H I CH3 O CH3

H

I-

CH3I + HO CH2 CH3

எ�தனா�அயேடா��ேத�

அதிகை அைவு HBr or HI  அலைது HBr or HI ஹெரக்கும் ஹ்பாது ஆலகைோல  மறறும் ஆல்கைல ோ்ை்டத் 
�ருகிறது. 

CH -CH -OH CH -CH -Br3 2
HBr

3 2 →
 �ேராேமா ��ேத� எ�தனா�

அ�க அள�

தன் மதிபபீடு 
1 ஹமால HI-ஐ மூவி்ணை பியூ்டல தமத்திலஈ�ர உடன வி்ைபுரிகிறது. எனில 

வி்ைத்பாருள் மறறும் வி்ை வழிமு்றகை்ை எழுதுகை. 

ஈதரகளில சுய ஆகசிஜ்ைறைம் 
வளிமண்டை ஆக்ஸிஜன முனனி்ையில ஈ�ரகை்ை ஹெமித்து ்வக்கும் ஹ்பாது, அது தமதுவாகை 

ஆக்ஸிஜஹைறறம் அ்டந்து ்ேடஹரா த்பராக்்ெடு மறறும் ்ட ஆல்கைல த்பரராக்்ெடு �ருகிறது. 
இது தவடிக்கும் �ன்மயு்டைது. இவ்வாறு வளிமண்டை ஆக்சிஜனுடன �ாைாகை நடக்கும் வி்ைக்கு 
சுை ஆக்சிஜஹைறற வி்ை எனறு த்பைர. 

O O H
2O

3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3CH -CH -O-CH -CH CH -CH -O-CH-CH +CH -CH -O-O-CH -CH�����

ஈ�தா�� ஈ�ேத� 1- ஈ�தா�� எ��� 
ைஹ�ேராெப�ரா�ைச	

ைடஎ��� ெப�ரா�ைச	

அ�க அள�

ெம�வாக

ளட எத்தில ஈதரின் சில விளைகள் 

CCl3CCl2 O CCl2 CCl3
10 Cl2

CH3 CH2 O CH2 CH3
 H2SO4

H2O
2CH3CH2OH

PCl5

2CH3 CH2 Cl

ZnCl2

CH3 CH2 Cl CH3COOCH2CH3+

CH3COCl

- POCl3

�ர�ற

��ய

ஒ�

அ்ரா்மட்டிக எலகட்ரான் கவர பதிலீட்டு விளைகள் 
ஆலகைாக்சி த�ாகுதி ( -OR ) அஹராஹமடடிக் வ்ைைத்்� எைக்டரான கைவர ்பதிலீடடு வி்ைக்கு 

தூண்டுகிறது. ஹமலும், இது ஆரஹ�ா, ்பாரா வழிநடத்தும் த�ாகுதிைாகும். 
i) ்ஹ்லாஜ்ைறைம் 

வி்ைஹவகைமாறறி இலைா� 
சூழ்நி்ையிலும் அனிஹொல அசிடடிக் 
அமிைத்தில கைைந்� புஹராமினுடன 
புஹராமிஹைறறம் அ்டகிறது. இதில 
்பாரா புஹராஹமாஅனிஹொல முக்கிை 
வி்ைப்த்பாருைாகை கி்டக்கிறது. 

OCH3

Br2 

Br

+

OCH3 OCH3
Br

p – �ேராேமா அ�ேசா� 
(�த�ைம 

�ைளெபா
	)

o – �ேராேமா அ�ேசா� 
(�ைற�த அள� 
�ைளெபா
	) 

எ�தனா�� 
அ�ல 

அ�ேசா� 
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ii) ளைட்்ரா ஏறைம் 
அனிஹொல ்நடஹரா ஏறற கைை்வ (அடர 

H2SO4 / அடர HNO3 ) உடன வி்ை்படடு ஆரத்ஹ�ா 
்நடஹரா அனிஹொல மறறும் ்பாரா ்நடஹரா 
அனிஹொலின கைை்வ்ைக் தகைாடுக்கிறது. 
iii) பரீடல கிராபட்ஸ் விளை 

நீரறற AlCl
3
 முனனி்ையில அனிஹொல ப்ரீடால கிராப்டஸ் வி்ைக்கு உட்படுகிறது. 

. AlCl3

. AlCl3
++ CH3Cl

CS2

+CH3COCl

OCH3 OCH3

CH3

OCH3

CH3

OCH3

+

OCH3
COCH3

COCH3

OCH3

4 – ��தா�� அ��ேடா 
�னா� (�த�ைம 

அள
 	ைளெபா��)

2 – ��தா�� 
ெடா��� (�ைற�த 
அள
 	ைளெபா��)

4 – ��தா�� ெடா��� 
(�த�ைம 	ைளெபா��)

2 – ��தா�� 
அ��ேடா�ேனா� 
(�ைற�த அள
 
	ைளெபா��)

�ர�ற

�ர�ற

ஈதரகளின் பயன்கள் 
ளடஎத்தில ஈதர 

i. அறு்வ சிகிச்்ெயில மைக்கை மருந்�ாகை ்பைன்படுகிறது. 
ii. கைரிம ஹெரமஙகை்ை பிரித்த�டுத்�ல மறறும் கைரிம வி்ைகைளில சிறந்� கை்ரப்்பாைாகை 

்பைன்படுகிறது. 
iii. டீெல மறறும் த்படஹரால எஞ்சினகைளில ஆவிைாகும் த�ாடக்கை திரவமாகை ்டஎத்தில ஈத்�ர 

்பைன்படுகிறது. 
iv. இது ஒரு குளிரூடடிைாகைவும் ்பைன்படுகிறது. 

அனி்ொல 
i. அனிஹொல வாெ்ை திரவிைஙகைள் மறறும் பூச்சிக்தகைாலலி த்பஹராதமாதநஸ் த�ாகுப்புக்கைாை 

முனஹைாடிைாகும். 
ii. அனிஹொல மருந்து ஊடகைமாகை ்பைன்படுகிறது.

OCH3
NO2

+

NO2

H2SO4

HNO3

OCH3 OCH3

p – ைந�ேரா அ�ேசா� 
(�த�ைம ைளெபா	�) 

o – ைந�ேரா அ�ேசா�  
(�ைற�த அள� 
ைளெபா	�)

XII U11-Hydroxy compounds.indd   145 9/12/2019   12:22:36 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



146

 மதிபபீடு

ெரியாை விளடளய ்தரநபதடுத்து எழுதுக.
1. 273 K மறறும் 1 atm  அழுத்�த்தில X எனற ஒரு ஆலகைோல விக்டரஹமைர ஹொ�்ையில 

நீைநிறத்தி்ைத் �ருகிறது. 3,7g ‘X’ ஐ உஹைாகை ஹொடிைத்துடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது 560 mL 
்ேடரஜன வாயு தவளிஹைறுகிறது. X ன வடிவ வாய்பாடு எனைவாகை இருக்கும்?
அ) CH3 CH (OH) CH2CH3 ஆ) CH3 – CH (OH) – CH3

இ) CH3  C (OH) (CH3)2 ஈ) CH3- CH2 –CH (OH) – CH2 – CH3

2. பினவருவைவறறுள் எச்ஹெரமமாைது தமத்தில தமக்னீசிைம் புஹரா்மடுடன வி்ைபுரிந்து பின 
நீராற்பகுக்கை மூவி்ணை ஆலகைோ்ைத் �ரும்?
அ) த்பனொலடி்ேடு  ஆ) புரப்்பைாயிக் அமிைம் 
இ) தமத்தில புரப்பிஹைாஹைட  ஈ. அசிடடாலடி்ேடு 

3.	  i) BH3 / THF

ii) H2O2 / OH- 'X'  ‘X’ என்பது

H3C

H2
C

C
H2

H2
C

CH2

OH

) )

H3C
CH

C
H2

H2
C

C
H2

H2
C

CH3

OH

)

H2C

H2
C

C
H2

H2
C

CH2

OHOH

) ஈ இ�� எ����ைல 

அ ஆ

இ

4. ஈத்தீன Ethene A ethan -1, 2 - diol HOCl X →  →  ஈத்�ன Ethene A ethan -1, 2 - diol HOCl X →  →  – ்ட ஆல எனற த�ாடரச்சிைாை வி்ையில A 
மறறும் X என்பை மு்றஹை 
அ) குஹைாஹரா ஈத்ஹ�ன மறறும் NaOH ஆ) எத்�ைால மறறும் H SO2 4

இ) 2 குஹைாஹராஎத்�ன 1 – ஆல மறறும் NaHCO3  ஈ) எத்�ைால மறறும் 2H O
5. பினவருவைவறறுள் எது வலி்ம மிக்கை அமிைம்?

அ) 2 – ்நடஹராபீைால ஆ) 4 – குஹைாஹராபீைால 
இ) 4 - ்நடஹரா பீைால ஈ) 3 – ்நடஹராபீைால 

6. CH2 OH  எனற ஹெரமத்்� அடர H SO2 4  உடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது உருவாகும் 

மு�ன்ம வி்ைத்பாருள்

CH2 CH3

CH3 CH3

) )

) )

 

ஈ

அ ஆ

இ
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7. கைார்பாலிக் அமிைம் என்பது 
அ) பீைால  ஆ) பிக்ரிக் அமிைம் 
இ) த்பனொயிக் அமிைம்  ஈ) பீ்ைல அசிடடிக் அமிைம் 

8. பினவருவைவறறுள் எச்ஹெரமம் பீைாலுடன வி்ை்படடு பின நீராற்பகுக்கை ொலிசிைால 
டி்ே்டத் �ருகிறது? 
அ) ்டகுஹைாஹரா மீத்ஹ�ன  ஆ) ட்ரகுஹைாஹரா ஈத்ஹ�ன 
இ) ட்ரகுஹைாஹரா மீத்ஹ�ன  ஈ) CO2

9.	 (CH ) - C - CH(OH) CH X (major product)3 3 3
 H SO2 4 →அட�  X (மு�ன்ம வி்ைத்பாருள்)

அ) (CH )  CCH = CH3 3 2  ஆ) (CH )  C = C (CH3 2 3 2)
இ) CH  = C(CH )CH  - CH - CH2 3 2 2 3  ஈ) CH  = C (CH ) - CH - CH - CH2 3 2 2 3

10. H3C CH CH CH CH2

Cl

CH3

CH3

OH  எனற ஹெரமத்தின ெரிைாை IUPAC த்பைர 

அ) (4 – குஹைாஹரா 3 ,2- – ்ட தமத்தில த்பனடன 1- –ஆல) 
ஆ) (2,3 – ்டதமத்தில – -4 குஹைாஹரா த்பனடன – -1ஆல) 
இ) (2,3,4 – ட்ர தமத்தில – -4 குஹைாஹரா பியூடடன – -1ஆல) 
ஈ) 4 – குஹைாஹரா 2,3,4- – ட்ரதமத்தில த்பனடன – -1 ஆல.

11. கூறறு : பீைால ஆைது எத்�ைா்ை விட அதிகை அமிைத்�ன்ம உ்டைது. 
கைாரணம் : பீைாக்்ஸைடு அைனிைாைது உடனி்ெவால நி்ைப்புத்�ன்ம த்பறுகிறது. 
அ)  கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் ெரி. ஹமலும் கைாரணமாைது கூறறிறகைாை ெரிைாை 

விைக்கைமாகும். 
ஆ)  கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் ெரி ஹமலும் கைாரணமாைது கூறறிறகைாை ெரிைாை 

விைக்கைமலை.
இ) கூறறு ெரி ஆைால கைாரணம் �வறு.
ஈ) கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் �வறு. 

12. எத்�ைால  X Y Z.PCl KOH H SO /H O
298K

5 2 4 2 → →  →எ�தனா�
ஆ�கஹா� கல�த

 எனற வி்ையில ‘Z’ என்பது 
அ) ஈத்ஹ�ன  ஆ) ஈத்�ாக்ஸி ஈத்ஹ�ன 
இ) எத்தில்்பெல்்பட  ஈ) எத்�ைால 

13. 
OH

NaH
ONa

CH3 - I
O

CH3  எனற வி்ையி்ை இவ்வாறு 

வ்கைப்்படுத்�ைாம் 
அ) நீரகைறறம்              ஆ) விலலிைம்ெனின ஆலகைோல த�ாகுப்பு மு்ற 
இ) விலலிைம்ெனின ஈ�ர த�ாகுப்பு மு்ற  ஈ) ஆலகைோலின ்ேடரஜன நீக்கைவி்ை 

14. நீரத்� அமிைஙகைளின முனனி்ையில ஐஹொபுரப்்்பல த்பனசீன ஆைது கைாறறிைால 
ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டயும் வி்ையில உருவாவது. 
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அ) C H COOH6 5   ஆ) C H COCH6 5 3   இ) C H COC H6 5 6 5   ஈ) C H  - OH6 5

15. கூறறு : எைக்டரான கைவரத்பாருள் ்பதிலீடடு வி்ையில த்பனசீ்ைக் கைாடடிலும் பீைால அதிகை 
வி்ைத்திறன மிக்கைது. 
கைாரணம் : பீைால வி்ை்படும் ஹ்பாது உருவாகும் வி்ை இ்டநி்ை அரீனிைம் அைனிைாைது 

அதிகை உடனி்ெவால நி்ைப்புத் �ன்ம த்பறுகிறது. 
அ) கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் ெரி. ஹமலும் கைாரணமாைது கூறறிறகைாை ெரிைாை 

விைக்கைமாகும். 
ஆ) கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் ெரி ஹமலும் கைாரணமாைது கூறறிறகைாை ெரிைாை 

விைக்கைமலை
இ) கூறறு ெரி ஆைால கைாரணம் �வறு
ஈ) கூறறு மறறும் கைாரணம் இரண்டும் �வறு. 

16. HO CH2 CH2 – OH ஐ த்பரஅஹைாடிக் அமிைத்துடன தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது உருவாவது 
அ) தமத்�ைாயிக் அமிைம்  ஆ) கி்ைைாக்ொல 
இ) தமத்�ைால ஈ) CO2

17. �ானிைஙகி இைந்திரஙகைளின ஹரடிஹைடடரகைளில உ்ற எதிரத்பாருைாகை ்பைன்படுவது எது? 
அ) தமத்�ைால ஆ) எத்�ைால 
இ) நிஹைாத்பன்டல ஈ) எத்�ன 2 ,1- – ்ட ஆல. 
18. 

OH

OH

i) NaOH
ii) CH2I2

O

CH2

O  எனற வி்ைைாைது எ�றகு ஒரு 

எடுத்துக்கைாடடாகும். 
அ) உரடஸ் வி்ை  ஆ) வ்ைைமா�ல வி்ை 
இ) விலலிைம்ென த�ாகுப்பு மு்ற ஈ) ஹகைாலட வி்ை 

19. C H O3 8  எனற மூைக்கூறு வாய்பாடு்டை ஒரு ஹமால ஹெரமமாைது, இரு ஹமாலகைள் HI உடன 
முழுவதுமாகை வி்ைபுரிந்து X மறறும் Y ஐத் �ருகிறது. Y ஐ நீரத்� கைாரத்துடன தகைாதிக்கை ் வக்கும் 
ஹ்பாது Z உருவாகிறது. Z ஆைது அைஹடா்பாரம் வி்ைக்கு உட்படுகிறது எனில A எனற ஹெரமம் 
ைாது? 
அ) புரப்்பன – 2 – ஆல ஆ) புரப்்பன – -1 ஆல 
இ) ஈத்�ாக்ஸி ஈத்ஹ�ன ஈ) மீத்�ாக்ஸி ஈத்ஹ�ன 

20. பினவரும் ஈ�ரகைளுள் எ�்ை சூடாை HI உடன வி்ை்படுத்தும் ஹ்பாது தமத்தில ஆலகைோல 
உருவாகிறது? 

 

H3C C O CH3)
3

(a) b) (CH3 )
2

CH CH2 O CH3

)
3

CH2 OCH3 ( CH3
d) CH3 CH2 CH O CH3

CH3

c)

21. விலலிைம்ென த�ாகுப்பு மு்றயில ்டதமத்தில ஈ�்ர உருவாக்கும் வி்ை ஒரு 
அ) SN1 வி்ை  ஆ) SN2 வி்ை 
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இ) எைக்டரான கைவர த்பாருள் ஹெரக்்கை வி்ை 
ஈ) எைக்டரான கைவர த்பாருள் ்பதிலீடடு வி்ை 

22. பீைால நடுநி்ை த்பரரிக் குஹைா்ரடுன வி்ைபுரிந்து �ரும் நிறம் 
அ) சிவப்பு நிறம்  ஆ) ஊ�ா நிறம் 
இ) அடர ்பச்்ெ நிறம் ஈ) எவ்வி� நிறமும் உருவாவதில்ை

சுருககமாை விளடயளிகக 
1. 1 – மீத்�ாக்ஸிபுரப்ஹ்ப்ை அதிகை அைவு HI உடன தவப்்பப்்படுத்தும் ஹ்பாது உருவாகும் 

வி்ைத்பாருடகை்ை கைண்டறிகை. இவ்வி்ையின வி்ைவழிமு்றயி்ை குறிப்பிடுகை. 
2. 1 – ஈத்�ாக்ஸிபுரப் – 1 – ஈ்ை ஒரு ஹமால HI உடன வி்ைப்்படுத்தும் ஹ்பாது உருவாகும் 

மு�ன்ம வி்ைத்பாரு்ைக் கைண்டறிகை. 
3. ஒத்� த�ாகுதிகை்ைக் தகைாண்டுள்ை ஈரி்ண்ை ஆலகைோலகை்ைத் �ைாரிக்கை ஒரு �குந்� 

வி்ை த்பாரு்ைத் �ருகை. 
4. இருஹமால எத்திலதமக்னீசிைம் புஹரா்மடுடன தமத்தில த்பனஹொஹைட்ட வி்ைப்்படுத்தி பின 

அமிை நீராற்பகுக்கை உருவாகும் மு�ன்ம வி்ைத்பாருள் ைாது? 
5. 2 – தமத்தில பியூட – 2– ஈ்ை பினவரும் மு்றகைளில ஆலகைோைாகை மாறறும் ஹ்பாது உருவாகும் 

மு�ன்ம வி்ைத்பாரு்ைக் கைண்டறிகை. 
 அ) அமிை வி்ையூக்கிைால நீஹரறறம்   ஆ) ்ேடஹராஹ்பாஹரா ஏறறம் 
 இ) ஹ்பைர கைாணி்ைப் ்பைன்படுத்தி ்ேடராக்ஸிஹைறறம் 

6. பினவருவைவற்ற அவறறின தகைாதிநி்ை மதிப்பின அடிப்்ப்டயில ஏறுவரி்ெயில எழுதுகை. 
ஹமலும் �ாஙகைள் வரி்ெ ்படித்திை்மக்கு உரிை கைாரணம் �ருகை. 
i. பியூடடன -2-ஆல, பியூடடன -1- ஆல, 2 – தமத்தில புரப்்பன-2-ஆல 
ii. புரப்்பன – -1 ஆல, புரப்்பன – 1,2,3 – ட்ரஆல, புரப்்பன – 1,3 – ்ட ஆல, புரப்்பன -2-ஆல. 

7.  கைருக்கைவர த்பாருடகை்ை ஆலகைோலகைளின கைருக்கைவர ்பதிலீடடு வி்ைக்கு நாம் ்பைன்படுத்� 
இைலுமா? 

8. t – பியூட்டல ஆலகைோ்ை அமிைம் கைைந்� ்டகுஹராஹமட்ட ்பைன்படுத்தி கைார்ப்ைல 
ஹெரமமாகை ஆக்சிஜஹைறறம் அ்டைச் தெயை இைலுமா? 

9. 1 – பீ்ைல எத்�ைா்ை  அமிைம் கைைந்�  உடன KMnO4 வி்ைப்்படுத்� எனை நிகைழும்? 
10. எத்�ைால ஆைது அமிை வி்ைஹவகைமாறறி முனனி்ையில நீரகைறற வி்ைக்கு உட்படடு 

ஈத்தி்ைத் �ரும் வி்ையின வி்ைவழிமு்றயி்ைத் �ருகை. 
11. பினவருவைவறறுள் இருந்து பீைா்ை எவ்வாறு �ைாரிப்்பாய? 

i) குஹைாஹராத்பனசின  ii) ஐஹொபுரப்்்பல த்பனசீன 
12. ஹகைாலஃப் வி்ை்ை விைக்குகை. 
13. எத்�ைால மறறும் 2 – தமத்தில த்பனடன -2- ஆல ஆகிைைவறறிலிருந்து 2 – ஈத்�ாக்ஸி – 2 

– தமத்தில த்பனஹட்ைத் �ைாரிக்கும் விலலிைம்கைளின த�ாகுப்பு மு்றக்கைாை ஹவதிச் 
ெமன்பாடடி்ைத் �ருகை. 

14. 4 – தமத்தில த்பனட-2- ஈன -1- ஆல ஐ �ரும் ஆலடி்ேடு, கைார்பாக்சிலிக் அமிைம் மறறும் எஸ்டர 
ஆகிைைவறறின வடிவ்மப்புகை்ைத் �ருகை. 
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15. இ்ணமாறறிைம் (தமடடா தமரெம்) எனறால எனை? 2 – மீத்�ாக்ஸிபுரப்ஹ்பனின 
இ்ணமாறறிைஙகைளுக்கைாை IUPAC வடிவ்மப்புகை்ைத் �ருகை. 

16. பினவரும் மாறறஙகை்ை எவ்வாறு நிகைழ்த்�ைாம் ?
i. த்பன்ெல குஹைாடி்ரலிருந்து த்பன்ெல ஆலகைோல 
ii. த்பன்ெல ஆலகைோலிருந்து த்பனொயிக் அமிைம் 

17.	பினவரும் வி்ைகை்ை நி்றவு தெயகை. 
i) i) CH - CH - OH A B C3 2

P Br NaOH Na3 →  →  →��ய

ii)  C H - OH A B6 5
Zn CH Cl

 AlCl

 KMnO3

3

4 →  →  → C
அ�ல� கல�த

�ர�ற

��

iii) A B CAlCl
Cl /FeCL HBr

3

2 3 →  →  →t-���ைட� �ேளாைர�
அ�ேசா�

iv) 
CHOHCH3

CH3

H+

A
i) O3

ii) H2O
B

18. 0.44 கிராம் ஹமாஹைா ் ேடரிக் ஆலகைோ்ை, ஈ�ரில உள்ை தமத்தில தமக்னீசிைம் அஹைா்டடுன 
ஹெரக்கும் ஹ்பாது STP ல 112 cm3 மீத்ஹ�்ை தவளிஹைறறுகிறது. அஹ� ஆலகைோைாைது PCC 
யுடன வி்ை்படுத்தும் ஹ்பாது கைார்ப்ைல ஹெரமத்்�த் �ருகிறது. அந்� கைார்ப்ைல ஹெரமம் 
தவள்ளி ஆடி ஹொ�்ைக்கு உட்படுகிறது. ஹெரமத்தி்ைக் கைண்டறிகை. 

19. பினவரும் வி்ையி்ை நி்றவு தெயகை. 
i)  OH

C6H5COCl

OH-
A B

ைந�ேரச�

(�த�ைம �ைனெபா�)

ii) C H -CHCH(OH)CH(CH )6 5 3 2
H SO2 4 →அட�

20. பீைா்ை Zn துகைளுடன வா்ை வடித்து பின புர்்பல குஹைா்ரடுடன ஹெரந்து பிரீடல – கிராப்ட 
ஆல்கைல ஏறற வி்ைக்கு உட்படுத்தும் ஹ்பாது ஹெரமம் A உருவாகிறது.  A ் வ ஆக்சிஜஹைறறம் 
அ்டைச் தெயயும் ஹ்பாது B உருவாகிறது. A மறறும் B ்ைக் கைண்டறிகை. 

21.	 
CH3MgBr+

O

H3O+

A HBr
B

Mg / 
C

HCHO / H3O+
D

ஈத�  

A,B,C,D ஆகிைைவற்றக் கைண்டறிகை. ஹமலும் வி்ையி்ை பூரத்தி தெயகை. 
22. பினவரும் வி்ையில வி்ைத்பாருள் X மறறும் Y ்ைக் கைண்டறிகை. 

அசிட்டல குஹைா்ரடு X Ai) CH MgBr
ii) H O

 K Cr O3

3
+

2 2 7 →  →
அ�ல� கல�த

23. அசிடடிலீ்ை எவ்வாறு n – பியூட்டல ஆலகைோைாகை மாறறுவாய?
24. பினவரும் வி்ை வரி்ெயில A,B,X மறறும் Y ஆகிை வி்ைத்பாருடகை்ைக் கைண்டறிகை. 
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SOCl2 A
Mg

B

X Y

XCu / 573K

ஈத�
���ட� – 2 – ஆ�

25 3,3 – ் ட தமத்தில பியூடடன – 2 – ஆல ஐ அடர கைந்�கை அமிைத்துடன வி்ை்படுத்தும் ஹ்பாது தடடரா 
மீ்�ல எத்திலீன மு�ன்ம வி்ைத்பாருைாகை உருவாகிறது. �குந்� வி்ை வழிமு்ற்ைத் 
�ருகை.  

R - CH = CH2

R - CH = CH2

R - CHO

R - C -Cl

O

R - COOH
R - COO - R'

HCHO

H2O/H+

H2O2

B2H6

H2O2/H2O

H2/PI

LiAlH4

N2/H2

Na+C2H5OH

i)LiAlH4

i) Rmgx

R - OH

R - ONa +

R - O - C - R' + H2O

O

R - O - C - R' + H2O

O

R - O - C - R' 

O

R - X + H2O

R - Cl

R - O - R

RCHO RCOOH

R - CHO

R - CHO

Na

R'COOH

R'COCl

R'COOCOR'

R3MgBr

 ZnCl2

HX
PCl5/PCl3 / SOCl2

H2SO4

H+/K2Cr2O7

PCC

DMSO

Cu/573K

ii) H2O / H+

ii) H2O 

 R - CHO

R RCR RCR R

O

R3 - H + MgBr (OR)

443K

413k

R - C -R

((
((

O

R - C -R ((

O

(((

மா�ேகா�கா� ேச��ைக 

எ�� மா�ேகா�கா�
ேச��ைக 

�ர�ற ZnCl�ர�ற ZnCl

அட�

ஆ��ஜேன�ற�

அ���ஆ�கஹா� தயா��க

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா� R - CHOஆ�கஹா� R - CHO

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�)

(3° ஆ�கஹா�க�
அைற ெவ�ப�ைல�
�ைன ப�வ��ைல)

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�)

ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�)
ஆ�கஹா�ஆ�கஹா�)

ஆலகஹால
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கற்ைலின ்�ாக்கஙகள் : 

இபபொடபபகுதியை �ற்்றிந்� பின 
மொணவேர�ள,

• �ொரபயனல ்ேரமங�ய்ள �ைொரிக்கும் 
முக்கிை முய்�ய்ளயும், அயவே�ளின 
்வேதிவியன�ய்ளயும் விவேரித்�ல. 

• �ொரபயனல ்ேரமங�ளின �ருக்�வேர 
தபொருள ்ேரக்ய� வியன�ளின 
வியனவேழி முய்�ய்ள வி்ளக்கு�ல. 

• �ொரபொசிலிக் அமிலங�ள மற்றும் அவேற்றின 
தபறுதி�ளின �ைொரித்�ல மற்றும் 
்வேதிவியன�ய்ள விவேரித்�ல. 

• ஆலடியைடு�ள, கீட்்டொன�ள மற்றும் 
�ொரபொசிலிக் அமிலங�ளின பைன�ய்ள 
பட்டிைலிடு�ல.

ஆகிை தி்ன�ய்ள மொணவேர�ள தபறுவேர.

காரபஹனல் ்ேரமஙகள் 
மற்றும் காரபாசிலிக் 

அமிலஙகள்
அலகு

12

அடால்ப வான ் பயர 

அடொலப வேொன ்பைர எனபொர தஜரமன 
நொட்டியனச் ்ேரந்� ்வேதியிைல 
ஆரொயச்சி அறிஞர. இவேர 1880 ம் ஆண்டு 
இனடி்�ொ ேொைத்தியன த�ொகுத்து 
1983 ல அ�ன வேடிவே வேொயபொட்டியனயும் 
அளித்�ொர. இவேர ்வேதியிைல 
ஆரொயச்சிக்�ொன ்நொபல பரிசியன 
1905 ஆம் ஆண்டு தபற்்ொர. �ொயலன 
நி்மி�ள யூரிக் அமில வேழிதபொருட்�ள 
பொலி அசிட்டிலின�ள மற்றும் 
ஆக்்ேொனிைம் உபபு�ள ஆகிையவே 
இவேரின அரிை �ண்டறி�ல�ள ஆகும்.  
பொரபிட்டியூ்ரட்�ள என அறிைபபடும் 
ம்னவேசிை மருத்து�ளின மூலமொன 
பொரபிட்யூரிக் அமிலத்தியன இவேர யூரிக் 
அமிலத்திலிருந்து ஒரு வேழிதபொரு்ளொ� 
�ண்டறிந்து அளித்�ொர.
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பாட அறிமுகம்:
C

O
 த�ொகுதியை த�ொண்டுள்ள பல்வேறு �ரிமச் ்ேரமங�ய்ள நொம் நமது அன்ொட வேொழ்வில 

�ண்டுணரந்து வேருகி்்ொம். �ொவேரங�ள மற்றும் விலஙகினங�ளில �ொணபபடும் பு்ரொட்டீன�ள, 
�ொர்பொயைட்்ரட்டு�ள ் பொன் உயிர மூலக்கூறு�ள �ொரபயனல த�ொகுதியைக் த�ொண்டுள்ளன. 
எடுத்துக்�ொட்டொ�, பிரிடொக்ேொல எனபது விட்டமின B யிலிருந்து தப்பபடும் ஒரு ஆலடியைடு ஆகும். 
இது இயண தநொதிைொ� தேைலபடுகி்து. இயை�ள, தநகிழி�ள மற்றும் மருந்துப தபொருட்�ளில 
�ொரபயனல ்ேரமங�ள முக்கிை பகுதிபதபொருட்�்ளொ� �ொணபபடுகின்ன. எடுத்துக்�ொட்டொ� 
்பக்�யலட் �ைொரிபபில ஃபொரமொலடியைடு பைனபடுகி்து, �ொயச்ேயல குய்க்� பைனபடுத்�பபடும் 
பரொசிட்டமொல (P-அசிட்யட்லற்்மயடந்� அமி்னொ பீனொல) �ொரபயனல த�ொகுதியைக் 
த�ொண்டுள்ளது. இபபொடபபகுதியில நொம் ஆலடியைடு�ள, கீட்்டொன�ள மற்றும் �ொரபொசிலிக் 
அமிலங�ளின தபொதுவேொன �ைொரித்�ல அயவே�ளின பண்பு�ள மற்றும் பைன�ய்ள �ற்்றி்வேொம். 

12.1 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகளுக்கு பபயரிடுதல் 
நொம் ஏற்�ன்வே பதி்னொ்ொம் வேகுபபில IUPAC முய்யின அடிபபயடயில �ரிமச் 

்ேரமங�ளுக்கு தபைரிடு�யல �ற்்றிந்துள்்ளொம். அவ்விதிமுய்�ய்ள பைனபடுத்தி பினவேரும் 
�ரிமச் ்ேரமங�ளுக்கு தபைரிடு்வேொம். 

்ேரமம் 
(பபாதுபபபயர, அஹமபபு வாயபபாடு, 

IUPAC பபயர)

IUPAC பபயரிடுதல்
இட அஹமவு 
எண்ணுடன 
முனபனாடடு

மூல 
வார்தஹத

முதனஹம 
பினபனாடடு

இரண்டாம் 
நிஹல 

பினபனாடடு
பொரமொலடியைடு

H – CHO
தமத்�னல

– தமத் ஏன அல

அசிட்டொலடியைடு
CH3 – CHO

எத்�னல
– எத் ஏன அல

அக்்ரொலின 
CH2 = CH – CHO

புரப – 2 – ஈனல 
– புரப 2 – ஈன அல

குரட்்டொனொலடியைடு 
CH3 – CH = CH – CHO

பியூட் – 2- ஈனல 
– பியூட் 2 – ஈன அல

கிளிேரொலடியைடு 
HO CH2 CH CHO

OH

2,3, - யட யைட்ரொக்சி புரபபனல 

2,3 – 
யடயைட்ரொக்சி புரப அன அல
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தபனேொலிடியைடு 
CHO

பியனல தமத்�னல

பியனல தமத் அன அல

அசிட்்டொன / யடதமத்தில 
கீட்்டொன 

CH3 – CO – CH3
புரபப்னொன 

– புரப அன ஓன

தமசியடல ஆக்யேடு
(CH3)2C = CHCOCH3

4 – தமத்திலதபனட்-3-ஈன-2-ஓன
4 – தமத்தில தபனட் 3-ஈன 2-ஓன

தமத்தில பியனல கீட்்டொன 
C6H5 C CH3

O

அசிட்்டொபீ்னொன 
1 – பியனல ஈத்�ன – 1 – ஓன 

1 – பீயனல ஈத் அன 1 – ஓன 

யடபீயனல கீட்்டொன 
C6H5 C C6H5

O
தபன்ேொபி்னொன 

யடபியனல மீத்�்னொன 

யடபீயனல தமத் ஏன ஓன

CH3 CH2 C CH2

O

CHO

3- ஆக்்ேொதபனடனல 
3 – ஆக்்ேொ தபனட் அன அல

C H

COOH

O

2-பொரயமல தபனேொயிக் அமிலம் 

2-பொரயமல தபனசீ - ஆயிக் 
அமிலம் 

CH3

O

3- தமத்தில யேக்்்ளொதபனட் – 2,4 – 
யடஈன – 1 – ஓன 

3 – தமத்தில யேக்்்ளொ 
தபனட் 2,4 – யடஈன 1 – ஓன 

* PIN– விருபபமொன IUPAC தபைர
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தன மதிபபீடு 
i) பினவேரும் ்ேரமங�ளுக்�ொன IUPAC தபைரியன எழுது�. 

i) CH3 CHO
ii) (CH3)2 C = CHCOCH3

iii)

O

iv ) (CH3)2 C (OH) CH2 CHO

ii) C H O5 10  என் மூலக்கூறு வேொயபொட்டினொல குறிபபிடபபடும் கீட்்டொன�ளுக்கு ேொத்திைமொன 
அயனத்து வேடிவே மொற்றிைங�ள மற்றும் இடமொற்றிைங�ய்ள எழுது�. 

12.2 காரபஹனல் பதாகுதியின அஹமபபு 

�ொரபயனல �ொரபனொனது   
O

C
  Sp2 இனக்�லபபயடந்� நியலயில �ொணபபடுகி்து. 

்மலும், �ொரபன – ஆக்சிஜன பியணபபொனது, ஆலகீன�ளின �ொரபன – �ொரபன இரட்யடப 
பியணபயப ஒத்துள்ளது. �ொரபயனல �ொரபனொனது மூனறு Sp2 இனக்�லபபயடந்� 
ஆரபிட்டொல�ய்ளப பைனபடுத்தி மூனறு σ  பியணபபு�ய்ள உருவேொக்குகி்து. ஆலடியைடு�ளில, 
ஆக்சிஜனுடன ஒரு σ  பியணபபும் ்மலும் யைட்ரஜன மற்றும் �ொரபனுடன �லொ ஒரு σ  பியணபபும் 
உருவேொகி்து. கீட்்டொன�ளில ஆக்சிஜனுடன ஒரு σ  பியணபபும் ்மலும் �ொரபன�ளுடன மற்் 
இரு σ  பியணபபு�ள உருவேொகின்ன. படம் 12.1 ல �ொட்டிைவேொறு, ்மற்குறிபபிட்டுள்ள மூனறு σ  
பியணபபு�ளும் ஒ்ர �்ளத்தில அயமந்துள்ளன. �ொரபனின நொன�ொவேது இயணத்தி் எலக்ட்ரொன 
அ�ன இனக்�லபபயடைொ� 2P ஆரபபிட்டொலில �ொணபபடுகி்து. இந்� ஆரபபிட்டொல �்ளத்திற்கு 
தேஙகுத்�ொ� �ொணபபடுகி்து. ்மலும், இது ஆக்சிஜனின 2P ஆரபபிட்டொலுடன ்மற்தபொருந்தி ஒரு 
�ொரபன – ஆக்சிஜன σ  உருவேொக்குகி்து. ஆக்சிஜன அணுவேொனது இரு பியணபபில ஈடுபடொ இரட்யட 
எலக்ட்ரொன�ய்ள த�ொண்டுள்ளது. இந்� எலக்ட்ரொன�ள அ�ன மீ�முள்ள 2P ஆரபபிட்டொல�ளின இடம் 
தபறுகின்ன.  இரண்டொவேது அதி� எலக்ட்ரொன �வேர �னயமயுயடை �னிமமொன ஆக்சிஜனொனது, 
�ொரபன  மற்றும் ஆக்சிஜனுக்கு இயட்ை பஙகிடபபட்டுள்ள எலக்ட்ரொன�ய்ள �னயன ்நொக்கி 
�வேரகி்து. என்வே, பியணபபொனது முயனவு �னயம தபறுகி்து. இம் முயனவு �னயமைொனது 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ளில வியனபுரியும் �னயமக்கு �ொரணமொ� அயமகின்ன. 

R

R
C O

R

R

C+ O :

C120°
�

�

�

�

�
O C O C120°

120°

120°

O

படம் 12.1 காரபஹனல் பதாகுதியின வடிவஹமபபு
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12.3  ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகளின பபாதுவான தயாரிபபு முஹைகள் 
I. ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகஹை தயாரி்ததல் 
1.  ஆல்கைால்களின ஆக்சிஜ்னற்ைம் மற்றும் விஹன்வக மாற்றியால் ஹைடரஜன நீக்கம். 

ஆக்சிஜ்னற்்த்தின ்பொது, ஓரியணை ஆல�ைொல�ள ஆலடியைடு�ய்ளயும் ஈரியண 
ஆல�ைொல�ள கீட்்டொன�ய்ளயும் �ருகின்ன என நொம் ஏற்�ன்வே �ற்்றிந்்�ொம்.  அமிலம் 
�லந்� Na Cr O  KMnO  PCC2 2 7 4, ,  ்பொன் ஆக்சிஜ்னற்றி�ள ஆக்சிஜ்னற்்த்திற்கு 
பைனபடுத்�பபடுகின்ன. PCC யை ஆக்சிஜ்னற்றிைொ�  பைனபடுத்தும்்பொது ஆலடியைடு�ள 
உருவேொகின்ன. பி் ஆக்சிஜ்னற்றி�ள உருவேொகும் ஆலடியைடு�ள / கீட்்டொன�ய்ள 
்மலும் ஆக்சிஜ்னற்்மயடைச் தேயது �ொரபொசிலிக் அமிலங�ய்ள �ருகின்ன (அலகு எண் 11 
ஆல�ைொல�ளின ஆக்சிஜ்னற்்ம் - �ொண்�). 

Cu, Ag,  ்பொன் உ்லொ� வியனயூக்கி�ளின வேழி்ை ஆல�ைொல�ளின ஆவியியன 
தேலுத்தும் ்பொது அயவே�ள ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ள �ருகின்ன. (அலகு எண் 11 
ஆல�ைொல�ளின வியன்வே� மொற்றிைொல யைட்ரஜன நீக்�ம் – �ொண்�). 

2. ஆல்கீனகளின ஓ்ோன பகுபபு 
ஆலகீன�ளின ஒடுக்� ஓ்ேொன பகுபபினொல ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ள 

உருவேொகுகின்ன என நொம் ஏற்�ன்வே பதி்னொரொம் வேகுபபில �ற்்றிந்துள்்ளொம். 
ஆலகீன�ள ஓ்ேொனுடன வியனபுரிந்து ஓ்ேொயனடு�ய்ளத் �ருகின்ன. இயவே�ள த�ொடரந்து 

துத்�நொ�ம் மற்றும் நீரொல பி்ளவிற்கு உட்பட்டு ஆலடியைடு�ள மற்றும் (அலலது) கீட்்டொன�ய்ள 
�ருகின்ன. துத்�நொ� தூ்ளொனது உருவேொகும் H2O2 யவே நீக்குகி்து. இவ்வேொறு நீக்�பபடொவிடில 
உருவேொகும் ஆலடியைடு�ள  / கீட்்டொன�ள ்மலும் ஆக்சிஜ்னற்்மயடயும். 

CH3 CH = CH CH3 + O3 2 CH3 CHO + ZnO

O

O O

Zn / H2O
CH3 CH CH CH3

எ�தன� ��� – 2 – ஈ�

CH3    CH = C    CH3 + O3 CH3   CHO + CH3   C    CH3

O

Zn / H2O
O

O O

CH3

CH3   CH         C    CH3

CH3

2–ெம��� ���–2–ஈ� எ�தன�

இவ்வியனயில, முயனை ஒலிஃபீன�ள (terminal olefins) ஃபொரமொலடியையட ஒரு விய்ள 
தபொரு்ளொ� �ருகின்ன.

தன மதிபபீடு 
பினவேரும் ஆலகீன�ய்ள ஒடுக்� ஓ்ேொன பி்ளபபிற்கு உட்படுத்தும் ்பொது எனன நி�ழும்? 

1) பு்ரொபீன   2) 1-பியூட்டீன   3) ஐ்ேொபியூடிலீன

3. ஆல்ஹகனகளின நீ்ரற்ைம் 
40% நீரத்� �ந்�� அமிலம் மற்றும் 1% HgSO4 முனனியலயில ஆலய�ன�ள நீ்ரற்்த்திற்கு 

உட்பட்டு ஆலடியைடு�ள / கீட்்டொன�ய்ள �ருகின்ன என நொம் ஏற்�ன்வே பதி்னொரொம் வேகுபபில  
�ற்்றிந்்�ொம். 
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அ. அசிடடிலீன நீ்ரற்ை்ததிற்கு உடபடடு அசிடடால்டிஹைஹட்த  தருகிைது. 

HC CH + H    OH H   C = C    OHHgSO4

H2SO4

H H

CH3    CHO

ஈ�ைத� ஈனா� எ�தன� 

மா��யமாத�

ஆ.  அசிடடிலீஹன்த தவிர்தத பிை ஆல்ஹகனகள் நீ்ரற்ைமஹடந்து கீட்டானகஹை தருகினைன. 

CH3 C CH + H OH CH3 C = CH2
HgSO4

H2SO4

OH O

CH3 C CH3

�ர� – 1 – ஐ� ஈனா� 
�ர�பேனா� 

மா��யமாத�

4. காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின கால்சியம் உபபுகளிலிருந்து பபறுதல் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின �ொலசிைம் உபபு�ய்ள உலர �ொயச்சி வேடித்�லின மூலம் 

ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ளத் �ைொரிக்�லொம். 
அ.  �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின �ொலசிைம் உபபு�ள மற்றும் �ொலசிைம் ஃபொர்மட் �லயவேயை உலர 

�ொயச்சி வேடிக்கும் ்பொது ஆல்டிஹைடுகள் உருவேொகின்ன. 

Ca H   C   H + CaCO3

O

O

OH   C    O

H    C     O

கா��ய� ெம�தேனாேய� 

உல� கா�� வ��த� ெம�தன� 

Ca + Ca

O

O

O

O

2 CH3    C     H + 2CaCO3

OCH3    C    O

CH3    C    O O    C   H

O    C   H

கா��ய� எ�தேனாேய� கா��ய� ெம�தேனாேய� 

உல�கா�� வ
�த�
எ�தன�

ஆ.  ஃபொரமிக் அமிலத்ய� �விரத்� பி் �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின �ொலசிைம் உபபு�ய்ள உலர 
�ொயச்சி வேடிக்கும் ்பொது சீரஹமயுள்ை கீட்டானகள் உருவேொகின்ன. 

O

O

CH3 C CH3 + CaCO3

O

Ca
CH3 C O

CH3 C O

கா��ய� எ�தேனாேய�

உல� கா��� வ��த�
�ர	பேனா�
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ஆ. ஆல்டிஹைடுகஹை தயாரி்ததல் 
1) ்ராேன முனட ஒடுக்க விஹன 
அ)  அமில கு்்ளொயரடு�ய்ள, ்பரிைம் ேல்பட் த�ொண்ட தப்லடிைம் வியனயூக்கி முனனியலயில 

யைட்ரஜ்னற்்மயடைச் தேயது ஆலடியைடு�ய்ள �ைொரிக்�லொம். இவ்வியன ்ராேனமுனட 
ஒடுக்க விஹன எனபபடும். 

எடு்ததுக்காடடு

CH3    C    Cl + H2 CH3    C     H + HCl

O O
Pd/ BaSO4

அ��ைட� �ேளாைர� ஆ��டா��ைஹ�

இவ்வியனயில தப்லடிைம் வியன்வே� மொற்றிக்கு நச்ேொ� ் பரிைம் ேல்பட் தேைலபடுகி்து. 
என்வே உருவேொகும் ஆலடியைடுடொனது ்மலும் ஒடுக்�மயடந்து ஆல�ைொலொ� மொற்்பபடுவேது 
�டுக்�பபடுகி்து. ஃபொரமொலடியையடயும் கீட்்டொன�ய்ள இம்முய்யியனப பைனபடுத்தி 
�ைொரிக்� இைலொது.

2) ஸ்டீஃபனின விஹன 
ஆலய�ல ேையனடு�ய்ள, SnCl2/HCl  பைனபடுத்தி ஒடுக்�மயடைச் தேயயும் ்பொது இமீன�ள 

உருவேொகின்ன. இயவே�ள நீரொற்பகுபபயடந்து ஆலடியைடு�ய்ளத் �ருகின்ன. 
+

32 H OSnCl /HCl
3 3 3(H)CH   C N CH    CH=NH CH    CHO≡ → →

3) ேயஹனடுகளின ்தரந்த ஒடுக்க விஹன
யடஐ்ேொபியூட்யடல அலுமினிைம் யைட்யரடொனது ஆலய�ல ேையனடு�ய்ள ஒடுக்�மயடைச் 

தேயது இமீன�ய்ள உருவேொக்குகி்து. இயவே�ள நீரொற்பகுபபயடந்து ஆலடியைடு�ய்ளத் �ருகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

CH3 CH CH CH2 CNCH2
i)  AlH 2

ii) H2O
CH3 CH CH CH2 CHOCH2

ெஹ�� – 4 – ஈ�ைந��� ெஹ�� – 4- ஈனா� 

(ஐேசா�
�ைட�)

இ. பபனோல்டிஹைடு தயாரி்ததல்  
1.  படாலுவீன மற்றும் அதன பபறுதிகஹை, KMnO4 ்பொன் வேலியமைொன ஆக்சிஜ்னற்றி�ய்ளக் 

த�ொண்டு ஆக்சிஜ்னற்்மயடைச் தேயயும் ் பொது  பக்� ேஙகிலி ஆக்சிஜ்னற்்மயடந்து தபனேொயிக் 
அமிலத்ய�த் �ருகி்து. 

கு்ரொயமல கு்்ளொயரயட ஆக்சிஜ்னற்றிைொ� பைனபடுத்தும்்பொது தடொலுவீன, 
தபனேொலடியையடத் �ருகி்து. இவ்வியன எடாரட விஹன எனறு அயைக்�பபடுகி்து. 
இவ்வியனயில அசிட்டிக் அமில நீரிலி மற்றும் CrO3 யையும் பைனபடுத்�லொம். 

CH3

+ CrO2Cl2
CS2

CH (OCrOHCl2)

H3O+

CHO

ெம��� ெப��� ெப�சா��ைஹ� 
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தடொலுவீயன கு்ரொமிக் ஆக்யேயடக் த�ொண்டு ஆக்சிஜ்னற்்மயடைச் தேயயும் ்பொது 
தபனசிலிடின யட அசிட்்டட் உருவேொகி்து. இது நீரொற்பகுபபயடந்து தபனேொலடியையடத் �ருகி்து. 
2) காடடரமான  - கூச் விஹன 

இவ்வியன பிரீடல – கிரொஃபட் அயே்லற்் வியனயை ஒத்� ஒரு வியனைொகும். இம்முய்யில, 
Co மற்றும் HCl வியனபுரிந்து பொரயமல கு்்ளொயரயட ஒத்� ஒரு வியன இயட நியலயைத் �ருகி்து. 

CO, HCl

AlCl3 / CuCl

CHO

3) படாலுவீனிலிருந்து பபனோல்டிஹைஹட தயாரி்ததல் 
தடொலுவீனின பக்� ேஙகிலி கு்்ளொரி்னற்்த்�ொல தபனேொல கு்்ளொயரடு உருவேொகி்து இது 

நீரொற்பகுபபயடந்து தபனேொலடியையடத் �ருகி்து. 
CH3

Cl2 / hυ

CHCl2
H2O

373 K

CHO

ெடா��� ெப�சா� �ேளாைர� ெப�சா��ைஹ�

வேணி�ரீதியில தபனேொலடியையட தபரும்ளவில �ைொரிக்� இம்முய் பைனபடுகி்து. 

ஈ. கீட்டானகஹை்த தயாரி்ததல் 
1)  கீட்டானகள் 

அமில கு்்ளொயரடு�ய்ள யட ஆலய�ல �ொட்மிைத்துடன வியனபடுத்தும் ்பொது கீட்்டொன�ள 
உருவேொகின்ன. 

எடு்ததுக்காடடு

CH3 C Cl + Cl C CH3 2CH3 C CH3 + CdCl2

O O O

Cd

H3C CH3

அ��ைட� �ேளாைர�

ைடெம��� கா�ய�

அ��ேடா
 

2) ீஃபீஹனல் கீட்டானகஹை்த தயாரி்ததல் 
ஃபிரீடல – கிரொஃபட் அயே்லற்்ம் 

அலய�ல அயரல கீட்்டொன�ள அலலது யடஅயரல கீட்்டொன�ய்ளத் �ைொரிக்� இம்முய்்ை 
சி்ந்� முய்ைொகும். தபனசீன மற்றும் கி்ளரவுறு த�ொகுதி�ய்ளக் த�ொண்டுள்ள தபனசீனின 
தபறுதி�ய்ளக் த�ொண்்ட இவ்வியன நி�ழ்த்�பபடுகி்து. 
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எடு்ததுக்காடடு

CH3 C Cl +
i) AlCl3

ii) H2O

CO CH3

O

அ��ைட� �ேளாைர�
ெப��� அ��ேடாஃேனா�

C6H5 C Cl +
i) AlCl3

ii) H2O

CO C6H5

O

ெப�சா�� �ேளாைர�
ெப��� ெப�ேசாஃ�ேனா�

12.4 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகளின இயற்பண்புகள் 
1.   இயற் நிஹலஹம:  அய் தவேபபநியலயில  ஃபொரமொலடியைடு  வேொயுவேொ�வும், அசிட்டொலடியைடு 

எளிதில ஆவிைொகும் திரவேமொ�வும் உள்ளது. 11 �ொரபன அணுக்�ள வேயர த�ொண்ட மற்் எலலொ 
ஆலடியைடு�ளும் கீட்்டொன�ளும்  நி்மற்் திரவேங�்ளொ�வும், உைர �ொரபன எண்ணிக்ய� 
த�ொண்டயவே திண்மங�்ளொ�வும் �ொணபபடுகின்ன. 

2.  பகாதி நிஹலகள்: ஓபபிடத்�க்� மூலக்கூறு நிய்�ய்ள த�ொண்ட யைட்்ரொ�ொரபன�ள மற்றும் 
ஈ�ர�ளுடன ஒபபிடும்்பொது ஆலடியைடு�ளும், கீட்்டொன�ளும் அதி� த�ொதிநியலயை 
தபற்றுள்ளன. ஆலடியைடு�ளிலும், கீட்்டொன�ளிலும் இருமுயன-இருமுயன இயடயீடு�ளின 
�ொரணமொ� உருவேொகும் வேலியம குய்ந்� மூலக்கூறு இயண்வே இ�ற்கு �ொரணமொ� அயமகி்து.

C
 
=

  
O C

 
=

  
O C

 
=

  
O

� � � �� �

இந்� -இருமுயன இயடயீடு�்ளொனயவே யைட்ரஜன பியணபயபவிட வேலியம குய்ந்�யவே. 
மூலக்கூறு�ளுக்கியடபபட்ட யைட்ரஜன பியணபயப த�ொண்டுள்ள ஆல�ைொல�ள மற்றும் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளுடன ஒபபிடும்்பொது  ஆலடியைடு�ளும், கீட்்டொன�ளும் மி�க் குய்ந்� 
த�ொதிநியல�ய்ளக் த�ொண்டுள்ளன.

்ேரமம் மூலக்கூறு 
நிஹை

பகாதி 
நிஹல (K) ்ேரமம் மூலக்கூறு 

நிஹை
பகாதி 

நிஹல (K)
CH3 CH2( )

3 CH3

ெப�ேட�
72 309

CH3CH2COCH3
���ேட�-2-ஓ� 72 353

CH3 CH2( )
2 CHO

���டன� 72 349 CH3CH2COOH
�ர�பனா�� அ�ல� 74 414

CH3 CH2( )
3OH

���டனா� 74 391
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3. கஹரதிைன
ஆலடியைடு மற்றும் கீட்்டொன படிவேரியே ்ேரமங�ளின ஆரம்ப நியல மூலக்கூறு�்ளொன  

ஃபொரமொலடியைடு, அசிட்டொலடியைடு ம்ற்றும் அசிட்்டொன ்பொன் மூலக்கூறு�ள நீருடன 
யைட்ரஜன பியணபயப உருவேொக்குவே�ொல அயவே நீருடன அயனத்து  விகி�ங�ளிலும் �லக்கின்ன.

�ொரபன ேஙகிலியின நீ்ளம் அதி�ரிக்� அதி�ரிக்�  ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ளின 
�யரதி்ன,  குய்கி்து.

C
 
=
  

O
R

R
H

      
H O

  
=

  
C

R

R

O

4. இருமுஹன திருபபு்ததிைன: 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ளிலுள்ள  �ொரபயனல த�ொகுதிைொனது �ொரபன மற்றும் ஆக்ஸிஜன 

அணுக்�ளுக்கியட்ை இரட்யட பியணபயப த�ொண்டுள்ளது. ஆக்ஸிஜன அணுவேொனது �ொரபன 
அணுயவேவிட அதி� எலக்ட்ரொன �வேரதி்யன தபற்றிருபப�ொல, பியணபபிலுள்ள பஙகிடபபட்ட எலக்ட்ரொன 
இரட்யடயை �வேரந்திழுக்கி்து, இ�ன �ொரணமொ� �ொரபயனல த�ொகுதி முயனவுறுத்�பபடுகி்து. 
என்வே ஆலடியைடு�ளும் கீட்்டொன�ளும் இருமுயன திருபபுத்தி்ன�ய்ள தபற்றுள்ளன.

C O
� �

12.5 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகளின ்வதிப பண்புகள் 
A) கருகவர ்ேரபபு விஹனகள் 

இவ்வேய� வியனைொனது ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ளின மி�பதபொதுவேொன 
வியனைொகும். �ொரபயனல �ொரபன அணுவேொனது சிறிை்ளவு ்நரமினசுயமயை தபற்றுள்ளது. CN− 
்பொன் �ரு�வேர �ொரணி�ள, இந்� �ொரபயனல �ொரபன அணுயவேத் �ொக்குகின்ன. இந்� �ரு�வேர 
�ொரணி�ள அவேற்றின �னித்�  எலக்ட்ரொன இரட்யடயை பைனபடுத்தி புதிை �ொரபன - �ரு�வேர 
�ொரணி ‘σ ’ பியணபயப உருவேொக்குகின்ன. அ்� ்நரத்தில, �ொரபன - ஆக்ஸிஜன இரட்யட 
பியணபபிலுள்ள இரண்டு எலக்ட்ரொன�ள அதி� எலக்ட்ரொன �வேர�னயம த�ொண்ட ஆக்ஸிஜன 
அணுவிற்கு ந�ருகி்து.  இ�னொல ஆல�ொக்யேடு அைனி உருவேொக்�பபடுகி்து. இச்தேைலமுய்யில 
�ொரபன அணுவின இனக்�லபபு sp2 இருந்து sp3 ஆ� மொறுகி்து.

R
C O

R

sp2

sp3

Nu
R

C

Nu

O

R

இன�ல�பைட�த கா�ப� நா��� அ�கா�ைச
 அய� 

இன�கல��ைட�த கா�ப�

இந்� நொனமுகி இயடநியலக் கூ்ொனது நீர அலலது அமிலத்�ொல பு்ரொட்டொ்னற்்ம் தபற்று 
ஆல�ைொயல உருவேொக்குகி்து.

                       
R

C

Nu

O

R

H

R
C

Nu

OH

R

தபொதுவேொ�, �ரு�வேர ்ேரபபு வியன�ளில கீட்்டொன�ய்ள விட ஆலடியைடு�ள அதி� 
வியனதி்ன த�ொண்டயவே�்ளொ� உள்ளன. ஆலய�ல த�ொகுதி�ளின +I விய்ளவு மற்றும் த�ொளளிட 
விய்ள்வே இ�ற்கு �ொரணமொ� வி்ளஙகுகின்ன.
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எடு்ததுக்காடடுகள் 
1) HCN ்ேர்ததல்:

�ொரபயனல �ொரபன  மீ�ொன CN− அைனியின �ொக்கு�யலத் த�ொடரந்து நி�ழும் 
பு்ரொட்டொ்னற்்த்�ொல ேை்னொயைட்ரின�ள உருவேொகின்ன.

C O

H3C

H
H3C

C

CN

O

H
H3C

C

CN

OH

H

CN H

எ�தன�
(அ��டா��ைஹ�)

நா�� 
இைட	ைலெபா��

2 – ைஹ�ரா�� �ர�ப� ைந��� 
(அ��ட��ைஹ� சயேனாைஹ���) 

இந்� ேை்னொயைட்ரின�ய்ள அமிலங�ய்ளக் த�ொண்டு நீரொற்பகுத்து யைட்ரொக்ஸி 
அமிலங�்ளொ� மொற்் முடியும். ேை்னொயைட்ரின�ளின ஒடுக்�ம் யைட்ரொக்ஸி அமீன�ய்ள 
�ருகின்ன.
2) NaHSO3

  ்ேர்ததல்

C O

H3C

H3C

OSO2 H

H3C H3C
O

OSO2 Na

CH3

H3C
C

OH

OSO2 H

C
�ேரா�டா� மா�ற�

அ��ேடா� 
�ர�பேனா� 

ைபச�ைப� ேச�
ைக 
ேச�ம� 

இந்� வியனைொனது �ொரபயனல ்ேரமங�ய்ள பிரித்த�டுக்�வும், தூயயமைொக்�வும் 
பைனபடுகி்து. இதில உருவேொன யபேல்பட் ்ேரமமொனது நீரில �யரயும் �னயம த�ொண்டது. 
்மலும் அக்�யரேயல  �னிம அமிலங�ளுடன வியனபபடுத்தும்்பொது �ொரபயனல ்ேரமங�ள மீ்ள 
உருவேொகின்ன.
3) ஆல்கைால் ்ேர்ததல்

அமில வியன்வே� மொற்றி முனனியலயில ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ள இரண்டு 
ேமொனங�ள ஆல�ைொலுடன  வியனபபடுத்தும்்பொது அசிட்டொல�ள உருவேொகின்ன. 

எடு்ததுக்காடடு
HCl முனனியலயில, அசிட்டொலடியையட, இரண்டு ேமொனங�ள தமத்�னொல உடன 

வியனபபடுத்தும்்பொது 1,1, - யடமீத்�ொக்ஸி ஈத்்�ன உருவேொகி்து.

C O

H3C

H

2 CH3 OH
HCl

H3C CH
OCH3

OCH3

1,1 – ைட��தா�� ஈ�ேத� 
(அ��டா��ைஹ ைடெம�
� அ��டா�)

எ�தன� 
(அ��டா��ைஹ)

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   162 9/12/2019   12:25:32 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



163

விஹனவழி முஹை

H3C H
C

O H Cl

H3C H
C

O
H

H O CH3

H3C
C

O

H

O

H

H

H3C

H2O

H3C
C

O

OCH3

H

H

H Cl -Cl

H3C
C

O

OCH
3

H

HH

H3C H
C

O
CH3

H3C O H

H3C
C

O

OCH3

H

CH3H

-H3O+

+

H3C
C

O

OCH3

H

CH3

H2O

-H3O+

4) அம்்மானியா மற்றும் அதன பபறுதிகஹை ்ேர்ததல் 
அம்்மொனிைொ மற்றும் அ�ன தபறுதிைொன 2H N-G

..
 ஆகிைவேற்ய் �ொரபயனல ்ேரமத்துடன 

்ேரக்கும்்பொது �ரு�வேர ்ேரபபு வியன நி�ழ்கி்து. �ொரபயனல ஆக்ஸிஜன அணுவேொனது 
பு்ரொட்டொ்னற்்ம் தபற்று பினனர நீக்� வியனக்கு உட்படுவே�ொல �ொரபன - யநட்ரஜன இரட்யட 
பியணபபு உருவேொகி்து C = N G

இஙகு G எனபது –ஆலய�ல, அயரல, OH, NH , C H NH, NHCONH  etc...2 6 5 2  ்பொன்யவே

R R
C

O

H2N G

-H2O

R
C

O

R

N G

H H

R
C

OH

R

N G

H

R R
C

N
G

G அம்்மானியா 
பபறுதி காரபஹனல் பபறுதி விஹைபபாருள் 

பபயர

         OH யைட்ரொக்ஸிலமீன N OHC = ஆக்யேம்

–NH2 யைட்ரசீன N NH2=C யைட்ர்ேொன

    HN C6H5 பீயனல யைட்ரசீன N NHC = C
6
H

5
பீயனல 

யைட்ர்ேொன
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NH C NH
2

O
தேமி �ொரபயேடு

N NHC = C NH2

O தேமி 
�ொரப்ேொன

NH

NO2

NO2

2,4-யட-யநட் ர்ொ 
பீயனல யைட்ரசீன C = N NH

NO2

NO2

2,4-
யடயநட்்ரொ 

பீயனல 
யைட்ர்ேொன

i) ஹைடராக்ஸிலமீன உடன விஹன 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ள, யைட்ரொக்ஸிலமீனுடன வியனபுரிந்து ஆக்ஹேம்கஹை 

உருவேொக்குகின்ன. 
எடுத்துக்�ொட்டு:

H

C = O   +  H2 N     OH CH3    C = N    OH + H2O

H
H+

CH3

அ��டா��ைஹ�
(எ�தன�)

ைஹ�ரா��ல�� அ��டா�டா��

(N-எ����� ைஹ�ரா��ல��)

ii) ஹைடரசீன உடன விஹன 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ள, யைட்ரசீனுடன வியனபுரிந்து ஹைடர்ோனகஹை 

உருவேொக்குகின்ன. 
எடுத்துக்�ொட்டு:

CH3

C = O + H2 N NH2 CH3 C = N NH2 + H2O

CH3
H+

CH3

அ��ேடா� ைஹ�ர�� அ��ேடா� ைஹ�ரேசா� 

iii) பீஹனல் ஹைடரசீன உடன விஹன 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ள, பீயனல யைட்ரசீனுடன வியனபுரிந்து பீஹனல் 

ஹைடர்ோனகஹை உருவேொக்குகின்ன. 
எடுத்துக்�ொட்டு:

CH3

C = O   +  H2 N    NHC6H5 CH3    C = N    NHC6H5 + H2O

CH3

H+
CH3

அ��ேடா� �ைன� ைஹ�ர�� அ��ேடா� �ைன� ைஹ�ரேசா� 
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4) NH3 உடன விஹன 
i)  அலிஃபொடிக் ஆலடியைடு�ள, (ஃபொரமொலடியைடு �விர), ஈ�ரில �யரந்� அம்்மொனிைொவுடன 

வியனபுரிந்து ஆலடிமீன�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.

O

CH3   C + H    NH2

H

OH

H

- H2O
CH3    C     NH2 CH3    CH = NH

அ��டா��ைஹ� அ��டா�ைஹ� அ�ேமா�யா அ���� 

ii)  ஃபொரமொலடியைடு, அம்்மொனிைொ  உடன வியனபுரிந்து தைக்்ொ தமத்திலீன தடட்ரொ அமீயன 
உருவேொக்குகி்து. இச்்ேரமம் யு்ராட்ராபின எனவும் அயைக்�பபடுகி்து.

 
6HCHO + 4 NH3 (CH2)6N4 + 6 H2O

பா�மா��ைஹ� ெஹ�சாரெம���� ெட�ர�� 

அஹமபபு 
N

H2C CH2

CH2

CH2

N

CH
2CH

2

N N

பயனகள்
(i) யு்ரொட்்ரொபின ஆனது சிறுநீர� த�ொற்று ்நொயக்கு சிகிச்யேைளிக்� பைனபடுகி்து.
(ii)  �ட்டுபபடுத்�பபட்ட சூழ்நியலயில யு்ரொட்்ரொபியன யநட்்ரொ ஏற்்ம் தேயயும்்பொது RDX 

(Research and development explosive) எனும் தவேடிதபொருள கியடக்கி்து. இது யேக்்்ளொயநட் 
அலலது யேக்்்ளொ டியர தமத்திலீன டியர யநட்ரமீன எனவும் அறிைபபடுகி்து. 

iii)  அசிட்்டொன, அம்்மொனிைொ உடன வியனபுரிந்து  யடஅசிட்்டொன அமீயன �ருகி்து.

CH3 C O +

CH3

CH2 C CH3

O

CH3

O

H NH2

H CH2 C CH3

CH3 C NH2

அ��ேடா� அ��ேடா� ைடஅ��ேடா� அ��
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iv)  தபனேொலடியைடு, அம்்மொனிைொவுடன இயணந்து சிக்�லொன குறுக்� விய்ளதபொருய்ள 
�ருகி்து.

C6H5 C O + H2 N H

H

C6H5 C O + H2 N H

H

+ O C C6H5

H

C

C6H5

H

C6H5 CH N

C6H5 CH N

ெப�சா��ைஹ� ைஹ�ேராெப�சைம�ெப�சா��ைஹ� அ�ேமா�யா

A) ஆல்டிஹைடுகளின ஆக்ஸிஜ்னற்ைம் 
ஆலடியைடு�ள எளிதில ஆக்ஸிஜ்னற்்மயடந்து மூல ஆலடியைடிலுள்ள அ்� 

எண்ணிக்ய�யிலொன �ொரபன அணுக்�ய்ளக் த�ொண்ட �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�்ளொ� மொறுகின்ன. 
அமிலங�லந்� K2Cr2O7, அமிலம் அலலது �ொரங�லந்� KMnO4 அலலது கு்ரொமிக் ஆக்யேடு ஆகிைன 
தபொதுவேொ� பைனபடுத்�பபடும் ஆக்ஸிஜ்னற்றி�்ளொகும். 
எடு்ததுக்காடடு

 

CH3 C = O

OH
(o)

CH3 C OH
அ��டா��ைஹ� அ���� அ�ல� 

B) கீடபடானனகளின ஆக்ஸிஜ்னற்ைம் 
கீட்்டொன�ள எளிதில ஆக்ஸிஜ்னற்்மயடவேதிலயல. இயவே தீவிர சூழ்நியலயில அலலது அடர.

HNO3, H
+/KMnO4, H

+/K2Cr2O7 ் பொன் வேலியம மிக்� ஆக்ஸிஜ்னற்றி�ளுடன வியனபுரியும்்பொது 
�ொரபன-�ொரபன பியணபபு பி்ளக்�பபட்டு மூல கீட்்டொன�ளிலுள்ள �ொரபன அணுக்�ய்ளவிட 
குய்வேொன அணுக்�ய்ளக் த�ொண்ட �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின �லயவே  உருவேொகி்து.

HCOOH + CH3COOH
O

(O)
HNO3

CH3 C CH3

அ���� அ�ல�பா��� அ�ல� 
அட�

பாபீஃப (Popoff’s) விதியிஹனக் த�ொண்டு சீரயமைற்் கீட்்டொன�ளின ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் 
வி்ளக்�பபடுகி்து. இவ்விதிபபடி, சீரயமைற்் கீட்்டொன�ய்ள ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயயும்்பொது 
சிறிை ஆலய�ல த�ொகுதியுடன கீட்்டொ த�ொகுதி இயணந்திருக்கும் வேய�யில  (C–CO) பியணபபு 
பி்ளவுறுகி்து.

O

CH CH3 3 CH3CH2 CH2CH2 CH3C COOH COOH
(O)

HNO3

+

ெப�ட�– 2 – ஒ� �ேராபனா�� அ�ல எ�தனா�� அ�ல

அட	
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C) ஒடுக்க விஹனகள் 
(i) ஆல்கைால்கைாக ஒடுக்கமஹடதல் 

ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ள எளிதில ஆக்ஸிஜ்னற்்மயடந்து முய்்ை ஓரியணை 
மற்றும் ஈரியணை ஆல�ைொல�ய்ள உருவேொக்குகின்ன எனபய� நொம் முனன்ர �ற்்றிந்்�ொம். 
லித்திைம் அலுமினிைம் யைட்யரடு (LiAlH4), மற்றும் ்ேொடிைம் ்பொ்ரொ யைட்யரடு (NaBH4) 
ஆகிைன மி�ப தபொதுவேொ� பைனபடுத்�பபடும் ஒடுக்கும் �ொரணி�்ளொகும். 
அ) ஆல்டிஹைடுகள், ஓரிஹைய ஆல்கைால்கைாக ஒடுக்கபபடுகினைன. 
எடு்ததுக்காடடு

CH3    C  + 2 (H)

O

LiAlH4

H

CH3    CH2    OH

அ��டா��ைஹ� (1o)எ��� ஆ�கஹா� 

ஆ) கீட்டானகள், ஈரிஹைய ஆல்கைால்கைாக ஒடுக்கபபடுகினைன. 
எடு்ததுக்காடடு CH3 C CH3 + 2(H)

O

NaBH4

OH

CH3 3CH CH

அ��ேடா� (2o)ஐேசா�ேராைப� ஆ�கஹா� 

Pt, Pd, அலலது Ni ்பொன் உ்லொ� வியன்வே�மொற்றி�ள முனனியலயில யைட்ரஜனுடன 
வியனபபடுத்தியும் ் மற்�ொண் வியன�ய்ள நி�ழ்த்� முடியும். LiAlH4 மற்றும் NaBH4 ஆகிைன �னித்� 
�ொரபன – �ொரபன இரட்யட பியணபபு�ள மற்றும் தபனசீனில உள்ள இரட்யட பியணபபு�ய்ள 
ஒடுக்குவேதிலயல. α, β நிய்வு்ொ ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ளில, LiAlH4 ஆனது C = C 
பியணபயப ஒடுக்�ொமல C = O த�ொகுதியை மட்டும் ஒடுக்குகி்து.
ii) ஹைட்ராகாரபனாக ஒடுக்கமஹடதல் 

�குந்� ஒடுக்கும் �ொரணி�ய்ளப பைனபடுத்துவே�ன மூலம் ஆலடியைடு�ள 
மற்றும் கீட்்டொன�ளிலுள்ள  �ொரபயனல த�ொகுதியை தமத்திலீன த�ொகுதிைொ� ஒடுக்கி 
யைட்்ரொ�ொரபன�ய்ளப தப் முடியும்.  

 O

4(H) C CH2 + H2O
ஒ���� 
கார� 

அ) கிைபமனேன ஒடுக்கம்: 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ள ஜிஙக் பொ�ரேக் �லயவே மற்றும் அடர யைட்்ரொகு்்ளொரிக் 

அமிலத்துடன ்ேரத்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது யைட்்ரொ�ொரபன�ள தப்பபடுகின்ன.  
எடு்ததுக்காடடு CH3 C H + 4(H)

O

Zn - Hg
HCl

CH3 CH3 + H2O

அ��டா�ைஹ� ஈ�ேத� 

அட�

 

CH3
    

C
     

CH3
 + 

4(H)

O

Zn -
 
Hg CH3CH2CH3

 + 
H2O

HCl

அ��ேடா� 

அட� 

�ேராேப�
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ஆ) உல்ீஃப-கிஷனர ஒடுக்கம்: 
ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ள  யைட்ரசீன (NH2NH2) மற்றும் ்ேொடிைம் 

ஈத்�ொக்யேடுடன  ்ேரத்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது யைட்்ரொ�ொரபன�ள தப்பபடுகின்ன.இதில 
யைட்ரசீன ஒடுக்கும் �ொரணிைொ�வும், ்ேொடிைம் ஈத்�ொக்யேடு வியன்வே� மொற்றிைொ�வும் 
பைனபடுகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு CH3 C H + 4(H)

O

NH2 NH2 CH3 CH3 + H2O + N2
C2H5ONa

அ��டா��ைஹ� ஈ�ேத� 

CH3
    

C
     

CH3
 + 

4
 (H)

O

NH2
 
NH2 CH3CH2CH3

 
+

 
H2O

 
+

 
N2

C2H5ONa

அ��ேடா� 
ஆலடியைடு�ள (அலலது) கீட்்டொன�ள மு�லில அவேற்றின யைட்ர்ேொன�்ளொ� 

மொற்்பபடுகின்ன. இந்� யைட்ர்ேொயன வேலியமமிகு �ொரத்துடன தவேபபபபடுத்தும்்பொது 
யைட்்ரொ�ொரபன�ள உருவேொகின்ன. 
(iii)  பினகால்கைாக ஒடுக்கமஹடதல்: கீட்்டொன�ய்ள, தமக்னீஷிைம் இரேக் �லயவே மற்றும் 

நீர த�ொண்டு ஒடுக்கும்்பொது சீரயமயுள்ள யடைொல�ள உருவேொகின்ன, இயவே பின�ொல�ள 
எனறு அறிைபபடுகின்ன.

 

CH3
 - C

 
=

 
O

 
+

 
O

 
=

 
C

 - CH3
 + 

2(H)
Mg

  
Hg

H2O
CH3 CH3

CH3
 
- C - C -

 
CH3

CH3 CH3

OH OH
2,3 –  ைடெம��� ���ேட� 

– 2,3-  ைடயா� (�னகா�) 
அ��ேடா� அ��ேடா� 

D) ்ை்லாீஃபாரம் விஹன 

O

CH3 C
 த�ொகுதியைக் த�ொண்டுள்ள அசிட்டொலடியைடு மற்றும் தமத்தில கீட்்டொன 

்ேரமங�ய்ள ்ைலஜன மற்றும் �ொரக் �லயவேயுடன ்ேரத்து வியனபபடுத்தும்்பொது 
்ை்லொஃபொரம்�ள உருவேொகின்ன. இது ்ை்லாீஃபாரம் விஹன என அறிைபபடுகி்து.

CH3–C–CH3

O

CCl3–C–CH3

O

CHCl3   +   CH3–C–ONa

O

NaOH
NaOH

3Cl2

E) ஆல்ஹகல்பதாகுதி ஈடுபடும் விஹனகள்  
i) ஆல்டால் குறுக்க விஹன

�ொரபயனல �ொரபனுடன இயணந்துள்ள �ொரபன அணுவேொனது α - �ொரபன என்ைக்�பபடுகி்து. α 
- �ொரபனுடன இயணந்துள்ள யைட்ரஜன அணுவேொனது α - யைட்ரஜன என்யைக்�பபடுகி்து. 

α - யைட்ரஜயனக் த�ொண்டுள்ள இரண்டு ஆலடியைடு அலலது கீட்்டொன மூலக்கூறு�ள, 
நீரத்� NaOH அலலது KOH முனனியலயில ஒனறியணந்து β-யைட்ரொக்ஸி ஆலடியைடு (ஆலடொல) 
aலலது β - யைட்ரொக்ஸி கீட்்டொயன (கீட்டொல) �ருகின்ன. இவ்வியனைொனது ஆல்டால் குறுக்க 
விஹன என்யைக்�பபடுகி்து. இந்� ஆலடொல அலலது கீட்டொல ஆனது எளிதில நீர மூலக்கூய் 
இைந்து ஆலடொல குறுக்� விய்ளதபொருட்�்ளொன α,β – நிய்வு்ொ ்ேரமங�ய்ள �ருகின்ன.
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அ)  அசிட்டொலடியையட நீரத்� NaOH உடன தவேபபபடுத்தும்்பொது β - யைட்ரொக்ஸி 
பியுட்ரொலடியையட  (அசிட்டொலடொல)�ருகி்து.

H

C + H CH2 CHO NaOH

O OH

CH3 CH CH2 CHOCH3

அ��டா�டா� 
3 –  ைஹ�ரா�� ���டன� 

அ��டா��ைஹ� 

��ய

விஹனவழி முஹை 
அசிட்டொலடியைடின ஆலடொல குறுக்� வியனைொனது  மூனறு படி�ளில நி�ழ்கி்து. 

படி 1 :   �ொரத்தின உ�வியுடன α - ஹைடரஜன அணுவானது பு்ரொட்டொனொ� நீக்�பபட்டு �ொரபன 
எதிரைனி உருவேொகி்து.

HO
-
+ H - CH2 - CHO CH2 - CHO + H2O

படி 2 :  இந்� �ொரபன எதிரைனிைொனது மற்த்ொரு அைனியு்ொ ஆலடியைடிலுள்ள �ொரபயனல 
�ொரபயன �ொக்கி ஆல�ொக்யேடு அைனியை உருவேொக்குகி்து.

H

CH3
 - C

 
+

   
CH2

 - CHO CH3 - CH- CH2 - CHO

O O

படி 3 :  இவ்வேொறு உருவேொன ஆல�ொக்யேடு அைனிைொனது நீரினொல பு்ரொட்டொ்னற்்ம் தபற்று 
ஆலடொயல உருவேொக்குகி்து.

CH3 -

O OH

+ OH -CH - CH2 - CHO CH3 - CH- CH2 - CHOH - OH

3 – ைஹ�ரா�� ���டன�

தவேபபபபடுத்தும்்பொது இந்� ஆலடொல வியரவேொ� நீரநீக்�ம் அயடந்து α - β நிய்வு்ொ 
ஆலடியையட உருவேொக்குகி்து.

CH3    CH = CH    CHO + H2OH+

OH H

CH   CH   CHOCH3

�ேரா�டனா��ைஹ� 
(��� – 2- ஈன�)

ii) குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம். 
இரண்டு தவேவ்்வேறு ஆலடியைடு�ள அலலது கீட்்டொன�ள அலலது ஒரு ஆலடியைடு 

மற்றும் ஒரு கீட்்டொனுக்கு இயடயிலும் ஆலடொல குறுக்� வியன நி�ை முடியும். அத்�ய�ை ஆலடொல 
குறுக்� வியனைொனது குறுக்க ஆல்டால் குறுக்க விஹன அல்லது கலபபு ஆல்டால் குறுக்க விஹன 
என்யைக்�பபடுகி்து. ேொத்திைமுள்ள அயனத்து குறுக்�வியன விய்ளதபொருட்�ளும் �லயவேைொ� 
கியடபப�ொலும், அவேற்ய் பிரித்த�டுத்�ல எளி�லல எனப�ொலும் இந்� வியனைொனது அதி� பைனற்்து.
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எடு்ததுக்காடடு:

HCHO       +      CH3CHO
NaOH

HO - CH2 - CH2 - CHO

HCHO       +     CH3 - C - CH3

NaOH
HO - CH2 - CH2 - C - CH3

O O

பா�ம��ைஹ� அ��டா��ைஹ� 3 – ைஹ�ரா�� �ர�பன�

பா�மா��ைஹ� அ��ேடா� 4- ைஹ�ரா
�	��ட� – 2-ஓ� 

��ய

��ய

F)  பபனோல்டிஹைடின சில முக்கியமான விஹனகள்: 
i) கிபையேன- ஸகிமிட குறுக்க விஹன: 

அய்தவேபபநியலயில, தபனேொலடியைடொனது, நீரத்� �ொரக் �யரேல முனனியலயில, 
அலிஃபொடிக் ஆலடியைடு அலலது தமத்தில கீட்தடொனுடன வியனபுரிந்து நிய்வு்ொ ஆலடியைட் 
அலலது கீட்்டொயன உருவேொக்குகி்து. இவ்வேய� வியனைொனது கித்ளயேந் ஸ்கிமிட் குறுக்�வியன 
என்யைக்�பபடுகி்து. 
எடு்ததுக்காடடு:

C6H5 CH = O + H2 CH CHO C6H5 CH = CH CHO + H2Odil NaOH

ெப�சா��ைஹ� அ��டா��ைஹ� ��னமா��ைஹ�

C6H5 CH = O  + H2 CH    C    CH3 C6H5 CH = CH    C     CH3  + H2Odil NaOH

O O
ெப�சா��ைஹ� அ��ேடா� ெப�ைச��� அ��ேடா� 

(ெப�சா� அ��ேடா�)

ii) கானனிே்ரா விஹன: 
நீர அலலது ஆல�ைொலில �யரந்� அடர �ொரக் �யரேல முனனியலயில α - யைட்ரஜயன 

தபற்றி்ொ� ஆலடியைடு�ள, சுை ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் மற்றும் ஒடுக்�த்திற்கு உட்பட்டு ஆல�ைொல 
மற்றும் �ொரபொக்சிலிக் அமில உபபு ஆகிையவே ்ேரந்� �லயவேயை �ருகின்ன. இந்� வியனைொனது 
கானனிே்ரா விஹன என்யைக்�பபடுகி்து. 

தபனேொலடியையட அடர NaOH (50%) உடன வியனபபடுத்தும்்பொது தபனயேல 
ஆல�ைொயலயும் ்ேொடிைம் தபன்ேொ்ைட்யடயும் �ருகி்து.

 

C6H5CHO

C6H5CHO
+ 50% NaOH

C6H5CH2OH

C6H5COONa
+

ெப�ைச� ஆ�கஹா� 

ெப�சா��ைஹ� ேசா�ய� ெப�ேசாேய�

இந்� வியனைொனது விகி�க்கூறு சிய�வு வியனக்கு எடுத்துக்�ொட்டொகும்.
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கானனிே்ரா விஹனயின விஹனவழி முஹை
�ொனனிே்ரொ வியனைொனது மூனறு படி�ளில நி�ழ்கி்து. 

படி 1 : �ொரபயனல �ொரபனின OH - மீ�ொன �ொக்கு�ல.

 

C6H5 C H

O

C6H5 C H

OH

O

+ OH
ேவகமாக 

படி 2 : யைட்யரடு அைனி இடமொற்்ம் 

 

C6H5 C H

O

C6H5 C + C6H5CH2O

OH

O

OH

+ C6H5 - C - H

O
ெம�வாக 

ெப�சா��ைஹ� 

படி 3 : அமில – �ொர வியன.

C
6
H

5
C OH + C

6
H

5
CH

2
O C

6
H

5
C

-
O + C

6
H

5
CH

2
OH

O O
�ேரா�டா� 

ப�மா�ற� 
ெப�ேசாேய� ெப�ைச ஆகஹா 

�ொனனிே்ரொ வியனைொனது α – யைட்ரஜயன த�ொண்டிரொ� ஆலடியைடு�ளுக்�ொன  சி்பபு 
வியனைொகும் . 
குறுக்க கானனிே்ரா விஹன 

இரண்டு தவேவ்்வேறு ஆலடியைடு�ளுக்கியட்ை (இரண்டும் α யைட்ரஜயன 
த�ொண்டிரொ�யவே) �ொனனிே்ரொ வியன நி�ழும்்பொது அவ்வியனைொனது குறுக்� �ொனனிே்ரொ 
வியன என்யைக்�பபடுகி்து.

C6H5   HCHO NaOH C6H5CH2OH  

ெப�சா��ைஹ� பா�மா��ைஹ� ெப�ைச� ஆ�கஹா� 
CHO +

ேசா�ய� ப�ேம

HCOONa+

குறுக்� �ொனனிே்ரொ வியனயில அதி� வியனதி்ன த�ொண்ட ஆலடியைடொனது 
ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் அயடகி்து, குய்ந்� வியனதி்ன த�ொண்ட ஆலடியைடு ஒடுக்�மயடகி்து.
3) பபனோயின குறுக்கம் 

ஒரு அ்ரொ்மடிக் ஆலடியையட நீரத்� ஆல�ைொலில �யரந்� KCN �யரேலுடன 
வியனபபடுத்தும்்பொது, யைட்ரொக்ஸி கீட்்டொன உருவேொகி்து. இவ்வியனைொனது தபனேொயின 
குறுக்�ம் என்யைக்�பபடுகி்து. 
எடு்ததுக்காடடு: தபனேொலடியைடொனது ஆல�ைொலில �யரந்� KCN உடன வியனபபட்டு 
தபனேொயியன �ருகி்து.

C6H5 C + H C C6H5
alcKCN

O O

H

OHO

C6H5 CH C C6H5�

ெப�சா��ைஹ� ெப�சா�� 
2, ைஹ�ரா�� – 1,2 – ைட�ைன� எ�தேனா� 
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4) பபரகின விஹன 
ஒரு அ்ரொ்மடிக் ஆலடியையட, ஒரு அலிஃபொடிக் அமில நீரிலியுடன ்ேரத்து ஒரு அமில 

நீரிலியுடன த�ொடரபுயடை அமிலத்தின ்ேொடிைம் உபபின முனனியலயில தவேபபபபடுத்தும்்பொது 
குறுக்� வியன நி�ழ்ந்து ஒரு  α, β நிய்வு்ொ அமிலம் தப்பபடுகி்து. இந்� வியனைொனது பபரகின 
விஹன என அறிைபபடுகி்து. 
எடு்ததுக்காடடு:

C6H5    C  = O  + H2CH   C

O

H
O C6H5    CH = CH   C

O

O

O

C6H5CH = CH   COOH + CH3COOH
CH3COONa

- H2O

 H2O

அ���� அ�ல ��� 

��ன�� அ�ல� அ���� அ�ல�
CH3    C

CH3   C

O

ெப�சா�ைஹ
 

5) ்�ாபவ�ஜல் விஹன

ெப�சா��ைஹ� 

C6H5   CH = O + H2 C ���� 
- H2O

COOH

COOH
C6H5 CH = C

COOH

COOH
- CO2

ெமேலா�� அ�ல� 
�ன �� அ�ல� 

C6H5 CH = CH    COOH

பிரிடின முனனியலயில தபனேொலடியைடு ஆனது ம்லொனிக் அமில மூலக்கூறுடன குறுக்� 
வியனக்கு உட்பட்டு சினனமிக் அமிலத்ய� �ருகி்து. இவ்வியனயில பிரிடின,  �ொர வியன்வே� 
மொற்றிைொ� தேைலபடுகி்து.

6) அமீனகளுடன விஹன 
அமிலத்தின முனனியலயில, அ்ரொ்மடிக் ஆலடியைடு�ள, ஓரியணை அமீன�ளுடன 

(அலிஃபொடிக் அலலது அ்ரொ்மடிக்) வியனபபட்டு ஷிஃப �ொரத்ய� �ருகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

ெப�சா��ைஹ� 

C6H5    CH = O + H2 N    C6H5
H C6H5     CH= N    C6H5  +  H2O

அ��� ெப�சா� அ��� 
(�� கார�) 

7) மூவிஹைய அ்ரா்மடிக் அமீனகளுடன குறுக்க விஹன 
வேலியம மிகுந்� அமிலங�ள முனனியலயில, தபனேொலடியைடொனது  N, N – யடதமத்தில 

அனிலீன ்பொன் அ்ரொ்மடிக் அமீன�ளூடன குறுக்� வியனக்கு உட்பட்டு ட்யரபீயனல மீத்்�ன 
ேொைத்ய� உருவேொக்குகி்து.

C = O    +

H H

H

N (CH3)2

N (CH3)2

 H2SO4
- H2O

H

C

N (CH3)2

N (CH3)2

அட� 

ெப�சா��ைஹ� N,N – ைட��� அ��� மாலைக
 ப	ைச – சாய� 
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8) பபனோல்டிஹைடின எலக்டரான கவர பதிலீடடு விஹனகள்

CHO

 H2SO4

CHO

NO2

+   H2O

CHO

SO3H

+   H2O

CHO

Cl

+   HCl

. HNO3

. H2SO4

 FeCl3

C - Cl +HCl

O

 Cl2

Cl2

அட� 

அட� 

அட� 

அட� 

�ைன��� இ�ைல 

ெப�சா� �ேளாைர�

m – �ேளாேரா ெப�சா��ைஹ� 

m- ெப�சா��ைஹ� ச�ேபா�� அ�ல� 

m- ைந�ேரா ெப�சா��ைஹ� 

அசிட்டாபீ்னானின எலக்டரான கவர பதிலீடடு விஹன  
அசிட்்டொபீ்னொன, யநட்்ரொ ஏற்் �லயவேயுடன 

வியனபபட்டு m – யநட்்ரொ அசிட்்டொபீ்னொயன 
�ருகி்து.

12.6 ஆல்டிஹைடுகளுக்கான ்ோதஹன
i) டாலனஸ விஹனக்காரணி ்ோதஹன

டொலனஸ் வியனக்�ொரணி எனபது அம்்மொனிைொவில �யரந்� தவேளளி யநட்்ரட் 
�யரேலொகும். ஒரு ஆலடியையட  டொலனஸ் வியனக்�ொரணியுடன ்ேரத்து தவேபபபடுத்தும்்பொது 
உ்லொ� தவேளளி வீழ்படிவேொவே�ொல ப்ளப்ளபபொன தவேளளி ஆடி உருவேொகி்து.  இந்� வியனைொனது 
ஆலடியைடு�ளுக்�ொன பவள்ளி ஆடி ்ோதஹன என்யைக்�பபடுகி்து.

 

CH3 CHO + 2 [Ag(NH3)2]+ + 3OH- CH3COO-  + 4NH3 + 2Ag + 2H2O

ெவ��

ii) ீஃபபல்லிங கஹரேல் ்ோதஹன
ேம�னஅ்ளவு த�ொண்ட ஃதபலலிங �யரேல - A (நீரிை �ொபபர ேல்பட் �யரேல) ஃதபலலிங 

�யரேல - B (�ொரங�லந்� ்ேொடிைம் தபொட்டொசிைம் டொர்டொ்ரட் �யரேல- ்ரொதேல்ல உபபு) 
ஆகிைவேற்ய் ஒன்ொ� �லந்து ஃதபலலிங �யரேல தப்பபடுகி்து.   ஆலடியையட ஃதபலலிங 
�யரேலுடன ் ேரத்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது அடர நீல நி் �யரேலொனது தேந்நி் வீழ்படிவேொ� (குபரஸ் 
ஆக்யேடு) மொறுகி்து.

 H2SO4

COCH3

NO2

 HNO3

COCH3

அட� 
அட� 

அ��ேடா�ேனா� m- ைந�ேரா அ��ேடா�ேனா� 
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CH3 CHO + 2Cu2+ + 5OH- CH3COO- + Cu2O    + 3H2O

(�ல�) (�வ��)

iii) பபனிடிக்ட கஹரேல் ்ோதஹன
தபனிடிக்ட் �யரேல எனபது CuSO4 , ்ேொடிைம் சிட்்ரட் மற்றும் NaOH ஆகிையவே �லந்� 

�லயவேைொகும். இதிலுள்ள Cu2+ அைனி�ள ஆலடியைடு�்ளொல ஒடுக்�பபட்டு தேந்நி் குபரஸ் 
ஆக்யேடு வீழ்படிவேொகி்து.

                           

CH3 CHO + 2Cu2+ + 5OH- CH3COO- + Cu2O    + 3H2O

(�ல�) (�வ��)

iv) ஷீஃப காரணி ்ோதஹன: 
நீரத்� ஆலடியைடு �யரேல�ய்ள ஷிஃப வியனக்�ொரணியுடன (்ரொேனிலின 

யைட்்ரொ கு்்ளொயரடு நீரில �யரக்�பபட்டு, SO2 தேலுத்தி அ�ன சிவேபபு நி்ம் நி்மிைக்�ச் 
தேயைபபடுகி்து) ்ேரக்கும்்பொது அ�ன சிவேபபு நி்ம் மீ்ள உருவேொகி்து. இந்� ்ேொ�யனைொனது   
ஆலடியைடு�ளுக்�ொன ஷீஃப ்ோதஹன என அறிைபபடுகி்து. கீட்்டொன�ள இந்� ்ேொ�யனயை 
�ருவேதிலயல. ஆனொல, அசிட்்டொன தமதுவேொ� இந்� ்ேொ�யனக்கு உட்படுகி்து. 
12.7 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டானகளின பயனகள் 
ீஃபாரமால்டிஹைடு 
(i)  ஃபொரமொலடியைடின 40% நீரிை �யரேலொனது ீஃபாரமலின என்யைக்�பபடுகி்து. இது 

உயிரிைல மொதிரி�ய்ள ப�பபடுத்� பைனபடுகி்து.
(ii)  ஃபொரமலின �டினமொக்கும் தி்யனப தபற்றிருபப�ொல, ் �ொல ப�னிடு�லில பைனபடுத்�பபடுகி்து.
(iii)  தவேபப இறுகு பி்ளொஸ்டிக்�ொன ் பக்யலட் �ைொரிபபில ஃபொரமலின  பைனபடுகி்து. இது பீனொல 

மற்றும் ஃபொரமலியன தவேபபபபடுத்தி தப்பபடுகி்து.
அசிடடால்டிஹைடு 
(i)  �ண்ணொடியின மீது தவேளளி பூச்யே உருவேொக்� அசிட்டொலடியைடு பைனபடுகி்து.
(ii)  பொரொலடியைடு, மருத்துவேத்துய்யில ம்னொவேசிை மருந்�ொ� பைனபடுகி்து. 
(iii)  அசிட்டிக் அமிலம், எத்தில அசிட்்டட் ்பொன் �ரிம ்ேரமங�ளின த�ொழிற்முய் �ைொரிபபில 

அசிட்டொலடியைடு பைனபடுகி்து.
 அசிட்டான 
(i)  புய�யிலலொ தவேடிதபொருள ( �ொரயடட்) �ைொரிபபில அசிட்்டொன  �யரபபொனொ� பைனபடுகி்து. 
(ii)  இது, ந�பபூச்சு நீக்கிைொ� பைனபடுகி்து.
(iii)  இது ேலஃ்பொனொல எனும் ம்னொவேசிை மருந்து �ைொரிபபில பைனபடுகி்து.
(iv)  இது பபரஸபபக்ஸ எனும் தவேபப இ்ளகு பி்ளொஸ்டிக் �ைொரிபபில பைனபடுகி்து. 
பபனோல்டிஹைடு
(i)  இது நறுமணமூட்டும் தபொரு்ளொ� பைனபடுகி்து.
(ii)  இது வேொேயன திரவிைங�ளில பைனபடுகி்து.
(iii)  இது சினனமொலடியைடு, சினனமிக் அமிலம், தபனேொயில கு்்ளொயரடு ்பொன் பல �ரிம 

்ேரமங�ள �ைொரிபபில துவேக்� வியனபதபொரு்ளொ� பைனபடுகி்து. 
அ்ரா்மடிக் கீட்டானகள் 
(i)  அசிட்்டொபீ்னொன வேொேயன திரவிைங�ள �ொைொரிபபிலும், ஹீஃப்னான எனும் தபைரில 

ம்னொவேசிை மருந்�ொ�வும் பைனபடுகி்து. 
(ii)  தபன்ேொபீ்னொன வேொேயன திரவிைங�ள �ைொரிபபிலும், பபனஹேடரால் கண்மருந்து 

�ைொரிபபிலும் பைனபடுகி்து.
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காரபாக்சிலிக் அமிலஙகள்
அறிமுகம்

-COOH எனும் �ொரபொக்சில வியனச்தேைல த�ொகுதியை த�ொண்டுள்ள �ொரபன ்ேரமங�ள 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள என்யைக்�பபடுகின்ன. �ொரபொக்சில த�ொகுதி எனபது �ொரபயனல 
த�ொகுதி 

O

C   மற்றும் யைட்ரொக்ஸி த�ொகுதி (-OH) ஆகிைவேற்றின கூடுய� ஆகும். 

எனினும், �ொரபொக்சில த�ொகுதிைொனது �னக்்� உரித்�ொன சி்பபுப பண்பு�ய்ளப தபற்றுள்ளது. 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�்ளொனயவே, �ொரபொக்சில �ொரபன அணுவுடன இயணந்துள்ள ஆலய�ல 
அலலது அயரல த�ொகுதி�ய்ளப தபொருத்து அலிஃபொடிக் (R – COOH) ்ேரமமொ�்வேொ அலலது  
அ்ரொ்மடிக் (Ar – COOH) ்ேரமமொ�்வேொ இருக்�லொம். அலிஃபொடிக் �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளில 
சில உைர �ொரபன எண்ணிக்ய� (C12 மு�ல  C18 வேயர) மூலக்கூறு�ள இைற்ய� த�ொழுபபு�ளில 
கிளிேரொல எஸ்டர�்ளொ� �ொணபபடுகின்ன., இயவே த�ொழுபபு அமிலங�ள என அறிைபபடுகின்ன.

12.8 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகஹை IUPAC பபயரிடுதல்

்ேரமம்  
தபொதுபதபைர, அயமபபு, 

IUPAC தபைர

IUPAC தபைர

இட எண்ணுடன 
முனதனொட்டு

மூலச் 
தேொல

மு�னயம 
பினதனொட்டு

இரண்டொம் 
பினதனொட்டு

ஃபொரமிக் அமிலம்
HCOOH

தமத்�னொயிக் அமிலம்
– தமத் ஏன ஆயிக் 

அமிலம் 

அசிட்டிக் அமிலம்

CH3COOH
எத்�னொயிக் அமிலம்

– எத் ஏன ஆயிக் அமிலம் 

ஐ்ேொபியுட்ரிக் அமிலம்

(CH3)2CHCOOH
2 -தமத்திலபுரபபனொயிக் 

அமிலம்

2 – தமத்தில புரப ஏன ஆயிக் அமிலம் 

பீயனல அசிட்டிக் அமிலம்

CH2COOH

2-பீயனல எத்�னொயிக் 
அமிலம்

2 – பியனல எத் ஏன ஆயிக் அமிலம் 
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ஆக்்ொலிக் அமிலம்
HOOC - COOH  

ஈத்்�ன-1,2-யடைொயிக் அமிலம்

– ஈத் ஏன
1,2 – 

யடைொயிக் 
அமிலம் 

ம்லொனிக் அமிலம்

HOOC-CH2-COOH
புரப்பனயடைொயிக் அமிலம்

– புரப் ஏன
1,.3 – 

யடைொயிக் 
அமிலம் 

ேக்ஸினிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)2-COOH

பியுட்்டனயடைொயிக் அமிலம்
– பியூட் ஏன

1, 4 – 
யடைொயிக் 

அமிலம் 

குளுட்டொரிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)3-COOH

தபன்டனயடைொயிக் அமிலம்
– தபனட் ஏன

1,5 – 
யடைொயிக் 

அமிலம் 

அடிபபிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)4-COOH

தைக்்ேனயடைொயிக் அமிலம்
– தைக்ஸ் ஏன

1,6 –
டையாயிக் 

அமிலம் 

12.9 காரபாக்சில் பதாகுதியின அஹமபபு: 
�ொரபொக்சில த�ொகுதிைொனது ஒரு�்ள அயமபபில உள்ளது.– COOH த�ொகுதியில உள்ள யமை 

�ொரபன அணுவும், இரண்டு ஆக்ஸிஜன அணுக்�ளும் sp2 இனக்�லபபில உள்ளன. 
�ொரபொக்சில த�ொகுதியின �ொரபன அணுவிலுள்ள மூனறு sp2 இனக்�லபபு ஆரபிட்டொல�ளில, 

இரண்டு ஆரபிட்டொல�ள ஒவ்தவேொரு ஆக்ஸிஜன அணுவிலுள்ள ஒரு sp2 இனக்�லபபு ஆரபிட்டொலுடன 
்மற்தபொருந்துகின்ன. அ்� ்நரத்தில �ொரபனில மீ�முள்ள  ஒரு sp2 இனக்�லபபு ஆரபிட்டொனொனது 
யைட்ரஜனின S-ஆரபிட்டொலுட்னொ, அலலது ஆலய�ல த�ொகுதியிலுள்ள �ொரபனின இனக்�லபபு 
ஆரபிட்டொலுட்னொ ்மற்தபொருந்தி மூனறு s- பியணபபு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன. இரண்டு 
ஆக்ஸிஜன அணுக்�ள மற்றும் �ொரபன அணுவில இனக்�லபபில பங்�ற்�ொ� p – ஆரபிட்டொல�ள   
பியணபபு�்ளொல உருவேொக்�பபட்ட அயமபபிற்கு தேஙகுத்�ொ� அயமந்துள்ளன. 

இந்� மூனறு p – ஆரபிட்டொல�ளும் ஒனறுக்த�ொனறு இயணைொ� இருபப�ொல ஒரு  
π- பியணபயப உருவேொக்குகின்ன. இந்�  π- பியணபபொனது ஒரு பு்ம் �ொரபன மற்றும் ஆக்ஸிஜன 
அணுக்�ளுக்கியட்ையும், மற்த்ொரு பு்ம் �ொரபன மற்றும்  OH த�ொகுதியிலுள்ள ஆக்ஸிஜன 
அணுக்�ளுக்கியட்ையும் பகுதிை்ளவு  உள்ளடங�ொத் �னயமயியன தபற்றுள்ளது. அ�ொவேது, 
RCOOH ஐ பினவேரும் இரு வேடிவேயமபபு�ளின உடனியேவு இனக்�லபபொ� குறிபபிட முடியும்.
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R - C

O :

O - H

R - C

O :

O - H

உடனியேவு அயமபபு�ளின �ொரணமொ� �ொரபொக்சிலிக் �ொரபன அணுவேொனது, �ொரபயன 
விட குய்ந்� �ரு�வேர �னயமயியனப தபற்றுள்ளது. அ�ொவேது,  யைட்ரொக்ஸி த�ொகுதியிலுள்ள 
ஆக்ஸிஜன அணுவிலுள்ள �னித்� இரட்யட எலக்ட்ரொன�ள உள்ளடங�ொ �னயமயை தபற்றுள்ளன.

12.10 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகஹை தயாரிக்கும் முஹைகள் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள �ைொரிக்கும் சில முக்கிைமொன முய்�ள பினவேருமொறு : 

1. ஓரிஹைய ஆல்கைால்கள் மற்றும் ஆல்டிஹைடுகளிலிருந்து 
தபொட்டொசிைம் தபரமொங�்னட் (அமில அலலது �ொர ஊட�த்தில), தபொட்டொசிைம் யடகு்ரொ்மட் 

(அமில ஊட�த்தில) ்பொன் ஆக்ஸிஜ்னற்றி�ய்ளக் த�ொண்டு, ஓரியணை ஆல�ைொல�ள மற்றும் 
ஆலடியைடு�ய்ள எளி�ொ� ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயது �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�்ளொ� மொற்்  முடியும். 
எடு்ததுக்காடடு

 
(O)

H+/ K2Cr2O7

(O)எ��� ஆ�கஹா� அ��டா��ைஹ� அ���� அ�ல� 

CH3CH2OH CH3CHO CH3COOH

 
2. ஹ�டஹரல்கஹை நீராற்பகு்ததல் 

அமிலங�ள அலலது �ொரங�ய்ளக் த�ொண்டு யநட்யரல�ய்ள நீரொற்பகுபப�ன மூலம் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள தப்பபடுகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

 

CH3 C N + 2H2O CH3COOH      +    NH3
H+

ெம��� சயைன� அ���� அ�ல 

3. எஸடரின அமில நீராற்பகு்ததல் 
நீரத்� �னிம அமிலங�ய்ளக் த�ொண்டு எஸ்டர�ய்ள நீரொற்பகுபப�ன மூலம் �ொரபொக்சிலிக் 

அமிலங�ள தப்பபடுகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

  

CH3 C OC2H5 + H2O CH3
H+

அ���� அ�ல� 

C OH    +    C2H5OH

எ��� ஆ�கஹா� 

O O

எ��� அ��ேட� 

4. கிரிக்னாரடு விஹனக்காரணியிலிருந்து 
கிரிக்னொரடு வியனக்�ொரணிைொனது �ொரபன யடைொக்யேடுடன (உலர பனிக்�ட்டி)  

வியனபுரிந்து �ொரபொக்சிலிக் அமில உபபு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன, இவேற்ய் �ரிம அமிலங�ய்ளக் 
த�ொண்டு நீரொற்பகுக்கும்்பொது �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள கியடக்கின்ன. 

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   177 9/12/2019   12:25:40 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



178

எடு்ததுக்காடடு

C O + CH3MgBr

O

H2O

H+CH3 C

O

OMgBr CH3 C

O

OH   +   Mg
OH

Br
அ���� அ�ல� ெம��� ெம���ய� �ேராைம
 

ஈத�
உல�

C O +

O

H2O

H+

C

O

OMgBr C

O

OH + Mg
OH

X
ெப�சா�� அ�ல� 

MgBr

�ைன� ெம��ய� 
�ேராைம� 

ஈத�
உல�

ஒ்ர ஒரு �ொரபயனக் த�ொண்டிருபப�ொல ஃபொரமிக் அமிலத்ய� கிரிக்னொரடு 
வியனக்�ொரணியிலிருந்து �ைொரிக்� இைலொது.
5. அஹேல்்ைஹலடுகள் மற்றும் அமில நீரிலிகஹை நீராற்பகு்ததல் : 
a) அமில கு்்ளொயரடு�ய்ள நீரொற்பகுக்கும்்பொது அயவே �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள �ருகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

  

CH3 C Cl + H2O

அ��ைட� �ேளாைர� 
O

CH3 C OH    +    HCl

O
அ���� அ�ல�  

b) அமில நீரிலி�ய்ள  நீரொற்பகுக்கும்்பொது அயவே �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள �ருகின்ன. 
CH3 C O C CH3 + H2O 2CH3    C     OH

O O O

அ���� அ�ல� அ���� அ�ல ��� 

C6H5 C

ெப�சா�� ��� 
O

2C6H5 C OH

O
ெப�சா�� அ�ல� 

O C C6H5 + H2O

O

6. ஆல்ஹகல் பபனசீனின ஆக்ஸிஜ்னற்ைம் 
ஆலய�ல தபனசீன�ய்ள கு்ரொமிக் அமிலம் அலலது அமில அலலது �ொரங�லந்� 

தபொட்டொசிைம் தபரமொங�்னட்யட த�ொண்டு வேலியமைொ� ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயது  அ்ரொ்மடிக் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள �ைொரிக்� முடியும்.  பக்�ச் ேஙகிலியின நீ்ளத்ய� ேொரொமல முழுயமைொ� 
ஆக்ஸிஜ்னற்்மயடந்து –COOH த�ொகுதிைொ� மொறுகி்து.  

எடு்ததுக்காடடு  
CH3

OH-/KMnO4

COOH

ெடா��� 

3(O)

ெப�சா�� அ�ல� 

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   178 9/12/2019   12:25:40 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



179

தன மதிபபீடு 
1)   n-புரபயபல தபனசீயன H+ / KMnO4 த�ொண்டு ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயயும்்பொது 

நி�ழ்வேத�னன? 
2)  கிரிக்னொரடு வியனக்�ொரணியை பைனபடுத்தி தபனேொயிக் அமிலத்ய� எவ்வேொறு 

�ைொரிபபொய?

12.11 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின இயற்பண்புகள். 
i)  ஒனபது �ொரபன அணுக்�ள வேயர த�ொண்ட அலிஃபொடிக் �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள நி்மற்் 

�ொரதநடியுயடை திரவேங�்ளொகும். உைர �ொரபன எண்ணிக்ய� த�ொண்டயவே மணமற்் 
தமழுகுத் �னயம த�ொண்ட திண்மங�்ளொகும். 

ii)  ஒபபிடத்�க்� மூலக்கூறு நிய்�ள த�ொண்ட ஆலடியைடு�ள, கீட்்டொன�ள ம்ற்றும் 
ஆல�ைொல�ய்ள ஒபபிடும்்பொது �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள அதி� த�ொதிநியலயை 
தபற்றுள்ளன. �ொரபொக்சிலிக் அமில மூலக்கூறு�ளுக்கியடபபட்ட யைட்ரஜன பியணபபு�்ளொல 
உருவேொகும் மூலக்கூறு�ள இயண்வே இ�ற்கு �ொரணமொகும்.

C
R

O H O

OHO
R C

மூலக்கூறு�ளுக்கியடபபட்ட யைட்ரஜன பியணபபு
உண்யமயில  தபரும்பொலொன  �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள இருபடி மூலக்கூறு�்ளொ� 

�ொணபபடுகின்ன. 
iii)  குய்ந்� �ொரபன எண்ணிக்ய� (நொனகு �ொரபன அணுக்�ள வேயர) த�ொண்ட அலிஃபொடிக் 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள நீருடன யைட்ரஜன பியணபபு�ய்ள உருவேொக்குவே�ொல 
நீரில �யரகின்ன. உைர �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின யைட்்ரொ �ொரபன பகுதியின 
அதி�ரிக்�பபட்ட நீரதவேறுக்கும் �னயம �ொரணமொ� அயவே நீரில �யரவேதிலயல. எளிை 
அ்ரொ்மடிக் �ொரபொக்சிலிக் அமிலமொன தபனேொயிக் அமிலம் நீரில �யரவேதிலயல. 

iv)  வினி�ர எனபது நீரில உள்ள 6 மு�ல 8%  வேயரயிலொன அசிட்டிக் அமில �யரேலொகும். 
தூை அசிட்டிக் அமிலமொனது “உய் அசிட்டிக் அமிலம்” என்யைக்�பபடுகி்து. ஏதனனில 
இவேற்ய் குளிரவிக்கும் ்பொது பனிக்�ட்டி ்பொன் படி�ங�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.  நீரத்� 
அசிட்டிக் அமிலத்ய� 289.5 K தவேபபநியலக்கு குளிரவிக்கும்்பொது அது உய்ந்து பனிக்�ட்டி 
்பொன் படி�ங�ய்ள உருவேொகின்ன. நீர திரவேநியலயி்ல்ை இருபப�ொல வேடி�ட்டி 
நீக்�பபடுகி்து. இச்தேைலமுய்ைொனது மீண்டும் மீண்டும் நி�ழ்த்�பபட்டு உய் அசிட்டிக் 
அமிலம் உருவேொகி்து. 

12.12 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின ்வதிப பண்புகள்.
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளிலுள்ள �ொரபயனல த�ொகுதிைொனது உடனியேவில ஈடுபடுவே�ொல, 

ஆலடியைடு�ள மற்றும் கீட்்டொன�ய்ளப ்பொல C = O �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள �ொரபயனல 
த�ொகுதிக்�ொன சி்பபுப பண்பு�ய்ள தபற்றிருக்�விலயல.  

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின வியன�ய்ள பினவேருமொறு வேய�பபடுத்�லொம்: 
A) O – H பியணபபு பி்ளவுறும் வியன�ள. 
B) C – OH பியணபபு பி்ளவுறும் வியன�ள.
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C)  – COOH  த�ொகுதி பங்�ற்கும் வியன�ள

D) யைட்்ரொ�ொரபன பகுதி பங்�ற்கும் பதிலீட்டு வியன�ள.

A) O – H பிஹைபபு பிைவுறும் விஹனகள். 
 i) உ்லாகஙகளுடன விஹன: 

Na, Mg, Zn ்பொன் வியனத்தி்ன மிக்� உ்லொ�ங�ளுடன �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள 
வியனபட்டு யைட்ரஜன வேொயுயவே தவேளி்ைற்றி உபபு�ய்ளத் �ருகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு 

 
அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

C OH   +   2Na C ONa   + H2

OO

2 CH3 2 CH3

2) காரஙகளுடன விஹன 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள �ொரங�ளுடன வியனபபட்டு அவேற்ய் நடுநியலைொக்குவே�ன மூலம் 

உபபு�ய்ள �ருகின்ன.
எடு்ததுக்காடடு 

CH3 C OH   +  NaOH CH3 C ONa  + H2O

O O

அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

3)  காரப்னடடுகள் மற்றும் ஹபகாரப்னடடுகளுடன விஹன (காரபாக்சிலிக் அமில 
பதாகுதிக்கான ்ோதஹன) 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள, �ொரப்னட்டு�ள மற்றும் யப�ொரப்னட்டு�ய்ள சிய�பப�ொல 
நுயரத்� தபொஙகு�லுடன �ொரபன யட ஆக்யேடு தவேளி்ைறுகி்து. 
எடு்ததுக்காடடு 

அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

C OH + Na2CO3 C ONa + CO2

OO

2CH3 2CH3

4) அஹன்தது காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளும் நீல நிை லிடமஸ தாஹை சிவபபாக மாற்றுகினைன. 
B)  C – OH பிஹைபபு பிைவுறும் விஹனகள். 
1) PCl5, PCl3 மற்றும் SOCl2 உடன விஹன:

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின யைட்ரொக்ஸில த�ொகுதிைொனது, ஆல�ைொல த�ொகுதியைப 
்பொல்வே நடந்துத�ொளகின்ன, ்மலும், PCl5, PCl3 மற்றும் SOCl2 ஆகிைவேற்றுடன 
வியனபபடுத்தும்்பொது கு்்ளொரின அணுக்�்ளொல எளிதில  பதிலீடு தேயைபபடுகி்து. 
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எடு்ததுக்காடடு 

 

O

C OH + PCl5 C Cl + POCl3 + HCl

O

CH3 CH3

அ���� அ�ல� அ��ைட� �ேளாைர� 

 

O

C OH + SOCl2 C Cl + SO2 + HCl

O

C6H5 C6H5

ெப�சா�� அ�ல� ெப�சாய� �ேளாைர�

2) ஆல்கைால்களுடன  விஹனகள் ( எஸடராக்கல்) 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள அடர. H2SO4 அலலது உலர HCl வேொயு முனனியலயில 

ஆல�ைொல�ளுடன ்ேரத்து தவேபபபடுத்தும்்பொது எஸ்டர�ள உருவேொகின்ன. இது ஒரு 
மீளவியனைொகும், ்மலும் இது எஸ்டரொக்�ல என்யைக்�பபடுகி்து. 
எடு்ததுக்காடடு 

O

C OH + C
2
H

5
OH C OC

2
H

5
 + H

2
O

O

C6H5 C6H5

ெப�சா�� அ�ல� எ��� ெப�ேசாேய  

எஸடராக்கல் விஹனயின விஹனவழி முஹை: 
எஸ்டரொக்�ல வியனைொனது பினவேரும் படி�ளில நி�ழ்கி்து.

H3C OH
C

O

H

H3C OH
C

O
H

C2H5 H
O

H3C
C

O

OH

O
H

C2H5

H

H3C
C

O

OH

O C2H5

H

H

H3C
C

O

OH

O C2H5

HH
H3C

C

O

O C2H5

H

C2H5 H
OH3C

C

O

O C2H5

C2H5 H
O

H

+
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C) – COOH பதாகுதி ஈடுபடும் விஹனகள்
1) ஒடுக்கம்
i) ஆல்கைால்கைாக பகுதியைவு ஒடுக்கமஹடதல் 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள, LiAlH4 அலலது �ொபபர கு்ரொயமட் வியன்வே� மொற்றி 
முனனியலயில யைட்ரஜனுடன ்ேரந்து ஒடுக்�மயடந்து ஓரியணை ஆல�ைொல�்ளொ� 
மொறுகின்ன. ்ேொடிைம் ்பொ்ரொயைட்யரடு – COOH த�ொகுதியை ஒடுக்குவேதிலயல. 
எடு்ததுக்காடடு

C OH 

O

CH3 CH3CH2OH     +     H2O
LiAIH4

எ�தேனா�� அ�ல� எ�தனா�
4(H)

ii) ஆல்்கனகைாக முழுஹமயாக ஒடுக்கமஹடதல் 
HI மற்றும் சிவேபபு பொஸ்பரசுடன வியனபபடுத்தும்்பொது �ொரபொக்சிலிக் அமிலமொனது  

முழுயமைொ� ஒடுக்�மயடந்து அ்� எண்ணிக்ய�யிலொன �ொரபன அணுக்�ய்ளக் த�ொண்ட 
ஆல்�ன�்ளொ� மொறுகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

C OH + 6 HI

O

CH3
P

CH3   +   3I2  +  2H2OCH3

அ���� அ�ல� ஈ�ேத�
473 K

�வ��

2) காரபாக்சில் பதாகுதி நீக்க விஹன: 
�ொரபொக்சில த�ொகுதியிலிருந்து CO2 வேொயு நீஙகும் வியனைொனது �ொரபொக்சில த�ொகுதி 

நீக்� வியன என்யைக்�பபடுகி்து. �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின ்ேொடிைம் உபயப ்ேொடொ 
சுண்ணொம்புடன (3:1 என் விகி�த்தில NaOH மற்றும் CaO) தவேபபபபடுத்தும்்பொது, அயவே �ொரபன 
யட ஆக்யேயட இைந்து யைட்்ரொ �ொரபன�ய்ள உருவேொக்குகின்ன. 
 எடு்ததுக்காடடு

C ONa + NaOH

O

CH3 CH4 + Na2CO3

ேசா�ய� அ��ேட� ��ேத� 

CaO

3) ்கால்ப மினனாற்பகுபபு காரபாக்சில் பதாகுதி நீக்கம் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின ்ேொடிைம் அலலது தபொட்டொசிைம் உபபு�ளின நீரக்�யரேல�ய்ள 

மினனொற்பகுக்கும்்பொது ் நரமினமுயனயில ஆல்�ன�ள தவேளி்ைறுகின்ன. இவ்வியனைொனது 
்�ொலப மினனொற்பகுத்�ல வியன என்யைக்�பபடுகி்து.

CH3COONa

+

CH3

CH3CH3 COONa

+ 2CO2  +    2Na
��னா�ப��� 

ேசா�ய� அ��ேட� ேந���வா	 எ����வா	 

நீரொற்பகுத்�லில, ்ேொடிைம் ஃபொர்மட் �யரேலொனது யைட்ரஜயனத் �ருகி்து. 
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4) அம்்மானியா உடன விஹன
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள, அம்்மொனிைொவுடன வியனபுரிந்து அம்்மொனிைம் உபபு�ய்ள 

�ருகின்ன, இந்� உபபு�ள, த�ொடரந்து தவேபபபடுத்தும்்பொது  உைர தவேபபநியல�ளில அயமடு�ய்ள 
�ருகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

C OH + NH3

O

CH3 C O
-
 NH

+

4

O

CH3 C NH2   H 2O

O

CH3

அ���� அ�ல� அ�ேமா�ய� அ��ேட� அ��டைம� 

+

5) P2O5 முனனிஹலயில் பவபப்ததின விஹைவு 
P2O5 ்பொன் வேலியம மிகுந்� நீரநீக்கும் �ொரணி�ளுடன ்ேரத்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள அவேற்றின அமில நீரிலி�ய்ள உருவேொக்குகின்ன. 
எடு்ததுக்காடடு

C OH

O

CH3
+
C OH

O

CH3

P2O5 C

O

CH3

C

O

CH3

O + H2O

அ���� அ�ல� அ���� ��� 

D) ஹைட்ராகாரபன பகுதி பங்கற்கும் பதிலீடடு விஹனகள். 
1) α - ்ைலஜ்னற்ைம் 

α - யைட்ரஜயனக் த�ொண்டுள்ள �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள, சிறி�்ளவு சிவேபபு பொஸ்பரஸ் 
முனனியலயில, கு்்ளொரின அலலது பு்ரொமின உடன வியனபபடுத்தும்்பொது α - �ொரபன அணுவில 
்ைலஜ்னற்்ம் அயடந்து α ்ை்லொ �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள உருவேொக்குகின்ன. இந்� 
வியனைொனது தைல – ் வேொலைொரட் – தஜலினஸ்கி வியன (HVZ வியன) என்யைக்�பபடுகி்து. 
இந்� α - ்ைலஜ்னற்்ம் தபற்் அமிலங�்ளொனயவே, α - பதிலீடு தேயைபபட்ட அமிலங�ய்ள 
�ைொரிபப�ற்�ொன உ�ந்� துவேக்�ச் ்ேரமங�்ளொ� வி்ளஙகுகின்ன.

COOHCH3
 Cl2 / 4

 H2O
COOHCH2

Cl

அ���� அ�ல� ேமாேனா �ேளாேரா 
அ���� அ�ல� 

�வ� P

2) அ்ரா்மடிக் காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளில் எலக்டரான கவர பதிலீடடு விஹனகள் 
அ்ரொ்மடிக் �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள எலக்ட்ரொன �வேர பதிலீட்டு வியன�ளுக்கு 

உட்படுகின்ன. �ொரபொக்சில த�ொகுதிைொனது கி்ளரவுநீக்கும் மற்றும் தமட்டொ ஆற்றுபபடுத்தும் 
த�ொகுதிைொகும். தபனேொயிக் அமிலத்தின சில தபொதுவேொன எலக்ட்ரொன �வேர பதிலீட்டு வியன�ள கீ்ை 
த�ொடுக்�பபட்டுள்ளன. 
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i) ்ைலஜ்னற்ைம்
COOH COOH

Br

Br2

FeBr3
+          HBr

ெப�சா�� அ�ல� m  - �ேராேமாெப�சா�� அ�ல� 

ii) ஹ�ட்ராஏற்ைம்

+      H2O

m – ைந�ேரா ெப�சா�� அ�ல 

COOH COOH

NO2

HNO 3

 H2SO4

அட� 

அட� 

ெப�சா�� அ�ல 

iii) ேல்ீஃ்பா்னற்ைம்

+      H2O

ெப�சா�� அ�ல�

COOH COOH

SO3H

�ைக�� 

H 2SO4அட� 

m – ச�ேபா ெப�சா�� அ�ல�

iv) தபனேொயிக் அமிலம் ஃபிரீடல கிரொஃபட் வியனக்கு உட்படுவேதிலயல. �ொரபொக்சில த�ொகுதியின 
வேலுவேொன கி்ளரவு நீக்கும் �னயம்ை இ�ற்கு �ொரணம். 
E) ீஃபாரமிக் அமில்ததின ஒடுக்கும் பண்பு 

ஃபொரமிக் அமிலமொனது ஆலடியைடு மற்றும் அமில த�ொகுதி என இரண்யடயும் ஒரு்ேர 
த�ொண்டுள்ளது. என்வே மற்் ஆலடியைடு�ய்ளப ்பொல ஃபொரமிக் அமிலமும் எளிதில 
ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் அயடவே�ொல, அது, ஒடுக்கும் �ொரணிைொ� தேைலபடுகி்து.

ஆ��ைஹ� ெதா�� கா�பா���� அ�ல ெதா�� 

H C OH

O

H C OH

O

i)  ஃபொரமிக் அமிலம், டொலனஸ் வியனக்�ொரணியை (அம்்மொனிைொவில �யரந்� தவேளளி 
யநட்்ரட் �யரேல) உ்லொ� தவேளளிைொ� ஒடுக்குகி்து.

HCOO -  +  2Ag+   +  3OH- 2 Ag            +       CO3
2 -      + 2H2O

ெவ�� ஆ� (டால�� கார�)

ii)  ஃபொரமிக் அமிலம், ஃதபலலிங �யரேயல ஒடுக்குகி்து. இது நீல நி் குபரிக் அைனி�ய்ள 
சிவேபபு நி் குபரஸ் அைனி�்ளொ� ஒடுக்குகி்து.
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HCOO-    + 2Cu2+  +  5 OH - Cu2O           +  CO3
2 -  + 3 H2O

ஃெப��� கைரச� �வ�� �ற �ப�� 

காரபாக்சிலிக் அமில பதாகுதிக்கான ்ோதஹனகள் 
i)  �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின நீரத்� �யரேல�ள நீல நி் லிட்மஸ் �ொய்ள சிவேபபு நி்மொ� 

மொற்றுகின்ன.. 
ii)  �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள, ் ேொடிைம் யப�ொரப்னட் �யரேலுடன  ் ேரக்கும்்பொது நுயரத்� 

தபொஙகு�லுடன �ொரபன யட ஆக்யேடு தவேளிவேருகி்து. 
iii)  �ொரபொக்சிலிக் அமிலத்ய�, ஆல�ைொல மற்றும் அடர H2SO4 உடன ்ேரத்து 

தவேபபபபடுத்தும்்பொது  அயவே எஸ்டயர உருவேொக்குகின்ன.இந்� எஸ்டரொனது அ�ன பை 
நறுமணத்�ொல �ண்டறிைபபடுகி்து. 

12.13 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின அமில்ததனஹம 
நீரில �யரக்�பபடும்்பொது, �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள அைனிைொக்�மயடந்து H+ அைனி�ள 

மற்றும் �ொரபொக்சி்லட் அைனி�ய்ள �ருகின்ன. இந்� �ொரபொக்சி்லட் அைனி�ள உடனியேவேொல 
நியலபபுத்�னயமயை தபறுகின்ன. இ�னொல �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள எளி�ொ� ஒரு பு்ரொட்டொயன 
இைக்கும் �னயமயியனப தபறுகின்ன.

R C OH R C O  +  H+

O

கா�பா���� அ�ல� கா�பா��ேல� அய� 

O

�ொரபொக்சி்லட் அைனியின உடனியேவு அயமபபு�ள கீ்ை த�ொடுக்�பபட்டுள்ளன.

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின வேலியமயை அவேற்றின பிரிய� மொறிலி (Ka) மதிபபு�ள வேொயிலொ� 
குறிபபிட முடியும்.

R COOH + H2O RCOO -  +  H3O+

Ka  =  [RCOO -  ] [H3O+]

    [RCOOH]

ஒரு அமிலத்தின பிரிய� மொறிலிைொனது, அ�ன ஒபபு அமிலத்�னயமயை குறிபபிடும் அ்ளவேொ� 
இருபப�ொல, தபொதுவேொ� ”அமிலத்துவே மொறிலி” என்யைக்�பபடுகி்து. அமிலம் வேலியம மிகுந்��ொ� 
இருபபின அ�ன Ka மதிபபு அதி�மொ� இருக்கும். 

அமிலத்தின பிரிய� மொறிலியை அ�ன pKa மதிபபொ�வும் குறிபபிட முடியும்.
pKa = - log Ka

வேலியமமிகு அமிலமொனது உைர  Ka மதிபயபயும், �ொழ்ந்� pKa மதிபயபயும்த�ொண்டிருக்கும்.
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298 K பவபபநிஹலயில் சில காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின Ka மற்றும் pKa மதிபபுகள் 

காரபாக்சிலிக் அமிலம்
pKa மதிபபு

அமில்ததின பபயர மூலக்கூறு வாயபபாடு
ட்யரகு்்ளொ்ரொ அசிட்டிக் அமிலம் Cl3COOH 0.64

யடகு்்ளொ்ரொ அசிட்டிக் அமிலம் Cl2CHCOOH 1.26

புளூ்ரொ அசிட்டிக் அமிலம் FCH2COOH 2.59

கு்்ளொ்ரொ அசிட்டிக் அமிலம் ClCH2COOH 2.87

பு்ரொ்மொஅசிட்டிக் அமிலம் BrCH2COOH 2.90

அை்டொ அசிட்டிக் அமிலம் ICH2COOH 3.17

ஃபொரமிக் அமிலம் HCOOH 3.75

தபனேொயிக் அமிலம் C6H5COOH 4.20

அசிட்டிக் அமிலம் CH3COOH 4.76

புரபபனொயிக் அமிலம் CH3CH2COOH 4.88

o – யநட்்ரொதபனேொயிக் அமிலம் o-NO2C6H4COOH 2.17

m- யநட்்ரொதபனேொயிக் அமிலம் m-NO2C6H4COOH 3.49

p- யநட்்ரொதபனேொயிக் அமிலம் p-NO2C6H4COOH 3.44

காரபாக்சிலிக் அமிலஙகளின அமில்ததனஹம மீதான பதிலிடு பதாகுதிகளின விஹைவு. 
i) எலக்டரான உள்தள்ளும் ஆல்ஹகல் பதாகுதி அமில்ததனஹமஹய அதிகரிக்கிைது. 

எலக்ட்ரொன உள�ளளும் த�ொகுதி�ள (+I த�ொகுதி�ள) �ொரபொக்சி்லட் அைனியின மீதுள்ள 
எதிரமினசுயமயை அதி�ரிபப�ொல, அ�ன நியலபபுத் �னயமயை குய்கி்து. இ�னொல பு்ரொட்டன 
தவேளி்ைற்்ம் �டினமொகி்து. எடுத்துக்�ொட்டொ�, ஃபொரமிக் அமிலமொனது அசிட்டிக் அமிலத்ய� விட 
அதி� அமிலத்�னயமயை த�ொண்டுள்ளது.

H C OH >CH3 C OH

O

> CH3 CH2 OHC

OO

ஃபா��� அ�ல� அ���� அ�ல� �ர�பனா�� அ�ல� 

ii) எலக்டரான பவளியீரக்கும் பதாகுதிகள் அமில்ததனஹமஹய அதிகரிக்கினைன. 
எலக்ட்ரொன தவேளியீரக்கும் �னயம த�ொண்ட பதிலிடு த�ொகுதி�ள, �ொரபொக்சி்லட் அைனியின 

மீதுள்ள எதிரமினசுயமயை குய்பப�ொல, அ�ன நியலபபுத் �னயமயை அதி�ரிக்கி்து. இ�னொல 
பு்ரொட்டொன தவேளி்ைற்்ம் ஒபபீட்ட்ளவில எளி�ொ� நி�ழ்கி்து. 

பதிலி�ளின எலக்ட்ரொன �வேர�னயம அதி�ரிக்கும்்பொது அமிலத்�னயமயும் அதி�ரிக்கி்து. 
எடுத்துக்�ொட்டொ�, பல்வேறு ்ை்லொ அசிட்டிக் அமிலங�ளின அமிலத்�னயம பினவேரும் வேரியேயில 
அயமகி்து.
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F CH2 COOH > Cl CH2 COOH > Br CH2 COOH > I CH2 COOH

α - �ொரபனில இயணந்துள்ள எலக்ட்ரொன தவேளியீரக்கும் த�ொகுதி�ளின எண்ணிக்ய� 
அதி�ரிக்கும்்பொது அமிலத்�னயம அதி�ரிக்கி்து. எடுத்துக்�ொட்டொ�

Cl3C COOH > Cl2CH COOH > ClCH2COOH > CH3COOH

�ொரபொக்சிலிக் அமிலத்தின அமிலத்�னயம மீ�ொன  பல்வேறு எலக்ட்ரொன தவேளியீரக்கும் 
த�ொகுதி�ளின விய்ளவு�ள பினவேரும் வேரியேயில அயமகி்து.,

 - NO2 > - CN > -  F >  - Cl >  - Br >  -  I > Ph

பல்வேறு �ரிம ்ேரமங�ளின ஒபபு அமிலத்�னயம பினவேருமொறு
RCOOH > ArOH > H2O > ROH > RC  CH

12.14 காரபாக்சிலிக் அமில பபறுதிகள் 
அமில கு்்ளொயரடு�ள, அயமடு�ள, எஸ்டர�ள ்பொன்யவே  �ொரபொக்சிலிக் அமில தபறுதி�ள 

என்யைக்�பபடுகின்ன. ஏதனனில, அயவே �ொரபொக்சிலிக் அமிலத்தின  -OH த�ொகுதியை 
பதிலீடு தேய� அணு அலலது த�ொகுதியின �னயமயில மட்டு்ம �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளிலிருந்து 
்வேறுபடுகின்ன.

– OH ஐ பதிலீடு பேயயும்   
பதாகுதி பபயர அஹமபபு எடு்ததுக்காடடு

–Cl அமில கு்்ளொயரடு
R C Cl

O

CH3 C Cl

O

Acetyl chlorideஅசிட்யடல கு்்ளொயரடு

–NH2 அமில அயமடு
R C NH2

O

CH3 C NH2

O

Acetamideஅசிட்டயமடு

–OR' எஸ்டர
R C OR'

O

CH3 C OCH3

O

Methyl acetateதமத்தில அசிட்்டட்

–OOCR அமில நீரிலி
R C

O

O C

O

R
CH3 C

O

O C

O

R

Acetic anhydrideஅசிட்டில அமில நீரிலி
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அமில பபறுதிகளின ஒபபு விஹன்ததிைன
தபறுதி�ளின ஒபபு வியனத்தி்னொனது பினவேரும் வேரியேயில அயமகி்து

R    C    Cl   >      R   C   O   C   R     >      R   C   OR'    >     R   C   NH2

OO OO O

i) விட்டுவிலகும் த�ொகுதியின �ொரத்�னயம   ii) உடனியேவு விய்ளவு 
ஆகிை பண்பு�ளின அடிபபயடயில ்மற்�ொண் வியனத்தி்ன வேரியேயை வி்ளக்� முடியும்.

(i) விடடுவிலகும் பதாகுதியின கார்ததனஹம 
வேலியம குய்ந்� �ொரத் த�ொகுதி�ள, சி்ந்� விலகிச்தேலலும் த�ொகுதி�்ளொ� தேைலபடுகின்ன. 

என்வே, எளி�ொ� விலகிச் தேலலும் வேலியம குய்ந்� �ொரத் த�ொகுதியை (L) த�ொண்ட  அயேல  
தபறுதி�ள எளி�ொ� பியணபயப முறித்துக்த�ொளவே�ொல அயவே வியனத்தி்ன 
மிக்�யவேைொகும். விட்டுவிலகிச் தேலலும் த�ொகுதியின �ொரத்�னயமயின ேரிைொன வேரியே  
H2N   : >  : OR > RCOO : > : Cl  இ�ன �யலகீழ் வேரியேயில அவேற்றின வியனத்தி்ன அயமகி்து.
(ii) உடனிஹேவு விஹைவு 

விட்டு விலகிச்தேலலும் த�ொகுதியின எலக்ட்ரொன 
�வேர�னயம குய்யும்்பொது, அ�ன உடனியேவு 
நியலபபுத்�னயம கீ்ை �ொட்டியுள்ளவேொறு அதி�ரிக்கி்து.

இந்� விய்ளவின �ொரணமொ� மூலக்கூறு அதி� 
நியலபபுத்�னயமயை தபறுவே�ொல அயேல ்ேரமத்தின வியனதி்ன குய்கி்து.விலகிச்தேலலும் 
த�ொகுதி�ளின எலக்ட்ரொன �வேர�னயம பினவேரும் வேரியேயில அயமகி்து.

என்வே, �ரு�வேர �ொரணி�ளுடனொன அமில தபறுதி�ளின வியனத்தி்ன வேரியே 
அமில ்ையலடு�ள > அமில நீரிலி�ள > எஸ்டர�ள > அமில அயமடு�ள

12.14.1  பபயரிடுதல்

்ேரமம் (பபாதுபபபயர, அஹமபபு 
வாயபபாடு, IUPAC பபயர)

IUPAC பபயர

இட எண்ணுடன 
முனபனாடடு

மூலச் போல்
முதனஹம 

பினபனாடடு
இரண்டாம் 

பினபனாடடு

அசிட்யடல கு்்ளொயரடு 
CH3 C Cl

O

எத்�னொயிலகு்்ளொயரடு

– எத் ஏன ஆயில் 

குள�ாடரடு 

புரபபி்ைொயனல கு்்ளொயரடு 
C2H5 C Cl

O

புரபபனொயிலகு்்ளொயரடு

– புரப ஏன ஆயில் 

குள�ாடரடு 

R C

O

G

R C

O

G
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தபனேொயில கு்்ளொயரடு 
C6H5 C Cl

O

தபனேொயிலகு்்ளொயரடு

– தபனச் ஏன ஆயில் 

குள�ாடரடு 

அசிட்டிக் நீரிலி
CH3 C O C

O

CH2

O

எத்�னொயிக் நீரிலி

– எத் ஏன ஆயிக் 
நீரிலி 

புரபபிைொனிக் நீரிலி
CH3 C O C

O

CH2

O

CH2 CH3

புரபபனொயிக் நீரிலி

– புரப ஏன ஆயிக் 
நீரிலி 

தபனேொயிக் நீரிலி
CCH

3
CH

3
O

Oதபனேொயிக் நீரிலி

– தபனச் ஆயிக் நீரிலி 

எஸ்டர�ள

தமத்தில அசிட்்டட்
CCH

3
CH

3
O

O

தமத்தில எத்�்னொ்ைட்

தமத்தில எத்தில ஏன் ஓளயட்

எத்தில அசிட்்டட்
CH3 C O

O

C2H5

எத்தில எத்�்னொ்ைட்

எத்தில எத் என் ஓளயட்

பீயனல அசிட்்டட்
CH3 C O

O

C6H5

பீயனல எத்�்னொ்ைட்

பீயனல எத் என் ஓளயட்

அமில அயமடு�ள
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அசிட்டயமடு
CH3 C NH2

O

எத்�னயமடு

– எத் என் அயமடு

புரபபி்ைொனயமடு
C2H5 C NH2

O

புரபபனயமடு

– புரப என் அடைடு

தபனேயமடு
C6H5 C NH2

O

தபனேயமடு

– தபனச் – அடைடு

12. 14. 2. அமில ்ைஹலடுகள்: 
அமில கு்ைாஹரடுகஹை தயாரிக்கும் முஹைகள்: 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள,  SOCl2, PCl5, அலலது PCl3 ்பொன் ஏ�ொவேத�ொரு கு்்ளொரி்னற்் 
வியனக்�ொரணியுடன வியனபபடுத்தி அமில கு்்ளொயரடு�ள �ைொரிக்�பபடுகின்ன. 
1) த்யாஹனல் கு்ைாஹரடுடன(SOCl2) விஹனபபடு்ததுதல் மூலம் 

C OH Cl

O O

CH3 C+ SOCl2 + HCl + SO2

அ��ைட� �ேளாைர� 

CH3

அ��� அ�ல� 

இந்� �ைொரிபபு முய்ைொனது மற்் எலலொ முய்�ய்ளவிட சி்ந்��ொகும், ஏதனனில 
இவ்வியனயில உருவேொகும் துயண விய்ளதபொருட்�ள வேொயுக்�்ளொ� இருபப�ொல எளிதில 
தவேளி்ைறுகின்ன, அ�னொல அமில கு்்ளொயரயட தூை நியலயில தப்பபடுகி்து. 
இயற் பண்புகள்

•  �ொற்றில தவேளிக்�ொட்டபபடும் ் பொது இயவே நீருடன வியனபுரிவே�ொல, யைட்ரஜன கு்்ளொயரடு 
தவேண்புய�யை உருவேொக்குகின்ன. 

•  அயவே நீரில �யரவேதிலயல, ஆனொல நீரொற்பகுத்�லின �ொரணமொ� தமதுவேொ� �யரைத் 
துவேஙகுகின்ன. 

்வதிப பண்புகள்: 
அமில ்ையலடு�ள, வேலியமகுய்ந்� �ரு�வேர �ொரணி�்ளொன நீர, ஆல�ைொல�ள, 

அம்்மொனிைொ மற்றும் அமீன�ள ்பொன்வேற்றுடன வியனபபட்டு அமிலம், எஸ்டர, அயமடு அலலது 
பதிலீடு தேயைபபட்ட அயமடு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன. 
1) நீராற்பகு்ததல்.  அயேல ் ையலடு�ள நீரொற்பகுபபயடந்து அவேற்றின �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள 
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உருவேொக்குகின்ன

அ��ைட� �ேளாைர� அ���� அ�ல� 

OC H

O O

CH3 C+ HOH  + HClCH3 Cl

2) ஆல்கைால்களுடன விஹனபபடடு (ஆல்கைால்பகுபபு) எஸடரகஹை்த தருகினைன.

OC C2H5

O O

CH3 C+ HOC2H5  + HClCH3 Cl

அ��ைட �ேளாைர� எ���  அ��ைட�ஆ�கஹா� 

3) அம்்மானியாவுடன  விஹனபபடடு (அம்்மானியாபகுபபு) அமில அஹமடுகஹை்த தருகினைன .

NC H2

O O

CH3 C+ H  + HClCH3 Cl

அ��ைட� கேளாைர� 
NH2

அ�ேமா�யா அ��டைம� 

4) 1o மற்றும் 2o அமீனகளுடன விஹனபபடடு N-ஆல்ஹகல் அஹமடுகஹை்த தருகினைன.

R C NHR'

O O

C+ H  + HClRCl NHR'

N – அ�ைக� அ�� ஓ�ைணய அ�� 

R C NR'2

O O

C+ H  + HClRCl NR'2
N,N – ைட அ�ைக� அ�� ஈ�ைணய அ�� 

(5) ஒடுக்கம். 
(அ)  இவேற்ய், நச்சுபபடுத்�பபட்ட தபலலொடிைம் வியன்வே� மொற்றி முனனியலயில யைட்ரஜன 

த�ொண்டு ஒடுக்கும்்பொது ஆலடியைடு�ய்ள �ருகின்ன. இந்� வியனைொனது ்ரொேனமுனட்  
வியன என்யைக்�பபடுகி்து. ஆலடியைடு�ளின �ைொரிபபு முய்�ள எனும் �யலபபினகீழ் 
இந்� வியனயை நொம் ஏற்�ன்வே �ற்்றிந்்�ொம்.

C

O O

CH3 C+ H 2  + HClCH3 Cl

அ��ைட� �ேளாைர� 

Pd - BaSO
4

H

அ��டா��ைஹ� 
2[H]

(ஆ) LiAlH4 த�ொண்டு ஒடுக்கும்்பொது ஓரியணை ஆல�ைொல�ய்ளத் �ருகின்ன.

CH3 C Cl + 4(H)
LiAlH4

CH3 CH2 OH + HCl

O

எ��� ஆ�கஹா� 
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12.14.3 அமில நீரிலி 
தயாரிபபு முஹைகள்
1. காரபாக்சிலிக் அமிலஙகஹை P2O5 உடன ்ேர்தது பவபபபபடு்ததி தயாரி்ததல் 

�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள P2O5 உடன ் ேரத்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது அயவே நீரநீக்�மயடந்து 
அமில நீரிலி�ய்ள உருவேொக்குகின்ன எனபய� நொம் முனன்ர �ற்்றிந்்�ொம்.
2. காரபாக்சிலிக் அமில உபபுக்களுடன அமில ்ைஹலடுகஹை விஹனபபடு்ததுதல் மூலம் 
தயாரி்ததல். 

அமில கு்்ளொயரடு�ய்ள, �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின ்ேொடிைம்  உபபு�ளுடன ்ேரத்து  
தவேபபபபடுத்தும்்பொது அயவே �த்�மது நீரிலி�ய்ள �ருகின்ன.

 

C Cl

O

CH3
+
C Na

O

CH3

C

O

CH3

C

O

CH3

O + NaCl

ேச�ய� அ��ேட� அ���� ��� 

O
அ��ைட� �ேளாைர� 

்வதிப பண்புகள்
1. நீராற்பகு்ததல்

அமில நீரிலி�ள தமதுவேொ� நீரொற்பகுபபயடந்து �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ய்ள �ருகின்ன.
O

அ���� ��� அ���� அ�ல� 

CH3 C O C CH3 + H OH 2CH3 C OH

O O

2. ஆல்கைாலுடன விஹன 
அமில நீரிலி�ள, ஆல�ைொல�ளுடன வியனபபட்டு எஸ்டர�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.

O

அ���� ��� 

CH3 C O C CH3 + H OC2H5

O O

CH3 C OC2H5 + CH3 C

O

எ��� ஆ�கஹா� எ��� அ��ேட� அ���� அ�ல
 

OH

3. அம்்மானியா உடன விஹன
அமில நீரிலி�ள, அம்்மொனிைொ உடன வியனபபட்டு அயமடு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.

O

அ���� ��� அ���� அ�ல�

CH3 C O C CH3 + H NH2 CH3 C NH2 + CH3

O O

C OH

O

அ��டைம�அ�ேமாயா 

4. PCl5 உடன விஹன
அமில நீரிலி�ள, PCl5 உடன வியனபபட்டு அயேல கு்்ளொயரடு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.
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O

அ���� ��� அ��ைட� �ேளாைர�

CH3 C O C CH3 + PCl5 2CH3 C Cl + POCl3

O O

12.14.4 எஸடரகள் 
தயாரிபபு முஹைகள்
1. எஸடராக்கல் 

ஆல�ைொல�ய்ள, �னிம அமிலங�ள முனனியலயில �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளுடன  
வியனபபடுத்தும்்பொது எஸ்டர�ள உருவேொகின்ன எனபய� நொம் முனன்ர �ற்்றிந்்�ொம்.
அதி�்ளவு  வியனபதபொருட்�ய்ள பைனபடுத்தி்ைொ அலலது வியனக்�லயவேயிலிருந்து நீயர 
நீக்கி்ைொ இந்� வியனைொனது முடித்துயவேக்�பபடுகி்து. 
2. அமில கு்ைாஹரடு அல்லது அமில நீரிலிகஹை ஆல்கைால் பகாண்டு பகு்ததல் 

அமில கு்்ளொயரடு�ள அலலது அமில நீரிலி�ய்ள, ஆல�ைொலுடன வியனபபடுத்தும் ் பொதும் 
எஸ்டர�ள உருவேொகின்ன. 
இயற் பண்புகள் 

எஸ்டர�ள நி்மற்் திரவேங�்ளொ�்வேொ அலலது திண்மங�்ளொ�்வேொ உள்ளன. இயவே 
�ங�ளுக்்� உரித்�ொன �னித்�னயம வேொயந்� பை நறுமணத்ய� தபற்றுள்ளன. சில குறிபபிட்ட 
எஸ்டர�ளின நறுமணங�ள கீ்ை த�ொடுக்�பபட்டுள்ளன.

வ.எண் எஸடர �றுமைம்

1 அயமல அசிட்்டட் வேொயைபபை மணம்

2 எத்தில பியுட்டி்ரட் அனனொசிபபை மணம்

3 ஆக்யடல அசிட்்டட் ஆரஞ்சுபை மணம்

4 ஐ்ேொபியுட்யடல ஃபொர்மட் ரொஸ்தபரரி பை மணம்

5 அயமல பியுட்டி்ரட் வேொதுயமப பை மணம்

்வதிப பண்புகள் 
1. நீராற்பகு்ததல் 

எஸ்டர�ள நீரொற்பகுபபயடந்து ஆல�ைொல�ள மற்றும் �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள 
உருவேொகின்ன எனபய� நொம் ஏற்�ன்வே �ற்்றிந்்�ொம். 
2.  ஆல்கைால் உடன விஹன ( டிரானஸ எஸடராக்கல்) 

ஒரு ஆல�ைொலின எஸ்டரொனது,  �னிம அமிலங�ளின முனனியலயில மற்த்ொரு 
ஆல�ைொலுடன வியனபபட்டு  இரண்டொம் ஆல�ைொலின எஸ்டயர உருவேொக்குகி்து. 
எஸ்டர�ளுக்கியட்ை நி�ழும் இந்� ஆல�ைொல பகுதி பரிமொற்்மொனது, டிரொனஸ் எஸ்டரொக்�ல 
எனபபடுகி்து. 
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O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + HOC3H7

O

CH3 C

எ��� ஆ�கஹா� 

H+

OC3H7+ C2H5OH

�ேராைப� அ��ேட� �ேராைப� ஆ�கஹா� 

குய்ந்� �ொரபன எண்ணிக்ய� த�ொண்ட ஆல�ைொலின எஸ்டர�ளிலிருந்து உைர ஆல�ைொல 
எஸ்டர�ய்ள �ைொரிக்� இந்� வியன பைனபடுத்�பபடுகி்து. 
3. அம்்மானியா (அம்்மானியா பகு்ததல்) உடன விஹன

எஸ்டர�ள, அம்்மொனிைொ உடன தமதுவேொ� வியனபுரிந்து அயமடு�ய்ளயும், 
ஆல�ைொல�ய்ளயும் உருவேொக்குகின்ன.

O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + H

O

CH3 C

எ��� ஆ�கஹா� 

NH2 + C2H5OH

அ��டைம� 

NH2

4. கிபையேன குறுக்கம் 
குய்ந்�பட்ேம் ஒரு ∝- யைட்ரஜன அணுயவே த�ொண்டுள்ள  எஸ்டர�ள, ்ேொடிைம் 

ஈத்�ொக்யேடு ்பொன் வேலியம மிகு �ொரங�ளின முனனியலயில, சுை குறுக்� வியனக்கு உட்பட்டு  
b- கீட்்டொஎஸ்டர�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.

O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + H

O

CH3 C

எ��� ஆ�கஹா�

C2H5ONa
CH2

எ��� அ��ேடா அ��ேட� எ��� அ��ேட� 

CH2 C OC2H5

O

C OC2H5 + C2H5OH

O

5. PCl5 உடன விஹன
எஸ்டர�ள, PCl5  உடன வியனபபட்டு அயேல மற்றும் ஆலய�ல கு்்ளொயரடு�ளின �லயவேயை 

�ருகின்ன.

 

O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + PCl5

O

CH3 C Cl    +     C2H5Cl         + POCl3

அ��ைட��ேளாைர� எ��� �ேளாைர�

தன மதிபபீடு
அயே்லற்் வியன�ய்ள  நி�ழ்த்துவே�ற்கு அசிட்யடல கு்்ளொயரயடவிட அமில 

நீரிலி�ளுக்கு முனனுரியம அளிக்�பபடுகின்ன ஏன?

12.14.5 அமில அஹமடுகள் 
அமில அயமடு�ள எனபயவே �ொரபொக்சில த�ொகுதியிலுள்ள  – OH த�ொகுதியை – NH2 த�ொகுதி 

த�ொண்டு பதிலீடு தேயவே�ொல கியடக்�பதபறும் �ொரபொக்சிலிக் அமில தபறுதி�்ளொகும். அயமடு�ளின 
தபொதுவேொன மூலக்கூறு வேொயபபொடு பினவேருமொறு.

R   C    NH2

O
இஙகு அசிட்டயமடின ்வேதியிையலப பற்றி நமது �வேனத்ய� திருபபு்வேொம்.
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தயாரிபபு முஹைகள்: 
1. அமில பபறுதிகளின அம்்மானியா பகுபபு  

அமில கு்்ளொயரடு�ள அலலது அமில நீரிலி�ளுடன அம்்மொனிைொயவே வியனபபடுத்தி அமில 
அயமடு�ள �ைொரிக்�பபடுகின்ன.

O

அ��ைட� �ேளாைர� 

CH3 C Cl + H

O

CH3 C NH2 + HCl

அ��டைம�

NH2

O

அ���� ��� அ��டைம�

CH3 C O C CH3 + H CH3 C NH2 + CH3

O O

NH2 C OH

O

2) அம்்மானியம் காரபாக்சி்லடடுகஹை பவபபபபடு்ததுதல் 
�ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ளின  அம்்மொனிைம் உபபு�ய்ள (அம்்மொனிைம் �ொரபொக்சி்லட்டு�ள) 

தவேபபபபடுத்தும்்பொது , அயவே ஒரு நீர மூலக்கூய் இைந்து அயமடு�ய்ள உருவேொக்குகின்ன.
O

அ�ேமா�ய� அ��ேட� 

CH3 C O - NH+
4

O

CH3 C NH2 + H2O

அ��டைம�

3) ஆல்ஹகல் ேயஹனடுகளின (ஹ�டஹரல்கள்) பகுதியைவு நீராற்பகு்ததல் 

ஆலய�ல ேையனடு�ய்ள, குளிரந்� , அடர HCl த�ொண்டு பகுதிை்ளவு  நீரொற்பகுக்கும்்பொது  
அயமடு�ள உருவேொகின்ன.

ெம��� சயைன� 

அட�
CH3 C CH3 C NH2

அ��டைம� 

N
HCl

H2O / OH
O

்வதிபபண்புகள் 
1. ஈரியல்பு்த தனஹம: 

அயமடு ்ேரமங�ள வேலியம குய்ந்� அமிலம் மற்றும் வேலியம குய்ந்� �ொரம் என 
இரண்டியனப ்பொலவும் நடந்து த�ொளகின்ன, அ�ொவேது ஈரிைலபுத் �னயமயை தபற்றுள்ளன. 
இ�யன பினவேரும் வியன�ளின வேொயிலொ� நிரூபிக்� இைலும். 

அசிட்டயமடு (�ொரத்ய�ப ்பொல),  யைட்்ரொ கு்்ளொரிக் அமிலத்துடன வியனபபட்டு உபயபத் 
�ருகி்து. 

O

அ��டைம�

CH3 C

O

CH3 C NH3 Cl

அ��டைம�ைஹ�ேரா�ேளாைர�

NH2 + HCl
+

அசிட்டயமடு (அமிலத்ய�ப ்பொல), ்ேொடிைத்துடன வியனபபட்டு ்ேொடிைம் உபபு மற்றும் 
யைட்ரஜன வேொயுயவே தவேளி்ைற்றுகி்து.
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O

அ��ைம�

2CH3 C

O

2CH3 C NHNa + H2

ேசா�ய� அ��டைம� 

NH2  +  2Na

2)  நீராற்பகு்ததல் 
அமில அலலது �ொரக் �யரேல�ளில த�ொடரந்து தவேபபபபடுத்தும்்பொது அயமடு�ள 

நீரொற்பகுபபயடகின்ன.
O

அ��டைம�

CH3 C

O

CH3 C OH +  NH4Cl

அ���� அ�ல� 

NH2 + H2O
dil HCl

O

CH3 C

O

CH3 C ONa +

ேசா�ய� அ��ேட� 

NH2
NaOH

அ��டைம� 

NH
3

3) நீரநீக்கம் 
P2O5 ்பொன் வேலியமைொன நீரநீக்கும் �ொரணி�ளுடன ்ேரத்து தவேபபபடுத்தும்்பொது, 

அயமடு�ள நீரநீக்�மயடந்து, ேையனடு�ள உருவேொகின்ன.

அ��டைம�

O

CH3 C CH3 C N + H2O

ெம��� சயைன� 
(அ��ேடா ைந���) 

NH2
P2O5

4) ைாீஃப்மன குஹைபபு விஹன 
�ொரங�ளின முனனியலயில அயமடு�ள,  பு்ரொமினுடன வியனபபட்டு மூல அயமடு 

மூலக்கூய்விட ஒரு �ொரபன குய்வேொ� உள்ள ஓரியணை அமீயன �ருகின்ன.
O

அ��டைம� 

CH3 C CH3NH2      + K2CO3 + 2KBr + 2H2O

ெம��� அைம� 

NH2 + Br2 + 4 KOH

5) ஒடுக்கம் 
அயமடு�ய்ள, LiAlH4 அலலது  ்ேொடிைம்- எத்�னொல �லயவே த�ொண்டு ஒடுக்கும்்பொது 

அமீன�ள உருவேொகின்ன.
O

அ��டைம� 

CH3 C

எ��� அ�� 

NH2 + 4 (H) CH3 CH2 NH2 + H2O
LiAIH4
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12.15 காரபாக்சிலிக் அமிலஙகள் மற்றும் அதன பபறுதிகளின பயனகள் 
ீஃபாரமிக் அமிலம் 
i) ்�ொல தபொருட்�ய்ள உலரயவேக்� பைனபடுகி்து. 

ii) இரபபர பொயல த�ட்டுபபடுத்� பைனபடுகி்து. 

iii) மருத்துவேத் துய்யில கீலவேொ� ்நொயை குணபபடுத்� பைனபடுகி்து 

iv) புயர�டுபபொனொ�வும், பைச்ேொறு�ய்ள ப�பபடுத்�வும் பைனபடுகி்து. 
அசிடடிக் அமிலம் 
i) ேயமைல வினி�ரொ� பைனபடுகி்து. 

ii) இரபபர பொயல த�ட்டுபபடுத்� பைனபடுகி்து.  

iii)  தேலலு்லொஸ் அசிட்்டட் மற்றும் பொலிவியனல அசிட்்டட் ஆகிைவேற்ய்  �ைொரிக்� 
பைனபடுகி்து. 

பபனோயிக் அமிலம் 
i)  தூை நியல தபனேொயிக் அமிலம் அலலது ்ேொடிைம் தபன்ேொ்ைட் ஆகிைன உணவு 

ப�பபடுத்தி�்ளொ� பைனபடுகின்ன. 

ii) மருத்துவேத்துய்யில சிறுநீர� புயர �டுபபொனொ� பைனபடுகி்து. 

iii) ேொைங�ள �ைொரிபபில பைனபடுகி்து. 

அசிடஹடல் கு்ைாஹரடு 
i) �ரிம த�ொகுபபு வியன�ளில அசிட்யட்லற்்க் �ொரணிைொ� பைனபடுகி்து. 

ii)  �ரிம ்ேரமங�ளிலுள்ள – OH, - NH2 த�ொகுதி�ய்ள �ண்டறிைவும், அ்ளந்�றிைவும் 
பைனபடுகி்து. 

அசிடடிக் அமில நீரிலி
i) அசிட்யட்லற்்க் �ொரணிைொ� பைனபடுகி்து. 

ii) ஆஸ்பிரின மற்றும் பினசிடின ்பொன் மருத்து�ள �ைொரிபபில பைனபடுகி்து. 

iii)  தேலலு்லொஸ் அசிட்்டட் மற்றும் பொலி வியனல அசிட்்டட் ்பொன் பி்ளொஸ்டிக்கு�ள 
�ைொரிபபில பைனபடுகி்து. 

எ்ததில் அசிட்டட 
i) தேைற்ய� பைச்ேொறு�ள �ைொரிக்� பைனபடுகி்து. 

ii) தமருகுப பூச்சு�ளுக்கு �யரபபொனொ� பைனபடுகி்து. 
iii) எத்தில அசிட்்டொஅசிட்்டட் ்பொன் �ரிம த�ொகுபபு �ொரணி�ய்ள �ைொரிக்� பைனபடுகி்து.
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 மதிபபீடு

ேரியான விஹடஹய ்தரந்பதடு்தது எழுதுக.
1. கீழ்�ொண் வியனயில விய்ளபதபொருள ‘A’ ன ேரிைொன அயமபபு (NEET)

O

H2 ( , 1atm)

Pd / C,
A

வா�

எ�தனா�
  

OH

a) b)

O

c)

OH

d)

OH

2. அசிட்்டொனிலிருந்து ேை்னொயைட்ரின உருவேொகும் வியன பினவேருவேனவேற்றுள எ�ற்கு 
ேொன்ொ� உள்ளது?
அ) �ரு�வேர பதிலீட்டு வியன  ஆ) எலக்ட்ரொன �வேர பதிலீட்டு வியன
இ) எலக்ட்ரொன �வேர ்ேரபபு வியன ஈ) �ரு�வேர ்ேரபபு வியன

3. பினவேரும் ஒரு வியனக்�ொரணியுடன அசிட்்டொன �ரு�வேர ்ேரபபு வியனயில ஈடுபட்டு அ�ன 
பினனர நீரநீக்�மயடகி்து. அந்� வியனக்�ொரணி
அ) கிரிக்னொரடு வியனக்�ொரணி ஆ) Sn / HCl

இ) அமிலக்�யரேலிலுள்ள யைட்ரசீன  ஈ) யைட்்ரொேைனிக் அமிலம்
4. பினவேரும் வியனயில, 

HC CH
H2SO4

HgSO4

X  விய்ளபதபொருள ‘X’ ஆனது _______ ்ேொ�யனயை �ரொது. 

அ) டொலனஸ் ்ேொ�யன ஆ) விக்டர ்மைர ்ேொ�யன 

இ) அ்ைொ்டொஃபொரம் ்ேொ�யன ஈ) ஃதபலிங �யரேல ்ேொ�யன

5. CH2 CH2

i) O3

ii) Zn / H2O
X

NH3 Y , ‘Y’ எனபது

அ) ஃபொரமொலடியைடு ஆ) யட அசிட்்டொன அம்்மொனிைொ
இ) தைக்்ொதமத்திலீன தடட்ரொஅமீன ஈ) ஆக்யேம்

6. பினவேரும் வியனவேரியேயில விய்ளதபொருள Z  ஐ �ண்டறி�. 
X YPCl C H

AlCl
i)CH MgBr

ii)
65 6

3

3 →  → HH O3
+ Z →எ�தனா�� அ�ல� . 

அ) 3 2 6 5(CH ) C(OH)C H  ஆ) CH CH(OH)C H3 6 5

இ) CH CH(OH)CH - CH3 2 3  ஈ) 
CH2  -  OH

7. கூற்று: 2, 2 – யடதமத்தில புரபபனொயிக் அமிலம் HVZ வியனயை �ருவேதிலயல.

�ொரணம்: 2, 2– யடதமத்தில புரபபனொயிக் அமிலம் a - யைட்ரஜன அணுயவே 
த�ொண்டிருக்�விலயல
அ) கூற்று , �ொரணம் இரண்டும் ேரி, ்மலும் �ொரணம் கூற்றிற்�ொன ேரிைொன வி்ளக்�மொகும்.
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ஆ) கூற்று , �ொரணம் இரண்டும் ேரி, ஆனொல, �ொரணம் கூற்றிற்�ொன ேரிைொன வி்ளக்�மலல.
இ) கூற்று ேரி ஆனொல �ொரணம் �வேறு
ஈ) கூற்று, �ொரணம் இரண்டும் �வேறு.

8. பினவேருவேனவேற்றுள த�ொடுக்�பபட்ட ்ேரமங�ளின அமித்�னயமயின அடிபபயடயிலொன 
ேரிைொன வேரியே
அ) a)FCH COOH > CH COOH > BrCH COOH > ClCH COOH2 3 2 2

ஆ) b)FCH COOH > ClCH COOH > BrCH COOH > CH COOH2 2 2 3

இ) c) CH COOH > ClCH COOH > FCH COOH > Br-CH COOH3 2 2 2

ஈ)  Cl CH COOH > CH COOH > BrCH COOH > ICH COOH2 2 23

9. தபனேொயிக் அமிலம் 3 2i) NH NaNO /HClNaOBr
ii) A B C→ → →D  , C எனபது

அ) அனிலீனிைம் கு்்ளொயரடு
ஆ) O – யநட்்ரொ அனிலீன
இ) தபனசீன யடை்ேொனிைம் கு்்ளொயரடு 

ஈ) m – யநட்்ரொ தபனேொயிக் அமிலம்
10. எத்�னொயிக் அமிலம் P/Br2 → . 2 – பு்ரொ்மொஎத்�னொயிக் அமிலம் இந்� வியனைொனது ______ 

என்யைக்�பபடுகி்து 

அ) பிங�லஸ்டீன வியன     

ஆ) ்ை்லொஃபொரம் வியன
இ) தைல – ்வேொலைொரட்– தஜலினஸ்கி வியன  

ஈ) இவேற்றில ஏதுமிலயல

11. CH Br (A) (B) (C)3
KCN H O PCl2

+
5 →  →  →   விய்ளபதபொருள (c) எனபது

அ) அசிட்யடல கு்்ளொயரடு 

ஆ) கு்்ளொ்ரொ அசிட்டிக் அமிலம்
இ) a- கு்்ளொ்ரொ ேை்னொ எத்�னொயிக் அமிலம்   

ஈ) இவேற்றில ஏதுமிலயல
12. பினவேருவேனவேற்றுள எந்� ஒனறு டொலனஸ் வியனக்�ொரணியை ஒடுக்குகி்து? 

அ) ஃபொரமிக் அமிலம்     ஆ) அசிட்டிக் அமிலம்
இ) தபன்ேொபீ்னொன     ஈ) இவேற்றில ஏதுமிலயல

13. Br
i) Mg, 

ii) CO2

A
H3O+

B
ஈத�

 ‘B’ எனபது

a) COOH
b)

COOH

c) d)

C

O
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a) COOH
b)

COOH

c) d)

C

O

14. 

OH

O

  இன IUPAC தபைர 

அ) பியுட் – 3-ஈனொயிக்அமிலம்   ஆ) பியுட் – 1- ஈன-4-ஆயிக்அமிலம்
இ) பியுட்– 2- ஈன-1-ஆயிக்அமிலம்   ஈ) பியுட்-3-ஈன-1-ஆயிக்அமிலம்

15. 
C

O

CH3
N2H4

C2H5 ONa
  இந்� வியனயில உருவேொகும் விய்ளதபொருய்ள �ண்டறி� 

 

a) b)
NH2

C)

C
O - C2H5

O d)

16. HCN உடனொன வியனயில பினவேரும் எந்� ்ேரமத்தில சீரயமைற்் (ய�ரல) �ொரபன 
உருவேொவேதிலயல

  

a) b)

C) d)

O OH

O

O

Ph

O

Ph

OH

17. கூற்று : p – N, N – யடதமத்தில அமி்னொதபனேொலடியைடு, தபனேொயின குறுக்�வியனக்கு 
உட்படுகி்து �ொரணம் : ஆலடியைடு (-CHO) த�ொகுதிைொனது தமட்டொ ஆற்றுபபடுத்தும் 
த�ொகுதிைொகும்
அ) கூற்று , �ொரணம் இரண்டும் ேரி, ்மலும் �ொரணம் கூற்றிற்�ொன ேரிைொன வி்ளக்�மொகும்.
ஆ) கூற்று , �ொரணம் இரண்டும் ேரி, ஆனொல, �ொரணம் கூற்றிற்�ொன ேரிைொன வி்ளக்�மலல.
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இ) கூற்று ேரி ஆனொல �ொரணம் �வேறு ஈ) கூற்று, �ொரணம் இரண்டும் �வேறு.

18. பினவேருவேனவேற்றுள எந்� ஒனறு விகி�க்கூறு சிய�வு வியனக்கு எடுத்துக்�ொட்டொகும்  
அ) ஆலடொல குறுக்�ம்   ஆ) �ொனனிே்ரொ வியன
இ) தபனேொயின குறுக்�ம்  ஈ) இவேற்றில ஏதுமிலயல

19. பினவேருவேனவேற்றுள எந்� ஒனறு 50% ்ேொடிைம் யைட்ரொக்யேடு �யரேலுடன வியனபபட்டு 
ஆல�ைொயலயும், அமிலத்ய�யும் �ருகி்து?
அ) பீயனலதமத்�னல   ஆ) தமத்�னல   இ) எத்�னொல   ஈ) தமத்�னொல

20. அசிட்டொலடியைடு மற்றும் தபனேொலடியையட ்வேறுபடுத்திைறிை பைனபடுத்�பபடும் 
வியனக்�ொரணி
அ) டொலனஸ் வியனக்�ொரணி ஆ) ஃதபலிங �யரேல
இ) 2,4 – யடயநட்்ரொபீயனல யைட்ரசீன ஈ) தேமி�ொரபயேடு

21. பீயனல தமத்�னல, அடர NaOH உடன வியனபபட்டு X மற்றும்  Y எனும் இரண்டு 
விய்ளதபொருட்�ய்ளத் �ருகி்து. ்ேரமம் X ஆனது உ்லொ� ்ேொடிைத்துடன வியனபபட்டு 
யைட்ரஜன வேொயுயவே தவேளி்ைற்றுகி்து, எனில X மற்றும் Y ஆகியயவே முய்்ை
அ) ்ேொடிைம்தபன்ேொ்ைட் மற்றும் பீனொல    

ஆ) ்ேொடிைம் தபன்ேொ்ைட் மற்றும் பீயனலதமத்�னொல
இ) பீயனலதமத்�னொல மற்றும் ்ேொடிைம் தபன்ேொ்ைட்  

ஈ) இவேற்றில ஏதுமிலயல
22. பினவேரும் வியன�ளில எதில புதிை �ொரபன – �ொரபன பியணபபு உருவேொ�விலயல?

அ) ஆலடொல குறுக்�ம்  ஆ) பிரீடல கிரொஃபட் வியன
இ) ்�ொலப வியன  ஈ) உலஃப கிஷனர வியன

23. (A)  எனும் ஒரு ஆலகீன O3 மற்றும் Zn - H2O உடன வியனபபட்டு புரபப்னொன மற்றும் 
எத்�னல ஆகிைவேற்ய் ேம ்மொலொர அ்ளவு�ளில உருவேொக்குகி்து. ஆலகீன (A) உடன HCl  ஐ 
்ேரக்கும்்பொது ்ேரமம் (B) மு�னயமைொன விய்ளதபொரு்ளொ� கியடக்கி்து. விய்ளதபொருள (B) 

யின அயமபபு

a) Cl    CH2    CH2    CH

CH3

CH3

b) H3C    CH2     CH     CH3

CH2Cl

c) H3C    CH2    C     CH3

CH3

Cl

d)  H3C    CH    CH

CH3

Cl

24. ஒபபிடத்�க்� மூலக்கூறு நிய்�ள த�ொண்ட ஆலடியைடு�ள, கீட்்டொன�ள ம்ற்றும் 
ஆல�ைொல�ய்ள ஒபபிடும்்பொது �ொரபொக்சிலிக் அமிலங�ள அதி� த�ொதிநியலயை தபற்றுள்ளன. 
இ�ற்கு �ொரணம் (NEET)

அ) வேொண்டரவேொலஸ் �வேரச்சி வியே�ளின �ொரணமொ� நி�ழும் �ொரபொக்சிலிக் அமில 
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மூலக்கூறு�ளின கூட்டயமவு

ஆ) �ொரபொக்சி்லட் அைனி உருவேொ�ல

இ) ஒ்ர மூலக்கூறினுள H-பியணபபு�ள உருவேொ�ல

ஈ) மூலக்கூறு�ளுக்கியடபபட்ட H-பியணபபு�ள உருவேொ�ல

25. வேய்ளை தைக்ே்னொன ஆலடொல குறுக்� வியனக்குட்பட்ட பினனர தவேபபப படுத்�பபடும்்பொது 
கியடக்கும் விய்ளதபொருள எது?
a)

O

b)

OH

c)

OO

d)

OH

O

 

a)

O

b)

OH

c)

OO

d)

OH

O

சுருக்கமாக விஹடயளி

1. (அ) ஒரு ஆல�ைொல (ஆ) ஒரு ஆலய�ல்ையலடு (இ) ஒரு ஆல்�ன

ஆகிைவேற்ய் துவேக்�ச் ்ேரமங�்ளொ� த�ொண்டு புரபபனொயிக் அமிலம் எவ்வேொறு 
�ைொரிக்�பபடுகி்து?

2. C2H3N எனும் மூலக்கூறு வேொயபபொடு த�ொண்ட ்ேரமம் (A) ஆனது அமில நீரொற்பகுபபில (B) 
ஐ �ருகி்து, (B) ஆனது �்ைொயனலகு்்ளொயரடுடன வியனபபட்டு ்ேரமம் (C) ஐ �ருகி்து. 
தபனசீன, நீரற்் AlCl3 முனனியலயில (C) உடன வியனபபட்டு ்ேரமம் (D) ஐ �ருகி்து.்மலும் 
(C) ஒடுக்�மயடந்து ்ேரமம் (E) ஐ �ருகி்து. (A), (B), (C), (D) மற்றும் (E)ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�. 
ேமனபொடு�ய்ள எழுது�.

3. X மற்றும் Y ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�. 

CH COCH CH COOC H X Y3 2 2 2 5
CH MgBr H O3 3

+

 →  →

4. A, B மற்றும் C ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�.
PCl5

A

AlCl3

B

H+C2H5OH

C
C6H5MgBr

ெப�ைச� 
�ேராைம� 

ெப��� 

�ர�ற 

5. (A) எனும் �ரிம ் ேரமம் ( C3H5Br ) ஐ உலர ஈ�ரில உள்ள தமக்னீஷிைத்துடன வியனபபடுத்தும்்பொது 
்ேரமம்  (B) கியடக்கி்து. இச்்ேரமத்ய� CO2 உடன வியனபபடுத்தி அமிலத்துடன ் ேரக்கும்்பொது 
(C) கியடக்கி்து. (A), (B) மற்றும் (C) ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�. 

6. பினவேரும் வியனயில A, B, C மற்றும் D ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�

எத்�னொயிக் அமிலம் ethanoic acid A
Pd/BaSO4

B C
NaOH

D
SOCl2
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7. (A) எனும் ஆலகீன ஓ்ேொ்னற்்வியனயில புரபப்னொன மற்றும் ஒரு ஆலடியைடு (B) 
ஆகிைவேற்ய் �ருகி்து. ் ேரமம் (B) ஐ ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயயும்்பொது (C) கியடக்கி்து. ் ேரமம் 
(C) ஐ Br2/P உடன வியனபபடுத்தும்்பொது ்ேரமம் (D) கியடக்கி்து, இ� நீரொற்பகுக்கும்்பொது 
(E) ஐ �ருகி்து. புரபப்னொயன HCN உடன வியனபபடுத்தி நீரொற்பகுக்கும்்பொது ்ேரமம் (E) 
உருவேொகி்து. A, B, C, D மற்றும் E ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�. 

8. தபனேொலடியையட பினவேரும் ்ேரமங�்ளொ� எவ்வேொறு மொற்றுவேொய?

(i) தபன்ேொபீ்னொன (ii) தபனேொயிக் அமிலம் 

(iii) α -யைட்ரொக்ஸி பீயனல அசிட்டிக் அமிலம்.

9. பினவேருவேனவேற்றின மீது HCN ன தேைலபொடு ைொது?

(i) புரபப்னொன (ii) 2,4-யடகு்்ளொ்ரொதபனேொலடியைடு. iii) தமத்�னல

10. C5H10O எனும் மூலக்கூறு வேொயபபொடு த�ொண்ட (A) எனும் �ொரபயனல ்ேரமமொனது, ்ேொடிைம் 
யபேல்பட்டுடன படி� வீழ்படியவே �ருகி்து, ்மலும் அது அ்ைொ்டொஃபொரம் வியனக்கு 
உட்படுகி்து. ்ேரமம் (A) ஃதபலிங �யரேயல ஒடுக்குவேதிலயல. ்ேரமம் (A) யவே �ண்டறி�.

11. அசிட்்டொனுடன தபனேொலடியைடின ஆலடொல குறுக்�வியனயில உருவேொகும் மு�னயமைொன 
விய்ளதபொருளின அயமபபு வேொயபபொட்யட எழுது�.

12. பினவேரும் மொற்்ங�ள எவ்வேொறு நி�ழ்த்�பபடுகின்ன? 

(a) புரபபனல →  பியுட்ட்னொன   (b) தைக்ஸ்-3-ஐன →தைக்ேன-3-ஓன 

(c) பீயனலதமத்�னல →  தபனேொயிக் அமிலம்  (d) பீயனலதமத்�னல →தபனேொயின

13. பினவேரும் வியனயை நிரபபு�.

  

2 2 2
+

HO-CH -CH -CH -OHCH -CH -CH -C-CH ?3 2 2 3
H

→

O

14. A, B மற்றும் C ஆகிைவேற்ய் �ண்டறி�.
A C

NaCN
THF

H3O+

(B)
i) CO2

ii) H3O+

Mg

ெப�ைச� 
�ேராைம� 

ஈத� 

15. கீட்்டொன�ய்ள ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயயும்்பொது �ொரபன – �ொரபன பியணபபு பி்ளக்�பபடுகி்து. 
வேலியமைொன ஆக்ஸிஜ்னற்றியைக் த�ொண்டு 2,5 – யடதமத்திலதைக்ேன – 2– ஓன 
எனும் ்ேரமத்ய� ஆக்ஸிஜ்னற்்ம் தேயயும்்பொது கியடக்�பதபறும் விய்ளதபொரு(ட்�)ளின 
தபைர(�ய்ள) எழுது�
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16. எவ்வேொறு �ைொரிபபொய?
i. அசிட்டிக் அமிலத்திலிருந்து அசிட்டிக் அமில நீரிலி 
ii. தமத்தில அசிட்்டட்டிலிருந்து எத்தில அசிட்்டட்
iii. தமத்திலேையனடிலிருந்து அசிட்டயமடு 
iv. எத்�னொலிருந்து லொக்டிக் அமிலம்
v. அசிட்யடல கு்்ளொயரடிலிருந்து அசிட்்டொபீ்னொன
vi. ்ேொடிைம் அசிட்்டட்டிலிருந்து ஈத்்�ன
vii. தடொலுயீனிலிருந்து தபனேொயிக் அமிலம் 
viii. தபனேொலடியைடிலிருந்து மொலய�ட் பச்யே
ix. தபனேொலடியைடிலிருந்து சினனமிக் அமிலம்
x. ஈத்ய�னிலிருந்து அசிட்டொலடியைடு

dil.H2SO4

HgSO4

Cu

R - OH PCC

H / K2Cr2O7

(RCOO)2Ca

(ii) H3O+

RCOCl
H2/Pd/BaSO4

R - C N
(i) SnCl2/HCl

HCN R OH
C

R CN

NaHSO3 R OH
C

R SO3Na

R
C

R
N - Z

H2N-Z

OH

OH

Zn-Hg

HCl

LiAlH2 (H)

i) RMgX

NH - NH2

OH /

Al(OEt)3

573K

R - OH

(O)

ii) H3O+

தயா��� �ைறக�
ஆ�கஹா�

(ேராச� ��� ஒ	�க�)

(சயேனாைஹ���)

(i) ���னா�	 கார�

�ரா�ப��� 

ஓேசாேன�ற�

உல�கா � வ��த�

(ii) �ரா� ப���

அ�ேமா�யா
வ��ெபா��க�ெஜ�ைட ேஹைல	க�

ஆ�ைக� சயைன	

ஆ���க�

ஆ�ைக�க�

(��ப� �ைன) 

ேவ��ப��க�

ஆ�கஹா�க�

 கா�பைன�
ேச�ம�க�

����H ெகா�	�ள கா�பைன�
ேச�ம�க� ஆ�டா� �ைன��
உ�ப	�ற�.
����H இ�லாத ஆ��ைஹ	க�
கா��காேரா �ைன��
உ�ப	��றன. 
எ�ட�
(அைன�� ஆ��ைஹ	க��)

ஆ�ேக�
(�ளம�ச� ஒ	�க�)

ஆ�ேக�
(உ�ஃ� ��ன� ஒ	�க�) 

ஆ�கஹா�

அ¡ல�
ஆ��ஜேன�ற�

அட�

�ெச�ேகா
எ���ைன

காரபஹனல் ்ேரமஙகள்
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கற்ைலின ்ைாக்கஙகள் : 

இபெொ்பெகுதிநய �ற்்றறிந்த பின் 
மொ்வர�ள,

* �ரிம நைட்ரஜன் சேரமங�ளில் 
�ொ்பெடும் மொற்றியத்திநை புரிந்துக் 
க�ொளளுதல்

* நைடச்ரொ சேரமங�ளின் தயொரித்தல் 
மற்றும் ெண்பு�ந்ள விவரித்தல் 

* அமீன்�ந்ள ஓரிந்ய, ஈரிந்ய 
மற்றும் மூவிந்ய அமீன்�ள எை 
வந�பெடுத்துதல்

* அமீன்�ள தயொரிக்கும் முந்ற�ந்ள 
விவரித்தல் 

* ஓரிந்ய, ஈரிந்ய மற்றும் 
மூவிந்ய ஆமீன்�ந்ள சவறுெடுத்தி 
அறிதல்

* ந்சேொனியம் உபபு�ந்ள தயொரிக்கும் 
முந்ற�ந்ள விவரித்தல் 

* ேயநைடு�ளின் தயொரித்தல் மற்றும் 
ெண்பு�ந்ள வி்ளக்குதல் 

கரி்ம நைடரஜன 
்ேர்மஙகள்

அைகு

13

க்ொைொல்ட சஜமஸ கி்ரொம் 

படாைால்ட ்ஜம்ஸ கிராம் எனபார 
அப்மரிக்காநவச் ோரந்த ஒரு ்வதியியல் 
அறிஞர ஆவர. இவர அதிக பதளிவுத் 
திைனும் பேயல் இநடவிநைத்திைனும் 
பகாண்ட மூைக்கூறுகளின வடிவஙகநைக் 
கண்டறிதலுக்காக 1987 ஆம் ஆண்டிற்காக 
்வதியியல் ்ைாபல் பரிசிநை 
்ஜன்்மரி பைன ்மற்றும் ோரைஸ J 
பபடரேன ஆகி்யாருடன இநைந்து 
பபற்ைார. இவரகள் ்வதியியலின 
்வதிவிநைகளின கண்டறிந்தைர. 
கிராம் பபடரபேனனுடன இநைந்து கிரிட 
ஈத்தரகநை தகரத்து  பதாகுத்தார. இநவ 
இருபரி்மாை கரி்மச் ் ேர்மஙகள் ் ்மலும் சிை 
உ்ைாக தனி்மஙகளுடன அறிந்து பதரிவு 
பேயயும் திைனுயுநடய மூைக்கூறுகைாகும். 
்்மலும் இவர முபபரி்மாை ்வதியியலிலும் 
ஆராயச்சி பேயதார. சீரந்மயற்ை காரபன 
அணு தூண்டுதலின விதி இவர பபயரால் 
அநழக்கபபடுகினைது.
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பாட அறிமுகம்:

நைட்ரஜநைக் க�ொண்டுள்ள �ரிமச் சேரமங�ள ைம் வொழ்வில் முக்கியமொைநவயொகும். 
எடுத்துக்�ொட்ொ� அம்சமொனியொவின் �ரிம கெறுதியொை அமீன்�ள உயிர ஒழுங�ொற்றும் கேயல்�ள, 
ை்ரம்புத்திசு த�வல் ெரிமொற்்றம் செொன்்றவற்றில் முக்கிய ெங�ொற்றுகின்்றது. விட்மின் B6, பிரி்ொக்சின் 
ஆைது ஒரு �ரிம நைட்ரஜன் சேரமமொகும். இது ை்ரம்பு�ள, சதொல் மற்றும் இ்ரத்த திசுக்�ள 
ைல்முந்றயில் இருபெதற்கு சதநவபெடுகி்றது. தொவ்ரங�ள அல்�லொய்டு�ள மற்றும் உயிரியல் கேயல் 
தி்றன் மிக்� அமீன்�ந்ள உருவொக்குவதன் மூலம் மற்்ற பி்றவிலஙகு�ள மற்றும் பூச்சி�ள தங�ந்ள 
உண்்ொமல் தற்�ொத்துக் க�ொளகின்்றை. �ரிம கதொகுபபு சவதியியலில் ந்யசேொனியம் உபபுக்�ள மி� 
முக்கிய ெயன்ெொடு�ந்ளக் க�ொண்டுள்ளது. சமலும் மருந்து�ள, ேொயங�ள, எரிகெொருட�ள, ெலெடி�ள, 
கேயற்ந� இ்ரபெர�ள செொன்்ற ெல்சவறு சேரமங�ளின் முக்கியப ெகுதிபகெொருட�்ளொ� நைட்ரஜன் 
சேரமங�ள �ொ்பெடுகின்்றை. 

N

CH2OH

CH2OHHO

H3C

NH2

HO

HO NH2

HN

N

ைவ�ட�� B6 ேடாபைம� நர��ண�
கட
	க�

��ட�� இர
த நாள�கைள
��வைடய� ெச� ற�

இபெொ்பெகுதியில், நைடச்ரொசேரமங�ள மற்றும் அமீன்�ளின் தயொரித்தல், ெண்பு�ள மற்றும் 
ெயன்�ந்ள ைொம் �ற்்றறிசவொம். 
13.1 நைட்ரா ்ேர்மஙகள் 

நைடச்ரொ சேரமங�ள நைடச்ரொ�ொரென்�ளின் வழிபகெொருட�்ளொ� �ருதபெடுகின்்றை. 
நைடச்ரொ�ொரென்�ளில் �ொ்பெடும் ஒரு நைட்ரஜன் அணுவொைது -NO

2  கதொகுதியொல் ெதிலீடு 
கேய்யபெடுவதொல் உருவொகும் �ரிமச் சேரமங�ள �ரிம நைட்ரஜன் சேரமங�ள எைபெடுகின்்றை. 
13.1.1 நைட்ரா்ேர்மஙகநை வநகபபடுத்துல் 

CH3CH2 NO2 CH3CH2 O N = O C6H5 CH2 NO2N+

O

-O

CH3

H

H

NO2C CH3

H

CH3

NO2C CH3

CH3

CH3

NO2C

ைந�ேரா ேச�ம�க�
(-NO2 ெதா��ைய� ெகா�
�ள க�ம�ேச�ம�க�)

அ�பா��� ைந�ேரா ேச�ம�க�

ைந�ேரா ஆ�ேக�க� ஆ�ைக� ைந�ைர�க� ைந�ேரா அ��க� அைர�ைந�ேரா ஆ�ேக�க�

ஈ�ைத� ைந�ைர�

ைந�ேராெப���

ைந�ேரா ஈ�ேத�

ஓ�ைணய (1�) ைந�ேரா ஆ�ேக�க�
எ
���கா�


ஈ�ைணய (2�) ைந�ேரா ஆ�ேக�க�
எ
���கா�


��ைணய (3�) ைந�ேரா ஆ�ேக�க�
எ
���கா�


ைந�ேரா ஈ�ேத� 2 - ைந�ேரா�ர�ேப� 2–��ைத�–2–ைந�ேரா�ர�ேப�

அேராேம��� ைந�ேரா ேச�ம�க�
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நைடச்ரொ ஆலச�ன்�ள R-NO2  என்்ற கெொது வொய்ெெொட்ொல் குறிக்�பெடுகின்்றை. இஙகு R 
என்ெது ஒரு ஆல்ந�ல் ((C H -)n 2n+1  கதொகுதியொகும். (-NO )2  கதொகுதி இந்க்�பெடடிருக்கும் 
�ொரென் அணுவின் தன்நமயிநைப கெொருத்து நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள சமலும் ஓரிந்ய, 
ஈரிந்ய மற்றும் மூவிந்ய நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள எை வந�பெடுத்தபெடுகின்்றை. 
13.1.2 நைட்ரா ஆல்்கனகளுக்குப பபயரிடுதல் 

IUPAC கெயரிடும் முந்றயில் ஆல்ச�ன்�ளின் கெயருக்கு முன்கைொட்ொ� நைடச்ரொ கதொகுதி 
சேரக்�பெடுகி்றது. நைடச்ரொ கதொகுதி இ்ம் கெற்றுள்ள �ொரென் எண் மூலம் குறிபபி்பெடுகி்றது. 

சேரமம்
(கெொதுவொை கெயர அநமபபு  
வொய்பெொடு, IUPAC கெயர)

IUPAC கெயர
முன்கைொடடு இ் 

அநமவு எண்ணு்ன்
மூல 

வொரத்நத
முதன்நம 

பின்கைொடடு
இ்ரண்்ொம் 

நிநல 
பின்கைொடடு

CH3CH CH2 NO2

CH3

2– கமத்தில்-1-நைடச்ரொ பு்ரபசென்

2– கமத்தில்-1-
நைடச்ரொ பு்ரப ஏன் –

CH2 NO2CH3

CH3

CH3

C

1,2 – ந்கமத்தில்-1- நைடச்ரொ 
பு்ரபசென்

1,2 – 
ந்கமத்தில்-1- 

நைடச்ரொ
பு்ரப ஏன் –

NO2

நைடச்ரொகென்சீன்

நைடச்ரொ கென்சீன் – –

CH3

NO2

2-நைடச்ரொ-1- கமத்தில் கென்சீன்

2-நைடச்ரொ-1- 
கமத்தில் கென்சீன் – –

NO2

NO2NO2
1,3,5 – டந்ரநைடச்ரொ கென்சீன்

1,3,5 – 
டந்ரநைடச்ரொ கென்சீன் – –

CH2CH2
NO2

12

2 – பீநைல் – 1- நைடச்ரொஈத்சதன்

2 – பீநைல் – 1- 
நைடச்ரொ ஈத் ஏன்
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13.1.3 ்மாற்றியம் 
நைடச்ரொ சேரமங�ள ேஙகிலித் கதொ்ர மற்றும் இ் மொற்றியங�ந்ள கெற்றிருபெது்ன், 

ஆல்ந�ல நைடந்ரடடு�ளு்ன் விநைகேயல் கதொகுதி மொற்றியத்திநையும் கெற்றுள்ளை. சமலும் 
α-H  அனுநவக் க�ொண்டுள்ள நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள இயஙகு ேமநிநல மொற்றியத்திநையும் 
க�ொண்டுள்ளை. எடுத்துக்�ொட்ொ�, C H NO

4 9 2
 என்்ற மூலக்கூறு வொய்பெொடடிநை உந்ய நைடச்ரொ 

சேரமங�ள பின்வரும் மொற்றியங�ந்ளக் க�ொண்டுள்ளை. 

மொற்றியம் மொற்றியங�ளின் அநமபபு வொய்ெொடு�ள
ேஙகிலித் பதாடர 
்மாற்றியம் இநவ�ளில், 
�ொரென் ேஙகிலியின் 
நீ்ளத்தில் மொற்்றம் 
�ொ்பெடுகி்றது.

CH3CH2CH2CH2 NO2
CH3CHCH2 NO2

CH31 – ைந�ேரா ���ேட�
2 – ��ைத� – 1 –
ைந�ேரார�ேப�

ம	��

இட ்மாற்றியம் 
இநவ�ளில், நைடச்ரொ 
கதொகுதியின் இ்ம் 
மொறுெடுகி்றது 

CH3CH2CH2CH2 NO2, CH3CHCH2CH3

NO2

CH3 C

CH3

CH3

NO2

1 – ைந�ேரா ���ேட� 2 – ைந�ேரா ���ேட�
2 – ெம�� – 2 –
ைந�ேரா �ர�ேப�

ம	��

விநைபேயல் பதாகுதி 
்மாற்றியம்  
நைடச்ரொ 
ஆல்ச�ன்�ள, 
ஆல்ந�ல் 
நைடந்ரடடு�ளு்ன் 
விநை கேயல் கதொகுதி 
மொற்றியத்திநைப 
கெற்றுள்ளது. 

CH3CH2CH2CH2 NO2 CH3CH2CH2CH2 O N = 0

1 – ைந�ேரா ���ேட� ���ைட� ைந�ைர�

ம���

இயஙகுே்மநிநை ்மாற்றியம்: α-H ஐக் க�ொண்டுள்ள ஓரிந்ய மற்றும் ஈரிந்ய 
நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள நைடச்ரொ மற்றும் அசி வடிவங�ளின் இயஙகுேமநிநலக் �லநவயொ� 
�ொ்பெடுகின்்றது. 

H C N

H

H

O

O

CH2=N
O

H

O

ைந�ேரா ��ேத�

இய�� சம�ைல மா��யமாத


ெம��
ைந�ைர� அ�
வ�வ� (அ
ல�)

ஐேசாைந�ேரா வ�வ�

மூவிந்ய நைடச்ரொ ஆலச�ன்�ள α-H  அணுநவ கெற்றிருக்�ொததொல், இயஙகு ேமநிநல 
மொற்றியத்திநை கெற்றிருபெதில்நல. 
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வ.எண் நைடச்ரொ வடிவம் அசி வடிவம்

1. குந்றவொை அமிலத்தன்நம 
அதி� அமிலத் தன்நம சமலும் செொலி அமிலங�ள 
அல்லது நைடச்ரொனிக் அமிலங�ள எை 
அநைக்�பெடுகின்்றை 

2. NaOHல் கமதுவொ� �ந்ரகின்்றது NaOHல் உ்ைடியொ� �ந்ரகி்றது. 

3.
FeCl3 �ந்ரேநல நி்றமிைக்� 
கேய்கி்றது. 

FeCl3 உ்ன் கேம்ெழுபபு நி்ற நி்றத்நதத் தருகி்றது. 

4. மின்�்த்துத் தி்றன் குந்றவு மின்�்த்துத்தி்றன் அதி�ம் 
13.1.4 நைட்ரா ஆை்கனகளின அமிைத் தனந்ம 

2NO  கதொகுதியின் எலக்ட்ரொநைக் �வரும் விந்ளவின் �ொ்ர்மொ� o1  மற்றும் o2  நைடச்ரொ 
ஆல்ச�ன்�ளின் a-H அணு அமிலத்தன்நமநயக் �ொடடுகி்றது. இச்சேரமங�ள ஆல்டிநைடு�ள, 
கீடச்ொன்�ள, எஸ்ர�ள மற்றும் ேயநைடு�ந்ளக் �ொடடிலும் அதி� அமிலத் தன்நம உந்யநவ. 

நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள  NaOH  �ந்ரேலில் �ந்ரந்து உபபுக்�ந்ளத் தருகின்்றை. அசி நைடச்ரொ 
கெறுதி�்ளொைநவ நைடச்ரொ வடிவத்நதக் �ொடடிலும் அதி� அமிலத் தன்நம உந்யது. a-H 
�ொரெனு்ன் இந்க்�பெடடிருக்கும் ஆல்ந�ல் கதொகுதி�ளின் எண்ணிக்ந� அதி�ரிக்கும் செொது 
ஆல்ந�ல் கதொகுதி�ளின் +I விந்ளவிைொல் அமிலத் தன்நமயும் குந்றகி்றது. 

CH3 NO2 > CH3CH2 NO2 NO2>

CH3

CH3

CH

தன்மதிபபீடு
பின்வரும் சேரமங�ளுக்கு ேொத்தியமொை அநைத்து மொற்றியங�ந்ளயும் எழுது�. 
i) C H -NO2 5 2        ii) C H -NO3 7 2

13.1.5 நைட்ரா ஆல்்கனகநைத் தயாரித்தல் 
1) ஆல்நகல் ஹாநைடுகளிலிருந்து பபறுதல் (ஆயவகமுநை) 
அ)  ஈத்நதல் புச்ரொநமடு�ள (அல்லது) அசயொந்டு�ந்ள எத்தைொலில் �ந்ரக்�பெட் கெொட்ொசியம் 

நைடந்ரட �ந்ரேலு்ன் விநைபெடுத்தும் செொது நைடச்ரொ ஈத்சதநைத் தருகி்றது. 
CH3CH2 -Br  +  K SN CH3CH2-NO2 NO2 → 22 +   KBr 

எ��� �ேராைம� ைந�ேரா ஈ�ேத�

எ�தனா�/∆

இவ்விநை SN2 விநைவழிமுந்றநயப பின்ெற்றுகி்றது. நைடச்ரொகென்சீநை தயொரிக்� 
இம்முந்ற ஏற்்றதன்று. ஏகைனில் கென்சீன் வந்ளயத்து்ன் சை்ரடியொ� பிந்க்�படடிருக்கும் 
புச்ரொமிநை பி்ளவு்றச் கேய்ய இயலொது.
2) ஆல்்கனகளின ஆவி நிநைந்ம நைட்ரா ஏற்ைம் (பதாழிற்முநை) 

மீத்சதன் மற்றும் நைடரிக் அமிலம் ஆகியைவற்றின் வொயுக் �லநவநய கேஞ்சூ்ொை உசலொ� 
குைொயின் வழிசய கேலுத்தி நைடச்ரொ மீத்சதன் கெ்றபெடுகி்றது. 
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675 KCH + H CH - +H O3 24(g NO NO23 (g) ) →
��ேத�

ெச��டான Si �ழா�
ைநேரா ��ேத�

மீத்சதநைத் தவிரத்த பி்ற ஆல்ச�ன்�ள (n – கைக்சஸேன் வந்ர) C – C பி்ளவிைொல் நைடச்ரொ 
ஆலச�ன்�ளின் �லநவயிநைத் தருகின்்றை. பின்ை வொநல வடித்தலின் மூலம் நைடச்ரொ 
ஆல்ச�ன்�ள தனித்தனிசய பிரித்கதடுக்�பெடுகின்்றை.

CH3-CH3 3+H 675 K CH CH - + CH3NNO3 NO2 → OO22
ஈ�ேத� ைந�ேரா ஈ�ேத� (73 %) ைந�ேரா ��ேத� (27%)

3) a- ்ஹ்ைாகாரபாக்சிலிக் அமிைஙகளிலிருந்து பபறுதல் 
α-  குச்ளொச்ரொ அசிடடிக் அமிலத் திநை சேொடியம் நைடந்ரடடின் நீரக்�ந்ரேலு்ன் க�ொதிக்�ச் 

கேய்யும் செொது நைடச்ரொ மீத்சதன் உருவொகி்றது. 

Cl - CH2-COOH +Na
H2

SN2NO2  → CCH3- +CO2+NaClNO2
α - �ேளாேரா���� அ�ல� ைந�ேரா ��ேத�

O/ெவ	ப�

தன்மதிபபீடு
4) பின்வரும் விநை�ளில் விந்ளபகெொருட�ந்ளக் �ண்்றி�. 
 

i) CH CH(Cl)COOH i) NaNO
ii) H O/ ?[X]3

2

2 ∆ → ii) CH CH -Br+NaNO [Y]3 2 2  →ஆ�கஹா�/∆

4) மூவிநைய ஆல்நகல் அமீனகளின ஆக்சிஜ்ைற்ைம் 
மூவிந்ய பியூடந்ல் அமீன் நீரத்த KMnO4  ஆல் ஆக்சிஜசைற்்றம் அந்ந்து மூவிந்நய 

நைடச்ரொ ஆலச�ல்�ந்ளத் தருகின்்றது. 

CH3 C NH2

CH3

CH3

+ 3[O] CH3 C

CH3

NO2 + H2OKMnO4

CH3

��ைணய ���ைட� அ�� 2 – ெம�� – 2- ைந�ேரா �ர�ேப�

5) ஆக்நேம்களின ஆக்சிஜ்ைற்ைம் 
அசிட்ொல்்ொக்நேம் மற்றும் அசிடச்ொன்ஆக்நேம் ஆகியை டந்ரயுளுச்ரொகெ்ரொக்ஸி அசிடடிக் 

அமிலத்தொல் ஆக்சிஜசைற்்றம் அந்ந்து முந்றசய நைடச்ரொ ஈத்சதன் (10) மற்றும் 2 – நைடச்ரொ 
பு்ரபசென் (20) ஆகியைவற்ந்றத் தருகின்்றை. 

3
3 3 2 2

CF COOOH
CH -CH=N-OH CH CH -NO

[O]
→

அ��டா�டா�ைச� ைந�ேரா ஈ�ேத�

13.1.6 நைட்ரா ஆரீனகநைத் தயாரித்தல் 
i) ்ைரடி நைட்ரா ஏற்ைம் 

330K கவபெநிநலயில் கென்சீநை நைடச்ரொ ஏற்்றக் �லநவயு்ன் (       .HNO +        . H SO3 2 4 )அட� அட�  
கவபெபெடுத்தும் செொது எலக்ட்ரொன் �வரகெொருள ெதிலீடடுவிநை ைந்கெற்று நைடச்ரொ கென்சீன் 
(மிரசென் எண்க்ய்) உருவொகி்றது. 
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H

+  HNO3
 H2SO4

NO2

+  H2Oஅட�

நைடச்ரொகென்சீனின் சை்ரடி நைடச்ரொ ஏற்்றம் m – ந்நைடச்ரொ கென்சீநை உருவொக்குகி்றது. 
2) ்மநைமுக முநை 

P – ந்நைடச்ரொ கென்சீநைத் தயொரிக்� இம்முந்ற ெயன்ெடுகி்றது. 
எடுத்துக்காடடு 

NH2

NO2

NaNO2

HBF4

N2
+
BF4

NO2

NaNO2

(Cu)

NO2

NO2

+ N2+NaF+BF3

p – ைந�ேராஅன��

ைடயேசாஆ�க�

p – ைடைந�ேரா ெப���p – ைந�ேரா ைடஅேசா
�
ேசாேபாேர�

ச�்ரஸ அமிலம் (H SO )2 5  அல்லது 
கெரேல்பியூரிக் அமிலம் (H2S2O8) 
அல்லது டந்ரபுளுச்ரொ கெ்ரொக்சி அசிடடிக் 
அமிலம் (F C.CO H)3 3  செொன்்றவற்ந்ற 
ஆக்சிஜசைற்றியொ�ப ெயன்ெடுத்தும் செொது 
அமிசைொ கதொகுதியொைது சை்ரடியொ� நைடச்ரொ 
கதொகுதியொ� மொற்்றபெடுகி்றது. 

13.1.7 நைட்ரா ஆல்்கனகளின இயற்பண்புகள் 
குந்றவொை �ொரென் அணுக்�ந்ளக் க�ொண்டுள்ள நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள நி்றமற்்ற, இனிய 

ம்முந்ய நீரமங�ள, நீரில் சிறித்ளசவ �ந்ரயும் ஆைொல் கென்சீன், அசிடச்ொன் செொன்்ற �ரிமக் 
�ந்ரபெொன்�ளில் ைன்கு �ந்ரகின்்றை. இநவ�ளின் அதி� முநைவுத் தன்நமயிைொல் அதி� 
க�ொதிநிநலக் க�ொண்டுள்ளை. நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ந்ளக் �ொடடிலும் ஆல்ந�ல் நைடந்ரடடு�ள 
குந்றவொை க�ொதிநிநலநயக் க�ொண்டுள்ளை. 
13.1.8 நைட்ரா ஆல்்கனகளின ்வதிபபண்புகள் 

நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள பின்வரும் கெொதுவொை விநை�ளில் ஈடுெடுகின்்றை. 
i. ஒடுக்�ம்    ii. நீ்ரொற்ெகுபபு   iii. சைலஜசைற்்றம் 

i) நைட்ரா ஆல்்கனகளின ஒடுக்கம் 
நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ளின் ஒடுக்� விநையொைது முக்கியமொை கதொகுபபு முந்ற ெயன்�ந்ளக் 

க�ொண்டுள்ளது. நைடச்ரொ கதொகுதியின் ஒடுக்� விநையின் ெல்சவறு நிநல�ள பின்வருமொறு 

NH2

NH2 NO2

NO2

F3C C

O

O HO

p – ைடைந�ேரா ெப��� p – ைடைந�ேரா ெப���
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CH3 NO2
+2H
-H2O

CH3 N O
+2H

CH3 NHOH
+2H

- H2O
CH3 NH2

ைந�ேரா��ேத� ைந�ரேசா ��ேத� N – ��ைத�
ைஹ�ரா��ல��

ெம�
� அ��

இறுதிவிநைகெொரு்ளொைது ஒடுக்கும் �ொ்ரணியின் தன்நம மற்றும் ஊ்�த்தின் pH மதிபபு 
ஆகியைவற்ந்றப கெொறுத்து அநமயும். 

CH3 NO2

6[H]
CH3 + 2H2ONH2

4[H]

Zn / NH4Cl CH3 NH2OH + H2O

Sn/HCl

ைந�ேரா��ேத�

ெம��� அ��

N – ெம��� ைஹ�ரா��ல��

(அ�ல ஊடக�)

(ந��ைல ஊடக�)

ஆல்ந�ல் நைடந்ரடடு�ளின் ஒடுக்�ம் 
Sn / HCl ஐக் க�ொண்டு எத்தில்நைடந்ரடந் ஒடுக்கும் செொது எத்தைொல் உருவொகி்றது. 

CH3CH2 - O - N O + 6[H]
Sn / HCl

CH3CH2 - OH  +  NH3  +  H2O

ii) நைட்ராஆல்்கனகளின நீராற்பகுபபு 
அ்ர HCl அல்லது  அ்ர H SO2 4 ஐப ெயன்ெடுத்தி நீ்ரொற்ெகுத்தநல சமற்க�ொள்ளலொம். ஓரிந்ய 

நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ந்ள நீ்ரொற்ெகுக்கும் செொது �ொரெொக்சிலிக் அமிலங�ள உருவொகின்்றை. 
சமலும் ஈரிந்ய நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள கீடச்ொன்�ந்ளத் தருகின்்றை. மூவிந்ய நைடச்ரொ 
ஆல்ச�ன்�ள இவ்விநையில் ஈடுெடுவதில்நல. 

CH3CH2 NO2

HCl / H2O

CH3 COOH + NH2OH + HCl

ைந�ேரா ஈ�ேத�

ெகா�

  

CH NO2

HCl / H2O

O + N2O + H2O

(CH3)2

C(CH3)2

ெகா�

அ�ேடா� ைந�ர�
ஆ�ைச�

2- ைந�ேரா
ர	ேப�

  

C NO2

HCl / H2O

(CH3)3

2-ெம��� -2- ைந�ேரா �ர�ேப�

எ�த 
ைன�� இ�ைல

ெகா�

மொ்றொ�, எத்தில் நைடந்ரடடின் அமில அல்லது �ொ்ர நீ்ரொற்ெகுபபிைொல் எத்தைொல் உருவொகி்றது. 

CH3CH2 O N O + HOH
OH -

(or) H +
CH3CH2 OH + HNO2

எ���ைந�ைர� எ�தனா�

iii) நைட்ரா ஆல்்கனகளின ்ஹைஜ்ைற்ைம் 
ஓரிந்ய மற்றும் ஈரிந்ய நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ந்ள 2Cl  அல்லது 2Br  உ்ன் NaOH 

முன்னிநலயில் விநைபெடுத்த நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ளின் a-H அணுக்�ள ஒவ்கவொன்்றொ� 
சைலஜன் அணுக்�்ளொல் ெதிலீடு கேய்யபெடுகின்்றை. 

CH3 NO2 +3Cl2
NaOH CCl3 NO2 + 3HCl

�ேளாேரா����
(�ைர�ேளாேராைந�ேரா ��ேத�)
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ைச்சுத்தனந்ம 
நைடச்ரொ ஈத்சதன் ஆைது ம்ரபுத்தன்நமயில் ெொதிபநெ ஏற்ெடுத்துதல் மற்றும் ை்ரம்பு மண்்ல 

ெொதிபபு�ளுக்கு �ொ்ர்மொ� இருக்�லொம் எை அறியபெடுகி்றது. 
iii) பைபகாரபநைல் பதாகுபபு 

CH3 CH3 CH3 CHOCH N
O

OH
CH2NO2

KOH
H2O

–

H+

நைட்ராபபனசீனின ்வதிப பண்புகள் 

C6H5 NO2

Sn/HCl

6(H)

4(H)

2(H)

6(H)

Zn/NH4Cl

Fe/H2O(steam)

SnCl2/KOH
C6H5

C6H5

C6H5

C6H5

C6H5

NH2

N = O

C6H5 NH OH

N = ONH2 + C6H5 N = N C6H5

N = N C6H5
2(H)

C6H5 C6H5NH NH
Zn/NaOH

அ���

�ைன� ைஹ�ரா��ல��
(ந��ைல ஊடக�)

ைந�ரேசாெப���

�ய
���க�

அேசாெப���

ைஹ�ராேசாெப���

கார ஊடக�

(அ�ல ஊடக�)

மினைாற் ஒடுக்கம் 

6 [H]

4 [H]

C6H5 NH2 + 2 H2O

NH OH

NO2

OH

NH2

அ���
��னா�
ஒ��க�

�ைன�ைஹ�ரா��ல
� p – அ�ேனா �னா�

மா�றைம��

உ்ைாக விநையூக்கி ்மற்றும் உ்ைாக நஹடநரடுகைால் ஒடுக்கம் 
நைடச்ரொகென்சீநை Ni (அல்லது)  Pt (அல்லது) 4LiAlH ஐக் க�ொண்டு ஒடுக்�ம் கேய்யும் செொது 

அனிலீன் உருவொகி்றது. 
C6H5 - NO2 + 6 [H]

Ni Pt / H2

LiAlH4
C6H5 - NH2 + 2 H2O

(அ�ல�)

(அ�ல�)

ெொலிநைடச்ரொ சேரமங�ளின் கதரிந்கதடுத்த ஒடுக்�ம் 
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NO2

NO2

+ 3 (NH4)2 Sx

NO2

NH2

+ 6NH3 + 2H2O + 3Sx

m – ைடைந�ேராெப��� m – ைந�ேராஅன��

எைக்டரானகவர பபாருள் பதிலீடடு விநை 
கெொதுவொ�, நைடச்ரொகென்சீனின் எலக்ட்ரொன் �வர கெொருள ெதிலீடடு விநை மி� கமதுவொ� 

நி�ழும் ஒரு விநையொகும். சமலும் தீவி்ரமொை விநை நீ�ழ் நிெந்தநை�ளில் இவ்விநை 
நி�ழ்த்தபெடுகி்றது.  (- NO2  கதொகுதியொைது வலிநமயொை கி்ளரவு நீக்கும் மற்றும் m – ஆற்்றல்ெடுத்தும் 
கதொகுதியொகும்). 

NO2

Cl2 / AlCl3

NO2

Cl

373K

HNO3 / H2SO4

NO2

NO2

NO2

NO2

473K

HNO3 / H2SO4

NO2

SO3H

O2N

H2SO4 /

�ேளா�ேன�ற�

(��� அ�ல�)

ைந�ேராெப���

3 – �ேளாேராைந�ேராெப���

1,3 – ைடைந�ேராெப���

அட� அட�

அட�அட�

அட�

1,3,5 – �ைரைந�ேரா ெப��� (TNB)

3 – ைந�ேராெப��� ச ேபா� அ�ல�

ைந�ேரா ஏ�ற�

ைந�ேரா ஏ�ற�

ச ேபாேன�ற�

-NO2  ஆைது ஒரு வலிநமயொை கி்ளரவு நீக்கும் கதொகுதி�யொ� இருபெதொல், நைடச்ரொகென்சீன் 
பரீ்ல் – கி்ரொபட விநைக்கு உடெடுவதில்நல. 

தன்மதிபபீடு  பின்வரும் சேரமங�ளின் நைடச்ரொ ஏற்்ற விநையிைொல் உருவொகும் முதன்நம 
விந்ளகெொருட�ந்ளக் �ண்்றி�. 

i) CH3

COOH

.HNO3 H2SO4 ?

O2N

CH3

NO2

NO2

iii)

ii) CH3

NO2 ?

i) Na2Cr2O7

ii) 
?

+
.HNO3 H2SO4+

ேசாடா ��ணா��

அட� அட�
அட�

அ�ல� கல�த

அட�
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13.2 அமீனகள் வநகபபடுத்துதல் 

CH3 CH2 NH2 C6H5 NH2

CH3 NH CH3 C6H5NHC6H5

CH3 NH CH2 CH3 C6H5 NH CH3

CH3N
CH3

CH3

CH3

N

CH3

C6H5 C6H5

C6H5

N CH2

H3C CH

CH3 NC6H5 CH2

CH3
CH3

அ��க�

அ�பா��� அ��க�

ஓ�ைணய

ஈ�ைணய

�ைணய

எ
ய

எ
ய

கல��

கல��

எ�தனைம�

N – ெம��� ெம�தைனம�

N – ெம��� எ�தனைம�

N,N – ைடெம��� ெம�தனைம�

(N – எ��� –N- ெம��� �ர�ப� -2-அ�� N – ெம��� – N- �ைன� எ�தனைம�

N,N – ைட�ைன�ெப��னைம�

N – �ைன� ெம�தனைம�

N – �ைன� ெப��னைம�

ெப��னைம� (அ���)

அேராேம��� அ��க�

13.2.1  பபயரிடுதல் 
அ) பபாதுவாை பபயரிடும் முநை 

ஆல்ந�ல் கதொகுதிநய அமீனுக்கு முன்கைொட்ொ� சேரத்து கெொதுவொை முந்றயில் 
கெயரி்பெடுகி்றது. ந், டந்ர மற்றும் க்ட்ரொ முதலிய முன்கைொடடு�ள முந்றசய இ்ரண்டு, மூன்றும் 
மற்றும் ைொன்கு ெதிலி�ந்ள குறிபபி் ெயன்ெடுகி்றது. 
ஆ) IUPAC முநை 

சேரமம்
(கெொதுவொை கெயர அநமபபு 
வொய்பெொடு, IUPAC கெயர)

IUPAC கெயர
முன்கைொடடு இ் 

அநமவு எண்ணு்ன்
மூல 

வொரத்நத
முதன்நம 

பின்கைொடடு
இ்ரண்்ொம் 

நிநல 
பின்கைொடடு

ஐசேொபு்ரபநெலமீன்
CH3 CH CH3

NH2..
பு்ரபென்-2-அமீன்

– பு்ரப அன் 2- அமீன்
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அல்நலல்லமீன்
3CH2 = 2CH 1CH2 NH2

..

பு்ரப-2-ஈன்-1-அமீன்
– பு்ரப 2-ஈன் -1-அமீன்

நைக்ேொகமத்திலீன் ந்யமீன்

H2N
..

(CH2)6 NH2
..

நைக்சேன் – 1, 6 – ந்யமீன்

– நைக்ஸ ஏன் – 1, 6 – 
ந்யமீன்

கமத்தில் ஐசேொபு்ரபநெல்லமீன்

CH3 NH
..

CH CH3

CH3

N – கமத்தில் பு்ரபென் – 2- அமீன்

N – கமத்தில் பு்ரப அன் – 2- அமீன்

ந் எத்தில் பியூடந்லமீன்

C2H5 N
..

CH2CH2CH2CH3

C2H5

N, N – ந் எத்தில் பியூட்ன்-1-அமீன்

N, N – ந் 
எத்தில் பியூட அன் – 1 – அமீன்

எத்தில் கமத்தில் ஐசேொ பு்ரபநெலமீன்

CH3 N
..

CH

C2H5 CH3

CH3

N – எத்தில் – N- கமத்தில் பு்ரபென்  
– 2 – அமீன்

N – எத்தில் – N- 
கமத்தில் பு்ரப அன் – 2 – அமீன்

N,N – ந் கமத்தில் அனிலீன்

N (CH3)2

..

N,N – ந்கமத்தில்கென்ேைமீன்

N,N – ந் 
கமத்தில் கென்ேன் – அமீன்

கென்நேலமீன்

CH2 NH2
..

பிநைல் கமத்தைமீன்

பிநைல் கமத் அன் அமீன்
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N – கமத்தில் கென்நேல் அமீன்
CH2NH CH3

N – கமத்தில் பிநைல் கமத்தைமீன்

N – கமத்தில் 
பிநைல் கமத் அன் அமீன்

தன்மதிபபீடு 
பின்வரும் சேரமங�ளுக்கு வடிவநமபபு�ந்ள வந்ர�. 

 i. நிசயொகென்ந்ல் அமீன்  
 ii. மூவிந்ய பியூடந்ல் அமீன் 
 iii. α- அமிசைொ பு்ரபபிசயொைொல்டிநைடு 
 iv. டந்ரகென்நேல் அமீன்
 v. N – எத்தில் –N – கமத்தில்கைக்ேன் -3-அமீன் 
8) பின்வரும் அமீன்�ளுக்கு ேரியொை IUPAC கெயந்ரத் தரு�

 

i) CH3 - CH2 - CH2 - CH - CH3

NH2

ii) CH3 - CH2 - CH - CH3

NH CH3

iii) NH2 iv)

OH

NH2
v)

N

13.2.2 அமீனகளின அந்மபபு 
அம்சமொனியொநவப செொன்று, அமீன்�ளில் உள்ள நைட்ரஜன் மும்நம இந்தி்றநைப 

கெற்றுள்ளது. சமலும் தனித்த எலக்ட்ரொன் இ்ரடந்நயக் க�ொண்டுள்ளது்ன், sp3  இைக்�லபபு 
ஆரபிட்ொல்�ளில், மூன்று sp3 , இைக்�லபபு ஆரபிட்ொல்�ள நைட்ரஜன் (அல்லது) ஆல்ந�ல் 
கதொகுதி �ொரெனின் ஆரபிட்ொல்�ளு்ன் சமற்கெொருந்துகி்றது. ைொன்�ொவது sp3  இைக்�லபபு 
ஆரபபிட்ொலில் தனித்த இ்ரடந் எலக்ட்ரொன் �ொ்பெடுகி்றது. எைசவ, அமீன்�ள பி்ரமிடு 
வடிவத்திநை கெற்றுள்ளை. தனித்த இ்ரடந் எலக்ட்ரொன் �ொ்பெடுவதொல் C- N- H  (அல்லது) 
C- N- C  பிந்பபுக் ச�ொ்மொைது வைக்�மொை ைொன்முகி பிந்பபுக் ச�ொ்மொ� 109.50 
�ொடடிலும் குந்றவொைதொகும். எடுத்துக்�ொட்ொ�, டந்ரகமத்தில் அமீனின் C- N- C  பிந்பபுக் 
ச�ொ்ம் 1080 ஆகும். இது ைொன்முகி பிந்பபுக் ச�ொ்த்நத வி்க் குந்றவு. சமலும் H- N- H
பிந்பபுக் ச�ொ்மொை 107˚ ஐ வி் அதி�ம். கெரிய ஆல்ந�ல் கதொகுதி�ளுக்கு இந்சயயொை 
விலக்கு விநேசய இந்த பிந்பபுக் ச�ொ் அதி�ரிபபிற்கு �ொ்ர்மொகும். 
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N
10

1P
m

H
H

H

N
10

1P
m

CH3

CH3

CH3

1070 1080

sp3

sp3 - sp3

த��த இர�ைட எல��ரா�க�

இன�கல� 

13.2.3 அமீனகளின பபாதுவாை தயாரிபபு முநைகள் 
பின்வரும் முந்ற�ந்ளப ெயன்ெடுத்தி அலிெொடடிக் மற்றும் அச்ரொசமடடிக் அமீன்�ந்ளத் 

தயொரிக்�லொம். 
1) நைட்ரா ்ேர்மஙகளிலிருந்து தயாரித்தல் 

2H  / Ni  அல்லது Sn / HCl  அல்லது 2Pd / H ஆகியைவற்ந்றப ெயன்ெடுத்தி நைடச்ரொ 
சேரமங�ந்ள ஒடுக்கும் செொது ஓரிந்ய அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 

CH3CH2 NO2
3H2 / Ni 

Fe / HCl, 6 [H]
CH3CH2 NH2  + 2 H2O

ைந�ேரா ஈ�ேத� எ�தனைம�

(அ�ல)

C6H5 NO2
3H2 / Pt, 680 K

(or) Sn / HCl
C6H5 NH2  + 2 H2O

ைந�ேரா ெப��� அ���

2) நைடநரல்களிலிருந்து தயாரித்தல் 
அ) ஆல்ந�ல் அல்லது அந்ரல் ேயநைடு�ந்ள 

2H  / Ni (அல்லது) 4LiAlH  (அல்லது) 2 5Na / C H OH ஆகியைவற்ந்றக் க�ொண்டு ஒடுக்கும் செொது 
ஓரிந்ய அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 2 5Na / C H OH ஐக் க�ொண்டு நி�ழ்த்தபெடும் ஒடுக்� விநை 
கமன்டியஸ விநை (mendius) எை அநைக்�பெடுகி்றது. 

CH3 CN Na(Hg) / C2
 H5OH

4 [ H ]
CH3CH2 NH2

ஈ�ேத� ைந�ைர� எ�தனைம�

ஆ) சேொடியம் ்ரேக்�லநவ / 2 5C H OH க�ொண்டு ஐசேொ ேயநைடு�ந்ள ஒடுக்�மந்யச் கேய்யும்செொது 
ஈரிந்ய அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 

CH3 NC
Na(Hg) / C2H5OH

4 [ H]
CH3 NH CH3

ெம��� ஐேசாசயைன�  N – ெம��� ெம�தனைம�

3) அந்மடுகளிலிருந்து தயாரித்தல் 
அ) 4LiAlH ஐக் க�ொண்டு அநமடு�ந்ள ஒடுக்�ம் கேய்யும் செொது அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 

R C

O

NH2
i) LiAlH4

ii) H2O
R CH2 NH2
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ஆ) ைொஃபமனின் இ்றக்� விநை 
அநமடு�ந்ள புச்ரொமினு்ன், நீரத்த அல்லது ஆல்�ைொலில் �ந்ரக்�பெட் KOH முன்னிநலயில் 

விநைபெடுத்த, அநமந் வி் ஒரு �ொரெநை குந்றவொை எண்ணிக்ந�யில் க�ொண்டுள்ள 
அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 
எடுத்துக்காடடு 

R C

O

R NH2  + K2 CO3  + KBr + H2ONH2

Br2 / KOH

அைம� ஓ�ைணய அ��
R = ஆ�ைக� (அ�ல) அைர�

4) ஆல்நகல் ்ஹநைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல் 
அ) காபரியல்தாலிந்மடு பதாகுபபு முநை 

அலிெொடடிக் ஓரிந்ய அமீன்�ந்ளத் தயொரிக்�ப ெயன்ெடுகி்றது தொலிநமந் எத்தைொல் �லந்த 
KOH உ்ன் விநைபெடுத்த தொலிநமடின் கெொட்ொசியம் உபபு உருவொகி்றது. இதநை ஆல்ந�ல் 
சைநலடு்ன் கவபெபெடுத்தி, பின் �ொ்ர நீ்ரொற்ெகுபபு அந்யச் கேய்யும் செொது ஓரிந்ய அமீன்�ள 
உருவொகின்்றை. இம்முந்றயிநைப ெயன்ெடுத்தி அனிலீநைத் தயொரிக்� இயலொது. ஏகைனில் 
தொலிநமடிலிருந்து உருவொகும் எதிர அயனியு்ன் அந்ரல் சைநலடு�ள �ருக்�வர கெொருள 
ெதிலீடடு விநைக்கு உடெடுவதில்நல. 

C

C
NH

O

O

C

C
NK

O

O

R - X

(SN2)

C

C
N

O

O

R
C

C

O

O

KOH
OK

OK
+ R NH2

KOH
–H2O

தா�ைம�

அ�கஹா� 
கல�த

ெபா�டா�ய� தா�ைம� N – ஆ�ைக�
தா�ைம�

��ய

 ெபா�டா�ய� தாேல�

(1° அ��)

ஆ) ஹாஃபப்மனின அம்்்மானியாவால் பகுபபு 
ஆல்ந�ல் சைநலடு�ள அல்லது கென்நேல் சைநலடு�ந்ள ஒரு மூ்பெட் குைொயில் 

ஆல்�ைொல் �லந்த அம்சமொனியொவு்ன் விநைபெடுத்தும் செொது, o o o1 ,2 ,3 மற்றும் ைொன்கிநைய 
அம்சமொனியம் உபபு�ள உருவொகின்்றை. 

CH3 Br
NH3
..

CH3 NH2
.. CH3 - Br

(CH3)NH
.. CH3 Br

(CH3)3N
.. CH3 Br (CH3)4N Br

10 - 20 - 30- 
2

அ�� அ�� அ�� நா��ைணய
அ�ேமா�ய�
உ��

இவ்விநை ஒரு �ருக்�வர ெதிலீடடு விநையொகும். ஆல்ந�ல் சைநலடு�ளின் 
சைநல்ொைது -NH2  கதொகுதியொல் ெதிலீடு கேய்யபெடுகி்றது. இவ்விநையில் உருவொகும் 
விந்ளகெொரு்ளொை ஓரிந்ய அமீனும் �ருக்�வர கெொரு்ளொ� கேயல்ெடும் தன்நமயுந்யது. 
எைசவ மிகுதியொை ஆல்ந�ல்ைொநலடு விநைக்கு உடெடுத்தபெடின், �ருக்�வர ெதிலீடடு விநை 
சமலும் நி�ழ்ந்து ைொன்கிநைய அம்சமொனிய உபபிநைத் தருகி்றது. எனினும், இவ்விநையொைது 
அதி�அ்ளவு அம்சமொனியொ க�ொண்டு நி�ழ்த்தபெடின், முதன்நமவிந்ளகெொரு்ளொ� ஓரிந்ய அமீன் 
உருவொகி்றது. 
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அமீன்�ளு்ன் ஆல்ந�ல் சைநலடு�ளின் விநைத்தி்றன் வரிநே 
RI  >  RBr  >  RCl

இ)  ஆல்ந�ல்சைநலடு�ந்ள சேொடியம் அநேடு்ன் (NaN3 )  விநைபெடுத்தி பின் லித்தியம் 
அலுமினியம் நைடந்ரந்க் க�ொண்டு ஒடுக்�மந்யச் கேய்வதன் மூலம் அதநை ஓரிந்ய 
அமீன்�்ளொ� மொற்்றலொம். 

CH3 Br
NaN3

CH3 N3
LiAlH4

CH3 NH2  +  N2
ெம��� �ேராைம� ெம���அைச� ெம��� அ��

ஈ) குச்ளொச்ரொகென்சீனிலிருந்து அனிலீநைத் தயொரித்தல் 
குச்ளொச்ரொகென்சீநை ஆல்�ைொல �லந்த அம்சமொனியொவு்ன் கவபெபெடுத்தும் செொது அனிலீன் 

உருவொகி்றது. 

C6H5 Cl
NH3

Cu2O / 2000C

NH2

அ���

5) நஹடராக்சில் ்ேர்மஙகளின அம்்்மானியாவால் பகுபபு 
அ)  ஆல்�ைொல் மற்றும் அம்சமொனியொவின் ஆவியிநை அலுமிைொ, W O2 5  அல்லது சிலி�ொ வழிசய 

o400 C ல் கேலுத்தும் செொது அநைத்துவந� அமீன்�ளும் உருவொகின்்றை. இம்முந்ற கேெொடடியர 
– கமய்ல்ஹி முந்ற என்்றநைக்�பெடுகி்றது. 

C2H5OH
NH3

..

Al2O3, - H2O
C2H5 - NH2

.. C2H5OH

-H2O

C2H5OH

- H2O
(C2H5)3 N(C2H5)2 NH

.. ..

ஆ)  பீைொநல அம்சமொனியொவு்ன் o300 C ல் நீ்ரற்்ற ZnCl2  முன்னிநலயில் விநைபெடுத்தும் செொது 
அனிலீன் உருவொகி்றது. 

OH NH2

NH3

ZnCl2, 3000C

�னா�

�ர�ற

அ���

13.2.4 அமீனகளின பண்புகள் 
1. இயற்நிநை ்மற்றும் ்மைம் 

குந்றவொை �ொரென் அணுக்�ந்ளக் க�ொண்் அலிெொடடிக் அமீன்�ள 
1 2(C -C )  நி்றமற்்ற 

வொயுக்�்ளொகும். சமலும் அம்சமொனியொ செொன்்ற ம்த்நத க�ொண்டுள்ளது. ைொன்கு அல்லது அதற்கு 
சமற்ெட் �ொரென் அணுக்�ந்ளக் க�ொண்டுள்ளநவ. மீனின் ம்முந்ய ஆவியொகும் நீரமங�ள. 

அனிலீன் மற்றும் பி்ற அந்ரல் அமீன்�ள வைக்�மொ� நி்றமற்்றநவ. ஆைொல் �ொற்று்ன் கதொ்ரபு 
ஏற்ெடும் செொது அநவ�ள ஆக்சிஜசைற்்றத்திைொல் நி்றமுந்யநவயொகின்்றை. 
2. பகாதிநிநை 

ஓரிந்ய மற்றும் ஈரிந்ய அமீன்�ளின் முநைவுத் தன்நமயிைொல் நைட்ரஜனின் தனித்த 
எலக்ட்ரொன், இ்ரடந்நய ெயன்ெடுத்தி மூலக்கூறு�ளுக்கிந்சயயொை நைட்ரஜன் பிந்பபிநை 
ஏற்ெடுத்துகின்்றை. மூவிந்ய அமீன்�ளின் இத்தந�ய H – பிந்பபு �ொ்பெடுவதில்நல. 
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R N H N H N H

H R H

H R
ெல்சவறு அமீன்�ளின் க�ொதிநிநல வரிநே 
பின்வருமொறு 

CH3 NH2
..

> (CH3)2 NH
..

> (CH3)3 N
..

1 2 3> >° °°

அமீன்�ள, ஆல்�ைொல்�ந்ளக் �ொடடிலும் குந்றவொை க�ொதிநிநலயுந்யநவ. ஏகைனில் 
ஆக்சிஜநைக் �ொடடிலும் நைட்ரஜன் குந்றவொை எலக்ட்ரொன் தன்நமநயப கெற்றுள்ளதொல் N-H  
பிந்பெொைது -OH   பிந்பநெக் �ொடடிலும் குந்றவொை முநைவுத் தன்நமயுந்யது. 
அடடவநை : ஒபபிடத்தக்க மூைக்கூறு எநட உநடய அமீனகள், ஆல்கஹால்கள் ்மற்றும் 
ஆல்்கனகளின பகாதிநிநை 

வ.எண் சேரமம் மூலக்கூறு நிந்ற க�ொதிநிநல

1. CH (CH ) NH3 2 2 2 59 321

2. C H -NH-CH2 5 3 59 308

3. (CH ) N3 3 59 277

4. CH CH(OH)CH3 3 60 355

5. CH CH CH CH3 2 2 3 58 272.5

3) கநரதிைன 
குந்றவொை �ொரென் அணுக்�ந்ளக் க�ொண்டுள்ள அலிெொடடிக் அமீன்�ள நீரில் �ந்ரெநவ. 

ஏகைனில் இநவ�ள நீரு்ன் நைட்ரஜன் பிந்பபிநை ஏற்ெடுத்துகின்்றை. எனினும், 
அமீன்�ளின் மூலக்கூறு  நிந்ற அதி�ரிக்கும் செொது அநவ�ளின் �ந்ரதி்றன் குந்றகி்றது. ஏகைனில் 
நீர கவறுக்கும் ஆல்ந�ல் கதொகுதியின் உருவ்ளவு அதி�ரிக்கின்்றது. அமீன்�ள நீரில் �ந்ரவதில்நல. 
ஆைொல் கென்சீன், ஈதர செொன்்ற �ரிமக்�ந்ரபெொன்�ளில் எளிதில் �ந்ரகின்்றை. 
13.2.5 ்வதிப பண்புகள் 

அமீன்�ள நைட்ரஜன் அணுவின் மீது �ொ்பெடும் தனித்த இ்ரடந் எலக்ட்ரொன்�ள அநவ�ந்ள 
�ொ்ரத்தன்நம உந்யதொக்குகி்றது. சமலும் �ருக்�வர கெொரு்ளொ� கேயல்ெ்வும் �ொ்ர்மொய் 
அநமகி்றது. �னிம அமிலங�ளு்ன் உபபு�ந்ளத் தருகின்்றை. 
எடுத்துக்காடடு 

C6H5 NH2  +  HCl C6H5 NH3Cl-..

அ���
அ���ய��ேளாைர�

அமீனகளின காரவலிந்மக்காை ்காநவ 
நீரக்�ந்ரேலில், பின்வரும் ேமநிநல நிலவுகி்றது. இச்ேமநிநல கெரும்ெொலும் இ்து பு்றம் சைொக்கி 

உள்ளது எைசவ NaOH  உ்ன் ஒபபிடும் செொது அமீன்�ள வலிநம குந்றவொை �ொ்ரமொகும். 
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R NH2 + H -  OH
..

R NH3  +  OH -

�ொ்ரத்துவ மொறிலி K =
R-N H OH

R-NHb

+

3
-

2







 

[ ]
அமீன்�ள நீரிலிருந்து எந்த அ்ளவிற்கு நைட்ரஜன் அயனிநய (H+) ஏற்கும் தன்நமநய 

கெற்றுள்ளது என்ெதநை �ொ்ரத்துமொறிலி ( Kb ) ன் மூலம் அறியலொம். Kb   மதிபபு அதி�ம் அதொவது  
pKb ன் மதிபபு குந்றவு எனில், �ொ்ரம் வலிநமமிக்�து எை ைொம் அறிசவொம். 
அடடவநை : நீரக்கநரேலில் அமீனகளின pKb  ்மதிபபுகள், (NH3 ன pKb ்மதிபபு 4.74).

அமீன்�ள pKb அமீன்�ள pKb அமீன்�ள pK
b

NH2
. .

CH3 3.38 C2H5NH2 3.29 C6H5CH2 NH2
. .

4.70

(CH3)2 NH
. .

3.28 (C2H5)2 NH
. .

3.00 C6H5 NH
. .

CH3 9.30

(CH 3)  N
. .

4.22 (C2H5)3
. .
N 3.25 C6H5N (CH3)2

. .
8.92

அமீனகளின காரத்தனந்ம மீதாை அநவகளின வடிவந்மபபின விநைவு 
அமிலத்து்ன் ெஙகி்பெடுவதற்கு ஏதுவொ� நைட்ரஜன் மீதுள்ள எலக்ட்ரொன் இ்ரடந் 

அநமந்திருபெநத அதி�ரிக்கும் �ொ்ர்�ள அமீன்�ளின் �ொ்ரத்தன்நமநய அதி�ரிக்கின்்றை. 
ஆல்ந�ல் கதொகுதி செொன்்ற +I கதொகுதி�ள நைட்ரஜனு்ன் இந்க்�படடிருபபின் அநவ�ள 
நைட்ரஜன் மீதொை எலக்ட்ரொன் அ்ரத்தியிநை அதி�ரிக்�ச் கேய்கின்்றை. இதன் விந்ளவொ� 
எலக்ட்ரொன் இ்ரடந்யொைது புச்ரொட்ொநை ஏற்ெது எளிதொகி்றது. எைசவ, ஆல்ந�ல் அமீன்�ள 
அம்சமொனியொநவ வி் அதி� �ொ்ரத்தன்நம உந்யநவ. 
அ) ஆல்ந�ல் அமீனு்ன் (R- N H )

. .

2
 புச்ரொட்ொனின் விநைநயக் �ருதுசவொம். 

R N:

H

+ H+

H

> R N+

H

H

H

>

H N:

H

+ H+

H

H N

H

H

H

+

கார�

கார� அ�ேமா�ய� அய�

அ�ல�

அ�ல�

ஆ�ைக� அ�ேமா�ய� அய�

எலக்ட்ரொநை விடுவிக்கும் இயல்புந்ய ஆல்ந�ல் கதொகுதி R ஆைது அமீன்�ளில் உள்ள 
நைட்ரஜநை சைொக்கி 2

. .
(R-N H ) எலக்ட்ரொன் ை�்ர �ொ்ர்மொ� அநமகி்றது. சமலும், புச்ரொட்ொனு்ன், 
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தனித்த எலக்ட்ரொன் இ்ரடந் ெஙகிடுவநத ஊக்குவிக்கி்றது. எைசவ, அலிஃெொடிக் அமீன்�ளின் 
எதிரெொரக்�பெடும் �ொ்ரத்தன்நம பின்வரும் வரிநேயில் அநமகி்றது. 

R3N
. .

> R2NH
. .

> R-NH2
. .

(30) (20) (10)

சமற்�ண்டுள்ள வரிநேயொைது அநவ�ளின் நீரக்�ந்ரேலில் சீ்ரொ� இருபெதில்நல என்ெநத 
அட்வந்யில் க�ொடுக்�பெடடுள்ள அநவ�ளின் pKb   மதிபபு�ளிலிருந்து அறியலொம். 

அமீன்�ளின் �ொ்ரத்தன்நம ஒபபி் தூண்்ல் விந்ளவு, �ந்ரபெொசைற்்ற விந்ளவு க�ொளளி்த் 
தந் செொன்்ற விந்ளவு�ந்ள �ருத்தில் க�ொள்ள சவண்டும். 
கநரபபா்ைற்ை விநைவு 

நீரக்�ந்ரேலில் ெதிலீடுந்ந்த அம்சமொனியம் சைரயனி�ள ஆல்ந�ல் கதொகுதி�ளின் எலக்ட்ரொன் 
விடுவிக்கும்  (+I) விந்ளவு  மடடுமல்லொமல் நீர மூலக்கூறு�ளின் �ந்ரபெொசைற்்றத்தொலும் நிநலபபுத் 
தன்நம கெறுகின்்றை. அயனியின்  உருவ்ளவு அதி�ரிக்கும் செொது �ந்ரபெொசைற்்றம் குந்றகி்றது. 
சமலும், நிநலபபுத்தன்நமயும் குந்றவு. ஈரிந்ய மற்றும் மூவிந்ய அமீன்�ளில் க�ொளளி் 
தந்யின் �ொ்ர்மொ�, புச்ரொட்ொசைற்்றம் அந்ந்த அமீநை அணுகும் நீர மூலக்கூறு�ளின் 
எண்ணிக்ந� குந்றகி்றது. எைசவ �ொ்ரத்தன்நமயின் வரிநே பின்வருமொறு 

1˚  >  2˚  >  3˚

R N

H

H

H

OH2

OH2

OH2

> N

R

R H

H
>

OH2

OH2

R
R

R

N H OH2

                        1                                                2                                                         3

சமற்�ண்டுள்ள விந்ளவு�ளின் அடிபெந்யில், நீரக்�ந்ரேலில் ஆல்ந�ல் ெதிலீடு அந்ந்த 
அமீன்�ளின் �ொ்ர வலிநமயின் வரிநே பின்வருமொறு.  

(CH3)2NH  >   CH3 - NH2  >  (CH3)3N   >   NH3
........

.. .. .. ..
(C2H5)2 NH > (C2H5)3 N > C2H5 NH2 > NH3

+I விந்ளவு, க�ொளளி்விந்ளவு மற்றும் நீச்ரற்்ற விந்ளவு ஆகியைவற்றின் விந்ளவொ� 20 
அமீன் ஆைது அதி� �ொ்ரத்தன்நமயிநைப கெறுகி்றது. 
அனிலீனின கார வலிந்ம 

அனிலீனில் NH
2
 கதொகுதியிைொது கென்சீன்வந்ளயத்து்ன் சை்ரடியொ� இந்க்�பெடடுள்ளது. 

அனிலீனின் நைட்ரஜன் அணு மீதொை தனித்த இ்ரடந் எலக்ட்ரொன் கென்சீன் வந்ளயத்தினுள 
உள்ள்ங�ொத் தன்நமயிநைப கெற்றுள்ளது. எைசவ, புச்ரொட்ொசைற்்றத்திற்கு தனித்த எலக்ட்ரொன் 
கிந்க்�க்கூடிய வொய்பபு குந்றகி்றது. இதன் விந்ளவொ� அச்ரொசமடடிக் அமீன்�ள (அனிலீன்), 
அம்சமொனியொநவக்  ( NH3.) �ொடடிலும் குந்றவொை �ொ்ரத் தன்நமநயப கெறுகின்்றது.

ெதிலீ்ந்ந்த அனிலீனில், -CH3,-OCH3,-NH2   செொன்்ற எலக்ட்ரொநை விடுவிக்கும் 
இயல்புந்ய கதொகுதி�ள �ொ்ரத்தின் வலிநமயிநை அதி�ரிக்கின்்றை. சமலும் எலக்ட்ரொநை 
கெறும் இயல்புந்ய கதொகுதி�்ளொை - NO2,-X,-COOH  செொன்்றநவ �ொ்ரத்தின் வலிநமயிநைக் 
குந்றக்கின்்றது. 
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அடடவநை : பதிலிடபபடட அனிலீனகளின  pKb’s ்மதிபபுகள் (அனிலீனின pKb ்மதிபபு 9.376)

பதிலி pKb பதிலி pKb பதிலி pKb

o - CH3
9.60 m - CH3

9.31 p - CH3
8.92

o - NH2
9.52 m - NH2

9.00 P - NH2
7.83

o - OCH3
9.52 m - OCH3

9.70 p - OCH3
8.70

o - NO2
14.30 m - NO2

11.52 p - NO2
13.00

o - Cl 11.25 m - Cl 10.52 p - Cl 10.00

அமீன்�ளின் ஒபபீடடு �ொ்ரத்துவ வரிநே பின்வருமொறு 
ஆல்ந�ல் அமீன்�ள >அரஅல்ந�ல் அமீன்�ள > அம்சமொனியொ > N – அரஅல்ந�ல் அமீன்�ள > 

அந்ரல் அமீன்�ள 
13.2.6  அமீனகளின ்வதிபபண்புகள்
1) ஆல்நக்ைற்ைம்  

அமீன்�ள, ஆல்ந�ல் சைநலடு�ளு்ன் விநைெடடு  20 மற்றும் 30 மற்றும் ைொன்கிந்ய 
அம்சமொனியம் உபபுக்�ந்ள கதொ்ரச்சியொ�த் தருகி்றது.  

R NH2

CH3Br R NH CH3 + HBr

2 CH3Br

3 CH3Br

R N (CH3)2  + 2HBr

20
 - 

30 - 

R N (CH3)3 Br

அ��

அ��

நா��ைணய அ�ேமா�ய� உ��

2) அநே்ைற்ைம்  
அலிெொடடிக் / அச்ரொசமடடிக் ஓரிந்ய மற்றும் ஈரிந்ய அமீன்�ள பிரிடின் முன்னிநலயில் 

அசிடந்ல் குச்ளொந்ரடுன் அல்லது அசிடடிக் அமில நீரிலியு்ன் விநைெடடு N – ஆல்ந�ல் 
அசிட்நமந்த் தருகி்றது. 

எடுத்துக்�ொடடு

C2H5 NH2 + CH3 C

O

Cl C2H5 NH C

O

CH3 + HCl

எ��ல�� அ��ைட��ேளாைர�

���

N – எ���அ��டைம� 

3) ஸகாடடன – பபௌ்மனவிநை  
 அனிலீன் ஆைது NaOH  முன்னிநலயில் கென்ேொயில் குச்ளொந்ரடு்ன் விநைெடடு N 

– பீநைல் கென்ேநமநைத் தருகி்றது. இவ்விநை ஸ�ொட்ன் – கெௌமன் விநை எைபெடுகி்றது. 
அநேசலற்்றம் மற்றும் கென்ேொயிசலற்்ற விநை�ள �ருக்�வர கெொருள ெதிலீடடு விநை�்ளொகும். 
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C6H5    NH2  +  C6H5 C

O

Cl C6H5 NH C

O

C6H5  + HCl

அ��� ெப�சா���ேளாைர�

���

N – 	ைன� ெப�சைம� 

4) நைடரஸ அமிைத்துடன விநை 
மூன்றுவந�யொை அமீன்�ளும், விநை நி�ழ் இ்த்தில் NaNO  and HCl 2  மற்றும் அ்ர HCl  �லந்து 

உருவொக்�பெடும் நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் கவவ்சவறு முந்றயில் விநைபுரிகின்்றை.  
அ) ஓரிநைய அமீனகள்
i)  எத்தில் அமீன் நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைபுரிந்து நிநலபபுத் தன்நமயற்்ற எத்தில் 

ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந்த் தருகி்றது. சமலும் இது நைட்ரஜநை கவளிசயற்றி எத்தைொநல 
உருவொக்குகி்றது. 

C2H5 NH2 + HNO2
NaNO2

HCl
[ C2H5N2Cl ]

H2O
C2H5OH + N2

எ��� அ�� எ�தனா� �ைல���
த�ைமயற�

அட	

ii)  அனிலீன் குந்றவொை கவபெநிநலயில் (273 K – 278K) நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைெடடு 
கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந்த் தருகி்றது. இது குந்றவொை சை்ரம் மடடுசம நிநலபபுத் 
தன்நம உந்யது. சமலும் அந்ற கவபெநிநலயில் கூ் இது கமதுவொ� சிநதவந்கி்றது. 
இவ்விநை ந்யசேொ ஆக்�ல் விநை எைபெடுகி்றது.

+ NaNO2 + 2HCl

NH2
273 - 278K + NaCl + 2H2O

N2 Cl

அ��� ெப���ைடயேசா�ய�
�ேளாைர

ஆ) ஈரிநைய அமீனகள் 
ஆல்ந�ல் மற்றும் அந்ரல் ஈரிந்ய அமீன்�ள நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைபுரிந்து மஞ்ேள 

நி்ற எண்க்ய் செொன்்ற N – நைட்ரசேொ அமீநைத் தருகி்றது. இது நீரில் �ந்ரவதில்நல. 

+ HON = O

NH

CH3

NaNO2

.HCl - H2O

N - N = O

CH3

N – ெம��� அ���
N – ைந�ரேசா ெம���
�ைன� அ
�
(ம�ச� �ற எ�ெண�) 

அட�

இவ்விநை லிெரசமன் நைட்ரசேொ சேொதநை எைபெடுகி்றது. 
இ) மூவிநைய அமீன 
i)  அலிெொடடிக் மூவிந்ய அமீன் நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைபுரிந்து நீரில் �ந்ரயக்கூடிய 

டந்ர ஆல்ந�ல் அம்சமொனியம் நைடந்ரட உபபிநைத் தருகி்றது. 
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(CH3)3N + HNO2 [(CH3)3NH] NO2

�ைரெம��� அ�� �ைரெம��� அ�ேமா�ய�
ைந�ைர�

ii)  அச்ரொசமடடிக் மூவிந்ய அமீன், நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் 273K கவபெநிநலயில் விநைபுரிந்து 
p – நைட்ரசேொ சேரமத்நதத் தருகி்றது.

N

CH3 CH3

HNO2

(NaNO2 + .HCl)

N

CH3 CH3

N = O
N,N – ைடெம���

அ���
p – ைந�ரேசா N, N – ைட

ெம��� – அ���

அட�

5) காரநபைமீன ்ோதநை 
அலிெொடடிக் (அல்லது) அச்ரொசமடடிக் ஓரிந்ய அமீன்�ள குச்ளொச்ரொெொரம் மற்றும் ஆல்�ைொல் 

�லந்த KOH உ்ன் விநைபுரிந்து அருகவறுக்�த்தக்� ம்முந்ய ஐசேொேயநைடு�ந்ளத்  
(�ொரநெலமீன்) தருகின்்றை. இவ்விநை �ொரநெலமீன் சேொதநை என்்றநைக்�பெடுகி்றது. 
இச்சேொதநை ஓரிந்ய அமீன்�ந்ள �ண்்றியப ெயன்ெடுகி்றது. 

C2H5 - NH2 + CHCl3 + 3KOH C2H5 - NC + 3KCl + 3H2O
எ��� அ�� �ேளாேராபா�� எ��� ஐேசா அயைன


6) கடுகு எண்பைய விநை 
i)  ஓரிந்ய அமீன்�ந்ள �ொரென் ந்ேல்நெடு்ன் (CS2) விநைெடுத்தும் செொது,  

N – ஆல்ந�ல்ந்தசயொ �ொரெொமிக் அமிலம் உருவொகி்றது. இதனு்ன் HgCl2  சேரத்து 
விநைெடுத்தும் செொது ஆல்ந�ல்ஐசேொதசயொேயசைட உருவொகி்றது. 

CH3 - N -H + C = S CH3  -  NH - C - SH CH3 - N = C= S  + HgS  + 2HCl
HgCl2

S S

H

ெம��� அ��

N – ெம��� ைடதேயா
காபா�
 அ�ல�

ெம��� ஐேசாதேயா
சயேன� (க��
எ�ெண�� மண�)

ii)  அனிலீநை �ொரென்ந் ேல்நெடு்ன் விநைெடுத்தும் செொது, s-ந்பீநைல் தசயொயூரியொ 
உருவொகி்றது.

NH

NH

H

H
+S C S

-H2S

NH

NH
C =S

.HCl
N = C = S

அ��� S – ைட�ைன�
தேயா��யா

�ைன� ஐேசாதேயா சயேன�

அட


இவ்விநை ைொஃபமனின் �டுகு எண்க்ய் விநை அநைக்�பெடுகி்றது. இவ்விநையும் 
ஓரிந்ய அயனி�ந்ள �ண்்றிய ெயன்ெடுகி்றது. 
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7. அனிலீனின எைக்டரான கவரபபாருள் பதிலீடடு விநை 
-N H

..

2  கதொகுதியொைது ஒரு வலிநமயொை கி்ளரவுறுத்தும் 
கதொகுதியொகும். அனிலீனில் 2NH  கதொகுதியொைது கென்சீன் 
வந்ளத்து்ன் சை்ரடியொ� இந்க்�பெடடுள்ளது. நைட்ரஜன் மீதுள்ள 
தனித்த எலக்ட்ரொன் இ்ரடந்யொைது கென்சீன் வந்ளயத்து்ன் 
உ்னிநேவில் ஈடுெடுகி்றது. இதன் விந்ளவொ� ஆரசதொ மற்றும் ெொ்ரொ 
இ்ங�ளில் எலக்ட்ரொன் அ்ரவு அதி�ரிக்கின்்றது. எைசவ எலக்ட்ரொன் 
�வர கெொருள ஆரசதொ மற்றும் ெொ்ரொ இ்ங�ந்ள தொக்� வொய்பபு 
ஏற்ெடுகி்றது. 
i) பு்ராமி்ைற்ைம்

அனிலீன் 2 2Br  / H O  உ்ன் விநைெடடு கவண்நம நி்ற வீழ்ெடிவொை 2,4,6 – டந்ர புச்ரொசமொ 
அனிலீநைத் தருகி்றது.

Br2 / H2O
 Br2 / CH3COOH

NH2
..

BrBr
NH2
..

Br

அ���

அ�ல�

2,4,6 – �ைர�ேராேமா அ���
(ெவ�ைம 
ற��ப��) 

சமொசைொ புச்ரொசமொ கெறுதி�ந்ளப கெ்ற, - NH2  கதொகுதியொைது அநேசலற்்றம் அந்யச் 
கேய்யபெடடு அதன் விநைத்தி்றன் குந்றக்�பெடுகி்றது.

(CH3CO)2O
- CH3COOH

Br2/CH3COOH
-HBr

Br

H3O+

-CH3COOH

NH2
..

NH C

O

CH3 NH C

O

CH3
NH2
..

Br
���� அ��டா�ைல�

p – �ேராேமா
அ��டா�ைல� 

p – �ேராேமாஅ���
(	த�ைம �ைள ெபா��) 

அனிலீநை அசிடந்சலற்்றம் அந்யச் கேய்யும் செொது, நைட்ரஜனின் தனித்த இ்ரடந் 
எலக்ட்ரொன் ஆைது அருகில் உள்ள �ொரெநைல் கதொகுதியு்ன் உ்னிநேவில் ஈடுெடுவதொல் 
உள்ள்ங�ொத் தன்நமநயப கெறுகி்றது. எைசவ நைட்ரஜனின் தனித்த எலக்ட்ரொன் கென்சீன் 
வந்ளயத்தில் உள்ள்ங�ொத் தன்நமநய ஏற்ெடுத்த வொய்பபு குந்றகி்றது.

NH C CH3
..

O

NH C

O.. ....

..

CH3

எைசவ எலக்ட்ரொன் �வர கெொருள ெதிலீடடு விநை�ளில் அசிட்மிசைொ கதொகுதியின் 
கி்ளரவுறுத்தும் தி்றன் குந்றவு.

NH2
δ

δ δ

δ E+

எல��ரா� கவ�ெபா��
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i) நைட்ரா ஏற்ைம் 
அனிலீனின் சை்ரடி நைடச்ரொ ஏற்்றத்திைொல் o- மற்றும் p-நைடச்ரொ அனிலீன் உருவொகி்றது. 

இதனு்ன் ஆக்சிஜசைற்்றத்தின் �ொ்ர்மொ� அ்ர நி்ற தொர (tars) உருவொகி்றது. சமலும் வலிநமமிக்� 
அமில ஊ்�த்தில் அனிலீன் புச்ரொட்ொசைற்்றம் அந்ந்து அனிலீனியம் அயனிநயத் தருவதொல் m- 
நைடச்ரொ அனிலீன் உருவொகி்றது. 

HNO3

H2SO4

NH2 NH2

NO2

+

NH2

NO2

NH2

+
NO2

ெொ்ரொ விந்ளகெொருந்ளப கெ்ற, அசிடடிக் அமில நீரிலியு்ன் விநைபெடுத்தி அசிடந்சலற்்றம் 
அந்யச் கேய்வதன் மூலம் - NH2  கதொகுதி ெொது�ொக்�பெடுகி்றது. பின்ைர, நைடச்ரொ ஏற்்ற 
விந்ளகெொருள நீ்ரொற்ெகுபெந்யச் கேய்து விந்ளகெொருள கெ்றபெடுகி்றது.

NH2

(CH3CO)2O HNO3

H2SO4, 288K H+ / H2O

NHCOCH3 NHCOCH3

NO2

NH2

NO2
அ��டா�ைல� p – ைந�ேராஅ���ைல� p – ைந�ேரா அ��� 

���

iii) ேல்்பா்ைற்ைம் 
அனிலீன் அ்ர H SO2 4  உ்ன் விநைபுரிந்து அனிலீனியம் நைட்ரஜன் ேல்செடந்த் தருகி்றது. 

இதநை 453 – 473K ல் H SO2 4  உ்ன் விநைபெடுத்த p- அமிசைொ கென்சீன் ேல்ெொனிலிக் அமிலத்நத 
முதன்நம விந்ளகெொரு்ளொ� தருகி்றது. 

 H2SO4 HNO3

NH2 NH3HSO4 NH2

..

SO3H

NH4

SO3

����

அ��டா�ைல�
ைஹ�ரஜ� சேப� சபா�
	 அ�ல� ���ட� அய�

அட�

அனிலீன் பீரி்ல் கி்ரொபட விநைக்கு உடெடுவதில்நல. அனிலீன் �ொ்ரத்தன்நமயுந்யது 
எை ைொம் அறிசவொம். சமலும் இது தைது தனித்த இ்ரடந் எலக்ட்ரொநை AlCl3  செொன்்ற லூயி 
அமிலத்திற்கு வைஙகி சேரக்ந� விந்ளகெொருந்ள உருவொக்குவதன் �ொ்ர்மொ� எலக்ட்ரொன் 
�வரகெொருள ெதிலீடடு விநை நி�ழ்வது தடுக்�பெடுகி்றது. 

13.3 நடய்ோனியம் உபபுகள் 
13.3.1 அறிமுகம் 

அச்ரொசமடடிக் அமீன்�ந்ள NaNO +HCl2( )  �லநவயு்ன் விநைபெடுத்தும் செொது 
ந்யசேொனியம் உபபு�ள உருவொகின்்றை எை ைொம் �ற்்றறிந்துளச்ளொம். இநவ�ள குந்றவொை 
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சை்ரத்திற்கு மடடுசம நிநலபபுத்தன்நம உந்யதொ� இருக்கின்்றை. எைசவ தயொரித்த உ்சைசய 
ெயன்ெடுத்தபெடுகின்்றை. 
எடுத்துக்காடடு 

N : Cl :

 

N : Br :N H3C N N : BF4O2N N

ெப��� ைடய ேசா�ய�
�ேளாைர� p – ெடா��� ைடயேசா�ய�


ேராைம� 
p – ைந�ேராெப��� ைடயேசா�ய�\
ெட�ரா 
�ேராேபாேர� 

13.3.2  உடனிநேவு அந்மபபு 
அமீன் ந்யசேொனியம் அயனியின் மீதொை சைரமின்சுநம கென்சீன் வந்ளயம் முழுநமக்கும் வி்ரவும் 

தன்நமநய கெற்றிருபெதொல் அரீன்ந்யசேொனியம் உபபு�ள நிநலபபுத் தன்நமநயப கெறுகின்்றை. 

N : N :
..

N N N N :
..

N N :
.. ..

N N :

கென்சீன் ந்சேொனியம் உபபின் உ்னிநேவு அநமபபு�ள 

13.3.3 நடய்ோனியம் உபபுகநை தயாரிக்கும் முநைகள் 
அனிலீன் கென்சின் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந்த் தரும் என்ெநத நைட்ரஸ அமிலத்து்ன்  

( NaNO2 + HCl) �லநவ 273Kல்) விநைபுரிந்து ைொம் ஏற்�ைசவ �ற்்றறிந்துளச்ளொம். 
13.3.4 இயற்பண்புகள் 
•  கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு, நி்றமுற்்ற ெடி� திண்மம் 
•  நீரில் ைன்கு �ந்ரகின்்றை சமலும் குளிரந்த நீரில் நிநலபபுத்தன்நம உந்யது எனினும் மித 

கவபெ நீரில் விநைபுரிகி்றது. 
•  இநவ�ளின் நீரத்த �ந்ரேல்�ள லிடமஸ உ்ன் ைடுநிநலத் தன்நமநய �ொடடுகி்றது. சமலும் 

அயனி�்ளொ� �ொ்பெடுவதொல் மின்�்த்தும் தன்நமநயப கெற்றுள்ளது. 
•  கென்சீன்ந்யசேொனியம் க்ட்ரொபுளுச்ரொ செொச்ரட நீரில் �ந்ரகி்றது. சமலும் 

அந்றகவபெநிநலயில் நிநலபபுத் தன்நம உந்யது. 
13.3.5 ்வதி விநைகள் 

கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு இருவந�யொை சவதி விநை�ந்ளத் தருகி்றது. 
A.  நைட்ரஜநை இைந்து ைந்கெறும் ெதிலீடடு விநை�ள: இவ்விநை�ளில், ந்யசேொனியம் 

கதொகுதியொைது, X ,CN ,H ,OH- - - -  செொன்்ற �ருக்�வர கெொருட�்ளொல் ெதிலீடு அந்கி்றது. 
B.  ந்யசேொ கதொகுதி நீங�ொதிருக்கும் விநை�ள: எ.�ொ இந்பபு விநை 
A.  நைடரஜநை இழந்து ைநடபபறும் பதிலீடடு விநைகள் 
1. நஹடரஜைால் இடபபபயரச்சி 

நைசெொெொஸெ்ரஸ அமிலம் அல்லது குப்ரஸ அயனியின் முன்னிநலயில் எத்தைொல் செொன்்ற 
வலிநம குந்ற ஒடுக்கும் �ொ்ரணி�ந்ளக் க�ொண்டு கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந் 
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ஒடுக்�மந்யச் கேய்யும் செொது கென்சீன் உருவொகி்றது. இவ்விநை தனிஉறுபபு ேஙகிலி விநை 
வழிமுந்ற�நயப பின்ெற்றி நி�ழ்கி்றது. 

C H -N Cl +H PO +H O C H +H PO +HCl+N

C H -N Cl

6 5

+

2
-

3 2 2
CuCl

6 6 3 2

6 5

+
-

 → ↑3

2 ++CH CH OH C H +N +CH CHO+HCl3 2 6 6 2 3→

அ) ோனட்்மயர விநை 
புதிதொ�த் தயொரிக்�பெட் கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு மற்றும் குப்ரஸ ைொநலடு 

�ந்ரேல்�ந்ள ஒன்க்றொக்ொன்று சேரக்கும் செொது, அந்ரல் ைொநலடு�ள உருவொகின்்றை. 
இவ்விநை ேொன்டசமயர விநை என்்றநைக்�பெடுகி்றது. கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந் 
குப்ரஸ ேயநைடு்ன் விநைெடுத்த, ேயசைொகென்சீன் உருவொகி்றது. 

C6H5 - N2Cl

Cu2Cl2 / HCl
C6H5 - Cl + N2

Cu2Br2/HBr
C6H5 - Br + N2

Cu CN / KCN
C6H5 - CN + N2

ெப���
ைடயேசா�ய�
�ேளாைர�

�ேளாேராெப���

�ேராேமாெப��� 

சயேனாெப���

ஆ) காடடர்மான விநை 
கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந், நைடச்ரொ குச்ளொரிக் / நைடச்ரொபுச்ரொமிக் அமிலம் 

மற்றும் �ொபெர தூளு்ன் சேரத்து விநைெடுத்துவதன் மூலமும் குச்ளொச்ரொ / புச்ரொசமொ அமீன்�ந்ளப 
கெ்றலொம். 

C6H5 - N2Cl
Cu / HCl C6H5 - Cl + N2

Cu / HBr
C6H5 - Br + N2

ெப���
ைடயேசா�ய�
�ேளாைர� 

�ேளாேராெப���

�ேராேமா ெப���

�ொட்ரமொன் விநைநயக் �ொடடிலும் ேொன்டசமயர விநையில் அதி� அ்ளவு விந்ளகெொருள 
உருவொகி்றது. 
3. அ்யாடிைால் பதிலீடு 

கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடின் நீரக்�ந்ரேநல KI உ்ன் க�ொதிக்�நவக்கும் செொது 
அயச்ொகென்சீன் உருவொகி்றது. 

C H -N
+

Cl-+KI C H + KCl+NI6 5 2 6 5 2®
அயேடாெப���
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4. புளூரிைால் பதிலீடு (Baltz – schiemann reaction) 
கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந் புளுச்ரொசெொரிக் அமிலத்து்ன் விநைெடுத்தும் செொது, 

கென்சீன் ந்யசேொனியம் க்ட்ரொ புளுச்ரொ செொச்ரட வீழ்ெடிவொகி்றது. இதநை கவபெபடுத்தும் செொது 
சிநதவந்ந்து புளுச்ரொகென்சீநைத் தருகி்றது. 

C6H5 - N2Cl + HBF4 C6H5 - N2BF4 C6H5 - F + BF3 + N2
 

��ேராேபா�� 
அ�ல�

ெப���  ைடயேசா�ய�
ெட
ரா ��ேராேபாேர


��ேராெப���

5. நஹடராக்சில் பதாகுதியால் பதிலீடு 
அதி� அ்ளவு க�ொதிக்கும் நீரில் கென்சீன்ந்யசேொனியம் �ந்ரேநல சேரக்கும் செொது பீைொல் 

உருவொகி்றது. 

C6H5- N2Cl  + H2O 283K C6H5 - OH + N2 + HCl
�னா�

6. நைட்ரா பதாகுதியால் பதிலீடு 
ந்யசேொனியம் புளுச்ரொசெொச்ரடந் �ொபெர முன்னிநலயில் நீரத்த சேொடியம் நைடந்ரட 

�ந்ரேலு்ன் சேரத்து க�ொதிக்� நவக்கும் செொது ந்யசேொனியம் கதொகுதியொைது, -NO2  கதொகுதியொல் 
ெதிலீடு கேய்யபெடுகி்றது. 

C6H5 - N2Cl + HBF4 C6H5 - N2BF4

NaNO2

Cu,
C6H5 - NO2 + N2 + NaBF4

��ேராேபா�� 
அ�ல�

ைந�ேராெப��

7. அநரல் பதாகுதியால் பதிலீடு (காம்பபரக் விநை) 
சேொடியம் நைட்ரொக்நஸேடு முன்னிநலயில், கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ர்ொைது 

கென்சீனு்ன் விநைபுரிந்து நெபீநைநலத் தருகி்றது. இவ்விநை �ொம்கெரக் விநை எைபெடும். 

N2Cl +H
NaOH

+  N2 + HCl

ெப��� ைப�ைன� 
8. காரபாக்சிலிக் பதாகுதியால் பதிலீடு 

ந்யசேொனியம் புளுச்ரொசெொச்ரடந் அசிடடிக் அமிலத்து்ன் கவபெபெடுத்தும் செொது 
கென்ேொயிக் அமிலம் உருவொகி்றது. அலிெொடடிக் �ொரெொக்சிலிக் அமிலங�ந்ள அச்ரொசமடடிக் 
�ொரெொக்சிலிக் அமிலங�்ளொ� மொற்றுவதற்கு இவ்விநை ெயன்ெடுகி்றது. 

C6H5 - N2BF4  + CH3 - COOH C6H5 - COOH + BF3 + CH3F

ெப�சா��  
அ�ல�

ெப��� ைடயேசா�ய�
�ேரா ேபாேர


B. நடய்ோ பதாகுதி நீஙகாதிருக்கும் விநைகள் 
9.  SnCl  / HCl2 , Zn தூள / CH3COOH, சேொடியம் நைடச்ரொேல்நெட, சேொடியம் ேல்நெட செொன்்ற 

ஒடுக்கும் �ொ்ரணி�ள கென்சீன் ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரந் பீநைல் நைட்ரசீைொ� 
ஒடுக்�மந்யச் கேய்கி்றது. 
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N2Cl
SnCl2 + HCl

 Na2SO3
NHNH2

....
(அ�ல�)

10. இநைபபு விநைகள் 
எலக்ட்ரொன் அ்ரவிநை அதி�மொ�க் க�ொண்டுள்ள அனிலீன், பீைொல் செொன்்ற அச்ரொசமடடிக் 

சேரமங�ளு்ன் கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு்ன் விநைபுரிந்து பி்ர�ொேமொை நி்றமுந்ய 
அசேொசேரமங�ந்ள உருவொக்குகி்றது. கெொதுவொ� இந்பெொைது ெொ்ரொ இ்த்தில் நி�ழ்கி்றது. ெொ்ரொ 
இ்த்தில் சவக்றொரு கதொகுதி இ்ம் கெற்றிருபபின் இந்பபு ஆரசதொ இ்த்தில் நி�ழும். -N Cl2

+
-  க்கு 

ெொ்ரொ இ்த்தில் எலக்ட்ரொன் விடுவிக்கும் இயல்புந்ய ஒரு கதொகுதி இ்ம் கெற்றிருபபின் இந்பபு 
விநைபுரியும் தன்நம அதி�ரிக்கி்றது. 

N NCl

H OH

pH (9-10)
   (OH)

273 - 278K
N = N OH

H NH2

pH (4 -5)

273 - 278K
N = N NH2

CH3 OH
pH (9-10)

273 - 278K
OHCH3

N = N -C6H5p - 

ெப���
ைடயேசா�ய� 

�னா� 

அ��� 

ரசா� 

P –  ைஹ
ரா	� அேசாெப��� 
(ஆர�� �ற சாய�)

P – அ�ேனா அேசாெப��� 
(ம�ச� �ற சாய�) 

2 –  �ைன� அேசா 
– 4 –  ெம����னா� 

+

சை்ரடி சைலஜசைற்்றத்தின் மூலம் அந்ரல் புளுந்ரடு�ள மற்றும் அசயொந்டு�ந்ள தயொரிக்� 
இயலொது. சமலும் குச்ளொச்ரொ கென்சீனில் குச்ளொரினுக்கு ெதிலொ� ேயசைொ கதொகுதிநய ெதிலீடு 
அந்யச் கேய்யவும் இயலொது. அத்தந�ய சைசலொ, ேயசைொ, -OH, NO2  செொன்்ற கதொகுதி�ந்ள 
உந்ய சேரமங�ந்ள உருவொக்� கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு ஒரு மி�ச்சி்றந்த 
விநைஇந்நிநலப கெொரு்ளொகும். இந்பபு விநையின் மூலம் கெ்றபெடும் ந்யசேொ சேரமங�ள 
நி்றமுந்யநவ. சமலும் ேொயங�்ளொ�ப ெயன்ெடுகின்்றை.

13.4 ேயநைடுகள் ்மற்றும் ஐ்ோேயநைடுகள் 
13.4.1 அறிமுகம் 

இநவ�ள நைடச்ரொேயனிக் அமிலத்தின் (HCN) கெறுதி�்ளொகும். சமலும் பின்வரும் இரு 
இயஙகு ேமநிநல மொற்றியங�ளில் �ொ்பெடுகி்றது. 

H C H N CN
ைஹ�ரேராசய�� அ�ல� ைஹ�ரஜ� ஐேசாசயைன� 

இரு வந�யொை ஆல்ந�ல் கெறுதி�ந்ள உருவொக்�லொம். நைட்ரஜன் ேயநைடில் உள்ள 
H – அணுநவ ஆல்ந�ல் கதொகுதியொல் ெதிலீடு கேய்வதொல் உருவொவது ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ள  
(R-C N).≡  எை அறியபெடுகின்்றை. சமலும் நைட்ரஜன் ஐசேொ ேயநைடில் உள்ள H – அணுவொைது 
ெதிலீடு கேய்யபெடின் உருவொவது ஆல்ந�ல் ஐசேொேயநைடு�ள (R-N C)  எைபெடுகின்்றை.  
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IUPAC கெயரிடும் முந்றயில், ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ள ஆல்ச�ன் நைடந்ரல்�ள எைவும் அந்ரல் 
ேயநைடு�ள அரீன் �ொரசெொநைடந்ரல்�ள எைவும் அநைக்�பெடுகின்்றை.
அடடவநை : ேயநைடுகளுக்கு பபயரிடுதல் 

சேரமம்
(கெொதுவொை கெயர அநமபபு 
வொய்பெொடு, IUPAC கெயர)

IUPAC கெயர
முன்கைொடடு இ் 

அநமவு எண்ணு்ன்
மூல 

வொரத்நத
முதன்நம 

பின்கைொடடு
இ்ரண்்ொம் 

நிநல 
பின்கைொடடு

அசிடச்ொ நைடந்ரல் 
CH -CN3

ஈத்சதன் நைடந்ரல் 
– ஈத் ஏன் நைடந்ரல்

பு்ரபபியசைொ நைடந்ரல் 
CH CH -CN3 2

பு்ரபசென் நைடந்ரல்
– பு்ரப ஏன் நைடந்ரல் 

பியூடச்ரொநைடந்ரல்
CH CH CH -CN3 2 2

பியூடச்ன் நைடந்ரல்
– பியூட ஏன் நைடந்ரல்

ஐசேொபியூடச்ரொ நைடந்ரல் 
3CH -CH-CN

CH3

2 ,கமத்தில் ,பு்ரபசென் நைடந்ரல் 

2 – கமத்தில் பு்ரப ஏன் நைடந்ரல்

கென்சேொ நைடந்ரல் 

C H -CN6 5

கென்சீன் �ொரசெொநைடந்ரல்
– கென்சீன் �ொரசெொ நைடந்ரல்

H3C CH

CN

CH2 COOH

3 – ேயசைொ பியூட்ைொயிக் அமிலம் 
3- ேயசைொ பியூட அன் ஆயிக் 

அமிலம் 

C2H5 C

Cl

CH3

CH2 CN

Br

2-புச்ரொசமொ – 3 – குச்ளொச்ரொ
3- கமத்தில் கென்ச்ன் நைடந்ரல்

3 – புச்ரொசமொ 
3- குச்ளொச்ரொ 
3- கமத்தில்

கென்ட ஏன் நைடந்ரல்

13.4.2 ேயநைடுகநைத் தயாரிக்கும் முநைகள் 
1. ஆல்நகல் ஹாநைடுகளிலிருந்து பபறுதல் 

ஆல்ந�ல் ைொநலடு�ந்ள NaCN (அல்லது) KCN �ந்ரேலு்ன் விநைெடுத்தும் செொது, ஆல்ந�ல் 
ேயநைடு�ள உருவொகின்்றை. இவ்விநையில் ஒரு புதிய �ொரென் – �ொரென் பிந்பபு உருவொகி்றது. 
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எடுத்துக்காடடு 

 

KCN  + CH3CH2
 - Br CH3CH2 - CN + KBr

�ர�ேப� ைந�ைர� எ��� �ேராைம�

இம்முந்றயில் அந்ரல்ேயநைந் தயொரிக்� இயலொது. �ருக்�வர கெொருள ெதிலீடடு 
விநை�ளில் அநவ�ளின் குந்றவொை விநைபுரியும் தன்நமசய இதற்கு �ொ்ர்மொகும். அந்ரல் 
ேயநைடு�ள ேொன்டசமயர விநை மூலம் தயொரிக்�பெடுகின்்றை. 
2. ஓரிநைய அந்மடுகள் ்மற்றும் ஆல்டாக்நேம்கநை P O2 5  உடன ்ேரத்து நீரகற்றுதல். 

CH3 - CONH2
P2O5

- H2O
CH3 - CN CH3 - CH=NOH

P2O5

-H2O
CH3 - CN

அ��டா�டா�ைச� அ��டைம� ஈ�ேத� ைந�ைர�

3. 2 5P O  உடன அம்்்மானியம் காரபாக்சி்ைட நீரகற்ைம்

CH3 - COONH4

P2O5 CH3 - CN + 2H2O

அ�ேமா�ய� அ��ேட� ஈ�ேத� ைந�ைர 

ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ந்ள அதி� அ்ளவில் தயொரிக்� இம்முந்ற ெயன்ெடுகி்றது. 
4. கிரிக்ைாரடு விநைபபாருளிலிருந்து பபறுதல் 

கமத்தில் கமக்னீசியம் புச்ரொநமந் ேயசைொஜன் குச்ளொந்ரடு்ன் (Cl - CN)  விநைெடுத்தும் 
செொது ஈத்சதன் நைடந்ரல் உருவொகி்றது. 

CH3 - MgBr +  Cl CN CH3 - CN + Mg
Br

Cl

ெம��� ெம���ய� �ேராைம� ஈ�ேத� ைந
ைர�

13.4.3 ேயநைடுகளின பண்புகள் 
இயற்பண்புகள்

ெதிைொன்கு �ொரென் அணுக்�ள வந்ர க�ொண்டுள்ள சேரமங�ள நி்றமற்்ற குறிபபி்த்தகுந்த 
இனிபபு ம்முந்ய தி்ரவங�்ளொகும். உயர �ொரென் அணுக்�ந்ளக் க�ொண்டுள்ள சேரமங�ள ெடி� 
திண்மங�்ளொகும். இநவ�ள நீரில் ஓ்ர்ளவிற்கு �ந்ரகின்்றை. ஆைொல் �ரிம �ந்ரபெொன்�ளில் ைன்கு 
�ந்ரகின்்றை. இநவ�ள ைச்சுத் தன்நமயுந்யது. 

ஒத்த அசிடந்லீன்�ளு்ன் ஒபபிடும் செொது, இநவ�ள அதி� க�ொதிநிநலநயக் க�ொண்டுள்ளை. 
ஏகைனில் இநவ�ள அதி� இருமுநை திருபபுத்தி்றன் மதிபநெக் க�ொண்டுள்ளை. 
13.4.4 ்வதிப பண்புகள் 
1. நீராற்பகுபபு 

�ொ்ரம் அல்லது நீரத்த �ரிம அமிலங�ளு்ன் கவபெபெடுத்தும் செொது, ேயநைடு�ள 
நீ்ரொற்ெகுபெந்ந்து �ொரெொக்சிலிக் அமிலங�ந்ளத் தருகின்்றை. 
எடுத்துக்காடடு
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CH3 - CN + H2O
H2O2 / OH-

CH3 - C - NH2

2H2O / H+
CH3 - C - OH

O O

ஈ�ேத�ைந�ைர� ப�� �ரா� ப�� அ��டைம� ��ைமயான 
�ரா�ப�� 

அ���� அ�ல�

2. ஒடுக்கம் 
LiAlH  (or) Ni / H

4 2
 அல்லது LiAlH  (or) Ni / H

4 2
 க�ொண்டு ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ந்ள ஒடுக்�மந்யச் கேய்யும் செொது 

ஓரிந்ய அமீன்�ள உருவொகின்்றை. 
CH3 - CN + 2H2

Ni CH3 - CH2 - NH2

ஈ�ேத� ைந�ைர� எ�தனைம� 

3. குறுக்கவிநை 
அ. ்தாரப (Thorpe) நைடநரல் குறுக்க விநை 

a–H அணுநவக் க�ொண்டுள்ள இரு மூலக்கூறு ஆல்ந�ல் நைடந்ரல்�ள சேொடியம் / ஈதர 
முன்னிநலயில் சுய குறுக்�மந்ந்து இமிசைொ நைடந்ரநலத் தருகின்்றது. 

CH3CH2 - C CH2 - CN
Na

CH3CH2 - C - CH -CN

NH
..

CH3

CH3

N  +

�ர�ேப� ைந�ைர� 

3 – இ�ேனா – 2 – ெம�
� 
ெப�ேட�ைந�ைர� 

ஈத�

ஆ.  α  நைட்ரஜநைக் க�ொண்டுள்ள நைடந்ரல்�ள எஸ்ர�ளு்ன் ஈதரில் உள்ள சேொ்நமடு 
முன்னிநலயில் குறுக்� விநைக்கு உடெடடு கீடச்ொநைடந்ரல்�ந்ளத் தருகின்்றது. 
இவ்விநை கலநவன் மற்றும் கைௌேர "Levine and Hauser" அசிடந் சலற்்ற விநை எை 
அநைக்�பெ்கி்றது. 

  ஈத்தொக்சி கதொகுதியொைது (OC H )2 5  மீத்நதல் நைடந்ரல் (- CH CN)2  கதொகுதியொல் ெதிலீடு 
கேய்யபெடுதநல இவ்விநை உள்ள்க்கியது. 

 சமலும் இவ்விநை ேயசைொ கமத்திசலற்்றவிநை என்்றநைக்�பெடுகி்றது. 

CH3CH2 C    C2H5  +  H - CH2 - CN
i) NaNH2-NH3

ii) H+ CH3CH2 C CN

O O

O CH2

ஈ�ைத� �ர��ேயாேன� 3 – ��ேடாெப
ேட
ைந�ைர� 
ஈ�ேத


ைந�ைர� 

13.4.5 ஆல்நகல் ஐ்ோேயநைடுகள் (காரநபைமீனகள்) 
ஐ்ோேயநைடுகளுக்கு பபயரிடுதல் 

இநவ�ள ஆல்ந�ல் ஐசேொேயநைடு�ள என்்ற கெொதுபகெய்ரொல் அநைக்�பெடுகின்்றை. IUPAC 
முந்றயில் ஆல்ந�ல் �ொரநெலமீன்�ள எை கெயரி்பெடுகின்்றை. 
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அடடவநை : ஆல்நகல் ஐ்ோேயநைடுகளுக்கு பபயரிடுதல்

அந்மபபு வாயபாடு பபாதுப பபயர IUPAC பபயர 

CH3 NC கமத்தில் ஐசேொேயநைடு கமத்தில் �ொரநெலமீன்

CH3CH2 NC எத்தில் ஐசேொேயநைடு எத்தில் �ொரநெலமீன்

CH3CH2CH2 NC பு்ரபநெல் ஐசேொேயநைடு பு்ரபநெல் �ொரநெலமீன்

C6H5 NC பீநைல் ஐசேொேயநைடு பீநைல் �ொரநெலமீன்

13.4.6 ஐ்ோ ேயநைடுகநைத் தயாரித்தல் 
1. ஓரிநைய அமீனகளிலிருந்து தயாரித்தல் (காரநபைமீன விநை) 

அலிெொடடிக் / அச்ரொசமடடிக் அமீன்�ந்ள KOH முன்னிநலயில் CHCl3  உ்ன் விநைபெடுத்த 
�ொரநெலமீன் உருவொகி்றது. 

CH3 NH2  + CHCl3 + 3KOH CH3 N C  +  3KCl  + 3H2O

NH2  + CH Cl3 + 3KOH C6H5 N C  +  3KCl  + 3H2OC6H5

ெம��� அ�� 

அ���

ெம��� ஐேசாசயைன 

�ைன� ஐேசாசயைன 

2. ஆல்நகல் ஹாநைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல் 
எத்தில் புச்ரொநமந் எத்தைொல் �லந்த AgCN  உ்ன் விநைெடுத்தும் செொது கமத்தில் 

ேயநைடு இவ்விநையின் குந்றந்த அ்ளவு உருவொகும் விந்ளகெொரு்ளொகும். 
CH3CH2 Br  + AgCN

C2H5OH CH3CH2 - NC  + AgBr

எ����ேராைம� 
ெவ�ப� எ��� ஐேசாசயைன� 

3. N – ஆல்நகல் பார்மந்மடிலிருந்து தயாரித்தல் பிரிடீனில் உள்ை POCl3  உடன விநை

CH3 NH C

O

H
POCl3

( )
CH3 N C  + H2O

N - 
����

ெம��� ஐேசாசயைன� ெம��� பா�மைம�

13.4.7 ஐ்ோேயநைடுகளின பண்புகள் 
இயற்பண்புகள் 
• இநவ�ள நி்றமற்்றநவ, விரும்ெத்த�ொத ம்முந்ய ஆவியொகும் நீரமங�ள. சமலும் 

ேயநைடு�ந்ளக் �ொடடிலும் அதி� ைச்சுத் தன்நமயுந்யநவ. 
• நீரில் குந்றந்த அ்ளசவ �ந்ரகின்்றை ஆைொல் �ரிமக் �ந்ரபெொன்�ளில் ைன்கு �ந்ரகின்்றை. 
• ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ந்ளக் �ொடடிலும் ஒபபீட்்ளவில் குந்றவொை முநைவுத் தன்நம 

உந்யநவ. எைசவ ேயநைடு�ந்ளக் �ொடடிலும் இநவ�ளின் க�ொதிநிநல மற்றும் 
உருகுநிநல குந்றவு. 
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13.4.8 ்வதிபபண்புகள் 
1. நீராற்பகுபபு 

ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ள �ொ்ரங�்ளொல் நீ்ரொற்ெகுபபு அந்வதில்நல. எனினும் நீரத்த �னிம 
அமிலங�்ளொல் நீ்ரொற் ெகுபெந்ந்து ஓரிந்ய அமீன்�ள மற்றும் ெொரமிக் அமிலத்நதத் தருகி்றது. 

CH3 NC  + 2H2O CH3 NH2 +  H COOH
ெம��� ஐேசாசயைன� ெம���அ��

அ�ல�

பா
�	 அ�ல� 

2. ஒடுக்கம் 
விநைசவ� மொற்றி அல்லது பி்றவி நிநல நைட்ரஜைொல் ஒடுக்�மந்யச் கேய்யும் செொது, 

இநவ�ள ஈரிந்ய அமீன்�ந்ளத் தருகின்்றை. 

CH3 NC  +  4 [H]
Na / C2H5OH

(or) Ni / H2

CH3 NH CH3
ெம��� ஐேசாசயைன� ைடெம��� அ�� 

3. ்மாற்றிய்மாதல் 
ஆல்ந�ல் ஐசேொேயநைடு�ந்ள 2500C கவபெநிநலயில் கவபெபெடுத்தும் செொது, அநவ�ள 

அதி� நிநலபபுத்தன்நமயுந்ய மொற்றிய ேயநைடு�ந்ளத் தருகின்்றை. 
CH3 N

2500C
CH3 C N:C

ெம��� ஐேசாசயைன� ெம��� சயைன� 

ெவ�ப�

4. ்ேரக்நக விநை 
ஆல்ந�ல் ஐசேொேயநைடு�ள, சைலஜன், ேல்ெர மற்றும் ஆக்சிஜனு்ன் சேரக்ந� விநை 

புரிந்து சேரக்ந� சேரமங�ந்ள உருவொக்குகின்்றை. 

a)  R - N C +  X2 R N
..

C
X

X

b)  R - N C +  S R N
..

C = S

c)  R - N C +  O R N
..

C = O + Hg2O
2HgO

(or) O3

ஆ�ைக� ஐேசாதேயாசயேன� 

ஆ�ைக� ஐேசாசயேன�

13.4.9 கரி்மநைடரஜன ்ேர்மஙகளின பயனகள் 
நைட்ரா ஆல்்கனகள் 
1. நைடச்ரொ மீத்சதன் �ொர�ளின் எரிகெொரு்ளொ� ெயன்ெடுகி்றது. 
2. குச்ளொச்ரொபிக்ரின் (CCl NO )3 2  பூச்சிக்க�ொல்லியொ�ப ெயன்ெடுகி்றது. 
3. எரிகெொருளு்ன் சேரக்�பெடும் கெொரு்ளொ� நைடச்ரொ ஈத்சதன் ெயன்ெடுகி்றது. சமலும் ெலெடி�ள, 

கேல்லுசலொஸ எஸ்ர, கதொகுபபு இ்ரபெர மற்றும் ேொயங�ளுக்கு �ந்ரபெொைொ� ெயன்ெடுகி்றது. 
4. ஆல்�ைொலில் உள்ள 4% ஈத்நதல் நைடந்ரல் �ந்ரேல் ஆைது சிறுநீரகவளிசயற்றியொ� (diuretic) 

ெயன்ெடுகி்றது. 
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நைட்ராபபனசீன 
1. சமொட்ொர�ள மற்றும் இயந்தி்ரங�ளில் ெயன்ெடுத்தபெடும் இ்ளக்கி எண்க்ய்�ள தயொரிக்� 

நைடச்ரொகென்சீன் ெயன்ெடுகி்றது. 
2. ேொயங�ள, மருந்து�ள, பூச்சிக்க�ொல்லி�ள, கதொகுபபு இ்ரபெர�ள, அனிலீன் மற்றும் TNT, TNB 

செொன்்ற கவடிகெொருட�ள தயொரிபபில் ெயன்ெடுகி்றது. 
ேயநைடுகள் ்மற்றும் ஐ்ோேயநைடுகள் 
1. அமிலங�ள, அநமடு�ள, எஸ்ர�ள, அமீன்�ள செொன்்ற ெல்சவறு �ரிமச் சேரமங�ள தயொரிபபில் 

ஆல்ந�ல் ேயநைடு�ள முக்கியமொை விநை இந்நிநல கெொருட�்ளொகும். 
2. ஜவுளி கதொழிற்ேொநல�ளில் நைடந்ரல் இ்ரபெர�ள தயொரிபபில் ெயன்ெடுகி்றது. சமலும் 

�ந்ரபெொைொ� குறிபெொ�, வொேநை தி்ரவிய கதொழிற்ேொநல�ளில் ெயன்ெடுகி்றது. 

புற்று்ைாய ்மருந்து 
ந ம ட ச ் ொ ந ம சி ன் 

C, புற்றுசைொய் எதிரபபுக் 
�ொ்ரணியொைது வயிறு 

மற்றும் கு்ல் ெகுதி�ளில் ஏற்ெடும் 
புற்றுசைொய் சிகிச்நேயில் ெயன்ெடுகி்றது. 
இதில் அசிரிடின் வந்ளயம் �ொ்பெடுகி்றது. 
அசிரிடின் விநை கேயல் கதொகுதியொைது 
DNA ஆல் மருந்து சிநதவந்தலில் 
ெஙச�ற்கி்றது. இதன் விந்ளவொ� 
புற்றுசைொய் கேல்�ள இ்றக்கின்்றை. 

ெத��மா?
த�க���� 

CH2O C

N

OCH3

NH2

NH

O

O

O

H2N

நமடச்ொநமசின்

 ்மதிபபீடு

ேரியாை விநடநய ்தரந்பதடுத்து எழுதுக.
1.	 பின்வருவைவற்றுள எந்த விநைக் �ொ்ரணி  நைடச்ரொ கென்சீநை அனிலீைொ� மொற்றுகி்றது. 

அ) Sn / HCl  ஆ) ZnHg / NaOH  இ) LiAlH4  ஈ) இநவ அநைத்தும் 

2.	 பின்வரும் எந்த முந்றயில் அனிலீநை தயொரிக்� முடியொது? 

அ) Br / NaOH2  உ்ன் கென்ேநமடின் இ்றக்� விநை
ஆ)  குச்ளொச்ரொகென்சீனு்ன் கெொட்ொசியம் தொலிநமந் விநைபெடுத்தி பி்றகு NaOH 

�ந்ரேலு்ன் நீ்ரொற்ெகுபெது
இ) பீநைல் ேயநைந் அமிலக் �ந்ரேலு்ை நீ்ரொற்ெகுத்தல்
ஈ) நைடச்ரொ கென்சீநை Sn / HCl  உ்ன் ஒடுக்குதல்.

3.	 பின்வருவைவற்றுள எது ைொபமன் புச்ரொநமடு விநைக்கு உடெ்ொது 
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அ) CH CONHCH3 3   ஆ) CH CH CONH
3 2 2

இ) CH CONH3 2   ஈ) C H CONH6 5 2

4.	 கூற்று : KOH மற்றும் புச்ரொமினு்ன் அசிட்நமடு விநைபெடடு அசிடடிக் அமிலத்நத க�ொடுக்கி்றது.
 �ொ்ர்ம் : அசிட்நமடு நீ்ரொற்ெகுத்தலில் புச்ரொமின் விநையூக்கியொ� கேயல்ெடுகி்றது. 

அ)  கூற்று மற்றும் �ொ்ர்ம் இ்ரண்டும் ேரி. சமலும் �ொ்ர்ம், கூற்றுக்�ொை ேரியொை வி்ளக்�மொகும். 
ஆ)  கூற்று மற்றும் �ொ்ர்ம் இ்ரண்டும் ேரி. ஆைொல் �ொ்ர்ம் கூற்றுக்�ொை ேரியொை வி்ளக்�மல்ல. 
இ) கூற்று ேரி ஆைொல் �ொ்ர்ம் தவறு 
ஈ) கூற்று மற்றும் �ொ்ர்ம் இ்ரண்டும் ேரி. 

5.	 CH CH Br A B C
3 2

aq NaOH KMnO /H NH Br / NaOH
4

+

3 2

D D D →  →  →  → D  ‘D’ is 

அ) புச்ரொசமொ மீத்சதன்     ஆ)α - புச்ரொசமொசேொடியம் அசிடச்ட 
இ) கமத்தைமீன்       ஈ) அசிட்நமடு 

6.	 பின்வரும் நைடச்ரொ சேரமங�ளில் எது நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைபுரியொது 

அ) CH -CH -CH -NO3 2 2 2  ஆ) (CH ) CH - CH NO3 2 2 2

இ) (CH ) C NO3 23   ஈ) 
CH3    C     CH     NO2

O CH3

7.	 அனிலீன் + கென்சேொயில் குச்ளொந்ரடு NaOH
6 5 6 5C H - NH - COC H →  இந்த விநையொைது 

அ) ஃபரீ்ல் கி்ரொபட விநை  ஆ) HVZ விநை 

இ) ஸ�ொட்ன் கெௌமொன் விநை ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்நல 
8.	 ஓரிந்ய அமீன்�ள ஆல்டிநைடு�ளு்ன் விநைபுரிந்து க�ொடுக்கும் விந்ளகெொருள  (NEET) 

அ) �ொரெொக்சிலிக் அமிலம் ஆ) அச்ரொசமடடிக் அமிலம்
இ) ஷிப – �ொ்ரம்   ஈ) கீடச்ொன்

9.	 பின்வரும் விநை�ளில் தவ்றொைது எது?  
அ) CH CH NH CH CH OH + N3 2 2

HNO
3 2 2

2 →

ஆ) (CH3)2 N
NaNO2 / HCl

(CH3)2 N N = NCl

இ) CH CONH CH NH3 2
Br /NaOH

3 2
2 →  ஈ) இவற்றுள எதுவுமில்நல 

10.	அனிலீைொது அசிடடிக் அமில நீரிலியு்ன் விநைபெடடு க�ொடுக்கும் விந்ளகெொருள
அ) o – அமிசைொ அசிடச்ொ பீசைொன்  ஆ) m-அமிசைொ அசிடச்ொ பீசைொன்
இ) p – அமிசைொ அசிடச்ொ பீசைொன் ஈ) அசிட்னிநலடு 

11.	கமத்தில் கதொகுதி ெதிலீடு கேய்யபெட் அமீன்�ளின் நீரக்�ந்ரேலில் �ொ்ரத்தன்நம வலிநம 
வரிநே
அ) N(CH ) > N(CH ) H > N(CH )H  > NH3 3 3 2 3 2 3

ஆ) N(CH )H  > N(CH ) H > N(CH ) >NH3 2 3 2 3 3 3

இ) 3 3 2 3 2 3 3NH  > N(CH )H  > N(CH ) H > N(CH )
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ஈ) N(CH ) H > N(CH )H  > N(CH )  > NH3 2 3 2 3 3 3

12.	

NO2

Br
N = N - Cl

A

NO2

Br
 ‘A’ என்ெது (NEET)

அ) H PO  and H O3 2 2   ஆ) H / H O+
2

இ) HgSO  / H SO
4 2 4

  ஈ) Cu Cl2 2

13.	C H NO A B C6 5 2
Fe / Hcl NaNO  / HCl

273K
H O
283K

2 2 →  →  →  ‘C’ is 

அ) C H - OH6 5   ஆ) C H  - CH OH6 5 2

இ) C H  - CHO6 5   ஈ) C H NH6 5 2

14.	நைடச்ரொகென்சீன் ஆைது அ்ரCon HNO  / H SO
3 2 4

 உ்ன் 80-100 Co  ல் விநைபுரிந்து க�ொடுக்கும் 
விந்ளகெொருள எது? 
அ) 1,4 – ந்நைடச்ரொகென்சீன்  ஆ) 2,4,6 – டந்ரநைடச்ரொ கென்சீன்
இ) 1,2 – ந்நைடச்ரொ கென்சீன் ஈ) 1,3 – ந்நைடச்ரொ கென்சீன்

15.	C H N5 13  என்்ற மூலக்கூறுவொய்ெொடுந்ய சேரமம் HNO2 உ்ன் விநைபெடடு ஒளிசுைற்றும் 
தன்நமயுந்ய சேரமத்நத க�ொடுக்கி்றது எனில் அச்சேரமம்
அ) கென்்ன் – 1- அமீன்  ஆ) கென்்ன் – 2- அமீன்
இ) N,N – ந்கமத்தில் பு்ரபென் – 2- அமீன் ஈ) N – கமத்தில் பியூட்ன் – 2 – அமீன்

16.	ஈரிந்ய நைடச்ரொ ஆல்ச�ன்�ள நைட்ரஸ அமிலத்து்ன் விநைபுரிந்து க�ொடுபெது 
அ) சிவபபு நி்ற �ந்ரேல் ஆ) நீல நி்ற �ந்ரேல் இ) ெச்நே நி்ற �ந்ரேல்  ஈ) மஞ்ேள நி்ற �ந்ரேல் 

17.	பின்வரும் அமீன்�ளில் அசிடந்சலற்்ற விநைக்கு உடெ்ொதது எது? 
அ) மூவிந்ய பியூடந்லமீன்  ஆ) எத்தில் அமீன் 
இ) ந்எத்தில் அமீன்    ஈ) டந்ர எத்தில் அமீன்  

18.	பின்வருவைவற்றுள எது அதி� �ொ்ரத்தன்நமயுந்யது? 
அ) 2,4 – ந் குச்ளொச்ரொ அனிலீன்  ஆ) 2,4 – ந் கமத்தில் அனிலீன் 
இ) 2,4 – ந்நைடச்ரொ அனிலீன் ஈ) 2,4 – ந்புச்ரொசமொ அனிலீன்  

19. O N
O  என்்ற சேரமம் Sn / HCl  ஆல் ஒடுக்�மந்ந்து க�ொடுக்கும் விந்ளகெொருட�ள

அ) எத்தைொல், நைட்ரொக்சிலமீன் நைடச்ரொகுச்ளொந்ரடு
ஆ) எத்தைொல், அம்சமொனியம் நைட்ரொக்நேடு
இ) எத்தைொல், NH OH2 .  ஈ) C H NH , H O3 5 2 2

20.	 

CH3 N C CH2 CH3

CH3

C2H5CH3

is

 

என்்ற சேரமத்தின் IUPAC கெயர
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அ) 3 – ந்கமத்தில் அமிசைொ – 3 – கமத்தில் கென்ச்ன்
ஆ) 3 (N,N – டந்ர எத்தில்) – 3- அமிசைொ கென்ச்ன்
இ) 3 – N,N – டந்ர கமத்தில் கென்்மீன்
ஈ) 3 – (N,N  – ந்கமத்தில் அமிசைொ) – 3- கமத்தில் கென்ச்ன் 

21. C N

OCH3

+ CH3MgBr
H3O+

P  விநையின் விந்ளகெொருள (p) என்ெது

)

CH

OH

OCH3

2

)

C

O

OCH3

CH3

அ ஆ ) CHO

OCH3

இ ) COOH

OCH3

ஈ

22.	கென்சேொயிக் அமிலத்தின் அம்சமொனியம் உபநெ P O
2 5

 உ்ன் ைன்கு கவபெபெடுத்தி கிந்க்கும் 
விந்ள கெொருந்ள ஒடுக்�மந்டியச் கேய்து அதநை NaNO / HCl2 உ்ன் குந்றந்த 
கவபெநிநலயில் கவபெபெடுத்தும் செொது இறுதியில் கிந்க்கும் விந்ளகெொருள

அ) கென்சீன்ந்யசேொனியம் குச்ளொந்ரடு  ஆ) கென்நேல் ஆல்�ைொல்
இ) பீைொல்   ஈ) நைட்ரசேொகென்சீன்

23.	பின்வரும் விநைவரிநேயில் X �ண்்றி�.
NH2

Cl

CHCl3
KOH

(Y) HCl
(300K)

×   +

) H2N Cl
) C N Cl

) C ClN ) CH3 NH Cl

ஆஅ

ஈஇ

ெம�தனா�� அ�ல�

NH2

Cl

CHCl3
KOH

(Y) HCl
(300K)

×   +

) H2N Cl
) C N Cl

) C ClN ) CH3 NH Cl

ஆஅ

ஈஇ

ெம�தனா�� அ�ல�

24.	பின்வருவைவற்றுள எது எலக்ட்ரொன் �வர ெதிலீடடு விநை ஆகும். 

N2Cl
Cu2C12 Cl+N2

Cl+HCl+  Cl2
AlCl3

Cl+  Cl2
UV 

ClCl

Cl

Cl Cl

CH2Cl + H2OCH2OH+HCl
�

)

)

)

)

அ

ஆ

இ

ஈ

க��க�

 

N2Cl
Cu2C12 Cl+N2

Cl+HCl+  Cl2
AlCl3

Cl+  Cl2
UV 

ClCl

Cl

Cl Cl

CH2Cl + H2OCH2OH+HCl
�

)

)

)

)

அ

ஆ

இ

ஈ

க��க�
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25.	பின்வரும் விநையில் முதன்நம விந்ளகெொருள  
COOH

COOH

+ NH3

அ�க அள� 
ெவ�ப�ப���த�

 

) COOH

CONH2

)

O

O

NH
அ ஆ

 

COOH

NH2

) NH2

NH2

)இ ஈ

சுருக்க்மாை விநடயளி
1.	  C H NO4 9 2 எை மூலக்கூறு வொய்ெொடடில் அநமயும் அநைத்து மொற்றியங�ந்ளயும் எழுது,  

IUPAC கெயரிடு�. 
2.	 CH NO23  வொய்ெொடடிற்கு இ்ரண்டு மொற்றியங�ள உள்ளை. இவ்வி்ரண்ந்யும் எவ்வொறு 

சவறுெடுத்துவொய்?
3.	 பின்வருவைவற்றுள என்ை நி�ழும்  
	 i.	 2 – நைடச்ரொ பு்ரபசெநை HCl உ்ன் க�ொதிக்� நவக்கும் செொது
	 ii.	 நைடச்ரொ கென்சீன் வலிநமயொை அமில ஊ்�த்தில் மின்ைொற் ஒடுக்குதல்  
	 iii.	மூவிந்ய பியூடந்லமீநை KMnO4  உ்ன் ஆக்சிஜசைற்்றம் கேய்தல்
	 iv.	   அசிடச்ொன் ஆக்நேநம டந்ரபுளூச்ரொ கெ்ரொக்சி அசிடடிக் அமிலம் க�ொண்டு ஆக்சிஜசைற்்றம் கேய்தல் 

4.	 நைடச்ரொ கென்சீநை பின்வரும் சேரமங�்ளொ� எவ்வொறு மொற்றுவொய் 
	 i.	1,3,5 - டந்ரநைடச்ரொகென்சீன் 	 ii. ஆரத்சதொ மற்றும் ெொ்ரொ நைடச்ரொ பீைொல்
	 iii. m – நைடச்ரொ அனிலீன் 	 iv.	 அேொக்சி கென்சீன் 
	 v.	நைட்ரசேொ கென்சீன் 	 vi.	 N – பிநைல்நைட்ரொக்சிலமீன் 
	 vii.	அனிலீன்
5.	 பின்வரும் விநைவரிநேயில் உள்ள A,B மற்றும் C ஆகிய சேரமங�ந்ள �ண்்றி�

i)C6H5NO2
Fe/HCl A

HNO2
273K B

C6H5OH
C

ii) C6H5N2

 →  →  →

CCl CuCN A
H2O / H+

B
NH3 C

iii)CH3CH2I NaCN A O

 →  →  →

 → HH-
B

NaOH + Br2 C

iv)CH3NH2
C

 →  →

HH3 Br
A

CH3COCl
B

B2H6 C

v)C6H5NH2
(CH3CO)2O

 →  →  →

A
HNO3

H2SO4,288K
B

H2O / H+
C →  →  →

ப��யள� �ரா�ப��த�

����

vi) 

N2Cl

A

B

C

N (CH3)2

CH3 OH

pH (9-10)

CH3 OH

pH (4-5)
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vii) CH
3
CH

2
NC

HgO
A

H
2
O

B
i)NaNO

2
 / HCl

ii)H
2
O

 →  →  →

6.	 சிறு குறிபபு வந்ர� 
	 i.	 ைொபமன் புச்ரொமநமடு விநை 	 ii.	 அசமொனியொவொல் ெகுபபு 
	 iii. �ொபரியல் தொலிநமடு கதொகுபபு  	 iv.	 ஸ�ொட்ன் – கெௌமொன் விநை 
	 v. �ொரநெலமீன் விநை  	 vi. �டுகு எண்க்ய் விநை
	 vii.	 இந்பபு விநை  	 viii.	 ந்யசேொஆக்�ல் விநை  
	 ix.	 �ொம்கெரக்  விநை
7.	 ஓரிந்ய, ஈரிந்ய, மூவிந்ய அமீன்�ந்ள எவ்வொறு சவறுெடுத்தி அறிவொய்? 

8.	 பின்வருவைவற்றிற்கு �ொ்ர்ம் கூறு 
	 i.	 அனிலீன் பிரீ்ல் கி்ரொபட விநைக்கு உடெடுவதில்நல 
	 ii.	 	அலிெொடடிக் அமீன்�ந்ளவி் அச்ரொசமடடிக் அமீன்�ளின் ந்யசேொனியம் உபபு�ள அதி� 

நிநலபபுத் தன்நம க�ொண்்து. 
	 iii.	அனிலீனின் pKb  மதிபபு கமத்திலமீநை வி் அதி�ம்
	 iv.	 �ொபரியல் தொலிநமடு கதொகுபபு விநை ஓரிந்ய அமீன்�ந்ள கதொகுபெதற்�ொைது. 
	 v.	 எத்தில்மீன் நீரில் �ந்ரயும் ஆைொல் அனிலீன் �ந்ரயொது.
	 vi.	அநமடு�ந்ளவி் அமீன்�ள அதி� �ொ்ரத்தன்நம உந்யது.
	 vii.		அச்ரொசமடடிக் எலக்ட்ரொன்�வர ெதிலீடடு விநை�ளில் அமிசைொ கதொகுதி o – மற்றும்  

p – வழிை்த்தும் கதொகுதியொ� இருபபினும் அனிலீனின் நைடச்ரொ ஏற்்றம் கேய்யும் 
விநை�ளில் m – நைடச்ரொ அனிலீன் �ணிேமொை விந்ளகெொரு்ளொ� கிந்க்கி்றது. 

9.	 பின்வருவைவற்ந்ற வரிநேெடுத்து�.
	 i.	 நீரில் �ந்ரதி்றனின் ஏறுவரிநே, C H NH ,(C H ) NH,C H NH6 5 2 2 5 2 2 5 2

	 ii.	 �ொ்ரவலிநமயின் ஏறுவரிநே  
 a) அனிலீன், p- க்ொலுடின் மற்றும் p – நைடச்ரொ அனிலீன்
 b) 

6 5 2 6 5 3 6 5 2 6 4 2C H NH ,C H NHCH ,C H NH ,p-Cl-C H -NH

	 iii.	வொயுநிநலநம�ளில் �ொ்ரவலிநமயின் இ்றஙகு வரிநே
  (C H )NH ,(C H )NH, C H N  NH2 5 2 2 5 2 5 3 3( ) ம���

	 iv.	 க�ொதிநிநலயின் ஏறுவரிநே C6H5OH, (CH3)2NH, C2H5NH2
	 v.	 pKb  மதிபபு�ளின் இ்றஙகு வரிநே C H NH , C H NHCH ,(C H ) NH CH NH2 5 2 6 5 3 2 5 2 3 2ம���

	 vi.	 �ொ்ர வலிநமயின் ஏறுவரிநே  C H NH ,C H N(CH ) ,(C H )  NH CH  NH6 5 2 6 5 3 2 2 5 2 3 2ம���

	 vii.	�ொ்ரவலிநமயின் இ்றஙகு வரிநே CH3CH2NH2, O2N NH2, NH2 , CH3 - NH2

10.	பின்வருவைவற்றிலிருந்து பு்ரபசென் – 1- அமீநை எவ்வொறு தயொரிபெொய்?
i) பியூடச்ன்நைடந்ரல்  ii) பு்ரபெைநமடு   ii) 1- நைடச்ரொ பு்ரபசென் 

11.	A,B மற்றும் C ஐ �ண்்றி� CH -NO A B C3 2
Li AlH 2CH CH Br H SO4 3 2 2 4 →  →  →
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12.	ந்எத்திலமீநை பின்வரும் சேரமங�்ளொ� எவ்வொறு மொற்றுவொய்?
i) N, N – ந் எத்தில் அசிட்நமடு ii) N – நைட்ரசேொந் எத்திலமீன் 

13.	A,B மற்றும் C ஐ �ண்்றி�

 

OH OH

O O

SOCl2 A
NH3 B

LiAH4 (C)

14.	A,B,C மற்றும் D ஐ �ண்்றி�  அனிலீன் + கென்ேொல்டிநைடுaniline+benzaldehyde A B C+D HNO3→  →அட�

15.	பின்வரும் விநை�ந்ள பூரத்தி கேய்� 

O +

CH2-NH2

 H+�க� �ைற�தள�

16.	பின்வரும் விநையின் A,B,C மற்றும் D ஐக் �ண்்றி�.  

C

C

O

O

O
NH3 /

A
i) KOH

ii) (B)
(C)

H2O / H+

D + H2N       CH       CH3

CH3

17.	‘A’ என்்ற சேரமத்தின் ந்புச்ரொசமொ கெறுதிநய KCN உ்ன் விநைபெடுத்தி அமில 
நீ்ரொற்ெகுபபிற்கு உடெடுத்தி கவபெபெடுத்தும் செொது  CO2  ஐ கவளியிடடு ஒரு �ொ்ரத்துவ அமிலம் ‘B’ 
ஐ தருகி்றது. “B” ஐ தி்ரவ NH3 மற்றும் உ்ன் கவபெடுத்தி பி்றகு Br /KOH2  உ்ன் விநைபெடுத்த 
சேரமம் “C” ஐ க�ொடுக்கி்றது. “C” ஐ  NaNO2 / HCl  உ்ன் மிக் குந்றந்த கவபெநிநலயில் 
விநைபெடுத்தி ஆக்சிஜசைற்்றம் கேய்யும் செொது ஒரு �ொ்ரத்துவ அமிலம் “D” ஐ தருகி்றது. D –ன் 
மூலக்கூறு நிந்ற 74 எனில் A,B,C மற்றும் D ஐ �ண்டுபிடி.

18.	பின்வரும் விநைவரிநேயில் உள்ள A முதல் E வந்ர உள்ள சேரமங�ந்ள �ண்்றி�. 

CH3Cl

AlCl3
A

HNO3 / H2SO4 B
Sn / HCl

(C)
NaNO2 / HCl

D E
CuCN

�O C
(�த�ைம 

�ைளெபா��)

�ர�ற
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R - NO2 RONO

R - X

RNO2 + RONO + 2AgI

KNO2 RNO2 + R - O - N = O

2 AgNO2

NO2

C6H5NH2 + H2O
Sn / HCl

Zn + NH4 Cl
C6H5NHOH

Na3ASO3/NaOH
C6N5 - N = N-C6H5

O

Zn / NaOH / CH3OH
C6H5- N = N - C6H5(or) LiA1H4

Zn / NaOH
C6H5 - NH - NH C6H5

C6H5NH2

H2N  H

CH3 - CH3
HNO3

CH3CH2NO2+ CH3NO2

+  HNO3
H2SO4

NO2

HNO3 + H2SO4

NO2
+

R - NO2

Sn / HCl
RNH2

Zn / HCl
RNHOH

R - NH2

RCH2NO2
HCl / H 2O

 RCOOH 

R2CHNO2
HCl / H2O

R2CO + N2O + H2O

CH3NO2
Cl2

NaOH
CCl3NO2  + 3 HCl

NO2 HNO3 + H2SO4

H2SO4

NO2

NO2

NO2

SO3H

NO2

Cl

Cl2 / Fe

 H2SO4

ைந�ேரா ஆ�ேக�க�� ேவ��ப��க (RNO2)

ஒ�
க	 �ரா�ப���

ேஹலஜேன�ற	

�ேளாேரா�
��

��ேடா�
ந��ைல
 ைன
�

அ�ல	

தயா��� �ைறக 

ைந�ேராெப��� (��ேப� எ�ெண�) ஒ�
க	

அ�லஊடக	

அ���

கார
ஊடக	

n – �ைன� ைஹ�ரா
�ல��

அசா
� ெப���

அேசாெப���

ைஹ�ரேசா ெப���

��னா�
ஒ�
க	

வ�ைம�
க அ�லஊடக	 
அ���

p - ைந�ேரா �னா�

வ�ைம �ைற¡த
அ�ல ஊடக	 

ந��ைல

ைந�ேரா
ஆ�ேக� 

ஆ�ைக�
ைந�ைர�

ஆ�ைக� ேஹைல�க��¢¡£

ஆ�ேக�க�� ைந�ேரா ஏ�ற	

எல
�ரா�கவ� ப���� ைன
ைந�ேரா ெதா�� m –வ¦ெபா¢

அ§�க�� ைந�ேரா ஏ�ற	

அட�

ைந�ேரா ஏ�ற கலைவ

அட�

அட�

அட�

அட�

ைந�ேரா ஏ�ற	

எல
�ரா�கவ� ெபா¢

ச�ேபாேன�ற	

ேஹலஜேன�ற	

m – �ேளாேரா ைந�ேரா ெப���

m – ைடைந�ேரா ெப���

m- ைந�ேராெப���
ச�ேபா�
 அ�ல	

ம�¨	

�த�ைம 
 ைளெபா¢

�த�ைம 
 ைளெபா¢

�ைற¡த அள©
 ைளெபா¢

�ைற¡த அள©
 ைளெபா¢

O

நைடரஜன ்ேர்மஙகள்
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G.N இரோைச்ச்நதிரேன் 

முனைவேர G.N இரோமச்ெந்திரேன 
செனனை பலகனலக் கழகத்தில 
இயற்பியல முதுகனலப் படடம் 
சபற்்றார. 1954ல அவேர சகா்லஜனின 
முச்சுருள் அனமப்புவேடிவேத்தினை 
X – கதிர விளிம்பு வினளவு மூலம் 
கணடறிந்து சவேளியிடடார. அவேர 
தம் ஆயவுகள் சபப்னடடு படிக 
வேனமப்பின மூலம் புரேதவேனமப்பினை 
ெரிபாரத்தலுக்கு முன்ைாடியாக 
இருந்தை. 1962 ல அவேர அளித்த 
இரோமச்ெந்திரேன வேனரேபடமாைது 
புரேதம் மூலக்கூறுகளின 
முப்பரிமாண வேடிவேஙகளின 
அனமப்பினை ெரிபாரக்க இன்றளவும் 
பயனபடுகின்றது.

கற்்லின் ்நாககஙகள் :

இந்த பாடப்பகுதினய கற்்றறிந்த பினைர , 
� கார்பானைட்ரேடடுகளின அனமப்பு/ 

செயலபாடுகளின அடிப்பனடயில அவேற்றின 
வேனகப்பாடு மற்றும் முக்கியத்துவேம்
ஆகியவேற்ன்ற விவேரித்தல. 

� குளுக்்காஸ மற்றும் ஃபிரேக்்டாஸ
ஆகியவேற்றின அனமப்பு மற்றும் அவேற்றின 
சதளிவோக்கம் ஆகியவேற்ன்ற விளக்குதல. 

� இருபது அமி்ைா அமிலஙகனள 
படடியலிடுதல மற்றும் சபப்னடடு பினணப்பு
உருவோதனல விளக்குதல.

� புரேதஙகளின ைானகு சவேவ்்வேறு அனமப்பு 
நினலகனள விளக்குதல.

� சைாதி வினை்வேகமாற்்றத்தின 
வினைவேழிமுன்றனய சுடடிக் காடடுதல.

� னவேடடமினகளின மூலஙகள் மற்றும் 
பற்்றாக்குன்ற ்ைாயகனள சுருக்கிக் 
கூறுதல.

� நியுக்ளிக் அமிலஙகளின இனயபு மற்றும் 
அனமப்னப விளக்குதல.

� DNA விலிருந்து RNA னவே ்வேறுபடுத்துதல 
மற்றும் DNA ்ரேனகப்பதிவு.

� ைம் அன்றாட வோழவில உயிரியல 
மூலக்கூறுகளின முக்கியத்துவேத்னத 
சமச்சுதல.

ஆகிய தி்றனகனள மாணவேரகள் சபறுவேர. 

உயிரியல 
மூ�ககூறுகள்

அ�கு
14
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பாட அறிமுகம்
அனைத்து உயிரிகளும் கார்பானைட்ரேடகள், புரேதஙகள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியுக்ளிக் 

அமிலஙகள் ் பான்ற பல்வேறு உயிரியல மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்படடுள்ளை. காரபன, னைடரேஜன, 
ஆக்சிஜன, னைடரேஜன மற்றும் பாஸபரேஸ ஆகியனவே மனித உடலில காணப்படும் முக்கியமாை 
தனிமஙகளாகும். இனவே ஒனறினணந்து பல்வேறு உயிரியல மூலக்கூறுகள் உருவோகின்றை. 
இந்த உயிரியல மூலக்கூறுகள், உயிரியல அனமப்புகளில நிகழும் பல்வேறு செயலமுன்றகளுக்குத் 
்தனவேயாை ஆற்்றனல வேழஙகும் எரிசபாருளாக பயனபடுத்தப்படுகின்றை. உயிரியல 
செயலமுன்றகளுக்கு காரேணமாை ்வேதியினலப் பற்றி கற்பிக்கும் பாடப்பிரிவோைது உயிர்வேதியியல 
என்றனழக்கப்படுகி்றது. இந்த பாட அலகில  உயிரியல மூலக்கூறுகள் பற்றிய சில முக்கியமாை 
தகவேலகள்,  அவேற்றின அனமப்பு மற்றும் முக்கியத்துவேம் ஆகியவேற்ன்ற கற்க உள்்ளாம்.

14.1 கார்பாஹைட்ரேடகள்:
கார்பானைட்ரேடகள் எனபனவே அனைத்து உயிரிைஙகளிலும் மிக அதிகளவில காணப்படும் 

கரிம ்ெரமஙகள் ஆகும். இவேற்றில சபரும்பாலைனவே இனிப்பு சுனவே சகாணடனவேகளாக 
இருப்பதன காரேணத்தால ொக்கனரேடுகள்  (ெரக்கனரே எனும் சபாருள்படும், ‘sakcharon’ எனும் கி்ரேக்க 
சொலலிலிருந்து வேருவிக்கப்படடது) எைவும் அறியப்படுகின்றை. இனவே நீ்ரேற்்றமனடந்த  காரபனகள் 
எை கருதப்படுகின்றை, ்மலும் இனவே நீரில காணப்படும் அ்த விகிதத்தில னைடரேஜன மற்றும் 
ஆக்சிஜன அணுக்கனள சகாணடுள்ளை. ் வேதியியலாக இனவே பாலினைடரோக்ஸி ஆலடினைடுகள் 
அலலது கீட்டானகள் ஆகும், இவேற்றின சபாது வோயப்பாடு Cn(H2O)n. சில சபாதுவோை எடுத்துக்காடடுகள் 
: குளுக்்காஸ (்மா்ைா ொக்கனரேடு), சுக்்ரோஸ (னடொக்கனரேடு) மற்றும் ஸடாரச் (பாலிொக்கனரேடு)

படம் 14.1. கார்பாஹைட்ரேடகளின் அஹைப்பு 

பச்னெ தாவேரேஙகளில ஒளிச்்ெரக்னகயின்பாது கார்பானைட்ரேடகள் சதாகுக்கப்படுகின்றை. 
ஒளிச்்ெரக்னக எனும் சிக்கலாை செயலமுன்றயில காரபன னடயாக்னெடு மற்றும் நீர ஆகியவேற்ன்ற 
குளுக்்காஸ மற்றும் ஆக்ஸிஜன ஆக மாற்்ற ்தனவேயாை ஆற்்றனல சூரிய ஒளி வேழஙகுகி்றது. 
அதன பினைர குளுக்்காஸ மற்்ற கார்பானைட்ரேடகளாக மாற்்றமனடகி்றது. இது விலஙகுகளால 
உணணப்படுகி்றது.

சூரிய ஒளி

6CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6O2

ஸடாரச்

L -D - 

CHO

CH OH

CH2OH

D-Glyceraldehyde

CHO

CHO H

CH2OH

L-Glyceraldehyde

���ேகா� ���ேகா�

CH2OH

O

H

OH

OH

HO

H

H

C

C

C

C

CH2OH

D - ஃ�ர�ேடா�

அைமேலா ெப���

�ைள� ச���

��ேரா�
�α-D-���ேகாைபரேனாைச�-
β-D-�ர�ேடா ஃ�ரேனாைஸ�)
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14.1.1 கார்பாஹைட்ரேடகளின் அஹைப்பு வாயப்பாடு:
ஏ்றத்தாழ அனைத்து கார்பானைட்ரேடகளும் ஒனறு அலலது அதற்கு ்மற்படட சீரனமயற்்ற 

காரபனகனள சகாணடிருப்பதால ஒளிசுழற்றும் தனனமனய சபற்றுள்ளை. சீரனமயற்்ற காரபன 
அணுக்களின எணணிக்னகனய சபாருத்து ஒளிசுழற்று மாற்றியஙகளின எணணிக்னக அனமகி்றது. 
(2n மாற்றியஙகள், இஙகு n எனபது சீரனமயற்்ற காரபனகளின எணணிக்னக). ஒரு கரிம ்ெரமத்தின 
வேடிவேத்னத குறிப்பிடும் பிஷர அனமப்பு வோயப்பாடனடப் பற்றி ைாம் XI வேகுப்பில முனை்ரே கற்்றறிந்்தாம். 
கிளிெரோலடினைடின இரேணடு இைனஷி்யாமரகளில ஒனறுடன ஒனறு சதாடரபு படுத்தும் வேனகயில 
ஒரு கார்பானைட்ரேடடின அனமப்பு வோயப்பாடனட பிஷர திடடமிடடார. (படம் 14.2). 

CHO

OHH

OHH

OHH

CH2OH

CHO

HHO

HHO

HHO

CH2OH

CHO

OHH

CH2OH

CHO

HHO

CH2OH

CHO

OHH

HHO

OHH

OHH

CH2OH

CHO

HHO

OHH

HHO

HHO

CH2OH

CHO

OHH

OHH

CH2OH

CHO

HHO

HHO

CH2OH

D-��சரா��ைஹ� D-எ��ேதா� D-ைரேபா� D-��ேகா�

L-��சரா��ைஹ� L-எ��ேதா� L-ைரேபா� L-��ேகா�

படம் 14.2 கார்பாஹைட்ரேடகளின் அஹைப்பு வாயப்பாடு

்மற்காண அனமப்புகளின அடிப்பனடயில கார்பானைட்ரேடகள் D அலலது L எை 
சபயரிடப்படுகின்றை. கார்பானைட்ரேடகள் சபாதுவோக  D அலலது L மற்றும் அனதத் சதாடரந்து (+) 
அலலது (-) ஆகிய இரேணடு முனசைாடடுகளுடன சபயரிடப்படுகின்றை. கிளிெரோலடினைடில உள்ள 
ஈரினணய னைடரோக்ஸில சதாகுதியுடன இனணந்துள்ள காரபன அணுவின வேடிவேனமப்புடன ஒப்பிடடு 
கார்பானைட்ரேடகள் D அலலது L எை குறியிடப்படுகின்றை. எடுத்துக்காடடாக, குளுக்்காஸில 
உள்ள ஐந்தாவேது காரபன அணுவுடன இனணந்துள்ள H மற்றும் OH சதாகுதிகளின அனமவிடமும் 
D-கிளிெரோலடினைடில இரேணடாவேது காரபன அணுவுடன இனணந்துள்ள H மற்றும் OH சதாகுதிகளின 
அனமவிடமும் ஒன்றாக இருப்பதன காரேணமாக D-குளுக்்காஸ எை சபயரிடப்படுகி்றது. 
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குறியீடுகள் (+) மற்றும் (–) ஆகியை முன்ற்ய வேலஞ்சுழி சுழற்றுத் தனனம மற்றும் இடஞ்சுழி 
சுழற்றுத் தனனம ஆகியவேற்ன்ற குறிப்பிடுகின்றை. வேலஞ்சுழி சுழற்றுச் ்ெரமஙகள், தளமுனைவுற்்ற 
ஒளியின தளத்னத கடிகாரே முள் தினெயில சுழற்றுகின்றை. அ்த ெமயம் இடஞ்சுழி சுழற்றுச் ் ெரமஙகள் 
கடிகாரே முள் எதிர தினெயில சுழற்றுகின்றை. D அலலது L மாற்றியஙகள் வேலஞ்சுழி சுழற்றுச் 
்ெரமஙகளாக்வோ அலலது இடஞ்சுழி சுழற்றுச் ்ெரமஙகளாக்வோ இருக்க இயலும். வேலஞ்சுழி 
சுழற்றுச் ்ெரமஙகள் D(+) அலலது L(+) எைவும் இடஞ்சுழி சுழற்றுச் ்ெரமஙகள் D(–) அலலது L(–) 
எைவும் குறிப்பிடப்படுகின்றை.

14.1.2 கார்பாஹைட்ரேடகளின் வஹகப்பாடு: 

கார்பானைட்ரேடகனள அவேற்றின நீரோற்பகுப்பின அடிப்பனடயில, ்மா்ைா ொக்கனரேடுகள், 
ஒலி்கா ொக்கனரேடுகள் மற்றும் பாலிொக்கனரேடுகள் எை மூனறு சபரும் பிரிவுகளாக வேனகப்படுத்த 
முடியும். 

்ைா்�ா சாககஹரேடுகள்: 
்மா்ைா ொக்கனரேடுகள் எனபனவே ்மலும் எளிய ெரக்கனரேகளாக நீரோற்பகுக்க முடியாத 

கார்பானைட்ரேடகள் ஆகும். இனவே எளிய ெரக்கனரேகள் எைவும் அனழக்கப்படுகின்றை. ்மா்ைா 
ொக்கனரேடுகள் Cn(H2O)n எனும் சபாது மூலக்கூறு வோயப்பாடனட சபற்றுள்ளை. பல ்மா்ைா 
ொக்கனரேடுகள் கணடறியப்படடிருந்தாலும் இவேற்றில ஏ்றத்தாழ 20 ்மா்ைாொக்கனரேடுகள் மடடு்ம 
இயற்னகயில காணப்படுகின்றை. குளுக்்காஸ, ஃபிரேக்்டாஸ, ரி்பாஸ, எரித்்ரோஸ ஆகியை சில 
சபாதுவோை எடுத்துக்காடடுகளாகும்.  

்மா்ைா ொக்கனரேடுகனள அவேற்றிலுள்ள வினைச் செயலசதாகுதி (ஆல்டாஸகள் அலலது 
கீட்டாஸகள்) மற்றும் ெஙகிலியிலுள்ள காரபன அணுக்களின எணணிக்னகயின (டினரே்யாஸகள், 
சடட்ரோஸகள், சபன்டாஸகள், சைக்்ஸாஸகள் ்பான்றனவே) அடிப்பனடயில ்மலும் 
வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. காரபனைல சதாகுதியாைது ஆலடினைடு சதாகுதியாக இருந்தால அந்த 
ெரக்கனரே, ஆல்டாஸ எைவும், காரபனைல சதாகுதியாைது கீட்டான சதாகுதியாக இருந்தால அந்த 
ெரக்கனரே கீட்டாஸ எைவும் அறியப்படுகின்றை. சபாதுவோக ்மா்ைா ொக்கனரேடுகள் மூனறு முதல 
எடடு காரபன அணுக்கனள சபற்றுள்ளை. 

அடடவஹை 14.1 ்ைா்�ா சாககஹரேடுகளின் பல்வறு வஹககள்:

ெஙகிலியில உள்ள 
காரபன அணுக்களின 
எணணிக்னக

வினைச் 
செயல சதாகுதி

ெரக்கனரேயின 
வேனக எடுத்துக்காடடு

3 ஆலடினைடு ஆல்டாடனரே்யாஸ கிளிெரோலடினைடு

3 கீட்டான கீட்டாடனரே்யாஸ னடனைடரோக்ஸி 
அசிட்டான

4 ஆலடினைடு ஆல்டாசடட்ரோஸ எரித்்ரோஸ
4 கீட்டான கீட்டாசடட்ரோஸ எரித்ரே்லாஸ
5 ஆலடினைடு ஆல்டாசபன்டாஸ ரி்பாஸ
5 கீட்டான கீட்டாசபன்டாஸ ரிபு்லாஸ
6 ஆலடினைடு ஆல்டாசைக்்ஸாஸ குளுக்்காஸ
6 கீட்டான கீட்டாசைக்்ஸாஸ ஃபிரேக்்டாஸ
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14.1.3 குளுக்காஸ்  
குளுக்்காஸ ஒரு எளிய 

வேனக ெரக்கனரே ஆகும், இது 
ைமக்கு முதனனமயாை ஆற்்றல 
மூலமாக விளஙகுகி்றது. 
இது முக்கியமாை மற்றும் 
மிக அதிகளவில காணப்படும் 
ெரக்கனரே ஆகும். இது ்தன, 
திரோடனெ மற்றும் மாம்பழம் 
்பான்ற இனிப்புச்சுனவேயுனடய 
பழஙகளில காணப்படுகி்றது. 
மனித இரேத்தத்தில ஏ்றத்தாழ 100 
mg/dL குளுக்்காஸ இருப்பதால,இது இரேத்த ெரக்கனரே எைவும் அறியப்படுகி்றது. சுக்்ரோஸ, ஸடாரச், 
செலலு்லாஸ ்பான்றவேற்றில குளுக்்காஸ ஒனறினணந்த வேடிவேத்தில அனமந்துள்ளது.

குளுக்காஸ் தயாரிததல
1. ஆலகைால கனரேெலில நீரத்த H SO

2 4  உடன ்ெரத்து சுக்்ரோனஸ (கரும்பு ெரக்கனரே) 
சவேப்பப்படுத்தும்்பாது அது நீரோற்பகுப்பனடந்து குளுக்்காஸ மற்றும் ஃபிரேக்்டாஸ ஆகியவேற்ன்றத் 
தருகி்றது.

C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
H+

��ேரா� ஃ�ர�ேடா����ேகா�

2. சதாழிற்முன்றயில, அதிக சவேப்பநினல மற்றும் அதிக அழுத்த நினலகளில, நீரத்த HCl  சகாணடு 
ஸடாரச்னெ நீரோற்பகுப்பதன மூலமாக குளுக்்காஸ தயாரிக்கப்படுகி்றது.

(C6H10O5)n + n H2O n C6H12O6
H+

2-3 atm
393K

�டா�� ���ேகா�

குளுக்காஸ் அஹைப்பு
குளுக்்காஸ ஒரு ஆல்டாசைக்்ஸாஸ 

ஆகும். இது ைானகு சீரனமயற்்ற காரபன அணுக்கனளக் 
சகாணட ஒரு ஒளிசுழற்றும் தனனம சகாணட 
மூலக்கூ்றாகும். குளுக்்காஸின நீரக்கனரேெல 
வேலஞ்சுழி சுழற்சினய சகாணடிருப்பதால, இது 
சடக்ஸட்ரோஸ எைவும் அனழக்கப்படுகி்றது. 
குளுக்்காஸ மூலக்கூறிற்கு முனசமாழியப்படட 
அனமப்பு வோயப்பாடு படம் 14.4 ல காடடப்படடுள்ளது. 
இந்த அனமப்பாைது பினவேரும் ஆதாரேஙகளின 
அனடப்பனடயில வேருவிக்கப்படடதாகும். 

1. தனிம பகுப்பாயவு மற்றும் மூலக்கூறு நின்றயறிதல ்ொதனை ஆகியனவே குளுக்்காஸின 
மூலக்கூறு வோயப்பாடு C H O

6 12 6  எை காடடுகின்றை. 
2. 373K சவேப்பநினலயில குளுக்்கானஸ அடர HI மற்றும் சிவேப்பு பாஸபரேஸ சகாணடு ஒடுக்கும்்பாது 

n சைக்்ென மற்றும் 2- அ்யா்டா சைக்்ென கலந்த கலனவே கினடக்கி்றது, இது, 

CHO

CH OH

CH2OH
n

n=1,2,3,4

C

H2C OH

CH

CH2OH

O

OH
n

n=0,1,2,3,4

ஆ�ேடா� �ேடா�

படம் 14.3 ஆல்டாஸ்கள் ைற்றும் கீட்டாஸ்களின் அஹைப்பு

*

*

*

*

*

*

D - (+)���ேகா�

C - ��ைம
      த�ைமய�ற
      கா�ப�

படம் 14.4  D(+) குளுக்காஸ் அஹைப்பு வாயப்பாடு

XII U14-Biomolecules_New.indd   250 9/12/2019   12:29:15 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



251

குளுக்்காஸிலுள்ள ஆறு காரபன அணுக்களும் ஒ்ரே ்ைர்காடடு ெஙகிலியாக 
பினணக்கப்படடுள்ளை எனபனத  காடடுகி்றது. 

CH3 — CH2 — CH3 + CH3 — CH2 — CH — CH34

HI / P

327 K
�

( ) 3( )

n- ெஹ�ேச�

���யான �ைளெபா��

2-அேயாேடாெஹ�ேச�

�ைற�தள� �ைளெபா��

��ேகா�

3. குளுக்்காஸ, னைடரோக்ஸிலமின 
உடன வினைப்படடு ஆக்னெம் 
மற்றும் HCN உடன வினைப்படடு 
ெய்ைானைடரின ஆகியவேற்ன்ற 
உருவோக்குகி்றது. குளுக்்காஸ 
மூலக்கூறில காரபனைல சதாகுதி 
இருப்பனத  இவ்வினைகள் 
காடடுகின்றை.

4. குளுக்்காஸ ஆைது பு்ரோமின 
நீர ்பான்ற வேலினம குன்றந்த 
ஆக்சிஜ்ைற்றிகளால குளுக்கானிக் 
அமிலமாக ஆக்சிஜ்ைற்்றம் அனடகி்றது. 
இதிலிருந்து, குளுக்்காஸில 
உள்ள காரபனைல சதாகுதியாைது 
ஆலடினைடாக உள்ளது எைவும், 
்மலும் அது காரபன ெஙகிலியின முனையில அனமந்துள்ளது எைவும் சதளிவோகி்றது. அடர 
னைடரிக் அமிலம் ்பான்ற வேலினம மிகுந்த ஆக்சிஜ்ைற்றிகனளக் சகாணடு ஆக்சிஜ்ைற்்றம் 
செயயும்்பாது குளுக்காரிக் அமிலம் ( ொக்கரிக் அமிலம்) கினடக்கி்றது. இதிலிருந்து ெஙகிலியின 
மற்ச்றாரு முனை ஓரினணய ஆலகைால சதாகுதியால ஆக்கிரேமிக்கப்படடுள்ளது எனபது 
சதளிவோகி்றது.

Br2

H2O

C C

O O

CH2OH CH2OH

OH OH

H OH

H H

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

C

O

COOH

OH

OH

H

OH

OH

H

HO

H

H

HNO3

D-���ேகா� ���கா�� அ�ல����கா�� அ�ல�

அட�

5. குளுக்்காஸ ஆைது அம்்மானியா கலந்த சிலவேர னைட்ரேட கனரேெல ( டாலனஸ வினைக்காரேணி) 
மற்றும் காரேம் கலந்த காப்பர ெல்பட கனரேெல (ஃசபலலிங வினைக்காரேணி) ஆகியவேற்்றால 

CHO CH

(CHOH)4

CH2-OH

NOH

(CHOH)4

CH2-OH

CH OH

CN

(CHOH)4

CH2-OH

NH2OH

CHO

(CHOH)4

CH2-OH

HCN

���ேகா�

���ேகா�

���ேகா� ஆ�ைச�

���ேகா�
சயேனாைஹ���
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குளுக்கானிக் அமிலமாக ஆக்ச்ஜ்ைற்்றம் செயயப்படுகி்றது. டாலன வினைக்காரேணியாைது 
உ்லாக சிலவேரோக ஒடுக்கப்படுகி்றது, அ்த்பால ஃசபலலிங கனரேெல குப்பரேஸ ஆக்னெடாக 
ஒடுக்கப்படடு சிவேப்பு நி்ற வீழபடிவோக மாறுகி்றது. குளுக்்காஸ மூலக்கூறில ஆலடினைடு சதாகுதி 
உள்ளனத இந்த வினைகள்  ்மலும் உறுதிபடுத்துகின்றை. 

CHO

CH2OH CH2OH

OH OH

H + Ag�H

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

Ag(NH3)
+
2 

-OH

CHO COOH

COOH

CH2OH CH2

2

OH

OH OH

H + Cu O�H

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

CuO

���ேகா�

���ேகா�

���கா�� அ�ல�

��வ� ஆ

�வ��
ற ��ப� 

(டால�
�ைன�கார�)

(ஃெப�� 
�ைன�கார�)

���கா�� அ�ல�

6. குளுக்்காஸ, அசிடடிக் அமில நீரிலியுடன வினைப்படடு சபனடா அசிட்டடனட உருவோக்குகி்றது. 
குளுக்்காஸில ஐந்து ஆலகைால சதாகுதிகள் இருப்பனத இது பரிந்துனரேக்கி்றது. 

CHO CHO O

O
CH2OH CH2–O–C–CH3

(CHOH)4 (CH–O–C-CH3)4CH3–C–O–C–CH3

O O
CH3–C–OH

O
+ +

���ேகா� ���ேகா� ெப�டா அ�ேட�

அ���� அ�லஅ���� அ�ல ��


	���

7. குளுக்்காஸ ஒரு நினலப்புத் தனனம சகாணட ்ெரமமாகும்,்மலும் இது எளிதில நீரநீக்கம் 
அனடவேதிலனல. ஒ்ரே காரபன அணுவில ஒனறுக்கு ்மற்படட னைடரோக்ஸில சதாகுதிகள் 
பினணக்கப்படவிலனல எனபனத இது காடடுகி்றது. அதாவேது ஐந்து னைடரோக்ஸில சதாகுதிகளும் 
ஐந்து சவேவ்்வேறு காரபன அணுக்களுடன இனணக்கப்படடுள்ளை, ்மலும் ஆ்றாவேது காரபன 
ஆைது ஆலடினைடு சதாகுதியாக அனமந்துள்ளது. 

8. எமில பிஷர எனபவேரோல முனசமாழியப்படட, –OH சதாகுதிகளின மிகச்ெரியாை பு்றசவேளி 
அனமப்பாைது படம் 14.4 இல காடடப்படடுள்ளது. D வேடிவே அனமப்னப சகாணடிருப்பதாலும், 
வேலஞ்சுழி சுழற்சினய சகாணடிருப்பதாலும், குளுக்்காஸ மூலக்கூ்றாைது D(+) குளுக்்காஸ 
எை குறிப்பிடப்படுகி்றது. 
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குளுக்காஸின் வஹைய அஹைப்பு: 
தான முனசமாழிந்த குளுக்்காஸின தி்றந்த ெஙகிலி சபனடா னைடரோக்ஸில ஆலடினைடு 

அனமப்பாைது அதன ்வேதி இனயனப முழுனமயாக விளக்குவேதாக அனமயவிலனல எை பிஷர 
கணடறிந்தார. ொதாரேண ஆலடினைடுகள் ்பாலலலாமல, குளுக்்காஸ ஆைது ்ொடியம் 
னபெலனபடடுடன,  படிக னபெலனபட ்ெரமத்னத உருவோக்கவிலனல. குளுக்்காஸ ஷிஃப் 
்ொதனைனய தரேவிலனல ்மலும் குளுக்்காஸின சபனடா அசிட்டட சபறுதியாைது டாலன 
வினைக்காரேணி அலலது ஃசபலலிங கனரேெல ஆகியவேற்்றால ஆக்சிஜ்ைற்்றம் அனடயவிலனல. 
இந்த பணபுகள் தி்றந்த ெஙகிலி அனமப்பு விளக்கவிலனல. 

��-D-���ேகா� ��-D-���ேகா�
���-D-���ேகாைபரேனா�)

வைளயம�ற
���ேகா�

(�றத ச
க	)
���-D-���ேகாைபரேனா�)

படம் 14.5  குளுக்காஸின் வஹைய அஹைப்புகள்

்மலும், படிகமாக்கப்படும் நிபந்தனைகனளப் சபாருத்து குளுக்்காஸ ஆைது சவேவ்்வேறு 
உருகுநினலகனளக் (419 மற்றும் 423 K)சகாணட இரேணடு சவேவ்்வேறு வேடிவேஙகளில படிகமாவேது 
கணடறியப்படடுள்ளது.  இவேற்ன்ற விளக்கும் சபாருடடு, படம் 14.5 இல காடடியுள்ளவோறு னைடரோக்ஸில 
சதாகுதிகளுள் ஒனறு ஆலடினைடு சதாகுதியுடன வினைப்படடு வேனளய அனமப்பு ( சைமிஅசிடடால 
வேடிவேம்) உருவோகி்றது எை முனசமாழியப்படடது. இதன காரேணமாக சீரனமயுள்ள ஆலடினைடு 
காரபைாைது சீரனமயற்்ற  காரபைாக மாற்்றமனடவேதால இரேணடு மாற்றியஙகள் உருவோகின்றை. 
இந்த இரேணடு மாற்றியஙகள் C1 காரபன அணுவில மடடும் மாறுபடட அனமப்னப சகாணடுள்ளை. 
இந்த மாற்றியஙகள் ஆ்ைாமரகள் (anomers) என்றனழக்கப்படுகின்றை. குளுக்்காஸின இரேணடு 
ஆ்ைாமர வேடிவேஙகள்  α- மற்றும்  β-வேடிவேஙகள் என்றனழக்கப்படுகின்றை. 5 காரபன அணுக்கள் 
மற்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன அணுனவே உள்ளடக்கிய குளுக்்காஸின இந்த வேனளய அனமப்பாைது 
னபரோனின அனமப்னப ஒத்துள்ள காரேணத்தால னபரே்ைாஸ வேடிவேம் எைப்படுகி்றது. தூய α- 
மற்றும் β-(D) குளுக்்காஸ ஆகியவேற்றின நியம சுழற்சி மதிப்புகள் முன்ற்ய 112º & 18.7º  ஆகும். 
எனினும், தூய நினலயில உள்ள இந்த ெரக்கனரேகளில ஏ்தனும் ஒனன்ற நீரில கனரேக்கும்்பாது, 
நியம சுழற்சி மதிப்பு + 53º சகாணட ெமநினலனய அனடயும் வேனரே α-D  குளுக்்காஸ மற்றும்  β-D  
குளுக்்காஸ ஆகியை, தி்றந்த ெஙகிலி அனமப்பின வேழியாக சமதுவோக ஒனறிலிருந்து மற்ச்றான்றாக 
மாற்்றமனடகின்றை. இந்நிகழவோைது மியுடடா சுழற்சி என்றனழக்கப்படுகி்றது.

எபிைரகள் ைற்றும் எபிைரோககல: 
ஒ்ரே ஒரு சீரனமயற்்ற னமயத்தில மடடும், மாறுபடட சதாகுதி இடஅனமவு சகாணட 

ெரக்கனரேகள் எபிமரகள் எை அறியப்படுகின்றை. ஒரு எபிமர மற்ச்றாரு எபிமரோக மாறும் 
செயலமுன்றயாைது எபிமரோக்கல என்றனழக்கப்படுகி்றது, ்மலும் இச்செயலமுன்ற நிகழ எபிம்ரேஸ 
எனும் சைாதி ்தனவேப்படுகி்றது. இ்த வேழிமுன்றயில, காலக்்டாஸ ைமது உடலில குளுக்்காஸாக 
மாற்்றப்படுகி்றது.
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C2-எ�ம�க�

D-ேம�னா� D-���ேகா� D-காலா�ேடா�

C4-எ�ம�க�

படம் 14.6 எபிைரகள்: குளுக்காஸ் ைற்றும் ்ைன்்�ாஸ் ஆகிய� C2 
காரபனில ்வறுபடும் எபிைரகள் குளுக்காஸ் ைற்றும் கா�ாக்டாஸ்

அகிய� C4 காரபனில ்வறுபடும் எபிைரகள்

14.1.4 ஃபிரேக்டாஸ்
ஃபிரேக்்டாஸ எனபது சபாதுவோக அறியப்படட மற்ச்றாரு ்மா்ைா ொக்கனரேடு ஆகும், இது 

குளுக்்கானஸ ்பானறு அ்த மூலக்கூறு வோயப்பாடனட சகாணடுள்ளது. இது இடஞ்சுழி திருப்புத் 
தி்றனைக் சகாணட  கீட்டாசைக்்ஸாஸ ஆகும். இது பழஙகளில மிக அதிகளவு காணப்படுவேதால,
பழச் ெரக்கனரே எைவும் அனழக்கப்படுகி்றது. 

தயாரிததல
1. சுக்ரோஸிலிரு்நது:

சுக்்ரோனஸ நீரத்த H SO
2 4

 உடன ் ெரத்து சவேப்பப்படுத்தி்யா அலலது இனவேர்டஸ சைாதினயக் 
சகாண்டா  ஃபிரேக்்டாஸ தயாரிக்கப்படுகி்றது.

C H O +H O C H O +C H12 22 11 2
H SO

6 12 6 6
2 4 → 112 6Oஅ�ல�

இ�வ�ேட� ���ேகா� ஃ�ர�ேடா���ேரா�

படிகமாக்கல முன்றயில ஃபிரேக்்டாஸ தனியாக பிரிக்கப்படுகி்றது. ெம அளவு குளுக்்காஸ
மற்றும் ஃபிரேக்்டாஸ ஆகியவேற்ன்ற சகாணடுள்ள கனரேெல எதிரமாறு ெரக்கனரே (invert sugar) எை 
சபயரிடப்படுகி்றது. 

2. இனுலின்னிலிரு்நது 
சதாழிற்முன்றயில, அமில ஊடகத்தில இனுலினை (ஒரு பாலிொக்கனரேடு) நீரோற்பகுத்து 

ஃபிரேக்்டாஸ தயாரிக்கப்படுகி்றது. 
(C H O ) +n H O n C H O6 12 5 n 2

H
6 12 6

+

 →
இ��� ஃ�ர�ேடா�

ஃபிரேக்டாஸ் வடிவஹைப்பு:
அனைத்து வேனக ெரக்கனரேகனள ஒப்பிடும்்பாது ஃபிரேக்்டாஸ அதிக இனிப்புச் சுனவேயுனடயதாகும். 

இது நீரில ைனகு கனரேயக்கூடியது.  புதிதாக தயாரிக்கப்படட ஃபிரேக்்டாஸ கனரேெலின நியம சுழற்சி 
மதிப்பு -133o. இந்த மதிப்பாைது ெமநினலயில மியுடடா சுழற்சியின காரேணமாக – 92o ஆக மாறுகி்றது. 
குளுக்்காஸ ்பான்்ற ஃபிரேக்்டாஸின அனமப்பும் பினவேரும் உணனமகனள அடிப்பனடயாக 
சகாணடு வேருவிக்கப்படுகி்றது. 
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1. தனிம பகுப்பாயவு மற்றும் மூலக்கூறு நின்றயறிதல ்ொதனை ஆகியை ஃபிரேக்்டாஸின 
மூலக்கூறு வோயப்பாடு C H O

6 12 6  எை காடடுகின்றை. 

2. அடர HI மற்றும் சிவேப்பு பாஸபரேஸ சகாணடு ஒடுக்கும்்பாது ஃபிரேக்்டாஸ ஆைது n சைக்்ென 
மற்றும் 2- அ்யா்டா சைக்்ென கலந்த கலனவேனய உருவோக்குகி்றது. இது, ஃபிரேக்்டாஸிலுள்ள 
ஆறு காரபன அணுக்களும் ஒ்ரே ்ைர்காடடு ெஙகிலியாக பினணக்கப்படடுள்ளை எனபனத  
காடடுகி்றது.

HI / P
CH3 CH2( ) + CH3CH3

I

( CH2 ) CH3CH
4 3ஃ�ர�ேடா�

ஒ��க�

3. ஃபிரேக்்டாஸ NH OH
2  மற்றும் HCN  உடன வினைபுரிகி்றது. ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூறில 

காரபனைல சதாகுதி இருப்பனத  இவ்வினைகள் காடடுகின்றை.

4. ஃபிரேக்்டாஸ ஆைது பிரிடின முனனினலயில அசிடடிக் அமில நீரிலியுடன வினைப்படடு சபனடா 
அசிட்டடனட உருவோக்குகி்றது. ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூறில ஐந்து ஆலகைால சதாகுதிகள் 
இருப்பனத இவ்வினை காடடுகி்றது. 

5. ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூறு பு்ரோமின நீரோல ஆக்சிஜ்ைற்்றமனடவேதிலனல. இதிலிருந்து, 
ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூறில ஆலடினைடு சதாகுதி (-CHO) இருப்பதற்காை ொத்தியமிலனல எை 
அறியலாம். 

6. ்ொடியம்-பாதரேெக் கலனவே மற்றும் நீர உடன ஃபிரேக்்டாஸ பகுதியளவு ஒடுக்கமனடந்து 
ொரபிடால மற்றும் ்மனிடடால கலனவே உருவோகி்றது. இனவே இரேணடும் இரேணடாம் காரபனில 
மாறுபடட அனமப்னப சகாணட எபிமரகள் ஆகும். அதாவேது ஒரு புதிய சீரனமயற்்ற காரபன C-2 
வில உருவோகியுள்ளது. இது மூலக்கூறில கீட்டா சதாகுதி உள்ளனத உறுதிபடுத்துகி்றது. 

CH2OH CH2OH

O H

H H4H+ +

OH

OH

OH

OH

HO

HO HO

H

H

H

H

C C

C C

C

C

C

C

CH2OH CH2OH

OH

H

OH

OH

H

HO

H

H

C

C

C

C

CH2OH

CH2OH

ஃ�ர�ேடா� சா��டா� மா��டா�

ேசா�ய�-பாதரச�
கலைவ 

7. னைடரிக் அமிலம் சகாணடு ஆக்சிஜ்ைற்்றம் செயயும்்பாது, ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூ்றாைது 
கினளக்காலிக் அமிலம் மற்றும் டாரடாரிக் அமிலஙகனள தருகி்றது. இனவே ஃபிரேக்்டாஸ 
மூலக்கூன்றவிட குன்றவோை காரபன அணுக்கனள சகாணட மூலக்கூறுகளாகும்.
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CH2OH

O

H (O)+ +

OH

OH

HO

H

H

C

C

C

C

CHOH

CHOH

CH2OH

COOH

COOH

COOH

CH2OH

ஃ�ர�ேடா�

�ைளகா��
அ�ல�

டா�டா�
அ�ல�

அட�. HNO3

 கீடசடா சதாகுதியாைது C-2 
காரபனில அனமந்துள்ளனத இது 
காடடுகி்றது. ்மலும், C- 1 மற்றும் 
C- 6 காரபனகளில 1O ஆலகைால 
சதாகுதிகள் அனமந்துள்ளனதயும் 
இது காடடுகி்றது. ்மற்கணட 
வினையிலிருந்து ஃபிரேக்்டாஸ 
அனமப்பாைது பினவேருமாறு 
அனமகி்றது. 

ஃபிரேக்டாஸின் வஹைய அஹைப்பு
குளுக்்கானஸப் ்பால்வே, 

ஃபிரேக்்டாஸும் வேனளய அனமப்னப உருவோக்குகி்றது. ஆைால குளுக்்கானஸ ்பாலலலாமல  
இது ஃபியுரோனை ஒத்த ஐந்தணு வேனளயத்னத உருவோக்குகி்றது. எை்வே, இது ஃபியுரே்ைாஸ 
வேடிவேம் என்றனழக்கப்படுகி்றது. சபாதுவோக சுக்்ரோஸ ்பான்ற னடொக்கனரேடுகளின பகுதிக்கூ்றாக 
இருக்கும்்பாது  ஃபிரேக்்டாஸ அதன ஃபியுரே்ைாஸ வேடிவேத்தி்ல்ய காணப்படுகி்றது. 

��D-ஃ�ர�ேடா� ��D-ஃ�ர�ேடா�
D-ஃ�ர�ேடா�
(�ற�த ச�க�)���D-�ர�ேடா ஃ�ரேனா�) ���D-�ர�ேடா ஃ�ரேனா�)

படம் 14.8 ஃபிரேக்டாஸின் வஹைய அஹைப்புகள்

CH2-OH

C= O

HO *C H

H OH

H OH

CH2-OH

*C

*C

*C- ��ைமய�ற கா�ப�

படம் 14.7 D (+) ஃபிரேக்டாஸின் அஹைப்பு
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14.1.5 ஹடசாககஹரேடுகள்:

னடொக்கனரேடுகள் எனபனவே நீரோற்பகுப்பனடந்து இரேணடு ்மா்ைாொக்கனரேடு 
மூலக்கூறுகனள தரும் ெரக்கனரேகள் ஆகும். இந்த வினையாைது சபாதுவோக நீரத்த அமிலம் 
அலலது சைாதியிைால வினையூக்கப்படுகி்றது. னடொக்கனரேடுகள் Cn(H2O)n-1 எனும் சபாது 
வோயப்பாடடினைக் சகாணடுள்ளை. னடொக்கனரேடுகளில உள்ள இரேணடு ்மா்ைா ொக்கனரேடு 
அலகுகள் ‘கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பு’ எனும் ஆக்னெடு பினணப்பிைால பினணக்கப்படடுள்ளை, 
இந்த பினணப்பாைது ஒரு ்மா்ைாொக்கனரேடின, ஆ்ைாமர காரபனில உள்ள னைடரோக்ஸில 
சதாகுதியாைது மற்ச்றாரு ்மா்ைாொக்கனரேடிலுள்ள  னைடரோக்ஸில சதாகுதியுடன 
வினைபுரிவேதால உருவோகி்றது. 

எடுத்துக்காடடு: சுக்்ரோஸ, லாக்்டாஸ, மால்டாஸ
சுக்ரோஸ்: சுக்்ரோஸ 

எனபது உணவுச் ெரக்கனரே 
எை அறியப்படுகி்றது. இது மிக 
அதிகளவில காணப்படுகி்றது. 
கரும்புச் ொறு மற்றும் 
ெரக்கனரேவேள்ளிக் கிழஙகு 
ஆகியவேற்றிலிருந்து இது 
அதிகளவில சப்றப்படுகி்றது. 
்தனீக்கள் ்பான்ற பூச்சிகள் 
இனவேர்டஸ எைப்படும் 
சைாதினய சகாணடுள்ளை. 
இந்த சைாதியாைது, 
சுக்்ரோஸ நீரோற்பகுப்பனடந்து 
குளுக்்காஸ மற்றும் 
ஃபிரேக்்டாஸ கலனவேனய உருவோக்கும் வினைக்கு வினையூக்கியாக செயலபடுகி்றது. உணனமயில 
்தன எனபது குளுக்்காஸ, ஃபிரேக்்டாஸ மற்றும் சுக்்ரோஸ ஆகியவேற்றின கலனவேயாகும். 

சுக்்ரோஸ மூலக்கூ்றாைது நீரோற்பகுத்தலின்பாது ெம அளவில குளுக்்காஸ மற்றும் 
ஃபிரேக்்டாஸ அலகுகனள தருகின்றை. 

+ →��ேரா� ���ேகா� ஃ�ர�ேடா�
இ�வ�ேட�

சுக்்ரோஸ (+66.6°) மற்றும் குளுக்்காஸ (+52.5°) ஆகியை வேலஞ்சுழிதிருப்புச் ்ெரமஙகள் 
ஆகும், ஆைால ஃபிரேக்்டாஸ மூலக்கூறு இடஞ்சுழி சுழற்றுத் தனனம சகாணட  ்ெரமமாகும் 
(-92.4°). சுக்்ரோஸின நீரோற்பகுத்தலின்பாது, வினைக்கனரேெலின ஒளிச்சுழற்றும் தனனமயாைது 
வேலஞ்சுழியிலிருந்து இடஞ்சுழியாக மாறுகி்றது. எை்வே, சுக்்ரோஸ ஆைது எதிரமாறு ெரக்கனரே 
எைவும் அனழக்கப்படுகி்றது. 

அஹைப்பு:
சுக்்ரோஸில, α-D-குளுக்்காஸ அலகின C1 ஆைது β-D-ஃபிரேக்்டாஸின C2 உடன 

பினணக்கப்படடுள்ளது.இவ்வேனகயில உருவோக்கப்படட கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பாைது α-1,2  
கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பு என்றனழக்கப்படுகி்றது. இரேணடு காரபனைல காரபனகளும் (ஒடுக்கும் 
சதாகுதிகள்) கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பாக்கலில ஈடுபடடுள்ளதால, சுக்்ரோஸ மூலக்கூ்றாைது ஒரு 
ஒடுக்கும் தனனமயற்்ற ெரக்கனரேயாக உள்ளது.

��ேரா�
�α-D-���ேகாைபரேனாைச�-
β-D-�ர�ேடா ஃ�ரேனாைஸ�)

படம் 14.9  சுக்ரோஸின் வடிவஹைப்பு
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�ாக்டாஸ்: லாக்்டாஸ பாலூடடிகளின 
பாலில காணப்படும் ஒரு னடொக்கனரேடு
ஆகும். எை்வே இது பால ெரக்கனரே 
எைவும் குறிப்பிடப்படுகி்றது. இது 
நீரோற்பகுத்தலில காலாக்்டாஸ மற்றும் 
குளுக்்காஸ ஆகியவேற்ன்ற தருகி்றது. 
இதில படத்தில காடடியுள்ளவோறு β-D–
காலாக்்டாஸ மற்றும் β-D–குளுக்்காஸ
அலகுகள் β-1,4 கினளக்்காஸிடிக்
பினணப்பால பினணக்கப்படடுள்ளை.  
ஆலடினைடு காரபன ஆைது 
கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பில பஙகுசகாள்வேதிலனல எை்வே இது அதன ஒடுக்கும் தனனமனய 
தக்கனவேத்துக்சகாள்வேதால ஒடுக்கும் ெரக்கனரே என்றனழக்கப்படுகி்றது.

ை ா ல ் ட ா ஸ் : 
ம ா வு ப் ச ப ா ரு ளி லி ரு ந் து 
பி ரி த் ச த டு க் க ப் ப டு வே த ா ல 
இது மால்டாஸ எனும் 
சபயர சபற்றுள்ளது. இது 
சபாதுவோக மாலட ெரக்கனரே 
எ ன ்ற ன ழ க் க ப் ப டு கி ்ற து . 
முனளகடடிய பாரலி 
அரிசியிலிருந்து சப்றப்படும்  
மாவுப் சபாருளாைது  
மால்டாஸ ெரக்கனரேயின 
முக்கிய மூலமாக விளஙகுகி்றது. α-அனம்லஸ எனும் சைாதியால ஸடாரச் செரிக்கப்படும்்பாது 
மால்டாஸ உருவோக்கப்படுகி்றது. 

மால்டாஸ மூலக்கூ்றாைது இரேணடு α-D-குளுக்்காஸ அலகுகனள சகாணடுள்ளது. இந்த 
அலகுகள் α-1,4 கினளக்்காஸிடிக் பினணப்பால பினணக்கப்படடுள்ளை. ஒரு அலகின ஆ்ைாமர 
காரபனுக்கும் மற்ச்றாரு அலகின C-4 க்கும் இனட்ய இப்பினணப்பு உருவோகி்றது. இனணந்துள்ள 
இரேணடு குளுக்்காஸ அலகுகளில ஒனறு காரபனைல சதாகுதினய சகாணடுள்ளதால இது ஒடுக்கும் 
ெரக்கனரேயாக செயலபடுகி்றது. 

14.1.6 பாலிசாககஹரேடுகள்:
பாலிொக்கனரேடுகள், கினளக்்காஸிடிக் பினணப்புகளால ஒன்றாக பினணக்கப்படடுள்ள

அதிக எணணிக்னகயிலாை ்மா்ைா ொக்கனரேடு அலகுகனள சகாணடுள்ளை. ்மலும் இனவே 
கார்பானைட்ரேடகளின மிகப்சபாதுவோை வேடிவேஙகளாகும். இனிப்புச் சுனவேனய சபற்றிருக்காத 
காரேணத்திைால பாலிொக்கனரேடுகள், ெரக்கனரே அலலாதனவே என்றனழக்கப்படுகின்றை. இனவேகள் 
்ைரக்்காடடு ெஙகிலி மற்றும் கினளச்ெஙகிலி மூலக்கூறுகனள உருவோக்குகின்றை. 

பாலிொக்கனரேடுகள் அவேற்றிலுள்ள உடகூறு ்மா்ைா ொக்கனரேடு அலகுகனளப் சபாருத்து  
ஓரிை பாலிொக்கனரேடுகள் மற்றும் பலலிை பாலிொக்கனரேடுகள் எை இரேணடு வேனககளாக 
வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. ஓரிைபாலிொக்கனரேடுகள் ஒ்ரே ஒரு வேனக ் மா்ைா ொக்கனரேடுகளாலும், 

α-D-���ேகாைபரேனாைச�-(1�4) α-D-���ேகாைபரேனா�
மா�ேடா�

படம் 14.11 ைால்டாஸின் அஹைப்பு

β-D–காலா�ேடாைபரேனாைச�-(1�4)β-D-���ேகாைபரேனா�
லா�ேடா�

படம் 14.10 �ாக்டாஸின் அஹைப்பு
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பலலிைபாலிொக்கனரேடுகள் ஒனறுக்கு ்மற்படட வேனகயிலாை ்மா்ைா ொக்கனரேடுகளாலும் 
உருவோக்கப்படுகின்றை. எடுத்துக்காடடு: ஸடாரச், செலலு்லாஸ மற்றும் கினளக்்காஜன 
(ஓரிைபாலிொக்கனரேடுகள்); னைலுரோனிக் அமிலம், சைபாரின (பலலிை பாலிொக்கனரேடுகள்).

ஸ்டாரச்
ஸடாரச் தாவேரேஙகளில ஆற்்றல ்ெமிப்பாக பயனபடுகி்றது. உருனளக்கிழஙகு, மக்காச்்ொளம், 

்காதுனம மற்றும் அரிசி ஆகியை ஸடாரச்சின முக்கிய மூலஙகளாகும். இது α(1,4) கினளக்்காஸிடிக் 
பினணப்புகளால பினணக்கப்படடுள்ள குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகளாலாை பலபடியாகும். ஸடாரச்னெ 
நீரில கனரேயும் அனம்லஸ மற்றும் நீரில கனரேயா அனம்லாசபக்டின எை இரேணடு கூறுகளாக 
பிரிக்க இயலும். ஸடாரச் ஆைது ஏ்றத்தாழ 20 % அனம்லஸ மற்றும் 80% அனம்லாசபக்டினைக் 
சகாணடுள்ளது. 

அனம்லாஸ ஆைது, α(1,4) கினளக்்காஸிடிக் பினணப்புகளால பினணக்கப்படட, ஏ்றத்தாழ 
4000 வேனரேயிலாை α-D-குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகனளக் சகாணட  கினளகளற்்ற ெஙகிலிகளால 
உருவோக்கப்படடுள்ளது.  அனம்லாசபக்டின ஆைது ஏ்றத்தாழ 10000 α(1,4) கினளக்்காஸிடிக் 
பினணப்புகளால பினணக்கப்படட α-D-குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகனள சகாணடுள்ளது. இதில  
கூடுதலாக, முதனனமச்ெஙகிலியிலிருந்து கினளகள் காணப்படுகின்றை. கினளப் புள்ளிகளில, 24 முதல 
30 குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகளால ஆை புதிய ெஙகிலிகள் α(1,6) கினளக்்காஸிடிக் பினணப்புகளால 
பினணக்கப்படடுள்ளை. அ்யாடின கனரேெனல ்ெரக்கப்படும்்பாது அனம்லாஸ நீல நி்றத்னதயும், 
அனம்லாசபக்டின கருஞ்சிவேப்பு ( purple) நி்றத்னதயும் உருவோக்குகின்றை. 

அைமேலா ெப���

�ைள� ச���

படம் 14.12 ஸ்டாரச்சின் அஹைப்பு (அஹை்�ாஸ், அஹை்�ாபபகடின்)
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பசலலு்�ாஸ் :
செலலு்லாஸ, தாவேரே செலசுவேரகளில காணப்படும் மிக முக்கிய பகுதிக்கூ்றாகும். பஞ்சு தூய 

செலலு்லாஸ ஆகும். நீரோற்பகுத்தலில செலலு்லாஸ ஆைது D-குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகனள 
தருகின்றை. செலலு்லாஸ ஒரு ்ைரக்்காடடு ெஙகிலி பாலிொக்கனரேடு. இதில குளுக்்காஸ 
மூலக்கூறுகள் β(1,4) கினளக்்காஸிடிக் பினணப்புகளால பினணக்கப்படடுள்ளை. 
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காகிதம் தயாரிப்பில செலலு்லாஸ மிக அதிகளவில பயனபடுகி்றது. செலலு்லாஸ இனழகள், 
்ரேயான சவேடிசபாருள், (சவேடி பஞ்சு –செலலு்லாஸின னைட்ரோஏற்்றம் சபற்்ற எஸடர) மற்றும் 
பலவேனககளில பயனபடுகி்றது. மனிதரகள் செலலு்லானஸ உணவோக பயனபடுத்த இயலாது, 
ஏசைனில  ைம் செரிமாை அனமப்பு செலலு்லானஸ நீரோற்பகுக்க ்தனவேயாை சைாதிகனள  
(கினளக்்காஸி்டஸகள் அலலது செலலு்லஸகள்) சகாணடிருக்கவிலனல.

கிஹைக்காஜன்:  கினளக்்காஜன விலஙகுகளில காணப்படும் ்ெமிப்பு பாலிொக்கனரேடு 
ஆகும். இது விலஙகுகளின கலலீரேல மற்றும் தனெகளில காணப்படுகி்றது. கினளக்்காஜன விலஙகு 
ஸடாரச் எைவும் அனழக்கப்படுகி்றது. இது நீரோற்பகுப்பனடந்து குளுக்்காஸ மூலக்கூறுகனளத் 
தருகி்றது. கினளக்்காஜனின அனமப்பாைது அதிக கினளகனளயுனடய அனம்லாசபக்டினின 
அனமப்னப ஒத்துள்ளது. கினளக்்காஜனில ஒவ்சவோரு 8-14 குளுக்்காஸ அலகுகளிலும் கினளகள் 
உருவோகின்றை ஆைால, அனம்லாசபக்டினில 24-30 அலகுகளில கினளகள் உருவோகின்றை. 
மனித உடலில உள்ள அதிகப்படியாை குளுக்்காஸ ஆைது கினளக்்காஜைாக மாற்்றப்படடு 
்ெமிக்கப்படுகி்றது.

14.1.7 கார்பாஹைட்ரேடகளின் முககியததுவம்:
1. கார்பானைட்ரேடகள் தாவேரேஙகள் மற்றும் விலஙகுகளில பரேவேலாக காணப்படுகின்றை. அனவே 

ஆற்்றல மூலஙகளாகவும், கடடனமப்பு பலபடிகளாகவும் செயலாற்றுகின்றை.

2. கார்பானைட்ரேட மனித உடலில கினளக்்காஜன ஆகவும் , தாவேரேஙகளில ஸடாரச் ஆக்வும் 
்ெமிக்கப்படுகி்றது. 

3. தாவேரேஙகளின செல சுவேரின முக்கிய பகுதிப்சபாருளாை செலலு்லாஸ ்பான்ற  
கார்பானைட்ரேடகள் காகிதம், மரேச் ொமானகள்  மற்றும் பருத்தி உனடகள் ஆகியவேற்ன்ற சப்ற 
பயனபடுகி்றது.

4. எளிய ெரக்கனரேயாை குளுக்்காஸ ஆைது உடைடி ஆற்்றல மூலமாக செயலபுரிகி்றது. 

5. ரி்பாஸ ெரக்கனரேகள், நியுக்ளிக் அமிலஙகளுன முக்கிய பகுதிப்சபாருடகளில ஒன்றாகும்.
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6. னைரோலு்ைட (கினளக்்காஸமி்ைாகினளக்்கனகள்) ்பான்ற மாற்்றமனடந்த 
கார்பானைட்ரேடகள் விலஙகுகளின உடலில அதிர்வேற்பிகளாகவும், உயவுப்சபாருளாகவும் 
பயனபடுகின்றை. 

14.2 புரேதஙகள்
புரேதஙகள் எனபனவே அனைத்து உயிரிைஙகளிலும் மிக அதிகளவில காணப்படும் உயிரியல 

மூலக்கூறுகளாகும். புரேதம் எனும் சொலலாைது ‘Proteious’ எனும் கி்ரேக்க சொலலிலிருந்து 
வேருவிக்கப்படடது. இதன சபாருள் ”முதனனமயாை அலலது முதல இடத்திலுள்ள” எனபதாகும். 
அனவே உயிரிைஙகளின முக்கியமாை செயலபாடடு அலகுகளாகும். புரேதஙகள், சுவோசித்தல 
உள்ளிடட செலலின அனைத்து செயலபாடுகளிலும் பஙகுசகாள்கின்றை. ்மலும் இனவே α-அமி்ைா 
அமிலஙகளின பலபடிகளாகும்.

14.2.1 அமி்�ா அமி�ஙகள்
அமி்ைா அமிலஙகள் எனபனவே ஒரு அமி்ைா சதாகுதினயயும் ஒரு காரபாக்ஸிலிக் அமில 

சதாகுதினயயும் சகாணடுள்ள கரிமச் ்ெரமஙகளாகும். புரேத மூலக்கூறுகளாைனவே α-, β-, γ-, δ- 
்பான்ற அமி்ைா அமிலஙகளால ஆக்கப்படடுள்ளை. α-அமி்ைா அமிலஙகள் பினவேரும் சபாது 
வோயப்பாடடால குறிக்கப்படுகின்றை. 

H

R C* COOH

NH2

புரேத மூலக்கூறுகளில, சபாதுவோக 20 சவேவ்்வேறு α-அமி்ைா அமிலஙகள் காணப்படுகின்றை. 
ஒவ்சவோரு அமி்ைா அமிலத்திற்கும் ஒரு சபாதுப் சபயரும், ஒரு மூசவேழுத்துக் குறியீடு மற்றும் 
ஓசரேழுத்து குறியீடு ஆகியை வேழஙகப்படடுள்ளை. ஒரு புரேதத்திலுள்ள அமி்ைா அமில வேரினெனய 
எழுதும்்பாது சபாதுவோக ஓசரேழுத்து அலலது மூசவேழுத்துக் குறியீடுகள் பயனபடுத்தப்படுகின்றை. 

14.2.2 α-அமி்�ா அமி�ஙகளின் வஹகப்பாடு 
அமி்ைா அமிலஙகள் அவேற்றிலுள்ள பக்கச் ெஙகிலிகள் எை சபாதுவோக என்றனழக்கப்படும் 

R சதாகுதிகளின இயலபினைப் சபாறுத்து வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. அனவேகள் அமில, காரே மற்றும் 
ைடுநினல  அமி்ைா அமிலஙகள் எை வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. அவேற்ன்ற முனைவுள்ள மற்றும் 
முனைவேற்்ற (நீரசவேறுக்கும்)  அமி்ைா அமிலஙகள் எைவும் வேனகப்படுத்த முடியும். 
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மனிதரகளில, அமி்ைா அமில சதாகுக்கும் தி்றனைப் சபாருத்து, அமி்ைா அமிலஙகனள 
இனறியனமயாத மற்றும்  இனறியனமயும்  அமி்ைா அமிலஙகள் எைவும் வேனகப்படுத்த முடியும். 
மனிதரகளால சதாகுக்கப்படக்கூடியனவே, இனறியனமயும் அமி்ைா அமிலஙகள் (Gly, Ala, Glu, 
Asp, Gln, Asn, Ser, Cys, Tyr & Pro) எைவும், உணவின வேழியாக மடடு்ம சப்றப்பட்வேணடியனவே,  
இனறியனமயா அமி்ைா அமிலஙகள் (Phe, Val, Thr, Trp, Ile, Met, His, Arg, Leu, & Lys). எைவும் 
அனழக்கப்படுகின்றை. இந்த 10 இனறியனமயா அமி்ைா அமிலஙகனள (PVT TIM HALL) எனும் 
நினைவுக் குறிப்பின மூலம் நினைவிற்சகாள்ள முடியும். 

சபரும்பாலாை தாவேரே மற்றும் விலஙகு புரேதஙகள் , ்மற்கூறிய 20 α- அமி்ைா அமிலஙகளால 
ஆக்கப்படடுள்ள ்பாதிலும், ்மலும் பல அமி்ைா அமிலஙகள் செலகளில காணப்படுகின்றை. இந்த 
அமி்ைா அமிலஙகள் புரேதமிலலா அமி்ைா அமிலஙகள் என்றனழக்கப்படுகின்றை. எடுத்துக்காடடு: 
ஆரனினதன மற்றும் சிடருலின (அம்்மானியாவோைது யூரியாவோக மாற்்றமனடயும் யூரியா 
சுழற்சியின பகுதிக்கூறுகள்)

14.2.3 அமி்�ா அமி�ஙகளின் பண்புகள் 
அமி்ைா அமிலஙகள் நி்றமற்்ற, நீரில கனரேயும் படிக திணமஙகளாகும். அனவேகள் காரபாக்ஸில 

மற்றும் அமி்ைா சதாகுதி இரேணனடயும் சபற்றிருப்பதால ொதாரேண அமீனனகள் மற்றும் காரபாக்ஸிலிக் 
அமிலஙகளிலிருந்து ்வேறுபடுகின்றை. கனரேெலின pH மதிப்னபச் ொரந்து காரபாக்ஸில சதாகுதி 
ஒரு பு்ரோடடானை இழந்து எதிரேயனியாக்வோ அலலது அமி்ைா சதாகுதி ஒரு பு்ரோடடானை ஏற்று 
்ைரேயனியாக்வோ மா்ற இயலும். எந்த ஒரு குறிப்பிடட pH மதிப்பில, ஒரு அமி்ைா அமிலத்தின நிகரே 
மினசுனம ைடுநினலயாக உள்ள்தா அது ெமமினபுள்ளி என்றனழக்கப்படுகி்றது.  ெமமினபுள்ளினய விட 
அதிகமாை pH மதிப்புனடய கனரேெலில அமி்ைா அமிலமாைது எதிரமினசுனமனய சகாணடிருக்கும், 
ெமமினபுள்ளினய விட குன்றவோை pH மதிப்புனடய கனரேெலில ்ைரமினசுனமனய சகாணடிருக்கும். 

நீரக் கனரேெலில ஒரு அமி்ைா அமிலத்தின காரபாக்ஸில சதாகுதியிலுள்ள பு்ரோடடானை அமி்ைா 
சதாகுதிக்கு மாற்்ற இயலும். இதைால இந்த இரேணடு சதாகுதிகளும் எதிசரேதிர மினசுனமகனள 
சபறுகின்றை. ்ைர மற்றும் எதிர எை இரேணடு மினசுனமகனளயும் சகாணடிருப்பதால மூலக்கூறு  
ைடுநினலத் தனனம சகாணடது ்மலும் இது ஈரியலபு தனனம சகாணடுள்ளது. இந்த அயனிகள் 
சுவிடடர அயனிகள் என்றனழக்கப்படுகின்றை. 
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H+

H+
H2N CH

R

COO-

அ�ல pH ந��ைல pH
கார pH���ட� அய�

�கர ��ைம = +1
�கர ��ைம = 0

�கர ��ைம = -1

(சம� 	��)

கினளசீனைத் தவிரே மற்்ற அனைத்து அமி்ைா அமிலஙகளும் குன்றந்தபடெம் ஒரு சீரனமயற்்ற 
காரபன அணுனவேக் சகாணடுள்ளை, எை்வே அனவேகள் ஒளிசுழற்றும் தனனமனய சபற்றுள்ளை.  
அனவேகள், D மற்றும் L அமி்ைா அமிலஙகள் எனும் இரேணடு சவேவ்்வேறு வேடிவேஙகளில 
காணப்படுகின்றை. எனினும், உயிரிைஙகளால L-அமி்ைா அமிலஙகள் புரேதத் சதாகுப்பிற்காக 
முதனனமயாக பயனபடுத்தப்படுகின்றை. D-அமி்ைா அமிலஙகள் சில உயிரிைஙகளில அரிதாக 
காணப்படுகின்றை.
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14.2.4 பபப்ஹடடு பிஹைப்பு உருவாதல: 
அமி்ைா அமிலஙகள் சபப்னடடு பினணப்புகளால ெகப்பினணக்கப்படடுள்ளை. முதல அமி்ைா 

அமிலத்தின காரபாக்ஸில சதாகுதியாைது இரேணடாம் அமி்ைா அமிலத்தின அமி்ைா சதாகுதியுடன 
வினைப்படடு, அமி்ைா அமிலஙகளுக்கினட்ய அனமடு பினணப்பு உருவோகி்றது. இந்த அனமடு 
பினணப்பாைது சபப்னடடு பினணப்பு என்றழக்கப்படுகி்றது. இதன காரேணமாக இறுதியில 
கினடக்கப்சபறும் ் ெரமமாைது னடசபப்னடடு என்றழக்கப்படுகி்றது. இந்த னடசபப்னடடுடன மற்ச்றாரு 
அமி்ைா அமிலம் இரேணடாம் சபப்னடடு பினணப்பின மூலம் இனணயும்்பாது டனரேசபப்னடடு 
உருவோகி்றது. இ்த ் பால சடடரோ சபப்னடடு, சபனடா  சபப்னடடு ் பான்றவேற்ன்ற ைம்மால உருவோக்க 
முடியும். அதிக எணணிக்னகயிலாை அமி்ைா அமிலஙகள் இ்த முன்றயில ஒனறினணயும்்பாது 
பாலிசபப்னடடு சப்றப்படுகி்றது. இதில இனணந்துள்ள அமி்ைா அமிலஙகளின எணணிக்னக 
குன்றவோக இருந்தால பாலிசபப்னடடுகள் எைவும், அமி்ைா அமிலஙகளின எணணிக்னக அதிகமாக 
இருந்தால புரேதம் ( செயலதி்றன சகாணட மூலக்கூறுகள்) எைவும் அனழக்கப்படுகி்றது. 

H2N — CH2 — COOH + H2N — CH — COOH H2N — CH2 — C — N —CH — COOH

OCH3

-H2O

H

—— ——

CH3

—

�ைள�� �ைளச� அல�� - ைடெப�ைட�அல��

ெப�ைட� �ைண�

ஒரு சபப்னடடின அமி்ைா முனையாைது N-முனை எை அறியப்படுகி்றது, அ்த ெமயம் 
காரபாக்ஸி முனையாைது C-முனை என்றனழக்கப்படுகி்றது. சபாதுவோக புரேத சதாடர வேரினெயாைது 
N-முனையில சதாடஙகி C-முனைக்கு எழுதப்படுகி்றது. பக்கச் ெஙகிலிகனள  (R-சதாகுதிகள்)  தவிரத்து 
மற்்ற அணுக்கள் முதனனமச் ெஙகிலி அலலது பாலி சபப்னடடின முதுசகலும்பு என்றனழக்கப்படுகி்றது. 

14.2.5 புரேதஙகளின் வஹகப்பாடு:
புரேதஙகள் அவேற்றின அனமப்னபப் சபாருத்து இரேணடு சபரும் பிரிவுகளாக 

வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. அனவேயாவேை இனழப் புரேதஙகள் மற்றும் கு்ளாபுலர புரேதஙகள். 

இஹைப் புரேதஙகள்
இனழப் புரேதஙகள் இனழகனளப் ்பான்ற ்ைரக் ்காடடு அனமப்னப சபற்றுள்ளை. 

இனவே சபாதுவோக நீரில கனரேவேதிலனல ்மலும் னடெலனபடு இனணப்புகள் மற்றும் வேலினம 
குன்றந்த மூலக்கூறுகளுக்கினடப்படட னைடரேஜன பினணப்புகள் ஆகியவேற்்றால ஒன்றாக 
இருத்தினவேக்கப்படடுள்ளை. இவ்வேனகப் புரேதஙகள் அ்ைக ்ைரேஙகளில அனமப்பு புரேதஙகளாக 
பயனபடுத்தப்படுகின்றை. எடுத்துக்காடடு: சகரோடின, சகாலலாஜன ்பான்றனவே.

கு்ைாபு�ர புரேதஙகள்
கு்ளாபுலர புரேதஙகள் ்காளவேடிவே அனமப்னபப் சபற்றுள்ளை. பாலிசபப்னடடு ெஙகிலியாைது 

்காளவேடிவில மடிந்துள்ளது. இவ்வேனகப் புரேதஙகள் சபாதுவோக நீரில  கனரேயும் தனனம சகாணடனவே. 
்மலும் வினையூக்கம் உள்ளடக்கிய பல்வேறு செயலபாடுகனள சகாணடுள்ளை.எடுத்துக்காடடு: 
சைாதிகள், னம்யாகு்ளாபின, இனசுலின ்பான்றனவே. 
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படம் 14.15 (அ) இஹைப் புரேதஙகளின் வடிவஹைப்பு 

படம் 14.15 (ஆ) கு்ைாபு�ர புரேதஙகளின் வடிவஹைப்பு

14.2.6 புரேதஙகளின் அஹைப்பு
புரேதஙகள் எனபனவே அமி்ைா அமிலஙகளின பலபடிகளாகும். அவேற்றின முப்பரிமாண 

அனமப்பாைது அவேற்றிலுள்ள அமி்ைா அமிலஙகளின (residues)வேரினெனய ொரந்து அனமகி்றது. 
புரேதஙகளின அனமப்பாைது முதலநினல, இரேணடாம் நினல, மூன்றாம் நினல மற்றும் ைானகாம் 
நினல எை ைானகு படிநினலகளில விளக்கப்படுகி்றது.  ( படம் 14.17)

1. புரேதஙகளின் முதலநிஹ� அஹைப்பு:

புரேதஙகள் எனபனவே சபப்னடடு பினணப்புகளால பினணக்கப்படடுள்ள  அமி்ைா அமிலஙகளால 
ஆை பாலிசபப்னடடு ெஙகிலிகளாகும். பாலிசபப்னடடு ெஙகிலியில அமி்ைா அமிலஙகளின  அனமவிட 
வேரினெயாைது, புரேதஙகளின முதலநினல அனமப்பு என்றனழக்கப்படுகி்றது. இந்த வேரினெயில ஏற்படும் 
ஒரு சிறிய மாற்்றம் கூட புரேதத்தின ஒடடுசமாத்த அனமப்பு மற்றும் செயலபாடனட மாற்றும் தி்றனைக் 
சகாணடிருப்பதால இனதப் பற்றிய புரிதல மிக அவேசியமாைது. 

H2N Gly Met Phe Arg Asp COOHCys

2. புரேதஙகளின் இரேண்டாம்நிஹ� அஹைப்பு:
ஒரு பாலிசபப்னடடு ெஙகிலியிலுள்ள அமி்ைா அமிலஙகள், காரபனைல ஆக்சிஜனுக்கும் 

(-C=O) அருகானமயிலுள்ள அமீன னைடரேஜனுக்கும் (-NH) இனட்ய னைடரேஜன பினணப்னப 
உருவோக்குவேதன காரேணமாக அதிஒழுஙகாை அனமப்புகனள உருவோக்குகின்றை. α-சுருள் மற்றும் 
β-இனழகள் அலலது தாள்கள் ஆகியை புரேதஙகளால உருவோக்கப்படும் இரேணடு மிக முக்கியமாை 
துனண அனமப்புகளாகும். 
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α-சுருள்
α-சுருள் துனணஅனமப்பில, அமி்ைா அமிலஙகள் செஙகுத்து சுருள் அனமப்பில 

அனமக்கப்படடுள்ளை, ்மலும் இனவே ஒரு அமி்ைா அமிலத்திலுள்ள (nவேது பகுதிக்கூறு) காரபனைல 
சதாகுதி ஆக்சிஜனுக்கும் ஐந்தாவேது அமி்ைா அமில (n+4வேது பகுதிக்கூறு) அமி்ைா னைடரேஜனுக்கும் 
இனட்ய உருவோகும் னைடரேஜன பினணப்புகளால நினலப்படுத்தப்படுகின்றை. அமி்ைா 
அமிலஙகளின பக்கச் ெஙகிலிகள் சுருளின சவேளிப்பக்கமாக நீடடிக்சகாணடுள்ளை. α-சுருள் 
அனமப்பின ஒவ்சவோரு சுற்றிலும் ஏ்றத்தாழ 3.6 அமி்ைா அமில கூறுகள் உள்ளை, ்மலும் இதன 
நீளம் ஏ்றத்தாழ 5.4 Ao ஆகும். பு்ரோலின எனும் அமி்ைா அமிலம் சுருள் அனமப்பில ஒரு இனடமுறினவே 
உருவோக்குகி்றது. ்மலும், இறுக்கமாை வேனளய அனமப்பின காரேணமாக இது சுருள் பிரிப்பான 
என்றனழக்கப்படுகி்றது. 

β-தாள்கள்
சுருள்களாக இலலாமல β-தாள்கள் பரேப்பப்படட சபப்னடடு ெஙகிலிகளாக உள்ளை. ஒரு 

இனழயின முதனனமச்ெஙகிலியிலுள்ள காரபனைல சதாகுதிக்கும், அருகில உள்ள இனழயாை 
முதனனமச்ெஙகிலியிலுள்ள அமி்ைா சதாகுதிக்கும் இனட்ய னைடரேஜன பினணப்புகள் 
உருவோவேதால தாள் ்பான்ற அனமப்பு உருவோகி்றது. இந்த அனமப்பாைது β-தாள் அனமப்பு 
என்றனழக்கப்படுகி்றது.  

படம் 14.16 புரேதஙகளின் இரேண்டாம் நிஹ� அஹைப்பு

α-சுருள் β-தாள்

3. மூன்்ாம் நிஹ� அஹைப்பு: 
இரேணடாம் நினல அனமப்பின கூறுகள் (α-சுருள் & β-தாள் ) ்மலும் மடிந்து மூன்றாம் நினல 

அனமப்னப உருவோக்குகின்றை. இந்த அனமபாைது பாலிசபப்னடடின( புரேதம்)  மூன்றாம்நினல அனமப்பு 
எைப்படுகி்றது. அமி்ைா அமிலஙகளின பக்கச் ெஙகிலிகளுக்கினட்ய நிகழும் இனடயீடுகளால 
புரேதஙகளின மூன்றாம் நினல அனமப்பு நினலப்படுத்தப்படுகி்றது. இவ்வேனக இனடயீடுகளில, சிஸடின 
அலகுகளுக்கினட்ய உருவோகும் னடெலனபடு பினணப்புகள், நினலமினனியல, நீரசவேறுக்கும் 
தனனம, னைடரேஜன பினணப்புகள் மற்றும் வோணடர வோலஸ இனடயீடுகள் ஆகியை அடஙகும். 

4. நான்காம் நிஹ� அஹைப்பு
சில புரேதஙகள் ஒனறுக்கும் ்மற்படட பாலிசபப்னடடு ெஙகிலிகளால ஆக்கப்படடுள்ளை. 

எடுத்துக்காடடாக, ஆக்சிஜன கடத்து புரேதமாை ஹீ்மாகு்ளாபின ஆைது ைானகு பாலிசபப்னடடு 
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ெஙகிலிகனளக் சகாணடுள்ளது. அ்த ெமயம், DNA மூலக்கூன்ற பிரேதி எடுக்கும் DNA பாலிம்ரேஸ 
எனும் சைாதி, பத்து பாலிசபப்னடடு ெஙகிலிகனளக் சகாணடுள்ளது. இந்த புரேதஙகளில ஒவ்சவோரு 
தனி பாலிசபப்னடடு ெஙகிலியும் (துனண அலகுகள்) மற்்ற ெஙகிலிகளுடன இனடயீடு செயவேதால 
ைானகாம் நினல அனமப்பு எனும் பலகூடடு அனமப்பாைது சப்றப்படுகி்றது. மூன்றாம் நினல அனமப்னப 
நினலப்படுத்தும் அ்த இனடயீடுகள் ைானகாம் நினல அனமப்னபயும் நினலப்படுத்துகின்றை.   

படம் 14.17 புரேத அஹைப்பின் நான்கு நிஹ�கள்

இர�டா��ைல
அைம�� 

��றா��ைல
அைம�� 

நா�க��ைல
அைம�� 

�த
�ைல
அைம�� 

அ	ேனா
அ	ல� 

��� பா�ெப�ைட�
ச���க� ப
��� �ரத

�ல �

14.2.7 புரேதஙகளின் இயலபிைததல
ஒவ்சவோரு புரேதமும், தனிச்சி்றப்பு வோயந்த முப்பரிமாண அனமப்னபக் சகாணடுள்ளை. இந்த 

முப்பரிமாண அனமப்புகளில, னடெலனபடு பினணப்பு, னைடரேஜன பினணப்பு, நீரவிலக்கும் மற்றும் 
நினலமினனியல இனடயீடுகள் காணப்படுகின்றை. புரேதஙகனள உயர சவேப்பநினலகளுக்கு 
உடபடுத்துவேதா்லா, யூரியா ்பான்ற ்வேதிப்சபாருடகளுடன ்ெரப்பதா்லா, pH மற்றும் கனரேெலின 
அயனி வேலினமனய மாற்றுவேதா்லா, இந்த இனடயீடுகனள சினதக்க முடியும். இனவே முப்பரிமாண 
அனமப்னப பகுதியள்வோ அலலது முற்றிலுமாக்வோ இழக்கச் செயகின்றை. ஒரு புரேதம், அதன 
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முதலநினல அனமப்பு பாதிக்கப்படாமல, உயரநினல அனமப்னப மடடும் இழக்கும் நிகழவு இயலபிழத்தல 
என்றனழக்கப்படுகி்றது. ஒரு புரேதத்தின இயலபிழத்தலின்பாது அதன உயிரியல செயலபாடுகளும் 
முற்றிலுமாக இழக்கப்படுகி்றது.  

முதலநினல அனமப்பாைது நினலயாக இருப்பதால, சில புரேதஙகளின இயலபிழத்தனல மீணடும் 
பனழய நினலக்கு சகாணடுவேரே முடியும். தனனிச்ெயாக்வோ அலலது ்ெப்ரோனகள் என்றனழக்கப்படும் 
சி்றப்புவேனக சைாதிகளின (புரேதஙகள் ெரியாக மடிய உதவி புரியும் புரேதஙகள்) உதவியுட்ைா புரேதஙகள் 
தஙகளின பனழய நினலனய அனடய முடியும். 

எடுத்துக்காடடு: சவேப்பத்தின காரேணமாக முடனட சவேணகரு சகடடிப்படுதல. 

படம் 14.18 புரேதஙகளின் இயலபிைததல

14.2.8 புரேதஙகளின் முககியததுவம் :
புரேதஙகள் உயிரிைஙகளின செயலபடு அலகுகளாகும். இனவே அனைத்து உயிரியல 

செயலபாடுகளிலும் மிக முக்கிய பஙகாற்றுகின்றை.
1. உயிரிைஙகளில நிகழும் அனைத்து உயிர்வேதி வினைகளும் சைாதிகள் என்றனழக்கப்படும் 

வினை்வேக மாற்்ற புரேதஙகளால வினையூக்கப்படுகின்றை. 
2. சகரோடடின, சகாலலஜன ்பான்ற புரேதஙகள் கடடனமப்பு அலகுகளாக செயலபடுகின்றை. 
3. மூலக்கூறுகனள கடத்தவும் (ஹீ்மாகு்ளாபின), செல உள்ளுறுப்புகளாகவும், செலகளுக்குள்ளும் 

சவேளி்யயும் மூலக்கூறுகளின  இயக்கத்னத கடடுப்படுத்தவும்  (இடமாற்றிகள்) புரேதஙகள் 
பயனபடுகின்றை. 

4. பல்வேறு ்ைாயகளுக்கு எதிரோக செயலபுரிய உடலுக்கு உடற்காப்பு மூலஙகள் உதவுகின்றை. 
5. புரேதஙகள், பல்வேறு செயலபாடுகனள ஒனறினணக்கும் தகவேலளரகளாக பயனபடுகின்றை. 

இனசுலின மற்றும் குளுக்ககான ஆகியை இரேத்தத்தில ெரக்கனரேயின அளனவே 
கடடுப்படுத்துகின்றை. 

6. சில ெமிக்ஞ்னெ மூலக்கூறுகனள கணடறியவும், ெரியாை துலஙகனள தூணடுவேதற்காகவும் 
புரேதஙகள் உணர்வேற்பிகளாக செயலபடுகின்றை. 

7. இரும்பு (ஃசபரரிடின) ்பான்ற உ்லாகஙகனள ்ெமிக்கவும் புரேதஙகள் பயனபடுகின்றை.

14.2.9 பநாதிகள்: 
ைமது உடலில உள்ள செலகளில பல்வேறு உயிர்வேதி வினைகள் நிகழகின்றை. உணவு 

செரிக்கப்படடு அதிலிருந்து ஆற்்றல சப்றப்படுதல, பல்வேறு செல செயலபாடுகளுக்கு ்தனவேயாை 
மூலக்கூறுகனள சதாகுத்தல, ஆகியை சி்றந்த எடுத்துக்காடடுகளாகும். இவ்வினைகள் அனைத்தும் 

இயலபு நினல இயலபு நினல இயலபு நினல இயலபு நினல

சவேப்பத்திைால இயலபிழத்தில சவேப்பத்திைால இயலபிழத்தில இயந்திரேத்திைால இயலபிழத்தில உப்பிைால இயலபிழத்தில
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சைாதிகள் எனும் சி்றப்பு வேனக புரேதஙகளால வினையூக்கம் சபறுகின்றை. இந்த உயிர்வேதி 
வினையூக்கிகள் வினைகளின ்வேகத்னத  105 மடஙகுகள் அளவிற்கு ்வேகப்படுத்துகின்றை. 
்மலும், இனவே அதி்தரந்து செயலாற்றும் தனனம சகாணடனவேகளாக உள்ளை.  அதி்தரந்து 
செயலாற்றும் தனனமயின காரேணமாக சபரும்பாலாை வினைகள் செலலினுள்்ள்ய நிகழ 
அனுமதிக்கப்படுகின்றை. எடுத்துக்காடடாக,   காரபானிக் அமிலமாைது நீர மற்றும் காரபன 
னடயாக்னெடாக மாற்்றமனடயும் வினைக்கு காரபானிக் அனனைட்ரேஸ எனும் சைாதி, 
வினையூக்கியாக பயனபடுகி்றது. சுக்்ரோஸ நீரோற்பகுப்பனடந்து ஃபிரேக்்டாஸ மற்றும் குளுக்்காஸ 
ஆகியவேற்ன்ற உருவோக்கும் வினைக்கு சுக்்ரேஸ எனும் சைாதி, வினையூக்கியாக செயலபடுகி்றது. 
லாக்்டஸ எனும் சைாதி லாக்்டானஸ நீரோற்பகுத்து அதன உடகூறுகளாை குளுக்்காஸ மற்றும் 
காலக்்டாஸ ஆகிய ்மா்ைா ொக்கனரேடுகனள உருவோக்குகின்றை. 

14.2.10 பநாதி பசயலபாடடின் விஹ�வழிமுஹ்:
சைாதிகள் எனபனவே உயிரவினையூக்கிகளாகும், இனவே ஒரு குறிப்பிடட உயிர்வேதி வினைக்கு 

்தரந்து செயலாற்றுகின்றை. சபாதுவோக இனவே இனடநினலனய நினலப்படுத்துவேதன மூலம் 
கிளரவுசகாள் ஆற்்றனல குன்றத்து வினைனய ஊக்குவிக்கின்றை. ஒரு குறிப்பிடட வினையில சைாதி
E ஆைது வினைப்சபாருளுடன மீள்முன்றயில பினணந்து சைாதி-வினைப்சபாருள் அனணனவே 
உருவோக்குகி்றது. அதன பினைர வினைப்சபாருளாைது வினளப்சபாருளாக மாற்்றப்படடு சைாதி 
தனித்த நினலயில சவேளி்யறுகி்றது. இந்த தனித்த சைாதியாைது மற்ச்றாரு வினைப்சபாருளுடன 
பினணவேதற்கு தயாரோை நினலயில உள்ளது. மிகத் சதளிவோை வினைவேழிமுன்றயாைது அலகு XI 
பு்றப்பரேப்பு ்வேதியியலில விளக்கப்படடுள்ளது. 

E + S [ES]
ெநா� �ைனெபா�� -ெநா� �ைனெபா�� அைண�

[ES] E+P→

சாவி (விைனப்ெபாருள்) பூட்டு (ெநாதி) சரியாகப் ெபாருந்தினால் விைனநிகழும் 

தவறான சாவி (விைனப்ெபாருள்) பூட்டு (ெநாதி) விைனயில்ைல

படம் 14.19 பநாதி பசயலபாடடின் விஹ�வழிமுஹ் (பூடடு ைற்றும் சாவி ைாதிரி)

14.3 லிப்பிடுகள்: 
லிப்பிடுகள் எனபனவே கு்ளா்ரோஃபாரம் மற்றும் சமத்தைால ்பான்ற கரிம கனரேப்பானகளில 

கனரேயும் மற்றும் நீரில கனரேயாத தனனம சகாணட கரிம மூலக்கூறுகளாகும். லிப்பிடு
எனும் சொலலாைது சகாழுப்பு எனும் சபாருள்படும் ‘lipos’ எனும் கி்ரேக்க சொலலிலிருந்து 
வேருவிக்கப்படடதாகும். இனவே செல ெவ்வுகளின முக்கிய பகுதிக்கூறுகளாகும். ்மலும் இனவே 
உயிர அனமப்புகளில ஆற்்றல மூலஙகளாகவும் விளஙகுகின்றை. கார்பானைட்ரேடகள் 
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அலலது புரேதஙகளுடன ஒப்பிடும்்பாது சகாழுப்பாைது 2 முதல 3 மடஙகு அதிக ஆற்்றனல 
வேழஙகவேலலனவேகளாக உள்ளை. 

14.3.1 லிப்பிடுகளின் வஹகப்பாடு:

லிப்பிடுகள் அவேற்றின அனமப்னப சபாருத்து எளிய லிப்பிடுகள் , கூடடு லிப்பிடுகள் மற்றும் 
வேருவிக்கப்படட லிப்பிடுகள் எை வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. ்மலும், எளிய லிப்பிடுகளாைனவே 
சகாழுப்புகள்  மற்றும் சமழுகுகள் எை வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. சகாழுப்புகள் எனபனவே 
நீணட ெஙகிலி சகாழுப்பு அமிலஙகளும், கிளிெரோலும் இனணந்து உருவோை எஸடரகளாகும் 
(டனரேகிளிெனரேடுகள்). சமழுகுகள் எனபனவே சகாழுப்பு அமிலஙகளும், நீணட ெஙகிலியுனடய 
்மா்ைானைடரிக் ஆலகைாலகளும் (்தன சமழுகு) இனணந்து உருவோை எஸடரகளாகும். 

கூடடு லிப்பிடுகள் எனபனவே எளிய சகாழுப்பு அமிலமும், கிளிெரோலும் இனணந்து உருவோை 
எஸடரகள், இனவே கூடுதலாக சில சதாகுதிகனளக் சகாணடுள்ளை. இனணந்துள்ள சதாகுதிகனளப் 
சபாருத்து அனவே பாஸ்பாலிப்பிடுகள், கினளக்்காலிப்பிடுகள் மற்றும் லிப்்பாபுரேதஙகள் 
எை வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. பாஸ்பாலிப்பிடுகள், பாஸ்பா–எஸடர பினணப்னபயும், 
கினளக்்காலிப்பிடுகள் ெரக்கனரே அலனகயும் சகாணடுள்ளை. லிப்்பாபுரேதஙகள் எனபனவே, 
புரேதஙகளுடன லிப்பிடு இனணந்துள்ள அனணவுகளாகும். 

14.3.2 லிப்பிடுகளின் உயிரியல முககியததுவம்
1. லிப்பிடுகள் செலகளின ஒருஙகினணந்த ஆக்கக்கூ்றாக விளஙகின்றை. அனவே செலலின 

ஒடடுசமாத்த அனமப்பிற்கு இனறியனமயாதனவே. 
2. விலஙகுகளில ஆற்்றல ்ெமிப்பாக செயலபடுத்ல டனரேகிளிெனரேடுகளின முக்கிய பணி ஆகும். 

கார்பானைட்ரேடகள் மற்றும் புரேதஙகனளவிட இனவே  அதிக ஆற்்றனல வேழஙகுகின்றை. 
3. நீரவோழ உயிரிைஙகளில லிப்பிடுகள் பாதுகாப்பு அடுக்காக செயலாற்றுகின்றை. 
4. இனணப்பு திசுக்களிலுள்ள லிப்பிடுகள்  உள்ளுறுப்புகளுக்கு பாதுக்காப்பளிக்கின்றை. 
5. லிப்பிடுகள், சகாழுப்பில கனரேயும்  னவேடடமினகள் உறிஞ்ெப்படுதலிலும், கடத்தப்படுதலிலும் 

உதவிபுரிகின்றை. 
6. லிப்பிடுகள், லிப்்பஸகள் ்பான்ற சைாதிகனள கிளரவு்றச்செயய மிக இனறியனமயாதனவே.. 
7. லிப்பிடுகள், சகாழுப்பு வேளரசினத மாற்்றத்தில பாலமக்காரேணிகளாக செயலபடுகின்றை.

14.4 ஹவடடமின்கள்: 
னவேடடமினகள் எனபனவே ைமது உடலால சதாகுக்க இயலாத, ஆைால சில குறிப்பிடட 

செயலபாடுகளுக்கு அத்தியாவேசியமாை சிறிய கரிம ்ெரமஙகளாகும். எை்வே, இனவே உணவின 
மூலமாக உடசகாள்ளப்பட்வேணடும். இவேற்றின ்தனவே மிகக் குன்ற்வே எனினும், இவேற்றின 
பற்்றாக்குன்ற அலலது மிகுதியளவோைது ்ைாயகனள உணடாக்குகின்றை. கார்பானைட்ரேடகள் 
மற்றும் லிப்பிடுகள் ்பானறு இனவே ஆற்்றல மூலஙகளாக செயலபடுவேதிலனல. உயிர அனமப்புகளில 
ஒவ்சவோரு னவேடடமினும் ஒரு குறிப்பிடட செயனலச் செயகின்றை, சபரும்பாலும் அனவே துனண 
சைாதிகளாக செயலபடுகின்றை. 

ஆரேம்ப காலத்தில னவேடடமினகள் எனபனவே அமி்ைா ்ெரமஙகளாக கணடறியப்படட 
காரேணத்திைால, ‘vital amines’ என்ற சபாருள்படும் வேனகயில ‘னவேடடமின’ எனும் சொல 
பயனபடுத்தப்படடது. ெரோெரி வேளரச்சினய அனடயவும், உடல ைலத்னத ்பணவும்  னவேடடமினகள் 
மிக இனறியனமயாதனவே. 
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14.4.1 ஹவடடமின்களின் வஹகப்பாடு :
நீர அலலது சகாழுப்பில கனரேயும் தனனமயின அடிப்பனடயில னவேடடமினகள் இரேணடு 

வேனககளாக வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை.
பகாழுப்பில கஹரேயும் ஹவடடமின்கள்:  இந்த னவேடடமினகள், சகாழுப்பு உணவுடன 
எடுத்துக்சகாள்ளும்்பாது சி்றப்பாக உறிஞ்ெப்படடு சகாழுப்பு திசுக்கள் மற்றும் கலலீரேலில 
்ெமிக்கப்படுகின்றை. இந்த  னவேடடமினகள் நீரில கனரேவேதிலனல, எை்வே இனவே சகாழுப்பில கனரேயும் 
னவேடடமினகள் என்றனழக்கப்படுகின்றை. னவேடடமின A, D, E & K ஆகியை சகாழுப்பில கனரேயும் 
னவேடடமினகளாகும். 
நீரில கஹரேயும் ஹவடடமின்கள்:  னவேடடமினகள் B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 & B12) மற்றும் C ஆகியை 
நீரில எளிதாக கனரேகின்றை. சகாழுப்பில கனரேயும் னவேடடமினகள் ்பாலலலாமல இவேற்ன்ற ்ெமிக்க 
இயலாது. அதிகப்படியாக உள்ள னவேடடமினகள் உடலில ்ெமிக்கப்படாமல சிறுநீரின வேழியாக 
சவேளி்யற்்றப்படுகின்றை. எை்வே, இவ்வேனக னவேடடமினகள் சதாடரந்து உணவின வேழியாக ைம் 
உடலுக்குள் செலுத்தப்பட ் வேணடும். B னவேடடமினகளில விடுபடட எணகனள சகாணட னவேடடமினகள்  
ஆரேம்ப காலத்தில னவேடடமினகளாக கருதப்படடை, ஆைால அனவே சதாடரந்து அவ்வோறு கருதப்படாததால 
அவேற்றிற்கு ஒதுக்கப்படட எணகள் தற்்பாது இனடசவேளிகனள உருவோக்கியுள்ளை. 

அடடவஹை 14.2:  ஹவடடமின்களின் மூ�ஙகள், பசயலபாடுகள் ைற்றும் அவற்றின் குஹ்பாடடு ்நாயகள்

னவேடடமின மூலஙகள் பசயலபாடுகள் குன்றபாடடு ்ைாயகள்

னவேடடமின A 

(சரேடிைால)

மீன எணசணய, மீன, 
்கரேட, பால, கீனரேகள், 
மாம்பழம் மற்றும் 
பப்பாளி ்பான்ற 
பழஙகள்

பாரனவேத்தி்றன மற்றும் 
வேளரச்சி 

மானலக் குருடு,

கருவிழினைவு, 

்தால தடிமைாதல

னவேடடமின B1

(தயமின) 

ஈஸட, பால, 
தானியஙகள், பச்னெ 
காயகறிகள், கலலீரேல, 
பனறி இன்றச்சி.

கினளக்கானலசிஸ 
செயலமுன்றயில தயமின 
னப்ரோபாஸ்பட (TPP) 
துனண சைாதி 

சபரிசபரி (பு்ற ைரேம்பு 
மணடல சினதவு)

னவேடடமின B2

(ரி்பாஃபிளாவின)

்ொயாபீன, பச்னெ 
காயகறிகள், ஈஸட, 
முடனட சவேணகரு, 
பால, கலலீரேல, 
சிறுநீரேகம்.

ஆக்சிஜ்ைற்்ற 
ஒடுக்க வினைகளில 
ஃபி்ளவின ்மா்ைா 
நியுக்ளி்யானடடு 
(FMN) மற்றும் 
ஃபி்ளவின அடினைன 
னடநியுக்ளி்யானடடு 
(FAD) ஆகிய 
வேடிவேஙகளில துனண 
சைாதியாக பயனபடுகி்றது.

னக்லாஸிஸ 
(கனடவோயப்புண-
உதடுகள் மற்றும் 
கனடவோய,ைாக்கில 
சவேடிப்புகள்) 

னவேடடமின B3

(நியாசின)

தானியஙகள், பச்னெ 
காயகறிகள், கலலீரேல, 
சிறுநீரேகம்.

ஆக்சிஜ்ைற்்ற ஒடுக்க 
வினைகளில , NAD+ 

மற்றும் NADP+ ஆகிய 
வேடிவேஙகளில துனண 
சைாதியாக பயனபடுகி்றது.

சபலலாக்ரோ,

சூரிய ஒளி படும்்பாது 
சடரமாடிடிஸ (்தால 
அழற்சி)
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னவேடடமின மூலஙகள் பசயலபாடுகள் குன்றபாடடு ்ைாயகள்

னவேடடமின B5

(்பன்டாதினிக் 
அமிலம்)

காளான, அவே்க்டா 
பழம், முடனட மஞ்ெள் 
கரு, சூரிய காந்தி 
எணசணய

கார்பானைட்ரேடகளில 
துனணசைாதி  A 
வின பகுதிப்சபாருள், 
புரேதம் மற்றும் சகாழுப்பு 
வேளரசினத மாற்்றத்தில 
துனண சைாதி A வின 
ஒரு பகுதி 

வேளரச்சி குன்றப்பாடு 

னவேடடமின B6 

(பிரிடாக்சின)

இன்றச்சி, 
தானியஙகள், பால, 
முழுதானியஙகள், 
முடனட.

அமி்ைா அமில 
வேளரசினத மாற்்றத்தில 
துனண சைாதி,

ஹீ்மாகு்ளாபினில 
ஹீம் உருவோக்கம்

வேலிப்பு ்ைாய

னவேடடமின B7

(ப்யாடின) 

கலலீரேல, சிறுநீரேகம், 
பால, முடனட மஞ்ெள் 
கரு, காயகறிகள், 
தானியஙகள்

சகாழுப்பு அமில 
உயிரத்சதாகுப்பில 
துனண சைாதி

மைச்்ொரவு, முடி 
உதிரதல, தனெவேலி.

னவேடடமின B9

(ஃ்பாலிக் அமிலம்) 

முடனட, இன்றச்சி, 
பீடரூட, காயகறிகள், 
தானியஙகள், ஈஸட

நியுக்ளிக் அமில சதாகுப்பு, 
இரேத்த சிவேப்பு செலகள் 
முதிரச்சியனடதல 

முதிரோ சிவேப்பணுச் 
்ொனக

னவேடடமின B12

(்காபாலமின) 

முடனட, இன்றச்சி, 
மீன

அமி்ைா அமில 
வேளரசினத மாற்்றத்தில 
துனண சைாதி,

இரேத்த சிவேப்பணுக்கள் 
முதிரவேனடதல 

இரேத்த ்ொனக

னவேடடமின C 

(ஆஸகாரபிக் அமிலம்) 

சிடரேஸ பழஙகள் 
(ஆரேஞ்சு, 
எலுமிச்னெ…), 
தக்காளி, 
சைலலிக்காய, 
காயகறிகள்

எதிர 
ஆக்சிஜ்ைற்றிகளில 
துனண சைாதி, 
சகாலலாஜன 
உருவோக்கம் 

ஸகரவி (ஈறுகளில 
இரேத்தக்கசிவு)

னவேடடமின D 

்கா்லகாலசிஃசபரோல(D3),

எர்காகாலசிஃசபரோல (D2)

மீன கலலீரேல 
எணசணய, பால, 
முடனட மஞ்ெள் 
கரு (சூரிய ஒளிக்கு 
சவேளிப்படுதல)

காலசியம் உறிஞ்ெப்படுதல 
மற்றும் பரோமரித்தல 

ரிக்கடஸ 
(குழந்னதகளில), 
எலும்பு 
வேனளவு ்ைாய  
(சபரியவேரகளில)
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னவேடடமின மூலஙகள் பசயலபாடுகள் குன்றபாடடு ்ைாயகள்

னவேடடமின E

(்டா்காஃசபரோல)

பருத்திக் சகாடனட 
எணசணய, சூரிய 
காந்தி எணசணய, 
்காதுனம முனள 
எணசணய, தாவேரே 
எணசணயகள். 

எதிர ஆக்சிஜ்ைற்றி தனெசினதவு ்ைாய 
(தனெ வேலுவிலத்தல) 
மற்றும் ைரேம்பியல 
திரிபியக்கம்

னவேடடமின K 

(ஃனப்லாகுயி்ைான &
சமைாகுயி்ைான)

பச்னெ காயகறிகள், 
்ொயாபீன 
எணசணய, தக்காளி

இரேத்தம்  உன்றதல தாமதித்த இரேத்தம் 
உன்றதல, இரேத்தக் 
கசிவு ்ைாய

14.5 நியுகளிக அமி�ஙகள்
ஒவ்சவோரு உயிரிைத்தின இயலபாை பணபுகளும் 

ஒரு தனலமுன்றயிலிருந்து மற்ச்றாரு தனலமுன்றக்கு 
கடத்தப்படுகின்றை. செலலின உடகருவில  உள்ள சில 
உடகூறுகள் இப்பணபுகனள கடத்துகின்றை எனபது 
கணடறியப்படடுள்ளது. அனவே கு்ரோ்மா்ொம்கள்  
ஆகும். கு்ரோ்மா்ொம்கள் புரேதஙகள், மற்றும் நியுக்ளிக் 
அமிலஙகள் என்றனழக்கபடும் மற்ச்றாரு வேனக உயிரியல 
மூலக்கூறுகளால ஆைனவே ஆகும். டிஆக்ஸிரி்பாநியுக்ளிக் 
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அமிலம் (DNA) மற்றும் ரி்பாநியுக்ளிக் அமிலம் (RNA)எை இரேணடு வேனகயாை நியுக்ளிக் அமிலஙகள் 
காணப்படுகின்றை. இனவே ஒவ்சவோரு உயிரிைத்திலும் மரேபுத் தகவேலகனள சுமக்கும் களஞ்சியஙகளாக 
விளஙகுகின்றை.

14.5.1 நியுகளிக அமி�ஙகளின் இஹயபு ைற்றும் அஹைப்பு
நியுக்ளிக் அமிலஙகள் எனபனவே நியுக்ளி்யானடடுகளின உயிரியல பலபடிகளாகும். DNA 

மற்றும் RNA வின  கடடுப்படுத்தப்படட நீரோற்பகுத்தலின ்பாது னைடரேஜன காரேம், ஒரு சபன்டாஸ 
ெரக்கனரே மற்றும் பாஸ்பட சதாகுதி எை மூனறு கூறுகள் கினடக்கின்றை. 

ஹநடரேஜன் காரே பதாகுதிகள்:

இந்த னைடரேஜனைக் சகாணடுள்ள காரே சதாகுதிகளாைனவே பிரிமிடின மற்றும் பியுரின எனும் 
இரேணடு மூலச் ்ெரமஙகளின சபறுதிகளாகும்.  DNA மற்றும் RNA ஆகிய இரேணடிலும் அடினைன 
(A) மற்றும் குவோனைன (G) இரேணடு முக்கியமாை பியுரின காரேஙகள் காணப்படுகின்றை. பிரிமிடின 
காரேஙகளுள் ஒன்றாை னெ்டாசின (C) எனும் DNA மற்றும் RNA ஆகிய இரேணடிலும் காணப்படுகி்றது, 
ஆைால னதமின (T) ஆைது DNA விலும், யுரோசில (U) ஆைது RNA விலும் காணப்படுகின்றை.
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பபன்்டாஸ் சரககஹரே: 

நியுக்ளிக் அமிலஙகளில இரேணடு வேனகயாை சபன்டாஸ ெரக்கனரேகள் காணப்படுகின்றை. DNA
விலுள்ள டிஆக்ஸிரி்பாநியுக்ளி்யானடடுகள் அலகுகள்  2’-டிஆக்ஸி-D-ரி்பாஸ ெரக்கனரேனயயும், 
RNA வின ரி்பாநியுக்ளி்யானடடு அலகுகள் D-ரி்பாஸ ெரக்கனரேனயயும் சகாணடுள்ளை. 
நியுக்ளி்யானடடுகளில, இவ்விருவேனக சபன்டாஸகளும் β-ஃபியுரே்ைாஸ (மூடிய ஐந்தணு 
வேனளயஙகள்) அனமப்பில காணப்படுகின்றை.

OHCH2OH

OH OH

O
4'

2'3'
1'

OHCH2OH

OH H

O
4'

2'3'
1'

5' 5'

P

O

OO

O

ைரேபா� �ஆ��ைரேபா�

பாஸ்்பட பதாகுதி
பாஸபாரிக் அமிலமாைது நியுக்ளி்யானடடுகளுக்கினட்ய பாஸ்பா னட எஸடர 

பினணப்புகனள உருவோக்குகி்றது. நியுக்ளி்யானடடிலுள்ள பாஸ்பட சதாகுதிகளின 
எணணினகனய சபாருத்து அனவே ்மா்ைா நியுக்ளி்யானடடு, னட நியுக்ளி்யானடடு  மற்றும் 
டனரே நியுக்ளி்யானடடு எை வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை.

நியுகளி்யாஹசடுகள் ைற்றும் நியுகளி்யாஹடடுகள்: 

பாஸ்பட சதாகுதியற்்ற மூலக்கூ்றாைது நியுக்ளி்யானெடு எைப்படுகி்றது. நியுக்ளி்யானெடுடன 
ஒரு பாஸபாரிக் அமிலம் ்ெரவேதன மூலம் ஒரு நியுக்ளி்யானடடு வேருவிக்கப்படுகி்றது.  சபாதுவோக 
ெரக்கனரே கூறின 5’ OH சதாகுதியில பாஸபாரி்லற்்றம் 
நிகழகி்றது. DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகளில 
ஒரு நியுக்ளி்யானடடின 5’ OH மற்றும் மற்ச்றாரு  
நியுக்ளி்யானடடின 3’ OH ஆகியவேற்றிற்கினட்ய உருவோகும் 
பாஸ்பா னடஎஸடர பினணப்பின மூலம் நியுக்ளி்யானடடுகள் 
பினணக்கப்படுகின்றை.
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14.5.2 DNA வின் இரேடஹடச் சுருள் அஹைப்பு  
1950 களின சதாடக்கத்தில, DNA வின கடடனமப்னப கணடறிவேதற்காக ்ரோொலிணட 

ஃபிரோஙக்ளின மற்றும் மாரிஸ விலகினஸ ஆகி்யார  X கதிர விளிம்பு வினளவு ஆயவுகனள 
பயனபடுத்திைர. DNA இனழகள் சி்றப்புத்தனனம வோயந்த விளிம்பு வினளவு மாதிரினய 
உருவோக்கியை.

விளிம்பு வினளவு மாதிரி படத்தின னமயத்தில அனமந்துள்ள X குறியீடு ்பான்ற அனமப்பாைது 
சுருனளக் குறிக்கி்றது, அ்தெமயம், ்மற்பகுதி மற்றும் கீழபகுதியில காணப்படும் அடர கருனம நி்ற 
வில அனமப்புகள் அடுக்கப்படட காரேஙகனள சவேளிக்காடடுகின்றை.

1953 ஆம் ஆணடில, J.D. வோடென மற்றும் F.H.C. கிரீக் ஆகி்யாரோல வேருவிக்கப்படட DNA 
அனமப்பாைது அறிவியலில ஒரு முக்கிய னமலகல ஆக விளஙகுகி்றது. இந்த அறிஞரகள் DNA 
மூலக்கூறின முப்பரிமாண அனமப்பு மாதிரினய முனசமாழிந்தைர, இதில இரேணடு எதிரினண DNA 
ெஙகிலிச் சுருள்கள், ஒ்ரே அச்னெ னமயமாகக் சகாணடு, வேலக்னக இரேடனடச் சுருள் வேடிவேத்னத 
(right-handed double helix )உருவோக்குகின்றை.  

ஒனறுவிடட  டிஆக்ஸிரி்பாஸ மற்றும் பாஸ்பட சதாகுதிகளால ஆை நீரவிரும்பும் னமய இனழகள் 
இரேடனடச் சுருள் சவேளிப்பக்கமாக, சூழந்துள்ள நீனரே ் ைாக்கி   அனமந்துள்ளை. இரேணடு இனழகளிலும் 
உள்ள பியுரின மற்றும் பிரிமிடின காரேஙகள் இரேடனடச் சுருளின உள்ளகத்தில அனமந்துள்ளை. இந்த 
காரேஙகளின நீரசவேறுக்கும் மற்றும் வேனளய அனமப்புகள் மிக சைருக்கமாக,மூல அச்சிற்கு செஙகுத்தாக 
அனமக்கப்படடுள்ளை. இதைால மினசுனமயுனடய பாஸ்பட சதாகுதிகளுக்கினட்யயாை விலக்கம் 
குன்றக்கப்படுகி்றது. இரேணடு இனழகளின பக்க உடொயவு இனணதலின காரேணமாக, இரேடனட 
அடுக்கின பு்றப்பரேப்பின மீது ஒரு சபரிய படர (major groove) மற்றும் ஒரு சிறிய படர (minor groove) 
உருவோகின்றை. 

சுருள் அனமப்பின ஒவ்சவோரு வேனளவிலும் 10.5 காரே இனணகளும் (36 Å) ்மலும் அடுக்கப்படட 
காரேஙகளுக்கினடப்படட சதானலவு 3.4 Å ஆகவும் உள்ளது எை இந்த அனமப்பு மாதிரி சவேளிக்காடடியது. 
ஒரு இனழயிலுள்ள ஒவ்சவோரு காரேமும், எதிரினழயில உள்ள காரேத்துடன னைடரேஜன பினணப்னப 
உருவோக்குவேதால ஒருதள காரே இனண உருவோவேனதயும் அவேரகள் கணடறிந்தைர.  

அடினைன மற்றும் னதமின ஆகியவேற்றிற்கினட்ய இரேணடு னைடரேஜன பினணப்புகளும், 
குவோனைன மற்றும் னெட்டாசின ஆகியவேற்றிற்கினட்ய மூனறு னைடரேஜன பினணப்புகளும் 
உருவோகின்றை. மாறுபடட இனண உருவோைால அது இரேடனடச் சுருள் அனமப்பின 
நினலப்புத்தனனமனய சினதக்கி்றது. இரேடனடச் சுருள் அனமப்பின இரேணடு ெஙகிலிகளின இந்த 
குறிப்பிடட இனணயாதலாைது  நிரேப்பு காரே இனணயாதல எை அறியப்படுகி்றது. DNA இரேடனடச் 
சுருள் அனமப்பாைது இரேணடு வினெகளால ஒனறினணக்கப்படடுள்ளை. 
a) நிரேப்பு காரே இனணகளுக்கினட்ய உருவோகும் னைடரேஜன பினணப்புகள் 
b) காரே – அடுக்குதல இனடயீடுகள் 

DNA இனழகளுக்கினட்யயாை நிரேப்புநினலயாைது, காரே இனணகளுக்கினட்ய உருவோகும் 
னைடரேஜன பினணப்புகளுக்கு காரேணமாக அனமகி்றது. ஆைால, காரே- அடுக்குதல இடயீடுகளுக்கு 
எவ்வித காரேணமும் கூ்ற இயலாது, எனினும் இனவே இரேடனடச் சுருள் அனமப்பின நினலப்புத் 
தனனமக்கு  சபரும்பஙகளிக்கின்றை.

14.5.3 RNA மூ�ககூறுகளின் வஹககள்
ரி்பாநியுக்ளிக் அமிலஙகளும் DNA னவே ஒத்துள்ளை. செலகளில DNA மூலக்கூறுகளின 

எணணிக்னகனயப் ்பால எடடு மடஙகு அதிக எணணிக்னகயில RNA மூலக்கூறுகள் 
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காணப்படுகின்றை. RNA மூலக்கூறுகள் னெட்டாபிளாெத்தில அதிகளவிலும், உடகருவில குன்றந்த 
அளவிலும் காணப்படுகின்றை. இது, னெட்டாபிளாெத்தில குறிப்பாக ரி்பா்ொம்களிலும், உடகருவில 
குறிப்பாக உடகருத் திரேளிலும் காணப்படுகி்றது. 

RNA மூலக்கூறுகள் அவேற்றின அனமப்பு மற்றும் செயலபாடுகளின அடிப்பனடயில மூனறு 
முக்கியமாை வேனககளாக வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. 

(i) ரி்பா்ொம் RNA (rRNA)  (ii) தூது RNA (mRNA) 

(iii) இடமாற்று RNA (tRNA) 

rRNA
rRNA முதனனமயாக னெட்டாபிளாெம் மற்றும் ரி்பா்ொம்களில காணப்படுகி்றது.இது 60% 

RNA மற்றும் 40% புரேதம் ஆகியவேற்ன்ற சகாணடுள்ளது. ரி்பா்ொம்களில புரேத சதாகுப்பு நிகழகி்றது. 

tRNA 
அனைத்து நியுக்ளிக் அமிலஙகனளயும் ஒப்பிடும்்பாது குன்றந்தபடெ மூலக்கூறு நின்றனய 

சகாணட மூலக்கூறு tRNA ஆகும். அனவேகள் ஒரு இனழயில 73 முதல  94 வேனரே  நியுளி்யானடடுகனள 
சபற்றுள்ளை. ரி்பா்ொம்களில, புரேத சதாகுப்பு நிகழும் அனமவிடஙளுக்கு அமி்ைா அமிலஙகனள 
சகாணடு செலவே்த  tRNA வின பணியாகும். 

mRNA 
mRNA மிக குன்றந்தளவில காணப்படுகின்றை, ்மலும் இவேற்றின வோழைாள் குன்றவு. இனவே 

ஒற்ன்ற இனழ அனமப்புனடயனவே, இவேற்றின சதாகுப்பு DNA வில நிகழகி்றது. DNA விலிருந்து 
mRNA சதாகுக்கப்படும் நிகழவு மரேபு படிசயடுத்தல (transcription)  என்றனழக்கப்படுகி்றது.  புரேதத் 
சதாகுப்பிற்காக ்தனவேயாை மரேபுத் தகவேலகனள DNA மூலக்கூறிலிருந்து ரி்பா்ொம்களுக்கு 
mRNA ஏந்திச் செலகி்றது.

அடடவஹை 14.3 DNA ைற்றும் RNA ஆகியவற்றுககு இஹட்யயா� ்வறுபாடுகள்

DNA RNA
இது முக்கியமாக உடகரு, 
னமட்டாகாணடரியா மற்றும் 
பசுஙகணிகஙகளில காணப்படுகி்றது. 

இது முக்கியமாக னெட்டாபிளாெம், 
உடகருத்திரேள் மற்றும் ரி்பா்ொம்களில 
காணப்படுகி்றது. 

இது டிஆக்ஸிரி்பாஸ ெரக்கனரேனய 
சகாணடுள்ளது 

இது ரி்பாஸ ெரக்கனரேனய சகாணடுள்ளது

காரே இனணகள்  A = T மற்றும் G ≡ C காரே இனணகள்  A = U மற்றும் C ≡ G

இனவே இரேடனட இனழ மூலக்கூறுகள் இனவே ஒற்ன்ற இனழ மூலக்கூறுகள் 

இதன வோழகாலம் அதிகம் இதன வோழகாலம் குன்றவு
இது நினலப்புத்தனனம 
சகாணடது, காரேஙகளால எளிதில 
நீரோற்பகுப்பனடவேதிலனல. 

இது நினலப்புத்தனனமயற்்றது, காரேஙகளால 
எளிதில நீரோற்பகுப்பனடகின்றை.

இது தாைாக்வே இரேடடிப்பனடதல நிகழத்தும்.
இது தாைாக்வே இரேடடிப்பனடய முடியாது. இது 
DNA மூலக்கூறுகளால உருவோக்கப்படுகி்றது.. 
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14.5.4 DNA ்ரேஹகப்பதிவு
ஒரு தனி ைபனரே, குற்்றக் காடசியுடன சதாடரபுபடுத்த பயனபடுத்தப்படடுவேரும் துலலியமாை 

பாரேம்பரியமாை முன்றகளில ஒனறு ்ரேனகப் பதிவோகும். DNA மீள்்ெரக்னக சதாழிற்நுடப 
வேருனகயிைால, ”DNA ்ரேனகப்பதிவு” எனும் ஒரு தி்றனமிக்க முன்ற தற்்பாது கினடத்துள்ளது.   
DNA ்ரேனகப்பதிவு எனபது DNA வேரினெ அறிதல அலலது DNA விவேரேக் குறிப்பறிதல எைவும் 
அனழக்கப்படுகி்றது. இது முதனமுதலில 1984 ஆம் ஆணடு ்பரோசிரியர  ெர அசலக் சஜஃப்ரி 
சின எனபவேரோல கணடறியப்படடது. DNA ்ரேனகப்பதிவோைது, ஒவ்சவோரு தனி மனிதனுக்கும் 
தனித்தனனம வோயந்தது ்மலும், இனத இரேத்தம், உமிழநீர , மயிரினழ ்பான்ற மாதிரிகளிலிருந்து 
சப்ற முடியும். இந்த முன்றனய பயனபடுத்தி மனித DNA விலுள்ள தனிப்படட, குறிப்பிடட ் வேறுப்பாடனட 
கணடறிய முடியும்.

இந்த முன்றயில, பிரித்சதடுக்கப்படட DNA மூலக்கூ்றாைது, இனழயின அச்சில, சைாதிகனள 
பயனபடுத்தி குறிப்பிடட புள்ளிகளில, சவேடடப்படுவேதால சவேவ்்வேறு நீளமுனடய DNA துணடஙகள் 
கினடக்கின்றை. இந்த துணடஙகள்  சஜல மினமுனைக் கவேரச்சி சதாழிற்நுடபத்னத பயனபடுத்தி 
ஆரோயப்படுகின்றை.  இந்த முன்றயாைது துணடஙகனள அவேற்றின நீளத்தின அடிப்பனடயில 
பிரிக்கி்றது.  DNA துணடஙகனளக் சகாணடுள்ள சஜலலாைது ஒற்றுதல என்றனழக்கப்படும் முன்றயில 
னைலான காகிதத்திற்கு மாற்்றப்படுகி்றது. பினைர இந்த துணடஙகள் தற்கதிரவீச்சு வேனரேபட முன்றக்கு 
உடபடுத்தப்படுகின்றை, இதில அனவே DNA ெலானககளுக்கு (சிறு DNA துணடஙகளுடன பினணந்துள்ள, 
கதிரியக்க தனனமசகாணட, சதாகுக்கப்படட  DNA துணடுகள்)   சவேளிக்காடடப்படுகின்றை.  பினைர 
சிறிய X-கதிர தகடு துணடாைது DNA துணடஙகளுக்கு அருகில னவேக்கப்படுகி்றது, கதிரியக்க 
ெலானக இனணக்கப்படடுள்ள  ஏதாவேசதாரு புள்ளியில கரும் புள்ளி உருவோகி்றது. இந்த புள்ளிகளின 
உருப்படிவேமாைது மற்்ற மாதிரிகளுடன ஒப்பிடப்படுகி்றது.   DNA ்ரேனகப்பதிவோைது (fingerprinting) 
தனி ைபரகளுக்கினட்ய உள்ள சமலலிய காரே வேரினெ ்வேறுபாடனட அடிப்பனடயாகக் சகாணடது. 
(சபாதுவோக ஒற்ன்ற காரே- இனண மாறுபாடுகள்). இம்முன்றயாைது உலகளவில நீதிமன்ற வேழக்குகளில 
உறுதியாை தீரப்புகனள வேழஙக பயனபடுத்தப்படுகி்றது.
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படம் 14.21 DNA ்ரேஹகப்பதிவு
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14.5.5 நியுகளிக அமி�ஙகளின் உயிரியல பசயலபாடுகள்
நியுக்ளிக் அமிலஙகளின துனணஅலகுகளாக இருப்பது மடடுமிலலாமல, நியுக்ளி்யானடடுகள் 

ஒவ்சவோரு செலலிலும் ்மலும் பல செயலபாடுகனளக் சகாணடுள்ளை. 
(i) ஆற்்ல கடததிகள் (ATP)
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(ii) பநாதி இஹைககாரேணிகளின் பகுதிககூறுகள் (எடுததுககாடடு: துஹைபநாதி A, NAD+, FAD)
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�- ெம�ேக�ேடா
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	ைண ெநா� A
3'- பா�ேபா அ�ேனாைச� ைடபா�ேப�

(3'-P-ADP)

(iii) ்வதித தூதுவரகள் (எடுததுககாடடு: வஹைய AMP, cAMP)

O�

3'

5'
CH2 O

H
H H

OHOO

O

P

H

அ�ைன�

அ�ேனாைச� 3', 5'-வைளய ேமாேனாபா�ேப�
(வைளய AMP; cAMP)

14.6 ைார்ைான்கள்
ைார்மான எனபது ஒரு திசுவிைால சுரேக்கப்படடு, இரேத்த ஓடடத்தில கலக்கப்படும் கரிம 

்ெரமமாகும் (எ.கா. சபப்னடடு அலலது ஸடீரோயடு) ்மலும் இது மற்்ற செலகளில உடலியல 
துலஙகனளத் தூணடுகி்றது. (எ.கா. வேளரச்சி மற்றும் வேளரசினத மாற்்றம்). இது செலகளுக்கினடப்படட 
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ெமிக்ஞ்னெ மூலக்கூ்றாகும். உணனமயில, சிக்கலாை உயிரிைஙகளில, இரேத்த அழுத்தத்னத 
பரோமரித்தல, இரேத்த கைஅளவு மற்றும் மினபகுளிச் ெமநினல, கரு உருவோக்கம், பசி, உணவுணணும் 
ைடத்னத, செரித்தல ்பான்ற ஒவ்சவோரு செயலமுன்றயும் ஒனறு அலலது அதற்கு ்மற்படட 
ைார்மானகளால ஒழுஙகுபடுத்தப்படுகின்றை ைாளமிலலா சுரேப்பிகள் எனபனவே, சி்றப்புத் 
தனனம வோயந்த ைார்மானகனள சுரேக்கும் செல சதாகுப்புகளாகும். பிடயூடடரி சுரேப்பி, னபனியல 
சுரேப்பி, சைஞ்சுக் கனணய சுரேப்பி, னதரோயடு சுரேப்பி, அடரீைல சுரேப்பி மற்றும் கனணயம் ஆகியை 
முக்கியமாை ைாளமிலலா சுரேப்பிகளாகும். கூடுதலாக, ஆணகளின விந்தகத்திலும்,  சபணகளின 
அணடகத்திலும் ைார்மானகள் சுரேக்கப்படுகின்றை. ்வேதியியலாக , ைார்மானகள் 
புரேதஙகளாக்வோ (எ.கா. இனசுலின, எபினைஃபினரேன) அலலது ஸடீரோயடுகளாக்வோ (எ.கா. 
ஈஸட்ரோஜன, ஆணட்ரோஜன) வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. ைார்மானகள் அவேற்றின செயலபடு 
தூரேத்னத சபாருத்து வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை. ைார்மானகள், அனவே செயலபடும் தூரேத்தின 
அளனவேப் சபாருத்து எண்டாக்னரேன, பாரோக்னரேன மற்றும் ஆடசடாக்னரேன ைார்மானகள் எை 
வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை.

என்்டாகஹரேன் ைார்ைான்கள் : இந்த ைார்மானகள் அனவே சுரேக்கப்படும் செலகளிலிருந்து 
சதானலவிலுள்ள செலகளின மீது செயலபுரிகின்றை. எடுத்துக்காடடு: இனசுலின மற்றும் 
எபினைஃபினரேன ஆகியை ைாளமிலலா சுரேப்பிகளில சதாகுக்கப்படடு இரேத்த ஓடடத்தில 
சவேளிவிடப்படுகின்றை. 

பாரோகஹரேன் ைார்ைான்கள்: (உள்ளூர ைடுவேர) இந்த ைார்மானகள் அனவே சுரேக்கப்படும் 
செலகளுக்கு அருகானமயிலுள்ள செலகளின மீது மடடும் செயலபுரிகின்றை. எடுத்துக்காடடு: 
இணடரலியுகின-1 (IL-1)

ஆடபடாகஹரேன் ைார்ைான்கள்: இந்த ைார்மானகள்  அவேற்ன்ற சுரேக்கும் செலகளின மீ்த 
செயலபுரிகின்றை. எடுத்துக்காடடு:புரேத வேளரச்சிக் காரேணி இணடரலியுகின -2 (IL-2).

(a)

(b)

(c)

எ�ேடா�ைர�

எ�ேடா�ைர�
ெச�க�

பாரா�ைர�

ஆ�ேடா�ைர�

இல��
ெச�க�

இர�தஒ�ட�

ஹா�ேமா�
�ல���க�

படம் 14.22 என்்டாகஹரேன், பாரோகஹரேன், ைற்றும் ஆடபடாகஹரேன் ைார்ைான்கள்

உடலிலுள்ள அனைத்து செலகளும் ைார்மானகளுக்கு சவேளிப்படுத்தப்படட ்பாதிலும், ஒரு 
குறிப்பிடட ைார்மானுக்காை குறிப்பிடட உணர்வேற்பினயக் சகாணடுள்ள செலகள் மடடு்ம 
அவேற்றின இருப்னப (துலஙகனல) சவேளிப்படுத்தும் . எை்வே ைார்மான தகவேலகள்  ்தரந்து 
குறிக்கப்படுகின்றை.
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 ைதிப்பீடு

சரியா� விஹடஹய ்தர்நபதடுதது எழுதுக:
1. பினவேருவேைவேற்றுள் எந்த ஒனறு தளமுனைவுற்்ற ஒளியின தளத்னத இடப்பு்றமாக 

சுழற்றுகி்றது?(NEET Phase – II)
அ) D(+) குளுக்்காஸ  (ஆ) L(+) குளுக்்காஸ 
(இ)D(-) ஃபிரேக்்டாஸ   ஈ) D(+) காலக்்டாஸ

2. கீ்ழ சகாடுக்கப்படடுள்ள ைானகு ஆல்டாஸகளின அனமப்புகளின அடிப்பனடயில அனமந்த 
ெரியாை சபயர வேரினெ முன்ற்ய, (NEET Phase – I)

CHO

C OHH

C OHH

CH2OH

CHO

C HHO

C OHH

CH2OH

CHO

C HHO

C HHO

CH2OH

CHO

C OHH

C HHO

CH2OH

அ) L-எரித்்ரோஸ, L-த்ரி்யாஸ, L-எரித்்ரோஸ, D-த்ரி்யாஸ
ஆ)D-த்ரி்யாஸ,D-எரித்்ரோஸ, L-த்ரி்யாஸ, L-எரித்்ரோஸ,
ஈ)L-எரித்்ரோஸ, L-த்ரி்யாஸ, D-எரித்்ரோஸ, D-த்ரி்யாஸ
ஈ) D-எரித்்ரோஸ, D-த்ரி்யாஸ, L-எரித்்ரோஸ, L-த்ரி்யாஸ

3. கீ்ழ சகாடுக்கப்படனடனவேகளுள் எந்த ஒனறு ஒடுக்காச் ெரக்கனரே? (NEET Phase – I)
அ) குளுக்்காஸ   ஆ) சுக்்ரோஸ  இ) மால்டாஸ  ஈ) லாக்்டாஸ.

4. குளுக்்காஸ வினளசபாருள் வினளசபாருள்(HCN) நீரோற் பகுத்தல HI + ∆
A 

்ெரமம் A எனபது
அ) சைப்டைாயிக் அமிலம் ஆ) 2-அ்யா்டாசைக்்ஸன 
இ) சைப்்டன ஈ) சைப்டைால

5. கூற்று: சுக்்ரோஸின நீரக்கனரேெல வேலஞ்சுழி திருப்புத்தி்றனைப் சபற்றுள்ளது. ஆைால, சிறிதளவு 
னைட்ரோ கு்ளாரிக் அமிலத்தின முனனினலயில  நீரோற்பகுக்கும்்பாது அது இடஞ்சுழியாக 
மாறுகி்றது. (AIIMS)
காரேணம்: சுக்்ரோஸ நீரோற்பகுத்தலில ெமமற்்ற அளவில குளுக்்காஸ மற்றும் ஃபிரேக்்டாஸ 
உருவோகின்றை. இதன காரேணமாக சுழற்சியின குறியில மாற்்றம் உணடாகி்றது.
அ)கூற்று மற்றும் காரேணம் இரேணடும் ெரி, ்மலும் காரேணம், கூற்றிற்காை ெரியாை விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரேணம் இரேணடும் ெரி, ஆைால காரேணம், கூற்றிற்காை ெரியாை விளக்கமலல.
இ) கூற்று ெரி ஆைால காரேணம் தவேறு.
ஈ) கூற்று மற்றும் காரேணம் இரேணடும் தவேறு.

6. மூலக்கூறு மரேபியல ்காடபாடடினபடி மரேபுத்த தகவேலகள் பினவேரும் எந்த வேரினெயில 
கடத்தப்படுகின்றை? (NEET Phase – II)
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அ) அமி்ைா அமிலஙகள்  புரேதஙகள் DNA
ஆ) DNA  கார்பானைட்ரேடடுகள் புரேதஙகள்
இ) DNA RNA புரேதஙகள்
ஈ) DNA RNA கார்பானைட்ரேடடுகள்

7. புரேதஙகளில, பல்வேறு அமி்ைா அமிலஙகள் ______ மூலம் பினணக்கப்படடுள்ளை (NEET 
Phase – I)
அ) சபப்னடடு பினணப்பு  ஆ) சகானட பினணப்பு
இ) α - கினளக்்காசிடிக் பினணப்பு ஈ) β - கினளக்்காசிடிக் பினணப்பு

8. பினவேருவேைவேற்றுள் சீரனம தனனமயுனடய அமி்ைா அமிலம் (AIIMS)
அ) 2-எத்திலலனின  ஆ) 2-சமத்தில கினளசீன
இ) 2-னைடரோக்ஸிசமத்திலசெரீன ஈ) டரிப்்டாஃ்பன

9. RNA மற்றும் DNA னவேப் சபாருத்தவேனரேயில ெரியாை கூற்று (NEET Phase – I)
அ)  RNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு அரோபி்ைாஸ மற்றும் DNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு ரி்பாஸ
ஆ)  RNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு 2’-டிஆக்ஸிரி்பாஸ மற்றும் DNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு 

அரோபி்ைாஸ
இ)  RNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு அரோபி்ைாஸ மற்றும் DNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு 

2’-டிஆக்ஸிரி்பாஸ
ஈ)  RNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு ரி்பாஸ மற்றும் DNA விலுள்ள ெரக்கனரேக் கூறு 

2’-டிஆக்ஸிரி்பாஸ
10. நீரத்த கனரேெலகளில அமி்ைா அமிலஙகள் சபரும்பாலும் ________ அனமப்பில உள்ளை. 

அ) NH2-CH(R)-COOH ஆ) NH2-CH(R)-COO- 
இ) H3N

+-CH(R)-COOH ஈ) H3N
+-CH(R)-COO-

11. பினவேருவேைவேற்றுள் எந்த ஒனறு உடலில  தயாரிக்கப்படாதது?
அ) DNA   ஆ) சைாதிகள்  இ) ைார்மானகள்   ஈ) னவேடடமினகள்

12. ஃபிரேக்்டாஸிலுள்ள  sp2 மற்றும் sp3 இைக்கலப்பனடந்த காரபன அணுக்களின எணணிக்னக 
முன்ற்ய 
அ) 1 மற்றும் 4   ஆ) 4 மற்றும் 2    இ) 5 மற்றும் 1   ஈ) 1 மற்றும் 5

13. னவேடடமினகள் B2 ஆைது  ------------- எைவும் அறியப்படுகி்றது.
அ) ரி்பாஃபிளாவின  ஆ) னதயமின    இ) நி்காடிைனமடு  ஈ) பிரிடாக்ஸின

14. DNA வில காணப்படும் பிரிமிடின  காரேஙகள் 
அ) னெட்டாசின மற்றும் அடினைன  ஆ) னெட்டாசின மற்றும் குவோனைன 
இ) னெட்டாசின மற்றும் னதயமின ஈ) னெட்டாசின மற்றும் யுரோசில

15. பினவேருவேைவேற்றுள் L-செரீன எது?
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ைனலல
�
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���ேடாேப�
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அ�பா���
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���ட� அ�ல�
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�����
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����
(Cys)

ைதேரா��
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(Ser)
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அல
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�¢��
(Leu)
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ச§க�

¨ெவ©�ª  �«¬®
ெபய�

ஓ� எ©�ª 
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அ) ஆ) இ) ஈ)
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16. புரேதத்தின இரேணடாம் நினல அனமப்பாைது எனத குறிகி்றது? 
அ) பாலிசபப்னடடு முதுசகலும்பின நினலயாை வேெஅனமப்பு  
ஆ) நீரசவேறுக்கும் இனடயீடுகள்
இ) α- அமி்ைா அமிலஙகளின வேரினெ  
ஈ) α- சுருள் முதுசகலும்பு.

17. பினவேருவேைவேற்றுள் நீரில கனரேயும் னவேடடமின எது?
அ) னவேடடமின E  ஆ) னவேடடமின K 
இ) னவேடடமின A  ஈ) னவேடடமின B

18. செலலு்லானஸ முழுனமயாக நீரோற்பகுக்கும்்பாது கினடப்பது
அ) L-குளுக்்காஸ  ஆ) D-ஃபிரேக்்டாஸ
இ) D-ரி்பாஸ ஈ) D-குளுக்்காஸ

19. பினவேரும் கூற்றுகளில எது ெரியாைது அலல?
அ) ஓவோலபுமின எனபது முடனட சவேணகருவிலுள்ள ஓர எளிய உணவு  
ஆ)  இரேத்த புரேதஙகளாை த்ரோம்பின மற்றும் னபபிரி்ைாசஜன ஆகியை இரேத்தம் உன்றதலில 

பங்கற்கின்றை.
இ) இயலபிழத்தலிைால புரேதஙகளின வினைதி்றன அதிகரிக்கி்றது
ஈ) இனசுலின மனித உடலில ெரக்கனரேயின அளனவே பரோமரிக்கி்றது.

20. குளுக்்காஸ ஒரு ஆல்டாஸ ஆகும். பினவேரும் எந்த ஒரு வினைக்கு குளுக்்காஸ 
உடபடுவேதிலனல?
அ) இது ஆக்னெம்கனள உருவோக்குவேதிலனல
ஆ) இது கிரிக்ைாரடு வினைக்காரேணியுடன வினைபுரிவேதிலனல
இ) இது ஓெ்ொனகனள உருவோக்குவேதிலனல
ஈ) இது டாலனஸ வினைக்காரேணினய ஒடுக்குவேதிலனல

21. DNA வின ஒரு இனழயாைது ‘ATGCTTGA’ எனும் காரே வேரினெனய சபற்றுள்ளது. எனில, அதன  
நிரேப்பு இனழயின காரே வேரினெ
அ) TACGAACT  ஆ) TCCGAACT
இ) TACGTACT  ஈ) TACGRAGT

22. இனசுலின ைார்மான எனபது ்வேதியியலாக ஒரு 
அ) சகாழுப்பு   ஆ) ஸடீரோயடு   இ) புரேதம்  ஈ) கார்பானைட்ரேட

23. α-D (+)  குளுக்்காஸ மற்றும் β-D (+) குளுக்்காஸ ஆகியை 
அ) எபிமரகள் ஆ) ஆ்ைாமரகள் 
இ) இைனஷி்யாமரகள் ஈ) வேெமாற்றியஙகள்

24. பினவேருவேைவேற்றுள் எனவே எபிமரகள் ஆகும்?
அ) D(+)-குளுக்்காஸ மற்றும்  D(+)-காலக்்டாஸ  
ஆ) D(+)-குளுக்்காஸ மற்றும் D(+)-மான்ைாஸ
இ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரேணடுமலல
ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரேணடும்
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25. பினவேரும் அமி்ைா அமிலஙகளில எது சீரனமயுனடயது?
அ) அலனின ஆ) லியுசின 
இ) பு்ரோலின ஈ) கினளசீன

சுருககைாக விஹடயளி
1. எவ்வேனகயாை பினணப்புகள் DNA விலுள்ள ஒற்ன்ற அலகுகனள ஒன்றாக இருத்தி 

னவேத்துள்ளை?
2. புரேதஙகளின முதலநினல மற்றும் இரேணடாம் நினல அனமப்புகனள ்வேறுபடுத்துக.
3.  பினவேரும் குன்றபாடடு ்ைாயகனள உருவோக்கும் னவேடடமினகளின சபயரகனள எழுதுக.

 i) ரிக்கடஸ ii) ஸகரவி 
4. அலனினின  சுவிடடர அயனி அனமப்னப எழுதுக.
5. DNA மற்றும் RNA க்கு இனட்ய உள்ள ஏ்தனும் மூனறு ்வேறுபாடுகனள எழுதுக.
6. சபப்னடடு பினணப்பு பற்றி சிறுகுறிப்பு வேனரேக.
7. ைார்மானகள் மற்றும் னவேடடமினகளுக்கினட்ய உள்ள இரேணடு ்வேறுபாடுகனள தருக.
8. புரேதஙகளின இயலபிழத்தல பற்றி குறிப்பு வேனரேக.
9. ஒடுக்கும் மற்றும் ஒடுக்கா ெரக்கனரேகள் எனபனவே யானவே?
10. கார்பானைட்ரேடடுகள் சபாதுவோக ஒளிசுழற்றும் தனனமனய சபற்றுள்ளை. ஏன?
11. பினவேருவேைவேற்ன்ற ் மா்ைாொக்கனரேடுகள், ஒலி்காொக்கனரேடுகள் மற்றும் பாலிொக்கனரேடுகள் 

எை வேனகப்படுத்துக.
 i) ஸடாரச் ii) ஃபிரேக்்டாஸ iii) சுக்்ரோஸ
 iv) லாக்்டாஸ iv) மால்டாஸ
12. னவேடடமினகள் எவ்வோறு வேனகப்படுத்தப்படுகின்றை?
13. ைார்மானகள் என்றால எனை? எடுத்துக்காடடுகள் தருக.
14. கினளசீன மற்றும் அலனின ஆகியவேற்றிலிருந்து உருவோக வோயப்புள்ள அனைத்து 

னடசபப்னடடுகளின வேடிவேஙகனளயும் வேனரேக.
15. சைாதிகள் வேனரேயறு
16. α-D (+)  குளுக்்கானபரே்ைாஸின அனமப்னப வேனரேக
17. செலலில காணப்படும் RNA வின வேனககள் யானவே?
18. α-சுருள் உருவோதல பற்றி குறிப்பு வேனரேக .
19. உயிரிைஙகளில லிப்பிடுகளின செயலபாடுகள் யானவே?
20. பினவேரும் ெரக்கனரேயாைது, D – ெரக்கனரேயா? அலலது L – ெரக்கனரேயா?

CHO

HOH

HOH

HOH

CH2 - OH
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கற்ைலின் வ�ாக்கங்கள் : 

இநே ்பாைப்பகுதிடய ்கற்ைறிநே பின்னர் , 
� மைருநதுப்்பாருள மைற்றும் வவதி மைருத்துவம் 

வ்பான்ை ்ொற்கூறு்கட்ள அஙகீ்கரித்ேல். 

� மைருநதுப்்பாருட்ள அவற்றின் ்பணபு்களின் 
அடிப்படையில் வட்கப்படுத்துேல்.

� மைருநது- இலககு இடையீடு்கட்ள 
வி்ளககுேல்.

�  சில முககியமைான மைருநது வட்க்கட்ள 
வி்ளககுேல்.

� அழுககுநீககும் ்காரணி்கள ்பற்றிய  
வவதியியடல வி்ளககுேல்.

� உணவில் உள்ள வவதிப்்பாருட்கட்ள 
்பற்றி வி்ளககுேல்.

� ்பல்படியாக்கல் வவதியியலிலுள்ளமுககிய 
்ொற்கூறு்கட்ள வி்ளககுேல்.

� சில முககியமைான ்ோகுபபு ்பல்படி்கட்ள 
வி்ளககுேல்.

� நம் அன்ைாை வாழ்வில் ்பல்படி்களின் 
முககியத்துவத்டே ்மைச்சுேல்.

ஆகிய திைன்்கட்ள மைாணவர்்கள ்்பறுவர். 

விைாடிமிர் பிரிலாக் 

வி்ளாடிமிர் பிரிலாக என்்பார் 
ஸ்விஸ் நாடடைச் வெர்நே ஒரு 
வவதியியல் விஞ்ஞைானி ஆவார். 
1975 ஆம் ஆணடு ஜான் W ்கார்ன் 
ஃ்பார்த் என்்பாருைன் இடணநது 
முப்பரிமைாண மைாற்றிய வவதியலுக்கா்க 
வநா்பல் ்பரிசு ்்பற்ைார். வமைலும் அவர் 
அல்்கலாயடு்கள எதிர் உயிரி்கள 
்நாதி்கள மைற்றும் ்பல ோவர மைற்றும் 
உயிரி்களிலிருநது இயற்ட்கயா்க 
கிடைககும் ்்பாருள்கட்ள ஆயவு 
்ெயோர். அவர் நவீன முப்பரிமைாண 
மைாற்றிய வவதியியலுககு ்்பரும் 
்பங்காற்றியுள்ளார். அவர் பிரிலாக 
அடை்மைன்லின் வ்பாவராடமைசின் 
அனலாயடு்கள மைற்றும் டர்பாடமைசின்்கள 
ஆகிய ்பல இயற்்்பாருட்கட்ள 
்ோகுத்ேதுைன் அவற்றின் முப்பரிமைாண 
வவதியியடலயும் ஆராயநோர்.

அன்ைாட வாழ்வில் 
வவதியியல்

அலகு
15
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பாட அறிமுகம்

நம் வாழ்வின் ஒவ்வாரு அங்கத்திலும் வவதியியல் உள்ளது. நம் வாழ்வின் மூன்று அடிப்படை 
வேடவ்க்ளான உணவு, உடை, இருபபிைம் இடவ அடனத்தும் அடிப்படையில் வவதிப்்பாருட்கவ்ள 
ஆகும். உணடமையில், சிக்கலான, ஒன்றுக்்கான்று ்ோைர்புடைய வவதிச் ்ெயல்முடையினால் 
ோன் நாம் உயிர்வாழ்கிவைாம். இநே ்பாைப்பகுதியில், மைருத்துவத் துடையில் ்பயன்்படுத்ேப்படும் 
வவதிப்்பாருட்கள, உணவுப ்்பாருட்கள, அழுககு நீககும் ்காரணி்கள மைற்றும் ்பல்படி்கள ்பற்றி ்கற்்க 
உளவ்ளாம்.
15.1 மருந்துப் பபாருடகள்

மைருநது (drug) எனும் ்ொல்லானது ”்காயநே மூலிட்க” எனும் ்்பாருள்படும் “drogue” எனும் 
பிரஞ்சு ்மைாழிச் ்ொல்லிருநது வருவிக்கப்படைோகும். மைருநது என்்பது அடே ்்பறு்பவரின்  உைலியல் 
அடமைபட்ப அல்லது வநாயுற்ை நிடலடய மைாற்ைககூடிய அல்லது ஆயவு ்ெயயககூடிய வெர்மைமைாகும். 
இது வநாய ்கணைறிேலுக்கா்கவும், வநாடய ேடுக்கவும், வநாயிலிருநது குணமைடையச் ்ெயயவும் 
்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. புரேங்கள வ்பான்ை ்்பருமூலககூறு இலககு்களுைன் இடையீடு ்ெயது, 
வநாயாற்றுேல் மைற்றும் ்பயனுள்ள உயிரியல் துலங்கள்கட்ள உருவாககும் ்்பாருட்கள வநாய 
நீககும் மைருநது்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. மைருநது்கட்ளக ்்காணடு ஒரு குறிபபிடை வநாடய  
குணப்படுத்தும் ்ெயல்முடையானது வவதிச் சிகிச்டெ (chemotherapy) என அறியப்படுகிைது. ஒரு 
முழுநிடை மைருநது என்்பது நச்சுத் ேன்டமையற்ை, உயிரி இடெவுறு மைற்றும் மைககும் வெர்மைமைாகும், 
வமைலும் அது எவவிே ்பக்கவிட்ளவு்கட்ளயும் உருவாக்காமைல் இருத்ேல் அவசியம். ்்பாதுவா்க 
ேற்்காலத்தில் ்பயன்்படுத்ேப்படும் ்்பரும்்பாலான மைருநதுப ்்பாருள மூலககூறு்கள குடைநே ்ெறிவில் 
்பயன்்படுத்ேப்படும்வ்பாது வமைற்கூறிய ்பணபு்கட்ளப ்்பற்றுள்ளன. எனினும், அதி்க ்ெறிவில் 
்பயன்்படுத்ேப்படைால் அடவ ்பக்கவிட்ளவு்கட்ள உருவாககி நச்சுத் ேன்டமை ்்காணைடவ்க்ளா்க 
மைாறுகின்ைன. மைருநது்களின் ேரமைானது அவற்றின் மைருநோக்க எண அடிப்படையில் அ்ளவிைப்படுகிைது.  
ஒரு குறிபபிடை மைருநதின் அதி்க்படெ ோஙகும் மைருநே்ளவு (அேற்கு வமைல் நச்சுத்ேன்டமை ்்காணைோ்க 
மைாறும்) மைற்றும் குடைநே்படெ குணப்படுத்தும் மைருநே்ளவு (இேற்கு கீழ் மைருநது்கள ்பயனற்ைடவ) 
ஆகியவற்றிற்கிடைவய உள்ள விகிேம் அேன் மைருநோக்க எண என வடரயறுக்கப்படுகிைது. உயர் 
மைருநோக்க எண மைதிபட்ப  ்்காணை மைருநது்கள ்பாது்காப்பான மைருநது்க்ளாகும்.
15.1.1 மருந்துகளின் வககப்பாடு:

மைருநது்கள, அவற்றின் வவதி அடமைபபு,  மைருநதியல் விட்ளவு்கள, இலககு அடமைபபு, ்ெயல்்பாடடு 
ே்ளம் வ்பான்ை ்பணபு்களின் அடிப்படையில் வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன. இஙகு சில ்்பாதுவான 
வட்கப்பாடடிடன நாம் விவாதிக்க உளவ்ளாம்.
வவதி அகமப்பின் அடிப்பகடயில் வககப்பாடு:

இநே வட்கப்பாடடில், ் ்பாதுவான அடிப்படை வவதி அடமைபட்ப ் ்காணை மைருநதுப ் ்பாருட்கள ஒவர 
குழுவா்க டவக்கப்படுகின்ைன. எடுத்துக்காடைா்க, ஆம்பிசிலின், அமைாகசிலின், ்மைத்திசிலின் வ்பான்ை 
மைருநது்கள அடனத்தும் ஒத்ே அடமைபட்ப ்்காணடிருப்போல், ்்பனிசிலின் என்ைடைக்கப்படும் ஒவர 
்ோகுதியில் வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன. இவே வ்பால, ஓபியம்்கள, ஸ்டீராயடு்கள, வ்கை்காலமின்்கள 
வ்பான்ை மைற்ை ்ோகுதி மைருநது்களும் நம்மிைம் உள்ளன. ஒத்ே வவதி அடமைபட்ப ்்காணை 
வெர்மைங்கள ஒத்ே வவதிப்பணபு்கட்ள ்்காணடிருக்க வவணடும் என எதிர்்பார்க்கப்படுகின்ைன. 
எனினும், அவற்றின் உயிர்வவதி ்ெயல்்பாடு்கள எப்்பாழுதும் ஒவர மைாதிரியா்க இருப்பதில்டல. 
எடுத்துக்காடைா்க, ்்பனிசிலின் வட்கடயச் ொர்நே மைருநது்கள அடனத்தும் ஒவர உயிரியல் 
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்ெயல்்பாடு்கட்ளக ்்காணடுள்ளன, ஆனால் ்பார்பிடயூவரட்கள, ஸ்டீராயடு்கள ஆகியன மைாறு்படை 
உயிரியல் ்ெயல்்பாடடைக ்்காணடுள்ளன. 
பபனிசிலின்கள்

N

S

CH3

CH3

O

OH

H
N

C

O
O

R
H

R ப�ாகுதி– மருந்துகளின் பபயர்

CH2

்்பனிசிலின் G

OCH2

்்பனிசிலின் V

CH

NH2

ஆம்பிசிலின்

CH

NH2

OH

அமைாகசிலின்

H3CO

H3CO

்மைத்திசிலின்

மருந்தியல் விகைவின் அடிப்பகடயில் வககப்பாடு: 
இவவட்கப்பாடடில், வநாயாளி மீது மைருநது்கள  உணைாககும் உயிரியல் விட்ளவு்கட்ள 

அடிப்படையா்க ்்காணடு மைருநது்கள ்வவவவறு ்ோகுதி்க்ளா்க வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன. 
எடுத்துக்காடைா்க, வநாயுணைாககும் ்பாகடீரியாக்கட்ள ்்கால்லும் திைனுடைய மைருநது்கள 
அடனத்தும் எதிர்உயிரி்கள என வட்கப்படுத்ேப்படடுள்ளன. ஒரு குறிபபிடை வநாயககு சிகிச்டெயளிக்க 
வேடவப்படும் அடனத்து வட்க மைருநது்கட்ளயும் இநே வட்கப்பாடு வைஙகும். கிடைக்கககூடிய 
மைருநது்களிலிருநது, மைருத்துவர் வநாயாளியின் மைருத்துவ நிடலடய ்கருத்திற் ்்காணடு, ேகுநே 
மைருநடே ்கவனமைா்க வேர்ந்ேடுக்க வவணடும். 
எடுத்துக்காடடு்கள:

எதிர்உயிரி மருந்துகள்:  அமைாகசிலின், ஆம்பிசில்லின், ்ெஃபிகடெம், ்ெஃவ்பாைாகடெம், 
எரித்வராடமைசின், ்ைடராடெகளின் வ்பான்ைடவ.

உயர் இரத� அழுத� எதிர்ப்பு மருந்துகள்: புவராபுரனலால், அடினலால், ்மை்ைாப்ராலால் 
ெகசிவனட, ஆம்வலாடைபீன் வ்பான்ைடவ

இலக்கு அகமப்பின் அடிப்பகடயில் வககப்பாடு (மருந்துச் பெயல்பாடு):
இதில், வநாயாளியின் உயிரியல் அடமைபபு அல்லது ்ெயல்்பாடடில் மைருநது்களின் இலககின் 

அடிப்படையில் வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன. இநே வட்கப்பாைானது மைருநதியல் விட்ளவின் 
அடிப்படையில் நி்கழ்த்ேப்படும் வட்கப்பாடடைவிை அதி்க ேனித்ேன்டமை வாயநேது. எடுத்துக்காடைா்க, 
்பாகடீரியாக்களில் புரே ்ோகுபட்பத் ேடுககும் எதிர் உயிரி்க்ளான ஸ்ட்ரபவைாடமைசின் மைற்றும் 
எரித்வராடமைசின் ஆகியன ஒவர ் ோகுதியில் வட்கப்படுத்ேப்படடுள்ளன. எனினும், அவற்றின் ் ெயல்்படு 
முடைடமை வித்தியாெமைானது. ஸ்ட்ரபவைாடமைசின் புரேம் ் ோகுபபு துவஙகுேடல ேடுககிைது, ஆனால் 
எரித்வராடமைசின் புரேத்துைன் புதிய அமிவனா அமிலங்கள இடணேடல ேடுககிைது.

பெயல்படு �ைததின் அடிப்பகடயில் வககப்பாடு (மூலக்கூறு இலக்கு):
மைருநது மூலககூைானது ்நாதி்கள, உணர்வவற்பி்கள வ்பான்ை உயிரியல் மூலககூறு்களுைன் 

இடையீடு ் ெயகின்ைன. இநே உயிரியல் மூலககூறு்கள மைருநது இலககு்கள என குறிபபிைப்படுகின்ைன. 
மைருநது்கள பிடணயும் இலககு்களின் அடிப்படையில் மைருநது்கட்ள, அடவ நம்மைால் வட்கப்படுத்ே 
முடியும். மைற்ை வட்கப்பாடு்களுைன் ஒபபிடும்வ்பாது இநே வட்கப்பாைானது அதி்க சிைபபு வாயநேது. 
இலககு ஒன்ைா்க இருப்போல் இநே மைருநது்கள ்ெயல்்படும் வழிமுடையும் ஒன்ைா்கவவ உள்ளது.
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15.1.2 மருந்துகள்–இலக்கு இகடயீடு:
நம் உைல் இயல்்பா்க ்ெயலாற்றுவேற்கு வ்ளர்சிடே மைாற்ைம் (உணவு மூலககூறு்கட்ள 

உடைத்து அடே ATP வடிவில் ஆற்ைலா்க மைாற்றுேல் மைற்றும் ்பல்வவறு ்நாதி்கட்ள ்பயன்்படுத்தி, 
கிடைக்கககூடிய முன்்்பாருள மூலககூறு்களிலிருநது அவசியமைான உயிரியல் மூலககூறு்களின் 
உயிர்த்்ோகுபபு ஆகியவற்றிற்கு ்காரணமைா்க அடமைகிைது),  ்ெல் ெமிகடஞை (சூைலில் நி்கழும் எநே 
மைாற்ைத்டேயும் உணர்வவற்பி்கட்ளப ்பயன்்படுத்தி உணர்ேல் மைற்றும் அேற்குணைான துலங்கடல 
்வளிப்படுத்ே வேடவயான ்பல்வவறு ்ெயல்முடை்களுககு ெமிகடஞை அனுபபுேல்) வ்பான்ை 
உயிர்வவதிச் ் ெயல்முடை்கள அத்தியாவசியமைானடவ்க்ளாகும். நுணணுயிரி்கள, வவதிப்்பாருட்கள 
வ்பான்ை புைக்காரணி்க்ளாவலா அல்லது அடமைபபிவலவய உணைாகும் சீர்குடைவு ்காரணமைா்கவவா 
இநே ஒழுங்கான நடைமுடை்கள ்பாதிக்கப்பைலாம். அத்ேட்கய நிடலடமை்களில், உைலின் இயல்்பான 
்ெயல்்பாடடை மீ்ளக்்காணடு வருவேற்்கா்க நாம் மைருநது்கட்ள உட்்காள்ள வநரலாம். இநே 
மைருநது்கள உைலில் நி்கழும் ்பல்வவறு ் ெயல்்பாடு்களுககு ்காரணமைான புரேங்கள, லிபபிடு்கள வ்பான்ை 
உயிரியல் மூலககூறு்களுைன் இடையீடு ்ெயகின்ைன. எடுத்துக்காடைா்க, உயிரியல் விடனவவ்க 
மைாற்றி்க்ளா்க ்ெயல்்படும் புரேங்கள, ்நாதி்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. வமைலும் ே்கவல் ்ோைர்பு 
அடமைபபிற்கு முககியமைான புரேங்கள, உணர்வவற்பி்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. மைருநது்கள இநே 
மூலககூறு்களுைன் இடையீடு ்ெயது, ்நாதி ்ெயல்்பாடடை மைாற்றுவேன் மூலமைா்கவவா அல்லது 
குறிபபிடை உணர்வவற்பி்கட்ள ஊககுவித்வோ அல்லது அைககிவயா அவற்றின் இயல்்பான உயிர்வவதி 
விடன்கட்ள திருத்தி அடமைககின்ைன.

மருந்து இலக்குகைாக ப�ாதிகள்:
அடனத்து உயிரின அடமைபபு்களில் நி்கழும் உயிர்வவதி விடன்கள அடனத்தும் ் நாதி்க்ளால் 

ோன் விடனயூக்கம் ்்பறுகின்ைன. எனவவ, அடமைபபின் இயல்்பான ்ெயல்்பாடடிற்கு ்நாதி்களின் 
்ெயல்்பாடு மி்க அத்தியாவசியமைானது. அவற்றின் இயல்்பான ்நாதிச் ்ெயல்்பாடு ேடுக்கப்படைால், 
அடமைப்பானது ்பாதிக்கப்படும். ்்பாதுவா்க, இநே ேத்துவமைானது ்பல்வவறு வநாயுணைாககும் 
நுணணுயிரி்கட்ள அழிக்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

்நாதி விடனயூக்க விடன்களில், கி்ளர்வு டமையம் மைற்றும் விடனப்்பாருள ஆகியவற்றில் 
்காணப்படும் அமிவனா அமிலங்களுககிடைவயயான டைடரஜன் பிடணபபு, வாணைர் வால்ஸ் 
விடெ்கள வ்பான்ை வலிடமை குடைநே இடையீடு்களின் வாயிலா்க விடனப்்பாரு்ளானது 
்நாதியின் கி்ளர்வு டமையத்துைன் பிடணக்கப்படுகிைது என்்படே நாம் முன்னவர ்கற்ைறிநவோம். 
விடன்்பாருளின் வடிவடமைபட்ப ஒத்ே  மைருநது மூலககூைானது உட்ெலுத்ேப்படும்வ்பாது, 
அதுவும் ்நாதியுைன் பிடணநது அேன் ்ெயல்்பாடடை முைககுகிைது. அோவது, மைருநதுப ்்பாருட்கள 
்நாதி விடனயூககி ேடுப்பான்்க்ளா்க ்ெயல்்படுகின்ைன. இவவட்க ேடுப்பான்்கள வ்பாடடித் 
ேன்டமையுள்ள ேடுப்பான்்கள (competitive inhibitors) என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. எடுத்துக்காடைா்க, p- 
அமிவனா்்பன்ொயிக அமிலத்தின் (PABA)  வடிவடமைபட்ப ஒத்ே அடமைபபு ்்காணை ெல்ஃ்பனிலடமைடு 
எனும் எதிர்உயிரி மைருநோனது  ்பாகடீரியா வ்ளர்ச்சிடய ேடுககிைது. ஃவ்பாலிக அமிலம் எனும் 
துடண்நாதிடய உற்்பத்தி ்ெயயும் ்்பாருடடு ்பல ்பாகடீரியாக்களுககு PABA வேடவப்படுகிைது. 
ெல்ஃ்பனிலடமைடு எதிர்உயிரிடய உட்ெலுத்தும்வ்பாது,   ்பாகடீரியாக்களில் PABA டவ ஃவ்பாலிக 
அமிலமைா்க மைாற்ைமைடையும் உயிர்வவதி ்ோகுபபில் முககிய ்பங்காற்றும் டைடைடவராபடிவராவயட 
சிநேவைஸ் (DHPS)  எனும் ்நாதிககு வ்பாடடித் ேன்டமையுள்ள ேடுப்பானா்க ்ெயல்்படுகிைது. இது 
ஃவ்பாலிக அமில ்பற்ைாககுடைடய  உருவாககுகிைது, இேன் விட்ளவா்க ்பாகடீரியாவின் வ்ளர்ச்சி 
ேடை்ெயயப்படடு அடவ ்்கால்லப்படுகின்ைன.
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சில ்நாதி்களில், ேடுப்பான் மூலககூைானது கி்ளர்வு டமையங்களில் பிடணயாமைல் வவறு 
சில டமையங்களில் ்ென்று பிடணகிைது. இநே டமையங்கள ்்பாதுவா்க பிைடமையங்கள (allosteric 
site) என குறிபபிைப்படுகின்ைன. இடவ ்நாதியிலுள்ள கி்ளர்வு டமையங்களின் வடிவங்கட்ள 
மைாற்ைமைடையச் ்ெயகின்ைன. இேன் விட்ளவா்க விடனப்்பாருள மூலககூறு்கள ்நாதியுைன் 
பிடணய இயலாமைல் வ்பாகிைது. இவவட்க ேடுப்பான்்கள பிைடமைய ேடுப்பான்்கள (allosteric inhibitors) 
என்ைடைக்கப்படுகின்ைன.
மருந்து இலக்குகைாக உணர்வவற்பிகள்:

்பல மைருநது்கள, உணர்வவற்பி என்ைடைக்கப்படும் குறிபபிடை மூலககூறுைன் பிடணநது 
அவற்றின் உைலியல் விட்ளவு்கட்ள உணைாககுகின்ைன. ்ெல்லில் துலங்கடல தூணடுவவே 
இநே உணர்வவற்பி்களின் முககிய வவடலயாகும். ்்பரும்்பாலான உணர்வவற்பி்கள ்ெல் 
ெவவு்களுைன் இடணநவே ்காணப்படுகின்ைன. வமைலும் இவற்றின் கி்ளர்வு டமையங்கள ்ெல் ெவவின் 
்வளிப்பகுதியில் ் வளிவய ்ேரியும்்படி அடமைநதுள்ளன. ்ெல்்களுககு ே்கவல்்கட்ள ோஙகிச் ்ெல்லும் 
வவதித்தூதுவர்்கள இநே உணர்வவற்பி்களின் கி்ளர்வு டமையங்களுைன் பிடணகின்ைன.இேன் 
மூலம் ே்கவல் ்ெல்லினுள ே்கவல் ்கைத்ேப்படுகிைது.  இநே உணர்வவற்பி்கள ஒரு குறிபபிடை வவதித் 
தூதுவர்ககு மைடடும் வேர்நது ்ெயலாற்றுகின்ைன. ஒரு ே்கவடல நாம் ேடுக்க வவணடு்மைனில், 
உணர்வவற்பியின் கி்ளர்வு டமையத்துைன் பிடணயும் ேன்டமை ்்காணை ஒரு மைருநதுப ்்பாருள 
பிடணநது உணர்வவற்பியின் இயல்்பான ்ெயல்்பாடடை ேடுக்கவவணடும். இத்ேட்கய மைருநது்கள 
எதிர்விடனயூககி்கள (antagonists) என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. இேற்கு மைாைா்க, சில மைருநதுப 
்்பாருட்கள உணர்வவற்பி்களில் இயற்ட்கயான வவதித்தூதுவர்்களுககு ்பதிலா்க பிடணகின்ைன. 
இவவட்க மைருநது்கள முேன்டமை இயககி்கள (agonists) என்ைடைக்கப்படுகின்ைன, வமைலும் 
வவதித்தூதுவர்்களின் ்பற்ைாககுடை ஏற்்படும்வ்பாது இடவ ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன.
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விலங்கு ெசல் ெசல் சவ்வு

ெசல்சவ்வின்
உட்சுவர்

ெசல்சவ்வின்
உட்பகுதி

ெசல்சவ்வின்
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எடுத்துக்காடைா்க, அடிவனாசின் ஆனது அடிவனாசின் உணர்வவற்பியுைன் பிடணயும்வ்பாது 
தூக்கத்டே தூணடுகிைது. ஆனால், எதிர்விடனயூககி மைருநதுப ்்பாரு்ளான ்காஃபின் ஆனது 
அடிவனாசின் உணர்வவற்பியுைன் பிடணநது அடே ்ெயல்திைனற்ைோககுகிைது. இேனால் 
தூக்க்கலக்கம் குடைகிைது. வலிநிவாரணியா்க ்பயன்்படும், முேன்டமை இயககியான மைார்ஃபின் 
ஆனது ஓபியாயடு உணர்வவற்பி்களுைன் பிடணநது அவற்டை கி்ளர்வுறுத்துகிைது. இது, வலிடய 
உணைாககும்  நரம்புத் தூணைல் ்கைத்தி்கட்ள அைககிடவககிைது.

பபரும்பாலான உணர்வவற்பிகள் ககரல் �ன்கம பகாணடகவகைாக உள்ைன. எனவவ ஒரு 
மருந்தின் இன்னிஷிவயாமர்கள் வவறுபடட விகைவுககை உருவாக்கக்கூடும்.
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பல்வவறு வகக மருந்துப் பபாருடகளின் மருந்தியல் பெயல்பாடு: 
்பல்வவறு உயிரியல் ் ெயல்முடை்கள மைற்றும் அவற்றின் விடனவழி முடை்கட்ள நாம் ் ேளிவா்க 

புரிநது ்்காள்ள உயிரியல் துடையில் ஏற்்படை முன்வனற்ைங்கள உேவுகின்ைன. இேனால் அதி்க 
திைனுள்ள புதிய மைருநது்கட்ள நம்மைால் உருவாக்க முடிநேது. எடுத்துக்காடைா்க, அமிலத்ேன்டமைடய 
நீக்க நாம் அலுமினியம் மைற்றும் ் மைகனீஷியம் டைடராகடெடு வ்பான்ை வலிடமை குடைநே ்காரங்கட்ள 
்பயன்்படுத்தி வருகிவைாம். ஆனால் இடவ வயிற்றில் ்காரத்ேன்டமைடய உணடு்பணணுகின்ைன. 
வமைலும், அதி்கமைான அமில சுரபபிற்கும் வழிவகுககின்ைன.  வமைலும் இநே சிகிச்டெயானது வநாய 
அறிகுறிடய ேணிககிைவே ேவிர,  வநாயக்கான ்காரணத்டே ்கடடுப்படுத்ேவில்டல. ஹிஸ்ைமின்்கள, 
இடரபட்ப சுவரில் உள்ள உணர்வவற்பி்கட்ள கி்ளர்வுறுத்தி, HCl சுரபட்ப தூணடுகின்ைன 
என்்படே விரிவான ஆராயச்சி்கள ்காடடுகின்ைன. இநே ்கணடுபிடிப்பானது, ்ெமிடிடின், ரானிடிடின் 
வ்பான்ை புதிய மைருநது்கட்ள வடிவடமைக்க உேவியது. இநே மைருநது்கள உணர்வவற்பி்களுைன் 
பிடணநது அவற்டை ்ெயலிைக்கச் ்ெயகின்ைன. இநே மைருநதுப ்்பாருட்களின் வடிவடமைப்பானது 
ஹிஸ்ைமினின் வடிவடமைபபுைன் ஒத்துள்ளன. இப்பாைப்பகுதியில், சில முககிய மைருநது வட்க்களின் 
மைருநதியல் ்ெயல்்பாடடைப ்பற்றி விவாதிக்க உளவ்ளாம்.
மருந்துப் பபாருடகளின் 
வகக 

பெயல்படும் வழிமுகை சில மருந்துகளின் வவதி அகமப்பு

1)  மன 
அகமதிப்படுததிகள்

இடவ நரம்பு 
மைணைலத்டே ோககும் 
மைருநது்க்ளாகும்.

i) முக்கிய மன 
அகமதிப்படுததிகள்:

வைவலா்்பரிைால்,

குவ்ளாொட்பன்
ii) சிறிய மன 
அகமதிப்படுததிகள்:

டையசி்பாம் 
(வவலியம்),

ஆல்பராவொலம்

மூட்ளயிலுள்ள 
வைா்படமைன் எனும் 
நரம்புத் தூணைல் 
்கைத்திடய முைககுவேன் 
மூலம் டமைய நரம்பு 
மைணைலத்தின்மீது 
்ெயல்புரிகின்ைன.  

பயன்கள்

மைன உட்ளச்ெல்,்பேற்ைம், 
மைனச்வொர்வு, தூக்க 
குடை்பாடு மைற்றும் 
தீவிர மைனச்சிடேவு 
ஆகியவற்றிற்கு 
சிகிச்டெ அளித்ேலில் 
்பயன்்படுகிைது.

O

N

Cl

N

ேவ�ய�
N

N
N

Cl

N

ஆ��ராேசால�

F

N

O

OH

Cl
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2) வலிநிவாரணிகள் (வபாக� 
�ரா�கவ)

வலிநிவாரணி்கள சுயஉணர்வு 
நிடலடய ்பாதிக்காமைல் 
வலிடய குடைககின்ைன.

1. அழற்சி எதிர்ப்புமருந்துகள்:

எடுததுக்காடடு:

அசிடைமிவனாஃபீன் அல்லது
்பாராசிடைமைால்,

புரஃ்்பன், ஆஸ்பிரின்.

குறிபபிடை இைத்திலுள்ள அைற்சி 
துலங்கல்்கட்ள குடைத்து 
வலிடய நீககுகின்ைன. 

பயன்கள்
குறுகிய ்கால 
வலிநிவாரணியா்கவும், 
ேடலவலி, ேடெவலி, சிராயபபு 
அல்லது மூடடு அைற்சி வ்பான்ை 
மிேமைான வலி்கட்ள வ்பாக்கவும் 
்பயன்்படுகிைது.

OH

O

O O

ஆஸ்பிரின்

ii).காயச்ெல் மருந்துகள்
எடுத்துக்காடடு:

ொலிசிவலடடு்கள
அசிடடைல் ொலிசிலிக அமிலம் 
(ஆஸ்பிரின்),

அசிடைமிவனாஃபீன் அல்லது
்பாராசிடைமைால்

இநே மைருநது்கள, ்காயச்ெடல 
குடைத்ேல் மைற்றும்  
சிறுேடைணுக்கள உடைேடல 
ேடுத்ேல் வ்பான்ை வவறு 
்பல  விட்ளவு்கட்ளயும் 
்்காணடுள்ளன. இநே ்பணபின் 
்காரணமைா்க, ஆஸ்பிரின் 
மைாரடைபட்ப ேடுககும் 
மைருநோ்கவும் ்பயன்்படுகிைது. 

OH
O

N
H

H3C

்பாராசிடைமைால்

iii). ஸ்டீராயடு அல்லா� அழற்சி 
எதிர்ப்புமருந்துகள் (NSAIDs)

எடுத்துக்காடடு:

புரஃ்்பன்

மூட்ளயின் அடிப்பகுதிடய 
( டைபவ்பாேலாமைஸ்) 
தூணடி ்மைன்ேடெ 
சுருககியினால் (prostaglandin 
) உருவாக்கப்படை உயர் 
உைல் ்வப்பநிடலடய 
குடைககின்ைன.

HOOC

புரஃ்்பன்
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3. ஓபியாயடுகள் 
(வபாக� �ரும் 
வலிநிவாரணிகள்)
எடுத்துக்காடடு்கள
மைார்ஃபின், மைார்ஃபின்

வலிடய நீககி 
தூக்கத்டேக 
்்காடுககின்ைன. இநே 
மைருநது்கள வ்பாடே 
ேரககூடியடவ. மி்க 
குடைநே்ளவு வ்காமைா 
மைற்றும் உயிரிைத்ேடல 
உருவாக்கலாம். 
பயன்கள்
்கடுடமையான 
வலியிலிருநது 
நிவாரணம் அளிக்க 
குடைநே அல்லது 
நீணை ்காலத்திற்கு 
்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 
்்பாதுவா்க 
அறுடவசிகிச்டெககு 
பிைகு உணைாகும் 
வலி, இறுதிநிடலப 
புற்றுவநாய 
ஆகியவற்றிற்கு 
்பயன்்படுகிைது.

O

HO

H

HO

H

N
CH3

மைார்ஃபின்

O

O

H

HO

H

N
CH3

H3C

மைார்ஃபின்

4 உணர்விழப்பு 
ஊக்கிகள்
i) மரப்பு மருந்துகள்
எடுத்துக்காடடு்கள
எஸ்ைர் - பிடணநே 
மைரபபு மைருநது – 
புவராட்கன்
அடமைடு - பிடணநே 
மைரபபு மைருநது - 
லிவைாட்கன்

இது, உணர்விைக்கச் 
்ெயயாமைல், அடவ 
பூெப்படை உைற்்பகுதியில்  
மைடடும் மைரத்துப வ்பா்கச் 
்ெயகின்ைன. இடவ 
புை நரம்பு இடை்களின் 
வழியா்க மூட்ளககு 
வலி உணர்வு  
்கைத்ேப்படுேடல 
ேடுககின்ைன. 
பயன்கள்
இடவ சிறிய அறுடவ 
சிகிச்டெயின்வ்பாது 
்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன.

NH2

O
N

O

புவராட்கன்
CH3

CH3

O

H
N

H2C

N

CH3

CH3

H2
C

லிவைாட்கன்
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ii) பபாது உணர்விழப்பு 
ஊக்கிகள்
எடுததுக்காடடுகள்:
சிகரவழி  பபாது 
உணர்விழப்பு 
ஊக்கிகள்–
ப்ராவ்பாஃ்பால்
சுவாெவழி  பபாது 
உணர்விழப்பு 
ஊக்கிகள் 
-ஐவொஃபுளூவரன்

இடவ டமைய நரம்பு 
மைணைலத்டே ோககி, 
்கடடுப்படுத்ேப்படை, 
மீளேன்டமையுடைய 
உணர்விைபட்ப 
( மையக்கம்) 
உணைாககுகிைது. 
பயன்கள்
இடவ ்்பரிய  அறுடவ 
சிகிச்டெயின்வ்பாது 
்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன.

OH

CH

CH3

CH3

CH

CH3

H3C

ப்ராவ்பாஃ்பால்

5)  அமிலநீக்கிகள்
எடுத்துக்காடடு்கள
்மைகனீஷியா ்பால்மைம்,
வொடியம் 
ட்ப்கார்்பவனட,
்கால்சியம் 
ட்ப்கார்்பவனட,
அலுமினியம் 
டைடராகடெடு,
வரனிடிடின், 
்ெமிடிடின்,
ஒமிபிரவொல், 
ரபிபிரவொல்.

வயிற்றில் 
அமிலத்ேன்டமைடய 
உருவாககும் அமிலத்டே 
நடுநிடலயாககுகின்ைன. 
பயன்கள்
அமில எதிர்விடனயால் 
்நஞ்சு மைற்றும் 
்ோணடைப 
்பகுதியில் ஏற்்படும் 
எரிச்ெல் உணர்டவ 
நீககுகின்ைன. 

Al
OHHO

OH

6) ஒவவாகம முறிவு 
மருந்துகள்
எடுததுக்காடடுகள்:
்ெடரிஜின்,
லீவவா்ெடரிஜின்,
்ைஸ்வலாவராடடைன்,
புவராம்ஃபிடனரமின்
்ைர்ஃபினடைன்

ஹிஸ்ைமின் -1 
உணர் 
வவற்பி்களிலிருநது 
ஹிஸ்ைமின் 
்வளிப்படுேடல 
ேடுககின்ைன.
பயன்கள்
ஒவவாடமை 
விட்ளவு்களிலிருநது 
நிவாரணம் 
அளிககின்ைன.

N

N
O

OH
Cl

O

்ெடரிஜின்

XII U15 Chemistry in Action.indd   294 9/12/2019   12:30:34 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



295

7 நுணணுயிர் 
எதிரிகள்
i). பீடடா லாக்டம்கள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
்்பனிசிலின்்கள,
ஆம்பிசிலின்,
்ெஃ்பாவலாஸ் 
வ்பாரின்்கள,
்கார்்பாபீனம்்கள மைற்றும் 
வமைாவனாவ்பகைம்்கள

்பாகடீரியா ்ெல் சுவரின் 
உயிர்த் ்ோகுபட்ப 
ேடுககின்ைன. 
பயன்கள்
வோல், ்பல், ்காது, 
சுவாெககுைல், 
சிறுநீர்குைாய 
ஆகியவற்றில் ஏற்்படும் 
்ோற்று வநாய்கள, 
நிவமைானியா, மைற்றும் 
வமை்க்வடடை வநாய 
ஆகியவற்றிற்கு 
சிகிச்டெயளிக்க 
்பயன்்படுகின்ைன.

N

S

CH3

CH3

O

OH

H
N

C

O
O

R
H

்்பன்சிலின்்கள

O
O

H
N

NH2

N

S

H

CH3

CH3

O

OH

ஆம்பிசிலின்
ii). வமக்வராகலடுகள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
எரித்வராடமைசின்,
அசித்வராடமைசின்

்பாகடீரியாவின் 
ரிவ்பாவொம்்கட்ள 
ோககி புரே ேயாரிபட்ப 
ேடுககின்ைன. 
பயன்கள்:
சுவாெ குைல், ்பாலின 
உறுபபு்கள, இடரபட்ப-
குைல் வழி மைற்றும் வோல் 
்ோற்று வநாய்களுககு  
சிகிச்டெயளிக்க 
்பயன்்படுகின்ைன.

O

O

OH
HO

O O

O

OH

O

OH

O

O

N

OH

எரித்வராடமைசின்
iii). ஃபுளூவராகுயின 
வலான்கள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
கிளினாஃ பி்ளாக்ஸசின்,
சிபவராஃ பி்ளாக்ஸசின்,
லீவவாஃ பி்ளாக்ஸசின்

்பாகடீரியா ்நாதியான 
DNA ட்கவரட்ஸ 
ேடுககிைது.
பயன்கள்
சிறுநீர்குைாய, வோல் 
மைற்றும் சுவாெககுைல் 
்ோற்று வநாய்கள 
(சுவாெகுைலடை அைற்சி,  
நிவமைானியா, சுவாெகுைல் 
அைற்சி வ்பான்ைடவ), 
நுடரயீரலில் நீர்மைத்திசு 
அைற்சி ஆகியவற்றிற்கு 
சிகிச்டெயளிக்க 
்பயன்்படுகின்ைன.

N

O

HOOC F

N

NH

சிபவராஃ பி்ளாக்ஸசின்
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iv). படடராகெக்ளின்கள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
ைாகஸிடெகளின்,
மிவனாடெகளின்,
ஆகஸி 
்ைடராடெகளின்

்பாகடீரியா ரிவ்பாவொமின் 
துடண
அல்கான 30S உைன் 
இடையீடு ்ெயவேன் 
மூலம் புரே ்ோகுபட்ப 
ேடுககிைது.
பயன்கள்
குைற்புண, சுவாெக 
குைல் ்ோற்று, ்காலரா, 
மு்கப்பரு ஆகியவற்றிற்கு 
சிகிச்டெயளிக்க 
்பயன்்படுகின்ைன.

OH O OH

H

OH

H

O

NH2

O

N

ஆகஸி ்ைடராடெகளின்

v). அமிவனா 
கிகைவகாகெடுகள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
்்கனாடமைசின்,
்ஜன்ைாடமைசின்,
நிவயாடமைசின்

்பாகடீரியா ரிவ்பாவொமின் 
துடண
அல்கான 30S உைன் 
இடையீடு ்ெயவேன் 
மூலம் புரே ்ோகுபட்ப 
ேடுககிைது.
பயன்கள்
இனககீற்று ஏற்்காே 
(gram-negative)
்பாகடீரியாக்க்ளால் 
உருவாகும் ்ோற்று 
வநாய்களுககு 
சிகிச்டெயளிக்க 
்பயன்்படுகின்ைன.

O
H2N

O

NH2

O

O

HO H2N

OH

OH

NH2OHOH

H2N

HO

்்கனாடமைசின்

8. புகர�டுப்பான்கள்:
எடுத்துக்காடடு்கள
டைடரஜன் 
்்பராகடெடு,
வ்பாவிவைான்- 
அவயாடின்,
்்பன்ெல்வ்கானியம் 
குவ்ளாடரடு

நுணணுயிரி்களின் 
வ்ளர்ச்சிடய 
ேடுககின்ைன அல்லது 
குடைககின்ைன.–
உயிருள்ள 
திசுக்களின் மீது 
்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 
பயன்கள்
அறுடவ 
சிகிச்டெயின்வ்பாது 
்ோற்று ஏற்்படும் 
அ்பாயத்டே குடைக்க 
்பயன்்படுகிைது.

வ்பாவிவைான்- அவயாடின்,
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9. கிருமி�ாசினிகள்
எடுத்துக்காடடு்கள:
குவ்ளாரின் 
வெர்மைங்கள, 
ஆல்்கைால், 
டைடரஜன் 
்்பராகடெடு.

நுணணுயிரி்களின் 
வ்ளர்ச்சிடய 
ேடுககின்ைன அல்லது 
குடைககின்ைன. – 
்்பாதுவா்க உயிரற்ை 
்்பாருட்களின் மீது 
்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

O O

H

H

டைடரஜன் ்்பராகடெடு

10.கருத�கட 
மருந்துகள்
எடுததுக்காடடு: 
்ோகுபபு ஈஸ்டவராஜன் 
- எத்திடனல் 
ஈஸ்டராடையால்,
்மைன்ஸ்டரனால்.
்ோகுபபு 
பு்ராஜஸ்டவரான் -
நாரீதின்டவரான்,
நாரீடேவநாட்ரல்.

இநே ்ோகுபபு 
ைார்வமைான்்கள 
அணை விடுவிபபு 
/ ்கருத்ேரித்ேடல 
ேடுககின்ைன. 
பயன்கள்
்கருத்ேடை 
மைாத்திடர்களில் 
்பயன்்படுகிைது.

O

H

H

H

OH

பு்ராஜஸ்டவரான்

15.2 உணவுக் கூடடுப்பபாருடகள்:
பிஸ்்கட, ொகவலட வ்பான்ை வ்பக ்ெயயப்படை உணவுப ்்பாருட்களின் வமைலுடை்களில் 

அச்சிைப்படடுள்ள ்கலடவககூறு்கள ்பற்றிய ே்கவல்்கட்ள எப்்பாழுோவது நீங்கள 
்கவனித்ேதுணைா? இவற்றின் ேயாரிபபில் வ்காதுடமை மைாவு, ெடமையல் எண்ணய, ெர்க்கடர, 
திைப்பால் வ்பான்ை முககிய ்கலடவக கூறு்களுைன்  E322, E472 வ்பான்ை ்பால்மைக ்காரணி்களும்,  
E223 வ்பான்ை மைாவு ்பேப்படுத்தி்களும் வெர்க்கப்படடுள்ளடே நீங்கள ்கவனித்திருக்கலாம். இநே 
வெர்மைங்கள வேடவயானடவ என நீங்கள நிடனககிறீர்்க்ளா? ஆம். இநே வெர்மைங்கள உணவின் 
ஊடைச்ெத்து அ்ளவு, ் ோடு உணர்வு மைற்றும் ேர மைதிபட்ப அதி்கரிககின்ைன. வமைலும், இடவ உணடவ 
நீணை ்காலத்திற்கு ்பாது்காககின்ைன. உணவின் இயற்ட்கயான ்பகுதிப ்்பாரு்ளல்லாே, ஆனால், 
உணவின் ேரத்டே அதி்கரிககும் ்்பாருடடு, உணவுைன் வெர்க்கப்படும் வெர்மைங்கள உணவு கூடடுப 
்்பாருட்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன.
15.2.1 உணவுக் கூடடுப்பபாருடகளின் முக்கிய வகககள்

• நறுமைணப ்்பாருட்கள
• உணவு நிைமி்கள
• ்பேனப்்பாருட்கள
• நிடலப்படுத்தி்கள
• ்ெயற்ட்க இனிபபுச் சுடவயூடடி்கள
• எதிர் ஆகசிஜவனற்றி்கள
• இடைேடுபபு வெர்மைங்கள (buffering substances)
• டவடைமின்்கள மைற்றும் ோதுக்கள
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உணவுக் கூடடுப்பபாருடகளினால் உணடாகும் �ன்கமகள்:
1. ்பேனப்்பாருட்கட்ள ்பயன்்படுத்துவேன் மூலம் உணவுப ்்பாருட்கள நீணை நாட்களுககு 

்்கடடுபவ்பா்காமைல் ்பாது்காக்கப்படுகின்ைன.
2. உணவுைன் டவடைமின்்கள மைற்றும் ோதுக்கட்ள வெர்ப்போல் ஊடைச்ெத்து ்பற்ைாககுடை 

குடைக்கப்படுகிைது. 
3. உணவில் வெர்க்கப்படும் நறுமைணப ்்பாருட்கள  உணவின் நறுமைணத்டே கூடடுகின்ைன.
4. உணவிலுள்ள லிபபிடு்கள மைற்றும் பிை உட்்பாருட்கள ஆகசிஜவனற்ைம் அடைநது நச்சுப ் ்பாருட்கள 

உருவாவடே எதிர் ஆகசிஜவனற்றி்கள ேடுககின்ைன. 

15.2.2. ப�னப்பபாருடகள்:
நுணணுயிரி்களின் வ்ளர்ச்சி ்காரணமைா்க ்நாதித்ேல், அமிலமைாக்கல் அல்லது மைற்ை 

உணவுக ்்கடும் ்ெயல்முடை்கட்ள ேடுக்கவவா, ஒடுக்கவவா ்ெயயும் திைடன ்பேனப்்பாருட்கள 
்்பற்றுள்ளன.்்பன்ொயிக அமிலம், ொர்பிக அமிலம் வ்பான்ை ்கரிமை அமிலங்கள மைற்றும் அவற்றின் 
உபபு்கள, எணணிலைங்கா பூஞ்டெ, ஈஸ்ட மைற்றும் ்பாகடீரியாக்கட்ள ேடை ்ெயயும் வல்லடமை 
்்காணைடவ்க்ளா்க உள்ளன. குடைநே அமிலத்ேன்டமை ்்காணை சூைல்்களில்  டைடராகஸி 
்்பன்ொயிக அமிலத்தின் ஆல்ட்கல் எஸ்ைர்்கள மி்கவும் ்பயனுள்ளடவ. அசிடடிக அமிலமைானது 
முககியமைா்க ஊறு்காய ேயாரிபபிலும், ்காய்கறி்கட்ள  ்பேப்படுத்ேவும் ்பயன்்படுகிைது. புதிய ்காய்கறி்கள 
மைற்றும் ்பைங்கட்ள ்பேப்படுத்ே வொடியம் ்மைடைாட்பெல்ட்பட ்பயன்்படுகிைது. ்பால்மிடிக அமிலம் 
மைற்றும் ஸ்டியரிக அமிலம் ஆகியவற்றுைனான சுகவராஸ் எஸ்ைர்்கள ்பால்மைக ்காரணி்க்ளா்க 
்பயன்்படுகின்ைன. வமைலும் சில ்கரிமை அமிலங்கள மைற்றும் அவற்றின் உபபு்களும் ்பேனப்்பாருட்க்ளா்க 
்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. உணவுப்்பாருட்கட்ள ்பேப்படுத்துவேற்்கா்க இநே வவதி முடை்கள 
மைடடுமில்லாமைல் ்வப்ப முடை ( ்பால்்பேப்படுத்துேல் மைற்றும்  ்ோற்றுநீககுேல்), குளிர் முடை  
( குளிர்வித்ேல் மைற்றும் உடையடவத்ேல்), உலர்த்தும் முடை ( நீர்நீக்கம்) வ்பான்ை சில கூடுேலான 
இயற் முடை்களும் ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன.

15.2.3. எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகள்:
எதிர் ஆகசிஜவனற்றி்கள என்்படவ உணவுப ்்பாருட்கள ஆகசிஜவனற்ைமைடைநது 

ஊசிபவ்பாேடல ேடுககும் வெர்மைங்க்ளாகும். ்்காழுபபு மைற்றும் எண்ணடய ்்காணடுள்ள 
உணவு்கள எளிதில் ஆகசிஜவனற்ைமைடைநது ஊசிபவ்பாகின்ைன. ் ்காழுபபு மைற்றும் எண்ணய்களின் 
ஆகசிஜவனற்ைத்டே ேடுககும் ்்பாருடடு, உணவில் BHT (பியுடடைல் டைடராகஸி ்ைாலுயீன்), 
BHA (பியுடடைல் டைடராகஸி அனிவொல்) ஆகிய வவதிப்்பாருட்கள உணவுகூடடுப ்்பாருட்க்ளா்க 
வெர்க்கப்படுகின்ைன. இடவ ்்பாதுவா்க எதிர் ஆகசிஜவனற்றி்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. 
எண்ணய்கள ஆகசிஜவனற்ைம் அடைவோல் உருவாக்கப்படும் ேனி உறுபபு்களுைன்,  
இச்வெர்மைங்கள விடனப்படடு ஆகசிஜவனற்ைம் அடைவோல், உணவு ஆகசிஜவனற்ைம் 
அடையும் ெஙகிலி விடனயானது நிறுத்ேப்படுகிைது. ெல்்பர் டையாகடெடும், ெல்ட்படடு்களும் 
உணவு கூடடுப ்்பாருட்க்ளா்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. இடவ எதிர் நுணணுயிரி்க்ளா்கவும், 
எதிர்ஆகசிஜவனற்றி்க்ளா்கவும், மைற்றும் ்நாதி ேடுப்பான்்க்ளா்கவும் ்ெயல்புரிகின்ைன.

15.2.4 ெர்க்ககர பதிலிகள்:
இனிபபுச் சுடவடய ்்பறுவேற்்கா்க ெர்க்கடர்கட்ளப (குளுகவ்காஸ், சுகவராஸ்) வ்பால 

்பயன்்படுத்ேப்படும் வெர்மைங்கள ெர்க்கடர ்பதிலி்கள  என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. இடவ இன்சுலின் 
உேவி இல்லாமைவலவய வ்ளர்சிடே மைாற்ைத்திற்கு உட்படுகின்ைன.எடுத்துக்காடடு்கள: ொர்பிைால், 
டெலிைால், வமைனிைால்.
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15.2.5 பெயற்கக இனிப்புச் சுகவயூடடிகள்:
இனிபபுச் சுடவயுடைய, ஊடைச்ெத்து இல்லாே அல்லது ஒதுக்கத்ேக்க ஊடைச்ெத்து மைதிபபு 

்்காணை ்ோகுபபு வெர்மைங்கள ்ெயற்ட்க இனிபபுச் சுடவயூடடி்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. 
எடுத்துக்காடடு்கள : ொக்கரின், ஆஸ்்பார்வைம், சுகரவலாஸ், அலிவைம் வ்பான்ைடவ.
15.3 அழுக்குநீக்கும் காரணிகள்:

வொபபு்களும், டிைர்்ஜன்டடு்களும் அழுககு நீககும் ்காரணி்க்ளா்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. 
வவதியியலா்க வொபபு்கள என்்படவ உயர் ்்காழுபபு அமிலங்களின் வொடியம் அல்லது ்்பாடைாசியம் 
உபபு்க்ளாகும். டிைர்்ஜன்டடு்கள என்்படவ  ஆல்ட்கல் டைடரஜன் ெல்வ்படடு்களின் வொடியம் உபபு 
அல்லது ஆல்ட்கல் ்்பன்சீன் ெல்ஃ்பானிக அமிலங்க்ளாகும்.
15.3.1 வொப்புகள்:

வொபபு்கள, விலஙகு ்்காழுபபு அல்லது ோவர எண்ணய்களிலிருநது ேயாரிக்கப்படுகின்ைன. 
அடவ நீணை ெஙகிலி ்்காழுபபு அமிலங்களின் கிளிெடரல் எஸ்ைர்்கட்ளக ்்காணடுள்ளன. 
கிளிெடரடு்கட்ள வொடியம் டைடராகடெடு ்கடரெலுைன் வெர்த்து ்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது அடவ 
வொப்பா்கவும், கிளிெராலா்கவும் மைாறுகின்ைன. வொப்பாேல் விடனயின் மூலம் கிளிெரால் ேயாரித்ேலில் 
இநே விடனடய நாம் ஏற்்கனவவ ்கற்ைறிநவோம். வொபபின் ்கடரதிைடன குடைப்பேற்்கான 
விடனக்கலடவயுைன் ொோரண உபபு வெர்க்கப்படுகிைது. இது, நீர்த்ே ்கடரெலிலிருநது எளிோ்க 
வீழ்்படிவாவேற்கு உேவிபுரிகிைது. பின்னர் வொப்பானது ேகுநே நிைமி்கள, வாெடனப ்்பாருட்கள 
மைற்றும் மைருத்துவ முககியத்துவம் வாயநே வவதிப்்பாருட்களுைன் ்கலக்கப்படுகிைது.

பமாத� பகாழுப்பைவு (TFM):
ஒரு வொபபின் ேரமைானது அேன் ்மைாத்ே ்்காழுப்ப்ளவு  (TFM மைதிபபு ) மைதிபபின் அடிப்படையில் 

குறிபபிைப்படுகிைது. இது, ்கனிமை அமிலங்களுைன் வெர்த்து ்பகுககும்வ்பாது ேனியா்க பிரியும் ்்காழுபபு 
்்பாருளின் ்மைாத்ே அ்ளவு என வடரயறுக்கப்படுகிைது. அதி்க TFM மைதிபபு ்்காணை வொபபு அதி்க 
ேரமுடையோகும். BIS ேரநிர்ணயித்தின்்படி, முேல்ேர வொபபு்கள குடைநே்படெம் 76% TFM மைதிபட்ப 
்்காணடிருக்க வவணடும். அவே ெமையம் இரணைாம் மைற்றும் மூன்ைாம் ேர வொபபு்கள முடைவய 
குடைநே்படெம் 70%  மைற்றும் 60% ெேவீே TFM மைதிபட்ப ்்காணடிருக்க வவணடும். நுடரத்ேல்,  
ஈரப்பேம்,  ்்காை்்காைபபுத்ேன்டமை, ஆல்்கைாலில் ்கடரயாே ்்பாருட்கள வ்பான்ைடவ மைற்ை ேர 
நிர்ணய கூறு்க்ளா்க வி்ளஙகுகின்ைன.

வொப்பின் அழுக்குநீக்கும் பெயல்பாடு:
வொபபு்களின் அழுககு நீககும் ் ெயல்்பாடடை புரிநது ் ்காளவேற்்கா்க, வொடியம் ்பால்மிவைடடை 

வொபபிற்்கான எடுத்துக்காடைா்க ்கருதுவவாம். வொபபின் அழுககு நீககும் ் ெயல்்பாைானது வொபபில் உள்ள 
்கார்்பாகஸிவலட அயனியின் (்பால்மிவைட அயனி) அடமைபபுைன் வநரடியா்க ்ோைர்பு்படுத்ேப்படடுள்ளது. 
்பால்மிவைட அயனி இருமுடன அடமைபட்ப ்்காணடுள்ளது. டைடவரா்கார்்பன் ்பகுதியானது 
முடனவற்ை ்பகுதியா்கவும் ்கார்்பாகஸில் ்பகுதி முடனவுற்ை ்பகுதியா்கவும் உள்ளது.

O

O-

முடனவுற்ை ்பகுதியானது நீர்்வறுககும் ேன்டமை ்்காணைது. ஆனால் முடனவுற்ை 
்பகுதியானது நீர்விரும்பும் ேன்டமை ்்காணைது. நீர்்வறுககும் முடனவற்ை ்பகுதியானது 
எண்ணய மைற்றும் பிசுககில் ்கடரகிைது. ஆனால் நீரில் ்கடரவதில்டல. நீர்விரும்பும் 
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்கார்்பாகஸிவலட ்ோகுதியானது நீரில் ்கடரகிைது. தூசித் து்கள்கள அல்லது எண்ணய பிசுககு 
ஆகியன துணி்களில் அழுக்கா்க ஒடடிக்்காணடுள்ளன. துணி்களில் எண்ணய அல்லது பிசுககு  
ஒடடிக்்காணடுள்ள ்பகுதியில் வொபபு்கட்ள வெர்ககும்வ்பாது, வொபபின் டைடவரா்கார்்பன் 
்பகுதியானது பிசுககில் ்கடரகிைது, எதிர்மின் சுடமை்்காணை ்கார்்பாகஸிவலட முடனயானது 
பிசுககின் வமைற்்பகுதியில் ்வளிவய நீடடிக்்காணடுள்ளது.
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அவே வநரத்தில் எதிர்மின்சுடமை ் ்காணை ்கார்்பாகஸிவலட ் ோகுதி்கள நீரினால் வலுவா்க 
்கவரப்படுகின்ைன. இேன் ்காரணமைா்க சிறிய நுண்்காழுபபுப்்பாருள  (micelles) திவடல 
உருவாகிைது. வமைலும், பிசுக்கானது திைப ்்பாருளிலிருநது ்வளிவயற்ைப்படடு மிேககிைது. 
நீரில் அலசும்வ்பாது இநே பிசுக்கானது நீருைன் ்வளிவயறுகிைது. இேனால் துணி்களிலிருநது 
விடு்படடு நுண்்காழுபபு ்்பாருட்கள நீரில் ்கழுவி நீக்கப்படுகின்ைன. நுண்்காழுபபு 
்்பாருட்களின் வமைற்்பரப்பானது எதிர்மின் சுடமைடய ்்பற்றிருப்போல் து்கள்கள ஒன்றுைன் 
ஒன்று வெர்நது ்்பரிய குமிைா்க மைாறுவதில்டல. நீருககும், நீரில் ்கடரயாே பிசுககிற்கும் 
இடைவய ்பால்மைமைாககும்  ்காரணியா்க ்ெயல்்படும் ேன்டமைடய ்்பாறுத்வே வொபபின் அழுககு 
நீககும் ேன்டமை அடமைகிைது.

15.3.2 டிடர்பஜணடகள்:
்ோகுபபு டிைர்்ஜணட்கள என்்படவ ஆல்ட்கல் டைடரஜன் ெல்வ்படடு்களின் வொடியம் 

உபபு்கள அல்லது நீணை ெஙகிலி ஆல்ட்கல் ்்பன்சீன் ெல்ஃ்பானிக அமிலங்களின் வொடியம் 
உபபு்கட்ளக ்்காணடு உருவாக்கப்படை விட்ள்்பாருட்க்ளாகும். மூன்று வட்கயான 
டிைர்்ஜணட்கள உள்ளன.
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அழுக்கு 
நீக்கியின் வகக எடுததுக்காடடு

எதிரயனி 
டிைர்்ஜணட்கள

வொடியம் லாடரல் ெல்வ்பட (SDS)

Na+S

O

O

O

O-

வநரயனி 
டிைர்்ஜணட்கள 

n-்ைகொ்ைகட்கல்டடர்மைத்தில் அம்வமைானியம் குவ்ளாடரடு

N+

Cl-

N,N,N-ட்ைரெமத்தில் ெஹக்சா ெடக்கன்-1- அம்ேமானியம் குேளாைரடு

அயனித் 
ேன்டமையற்ை 
டிைர்்ஜணட்கள 

்்பன்ைாஎரித்ரிடைல் ஸ்டியவரட

C
O

O

CH2OH

CH2OH

CH2OH

3-ைஹட்ராக்ஸி-2,2-பிஸ் (ைஹட்ராக்ஸிெமத்தில்) புரப்ைபல்ெஹப்டேனட்

்கடின நீரிலும், அமிலச் சூைல்்களிலும் டிைர்்ஜணட்கட்ள ்பயன்்படுத்ே முடியும் என்்போல் இடவ 
வொபபு்கட்ள விை வமைம்்படைடவ்க்ளா்க ்கருேப்படுகின்ைன. டிைர்்ஜணட்களின் அழுககு நீககும் 
்ெயல்்பாைானது அழுககு நீககி்களின்  வொபபு்களின் அழுககு நீககும் ்ெயல்்பாடடை ஒத்துள்ளது. 

15.4 பலபடிகள்
்பல்படி  (polymer) எனும் ்ொல்லானது ‘polumeres’ எனும் கிவரக்கச் ்ொல்லிருநது 

வருவிக்கப்படைோகும். இேன் ்்பாருள ”்பல ்பா்கங்கட்ளக ்்காணைது” என்்போகும். ஒரு 
்பல்படியின் உள்ளடமைப்பானது, அேன் ்கடைடமைபபு அலகு்க்ளான ஒற்டைப்படி மூலககூறு்க்ளால் 
வி்ளக்கப்படுகிைது. ்பல்படி்கள, எளிய மூலககூறு்களிலிருநது வருவிக்கப்படை அதி்க 
எணணிகட்கயிலான ஒற்டைப்படி அலகு்கட்ள ்்காணடுள்ளன. எடுத்துக்காடைா்க: PVC (்பாலி 
விடனல் குவ்ளாடரடு) என்்பது விடனல் குவ்ளாடரடு எனும் ஒற்டைப்படி அலகு்களிலிருநது 
உருவாக்கப்படை ்பல்படியாகும். ்பல்படி்கள அவற்றின் மூலங்கள, அடமைபபு, மூலககூறு விடெ்கள 
மைற்றும் ேயாரிபபு முடை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன. பின்வரும் 
அடைவடணயானது ்பல்படி்களின் ்பல்வவறு வட்க்கட்ள வி்ளககுகிைது.
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15.4.1 பலபடிகளின் வககப்பாடு:
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15.4.2 பலபடியாக்கலின் வகககள் 
சிறிய ்கடைடமைபபு அலகு்களிலிருநது அோவது ஒற்டைப்படி மூலககூறு்களிலிருநது  மி்கப்்பரிய, 

அதி்க மூலககூறு நிடை ்்காணை ்பல்படி்கட்ள உருவாககும் ்ெயல்முடையானது ்பல்படியாக்கல் 
என்ைடைக்கப்படுகிைது. ்பல்படியாக்கல் பின்வரும் இரணடு வழி்களில் நி்கழ்கிைது. 

i. வெர்பபு ்பல்படியாக்கல் அல்லது ெஙகிலி வ்ளர்ச்சி ்பல்படியாக்கல் 
ii. குறுக்க ்பல்படியாக்கல் அல்லது ்படி வ்ளர்ச்சி ்பல்படியாக்கல்

வெர்ப்பு பலபடியாக்கல்
்பல ஆல்கீன்்கள ேகுநே சூைலில் ்பல்படியாக்கலுககு உட்படுகின்ைன. ெஙகிலி வ்ளர்ச்சி 

வழிமுடையில், வ்ளர்நது ்்காணவை ்ெல்லும் ெஙகிலியின் வீரிய முடனயானது ஒற்டைப்படி 
மூலககூறின் இரடடைப பிடணபபினூவை இடணகிைது. விடனயில் ஈடு்படும் இடைநிடல 
அடமைபட்ப ்்பாருத்து பின்வரும் மூன்று வழிமுடை்களில் ஏவேனும் ஒன்டை பின்்பற்றி வெர்பபு 
்பல்படியாக்கல் நி்கழ்கிைது. 

 i. ேனி உறுபபு ்பல்படியாக்கல் ii. வநரயனி ்பல்படியாக்கல் iii. எதிரயனி ்பல்படியாக்கல்
�னி உறுப்பு பலபடியாக்கல்

ஆல்கீன்்கட்ள, ்்பன்ொயில் ்்பராகடெடு வ்பான்ை ேனி உறுபபு துவககி்களுைன் 
்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது  அடவ ்பல்படியாக்கல் விடனககு உட்படுகின்ைன. எடுத்துக்காடைா்க 
்்பராகடெடு துவககி முன்னிடலயில் ஸ்டைரீன் ்பல்படியாக்கலுககு உட்படடு ்பாலிஸ்டைரீடன 
ேருகிைது.  இநே விடனயின் விடனவழி முடையானது பின்வரும் ்படி்களில் நி்கழ்கிைது. 
1. ப�ாடக்கம் – �னிஉறுப்பு உருவா�ல்

C O

O

O C

O

C O

O

2
.

2 .

+ 2CO2

�ைன� த� உ���ெப�சா�� ெபராைச�

2. ெங்கிலி நீளு�ல் 

C•
C C

H C6H5

H H

C C•

H

H

C6H5

H

�ைன� த�உ���
(monomer)

�ைட�� �ைலப�தப�ட 
த�உ���

நிடலப்படுத்ேப்படை ேனி உறுப்பானது மைற்்ைாரு ஒற்டைப்படி மூலககூடை ோககி நீடைப்படை 
ேனி உறுபட்ப உருவாககுகிைது. 

C

H

C•       +

H

C6H5

C6H5

H

C
H

C
H

C6H5

H

CHCH2C6H5 CH2

C6H5

CH

C6H5

CH2 CH( )n

C6H5

••

ஒ�ைற�ப�

ச���வள�� பலப� ச���

்பல்லாயிரக்கணக்கான ஒற்டைப்படி அலகு்கள ்ோைர்நது ஒன்றிடணவோல் ெஙகிலி ்ோைர்நது 
வ்ளர்நது ்்காணவை ்ெல்கிைது.

XII U15 Chemistry in Action.indd   303 9/12/2019   12:30:36 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



304

3. ெங்கிலி நிறுத�ம்:
ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கள வைங்கப்படுேடல நிறுத்திவயா அல்லது இரணடு ெஙகிலி்கட்ள 

இடணத்வோ அல்லது ஆகசிஜன் வ்பான்ை மைாசுக்களுைன் விடனப்படுத்திவயா வமைற்்கணை ெஙகிலி 
விடனடய நிறுத்ே முடியும்.

CH2 CH( )n

C6H5

•2 CH2 CH( )n

C6H5

CH CH2 )n

C6H5

(

15.4. 3 சில முக்கியமான பலபடிககை �யாரித�ல் : 
1. பாலிஎததிலீன் �யாரித�ல்

இது ஈத்தீனின் வெர்பபு ்பல்படியாகும். இரணடு வட்கயான ்பாலித்தீன்்கள உள்ளன. 
i) HDPE (உயர் அைர்த்தி ்பாலிஎத்திலீன்)  ii) LDPE (குடை அைர்த்தி ்பாலிஎத்திலீன்). 

LDPE- குகை அடர்ததி பாலிஎததிலீன்
இது, ஈத்தீடன 200 முேல் 300oC ்வப்பநிடலயில் ஆகசிஜடன விடனவவ்கமைாற்றியா்க 

்்காணடு ்வப்பப்படுத்தி ்்பைப்படுகிைது. இவவிடனயானது ேனிஉறுபபு விடனவழிமுடைடய 
பின்்பற்றி நி்கழ்கிைது. ஆகசிஜனிலிருநது உருவாகும் ்்பராகடெடு்கள ேனி உறுபபு துவககி்க்ளா்க 
்ெயல்்படுகின்ைன.

n CH2   =   CH2

o200  - 300 C�

1000 atm
CH2 CH2( )n

ஈ��� பா���

இது மின்்கம்பி்களுககு ்காபபுப ்்பாரு்ளா்கவும், ்்பாம்டமை்கள ்ெயயவும் ்பயன்்படுகிைது.

HDPE- உயர் அடர்ததி பாலிஎததிலீன்

373K ்வப்பநிடல மைற்றும் 6 முேல் 7 atm வடரயிலான அழுத்ேத்தில் சீகலர் – நடைா 
விடனவவ்கமைாற்றி TiCl +(C H ) Al

4 2 5 3[ ]  முன்னிடலயில் எத்திலீடன ்பல்படியாக்கல் விடனககு 
உட்படுத்தும்வ்பாது HDPE ்்பைப்படுகிைது. இது அதி்க அைர்த்தி மைற்றும் உருகுநிடலடய ்்பற்றுள்ளது. 
வமைலும் ்பாடடில்்கள, குைாய்கள வ்பான்ைவற்றின் ேயாரிபபில் ்பயன்்படுகிைது. 

படஃப்லான் �யாரித�ல்

இேன் ஒற்டைப்படி மூலககூறு ்ைடராபுளூவரா எத்திலீன் ஆகும். இநே ஒற்டைப்படி மூலககூடை 
ஆகசிஜன் அல்லது அம்வமைானியம் ்்பர்ெல்வ்பட உைன் அதி்க அழுத்ேத்தில் ்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது 
்ைஃபலான் கிடைககிைது. 

n CF2   =   CF2 CF2 CF2( )n

இது ்்பாருட்களின் மீது வமைல் பூச்ொ்க பூெவும், ஒடைா ெடமையல் ்பாத்திரங்கள ்ெயயவும் 
்பயன்்படுகிைது.
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I. ஆர்லான் �யாரித�ல் (பாலிஅக்ரிவலா க�டகரல் – PAN)

்்பராகடெடு துவககி முன்னிடலயில் விடனல் ெயடனடு (அகரிவலா டநடடரல்) மூலககூறு்கள 
கூடடு ்பல்படியாக்கலுககு உட்படும்வ்பாது ஆர்லான் கிடைககிைது. 

n (CH2 = CH)

CN

CH2 CH2( )n

CN

PAN

ெபரா�ைஸ�

�ர� -2- ஈ�ைந�ைர�

இது, வ்பார்டவ்கள, ஸ்்வடைர்்கள ேயாரிபபில் ்கம்்பளிககு மைாற்ைா்க ்பயன்்படுகிைது.

குறுக்க பலபடியாக்கல்
அரு்கருவ்க உள்ள ஒற்டைப்படி மூலககூறு்களின் விடனச்்ெயல் ் ோகுதி்கள விடனப்படடு, H2O , 

NH3வ்பான்ை சிறிய மூலககூறு்கள ் வளிவயற்ைப்படுவோல் குறுக்க ்பல்படி்கள கிடைக்கப்்பறுகின்ைன. 
்பல்படி ெஙகிலி ்ோைர்நது வ்ளர வவணடு்மைனில், ஒவ்வாரு ஒற்டைப்படி மூலககூறும் ்கணடிப்பா்க 
குடைநே ்படெம் இரணடு குறுக்க விடன்களுக்காவது உட்பைவவணடும். அோவது ஒற்டைப்படி 
மூலககூைானது குடைநே்படெம் இரணடு விடனச்்ெயல் ்ோகுதி்கட்ளயாவது ்்பற்றிருக்க 
வவணடும். எடுத்துக்காடடு்கள : டநலான்– 6,6, ்ைரிலீன் வ்பான்ைடவ

க�லான் – 6,6
ெமைஅ்ளவு வமைால் எணணிகட்கயில் அடிபபிக அமிலம் மைற்றும் ்ைக்ஸா ்மைத்திலீன் டையமீன் 

்கலநது டநலான் உபபு ்்பைப்படுகிைது. இநே உபட்ப ்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது நீர் மூலககூறு 
்வளிவயறுவோல் அடமைடு பிடணபபு்கள உருவாகி டநலான் – 6,6 கிடைககிைது. 

HO C

O

(CH2 C)
4

O

OH + H2N )
6

(CH2 NH2 O C

O

(CH2 C)
4

O

O

NH3 (CH2 NH3)
6

C

O

(CH2)
4

C

O

NH )
6

(CH2 NH C

O

)
4

(CH2 C

O

NH * )
6

(CH2 N...........

n

ெஹ�ச� -1,6- ைடயா�� 
அ�ல�

ெஹ�ச� -1,6- ைட அ��

ைநலா� உ�

பா
(ெஹ�சாெம���� ைடஅைம�)
ைநலா� 6,6
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இது,ஜவுளித் துடையிலும், அடடை்கள ேயாரிபபிலும் ்பயன்்படுகிைது.

க�லான் – 6
533K ்வப்பநிடலயில், மைநே வாயுச் சூைலில் சிறிே்ளவு நீருைன் ்காபவரா லாகைம் (ஒற்டைப்படி 

மூலககூறு) ஐ ்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது ∈- அமிவனா ்கா்பராயிக அமிலம் ்்பைப்படுகிைது, இது 
்பல்படியாக்கல் அடைநது டநலான் – 6 எனும் ்பல்படி கிடைககிைது. 

N

H

O

533K

H2O
H2N (CH2)

5 COOH
-H2O

NH (CH2) C

O

5

n
ைநலா� - 6

இது, ையர்்கள மைற்றும் இடை்கள ேயாரிக்க ்பயன்்படுகிைது.

II. படரிலீன் �யாரித�ல் (படக்ரான்)
இதில் எத்திலீன் கிட்ளக்கால் மைற்றும் ்ைரிபோலிக அமிலம் (அல்லது டை்மைத்தில் ்ைரிபோவலட) 

ஆகியன ஒற்டைப்படி்க்ளா்க உள்ளன. இநே ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கட்ள ்கலநது ஜிஙக அசிடவைட 
மைற்றும் ஆன்டிமைனி டடரயாகடெடு விடனயூககி முன்னிடலயில் 500K ்வப்பநிடலககு 
்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது ்ைரிலீன் உருவாகிைது.

HO CH2 CH2 OH HO+ C

O

C OHn
O

500 K
Zn(OOCCH3)2
+ Sb2O3

OCH2 CH2

O

C
O

O C

n

n

ஈ�ேத� 1,-2 ைடயா� ெப��� 1, 4 ைடகா�பா��� அ�ல	

ெட��� (பாெய�ட�)

இது, ்பஞ்சு அல்லது ்கம்்பளி இடை்களுைன் ்கலத்ேலிலும், ்பாது்காபபு ேடல்கவெங்களில் 
்கணணாடி வலுவூடை ்்பாரு்ளா்கவும் ்பயன்்படுகிைது.

வபக்ககலட �யாரித�ல்:
பீனால் மைற்றும் ஃ்பார்மைால்டிடைடு ஆகியன இதில் ஒற்டைப்படி்க்ளா்க உள்ளன. அமிலம் அல்லது 

்கார விடனயூககி முன்னிடலயில் இநே ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கட்ள குறுக்க ்பல்படியாக்கல் 
விடனககு உட்படுத்தி இநே ்பல்படி ்்பைப்படுகிைது.பீனால் மூலககூறு்கள ஃ்பார்மைால்டிடைடுைன் 
உைன் விடனப்படடு ஆர்த்வோ மைற்றும் ்பாரா டைடராகஸி ்மைத்தில் பீனால்்கட்ள உருவாககுகிைது, 
இடவ பீனாலுைன் ்ோைர்ச்சியா்க விடனப்படடு வநவவாவலக என்ைடைக்கப்படும் வநர்வ்காடடுச் 
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ெஙகிலி ்பல்படி்கட்ள உருவாககுகின்ைன.வநவவாவலக ்பல்படிடய ் ோைர்நது ஃ்பார்மைால்டிடைடுைன் 
்வப்பபடுத்தும்வ்பாது குறுக்க பிடணபபு்கட்ளக ்்காணை வ்பக்கடலட உருவாகிைது.

OH

H C+

O

H
H+ / OH

OH
CH2 -OH

 +

OH

CH 2 - OH

OH
CH2+OH

n
- n H2O

OH

CH2

OH

CH2

n H C

O

H

OH
CH2CH2

CH2

OH
CH2

CH2

OH
CH2

CH2

OH
CH2

OH
CH2 CH2

OH
CH2

ேநாேவாேல�

(ேப�கைல�)

பயன்கள்:
வநவவாவலக ஆனது ்்பயிணடு்களில் ்பயன்்படுகிைது.அடுககு மைரப்பலட்க்கட்ள ஒடடுவேற்கு 

்பயன்்படும் ்படெ மைற்றும் வார்னீஷ்களில் மிருதுவான வ்பக்கடலடடு்கள ்பயன்்படுகின்ைன.சீபபு்கள , 
வ்பனாக்கள வ்பான்ைவற்டை ேயாரிக்க  ்கடினமைான வ்பக்கடலடடு்கள ்பயன்்படுகின்ைன.

வமலகமன் (ஃபார்மால்டிகைடு வமலகமன்):
வமைலடமைன் மைற்றும் ஃ்பார்மைால்டிடைடு ஆகியன இேன் ஒற்டைப்படி மூலககூறு்க்ளாகும். 

இநே ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கள குறுக்க ்பல்படியாக்கல் விடனககு உட்படடு வமைலடமைன் 
ஃ்பார்மைால்டிடைடு பிசிடன உருவாககுகின்ைன.

N

NH2

N

H2N N NH2

+ HC

O

H
N

NH2

N

H2N N
H
N

H2
C OH

N

HN

N

H
N N NH

H2C

H2C

CH2

*

n

பய�க�: இ� எ��� உைடயாத த�க� ெச	ய பய�ப��ற�.

ேமலைம� ெம�தன�

���க �ைன பலப�யா�க�

ேமலைம� பா�மா��ைஹ� பலப�

யூரியா ஃபார்மால்டிகைடு பலபடி:
யூரியா மைற்றும் ஃ்பார்மைால்டிடைடு ஆகிய ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கட்ள குறுக்க ்பல்படியாக்கல் 

விடனககு உட்படுத்தும்வ்பாது இநே ்பல்படி உருவாகிைது.

XII U15 Chemistry in Action.indd   307 9/12/2019   12:30:39 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



308

H C = O

H

+
H2N C NH2

O
HO CH2 NH C NH2

O

H C = O

H

HO CH2 NH C NH
O

CH2 OH
H C = O

H

N CH2 N C N

OH2C

N CH2 N C N

OH2C

O = C CH2

பா�ம��ைஹ� ��யா

��யா பா�மா��ைஹ�
பலப�

15.4.4 பல்லினபலபடிகள்:
இரணடு அல்லது அேற்கு வமைற்்படை ்வவவவறு வட்க ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கட்ளக 

்்காணடுள்ள ்பல்படியானது, ்பல்லின ்பல்படி என்ைடைக்கப்படுகிைது. எடுத்துக்காடைா்க, , SBR 
இரப்பர் (Buna-S) எனும் ்பல்படியானது ஸ்டைரீன் மைற்றும் பியுடைாடையீன்ஆகிய ஒற்டைப்படி 
மூலககூறு்கட்ளக ்்காணடுள்ளது.்பல்லின ்பல்படி்கள, ஒற்டைப்பல்படி்களிலிருநது முற்றிலும் 
மைாறு்படை ்பணபு்கட்ளக ்்காணடுள்ளன.
15.4.5 இயற்கக மற்றும் பெயற்கக இரப்பர்கள்:

இரப்பர் என்்பது இயற்ட்கயில் ்காணப்படும் ்பல்படி ஆகும். இரப்பர் மைரத்தின் (Ficus elastic) 
்படடை்களில் உணைாக்கப்படும் ்வடடு்களிலிருநது வழியும் இரப்பர் ்பாலிலிருநது இடவ 
்்பைப்படுகின்ைன. இயற்ட்க இரப்பரில் சிஸ் ஐவொபிரீன் (2-்மைத்தில்பியுடைா-1,3-டையீன்)  
எனப்படும் ஒற்டைப்படி அலகு ்காணப்படுகிைது. இயற்ட்க இரப்பரில் ஆயிரக்கணக்கான ஐவொபிரீன் 
அலகு்கள ஒவர ெஙகிலியா்க இடணநதுள்ளன. இயற்ட்க இரப்பரானது வலிடமையானோ்கவவா 
அல்லது நீளும் ேன்டமை ்்காணைோ்கவவா இருப்பதில்டல.இரப்பர் உரனூடைல் (வல்்கடனயாக்கல்) 
எனும் ்ெயல்முடையின் மூலம் இயற்ட்க இரப்பரின் ்பணபு்கட்ள மைாற்றியடமைக்க முடியும்.

n�� பா� ஐேசா���

இரப்பர் உரனூடடல்: இரப்பகர குறுக்கிகணத�ல்
1839 ஆம் ஆணடு, ொர்லஸ் குட இயர் என்பவர் இயற்ட்க இரப்பர் மைற்றும் ெல்்பர் வெர்நே 

்கலடவடய சூைான அடுபபின் மீது ேவைவிடைார். அநே இரப்பரானது வலிடமையானோ்கவும், 
நீளும் ேன்டமை ்்காணைோ்கவும் மைாறியடேக ்கணடு அவர் ஆச்ெரியமைடைநோர். குட இயர் இநே 
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்ெயல்முடைடய “இரப்பர் உரனூடைல்” அல்லது வல்ட்கயாக்கல் என்ைடைத்ோர். இயற்ட்க 
இரப்படர, 3-5% ெல்்பருைன் வெர்த்து 100-150˚C ்வப்பநிடலயில் ்வப்பப்படுத்தும்வ்பாது சிஸ்-1,4-
்பாலிஐவொபிரீன் ெஙகிலி்கள டைெல்ட்படு பிடணபபு்க்ளால் (-S-S-) குறுக்க பிடணக்கப்படுகின்ைன.  
வல்்கடனயாக்கலுககு ்பயன்்படுத்ேப்படும் ெல்்பரின் அ்ளடவ ்கடடுப்படுத்துவேன் மூலமைா்க இரப்பரின் 
இயற் ்பணபு்கட்ள மைாற்றியடமைக்க முடியும். 1 முேல் 3% வடர ெல்்படரக ்்காணடுள்ள இரப்பரானது 
மிருதுவானோ்கவும், நீளும் ேன்டமை ்்காணைோ்கவும் உள்ளது. 3 முேல் 10% வடர ெல்்படரப 
்பயன்்படுத்தும்வ்பாது இரப்பரானது ்கடினமைானோ்க ஆனால், ்நகிழும் ேன்டமை ்்காணைோ்க மைாறுகிைது.

பெயற்கக இரப்பர்: 
பியுடைா-1,3-டையீன்வ்பான்ை ்கரிமை வெர்மைங்கள அல்லது அவற்றின் ்்பறுதி்கட்ள ்பல்படியாக்கல் 

விடனககு உட்படுத்தும்வ்பாது இரப்படரப வ்பான்ை ்பல்படி்கள கிடைககின்ைன. இடவ அதி்க நீளும் 
ேன்டமை வ்பான்ை விரும்்பத்ேக்க ்பணபு்கட்ள ்்பற்றுள்ளன.இத்ேட்கய ்பல்படி்க்ளானடவ ்ெயற்ட்க 
இரப்பர்்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன.
நிவயாப்ரீன் �யாரித�ல்:

2-குவ்ளாவராபியுடைா-1,3-டையீன்(குவ்ளாவராபரீன்) எனும் ஒற்டைப்படி வெர்மைத்டே ேனி உறுபபு 
்பல்படியாக்கலுககு உட்படுத்தும்வ்பாது நிவயாபரீன் கிடைககிைது.

CH2 = Cn CH = CH2

Cl

CH2C = CHCH2

Cl
n

த� உ���

பலப�யா�க�

இது இரப்படர விை வமைம்்படைது, வமைலும் இது வவதிப்்பாருட்க்ளால் ்பாதிக்கப்படுவதில்டல.
பயன்கள்:  இது வவதிப்்பாருள வெமிபபு ்கலன்்கள மைற்றும் இைமைாற்றுப ்படடை்கள ேயாரிக்க 

்பயன்்படுகிைது.

பியூனா-N �யாரித�ல்:
இது அகரிவலா டநடடரல் மைற்றும் பியுடைா-1,3-டையீன்  இடணநே ்பல்லின ்பல்படிஆகும்.

n CH2 = CH CH = CH2 + nCH2 = CH
CN

CH2 CH = CH CH2 CH CH2

CN n
-N�ைன� ைசயைன� ��னா

இது ்நளிகுைல்்கள ேயாரிக்கவும், ேணணீர்த் ்ோடடியின் உளபூச்ொ்கவும் ்பயன்்படுகிைது.

பியூனா -S �யாரித�ல்:
இது ஒரு ்பல்லின ்பல்படியாகும். இது, வொடியம் முன்னிடலயில் பியுடைா-1,3-டையீன்மைற்றும் ஸ்டைரீன் 
ஆகியவற்டை 3:1 என்ை விகிேத்தில் ்கலநது ்படியாக்கலுககு உட்படுத்துவேன் ்்பைப்படுகிைது.

n CH2 = CH CH = CH2 + n CH2 CH = CH CH2 CH CH2

n

  SBR
-S

CH = CH2

Na

�ைன� ெப���
(�ைட��)

��னா
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15.4.6 மக்கும் பலபடிகள்
சுற்றுச் சூைலில் ்காணப்படும் நுணணுயிரி்க்ளால் எளிோ்க சிடேக்கப்படும் ்்பாருட்க்ளானடவ 

மைககும் ்்பாருட்கள என்ைடைக்கப்படுகின்ைன. இயற்ட்கப ்பல்படி்கள குறிபபிடை ்காலத்திற்கு 
பிைது ோமைா்கவவ மைககுகின்ைன ஆனால், ்ெயற்ட்கப ்பல்படி்கள மைககுவதில்டல.இது தீவிர சூைல் 
மைாசு்பாடடிற்கு வழிவகுககிைது. மைணணில் ்காணப்படும் நுணணுயிரி்க்ளால் சிடேக்கப்பைககூடிய 
மைககும் ்பல்படி்கட்ள ேயாரிப்பவே  இத்ேட்கய பிரச்ெடனக்கான ஒவர தீர்வா்க அடமையும்.

எடுததுக்காடடுகள்:

்பாலிடைடராகஸி பியுடடிவரட (PHB)

்பாலிடைடராகஸி பியுடடிவரட -co- டைடராகஸில் வவ்ளவரட (PHBV)

்பாலிகிட்ளக்காலிக அமிலம் (PGA), 

்பாலிலாகடிக அமிலம் (PLA)

்பாலி (∈ வ்கபவராவலகவைான்) (PCL)

அறுடவசிகிச்டெயில் டேயலிடுேல்,பி்ளாஸ்மைா மைாற்றுப ்்பாருள வ்பான்ைவற்றில் மைககும் 
்பல்படி்கள ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. இநே ்பல்படி்கள ்நாதி ்ெயல்்பாடடின் மூலம் சிடேக்கப்படடு 
வ்ளர்சிடேமைாற்ைத்திற்கு உட்படுகின்ைன அல்லது உைலிலிருநது ்வளிவயற்ைப்படுகின்ைன.

PHBV �யாரித�ல்:

இது, 3 – டைடராகஸி பியுடைனாயிக அமிலம் மைற்றும் 3-டைடராகஸி்்பன்ைனாயிக அமிலம் 
வ்பான்ை ஒற்டைப்படி்கள இடணநே ்பல்லின ்பல்படியாகும். PHBV யில், ஒற்டைப்படி மூலககூறு்கள 
எஸ்ைர் பிடணபபு்க்ளால் பிடணக்கப்படடுள்ளன.

n CH3     CH     CH2     COOH   + n   CH3     CH2    CH     CH2     COOH

OH OH
-H2O

O     CH    CH2     C    O    CH2    CH2     C
n

CH3 O CH2  - CH3 O

பயன்கள் : இது எலும்பியல் ொேனங்களிலும், ்கடடுப்படுத்ேப்படை மைருநது விடுவிபபிலும் ்பயன்்படுகிைது.

க�லான்– 2-க�லான் -6

இது ்பாலிஅடமைடு பிடணபபு்கட்ளக ்்காணடுள்ள ஒரு ்பல்லின ்பல்படிஆகும்.கிட்ளசீன் மைற்றும் 
É  –அமிவனா வ்க்பராயிக அமிலம் ஆகிய ஒற்டைப்படி்கட்ள ்பல்படியாக்கலுககு உட்படுத்துவேன் 
மூலம் இநே ்பல்படி ்்பைப்படுகிைது.

H2N     CH2      COOH    +    n     H2N      (CH2)  COOHn HN      CH2       C       NH       (CH2      C      + (2n-1)  H2O)
5 5

O O�ைள�� அ�ேனா ேகபரா��
அ�ல�

ைநலா� -2- ைநலா� -6
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 மதிப்பீடு

ெரியான விகடகய வ�ர்ந்ப�டுதது எழுதுக.
1.	 பின்வருவனவற்றுள எது வலிநிவாரணி?

அ) ஸ்ட்ரபவைாடமைசின் ஆ) குவ்ளாவராடமைசிடின்
இ) ஆஸ்பிரின் ஈ) ்்பனிசிலின்

2.	 ்ைடைால் என்்பது எேன் ்கலடவ? 
 அ) குவ்ளாவராடெலினால் மைற்றும் ட்பேவயானால்  
 ஆ) குவ்ளாவராடெலினால் மைற்றும் α-்ைர்பினால்
 இ) பீனால் மைற்றும் அவயாடின்
 ஈ) ்ைர்பினால் மைற்றும் ட்பேவயானால்
3.	 புடரேடுப்பான்்கள மைற்றும் கிருமிநாசினி்கள நுணணுயிரி்கட்ளக ்்கால்கின்ைன அல்லது 

அவற்றின் வ்ளர்ச்சிடய ்கடடுப்படுத்துகின்ைன.பின்வரும் கூற்று்களில் எது ேவைானது?
அ)  நீர்த்ே வ்பாரிக அமிலம் மைற்றும் டைடரஜன் ்்பராகடெடு ஆகியன வலிடமை மிகுநே 

புடரேடுப்பான்்க்ளாகும்.
ஆ) கிருமிநாசினி்கள உயிருள்ள ்ெல்்கட்ள ்பாதிககின்ைன.
இ) பீனாலின் 0.2% ்கடரெல் ஒரு புடரேடுப்பான், ஆனால் 1% ்கடரெல் ஒரு கிருமிநாசினி.
ஈ) குவ்ளாரின் மைற்றும் அவயாடின் ஆகியடவ வலிடமை மிக்க கிருமிநாசினி்க்ளா்க ்பயன்்படுகின்ைன.

4.	 ொக்கரின் ஒரு ் ெயற்ட்க இனிபபுச் சுடவயூடடியாகும், இது _______ லிருநது ேயாரிக்கப்படுகிைது.
அ) ்ெல்லுவலாஸ்  ஆ) ்ைாலுயீன் இ) வட்ளய்ைகஸீன் ஈ) ஸ்ைார்ச்

5.	 உணர்வவற்பி டமையத்துைன் பிடணநது அேன் இயல்்பான ்ெயல்்பாடடைத் ேடுககும் மைருநது்கள 
__________ என்ைடைக்கப்படுகின்ைன.
அ) எதிர்விடனயூககி  ஆ) முேன்டமை இயககி  இ) ் நாதி்கள  ஈ) மூலககூறு இலககு்கள

6.	 ஆஸ்பிரின்என்்பது 
அ) அசிடடைல் ொலிசிலிக அமிலம் ஆ) ்்பன்ொயில் ொலிசிலிக அமிலம்
இ) குவ்ளாவரா்்பன்ொயிக அமிலம் ஈ) ஆநத்ரனிலிக அமிலம்

7.	 பின்வருவனவற்றுள எநே அடமைபபு டநலான் 6,6 ்பல்படிடய குறிபபிடுகிைது?

( )

NH2 CH3
66

( )

NH2 NH2
66

( )

H2N Cl H3C HOOC 6

( ) C
C (CH2)6

N

O

O
H

H
N

n
2

அ ஆ

இ

ஈ

( )

NH2 CH3
66

( )

NH2 NH2
66

( )

H2N Cl H3C HOOC 6

( ) C
C (CH2)6

N

O

O
H

H
N

n
2

அ ஆ

இ

ஈ
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( )

NH2 CH3
66

( )

NH2 NH2
66

( )

H2N Cl H3C HOOC 6

( ) C
C (CH2)6

N

O

O
H

H
N

n
2

அ ஆ

இ

ஈ

8.	 இயற்ட்க இரப்பர் ்்காணடிருப்பது
அ) ஒன்றுவிடை சிஸ் மைற்றும் டிரான்ஸ் அடமைபபு 
ஆ) ேன்னிச்ெயான சிஸ் மைற்றும் டிரான்ஸ் அடமைபபு
இ) அடனத்தும் சிஸ் அடமைபபு
ஈ) அடனத்தும் டிரான்ஸ் அடமைபபு

9.	 டநலான் என்்பது எேற்கு எடுத்துக்காடடு?
அ) ்பாலிஅடமைடு  ஆ) ்பாலித்தீன்  இ) ்பாலி எஸ்ைர்  ஈ) ்பாலிொக்கடரடு

10.	்ைரிலீன் என்்பது எேற்கு எடுத்துக்காடடு ?
அ) ்பாலிஅடமைடு  ஆ) ்பாலித்தீன்  இ) ்பாலி எஸ்ைர்  ஈ) ்பாலிொக்கடரடு

11.	பின்வருவனவற்றுள எது நிவயாபரீனின் ஒற்டைப்படி மூலககூறு?

) CH2 C CH

Cl

CH2= ) CH2 CCH CH=

) CH2 CHCH CH2= = ) CH2C CHCH2

CH3

= =

அ ஆ

இ ஈ

12.	பின்வருவனவற்றுள எநே ஒன்று மைககும்்பல்படி?
அ) HDPE ஆ) PVC இ) டநலான் 6  ஈ) PHBV

13.	்்பாதுவா்க, ஒடைா ெடமையல் ்பாத்திரங்களின் வமைற்்பரபபில் ்பல்படி பூெப்படடுள்ளது. அநே ்பல்படியின் 
ஒற்டைப்படி மூலககூறு
அ) ஈத்வேன்     ஆ) புரப-2-ஈன்டநடடரல்

இ) குவ்ளாவராஈத்தீன்    ஈ) 1,1,2,2-்ைடராஃபுளூவராஈத்வேன்

14.	கூற்று: இயற்ட்க இரப்பரின் ஒற்டைப்படி மூலககூறு 2-்மைத்தில்-1,3-பியுடைாடையீன்
காரணம்: இயற்ட்க இரப்பரானது எதிரயனி வெர்பபு ்பல்படியாக்கலின் மூலம் உருவாகிைது..
அ) கூற்று மைற்றும் ்காரணம் இரணடும் ெரி, வமைலும் ்காரணம், கூற்றுக்கான ெரியான வி்ளக்கமைாகும்.
ஆ)  கூற்று மைற்றும் ்காரணம் இரணடும் ெரி, ஆனால் ்காரணம், கூற்றுக்கான ெரியான வி்ளக்கமைல்ல.
இ) கூற்று ெரி ஆனால் ்காரணம் ேவறு
ஈ) கூற்று மைற்றும் ்காரணம் இரணடும் ேவறு

15.	்கருவுறுேடல ேடுககும் மைருநதுப ்்பாருளுககு எடுத்துக்காடடு

அ) வநா்வஸ்டரால்   ஆ) ்ெல்வைன்  இ) ெல்வார்ென்  ஈ) குவ்ளாரம்பினி்கால் 
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16.	தூக்கத்டே தூணடும் மைருநதுப ்்பாரு்ளா்க ்பயன்்படுவது
அ)  ்பாராசிடைமைால்  ஆ) ட்பேவயானால்  இ) குவ்ளாவராகுயின்  ஈ) ஈகவனில்

17.	பின்வருவனவற்றுள எது ்பல்லின ்பல்படி?
அ) ஆர்லான்  ஆ)  PVC   இ) ்ைஃபலான்  ஈ) PHBV

18.	வ்பார்டவ்கள (்ெயற்ட்க ்கம்்பளி) ்ெயய ்பயன்்படும் ்பல்படி
அ)  ்பாலிஸ்டைரீன்  ஆ)  PAN   இ) ்பாலிஎஸ்ைர்  ஈ) ்பாலித்தீன்

19.	பின்வரும் கூற்று்களில் குறுக்க-இடணபபு ்பல்படி்கள ்ோைர்்பான ேவைான கூற்று எது? (NEET)
அ) வ்பக்கடலடமைற்றும் வமைலடமைன் ஆகியன எடுத்துக்காடடு்க்ளாகும்
ஆ) அடவ, இரணடு அல்லது மூன்று விடன்ெயல் ்ோகுதி்கட்ளக ்்காணை ஒற்டைப்படி 

மூலககூறு்களிலிருநது உருவாகின்ைன.
இ) அடவ, ்பல்வவறு வநர்கவ்காடடு ்பல்படி ெஙகிலி்களுககிடைவய ெ்கபபிடணபபு்கட்ள 

்்காணடுள்ளன
ஈ) அடவ, அவற்றின் ்பல்படிெஙகிலியில் வலிடமையான ெ்கபபிடணபபு்கட்ள ்்காணடுள்ளன.

20.	குவ்ளாவராடெலினால்மைற்றும் ்ைர்பினி்கால் ்கலடவயானது _____ ஆ்க ்பயன்்படுகிைது (NEET)
அ)  புடரேடுப்பான்  ஆ)  ்காயச்ெல் மைருநது  இ) எதிர்உயிரி  ஈ)  வலிநிவாரணி

சிறு வினாக்கள்:
1.	 ்ைடைாலின் புடரேடுப்பான்்பணபிற்கு ்காரணமைான வவதிப்்பாருள எது?
2.	 எதிர்உயிரி்கள என்ைால் என்ன?
3.	 வலிநிவாரணியா்கவும், ்காயச்ெல் மைருநோ்கவும் ்பயன்்படும் ஒரு வெர்மைத்தின் ்்பயடரக 

குறிபபிடு்க.
4.	 ்ோகுபபு டிைர்்ஜணட்கள ்பற்றி குறிபபு வடர்க.
5.	 புடரேடுப்பான்்கள எவவாறு கிருமிநாசினி்களிைமிருநது வவறு்படுகின்ைன?
6.	 உணவு ்பேனப்்பாருட்கள என்்படவ யாடவ?
7.	 வொபபு்கள ஏன் ்கடின நீரில் ்ெயல்புரிவதில்டல?
8.	 மைருநதுப ்்பாருட்கள என்ைால் என்ன? அடவ எவவாறு வட்கப்படுத்ேப்படுகின்ைன?
9.	 மைன அடமைதிப்படுத்தி்கள உைலில் எவவாறு ்ெயல்புரிகின்ைன?
10.	ஆஸ்பிரின் மூலககூறின் அடமைபபு வாயப்பாடடை எழுது்க.
11.	வொபபு்கள மைற்று டிைர்்ஜணட்களுன் அழுககு நீககும் ்ெயல்்பாடடின் வழிமுடைடய வி்ளககு்க. 
12.	ெர்க்கடர வநாயாளி்களுக்கான இனிபபு்கள ேயாரிக்க ்பயன்்படும் இனிபபுச் சுடவயூடடி எது?
13.	வ்பாடே ேரும், வ்பாடே ேராேமைருநதுப ்்பாருட்கள்கள என்ைால் என்ன? எடுத்துக்காடடு்களேரு்க
14.	்கருத்ேடை மைருநது்கள என்ைால் என்ன? எடுத்துக்காடடு்களேரு்க.
15.	்பல்லின ்பல்படி்கள குறித்து குறிபபு வடர்க.
16.	மைககும் ்பல்படி்கள என்ைால் என்ன? எடுத்துக்காடடு்கள ேரு்க.
17.	்ைரிலீன் எவவாறு ேயாரிக்கப்படுகிைது?
18.	இரப்பரின் வல்ட்கயாக்கல் ்பற்றி குறிபபு வடர்க.
19.	பின்வருவனவற்டை வநர்கவ்காடடு, கிட்ளச்ெஙகிலி அல்லது குறுக்க ்பல்படி்கள என 

வட்கப்படுத்து்க.
அ) வ்பக்கடலட  ஆ) டநலான்  இ) ்பாலித்தீன்

20.	்வப்பத்ோல் இ்ளகும் மைற்றும் ்வப்பத்ோல் இறுகும் பி்ளாஸ்டிககு்கள வவறு்படுத்து்க.
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2
அலகு 8 

சரியான விடையிடனத் தெரிவு தசய்க
1. Ag C O 2Ag +C O2 2 4

+
2 4

2-


( )

+ -4 -1

-4
2- -1

2 4

-4 -1

2+ 2-
sp 2 4

2-4 -1 -4 -1

-12

   Ag =2.24×10 mol L

2.24×10C O = mol L
2

               =1.12×10  mol L

         K = Ag C O

               = 2.24×10 mol L (1.12×10 mol L )

               =5.619×10 mol

  

  

      

3 -3L
வாய்ப்பு (ஈ) 

2. iii) 75 ml 
M

5
HCl + 25ml

M

5
NaOH

HCl ன் ம�ால்களின் 
எண்ணிக்்க = 0.2×75×10-3 = 15  × 10-3

NaOH ன் ம�ால்களின் 
எண்ணிக்்க = 0.2 × 25 × 10-3 = 5  × 10-3

்கலந்த பின் HCl ன் 
ம�ால்களின் எண்ணிக்்க = 15  × 10-3 - 5  × 10-3

 = 10 × 10-3 

 ∴ = HCl � ெச��
HCl ேமா�க�� எ���ைக

கனஅள� (lit)

 
= ×

×
=

−

−

10 M10
100 10

0 1
3

3 .

 0.1M HCl ்க்ைசலின் pH  0.1M HCl = -log
10

(0.1)
 = 1 . 

 வாய்ப்பு (ஈ)

3. BaSO Ba +SO4
2+

4
2-



 

� �

� �

sp

2
sp

2

2

-3 -1

-3 -1

-1

2-3

-5 2

-10

-10 2 -2

K =(s) (s)
K =(s)

= 2.42×10 g L

2.42×10 g L= 
233g mol

= 0.01038×10

=(1.038×10 )
=1.077×10
=1.08×10 mol  L

� �
� �� �

� �

� �

sp

2
sp

2

2

-3 -1

-3 -1

-1

2-3

-5 2

-10

-10 2 -2

K =(s) (s)
K =(s)

= 2.42×10 g L

2.42×10 g L= 
233g mol

= 0.01038×10

=(1.038×10 )
=1.077×10
=1.08×10 mol  L

� �
� �� �

வாய்ப்பு (இ)

4. 

 

Ca(OH) Ca +2OH
pH=9
    pOH=14-9=5

  pOH=-log

2
2+ -

10

�

[[OH ]

[OH ]=10
   [OH ]=10  M

-

-

- -5

- pOH

 
∴

என ெகா��க�ப�ட�

 

K =[Ca ][OH ]

    =10
2

(10 )

     =0.5 10

sp
2+ - 2

-5
-5 2

-15

×

×
  வாய்ப்பு (அ)

விடை்கள்தொகுதி
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5.

 

H O + H O H O +  OH

HF + H O H O

2 2 3
+ -

2 3
+

�

� - + F
அ�ல� 1 

அ�ல� 1 

கார� 1 அ�ல� 2 கார� 2

அ�ல� 2 கார� 2கார� 1

இ்ையான ்காைங்கள் மு்ைமய OH – �ற்றும் F – ஆகும். 
வாய்ப்பு (இ) 

6.  ்காைத்தாங்கல ்க்ைசல வலி்� கு்ை்காைம் �ற்றும் அ்தன் 
உப்பி்னக க்காண்டுள்்ளது. 

 
NH OH + HCl NH Cl + H O + NH OH4

ml ml
4

Salt
2 4

200 100 100
→

( ml )வ�ைம �ைறகார�

7.

 

BF
PF  

3

3

→ →
→  →

CF
SiF

4

4
-

→ →
→ →

��� அ�ல� கார� இர��� அ�ல

��� அ�ல� அ�ல ��� கார�� அ�லந��ைல 

ந��ைல 

எல�
ரா	 ��� ��� கார� 

��� அ�ல� எல�
ரா	 �ைற

 வாய்ப்பு (ஆ)
8. BF

PF  
3

3

→ →
→ →

CO   
F  -

→→
→  →

எல��ரா� �ைற ��� அ�ல� 

��� கார� 

��� கார� 

��� கார� 

எல��ரா� ��

த�
த எல��ரா� இர�ைடக�

இைணயாத எல��ரா� இைணக� 

 வாய்ப்பு (அ) 
9. வாய்ப்பு (இ)
 அமில வலி்� கு்ையும் வரி்ச 

 

HOH>CH CH>NH >CH CH3 3 3≡

CH -CH >NH >H-C C >OH3 2
-

2
- - -≡

அத� இைண கார�க� எ��வ�ைச� அைம
	 

10. HCOONa+H OH NaOH+H-COOH⋅ �
வ�ைம�ைறஅ�ல�  வ�ைம�� 

 ்காைத்தன்்� உ்ையது. 

 
- + -

6 5 3 3 6 5 2C H NH Cl +H OH H O +C H -NH +Cl� �
அ�ல�க�

 KCN H  OH KOH    HCN+ − +�
வ�ைம�� கார� வ�ைம�ைற அ�ல� கார� 

 வாய்ப்பு (ஆ) ்காைத்தன்்�, அமிலத்தன்்�, ்காைத்தன்்� 
என்்பது சரி. 

11. 

 

C H N H OH C H N H OH
C

1-
=K

C K

     =
K
C

1.7 10
0.

5 5 5 5-
+

-

2

b

2
b

b
-9

+ +

= ×

�

∼

α
α

α

α
11

       = 1.7 10-4×
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பிரி்்கய்ை்தல 
ச்தவீ்தம் 

= 1 7 10 100
4

. × ×−

21.3 10 0.013−= × =  %
 வாய்ப்பு (ஆ) 

12.

 

pH=-log [H ]
[H ]=10

V M +V M +V

10
+

+ -pH

1 1 2 2 3

∴

MM =VM
x mL      10 M+ x mL 

of 10 M + x mL  10  M

3
-1

-2 -3

∴

கனஅள� x mL என க��க.

 

= 3x mL of [H

[H ]= x[0.1+0.01+0.001]
3x

+

+

]

. . .

∴

= + +

=

0 1 0 01 0 001
3

0..

.

.

111
3

0 037
3 7 10 2

=
= × −

 வாய்ப்பு (அ) 

13.  
AgCl Ag +Cl
NaCl Na +Cl

K =1

(s)
+

0.1 M

+

0.1 M

-

0.1 M

sp

-

→

..6 10
K =[Ag ][Cl ]
K =(s)(s+0.1)
0.1>>>s

s+0.1 0.1

S=1

-10

sp
+ -

sp

×

∴

∴ ..6 10
0.1

-10
-× = ×1 6 10 9.

(aq) (aq)

 வாய்ப்பு (ஆ)
14. PbI Pb + 2I

K =(s)(2s)
3.2 10 =4s

s= 3.2 10

2
2+ -

sp
2

-8 3

-8

�

×

×
44

=(8 10 )
=2 10 M

1
3

-9 1
3

-3







×
× [வா��� அ]

(s) (aq) (aq)

 

15. ∆ °G = -2.303 RT log K
X Y 2X +Y

K =[X ] [Y ]
2

+ 2-

eq

+ 2 2-

�

[[X Y]
K =[X ] [Y ] [X Y ]=1
K =K

2

eq
+ 2 2-

2

eq sp

∴( )

(eq)

(aq)(aq)(s)

(s)

57.32 kJ mol =-2.303 8.3 JK mol  300K log K

logK = -5

-1 -1 -1
sp

sp

× ×
77.32 10  J mol

2.303 8.3J K  mol  300K
log K = 10

K

3 -1

-1 -1

10 sp

s

×
× ×

∴
-

pp
10=10-

 [வாய்ப்பு அ]
16.  KY உப்பு மசரப்்ப்தால CY [Y–] க்பாது அயனி்ய 

க்காண்ைது. க்பாது அயனிவி்்ளவின் ்காைை�ா்க 
MY �ற்றும் NY3 ஆகிய்வ்களின் ்க்ைதிை்னக 
கு்ைகிைது. 
எனமவ வாய்ப்பு (அ) �ற்றும் (ஆ) ்தவறு 

 MY உப்பிற்கு, MY M +Y
+ -



 

K =(s)(s)
6.2 10 =s

s= 6.2 10  10
NY
NY N

sp

-13 2

-13 -7

3

3

×

∴ ×
,

33+ -

sp

sp
4

-4

+3Y
K
K =27s

s=

s. 10

=

×





−

( )( )

.

s s3

6 2 10
27

3

13
1

4

உ����

நீரில MY யின் ம�ாலார ்க்ைதிைனானது NY3 ்யவிை 
கு்ைவு 
வாய்ப்பு (ஈ)

17. x ml  0.1 M NaOH + x ml 0.01 M HCl 

NaOH ன் ம�ால்களின் 
எண்ணிக்்க = 0.1 × x  × 10 –3= 0.1x × 10-3

HCl ன் ம�ால்களின் 
எண்ணிக்்க  = 0.01 × x × 10-3 = 0.01x  × 10-3

்கலந்த பின் NaOH 
ன் ம�ால்களின் 

எண்ணிக்்க
 = 0.1x  × 10-3 - 0.01x  × 10-3
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 = 0.09x  × 10-3 

 

= =

OH-

0 09 10
2 10

0 045

0 045

3

3

. .

.

x
x

×
×

  =

−

−

pOH =
=
= 2  0.65 = 1.35

− ×( )
−
−

−

−log .
log .

4 5 10
2 4 5

2

ppH = 14 1.35 =12.65

NaOH � ெத�� 

18. K =1 10
pH=4

=?

pH = pK +log

4= log

a
-3

a

1

×

- 00
-3(1 10 )+log×

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

 

4 = 3+ log

1 = log

=10

10

1⇒

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

 i.e., = 1
10[உ��]

[அ�ல�]

 1:10
 வாய்ப்பு (ஈ) 
19. KOH K  + OH

[OH ]=10 M.
pH= 14 - pOH

pH = 14

10-5m 10-5m 10-5m
+ -

- -5

→

  - -log OH

=14 + log [OH    

-

-

 ( )

= +
= −
=

−

]
log

.

14 10
14 5
9

5

 வாய்ப்பு (அ)

20. H PO +H OH H O + H PO3 4  3
+

2 4
-− �

கார� 2அ�ல� 2கார� 1 அ�லம 1

∴ −H PO2 4  ன் இ்ை்காைம் H PO3 4  ஆகும் 
 வாய்ப்பு (இ)
21. 2

4HPO − ஆனது ஒரு புமைாடைா்ன ஏற்று 
H PO2 4

− ஐ உருவாககும். 
 அது ஒரு புமைாடைா்ன இழககும் ம்பாது 

PO4
-3  உருவாகும். 

 [வாய்ப்பு இ]
22. pH=-log [H ]

[H ]=10
=10 =1
[H ]=1M

10
+

+ -pH

0

+

∴

 
 இக்க்ைசல வலி்�மிகு அமில�ாகும் 
 வாய்ப்பு (ஆ)
23. கெண்ைரசன் ச�ன்்பாடடின் ்படி 

 

pH= pK + log

ie. - log [H ]= -logK + log

a

+
a

-log[H ]= log × 1
K

[H
log × 1

K

+

a

+
a

log
]

1 =

∴∴[H ] = K+
a

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

[உ��]

[உ��]

[அ�ல�]

[அ�ல�]

[உ��]
[அ�ல�]

 வாய்ப்பு (அ)

24. h=
K

K .K

h

a b

 

 [வாய்ப்பு (இ)]

25. 
-14

w
h -5

b
-9

-10

K 1×10K = =
K 1.8×10

=0.55×10
=5.5×10

 [வாய்ப்பு (ஆ)]
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சிறுவினாக்களுக்கான விடைக குறிப்பு்கள் 

8. HNO3 ன் கசறிவு = 0.04M

 

[H O ]=0.04 mol dm
pH=-log[H O ]
=-log(0.04)
=-log(4 10 )
=

3
+ -3

3
+

-2×
22-log4

=2-0.6021
=1.3979 = 1.40

14. Ba(OH) Ba +2OH
1.5 10 M              2 1.5 10 M.
[OH ] 

2
2+ -

-3 -3

-

→
× × ×

== 3 10 M
[ pH+pOH=14]
pH= 14-pOH

pH= 14- log [OH ]

= 14+ 

-3

-

×

−( )



llog [OH ]
=14+log(3 10 )
=14 + log 3 + log 10

-

-3

-3

×

= + −14 0 4771. 33
=11+0.4771
pH=11.48

15. HNO3 ன் ம�ால்களின் எண்ணிக்்க  = 0.05 × 50 × 10-3

 =2.5 × 10-3

KOH ன் ம�ால்களின் 
எண்ணிக்்க 

KOH = 0.025  50   
          = 1.25  10-3

× ×
×

−10 3

்கலந்தபின் HNO3 ன் ம�ால்களின் எண்ணிக்்க
= 2.5 × 10-3– 1.5 × 10-3 
= 1.25 × 10-3

=HNO3 � ெச�� 
HNO3 ேமா�க�� எ���ைக

கனஅள� (L)

்கலந்த பின், க�ாத்த ்கனஅ்ளவு , -3total volume = 100 ml = 100×10 L

∴ ×
×

×

[H ]=1.25 10
100 10 L

=1.25 10 L

pH

+
-3

-3

-2 -1

= - log [H
pH =

=

+]
log( . ) .− × = −−1 25 10 2 0 09692

11.9031

ேமா�க�

ேமா�க�

16. க்காடுக்கப்்படடுள்்ளது

  

K =10
= 0.4M

pH -log[H ]

[H ]= K c.

= 10 0.4
= 2 10

pH = - l

a
-9

+

+
a

-9

-5

×

×
×

∴ oog (2 10 )
5-log2

= 5-0.3010
= 4.699.

-5×

c
=

=

17. h K
K

K K

  

  0.7453

h
W

a b

= = = ×
× × ×

= ×

= ×

−

− −

−

1 10
1 8 10 1 8 10

1
1 8

10

14

5 5

4

. .

.
110 2−

 

pH = 1
2 pK  + 1

2  pK   1
2 pK

K  = K  = 1.8 × 10
w a b

a b
-5

-

K = K  ,  = pK

 pH = 1
2  pK  = 1

2  (14) = 7
a b a b

w∴

ெகா��க�ப���ள�

எ�� pK
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19. K =1 10
Ag CrO (s) 2 Ag + CrO

sp
-12

2 4
+

(aq)
+s 2s

×
� 44

3
+

(aq) 3
-

s

AgNO (s) Ag + NO

K

s

0.01M 0.01M 0.01M

−2

�

pp
+

4

+

= [Ag [CrO

[Ag

] ]

]

2 2

2 0

−

= +s ..

]
]

01

2

0.01>>2S
 [Ag 0.01M

[CrO s

+

4

∴ =
=









−













× =
× = ×−

1 0 01

10
1 10

2

2 2

10 (s)

(s) = 1 10

-12

-12

( . )

( )
−−8 M

என ெகா��க�ப���ள� 

���

���

20. 2+ 3-
3 4 2 43s 2ss

2+ 3 3- 2
sp 4

Ca (PO ) 3Ca +2PO

K =[Ca ] [PO ]



  

K =(3s) (2s)

K = 27s .4s

K =108s

sp

3 2

sp

3 2

sp

5

21. CaF (s) Ca +2F (aq)2 (aq)
2+ -



 

[F ] = 2 [Ca ]=2 3.3 10 M
=  6.6 10 M
K =[Ca ][F ]
=(3.

- 2+ -4

-4

sp
2+ - 2

× ×
×

33 10 )(6.6 10 )
=1.44 10

-4 -4 2

-10

× ×
×

22. AgCl(s) Ag (aq)+Cl (aq)+ -


 

x= 
AgNO (aq) (aq) (aq)Ag +NO3

+
3

-

1M
�

1M

1M AgNO3 � AgCl � கைர�ற� 

 

[Ag ]=x+1 1M      x<<1

[Cl ]= x
K =[Ag ][Cl ]
1.8 10 =(

+

-

sp
+ -

-10

� ∵( )

× 11)(x)
x=1.8 10 M-10×

23. Ag CrO 2Ag +Cr (aq)(s) O

K =[Ag ] [CrO ]

=(5×10 )

2 4 (aq)
+

4
2-

sp
+ 2

4
2-

-5 2

�

((4.4×10 )
=1.1×10

-4

-12

24. Hg Cl Hg +2Cl2 2
s

2
2+

s

-

2s


  

K =[Hg ][Cl ]
=(s)(2s)
K =4s

sp 2
2+ - 2

2

sp
3

25.  
+ 2-

2 4 4
2xx x

Ag CrO 2Ag +CrO

 0.1M K2CrO4 ல Ag2CrO4 ன் ்க்ைதிைன் X என 
்கருது்க.

 

K CrO 2K +CrO

[Ag ]=2x
[CrO ]=(x+0.1) 0

2 4
+

 4
2-

+

4
2-

0.1M 0.2 M 0.1 M
�

≈ ..1                    x<<0.1
K =[Ag ] [CrO ]
1.1 10 =

sp
+ 2

4
2-

-12

∵

× ((2x) (0.1)
1.1 10 =0.4x

x =1.1 10
0.4

x= 1.1 10
0.4

x= 2

2

-12 2

2
-12

-12

×
×

×

..75 10
x=1.65 10 M

-12

-6

×
×

26. இைண்டு அலலது அ்தற்கு ம�ற்்படை ்க்ைசல்க்்ளக 
்கலககும் ம்பாது உருவாகும் ்க்ைசலின் கசறிவானது 
முன்னிருந்ததிலிருநது �ாறு்படடு இருககும். 
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 க�ாத்த ்கனஅ்ளவு = 0.250L 

 
Pb(NO ) Pb +2NO3 2

0.1 M

2+

0.1 M 3
-

0.2 M


Pb2+ என ம�ால்களின் எண்ணிக்்க

= ம�ாலாரிடடி × ்க்ைசலின் ்கன அ்ளவு 
(L)

                                  = 0.1 × 0.15

   
 [Pb ] = 0.1 0.15

0.25
=0.06 M2+

mix

×

 

NaCl  Na + Cl

= 0.2 0.1

[Cl ]

0.2 M

+

0.2 M

-

0.2 M

-
m

�

×

iix = 0.2 0.1
0.25

=0.08 M×
Cl– ேமா�க�� எ���ைக 

 PbCl2 வீழ்படிவா்தல நி்கழும் ம்பாது

 

[Pb ][Cl ] >K
[Pb ][Cl ] =(0.06)(0.08)
=3.84 10

2+ - 2
sp

2+ - 2 2

-4×
 எனமவ அயனிக்பருக்கற்்பலன் 

2+ - 2
sp[Pb ][Cl ] >K ,PbCl2

��ப�வா��ற�

27. Al(OH) Al (aq)+3OH (aq)
K =[Al ][OH ]
Al(OH)

3
-

sp
3+ - 3

3

3+

�

��ப�வாத� �கழ. 

[Al ][OH ] >K

(1 10 )[OH ] >1 10
[OH] >1 10
[OH ]>1

3+ 3
sp

3 3 15

3 12

-

-

- - -

-
× ×

×
××
×

×

10 M
[OH ]=1 10 M
POH=-log [OH ]=-log(1 10 )=4
pH = 14

-

-

-

4

- 4

10
4- -

44= 10
Al (OH)  3

எனேவ pH=10 � ��ப�வா��ற�. 

ென் மதிப்பீடு 1
விடை்கள் 

ென் மதிப்பீடு 1
 (i) HNO iii) H PO iv) CH COOH
ii) Ba

3 3 3 3

(OH)2

அ�ல� :

கார� :

ென்மதிப்பீடு 2

 

+ +
4 2 3 3NH + H O H O + NH�

 கார� 2  கார� 1அ�ல� 1 அ�ல� 2

 

+
2 4 2 3 4H SO  +  H O  H O  + HSO ��

 கார� 2  கார� 1அ�ல� 1 அ�ல� 2

 

+ -
3 2 3 3CH COOH + H O  H O  + CH COO�

 கார� 2  கார� 1அ�ல� 1 அ�ல� 2

ென் மதிப்பீடு 3
i) CaO -  ; CO -2

��� கார� ��� அ�ல�

ii) H3C

H3C

O -

AlCl3 -

��� கார�

��� அ�ல� 

ென் மதிப்பீடு 4

HO

HO

HO

B OH எல��ரா� இைணகைள ஏ��ற� �� அ	ல� 

ென் மதிப்பீடு 5
த்காடுக்கப்்படை ்கடைசல் நடுநிடலத் ென்டமயுடையது. 
∴ [ H O ] = [OH ] [H O ] = x ; [OH ] = x
K =

3
+ -

3
-+

w [H O ][OH ]
4 10 =x . x 
x =4 10

x = 4 10 =2 10

3
+ -

-14

2 -14

-14 -7

×
×

× ×

என� க��னா� 
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ென் மதிப்பீடு 6
அ) விடை 
H SO2 4  ன் கசறிவு மி்கக கு்ைவா்க உள்்ள்தால 

+
3[H O ]   ன் கசறிவு ்தள்்ளத ்தக்க்தலல

H
2
SO

4

H
2
O

2H
3
O

+
+SO

4

2-

10  M 2×10 10  M
-8 -8 -8

� ⇀����↽ �����

∴[H O ]3
+  = 2 10-8×  (லிருநது H SO2 4  ) + 10-7  

(நீரிலிருநது)

  

=10 (2+10)

=12×10   = 1.2 10

-8

-8 -7×  

 

pH= log [H O ]
     = log (1.2 10 )
     =7 log 1.2
     

10 3
+

10
-7

10

-
-
-

×

==7 0.0791=6.9209-
ஆ) விடை 
 pH ்க்ைசலின் = 5.4 

 

H O = antilog  -pH)

              = anitlog     (-5.4
3

+ 
))

              = antilog     (-6 + 0.6) = 6.6
= 3.981 10

     i.e., 3.98  10  mol dm

-6

-6 -3

×
×

(

இ) விடை 
HCl ம�ால்களின் 

எண்ணிக்்க = 0.2 × 50  × 10 -3 = 10 × 10 -3

NaOH ன் 
ம�ால்களின் 

எண்ணிக்்க 
= 0.1 × 50 × 10-3 = 5  × 10-3

்கலந்த பின் HCl 
ம�ால்களின் 

எண்ணிக்்க 
= 10  × 10-3 - 5  × 10-3

 = 5  × 10-3

்கலந்த பின் க�ாத்த ்கனஅ்ளவு  = 100mL

 ∴  HCl ன் கசறிவு ம�ால = 
5×10

100  10 ��ட�� 

-3

-3×
ேமா�

  H O =5 10  M

pH = - log (5  10 )
      = 2 - log 5
  

3
+ -2

-2

  ×

×

     = 2 - 0.6990
      = 1.30

ென் மதிப்பீடு 7 

α=
K
C

1.8 10
6 10

   = 3  10
    = 1.732  10

     = 

b
-5

-2

-4

-2

= ×
×

×
×

11.732
100

= 1 732. %

ென் மதிப்பீடு 8 
அ) விடை 
்தாங்கல ்க்ைசலின் பிரி்்கயின் ்பகுதி்கள் 

NH OH (aq) NH (aq)+OH (aq)4 4
+ -



NH Cl NH +Cl4 4
+ +→

அயனி்ய மசரககும் ம்பாது
H+ அயனி்கள் NH4OH ஆல 
நடுநி்லயாக்கப்்படுகின்ைது. எனமவ PH ல 
குறிப்பிைத்தக்க �ாற்ையில்ல. 
NH OH(aq) + H NH (aq) + H O(l)4

+
4

+
2→

OH– அயனி்ய மசரககும் ம்பாது 
+ -

4 4NH (aq) + OH (aq) NH OH (aq)→
OH– அயனி்கள் NH4

+  உைன் வி்னபுரிநது 

NH OH4  ஐ ்தருகின்ைது. 

NH OH4  ஒரு வலி்�கு்ை்காைம் என்்ப்தால 
pH ல குறிப்பிடைத்தக்க �ாற்ைம் இல்ல
ஆ) விடை 

்தாங்கல ்க்ைசலின் pH 
CH COOH (aq) (aq) (aq)CH COO +H33

- +

0 4. -α α α
�

 
CH COONa CH COO  + Na33

- +

0 4 0 4 0 4.. .
 →(aq) (aq) (aq)

+ a 3
-

3

3
-

3

K [CH COOH]
[H ]= 

[CH COO ]
[CH COOH]=0.4 -   0.4
[CH COO ] = 0.4 +  0.4

α

α





∴

×

 [H ]=
K (0.4)

(0.4)
[H ]=1.8 10

+ a

+ -5

∴ × = pH = - log (1.8 10-5 ) .4 74
 0.01 ம�ால HCl ்ய 500ml ்தாங்கல ்க்ைசலில 
மசரககும் ம்பாது 

Answers.indd   321 9/12/2019   12:32:27 PM
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



322

மசரக்கப்்படை [H ]= 0.01 mol
500 mL

= 0.01 mol 
1

2 L
+

                    = 0.02M

CH COOH(aq) CH COO (aq)+H (aq)

CH COONa CH COO

3 3
- +

3 3
-

0.4 - 

0.4

α α α


→
00.4 0.4

(0.02) 0.02 0.02 0.02

+Na

CH COO HCl CH COOH+Cl

+

3
-

3
-+ →

∴   [CH COOH] = 0.4 -  + 0.02 = 0.42 -   0.42
     [CH CO

3

3

α α 

OO ]= 0.4 +  - 0.02 = 0.38 +   0.38- α α 

 [H ]= (1.8  10 ) (0.42)
(0.38)

[H ] = 1.99  10
 pH = - l

+
-5

+ -5

×

×
oog (1.99 10

       = 5 - log 1.99
       = 5 - 0.30
     

-5× )

   = 4.70
ென் மதிப்பீடு 9 
அ) விடை 

 
pOH = pK +logb

[உ��]
[கார�]

என நாம் அறிமவாம்

 

pH + pOH = 14
9 + pOH = 14 
pOH = 14 - 9 = 5

5 = 4.7 + log 

∴
⇒

[[NH Cl]
[NH OH]

4

4

 

0.3=log
[NH Cl]

0.1
[NH Cl]

0.1
= antilog (0.3)

[NH Cl] = 0.1

4

4

4 MM  1.995
= 0.1995 M

  = 0.2M

×

1 லிடைர 0.2 M ்க்ைசல ்தயாரிக்க ம்த்வயான 
NH4Cl ன் நி்ை =    4NH Cl  ன் திைன் × NH Cl4  

ன் மூலககூறு எ்ை

                                          = 0.2  53.5
    

×
                                       = 10.70 g

10.7g அம்ம�ானியம் கும்ளா்ை்ை 
நீரில ்க்ைதது ஒரு லிடைர ்க்ைசலாக்கப்்படடு 
0.2m ்க்ைசல ்தயாரிக்கப்்படுகிைது. NH4OH 
�ற்றும் ்தயாரகசய்யப்்படை NH4Cl ்க்ைசல 
இைண்டி்னயும் ச�அ்ளவில ்கலககும் ம்பாது 
உருவாகும் ்தாங்கல ்க்ைசலின் PH �திப்்பானது 
ம்த்வயான pH �திப்்பாகும்.

ஆ) விடை
pH = pK +log

4=3.75+log

a

= HCOONa
= 0.6 V × × −10 3

[அ�ல�]
[உ��]

[ேசா�ய� பா�ேம]

[ேசா�ய� பா�ேம]

[பா��� அ�ல�]

� ேமா
க�� எ���ைக

 =
= 0.8 100
= 80

× ×
×

−

−

10
10

3

3

[பா��� அ�ல�] HCOOH � ேமா�க�� எ
	�ைக

 4 = 3.75 + log 0.6V
80

0.25=log 0.6V
80

antilog      0.25 = 0.6V
880

0.6V = 1.778 80
         = 1.78 80
         = 142.4

     V

×
×

  = 142.4 mL mL
0 6

237 33
.

.=

ென் மதிப்பீடு 10
மசாடியம் ்கார்பமனட ஒரு வலி்� கு்ைந்த 

அமிலம் H CO2 3  �ற்றும் வலி்�மிகு ்காைம் 
NaOH ஆகியவற்றின் உப்பு. அ்தனால ்க்ைசல 
நீைாற்்பகுத்தல வி்னயால ்காைத்தன்்� 
க்காண்டுள்்ளது. 

+ 2-
2 3 3

2- - -
3 2 3

Na CO 2Na + CO
CO + H O (l) HCO +OH

�

�
(aq) (aq) (aq)

(aq)
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i) h=
K

K C

    = 1  10
5.5  10 0.05

   h = 3.63  10

w

a

-14

-11

×

×
× ×
× 44

 
pK =10.26

pK = -log K
i.e., K =antilog (-pK

a

a a

aa )
= antilog (-10.26)
= antilog (-11 + 0.74)
= 10

antilog 0.74 =

-11 × 5 5.
[ 55.49 5.5]�

ெகா��க�ப�ட�

ii)  K =
K
K

= 1 10
5.5 10

          = 1.8 10

h
w

a

-14

-11

-4

×
×

×

iii) pH = 7 + 
pK

2
+ logC

2

             = 7 + 10.26
2

a

+ log .0 05
2

== + −7 5 13 0 65. .

              = 11.48

அலகு 9 மின்்வேதியியல் 
1.	 1F = 96500 C =  1 ம�ால எலகடைான்்கள்  

= 6 023 1023. × − e  

∴ × × × 9650 C =  = 6.022 106 22 10
96500

9650
23

22.

 வாய்ப்பு (இ)
2.	   Mn  + 2e   Mn (E -1.18V

2 Mn Mn E
red

3+
ox
o

2

2 1

+ −

+ −

→ =

→ +  ( ) = −

 )

e ..51V

 
2+ 3+ 3+

cell3Mn Mn 2Mn    E ?→ + =

 

E  = E E

V

cell
o

ox
o

red
o( ) + ( )

= − −
= −

1 51 1 18
2 69

. .

.
�ற்றும் ்தன்னிச்சயான்தல
 oE  எதிர குறியான்தால DG  மநரககுறி 

�ற்றும் முன்மனாககு மின்்கலவி்ன 
்தன்னிச்சயானது அலல

 வாய்ப்பு (ஆ)

3. மநரமின்வாய் ஆகசிஜமனற்ைம் 0

E Vox
o( ) = 0 76.  க்காடுக்கப்்படை வி்னயின் 

எதிரபி்ன  

 
∴ = ( ) + ( ) E E E  
           = 0.76 + 0.34 = 1.1V

cell ox
o

red
o

 (வாய்ப்பு இ)

4. Λ κ = 
M

 mol  m× − −10 3 1 3

=  S c m mol  m

 

5 76 10 10
0 5

5 76 10 10 10
0 5

3 1 3
1 3

3 3 6

.
.

.
.

× ×

= × × ×

− − −
−

− −

SS cm mol  cm− −1 1 3.

     = 11.52 S cm  mol2 1−

வாய்ப்பு (ஆ)
5.  Λ Λ Λ Λ∞( ) = ( ) + ( )  ( )

= + −
HoAC HCl NaOAC NaCl

 -   

( . ) ( .426 2 91 126 55
390 7

)
.=

 வாய்ப்பு (இ)
6.	 1F = 96500 C = 1 ம�ால எலகடைான்்களின் 

மின்சு்� = எலகடைானின் மின்சு்� 

ch eofarg .6 022 1023× − e  

 வாய்ப்பு (ஆ)
7.	 7MnO  + 5e Mn + 4H O4

- 2+
2

− →
 ம்த்வப்்படும் 5 ம�ால எலகடைான்்கள் 

அ்தாவது 5F மின்சு்� 
 (வாய்ப்பு அ)
8.	  m=ZIt

=             Z = m
n 96500

40 3 86 2500
2 96500

40
2

× ×
× ×

=
×

.
996500

2= g       

41 ��ட�க� 40 �னா�க� = 2500 �னா�க� 

 வாய்ப்பு (ஆ)
9.	 m=ZIt ( = 71)

t = m
ZI

(∴ = 7.1 g mol

= (2

1

7 1
71

2 96500
3

−

×
×

)

. Cl Cl +2e-
2

-→ )

ஒ� ேமா� Cl2 வா��� �ைற

0.1 ேமா� �ேளா�� வா��� �ைற 

 

= × ×
×

=

2 96500 7 1
71 3

6433 33

.

.
=107.2 ��ட�க� 

�னா�க� 

 (வாய்ப்பு ஆ)
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10. Q =It
   = 1A 60S

96500 C   6.022 10

60 C

×
≡ × 23

  ≡ × ×

= ×

6 022 10
96500

960

3 744 10

23

20

.

.

���ைம 

���ைம 

எல��ரா� 

எல��ரா� 
 (வாய்ப்பு இ)
11. க்பாதுவா்க ஒரு மின்்பகுளியின் நிய� மின் ்கைதது திைன் நீரத்தலின் ம்பாது கு்ைகின்ைது. எனமவ 0.002N 

்க்ைசல மி்க கு்ைந்த நிய� மின்்கைததுதிைன் க்காண்டுள்்ளது.
 (வாய்ப்பு ஆ)
12. மின்மனற்ைம் அ்ையும் ம்பாது மநர மின்வாய் PbSO + 2e Pb  + SO4

-2− → 4(s) (s) (aq)

 எதிரமின்வாய் PbSO + 2H O PbO   + SO +2e4
-2

2 2 4→ −
(s) (s) (aq)(l)

 வாய்ப்பு இ
13. வாய்ப்பு அ I �ற்றும் IV 
14. E V  and E V

Zn Zn

o

Fe Fe

o
+ = − = −+0 76 0 442. . �ற்றும் E V  and E V
Zn Zn

o

Fe Fe

o
+ = − = −+0 76 0 442. .  ஜிஙகின் எதிரமின்மு்ன மின்அழுத்த�ானது இரும்பி்ன 

விை அதி்கம். எனமவ இரும்பினால பூசப்்படுத்தல இயலாது.
 (வாய்ப்பு ஈ)
15. இைண்டும் ்தவறு 
 i) இரும்பின் மீது உலர ்காற்றுககு எவ்வி்த வி்னயும் இல்ல 
 ii) துருவின் வாய்ப்்பாடு 2 3 2Fe O .  H Ox
 (வாய்ப்பு ஈ)
16. (வாய்ப்பு அ)

17.  α Λ

α

 = = 6
400

K = C

= 

o

a
2

Λ

6
400

6
400

1
36

6 25 10 6

× ×

= × −.
 (வாய்ப்பு ஆ) 
18.  R= .

A

= R

.R 

 cm

ρ

ρ

κ
ρ

κ

µ

l

= =






= × ×− − −

1

1 25 10 3 1 1. 8800
1

 
 cm

Ω
=

��கலமா��

 (வாய்ப்பு இ)
19. வாய்ப்பு ஈ
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20.  

2+
o

2+

-2
o 2+ -

1

o 2+ -
1

0.0591 [Zn ]E = E - log
2 [Cu ]

0.0591 10E =E - log Zn Zn + 2e
2 1

E =E +0.0591.........(1) Cu + 2e Cu

�

�
2+ 2Zn + Cu Zn + Cu��

(s)

(s)

(s) (s)

(aq)

(aq)

(aq) (aq)

��கல� ��கல�

��கல�

��கல�

  

E =E - 0.0591
2

.log 1
10

E =E -0.0591.........(2)
E >

2
o

-2

2
o

1∴ EE2

��கல�

��கல�

 (வாய்ப்பு ஆ)
21.   

BrO4

+7 1.82V
BrO3

+5 1.5V
HBrO
+1 1.595

Br2

0 1.0652
Br
-1

��கல� A

ஒ��க�

ஒ��க�

ஒ��க�ஆ��

ஆ��

ஆ��

��கல� B

��கல� C

 

E =-1.82+1.5=-0.32V
E =-1.5+1.595=+0.095V
E

A

B

( )
( )
( ))c

=-1.595+1.0652=-0.529V

��கல�

��கல�

��கல�

 ∴ விகி்தச சி்்தவ்ைவது HBrO  வாய்ப்பு ஈ
சிறு வினாக்களுக்கான விடை 
8. க்காடுக்கப்்படைது 

 C = 0.01M S cm moloλ = −248 2 2. 11

4 1 2 151 8K= 1.5 10 S cm S cm molo× =− − −λ . .
ேந��� அய�

எ���� அய�

1. ம�ாலார மின்்கைததுதிைன்

 

Λ
m

º  (sm  

C (in M)
mol  m                  º  = 1.5

 = ×− −
−

1 3

1 310) ××

× ×

− −

−
−

10 S cm

=  S mol  m               1 c

4 1

2 3

1 21 5 10 10

0 01

.

.
mm  = 10 m

= 1.5 10  S m  mol                         

− −

− −×

1 2 1

3 2 1
  = 1.5 10× 2

2. பிரி்்க வீ்தம் α  = 
Λ
Λ





∞

 

Λ λ λ∞
−= +

=

o o o= +
 S cm  mol

 S cm  mo
( . . )248 2 51 8
300

2 1

2 ll
 s m  mol

−

− −= ×

1

14 2 1300 10

ேந��� அய� எ���� அய�
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 α

α

 =  S m  mol
 S m  mol

1 5 10
300 10

0 05

3 2 1

4 2 1

.

.

×
×

=

− −

− −

 

K = c
1-

= (0.05) (0.01)
1-0.05

a

2

2

α
α

= × ×
×

= ×

− −

−

−

25 10 10
95 10

0 26 10

4 2

2

. 44

52 6 10= × −. .
13. க்காடுக்கப்்படைது 

 I = 1.608A; t = 50 நிமிைங்கல =  50 60×    
V=500 mL
C = 0.5 M  = 3000S

 η = 100%
 CuSO4  ்க்ைசலில கசலுத்தப்்படும் ்பாைமைக்களின் எண்ணிக்்க்ய ்கைககிடு்தல

 

⇒
×

∴

Q=It
Q = 1.608 3000
Q = 4824C

= C
C

F4824
96500

0 5= .��ேனா�ட����ள பாரேட�க�� எ���ைக 

  CuSO4 ஐ மின்னாற்்பகுத்தல

 

Electrolysis of CuSO
Cu (aq)+2e Cu(s).

4
2+ − →

 ம�ற்்கண்ை ச�ன்்பாடடிலிருநது 2F மின்மனாடைததினால 1 ம�ால Cu2+ வீழ்படிவு உருவாகும். 

 

∴

×

0.5F ��ேனா�ட��னா� உ�வா��  

1mol
2F

F = 0.025 mol 0 5.��ப��

 250ml ்க்ைசலிலுள்்ள Cu2+ அயனி்களின் ஆைம்்பம�ால்களின் எண்ணிக்்க Initial number of molar of Cu  in 250 ml of solution = 2 0+ .55
1000

250
 mL

mL

= 0.125  mol

×

Cu2+ ல மின்னாற்்பகுப்பின் பின் உள்்ள ம�ால்களின் எண்ணிக்்க = 0.125–0.025
 

∴ + number of moler of Cu  after electrolysis = 0.125 - 0.02 225
                                                                        = 0.1 mol

 
∴ = ×mol

mL
mL0 1

250
1000.

= 0.4 M

Cu2+ � ெச��

14. ம்த்வயான அ்ைமின்்கல வி்ன

 

2 Br Br                       E V

2 Fe

-
2 ox

o→ + ( ) = −

+

−

+ −

2 1 09

23

e

e

.

→→ ( ) = +

+ →

+

+ −

2 0 771

2

2

3

Fe                 E V

Fe 2Br 2Fe +Br
red

2+
2

 .

        Ecell
o( ) = ?
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E E E

V

o o o= ( )+ ( )
= − +
= −

1 09 0 771
0 319
. .
.

ஆ����கல� ஒ��

 E���கல� எதிரகுறியு்ையது DG  மநரககுறியு்ையது �ற்றும் மின்்கலவி்ன ்தன்னிச்சயானது அலல. 
எனமவ Fe3+  ஆனதுBr  to Br-

2 ஐ Br  to Br-
2  ஆ்க ஆகசிஜமனற்ைம் அ்ையச கசய்ய இயலாது.  

15. E V E Vo

Fe Fe

o

Cu Cu( ) = ( ) =++ 22 0 44 0 34. .ஆ��
ம���

ஒ�� . 

 இரும்்பானது ஆகசிஜமனற்ை�்ையும் �ற்றும் ்காப்்பர ஒடுக்க�்ையும் என்்ப்்த இத்த்்கய 
மநரகுறிகக்காண்ை மின்்கல அழுத்த �திப்பு்கள் குறிககின்ைன. அ்தாவது ்கலனானது ்க்ையும் எனமவ 
இரும்பு ்கலனினுள் ்காப்்பர சலம்பட ்க்ைச்ல மச்கரிதது ்வக்க முடியாது. 

16.  அதி்க ஆகசிஜமனற்ை மின் ஆழுத்த� க்காண்ை உமலா்கங்கள் H2 ல இருநது H SO2 4 ஐ கவளியிடும். 
எனமவ +xV என்ை ஆகசிஜமனற்ை மின்னழுத்தம் க்காண்ை H2  , H SO2 4  லிருநது M  having + xV, 1

ஐ கவளியிடும்.

17.  M1  ஆகசிஜமனற்ை மின்னழுத்தம் Fe விை அதி்க மநரகுறி உ்ையது. எனமவ இது இரும்பி்ன 
துருப்பிடித்தலிருநது ்பாது்காககும் என்்ப்்த குறிககிைது. 

18. மின்்கல வி்ன்கள் 

 மநரமின்வாயில ஆகசிஜமனற்ைம் : Cd (s) Cd (aq) + 2e Eo

Cd Cd
→ ( ) =+ −

+

2
2 00 4. V

ஆ��

 எதிரமின் வாயில ஒடுக்கம்  Cu (aq) + 2e Cu (s) E2+ - o

Cu Cu2+→ ( ) = 0..34V
ஒ��

 ( ) - 2+ Cd s  + 2e Cd (aq) + Cu(s)→

 

E E E

V.

o o� = ( ) + ( )
= +
=

0 4 0 34
0 74

. .

.

ேந���வா�ஆ����கல� எ����வா�ஒ��

 இயக்க மின்்கல அழுத்தம் மநரககுறி உ்ையது. எனமவ DG  எதிரகுறி்யப் க்பறுகிைது. அ்தனால  
வி்ன சாததிய�ான ஒன்ைாகின்ைது.

19. மநரமின்வாயில ஆகசிஜமனற்ைம்
 2H (g) + 4OH (aq) 4H O (l) + 4e2

-
2→ −

  1atm அழுத்தததில ஒரு ம�ால ்ெடைஜன் வாயு க்பற்றுள்்ள ்கன அ்ளவு 22.4 லிடைர. 

 

1   = 44.8
22.4 

� �உ�வா�� ைஹ�ரஜ� வா�க�� 
ேமாக�� எ�
	ைக 

ேமா

L
L

   = 2 ேமா�க� 

 எனமவ 2 ம�ால ்ெடைஜன் வாயு 4 ம�ால. அ்தாவது 4F மின்சு்�்ய உருவாககும். 
  Q= It  என நாம் அறிமவாம்

 

I= Q
t

= 4F
10

 C
 s

= ×
×

4 96500
10 60

��ட�க�

 I=643.33 A
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 ்காப்்பரில மின்்படி்தல
 Cu (aq)+2e Cu(s)2+ - →
 ்படி்தலுககு ம்த்வப்்படும் மின்சு்� 2F ஆகும். 
 ஒரு ம�ால ்காப்்பரi.e., 63.5 g
 க�ாத்த மின்மனாடைமும் எரிமின்்கலமியக்க ்பயன்்படுத்தப்்படைால அ்தாவது 4F வும் மின்னாற்்பகுத்தலுககு 

்பயன்்படுத்தப்்படைால 2×63.5 அ்தாவது 127g ்காப்்பர எதிரமின்வாயில ்படியும்
20. Ni (aq) + 2e Ni (s)2+ - →
 Cr (aq)+3e Cr (s)2+ − →
 ம�ற்கசாலலப்்படை ச�ன்்பாடடிலிருநது நிக்கல சலம்படடிலிருநது 58.7g நிக்க்ல ்படியச கசய்ய 2F 

மின்சு்�யும் 52g குமைாமியத்்த ்படியச கசய்ய 3F மின்சு்�யும் ம்த்வப்்படும் என அறியலாம். 
 க்காடுக்கப்்படைது 2.935g நிக்கல உருவாகின்ைது
 ∴கசலலின் வழிமய கசலுத்தப்்படும் மின்சு்�  = 2F

58 7
2 935

.
.

g
g×

              = 0 1. F  
  ∴ 0.1F மின்சு்�்ய குமைாமியம் ்நடமைடடில கசலுததினால உருவாகும் குமைாமியததின் நி்ை 

        =
F

F52
3

0 1g × .

        = 1 733. g
21. க்காடுக்கப்்படைது 

 

Cu M

E

E

2+

Cu Cu

cell

2+

  =

=

=

0 1

0 34

.

.

?



 கசல வி்ன

 Cu (aq) + 2e Cu (s)2+ − →

 

E  = E - 0.0591
n

log 
Cu

Cucell
o

2+

[ ]
 

= −

=

0 34 0 0591
2

1
0 1

0 3

. . log
.

. 44 0 0296
0 31

−
=

.
. V

22. மநர மின்மு்னயில ஆகசிஜமனற்ைம் 

 Mg mg +2e     E =2.37V2+ - o→ ( )..............( )1 ஆ��

 எதிர மின்மு்ையில ஒடுக்கம்

 � �+ - oAg + e Ag ........... (2) E 0.80V� �
ஒ��க�

 

∴ ( ) ( ) E = E + E

          = 2.37+0.80
  

o o o

         = 3.17V

ஆ�� ஒ��க�ேந���வா� எ����வா���கல�

 ஒடடு க�ாத்த வி்ன 
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1  + 2 2

Mg+ 2Ag Mg Ag
( ) ( ) ⇒

→ +
×

+ +2 2
சம�பா� சம�பா� 

 

∆G  = -nfE

 J

 

= − × ×
=

2 96500 3 17
611 810

.
.

 ∆G  Jo = − ×6 12 105.
 W = 6.12 10  J5×

 

∆G  RT log

log K 6.12 10
2.303 8.314 298

K Antil

o

c

Kc
5

c

= −

⇒ = ×
× ×

=

2.303

oog  (107.2)  

23. நீ்ைநீைாற்்பகுத்தல 
 மநரமின்வாயில வி்ன 
 2H O  4H O

2
→ + ++ −

2
4 1e .........( )

 எதிரமின்வாயில வி்ன
 2H O+2e H + 2OH2 2

-− →
 ஒடடுக�ாத்த வி்ன 6H O 4H OH 2H O2

-
2 2→ + + ++ 4

 அலலது
 ச�ன்்பாடு (1) +(2) × ⇒ → +2  2H O  2H O

22 2

	 ்பாைமையின் மின்னாற்்பகுத்தல விதியின்்படி இரு ம�ால நீ்ை மின்னாற்்பகுக்க உருவாகும் மின் சு்� 
(36g 36 mL  H O),2�  36ml நீ்ை மின்னாற்்பகுக்க 4F மின்சு்� ம்த்வப்்படும். = 4 96500 C. ×

  ஏரியிலிருநது க்பைககூடிய க�ாத்த நீ்ையும் மின்னாற் ்பகுத்தலால கவளியிைப்்படுவது. 

       =
4 96500 C

 mL
L× × ×

36
9 1012

 = × × ×
×

×

−

4 96500 9 10
36 10

12

3

15

C

= 96500 10  C
  க்காடுக்கப்்படைது 1 வினாடியில கவளியிைப்்படும் எனமவ 2 10  C6×  ஆற்ை்ல க்பை எடுககும் மநைம்.

96500 10  C15×  is =
×

× ×1
2 10

96500 106
15 S

C
C

     = ×48250 10
9
 S

 

×
× × ×

= 48250 10
365 24 60 60

9

1  = 365

== 1.5299 10 = 3× 6 665 24×
= 3365 24 60 × ×
= 3365 24 60 60× × ×

வ�ட�க�� 
எ���ைக

வ�ட�

வ�ட� நா�க� 

�ட�

ம�

ெநா	
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அலகு 10 புறப்்பைப்பு ்வேதியியல்
வ.எண் வி்ை்கள்
1. வாய்ப்பு (இ)

1
nx =k.p

m
x 1log( )=logk+ logp
m n

1y=c+mx m = c= logk
n

�

ம���

2. ்தவைான கூற்று வாய்ப்பு (ஆ)
இயற்புை்பைப்பு ்கவர்தல ஒரு கவப்்ப உமிழவி்ன. எனமவ கவப்்பநி்ல அதி்கரிககும் ம்பாது  
இயற்புை்பைப்பு ்கவர்தல அதி்கரிககிைது. 

3. வாய்ப்பு (ஈ)
்பைப்பு்கவர்தல ஒழு்கற்ை ்தன்்�்ய அதி்கரிககின்ைது. ்பைப்பு்கவர்தல நி்கழ DS< 0  
என்றிருக்கமவண்டும். எனமவ D D DG= H-T S  எதிர்ககுறியி்ன க்பற்றிருக்க மவண்டும் DS  என 
நாம் அறிமவாம். T SD  எதிரகுறி எனில ∆H மநரககுறி்யப் க்பற்றிருககும் ∆H எதிரககுறியி்னப் 
க்பை -veஎதிரககுறி்யயும் D DH>T S  எனவும் இருக்க மவண்டும். 

4. (இ) பிரி்்க ஊை்கம் வாயு நி்ல திைவம் 13. (ஈ) ்்பைாகஸிலின் (்நடமைா கசலலுமலாஸ்)

5. (அ) ொரடி ஷுலஸ் விதி 14. (ஈ) வி்னக்பாருள் �ற்றும் வி்னமவ்க 
�ாற்றி ஒமை நி்லயில உள்்ளன. 

6. (ஆ) 15. (அ)

7. ஆ ) ்பால�ம் பிரி்்க நி்ல �ற்றும் ஊை்கம் 
– திைவம் 

16. (அ) 

 1α ��ப�வதா� �ற�
��ப�வதா� ம���

8. (ஆ) ்களி கவண்கைய் 17. (ஈ) DS  எதிரகுறி க்காண்டுள்்ளது. 

9. (ஈ) As S2 3  என்்பது ஒரு எதிரகுறி்யப் 
க்பற்றுள்்ள கூழ�ம். அது அதி்க 
இ்ைததிைனுள்்ள  எளி்தா்க 
்கடடியாக்கப்்படும். எ.்கா Al3+  

18. (ஈ)

10. (ஆ) 11. (ஈ) டிண்ைால வி்்ளவு ஒளிசசி்தைல 12. (ஆ)  19. (அ)    20. (ஈ)

சிறு வினாக்களுக்கான விடை 
7.  கூழ�ததி்ன  வீழ்படிவாக்க ம்த்வயான மி்கக கு்ைந்த ABயின் அ்ளவு 6.6 mL அ்தன் AB ன் ம�ால்களின் 

எண்ணிக்்க 

 6.6 0.01
20

= 0.0033× ேமா�க�

 0.0033 ம�ால்கள் அ்தாவது 3.3 மிலி ம�ால்கள் 1L கூழ�த்்த வீழ்படிவாக்க ம்த்வப்்படுகிைது. 

 AB து்கள்திைடடு �திப்பு X=3.3
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அலகு 11 அல்்கஹால்்கள் மற்றும் ஈெர்கள் 
விடைககுறிப்பு்கள் 
1. 2 R - OH + Na 2 RONa + 2H→ ↑2  2 ம�ால ஆல்கொல 1 ம�ால 2H  ்வத ்தருகின்ைது. 273K 

�ற்றும் 1atm அ்தன் ்கனஅ்ளவு 22.41

 

∴  = 2 R - OH
22 4. L H22

× 560 mL

= 0.05 

ஆ�கஹா�க�� ேமா�க�� எ���ைக 
ேமா�க�

ேமா�க�

 

∴

⇒ =

 = 

   g3 7
0 05

74.
.

  mol−1

ேமா�க�� எ���ைக
�ைற 

�ல���ைற 

�ல���ைற =

 R - OH   C  H  - OH
n 2n+1

 ன் க்பாதுவாய்ப்்பாடு R - OH   C  H  - OH
n 2n+1

ஆகும். 

 

∴  n(12) + (2n+1) (1) + 16+1=74
         14n = 74 - 18
          14n = 56

  n = ∴ =56
14

4

 ஈரி்ைய ஆல்கொல 4 ்கார்பன் க்காண்டுள்்ளது.  CH CH(OH)CH CH2 2 3

 வாய்ப்பு (அ) 

2. 

 

CH3 MgBr + CH3 CH2 C O CH3

O

CH3 CH2 C OCH3

OMgBr

CH3

H+/H2O
CH3 CH2 C CH3

+ Mg
Br

OCH3

i)
CH

3
M

gB
r

ii)
H 2O

O

CH3 CH2 C CH3

CH3

OH 30 ஆ�கஹா�

 வாய்ப்பு (இ)
3. ்ெடமைாம்பாமைசன் எதிர�ாரமனானி்காஃப் வி்ன க்பாருளி்னக க்காடுககும்.  

CH - CH - CH - CH - CH - OH2 2 2 23

 வாய்ப்பு (அ)
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4. 

 

CH2 = CH2
HOCl CH2 CH2

(X)
NaHCO3

-NaCl
-CO2

CH2 CH2

OH Cl OH OH

5.  (இ) 4 ்நடமைா பீனால 
6. வாய்ப்பு (ஆ) மசய்ட்ஸப் விதி 

 

CH2
H

CH3

H

CH3

அ�க அள� �ைனெபா��
7. ்கார்பாலிக அமிலம் என்்பது 
 ஆ) பீனால 

8. ரீ�ர டீ�ன் வி்னக்பாருள் வாய்ப்பு (இ)

 

OH
CHCl3 / NaOH

OH

CHO

9. 

 

CH3 C CH CH3

CH3

CH3 OH

H2SO4 C = C

CH3

CH3 CH3

CH3அட�

 வாய்ப்பு (ஆ)
10. வாய்ப்பு (அ)
11. வாய்ப்பு (ஆ) 
12. CH - CH - OH CH - CH - Cl CH = CH3 2

PCl
3 2 2 2

H SO /H5 2 4 2 →  → OO
3 2CH - CH - OH  →

கார� கல�த
ΚΟΗ   (Z) எ�தனா�

13.  வைளய ஆ�கஹா� → ேசா�ய� வைளய ஆ�கா�ைச�  → ���ய�ச ஈத
 ெதா��த� வாய்ப்பு இ 
14. வாய்ப்பு (ஈ) பீனால  
15. வாய்ப்பு (அ)
16. வாய்ப்பு (இ)
17. வாய்ப்பு (ஈ)
18. வாய்ப்பு (இ)

19. 

 

C3 H8 O HI X + (Y)
CH3 - I CH3 CH2 I

NaOH

CH3 CH H

OH

(CH3 CH2 O CH )

அயேடாஃபா�� ேசாதைன 

��ய அ�க அள�

 வாய்ப்பு (ஈ)
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20. வாய்ப்பு (அ)

 

CH3     C      O     CH3

SN1

H+ CH3      C      O     CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

C

CH3

H3C CH3
I

-CH3OH
(CH3)   C    I

3

H

21. வாய்ப்பு (ஆ) SN2 வி்ன 
22. இ்ளஞ்சிவப்பு நிைம் (ஆ) 

அலகு 12 ்கார்படனல் ்சரமங்கள் மற்றும் ்கார்பாகசிலிக அமிலங்கள் 
விடனககுறிப்பு்கள்

1. வாய்ப்பு (ஆ)  

O

2. வாய்ப்பு (ஈ) 

3. வாய்ப்பு (இ)

4. வாய்ப்பு (ஆ )

 

2 4
4

H SOCH CH CH=CH CH -C-H3HgSO
� ����� �

H O - H O

(X)
 X ஆனது ைாலன் �ற்றும் ஃக்பலலிங ்க்ைசல்க்்ள ஒடுககுகிைது ம�லும் அயமைாஃ்பார வி்னககு 

உட்படுகிைது. 
5) வாய்ப்பு (இ)

 
X-HCHO
Y-(CH ) N2 6 4

6) வாய்ப்பு (அ)

CH3 C OH
PCl5

CH3 C Cl
O

C6H6 CH3 C6H5C

O

CH3MgBr
C6H5 C CH3

CH3

OHO

7) வாய்ப்பு (அ) 
CH3 C COOH

CH3

CH3

23 1

8) வாய்ப்பு (அ)
 -I வி்்ளவு அமிலத ்தன்்�யி்ன அதி்கரிககின்ைது. எலகடைான் ்கவர ்தன்்� அதி்கரிககும் ம்பாது –I 

வி்்ளவும் அதி்கரிககும்  
9) வாய்ப்பு (இ)

 
C H COOH C H CONH C H -NH6 5

i)NH
ii)� 6 5 2

NaOBr
6 5 2

NaNO /HCl3 2 →  →  → C H -N=N-Cl
                                           

6 5

     (A)                                      (B)
10. வாய்ப்பு (இ)
11. வாய்ப்பு (அ)
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+
3 5H O PClKCNCH Br CH CN CH COOH CH -C-Cl3 3 3 3→ → →

O

12. வாய்ப்பு (அ) ்பாரமிக அமிலம்  H C OH
O

13. வாய்ப்பு (ஆ) 

Br MgBr
CO2

O = C
OMgBr

H3O+

C - OH

O

+ Mg
Br

OH

ஈ�த�

14. (அ) O
OH

1

2 3

4

��� -3- ஈேனா�� அ�ல�

15. (ஈ)

O

C  க்தாகுதி CH2 -  க்தாகுதியா்க ஒடுக்கப்்படும் (உலப் கிஷனர ஒடுக்கம்) 

16. (அ) 
O

CH3 CH2CCH2 CH3

CN

OHHCN

17. (ஆ) 

C
O

N

H3C

H3C

H  KCN
C

OH

N

H3C

H3C

H

C

O

N

H3C

H3Cகார� கல�த 

18. (ஆ) ்கானிசமைாவி்ன 
19 (அ) 

 

NaOHC H -CHO+C H -CHO C H -COONa+C H -CH -OH6 5 6 5 6 5 6 5 2������

ஆ��ஜேன�ற�

20 (ஆ.) 1 க்பலலிங ்க்ைசல 
21. (இ) 

 

1C H -CH -ONa+ H6 5 2 22

C H -CHO C H -CH -OH+C H -COONa    6 5 6 5 2 6 5→

Na

22. (ஈ) உலப் கிஷனர வி்ன 
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23. (இ) CH3 C

O

CH3

CH3

H+ CH3 C

C = C
H

H3C

CH3H3C

HCl
CCH3 CH2

Cl

CH3ஆ���

24. (ஈ)  மூலககூறு்களுககி்ைமயயனா H பி்ைப்பு உருவா்தல
25.(அ) 
 

O O NaOH OH

O

-H2O

O

அலகு 13 ்கரிம டநடைஜன் ்சரமங்கள் 
1. வாய்ப்பு (அ) 

2. வாய்ப்பு (ஆ) 

3. வாய்ப்பு (அ) மு்தலநி்ல அ்�டு்கள் �டடும� ொப்�ன் வி்னயில ஈடு்படும் 

4. வாய்ப்பு (ஈ) இைண்டும� ்தவறு

5. CH CH Br CH CH - OH CH - COOH CH C3 3
aq NaOH

3 2
KMnO

3
NH

� 3
4 3 →  →  → OONH

                                                     

2

                                                                     
                                      

Br2 /NaOH↓
                                                                                CH - NH3 2

 வாய்ப்பு (இ)
6. வாய்ப்பு (இ) 3∞ ்நடமைா அலம்கன் 
7. வாய்ப்பு (இ)
8. வாய்ப்பு (இ) ஷிப்ஸ் ்காைம் 

9. (ஆ) p – ்நடமைாமசஷன் நி்கழகின்ைது.  NO(CH3)2N   
என்்பது வி்்ளப்க்பாருள் ஆகும். 

10. வாய்ப்பு (ஈ)

 
NH2 + CH3 C O C CH3 C6H5 NH COCH3

O O

அ��ட�ைல�
11. வாய்ப்பு (ஈ)
12. வாய்ப்பு (அ)
13. வாய்ப்பு (அ) 

 C H NO C H NH C H -N Cl C H6 5 2
Fe/HCl

6 5 2
NaNO  / HCl

6 5 2
H O

6
22 →  →  → 55 2-OH + N + HCl

14. வாய்ப்பு (ஈ )
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NO2 NO2

NO2

HNO3 / H2SO4

1,3 ைடைந�ேராெப���

15.  வாய்ப்பு (ஈ )

 

C

H

CH3

NH2

HONO

C

H

CH3

OHCH3     CH2     CH2 CH3     CH2     CH2

16. (ஆ) நீலநிைக ்க்ைசல 
17.  (ஈ). டி்ைஈத்்தல அமீன் ( 3  அமீன்) 
18. வாய்ப்பு (ஆ) CH3  என்்பது ஒரு a+I க்தாகுதி �ற்ை்வ -1 க்தாகுதி்கள் +I க்தாகுதியானது NH2  ன்ம�ல 

எலகடைான் அைரவு அதி்கரிககின்ைது எனமவ ்காைத்தன்்�யும் அதி்கரிககின்ைது. 
19. வாய்ப்பு (அ) எத்தனால, ்ெடைாகசில அமீன் ்ெடமைா கும்ளா்ைடு 

20. வாய்ப்பு (ஈ) 

21. (ஆ)

  

b)

C

O

OCH3

CH3

22. (ஆ) 

 

(b) C H COONH C H -C N C H CH NH6 5 4
P O
Heat 6 5

LiAlH
6 5 2 2

HNO2 5 4 2 → ≡  →  →→ C H CH OH6 5 2

23. வாய்ப்பு (அ) 
அலகு 9 மின்்வேதியியல் 
1. (இ) 2. (ஆ) 3. (இ) 4. (ஆ) 5. (இ) 6. (ஆ) 7. (அ) 8. (ஆ) 9. (ஆ) 10. (இ) 

11. (ஆ) 12. (இ) 13. (அ) 14. (ஈ) 15.(ஈ) 16. (அ) 17. (ஆ) 18. (இ) 19.(ஈ) 20. (ஆ)

21.(ஈ) 22. (அ) 23. (ஆ) 24. (அ) 25. (அ)

அலகு 10 புறப்்பைப்பு ்வேதியியல் 
1. (இ) 2.(ஆ) 3.(ஈ) 4. (இ) 5. (அ) 6. (ஆ) 7. (ஆ) 8.(ஆ) 9.(ஈ) 10.(ஆ)

11. (ஈ) 12. (ஆ) 13. (ஈ) 14. (ஈ) 15. (அ) 16. (அ) 17. (ஈ) 18. (ஈ) 19. (அ) 20. (ஈ)

அலகு 11 ஆல்்கஹால்்கள் மற்றும் ஈெர 
1. (அ) 2. (இ) 3. (அ) 4. (இ) 5. (இ) 6.(ஆ) 7.(அ) 8.(இ) 9.(ஆ) 10.(அ) 11.(அ) 

12.(ஆ) 13. (இ) 14. (ஈ) 15. (அ) 16.(இ) 17.(ஈ) 18.(இ) 19.(ஈ) 20.(அ) 21.(ஆ) 22.(ஆ) 
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அலகு 12 ்கார்படனல் ்சரமங்கள் மற்றும் ்கார்பாகசிலிக அமிலங்கள்
1. (ஆ) 2. (ஈ) 3. (இ) 4. (ஆ) 5. (இ) 6. (அ) 7.(அ) 8.(அ) 9. (இ) 10. (இ)

11. (அ) 12.(அ) 13. (ஆ) 14. (அ) 15. (ஈ) 16. (அ) 17.(ஆ) 18.(ஆ) 19. (அ) 20.(ஆ)

21. (இ)  22. (ஈ) 23.(இ) 24. (ஈ) 25. (அ)

அலகு 13 ்கரிம டநடைஜன் ்சரமங்கள் 
1. (அ) 2. (ஆ) 3. (அ) 4. (ஈ) 5. (இ) 6. (இ) 7.(இ) 8.(இ) 9. (ஆ) 10. (ஈ)

11. (ஈ) 12.(அ) 13. (அ) 14. (ஈ) 15. (ஆ) 16. (ஆ) 17.(ஈ) 18.(ஆ) 19. (அ) 20.(ஈ)

21. (ஆ)  22.(ஆ)  23.(அ) 24. (ஆ) 25. (ஆ)

அலகு 14 உயிர மூலககூறு்கள் 
1.	(இ) 2.	(ஈ) 3.	(ஆ) 4.	(அ) 5.	(அ) 6.	(இ) 7.	(அ) 8.	(இ) 9.	(ஈ) 10.	(ஈ)

11.	(ஈ) 12.	(ஈ) 13.	(அ) 14.	(இ) 15.	(இ) 16.	(ஈ) 17.	(ஈ) 18.	(ஈ) 19.	(இ) 20.	(ஆ)

21.	(அ) 22.	(இ) 23.	(ஆ) 24.(ஈ) 25.(ஈ)

அலகு 15 அன்றாை வோழ்வில் ்வேதியியல்  
1. (இ) 2. (ஆ) 3. (அ) 4. (ஆ) 5. (அ) 6. (அ) 7.(ஈ) 8.(இ) 9. (அ) 10. (இ)

11. (அ) 12.(ஈ) 13. (ஈ) 14. (இ) 15. (அ) 16. (ஈ) 17.(ஈ) 18.(ஆ) 19. (ஈ) 20.(அ)
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Absorption உட்கவர்தல்

Acid Anhydride அமிலநீரிலி

Active Sites கிளரவு மையங்கள்

Acylation அமைலலற்றம்

Adhesives ஒடடும் ்தனமையுமைய 
ப�ொருள்

Adsorbate �ரப்பு்கவரப்�டை ப�ொருள்

Adsorbent �ரப்பு்கவரப�ொருள்

Adsorption �ரப்பு்கவர்தல்

Aldol Condensation ஆல்ைொல்குறுக்கம்

Alkylation ஆல்ம்கலலற்றம்

Analgesic வலிநிவொரணி

Anesthetic ையக்கைருந்து

Anode லேரமினமுமை

Antacid அமிலநீககி

Antagonists எதிரவிமையூககி

Antibiotics எதிரஉயிரி்கள்

Antiseptic புமர்தடுப்�ொன

Anxiety �்தற்றம்

Auto Catalyst ்தன விமைலவ்கைொறறி

Basicity ்கொரத்தனமை

Benzoylation ப�னைொயிலலற்றம்

Biological Specimen உயிரியல் ைொதிரி்கள்

Bromination புலரொமிலைற்றம்

Carrier Proteins ்கைததுபுர்தங்கள்

Catalytic Poison விமைலவ்கைொறறியின ேச்சு

Cataphoresis மினமுமைக ்கவரச்சி

Cathode எதிரமினமுமை

Cell Constant ்கலைொறிலி

Cell Membrane பைல்ைவ்வு

Chemisorption லவதிப்�ரப்பு்கவரச்சி

Glossary - ்கமலச்பைொற்கள்

Cinnamon லவங்கப்�டமை

Coagulation கூழைவீ�டிவொ்தல்

Coal Tar நிலக்கரித்தொர

Co-Enzyme பேொதிபையல் உயரததி

Concentration Cell பைறிவு மின்கலன

Conductance மின ்கைததுததி்றன

Convulsions வலிப்பு

Coupling Reaction இமைப்புவிமை

Current Efficiency மினைொற 
வீழ�டிவொககுததி்றன

Decarboxylation ்கொர�ொகஸில் நீக்கம்

Dehydration நீரநீக்கம்

Dehydrogenation மைடரஜன நீக்கம்

Denaturation இயல்பு நீக்கம்

Desorption �ரப்பு நீககு்தல்

Detergents அழுககு நீககி்கள்

Dialysis கூழைபிரிப்பு

Diazotisation மையலைொஆக்கல்

Disinfectant ப்தொறறுநீககி

Double Decomposition இரடமைச் சிம்தவு

Drugs �ல�டி்கள்

Electrochemical 
Equivalent மினலவதிச் ைைொைநிம்ற

Electrochemical Series மினலவதி வரிமை

Electrode மினமுமை

Electrode Potential மினமுமை மினைழுத்தம்

Electrolysis மினைொற�குத்தல்

Electrolyte மின�குளி

Electromotive Force மினனியககுவிமை

Electrophilic 
Substitution எலகடரொன ்கவர�திலீடு

Electroplating மினமுலொம்பூசு்தல்
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Nucleophilic 
Substitution ்கரு்கவர�திலீடு

Ozonolysis ஓலைொலைற்றம்

Peptisation கூழைைொக்கல்

Perfumes வொைமை திரவியங்கள்

Physisorption இயற�ரப்புக ்கவரச்சி

Potential Gradient மினைழுத்த லவறு�ொடு

Primary Amine ஓரிமைய அமீன

Primary Cell மு்தனமை மின்கலன

Promoter விமைலவ்க உயரததி

Receptors உைரலவறபி

Redox Reaction ஆகஸிஜலைற்ற 
ஒடுக்கவிமை

Resins பிசின

Resistance மின்தமை

Rusting துருப்பிடித்தல்

Sacrificial Protection ்தனனிழப்பு �ொது்கொப்பு

Salt Bridge உப்புப்�ொலம்

Scattering Of Light ஒளிச்சி்த்றல்

Secondary Amine ஈரிமைய அமீன

Secondary Cell இரணைொம்நிமல மின்கலன

Sedimentation �டிவொ்தல்

Silver Mirror பவள்ளிஆடி லைொ்தமை

Solvation ்கமர�ொலைற்றம்

Specific Conductance நியை்கைததுததி்றன

Specific Resistance நியைமின்தமை

Spectator Ions மினலவதி விமையு்றொ 
அயனி்கள்

Spontaneous Process ்தனனிச்மை பையல்மும்ற

Stress ைை உமளச்ைல்

Stupor ைதி ையக்கம்

Emulsions �ொல்ைங்கள்

Enzymes பேொதி்கள்

Equivalent 
Conductance ைைொை்கைததுததி்றன

Esterification எஸைரொக்கல்

Fatty Acids ப்கொழுப்பு அமிலங்கள்

Fermentation பேொதித்தல்

Filterability வடி�டும்்தனமை

Flavoring Agents வொைமைப்ப�ொருள்

Food Preservatives உைவு �ொது்கொப்�ொன

Gel ்களிைம் (்களி)

Genetic Information ைரபுவழி ்த்கவல்

Half-Cell Reaction அமரக ்கலவிமை

Heterogeneity �ல�டித்தொை்தனமை

Heterogeneous 
Catalyst

�ல�டித்தொை 
விமைலவ்கைொறறி

Homogeneous Catalyst ஒரு�டித்தொை 
விமைலவ்கைொறறி

Induced Catalyst தூணைப்�டை 
விமைலவ்கைொறறி

Infinite Dilution முடிவிலொ நீரத்தல்

Inhibitor விமைலவ்க்தளரததி

Isotherm ைைபவப்�நிமலகல்கொடு

Lyophilic Sol ்கமரப்�ொன 
விரும்பும்கூழைங்கள்

Lyophobic Sol ்கமரப்�ொன 
பவறுககும்கூழைங்கள்

Miscelles இமைவுககூழைம்

Mixed Ethers ்கலப்பிைஈ்தர்கள்

Molar Conductance லைொலொர ்கைததுததி்றன

Nitration மேடலரொஏற்றம்

Non-Spontaneous 
Process

்தனனிச்மையற்ற 
பையல்மும்ற

Nucleophilic Addition ்கரு்கவரலைரப்பு
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மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு -மேதியியல்  படா்நூல் ஆக்கம்

்கலை ேற்றும் ேடிேலேப்புக குழு
ேடிேலேப்பு
C.  பஜரொல்டு வில்ைன, 
ைொ. பைல்வ குைொர
R. அடிைன ரொஜ் 

ேலரப்ங்கள்
வி. விலைொத குைொர
P பிரைொந்த
�்தர 
ை்தன ரொஜ்
அமைக்கல ஸடீ�ன

தரக ்கட்டுபடாடு
ரொலஜஷ் ்தங்கப்�ன
P. அருண ்கொைரொஜ்

அட்ல் ேடிேலேப்பு
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகிலைப்படாளர்
ரலைஷ் முனிைொமி

தட்்ச்சு (தமிழ்)
M. ைதயொ
V. மீைொ

தலைேர்
முலைேர் E. முரு்கன்
இயககுேர  கிணடி வளொ்கம் ைறறும் 
தும்றத்தமலவர இயறலவதியியல் தும்ற  
பைனமை �ல்்கமலக்கழ்கம், பைனமை

படா்ப்புை ேல்லுநர்்கள் ேற்றும் 
மேைடாயேடாளர்்கள்
முலைேர் M. பழனிச்்டாமி
ல�ரொசிரியர (ஓய்வு), லவதியியல் தும்ற
அணைொ �ல்்கமலக்கழ்கம், பைனமை ைறறும் 
ைதிப்புறு ல�ரொசிரியர, இயறலவதியியல் தும்ற
பைனமை �ல்்கமலக்கழ்கம்,கிணடி வளொ்கம், 
பைனமை

முலைேர் V. சுப்ரேணியம்
ல�ரொசிரியர (ஓய்வு), லவதியியல் தும்ற
�ச்மையப்�ன ்கல்லூரி, பைனமை.

முலைேர் ேங்கள சுநதர் கிருஷைன் 
ல�ரொசிரியர, லவதியியல் தும்ற
இந்திய ப்தொழில்நுட�க ்கழ்கம் பைனமை

முலைேர் P. ச்ல்ேம்
ல�ரொசிரியர, லவதியியல் தும்ற
இந்திய ப்தொழில்நுட�க ்கழ்கம்,பைனமை

மபரடாசிரியர் B. விஸேநடாதன்
ல�ரொசிரியர(ஓய்வு),லவதியியல் தும்ற, 
இந்திய ப்தொழில்நுட�க ்கழ்கம்,பைனமை

மபரடாசிரியர் V.R. விஜயரடா்கேன்
ல�ரொசிரியர ைறறும் தும்றத ்தமலவர(ஓய்வு),
இயறலவதியியல் தும்ற, 
பைனமை �ல்்கமலக்கழ்கம்

முலைேர். P.ரடாஜ்குேடார்
்கரிை லவதியியல் தும்ற
பைனமை �ல்்கமலக்கழ்கம்(கிணடி வளொ்கம்)
பைனமை-25

முலைேர் U. சேங்க்சுப்ரேணியன்
முதுநிமல உ்தவிப் ல�ரொசிரியர
லவதி ைறறும் உயிரப்தொழில்நுட�வியல் தும்ற,
ைொஸதரொ நி்கரநிமலப் �ல்்கமலக்கழ்கம், ்தஞைொவூர.

படா்நூல் உருேடாக்க குழு
முலைேர். N. இமரடாஜநதிரன்
இமை ல�ரொசிரியர 
லவதியியல் ஆரொய்ச்சி தும்ற, அணைொைமல 
�ல்்கமலக்கழ்கம், சி்தம்�ரம்.

முலைேர் A. ல்யத் மு்கேது
உ்தவிப்ல�ரொசிரியர
ஆரொய்ச்சி லவதியியல் தும்ற
ைொ்த்கததுல்லொ அப்�ொ ்கல்லூரி 
திருபேல்லவலி

திரு. S. ்கணைன்
உ்தவிப் ல�ரொசிரியர ைறறும் தும்றத ்தமலவர, முது்கமல 
ைறறும் ஆரொய்ச்சித தும்ற
L.N. அரசு ்கமலக  ்கல்லூரி(்தனைொடசி)
ப�ொனலைரி

திரு. D. சஜ்கன்நடாதன்
முது்கமல ஆசிரியர
S.G.R. அரசு லைல்நிமலப் �ள்ளி
ப்கொைவனபுதூர, லவலூர

முலைேர் P.N. சேங்கம்்ன்
முது்கமல ஆசிரியர,
அரசிைர ஆண்கள் லைல்நிமலப் �ள்ளி,
�ர்தரொமி, லவலூர.

திருேதி C.E. ருகேணி சஜயநதி 
ஒருஙகிமைப்�ொளர ைறறும் முது்கமல ஆசிரியர, (ஓய்வு) 
சி. ்கல்யொைம் ை்களிர லைல்நிமலப் �ள்ளி, 
சிந்்தொதிரிப்ல�டமை, பைனமை.

முலைேர் S.K. ்கணைன் 
முது்கமல ஆசிரியர, அரசு லைல்நிமலப் �ள்ளி, 
�ொப்�ேொயக்கன�டடி, விருதுே்கர.

R. ்நதிரம்்கரன்
முது்கமல ஆசிரியர, அரசிைர ஆண்கள் லைல்நிமலப் 
�ள்ளி,  லதல்தரி,
லவலூர.

R. இரமேஷ
முது்கமல ஆசிரியர, அரசிைர லைல்நிமலப் �ள்ளி, 
B. அகரைொரம், ்தரைபுரி

G. பழனி
முது்கமல ஆசிரியர,  அரசிைர லைல்நிமலப் �ள்ளி, 
அதியைொன ல்கொடமை, ்தரைபுரி.

முலைேர். N. ்கை்கடா்ைம்
உ்தவிப் ல�ரொசிரியர, 
சிக்கைொ அரசு ்கமலக ்கல்லூரி, திருப்பூர.

S. ்சிகுேடார்
முது்கமல ஆசிரியர, கரீன ்கொரைன ப�ண்கள் 
பைடரிகுலலஷன லைல்நிமலப் �ள்ளி,
ப�ருந்தும்ற, ஈலரொடு.

ஒருஙகிலைப்படாளர் மேைடாணலே
A. பழனிமேல் ரடாஜ்
உ்தவிப் ல�ரொசிரியர
ைொநிலக ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி ைறறும் �யிறசி நிறுவைம், 
பைனமை.

ICT–ஒருஙகிலைப்படாளர்
P.அரி்கரன்
முது்கமல ஆசிரியர, அரசுலைல்நிமலப்�ள்ளி

முலைேர் G. விமைடாத் குேடார்
முது்கமல ஆசிரியர, அரசுலைல்நிமலப்�ள்ளி
்கொைங்கொடு, 

்கல்வி ஆமைடா்்கர் ேற்றும் இலை 
இயககுநர்
முலைேர் சபடான்.குேடார்
இமை இயககுேர (�ொைததிடைம்)
ைொநிலக ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி ைறறும் �யிறசி 
நிறுவைம், பைனமை - 6.

படா் ேல்லுநர் ேற்றும் மேைடாயேடாளர்
பூபதி இமரடாஜநதிரன், 
மு்தனமைக்கல்வி அலுவலர
திருபேல்லவலி ைொவடைம்.

விமரவுககுறியீடு லைலொணமைககுழு
இரடா. சஜ்கநடாதன், இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ.ே.நி.�ள்ளி, ்கலைைபுரம், ல�ொளூர, 
திருவணைொைமல ைொவடைம்.

ே. முரும்க்ன்,  �.ஆ,  
ஊ.ஒ.ே.நி. �ள்ளி, ப�த்தவலஙல்கொடை்கம், 
முததுப்ல�டமை, திருவொரூர

சூ.ஆல்பர்ட் ேளேன் படாபு, �.ஆ,
அ. உ.நி.�ள்ளி, ப�ருைொள் ல்கொவில் 
�ரைககுடி,  , இரொைேொ்தபுரம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம் எலி்கணட லைப்லிதல்தொ 
்தொளில் அச்சிைப்�டடுள்ளது. 

ஆப்பைட மும்றயில் அச்சிடலைொர
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