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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 

இந்த பாடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்னர்,
 � அரீனிைஸ், லெளரி – ப்ானஸ்டட் 

மறறும் லூயி லகாளயக ஆகிைவறறின 
அடிபபயடயில் சேர்மஙகயள அமிெஙகள 
மறறும் கா்ஙகள எ்ன வயகபபடுத்து்தல்.

 � pH அளவீட்யட வய்ைறுத்்தல், pH மறறும் 
pOH ஆகிைவறறிறகியடசை உளள 
ல்தாடர்யப நிறுவு்தல். 

 � நீர் அைனிைாககத்தில் நிெவும் ேமநியெயை 
விளககு்தல் .

 � ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதியை விளககு்தல் 
மறறும் ஒரு வலியம குய்றந்த 
மினபகுளியின பிரியக மாறிலி மறறும் 
பிரியக வீ்தம் ஆகிைவறறிறகியடசை 
உளள ல்தாடர்யப வருவித்்தல்.

 � லபாது அைனி வியளவுக  லகாளயக மறறும் 
்தாஙகல் லேைல்முய்றயை விளககு்தல்.

 � ்தாஙகல் கய்ேயெ ்தைாரிகக  லெனடர்ேன 
ேமனபாட்யட பைனபடுத்து்தல்

 � கய்தி்றன லபருககத்ய்த கணககிடு்தல், 
கய்தி்றன மறறும் கய்தி்றன 
லபருககத்திறகு இயடசை உளள ல்தாடர்யப 
புரிநது லகாளளு்தல்.

 � அைனிச் ேமநியெ ல்தாடர்பா்ன 
கணககீடுகயள தீர்த்்தல்.

ஆகிை தி்றனகயள மாணவர்கள லபறுவர். 

8

பீட்டர் ஜ�ோசப் வில்லியம் டீபை

பீட்டர் ஜ�ோசப் வில்லியம் 
டீபை எனைோர் ஒரு ்டச்சு 
அமெரிக்க நோடு்கபைச் சோர்்ந்த 
ஜேதியியல் அறிஞர் ஆேோர். 
இேர் மினைகுளிக ்கபைசல் 
ம ்க ோ ள ப ்க யி ப ை ய ளி த் து 
மைரும் ைங்கோற்றிைோர். 
ஜெலும் மூலககூறு்களின 
இரு முபை திருப்புதிறன 
ைற்றி ஆய்ந்தளித்்தோர். 
விளிம்பு ேபைை்டம் ெற்றும் 
இருமுபை  திருப்புதிறபைக 
ம்கோண்டு மூலககூறு்களின 
ே டி ே ப ெ ப் ப ை 
்கண்்டறி்ந்தலுக்கோ்க டீஜை 
1936 ஆம் ஆண்டிற்்கோை 
ஜேதியியலில் ஜநோைல் 
ைரிசிபைப் மைற்றோர்.

அயனிச் சமநிலைஅைகு
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போட அறிமுகம்:

சவதிச்ேமநியெ பறறி XI வகுபபில் நாம் முன்னச் கற்றறிநச்தாம். இந்தப பாடபபகுதியில், 
அைனிச் ேமநியெ குறிபபாக அமிெ-கா்ச் ேமநியெ பறறி கறக உளசளாம். நம் உடலில் நிகழும் 
பல்சவறு முககிை லேைல்முய்றகளில் நீர்ச்ேமநியெ நிெவுகி்றது. எடுத்துககாட்டு: இ்த்்தத்தில் 
காணபபடும் கார்பானிக அமிெம் – யபகார்பச்னட் ்தாஙகல் கய்ேல்.

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

3
-

2 3 2

நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்சவறு சவதிபலபாருட்கயள கடநது லேல்கிச்றாம். அவறறில், 
அமிெஙகளும், கா்ஙகளும் மிக முககிைாமா்னயவைாகும். எடுத்துககாட்டாக, பாலில் ொகடிக 
அமிெமும், வினிகரில் அசிட்டிக அமிெமும், ச்தனீரில் டானிக அமிெமும் உளள்ன. சமலும், 
அமிெநீககி மாத்திய்களில் அலுமினிைம் யெட்்ாகயேடு / லமகனீஷிைம் யெட்்ாகயேடு 
ஆகிையவ உளள்ன. அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகள பல்சவறு ல்தாழிற பைனகயள லபறறுளள்ன. 
எடுத்துககாட்டாக, உ்த்ல்தாழிலில் கந்தக அமிெமும், சோபபு ல்தாழிலில் சோடிைம் யெட்்ாகயேடும் 
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. எ்னசவ, அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகளின பண்புகயள புரிநதுலகாளளு்தல் 
முககிைமா்னது.

அமிெஙகள, கா்ஙகள பறறிை வய்ைய்றகள மறறும் நீர்ககய்ேல்களில் அவறறின அைனிைா்தல் 
ஆகிையவ குறித்து இந்தப பாடபபகுதியில் கறக உளசளாம். pH அளவீடு மறறும் அமிெஙகள, கா்ஙகள 
அவறறின நீர்ககய்ேல்களில் உருவாககும் கூறுகளின லேறிவுகயள நிர்ணயிகக சவதிச் ேமநியெ 
லகாளயககயள பைனபடுத்து்தல் ஆகிைவறய்ற பறறி நாம் கறசபாம்.

8.1 அமிைஙகள் மறறும் கோரஙகள்
‘அமிெம்’ எனும் லோல்ொ்னது ‘acidus’  எனும் புளிபபு எ்னப லபாருளபடும் கிச்கக லமாழிச் 

லோல்லிலிருநது வருவிககபபட்டது. இ்தன லபாருள ”புளிபபுச் சுயவ” எனப்தாகும். அமிெஙகள புளிபபுச் 
சுயவயுயடையவ, நீெ நி்ற லிட்மஸ் ்தாயள சிவபபாக மாற்றககூடிையவ. சமலும், ஜிஙக சபான்ற 
உசொகஙகளுடன விய்னபபட்டு யெட்்ஜன வாயுயவ லவளிசைற்றககூடிையவ. இச்தசபாெ 
கா்ஙகள கேபபு சுயவயுயடையவ சமலும், இயவ சிவபபு நி்ற லிட்மஸ் ்தாயள நீெ நி்றமாக 
மாற்றககூடிையவ எனபய்த நாம் முநய்தை வகுபபுகளில் கற்றறிநதுளசளாம்.

அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகளின பண்புகயள விளககுவ்தறகு இந்த பழயமைா்ன லகாளயககள 
சபாதுமா்னயவகளாக இல்யெ. எ்னசவ, அறிவிைொளர்கள அமிெ-கா்ஙகளின பண்புகயள 
அடிபபயடைாகக லகாண்டு புதிை லகாளயககயள உருவாககி்னர். 

அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகளின பண்புகயள விளககுவ்தறகாக அரீனிைஸ், ப்ானஸ்டட் மறறும் 
லெளரி மறறும் லூயி ஆகிை அறிவிைொளர்களால் உருவாககபபட்ட லகாளயககயள நாம் கறசபாம்.

8.1.1 அரீனியஸ் ககோள்லக
அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகள பறறிை பழயமைா்ன லகாளயககளில் ஒனறு ஸ்வீடன நாட்டு 

சவதியிைொளர் ஸ்வாண்சட அரீனிைஸ் எனபவ்ால் முனலமாழிைபபட்டது. அவரின கூறறுபபடி, 
அமிெம் எனபது, நீர்ககய்ேலில் பிரியகையடநது யெட்்ஜன அைனிகயள ்த்வல்ெ ஒரு 
சேர்மமாகும். எடுத்துககாட்டாக, HCl, H2SO4 சபான்றயவ அமிெஙகளாகும். நீர்ககய்ேலில் அவறறின 
பிரியகைா்தல் பினவருமாறு குறிபபிடபபடுகி்றது. HCl(g) H (aq)+Cl (aq)H O + -2� ⇀��↽ ���

நீர்ககய்ேலிலுளள H+ அைனிைா்னது அதிகளவில் நீச்ற்றமயடநது காணபபடுகி்றது, 
லபாதுவாக H3O

+ எ்ன குறிபபிடபபடுகின்ற்ன. H(H O)2

+[ ]  எனபது புச்ாட்டானின மிக எளிை நீச்றிை 
அயமபபாகும். இய்த குறிபபிட H+ மறறும் H3O

+ ஆகிை இ்ண்யடயும் பைனபடுத்துசவாம்.
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இச்தசபாெ, கா்ம் எனபது, நீர்ககய்ேலில் பிரியகையடநது யெட்்ாகஸில் அைனிகயள 
்த்வல்ெ ஒரு சேர்மமாகும் . எடுத்துககாட்டாக, NaOH, Ca(OH)2 சபான்ற சேர்மஙகள கா்ஙகளாகும்.

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

அரீனியஸ் ககோள்லகயின் வரம்புகள்
i. அசிட்சடான, லடட்்ாயெட்ச்ாஃபயு்ான சபான்ற கரிம கய்பபானகளில் அமிெ மறறும் 

கா்ஙகளின பண்பிய்ன அரீனிைஸ் லகாளயக விளககவில்யெ
ii. யெட்்ாகஸில் ல்தாகுதியை லகாண்டி்ா்த அம்சமானிைா (NH3) சபான்ற சேர்மஙகளின 

கா்த்்தனயமயிய்ன இகலகாளயக விளககவில்யெ.

தன்மதிப்பீடு – 1
அரீனிைஸ் லகாளயகயை பைனபடுத்தி பினவருவ்னவறய்ற அமிெம் (அல்ெது) கா்ம் எ்ன 
வயகபபடுத்துக.

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

8.1.2 கைளரி – ப்ரோன்ஸ்டட் ககோள்லக (புநரோட்டோன் ககோள்லக)
1923 ஆம் ஆண்டு, லெளரி மறறும் ப்ானஸ்டட் ஆகிசைார் அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகள பறறிை 

மிகப லபாதுவா்ன ஒரு லகாளயகயை முனலமாழிந்த்னர். அவர்களின லகாளயகபபடி, அமிெம் எனபது 
மறல்றாரு லபாருளுககு ஒரு புச்ாட்டாய்ன வழஙகககூடிை ஒரு லபாருளாகும். கா்ம் எனபது மறல்றாரு 
லபாருளிலிருநது ஒரு புச்ாட்டாய்ன ஏறகககூடிை ஒரு லபாருளாகும். அ்தாவது, அமிெம் எனபது ஒரு 
புச்ாட்டான வழஙகி, மறறும் கா்ம் எனபது ஒரு புச்ாட்டான ஏறபி. 

யெட்்ஜன குசளாய்யட நீரில் கய்ககும்சபாது, அது, நீர் மூெககூறுககு ஒருபுச்ாட்டாய்ன 
வழஙகுகி்றது. அ்தாவது, HCl ஒரு அமிெமாகவும், H2O ஒரு கா்மாகவும் நடநதுலகாளகின்ற்ன. 
அமிெத்திலிருநது கா்த்திறகு புச்ாட்டான மாற்றபபடும் நிகழ்யவ பினவருமாறு குறிபபிடொம். 

HCl+H O H O +Cl2 3
+ -



அம்சமானிைாயவ நீரில் கய்ககும்சபாது, அது நீரிலிருநது ஒரு புச்ாட்டாய்ன ஏறறுகலகாளகி்றது. 
இந்த சநர்வில், அம்சமானிைா (NH3) மூெககூறு ஒரு கா்மாகவும், H2O மூெககூறு  அமிெமாகவும் 
லேைல்படுகின்ற்ன. விய்னைா்னது பினவருமாறு குறிபபிடபபடுகி்றது

H O+NH NH +OH2 3 4
+ -



இ்தன மறு்தயெ விய்னயை பினவரும் ேமநியெயில் கருதுசவாம்.
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-  ககு ஒரு புச்ாட்டாய்ன வழஙகி HCl ஐ உருவாககுகி்றது. அ்தாவது, 
வியளலபாருட்களும் அமிெம் மறறும் கா்ஙகளாக லேைல்படுகின்ற்ன. லபாதுவாக, லெளரி – 
ப்ானஸ்டட் (அமிெம் – கா்) விய்னயை பினவருமாறு எழு்தபபடுகி்றது.

+ �அ�ல�1 கார�2 +அ�ல�2 கார�1

ஒரு புச்ாட்டாய்ன வழஙகிை பி்றகு எஞ்சியுளள பகுதி ஒரு கா்மாகும் (கா்ம்1) சமலும் இது 
ப்ானஸ்டட் அமிெத்தின (அமிெம்1) இயணகா்ம் என்றயழககபபடுகி்றது. அ்தாவது ஒரு புச்ாட்டா்னால் 
மட்டும் சவறுபடும் சவதிககூறுகள இயணஅமிெ-கா் இ்ட்யடகள என்றயழககபபடுகின்ற்ன.
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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 மறறும் Cl–, H2O மறறும் H3O
+ ஆகிை்ன இ்ண்டும், லவவசவறு இயணஅமிெ – கா் 

இ்ட்யடகளாகும். அ்தாவது, Cl– எனபது HCl அமிெத்தின இயண கா்ம் (அல்ெது)  HCl எனபது Cl– 
அைனியின இயண அமிெம் ஆகும். இச்தசபாெ H3O

+ எனபது H2O வின இயண அமிெமாகும்.

கைளரி – ப்ரோன்ஸ்டட் ககோள்லகயின் வரம்புகள்
i.  BF3, AlCl3 சபான்ற புச்ாட்டானகயள வழஙக இைொ்த சேர்மஙகளும் அமிெஙகள சபாெ 

லேைல்படுவய்த இகலகாளயக விளககவில்யெ.

தன்மதிப்பீடு – 2
பினவருவ்னவறறிறகு, அவறறின நீர்ககய்ேலில் பிரியகையட்தலுககா்ன ேமனபடுத்்தபபட்ட 

ேமனபாட்யட எழுதுக. சமலும், இயணஅமிெ –கா் இ்ட்யடகயள கண்டறிக. 
i) NH      ii) H SO      iii) CH COOH.4

+
2 4 3

8.1.3 லூயி ககோள்லக
1923 ஆம் ஆண்டு , கில்பர்ட். N. லூயி எனபவர், அமிெ மறறும் கா்ஙகள பறறிை மிகப லபாதுவா்ன 

ஒரு லகாளயகயை முனலமாழிந்தார். இவர் எெகட்்ான இ்ட்யடகயள கருத்திறலகாண்டு 
ஒரு சேர்மத்ய்த அமிெம் அல்ெது கா்ம் எ்ன வய்ைறுத்்தார். இவரின கருத்துபபடி, எெகட்்ான 
இ்ட்யடயை ஏறறுகலகாளளும் சேர்மம் அமிெம் ஆகும். கா்ம் எனபது எெகட்்ான இ்ட்யடயை 
வழஙகும் சேர்மமாகும். இத்்தயகை சேர்மஙகயள நாம் லூயி அமிெஙகள மறறும் லூயி கா்ஙகள எ்ன 
அயழககிச்றாம். 

லூயி அமிெம் எனபது ஒரு சநர்மின அைனி (அல்ெது ) ஒரு எெகட்்ான குய்ற மூெககூறு ஆகும். 
லூயி கா்ம் எனபது ஒரு எதி்ைனி (அல்ெது ) குய்றந்தபட்ேம் ஒரு ்தனித்்த இ்ட்யட எெகட்்ானகயள 
லகாண்ட நடுநியெ மூெககூறு ஆகும்.

சபா்ான ட்ய்புளூய்டு மறறும் அம்சமானிைா ஆகிைவறறிறகியடசை நிகழும் விய்னயை 
கருதுசவாம்.

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, சபா்ான அணு  ஒரு காலிைா்ன 2p ஆர்பிட்டாயெக லகாண்டுளளது. இது, அம்சமானிைாவால் 
வழஙகபபடும் ்தனித்்த எெகட்்ான இ்ட்யடயை ஏறறுகலகாண்டு ஒரு புதிை ஈ்தல் ேகபபியணபயப 
உருவாககுகி்றது. அயணவுச் சேர்மஙகளிலுளள ஈனிகள,  லூயி கா்ஙகளாகவும், ஈனிகளிடமிருநது 
்தனித்்த எெகட்்ான இ்ட்யடகயள ஏறறுகலகாளளும் யமை உசொக அணு அல்ெது அைனிைா்னது  
லூயி அமிெமாகவும் லேைல்படுகி்றது எனபய்த நாம் முன்னச் கற்றறிநச்தாம்.

லூயி அமிைஙகள் லூயி கோரஙகள்

BF3, AlCl3, BeF2 சபான்ற எெகட்்ான குய்ற 
மூெககூறுகள 

ஒனறு அல்ெது அ்தறகு சமறபட்ட ்தனித்்த 
எெகட்்ான இ்ட்யடகயள லகாண்டுளள 
மூெககூறுகள 

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

அய்னத்து உசொக அைனிகள
எடுத்துககாட்டுகள: 2+ 3+ 3+ 2+Fe ,Fe ,Cr ,Cu
சபான்றயவ...

அய்னத்து எதி்ைனிகள 

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

சபான்றயவ...

ஒரு முய்னவுற்ற இ்ட்யட பியணபயப 
லகாண்டுளள மூெககூறுகள.
எடுத்துககாட்டுகள: SO2, CO2, SO3 
சபான்றயவ...

கார்பன - கார்பன பல்பியணபபுகயள 
லகாண்டுளள மூெககூறுகள. 
எடுத்துககாட்டுகள: 2 2CH =CH  ,CH CH≡ 2 2CH =CH  ,CH CH≡, 2 2CH =CH  ,CH CH≡
சபான்றயவ...

காலிைா்ன d – ஆர்பிட்டால்கயள 
லகாண்டிருபப்தால் ்தனனுயடை எண்மத்ய்த 
நீட்டிகலகாளளும் யமை அணுயவ லபறறுளள 
மூெககூறுகள. 
எடுத்துககாட்டுகள: SiF4 , SF4 ,FeCl3 
சபான்றயவ.

அய்னத்து உசொக ஆகயேடுகள 
எடுத்துககாட்டுகள: CaO, MgO, Na2O 
சபான்றயவ...

கார்பன சந்ைனி CH C3 3
+( ) கார்பன எதி்ைனி CH3

−

எடுத்துககோட்டு

பினவரும் விய்னயில் உளள லூயி அமிெம் மறறும் லூயி கா்ஙகயள கண்டறிக.
Cr + 6 H O [Cr(H O) ]3+

2 2 6
3+→

அைனியின நீச்ற்றத்தில், ஒவலவாரு நீர் மூெககூறும் ஒரு எெகட்்ான இ்ட்யடயை Cr3+  
அைனிககு வழஙகுவ்தால் லெக்ாஅககுவாகுச்ாமிைம் (III) அைனி எனும் நீச்ற்றம் லபற்ற 
அைனி உருவாகி்றது. அ்தாவது, Cr

3+  அைனி லூயி அமிெமாகவும் மறறும் H O2  மூெககூறு லூயி 
கா்மாகவும் லேைல்படுகின்ற்ன.
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தன்மதிப்பீடு – 3

பினவரும் விய்னகளில் லூயி அமிெம் மறறும் லூயி கா்ஙகயள கண்டறிக.

i. CaO+CO CaCO2 3→

 

ii.

 

O

CH3

CH3

AlCH3 O CH3 + AlCl3

Cl
Cl

Cl

தன்மதிப்பீடு – 4

கீசழ குறிபபிடபபட்டுளளவாறு H BO3 3   மூெககூ்றா்னது நீரிடமிருநது  யெட்்ாகயேடு அைனியை 
ஏறறுகலகாளகி்றது 

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



லூயி லகாளயகயை பைனபடுத்தி H BO3 3  மூெககூறின ்தனயமயை கண்டறிக.  

8.2 அமிைஙகள் மறறும் கோரஙகளின் வலிலம:
ஒரு சமால் சேர்மத்ய்த H2Oல் கய்ககும்சபாது உருவாகும் H3O

+ அல்ெது H+ அைனிகளின 
லேறியவக லகாண்டு அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகளின வலியம நிர்ணயிககபபடுகி்றது. லபாதுவாக, 
அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகயள வலியம மிகுந்தயவ அல்ெது வலியம குய்றந்தயவ எ்ன 
வயகபபடுத்்தொம். வலியமமிகக அமிெம் எனபது நீரில் முழுயமைாக பிரியகையடகி்றது. 
வலியமகுய்றந்த அமிெம் பகுதிைளசவ நீரில் பிரியகையடகி்றது. 

பினவரும் லபாதுவா்ன ேமநியெயை கருத்திறலகாண்டு ஒரு அமிெத்தின (HA) வலியமயை 
கணி்தவிைொக வய்ைறுபசபாம்.

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

+

சமறகாண் அைனிைா்தல் விய்னககா்ன ேமநியெ மாறிலி பினவரும் ேமனபாட்டால் 
குறிபபிடபபடுகி்றது.

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

3
+ -

2

 .....(8.1)

சமறகாண் ேமனபாட்டில், H2O மிக அதிகளவில் உளள்தாலும், அடிபபயடயில் மா்றாமல் 
உளள்தாலும் அ்தன லேறியவ நாம் ஒதுககிவிட முடியும்.

 K =
[H O ][A ]

[HA]a
3

+ -

 .....(8.2)
இஙகு, Ka எனபது அமிெத்தின அைனிைா்தல்மாறிலி அல்ெது பிரியகமாறிலி 

என்றயழககபபடுகி்றது. ஒரு அமிெத்தின வலியமயை இது அளககி்றது. HCl, 
HNO3 சபான்ற அமிெஙகள ஏ்றககுய்றை முழுயமைாக அைனியுறுகின்ற்ன. எ்னசவ 
அயவ உைர் Ka மதிபபுகயள (25oC ல் HCl இன Ka மதிபபு 2×106 )லபறறுளள்ன. 
ஃபார்மிக அமிெம் (25oC ல் Ka=1.8×10–4), அசிட்டிக அமிெம் (25oC ல் Ka=1.8×10–5) 
சபான்ற அமிெஙகள கய்ேலில் பகுளிைளசவ அைனியுறுகின்ற்ன. இத்்தயகை சநர்வுகளில், 
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அைனியு்றா அமிெ மூெககூறுகளுககும், பிரியகையடந்த அைனிகளுககும் இயடசை ஒரு ேமநியெ 
நிெவுகி்றது. லபாதுவாக, பத்ய்த விட அதிகமா்ன Ka மதிபயப லகாண்ட  அமிெஙகள வலியமமிகு 
அமிெஙகள எ்னவும், ஒனய்றவிட குய்றவா்ன Ka மதிபயப லகாண்ட  அமிெஙகள வலியமகுய்றந்த  
அமிெஙகள எ்னவும் கரு்தபபடுகின்ற்ன. 

நீர்க கய்ேலில் HCl பிரியகையட்தயெ கருதுசவாம்.
HCl + H - OH   H O + Cl3

+ -�
அ�ல�1 அ�ல�2கார�2 கார�1

முன்னச் விவாதித்்தபடி, முழுயமைா்ன பிரியகையட்தொல், ேமநியெைா்னது ஏ்றககுய்றை 
100% வெபபு்றமாக நகர்நதுளளது. அ்தாவது, H3O

+ யிடமிருநது ஒரு புச்ாட்டாய்ன Cl– அைனி 
ஏறறுகலகாளளும் தி்றன ஒதுககத்்தககது. ஒருவலியமமிகு அமிெத்தின இயணகா்ம் ஒருவலியம 
குய்றந்த கா்மாகும் மறறும் இ்தன மறு்தயெயும் ேரிைா்ன்தாகும்.

இயண அமிெம் – கா் இ்ட்யடகளின ஒபபு வலியமயை பினவரும் அட்டவயண விளககுகி்றது.

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�

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 COO

NH

O
H

2 4

3
+

2

3

3

8.3 நீரின் சுய அயனியோககம்
அமிெத்்தனயம அல்ெது கா்த்்தனயம லகாண்ட சேர்மத்ய்த நீரில் கய்ககும்சபாது அ்தன 

்தனயமயை லபாருத்து ஒரு புச்ாட்டாய்ன வழஙகசவா அல்ெது ஏறகசவா முடியும். கூடு்தொக, 
தூை நீரும் ்தாச்ன சிறி்தளவு பிரியகையடயும் தி்றய்னக லகாண்டுளளது. அ்தாவது, ஒரு நீர் 
மூெககூ்றா்னது,மறல்றாரு நீர் மூெககூறுககு ஒரு புச்ாட்டாய்ன வழஙகுகி்றது. இது நீரின 
அைனிைாககம் எ்ன அறிைபபடுகி்றது. இது கீழ்காணுமாறு குறிபபிடபபடுகி்றது.
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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

சமறகாண் அைனிைா்தலில், ஒரு நீர் மூெககூறு 
அமிெமாகவும், அச்த ேமைம் மறல்றாரு நீர் மூெககூறு 
கா்மாகவும் லேைல்படுகி்றது.

சமறகாண் அைனிைா்தலுககா்ன பிரியக 
மாறிலியை பினவரும் ேமனபாடு குறிபபிடுகி்றது. 

K=
[H O ][OH ]

[H O]
3

+ -

2
2  .....(8.3)

தூை தி்வ நீரின லேறிவு. அ்தாவது, [H O]
2

2 = 1

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

இஙகு Kw எனபது நீரின அைனிப லபருககத்ய்த (அைனிப லபருககம் மாறிலி) குறிபபிடுகி்றது. 250C  
லவபபநியெயில் தூை நீரில் H3O

+  அைனியின லேறிவு 1×10-7 ஆக இருககும் எனபது சோ்தய்ன மூெம் 
கண்டறிைட்டுளளது. நீர் பிரியகையடயும்சபாது ேம எண்ணிகயகயில் H3O

+ மறறும் OH– அைனிகள 
உருவாககபபடுவ்தால் OH- அைனிச் லேறிவு மதிபபும் 250C  லவபபநியெயில் 1×10-7 ககு ேமமாக 
இருககும்.

எ்னசவ, 250C  ல் நீரின அைனிப லபருககம்

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

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

         = 1 1

× ×

× 00-14.

மற்ற எல்ொ ேமநியெ மாறிலிகயளப சபாெசவ , ஒரு குறிபபிட்ட லவபபநியெயில் KW யும் ஒரு 
மாறிலி. நீரின அைனிைாககம் ஒரு லவபபம் லகாள விய்னைாகும். லவபபநியெ அதிகரிககும்சபாது, H3O

+ 
மறறும் OH- அைனிச் லேறிவுகளும் அதிகரிககின்ற்ன, எ்னசவ அைனிப லபருககமும் அதிகரிககி்றது.

NaCl சபான்ற நடுநியெைா்ன நீர்ககய்ேல்களில், H3O
+ அைனிகளின லேறிவா்னது எபலபாழுதும் 

OH- அைனிகளின லேறிவிறகு ேமமாக இருககும். ஆ்னால் அமிெமாகசவா அல்ெது கா்மாகசவா 
லேைல்படும் ஒரு லபாருளின நீர்ககய்ேலில் [H3O

+] அைனியின லேறிவா்னது, [OH–] அைனிச் 
லேறிவிறகு ேமமாக இருககாது. 

நீரிை HCl கய்ேயெ ஒரு எடுத்துககாட்டாக கருதுவ்தன மூெம் இய்த நாம் புரிநது லகாளள முடியும். 
நீரின சுை அைனிைா்தலுடன கூடு்தொக,  HCl பிரியகையடவ்தால் ஏறபடும் பினவரும் ேமநியெயும் 
உளள்ன.

HCl+H2O H3O +Cl-+


இந்த சநர்வில், நீரின சுை அைனிைா்தலுடன கூடு்தொக, HCl மூெககூறுகளும் நீருககு ஒரு 
புச்ாட்டாய்ன வழஙகி H3O

+ அைனிகயள உருவாககுகின்ற்ன எ்னசவ, [H3O
+] >[OH–]. அ்தாவது 

கவவநவறு கவப்பநிலைகளில் Kw 
மதிப்புகள் கீநே ககோடுககப்பட்டுள்ளன

கவப்பநிலையில் ( 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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நீரிை HCl கய்ேல் அமிெத்்தனயம வாயந்தது. இச்தசபாெ, NH3, NaOH சபான்ற நீரிை கா்க 
கய்ேல்களில் [OH–]>[H3O

+].

எடுத்துககோட்டு 8.1

2 10  M, H O-3
3

+×   அைனிச் லேறியவக லகாண்டுளள ஒரு பழ்ேத்தில் OH– அைனிச் லேறியவ 
கணககிடுக. கய்ேலின ்தனயமயை கண்டறிக.
லகாடுககபபட்டது 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-

அ்தாவது i.e., [H O ]>>[OH ],
3

+ -

 எ்னசவ பழச்ோறு அமிெத்்தனயம லகாண்டது

தன்மதிப்பீடு – 5

ஒரு குறிபபிட்ட லவபபநியெயில் ஒரு நடுநியெக கய்ேலின Kw   மதிபபு 4 10-14×  எனில்,  [H3O
+] 

மறறும் [OH–] அைனிச் லேறிவுகயள கணககிடுக.

8.4 pH அளவீடு
லபாதுவாக 10-1 M மு்தல் 10-7M வய்யிொ்ன லேறிவுகயளக லகாண்ட அமிெ, கா் கய்ேல்கயள 

நாம் பைனபடுத்துகிச்றாம் . இத்்தயகை குய்றவா்ன லேறிவுகளில் வலியமயை குறிபபிடுவ்தறகாக, 
சோ்னேன எனபவர் pH அளவீடு எ்னபபடும் மடகயக அளவீட்யட புகுத்தி்னார். pH எனும் 
லோறகூ்றா்னது ‘Puissance de hydrogene’  பி்ஞ்சு லமாழிச் லோல்லிலிருநது வருவிககபபட்ட்தாகும். 
இ்தன லபாருள,” The power of hydrogen- யெட்்ஜனின வலியம”. ஒரு கய்ேலின  pH எனபது 
அககய்ேலில் உளள யெட்ச்ானிைம் அைனிகளின சமாொர் லேறிவின, 10ஐ அடிபபயடைாக 
லகாண்ட எதிர்குறி மடகயக மதிபபுகள எ்ன வய்ைறுககபபடுகி்றது. 

 pH = - log [H O ]10 3
+

 .....(8.5)
pH மதிபபு ல்தரிந்த ஒரு கய்ேலிலுளள H3O

+ அைனிச் லேறியவ பினவரும் ேமனபாடுயை 
பைனபடுத்தி கணககிட முடியும்.
 [H3O+]=10-pH  (or) [H3O+]= antilog (-pH ) .....(8.6)

இச்த சபாெ, pOH ஐயும் பினவருமாறு வய்ைறுககொம்
 pOH = - log [OH

-
]

10
 .....(8.7)

முன்னச் விவாதித்்தபடி, நடுநியெக கய்ேல்களில், [H3O
+] , [OH-] லேறிவுகள  250C இல்  

1×10-7M ககு ேமமாக  இருககும். இந்த H3O
+ லேறியவ ேமனபாடு (8.5) இல் பி்தியிடுவ்தன மூெம்  ஒரு 

நடுநியெக கய்ேலின pH  மதிபயப கணககிடொம்.
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படம் 8.1 pH அளவீடு

pH =  log 10 [H3O+]

       =  log 10
10-7

       =   lo

-
-

gg
10 10
10= +7 (1)= 7                                                                [ log 10=1](-7)(-1)

இச்தசபாெ, ேமனபாடு (8.7) ஐ பைனபடுத்தி ஒரு நடுநியெக கய்ேலின pOH  மதிபயப நாம் 
கணககிட முடியும். இ்தன மதிபபும்  7 ககு ேமமாக உளளது.

ேமனபாடு (8.5) யிலுளள எதிர்குறிைா்னது [H3O
+] லேறிவு அதிகரிககும்சபாது கய்ேலின 

pH மதிபபு குய்றயும் எனபய்த காட்டுகி்றது. எடுத்துககாட்டாக, [H3O
+] லேறிவு 10-7 லிருநது 10-5 M 

ஆக அதிகரிககும்சபாது, கய்ேலின  pH மதிபபு 7 லிருநது 5 ஆக குய்றகி்றது. அமிெக கய்ேலில், 
[H O ] > [OH ]

3

+ - , அ்தாவது [H O ] > 10-7
3

+  . இச்தசபாெ, கா்க கய்ேலில் + 7
3

-[H O ] < 10 . எ்னசவ, 
அமிெககய்ேொ்னது 7 ஐவிட குய்றந்த pH மதிபயப லகாண்டிருகக சவண்டும், மறறும் கா்க 
கய்ேொ்னது  7 ஐவிட அதிகமா்ன pH மதிபயப லகாண்டிருகக சவண்டும்.
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8.4.1 pH மறறும் pOH ஆகியவறறிறகிலடநய உள்ள கதோடர்பு
பினவரும் வய்ைய்றகயள பைனபடுத்தி pH மறறும் pOH ககு இயடசைைா்ன ல்தாடர்யப 

நிறுவ 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)

ேமனபாடுகள (8.5) மறறும் (8.7) ஆகிைவறய்ற கூட்ட
pH + pOH = log10[H3O+] log10[OH-]

                    = log

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

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

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

⇒ = − 

pH+pOH= log K

pH+pOH=pK               pKw

10 w

w

-
log 10 Kw  .....(8.8)

at 25 C, 

 இல் நீரின ேை அைனி லபருககம், Kw =1 10-14  ×
pKw

--
                                 

= =log log10
14

1010 14 10
    = 14

 (8.7)   At 25 C, pH + pOH= 14 ∴ ⇒ ∴ 

எடுத்துககோட்டு 8.2

0.001M HCl கலரசலின் pH மதிப்லப கணககிடுக

HCl
H O

H3O+ + Cl-

0.001 M 0.001 M 0.001M

2� ⇀���↽ ����
 

10-3M HCl யில் உளள [H O ]3
+   லேறிவுடன ஒபபிடும்சபாது, நீரின சுை அைனிைாககத்திலிருநது 

உருவாகும் [H O ]3
+  (10-7 M) லேறிவு ஒதுககத்்தககது.

எ்னசவ [H O ]3
+ = 0.001 mol dm–3

pH=-log10[H3O+]

     =-log10 0.001)

     =-log10(10-3) = 3

(

குறிப்பு:  ஒரு அமிெம் அல்ெது கா்த்தின லேறிவு 10–6 M ஐவிட குய்றவாக இருந்தால், நீரின 
சுை அைனிைாககத்திலிருநது உருவாகும் H3O

+ லேறியவ நாம் ஒதுகக இைொது. இத்்தயகை 
சநர்வுகளில் 
[H3O]+

 =10-7(நீரிலிருநது) + [H3O]+ (  அமிெத்திலிருநது).
 இச்தசபாெ, [OH–]=10–7M (நீரிலிருநது) + [OH–] (கா்த்திலிருநது)
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எடுத்துககோட்டு 8.3

10-7 M HCl ன் pH மதிப்லப கணககிடுக.

H2O அைனிைாவதிலிருநது உருவாகும் [H3O]+ கருத்தில் லகாளளா்த சபாது

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

i.e., pH = 7, இது நடுநியெக கய்ேலின pH மதிபபாகும்.  HCl கய்ேலின லேறிவு எதுவாயினும் 
அககய்ேல் அமிெத்்தனயம லகாண்டது எனபய்த நாம் அறிசவாம். அ்தாவது pH மதிபபு 7 ஐ விட 
குய்றவாக இருத்்தல் சவண்டும். இந்த சநர்வில் அமிெத்தின லேறிவு மிகக குய்றவு (10–7M) 
எ்னசவ, நீரின சுை அைனிைாககத்திலிருநது உருவாகும் [H3O]+ (10–7 M) லேறியவ நாம் ஒதுகக 
முடிைாது.

எ்னசவ, இதில் நீரின சுை அைனிைாககத்திலிருநது உருவாகும் [H3O]+ லேறியவ கருத்தில் 
லகாளள சவண்டும். 

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

+  ( HCl அமிெத்திலிருநது)

 = 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 லேறிவுயடை H2SO4 அமிெத்தின pH மதிபயப கணககிடுக.
ஆ)  pH =5.4 எ்னகலகாண்ட ஒரு கய்ேலின யெட்்ஜன அைனிச் லேறியவ சமால்/ லிட்டர் 

அெகில் கணககிடுக.
இ)  50ml 0.2 M HCl உடன 50 ml 0.1 M NaOH ஐ  கெந்த பின கியடககும் நீர்கய்ேலின  pH 

மதிபயப கணககிடுக.

8.5 வலிலம குல்றநத அமிைஙகளின் அயனியோதல்
வலியம குய்றந்த அமிெஙகள நீரில் பகுளிைளசவ பிரியகையடகின்ற்ன. சமலும், 

பிரியகையடைா்த அமிெத்திறகும், பிரியகையடந்த அைனிகளுககும் இயடசை ேமநியெ நிெவுகி்றது 
எனபய்தயும் நாம் முன்னச் கறச்றாம். 

நீரில், ஒரு வலியம குய்றந்த ஒறய்றகா் அமிெத்தின (HA) அைனிைா்தயெ கருதுக. 
HA+H O H O +A2 3

+ -


சவதிச் ேமநியெ விதிகயள பைனபடுத்தி, லப்றபபட்ட ேமநியெ மாறிலிககா்ன Kc ேமனபாடு

  
K =

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

3
+ -

2  .....(8.9)
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வழககம்சபாெ ேது் அயடபபுகுறிகளா்னயவ அைனிககூறுகளின லேறியவ சமால்/லிட்டர் 
அெகில் குறிபபிடுகின்ற்ன.

நீர்ககபபட்ட கய்ேல்களில், நீர் மிக அதிகளவில் உளள்தால் அ்தன லேறியவ மாறிலிைாக (K எனக) 
கரு்தொம். சமலும், யெட்்ஜன அைனிைா்னது நீச்ற்றம் லபறறுளளது எனபய்த [H3O]+  காட்டுகி்றது, 
இய்த எளியமைாககி H+ எ்ன குறிபபிடொம். சமறகாண் ேமனபாட்யட கீழ்காணுமாறு எழு்தொம், 

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

+ -

×  .....(8.10)

மாறிலிகள KC மறறும் K ஆகிைவறறின லபருககுத்தி்றன மறல்றாரு மாறிலியை ்தருகி்றது. அய்த 
Ka எனக,

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

+ -

 .....(8.11)

Ka எனபது அமிெத்தின பிரியக மாறிலி என்றயழககபபடுகி்றது. மற்ற ேமநியெ மாறிலிகயளப 
சபாெசவ Ka வும் லவபபநியெயை மட்டும் ோர்நது மாறுகி்றது. அச்தசபாெ, ஒரு வலியம குய்றந்த 
கா்த்திறகா்ன பிரியக மாறிலியை பினவருமாறு எழு்தொம்.

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

+ -

 ....(8.12)

8.5.1 ஆஸ்வோல்ட் நீர்த்தல் விதி

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதிைா்னது, ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெத்தின பிரியக மாறிலியை 
(Ka) அ்தன பிரியக வீ்தம் ( )α  மறறும் லேறிவுடன (c) ல்தாடர்புபடுத்துகி்றது. ஒரு சேர்மத்தின லமாத்்த 
சமால் எண்ணிகயகயில், ேமநியெயில் பிரியகையடந்த சமால்களின பின்னம்,  பிரியக வி்தம் ( )α  
என்றயழககபபடுகி்றது.

� �
Ãரிifailªj nkhšfë‹ v©â¡if

bkh¤j nkhšfë‹ v©â¡if

ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெம், அ்தாவது அசிட்டிக அமிெத்ய்த (CH COOH)3   எடுத்துககாட்டாக 
லகாண்டு ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதிககா்ன ேமனபாட்யட நாம் வருவிபசபாம். அசிட்டிக அமிெத்தின 
பிரியகையட்தயெ பினவருமாறு குறிபபிடொம்

CH COOH H  + CH COO3
+

3
-



அசிட்டிக அமிெத்தின பிரியக மாறிலி,

K =
[H ][CH COO ]

[CH COOH]a

+
3

-

3  .....(8.13)
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CH COOH3
H+ CH COO3

-

ஆ்ம்பநியெ 
சமால்களின 

எண்ணிகயக
1 - -

CH3OOH ன 
பிரியகவீ்தம் α - -

ேமநியெயில் 
சமால்களின 

எண்ணிகயக
1- α α α

ேமநியெச் லேறிவு (1 - ) Cα α  C α  C

ேமனபாடு (8.13) இல் ேமநியெச் லேறியவ பி்தியிட

K = ( C)( C)
(1- )C

K = C
1-

a

a

2

α α
α

α
α  .....(8.14)

வலியம குய்றந்த அமிெமா்னது மிகக குய்றந்தளசவ பிரியகையடகி்றது எனபய்த நாம் 
அறிசவாம். எண் ஒனறுடன ஒபபிடும்சபாது α  மதிபபு மிகச்சிறிைது.எ்னசவ, ேமனபாட்டின 
விகுதியிலுளள (1 - )  1.α 

. இபசபாது ேமனபாடு (8.14) பினவருமாறு எழு்தொம் 

K = C

=
K
C

=
K
C

a
2

2 a

a

α

α

α

⇒

 .....(8.15)

Ka   மதிபபு 4  10-4×  எ்னக லகாண்ட ஒரு அமிெத்ய்த கருத்திறலகாண்டு, சமறகண்ட 
ேமனபாட்யட (8.15) பைனபடுத்தி,  1  10 M-2×  மறறும் 1  10 M-4×  ஆகிை இருசவறு லேறிவுகளில் அந்த 
அமிெத்தின பிரியக வீ்தத்ய்த கணககிடுசவாம். 

லேறிவு  1  10 M-2× , 

α = 4  10
10

   = 4  10
   = 2  10
   = 0.2

-4

-2

-2

-1

×

×
×

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

   = 2

-4

-4

×

அ்தாவது, நீர்த்்தயெ 100 மடஙகு அதிகரிககும்சபாது, (லேறிவு 1  10 M-2×  லிருநது 1  10 M-4×  ஆக 
குய்றகி்றது), பிரியகைா்தொ்னது 10 மடஙகு அதிகரிககி்றது.

அ்தாவது, ”நீர்த்்தல் அதிகரிககும்சபாது, ஒரு வலியம குய்றந்த மினபகுளியின பிரியக வீ்தமும் 
அதிகரிககி்றது” எனும் முடிவுககு நம்மால் வ்முடியும். இந்த கூற்றா்னது ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதி எ்ன 
அறிைபபடுகி்றது.

Ka மதிபயப பைனபடுத்தி H+ (H3O
+) அைனிச் லேறியவ கீழ்காணுமாறு கணககிட முடியும்.

[ H ]= C + α  (அட்டவயணயை பார்கக) .....(8.16)

[H+] அைனியின ேமநியெச் சமாொர் லேறிவா்னது a C ககு ேமம்.

∴






+

+

[H ]=
K
C

C

           = 
K C

C
    [H ] = K C

a

a
2

a  .....(8.17)

இச்த சபாெ, ஒரு வலியம குய்றந்த கா்த்திறகு

K = C = 
K
C

[OH ]  = C  

[OH ]= K C

b
2 b

b

α α

α-

-

ம���

அ�ல�

 .....(8.18)

எடுத்துககோட்டு 8.4

ஒரு வலியம குய்றந்த மினபகுளியின 0.10M லேறிவுயடை கய்ேல் 25 Co  ல் 1.20% வய் 
பிரியகையடகி்றது எ்ன கண்டறிைபபட்டுளளது. அமிெத்தின பிரியக மாறிலி மதிபயப காண்க.

லகாடுககபபட்டது 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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எடுத்துககோட்டு 8.5

0.1M CH COOH3  கய்ேலின pH மதிபயப கணககிடுக. அசிட்டிக அமிெத்தின  பிரியக மாறிலி 
மதிபபு 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 மதிபபு 1.8  10-5×  எனில், 0.06M அம்சமானிைம் யெட்்ாகயேடு கய்ேலின 
அைனிைா்தல் ே்தவீ்தத்ய்த கணககிடுக.

8.6 கபோது அயனி விலளவு
ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெத்தின உபயப, அச்த அமிெத்துடன சேர்ககும்சபாது, அந்த 

அமிெத்தின பிரியகவீ்தம் சமலும் குய்றகி்றது. எடுத்துககாட்டாக, அசிட்டிக அமிெ கய்ேலுடன  
சோடிைம் அசிட்சடட்யட சேர்ககும்சபாது, ஏறக்னசவ குய்றந்தளவு பிரியகையடநதுளள அசிட்டிக 
அமிெத்தின பிரியக வீ்தமா்னது சமலும் குய்றககபபடுகி்றது.  இநசநர்வில், CH COOH3  மறறும் 
CH COONa3  ஆகிை இ்ண்டும்  CH COO

3

-

 எனும் லபாது அைனியை லபறறுளள்ன.
இது ஏன நிகழ்கி்றது? எனபய்த ஆ்ாயசவாம். அசிட்டிக அமிெம் ஒரு வலியம குய்றந்த 

அமிெமாகும். இது நீர்ககய்ேலில் முழுயமைாக பிரியகையடவதில்யெ. எ்னசவ, பினவரும் 
ேமநியெ உருவாகி்றது.

CH COOH CH COO3
+

3
-� +H(aq) (aq) (aq)

எனினும், சேர்ககபபட்ட சோடிைம் அசிட்சடட் உபபா்னது முழுயமைாக பிரியகையடநது Na+  
மறறும் CH COO3

-

 அைனிகயள உருவாககுகின்ற்ன.

CH COONa Na CH COO3
+

3
-→ +(aq) (aq) (aq)

எ்னசவ, ஒட்டுலமாத்்த CH COO
3

-  அைனிச் லேறிவு அதிகரிககி்றது, சமலும், அமிெ பிரியகையட்தல் 
ேமநியெ பாதிககபபடுகி்றது. லீ ோட்லிைர் லகாளயகபபடி, ேமநியெயில் உளள ஒரு அயமபபினமீது 
ஏச்தனும் ஒரு பாதிபபிய்ன ஏறபடுத்தும்சபாது, அந்த ேமநியெ அயமபபா்னது ்தனய்னத்்தாச்ன 
ேரிலேயது லகாண்டு பாதிபபின வியளயவ  பூஜ்ஜிைமாககிக லகாளளும் எனபது நாமறிந்தச்த. எ்னசவ,  
ேமநியெயை ப்ாமரிககும் லபாருட்டு,  அதிகபபடிைாக உளள CH COO

3

-

 அைனிகள H+ அைனிகளுடன 
இயணநது அதிக அைனியு்றா  ்தனயமலகாண்ட CH COOH

3
 ஆக மாறுகி்றது. ேமநியெைா்னது 

இடதுபு்றமாக நகருகி்றது, CH COOH
3

 அமிெத்தின பிரியகைா்தல் குய்றககபபடுகி்றது. அ்தாவது, 

XII U8-Ionic equilibrium.indd   16XII U8-Ionic equilibrium.indd   16 18-02-2022   16:00:3618-02-2022   16:00:36



17

வலியம குய்றந்த மினபகுளியுடன, ஒரு லபாது அைனியை லகாண்டுளள உபயப (CH3COONa)
சேர்ககும்சபாது அந்த வலியம குய்றந்த மினபகுளியின (CH3COOH) பிரியகையட்தல் குய்றகி்றது. 
இது லபாது அைனி வியளவு என்றயழககபபடுகி்றது.

8.7 தோஙகல் கலரசல்
நமது உடலிலுளள இ்த்்தம், பெவி்தமா்ன அமிெ-கா் லேல்விய்னகளுககு நடுவிலும் 

்தனனுயடை pH மதிபயப மா்றாமல் ப்ாமரிககி்றது எனபய்த நீ அறிவாைா? அத்்தயகை விய்னகளில் 
யெட்ச்ானிைம் அைனிச் லேறியவ மா்றாமல் ப்ாமரிபபது ோத்திைமா? ஆம், ்தாஙகல் லேைல்முய்றயின 
கா்ணமாக இது ோத்திைசம. 

்தாஙகல் கய்ேல் எனபது, ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெம் மறறும் அ்தன இயணகா்ம் (அல்ெது) 
ஒரு வலியம குய்றந்த கா்ம் மறறும் இயணஅமிெம் ஆகிைவறய்றக லகாண்டுளள கய்ேல் 
கெயவைாகும் . இந்த ்தாஙகல் கய்ேொ்னது, சிறி்தளவு அமிெம் அல்ெது கா்ம் சேர்பபதி்னால் 
உருவாகும் தீவி்  pH மாற்றத்ய்த ்தடுககி்றது.சமலும், இந்த தி்ற்னா்னது ்தாஙகல் லேைல்முய்ற 
என்றயழககபபடுகி்றது. கார்பானிக அமிெம் (H CO2 3 )  மறறும் அ்தன இயண கா்ம் HCO3

-  
ஆகிைவறய்ற லகாண்ட ்தாஙகல் கய்ேல் நம் இ்த்்தத்தில்  காணபபடுகி்றது. இ்ண்டு வயகைா்ன 
்தாஙகல் கய்ேல்கள உளள்ன.அயவைாவ்ன.
1. அமிெ ்தாஙகல் கய்ேல் : ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெம் மறறும் அ்தன உபபு கய்நதுளள கய்ேல்.
 எடுத்துககோட்டு : அசிட்டிக அமிெம் மறறும் சோடிைம் அசிட்சடட் ஆகிையவ கய்நதுளள கய்ேல்
2. கா்க ்தாஙகல் கய்ேல் : ஒரு வலியம குய்றந்த கா்ம் மறறும் அ்தன உபபு கய்நதுளள கய்ேல்.
 எடுத்துககோட்டு : NH4OH மறறும் NH4Cl ஆகிையவ கய்நதுளள கய்ேல்

8.7.1 தோஙகல் கசயல்முல்ற
அமிெம் (அல்ெது) கா்த்ய்த சேர்பபதி்னால் உண்டாகும் pH மாற்றத்ய்த ்தடுபப்தறகாகவும், 

சேர்ககபபடும் அமிெம் அல்ெது கா்த்ய்த நடுநியெைாககுவ்தறகாகவும், ்தாஙகல் கய்ேலில் அமிெம் 
மறறும் கா்த்்தனயம லகாண்ட சேர்மஙகள இருத்்தல் அவசிைம். அச்த சந்த்தில் இந்த சேர்மஙகள  
ஒனறுடன ஒனறு விய்னபுரி்தல் கூடாது. 

CH3COOH மறறும் CH3COONa ஆகிைவறய்றக லகாண்ட கய்ேலின ்தாஙகல் லேைல்முய்றயை 
நாம் விளககுசவாம். ்தாஙகல் கய்ேலிலுளள கூறுகள கீசழ காண்பிககபபட்டுளளவாறு 
பிரியகையடகின்ற்ன.

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

-(S)

இககெயவயுடன அமிெத்ய்த சேர்ககும்சபாது அந்த அமிெமா்னது, கய்ேலிலுளள இயணகா்ம் 
CH COO3

-
 உடன விய்னபபட்டு பிரியகையடைா்த வலியம குய்றந்த அமிெமாக மாறுகி்றது.  

அ்தாவது, H+  அைனிச் லேறிவு அதிகரிபபி்னால் கய்ேலின  pH மதிபபு லபரிைளவு அதிகரிபபதில்யெ.

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

இககெயவயுடன கா்த்ய்த சேர்ககும்சபாது அந்த கா்மா்னது, கய்ேலிலுளள H3O
+
 அைனிகளால் 

நடுநியெைாககபபடுகின்ற்ன. சமலும், ேமநியெயை ப்ாமரிகக அசிட்டிக அமிெம் சமலும் சிறி்தளவு 
பிரியகையடகி்றது. எ்னசவ pH மதிபபில்  குறிபபிட்டளவு மாற்றம் ஏதும் ஏறபடுவதில்யெ.
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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�

இந்த நடுநியெைாகக விய்னகள, லபாது அைனி வியளவில் விவாதிககபபட்ட விய்னகயள 
ஒத்துளள்ன. 0.8 M CH3COOH மறறும் 0.8 M CH3COONa கய்நதுளள ஒரு லிட்டர் ்தாஙகல் கய்ேலுடன  
0.01 சமால் திண்ம சோடிைம் யெட்்ாகயேடு சேர்பபதி்னால் உண்டாகும் வியளயவ ஆ்ாயசவாம். 
NaOH சேர்பபதி்னால் உண்டாகும் க்னஅளவு மாற்றத்ய்த ஒதுககத்்தகக்தாக கருதுக. (லகாடுககபபட்டது: 
CH3COOH அமிெத்தின  Ka மதிபபு 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 அமிெத்தின பிரியக மாறிலி 

K =
[CH COO ][H ]

[CH COOH]
; 

[H ]=K
[CH COOH]

[CH COO ]

a
3

3

+
a

3

3

- +

-

H+ லேறிவு [CH COOH]

[CH COO ]
3

3
-  ககு சநர்விகி்தத்திலிருககும் எனபய்த இந்த ேமனபாடு காட்டுகி்றது.

CH3COOH அமிெத்தின பிரியக வீ்தத்ய்த  α  எ்னக லகாண்டால், [CH COOH]=0.8-3 α  மறறும் 
[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���

லகாடுககபபட்டது  

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 தோஙகல் கலரசலுடன் 0.01 நமோல் NaOH ஐ நசர்த்தபின்பு pH ஐ கணககிடுதல்.

NaOH சேர்பபதி்னால் உண்டாகும் க்ன அளவு ஒதுககத்்தககது. ∴ = [OH 0.01M-] .
-OH  அைனிகளின நுகர்வு பினவரும் ேமனபாடுகளால் விளககபபடுகி்றது.
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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 வலியமமிகு கா்த்ய்த (0.01 M NaOH) சேர்பபதி்னால் pH குய்றந்தளவு மட்டுசம அதிகரிககி்றது. 
அ்தாவது 4.74 லிருநது 4.75 ககு அதிகரிககி்றது . எ்னசவ ்தாஙகல் லேைல்முய்ற ேரிபார்ககபபட்டது.

தன்மதிப்பீடு – 8
அ) ேமசமாொர் அம்சமானிைம் யெட்்ாகயேடு மறறும் அம்சமானிைம் குசளாய்யட 

லகாண்டுளள ஒரு கா்க ்தாஙகல் கய்ேலின ்தாஙகல் லேைல்முய்றயை விளககுக.
ஆ) 0.4M CH3COOH மறறும் 0.4M CH3COONa ஆகிைவறய்றக லகாண்டுளள ஒரு ்தாஙகல் 

கய்ேலின pH மதிபயப கணககிடுக. 500ml சமறகண்ட கய்ேலுடன 0.01 சமால் HCl ஐ 
சேர்த்்த பினபு  pH ல் மாற்றம் என்ன? ( Ka = × −1 8 10 5. . ) HCl ஐ சேர்பபதி்னால் ஏறபடும் க்ன 
அளவு மாற்றத்ய்த ஒதுககத்்தகக்தாக கருதுக 

8.7.2 தோஙகல் தி்றன் மறறும் தோஙகல் எண்
்தாஙகல் கய்ேொக லேைல்படும் ்தனயமயை, ்தாஙகல் தி்றன எனும் மதிபபால் அளகக முடியும். 

ஒரு கய்ேலின ்தாஙகல் தி்றய்ன எண்ணிைொக அளவிடுவ்தறகாக வாண்ஸ்யெக எ்னபவர் 
்தாஙகல் எண் β  என்றயழககபபடும் மதிபயப அறிமுகபபடுத்தி்னார். ்தாஙகல் தி்றன எனபது, ஒரு 
லிட்டர் ்தாஙகல் கய்ேலின pH மதிபயப ஓ்ெகு மாறறுவ்தறகாக, அககய்ேலுடன சேர்ககபபடும் 
அமிெம் அல்ெது கா்த்தின கி்ாம் ேமா்னநிய்றகளின எண்ணிகயக எ்ன வய்ைறுககபபடுகி்றது. 

 β= dB
d(pH)

 ....(8.19)

இஙகு, dB = ஒரு லிட்டர் ்தாஙகல் கய்ேலுடன சேர்ககபபட்ட  அமிெம் அல்ெது கா்த்தின கி்ாம் 
ேமா்னஙகளின எண்ணிகயக  d(pH) = அமிெம் அல்ெது கா்ம் சேர்ககபபட்ட பின்னர் pH ல் ஏறபடும் 
மாற்றம்.
8.7.3 கென்டர்சன் – நெசல்போக சமன்போடு

ஒரு அமிெ ்தாஙகல் கய்ேலில் உளள யெட்ச்ானிைம் அைனிச் லேறிவா்னது, கய்ேலில் உளள  
வலியம குய்றந்த அமிெத்தின லேறிவு மறறும் அ்தன இயணகா்த்தின லேறிவு ஆகிைவறறிறகியடசை 
உளள விகி்தத்ய்த ோர்நதிருககும் எனபய்த நாம் முன்னச் கற்றறிநச்தாம்.
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H O =K

[அ�ல�]
3

+
a

eq

[கார�] eq

 
 ....(8.20)

வலியம குய்றந்த அமிெமா்னது மிகக குய்றந்தளவு மட்டுசம பிரியகையடகி்றது. சமலும், லபாது 
அைனி வியளவின கா்ணமாக, பிரியகையட்தல் சமலும் குய்றகி்றது. எ்னசவ, அமிெத்தின ேமநியெ 
லேறிவா்னது, அைனியு்றா அமிெத்தின துவககச் லேறிவிறகு ஏ்றத்்தாழ ேமமாக  உளளது. இச்தசபாெ, 
இயணகா்த்தின லேறிவா்னது,  சேர்ககபபட்ட உபபின துவககச் லேறிவுககு ஏ்றத்்தாழ ேமமாக உளளது.

 
H O =K3

+
a 

[அ�ல�]
[உ��]  ....(8.21)

இஙகு [அமிெம்] மறறும் [உபபு] ஆகிை்ன முய்றசை  ்தாஙகல் கய்ேல்கள ்தைாரிகக 
பைனபடுத்்தபபட்ட அமிெம் மறறும் உபபின துவககச் லேறிவுகளாகும். 

ேமனபாட்டின இருபு்றமும் மடகயக எடுககும்சபாது

 
log [H O ]=logK +log3

+
a

[அ�ல�]
[உ��]  ....(8.22)

இருபு்றமும் குறியீடு மாற்றம் லேயயும்சபாது
-log [H O ]=-logK -log3

+
a

[அ�ல�]
[உ��]  ....(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)

  இச்தசபானறு ஒரு கா்த்்தாஙகல் கய்ேலில் pOH = pK +logb

[உ��]
[கார�]

 ....(8.26)

எடுத்துககோட்டு 8.6

1. 0.20 சமால் லிட்டர்-1 சோடிைம் அசிட்சடட் மறறும் 0.18 சமால் லிட்டர்-1  அசிட்டிக அமிெம் ஆகிையவ 
கெநதுளள ஒரு ்தாஙகல் கய்ேலின pH மதிபயப கணககிடுக.  அசிட்டிக அமிெத்தின Ka  மதிபபு  
1.8  10-5× . 

pH = pK +loga
[உ��]
[கார�]

லகாடுககபபட்டது 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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எடுத்துககோட்டு 8.7

500 ml க்னஅளவுளள நீரில், 6 கி்ாம் அசிட்டிக அமிெம் மறறும் 8.2 கி்ாம் சோடிைம் அசிட்சடட் 
ஆகிைவறய்ற நீரில் கய்த்து லப்றபபட்ட கய்ேலின pH மதிபபு என்ன? (லகாடுககபபட்டது: 
அசிட்டிக அமிெத்தின Ka  மதிபபு  1.8  10

-5×  )
லெனடர்ேன – செேல்பாக ேமனபாட்டினபடி,
pH = +log

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

pKa

a
-5×   

[உ��]

(எ����கா�� 8.6-ஐ கா�க)

[அ�ல�]

pKa

=[ ]
( 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 கய்ேல் மறறும் அம்சமானிைம் குசளாய்டு படிகஙகள உனனிடம் 

லகாடுககபபட்டால், pH=9 எ்னக லகாண்ட ்தாஙகல் கய்ேயெ எவவாறு ்தைாரிபபாய? ( 25°C  ல் 
NH4OH ன pKb மதிபபு 4.7 ) .

b) 100ml 0.8M ஃபார்மிக அமிெத்துடன  எவவளவு க்ன அளவு 0.6M சோடிைம் ஃபார்சமட் கய்ேல் 
கெநது pH மதிபபு 4.0 லகாண்ட ஒரு ்தாஙகல் கய்ேயெ ்தைாரிபபாய. (ஃபார்மிக அமிெத்தின  
pKa மதிபபு 3.75. )
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8.8 உப்பு நீரோறபகுத்தல்
ஒரு அமிெம், ஒரு கா்த்துடன விய்னபுரிநது ஒரு உபயபயும், நீய்யும் உருவாககும் விய்னைா்னது 

நடுநியெைாககல் விய்ன என்றயழககபபடுகி்றது. நீர்த்்த கய்ேல்களில் இந்த உபபுகள முழுயமைாக 
பிரியகையடநது அவறறின அைனிகயள உருவாககுகின்ற்ன. இவவாறு உருவா்ன அைனிகள 
நீச்ற்றம் அயடகின்ற்ன. சிெ குறிபபிட்ட சநர்வுகளில், சந்ைனி, எதி்ைனி அல்ெது இ்ண்டும் நீருடன 
விய்னபுரிகின்ற்ன. இந்த விய்னைா்னது உபபு நீ்ாறபகுத்்தல் என்றயழககபபடுகி்றது. அ்தாவது உபபு 
நீ்ாறபகுத்்தல் எனபது நடுநியெைாககல் விய்னயின மறு்தயெ விய்னைாகும்.

8.8.1 வலிலமமிகு அமிைம் மறறும் வலிலமமிகு கோரத்தின் உப்புகலள நீரோறபகுத்தல்
NaOH மறறும் யநட்ரிக அமிெம் ஆகிைவறறிறகியடசை  விய்ன நிகழ்நது சோடிைம் யநட்ச்ட் 

மறறும் நீர் ஆகிையவ உருவாகும் விய்னயை கருதுசவாம்.
NaOH(aq) + HNO (aq) NaNO (aq) + H O3 3 2→

��� கைரச� ��ம�

NaNO3 உபபா்னது நீரில் முழுயமைாக பிரியகையடநது Na+ மறறும் NO3
−  அைனிகயள 

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

+
3

-→

நீ்ா்னது மிகக குய்றந்தளசவ பிரியகையடகி்றது
H O(l) H (aq)+OH (aq)2

+ -


[H ]=[OH ],+ -
 எ்னசவ, நீர் நடுநியெத்்தனயம வாயந்தது 

NO3
-  அைனிைா்னது,  HNO3 வலியமமிகு அமிெத்தின இயணகா்மாகும். சமலும், இது H+ 

அைனியுடன விய்னபுரியும் தி்ற்னற்றது.
இச்தசபாெ, Na+  அைனிைா்னது, NaOH எனும் வலியமமிகு கா்த்தின இயண அமிெமாகும்.  

சமலும், இது OH-  அைனியுடன விய்னபுரியும் தி்ற்னற்றது.
நீ்ாறபகுத்்தல் நிகழவில்யெ எனபச்த இ்தன லபாருளாகும்.  இத்்தயகை சநர்வுகளில் [H ]=[OH ]+ -

 எ்னசவ கய்ேலின pH ப்ாமரிககபபடுகி்றது. சமலும் கய்ேல் நடுநியெத்்தனயம லகாண்டது.

8.8.2  வலிலமமிகு  கோரம் மறறும் வலிலம குல்றநத அமிைத்தின் உப்புகலள நீரோறபகுத்தல். 
(எதிர் அயனியின் நீரோறபகுப்பு)

சோடிைம் யெட்்ாகயேடு மறறும் அசிட்டிக அமிெம் ஆகிைவறறிறகியடசை  விய்ன நிகழ்நது 
சோடிைம் அசிட்சடட் மறறும் நீர் ஆகிையவ உருவாகும் விய்னயை கருதுசவாம்.

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

நீர்ககய்ேல்களில், கீசழ குறிபபிட்டுளளவாறு CH3COONa முழுயமைாக பிரியகையடகி்றது.
CH COONa (aq)  CH COO (aq)+Na (aq)3 3

- +→

CH COO3
-

 அைனிைா்னது, CH COOH3  எனும் வலியமகுய்றந்த அமிெத்தின இயண 
கா்மாகும். சமலும், இது நீரிலிருநது உருவாககபபட்ட  H+  அைனியுடன விய்னபுரிநது அைனியு்றா 
அமிெத்ய்த உருவாககும் தி்றய்னப லபறறுளளது.

Na+   அைனிைா்னது OH-  அைனிகளுடன விய்னபுரியும் தி்ற்னற்றது.
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CH COO (aq) + H O(l) CH COOH (aq) + OH (aq)3
-

2 3
-

  எ்னசவ [OH ]>[H ]- + , இத்்தயகை 
சநர்வுகளில், நீ்ாறபகுத்்தலின கா்ணமாக கய்ேொ்னது கா்த்்தனயமயை லபறுகி்றது, சமலும் 
கய்ேலின pH மதிபபு 7 ஐவிட அதிகமாக உளளது. இந்த நீ்ாறபகுத்்தல் விய்னககா்ன ேமநியெ 
மாறிலிககும் (நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலி) மறறும் அமிெத்தின பிரியக மாறிலிககும் இயடசை உளள 
ல்தாடர்யப காண்சபாம்.

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�

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதியில் லப்றபபட்டய்தப சபாெசவ, நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தம் (h) மறறும் உபபின 
லேறிவு (C) ஆகிைவறறி்னால் Kh மதிபயப வருவிகக முடியும். K = h C.h

2

 சமலும்
i.e [OH ]= K .C-

h

Ka மறறும் மின்பகுளியின் கசறிவுகளின் அடிப்பலடயில்  உப்பு கலரசலின்  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  வலிலமமிகு அமிைம் மறறும் வலிலம குல்றநத கோரத்தின் உப்புகலள நீரோறபகுத்தல். 
(ந�ர் அயனியின் நீரோறபகுப்பு)

ஒரு வலியம மிகு அமிெம் HCl மறறும் ஒரு வலியம குய்றந்த கா்ம் NH4OH ஆகிையவ 
விய்னபுரிநது NH4Cl உபபு மறறும் நீர் ஆகிையவ உருவாகும் விய்னயை கருதுசவாம்.
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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
+

 அைனிைா்னது, NH OH4  எனும் வலியமகுய்றந்த கா்த்தின இயணஅமிெமாகும். 
சமலும், இது நீரிலிருநது உருவாககபபட்ட  OH-  அைனியுடன விய்னபுரிநது அைனியு்றா NH OH4  
கா்த்ய்த உருவாககும் தி்றய்னப லபறறுளளது. 

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

2 4
+



இத்்தயகை தி்றய்ன Cl-  அைனி லப்றவில்யெ, எ்னசவ [H OH
-+

] [ ];>  கய்ேொ்னது 
அமிெத்்தனயமயை லபறறுளளது, சமலும் அ்தன pH மதிபபு 7 ஐவிட குய்றவாக உளளது.

வலியமமிகு கா்ம் மறறும் வலியம குய்றந்த அமிெத்தின உபபு நீ்ாறபகுத்்தலில் 
விவாதிககபபட்டய்தப சபானச்ற, இந்த சநர்விலும், Kh  மறறும் Kb  ககு இயடசையுளள ல்தாடர்யப 
நம்மால் நிறுவ முடியும்.

K .K =Kh b w

நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தம் (h) மறறும் உபபின லேறிவு ஆகிைவறறின அடிபபயடயில் K
h
 மதிபயப 

நாம் கணககிடுசவாம்.

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 வலிலம குல்றநத அமிைம் மறறும் வலிலம குல்றநத கோரத்தின் உப்புகலள 
நீரோறபகுத்தல். (எதிர் அயனி மறறும் ந�ர் அயனியின் நீரோறபகுப்பு)
அம்சமானிைம் அசிட்சடட்டின நீ்ாறபகுத்்தயெ கருதுசவாம்.

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

4
+→

இந்த சநர்வில், சந்ைனி (NH4
+ )  மறறும் எதி்ைனி (CH COO3

−)  இ்ண்டுசம நீருடன 
விய்னபுரியும் தி்றய்னப லபறறுளள்ன.

CH COO +H O CH COOH+OH

NH +H O NH OH+H

3 2 3

4

+

2 4

+

− −




கய்ேலின ்தனயமைா்னது அதிலுளள அமிெம் (அல்ெது) கா்த்தின வலியமயை ோர்நது 
அயமகி்றது. அ்தாவது,  Ka > Kb  எனில் கய்ேல் அமிெத்்தனயம லகாண்டது மறறும் அ்தன pH < 7, 

Ka < Kb  எனில் கய்ேல் கா்த்்தனயம லகாண்டது மறறும் அ்தன  pH > 7,  Ka =Kb எனில் கய்ேல் 
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நடுநியெத் ்தனயம வாயந்தது. பிரியக மாறிலிகளுககும் (Ka ,Kb ), நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலிககும் 
இயடசை உளள ல்தாடர்யப பினவரும் ேமனபாடு ்தருகி்றது.

K .K .K =Ka b h w

கலரசலின் pH மதிப்பு
கய்ேலின  pH  மதிபயப பினவரும் ேமனபாட்யட பைனபடுத்தி கணககிட முடியும்.

pH = 7 + 1
2  pK  pKa b−1

2 .

எடுத்துககோட்டு 8.8

0.1M தி்றனுயடை CH3COONa கய்ேலின i) நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தம், ii) நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலி, 
மறறும் iii) pH ஆகிைவறய்றக கணககிடுக. (CH3COOH அமிெத்தின pKa மதிபபு 4.74).
தீர்வு :  (a) CH3COONa எனபது, ஒரு வலியமகுய்றந்த அமிெம் (CH3COOH) மறறும் ஒரு 
வலியமமிகு கா்ம் (NaOH) ஆகிைவறறின உபபாகும்.எ்னசவ, நீ்ாறபகுத்்தலின கா்ணமாக 
கய்ேொ்னது கா்த் ்தனயமயை லபறறுளளது.

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
−  அைனியின pKa  மதிபபு 10.26 எனில், 0.05M தி்றனுயடை சோடிைம் கார்பச்னட் 

கய்ேலின  i) நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலி, ii) நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தம் மறறும் iii) pH ஆகிைவறய்றக 
கணககிடுக.  

8.9 கலரதி்றன் கபருககம்
கனிம பண்பறி பகுபபாயவில், பல்சவறு வீழ்படிவா்தல் விய்னகயள, நாம் கடநது வநதுளசளாம். 

எடுத்துககாட்டாக, நீரில் மிகககுய்றந்தளசவ கய்யும் ்தனயமயை லபறறுளள, PbCl2 லிருநது Pb2+ 
அைனிகயள வீழ்படிவாககுவ்தறகு நீர்த்்த HCl பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.நீண்ட காெத்திறகு Ca2+ 
(கால்சிைம் ஆக்செட் சபான்றயவ.) அைனிகள வீழ்படிவாவ்தால் சிறுநீ்க கறகள உருவாகின்ற்ன. 
வீழ்படிவா்தயெ புரிநது லகாளவ்தறகாக, மிகக குய்றந்தளவு கய்யும் உபபு மறறும் கய்ேலிலுளள 
அ்தன அைனிகள ஆகிைவறறிறகிடசை நிெவும் கய்தி்றன ேமநியெயை கருதுசவாம். 
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X Y
m n

 எனும் ஒரு லபாதுவா்ன உபபிறகு,

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

H O
n+ m-2 →← 

சமறகண்ட விய்னககா்ன ேமநியெ மாறிலி 

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

n+ m m- n

m n

கய்தி்றன ேமநியெயில், ேமநியெ மாறிலிைா்னது கய்தி்றன லபருகக மாறிலி (அல்ெது) 
கய்தி்றன லபருககம் எ்ன குறிபபிடபபடுகி்றது.

இத்்தயகை பெபடித்்தா்ன ேமநியெயில், திண்மபலபாருளின லேறிவு ஒரு மாறிலிைாகும், எ்னசவ 
அது ேமனபாட்டிலிருநது நீககபபடுகி்றது.

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

ேமனபடுத்்தபபட்ட ேமநியெ ேமனபாட்டிலுளள  சவதிவிய்னககூறு குணகஙகயள அடுககுகளாக 
லகாண்ட, பகுதிககூறு அைனிகளின, சமாொர் லேறிவுகளின லபருககுத்ல்தாயக கய்தி்றன லபருககம் 
எ்ன வய்ைறுககபபடுகி்றது.

குறிபபிட்ட அைனிச்சேர்மத்தின பகுதிககூறு அைனிகயளக லகாண்டுளள கய்ேல்கயள 
ஒன்றாக கெககும்சபாது அந்த அைனிச்சேர்மம் வீழ்படிவாகுமா? எ்னபய்த தீர்மானிகக இந்த 
கய்தி்றன லபருகக மதிபபுகள உ்தவுகின்ற்ன. 

பகுதிககூறு அைனிகளின சமாொர் லேறிவுகளின லபருககறபென,  அ்தாவது அைனிப லபருகக 

மதிபபா்னது, கய்தி்றன லபருகக மதிபயப விட அதிகமாக உளள சபாது சேர்மம்  வீழ்படிவாகி்றது. 

கய்தி்றன லபருககம் மறறும் அைனிப லபருககம் இ்ண்டிறகா்ன ேமனபாடுகளும் ஒச் 
மாதிரிைாக உளள்ன , ஆ்னால், கய்தி்றன லபருகக ேமனபாட்டில் உளள சமாொர் லேறிவுகளா்னயவ 
ேமநியெ லேறிவுகயள குறிபபிடுகின்ற்ன. சமலும், அைனிபலபருகக ேமனபாட்டில் துவககச் லேறிவுகள 
(அல்ெது) ஒரு குறிபபிட்ட சந்ம் ‘t’ யில் உளள லேறிவுகள பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

லபாதுவாக, இய்த கீழ்காணுமாறு சுருககமாக கூ்றொம்,

அைனிப லபருககம் > Ksp , மீல்தவிட்டிை கய்ேல், வீழ்படிவா்தல் நிகழும்.

அைனிப லபருககம் < Ksp , ல்தவிட்டாக கய்ேல், வீழ்படிவா்தல் நிகழாது.

 அைனிப லபருககம் = Ksp , ல்தவிட்டிைக கய்ேல், ேமநியெ நிெவுகி்றது.
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எடுத்துககோட்டு 8.9

1 mL 0.1M லெட் யநட்ச்ட் கய்ேல் மறறும் 0.5 mL 0.2 M NaCl கய்ேல் ஆகிைவறய்ற 
ஒன்றாக கெககும்சபாது லெட் குசளாய்டு வீழ்படிவாகுமா? வீழ்படிவாகா்தா? எ்ன கண்டறிக. 
PbCl2 இன Ksp மதிபபு 1.2  10

-5× .

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

2
(s) H O 2+ -

2+

2

[[Cl ]- 2அய��ெப��க�

லமாத்்த க்னஅளவு = 1.5 mL

Pb NO Pb +2NO3 2
M

2+

M 3( ) −

0 1
0 1

.
.

� ⇀�↽ ��

Pb2+  ன சமால் எண்ணிகயக = சமாொரிட்டி ×  கய்ேலின 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 சமால் எண்ணிகயக = 0.2 × 0.5 × 10–3= 10–4

 [Cl  moles 
  10  L

= 6.7  10 M-3
-2-]

.
=

×
×

−10
1 5

4

அைனிபலபருகக மதிபபு = (6.7  10 = 3.01  10-2 -4× × ×−)( . )6 7 10 2 2

அைனிபலபருகக மதிபபு 3.01  10 4× -  ஆ்னது கய்தி்றன லபருகக மதிபயப (1.2  10-5× )  
விட அதிகமாக இருபப்தால்  PbCl2 வீழ்படிவாகி்றது.

8.9.1 நமோைோர் கலரதி்றன் மதிப்பிலிருநது கலரதி்றன் கபருகக மதிப்லப நிர்ணயித்தல்
கய்தி்றன லபருகக மதிபயப சமாொர் கய்தி்றன மதிபபிலிருநது கணககிட முடியும். சமாொர் 

கய்தி்றன எனபது ஒரு லிட்டர் கய்ேலில் கய்ைககூடிை கய்லபாருளின அதிகபட்ே சமால் 
எண்ணிகயக ஆகும். X mYn எனும் கய்லபாருளுககு , 

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



சமறகாண் விகி்தககூறு ேமனபடுத்்தபபட்ட ேமனபாட்டிலிருநது, 1 சமால் X Y (s)m n பிரியகையடநது 
‘m’ சமால்கள Xn+ அைனிகயளயும், ‘n ’ சமால்கள Ym-  அைனிகயளயும், உருவாககுகி்றது எனபய்த 
நாம் அறிகிச்றாம். ‘s’ எனபது X Y ,m n  இன சமாொர் கய்தி்றன 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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எடுத்துககோட்டு 8.10

• பினவருவ்னவறறிறகு, கய்தி்றன லபருககம் மறறும் சமாொர் கய்தி்றன 
ஆகிைவறறிறகியடசை உளள ல்தாடர்யப 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

-

 � அரீனிைஸ் கூறறுபபடி, அமிெம் எனபது, 
நீர்ககய்ேலில் பிரியகையடநது 
யெட்்ஜன அைனிகயள ்த்வல்ெ ஒரு 
சேர்மமாகும்.

 � லெளரி – ப்ானஸ்டட் லகாளயக 
அவர்களின லகாளயகபபடி, அமிெம் 
எனபது மறல்றாரு லபாருளுககு ஒரு 
புச்ாட்டாய்ன வழஙகககூடிை ஒரு 
லபாருளாகும். கா்ம் எனபது மறல்றாரு 
லபாருளிலிருநது ஒரு புச்ாட்டாய்ன 
ஏறகககூடிை ஒரு லபாருளாகும்.

 � லூயி லகாளயக கருத்துபபடி, எெகட்்ான 
இ்ட்யடயை ஏறறுகலகாளளும் லபாருள 
அமிெம். ஆ்னால், கா்ம் எனபது எெகட்்ான 
இ்ட்யடயை வழஙகும் லபாருளாகும்.

 � நீரின அைனிப லபருககம் KW = [H3O]+ [OH–]
 � ஒரு கய்ேலின  pH எனபது அககய்ேலில் 

உளள யெட்்ஜன அைனிகளின, 
சமாொர் லேறிவின, 10ஐ அடிபபயடைாக 
லகாண்ட எதிர்குறி மடகயக எ்ன 
வய்ைறுககபபடுகி்றது. pH = – log10 [H3O

+]

 � நீர்த்்தல் அதிகரிககும்சபாது, ஒரு வலியம 
குய்றந்த மினபகுளியின பிரியக வீ்தமும் 
அதிகரிககி்றது” எனும் முடிவுககு நம்மால் 
வ்முடியும். இந்த கூற்றா்னது ஆஸ்வால்ட் 
நீர்த்்தல் விதி எ்ன அறிைபபடுகி்றது.

 � வலியம குய்றந்த மினபகுளியுடன, 
ஒரு லபாது அைனியை லகாண்டுளள 
உபயப (CH3COONa)சேர்ககும்சபாது 
அந்த வலியம குய்றந்த மினபகுளியின 
(CH3COOH) பிரியக வீ்தம் 
குய்றகி்றது. இது லபாது அைனி வியளவு 
என்றயழககபபடுகி்றது.

 � ்தாஙகல் கய்ேல் எனபது, ஒரு வலியம 
குய்றந்த அமிெம் மறறும் அ்தன இயணகா்ம் 
(அல்ெது) ஒரு வலியம குய்றந்த கா்ம் 
மறறும் இயணஅமிெம் ஆகிைவறய்றக 
லகாண்டுளள கய்ேல் கெயவைாகும்.

 � ேமனபடுத்்தபபட்ட ேமநியெ 
ேமனபாட்டிலுளள  சவதிவிய்னககூறு 
குணகஙகயள அடுககுகளாக லகாண்ட, 
பகுதிககூறு அைனிகளின, சமாொர் 

போடச்சுருககம்
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லேறிவுகளின லபருககுத்ல்தாயக 
கய்தி்றன லபருககம் எ்ன 
வய்ைறுககபபடுகி்றது.

 � ்தாஙகல் தி்றன எனபது, ஒரு லிட்டர் 
்தாஙகல் கய்ேலின pH மதிபயப ஓ்ெகு 
மாறறுவ்தறகாக, அககய்ேலுடன 
சேர்ககபபடும் அமிெம் அல்ெது கா்த்தின 
கி்ாம் ேமா்னநிய்றகளின எண்ணிகயக 
எ்ன வய்ைறுககபபடுகி்றது. 

β= dB
d(pH)

 � லெனடர்ேன – செேல்பாக ேமனபாடு 
pH, அமிெத்்தாஙகல் கய்ேலில் 
⇒ +pH = pK loga

[உ��]
[அ�ல�]

கா்த்்தாஙகல் கய்ேலில் 

pOH = pK +logb

[உ��]
[கார�] � வலியமமிகு  கா்ம் மறறும் வலியம 

குய்றந்த அமிெத்தின உபபுகயள 
நீ்ாறபகுத்்தல்

K .K =Kh a w

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

2
 � வலியமமிகு அமிெம் மறறும் வலியம 

குய்றந்த கா்த்தின உபபு நீ்ாறபகுத்்தலில் 
விவாதிககபபட்டய்தப சபானச்ற, 
இந்த சநர்விலும், Kh  மறறும் Kb  ககு 
இயடசையுளள ல்தாடர்யப நம்மால் நிறுவ 
முடியும்.

  K .K =Kh b w

pH = 7 - 1
2  pK  1

2  log C.b −
 � வலியம குய்றந்த அமிெம் மறறும் 

வலியம குய்றந்த கா்த்தின உபபுகயள 
நீ்ாறபகுத்்தல்.

 K .K .K =Ka b h w

pH = 7 + 1
2  pK  pKa b−1

2 .

 மதிப்பீடு

சரியோன விலடலயத் கதரிவு கசயக
1. ஒரு Ag C O2 2 4  இன ல்தவிட்டிை கய்ேலில் உளள Ag+  அைனிகளின  லேறிவு 2.24 10 mol L-4 -1×  

எனில், Ag C O2 2 4   இன கய்தி்றன லபருகக மதிபபு (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. லவவசவறு லேறிவுகயளக லகாண்ட NaOH மறறும் HCl  கய்ேல்கயள, லவவசவறு 
க்னஅளவுகளில் கெநது பினவரும் கய்ேல்கள ்தைாரிககபபட்ட்ன. (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

 அவறறில் எந்த கய்ேலின pH மதிபபு 1 ஆக இருககும்? 

அ) iv ஆ) i இ) ii ஈ) iii
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3. 298K ல், நீரில் BaSO4 இன கய்தி்றன 2.42 10 gL-3 -1×  எனில் அ்தன கய்தி்றன லபருகக Ksp( )  
மதிபபு (NEET -2018). (BaSO4 இன சமாொர் நிய்ற =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. ல்தவிட்டிை Ca(OH)2 கய்ேலின pH மதிபபு 9 எனில்,  Ca(OH)2 இன கய்தி்றன லபருகக ( )spK
 
 

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

5. H2O மறறும் HF ஆகிை ப்ானஸ்டட் அமிெஙகளின இயண கா்ஙகள
அ) முய்றசை OH–  மறறும் H2FH+ ஆகிை்ன ஆ)முய்றசை H3O

+  மறறும் F–  ஆகிை்ன
இ) முய்றசை OH–  மறறும் F–   ஆகிை ஈ) முய்றசை H3O

+ மறறும் H2F
+ ஆகிை்ன

6. எது கா்க ்தாஙகல் கய்ேயெ உருவாககும்?
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. பினவரும் புளூச்ா சேர்மஙகளில் லூயிகா்மாக லேைல்படககூடிைது எது?( NEET – 2016)

அ) BF3 ஆ) PF3 இ) CF4 ஈ) SiF4

8. பினவருவ்னவறறுள லூயி கா்மாக லேைல்படா்தது எது?

அ) BF3 ஆ) PF3 இ) CO ஈ) F–

9. சோடிைம் ஃபார்சமட், அனிலீனிைம் குசளாய்டு மறறும் லபாட்டாசிைம் ேைய்னடு ஆகிைவறறின 
நீர்கய்ேல்கள முய்றசை

அ) அமிெம், அமிெம், கா்ம் ஆ) கா்ம், அமிெம், கா்ம்
இ) கா்ம், நடுநியெ, கா்ம் ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யெ

10. 0.10M லேறிவுயடை நீரிை பிரிடின கய்ேலில், பிரிடினிைம் அைனியை (C H NH)5 5

உருவாககககூடிை பிரிடின (C H N)5 5  மூெககூறுகளின ே்தவீ்தம் -9
b 5 5(K  for C H N= 1.7 10 )×

அ) 0.006% ஆ) 0.013% இ) 0.77% ஈ) 1.6%

11. ேம க்னஅளவுயடை, 1,2 மறறும் 3 எனும் pH  மதிபபுகயளக லகாண்ட மூனறு அமிெக கய்ேல்கள 
ஒரு கெனில் கெககபபடுகின்ற்ன. கெயவயில் உளள H+ அைனிச் லேறிவு என்ன?

அ) 3.7 10-2×  ஆ) 10-6  இ) 0.111 ஈ) இயவ எதுவுமல்ெ 
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12. 0.1M NaCl  கய்ேலில், கய்தி்றன லபருகக மதிபபு 1.6 10-10×  லகாண்ட  AgCl (s)  திண்மத்தின 
கய்தி்றன மதிபபு

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

13. லெட் அசைாயடடின கய்தி்றன லபருகக மதிபபு 3.2 10-8×  எனில், அ்தன கய்தி்றன மதிபபு

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

14. அய்றலவபபநியெயில் MY மறறும் NY3, ஆகிை கய்ைா்த உபபுகள6.2 10-13×  என்ற ேமமா்ன, Ksp  மதிபபுகயள லகாண்டுளள்ன. MY மறறும் NY3  ஆகிைவறய்றப லபாறுத்்தவய்யில் எந்த கூறறு 
உண்யமைா்னது?

அ) MY மறறும் NY3 ஆகிை உபபுகள தூை நீய்விட 0.5M KY கய்ேலில் அதிகம் கய்கின்ற்ன.

ஆ)  MY மறறும் NY3 ல்தாஙகலில் KY எனும் உபயப சேர்பபதி்னால் அவறறின கய்தி்றனகளில் 
எவவி்த வியளவும் உண்டாவதில்யெ.

இ) நீரில் MY மறறும் NY3 இ்ண்டின சமாொர் கய்தி்றன மதிபபுகளும் ேமம். 

ஈ) நீரில் MY யின சமாொர் கய்தி்றன, NY3 யின சமாொர் கய்தி்றய்னவிட குய்றவு.

15. ேம க்னஅளவுளள 0.1M NaOH மறறும் 0.01M HCl கய்ேல்கயள ஒன்றாக கெககும்சபாது 
கியடககும் கய்ேலின pH மதிபபு என்ன? 

அ) 2.0 ஆ) 3 இ) 7.0 ஈ) 12.65

16. ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெத்தின பிரியக மாறிலி மதிபபு 1 10-3×  . pH = 4 எனும் மதிபபு லகாண்ட 
ஒரு ்தாஙகல் கய்ேயெ ்தைாரிகக ச்தயவைா்ன  [அ�ல�]

[உ��] விகி்தம்

அ) 4:3 ஆ) 3:4 இ) 10:1 ஈ) 1:10 

17. 10 M KOH-5  கய்ேலின  pH மதிபபு

அ) 9 ஆ) 5 இ) 19 ஈ)  இயவ எதுவுமல்ெ 

18. H PO2 4
-  இன இயண கா்ம்

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

4

2-

19. பினவருவ்னவறறுள எது லெளரி– ப்ானஸ்டட் அமிெமாகவும், கா்மாகவும் லேைல்பட முடியும்?

அ) HCl  ஆ) SO4
2−  இ) HPO4

2− ஈ) Br-

20. ஒரு நீரிை கய்ேலின pH மதிபபு பூஜ்ஜிைம், எனில் அந்த கய்ேல்
அ) சிறி்தளவு அமிெத்்தனயம லகாண்டது
ஆ) அதிக அமிெத்்தனயம லகாண்டது
இ) நடுநியெத் ்தனயம லகாண்டது
ஈ) கா்த் ்தனயம லகாண்டது
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21. ஒரு வலியம குய்றந்த அமிெம் மறறும் அ்தன உபபுகயள லகாண்டுளள ஒரு ்தாஙகல் கய்ேலின 
யெட்்ஜன அைனிச் லேறியவ குறிபபிடுவது

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��]

22. பினவருவ்னவறறுள அம்சமானிைம் அசிட்சடட்டின நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தத்ய்த குறிபபிடும் ேரிைா்ன 
ல்தாடர்பு எது ?

அ) h = 
K
C

h  ஆ) h = 
K
K

a

b

 இ) w

a b

K
h = 

K .K
 ஈ) h = 

K .K
K
a b

w

23. NH4OH இன பிரியக மாறிலி  மதிபபு 1.8 10
-5×  எனில், NH4Cl  இன நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலி மதிபபு 

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

பின்வரும் வினோககளுககு விலடயளி:
1. லூயி அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகள என்றால் என்ன? ஒவலவானறிறகும் இ்ண்டு எடுத்துககாட்டுகள 

்தருக.

2. அமிெஙகள மறறும் கா்ஙகள பறறிை லெளரி–ப்ானஸ்டட் லகாளயகயை விளககுக.

3. பினவரும் நீரிை கய்ேல்களில் நிகழும் விய்னகளில் இயணஅமிெ-கா் இ்ட்யடகயள 
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 மூெககூறின  அமிெத்்தனயமககா்ன கா்ணம் கூறு. ப்ானஸ்டட் – லெளரி லகாளயகயின 
அடிபபயடயில், அ்தன இயண கா்த்ய்த கண்டறிக.

5. CuSO4 கய்ேலுடன நீர்த்்த அம்சமானிைாயவ சேர்ககும்சபாது, லடட்்ாஅம்யமனகாபபர்(II) 
அயணவு உருவாவ்தால் கய்ேல் அடர் நீெ நி்றமாக மாறுகி்றது.

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

3 3 4 (aq)
2+

 , 

H2O மறறும் NH3 ஆகிைவறறில் எது வலியமமிகு லூயி கா்ம்?

6. ஒரு நீர் மாதிரியில் உளள யெட்்ாகயேடு அைனிச் லேறிவு  2.5 10 M-6×  எ்ன கண்டறிைபபட்டுளளது. 
கய்ேலின ்தனயமயை கண்டறிக.

7. ஒரு ஆயவக உ்தவிைாளர், 25 Co  லவபபநியெயில், கணககிடபபட்ட அளவுளள HCl வாயுயவ 
சேர்த்து [H O ]= 4 10 M3

+ -5×  லேறிவு லகாண்ட கய்ேயெ ்தைாரித்்தார். அந்தக கய்ேல் 
நடுநியெத்்தனயம லகாண்ட்தா (அல்ெது) அமிெத்்தனயம லகாண்ட்தா (அல்ெது) கா்த்்தனயம 
லகாண்ட்தா?

8.  0.04 M HNO3 கய்ேலின pH மதிபயப கண்டுபிடி
9. கய்தி்றன லபருககம் வய்ைறு.

10. நீரின அைனிப லபருககம் வய்ைறு. அய்ற லவபபநியெயில் அ்தன மதிபயப ்தருக.

11. லபாது அைனி வியளயவ ஒரு எடுத்துககாட்டுடன விளககுக.
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12. ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதிககா்ன ேமனபாட்யடத் ்தருவி.

13. pH வய்ைறு.

14. -31.5×10 M  Ba (OH)
2
கய்ேலின pH மதிபயப கணககிடுக.t

15. 50ml க்னஅளவுயடை 0.025M KOH கய்ேலுடன 50ml க்னஅளவுயடை 0.05M HNO3 கய்ேல் 
சேர்ககபபடுகி்றது. இறுதியில் லப்றபபட்ட கய்ேலின pH மதிபயப கணககிடுக.

16. HCN இன Ka மதிபபு 10-9 எனில் 0.4M HCN கய்ேலின pH மதிபபு என்ன?

17. 0.1 M அம்சமானிைம் அசிட்சடட் கய்ேலின நீ்ாறபகுபபு வீ்தம் மறறும் pH மதிபயப கணககிடுக. 
K =K =1.8 10a b

-5×  எ்ன லகாடுககபபட்டுளளது.
18. வலியமமிகு அமிெம் மறறும் வலியம குய்றந்த கா்த்திலிருநது உருவாகும் உபபின  

நீ்ாறபகுத்்தல் மாறிலி மறறும் நீ்ாறபகுத்்தல் வீ்தம் ஆகிைவறறிறகா்ன ேமனபாடுகயள ்தருவி.
19. Ag2CrO4 ன கய்தி்றன லபருகக மதிபபு 1 10-12×  ஆகும். 0.01M AgNO3 கய்ேலில் Ag2CrO4 ன 

கய்தி்றய்ன கணககிடுக.
20. Ca (PO )3 4 2  இன கய்தி்றன லபருககத்திறகா்ன ேமனபாட்யட எழுதுக.
21. CaF2(s) ஐ நீரில் கய்த்து ஒரு ல்தவிட்டிை கய்ேல் ்தைாரிககபபடுகி்றது. அககய்ேலில் 

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

22. AgCl ன Ksp  மதிபபு 1 8 10 10. × −  எனில், 1 M AgNO3 கய்ேலில் சமாொர் கய்தி்றய்னக 
கணககிடுக 

23. சிெவர் குச்ாசமட்டின ஒரு குறிபபிட்ட ல்தவிட்டிை கய்ேொ்னது பினவரும் லேறிவுகயள 
லகாண்டுளளது. [Ag ]=5 10+ -5×  மறறும் [CrO ] =4.4 10 M.4

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

24. Hg Cl .2 2  இன கய்தி்றன லபருககத்திறகா்ன ேமனபாட்யட எழுதுக. 

25. Ag2CrO4 ன கய்தி்றன லபருகக மதிபபு 1.1 10
-12× .  ஆகும். 0.1M K2CrO4 கய்ேலில் Ag2CrO4 ன 

கய்தி்றன என்ன ?
26. 0.150 L  க்னஅளவுயடை  0.1M Pb(NO3)2 மறறும் 0.100 L  க்னஅளவுயடை  0.2M NaCl கய்ேல் 

ஆகிைவறய்ற ஒன்றாக கெககும்சபாது வீழ்படிவு உருவாகுமா? K (PbCl )=1.2 10 .sp 2
-5×

27. Al(OH)3 ன Ksp மதிபபு 1 10 M-15× . NH4Cl மறறும் NH4OH ்தாஙகல் கய்ேயெ சேர்ககும்சபாது 
எந்த pH மதிபபில் 1.0 10 M Al-3 3+×  வீழ்படிவாகும்?
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 தாங்கல் மற்றும்  pH

  

படி  – 1 
க்காடுக்கப்பட்டிருககும் உரலி / விரரவுக குறியீட்ரடைப ்பயன்படுததி “uoregon” எனனும் இரையப 
்பக்கததிற்குச் கெனறவுடைன, ்கீழே இருககும் ்பாடைம் ழதானறும். (ழதரவகயனில் Adobe flash player ரய 
அனுமதிக்கவும்.)

படி – 2 
இபழ்பாது Acid/Base (Box 1) எனனும் அட்டைவரையில் ழதானறும் கதாிவு்களில் ஒனரறத ழதர்வு கெய்து 
க்காளளவும். அழதழ்பால் salt (Box 2) எனனும் அட்டைவரையிலும் ஒரு கதாிரவத ழதர்வுஸ் கெய்்க.ழமலும் 
molarity (Box 3) மற்றும் volume  (Box 4) என்பதில் அளவு்கரளத தாங்கலுக்கா்கத ழதர்வு கெய்து க்காள்க. 

படி – 3
இபழ்பாது தாங்கலின pH மதிபர்ப அறிய ‘Insert Probe’ (Box 5)  என்பரதச் கொடுக்கவும். pH மதிபபு 
அளவிடைப்பட்டு pH மானியில் கதாியும். அளவிட்டைதிற்குப ்பின, ‘Remove Probe”  (Box 5) என்பரதச் 
கொடுக்கி pH மானிரய இயல் நிரைககுக க்காண்டுவரவும்.
படி – 4
இபழ்பாது கவவழவறு மூைககூறு்களின molarity மற்றும் volume –்கரள மாற்றி அவற்றின pH மதிபர்ப 
அளவிடைைாம்.

இக்கருவிரயப ்பயன்படுததித 
தாங்கரைத தூண்டிவிட்டு 

அதன pH மதிபர்ப 
அளக்கைாம்.

உரலி :
http://pages.uoregon.edu/
tgreenbo/pHbuffer20.html

இலணயச் கசயல்போடு
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 
இந்த பாடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்னர் ,  

 � மினபகுளிக் கயைசலின கடத்துத்தி்றய்ன 
கண்டுணர்்தல்.   

 � மின்தயட, கடத்துத்தி்றன, சமா்ன 
கடத்துத்தி்றன மறறும் மமாலார் 
கடத்துத்தி்றன ஆகிை சசாறகூறுகயை 
வயைைறுத்்தல். 

 � கயைசலின சசறியவப சபாறுத்து 
கடத்துத்தி்றன மாறுபடு்தயல விைக்கு்தல்.

 � மகால்ைாஷ் விதியை பைனபடுத்தி, 
அைவிலா நீர்த்்தலில் வலியம குய்றந்த 
மினபகுளியின  கடத்துத்தி்றய்ன 
கணக்கிடு்தல்.  

 � மினமவதிக் கலய்ன விவரித்்தல்.
 � மினமவதிக் கலன மறறும் மின்னாறபகுபபுக் 

கலன ஆகிைவறய்ற மவறுபடுத்து்தல்.  
 � IUPAC மினகல குறியீடுகயைப பைனபடுத்தி 

கால்வானிக் மினகலய்ன குறிபபிடு்தல் 
 � செர்னஸ்ட் சமனபாட்யட வருவித்்தல் 

மறறும் அ்தய்னப பைனபடுத்தி 
மினகலத்தின E மதிபயப கணக்கிடு்தல்.  

 � மின்னாறபகுத்்தல் பறறிை ஃபாைமட 
விதிகயை வயைைறுத்்தல்.

 � மினகலஙகளின கட்டயமபயப விைக்கு்தல்.  
 � அரித்்தல் சசைல்முய்றயை ஒரு மினமவதிக் 

சசைல்முய்றைாக விைக்கு்தல்.
ஆகிை தி்றனகயை மாணவர்கள் சபறுவர்.

வால்டர் ஹெர்்மன் ஹெர்ஸ்ட் 

வால்டர் ஹெர்்மன் ஹெர்ஸ்ட்  என்்பவர் ஒரு 

ஹெர்்மனைச் சார்ந்து வவதியியல அறிஞர் 

ஆவார். அவர் வ்மலும் இயற்யியலில ஹவப்ப 

இயக்கவியல இயற்வவதியியல மின் 

வவதியியல ்மற்றும் தி்ட நினைன்ம வவதியியல 

ஆகியவற்றிலும் ்பை ்பங்காற்றியுள்ார். 

அவரின் ஹெர்ஸ்ட் ஹவப்பக ஹ்காளன்க ஹவப்ப 

இயக்கவியலின் மூன்்ாம் விதியினை நிறுவ 

வழிவகுத்தவ்தாடு ்மட்டு்மலைா்மல 1920 

ல வவதியிலுக்காை வொ்பல ்பரிசினையும் 

அவருககு ஹ்பற்றுத்தந்்தது. 1887ல அவர் 

ஹெர்ஸ்ட் ச்மன்்பாட்ன்டயும் வருவித்தளித்தார். 

வ்மலும் இரு ச்மஹசறிவற்் ்கனைசல்களில 

உள் அயனி்கள, அயனி்கள ்மட்டுவ்ம 

விைவும் ஒரு சவ்விைால பிரிக்கப்படும் வ்பாது 

உண்டாகும் மின் அழுத்தததின் ்மதிபபினைக 

்கணககி்டவும் ஹெர்ஸ்ட் ச்மன்்பாட்டினை 

அளித்தார். அவருன்டய ச்மன்்பாடு ஹசல 

உ்டலகூறு இயல ்மற்றும் ெைம்பு உயியரியலில 

அதி்க அ்வில ்பயன்்படுத்தப்படுகி்து.

9 மின் நேதியியல்அலகு
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போட அறிமுகம்

ொம் ெம் அன்றாட வாழ்வில் பல சபாருட்கயை காண்கிம்றாம், மின கடத்துத்தி்றனின 
அடிபபயடயில்  அவறய்ற கடத்திகள், குய்றக் கடத்திகள் மறறும் மினகடத்்தாப சபாருட்கள் எ்ன 
வயகபபடுத்்த முடியும். மின்னாற்றயல, ஒரிடத்திலிருநது மறச்றாரு இடத்திறகு சகாண்டு சசல்ல 
காபபர், அலுமினிைம் மபான்ற மினகடத்திகளும்,  ஸ்விட்்சகள், சுறறுப பலயககளில் (circuit 
boards) PVC, மபக்கயலட் மபான்ற மினகடத்்தாப சபாருட்களும் பைனபடுத்்தபபடுவய்தயும் நீஙகள் 
கவனித்திருக்கலாம். மின்னாற்றல் எவவாறு உருவாக்கபபடுகி்றது எனபய்த நீ அறிவாைா? சவபப 
இைக்கவிைலின மு்தல் விதிபபடி, ஆற்றயல ஆக்கமவா அழிக்கமவா இைலாது, ஆ்னால் ஒருவயகைா்ன 
ஆற்றயல மறச்றாரு வயகைா்ன ஆற்றலாக மாற்ற இைலும் எனபய்த ொம் அறிமவாம். மின்னாற்றயல 
ெம்மால் புதி்தாக உருவாக்க இைலாது, ஆ்னால் பலவயககளில், அ்தாவது,சூரிை ஆற்றல், காற்றாயல 
ஆற்றல், கடலயல ஆற்றல் ஆகிைவறய்ற மின்னாற்றலாக மாறறுவ்தன மூலம்  அ்தய்ன சப்ற முடியும். 
மினகலஙகளில் மவதி ஆற்றயல, மின்னாற்றலாக மாறறுவதும் இத்்தயகை சசைல்முய்றகளில் 
ஒன்றாகும். மினகலஙகைற்ற ெவீ்ன ச்தாழிறநுட்ப உலயக ெம்மால் கறபய்ன கூட சசயை இைலாது. 
எ்னமவ, இந்த ஆற்றல் பரிமாற்றத்திறகு அடிபபயடைா்ன சகாள்யககயை அறிநதுசகாள்வது மிக 
முக்கிைமா்னது. மின்னாற்றல் கடத்து்தல், மின்னாற்றயல மவதிஆற்றலாகவும், மவதி ஆற்றயல 
மின்னாற்றலாகவும் மாறறு்தல் ஆகிைவறய்ற பறறி கறகும் மவதிைலின  ஒரு பிரிவு மினமவதியிைல் 
என்றயைக்கபபடுகி்றது. மினமவதி விய்னகள் எனபயவ ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்னகைாகும்.
மமலும், அவறறில் ஒரு சபாருளிலிருநது மறச்றாரு சபாருளுக்கு 
எலக்ட்ைானகள் பரிமாற்றம் நிகழ்கி்றது. 

இந்தப பாடப பகுதியில், மின கடத்துத்தி்றன, மினகலஙகயை 
கட்டயமத்்தல் மறறும் மினமவதி விய்னகளுடன ச்தாடர்புயடை 
சவபப இைக்கவிைல் சகாள்யககள் ஆகிைவறய்ற பறறி ொம் 
கறக உள்மைாம்.
9.1 மின்பகுளிக கரைசலின்  கடத்துத்தி்றன்

மசாடிைம் குமைாயைடு, சபாட்டாசிைம் குமைாயைடு 
மபான்ற மினபகுளிகயை, நீர் மபான்ற கயைபபானகளில் 
கயைக்கும்மபாது அயவ முழுவதுமாக பிரியகையடநது 
அவறறின அைனிக் கூறுகயை (மெைைனிகள் மறறும் 
எதிைைனிகள்).  உருவாக்குகின்ற்ன எனபய்த முன்னமை 
கற்றறிநம்தாம். இத்்தயகை மினபகுளிக் கயைசல்களில் 
மினபுலத்ய்த சசலுத்தும்மபாது, அவறறிலுள்ை அைனிகள் 
ஒரு மினமுய்னயிலிருநது மறச்றாரு மினமுய்னக்கு 
மினனூட்டத்ய்த ்தாஙகி்ச சசல்வ்தன மூலம் மினசாைத்ய்த 
கடத்துகின்ற்ன. மினகடத்துக் கலய்ன (conductivity cell)  (படம் 
9.1) பைனபடுத்தி, மினபகுளிக் கயைசலின  கடத்துத்தி்றன  
அைவிடபபடுகி்றது. மினகடத்துக் கல்னா்னது மினபகுளிக் 
கயைசலில் மூழ்கயவக்கபபட்டுள்ை இைண்டு மினமுய்னகயைக் 
சகாண்டுள்ைது. இது உமலாக கடத்திகயைப மபாலமவ  ஓம் 
விதிக்கு கீழ்படிகி்றது. அ்தாவது, மா்றா்த சவபபநியலயில், ஒரு 
மினகலத்தின வழிமை பாயும் மினம்னாட்டமா்னது (I), அந்த 

�ளா��ன�
���ைன
(பர��-A)

��ப��

கைரச�

படம் 9.1 மின்கடத்துக கலன்
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மினகலத்தின மின்னழுத்்த மவறுபாட்டிறகு (V) மெர்விகி்தத்திலிருக்கும். 

i.e., I  Vα  (or) I = V
R

  V = IR ⇒  .....(9.1)

இஙகு ‘R’ எனபது ஓம் (Ω) அலகில் கயைசலின மின்தயட. 
மின்தயட எனபது மினம்னாட்டத்திறகு எதிைாக மினகலன அளிக்கும் எதிர்பபு ஆகும். 

நியம மின்்தரட (ρ ) 
‘l ’ இயடசவளியில் பிரித்து யவக்கபபட்டுள்ை, (A) குறுக்குசவட்டுபபைபபு சகாண்ட இைண்டு 

மினமுய்னகளுக்கியடமை மினபகுளிக்கயைசல் நிைம்பிை மினகடத்துக் கலய்ன ொம் கருதுமவாம். 
உமலாக கடத்திகயைப மபானம்ற, மினபகுளிக் கயைசலின மின்தயடைா்னது, நீைத்திறகு (l ) 
மெர்விகி்தத்திலும், குறுக்குபபைபபிறகு (A) எதிர்விகி்தத்திலும் அயமகி்றது. 

 

R  
A

R =  
A

 

α

ρ

l

l
 (9.2)

இஙகு ρ  (rho)  எனபது நிைம மின்தயட அல்லது மின்தயட எண் 
என்றயைக்கபபடுகி்றது. இது மினபகுளியின ்தனயமயை சபாறுத்து அயமகி்றது.

l
A

 1 m-1= ,  எனில், ρ = R . நிைம மின்தயட எனபது ”ஓைலகு குறுக்குபபைபபு 
மறறும், ஓைலகு நீைத்திறகுள் அயடபட்ட 
மினபகுளிக் கயைசலின மின்தயட எ்ன 
வயைைறுக்கபபடுகி்றது. விகி்தம் l

A






 ஆ்னது 
கலமாறிலி என்றயைக்கபபடுகி்றது. நிைம 
மின்தயடயின அலகு ஓம்.மீட்டர் (Ωm).
கடத்துத்தி்றன் 

மின்தயடயை விட கடத்துத்தி்றய்ன பைனபடுத்துவது மிகவும் வசதிைா்னது. ஒரு மினபகுளிக் 
கயைசலின கடத்துத்தி்றன எனபது அ்தன மின்தயடயின ்தயலகீழ் 1

R( )  மதிபபாகும். கடத்துத்தி்றனின 
SI அலகு யசசமன (S).

C = 1
R

 ..... (9.3)

(9.2) லிருநது  (R)  மதிபயப (9.3) ல் பிைதியிட 

⇒  i.e., C = 1 . A
ρ l  .....(9.4)

நிைம மின்தயடயின ்தயலகீழி  
1

ρ( )  எனபது 
நிைம கடத்துத்தி்றன (அல்லது) மினகடத்து எண் 

என்றயைக்கபபடுகி்றது. இது கபபா κappa ( )κ  எனும் 
குறியீட்டால் குறிக்கபபடுகி்றது .  � �1

ρ ��  எனும் மதிபயப 

படம் 9.2 ஒைலகு க்னஅைவுயடை மினபகுளிக் 
கயைசலின கடத்துத்தி்றன

1m

1m

1m

��ப���
கைரச� 

 

 = 1  . 
A

  1
ohm

 . m
m

 ohm  m  = mho m

2

-1 -1 -

κ

κ
R

l 





= 11 -1 (or) Sm

�� அல�
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சமனபாடு (9.4) ல் பிைதியிட்டு மாறறி எழுதும்மபாது.Substitute 1  in equation (9.4) and rearranging 

  = C

ρ
κ

κ

=

⇒ .  
A

                                              l





......( . )9 5

A = 1m2 மறறும்  l = 1m  எனில்  κ = C. .
நிைம கடத்துத்தி்றன எனபது ஓைலகு க்னஅைவுயடை மினபகுளிக் கயைசலின கடத்துத்தி்றன 

எ்ன வயைைறுக்கபபடுகி்றது. (படம் 9.2). நிைம கடத்துத்தி்றனின SI அலகு  Sm-1 . 
எடுத்துககோட்டு 

ஒரு மினகடத்துக் கலனிலுள்ை இைண்டு பிைாட்டி்ன மினமுய்னகளுக்கு இயடபபட்ட தூைம் 1.5 
சச.மீ. ஒவசவாரு மினமுய்னயும் குறுக்குப பைபபும் 4.5 ச.சச.மீ எனக.  0.5 N மினபகுளிக் கயைசலுக்கு 
மினகலத்ய்த பைனபடுத்தி கண்டறிைபபட்ட  மின்தயட மதிபபு 15 Ω  எனில், கயைசலின நிைம 
கடத்துத்தி்றன மதிபயப காண்க. 
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 நமோலோர் கடத்துத்தி்றன் ( )mΛ

சவவமவறு சசறிவுயடை கயைசல்கள், குறிபபிட்ட க்னஅைவில் சவவமவறு 
எண்ணிக்யகயிலா்ன மினபகுளி அைனிகயைக் சகாண்டுள்ை்தால் அவறறின நிைம கடத்துத்தி்றன 
மதிபபுகளும் சவவமவ்றாக உள்ை்ன. எ்னமவ, மமாலார் கடத்துத்தி்றன ( )mΛ  என்றயைக்கபபடும் 
புதிை எண்ணைவு புகுத்்தபபட்டது. 

 V m3  க்ன அைவில் 1 மமால் மினபகுளி கயைநதுள்ை கயைசயலக் சகாண்டுள்ை 
மினகடத்துக் கலய்ன கறபய்ன சசயமவாம். அத்்தயகை அயமபபின கடத்துத்தி்றன மமாலார் 
கடத்துத்தி்றன ( )mΛ  என்றயைக்கபபடுகி்றது

1 m3  க்னஅைவுள்ை மினபகுளிக் கயைசலின கடத்துதி்ற்னா்னது  நிைம கடத்துத்தி்றன ( )κ  
என்றயைக்கபபடுகி்றது எனபய்த சறறு முன்னர் ்தான ொம் கறம்றாம். எ்னமவ, மமமல குறிபபிட்ட V m3  
க்னஅைவுள்ை மினபகுளிக் கயைசலின கடத்துதி்றய்ன ( )mΛ  பினவரும் சமனபாடு குறிபபிடுகி்றது. 

( ) =   VmΛ κ ×   .....(9.6)

ொமறிந்தபடி � � � �
� �

fiubghUë‹ nkhš v©â¡if
=

fiurè‹ fdmsÎ my»š3

n
M

V dm  
ேமாலா���

எ்னமவ, 1 மமால் கயைசபாருயைக் சகாண்டுள்ை கயைசலின க்னஅைவு 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)

மமறகண்ட சமனபாடா்னது, நிைம கடத்துத்தி்றன, மினபகுளிக்கயைசலின சசறிவுகைால் ஆ்ன 
மமாலார் கடத்துத்தி்றன மதிபயப ்தருகி்றது. 

எடுத்துககோட்டு 

25C.  சவபபநியலயில் 0.025M சசறிவுயடை நீர்த்்த கால்சிைம் குமைாயைடு கயைசலின மமாலார் 
கடத்துத்தி்றய்ன கணக்கிடுக. கால்சிைம் குமைாயைடு கயைசலின நிைம கடத்துத்தி்றன மதிபபு 
12 04. .  10  Sm-2 -1×

மமாலார் கடத்துத்தி்றன 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

-5 2

( )

×
0 025.
mmol-1

்தன் மதிப்பீடு : 1 
25C  சவபபநியலயில் 0.01M சசறிவுயடை நீர்த்்த KCl  கயைசலின மமாலார் 

கடத்துத்தி்றய்ன கணக்கிடுக.  25C  சவபபநியலயில் KCl கயைசலின  நிைம கடத்துத்தி்றன 
மதிபபு 14 114 10 2. × - - Sm 1 .

9.1.2 சமோன கடத்துத்தி்றன் ( )Λ

சமா்ன கடத்துத்தி்றன எனபது “ ஒரு மீட்டர் இயடசவளியில் அயமநதுள்ை இைண்டு 
மினமுய்னகளுக்கியடமை நிைம்பியுள்ை, ஒரு கிைாம்சமா்ன எயட மினபகுளியை சகாண்டுள்ை ‘V’ மீ3 
க்ன அைவுயடை கயைசலின கடத்துத்தி்றன” எ்ன வயைைறுக்கபபடுகி்றது. 

சமா்ன கடத்துத்தி்றனுக்கும், நிைம கடத்துத்தி்றனுக்கும் இயடமை உள்ை ச்தாடர்பு கீமை 
சகாடுக்கபபட்டுள்ைது.

 Λ=  (Sm )  10  ( )  m
N

-1 -3 -1 3κ × �ரா� சமான�
 .....(9..9)

இஙகு κ  எனபது நிைம கடத்துத்தி்றன மறறும் N எனபது ொர்மாலிட்டியில் குறிபபிடபபடும் 
மினபகுளிக் கயைசலின  சசறிவு.
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்தன் மதிப்பீடு : 2 
0.15M சசறிவுயடை மினபகுளி கயைசலின மின்தயட 50 Ω.  அக்கயைசலின நிைம 

கடத்துத்தி்றன 2.4 Sm-1 .  அம்த மினகடத்துக் கலய்னக் சகாண்டு அைவிடபபட்ட,  0.5 N சசறிவுயடை 
அம்த மினபகுளிக் கயைசலின மின்தயட  480 Ω ஆகும். 0.5 N சசறிவுயடை மினபகுளி  கயைசலின 
சமா்ன கடத்துத்தி்றய்ன கணக்கிடுக. 
 சகாடுக்கபபட்டது

 

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 மின்பகுளிக கடத்துத்தி்றரன போதிககும் கோைணிகள் 
கயைசபாருளின எதிசைதிர் மினசுயமயை சபறறுள்ை அைனிகளுக்கியடமை இயடயீடு 

அதிகரிக்கும்மபாது, கடத்துத்தி்றன மதிபபு குய்றயும்.
 z அதிக மினகாபபு மாறிலியை (dielectric constant) சகாண்ட கயைபபானில் கயைசல் அதிக 

கடத்துத்தி்றய்னக் சகாண்டுள்ைது. 
 z கடத்துத்தி்றன மதிபபு, ஊடகத்தின பாகுநியலத் ்தனயமக்கு எதிர்விகி்தத்திலிருக்கும். அ்தாவது, 

பாகுநியலத்்தனயம குய்றயும்மபாது கடத்துத்தி்றன அதிகரிக்கி்றது. 
 z சவபபநியல அதிகரிக்கும்மபாது மினபகுளிக் கயைசலின, கடத்துத்தி்றனும் அதிகரிக்கி்றது. 

சவபபநியல அதிகரிக்கும்மபாது அைனிகளின இைக்க ஆற்றல் அதிகரிபப்தால், எதிசைதிர் மினசுயம 
சகாண்ட அைனிகளுக்கியடபபட்ட கவர்்சசி வியசகள் குய்றகி்றது. இ்த்னால், கடத்துத்தி்றன 
அதிகரிக்கி்றது. 

 z ஒரு கயைசலின மமாலார் கடத்துத்தி்றன மதிபபு நீர்த்்தலின மபாது அதிகரிக்கி்றது. ஏச்னனில், 
ஒரு வலியமமிகு மினபகுளியை நீர்க்கும்மபாது அைனிகளுக்கியடபபட்ட கவர்்சசி வியசகள் 
குய்றகின்ற்ன. ஒரு வலியமகுய்றந்த  மினபகுளிக்கு, நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது  பிரியக வீ்தம் 
அதிகரிக்கி்றது.
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9.1.4 அயனிக கரைசல்களின் கடத்துத்தி்றரன அளவிடல்  
நீஙகள் இைறபிைல் சசயமுய்ற 

பாடத்தில், மீட்டர் சம்ன்சசுறய்ற பைனபடுத்தி 
ஒரு உமலாக கம்பியின நிைம மின்தயடயை 
அைவிடு்தயலப பறறி கறறிருபபீர்கள். 
வீட்ஸ்மடான சம்ன்சசுறறு சகாள்யகயின 
அடிபபயடயில்்தான இது இைஙகுகி்றது 
எனபய்த ொம் அறிமவாம். இம்தமபால, 
வீட்ஸ்மடான சம்ன்சசுறறு அயமபயப 
சகாண்டு ஒரு மினபகுளிக் கயைசலின 
கடத்துத்தி்றன அைவிடபபடுகி்றது. 
இதில் ஒரு மின்தயடக்கு பதிலாக  
கடத்துத்தி்றன  அறிைமவண்டிை மினபகுளிக் 
கயைசல் நிைம்பிை மினகடத்து கலன 
இயணக்கபபடுகி்றது..

ஒரு உமலாக கம்பியின நிைம 
மின்தயடயை அைவிடும்மபாது DC 
மினசாைம் பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. 
இஙகு, மினகடத்துக் கலனவழிமை 
DC மினசாைத்ய்த சசலுத்தும்மபாது, 
கலனில் எடுத்துக்சகாள்ைபபட்ட கயைசல் 
மின்னாறபகுத்்தலுக்கு உள்ைாகி்றது. எ்னமவ, 
மின்னாறபகுத்்தயல ்தடுக்கும் சபாருட்டு AC 
மினசாைம் பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

படம் 9.3 ல் காட்டிைவாறு மின்தயட  ச்தரிந்த மின்தயடகள் P, Q , நியலைற்ற மின்தயட S மறறும் 
மினகடத்து மினகலன ஆகிைவறய்றக் சகாண்டு வீட்ஸ்மடான சம்ன்சசுறறு அயமக்கபபடுகி்றது. 
(இதில் எடுத்துக்சகாள்ைபபட்ட மினபகுளிக் கயைசலின மின்தயட R எ்னக் சகாள்க). A மறறும் C 
ஆகிை சநதிபபுகளுக்கியடமை ஒரு AC மினமூலம் (550 Hz மு்தல் 5 KHz வயை ) இயணக்கபபடுகி்றது. 
‘B’ மறறும் ‘D’ ஆகிை சநதிபபுகளுக்கியடமை ஒரு ்தகுந்த உணர்கருவி E ( ச்தாயலமபசி சசவி உணர் 
கருவி) இயணக்கபபட்டுள்ைது.

சம்ன்சசுற்றா்னது சமநியலயை அயடயும்வயை நியலைற்ற மின்தயட ‘S’ ஆ்னது 
சரிசசயைபபடுகி்றது. இந்த நியலயில் உணர்கருவி வழிமை மினம்னாட்டம் பாயவதில்யல. 

சமநியலயில்,

 

P
Q  = R

S
R = P

Q  S ∴ ×
 .....(9.10)

ச்தரிந்த மின்தயடகள் P, Q மறறும் சமநியலயில் மமறகாண் சமனபாடு (9.10) ஐக் 
சகாண்டு அைவிடபபட்ட S மதிபபு ஆகிைவறறிலிருநது மினபகுளிக் கயைசலின மின்தயட (R) 
கணக்கிடபபடுகி்றது. 

E

P Q

S

A

B

C

D
��கட���ற�
��கல� 

�� ெவ�ப�ைல�
�ரா�� 

��ப���
கைரச�
(��தைட = R)  

��ட வைரபட�படம் 9.3 வீட்்நடோன் சமனச்சுறறில் 
மின்கடத்துக கலனின்  மோதிரி ேரைபடம்
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கடத்துத்தி்றன் கணககிடல்:
 பினவரும் சமனபாட்யட பைனபடுத்தி மின்தயட மதிபபிலிருநது, ஒரு மினபகுளிக் கயைசலில் 

நிைம கடத்துத்தி்றன (அல்லது ) மினகடத்து எண் மதிபயப கணக்கிட முடியும்.

κ = 1
R A

l





[∵ 9.5]சம�பா�

வைக்கமாக மினகல மாறிலி l
A

 மதிபபா்னது மினகல ்தைாரிபபாைர்கைால் குறிக்கபபடுகி்றது. 

மா்றாக, சசறிவு மறறும் நிைம கடத்துத்தி்றன மதிபபுகள் ச்தரிந்த KCl கயைசயல பைனபடுத்தியும் 

கலமாறிலியின மதிபயப கணக்கிடலாம்.
எடுத்துககோட்டு

0.1M KCl கயைசயல பைனபடுத்தி கண்டறிைபபட்ட மினகடத்து கலனின மின்தயட  190 Ω (0.1M 
KCl கயைசலின நிைம கடத்துத்தி்றன மதிபபு 1.3 Sm-1  ). அம்த கலனில் 0.003M சசறிவுள்ை மசாடிைம் 
குமைாயைடு கயைசயல நிைபபும்மபாது,அைவிடபபட்ட மின்தயட மதிபபு 6.3KΩ. இயவ இைண்டும் 
ஒமை குறிபபிட்ட சவபபநியலயில் கண்டறிைபபட்ட அைவீடுகைாகும். NaCl கயைசலின நிைம மறறும் 
மமாலார் கடத்துத்தி்றன மதிபபுகயை கணக்கிடுக. 
சகாடுக்கபபட்டது 

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 சசறிரேப் சபோறுத்து  நமோலோர் கடத்துத்தி்றனில் ஏறபடும் மோற்றம்
பிைட்ரி்ச மகால்ைாஷ் எனபவர் சவவமவறு சசறிவுகயைக் சகாண்ட சவவமவறு மினபகுளிக் 

கயைசல்களின மமாலார் கடத்துத்தி்றனகயை ஆைாயந்தார். நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது ஒரு 
மினபகுளிக் கயைசலின மமாலார் கடத்துத்தி்றன மதிபபும் அதிகரிக்கி்றது எனபய்த அவர் கண்டறிந்தார். 
இய்த சரிைாக புரிநது சகாள்வ்தறகாக ஒரு மசா்தய்ன முடிவுகள் பினவரும் அட்டவயணயில் 
சகாடுக்கபபட்டுள்ைது.
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சசறிவு (M)
நமோலோர் கடத்துத்தி்றன் ( 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

மமறகாண் முடிவுகளின அடிபபயடயில், மமாலார் கடத்துத்தி்றன ( )Λm  மறறும் மினபகுளிக் 
கயைசலின சசறிவு (C) ஆகிைவறறிறகியடமைைா்ன எளிை ச்தாடர்யப  மகால்ைாஷ் வருவித்்தார். 
 Λ Λm m  - k C=   .....(9.11)

மமறகாண் சமனபாடா்னது y = mx + c வடிவிலுள்ை  மெர்மகாட்டு சமனபாடாகும். எ்னமவ, Λm  
Vs C  வயைபடமா்னது ஒரு மெர்மகாட்யட ்தருகி்றது. இ்தன சாயவு –k மறறும் y அ்சசு சவட்டுத்துண்டு  
Λm
 . இஙகு Λm

  எனபது வைம்பு நியல மமாலார் கடத்துத்தி்றன என்றயைக்கபபடுகி்றது. அ்தாவது,  
மமாலார் கடத்துத்தி்ற்னா்னது அதிநீர்க்கபபட்ட கயைசலில் வைம்பு நியல மதிபயப சபறுகி்றது. 

படம் 9.4 ல் காட்டியுள்ைவாறு 
KCl, NaCl  மபான்ற வலியமமிகு 
மினபகுளிகளுக்குΛm  Vs C , 
வயைபடம் ஒரு மெர்க்மகாட்யட 
்தருகி்றது. இந்த வயைபடம் 
வலியமகுய்றந்த  மினபகுளிகளுக்கு 
மெர்மகாடாக அயமைவில்யல 
எனபய்தயும் அறிை முடிகி்றது. 

வலியமமிகு மினபகுளிக்கு, 
உைர் சசறிவில், சகாடுக்கபபட்ட 
க்னஅைவிலுள்ை மினபகுளியின 
பகுதிக்கூறு அைனிகளின 
எண்ணிக்யக அதிகமாக 
இருக்கும். எ்னமவ, எதிசைதிர் 
மினசுயம சகாண்ட 
அைனிகளுக்கியடபபட்ட கவர்்சசி 
வியசயும் அதிகமாக இருக்கும். 
மமலும், கயைபபாம்னற்றத்தின 
காைணமாக, அைனிகள் 
பாகுநியல பினனிழுயவயும் 
உணர்கின்ற்ன. உைர் சசறிவு சகாண்ட கயைசல்களின குய்றந்த மமாலார் கடத்துத்தி்றனுக்கு  இந்த 
காைணிகள் காைணமாகின்ற்ன. நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது, அைனிகள் ச்தாயலவில் உள்ை்தால் 
அவறறிறகியடமை கவர்்சசி வியச குய்றகி்றது. அைவிலா நீர்த்்தலில் அைனிகள் சவகு ச்தாயலவில் 
இருபப்தால், அைனிகளுக்கியடபபட்ட கவர்்சசிவியசைா்னது முக்கிைத்துவத்ய்த இைக்கி்றது, இ்த்னால், 
மமாலார் கடத்துத்தி்றன அதிகரித்து அைவிலா நீர்த்்தலில் உட்சபட்ச மதிபயப அயடகி்றது.

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 சசறிரேப் சபோறுத்து நமோலோர் 
கடத்துத்தி்றனின் மோறுபோடு
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வலியமகுய்றந்த  மினபகுளிக்கு, உைர் சசறிவில், வயைபடமா்னது ஏ்றக்குய்றை சசறிவு 
அ்சசிறகு இயணைாக ெகர்கி்றது. நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது கடத்துத்தி்றன சிறி்தைவு அதிகரிக்கி்றது. 
சசறிவு பூஜ்ஜிைத்ய்த அயடயும்மபாது திடீசை்ன மமாலார் கடத்துத்தி்றன அதிகரித்து ஏ்றக்குய்றை 
Λm அ்சசிறகு இயணைாகி்றது. இ்தறகு காைணம், நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது வலியமகுய்றந்த  
மினபகுளியின பிரியகையட்தல் அதிகரிக்கி்றது (ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதி). படம் (9.2) ல் 
காட்டியுள்ைவாறு வலியமமிகு மினபகுளிகளுக்கு மெர்க்மகாட்யட நீட்டி mΛ  மதிபயப சப்ற முடியும். 
ஆ்னால், வயைபடம் மெர்க்மகாடாக இல்லா்த்தால், இம்த சசைல்முய்றயை வலியமகுய்றந்த 
மினபகுளிகளுக்கு பைனபடுத்்த இைலாது.  வலியமகுய்ற மினபகுளிகளுக்கு Λm

0  மதிபயப 
மகால்ைாஷ் விதியை பைனபடுத்தி சப்ற முடியும்.
9.2.1 டிரப – ஹூககல் மறறும் ஆன்சோகர் சமன்போடு

அைவிலா நீர்த்்தலில், மினபகுளிக் கயைசலிலுள்ை அைனிகளுக்கியடபபட்ட இயடயீடுகள் 
ஒதுக்கத்்தக்கயவ எனபய்த ொம் கற்றறிநம்தாம். இய்தத் ்தவிை, அைனிகளுக்கியடபபட்ட 
நியலமினனிைல் கவர்்சசி வியசகள், ்தனி அைனி மதிபபுகளிலிருநது எதிர்பார்க்கபபட்ட கயைசலின 
பண்புகயை மாறுபாடு அயடை்ச சசயகின்ற்ன. வலியமமிகு மினபகுளிகளின கடத்துத்தி்றனின 
மீது அைனி- அைனி இயடயீடுகளின வியையவ டியப மறறும் ஹூக்கல் ஆகிமைார் ஆைாயந்த்னர். 
ஒவசவாரு அைனியும், ்தமக்கு எதிைா்ன மினசுயம சகாண்ட அைனிகைாலா்ன அைனி மண்டலத்்தால் 
சூைபபட்டுள்ை்ன எ்னக் கருதி்னர். மமலும், அவர்கள் வலியமமிகு மினபகுளிகள் முழுவதுமாக 
அைனியுறுவ்தாக கருதி அவறறின மமாலார் கடத்து தி்றய்னயும், சசறியவயும் ச்தாடர்புபடுத்தும் 
சமனபாட்யட வருவித்்த்னர். அ்தன பின்னர், அ்சசமனபாடா்னது ஆனசாகர் எனபவைால் 
மாறறிையமக்கபபட்டது. ஒரு ஒறய்ற- ஒறய்றஇயணதி்ற மினபகுளிக்கா்ன டியப ஹூக்கல் மறறும் 
ஆனசாகர் சமனபாடு கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ைது.
 Λ Λ Λm m

0
m
0 =  A + B  C− ( )  .....(9.12)

இஙகு A மறறும் B ஆகிை்ன மாறிலிகைாகும், இயவ கயைபபானின ்தனயம மறறும் 
சவபபநியலயை மட்டும் சார்நது அயமகின்ற்ன. A மறறும் B க்கா்ன மகாயவகள் பினவருமாறு

A = 82.4
DT

          ;          B = 8.20  10
DT

5

η
×

3

இஙகு, D எனபது ஊடகத்தின மினகாபபு மாறிலி ஆகும். η எனபது ஊடகத்தின 
பாகுநியலத்்தனயம மறறும் T எனபது சகல்வின சவபபநியல.
9.2.2 நகோல்ைோஷ் விதி

வைம்புநியல மமாலார் கடத்துத்தி்றன Λm
0  மதிபபா்னது மகால்ைாஷ் விதிக்கு அடிபபயடைாக 

விைஙகுகி்றது. அைவிலா நீர்த்்தலில், ஒரு மினபகுளியின  வைம்புநியல மமாலார் கடத்துத்தி்றன 
மதிபபா்னது, அ்தன பகுதிக்கூறு அைனிகளின வைம்புநியல மமாலார் கடத்துத்தி்றனகளின கூடு்தலுக்கு 
சமமாக இருக்கும். அ்தாவது மெைைனிகள் ஒரு தியசயிலும், எதிைைனிகள் அ்தறகு எதிர்தியசயிலும் 
ஒனய்றசைானறு சாைாமல் ெகர்வ்தால் மமாலார் கடத்துத்தி்றன கியடக்கி்றது. 

NaCl மபான்ற ஒறய்ற- ஒறய்றஇயணதி்ற மினபகுளிக்கு மகால்ைாஷ் விதிைா்னது பினவருமாறு 
குறிபபிடபபடுகி்றது.

Λm
0

NaCl m
0

Na+ m
0

Cl-
   + ( ) = ( ) ( )λ λ

சபாதுவாக, அைவிலா நீர்த்்தலில் AxBy எனும் வாயபபாடு சகாண்ட ஒரு மினபகுளியின மமாலார் 
கடத்துத்தி்றய்ன மகால்ைாஷ் விதிபபடி பினவருமாறு எழு்தலாம்.
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 Λm
0

AxBy m
0

y+ m
0

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

மசா்தய்ன முடிவுகளின அடிபபயடயில் மகால்ைாஷ் மமறகூறிை ச்தாடர்யப வருவித்்தார். 
அத்்தயகை ஒரு மசா்தய்ன முடிவு அட்டவயணயில் காட்டபபட்டுள்ை்ன. 

அைவிலா நீர்த்்தலில் மினபகுளியின ஒவசவாரு பகுதிக்கூறு அைனியும் உட்னயமந்த மற்ற 
அைனிகளின ்தனயமயை சாைாமல் மினபகுளியின மமாலார் கடத்துத்தி்றனுக்கு நிகை பஙகளிபயப 
அளிக்கின்ற்ன எனபய்த மமறகாண் முடிவுகள் காட்டுகின்ற்ன.

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�

நகோல்ைோஷ் விதியின்  பயன்கள்
1.  அளவிலோ நீர்த்்தலில் ேலிரமகுர்றந்த 

மின்பகுளியின் நமோலோர் கடத்துத்தி்றரன 
கணககிடல். 

அைவிலா நீர்த்்தலில் ஒரு வலியமகுய்றந்த  
மினபகுளியின மமாலார் கடத்துத்தி்றய்ன 
மசா்தய்ன மூலம் நிர்ணயித்்தல் எனபது 
சாத்திைமம இல்லா்த ஒன்றாகும்.   எனினும், 
அம்த மதிபயப மகால்ைாஷ் விதியை பைனபடுத்தி 
கணக்கிட முடியும். 

எடுத்துக்காட்டாக, HCl, NaCl மறறும் 
CH3COONa மபான்ற வலியமமிகு 
மினபகுளிகளின மசா்தய்ன மூலம் கண்டறிைபபட்ட 
மமாலார் கடத்துத்தி்றன மதிபபுகளிலிருநது 
CH3COOH அமிலத்தின மமாலார் கடத்துத்தி்றன 
மதிபயப கணக்கிட 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)

சமனபாடு (1) + சமனபாடு (2) – சமனபாடு (3) சகாடுபபது, 

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. ேலிரமகுர்றந்த மின்பகுளியின் பிரிரக வீ்தத்ர்த கணககிடல் 
குறிபபிட்ட சசறிவில் மமாலார் கடத்துத்தி்றன மறறும் அைவிலா நீர்த்்தலில் மமாலார் கடத்துத்தி்றன 

ஆகிை மதிபபுகளிலிருநது பினவரும் சமனபாட்யட பைனபடுத்தி வலியமகுய்றந்த மினபகுளியின 
பிரியக வீ்தத்ய்த கணக்கிட முடியும். 

மினபகுளி 298 K ல் Λm
0 மவறுபாடு

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 மவறுபாடு

KBr

KCl

151.92

149.86 2.06
NaBr

NaCl

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 பயன்படுத்தி பிரிரக மோறிலிரய கணககிடல்.  ஆஸ்வால்ட் நீர்த்்தல் விதிபபடி,

K  = C
(1- )a

α
α

2

 .....(9.15)

மமறகாண் சமனபாடு (9.15) ல் α  மதிபயப பிைதியிட

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. சசோறப அளவு கரையும் உப்புகளின் கரைதி்றன்கரள கணககிடல் 
AgCl, PbSO4 மபான்ற உபபுகள் நீரில் மிக்ச சிறி்தைமவ கயைகின்ற்ன. கடத்துத்தி்றன  அைவீடுகயை 

பைனபடுத்தி, இந்த மசர்மஙகளின கயைதி்றன சபருக்க மதிபபுகயை கணக்கிட முடியும். 
AgCl உபயப ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கருதுமவாம்

AgCl (s)  Ag  + Cl

+ −

K  = [Ag ][Cl ]sp
+ -

சசறிவு [Ag ] 
+  இன சசறியவ ‘C’ molL–1 எ்னக் சகாள்க.

விகி்தக் கூறு அடிபபயடயில் [Ag ] = C, then [Cl+ −] எனில்,  [Ag ] = C, then [Cl+ −] இன சசறிவும் ‘C’ mol L−1  க்கு சமமாகமவ 
இருக்கும் .

K =C.C 
 K  = C

sp

sp⇒ 2  

கயைசலின சசறிவா்னது (mol dm–3 அலகில்) மமாலார் மறறும் நிைம கடத்துத்தி்றன மதிபபுகளுடன 
பினவரும் சமனபாட்டால் ச்தாடர்புபடுத்்தபபடுகி்றது எனபய்த ொம் அறிமவாம். 

 

Λ κ

κ

o

  10
C (mol L

C = 

-
-

-

= ×

×

3

1

310

)

Λ �

(அ�ல�)

சசறிவு மதிபபுகயை K  = Csp
2  எனும் ச்தாடர்பில் பிைதியிட 

 K  =   10
sp

-κ ×





3 2

Λ 

  .....(9.17)
9.3 மின்நேதிக கலன் 

மினமவதிக் கலன எனபது மவதி ஆற்றயல மின்னாற்றலாகவும், மின்னாற்றயல மவதி 
ஆற்றலாகவும் மாறறும் ஒரு அயமபபாகும்.  இதில் இைண்டு சவவமவறு மினபகுளி கயைசல்களுடன 
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ச்தாடர்பிலுள்ை  இைண்டு ்தனித்்தனி மினமுய்னகள்  உள்ை்ன. மினமவதிக் கலனகள் சபாதுவாக 
பினவரும் இைண்டு வயககைாக பிரிக்கபபடுகின்ற்ன. 
1. கால்வானிக் மினகலன (மவால்டா மினகலன): இந்த மினகலத்தில் ்தனனி்சயசைா்ன மவதி 

விய்னயி்னால் மினம்னாட்டம் உருவாகி்றது. அ்தாவது, இந்த மினகலம் மவதி ஆற்றயல 
மின்னாற்றலாக மாறறுகி்றது. சபாதுவாக இயவ மசமிபபு மினகலனகள் எ்ன அறிைபபடுகின்ற்ன. 

2. மின்னாறபகுபபுக் கலன இந்த மினகலத்தில் சவளி மினமூலத்திலிருநது சப்றபபடும் 
மினம்னாட்டத்ய்தக் சகாண்டு ்தனனி்சயசைற்ற விய்ன நிகழ்த்்தபபடுகி்றது. அ்தாவது, இந்த 
மினகலன மின்னாற்றயல, மவதி ஆற்றலாக மாறறுகி்றது. 

9.3.1 கோல்ேோனிக மின்கலன்
ஜிஙக் உமலாக பட்யடயை, காபபர் சல்மபட் கயைசலில் யவக்கும்மபாது, கயைசலின நீல நி்றம் 

சவளுத்து, ஜிஙக் பட்யட மீது சிவபபு-பழுபபு நி்றத்தில் காபபர் படிகி்றது, எனபய்த ொம், XI வகுபபிமலமை 
கற்றறிநம்தாம். இ்தறகு காைணம் பினவரும் ்தனனி்சயச விய்னைாகும்.

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

மமறகண்ட விய்னயில் உருவாக்கபபடும் ஆற்றலா்னது, சவபப ஆற்றலாக சூைலுக்கு 
இைக்கபபடுகி்றது. 

மமறகாண் ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்னயில், ஜிஙக் ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடநது Zn2+  
அைனிகளும், Cu2+  அைனிகள் ஒடுக்கமயடநது உமலாக காபபரும் உருவாகின்ற்ன. இந்த அயை 
விய்னகள் கீமை குறிபபிடபபட்டுள்ை்ன.

Zn Zn + 2e2+ -→ (ஆ��ஜேன�ற�)(s) (aq)

Cu  + 2 e Cu (s)
2+ - → (ஒ��க�)

(aq)

மமறகூறிை இைண்டு அயை விய்னகயை படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ைவா்றா்ன அயமபபில் 
்தனித்்தனிைாக நிகழ்த்தும்மபாது, உருவாக்கபபடும் ஆற்றலின ஒரு பகுதிைா்னது மின்னாற்றலாக 
மாற்றபபடக் கூடும். மடனிைல் மினகலத்ய்த எடுத்துக்காட்டாக சகாண்டு கால்வானிக் மினகலத்தின 
சசைல்பாட்யட புரிநது சகாள்மவாம். இந்த மினகலமா்னது மமறகூறிை விய்னயை பைனபடுத்தி 
மின்னாற்றயல உருவாக்குகி்றது. 

இந்த அயை விய்னகயை ்தனித்்தனிைாக ெடத்து்தமல மடனிைல் மினகல கட்டயமபபின 
அடிபபயட ஆகும். இது இைண்டு அயை மினகலஙகயை சகாண்டுள்ைது.
ஆகஸிஜநனற்ற அரை மின்கலன் 

படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ைவாறு முகயவயிலுள்ை நீர்த்்த ஜிஙக் சல்மபட் கயைசலில் ஜிஙக் உமலாகப 
பட்யட மூழ்க யவக்கபபட்டுள்ைது. 

ஒடுகக அரை மின்கலன்
படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ைவாறு முகயவயிலுள்ை நீர்த்்த காபபர் சல்மபட் கயைசலில் காபபர் உமலாகப 

பட்யட மூழ்க யவக்கபபட்டுள்ைது.

அரை மின்கலஙகரள இரணத்்தல் 
ஜிஙக் மறறும் காபபர் பட்யடகள் சவளிபபு்றமாக ஒரு கம்பி மூலம் இயணக்கபபடுகின்ற்ன. 

இ்தனூமட ஒரு இயணபபியும் (k) ஒரு மினமூலமும் இயணக்கபபட்டுள்ை்ன. (எடுத்துக்காட்டு: மவால்ட் 
மீட்டர்). எதிர்மினமுய்னப பகுதி மறறும் மெர்மினமுய்னப பகுதிகளிலுள்ை மினபகுளிக் கயைசல்கள், 
்தயலகீைாக கவிழ்த்து யவக்கபபட்டுள்ை U வடிவ குைாய மூலம் இயணக்கபபட்டுள்ை்ன. இந்த U 
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வடிவ குைாயில், அகார்-அகார் சஜல்லுடன KCl, Na SO2 4  மபான்ற விய்னயு்றா மினபகுளிகள் கலந்த 
பயச யவக்கபபட்டுள்ைது. இந்த விய்னயு்றா மினபகுளிகளின அைனிகள் அயை மினகலனகளிலுள்ை 
மற்ற அைனிகளுடன விய்னபுரிவதில்யல, மமலும் அயவ மினமுய்னகளில் ஆக்ஸிஜம்னற்றமமா 
அல்லது ஒடுக்கமமா அயடவதில்யல. உபபுபபாலத்தில் உள்ை கயைசல் வழிவதில்யல ஆ்னால், இந்த 
உபபுபபாலத்தின வழிமை அைனிகள் அயை மினகலத்திலிருநது உள்மைமைா அல்லது சவளிமைமைா 
சசல்ல முடியும்.

இயணபபி (k) மூலம் மினசுறய்ற மூடும்மபாது, எலக்ட்ைானகள் ஜிஙக் பட்யடயிலிருநது காபபர் 
பட்யடக்கு பாயகின்ற்ன. இ்தறகு காைணம் அந்தந்த மினமுய்னகளில் நிகழும் ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க 
விய்னகமை ஆகும். அயவ கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ை்ன. 

(aq)

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 : நடனியல் மின்கலன்

ந�ர்மின்ேோய் ஆகஸிஜநனற்றம் 
எந்த மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றம்தா அது, மெர்மினமுய்ன என்றயைக்கபபடுகி்றது. 

மடனிைல் மினகலத்தின, ஜிஙக் மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது. அ்தாவது, ஜிஙக் 
ஆ்னது Zn2+  அைனிகைாகவும், எலக்ட்ைானகைாகவும் ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடகின்ற்ன. இந்த Zn2+  
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அைனிகள் கயைசலுக்குள் நுயைகின்ற்ன. மமலும், எலக்ட்ைானகள் கம்பியின வழிமை சவளி்சசுறறிறகு 
பாயகின்ற்ன, பின்னர் அயவ காபபர் பட்யடக்குள் நுயைகின்ற்ன. ஜிஙக் மினமுய்னயில் 
எலக்ட்ைானகள் விடுவிக்கபபடுவ்தால், எதிர்குறியை ( - ve) சபறுகி்றது. 

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

எதிர்மின்ேோய் ஒடுககம் 
முன்னமை விவாதித்்தபடி, எலக்ட்ைானகள் மினசுறறு வழிமை ஜிஙக் பட்யடயிலிருநது காபபர் 

பட்யடக்கு பாயகின்ற்ன. இஙகு கயைசலிலுள்ை Cu
2+  அைனிகள் எலக்ட்ைானகயை ஏறறுக்சகாண்டு 

காபபர் உமலாகமாக ஒடுக்கமயடகின்ற்ன, மமலும் இயவ காபபர் மினமுனய்னயினமீம்த படிகின்ற்ன. 
காபபர் மினமுய்ன எலக்ட்ைானகயை உட்சகாள்ைபபடுவ்தால்  மெர்க்குறியை (+ve) சபறுகி்றது.

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

உப்புப் போலம் 
இைண்டு அயை மினகலனகளிலுள்ை மினபகுளிக் கயைசல்கள் உபபுப பாலத்ய்த பைனபடுத்தி 

இயணக்கபபடுகின்ற்ன. ஜிஙக் மினமுய்னயின மெர்மினமுய்ன ஆக்ஸிஜம்னற்றத்்தால் கயைசலில் 
Zn2+  அைனி்ச சசறிவு அதிகரிக்கி்றது எனபய்த ொம் கற்றறிநம்தாம். அ்தாவது,  SO4

2-  அைனிகளுடன 
ஒபபிடும்மபாது அதிகைவில் Zn2+  அைனிகயை சகாண்டிருபப்தால் மெர்மினமுய்னபபகுதிைா்னது 
அதிக மெர்மினசுயமயை சபறுகி்றது. இம்தமபால, எதிர்மினமுய்னப பகுதியில் Cu2+  அைனிகள் 
காபபைாக ஒடுக்கபபடுவ்தால், அதிக எதிர்மினசுயமயை சபறுகி்றது. அ்தாவது Cu2+  அைனிகளுடன 
ஒபபிடும்மபாது  SO4

2-  அைனிகள் அதிகமாக உள்ை்ன.

இைண்டு பகுதிகளிலும் மினெடுநியலத்்தனயமயை பைாமரிக்கும் சபாருட்டு, விய்னயு்றா 
எதிைைனிகள் Cl-  (உபபுப பாலத்தில் யவக்கபபட்டுள்ை KCl லிருநது) உபபுப பாலத்திலிருநது 
மெர்மினமுய்னபபகுதிக்குள் நுயைகின்ற்ன. அம்த மெைத்தில்  K+  அைனிகள் உபபுபபாலத்திலிருநது 
எதிர்மினமுய்னபபகுதிக்குள் ெகருகின்ற்ன.

மின்சுறறு முழுரமயரட்தல் 
எதிர்மினசுயம சகாண்ட ஜிஙக் மினமுய்னயிலிருநது , மெர்மினசுயம சகாண்ட காபபர் 

மினமுய்னயை மொக்கி சவளி்சசுறறின வழிமை எலக்ட்ைானகள் பாயகின்ற்ன. அம்த மெைத்தில், 
எதிைைனிகள் மெர்மினமுய்னப பகுதியை மொக்கியும், மெைைனிகள் எதிர்மினமுய்னப பகுதியை 
மொக்கியும் ெகருகின்ற்ன. இ்த்னால் மினசுறறு முழுயமையடகி்றது. 

மின்முரனகள் அழி்தல் 
மடனிைல் மினகலமா்னது சசைல்பட, ஜிஙக் மினமுய்னயில் நிய்ற ச்தாடர்நது குய்றகி்றது, 

ஆ்னால் காபபர் மினமுய்னயின நிய்ற ச்தாடர்நது அதிகரிக்கி்றது. எ்னமவ ஜிங மினமுய்னைா்னது 
முறறிலுமாக Zn2+  அைனிகைாக மாறும் வயையிமலா அல்லது சமாத்்த Cu2+   அைனிகளும் உமலாக 
காபபைாக மாறும் வயையிமலா மினகலன மவயல சசயயும். 

மடனிைல் மினகலம் மபாலல்லாமல், சில மெர்வுகளில், விய்னபடுசபாருட்கள் அல்லது 
விய்னவியை சபாருட்கள் மினமுய்னகைாக சசைல்படுவதில்யல, அத்்தயகை மெர்வுகளில் 
கிைாஃயபட் அல்லது பிைாட்டி்னம் மபான்ற விய்னயு்றா மினமுய்னகயை பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன, 
இயவ மினம்னாட்டத்ய்த சவளி்சசுறறுக்கு கடத்துகின்ற்ன.
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9.3.2 கோல்ேோனிக மின்கலம் குறியீடு 
கால்வானிக் மினகலமா்னது மினகல குறியீட்டின மூலம் குறிபபிடபபடுகி்றது. எடுத்துக்காட்டாக 

மடனிைல் மினகலமா்னது பினவருமாறு குறிபபிடபபடுகி்றது.
Zn (s) Zn (aq) Cu (aq) Cu (s)2+ 2+

மமறகாண் குறியீட்டில், ஒறய்ற சசஙகுத்துக் மகாடா்னது  (|) நியலயம எல்யலயையும், இைட்யட 
சசஙகுத்து மகாடா்னது (||) உபபுப பாலத்ய்தயும் குறிபபிடுகி்றது.

மெர்மினமுய்ன அயை மினகலமா்னது உபபுபபாலத்திறகு இடது பு்றத்திலும், எதிர்மினமுய்ன 
அயை மினகலமா்னது  உபபுபபாலத்திறகு வலது பு்றத்திலும் எழு்தபபடுகின்ற்ன.

மெர்மினமுய்ன மறறும் எதிர்மினமுய்னகள் முய்றமை இடது ஓைத்திலும், வலது ஓைத்திலும் 
எழு்தபபடுகின்ற்ன. 

மினகலத்தின emf மதிபபா்னது மினகல குறியீட்டின வலது பு்றத்தில் எழு்தபபடுகி்றது.

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�

இட� ஓர�
எ��� �ைன ��கல�� 

�ட�� அ��த�வல� ஓர�

�ைலைம  
எ�ைல

வல� இட�

எடுத்துககோட்டு
கால்வானிக் மினகலத்தில் நிகழும்  நிகை விய்னைா்னது கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ைது. 
2 Cr (s) + 3Cu (aq)  2Cr (aq) + 3Cu (s) 2+ 3+ →

மினகல குறியீட்யட பைனபடுத்தி மினகலத்ய்த விைக்குக, மமலும் அயை விய்னகயை எழுதுக.
மெர்மினவாய ஆக்ஸிஜம்னற்றம்: 2Cr (s)  2Cr  (aq) + 6e   

3+ -→  .....(1)

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

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

9.3.3 மின்கலத்தின் emf மதிப்பு
மடனிைல் மினகலத்தின இைண்டு அயை மினகலஙகயை ஒன்றாக இயணக்கும்மபாது 

்தனனி்சயசைா்ன ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்ன நிகழ்கி்றது. இ்த்னால்  மெர்மினமுய்னயிலிருநது 
எதிர்மினமுய்னக்கு எலக்ட்ைானகள் பாயகின்ற்ன. மெர்மினமுய்னயிலிருநது எலக்ட்ைானகயை 
சவளித்்தள்ைவும், எலக்ட்ைானகயை எதிர்மினமுய்ன மொக்கி இழுக்கவும் காைணமா்ன வியசைா்னது 
மினனிைக்குவியச (emf) அல்லது மினகல மின்னழுத்்தம் என்றயைக்கபபடுகி்றது. மினகல 
மின்னழுத்்தத்தின SI அலகு மவால்ட் (V). 
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மெர் மறறும் எதிர்மினமுய்னக்கியடமை ஒரு மவால்ட் மின்னழுத்்த மவறுபாடு இருக்கும்மபாது, 
அவறறிறகியடமை ஒவசவாரு கூலூம் மினனூட்டம் ெகரும்மபாதும் ஒரு ஜூல் ஆற்றல் சவளிபபடுகி்றது.

i.e.,  1J = 1C  1V×   .....(9.18)

கல மின்னழுத்்தமா்னது மினமுய்னகளின ்தனயம, மினபகுளிகளின சசறிவு மறறும் மினகலம் 
சசைல்படும் சவபபநியல ஆகிைவறய்ற சபாருத்்தது. 

எடுத்துக்காட்டாக 25C  சவபபநியலயில், கீமை குறிபபிட்டுள்ை மடனிைல் மினகலத்தின emf 
மதிபபு 1.107 மவால்ட் ஆகும்.

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

0

9.3.4 மின்முரன மின்னழுத்்தத்ர்த அளவிடல்  
ஒட்டு சமாத்்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற-ஒடுக்க விய்னைா்னது 

இைண்டு அயை விய்னகளின கூடு்தலாக கரு்தபபடுகி்றது. 
அ்தாவது, ஆக்ஸிஜம்னற்றம் மறறும் ஒடுக்கம். இம்தமபால, 
மினகலத்தின emf மதிபபும், எதிர்மினமுய்ன மறறும் 
மெர்மினமுய்னகளில் உள்ை மினமுய்ன மின்னழுத்்தஙகளின 
கூடு்தலாக கரு்தபபடுகி்றது.

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

ஆக்ஸிஜம்னற்ற மின்னழுத்்தத்ய்தயும், Ered cathode( )  எனபது 
எதிர்மினமுய்னயின ஒடுக்க மின்னழுத்்தத்ய்த குறிபபிடுகி்றது. 
ஒரு ்தனித்்த மினமுய்னயின  emf மதிபயப கணக்கிடு்தல் 
சாத்திைமற்றது. ஆ்னால், மவால்ட் மீட்டயை பைனபடுத்தி இைண்டு 
மினமுய்னகளுக்கியடபபட்ட மின்னழுத்்த மவறுபாட்யட Ecell( )   
ெம்மால் அைவிட முடியும்.மினகலத்திலுள்ை ஏம்தனும் ஒரு 
மினமுய்னயின emf மதிபபு ெமக்கு ச்தரிந்தால், அைவிடபபட்ட 
மினகல மின்னழுத்்த (சமனபாடு 9.19) மதிபயபக் சகாண்டு 
மறச்றாரு மினமுய்னயின emf மதிபயப ெம்மால் கணக்கிட 
முடியும். எ்னமவ,  emf  மதிபபு ச்தரிந்த ஒரு மொக்கீட்டு மினமுய்ன 
ெமக்குத் ம்தயவ. 

இந்த மொக்கத்திறகாக, திட்ட யஹட்ைஜன 
மினமுய்னைா்னது (SHE) மொக்கீட்டு மினமுய்னைாக 
(reference electrode) பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. இ்தன emf மதிபபு 
்தனனி்சயசைாக பூஜ்ஜிைம் மவால்ட் எ்ன நிர்ணயிக்கபபட்டது. 
இது, 1M HCl கயைசல் மறறும் 1 atm யஹட்ைஜன வாயுவுடன 
ச்தாடர்பிலுள்ை பிைாட்டி்ன மினமுய்னயை சகாண்டுள்ைது. படம் 
9.6 ல் காட்டியுள்ைவாறு 25C  சவபபநியலயில் யஹட்ைஜன 
வாயுவா்னது கயைசலின வழிமை குமிழிகைாக சசலுத்்தபபடுகி்றது. SHE எதிர்மினமுய்னைாகவும், 
மெர்மினமுய்னைாகவும் சசைல்பட முடியும். அயைக் கலவிய்னகள் கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ை்ன. 

SHE ஆ்னது எதிர்மினவாைாக பைனபடுத்்தபபட்டால் நிகழும் ஒடுக்கம் விய்ன 
2H (aq,1M)+2e H (g, 1 atm)                   E  = 0 volt + -

2
o→

Pt
���ைன

H2வா�

H2ெவ�ேய H2 உ�ேள

படம் 9.6 நிரலயோன 
ரஹட்ைஜன் மின்முரன 

(SHE)
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SHE ஆ்னது மெர்மினவாைாக பைனபடுத்்தபபட்டால் நிகழும் ஆக்ஸிஜம்னற்ற விய்ன
H (g,1 atm)   2H  (aq, 1M) + 2e               E  volt2

+ - o→ = 0
விளககம்

ஜிஙக் சல்மபட் கயைசலில் மூழ்கயவக்கபபட்டுள்ை ஜிஙக் மினமுய்னயின ஒடுக்க 
மின்னழுத்்தத்ய்த SHE ஐ பைனபடுத்தி ொம் கணக்கிடுமவாம். 
படி:1  SHE ஐ பைனபடுத்தி பினவரும் கால்வானிக் மினகலம் கட்டயமக்கபபடுகி்றது.

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

படி:2  மமமல குறிபபிட்ட கால்வானிக் மினகலத்தின emf மதிபபா்னது மவால்ட் மீட்டயை பைனபடுத்தி 
அைக்கபபடுகி்றது. இந்த மெர்வில் மமறகாண் கால்வானிக் மினகலத்தின அைந்தறிைபபட்ட emf 
மதிபபு 0.76V.

கணககீடு 
�ோ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

) . இந்த மதிபபுகயை மமமல உள்ை சமனபாட்டில் பிைதியிட

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

(எ����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

இந்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற மின்னழுத்்தமா்னது கீமை குறிபபிடபபட்டுள்ை எதிர்மினமுய்னயில் நிகழும் 
அயைக்கல விய்னயுடன ச்தாடர்புயடை்தாகும்.

Zn  Zn  + 2e2+ -→  (ஆக்ஸிஜம்னற்றம்)
இ்தன மறு்தயல விய்னயில் emf மதிபபா்னது ஒடுக்க மின்னழுத்்தத்ய்த ்தருகி்றது.

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

→  ∴ = (E -0.76V.red Zn Zn

o

2+

 )

IUPAC வயைைய்ற 
மின்முரன மின்னழுத்்தம் (E)  திட்ட யஹட்ைஜன மினமுய்னயை இடதுபு்ற அயை 
மினகலமாகவும், சகாடுக்கபபட்ட மினமுய்னயை வலதுபு்ற அயை மினகலமாகவும் சகாண்டுள்ை 
மினகலத்தின மினனிைக்குவியச. 
திட்ட மின்முரன மின்னழுத்்தம் E

  இடதுபு்ற அயை மினகலத்தில் திட்ட அழுத்்தநியலயில் 
மூலக்கூறு யஹட்ைஜன ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடநது நீமைற்றம் சபற்ற புமைாட்டானகைாக 
மாற்றமயடயும் மினகலத்தின திட்ட emf.

்தன் மதிப்பீடு
1. 25C ல் பினவரும் மினகலத்தின emf மதிபபு 0.34V. காபபர் மினமுய்னயின ஒடுக்க 

மின்னழுத்்த மதிபயப கணக்கிடுக.
 Pt (s)  H  (g, 1atm)  H (aq, 1M)  Cu aq, M)  Cu (s)

2

+ 2+
( 1

2. ஜிஙக் மறறும் காபபர் மினமுய்னகளின கணக்கிடபபட்ட emf மதிபபுகயைப பைனபடுத்தி, 
25C  ல் பினவரும் மினகலத்தின emf மதிபயப காண்க.

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

்தன் மதிப்பீடு 
பினவரும் கால்வானிக் மினகலத்தில் நிகழும் ஒட்டுசமாத்்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க 

விய்னயை எழுதுக.
Pt(s) Fe (aq),Fe (aq) MnO (aq), H (aq),Mn (aq) Pt(s)2+ 3+

4
- + 2+

9.4 கலவிரனகளின் சேப்ப இயககவியல் 
கால்வானிக் மினகலத்தில் மவதி ஆற்றலா்னது மின்னாற்றலாக மாற்றபபடுகி்றது எனபய்த 

ொம் கற்றறிநம்தாம். மினகலத்தில் உருவாக்கபபட்ட மின்னாற்றலா்னது, எலக்ட்ைானகளின சமாத்்த 
மினசுயம மறறும், மினமுய்னகளுக்கியடமை எலக்ட்ைானகயை இைக்க உ்தவும் மினகலத்தின emf 
மதிபபு ஆகிைவறறின சபருக்குத் ச்தாயகக்கு சமமாக  இருக்கும். 

ஒட்டுசமாத்்த கலவிய்னவில் ஆக்ஸிஜம்னறறி மறறும் ஒடுக்கிகளுக்கியடமை பரிமாற்றம் 
சசயைபபட்ட எலக்ட்ைானகளின மமால் எண்ணியகயை ‘n’ எ்னக் சகாண்டால், மினகலத்தில் 
உருவாக்கபபட்ட மின்னாற்றலின அைவு கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ைது.

 

......(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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இந்த ஆற்றலா்னது, மின்னாற மவயல சசயை பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. எ்னமவ, ஒரு கால்வானிக் 
மினகலத்திலிருநது சப்றக்கூடிை அதிகபட்ச மவயல
 (W  = - nFE  max cell cell)  .....(9.22)

அயமபபா்னது சூைலினமீது மவயலயை சசயவய்த குறிபபிட (-) குறி புகுத்்தபபட்டுள்ைது. 
சவபப இைக்கவிைலின இைண்டாம் விதிபபடி,அயமபபி்னால்  சசயைபபட்ட மவயலைா்னது, 

அயமபபின கட்டிலா ஆற்றலில் ஏறபட்ட மாற்றத்திறகு சமமாக இருக்கும் எனபய்த ொம் அறிமவாம்.

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

 DG = - nFE  cell  .....(9.24)
்தனனி்சயசைா்ன கலவிய்னகளுக்கு , DG  மதிபபு எதிர்குறி மதிபபாக இருத்்தல் அவசிைம். 

எதிர்குறி DG  மதிபயப சப்ற  Eமினகலன மதிபபா்னது மெர்குறி சகாண்ட்தாக இருத்்தல் அவசிைம் 
எனபய்த சமனபாடு (9.24) காட்டுகி்றது. 

மினகலத்தின அய்னத்து உட்கூறுகளும் அவறறின திட்ட நியலகளில் உள்ைமபாது,  சமனபாடு 
(9.24) ஆ்னது பினவருமாறு மாறுகி்றது.
 DG  = - nFE  o

cell
o  .....(9.25)

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றமா்னது சமநியல மாறிலியுடன பினவரும் சமனபாட்டி்னால் ச்தாடர்பு 
படுத்்தபபட்டுள்ைய்த ொம் அறிமவாம்.
 DG  = - RT lnK  o

eq  .....(9.26)
(9.25) மறறும் (9.26) ஆகிைவறய்ற ஒபபிடும்மபாது,

nFE  = RT lnKcell eq


 ⇒  E  = 2.303 RT
nF

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

9.4.1 ச�ர்ன்்ட் சமன்போடு 
செர்னஸ்ட் சமனபாடு எனபது மினகல மின்னழுத்்தம் மறறும் மினமவதி விய்னயில் ஈடுபடும் 

கூறுகளின சசறிவு ஆகிைவறய்ற ச்தாடர்புபடுத்தும் சமனபாடாகும். பினவரும் ஒட்டுசமாத்்த 
ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்ன நிகழும் ஒரு மினமவதிக் கலய்ன கருதுமவாம்,

x y lA  B C  mD+ +

மமறகாண் விய்னக்கா்ன விய்னக்குணகம் (Q) மதிபபு கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ைது

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

 
m

x y

l

 .....(9.28)
ொம் முன்னமை கற்றறிந்தபடி,
D DG = G  + RT lnQ   .....(9.29)

கிபஸ் கட்டிலா ஆற்றயல மினகல emf உடன பினவருமாறு ச்தாடர்பு படுத்்த முடியும். 
[சமனபாடுகள் (9.24) மறறும் (9.25)]
D DG = - nFE    ; G  = - nFEcell

o
cell
o

இந்த மதிபபுகயையும், சமனபாடு (9.28) லிருநது Q மதிபயபயும் சமனபாடு (9.29) ல் பிைதியிட
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 (9.29) ⇒ = - nFE  - nFE  + RT ln [C] [D]
[A]  [B]cell cell

o
m

y

l

x  .....(9.30)

சமனபாடு (9.30) முழுவய்தயும் (-nF) ஆல் வகுக்க

(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)

மமறகாண் சமனபாடு (9.31) ஆ்னது செர்னஸ்ட் சமனபாடு என்றயைக்கபபடுகி்றது. 
25

o
C (298K),  சவபபநியலயில் சமனபாடு (9.31) ஐ பினவருமாறு எழு்தலாம்,

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  சவபபநியலயில் செர்னஸ்ட் சமனபாட்யட பைனபடுத்தி பினவரும் மினகலத்தின emf 
மதிபயப ொம் கணக்கிடுமவாம்.

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+( ) ( )
நிகழும் அயைகல விய்னகள் 

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

ஒட்டுசமாத்்த விய்ன

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

25 Co  சவபபநியலயில் செர்னஸ்ட் சமனபாட்யட பைனபடுத்்த

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 திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்்த 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

்தன் மதிப்பீடு 
மடனிைல் மினகலத்தில் நிகழும் மினமவதிக் கலவிய்ன 

Zn (s) + Cu (aq)  Zn (aq)+Cu (s)2+ 2+→
மெர்மினமுய்னப பகுதியில் அைனி்ச சசறியவ 10 மடஙகு அதிகரிக்கும்மபாது  மினகல 

மின்னழுத்்தத்தில் ஏறபடும் மாற்றம் என்ன?

மின்னோறபகுப்புக கலன் மறறும் மின்னோறபகுத்்தல்  

மின்னாறபகுத்்தல் எனபது, மின்னாற்றயலப பைனபடுத்தி ்தனனி்சயசைற்ற ஒரு விய்னயை 
நிகழ்த்தும் சசைல்முய்றைாகும். சபரும்பாலா்ன மெைஙகளில், மசர்மத்ய்த அ்தன ்தனிமஙகைாக 
சிய்தபப்தறகு மின்னாற்றல் பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. மின்னாறபகுத்்தயல  நிகழ்த்்தப பைனபடும் 
மினகல்னா்னது, மின்னாறபகுபபுக் கலன என்றயைக்கபபடுகி்றது. மின்னாறபகுபபுக் கலன 
மறறும் கால்வானிக் மினகலனகளில் நிகழும் மினமவதி்ச சசைல்முய்றகள் ஒனறுக்சகானறு 
எதிசைதிைா்னயவகைாகும். உருகிை மசாடிைம் குமைாயைடு கயைசயல மின்னாறபகுபப்தன மூலம் 
மின்னாறபகுபபுக் கலனின 
சசைல்பாட்யட ொம் அறிநது 
சகாள்மவாம். 

மி ன ்ன ா ற ப கு ப பு க் 
கலனில் இைண்டு 
மினமுய்னகள் உள்ை்ன. 
ஒனறு உருயைவடிவ எஃகு 
எதிர் மினவாய மறச்றானறு 
கிைாயபட் மெர் மினவாய. 
மினவாய இைண்டும் உருகிை 
மசாடிைம் குமைாயைடினுள் 
மூழ்கயவக்கபபட்டுள்ை்ன, 
மமலும் அயவ DC 
மி ன மூ ல த் து ட ன 
சாவியின உ்தவிைால் 
இ ய ண க் க ப ப ட் டு ள் ை ்ன .  
மி ன மூ ல த் தி ன 
எதிர் முய்னயுடன 

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 9.8 உருகிய மின்னோறபகுப்பு
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இயணக்கபபட்டுள்ை மினமுய்னைா்னது எதிர்மினமுய்ன என்றயைக்கபபடுகி்றது. மினமூலத்தின மெர் 
முய்னயுடன  இயணக்கபபட்டுள்ை மினமுய்னைா்னது மெர்மினமுய்ன என்றயைக்கபபடுகி்றது. சாவி 
சகாண்டு மூடிை உடன சவளிபபு்ற DC மினமூலமா்னது, எதிர்மினமுய்ன வழிமை எலக்ட்ைானகயை 
பாய்சசுகி்றது. அம்த மெைத்தில், மெர்மினமுய்ன வழிமை எலக்ட்ைானகயை இழுக்கி்றது.
கலவிரனகள் 

Na+  அைனிகள் எதிர்மினமுய்னயை மொக்கி கவைபபடுகின்ற்ன, அஙகு  அயவ 
எலக்ட்ைானகளுடன இயணநது, திைவ மசாடிைமாக ஒடுக்கமயடகின்ற்ன. 

எதிர்மினமுய்ன (ஒடுக்கம்)
Na ( )+e Na (                                           + -l l→ )                                                  E - Vo = 2 71.

இம்தமபால Cl– அைனிகள் மெர்மினமுய்னயை மொக்கி கவைபபடுகின்ற்ன, அஙகு அயவ 
அவறறின எலக்ட்ைானகயை இைநது ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடநது குமைாரின வாயுவாக மாறுகின்ற்ன. 

மெர்மினமுய்ன (ஆக்ஸிஜம்னற்றம்)
2Cl  Cl (g) + 2e                                      -

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

ஒட்டுசமாத்்த விய்ன,
2Na Cl 2Na Cl                              + -

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

மமறகாண் விய்ன ்தனனி்சயசைற்றது எனபய்த எதிர்குறி Eo  மதிபபு காட்டுகி்றது. எ்னமவ, 
உருகிை மசாடிைம் NaCl ன மின்னாறபகுத்்தயல நிகழ்த்்த 4.07V ஐவிட அதிகமா்ன மின்னழுத்்தத்ய்த 
ொம் சசலுத்்தமவண்டும்.

மின்னாறபகுபபுக் கலனில், கால்வானிக் மினகலத்தில் நிகழ்வய்தபமபாலமவ மெர்மினமுய்ன 
ஆக்ஸிஜம்னற்றமும், எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கமும் நிகழ்கின்ற்ன, ஆ்னால் மினமுய்னகளின 
குறி எதிசைதிைா்னது. அ்தாவது மின்னாறபகுபபுக் கலனில்  எதிர்மினமுய்னயின குறி –ve மறறும் 
மெர்மினமுய்னயின குறி +ve.
மின்னோறபகுத்்தல் பறறிய ஃபோைநட விதிகள்: 
மு்தல் விதி 

மின்னாறபகுத்்தலின மபாது மினமுய்னகளில் விடுவிக்கபபடும் சபாருளின நிய்றைா்னது (m) 
மினகலத்தின வழிமை பாயும் மினம்னாட்டத்தின அைவிறகு (Q) மெர்விகி்தத்திலிருக்கும்.

i.e   m  Qα
மினம்னாட்டத்தின அைவா்னது, மினம்னற்றத்துடன பினவரும் சமனபாட்டின மூலம் ச்தாடர்பு 

படுத்்தபபடுகி்றது எனபய்த ொம் அறிமவாம். I = Q
t

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

α

                                                                                 ..... (9.33)

இஙகு Z எனபது மினமுய்னயில் விடுவிக்கபபட்ட சபாருளின மினமவதி்ச சமா்னம் ஆகும்.
I = 1A மறறும் t = 1 விொடி, Q = 1C , எனில்  அத்்தயகை மெர்வுகளில் சமனபாடு (9.33) ஆ்னது 

சமனபாடு (9.34) மபால மாறுகி்றது
⇒  m = Z  .....(9.34)
அ்தாவது, மினமவதி்ச சமா்னம் எனபது 1 கூலூம் மினனூட்டத்்தால் மினமுய்னயில் 

விடுவிக்கபபட்ட சபாருளின அைவு எ்ன வயைைறுக்கபபடுகி்றது.
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மின்நேதிச் சமோன நிர்ற மறறும் நமோலோர் நிர்ற 
பினவரும் சபாதுவா்ன மினமவதி ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்னயை கருதுக.
M (aq)+ne M(s)n+ - →
மமறகாண் சமனபாட்டிலிருநது 1 மமால் Mn+ அைனிகயை  M(s) ஆக வீழ்படிவாக்குவ்தறகு  n 

மமால்கள் எலக்ட்ைானகள் ம்தயவபபடும் எ்னபய்த அறிைலாம்.
1 மமால் Mn+ அைனிகயை வீழ்படிவாக்க 

ம்தயவபபடும் மினனூட்டம் = 'n' மமால் எலக்ட்ைானகளின மினசுயம

= nF

ஒரு கூலூம் மினனூட்டத்தி்னால் வீழ்படிவாக்கபபட்ட சபாருளின நிய்ற

M =
n (96500)

n+

 Z =
96500

� ��ேவ�� சமான �ைற

� சமான �ைற

� ேமாலா� �ைற

(அல�)

M

M

 
.....(9.35)

இைணடோம் விதி 

NiSO4 (aq)

Rh

CuSO4 (aq) CoSO4 (aq)

+ – + – +

+

–

– A
இைண��� ெபா�

படம் 9.9 ஒமை அைவுயடை மினனூட்டத்ய்த சகாண்டு சவவமவறு  
மினபகுளிகயை மின்னாறபகுத்்தல்

ஒமை அைவு மினம்னாட்டத்ய்த சவவமவறு மினபகுளிக் கயைசல்களின வழிமை சசலுத்தும்மபாது, 
மினமுய்னகளில் விடுவிக்கபபடும் சபாருளின அைவா்னது அவறறின மினமவதி்ச சமா்னஙகளுக்கு 
மெர்விகி்தத்திலிருக்கும்.  

படம் 9.9ல் காட்டியுள்ைவாறு ஒமை DC மினமூலத்துடன ச்தாடர் இயணபபில் இயணக்கபபட்டுள்ை 
மூனறு மின்னாறபகுபபுக் கலனகயை கருதுமவாம். ஒவசவாரு மினகலமும் சவவமவறு 
மினபகுளிகயை முய்றமை NiSO4, CuSO4 மறறும் CoSO4 கயைசல்கயைக் சகாண்டு நிைபபபபட்டுள்ை்ன. 

Q கூலூம் மினனூட்டத்ய்த மின்னாறபகுபபுக் கலனகளின வழிமை சசலுத்தும்மபாது  அந்தந்த 
மினமுய்னகளில் விடுவிக்கபபட்ட உமலாகஙகள் நிக்கல், காபபர் மறறும் மகாபால்ட் ஆகிைவறறின 
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நிய்றகள் முய்றமை mNi, mCu, மறறும் mCo  
ஃபாைமடயின இைண்டாம் 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)

எடுத்துககோட்டு
2 ஆம்பிைர் மினம்னாட்டத்ய்தக் சகாண்டு, சில்வர் யெட்மைட் கயைசலா்னது 20 

நிமிடஙகளுக்கு மின்னாறபகுக்கபபடுகி்றது எனில், எதிர்மினமுய்னயில் வீழ்படிவாகும் சில்வரின 
நிய்றயை கணக்கிடுக. 

எதிர்மினமுய்னயில் நிகழும் மினமவதி விய்ன ( )+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

்தன் மதிப்பீடு  0.15 ஆம்பிைர் மினம்னாட்டத்ய்த சகாண்டு, ஒரு உமலாக உபபுக் கயைசலா்னது 
15 நிமிடஙகளுக்கு நீைாறபகுக்கபபடும்மபாது, எதிர்மினமுய்னயில் விடுவிக்கபபட்ட உமலாகத்தின 
நிய்ற 0.783 கிைாம் எனில், அந்த உமலாகத்தின சமா்ன நிய்றயை கணக்கிடுக.

மின்நசமிப்புக கலன்கள் :
ெவீ்ன மின்னணு உலகில் மினமசமிபபுக் கலனகள் இனறிையமைா்தயவகைாகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, யகபமபசிகளில் பைனபடும் Li – அைனி மசமிபபுக் கலனகள், மினகலவிைக்குகளில் 
பைனபடும் பயசமினகலனகள் மபான்றயவ. இந்த மினமசமிபபுக் கலனகள் நியலைா்ன மின்னழுத்்தம் 
சகாண்ட மெர்மினம்னாட்ட மூலஙகைாக பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. ொம் இந்த மினமசமிபபுக் 
கலனகயை மு்தனயம மினகலனகள் (மினம்னற்றம் சசயை இைலா்தயவ - non-rechargable) மறறும் 
துயண மினகலனகள் (மினம்னற்றம் சசயை இைலுபயவ - rechargable) எ்ன இருவயககைாக 
வயகபபடுத்்தலாம். இந்த பாடபபகுதியில் சில மினமசமிபபுக் கலனகளின மினமவதியிையலப பறறி 
சுருக்கமா்ன விவாதிபமபாம். 
சலகலோஞநச மின்கலம் 
மெர்மினமுய்ன : ஜிஙக் கலன 
எதிர்மினமுய்ன : MnO2 உடன ச்தாடர்பிலுள்ை கிைாஃயபட் ்தண்டு 
மினபகுளி  : நீரிலுள்ை அம்மமானிைம் குமைாயைடு மறறும் ஜிஙக் குமைாயைடு 
மினகலத்தின Emf மதிபபு ஏ்றத்்தாை 1.5V 
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கலவிய்னகள்:  
மெர்மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம்

 Zn (s)  Zn (aq)+2e  2+ -→  .....(1)
எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம்

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

3 2
+ →  .....(2)

யஹட்ைஜன வாயுவா்னது MnO2 வி்னால்  நீைாக ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயைபபடுகி்றது

 H  (g) + 2 MnO  (s) Mn O  (s) + H O ( )  2 2 2 3 2→ l  .....(3)
சமனபாடுகள் (1) + (2)+(3) ஐ கூட்ட ஒட்டுசமாத்்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்ன

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

எல��ரா�க� (e-)

ஒ��
�ள��

உல� �� ேச��
 கல�

கா�ப�
எ����வா�

கா�ப� ம���
ம�க�� ைடஆ�ைச�

கலைவ

 �
ேந���வா�

��ப��
பைச

���பா�

படம் 9.10 சலகலோஞநச மின்கலன்

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

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

எதிர்மினமுய்னயில் உருவாக்கபபட்ட அம்மமானிைாவா்னது  Zn2+  அைனிகளுடன 
இயணநது Zn (NH (aq)3 )4

2[ ] +  எனும் அயணவு அைனியை உருவாக்குகி்றது. விய்ன நிகை, நிகை 
NH4

+  அைனி்ச சசறிவு குய்றநது சகாண்மட சசல்கி்றது, மமலும் நீரிை NH3  அதிகரித்துக்சகாண்மட 
இருபப்தால் மினகலனின emf குய்றகி்றது.

போ்தைச பட்டன் மின்நசமிப்புக கலகலம் 
மெர்மினமுய்ன :  பா்தைசத்துடன இைசக்கலயவைாக்கபபட்ட ஜிஙக்
எதிர்மினமுய்ன : கிைாஃயபட்டுடன கலக்கபபட்ட HgO 
மினபகுளி : KOH மறறும் ZnO கலந்த பயச
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மெர்மினமுய்னயில் 
ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது : Zn(s) + 2OH (aq)   ZnO(s) + H O 2e

0
-

from KOH

+2

2
-→ +( )l

எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம் 
நிகழ்கி்றது

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

2
-

0
-→

ஒட்டுசமாத்்த விய்ன : Zn (s) + HgO (s)  ZnO (s) + Hg → ( )l
மினகல emf :  ஏ்றத்்தாை 1.35V. 

பைனகள் :  இது அதிக தி்றன மறறும் நீண்ட ஆயுள் சகாண்டது. 
மபஸ்மமக்கர், மின்னணு கடிகாைஙகள், மகமைாக்கள் 
மபான்றவறறில் பைனபடுகின்ற்ன.

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

KOH ெச���ட�ப�ட
பைச (��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 9.11 போ்தைச பட்டன் மின்நசமிப்புக கலம்

துரண மின்கலஙகள்:
கால்வானிக் மினகலனகளில் நிகழும் மினமவதி விய்னகயை, அந்த மினகலன உருவாக்கிை 

emf மதிபயப விட சறம்ற அதிகமா்ன மின்னழுத்்தத்ய்த சசலுத்துவ்தன மூலம் எதிர்தியசயில் 
நிகை்சசசயைலாம் எ்ன முன்னமை கற்றறிநம்தாம். இக்சகாள்யகைா்னது, துயணமினகலஙகளில், 
ஆைம்ப விய்னபசபாருட்கயை மீளுறுவாக்குவ்தறகாக பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. சலட் மசமிபபுக் கலய்ன 
எடுத்துக்காட்டாக சகாண்டு துயண மினகலனகளின சசைல்பாட்யட ொம் புரிநது சகாள்மவாம். 
சலட் நசமிப்பு கலன் 

மெர்மினமுய்ன  : மிருதுவா்ன சலட் 
எதிர்மினமுய்ன  : PbO2 பூசபபட்ட சலட் ்தகடு
மினபகுளி  : 38% நிய்ற ச்தவீ்தமுயடை, 1.2g / mL அடர்த்தி சகாண்ட H2SO4.
மெர்மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது

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

-2  உடன இயணநது  PbSO4  வீழ்படியவ உருவாக்குகின்ற்ன.
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  Pb (aq) + SO (aq)  PbSO  (s)2+
4 4

2− →  .....(2)
எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம் நிகழ்கி்றது

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

2→ ( )l  ......(3)
இந்த  Pb

2+  அைனிகள் H2SO4 இல் உள்ை  SO4
2-  உடன இயணநது PbSO4  வீழ்படியவ 

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

2+

4 4

2− → (s) .....(4)
ஒட்டுசமாத்்த விய்னகள் 
சமனபாடுகள் (1) + (2) + (3) + (4)

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

+

4 4

2− →   + 2H O  
2

( )l
ஒரு மினகலத்தின emf மதிபபு ஏ்றக்குய்றை 2V . வைக்கமாக ஆறு மினகலனகயை ச்தாடர் 

வரியசயில் இயணத்து 12 மவால்ட் உருவாக்கபபடுகி்றது. 
மினகலத்தின emf ஆ்னது H2SO4 ன சசறியவப சபாருத்்தயமகி்றது. கலவிய்னயில் SO4

2−  
அைனிகள் பைனபடுத்்தபபட்டுவிடுவ்தால் H2SO4 ன சசறிவு குய்றகி்றது. மினகல மின்னழுத்்தம் 
ஏ்றக்குய்றை 1.8V ஆக குய்றயும்மபாது, மினகலம் மினம்னற்றம் சசயைபபட மவண்டும். 
மின்கலத்ர்த  மின்நனற்றம் (recharge) சசய்்தல்

முன்னர் கூறிைவாறு, 2V க்கும் அதிகமா்ன மின்னழுத்்தம் மினமுய்னகளுக்கியடமை 
வைஙகபபடுகி்றது,  மினனி்றக்க(discharge) சசைல்பாட்டினமபாது நிகழ்ந்த கலவிய்னகள் ்தறசபாழுது 
எதிர்தியசயில் நிகழ்கின்ற்ன. மினம்னற்றம் சசயயும் சசைல்முய்றயில், மெர்மினமுய்ன மறறும் 
எதிர்மினமுய்னயின பஙகு ்தயலகீைாக மாறுகி்றது, மமலும் H SO2 4  மீளுருவாக்கபபடுகி்றது. 

எதிர்மினமுய்னயில்  ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது (்தறமபாது மெர்மினமுய்னைாக 
சசைல்படுகி்றது)

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

4 2

+4

2
+

4( ) -l → 2 )) + 2e-

மெர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம் நிகழ்கி்றது (்தறமபாது எதிர்மினமுய்னைாக சசைல்படுகி்றது)
PbSO (s) + 2e Pb(s) + SO (aq)4 4

- -→ 2

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

4 2 2

+

4

2-
( )l → + 2   (aq). 

அ்தாவது ஒட்டுசமாத்்த கலவிய்னைா்னது, மினனி்றக்கத்தினமபாது நிகழ்ந்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற 
ஒடுக்க விய்னக்கு எதிர்தியசயில் நிகழும் விய்னைாகும். 
பயன்கள்: 
்தானிைஙகி மமாட்டார் வாக்னஙகள், இையில்கள், மாறுதியச மினமாறறி ஆகிைவறறில் பைனபடுகி்றது. 
லித்தியம்- அயனி மின்நசமிப்புக கலன்

மெர்மினமுய்ன  : துயைகளுயடை கிைாஃயபட் 
எதிர்மினமுய்ன  : CoO2  மபான்ற இயடநியல 

உமலாக ஆக்யசடு.
மினபகுளி  : கரிம கயைபபானில் கயைந்த 
லித்திைம் உபபு 
மெர்மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது

Li (s)  Li  (aq) + e+ -→
படம் 9.12 லித்தியம் அயனி 

மின்நசமிப்புககலன்
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எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம் நிகழ்கி்றது
Li  + CoO  (s) + e   Li CoO  (s) +

2
-

2→

ஒட்டுசமாத்்த விய்னகள்
Li (s) + CoO  LiCoO  (s)2 2→

இந்த இைண்டு மினமுய்னகளும் 
்தஙகளின அயமபபிறகுள்மையும் 
சவளிமையும்  சசனறு வை Li+ அைனிகயை 
அனுமதிக்கின்ற்ன. 

மி ன னி ்ற க் க த் தி ன ம ப ா து , 
மெர்மினமுய்னயில் உருவாக்கபபட்ட 
Li+  அைனிகள்  கரிம மினபகுளி வழிைாக 
எதிர்மினமுய்னயை மொக்கி ெகருகின்ற்ன. 
மினகலத்்தால் உருவாக்கபபட்ட emf  
ஐவிட அதிகமா்ன மின்னழுத்்தத்ய்த, 
மினமுய்னகளுக்கியடமை சசலுத்தும்மபாது 
கலவிய்னைா்னது எதிர்தியசயில் 
நிகழ்கி்றது. மமலும் இபமபாது Li+  அைனிகள் 
எதிர்மினமுய்னயிலிருநது மெர்மினமுய்ன 
மொக்கி ெகருகின்ற்ன, அஙகு அயவ 
நுண்துயைகளுயடை மினமுய்னயினமீது 
சசனறு படிகின்ற்ன. இநநிகழ்்சசிைா்னது 
ஊடுகலத்்தல் (intercalation) எ்ன அறிைபபடுகி்றது. 
பயன்கள் : 

இயவ யகபமபசி, மடிகணினி, கணினிகள், மகமைாக்கள் மமான்றவறறில் 
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. 
எரிசபோருள் மின்கலம் :

எ ரி ச ப ா ரு ட் க ய ை 
எரிபப்தால் உருவாகும் 
ஆற்றயல மின்னாற்றலாக 
மாற்றக்கூடிை கால்வானிக் 
மி ன க ல ம ா ்ன து 
எரிசபாருள் மினகலம் 
எ ன ்ற ய ை க் க ப ப டு கி ்ற து . 
இது ச்தாடர்நது 
மவயல சசயவ்தறகு, 
விய்னபசபாருள்  ச்தாடர்நது 
வைஙகபபட மவண்டும். 
சபாதுவாக, எரிசபாருள் 
மினகலமா்னது பினவருமாறு 
குறிபபிடபபடுகி்றது.   

Co
O

Li

Li

Li

LiCoO2

ேந���வா� எ����வா�

��ேன�ற�

த��ற��ள
கா�ப�

ெவ�ேய�ற�

படம் 9.13 லித்தியம் அயனி 
மின்நசமிப்புககலன்

படம் 9.14 H2 -O2 எரிசபோருள் மின்கலம்

e e
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எரிசபாருள் | மினமுய்ன | மினபகுளி | மினமுய்ன | ஆக்ஸிஜம்னறறி
யஹட்ைஜன – ஆக்ஸிஜன எரிசபாருள் மினகலத்ய்த கருதுவ்தன மூலம் எரிசபாருள் 

மினகலத்தின சசைல்பாட்யட ொம் புரிநது சகாள்மவாம். இந்த மெர்வில், யஹட்ைஜன, 
எரிசபாருைாகவும், ஆக்ஸிஜன, ஆக்ஸிஜம்னறறிைாகவும், 200 Co  சவபபநியல மறறும் 20 – 40 atm 
அழுத்்தத்தில்  பைாமரிக்கபபடும் நீர்த்்த KOH கயைசல் மினபகுளிைாகவும் சசைல்படுகின்ற்ன. Ni மறறும் 
NiO ஆகிைவறய்றக் சகாண்டுள்ை நுண்துயைகயையுயடை கிைாஃயபட் மினமுய்னைா்னது 
விய்னயு்றா மினமுய்னைாக சசைல்படுகி்றது. 

யஹட்ைஜன மறறும் ஆக்ஸிஜன வாயுக்கள் முய்றமை மெர்மினமுய்ன மறறும் 
எதிர்மினமுய்னகளில் குமிழிகைாக சசலுத்்தபபடுகின்ற்ன. 

மெர்மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் நிகழ்கி்றது:
2H  + 4 OH  (aq)  4 H O 2 2 4( ) ( ) eg l− −→ +

எதிர்மினமுய்னயில் ஒடுக்கம் நிகழ்கி்றது  O (g) + 2 H O (l) + 4e   4 OH  (aq)2 2
− −→

ஒட்டுசமாத்்த விய்ன  2H  (g) + O  (g)  2H O (l) 2 2 2→

மமறகண்ட விய்னைா்னது யஹட்ைஜனின எரி்தல் விய்னயை ஒத்துள்ைது. எனினும், அயவ 
மெைடிைாக விய்னபுரிவதில்யல. அ்தாவது, ஆக்ஸிஜம்னற்றம் மறறும் ஒடுக்கம் விய்னகள் முய்றமை 
மெர்மினமுய்ன மறறும் எதிர்மினமுய்னகளில் ்தனித்்தனிைாக நிகழ்கின்ற்ன.  H2–O2 எரிசபாருள் 
மினகலத்ய்தப மபாலமவ புைபமபன –O2 மறறும் மீத்ம்தன –O2 மபான்ற எரிசபாருள் கலனகளும் 
உருவாக்கபபட்டுள்ை்ன. 

அரிமோனம்
இரும்பு துருபபிடித்்தல் பறறி ொம் ென்றாக அறிமவாம். காபபர் மறறும் பித்்தயை பாத்திைஙகளின 

மீது ப்சயச நி்ற படலம் உருவாவய்த நீஙகள் கவனித்்ததுண்டா? இவவிைண்டிலும், ஈைபப்தத்தின 
முனனியலயில், ஆக்ஸிஜ்னால் உமலாகஙகள் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயைபபடுகின்ற்ன. இந்த 
ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க சசைல்முய்றகைால் உமலாகஙகள் சீர்குயலயும் நிகழ்வா்னது அரிமா்னம் 
என்றயைக்கபபடுகி்றது. இரும்பு அரிக்கபபடுவ்தால் கட்டிடஙகள், பாலஙகள் மபான்றயவ 
மச்தமயடகின்ற்ன, எ்னமவ, துருபபிடித்்தல் நிகழ்விலுள்ை மவதியிைல் மறறும் அ்தய்ன எவவாறு 
்தடுபபது எனபய்த அறிநது சகாள்ளு்தல் ஆகிை்ன மிக முக்கிைமா்னயவகைாகும். இரும்பு துருபபிடித்்தல் 
எனபது ஒரு மினமவதி்ச சசைல்முய்றைாகும். 

அரித்்தலின் மின்நேதி ேழிமுர்ற: 
துருபபிடித்்தலுக்கு ஆக்ஸிஜனும் நீரும் அவசிைம். இது ஒரு மினமவதி ஆக்ஸிஜம்னற்ற 

ஒடுக்க சசைல்முய்ற எனப்தால், இரும்பின சவவமவறு பு்றபபைபபுகளில் மெர்மினமுய்ன மறறும் 
எதிர்மினமுய்ன ம்தயவபபடுகி்றது. இரும்பின பு்றபபைபபு மறறும் நீர்த்துளி ஆகிை்ன படம் 
(9.14)ல் காட்டியுள்ைவாறு ஒரு நுண்ணிை கால்வானிக் மினகலத்ய்த உருவாக்குகின்ற்ன.  
நீரி்னால் சூைபபட்ட பகுதிைா்னது குய்றந்தைவு ஆக்ஸிஜனுக்கு சவளிக்காட்டபபடுவ்தால் 
மெர்மினமுய்னைாக சசைல்படுகி்றது. மீ்தமுள்ை பகுதிகள் அதிகைவு ஆக்ஸிஜய்ன சகாண்டுருபப்தால் 
எதிர்மினமுய்னகைாக சசைல்படுகின்ற்ன. ஆ்தலால், ஆக்ஸிஜனின அையவப சபாருத்து ஒரு 
மினமவதிக்கலன உருவாக்கபபடுகி்றது. மெர்மினமுய்னயில், அ்தாவது நீரி்னால் சூைபபட்டுள்ை 
பகுதியில் கீமை விைக்கியுள்ைவாறு அரித்்தல் நிகழ்கி்றது.
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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 9.15 இரும்பு துருப்பிடித்்தல்

ந�ர்மின்முரன (ஆகஸிஜநனற்றம்) ந�ர்மின்முரனப் பகுதியில் இரும்பு கரைகி்றது.
2Fe(s) 2Fe

2+
(aq)+4e

-
               E V.→ = 0 44.

இந்த எலக்ட்ைானகள் மெர்மினமுய்னப பகுதியிலிருநது எதிர்மினமுய்னப பகுதிக்கு 
உமலாகத்தின வழிமை ெகருகின்ற்ன.  இஙகு நீரில் கயைநதுள்ை ஆக்ஸிஜன நீைாக ஒடுக்கபபடுகி்றது.
எதிர்மின்முரன (ஒடுககம்) 

வளிமண்டல கார்பன யட ஆக்யசடா்னது நீருடன விய்னபபட்டு கார்பானிக் அமிலத்ய்த 
்தருகி்றது. இந்த அமிலமா்னது, ஒடுக்கத்திறகு ம்தயவைா்ன H+ அைனிகயை வைஙகுகி்றது. 

 O2(g)+4H
+

(aq)+4e
-

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

நீர்த்துளியின வழிமை அைனிகள் ெகர்வ்தால் மினசுறறு முழுயமையடகி்றது. 
ஒட்டுசமாத்்த ஆக்ஸிஜம்னற்ற ஒடுக்க விய்னகள்,

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

விய்ன ்தனனி்சயசைாக நிகழ்கி்றது எனபய்த மெர்குறி emf மதிபபு காட்டுகி்றது. 
Fe2+ அைனிகள் மமலும் ஆக்சிஜம்னற்றமயடநது Fe3+ அைனிகைாக மாறுகின்ற்ன, இயவ மமலும் 

ஆக்ஸிஜனுடன விய்னபபட்டு துரு (rust) உருவாகி்றது.
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→

அலுமினிைம், காபபர் மபான்ற பி்ற உமலாகஙகளும், சில்வரும் அரித்்தலுக்கு உட்படுகின்ற்ன. 
ஆ்னால் இயவ இரும்யப விட குய்றவா்ன மவகத்தில் அரிக்கபபடுகின்ற்ன. எடுத்துக்காட்டாக, 
அலுமினிைத்தின ஆக்ஸிஜம்னற்றத்ய்த கருதுமவாம்.

Al(s) Al (aq)+3e→ + −3

Al
3+  அைனிகள் காறறிலுள்ை ஆக்ஸிஜனுடன விய்னபபட்டு Al2O3  எனும் பாதுகாபபு அடுக்யக 

உருவாக்குகின்ற்ன, இந்த அடுக்கா்னது உள்பைபயப பாதுகாக்கக்கூடிை பாதுகாபபு உய்றைாக 
சசைல்படுகி்றது, எ்னமவ ச்தாடர்நது அரித்்தல் நிகழ்வது ்தடுக்கபபடுகி்றது. 
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உநலோகஙகரள அரித்்தலிலிருநது போதுகோத்்தல் 
இது பினவரும் முய்றகளில் சாத்திைமாகி்றது. 

i. உமலாக பைபபுகளின மீது வர்ணம் பூசு்தல். 

ii. துத்்த�ோக முலோம் பூசு்தல்: ஜிஙக் மபான்ற மற்ற உமலாகஙகயைக் சகாண்டு முலாம் பூசு்தல். ஜிஙக் 
உமலாகமா்னது இரும்யப விட வலியமமிகுந்த ஒடுக்கிைாகும், அ்தாவது, இரும்பிறகு பதிலாக 
ஜிஙக் ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடகி்றது. 

iii. எதிர்முரனப் போதுகோப்பு :மினமுலாம் பூசு்தயலப மபாலல்லாமல், இந்த ச்தாழிறநுட்ப உத்தியில் 
பாதுகாக்கபபடமவண்டிை உமலாகம் முழுவதும் பாதுகாபபு உமலாகத்ய்த பூசமவண்டிை 
அவசிைமில்யல.மா்றாக, Mg அல்லது ஜிஙக் மபான்ற இரும்யபவிட எளிதில் அரிமா்னமயடயும் 
உமலாகஙகயை  ்தனனிைபபு மெர்மினமுய்னைாக (sacrificial anode) பைனபடுத்்த முடியும். 
இரும்பு எதிர்மினமுய்னைாக சசைலாறறுகி்றது. எ்னமவ இரும்பு பாதுகாக்கபபடுகி்றது. ஆ்னால் 
Mg அல்லது Zn அரித்்தலுக்கு உள்ைாகின்ற்ன. 

சசயலறுத்்தல் (Passivation): உமலாகமா்னது, அடர் HNO3 மபான்ற வலியமமிகு ஆக்ஸிஜம்னற்ற 
காைணிகளுடன விய்னபுரிை அனுமதிக்கபபடுகின்ற்ன. இ்த்னால், உமலாக பு்றபபைபபினமீது ஒரு 
பாதுகாபபு அடுக்கு உருவாக்கபபடுகி்றது. 
உநலோக கலரே உருேோககம்  மற்ற அதிக மெர்மின ்தனயம சகாண்ட உமலாகஙகளுடன  மசர்நது 
உமலாக கலயவகயை உருவாக்குவ்தன மூலம் இரும்பின ஆக்ஸிம்னற்றமயடயும் தி்றய்ன 
குய்றக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டு, துருபபிடிக்கா எஃகு - Fe மறறும் Cr மசர்ந்த உமலாக கலயவ.
மின்நேதி ேரிரச 

திட்ட யஹட்ைஜன மினமுய்னயை 
பைனபடுத்தி திட்ட மினமுய்ன 
மின்னழுத்்தஙகள் அைவிடபபடுகின்ற்ன 
எனபய்த ொம் முன்னமை கற்றறிநம்தாம். 
298K சவபபநியலயில் பல்மவறு உமலாகம்-
உமலாக அைனி மினமுய்னகளின 
திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்்தஙகளின 
இ்றஙகுவரியசயில் படத்தில் காட்டிைபடி 
அயமக்கபபட்டுள்ை்ன. 

இந்த வரியசைா்னது மினமவதி வரியச 
என்றயைக்கபபடுகி்றது.  

திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்்தம் 
(E )
  எனபது ஒரு குறிபபிட்ட கூறின 

ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடயும் தி்றனின 
அைவீடாகும்.  ஒரு கூறின E   மதிபபு 
அதிகம் எனில் அக்கூ்றா்னது எலக்ட்ைாய்ன 
ஏறறுக்சகாண்டு ஒடுக்கமயடயும் தி்றனும் 
அதிகமாக இருக்கும். எ்னமவ, (E∞) மதிபபு 
அதிகம் எனில் அ்தன அரிமா்னம் அயடயும் தி்றன குய்றவாக இருக்கும்.
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 மதிப்பீடு

சரியோன விரடரயத் ச்தரிவு சசய்க
1. சமாத்்தமாக 9650 கூலூம்கள் மினனூட்டத்ய்த சபறறுள்ை எலக்ட்ைானகளின எண்ணிக்யக 

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

2. பினவரும் அயைக்கல விய்னகயை கருதுக

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

 2+ 3+3Mn Mn+2Mn ,→  என்ற விய்னயின E  மதிபபு மறறும் முனம்னாக்கு விய்னயின 
சாத்திைக்கூறு முய்றமை 
அ) 2.69V மறறும் ்தனனி்சயசைா்னது   ஆ) -2.69 மறறும் ்தனனி்சயசைற்றது
இ) 0.33V மறறும் ்தனனி்சயசைா்னது    ஈ) 4.18V மறறும் ்தனனி்சயசைற்றது

3. யக கடிகாைஙகளில் பைனபடும் பட்டன மினமசமிபபுக் கலனகள் பினவருமாறு சசைல்புரிகின்ற்ன.

 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 � �� ��  மறறும் 
Zn (s)  Zn (aq) + 2e E V0→ =+ −2 0 76.  எனில் மினகல மின்னழுத்்தம்.

அ) 0.84V ஆ) 1.34V இ) 1.10V ஈ) 0.42V

4. 298 K சவபபநியலயில்  0.5 mol dm-3 சசறிவுயடை AgNO3 கயைசலின மினபகுளிக் 
கடத்துத்தி்றன மதிபபு 5 76 10 3 1. × − − S cm  எனில், அ்தன மமாலார் கடத்துத்தி்றன 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. 

மின்பகுளி KCl KNO3 HCl NaOAC NaCl

         
(S cm  mol

–Λ
2 1− )

149.9 145.0 426.2 91.0 126.5

 அைவிலா நீர்த்்தலில், 25 Co  சவபபநியலயில்,  மினபகுளிகளின மமாலார் கடத்துத்தி்றன 
மதிபபுகள் மமமலயுள்ை அட்டவயணயில் சகாடுக்கபபட்டுள்ை்ன. அவறறிலிருநது ்தகுந்த 
மதிபபுகயை பைனபடுத்தி  HOACΛ    மதிபயப கணக்கிடுக.
அ) 517.2 ஆ) 552.7 இ) 390.7 ஈ) 217.5

6. ஃபாைமட மாறிலி __________ எ்ன வயைைறுக்கபபடுகி்றது 
அ)  1 எலக்ட்ைா்னால்  சுமநது சசல்லபபடும் மினனூட்டம்
ஆ) 1 மமால் எலக்ட்ைானகைால் சுமநது சசல்லபபடும் மினனூட்டம் 
இ) ஒரு மமால் சபாருயை விடுவிக்க ம்தயவபபடும் மினனூட்டம் 
ஈ) 6 22 1010. ×  எலக்ட்ைா்னால்  சுமநது சசல்லபபடும் மினனூட்டம்
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7. பினவரும் விய்ன நிகை எவவைவு ஃபாைமட மினம்னாட்டம் ம்தயவபபடும்? MnO Mn4
- 2+→

அ) 5F ஆ) 3F இ) 1F ஈ) 7F

8. உருகிை கால்சிைம் ஆக்யசடு கயைசலின வழிமை, 3.86 A அைவுள்ை மினம்னாட்டமா்னது, 41 
நிமிடஙகள் மறறும் 40 விொடிகளுக்கு சசலுத்்தபபடுகி்றது. எதிர்மினமுய்னயில் வீழ்படிவாகும் 
கால்சிைத்தின நிய்ற கிைாமில் கணக்கிடுக. (Ca ன அணு நிய்ற 40 கிைாம் / மமால் மறறும் 1F = 
96500C).
அ) 4 ஆ) 2 இ) 8 ஈ) 6

9. உருகிை மசாடிைம் குமைாயைடு மின்னாறபகுத்்தலில், 3A மினம்னாட்டத்ய்த பைனபடுத்தி 0.1 
மமால் குமைாரின வாயுயவ உருவாக்க ம்தயவபபடும் மெைம் 
அ) 55 நிமிடஙகள்  ஆ) 107.2 நிமிடஙகள் 

இ) 220 நிமிடஙகள் ஈ) 330 நிமிடஙகள் 

10. 1A மிம்னாட்டத்ய்த பைனபடுத்தி மின்னாறபகுக்கும்மபாது 60 விொடிகளில் , எதிர்மினமுய்னயில் 
விடுவிக்கபபடும் எலக்ட்ைானகளின எண்ணிக்யக (எலக்ட்ைானின மினசுயம = 1.6 × 10 −19C )
அ) 236.22 10×  ஆ) 6 022 1020. ×  இ) 3 75 1020. ×  ஈ) 7 48 1023. ×

11. பினவரும் மினபகுளிக் கயைசல்களில் குய்றந்தபட்ச நிைம கடத்துத்தி்றய்னப சபறறுள்ைது எது?
அ) 2N ஆ) 0.002N இ) 0.02N ஈ) 0.2N

12. சலட் மசமிபபுக் கலய்ன மினம்னற்றம்(charging) சசயயும் மபாது 
அ) எதிர்மினமுய்னயில்  PbSO4 ஆ்னது Pb ஆக ஒடுக்கமயடகி்றது 
ஆ) மெர்மினமுய்னயில் PbSO4 ஆ்னது PbO2 ஆக ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடகி்றது
இ)  மெர்மினமுய்னயில் PbSO4 ஆ்னது Pb ஆக ஒடுக்கமயடகி்றது  
ஈ) எதிர்மினமுய்னயில்  PbSO4 ஆ்னது Pb ஆக ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடகி்றது 

 13. பினவரும் மினகலஙகளில் 
I) சலக்லாஞமச மினகலம்  II) நிக்கல் – காட்மிைம் மினமசமிபபுக்கலம் 
III) சலட் மசமிபபுக் கலம்   IV) சமர்குறி மினகலம் 

எயவ மு்தனயம மினகலஙகைாகும்? 
அ) I மறறும் IV ஆ) I மறறும் III இ) III மறறும் IV ஈ) II மறறும் III

14. இரும்பினமீது ஜிஙக் உமலாகத்ய்த பூசி முலாம்பூசபபட்ட இரும்பு ்தைாரிக்கபபடுகி்றது, இ்தன 
மறு்தயல சாத்திைமற்றது, ஏச்னனில் 
அ) இரும்யப விட ஜிஙக் மலசா்னது   
ஆ) இரும்யப விட  ஜிஙக் குய்றந்த உருகுநியலயை சபறறுள்ைது 
இ) இரும்யப விட  ஜிஙக் குய்றந்த எதிர்குறி மினமுய்ன மின்னழுத்்த மதிபயப சபறறுள்ைது 
ஈ) இரும்யப விட  ஜிஙக் அதிக எதிர்குறி மினமுய்ன மின்னழுத்்த மதிபயப சபறறுள்ைது 

15. கூறறு :தூை இரும்யப உலர்ந்த காறறில் சவபபபபடுத்தும்மபாது  துருவாக மாறுகி்றது.  காைணம் : 
துருவின இயைபு Fe3O4 
அ)  கூறறு மறறும் காைணம் இைண்டும் சரி, மமலும் காைணம் கூறறிறகா்ன சரிைா்ன 

விைக்கமாகும். 
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ஆ)  கூறறு மறறும் காைணம் இைண்டும் சரி, ஆ்னால், காைணம் கூறறிறகா்ன சரிைா்ன 
விைக்கமல்ல 

இ) கூறறு சரி ஆ்னால் காைணம் ்தவறு  ஈ) கூறறு மறறும் காைணம் இைண்டும் ்தவறு. 
16. H2-O2 எரிசபாருள் மினகலத்தில் எதிர்மினமுய்னயில் நிகழும் விய்ன

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  சசறிவு சகாண்ட வலியமகுய்றந்த ஒறய்றக்காை அமிலத்தின  சமா்ன கடத்துத்தி்றன 
மதிபபு 6 mho cm2  equivalent –1 மறறும் அைவிலா நீர்த்்தலில் அ்தன சமா்ன கடத்துத்தி்றன மதிபபு  
400 mho cm2 equivalent –1 எனில், அந்த அமிலத்தின பிரியக மாறிலி மதிபபு
அ) 1 25 10 6. × −  ஆ) 66.25 10−×  இ) 1 25 10 4. × −  ஈ) 56.25 10−×

18. நிைம கடத்துத்தி்றன மதிபபு κ =  S cm1 25 10
3 1

. × − −  சகாண்டுள்ை 0.01M சுறிவுயடை 1:1 
மினபகுளிக் கயைசயல மினகலத்தில் நிைபபி ஒரு மினகடத்து மினகல்னா்னது அைவுத்திருத்்தம் 
சசயைபபடுகி்றது. 25C  சவபபநியலயில் இ்தன அைந்தறிைபபட்ட மின்தயட800 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 சவபபநியலயில், AB எனும் சசாறப அைவு கயையும் உபபின (1:1 மினபகுளி) ச்தவிட்டிை 
கயைசலின கடத்துத்தி்றன 1 85 10 5 1. × − − S m . 298K சவபபநியலயில், AB உபபின கயைதி்றன 
சபருக்க மதிபயப கணக்கிடுக. 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 மினமவதிக்கலய்ன கருதுக. இந்த மடனிைல் 
மினகலத்தின emf  மதிபபு E1 .  ன சசறியவ 1.0M ஆகவும், CuSO4  ன சசறியவ 0.01M 
ஆகவும் மாறறும்மபாது அ்தன emf E2 ஆக மாறுகி்றது. பினவருவ்னவறறுள் எந்த ஒனறு E1 மறறும் 
E2 க்கு இயடமையுள்ை ச்தாடர்பாக இருக்கும்?
அ) E1 < E2  ஆ) E1 > E2 இ) E E2 1  ஈ)  E1 = E2

21. கீமை சகாடுக்கபபட்டுள்ை படத்தில் காட்டியுள்ைவாறு சவவமவறு emf மதிபபுகயை்ச சார்நது 
புமைாமினின ஆக்ஸிஜம்னற்ற நியலகளில் ஏறபடும் மாற்றத்ய்த கருத்திற சகாள்க.

BrO BrO HBrO Br Br4
- 1.82V

3
- 1.5V 1.595V

2
1.0652V - →  →  →  →

இவறறில் விகி்த்ச சிய்தவு அயடயும் கூறு எது?
அ) Br2 ஆ) BrO4

−  இ) BrO3
-  ஈ) HBrO

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

2

 298K சவபபநியலயில்  E0
மினகலம் = 0.24V  எனில், கலவிய்னயின  திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்ற 

(∆, 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 குறிபபிட்ட அைவு மினம்னாட்டமா்னது 2 மணி மெைத்தில் 0.504 கிைாம் யஹட்ைஜய்ன 
விடுவிக்கி்றது. அம்த அைவு மினம்னாட்டத்ய்த, அம்த அைவு மெைத்திறகு காபபர் சல்மபட் கயைசலின 

XII U9 Electro Chemistry.indd   69XII U9 Electro Chemistry.indd   69 08-12-2021   23:27:1308-12-2021   23:27:13



70

வழிமை சசலுத்தி்னால் எவவைவு கிைாம் காபபர் வீழ்படிவாக்கபபடும்?
அ) 31.75 ஆ) 15.8 இ) 7.5 ஈ) 63.5

24. 25 Co  சவபபநியலயில் 1MY– மறறும் 1MZ- ஆகிைவறய்ற சகாண்டுள்ை கயைசலின 
வழிமை 1 atm அழுத்்தத்தில் X எனும் வாயு குமிழிகைாக சசலுத்்தபபடுகி்றது. அவறறின ஒடுக்க 
மின்னழுத்்தஙகள்  Z>Y>X எனில், 
அ)  Y ஆ்னது X ஐ ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயயும் ஆ்னால் Z ஐ ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயைாது  
ஆ) Y ஆ்னது Z ஐ ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயயும் ஆ்னால் X ஐ ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயைாது
இ) Y ஆ்னது X மறறும் Z இைண்யடயும் ஆக்ஸிஜம்னற்றம் சசயயும் 
ஈ) Y ஆ்னது X மறறும் Z இைண்யடயும் ஒடுக்குமயடை்ச சசயயும்

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

100 34+ − → = + .  மறறும் 300K சவபபநியலயில் இந்த கலவிய்னக்கு 
A  + 2e A    E V and log K = 15.6 at 300K2

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

சுருககமோக விரடயளி
1. மெர்மினமுய்ன மறறும் எதிர்மினமுய்னகயை வயைைறு.
2. நீர்த்்தல் அதிகரிக்கும்மபாது கயைசலின கடத்துத்தி்றன குய்றகி்றது ஏன? 
3. மகால்ைாஷ் விதியை கூறு. அைவிலா நீர்த்்தலில் ஒரு வலியமகுய்றந்த மினபகுளியின மமாலார் 

கடத்துத்தி்றன நிர்ணயித்்தலில் மகால்ைாஷ் விதி எவவாறு பைனபடுகி்றது? 
4. விய்னயு்றா மினமுய்னகயைப பைனபடுத்தி உருகிை NaCl ஐ மின்னாறபகுத்்தல் பறறி விைக்குக. 
5. மின்னாறபகுத்்தல் பறறிை ஃபாைமட விதிகயைக் கூறு. 
6. மடனிைல் மினகல கட்டயமபயப விைக்குக. கலவிய்னயை எழுதுக. 
7. கால்வானிக் மினகலத்தில் மெர்மினமுய்னைா்னது எதிர்குறி சகாண்ட்தாகவும், எதிர்மினமுய்னைா்னது 

மெர்குறி சகாண்ட்தாகவும் கரு்தபபடுகி்றது ஏன? 
8. 298K சவபபநியலயில்,  0.01M சசறிவு சகாண்ட 1 :1 வலியமகுய்றந்த  மினபகுளி கயைசலின கடத்துத்தி்றன 

மதிபபு 1.5 10  S cm-4× −1.  எனில் .
i) கயைசலின மமாலார் கடத்துத்தி்றன 
ii)  வலியமகுய்றந்த  மினபகுளியின பிரியக வீ்தம் மறறும் பிரியக மாறிலி ஆகிைவறய்ற கணக்கிடுக. 

 குறிபபு: λo மெைைனி = 248.2 S cm2 mol-1  ; λo எதிைைனி = 51.8  S cm2 mol-1  
9. 0.1M HCl மறறும் 0.1 M KCl இந்த இைண்டு கயைசல்களில் எது அதிக Λ

0

m
  கடத்துத்தி்றய்ன சகாண்டது? 

ஏன? 
10. பினவரும் கயைசல்கயை அவறறின நிைம கடத்துத்தி்றனகளின இ்றஙகுவரியசயில் வரியசபபடுத்துக. 

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

iv) 0.25 M KCl v) 0.5 M KCl

11. மினபகுளிக் கடத்துத்தி்றன அைவிடு்தலில் DC மினம்னாட்டத்திறகு பதிலாக AC மினம்னாட்டம் 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றதுஏன? 

12. முய்றமை 0.5 மறறும்  0.25 cm–1 எனும் கலமாறிலி மதிபபுகயைக் சகாண்ட இைண்டு சவவமவறு 
மினகலனகளில் 0.1M NaCl கயைசல் யவக்கபபட்டுள்ைது. இந்த இைண்டில் எது அதிக நிைம கடத்துத்தி்றன 
மதிபயப சகாண்டிருக்கும்? 
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13. 1.608A அைவுள்ை மினம்னாட்டமா்னது 250 mL க்னஅைவுள்ை 0.5M காபபர் சல்மபட் கயைசல் வழிமை 50 
நிமிடஙகளுக்கு சசலுத்்தபபடுகி்றது. க்ன ைவு மா்றாமல் உள்ைது எ்னவும் மினதி்றன 100% எ்னவும் கருதி 
மின்னாறபகுத்்தல் முடிந்த பி்றது மீ்தமுள்ை கயைசலில் Cu2+ அைனி்ச சசறியவ கணக்கிடுக. 

14. Fe3+ அைனிகள் திட்ட நியலயமகளில் புமைாயமயட புமைாமி்னாக ஆக்ஸிஜம்னற்றம் அயடை்ச சசயயுமா? 
 சகாடுக்கபபட்டது: E

Fe Fe3+ 2+

 = 0 771.
 E V.

Br Br2
− = 1 09.   

15. நீண்ட காலத்திறகு காபபர் சல்மபட்யட இரும்புக் கலனில் மசமித்து யவக்க இைலுமா?
 சகாடுக்கபபட்டது : E

Cu Cu2+

 = 0 34. V  மறறும் E V
Fe Fe2+

 = −0 44. . 

16. M1 மறறும் M2 ஆகிை உமலாகஙகளின  ஒடுக்க மின்னழுத்்தஙகள் முய்றமை -xV மறறும் +yV. எது H2SO4 
லிருநது H2 வாயுயவ ஐ விடுவிக்கும்? 

17. M1  மறறும் M2  ஆகிை இைண்டு உமலாகஙகளின ஒடுக்க மின்னழுத்்தஙகள் முய்றமை 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+ += − = . . . இயவ இைண்டில் எந்த ஒனறு இரும்பின பு்றபபைபபின மீது பூசுவ்தறகு சி்றந்தது? 

சகாடுக்கபபட்டுள்ைது: E  V
Fe Fe2+

 = −0 44.
18. Cd Cd Cu Cu

2+2+   எனும் மினகலத்தின திட்ட emf ஐ கணக்கிடுக. Cu Cu and Cd Cd2+ 2+ மறறும் Cu Cu and Cd Cd2+ 2+  
ஆகிைவறறின திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்்த மதிபபுகள் முய்றமை 0.34V மறறும் -0.40 V. கலவிய்னவின 
நிகழும் ்தனயமயிய்ன கண்டறிக. 

19. எரிசபாருள் மினகலத்தில் H2 மறறும் O2 விய்னபுரிநது மினம்னாட்டத்ய்த உருவாக்குகின்ற்ன. இந்த 
சசைல்முய்றயில், H2 வாயு மெர்மினமுய்னயில் ஆக்ஸிஜம்னற்றமயடகி்றது,எதிர்மினமுய்னயில் O2 
ஒடுக்கமயடகி்றது. 25 Co  சேபபநியல மறறும் 1 atm அழுத்்தத்தில் 44.8 லிட்டர் H2 வாயு 10 நிமிடஙகளுக்கு 
சசலுத்்தபபடுகி்றது. உருவாக்கபபட்ட சைாசரி மினம்னாட்ட அைவு ைாது? சமாத்்த மினம்னாட்டத்ய்தயும் Cu2+ 
லிருநது Cuஐ மினவீழ்படிவாக்கலுக்கு பைனபடுத்தி்னால், எவவைவு கிைாம் காபபர் வீழ்படிவாகும்?  

20. முய்றமை நிக்கல் யெட்மைட் மறறும் குமைாமிைம் யெட்மைட் கயைசல்கயை சகாண்டுள்ை இைண்டு ்தனித்்தனி 
மின்னாறபகுபபுக் கலனகளில் ஒமை அைவுள்ை மினம்னாட்டம் சசலுத்்தபபடுகி்றது. மு்தல் மினகலத்தில் 2.935 
கிைாம் Ni வீழ்படிவாகி்றது எனில் மறச்றாரு மினகலத்தில் வீழ்படிவாகும் குமைாமிைத்தின அைவு என்ன? 

 சகாடுக்கபபட்டுள்ைது : நிக்கல் மறறும் குமைாமிைத்தின மமாலார் நிய்றகள் முய்றமை 58.74 மறறும் 52 
கிைாம் மமால்-1. 

21. 25 Co  சவபபநியலயிலுள்ை 0.1M காபபர் சல்மபட் கயைசலில் காபபர் மினமுய்ன மூழ்கயவக்கபபட்டுள்ைது. 
காபபரின மினமுய்ன மின்னழுத்்தத்ய்த கணக்கிடுக. [குறிபபு: E

Cu Cu
2+

 = 0 34. V] 
22. Mg (s) Mg (aq) Ag (aq) Ag (s), 2+ +  எனும் மினகலத்திறகு, 25 Co  சவபபநியலயில், சமநியல மாறிலி 

மறறும் மினகலம் சசைல்படும்மபாது அதிலிருநது கியடக்கபசபறும் அதிகபட்ச மவயலயை கணக்கிடுக.
 குறிபபு : E  V and E V

Mg Mg Ag Ag2+ +

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

� �= − =2 37 0 80. .  
23. ஒரு ஏரியில் 9 1012×  லிட்டர் நீர் நிைம்பியுள்ைது. ஒரு தி்றன அணு உயலைா்னது ்தகுந்த மின்னழுத்்தத்தில் 

ஏரியிலுள்ை நீயை மின்னாறபகுத்து  2 106 1× − Cs  மவகத்தில் மினசாைத்ய்த உறபத்தி சசயகி்றது. 
ஏரியிலுள்ை நீர் முழுவதும் மின்னாறபகுத்்தலுக்கு உட்பட எவவைவு வருடஙகைாகும்? மின்னாறபகுத்்தயலத் 
்தவிை மவச்றந்த வயகயிலும் நீர் இைக்கபபடவில்யல எ்ன கருதுக.

24. செர்னஸ்ட் சமனபாட்யடத் ்தருவி 
25. ்தனனிைபபு பாதுகாபபு பறறி குறிபபு வயைக. 
26. H - O2 2  எரிசபாருள் மினகலத்தின சசைல்பாடுகயை விைக்குக. 
27. அைவிலா நீர்த்்தலில் Al3+  மறறும் SO4

2-  ஆகிை அைனிகளின அைனிக் கடத்துத்தி்றன மதிபபுகள் முய்றமை 
189 மறறும் 160 மமா சச.மீ2 சமா்னம்-1. அைவிலா நீர்த்்தலில் Al (SO )2 4 3 மினபகுளியின சமா்ன மறறும் 
மமாலார் கடத்துத்தி்றய்ன கணக்கிடுக.
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ஒரு நேோல்டோ மின்கலத்திரன தூணடு்தல் 
  

படி 1 : 
இயணைபபக்கத்திய்ன தி்றநது சகாடுக்கபபட்ட உைலியைத் (URL) ்தட்ட்சசு சசயக அல்லது 

வியைவுத் துலக்கக் குறியீட்டிய்ன ஸ்மகன சசயக) அதில் கீழ்காணும் படத்தில் உள்ைது மபான்ற 
குறும்புல்னத்ய்த காணலாம். 
படி 2 : 

தியையில் ம்தானறும் அறிவுறுத்்தல்கள் சகாண்டு சரிைா்ன மெர்மின முய்ன, எதிர் 
மினமுய்ன மறறும் அயவகளுக்கா்ன சரிைா்ன மினபகுளிகயை ம்தர்வு சசயைவும். பின சிவபபு 
மினவியச மாறறி குழியை ச்தரிவு சசயது மவால்ட் மீட்டர் மினவியச மாறறிக் குழிழிய்ன ச்தரிவு 
சசயக. இபமபாது ்தாஙகள் எலக்ட்ைானகள் ெகர்வு மறறும் மின இைக்கு வியசயின மதிபபிய்னயும் 
தியையில் காணலாம். 
படி 3 : 

சகாடுக்கபபட்ட அட்டவயணயிய்னக் சகாண்டு மினபகுளி கயைசல்களின சசறிவிய்ன 
மெர்  மறறும் எதிர் மின முய்னகளில் மாறறி மமறகண்ட படிகயை திரும்ப மீண்டும் நிகழ்த்்தலாம். 

இ்சசசைல்முய்றயைப பைனபடுத்தி Ag/Cu/Zn சகாண்ட ஒரு மினமவதி 
மினகலத்திய்ன அயம்தது மமலும் அம்மினகலத்தின மினனிைக்கு வியசயிய்ன 

கண்கிடலாம். மமலும் மினஇைக்கு வியசயின மதிபயப சசறிவு மதிபபுகள் எவவாறு 
பாதிக்கின்ற்ன எனபய்தயும் நீஙகள் அறிைலாம். 

Please go to the URL https://pages.uoregon.edu/tgreenbo/voltaicCellEMF.html
(or) வலகு பக்கமுள்ை வியைவுத் துலக்கக் குறியீட்டிய்ன (QR code)ஸ்மகன சசயக

இயணை்ச சசைல்பாடு
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :  
இந்த பாடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்னர் , 

 � பரபபுகவர்்தயை வயகபபடுத்து்தல்,
 � உறிஞ்சு்தல் மறறும் பரபபுகவர்்தல் 

ஆகிைவறய்ற வவறுபடுத்து்தல்,
 � ஃபிரண்ட்லிச் பரபபுகவர்்தல் 

சமவவபபகவகாடுகயை விைககு்தல்,
 � விய்னவவக மாற்றம் மறறும் விய்னவவக 

மாறறிகளின சி்றபபிைல்புகள் பறறி புரிநது 
வகாள்ளு்தல்,

 � விய்னவவக மாற்ற வகாள்யககள் மறறும் 
வ�ாதி விய்னவவகமாற்றம் ஆகிைவறய்ற 
விைககு்தல்.

 � கூழமஙகயை வயகபபடுத்து்தல்,
 � கூழமஙகளின ்தைாரிபபு முய்றகள் 

மறறும் கூழமஙகளின தூயயமைாககல் 
முய்றகயை விைககு்தல்.

 � கூழமக கயரசலின பண்புகயை 
விவாதித்்தல்.

 � �ம் அன்றாட வாழவில் கூழமஙகள் மறறும் 
பால்மஙகளின பஙகளிபயப விைககு்தல்.

ஆகிை தி்றனகயை மாணவர்கள் வபறுவர். 

இர்விங லோஙமிநேர்
இர்விங் லாங்மியேர் என்பவர் அமெரிக்க 

நாட்டைச் யேர்்ந்த ஒரு யவதியிேல் 

ெற்றும் இேற்பிேல் அறிஞர் ஆவார். 

அவர் புறப்பரபபு யவதியிேலில் அவர் 

ஆற்றிே ்பங்கிற்்கா்க யவதியிேலுக்கான 

யநா்பல் ்பரிசி்ன 1932 ஆம் ஆண்டு 

ம்பற்றார். அவர் அணு அ்ெபபின 

ஒரு ்ெே வடடைக ம்காள்்கயி்ன 

அளித்தார். உயலா்கங்்களில் ்பற்ற 

்வத்தலில் ்ைடரஜனின ்பேன 

ெற்றும் வாயு நிரப்பப்படடை ஒளிர் 

விளககு்க்ள அவர் ்கண்டைறி்ந்தார். 

நியூமெகசிய்காவில் மேய்காயராவிற்கு 

அருகில் அ்ெ்நதுளள ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் அவ்ரப ம்பரு்ெ்படுததும் 

வண்்ணம் அவர் ம்பேரால் 

அ்ைக்கப்படுகிறது. லாங்கெேர் ெற்றும் 

டைாங்ஸ் அவர்்களால் ்கண்டைறிேப்படடை 

பிளாஸ்ொவிலிருககும் எலகடரான 

அடைர்வு அ்ல்கள லாங்யெேர் அ்ல்கள 

என அறிேப்படுகினறன.

 பு்றப்பரபபு 
நேதியிேல்

அலகு
10
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்போட அறிமுகம்

பு்றபபரபபு வவதியிைல் எனபது இரண்டு வவவவவறு நியையமகளின இயடபபரபபில் நிகழும் 
வசைல்முய்றகயைப பறறி விவரிககும் வவதியிைலின ஒரு பிரிவாகும். எடுத்துககாட்டாக, திண்மம் 
மறறும் நீர்மம், திண்மம் மறறும் வாயு, நீர்மம் மறறும் நீர்மம். �ம் அன்றாட வாழவிறகும், வபயிண்ட்டுகள் 
மு்தல் மருநதுகள் வயர பல்வவறு வபாருட்கயை ்தைாரிககும் நிறுவ்னஙகளுககும், உயிர்வ்தாழில் 
நுட்பவிைல் துய்றககும், இந்த பாடப பகுதி அதிமுககிைமா்னது. பைபடித்்தா்னவிய்னவவக மாற்றம், 
கூழமஙகயை ்தைாரித்்தல் மறறும் நியைபபடுத்து்தல், மினமுய்ன விய்னகள் ஆகிைவறறில் 
பு்றபபரபபா்னது முககிை பஙகாறறுகி்றது. திண்மஙகளின பு்றபபரபபா்னது, அ்தன திரள் பகுதியிலிருநது 
இைல்பாகவவ வவறுபட்ட்தாக உள்ைது.பு்றபபரபபிலுள்ை அணுககளுககியடவைைா்ன பியணபபுகள், 
திரள் பகுதியிலுள்ைவறறிலிருநது வவறுபட்டது.விண்வவளியிலுள்ை யைட்ரஜன முழுவதும் தூசி 
மறறும் பாய்றத் துகள்களின பு்றபபரபபில் பரபபு கவரபபட்டு உருவா்னயவவை ஆகும்.  வகாசுககள் 
மறறும் சிறிை பூச்சிகள் நீரினமீது �யடபயிை முடியும் ஆ்னால் அருகில் வசாபபுகயை வசர்ககும்வபாது 
இந்த பூச்சிகள் நீரில் மூழகிவிடுகின்ற்ன. நீர் மறறும் பா்தரச துளிகளின வகாை வடிவம் �ம்யம 
ஆச்சரிைமூட்டுகின்ற்ன.நீர் ஒட்டா்த வண்ணத்துபூச்சியின இ்றகயககளும், ்தாவர இயைகளும் �ம்யம 
விைபபில் ஆழத்்தககூடிையவ. வா்னத்தின நீை நி்றம் மறறும் சூரிை அஸ்தம்னத்தின சிவபபு நி்றம் 
ஆகிை்னவும் �ம்யம வவகுவாக கவரககூடிையவகைாக உள்ை்ன. இயவ அய்னத்திலும் வபாருளின 
பு்றபபரபபு முககிை பஙகுவகிககி்றது.பல்வவறு கிரீம்கள், களிம்புகள் மறறும் அழகு சா்த்னப வபாருட்கள் 
ஆகிையவ பால்மஙகைாக உள்ை்ன.உணவுபவபாருள் ்தைாரிககும் நிறுவ்னஙகள், ஆவராககிைமா்ன, 
சுயவமிகக மறறும் நீண்ட�ாள் வகட்டுபவபாகா்த உணவுபவபாருட்கயை ்தைாரிபபதில் முய்னபபு 
காட்டுகின்ற்ன.இயவ அய்னத்தும் கூழமஙகள் மறறும் பு்றபபரபபு வவதியிைல் வகாள்யககயை 
அடிபபயடைாகக வகாண்டயவ. எ்னவவ, பு்றபபரபபு வவதிைைா்னது கறப்தறகு ஆர்வமூட்டும் 
பாடபபகுதிைாகும்.

10.1 ்பரபபு கேர்்தல் மறறும் உறிஞ்சு்தல்
திண்ம பரபபில் உள்ை பியணககபபடா்த இயணதி்றன அல்ைது எச்ச வியசகளின காரணமாக 

திண்ம பு்றபபரபபா்னது அ்தன அருகாயமயிலுள்ை வபாருட்கயை கவர்நதிழுககும் தி்றய்னப 
வபறறுள்ை்ன.எடுத்துககாட்டாக,

அம்வமானிைாயவ கரி பரபபு கவர்்தல், நீர் மூைககூறுகயை சிலிககாவஜல் பரபபுகவர்்தல், 
சர்ககயரயிலுள்ை நி்றமிகயை கரி பரபபு கவர்்தல். 

பரபபு கவர்்தல் எனபது ஒரு பு்றபபரபபு நிகழவு ்தான எனபய்த இந்த எடுத்துககாட்டுகள் 
காட்டுகின்ற்ன. பரபபு கவர்்தலுககு மா்றாக, உறிஞ்சு்தல் எனபது ஒரு திரள் நிகழவாகும்.அ்தாவது, 
பரபபுகவர் வபாருள் மூைககூறுகள் பரபபு வபாருளின திரள் முழுவதும் விரவியுள்ைது.

 � எந்த வபாருளின மீது பரபபு கவர்்தல் நிகழகி்றவ்தா அது பரபபுபவபாருள் ஆகும்.
 � பரபபுகவரபபட்ட வபாருைா்னது பரபபுகவர் வபாருள் எ்னவும் அயழககபபடுகின்ற்ன. 
 � இரண்டு நியையமகயை பிரிககும் இயடபரபபா்னது இயடபபட்ட நியையம எ்ன 

அறிைபபடுகி்றது. மூைககூறுகள் பரபபு கவரபபடுவ்தால், இயடமுகபபில் மூைககூறுகளின 
வசறிவு அதிகரித்து காணபபடுகி்றது. 

 � இயடமுகபபில் வபாருளின வசறிவு அதிகமாக காணபபடின அது வ�ர்மய்ற பரபபு கவர்்தல் 
எ்னவும், மூைககூறுகளின வசறிவு குய்றவாக காணபபடின அது எதிர்மய்ற பரபபு கவர்்தல் 
என்றயழககபபடுகி்றது. 
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 � பரபபுகவரபபட்ட வபாருைா்னது பு்றபபரபபிலிருநது நீககமயடைச் வசயயும் வசைல்முய்றைா்னது 
”பரபபு நீககம்” என்றயழககபபடுகி்றது. 

 � He, Ne, O2, N2, SO2 மறறும் NH3 வபான்ற வாயுககளும், NaCl அல்ைது KCl ஆகிைவறறின 
கயரசல்களும் ்தகுந்த பரபபுப வபாருட்கைால் பரபபுகவரபபடுகின்ற்ன.இந்தமூைககூறுகள் 
பரபபுகவர் வபாருட்கள் எ்ன குறிபபிடபபடுகின்ற்ன.

 � சிலிககா வஜல், Ni, Cu, Pt, Ag மறறும் Pd வபான்ற உவைாகஙகளும் மறறும் சிை கூழமஙகளும் 
பரபபுப வபாருட்கைாக வசைல்பட முடியும்.

்பரபபு கேர்்தலின் சி்றபபிேல்புகள்:
1. பரபபு கவர்்தல் அய்னத்து வயக இயடபபரபபுகளிலும் நிகழ முடியும். அ்தாவது, வாயு-திண்மம், 

நீர்மம்- திண்மம், நீர்மம்-நீர்மம், திண்மம்- திண்மம் மறறும் வாயு-நீர்மம் எ்ன எல்ைா வயக 
இயடபரபபுகளுககியடவையும் பரபபு கவர்்தல் நிகழகி்றது. 

2. பரபபு கவர்்தல் ஒரு ்தனனிச்யசைா்ன வசைல்முய்றைாகும், வமலும் இது எபவபாழுதும் கட்டிைா 
ஆற்றல் குய்றயும் வயகயில் நிகழகி்றது. DG  மதிபபு பூஜ்ஜிைமாகும் வபாது, சமநியை 
எய்தபபடுகி்றது. �ாமறிந்தபடி, D D DG = H - T S  இஙகு DG  எனபது கட்டிைா ஆற்றலில் ஏறபடும் 
மாற்றம்,  DH  எனபது என்தால்பி மாற்றம், மறறும் DS   எனபது எனட்வராபி மாற்றம். 

3. மூைககூறுகள் பரபபுகவரபபட்டுள்ை வபாது, மூைககூறுகளின ஒழுஙகற்ற ்தனயம எபவபாழுதும் 
குய்றகி்றது.அ்தாவது, ∆S<0 மறறும் T∆S எதிர்குறி மதிபயப வபறுகி்றது, எ்னவவ,பரபபு கவர்்தல்ஒரு 
வவபபம் உமிழ வசைல்முய்றைாகும். பரபபு கவர்்தல் மிக வியரவா்ன வசைல்முய்றைாகும். ஆ்னால், 
உறிஞ்சு்தல் வமதுவாக நிகழும் வசைல்முய்றைாகும். 

M.C. வபயின எனபவர் ஒவர வ�ரத்தில் ஒன்றாக நிகழும் பரபபு கவர்்தல் மறறும் 
உட்கவர்்தயை குறிபபிடுவ்தறகாக ‘sorption’ (கவர்்தல்) எனும் வசால்யை பைனபடுத்தி்னார். 
உவைாக பு்றபபரபபுகளினமீது நிகழும் வாயுககளின பரபபு கவர்்தல் மறறும் உறிஞ்சு்தயைகுறிபபிட  
T. கிரைாம் எனபவர் occlusion (மய்றத்்தல்) எனும் எனும் வசால்யை பைனபடுத்தி்னார்.

10.1.1 ்பரபபு கேர்்தலின் ேகககள்:
பரபபுப வபாருளுககும், பரபபுகவரபபடும் வபாருளுககும் இயடவை வசைல்படும் வியசகளின 

்தனயமயைப வபாருத்து பரபபு கவர்்தைா்னது,  இைறபு்றபபரபபு கவர்்தல் மறறும் வவதிப பு்றபபரபபு 
கவர்்தல் எ்ன வயகபபடுத்்தபபடுகி்றது. வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலில், வாயுமூைககூறுகள் பு்றபபரபபுடன 
வவதிபபியணபபுகயை உருவாககுவ்தன மூைம் இறுத்தி யவககபபட்டுள்ை்ன. வலுவா்ன பியணபபு 
உருவாவ்தால், பரபபு கவர்்தலின வபாது ஏ்றத்்தாழ 400 KJ / வமால் ஆற்றல் வவபபமாக உமிழபபடுகி்றது.
எடுத்துககோட்டுகள்:
 •  டஙஸடனின பு்றபபரபபின மீது O2 வாயு பரபபு கவரபபடு்தல், நிககல் பு்றபபரபபின மீது H2 வாயு 

பரபபு கவரபபடு்தல், நிககல் பு்றபபரபபின மீது எத்தில் ஆல்கைால் ஆவி பரபபு கவரபபடு்தல். 
இைறபு்றபபரபபு கவர்்தலில், பரபபுப வபாருளுககும், பரபபுகவரபபடும் வபாருளுககும் இயடவை 

வாண்டர் வால்ஸ வியச, இருமுய்ன- இருமுய்ன இயடயீடுகள், சிய்தவு வியசகள் வபான்ற 
இைறவியசகள் வசைல்படுகின்ற்ன. இந்த வியசகள் வலியம குய்றந்தயவகைாக இருபப்தால் பரபபு 
கவர்்தல் வவபபம் குய்றவாக உள்ைது. வமலும், இைறபு்றபபரபபு கவர்்தல் குய்றந்த வவபபநியைகளில் 
நிகழகி்றது.எடுத்துககாட்டுகள்:

(a) யமககாவின மீது N2 வாயு பரபபு கவரபபடு்தல்.
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(b) கரியினமீது  வாயுககள் பரபபு கவரபபடு்தல்.

பினவரும் அட்டவயண 10.1 வவதி மறறும் இைறபு்றபபரபபு கவர்்தலுககியடவைைா்ன 
வவறுபாடுகயை விைககுகி்றது.
அட்டேகை 10.1 நேதி மறறும் இேறபு்றப்பரபபு கேர்்தலுககிகடநேேோன நேறு்போடுகள் 

நேதிபபு்றப்பரபபு கேர்்தல் அல்லது 
கிளர்வுறுத்்தப்பட்ட ்பரபபு கேர்்தல்

இேறபு்றப்பரபபு கேர்்தல் அல்லது 
ேோணடர்ேோல்ஸ் ்பரபபு கேர்்தல்

1. இது மிக வமதுவாக நிகழகி்றது. 1. இது கணபவபாழுதில் நிகழகி்றது

2. இது அதிக வ்தர்ந்த வசைல்முய்றைாகும். 
பரபபுப வபாருள் மறறும் பரபபுகவர் 
வபாருள் ஆகிைவறறின ்தனயமயை 
வபாருத்்தயமகி்றது. 

2. இது வ்தர்ந்த வசைல்முய்ற அல்ை.

3. அழுத்்தம் அதிகரிககும்வபாது 
வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தல் வவகமாக 
நிகழகி்றது, ஆ்னால், இது பரபபு கவர்்தலின 
அையவ மாறறுவதில்யை.

3. இைறபு்றபபரபபுக கவர்ச்சியில் அழுத்்தம் 
அதிகரிககும்வபாது, பரபபு கவர்்தலின 
அைவும் அதிகரிககி்றது.

4. வவபபநியையை அதிகரிககும்வபாது 
வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தல் மு்தலில் 
அதிகரித்து பின்னர் குய்றகி்றது.

4. வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது 
இைறபரபபுக கவர்ச்சி குய்றகி்றது.

5. வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலில் பரபபு 
வபாருளுககும், பரபபுகவர் வபாருளுககும் 
இயடவை எைகட்ரான இடமாற்றம் 
நிகழகி்றது.

5. எைகட்ரானகள் இடமாற்றம் நிகழவதில்யை

6. பரபபு கவர்்தல் வவபபம் அதிகம்.அ்தாவது 40 
மு்தல் 400kJ/வமால் வயர.

6. பரபபு கவர்்தல் வவபபம் குய்றவு.  40kJ/
வமால் என்ற அைவிவைவை உள்ைது.

7. பரபபின மீது பரபபுகவர் வபாருளின ஒறய்ற 
அடுககு உருவாகி்றது.

7. பரபபின மீது பரபபுகவர் வபாருளின 
பைஅடுககுகள்  உருவாகின்ற்ன.

8. கிைர்வு யமைஙகள் என்றயழககபபடும் 
சிை குறிபபிட்ட அயமவிடஙகளில் மட்டும் 
பரபபு கவர்்தல் நிகழகி்றது. இது பு்றபபரபபின 
பரபபையவப வபாருத்து அயமகி்றது.

8. இது எல்ைா இடஙகளிலும் நிகழகி்றது.

9. வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலில், 
குறிபபிடத்்தகுந்த கிைர்வுவகாள் ஆற்றல் 
வகாண்ட கிைர்வு அயணவு உருவா்தல் 
நிகழகி்றது.

9. கிைர்வு வகாள் ஆற்றல் முககிைமற்றது.
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10.1.2 ்பரபபு கேர்்தகல ்போதிககும் கோரணிகள் 
பரபபு கவர்்தயை பாதிககும் பல்வவறு காரணிகயை கருதுவ்தன மூைம் அய்த வ்தளிவாக புரிநது 

வகாள்ை முடியும். பண்பிைைாக, பரபபு கவர்்தலின அைவு பினவரும் காரணிகயை சார்நதுள்ைது.
(i) பரபபுப வபாருளின ்தனயம (ii) பரபபுகவர் வபாருளின ்தனயம

(iii) அழுத்்தம்   (iv) குறிபபிட்ட வவபபநியையில் வசறிவு.

1. ்பரபபுப ப்போருளின் ்தன்கம:
பரபபு கவர்்தல் எனபது ஒரு பு்றபபரபபு நிகழவாக இருபப்தால், அது பரபபுப வபாருளின பரபபையவ 

சார்நது அயமகி்றது. அ்தாவது பு்றபபரபபு பரபபைவு அதிகம் எனில், பரபபு கவரபபட்ட வபாருளின அைவும் 
அதிகமாக இருககும்.
2. ்பரபபுகேர் ப்போருளின் ்தன்கம:

பரபபுகவர் வபாருளின ்தனயமயும் பரபபு கவர்்தயை பாதிககி்றது. SO2, NH3, HCl மறறும் 
CO2 வபான்ற வாயுககள் அதிக வாண்டர்வால்ஸ கவர்ச்சி வியசயை வகாண்டிருபப்தால் எளிதில் 
திரவமாகின்ற்ன.அவ்த சமைம் நிரந்தர வாயுககைா்ன H2, N2 மறறும் O2 வபான்றயவ எளிதில் 
திரவமாவதில்யை. இந்த நிரந்தர வாயுகள் குய்றந்த நியைமாறு வவபபநியையை வகாண்டுள்ை்ன 
வமலும் வமதுவாக பரபபுகவரபபடுகின்ற்ன. ஆ்னால் உைர் நியைமாறு வவபபநியையை 
வகாண்டுள்ை வாயுககள் எளி்தாக பரபபுகவரபபடுகின்ற்ன.
3. பேப்பநிகலயின் விகளவு

வவபபநியையை அதிகரிககும்வபாது வவதிப பு்றபபரபபு கவர்்தைா்னது மு்தலில் அதிகரித்து பின்னர் 
குய்றகி்றது. ஆ்னால் இைறபு்றபபரபபுக கவர்்தல் வவபபநியையை அதிகரிககும் வபாது குய்றகி்றது.
4. அழுத்்தத்தின் விகளவு: 

அழுத்்தம் அதிகரிககும்வபாது வவதிப பு்றபபரபபு கவர்்தைா்னது வவகமாக நிகழகி்றது. ஆ்னால், 
அது பரபபு கவர்்தலின அையவ மாறறுவதில்யை. இைறபு்றபபரபபுக கவர்்தலில் அழுத்்தம் 
அதிகரிககும்வபாதுபரபபு கவர்்தலின அைவும் அதிகரிககி்றது.

10.1.3 ்பரபபு கேர்்தல் சமபேப்பக நகோடுகள் மறறும் சம அழுத்்தகநகோடுகள்.
மா்றா்த வவபபநியையில் பரபபு கவர்்தலில் ஏறபடும் மாற்றத்ய்த சமவவபபக வகாடுகள் 

குறிபபிடுகின்ற்ன. மா்றா்த அழுத்்தத்தில் பரபபு கவர்்தலின அைவுகயை வவபபநியைககு எதிராக படம் 
வயரயும்வபாது கியடககும் வகாடுகள் சம அழுத்்தக வகாடுகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன.படத்தில் 
காட்டியுள்ைவாறு இைறபரபபு கவர்்தல் மறறும் வவதிபபு்றபபரபபுக கவர்்தலின சம அழுத்்தக வகாடுகள் 
வவவவவ்றா்னயவ. 

இைற பு்றபபரபபு கவர்்தலில், வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது x
m

  மதிபபு குய்றகி்றது.ஆ்னால், 

வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலில், வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது  x
m

   மதிபபு மு்தலில் அதிகரித்து 

பின்னர் குய்றகி்றது. பரபபு கவர்்தலுககாக பரபபு கிைர்வுறு்தல் அவசிைம் எனபய்த இந்த 
அதிகரிபபு விைககுகி்றது, ஏவ்னனில், கிைர்வு அயணவு உருவாவ்தறகு குறிபபிட்ட அைவு ஆற்றல் 
வ்தயவபபடுகி்றது.

உைர் வவபபநியையில், பரபபுகவர் வபாருளின இைகக ஆற்றல் அதிகரிபப்தால் நிகழும் பரபபு 
நீககத்தின காரணமாக பரபபு கவர்்தல் குய்றகி்றது.
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்படம் 10.1 (அ) இேற ்பரபபு கேர்்தல்    ்படம் 10.1 (ஆ) நேதிப ்பரபபு கேர்்தல்

m
x

m
x

ெவ�ப�ைல ெவ�ப�ைல

x எனபது ‘m’ கிராம் நிய்றயுள்ை பரபபு வபாருளின மீது கவரபபட்ட பரபபு கவர் வபாருளின அைவு.

10.1.3.1 ்பரபபு கேர்்தல்சமபேப்பக நகோடுகள்:
பரபபு கவர்்தல் சமவவபபக வகாடுகயை அைவிைைாக கறக முடியும். மா்றா்த வவபபநியையில், 

பரபபுகவரபபட்ட வபாருளின அைவிறகும், அழுத்்தத்திறகும் (அல்ைது பரபபுகவர் வபாருளின 
வசறிவு) இயடவை வயரபடம் வயரயும்வபாது கியடககும் வகாடுகள் சமவவபப வகாடுகள் 
என்றயழககபபடுகின்ற்ன.

இந்த சமவவபபக வகாடுகயை விைககுவ்தறகாக பல்வவறு சமனபாடுகள் 
பரிநதுயரககபபட்டுள்ை்ன, அயவைாவ்ன :
(i) ஃபிரணட்லிச் ்பரபபு கேர்்தல் சமபேப்பக நகோடு.

ஃபிரண்ட்லிச் கூறறுபபடி,

x

m
 = kp

1

n

இஙகு x எனபது p அழுத்்தத்தில் ‘m’ கிராம் நிய்றயுள்ை பரபபுப வபாருளின மீது பரபபு கவரபபட்ட 
பரபபுகவர் வபாருளின அைவாகும். k மறறும் n ஆகிை்ன ஃபிரண்ட்லிச்சால் அறிமுகபபடுத்்தபபட்ட 
மாறிலிகைாகும். n மதிபபு எபவபாழுதும் ஒனய்றவிட குய்றவாகவவ இருககும். இந்த சமனபாடா்னாது 
திண்ம பரபபினமீது வாயுககள் பரபபு கவரபபடும் வசைல்முய்றககு வபாருந்தககூடிைது. 
c எனும் வசறிவுயடை கயரசல்களின பரபபு கவர்்தலுககு  பைனபடுத்தும்வபாது, இவ்த 
சமனபாடா்னதுபினவருமாறு எ்ன மாறுகி்றது.

x
m

= k c
1
n

மா்றா்த வவபபநியையில், வாயுககளின (அல்ைது பரபபுகவர் வபாருள்) பரபபு 
கவர்்தலினமீ்தா்ன அழுத்்தத்தின வியையவ இச்சமனபாடு அைவிைைாக கணககிடுகி்றது. 
சமனபாட்டின இருபு்றமும் log எடுககும்வபாது 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   ேகர்படம்

இஙகு வவட்டுத்துண்டா்னது log k மதிபயபயும் சாயவு 1
n

 மதிபயபயும் ்தருகி்றது.

அழுத்்தம் அதிகரிககும்வபாது x
m

  மதிபபு அதிகரித்்தயை இச்சமனபாடு விைககுகி்றது.ஆ்னால், 

கண்டறிைபபட்ட மதிபபுகள், குய்றந்த அழுத்்தத்தில் வித்திைாசபபடுகின்ற்ன.
ேரம்புகள்:
1. இச்சமனபாடா்னது முறறிலும் கறபி்தமா்னது, ஒரு குறிபபிட்ட அழுத்்த எல்யைககுள் மட்டுவம சரிைாக 

அயமகி்றது.

2. k மறறும் n ஆகிை மாறிலிகளின மதிபபுகளும் வவபபநியையை வபாருத்து மாறுகின்ற்ன.இ்தறகா்ன 
விைககம் வழஙகபபடவில்யை.

10.1.4 ்பரபபு கேர்்தலின் ்பேன்கள்:
பரபபு கவர்்தைா்னது எண்ணிைடஙகா பைனபாடுகயை வகாண்டுள்ை வபாதிலும், அவறறுள் 
சிைவறய்ற �ாம் கருதுவவாம்
1. ேளிமக கேசஙகள்: மு்தல் உைகபவபார் சமைத்தில் கரிபுயகபடைம் முகமூடிகள் 

பிரிட்டீஷகாரர்கைாலும் அவமரிககர்கைாலும் பைனபடுத்்தபபட்டது. கிைர்வுறுத்்தபபட்ட 
கரிைா்னது சி்றந்த பரபபுப வபாருட்களில் ஒன்றாக விைஙகுவது கண்டறிைபபட்டுள்ைது.

2. வடயல் மறறும் தீவார் ஆகிவைார் கைனகளில் அதிகபட்ச வவறறிடத்ய்த உருவாகக 
கிைர்வுறுத்்தபபட்ட கரியை பைனபடுத்தி்னர்.நீர்நீககவும், CO2, N2, Cl2, O2 மறறும் He வபான்ற 
வாயுககயை தூயயமைாககவும் அலுமி்னா மறறும் சிலிககா பைனபடுத்்தபபட்ட்ன.ஊது 
உயையில் காறய்ற உைர்த்துவ்தறகு சிலிககா வஜல்லும் பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

3. பரபபு கவர்்தலின அதி முககிை பைனபாடுகளில் ஒனறு கடி்னநீயர வமனனீராக மாறறுவ்தாகும்.
இந்த வசைல்முய்றககு வபர்மூடீட் எனும் அைனி பரிமாற்ற பிசின பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. 
இது ்தனனுயடை பு்றபபரபபில் Ca2+ மறறும் Mg2+ அைனிகயை பரபபுகவர்கின்ற்ன. கீவழ 
காண்பிககபபட்ட படி வபர்மூடீட் பு்றபபரபபில் அைனிப பரிமாற்றம் நிகழகி்றது.
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2 2 4 12 2 2 4 12Na Al Si O +CaCl CaAl Si O 2NaCl→ +

சா்தாரண உபபுககயரசயை வசர்பப்தன மூைம், தீர்நதுவபா்ன வபர்மூடீட் திரும்பக கியடககி்றது.
CaAl Si O +2NaCl Na Al Si O +CaCl2 4 12 2 2 4 12 2→

4. அேனிப ்பரிமோற்ற பிசின்கள்
அைனிப பரிமாற்ற பிசினகள் பரபபு கவர்்தல் வசைல்முய்றயை அடிபபயடைாக வகாண்டு 

வசைல்படுகின்ற்ன. இயவ நீயர கனிம நீககம் வசயைப பைனபடுகின்ற்ன. வ�ரைனி மறறும் எதிரைனி 
பரிமாற்ற பிசினகயைக வகாண்ட இரண்டு குழாயகள் வழிவை நீயர வசலுத்தி இச்வசைல்முய்றைா்னது 
நிகழத்்தபபடுகி்றது. 

RS2 O 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. ப்பட்நரோலிேம் மறறும் சகமேல் எணபைய் சுத்திகரிபபு:
புல்ைர் மண் (fuller’s earth- முல்்தானி மட்டி)மறறும் சிலிககா வஜல் ஆகிை்ன சுத்திகரிபபு 

வசைல்முய்றயில் பைனபடுகின்ற்ன.

6. சர்கககரகே நி்றமிழககச் பசய்்தல்:
சர்ககயரப பாகிலிருநது வப்றபபடும் சர்ககயரயில் கைநதுள்ை நி்றமுள்ை மாசுககள், விைஙகு 

கரியை வசர்பப்தன மூைம் நீககபபடுகின்ற்ன. இஙகு விைஙகு கரிைா்னது நி்றமிழககச் வசயயும் 
வபாருைாக பைனபடுகி்றது.

7. ேணைபபிரிகக முக்ற:
ஒரு கையவயிலுள்ை கூறுகயை ்தனித்்தனிைாக பிரிகக வண்ணபபிரியக முய்ற பைனபடுகி்றது. 

இது, பரபபுப வபாருளின பரபபின மீது, கையவயிலுள்ை கூறுகள் பரபபு கவரபபடு்தயை, அடிபபயடைாக 
வகாண்டு நிகழகி்றது. இது மிகத் தி்றனுள்ை முய்றைாகும், வமலும் கையவயில் உள்ை உட்கூறுகள் 
நுண்ணிை அைவுகளில் இருந்தாலும் அவறய்ற கண்டறிவ்தறகும், இ்னம்காணுவ்தறகும், 
அைவிடுவ்தறகும் இம்முய்ற பைனபடுகி்றது. 

8. விகனநேகமோற்றவிகன
விய்னவவக மாற்றயிைல் எனபது பு்றபபரபபு வவதியிைலின முககிை பிரிவாகும், இது விய்னவவக 

மாறறிகளின பு்றபபரபபில் வபாருட்கள் பரபபு கவரபபடு்தல் நிகழயவ அடிபபயடைாக வகாண்டுள்ைது. 
எடுத்துககோட்டுகள்:

வைபர் முய்றயில், பினவரும் விய்னயில் காட்டிைவாறு, N2 மறறும் H2 ஆகிைவறறிலிருநது 
அம்வமானிைா ்தைாரிககபபடுகி்றது.

N +3H 2NH2 2 3→

இச்வசைல்முய்றயில், Fe விய்னவவக மாறறிைாகவும், Mo உைர்த்திைாகவும் வசைல்படுகின்ற்ன. 
இரும்பின பு்றபபரபபில் விய்ன நிகழகி்றது. 
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எண்வணயகயை யைட்ரஜவ்னற்றம் அயடைச் வசயது வ்னஸபதி ்தைாரித்்தலில் நிககல் 
விய்னவவகமாறறிைாக பைனபடுகி்றது. நிககலின பு்றபபரபபில் விய்ன நிகழகி்றது.

+ H
2

Ni
473K →தாவரஎ�ெண� வன�ப��ைனேவகமா��

9. ்பண்பறி ்பகுப்போய்வு:
Al3+  அைனிககயரசலுடன லிட்மஸ கயரசயை வசர்ககும்வபாது, கயரசலின அமிைத்்தனயம 

காரணமாக அது சிவபபு நி்றமாக மாறுகி்றது. அ்தனுடன அம்வமானிைம் யைட்ராகயசயட 
வசர்ககும்வபாது நீை நி்ற வசதில்கள் உருவாகின்ற்ன. NH4OH ஐ வசர்பப்தால் உருவாகும் Al(OH)3 
இன பு்றபபரபபில் நீை நி்ற லிட்மஸ வசர்மம் பரபபு கவரபபடு்தவை இ்தறகு காரணம் ஆகும்.

10. மருந்துகள்:
மருநதுகள், உடல் திசுககளின மீது பரபபு கவரபபடுவ்தால் வ�ாயகயை தீர்ககின்ற்ன.

11. உநலோக ்தோதுகககள அடர்பித்்தல்:
சல்யபடு ்தாதுககள், நுயர மி்தபபு முய்றயில் அடர்பிககபபடுகின்ற்ன. இதில் வைசா்ன ்தாதுத் 

துகள்கள் யபன எண்வணைால் �ய்னககபபடுகின்ற்ன.

12. சோேநிறுத்திகள் மறறும் சோேஙகள்
வபரும்பாைா்ன சாைஙகள் துணிகளின மீது பரபபுகவரபபடுகின்ற்ன. சாைநிறுத்திகள் எனபயவ 

துணிகளின மீது சாைத்ய்த நியைநிறுத்தும் வசர்மஙகைாகும்.

13. ்பரபபு கேர்்தல் நி்றஙகோட்டுகள்
வீழபடிவாககல் ்தரம்பார்த்்தல்களில், வவளியிலிருநது வசர்ககபபடும் நி்றஙகாட்டிைா்னது 

முடிவு நியை அறிை பைனபடுகி்றது. இந்த நி்றஙகாட்டிைா்னது,  வீழபடிவின பு்றபபரபபில் பரபபு 
கவர்பபட்டவுடன அ்தன நி்றத்ய்த மாறறிகவகாள்கி்றது. இது ்தரம்பார்த்்தலின முடிவுநியையை 
சுட்டிககாட்ட பைனபடுகி்றது.

10.2 விகனநேக மோற்றம்
1836 ஆம் ஆண்டு வபர்ஜீலிைஸ, சிை குறிபபிட்ட வசர்மஙகள், விய்னபடு வபாருளிலுள்ை 

பியணபபுகயை  ்தைர்த்தி விய்னவவகத்ய்த அதிகரிககின்ற்ன எ்ன கண்டறிந்தார். இந்த வசர்மஙகள் 
எவவி்த வவதி மாற்றத்திறகும் உட்படுவதில்யை எனபய்தயும் அவர் கண்டறிந்தார். இந்த பண்யப 
குறிபபிடுவ்தறகாக, அவர் விய்னவவக மாறறி எ்னப வபைரிட்டார். (கிவரகக வமாழியில், kata- முழுவதும், 
lein-்தைர்த்துவ்தறகாக). ஒரு விய்னயின வவகத்ய்த குய்றககும் வசர்மஙகளும் இருபபது பின்னர் 
கண்டறிைபபட்டது.

எ்னவவ, ்தாமாக எவவி்த வவதி மாற்றத்திறகும் உட்படாமல், ஒரு விய்னயின வவகத்ய்த 
மாறறிையமககும் வசர்மமா்னது விய்னவவகமாறறி எ்ன வயரைறுககபபடுகி்றது. விய்னவவக 
மாறறிகள் வசைல்படும் நிகழவா்னது விய்னவவக மாற்றம் என்றயழககபபடுகி்றது.

ஊகக மறறும் ்தளர்வு விகனநேக மோற்றம்:
ஊகக விய்னவவக மாற்றத்தில், விய்னவவக மாறறி முனனியையில் ஒரு விய்னயின வவகம் 

அதிகரிககி்றது, ஆ்னால் ்தைர்வு விய்னவவக மாற்றத்தில், விய்னயின வவகம் விய்னவவக மாறறி 
முனனியையில் குய்றககபபடுகி்றது. விய்னவவக மாற்றத்தில் இரண்டு முககிை வயககள் உள்ை்ன

(i) ஒருபடித்்தா்னவிய்னவவக மாற்றம் (ii) பைபடித்்தா்னவிய்னவவக மாற்றம்
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ஒரு்படித்்தோனவிகனநேக மோற்றம்
ஒருபடித்்தா்னவிய்னவவகமாற்ற விய்னயில், விய்னபடுவபாருட்கள், வியைவபாருட்கள்மறறும் 

விய்னவவகமாறறி ஆகிையவ ஒவர நியையமயில் காணபபடுகின்ற்ன.
விளககம் (1):

2 2 32SO +O +[NO] 2SO +[NO]�
(g) (g) (g) (g) (g)

இந்த விய்னயில், விய்னவவகமாறறி NO, விய்னபடுவபாருட்கள் SO2 மறறும் O2 , மறறும் 
வியைவபாருள் SO3 ஆகிை்ன  வாயு நியையமயில் உள்ை்ன.

விளககம் (2):
அசிட்டால்டியைடு சிய்தவயடயும் விய்னயில், விய்னவவகமாறறி I2, விய்னபடுவபாருட்கள் 

மறறும் வியைவபாருட்கள் எ்ன அய்னத்தும் வாயு நியையமயில் உள்ை்ன.
CH CHO+[I ] CH +CO+[I ]3 2 4 2→

(g) (g) (g) (g)(g)

விய்னபடுவபாருட்கள், வியைவபாருட்கள்மறறும் விய்னவவகமாறறி  ஆகிை அய்னத்தும் நீர்த்்த 
கயரசலில் உள்ை சிை எடுத்துககாட்டுகயை �ாம் கருதுவவாம்.
(1) கனிம அமிைத்ய்த விய்னவவகமாறறிைாக வகாண்டு நிகழும் கரும்பு சர்ககயரயின நீராறபகுபபு 

விய்ன.

(l) (l) (l) (l)
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�

(l)

(2) அமிை அல்ைது கார விய்னவவகமாறறி முனனியையில் எஸடயர நீராறபகுத்்தல்.

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�
(l) (l) (l) (l)

(l)

்பல்படித்்தோனவிகனநேக மோற்றம்
இந்த விய்னயில், விய்னவவகமாறறிைா்னது வவறு நியையமயில் உள்ைது. அ்தாவது, விய்னபடு 

வபாருட்கள் அல்ைது வியைவபாருட்கள் உள்ை அவ்த நியையமயில் இல்ைாமல் விய்னவவகமாறறி 
வவறு நியையமயில் இருககும். இது வபாதுவாக வ்தாடர்பு விய்னவவக மாற்றம்எ்ன குறிபபிடபபடுகி்றது, 
வமலும் விய்னவவகமாறறிைா்னது �னகு தூைாககபபட்ட உவைாக நியையிவைா அல்ைது கம்பிவயை 
வடிவிவைா பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. 
விளககம்
(i)  வ்தாடு முய்றயில் கந்தக அமிைம் ்தைாரித்்தலில், Pt அல்ைது V2O5விய்னவவகமாறறி முனனியையில் 

SO2 மறறும் O2 ஆகிைவறய்ற விய்னபபடுத்தி SO3 ்தைாரிககபபடுகி்றது.

ii)  வைபர் முய்றயில் அம்வமானிைா ்தைாரித்்தலில், யைட்ரஜன மறறும் ய�ட்ரஜன 
ஆகிைவறறிறகியடவை நிகழும் விய்னககு இரும்பு விய்னவவக மாறறிைாக பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

iii)  பிைாட்டி்னம்கம்பிவயையின முனனியையில் நிகழத்்தபபடும் அம்வமானிைாவின ஆகசிஜவ்னற்றம்.
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iv) �னகு தூைாககபபட்ட நிககல் உவைாகத்ய்த விய்னவவக மாறறிைாக பைனபடுத்தி நிகழத்்தபபடும் 
நிய்றவு்றா கரிம வசர்மஙகளின யைட்ரஜவ்னற்ற விய்னகள்.

v) Pt விய்னவவகமாறறி முனனியையில் நிகழும் H2O2 சிய்தவு விய்ன.

 

vi) நீரற்ற AlCl3 முனனியையில் வபனசீன மூைககூறு எத்்த்னாயில் குவைாயரடுடன விய்னபபட்டு 
அசிட்வடா பீவ்னாய்ன உருவாககும் விய்ன. 

 →+ CH3 C Cl

O

C CH3

O
 AlCl3�ர�ற

அ��ேடா �ேனா�

(s) 
(l) (l) (l) 

10.2.1 விகனநேக மோறறிகளின் சி்றபபிேல்புககள்
1. ஒரு வவதிவிய்னககு குய்றந்தைவவ விய்னவவக மாறறி வ்தயவபபடுகி்றது. வபாதுவாக ஒரு 

வபரிை அைவு விய்னககு சிறி்தைவு விய்னவவக மாறறி வபாதுமா்னது. 
2. விய்னவவக மாறறிகளில் சிை இைறமாற்றஙகள் நிகழைாம். ஆ்னால், அவறறின நிய்றயிவைா 

வவதி இயைபிவைா எவவி்த மாற்றமும் நிகழவதில்யை. 
3. ஒரு விய்னவவக மாறறிைா்னது ்தாமாக ஒரு விய்னயை துவகக இைைாது. அ்தாவது,  நிகழா்த ஒரு 

விய்னயை துவககி யவகக இைைாது.ஆ்னால், வமதுவாக நிகழும் ஒரு விய்னயின வவகத்ய்த 
இ்த்னால் அதிகரிகக இைலும்.

4. ஒரு திண்ம விய்னவவகமாறறிைா்னது, �னகு தூைாககபபட்ட நியையில் எடுத்துவகாள்ைபபட்டால் 
அது அதிக தி்றனுடன வசைைாறறும்.

5. ஒரு விய்னவவக மாறறிைா்னது ஒரு குறிபபிட்ட வயக விய்னககு மட்டும் விய்னயூககிைாக 
வசைைாறறுகின்ற்ன. எ்னவவ அயவ வ்தர்நது வசைைாற்றககூடிையவ எ்னைாம்.

6. ஒரு சமநியை விய்னயில், விய்னவவக மாறறியை வசர்ககும்வபாது சமநியை எய்த வ்தயவபபடும் 
வ�ரம் குய்றகி்றது. வமலும், அது சமநியை நியையைவைா, சமநியை மாறிலியின மதிபயபவைா 
பாதிபபதில்யை.

7. ஒரு விய்னவவக மாறறிைா்னது ஒரு குறிபபிட்ட வவபபநியையில் அதிக தி்றனுடன வசைல்படுகி்றது. 
இந்த வவபபநியைைா்னது உகந்த வவபபநியை என்றயழககபபடுகி்றது.

8. விய்னவவக மாறறிகள் வபாதுவாக வியைவபாருட்களின ்தனயமயை பாதிபபதில்யை.
எடுத்துககாட்டாக.  2SO +O 2SO2 2 3→  
இந்த விய்னைா்னது விய்னவவக மாறறி இல்ைா்த நியையில் வமதுவாக நிகழகி்றது, ஆ்னால் Pt 
விய்னவவக மாறறி முனனியையில் வவகமாக நிகழகி்றது.

உேர்த்திகள் மறறும் விகனநேகமோற்ற �ச்சு :
ஒரு விய்னவவகமாற்ற விய்னயிலுள்ை சிை வசர்மஙகள் விய்னவவகமாறறியின வசைல்தி்றய்ன 

அதிகரிககின்ற்ன. அத்்தயகை வசர்மஙகள்  உைர்த்திகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன.
எடுத்துககாட்டாக, வைபர் முய்றயில் அம்வமானிைா ்தைாரிககும் வசைல்முய்றயில், 

மாலிபடி்னத்ய்த வசர்ககும்வபாது இரும்பு விய்னவவகமாறறியின வசைல்தி்றன அதிகரிககி்றது. 
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எ்னவவ மாலிபடி்னம் உைர்த்தி என்றயழககபபடுகி்றது. இவ்தவபாை, Al2O3 ஐ பைனபடுத்தியும் இரும்பு 
விய்னவவகமாறறியின வசைல்தி்றய்ன அதிகரிகக முடியும்.

இ்தறகு மா்றாக, விய்னவவகமாற்ற விய்னகளில் சிை வசர்மஙகயை வசர்ககும்வபாது, அயவ 
விய்னவவகமாறறிகளின வசைல்தி்றய்ன குய்றககவவா அல்ைது முழுவதுமாக இழககவவா 
வசயகின்ற்ன. அத்்தயகை வசர்மஙகள் விய்னவவகமாற்ற �ச்சுகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன.

எடுத்துககோட்டுகள்,
2SO +O 2SO2 2 3→  என்ற விய்னயில் வசைல்படும் Pt விய்னவவகமாறறிககு, As2O3 �ச்சாக 

வசைல்படுகி்றது.
அ்தாவது, As2O3 ஆ்னது Pt விய்னவவகமாறறியின வசைல்தி்றய்ன இழககச்வசயகி்றது. 

விய்னவவகமாறறியிலுள்ை கிைர்வு யமைஙகயை As2O3 அயடத்துகவகாள்கி்றது. இ்த்னால் அ்தன 
வசைல்பாடு இழககபபடுகி்றது.

வைபர் முய்றயில் அம்வமானிைா ்தைாரிககும் வசைல்முய்றயில், இரும்பு  விய்னவவகமாறறிககு 
H2S �ச்சாக வசைல்படுகி்றது.

2H +O 2H O2 2 2→  என்ற விய்னயில் Pt விய்னவவகமாறறிககு, CO �ச்சாக வசைல்படுகி்றது. 

்தன்விகனநேக மோற்றம்:
சிை குறிபபிட்ட விய்னகளில், விய்னயில் உருவாகும் வியைவபாருட்களுள் ஒனறு அவ்த 

விய்னககு விய்னவவக மாறறிைாக வசைல்படுகி்றது. துவககத்தில் விய்ன மிக வமதுவாக நிகழகி்றது.
ஆ்னால், வ�ரம் வசல்ை வசல்ை விய்னயின வவகம் அதிகரிககி்றது. பினவரும் விய்னகளில் ்தன 
விய்னவவக மாற்றம் கண்டறிைபபட்டுள்ைது.

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

அசிட்டிக அமிைம் ்தன விய்னவவக மாறறிைாக வசைல்படுகி்றது.
2AsH 2As+3H3 2→

ஆர்சனிக ்தனவிய்னவவக மாறறிைாக வசைல்படுகி்றது.

்தளர்வு விகனநேக மோற்றம்
சிை குறிபபிட்ட விய்னகளில், சிை வசர்மஙகயை வசர்ககும்வபாது விய்னயின வவகம் குய்றகி்றது.  

பினவரும்விய்னககு எத்்த்னால் ்தைர்வு விய்னவவக மாறறிைாக வசைல்படுகி்றது.
 (i) 4CHCl +3O 4COCl +2H O+2Cl3 2 2 2 2→

எத்்த்னால் விய்னயின வவகத்ய்த குய்றககி்றது.
 (ii)	2H O 2H O+O

2 2 2 2
→   

யைட்ரஜன வபராகயசடு சிய்தவயடயும் விய்னயில், நீர்த்்த அமிைம் அல்ைது கிளிசரால் ்தைர்வு 
விய்னவவக மாறறிகைாக வசைல்படுகின்ற்ன.

10.2.2 விகனநேக மோற்றக பகோள்கககள்
ஒரு வவதி விய்னநிகழ வவண்டுவமனில், கிைர்வு அயணயவ உருவாககுவ்தறகாக 

விய்னபடு வபாருட்கள் கிைர்வுறுத்்தபபட வவண்டும். கிைர்வு அயணயவ உருவாககும்  வபாருட்டு, 
விய்னபடு வபாருட்களுககு வ்தயவபபடும் ஆற்றைா்னது கிைர்வுறு ஆற்றல் என்றயழககபபடுகி்றது.
விய்னயினவவபபநியை அதிகரிபப்தன மூைம், கிைர்வுறு ஆற்றயை குய்றகக முடியும். 
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விய்னவவக மாறறிகள் உள்ைவபாது, விய்னபடுவபாருட்கள் குய்றந்த வவபபநியையிவைவை 
கிைர்வுறுத்்தபபடுகின்ற்ன, அ்தாவது கிைர்வுறு ஆற்றல் குய்றககபபடுகி்றது. விய்னவவகமாறறிைா்னது, 
விய்னபடு வபாருட்கயை பரபபு கவர்நது, அவறறிலுள்ை பியணபபுகயை ்தைர்த்துவ்தன மூைம் 
அவறய்ற கிைர்வுறுத்தி,  விய்னபுரிை அனுமதிபப்தால் வியைவபாருட்கள் உருவாகின்ற்ன.

விய்னவவக மாறறிகளின முனனியையில், கிைர்வுறு ஆற்றல் குய்றககபபடுகி்றது, அதிக 
எண்ணிகயகயிைா்ன மூைககூறுகள் விய்னயில் பஙவகறகின்ற்ன.எ்னவவ, விய்னயின  வவகம் 
அதிகரிககி்றது.

ஒரு வவதி விய்னயில் விய்னவவக மாறறியின வசைல்பாட்யட விைககுவ்தறகாக இரண்டு 
முககிைமா்ன வகாள்யககள் முனவமாழிைபபட்டுள்ை்ன.அயவைாவ்ன,
 (i) இயடநியைச் வசர்மம் உருவா்தல் வகாள்யக
 (ii) பரபபு கவர்்தல் வகாள்யக.

இகடநிகலச் நசர்மம் உருேோ்தல் பகோள்கக:
விய்னவவகமாறறிகள்,  குய்றந்த கிைர்வு ஆற்றயைக வகாண்ட புதிை வழிமுய்றயை   

உருவாககுகின்ற்ன.ஒருபடித்்தா்ன விய்னவவக மாற்ற விய்னகளில் ஒரு விய்னவவகமாறறிைா்னது 
ஒனறு அல்ைது அ்தறகு வமறபட்ட விய்னபடு வபாருட்களுடன இயணநது ஒரு இயடநியை 
வசர்மத்ய்த உருவாககுகி்றது. இந்த இயடநியைச் வசர்மமா்னது,மறவ்றாரு விய்னபடுவபாருளுடன 
விய்னபபட்வடா அல்ைது ்தாமாக சிய்தநவ்தா வியைவபாருட்கயை உருவாககுகின்ற்ன.வமலும் 
விய்னவவகமாறறிைா்னது மீள் உருவாககம் வபறுகி்றது.

பினவரும் விய்னகயை கருதுக
A+B → AB (1)
A+C → AC (இயடநியை வசர்மம்) (2)
C எனபது விய்னவவக மாறறி
AC+B → AB+C (3)
(2) மறறும் (3) ஆம் விய்னகளுககா்ன கிைர்வுறு ஆற்றல்கள்,விய்ன (1) ஐவிட குய்றவாக 

உள்ை்ன. எ்னவவ, இயடநியைச் வசர்மம் உருவா்தல் மறறும்  சிய்த்தல் மூைம்  விய்னயின வவகம் 
அதிகரிககபபடுகி்றது.
எடுத்துககோட்டு 1

ஃபிரீடல் கிராஃபட் விய்னயின விய்னவழிமுய்ற கீவழ வகாடுககபபட்டுள்ைது. 

3
6 6 3 6 5 3

   AlCl
C H +CH Cl C H CH +HCl������

�ர�ற

விய்னவவக மாறறியின வசைல்பாடு கீழகாணுமாறு விைககபபடுகி்றது.
CH Cl+AlCl [CH ]+[AlCl -

3 3 3 4→ ]

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

எடுத்துககோட்டு 2
MnO2 முனனியையில் KClO3 யின வவபபச்சிய்தவு விய்ன பினவருமாறு நிகழகி்றது.
2KClO 2KCl+3O

3 2
→  விய்னயில் நிகழும் படிகயை பினவருமாறு எழு்தைாம் 
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3 2 32KClO +6MnO 6MnO +2KCl→

இது ஒரு இயடநியைச் வசர்மமாகும்.
6MnO 6MnO +3O3 2 2→

எடுத்துககோட்டு 3:
Cu முனனியையில் H2 மறறும் O2 ஆகிை்ன விய்னபுரிவ்தால் நீர் உருவாகும் விய்ன பினவருமாறு 

நிகழகி்றது. 
2Cu+

1
2

O Cu O

Cu O+H H O+2Cu

2 2

2 2 2

→

→

இ� ஒ� இைட�ைல� ேச�மமா��.

2H2+ O2 → 2H2O Cu . விய்னயில் நிகழும் படிகயை பினவருமாறு எழு்தைாம்.
2Cu+

1
2

O Cu O

Cu O+H H O+2Cu

2 2

2 2 2

→

→

இ� ஒ� இைட�ைல� ேச�மமா��.

2H2+ O2 → 2H2O Cu

எடுத்துககோட்டு 4:
CuCl2 முனனியையில் காறய்றக வகாண்டு HCl ஐ ஆகசிஜவ்னற்றம் அயடயும் விய்ன 

பினவருமாறு நிகழகி்றது.
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��.

4HCl +O2 → 2H2O+ 2Cl2

CuCl2 . விய்னயில் நிகழும் படிகள்
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��.

4HCl +O2 → 2H2O+ 2Cl2

CuCl2

(i) விய்னவவகமாறறியின வ்தர்நது வசைைாறறும் ்தனயம.
(ii) விய்னவவகமாறறியின வசறிவு அதிகரிபயப வபாறுத்து  விய்னயின வவகம்அதிகரித்்தல்.
ஆகிைவறய்ற இகவகாள்யக விைககுகி்றது.

ேரம்புகள்
(i) விய்னவவகமாற்ற �ச்சு மறறும் உைர்த்திகளின வசைல்பாடுகயை இயடநியைச் வசர்மக 

வகாள்யகைால் விைகக இைைவில்யை.
(ii) பைபடித்்தா்னவிய்னவவகமாற்ற விய்னகளின விய்னவழிமுய்றயை இகவகாள்யகைால் 

விைகக இைைவில்யை.

2. ்பரபபு கேர்்தல்பகோள்கக
ைாஙமியூர் எ்னபவர் பைபடித்்தா்ன விய்னவவகமாற்ற விய்னயில், விய்னவவக மாறறியின 

வசைல்பாட்யட, பரபபு கவர்்தயை அடிபபயடைாக வகாண்டு விைககி்னார். விய்னபடு மூைககூறுகள் 
விய்னவவக மாறறியின பு்றபபரபபில் பரபபு கவரபபடுவ்தால், இய்த வ்தாடர்பு விய்னவவக மாற்றம் 
எ்னவும் அயழககைாம்.

இகவகாள்யகயினபடி, விய்னபடு மூைககூறுகள், விய்னவவக மாறறியின பு்றபபரபபில் பரபபு 
கவரபபட்டு கிைர்வு அயணயவ உருவாககுகின்ற்ன. இயவ உடவ்ன சிய்தநது வியைவபாருட்கயை 
்தருகின்ற்ன.

பைபடித்்தா்னவிய்னவவகமாற்ற விய்னயில் நிகழும் பல்வவறு படிநியைகள் கீவழ 
வகாடுககபபட்டுள்ை்ன.

1. விய்னபடு மூைககூறுகள் விய்னவவக மாறறியின பு்றபபரபயப வ�ாககி �கர்கின்ற்ன.
2. விய்னபடு மூைககூறுகள் விய்னவவக மாறறியின பு்றபபரபபில் பரபபு கவரபபடுகின்ற்ன.
3. பரபபுகவரபபட்டவிய்னபடு மூைககூறுகள்  கிைர்வுறறு ”கிைர்வு அயணவு”உருவாகி்றது. 

வமலும்,  இந்த கிைர்வு அயணவு சிய்தவயடநது,வியைவபாருட்கயை உருவாககுகின்ற்ன.
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4. வியைவபாருள் மூைககூறுகள் பரபபு நீககம் அயடகின்ற்ன.
5. வியைவபாருைா்னது விய்னவவகமாறறியின பு்றபபரபயப விட்டு விைகிச் வசல்கின்ற்ன.
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்படம் 10.3  Ni விகனநேகமோறறி முன்னிகலயில் எத்திலீனின் கைட்நரோஜநனற்றம்

கிளர்வு கமேஙகள்:
விய்னவவக மாறறியின பு்றபபரபபா்னது வழுவழுபபாக இருபபதில்யை. அதில், பல்வவறு 

்தடஙகள், விரிசல்கள் மறறும் முய்னகள் காணபபடுகின்ற்ன.பு்றபபரபபிலுள்ை இத்்தயகை பகுதிகளில் 
காணபபடும் அணுககள் நிய்றவு்றா பியணபபுகயை வகாண்டுள்ை்தால் அதிகைவு எச்ச கவர்ச்சி 
வியசகயை வகாண்டுள்ை்ன. இத்்தயகை யமைஙகள் கிைர்வு யமைஙகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன.
எ்னவவ, பு்றபபரபபா்னது அதிக பரபபு கட்டிைா ஆற்றயை வபறறுள்ைது.

இந்த கிைர்வு யமைஙகள் விய்னபடு மூைககூறுகயை பரபபு கவர்நது, அவறய்ற கிைர்வு்றச் 
வசயது விய்னயின வவகத்ய்த அதிகரிககின்ற்ன.

்படம் 10.4 தூளோககப்பட்ட விகனநேக மோறறி ஆகிே எணணிகககயில் கிளர்வுகமேஙககளக 
பகோணடுள்ள்தோல் பசேல்தி்றன் அதிகரித்்தல்

பரபபு கவர்்தல் வகாள்யகைா்னது பினவருவ்னவறய்ற விைககுகி்றது.
i.  உவைாகஙகள் மறறும் உவைாக ஆகயசடு துகள்களின உருவ அையவ குய்றககும்வபாது 

அவறறின பரபபைவு அதிகரிககி்றது. இ்த்னால், அவறறின விய்னவவகமாறறிைாக வசைல்படும் 
தி்றனும், விய்னயின வவகமும் அதிகரிககின்ற்ன. 

ii. விய்னவவகமாறறியின கிைர்வு யமைஙகயை �ச்சு வபாருள் ஆககிரமிககும்வபாது 
விய்னவவகமாற்ற �ச்சுத் ்தனயம உருவாகி்றது.

iii. உைர்த்திகள் பு்றபபரபபிலுள்ை கிைர்வு யமைஙகளின எண்ணிகயகயை அதிகரிககின்ற்ன. 
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10.3 ப�ோதி விகனநேக மோற்றம்
வ�ாதிகள் எனபயவ முபபரிமா்ன அயமபபு வகாண்ட சிககைா்ன புர்த மூைககூறுகைாகும். 

இயவ உயிரி்னஙகளில் நிகழும் வவதி விய்னகளுககு விய்னயூககிகைாக வசைல்படுகின்ற்ன. 
அவ�க வ�ரஙகளில் வ�ாதிகள் கூழமநியையில் காணபபடுகின்ற்ன.வமலும், அவறறின விய்னயூகக 
வசைல்பாடுகளில் வ்தர்நது வசைைாற்றககூடிையவகைாக உள்ை்ன. ஒரு குறிபபிட்ட உயிருள்ை 
வசல்லில் உருவாகும் ஒவவவாரு வ�ாதியும், வசல்லில் நிகழும் ஒரு குறிபபிட்ட விய்னககு விய்னவவக 
மாறறிைாக வசைல்பட முடியும்.

வ�ாதிவிய்னவவக மாற்றத்திறகா்ன சிை வபாதுவா்ன எடுத்துககாட்டுகள்:
1) கியையசல் L-குளுட்டயமல் L-ய்தவராசின எனும் வபபயடடா்னது, வபபசின எனும் வ�ாதிைால் 

நீராறபகுபபயடகி்றது.

2) யடைஸவடஸ எனும் வ�ாதி ஸடார்ச்யச மால்வடாசாக நீராறபகுககி்றது.

 2(C H O5) +nH O nC H O6 10 n 2 12 22 11→

3) ஈஸட்களில் உள்ை யசவமஸ எனும் வ�ாதிைா்னது குளுகவகாயை எத்்த்னாைாக 
மாற்றமயடைச்வசயகி்றது.

 C H O 2C H OH+2CO6 12 6 2 5 2→

4) யமகவகா வடர்மா அசிட்டி எனும் வ�ாதி ஆல்கைாயை அசிட்டிக அமிைமாக ஆகசிஜவ்னற்றமயடைச் 
வசயகி்றது.

 C H OH+O CH COOH+H O2 5 2 3 2→

5) வசாைாபீனகளில் உள்ை யூரிவைஸ எனும் வ�ாதி யூரிைாயவ நீராறபகுககி்றது.

 NH -CO-NH +H O 2NH +CO2 2 2 3 2→

10.3.1 ப�ோதிவிகனநேகமோற்ற விகனயின் விகனேழிமுக்ற
வ�ாதிவிய்னவவக மாற்றத்ய்த விைககுவ்தறகாக பினவரும் விய்னவழிமுய்றைா்னது 

முனவமாழிைபபட்டது.
E+S ES P+E →

இஙகு E எனபது வ�ாதி, S எனபது விய்னபடுவபாருள், ES எனபது கிைர்வு அயணவு, P எனபது 
வியைவபாருள் எ்ன குறிபபிடுகின்ற்ன.
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்படம் 10.5 ப�ோதிவிகன நேகமோற்ற விகன ேழிமுக்ற
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ப�ோதிவிகனநேகமோற்றவிகனகள் சில சி்றபபுப ்பணபுககள பகோணடுள்ளன.
(i)	 பைனுள்ை மறறும் தி்றனுள்ை மாற்றம் எனபது வ�ாதி விய்னவவக மாற்ற விய்னகளில் சி்றபபுப 

பண்பாகும்.ஒரு வ�ாதிைா்னது ஒரு நிமிட வ�ரத்தில் ைட்சககணககா்ன விய்னபடு மூைககூறுகயை  
வியைவபாருைாக மாற்றககூடிைது.

எடுத்துககாட்டாக 2H O 2H O+O2 2 2 2→
 விய்னவவகமாறறி இல்ைா்த நியையில் இவவிய்னககா்ன கிைர்வுறு ஆற்றல் மதிபபு 18k cal/
வமால்.விய்னயில் கூழமபிைாட்டி்னத்ய்த வி்னவவகமாறறிைாக வசர்த்்த பினபு, விய்னயின 
கிைர்வுறு ஆற்றல் மதிபபு11.7kcal /வமால். ஆ்னால், வ�ாதிவிய்னவவகமாறறி முனனியையில் 
இவவிய்னயின கிைர்வுறு ஆற்றல் மதிபபு2kcal/வமால் ஐவிட குய்றவாக உள்ைது.

(ii)	வ�ாதிவிய்னவவக மாற்றமா்னது அதிக வ்தர்நது வசைைாறறும் ்தனயமயை வபறறுள்ைது.
H N-CO-NH +H O 2NH +CO2 2 2 3 2→

 யூரிைாவின  நீராறபகுபபு விய்னககு விய்னவவகமாறறிைாக வசைல்படும் யூரிவைஸ 
எனும் வ�ாதிைா்னது வமத்தில்யூரிைா நீராறபகுபபு விய்னககு விய்னவவகமாறறிைாக 
வசைல்படுவதில்யை.

H N-CO-NH-CH +H O2 3 2 →  விய்ன இல்யை
(iii)	வ�ாதிவிய்னவவகமாற்ற விய்னைா்னது 

அ்தன உகந்த வவபபநியையில் 
அதிகபட்ச வவகத்தில் நிகழகி்றது.
மு்தலில், வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது 
விய்னயின வவகமும் அதிகரிககி்றது. 
ஆ்னால், ஒரு குறிபபிட்ட வவபபநியைககு 
வமல் வ�ாதிச் வசைல்பாடு இழககபபடுகி்றது. 
இ்த்னாை விய்னயின வவகம் பூஜ்ஜிைமாக 
கூட குய்றைைாம்.எந்த குறிபபிட்ட 
வவபபநியையில் வ�ாதிச் வசைல்பாடு 
அதிகபட்சமாக உள்ைவ்தா அந்த 
வவபபநியை அந்த வ�ாதியின உகந்த 
வவபபநியை என்றயழககபபடுகி்றது.
எடுத்துககோட்டு:
• மனி்த உடலில் வசைல்படும் 

வ�ாதிகளின உகந்த வவபபநியை 
37∞C /98∞F ஆகும்.

• காயச்சலின வபாது, உடலின 
வவபபநியை அதிகரிபப்தால், வ�ாதிச் 
வசைல்பாடு ்தகர்ககபபடுவ்தால், 
உயிருககு ஆபத்்தா்ன நியை 
உருவாகைாம்.

(iv) அயமபபின pH மதிபயபப வபாருத்து 
வ�ாதி விய்னவவகமாற்ற விய்னகளின 
வவகம் அயமகி்றது. விய்னவவகமா்னது, 
உகந்த pH இல் அதிகபட்சமாக உள்ைது.
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்படம் 10.6 விகனநேகம் Vs பேப்பநிகல
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(v) வ�ாதிகளின வசைல்பாட்யட ்தடுத்து �ச்சுபபடுத்்த முடியும்.ஒரு வ�ாதியின வசைல்பாட்யட ஒரு 
�ச்சுப வபாருைால் குய்றககவவா அல்ைது முறறிலுமாக இழககவவா வசயை முடியும்.
மருநதுகளின உடலிைல் வசைல்பாடா்னது, அவறறின ்தடுத்்தல் வசைல்முய்றயுடன 
வ்தாடர்புபடுத்்தபபடுகி்றது.
எடுத்துககோட்டு: சல்பா மருநதுகள். 
வபனிசிலின,பாகடீரிைாககளின வசைல்பாட்யட ்தடுபப்தன காரணமாக நிவமானிைா, 
வயிறறுபவபாககு, காைரா மறறும் மற்ற வ்தாறறு வ�ாயகயை குணபபடுத்்த பைனபடுகி்றது.

(vi) துயணவ�ாதிகள் அல்ைது கிைர்வுறுத்திகளி்னால் வ�ாதிகளின விய்னவவகமாற்ற வசைல்பாடு 
அதிகரிககி்றது. துயணவ�ாதி என்றயழககபபடும் ஒரு சிறிை புர்தமா்னது (யவட்டமின) வ�ாதியின 
விய்னவவகமாற்ற வசைல்பாட்யட உைர்த்துகி்றது.

10.4 ஜிநேோகலட் விகனநேக மோற்றம்:
ஜிவைாயைட்டுகள் பறறி விவரிககாமல், பைபடித்்தா்ன விய்னவவக மாற்றத்தின விைககம் 

முழுயமையடைாது. ஜிவைாயைட்டுகள் நுண்துயைகயையுயடை,  படிகவடிவமுயடை, நீவரறிை 
அலுமிவ்னா சிலிகவகட்டுகைாகும். இயவ சிலிககான மறறும் அலுமினிைம் �ானமுகிகைால் 
ஆ்னயவ. இைறயகயில் காணபபடும் 50 வவவவவறு வயக ஜிவைாயைட்டுகளும், 150 வ்தாகுபபு 
ஜிவைாயைட்டுகளும் காணககியடககின்ற்ன.

சிலிககான �ானகு இயணதி்றய்னயும், அலுமினிைம் மூனறு இயணதி்றய்னயும் 
வகாண்டிருபப்தால் ஜிவைாயைட்டு அணிகவகாயவயில் மியகைா்ன எதிர்மினசுயம காணபபடுகி்றது. 
இந்த எதிர்மினசுயமயை �டுநியைைாகக H+ அல்ைது Na+ வபான்ற கட்டயமபபுசாரா அைனிகள் 
காணபபடுகின்ற்ன. புவராட்டானகயைக வகாண்டுள்ை ஜிவைாயைட்டுகள் திண்ம அமிைஙகைாகவும்,  
விய்னவவக மாறறிகைாகவும் பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. வமலும், இயவ வபட்வராலிை 
வ்தாழிறசாயைகளில் உைர் யைட்வராகார்பனகயை சிய்தத்து வபட்வரால், டீசல் வபான்றவறய்ற 
வபறுவதிலும் அதிகமாக பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. Na+  அைனிகயைக வகாண்டுள்ை 
ஜிவைாயைட்டுகள் கார விய்னவவக மாறறிகைாக பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

ஜிவைாயைட்டுகளின முககிை பைனபாடுகளில் ஒனறு அவறறின வடிவ வ்தரிவுத்தி்ற்னாகும்.
ஜிவைாயைட்டுகளில், கிைர்வு யமைஙகள் அ்தாவது புவராட்டானகள் நுண்துயைகளினுள் 
அயமநதுள்ை்ன. எ்னவவ, ஜிவைாயைட்டுகளின நுண் துயைகளுககுள் மட்டுவம விய்னகள் 
நிகழகின்ற்ன.
விகனபப்போருள் ப்தரிவுத்தி்றன்:

விய்னபவபாருள் கையவயிலுள்ை வபரிை மூைககூறுகள், ஜிவைாயைட் படிகத்தின கிைர்வு 
யமைஙகயை வசன்றயடைாமல் ்தடுககபபடுகின்ற்ன. இந்த வ்தரிவுத்தி்ற்னா்னது விய்னபவபாருள் 
வடிவத் வ்தரிவுத்தி்றன என்றயழககபபடுகி்றது.  
இகடநிகலச் நசர்ம ப்தரிவுத்தி்றன்:

விய்னயில் உருவாகும் இயடநியைச் வசர்மமா்னது, ஜிவைாயைட்டுகளின நுண்துயை 
அையவ விட வபரிை்தாக இருந்தால் வியைபவபாருள் உருவாகாது.
விகளபப்போருள் ப்தரிவுத்தி்றன்:

சிை வியைபவபாருள் மூைககூறுகள் ஜிவைாயைட்டுகளின நுண்துயைகளிலிருநது வவளிவை்ற 
இைைா்த அைவிறகு மிகபவபரிை்தாக இருககும்வபாது, இந்த சிககல் உருவாகி்றது.
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நிகலகம மோற்ற விகனநேக மோற்றம்:
விய்னயில் ஈடுபடும் இரண்டு விய்னபடு வபாருட்களில் ஒனறு ஒரு கயரபபானிலும், மறவ்றானறு 

வவவ்றாரு கயரபபானிலும் கயரநதிருநது, வமலும் அவவிரு கயரபபானகளும் ஒனறுடன ஒனறு 
கைககா்தயவகைாக இருந்தால்,  விய்னபடு வபாருட்களுககியடவை நிகழககூடிை விய்ன மிக 
வமதுவாக நிகழும். கயரபபானகள் ்தனித்்தனி நியையமகயை உருவாககுவ்தால், விய்னபடு 
வபாருட்கள் எல்யையை ்தாண்டிச் வசனறு விய்னபுரிை வவண்டிை சூழல் உருவாகி்றது.ஆ்னால், 
எல்யை வழிவை விய்னபடு வபாருட்கள் ஊடுருவி வசல்லு்தல் எனபது அவவைவு எளி்தல்ை. 
இத்்தயகை சூழநியைகளில், இரண்டு கயரபபானகளுடனும் கயரைககூடிை மூன்றாவது கயரபபான 
வசர்ககபபடுகி்றது, இ்த்னால், நியையம எல்யை நீககபபட்டு, விய்னபடு வபாருட்கள் எளி்தாக கைநது, 
வவகமாக விய்னபடுகின்ற்ன.  ஆ்னால், ஏ்தாவது ஒரு வியைபவபாருளின மியகைைவு ்தைாரிபபில், 
மூன்றாம் கயரபபான பைனபடுத்்தபபடுவது வியையுைர்ந்த்தாக அயமைைாம். இத்்தயகை சிககல்கயை 
தீர்கக,நியையமமாற்ற விய்னவவக மாற்றம் சி்றந்த தீர்யவ அளிககி்றது. இதில் கயரபபானகளின 
பைனபாடு ்தவிர்ககபபடுகி்றது. இதில் நியையமமாற்ற விய்னவவகமாறறியை பைனபடுத்தி, 
விய்னபவபாருயை ஒரு கயரபபானிலிருநது, இரண்டாம் விய்னபவபாருள் இருககும் மறவ்றாரு 
கயரபபானுககு �கர வழிவயக வசயைபபடுகி்றது.விய்னபடு வபாருட்கள் இபவபாழுது வ�ருஙகி 
வநதுள்ை்தால், அதிவவகமாக விய்னபபட்டு வியைபவபாருட்கயை உருவாகுகின்ற்ன.
எடுத்துககோட்டு:

பினவரும்விய்னயில் -Cl  ஐ CN– வகாண்டு பதிலீடு  வசய்தல்.
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�

கரிமநியையமயிலுள்ை 1-குவைாவராஆகவடனஉடனநீர்த்்த நியையமயிலுள்ை  வசாடிைம் 
சைய்னடு கைககபபட்ட இருநியையம கையவயை பை �ாட்களுககு வ�ரடிைாக வவபபபபடுத்தி்னாலும் 
1-சைவ்னா ஆகவடன கியடபபதில்யை. ஆ்னால், சிறி்தைவு வடட்ரா ஆல்யகல் அம்வமானிைம் 
குவைாயரடு வபான்ற �ானகியணை உபயப வசர்ககும்வபாது,  அதிவவகமாக, 100% வியைச்சலுடன 
ஓரிரு மணித்துளிகளில் 1-சைவ்னா ஆகவடன உருவாகி்றது. இந்த விய்னயில் நீர்வவறுககும் மறறும் 
நீர்விரும்பும் முய்னகயைக வகாண்டுள்ை வடட்ராஆல்யகல் அம்வமானிைம் வ�ரைனிைா்னது,அ்தன 
நீர்விரும்பும் முய்னயை பைனபடுத்தி நீர்த்்த நியையமயிலிருககும் CN-   அைனிகயை 
கரிமநியையமககு  �கர்த்தி 1-குவைாவரா ஆகவடனுடன விய்னபுரிை தூண்டுகி்றது.

+ - + -
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�
Na

எ்னவவ, நியையமமாற்ற விய்னவவகமாறறிைா்னது, ஒரு விய்னபடுவபாருயை ஒரு 
நியையமயிலிருநது, மறவ்றாரு நியையமககு கடத்துவ்தன மூைமாக, விய்னயின வவகத்ய்த 
அதிகரிககின்ற்ன.
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�ோநனோ விகனநேக மோற்றம்:
உவைாகம் மறறும் உவைாக ஆகயசடுகளின �ாவ்னா துகள்கள் பல்வவறு வவதி மாற்றஙகளில் 

விய்னவவக மாறறிகைாக பைனபடுகின்ற்ன. �ாவ்னாவிய்னவவக மாறறிகைா்னயவ, 
ஒருபடித்்தா்ன மறறும் பைபடித்்தா்ன விய்னவவக மாறறிகயைவிட சி்றந்தயவகைாக உள்ை்ன. 
ஒருபடித்்தா்ன விய்னவவகமாறறிகயைப வபாைவவ, �ாவ்னா விய்னவவகமாறறிகளும் 100% 
வ்தர்நவ்தடுககபபட்ட மாற்றத்ய்தயும், வமம்பட்ட வியைச்சயையும் ்தருகின்ற்ன. வமலும், இயவ 
அதிவவக வசைல்தி்றய்னக வகாண்டுள்ை்ன. பைபடித்்தா்ன விய்னவவகமாறறிகயைப வபாைவவ, 
�ாவ்னா விய்னவவகமாறறிகயை மீைபவபறறு, மறுசுழறசி வசயை முடியும்.உண்யமயில், �ாவ்னா 
விய்னவவகமாறறிகள் எனபயவ கயரயும் பைபடித்்தா்ன விய்னவவக மாறறிகைாகும். �ாவ்னா 
துகள்கைால் விய்னயூககம் வபறும் விய்னககு எடுத்துககாட்டு கீவழ வகாடுககபட்டுள்ைது.

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, பிரிககநிகலகம மறறும் பிரிகக ஊடகம்
ஒரு வமல்லிை சவவின வழிவை, சர்ககயர, யூரிைா அல்ைது வசாடிைம் குவைாயரடு கயரசல்கள் 

ஊடுருவிச் வசல்கின்ற்ன. ஆ்னால், பயச, வஜைாட்டின அல்ைது வகாநது கயரசல்கள் ஊடுருவிச் 
வசல்வதில்யை எனபய்த ்தாமஸ கிரைாம் கண்டறிந்தார். அவர் முன்ன்தாக குறிபபிடபபட்ட வசர்மஙகயை  
படிகபவபாலிகள் எ்னவும், பின்ன்தாக குறிபபிடபபட்ட வசர்மஙகயை கூழமஙகள் ( கிவரகக வமாழியில், kola 
- பயச, eidos-வபான்றயவ) எனறும் அயழத்்தார்.எந்தப வபாருயையும், அ்தன துகள் அையவ 1-200nm 
அைவிறகு குய்றபப்தன மூைம் கூழமமாக மாற்றமுடியும் எனபது பின்னர் உணர்ந்தறிைபபட்டது.

எ்னவவ, கூழமம் எனபது இரண்டு வபாருட்கயைக வகாண்ட ஒருபடித்்தா்ன கையவ ஆகும். 
இதில் உள்ை ஒரு வபாருைா்னது (குய்றந்தைவு உள்ைது) மறவ்றாரு வபாருளில்( அதிகைவு உள்ைது) 
விரவியுள்ைது. ஒரு கூழமத்தில், அதிகைவு காணபபடும் வபாருள், பிரியக ஊடகம் எ்னவும், குய்றந்தைவு 
காணபபடும் வபாருள், பிரியக நியையம எ்னவும் அயழககபபடுகின்ற்ன.
10.5.1 கூழமககரசல்களின் ேககப்போடு

அவ�க கூழம அயமபபுகளில் பிரியகநியையமகள் திண்மஙகைாகவும், பிரியக ஊடகம் 
நீர்மஙகைாகவும் காணபபடுகின்ற்ன.

நீயரபிரியக ஊடகமாக வகாண்டிருககும் கூழமஙகள்” நீர்மககூழமஙகள்” எ்ன 
குறிபபிடபபடுகின்ற்ன. 

ஆல்கைாயை பிரியக ஊடகமாக வகாண்டிருககும் கூழமஙகள் ஆல்கைால் கூழமஙகள் 
எ்னவும், வபனசீய்ன பிரியக ஊடகமாக வகாண்டிருககும் கூழமஙகள் வபனவசா கூழமஙகள் 
எ்னவும்குறிபபிடபபடுகின்ற்ன.

பிரியக நியையம மறறும் பிரியக ஊடகத்திறகியடவை நிைவும் வியசகளின அடிபபயடயில் 
மறவ்றாரு வயகயில் கூழமஙகள் வயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.
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கயரபபான விரும்பும் கூழமஙகளில், பிரியக நியையமககும் பிரியக ஊடகத்திறகும் இயடவை 
வலுவா்ன கவர்ச்சி வியச நிைவுகி்றது. எடுத்துககாட்டுகள்: புர்தம் மறறும் ஸடார்ச் ஆகிைவறறின கூழம 
கயரசல்கள். இயவ அதிக நியைபபுத் ்தனயம வகாண்டயவ, எளிதில் வீழபடிவாவதில்யை.அயவ 
வீழபடிவா்ன பின்னரும் கூட, பிரியக ஊடகத்ய்த வசர்த்து மீைவும் கூழமநியைககு வகாண்டுவர இைலும்.

கயரபபான வவறுககும் கூழமஙகளில், பிரியகநியையமககும் பிரியக ஊடகத்திறகும் இயடவை 
கவர்ச்சி வியசகள் ஏதுமில்யை. இயவ குய்றந்த நியைபபுத் ்தனயம வகாண்டயவகைாகும், வமலும் 
எளிதில் வீழபடிவாகின்ற்ன.ஆ்னால், பிரியக ஊடகத்ய்த வசர்பப்தன மூைம் மீண்டும் இவறய்ற 
உருவாகக இைைாது.அயவ, ஒரு குறிபபிட்ட வ�ரத்திறகு பி்றகு ்தாமாகவவ திரிநதுவிடுகின்ற்ன. இயவ 
மீைாக கூழமஙகள் என்றயழககபபடுகின்ற்ன.

எடுத்துககாட்டுகள்: வகால்டு, சில்வர், பிைாட்டி்னம் மறறும் காபபர் கூழமஙகள்.
பிரியகநியையம மறறும் பிரியக ஊடகத்தின இைறநியையமகளின அடிபபயடயில் 

கூழமஙகளின வயககள் பினவரும் அட்டவயணயில் பட்டிைலிடபபட்டுள்ைது.
பிரிககநிகலகம மறறும் பிரிகக ஊடகத்தின் இேறநிகலகமகளின் அடிப்பகடயில் 
கூழமஙகளின் ேககப்போடு.

ே.எண பிரிகக ஊடகம் பிரிககநிகலகம கூழமத்தின் ப்பேர் எடுத்துககோட்டுகள்

1. வாயு நீர்மம் நீர்மகாறறு 
கயரசல்

மூடுபனி, 
வ்தளிபபு காறறு கயரசல்.

2. வாயு திண்மம் திண்மகாறறு 
கயரசல்

புயக, தூசி வபான்ற 
காறறு மாசுபடுத்திகள்.

3. நீர்மம் வாயு நுயர
கைககபபட்டகிரீம்,

வேவிங கிரீம்,
வசாடா நீர், நுயர.

4. நீர்மம் நீர்மம் பால்மம் பால், கிரீம்,
யமைவ்னஸ.

5. நீர்மம் திண்மம் கூழம கயரசல் இஙக, வபயிண்ட், 
கூழமநியையில்வகால்டு.

6. திண்மம் வாயு திண்ம நுயரபபு நுயரககல், நுயரபஞ்சு
இரபபர், வராட்டி(பிரட்).

7. திண்மம் நீர்மம் களி வவண்வணய, 
பாைாயடககட்டி.

8. திண்மம் திண்மம் திண்மம்கூழம 
கயரசல்

முத்துகள், மாறுநி்ற 
மணிககல், நி்றமுள்ை 
கண்ணாடி,  உவைாக 

கையவகள், 
கூழமநியையில் 
பிரியகையடந்த 

எளிதுருகல் கையவ.
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10.5.2 கூழமஙககள ்தேோரித்்தல்
வபரும்பாைா்ன நீர்விரும்பும் வபாருட்கயை, நீருடன வசர்த்து, வவபபபபடுத்தி அவறறின 

கூழமககயரசல்கள் உருவாககபபடுகின்ற்ன. இரபபர், வபனசீன உடன கூழமககயரசயை 
உருவாககுகி்றது. வசாபபுகயை நீருடன வசர்ககும்வபாது ்தனனிச்யசைாக கூழமககயரசயை 
உருவாககுகி்றது.வபாதுவாக, கூழமஙகள் பினவரும்முய்றகயை பைனபடுத்தி ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன.
i.  பிரிககமுக்ற:  இம்முய்றயில், வபரிை துகள்கள், கூழமத்துகள் அைவிறகு 

உயடககபபடுகின்ற்ன.
ii. ப்தோகுபபுமுக்ற:இம்முய்றயில், சிறிை அணுககள் அல்ைது மூைககூறுகள், வபரிை கூழம 

அைவிைா்ன துகள்கைாக மாற்றபபடுகின்ற்ன.
1) பிரிகக முக்றகள்:
(i) இேந்திரப பிரிகக முக்ற:

கூழம ஆயையை பைனபடுத்தி, திண்மஙகள் கூழமத்துகள் அைவிறகு அயரககபபடுகின்ற்ன.
இந்த கூழமஆயையில் எதிவரதிர் தியசகளில், அதிவவகத்தில், ஏ்றத்்தாழ ஒரு நிமிடத்தில் 7000 
சுழறசிகள்வயர சுழலும் உவைாக ்தட்டுககள் யவககபபட்டுள்ை்ன.

��ம ஆைல

ெப����கைள� ெகா�ட
ரவ
 கைரச
 

்படம் 10.8 கூழம நிகல

இரண்டு ்தட்டுகளுககியடவை உள்ை இயடவவளியை சரிவசயவ்தன மூைம் வ்தயவைா்ன 
உருவைவு வகாண்ட கூழமதுகள்கயைப வப்றமுடியும்.

இந்த முய்றயைப பைனபடுத்தி இஙக மறறும் கிராஃயபட் கூழமஙகள் ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன.

(ii) மின்னோற பிரிகக முக்ற:
மு்தனமு்தலில் 1898 ல் ஜார்ஜ் பிரடிக எனபவரால்,பழுபபுநி்ற பிைாட்டி்ன 

கூழமம் ்தைாரிககபபட்டது. பனிககட்டிகைால் சூழபபட்ட நீரினுள் யவககபபட்டுள்ை 
பிைாட்டி்ன மினமுய்னகளுககியடவை, ஒரு மினவில் உருவாககபபடுகி்றது. 
 1 amp /100 V அைவுயடை மினவ்னாட்டத்ய்த பைனபடுத்தி உருவாககபபடும் மினவில்ைா்னது 
உவைாகத்ய்த ஆவிைாககுகி்றது, இது உட்னடிைாக குளிர்நது, கூழமகயரசயை உருவாகுகி்றது. இந்த 
முய்றயை பைனபடுத்தி காபபர், சில்வர், வகால்டு, பிைாட்டி்னம் வபான்ற பல்வவறு உவைாகஙகளின 
கூழமககயரசல்கள் ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன. கூழமக கயரசயை நியைபபடுத்துவ்தறகாக, கார 
யைட்ராகயசடுகள் நியைபபடுத்தும் காரணிகைாக வசர்ககபபடுகின்ற்ன.
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ஸவவட்பர்க எனபவர் இந்த 
முய்றயில் சிை மாற்றஙகயை 
உருவாககி்னார். நீர்மஙகளின 
வவதிச்சிய்தயவ ்தடுககும் உைர் 
அதிர்வவண் வகாண்ட மாறுதியச 
மினவ்னாட்டத்ய்த பைனபடுத்தி 
வபனவடன, ஈ்தர் மறறும் வபனசீன 
வபான்ற எளிதில் தீபபறறும், கரிம 
நீர்மஙகளின கூழமக கயரசல்கயை 
அவர் ்தைாரித்்தார். 
(iii) மீபேோலிப பிரிகக முக்ற:

20kHz (வகட்கும் எல்யை) ககும் 
அதிகமா்ன அதிர்வவண் வகாண்ட 
ஒலிஅயைகயைப பைனபடுத்தி வபரிை 
உருவைவு வகாண்ட வ்தாஙகல் 
துகள்கயை,கூழமத்துகள் அைவிறகு 
சிய்தகக முடியும்.

��
எ�ெண� 

பாதரச�

�வா��� �மா
	 

� அ��வா��

்படம் 10.10 மீபேோலிபபிரிகக முக்ற

கிைாஸ எனபவர் பா்தரசத்ய்த, அதிக அதிர்வவண் வகாண்ட மீவைாலி அதிர்வுகளுககு உட்படுத்தி 
பா்தரச கூழமத்ய்த ்தைாரித்்தார்.

அதிர்வாககிகைால் உருவாககபபடும் மீவைாலி அதிர்வுகள் எண்வணய வழிைாக பரவி , கைனில் 
நீருடன யவககபபட்டுள்ை பா்தரசத்திறகு கடத்்தபபடுகி்றது.
(iv) கூழமமோககல்:

்தகுந்த மினபகுளிகயை வசர்பப்தன மூைம், வீழபடிவாககபபட்ட துகள்கயை கூழமநியைககு 
மாற்ற இைலும். இந்த வசைல்முய்றைா்னது கூழமமாககல் எ்ன வபைரிடபபடுகி்றது. வமலும் வசர்ககபபட்ட 
மினபகுளிைா்னது கூழமமாககும் காரணி அல்ைது விரவு்தல் காரணி என்றயழககபபடுகி்றது. 

AgCl   AgClHCl →
��ப�� ��ம�

+–
உேலாக���ைனக�

���� ��

ப��க�க�

்படம் 10.9 பிரடிகவில் முக்ற
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2) ப்தோகுபபு முக்றகள்:
கூழம உருவாகத்திறகு வ்தயவைா்ன வபாருைா்னது, சிறிை துகள்கைாகவவா, மூைககூறுகள் 

அல்ைது அைனிகைாகவவா இருந்தால், அயவ வ்தாகுபபு முய்றகயை பைனபடுத்தி கூழமத்துகள் 
அைவிறகு மாற்றபபடுகின்ற்ன. கூழம அைவிலுள்ை துகள்கயை ்தைாரிககும்வபாது மிகவும் கவ்னமுடன 
இருத்்தல் அவசிைம், இல்யைவைனில் வீழபடிவாககல் நிகழககூடும்.கூழமத் துகள்கயை ்தைாரிகக 
பைனபடும் வவதி முய்றகள் பினவருமாறு.
(i) ஆகசிஜநனற்றம்:

சிை அவைாகஙகளின கூழம கயரசல்கள் இம்முய்றயில் ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன.
(a) யைட்ரவைாடிக அமிைத்ய்த அவைாடிக அமிைத்துடன வசர்ககும்வபாது, I2 கூழமம் கியடககி்றது.

HIO +5HI 3H O+I (Sol)3 2 2→
(b) H2Se கயரசலின வழிவை O2 யவ வசலுத்தும்வபாது, வசலீனிைம் கூழமம் கியடககி்றது.
 H Se+O 2H O+Se(sol)2 2 2→
(ii) ஒடுககம்:

கூழம கயரசல்கயை உருவாகக, பீய்னல் யைட்ரசீன, ஃபார்மால்டியைடு வபான்ற பல்வவறு 
கரிம வசர்மஙகள் பைனபடுகின்ற்ன. எடுத்துககாட்டாக:, ஃபார்மால்டியையட பைனபடுத்தி, ஆரிக 
குவைாயரயட ஒடுககுவ்தன மூைம் வகால்டு கூழமம் ்தைாரிககபபடுகி்றது.

2AuCl +3HCHO+3H O 2Au(sol)+6HCl+3HCOOH3 2 →
(iii) நீரோற்பகுத்்தல்

குவராமிைம் மறறும் அலுமினிைம் வபான்ற உவைாகஙகளின யைட்ராகயசடு கூழமஙகள் இந்த 
முய்றயை பைனபடுத்தி ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன.
எடுத்துககோட்டோக,

FeCl +3H O Fe(OH) +3HCl3 2 3→

(iv) இரட்கடச் சிக்தவு
இந்த முய்றைா்னது நீரில் கயரைா்த கூழமககயரசல்கயை ்தைாரிகக பைனபடுகி்றது. ஆர்சனிக 

ஆகயசடு கயரசலின வழிவை யைட்ரஜன சல்யபடு வாயுயவ வசலுத்தும்வபாது, மஞ்சள் நி்ற ஆர்சனிக 
சல்படு கூழமம் வப்றபபடுகி்றது.

As O +3H S As S +3H O2 3 2 2 3 2→

(v) சிக்தத்்தல்
நீர்ககபபட்ட வசாடிைம் ்தவைாசல்வபட் கயரசலுடன சிை துளிகள் அமிைத்ய்த வசர்ககும்வபாது, 

வசாடிைம் ்தவைாசல்வபட் சிய்தவயடவ்தால் உருவாகும் நீரில் கயரைா்த ்தனித்்த சல்பர் அணுககள் 
ஒனறியணநது சிறிை திரட்சிகைாக ஒனறியணகின்ற்ன. கூழமத் துகள் அைவிறகுள் உருவாகும் 
இந்த திரட்சிகள் அவறறின அையவப வபாருத்து கயரசலுககு நீைம், மஞ்சள் மறறும் சிவபபு வபான்ற 
வவவவவறு நி்றஙகயை வழஙகுகின்ற்ன.

2- +
2 3 2 2S O +2H S+H O+SO�

sol

3) ககரப்போன் மோற்றத்தின் மூலம் கூழம ்தேோரிபபு:
பாஸபரஸ அல்ைது சல்பர் வபான்ற சிை வசர்மஙகயை ஆல்கைாலில் கயரத்து, அககயரசயை நீரில் 

ஊறறுவ்தன மூைம் கூழமக கயரசல்கள் வப்றபபடுகின்ற்ன. இயவ நீரில் கயரைா்த காரணத்தி்னால் 
கூழம கயரசல்கயை உருவாககுகின்ற்ன.

ஆல்கைாலில் உள்ை P + நீர் →	P(கூழமம்).
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10.5.3 கூழமஙககள தூய்கமேோககு்தல்
வவவவவறு முய்றகளில் ்தைாரிககபபடுவ்தால் கூழமககயரசல்கள் மாசுககயை 

வகாண்டிருககைாம். இந்த மாசுககள் நீககபபடவில்யை எனில் அயவ கூழமஙகயை நியைைற்ற்தாககி 
வீழபடிவாககிவிடககூடும். இநநிகழவு திரி்தல் என்றயழககபபடுகி்றது.எ்னவவ, கூழமஙகளின 
நியைத்்தனயமயை அதிகபபடுத்்த இந்த மாசுககயை,முககிைமாக மினபகுளிகயை நீகக வவண்டும். 
கூழமககயரசலின தூயயமைாககல் பினவரும்முய்றகயை பைனபடுத்தி நிகழத்்தபபடுகி்றது.
 (i) கூழமபபிரிபபு  (ii) மின்னாற கூழமபபிரிபபு  (iii) நுண்வடிகட்டல்.

(i) கூழமபபிரிபபு: 
1861 ஆம் ஆண்டு T. கிரைாம் எனபவர், ஒருகூறுபுகவிடும் சவயவப (கூழமபிரிபபான)  

பைனபடுத்தி கூழமக கயரசலிலிருநது மினபகுளிகயை பிரித்வ்தடுத்்தார். இம்முய்றயில், கூழமக 
கயரசைா்னது ஒருகூறுபுகவிடும் சவவி்னால் வசயைபபட்ட யபககுள் எடுத்துகவகாள்ைபபடுகி்றது. 
இந்த யபைா்னது ஓடும் நீருள்ை முகயவயில் 
அமிழத்து யவககபபடுகி்றது. சவவு யபககுள் 
உள்ைமினபகுளிகள்சவவின வழிைாக ஊடுருவி 
வவளிவைறி நீரி்னால் நீககபபடுகி்றது.

சிறுநீரக பி்றழிைககத்தின 
காரணமாக இரத்்தத்தினுள் 
மினபகுளிச் வசறிவுகள் 
அதிகரித்து �ச்சுத் ்தனயம 

உருவாகி்றது.ஐவசாடானிக உபபுக கயரசலில் 
யவககபபட்டுள்ை குறிபபிட்ட நீைமுள்ை ஒருகூறு 
புகவிடும் சவவின வழிவைவ�ாைாளியின 
இரத்்தத்ய்த வசலுத்தி யடைாைசிஸ சிகிச்யச 
அளிககபபடுகி்றது.

ெத��மா?
த�க���� 

ii) மின்னோற கூழமபிரிபபு:
கூழமக கயரசலிருநது மினபகுளிகள் 

வவளிவைறும் நிகழவா்னது மினபுைத்தில் 
யவககபபடும்வபாது வவகமாக நிகழகி்றது.  . 
மினபகுளி மாசுககயைக வகாண்டுள்ை 
கூழமககயரசைா்னது இரண்டு கூழமபிரிபபு 
சவவுகளுககியடவை யவககபபடுகி்றது. இ்தன இருபு்றமும் நீர் நிரம்பிை ்தனிைய்றகள் அயமநதுள்ை்ன.
மினசாரத்ய்த பாயச்சும்வபாது, மாசுககள்நீர் நிரம்பிை ்தனிைய்றகளுககுள் வசல்கின்ற்ன. இந்த 
மாசுககள் அவவபவபாது நீககபபடுகின்ற்ன.மினவ்னாட்டத்ய்த பைனபடுத்துவ்தால் மினபகுளிகளின 
ஊடுருவல் வவகமாக நிகழகி்றது. எ்னவவ இச்வசைல்முய்றைா்னது  கூழமபபிரிபயபவிட துரி்தமா்னது.
iii) நுணேடிகட்டல்

சா்தாரண வடி்தாளிலுள்ை நுண்துயைகள் கூழமத் துகள்கயை கடநது வசல்ை அனுமதிககின்ற்ன. 
நுண்வடிகட்டலில் பைனபடுத்்தபபடும் சவவுகைா்னயவ, வகால்வைாடிைன, பளிஙகுத்்தாள் அல்ைது 
விஸகிங வகாண்டு ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன. இந்த நுண்வடி்தாட்கயைக பைனபடுத்தி கூழமஙகயை 
வடிகட்டும்வபாது, கூழமத்துகள்கள்வடி்தாளிவைவை ்தஙகுகின்ற்ன. வமலும்,மாசுககள்கழுவபபட்டு 
நீககபபடுகின்ற்ன.
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்படம் 10.11 மின்னோற கூழமபிரிபபு
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அழுத்்தத்ய்த பைனபடுத்தி இச்வசைல்முய்ற வியரவாககபபடுகி்றது. மினபகுளிகளிடமிருநது 
கூழமத் துகள்கயை நுண்வடி்தாள் வழிைாக வடிகட்டி நீககும் வசைல்முய்றைா்னது நுண்வடிகட்டல் 
என்றயழககபபடுகி்றது. வகால்வைாடிைன எனபது ஆல்கைால் மறறும் நீர்ககையவயில்  4% ய�ட்வரா 
வசல்லுவைாஸ கயரநதுள்ை கயரசைாகும்.
10.5.4 கூழமஙகளின் ்பணபுகள்
1) நி்றம்:

ஒரு கூழமத்தின நி்றமும், அவ்த வசர்மம் திரைாக இருககும்வபாது வபறறிருககும் நி்றமும் 
எபவபாழுதும் ஒன்றாக இருபபதில்யை.எடுத்துககாட்டாக, நீர்ககபபட்ட பாலின நி்றம் எதிவராளிககபபட்ட 
ஒளியில் நீைநி்றமாகவும், ஊடுருவிை ஒளியில் சிவபபு நி்றமாகவும் புைபபடுகி்றது. கூழமக கயரசலின 
நி்றமா்னது பினவரும் காரணிகயை வபாருத்்தயமகி்றது.

(i) ்தைாரிபபுமுய்ற
(ii)  ஒளிமூைத்தின அயைநீைம்.
(iii)  கூழமத் துகளின அைவு மறறும் வடிவம்
(iv)  எதிவராளிககபபட்ட ஒளியிைா அல்ைது ஊடுருவிை ஒளியிைா எதில் பார்யவைாைர் 

வ�ாககுகி்றார்?

2) உருேளவு:
கூழமத் துகள்களின உருவைவு 1nm(10-9 m)  லிருநது 1000nm(10-6 m) விட்டம் வயர வவறுபடுகின்ற்ன.

3)  கூழமகககரசல்கள் இரணடு பேவநேறு நிகலககளக பகோணடுள்ள ்பல்படித்்தோன 
கலகேகள்: கூழமபிரிபபு, நுண்வடிகட்டல் மறறும் மீயமைவிைககம் ஆகிை வசா்தய்னகள் 
கூழமககயரசல்கயை பைபடித்்தா்ன ்தனயம வகாண்டயவ எனபய்த வ்தளிவாக காட்டி்னாலும்,  
அண்யமக காைஙகளில் கூழமக கயரசல்கைா்னயவ எல்யைக வகாட்டு வயககைாகத்்தான 
கரு்தபபடுகின்ற்ன.

4) ேடிதி்றன்:
சா்தாரண வடி்தாளில் உள்ை நுண்துயைகள் வபரிை்தாக இருபப்தால் கூழமத் துகள்கள் எளி்தாக 

வடி்தாளின வழிவை வடிநது வசல்கின்ற்ன.
5) வீழ்படிேோத்்தன்கம:

கூழமகயரசல்கள் அதிக நியைபபுத் ்தனயம வாயந்தயவ.அ்தாவது, அயவ புவிஈர்பபு வியசைால் 
பாதிககபபடுவதில்யை.

6) பசறிவு மறறும் அடர்த்தி
நீர்ககபபட்ட நியையிலுள்ை கூழமகயரசல்கள் அதிகநியைபபுத் ்தனயம வகாண்டயவ. 

ஊடகத்தின க்னஅைவு குய்றககபபடும்வபாது திரி்தல் நிகழகி்றது. வபாதுவாக, வசறிவு குய்றயும்வபாது 
கூழமத்தின அடர்த்தியும் குய்றகி்றது.
7) விரவுத் தி்றன்

உண்யமக கயரசல்கயைப வபால் இல்ைாமல், சவவுகளின வழிவை கூழமஙகள் குய்றந்தைவு 
விரவுத்தி்றய்னக வகாண்டுள்ை்ன .

8) ப்தோககசோர் ்பணபுகள்
கூழமக கயரசல்கள் வ்தாயகசார் பண்புகயைப வபறறுள்ை்ன. அ்தாவது, வகாதிநியை ஏற்றம், 

உய்றநியைத் ்தாழவு மறறும் சவவூடு பரவல் அழுத்்தம். கூழம துகள்களின மூைககூறு எயடயை 
கணககிட சவவூடு பரவல் அழுத்்த மதிபபுகள் பைனபடுகின்ற்ன.
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9) கூழமதுகள்களின் ேடிேம்
கூழமதுகள்களின வவவவவறு வடிவஙகயை அறிநதுவகாள்ளு்தல் மிக சுவாரசிைமா்ன்தாகும் . 

சிை எடுத்துககாட்டுகள் இஙவக வகாடுககபபட்டுள்ை்ன.

கூழமநிகலயில்துகள்கள் ேடிேம்

As S2 3
வகாை வடிவம்

Fe(OH)3 கூழமம், நீைநி்ற வகால்டு கூழமம் ்தட்டு வடிவம்

W3O5 கூழமம் 
(டஙஸடிக அமிை கூழமம்) 

்தண்டு வடிவம்

10) ஒளியிேல் ்பணபு
கூழமஙகள்ஒளியிைல் பண்புகயைப வபறறுள்ை்ன. ஒரு ஒருபடித்்தா்னகயரசயை, ஒளியின 

தியசயிவைவை காணும்வபாது அது வ்தளிவாக புைபபடுகி்றது, ஆ்னால் வசஙகுத்து தியசயில் 
இருண்ட்தாக புைபபடுகி்றது.

ஒ�

கைரச� ��ம�கைரச�

்படம் 10.12 டிணடோல்  விகளவு

ஆ்னால் கூழமக கயரசல் வழிவை ஒளி பைணிககும்வபாது, அது எல்ைா தியசகளிலும் 
சி்த்றடிககபபடுகி்றது. இவவியைவா்னது ஃபாரவடவால் மு்தனமு்தலில் கண்டறிைபபட்டது. ஆ்னால், 
டிண்டால் இய்த வ்தளிவாக ஆராயந்தார், எ்னவவ இது டிண்டால் வியைவு என்றயழககபபடுகி்றது. 
கூழமத் துகள்கள்ஒளியின ஒரு பகுதியை உறிஞ்சிகவகாள்கின்ற்ன, ஒளியின மீ்தமுள்ை பகுதிைா்னது 
கூழமத்தின பு்றபபரபபிலிருநது எல்ைா தியசகளிலும் சி்த்றடிககபபடுகி்றது. எ்னவவ ஒளியின ்தடம் 
வ்தளிவாக புைபபடுகி்றது.
11) இேககவிேல் ்பணபு

நீரில் மி்தககவிடபபட்ட மகரந்த துகள்கயை மீநுண்வணாககி வழிவை காணும்வபாது அயவ 
சீரற்ற, ்தாறுமா்றா்ன இைககத்ய்த வகாண்டிருபபய்த ராபர்ட் பிவரைன கண்டறிந்தார்.இநநிகழவு 
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கூழமத் துகள்களின பிவரைனிைன இைககம் என்றயழககபபடுகி்றது.இய்த பினவருமாறு விைகக 
முடியும். கூழமத் துகள்கள்வ்தாடர்நது பிரியக ஊடக மூைககூறுகளுடன வமாதுவ்தால் அயவ 
்தாறுமா்றா்ன, சீரற்ற, வ்தாடர் இைககத்ய்த வபறுகின்ற்ன.
பிபரளனிேன் இேககத்க்த 
்பேன்்படுத்தி �ோம்,
I. அவவகட்வரா எண்யண 

கணககிடைாம்.

II. வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது 
துகள்களின ஓைா்த, அதிவவக 
இைககமும் அதிகரிபப்தாக கருதும் 
இைககவிைல் வகாள்யகயை 
உறுதிபபடுத்்தைாம்.

III. கூ ழ ம ங க ளி ன 
நி ய ை ப பு த் ்த ன ய ம ய ை 
புரிநது வகாள்ைைாம்: 
துகள்கள்வ்தாடர்நது, அதிவவக 
இைககத்தில் இருபப்தால் 
ஒனறுகவகானறு வ�ருஙகி வநது 
ஒனறியணவதில்யை.அ்தாவது, 
துகள்களின மீது புவிஈர்பபு வியச 
வசைல்படுவய்த பிவரைனிைன 
இைககம் அனுமதிபபதில்யை.

12) மின்னோற ்பணபு 
(i)  பைல்ம்நைோட்ஸ் மின் 

இரட்கட அடுககு
கூழமத்துகளின பு்றபபரபபின 

வ்தர்ந்த பரபபு கவரும் ்தனயமயி்னால், 
ஒரு குறிபபிட்ட வயக அைனிகள் 
மட்டுவம பரபபுகவரபபடுகின்ற்ன. 
இந்த அடுககா்னது ஊடகத்திலுள்ை, 
எதிரா்ன மினசுயம வகாண்ட 
அைனிகயை கவர்நதிழுககி்றது. 
எ்னவவ, பிரிபபு எல்யையில் மின 
இரட்யட அடுககு அயமககபபடுகி்றது.
இது வைல்ம்வைாட்ஸ மின இரட்யட அடுககுஎன்றயழககபபடுகி்றது. அருகருவக உள்ை 
கூழமத்துகள்கள் ஒவரவயக மினசுயமயை வபறறிருபப்தால் வ�ருஙகிவநது ஒனறியணை முடிைாது. 
எ்னவவ இது கூழமத்தின நியைபபுத் ்தனயமயை விைககுவ்தறகு உ்தவுகி்றது.
(ii) மின்முகனக கேர்ச்சி :

நீர்விரும்பும் கூழமககயரசலில் அமிழத்தி யவககபபட்டுள்ை பிைாட்டி்ன மினமுய்னகளின வழிவை 
மின்னழுத்்த வவறுபாட்யட உருவாககும் வபாது பிரியகையடந்த கூழம துகள்கள் ஒரு குறிபபிட்ட 

�ெரௗ�ய� இய�க�

்படம் 10.13 பிபரளனியின் இேககம்

+

+ +
+

++

+
+

+

+

+
+
+ + + +

+
+

+

+
+

+
+

+ + +

+

+

++
+

+
++

+++ +

+
+

+++
+

+

+++

+
++

+

+ +

+

+ +

+
+

+
+

+++
+

++ ++

+ +++ ++
+

+
+ ++

+
+

+ ++
+

+

+
+

+

+ +
+

+

+++ ++

+
++ ++++++

++++

+
+ +

++
++
++

++
+

+
++

+
++

+
+
+

+

– –
–

–

––
–

–

� ��ன��த�

���ற அ���

ந�� தள�எ��
��
ைம��ள

�க�க�

்படம் 10.14 மின் இரட்கட அடுககு
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மினமுய்னயை வ�ாககி 
�கருகின்ற்ன .மினபுைத்தில் 
கூழமத் துகள்கள் �கரும் இந்த 
நிகழவா்னது மினமுய்னக 
கவர்ச்சி அல்ைது எதிர் 
மினவாய வ்தாஙகையசவு 
எ ன ்ற ய ழ க க ப ப டு கி ்ற து . 
கூழமத் துகள்கள் எதிர்மின 
முய்னயை வ�ாககி �கர்ந்தால், 
அயவ வ�ர்மினசுயமயை 
(+) வபறறுள்ை்ன எ்னவும், 
வ � ர் மி ன மு ய ்ன ய ை 
வ�ாககி �கர்ந்தால், அயவ 
எ தி ர் மி ன சு ய ம ய ை 
வபறறுள்ை்ன எ்னவும் வபாருள் 
வகாள்ைைாம். அ்தாவது கூழமத் துகளின �கர்வு தியசயை வபாருத்து அவறறின மினசுயமயை �ாம் 
தீர்மானிகக முடியும். எ்னவவ, மினமுய்னக கவர்ச்சிைா்னது கூழமத் துகள்களின மினசுயமயைகண்டறிை 
பைனபடுகி்றது.

மின்முகனககேர்ச்சிகே ்பேன்்படுத்தி மின்சுகம கணடறிேப்பட்ட கூழமஙகளுககோன  
சிலஎடுத்துககோட்டுகள் கீநழ பகோடுககப்பட்டுள்ளன.

ந�ர்மின் சுகம பகோணடகூழமஙகள் எதிர்மின் சுகம பகோணட கூழமஙகள்
ஃவபர்ரிக யைட்ராகயசடு Ag, Au & Pt

அலுமினிைம்யைட்ராகயசடு ஆர்சனிக சல்யபடு
கார சாைஙகள் களிமண்

ஹீவமாகுவைாபின ஸடார்ச்
(iii) மின்னோற சவவூடு்பரேல்

ஒரு கூழமககயரசல் �டுநியைத் ்தனயம வகாண்டது.எ்னவவ கயரசலிலுள்ை பிரியகதுகள்களின 
மினசுயமககு சமமா்ன ஆ்னால் எதிரா்ன மினசுயமயை ஊடகம் வபறறிருககும். கூழமத் துகள்களின 
இைககம் ்தயட வசயைபபட்டுள்ைவபாது, மினபுைத்தி,ல் கூழமத்துகள்கள் �கரும் தியசககு 
எதிர்தியசயில் ஊடகம் �கருகி்றது.மினபுைத்தில் பிரியக ஊடகம் �கரும் இச்வசைல்பாடா்னது 
மின்னாற சவவூடுபரவல் என்றயழககபபடுகி்றது.

–+
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ஆர�பம�ட�

்படம் 10.16 மின்னோற சவவூடு ்பரேல்
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்படம் 10.15 மின்முகனக கேர்ச்சி
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13. திரிந்துந்போ்தல் அல்லது வீழ்படிேோ்தல்
கூழமத் துகள்களின துகள்திரட்டல் மறறும் அடியில் ்தஙகு்தல் நிகழவா்னது திரிநதுவபா்தல் 

என்றயழககபபடுகி்றது.திரிநதுவபா்தலின பல்வவறு முய்றகள் கீவழ வகாடுககபபட்டுள்ை்ன.
(i) மினபகுளிகயை வசர்த்்தல்
(ii) மினமுய்னக கவர்ச்சி
(iii) எதிவரதிர் மினசுயம வகாண்ட கூழமஙகயை கைத்்தல்
(iv) வகாதிககயவத்்தல் 

(i) மின்்பகுளிகள் நசர்த்்தல்
ஒரு எதிர்மின அைனிைா்னது, வ�ர்மினசுயம வகாண்ட கூழமத்திய்ன வீழபடிவாககுகி்றது. 

இ்தன வ�ர்மாறும் உண்யம.
அைனியின இயணதி்றன அதிகமாக உள்ைவபாது, அ்தன விழபடிவாககும் தி்றன அதிகரிககி்றது.
எடுத்துககாட்டாக, 
சிை வ�ர்மின மறறும் எதிர்மின அைனிகளின வீழபடிவாககும் தி்றன பினவரும் வரியசயில் 

அயமகி்றது. 
Al >Ba >Na3+ 2+ +  , இவ்தவபாை Fe(CN) SO Cl6

-[ ] > >− −3

4
2

2 மணி வ�ரத்தில், ஒரு கூழமககயரசயை வீழபடிவாககுவ்தறகு வ்தயவபபடும் குய்றந்தபட்ச 
வசறியவ (மில்லிவமால்கள் / லிட்டர்) அைவிடுவ்தன மூைம்  ஒரு மினபகுளியின வீழபடிவாககும் தி்றன 
நிர்ணயிககபபடுகி்றது. இந்த மதிபபா்னது, துகள்திரட்டு மதிபபு  என்றயழககபபடுகி்றது. துகள்திரட்டு 
மதிபபு குய்றவு எனில் வீழபடிவாககும் தி்றன அதிகம்.   

(ii) மின்முகனககேர்ச்சி:
மினமுய்னக கவர்ச்சியினவபாது மினசுயமவபற்ற கூழமத் துகள்கள் எதிரா்ன மினசுயமவபற்ற 

மினமுய்னயை வ�ாககி �கருகின்ற்ன. இ்தறகு காரணம் கூழமஙகளின மினசுயம �டுநியைைாககபபட 
வவண்டும் எனபவ்த ஆகும். துகள்கள் மினசுயமயை இழந்தவுடன வீழபடிவாககபபடுகின்ற்ன.

(iii) எதிபரதிர் மின்சுகம பகோணட கூழமஙககள கலத்்தல்
எதிவரதிரா்ன மினசுயமகயைக வகாண்ட கூழமஙகயை ஒன்றாக கைககும்வபாது, 

ஒனய்றவைானறு திரிநதுவபாகச் வசயகின்ற்ன. துகள்களின பு்றபபரபபிலிருநது அைனிகள் 
வவளிவைறுவவ்த இ்தறகு காரணம்.

(iv) பகோதிகககேத்்தல் 
வகாதிககயவககும்வபாது, வமா்தல்கள் அதிகரிபப்தால், கூழமத் துகள்கள் ஒனறியணநது 

வீழபடிவாகின்ற்ன.

14. ்போதுகோபபு �டேடிககக:
வபாதுவாக, கயரபபான வவறுககும் 

கூழமஙகள் சிறி்தைவு மினபகுளிகள் இருந்தாவை 
எளிதில் வீழபடிவாகின்ற்ன. ஆ்னால், சிறி்தைவு 
கயரபபான விரும்பும் கூழமம் வசர்த்து அயவ 
நியைபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

வகால்டுகூழமத்ய்த பாதுகாகக அ்தனுடன 
சிறி்தைவு வஜைாட்டின வசர்ககபபடுகி்றது.

கூழமம் நகோல்டு எண
வஜைாட்டின 0.005-0.01

முட்யட வவண்கரு 0.08-0.10

அரபு வகாநது 0.1-0.15

உருயைககிழஙகு 
ஸடார்ச்

25
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ஒரு கூழமத்தின பாதுகாககும் தி்றய்ன அறிை சிகமாண்டி எனபவர் ” வகால்டு எண்” எனும் வசாற ப்தத்ய்த 
உருவாகி்னார். 10ml வகால்டு கூழமத்துடன 1ml10% NaCl கயரசயை வசர்ககும்வபாது, வீழபடிவா்தயை 
்தடுகக வ்தயவபபடும் நீர்விரும்பும் கூழமத்தின மில்லிகிராம் எண்ணிகயகைா்னது வகால்டு எண் எ்ன 
வயரைறுககபபடுகி்றது. வகால்டுஎண் மதிபபு குய்றவு எனில் பாதுகாககும் தி்றன அதிகம்.

10.6 ்போல்மஙகள்
பால்மஙகள் எனபயவ ஒரு நீர்மத்தில் மறவ்றாரு நீர்மம்  விரவியுள்ை கூழமககயரசல்கைாகும்.

வபாதுவாக இரண்டு வயகைா்ன பால்மஙகள் உள்ை்ன.
(i) எணபைய்விரவிே நீர்(O/W) (ii) நீர்விரவிே எணபைய் (W/O)

எடுத்துககோட்டு:
வகட்டிைா்ன மசகுகள்  (Stiff greases) எனபயவ எண்வணயயில் நீர் விரவியுள்ை பால்மஙகைாகும்.

அ்தாவது நீரா்னது உைவு எண்வணயயில் விரவச் வசயைபபட்டுள்ைது.
ஒரு நீர்மத்ய்த, மறவ்றாரு நீர்மத்தில் விரவச்வசயது பால்மஙகயை ்தைாரிககும் 

வசைல்முய்றைா்னது பால்மமாககல் என்றயழககபபடுகி்றது.
இரண்டு நீர்மஙகயை கைககுவ்தறகாக,  கூழம ஆயையை ஒருபடித்்தாககிைாக பைனபடுத்திக 

வகாள்ை முடியும். அதிக நியைபபுத் ்தனயம வகாண்ட பால்மத்ய்த வப்ற அ்தனுடன சிறி்தைவு 
பால்மமாககி அல்ைது பால்ம்மாககும் காரணி வசர்ககபபடுகி்றது.

பல்வவறு வயக பால்மக காரணிகள் உள்ை்ன.
i. வபரும்பாைா்ன கயரபபான விரும்பும் கூழமஙகளும் பால்மமாககிகைாக வசைல்படுகின்ற்ன. 

எடுத்துககாட்டு: பயச, வஜைாட்டின.
ii. வசாபபு மறறும் சல்பானிக அமிைஙகள் வபான்ற முய்னவுற்ற வ்தாகுதிகளுடன கூடிை நீண்ட 

சஙகிலிச் வசர்மஙகள்.
iii. களிமண் மறறும் விைககுக கரி வபான்ற நீரில்கயரைா்த மாவுப வபாருட்களும் பால்மமாககிகைாக 

வசைல்படுகின்ற்ன.

்போல்மத்தின் ேகககே கணடறி்தல்:
பினவரும்வசா்தய்னகளின மூைம் இருவயக பால்மஙகயை கண்டறிை முடியும்.

(i) சோே நசோ்தகன:
சிறி்தைவு எண்வணயயில் கயரயும் சாைம்,பால்மத்துடனவசர்த்து �னகு குலுககபபடுகி்றது. நீர்ம 

பால்மம் சாைத்தின நி்றத்ய்த ஏறபதில்யை. ஆ்னால், எண்வணயப பால்மமா்னது சாைத்தின நி்றத்ய்த 
ஏறகி்றது.  

(ii) ்போகுநிகல நசோ்தகன
பால்மத்தின பாகுநியைத் ்தனயமைா்னது வசா்தய்னகள் மூைம் கண்டறிைபபடுகி்றது. எண்வணய 

பால்மஙகள் , நீர்ம பால்மஙகயை விட அதிக பாகுநியைத் ்தனயமயை வபறறுள்ை்ன.
(iii) கடத்துத்தி்றன் நசோ்தகன

நீர்ம பால்மஙகளின கடத்துத்தி்றன எபவபாழுதும் எண்வணய பால்மஙகயை விட அதிகம்.
(iv) ்பரவு்தல் நசோ்தகன

பால்மஙகயை எண்வணய பரபபினமீது பரவச் வசயயும்வபாது, நீர்ம பால்மஙகயைவிட எண்வணய 
பால்மஙகள்,  எளி்தாக பரவுகின்ற்ன.
10.5.1 ்போல்மச்சிக்தவு:

பால்மஙகயை இரண்டு ்தனித்்தனி அடுககுகைாக பிரிகக முடியும். இச்வசைல்முய்றைா்னது 
பால்மச்சிய்தவுஎன்றயழககபபடுகி்றது.
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்பல்நேறு ்போல்மச்சிக்தவு உத்திகள் கீநழ பகோடுககப்பட்டுள்ளன. 
1. ஒரு பகுதிககூய்ற மட்டும் வாயைவடித்்தல்
2. ஒரு மினபகுளியை வசர்த்து மினசுயமயை ்தகர்த்்தல்.
3. வவதிமுய்றகயை பைனபடுத்தி பால்மக காரணிகயை சிய்தத்்தல்.
4. கயரபபான சாறு இ்றககு்தல் முய்றயை பைனபடுத்தி ஒரு பகுதிகூய்ற நீககு்தல்.
5. ஒரு பகுதிகூய்ற மட்டும் உய்றையவத்்தல்.
6. யமைவிைககு வியசயை வசலுத்து்தல்.
7. நீர் விரவிை எண்வணய  (W/O) வயக பால்மத்துடன நீர்நீககும் காரணிகயை வசர்த்்தல்.
8. மீவைாலி அயைகயை பைனபடுத்து்தல்.
9. உைர் அழுத்்தத்தில் வவபபபபடுத்து்தல்.

நிகலகம ந�ர்மோற்றம்:
W/O பால்மத்ய்த O/W பால்மமாக மாறறும் வசைல்முய்றைா்னது நியையம வ�ர் மாற்றம் 

என்றயழககபபடுகி்றது.
எடுத்துககோட்டோக:

வபாட்டாசிைம் வசாபயப பால்மககாரணிைாக வகாண்டுள்ை எண்வணய விரவிை நீர்பால்மத்துடன 
CaCl2 அல்ைது AlCl3 ஆகிைவறய்ற வசர்பப்தன மூைம் அய்த நீர் விரவிை எண்வணய பால்மமாக 
மாற்ற முடியும்.இந்த நியையம வ�ர்மாற்ற வழிமுய்றைா்னது அண்யமககாை ஆராயச்சிகளில் 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

10.7 கூழமஙகளின் ்பல்நேறு ்பேன்கள்
வாழவின ஒவவவாரு அஙகத்திலும் கூழமஙகள்முககிை பஙகாறறுகின்ற்ன. மனி்த உடைா்னது 

எண்ணிைடஙகா கூழமநியை கயரசல்கயை வகாண்டுள்ை்ன. �மது உடலிலுள்ை இரத்்தம், ்தாவர 
மறறும் விைஙகு வசல்களிலுள்ை புவராட்வடாபிைாஸமா மறறும் �மது இயரபயபயிலுள்ை வகாழுபபு 
ஆகிை்ன பால்மஙகைாக உள்ை்ன. பாலிஸயடரின, சிலிகவகானகள் மறறும் PVC வபான்ற வ்தாகுபபு 
பைபடிகளும்கூழமஙகவை ஆகும்.
உைவுகள்  பால், கிரீம், வவண்வணய, ஆகிை உணவுபவபாருட்கள் கூழமநியையில்உள்ை்ன.
மருந்துகள்:

ஊசிமூைம் வசலுத்துவ்தறகு ஏதுவாக, வபனிசிலின மறறும் ஸட்வரபவடாயமசின வபான்ற 
எதிர்உயிரி மருநதுகள் கூழமநியையில் ்தைாரிககபபடுகின்ற்ன. கூழமநியையிலுள்ை வகால்டு 
மறறும் கூழமநியையிலுள்ை கால்சிைம் ஆகிை்ன டானிககுகளில் பைனபடுகி்றது. வமகனீஷிைா 
பால்மம் வயிறறு உபாய்தகயை சரிவசயை பைனபடுகி்றது. வஜைாட்டி்னால் பாதுகாககபபட்ட 
சில்வர் கூழமமா்னது ஆர்ஜீரால் எ்ன அறிைபபடுகி்றது. இது கண் மருநதுகளில் பைனபடுகி்றது.
ப்தோழிறசோகலகளில் கூழமஙகள் பல்வவறு வ்தாழிற பைனகயைப வபறறுள்ை்ன.
(i) நீர்சுத்திகரிபபு:

Al3+  அைனிகயைக வகாண்டுள்ை படிகாரஙயை பைனபடுத்தி, குடிநீரிலுள்ை மி்தககும் மாசுககயை 
திரிைச்வசயவ்தன மூைம் குடிநீர் சுத்திகரிககபபடுகி்றது.

(ii) சலகேத் ப்தோழில்:
துணிகளிலுள்ை அழுககு மறறும் எண்வணய பிசுககுடன, வசாபபு மூைககூறுகள் வசர்நது 

பால்மஙகள் உருவாவ்தால் வசாபபுகள் அழுககுநீககிகைாக வசைல்படுகின்ற்ன.
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(iii) ந்தோல் ்ப்தனிடு்தல்:
விைஙகுத் வ்தால் எனபது வ�ர்மின துகள்கயைக வகாண்ட புர்தஙகைாகும். இவறறுடன டானின 

வசர்த்து, திரிைச் வசயது வியரபபா்ன வ்தால் வப்றபபட்டு பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. இ்தறகாக குவராமிைம் 
உபபுகள் பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இவவயக குவராம் ப்தனிடு்தல் மூைம் மிருதுவா்ன, பைபைபபா்ன 
வ்தாயை ்தைாரிகக முடியும்.
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்படம் 10.17 கழிவு நீர்நீககும்

(iv) இரப்பர் ப்தோழில்:
இைறயக இரபபரின இரபபர் பாைா்னது எதிர்மின துகள்கயைக வகாண்ட ஒருபால்மமாகும். 

சல்பருடன வசர்த்து இரபபயர வவபபபபடுத்தி வல்கய்னஸ வசயைபபட்ட இரபபர் ்தைாரிககபபடுகி்றது. 
இது யடைர்கள், டியூபகள் வபான்றவறய்ற ்தைாரிகக பைனபடுகி்றது.

(v) கழிவுநீர் நீககம்:
கழிவுநீரா்னது நீரில் பிரியகையடந்த அழுககு, மண் மறறும் கழிவுகயை வகாண்டுள்ைது.

இதில் மினசாரத்ய்த வசலுத்தும்வபாது கழிவுபவபாருட்கள் வீழபடிவாகின்ற்ன. இயவ உரஙகைாக  
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

(vi) கோட்பரல் வீழ்படிேோககி
காறறிலுள்ை கார்பன துகள்கள் காட்வரல் வீழபடிவாககிைால் வீழபடிவாககபபடுகின்ற்ன. இதில், 

ஏ்றத்்தாழ 50,000V மின்னழுத்்த வவறுபாடு பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. கார்பன துகள்கள் மீதுள்ை மினசுயம 
�டுநியைைாககபபட்டு வீழபடிவாககபபடுகி்றது. அ்தாவது,கார்பன துகள்கைற்ற காறறு கியடககி்றது.

(Vii)  காறறிலுள்ை தூசித் துகள்களின டிண்டால் வியைவால் வா்னம் நீை நி்றமாக உள்ைது.
(Viii) படல்டோ உருேோ்தல்:

 கடல் மறறும் ஆறறுநீர் ஒன்றாக சநதிககும் இடத்தில் அவறறிலுள்ை மினபகுளிகள், ஆறறுநீரிலுள்ை 
திண்மத் துகள்கயை திரிைச் வசயகின்ற்ன. இ்த்னால் பூமிைா்னது வியைநிைமாக மாறுகி்றது.
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(ix) ்பகுப்போய்வு ்பேன்்போடுகள்
பண்பறி மறறும் பருமனறி பகுபபாயவுகள், கூழமஙகளின பல்வவறு பண்புகயை அடிபபயடைாக 

வகாண்டயவகைாகும்.  
எ்னவவ, �மது வாழவில் கூழமஙகளின பைனபாடுகள் உள்ைடஙகா்த துய்றகள் எதுவுவம 

இல்யை எனும் முடிவுககு வர இைலும்.

இைறயகத் வ்தன ஒரு கூழமமாகும்.இய்த வசைறயக வ்தனிலிருநது 
வவறுபடுத்தி அறிை இ்தனுடன அம்வமானிைா கைந்த AgNO3 கயரசல் 
வசர்ககபபடுகி்றது. இைறயகத் வ்த்னாக இருந்தால் உவைாக சில்வர் உருவாகும். 
வமலும் இககயரசைா்னது பாதுகாககபபட்ட கூழமஙகைா்ன ஆல்புமின அல்ைது 
ஈ்தர் கைந்த எண்வணய ஆகிைவறய்ற மிகக குய்றந்தைவில் வகாண்டிருபப்தால் 

வசம்மஞ்சள் நி்றத்ய்த வபறறுள்ைது. வசைறயகத் வ்த்னாக இருந்தால் அடர் மஞ்சள் அல்ைது 
பசுயமகைந்த மஞ்சள் நி்ற வீழபடியவத் ்தருகி்றது.

ெத��மா?
த�க���� 

 மதிபபீடு 

சரிேோன விகடகே ந்தர்ந்ப்தடுத்து எழுதுக.

1. log
m
x  மதிபபுகயைக  log p மதிபபுகளுககு எதிராக வகாண்டு வயரபடத்தில் பிரண்ட்லிச் 

சமவவபபக வகாடு வயரைபபட்டுள்ைது. வகாட்டின சாயவு மறறும் அ்தன y – அச்சு வவட்டுத்துண்டு 
மதிபபுகள் முய்றவை குறிபபிடுவது 

அ) 1
n, k  ஆ) log 1

n, k  இ) 1
n, log k  ஈ) log 1

n, log k

2. இைறபு்றபபரபபு கவர்ச்சிககு பினவருவ்னவறறுள் எது ்தவ்றா்னது?
அ) மீள்்தனயம வகாண்டது ஆ) வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது அதிகரிககி்றது
இ) பரபபு கவர்்தல் வவபபம் குய்றவு
ஈ) பு்றபபரபபு பரபபைவு அதிகரிககும்வபாது அதிகரிககி்றது

3. பினவரும் பண்புகளில் பரபபு கவர்்தலுடன வ்தாடர்புயடைது எது? (NEET)
அ) ∆G மறறும்∆H எதிர்குறி மதிபயபயும் ஆ்னால்∆Sவ�ர்குறி மதிபயபயும் வபறறுள்ை்ன.
ஆ) ∆G மறறும்∆S எதிர்குறி மதிபயபயும் ஆ்னால்∆H வ�ர்குறி மதிபயபயும் வபறறுள்ை்ன.
இ) ∆G எதிர்குறி மதிபயபயும் ஆ்னால்∆H மறறும் ∆S வ�ர்குறி மதிபயபயும் வபறறுள்ை்ன.
ஈ) ∆G, ∆H மறறும் ∆S அய்னத்தும் எதிர்குறி மதிபயப வபறறுள்ை்ன.

4. மூடுபனி எனபது எவவயக கூழமம்? 
அ) வாயுவில் திண்மம்  ஆ) வாயுவில் வாயு  இ) வாயுவில் நீர்மம்  ஈ) நீர்மத்தில் வாயு

5. கூறறு : Al3+  அைனியின வீழபடிவாககும் தி்றன +Na  அைனியைவிட அதிகம்.
காரணம்: வசர்ககபபட்ட துகள்திரட்டு அைனியின இயணதி்றன அதிகமாக உள்ைவபாது, அ்தன 
வீழபடிவாககும் தி்றனும் அதிகம்.
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அ) கூறறு மறறும் காரணம்இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூறறிறகா்ன சரிைா்ன 
விைககமாகும்.

ஆ) கூறறு மறறும் காரணம்இரண்டும் சரி. ஆ்னால், காரணம் கூறறிறகா்ன சரிைா்ன 
விைககமல்ை.

இ) கூறறு சரி ஆ்னால் காரணம் ்தவறு. ஈ) கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் ்தவறு.
6. கூறறு:காைத்்தால் உண்டாகும் இரத்்தக கசியவ ்தடுகக ஃவபர்ரிக குவைாயரயட பைனபடுத்்த 

முடியும். இககூறய்ற நிைாைபபடுத்தும் சரிைா்ன விைககம் எது?
அ) இது உண்யமைல்ை, ஃவபர்ரிக குவைாயரடு �ச்சுத்்தனயம வகாண்டது.
ஆ) இது உண்யம, இரத்்தம் எனபது ஒரு எதிர்மினசுயம வகாண்ட கூழமமாகும். Fe3+ அைனிகள் 

இரத்்தத்ய்த திரிைச் வசயகின்ற்ன. 
இ) இது உண்யமைல்ை, ஃவபர்ரிக குவைாயரடு ஒரு அைனிச்வசர்மமாகும், இது இரத்்த ஓட்டத்தில் 

கைககி்றது.
ஈ) இது உண்யம, Cl- அைனியுடன வசர்நது எதிர்மின கூழமம் உருவாவ்தால் திரி்தல் நிகழகி்றது.

7. ்தயைமுடி கிரீம் எனபது ஒரு
அ) களி  ஆ) பால்மம்  இ) திண்மக கூழமம்  ஈ) கூழமக கயரசல்.

8. பினவருவ்னவறறுள் எது சரிைாக வபாருநதியுள்ைது?

அ) பால்மம் – புயக
ஆ) களி – வவண்வணய

இ) நுயரபபு – பனிமூட்டம்

ஈ) கைககபபட்ட கிரீம் – கூழம கயரசல்

9. As2S3 கூழமத்ய்த திரிைச் வசயை மிகவும் பைனுள்ை மினபகுளி

அ) NaCl  ஆ) Ba(NO )3 2  இ) K [Fe(CN) ]3 6   ஈ) Al2(SO4)3

10. பினவருவ்னவறறுள் எந்த ஒனறு பரபபுஇழுவியச குய்றபபி 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 கூழமககயரசல் வழிவை ஒளிகறய்றயை வசலுத்தும்வபாது காணககியடககும் நிகழவு 
அ) எதிர்மினவாயவ்தாஙகையசவு  ஆ) மினமுய்னககவர்ச்சி
இ) திரி்தல்            ஈ) டிண்டால் வியைவு

12. மினபுைத்தில் யவககபபட்டுள்ை ஒரு கூழமநியை அயமபபிலுள்ை துகள்கள் 
எதிர்மினமுய்னயை வ�ாககி �கருகின்ற்ன.அவ்த கூழமககயரசலின திரி்தல் 
நிகழவா்னது K2SO4 (i),Na3PO4  (ii)K4[Fe(CN)6]  (iii)மறறும்NaCl   
(iv) ஆகிைவறய்றக வகாண்டு ஆயவு வசயைபபடுகி்றது. அவறறின வீழபடிவாகும் தி்றன 
அ) II > I>IV > III     ஆ) III > II > I > IV 

இ) I > II > III > IV    ஈ) இவறறில் எதுவுமில்யை
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13. வகால்வைாடிைனஎனபது பினவருவ்னவறறுள் எ்தன ஆல்கைால்- ஈ்தர் கையவயில் 
4%கயரசைாகும்? 
அ) ய�ட்வராகிளிசரின  ஆ) வசல்லுவைாஸ அசிட்வடட்
இ) கியைககால் யடய�ட்வரட்  ஈ) ய�ட்வராவசல்லுவைாஸ

14. பினவருவ்னவறறுள் எது ஒருபடித்்தா்னவிய்னவவக மாற்றத்திறகு எடுத்துககாட்டு?
அ) வைபர் முய்றயில் அம்வமானிைா ்தைாரித்்தல்
ஆ) வ்தாடு முய்றயில் கந்தக அமிைம் ்தைாரித்்தல்
இ) எண்வணயயின யைட்ரஜவ்னற்றம்
ஈ) நீர்த்்த HCl முனனியையில் சுகவராஸின நீராறபகுத்்தல்

15. பினவருவ்னவறய்ற வபாருத்துக

A) V2O5 i) உைர் அடர்த்தி 
பாலிஎத்திலீன

B) சீகைர்- �ட்டா ii) PAN

C) வபராகயசடு iii) NH3

D) தூைாககபபட்ட Fe iv) H SO2 4

16. AS2S3கூழமத்ய்த வீழபடிவாககும் மினபகுளிகளின வீழபடிவாககும் தி்றன மதிபபுகள் 
மில்லிவமால்கள் /லிட்டர்அைகில் கீவழ வகாடுகபபட்டுள்ை்ன.

(I) (NaCl)=52  (II) ((BaCl )=0.692  (III) (MgSO )=0.224  

வீழபடிவாககும் தி்றனகளின சரிைா்ன வரியச

அ) III > II > I ஆ) I > II > III இ) I > III > II ஈ) II > III>I

17. ஒரு வாயுவா்னது, ஒரு திண்ம உவைாக பரபபினமீது பரபபு கவரபபடு்தல் எனபது 
்தனனிச்யசைா்ன மறறும் வவபபம் உமிழ நிகழவாகும், ஏவ்னனில்
அ) ∆H அதிகரிககி்றது ஆ) ∆S அதிகரிககி்றது
இ) ∆G அதிகரிககி்றது ஈ) ∆S குய்றகி்றது

18. x எனபது பரபபுகவர் வபாருளின அைவு, m எனபது பரபபுப வபாருளின அைவு எ்னகவகாண்டால், 
பினவரும் வ்தாடர்புகளில் பரபபு கவர்்தல் வசைல்முய்றயுடன வ்தாடர்பில்ைா்தது எது?

அ) மா்றா்த T யில் xm=f(P) at constant T ஆ) மா்றா்த P யில் xm=f(T) at constant P

இ) மா்றா்த P = f(T) at constant m
x  யில் P = f(T) at constant m

x ஈ) x
m PT=

19. ஒரு அைனியின வீழபடிவாககும் தி்றன பினவரும்பண்புகளில் எய்தச் சார்நது அயமநதுள்ைது? 
(NEET – 2018)
அ) அைனியின மினசுயமைைவு மறறும் மினசுயமயின குறி.
ஆ) அைனியின உருவையவ மட்டும் இ) அைனியின மினசுமைையவ மட்டும்
ஈ) அைனியின மினசுயமயின குறியை மட்டும்

 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   108XII U10-Surface Chemistry.indd   108 15-12-2021   22:31:4515-12-2021   22:31:45



109

20. வபாருத்துக 

A) தூை ய�ட்ரஜன i) குவைாரின
B) வைபர் முய்ற ii) கந்தக அமிைம்
C) வ்தாடு முய்ற iii) அம்வமானிைா
D) வடககான முய்ற iv)  வ ச ா டி ை ம் 

அயசடு அல்ைது 
வபரீைம் அயசடு

சிறு வினோககள்:
1. இைறபு்றபபரபபு கவர்்தலின சி்றபபுப பண்புகள் இரண்யட ்தருக.
2. இைறபு்றபபரபபு கவர்்தல், வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தல் வவறுபடுத்துக.
3. வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலில், வவபபநியை அதிகரிககும்வபாது பரபபு கவர்்தைா்னது மு்தலில் அதிகரித்து 

பின்னர் குய்றகி்றது ஏன?
4. NH3அல்ைது O2ஆகிைஇரண்டில் எது கரியின பு்றபபரபபில் எளிதில் பரபபுகவரபபடுகி்றது? ஏன?
5. இைறபு்றபபரபபு கவர்்தயை காட்டிலும் வவதிபபு்றபபரபபு கவர்்தலின பரபபு கவர்்தல்வவபபம் அதிகம் ஏன?
6. வீழபடியவ கூழமக கயரசைாக மாறறுவ்தறகாக கூழமமாககி வசர்ககபபடுகி்றது. இககூறய்ற 

எடுத்துககாட்டுடன விைககுக.
7. கூழமநியையிலுள்ை Fe(OH)3 மறறும் As2S3 ஆகிைவறய்ற ஒன்றாக கைககும்வபாது நிகழவவ்தன்ன?
8. கூழமம் மறறும் களி ஆகிைவறறிறகியடவை உள்ை வவறுபாடுகள் ைாயவ?
9. கயரபபான விரும்பும் கூழமஙகள், கயரபபான வவறுககும் கூழமஙகயைவிட அதிக நியைபபுத் ்தனயம 

வாயந்தயவ. ஏன?
10. படிகாரஙகள் வசர்பப்தால் நீர் சுத்திகரிககபபடுகி்றது. ஏன?
11. ஒரு திண்மத்தின மீது ஒரு வாயு மூைககூறுகள் பரபபு கவரபபடு்தயை பாதிககும் காரணிகள் ைாயவ?
12. வ�ாதிகள் என்றால் என்ன? வ�ாதிவிய்னவவக மாற்றத்தின விய்னவழிமுய்ற பறறி குறிபபு வயரக.
13. விய்னவவக மாறறியின வசைல்பாடு மறறும் வ்தரிவுத்தி்றன பறறி நீவிர் அறிவது என்ன?
14. ஜிவைாயைட்டுகள்விய்னவவக மாற்றத்தின சிை சி்றபபுப பண்புகயை  விவரி.
15. பால்மஙகளின மூனறு பைனகயை எழுதுக.
16. �ய்னககபபட்ட படிகாரத்ய்த வ்தயககும்வபாது இரத்்தக கசிவு நிறுத்்தபபடுவது ஏன?
17. ஒரு வபாருள் �ல்ை விய்னவவக மாறறிைாக திகழ பரபபு நீககம்அவசிைம். ஏன?
18. கூறய்ற பறறி கருத்துயரகக: கூழமம்எனபது ஒரு வசர்மமல்ை, ஆ்னால் அது வசர்மத்தின ஒரு குறிபபிட்ட 

நியைைாகும்.
19. ஏவ்தனும் ஒரு திரி்தல் முய்றயை விைககுக.
20. மின்னாற சவவூடு பரவல் பறறி குறிபபு வயரக.
21. விய்னவவகமாற்ற �ச்சுகள் பறறி குறிபபு வயரக.
22. விய்னவவக மாற்றம் பறறிை இயடநியைச் வசர்மம் உருவா்தல் வகாள்யகயை ஒரு எடுத்துககாட்டுடன 

விைககுக.
23. ஒருபடித்்தா்ன மறறும் பைபடித்்தா்ன விய்னவவக மாற்றஙகளுககியடவை உள்ை வவறுபாடுகள் ைாயவ?
24. விய்னவவக மாற்றம் பறறிை பரபபு கவர்்தல்வகாள்யகயை விவரி.

பினவருவ்னவறறுள் எது சரிைா்ன வாயபபாகும் ?

 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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 
இப்பாடப்குதியை கற்றறிந்த பின்,

 � ஆலகஹபாலகளின் முக்கிைமபான ்தைபாரிபபு 
முய்றகள் மறறும்   ஆலகஹபாலகளின் 
வியனகயை ்றறி விவரித்தல

 � ஆலகஹபால மறறும் ஈத்தரகளின் கருக்கவர 
்திலிட்டு வியனகளின் வழிமுய்றயை 
விைக்கு்தல.

 � ஆலகஹபாலகளின் நீக்கு்தல வியனகயை 
விைக்கு்தல.

 � பீனபாலகளின் ்தைபாரிபபு மறறும் ் ண்புகயை 
விவரிக்கவும்

 � ஈ்தரகள் ்தைபாரிப்து ்றறியும் அவறறின் 
வவதி வியனகயையும் விவபாதிதது  
விைக்கு்தல.

 � ஆலகஹபால மறறும் ஈ்தரகளின் 
்ைன்்பாடுகயை கண்டுணர்தல

ஆகிை தி்றன்கயை மபாணவரகள் ப்றுவர.

11

ஆலபிரட் ப்ரன்ஹபாரட் வ�பா்ல

ஆலபிரட் ப்ரன்ஹபாரட் வ�பா்ல 
என்்வர ஸ்வீடன் �பாட்யடச் வேரந்த 
ஒரு வவதியிைல அறிஞர மறறும் 
ப்பாறிைபாைர கண்டுபிடிப்பாைர 
மட்டுமல்பாமல பகபாயடைபாைரும் 
ஆவபார. ய�ட்வரபாகிளிேரியன 
கிசிலகர என்னும் மண் வ்பான்்ற 
ப்பாருளில புய்ததது எடுக்கும் வ்பாது 
அது யகைபாள்வ்தறகு எளி்தபாகவும் 
்பாதுகபாப்பாக இருப்ய்தக் 
கண்டறிந்தபார. 1867 இக்க்யவயை 
்திவு பேய்து யடனயமட் என 
ப்ைரிட்டு கபாபபுரியமயும் ப்ற்றபார. 
வ�பா்ல ்ரிசுக்களுக்கபான 
உயிலியனயும் ஏற்டுததினபார. 
வ�பா்ல ்ரிசு என்்ற இபப்ருயம 
வபாய்ந்த விருது வவதியிைல இ்க்கிைம் 
அயமதி, இைறபிைல உடறகூறியிைல 
அல்து மருததுவததிறகபாக 
வழஙகப்டுகின்்றது.

ஹைட்ோகஸி நேர்மஙகள் 
்மறறும் ஈதரகள்அலகு
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போட அறிமுகம்
ஆலயகல வஹய்டுகயை நீரபாற்குக்கும் வ்பாது –OH ப்தபாகுதியை வியன பேைல 

ப்தபாகுதிைபாகப ப்றறிருக்கும் ஆலகஹபாலகள் எனும் கரிமச் வேரமம் உருவபாகி்றது. என்்்தயன �பாம் 
ஏறபகனவவ ்திவனபா்றபாம் வகுபபில கற்றறிநதுள்வைபாம். –OH ப்தபாகுதியைக் பகபாண்டுள்ை ்் 
கரிமச் வேரமஙகள் �மது உடறபேைற்பாடுகளில முக்கிைப ்ஙகு வகிக்கின்்றன. எடுததுக்கபாட்டபாக, 
பகபா்ஸ்டீரபால என்்றயழக்கப்டும் பகபா்ஸ்டீயரல ஆலகஹபால �மது பேலேவ்வின் ஒரு முக்கிைமபான 
்குதிபப்பாருைபாகும். �மது உடலில பரட்டினபா்பாக வேமிக்கப்டும் யவட்டமின் A �மது கண்களின் 
இைல்பான பேைல்பாட்டிறகு கபாரணமபாக அயமகி்றது. மருநதுப ப்பாருட்கள், ப்தபாழிறேபாய்கள் மு்தலிை 
்லவவறு பிரிவுகளில ஆலகஹபாலகள் முக்கிைமபான பேைல்பாடுகயைப ப்றறுள்ைன. எடுததுக்கபாட்டபாக, 
பமத்தனபால ப்தபாழிறேபாய்களில கயரப்பானபாகவும், ப்ட்வரபாலுடன் வேரக்கப்டும் ப்பாருைபாக 
எத்தனபாலும், ஊசி வ்பாடும் இடததில வ்தபாலியன தூய்யமைபாக்க ஐவேபாபுரபய்ல ஆலகஹபால 
்ைன்்டுவது வ்பான்்றவறய்றக் கூ்ற்பாம். கரிமவவதி ப்தபாகுபபு வியனகளில ஆலகஹபாலகள் மிக 
முக்கிை மூ்பப்பாருட்கைபாகும்.  ஆலகஹபாலகள், பீனபாலகள் மறறும் ஈ்தரகளின் ப்பாதுவபான ்தைபாரிபபு 
முய்றகள், வவதிவியனகள் மறறும் ்ைன்கயை இப்பாடப்குதியில கற்றறிவவபாம். 

11.1 ஆலகைோலகஹை வஹகபபடுத்துதல
ஆலகஹபாலகளில கபாணப்டும் –OH ப்தபாகுதிகளின் எண்ணிக்யக மறறும் 

–OH ப்தபாகுதி இயணக்கப்ட்டிருக்கும் கபார்னின் ்தன்யம இயவகயைப ப்பாருதது 
ஆலகஹபாலகயை பின்வருமபாறு வயகப்டுத்த்பாம். 

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�ப� – 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���	��

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�
�¡� – 3-ஈ�-2- ஆ�

1-�ைன� எ�தனா�

2 – ெம���
�ர�ப� – 2 – ஆ�

2 – ெம��� �¡� – 3-
ஈ� – 2- ஆ�

CH2 = CH - OH
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11.2 IUPAC பபயரிடும் முஹ்ற 
IUPAC ன் ்ரிநதுயரகளின் அடிப்யடயில கரிமச் வேரமஙகளுக்கு எவ்வபாறு ப்ைரிடுவது 

என �பாம் ்திவனபா்றபாம் வகுபபில ஏறகனவவ கற்றறிநதுள்வைபாம்.  அம்முய்றயின் அடிப்யடயில 
ஆலகஹபாலகயை ப்ைரிடுவ்தறகபான அடிப்யடை விதிகயை நியனவு கூரவவபாம். 
1. –OH ப்தபாகுதியைக் பகபாண்டுள்ை நீண்ட ப்தபாடரச்சிைபான கபார்ன் ேஙகிலியியனத (  மூ்வபாரதய்த 

– root word  ) ப்தரிவு பேய்்தல. 
2. OH ப்தபாகுதியியனக் பகபாண்டுள்ை கபார்ன் குய்றவபான எண்யண ப்ரும் வயகயில நீண்ட 

ேஙகிலி ப்தபாடரில உள்ை கபார்ன் அணுக்களுக்கு ஒரு முயனயிலிருநது மறு முயனக்கு எண் 
இடு்தல. 

3. ்திலிகளுக்கு (ஏவ்தனும் இருபபின்) ப்ைரிடு்தல. 
4. ஆலகஹபாலுக்கு பின்வருமபாறு ப்ைரிடு்தல.

  ஆ�

��ெனா��        +        �லவா��ைத       +        �த�ைம �ெனா��       +         இர
டா� �ைல �ெனா�� 

(ப��க�) (�
ட ச���) (�ைற ற / �ைற றா த�ைம)

பின்வரும் அட்டவயணயில ஆலகஹபாலகளுக்கு IUPAC முய்றயில ப்ைரிடு்தல விைக்கப்ட்டுள்ைது. 

வேரமம்

IUPAC ப்ைர
முன்பனபாட்டு 
இட அயமவு 
எண்ணுடன்

மூ் 
வபாரதய்த

மு்தன்யம 
பின்பனபாட்டு

இரண்டபாம் 
நிய் 

பின்பனபாட்டு

ஐவேபாபுரபய்ல ஆலகஹபால 

CH3 - CH - OH

CH3
3 2

1

�ர�ப� - 2- ஆ�

- புரப ஏன் 2 – ஆல 

மூவியனை பியூட்யடல 
ஆலகஹபால 

CH3 - C - OH

CH3
3 2

1

CH3
2-ெம����ர�ப�-2-ஆ�

2 – பமததில புரப ஏன் 2 – ஆல 

நிவைபாப்ன்யடல ஆலகஹபால

CH3 - C - CH2 - OH

CH3
3 2 1

CH3
2, 2 - ைடெம��� �ர�ப� - 1 - ஆ� 

2, 2 – யடபமததில புரப ஏன் 1 – ஆல 
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ஐவேபாபியூட்யடல  ஆலகஹபால 

CH3 - CH - CH2 - OH

CH3

123

2- ெம��� �ர�ப� -1- ஆ�

2 – பமததில புரப ஏன் 1 – ஆல 

ப்ன்யேல ஆலகஹபால
CH2 - OH

�ைன�ெம�தனா�

பீயனல பமத ஏன் ஆல

அலய்ல ஆலகஹபால

CH2  CH - CH2 - OH
123

�ர� - 2 - ஈ� - 1 - ஆ�

- புரப 2 – ஈன் 1 – ஆல 

யேக்வைபாபஹக்யேல ஆலகஹபால 

OH

ைச�ேளாெஹ�சனா� 

- யேக்வைபாபஹக்ஸ் ஏன் ஆல

கிளிேரபால 
HO CH2 CH (OH) CH2 OH

புரப்ன் – 1,2,3 – ட்யரஆல
- புரப ஏன் 1,2,3 - 

ட்யரஆல

தன் ்மதிபபீடு 
1.	 பின்வரும் ஆலகஹபாலகயை 1∞, 2∞, மறறும் 3∞ என வயகப்டுததுக. வமலும் அயவகளுக்கு 

IUPAC  முய்றயில ப்ைரிடுக. 

 

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  மூ்க்கூறு வபாய்ப்பாடுயடை ஆலகஹபாலுக்குரிை அயனதது மபாறறிைஙகயை எழுதுக. 
வமலும் அயவகளுக்கு IUPAC முய்றயில ப்ைரிடுக.  
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 ஆலகைோல விஹைபேயல பதோகுதியின் அஹ்மபபு 
sp3 இனக்க்ப்யடந்த கபார்னுடன் 

இயணக்கப்ட்டுள்ை -OH ப்தபாகுதியின் 
அயமப்பானது நீர மூ்க்கூறில யஹட்ரஜவனபாடு 
இயணக்கப்ட்டுள்ை -OH ப்தபாகுதியின் 
அயமபபியன ஒததுள்ைது. அ்தபாவது, V 
வடிவதய்த ப்றறுள்ைது. ஆக்சிஜனின் ஒரு sp3 

இனக்க்ப்யடந்த ஆரபிட்டபால கபார்னின் ஒரு sp3 

இனக்க்ப்யடந்த ஆரபிட்டபாலுடன் வ�ரவகபாட்டில 
வமறப்பாருநதி ஒரு C-O , 'σ ' பியணபய் 
ஏற்டுததுகி்றது. வமலும், ஆக்சிஜனின் மறறுபமபாரு இனக்க்ப்யடந்த ஆரபபிட்டபால யஹட்ரஜனின் 1s 
ஆரபபிட்டபாலுடன் வ�ரவகபாட்டில வமறப்பாருநதி  O-H 'σ ' பியணபய் ஏற்டுததுகி்றது. ஆக்சிஜனின் 
எஞ்சியுள்ை இரண்டு sp3  இனக்க்ப்யடந்த ஆரபபிட்டபாலகளில ஆக்சிஜனின் ்தனித்த வஜபாடி 
எ்க்ட்ரபான்கள் இடம் பகபாண்டுள்ைன. ்தனித்த இரட்யட – ்தனித்த இரட்யட வி்க்கு வியேயின் 
கபாரணமபாக, பமத்தனபாலின் C-O-H  பியணபபுக் வகபாணம் �பான்முகியின் பியணபபுக் வகபாணமபான 
109.50 ல இருநது 108.90 ஆக குய்றநது கபாணப்டுகி்றது. 

ஆலகைோலகஹைத் தயோரித்தல 
நீரத்த கபாரஙகளுடன் ஆலயகலஹபாய்டுகளின்  கருக்கவர ப்பாருள் ்திலீட்டு வியன, 

ஆலகீனின் நீவரற்ற வியனயின் மூ்ம் அ்தயன ஆலகஹபா்பாக மபாறறு்தல மறறும் கிரிக்னபாரடு வியன 
ப்பாருயை ்ைன்்டுததி ஆலகஹபாலகயைத ்தைபாரித்தல ஆகிை வியனகயை �பாம் ஏறகனவவ 
்திவனபாரபாம் வகுபபில கறறிருநவ்தபாம்.  அவ்வியனகளின் சுருக்கமபான விைக்கம் பின்வருமபாறு

1. ஆலஹகலைோஹலடுகளிலிருந்து
ஆலயகலஹபாய்டுகயை நீரத்த NaOH உடன் பவப்ப்டுததும் வ்பாது ஆலகஹபாலகள் 

உருவபாகுகின்்றன. ஓரியணை ஆலயகலஹபாய்டுகள் SN2 வியன வழிமுய்றயில 
கருக்கவர ப்பாருள் ்திலீட்டு வியனக்கு உட்்டுகின்்றன. ஈரியணை மறறும் மூவியணை 
ஆலயகலஹபாய்டுகள் வழக்கமபாக SN1 வியன வழிமுய்றயில ்திலீட்டு வியனக்கு 
உட்்டுகின்்றன. 

R-X+NaOH(aq) R-OH+NaXD →
R = t – பியூட்யடல, எனில வியனைபானது t – பியூட்யடல கபார்ன் வ�ரைனி உருவபா்தல 

வழிமுய்றயில நிகழ்கி்றது. 

2. ஆலகீன்களிலிருந்து
ஆலகீன்களின் இரட்யட பியணபபின் குறுக்வக, கந்தக அமி்ததின் முன்னிய்யில 

நீர மூ்க்கூறு வேரக்யக வியன புரிவ்தபால ஆலகஹபாலகள் உருவபாகின்்றன.   இச்வேரக்யக 
வியனைபானது மபாரகபானிகபாஃப வியனயியன பின்்றறி நிகழ்கி்றது. 

எடுததுக்கபாட்டு: CH -CH=CH +H O CH -CH(OH)-CH3 2 2
.H SO

33
2 4 →

�ர�ப� - 2 - ஆ�

அட�

�ர����
3. கிரிகைோரடு விஹைப பபோருளிலிருந்து

ஆலடியஹடுகள் / கீட்வடபான்களுடன் உ்ர ஈ்தர முன்னிய்யில கிரிக்னபாரடு 
வியனபப்பாருளியன கருக்கவர ப்பாருள் வேரக்யக வியன புரிைச் பேய்து பின் அமி் முன்னிய்யில 

C 108.9� H

sp3 இன�கல�பைட�த 
கா�ப�

படம்  sp3  இைககலபபஹடந்த கோரபன்.
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நீரபாற ்குக்கும் வ்பாது ஆலகஹபாலகள் உருவபாகின்்றன. ஃ்பாரமபாலடியஹடபானது ஓரியணை 
ஆலகஹபாய்யும், மற்ற ஆலடியஹடுகள் ஈரியணை ஆலகஹபாய்யும், கீட்வடபான்கள் மூவியணை 
ஆலகஹபாய்யும் ்தருகின்்றன. 

எடுத்துககோடடு

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 

4.	 ஹைடந்ோநபோந்ோ ஏற்றம் 
யடவ்பாவரன் ஆலகீன்களுடன் வியன்ட்டு ட்யரஆலயகல வ்பாவரயனத ்தருகி்றது. இ்தயன 

வமலும், NaOH முன்னிய்யில H2O2 உடன் வியனப்டுத்த ஆலகஹபால உருவபாகி்றது. ஒட்டுபமபாத்த 
வியனைபானது ஆலகீனின் நீவரற்ற வியனைபாகும்.  இவ்வியனயில எதிர மபாரவகபானிகபாப 
வியைபப்பாருள் உருவபாகி்றது. 

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�

5.	 கோரபஹைல நேர்மஙகஹை ஒடுககுதல 
படட்ரபாயஹட்வரபாபியூரபான் (THF) வ்பான்்ற கயரப்பான்களின் முன்னிய்யில ஆலடியஹடுகள் 

/ கீட்வடபான்கயை LiAlH4 பகபாண்டு ஒடுக்கமயடைச் பேய்து பின் நீரபாற்குக்க ஆலகஹபாலகள் 
உருவபாகின்்றன. ரபாவன நிக்கல, Na–Hg/H2O  வ்பான்்ற பி்ற ஒடுக்கும் கபாரணிகயைப 
வ்பா்ன்றி லிததிைம் அலுமினிைம் யஹட்யரடபானது கபார்யனல வேரமஙகளில கபாணப்டும் 
இரட்யடபபியணபபியன ஒடுக்குவதிலய். எனவவ நிய்றவு்றபா ஆலகஹபாலகயைத ்தைபாரிக்க இது 
ஒரு சி்றந்த ஒடுக்கும் கபாரணிைபாகும்
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எடுத்துககோடடுகள்

 

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�
(���-2- ஈனா�)

�ேரா�ைட� ஆ�கஹா� 
(���-2 - ஈ� -1- ஆ�)

இரண்டிறகும் வமற்ட்ட வியனபேைல ப்தபாகுதிகள் ஒரு மூ்க்கூறில கபாணப்டின் அதிக 
வியனததி்றனுயடை ப்தபாகுதியை ஒடுக்கமயடைச் பேய்ை ேறவ்ற வீரிைம் குய்றந்த வேபாடிைம் 
வ்பாவரபாயஹட்யரடு ஒடுக்கும் கபாரணிைபாக ்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது. எடுததுக்கபாட்டபாக, ஒரு வேரமம் 
கபார்யனல மறறும் கபார்பாக்சிலிக் அமி்த ப்தபாகுதி ஆகிை இரண்டியனயும் பகபாண்டிருக்குமபாயின், 
இந்த ஒடுக்கும் கபாரணி கபார்யனல ப்தபாகுதியை ஒடுக்கும் ்தன்யமயைப ப்றறுள்ைது. 

RCOCH CH COOH RCHOH-CH CH COOH2 2
3

+ 2 2

NaBH4
H O

              

 →

 4- அ�ைக� - 4 - ைஹ�ரா�� ���டனா�� அ�ல 

கிஹைககோஹலத் தயோரித்தல 
எததிலீயன குளிரந்த கபாரம் க்ந்த ப்பாட்டபாசிைம் ப்ரமபாஙகவனட்யட (வ்ைரின் கபாரணி) 

்ைன்்டுததி யஹட்ரபாக்சிவ்ற்றம் பேய்யும் வ்பாது எததிலின் கியைக்கபால உருவபாகி்றது என �பாம் 
ஏறகனவவ கற்றறிநதுள்வைபாம்.

CH2 = CH2 + H2O
   KMnO4

CH2 CH2

OH OHஈ���
[O]

����த கார� கல�த

எ�த� -1, 2 - ைடஆ�
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கிளிே்ோல தயோரித்தல 
்லவவறு இைறயக பகபாழுபபுகளில கிளிேரபால கபாணப்டுகி்றது. வமலும் இது நீண்ட ேஙகிலி 

அயமபய் உயடை உைர பகபாழுபபு அமி்ஙகளில கிளிேயரல எஸ்டரகைபாகக் (ட்யரகிளிேயரடு) 
கபாணப்டுகி்றது. இந்த பகபாழுபபுகயை கபார நீரபாற்குபபிறகு உட்்டுததும் வ்பாது கிளிேரபால 
உருவபாகி்றது. இவ்வியன வேபாப்பாகு்தல வியன எனப்டும். 

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  ஐப ்ைன்்டுததி ப்ன்ட் – 2 – ஈன் – 1 – ஆல ஐத ்தைபாரிக்க உ்தவும் ்தகுந்த கபார்யனல 
வேரமததியன ்ரிநதுயரக்க. 

2. 2 – பமததில புவரபாபபீன் H SO /H O2 4 2 → ?

3. பின்வருவனவறய்ற கிரிக்னபாரடு வியனப்பாருயைப ்ைன்்டுததி எவ்வபாறு ்தைபாரிப்பாய்? 

i) மூவியணை – பியூட்யடல ஆலகஹபால 

ii) அலய்ல ஆலகஹபால 

ஒரிஹைய, ஈரிஹைய ்மறறும் மூவிஹைய ஆலகைோலகஹை நவறுபடுத்தி அறிதல 
1o, 2o மறறும் 3o ஆலகஹபாலகயை வவறு்டுததி அறிை பின்வரும் முய்றகள் ்ைன்்டுகின்்றன. 

அ) லூகோஸ் நேோதஹை 
ஆலகஹபாலகயை லூகபாஸ் கபாரணியுடன் (அடர HCl  மறறும் நீரற்ற ZnCl2  க்யவ) அய்ற 

பவப்நிய்யில வியனப்டுததும் வ்பாது, மூவியணை ஆலகஹபாலகள் உடனடிைபாக ஆலயகல 
ஹபாய்டுகயைத ்தருகின்்றன. இது வியன நிகழ்வு ஊடகததில கயரைபாத ்தன்யமயியனப 
ப்றறிருப்்தபால உடனடிைபாக க்ஙகல ்தன்யம உருவபாகி்றது. ஈரியணை ஆலகஹபாலகள் 5 மு்தல 
10 நிமிடஙகளில ஆலயகல குவைபாயரயடத ்தருவ்தபால க்ஙகல ்தன்யம ்தபாம்தமபாக ஏற்டுகி்றது. 
ஆனபால அய்ற பவப்நிய்யில ஓரியணை ஆலகஹபாலகள் லூகபாஸ் கபாரணியும் எவ்வி்த 
வியனயிலும் ஈடு்டபா்த்தபால க்ஙகல ்தன்யமயியனத ்தருவதிலய்.
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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 ந்மயர நேோதஹை 
பவவ்வவறு வயகைபான ஆலகஹபாலகள் உருவபாக்கும் ய�ட்வரபா ஆலவகன்கள், ய�ட்ரஸ் 

அமி்ததுடன் எத்தயகை வியனபுரியும் ்தன்யமயைப ப்றறுள்ைன என்்்தயன அடிப்யடைபாகக் 
பகபாண்டது. வமலும் இம்முய்ற பின்வரும் ்டிநிய்கயை உள்ைடக்கிைது.

 i. ஆலகஹபாலகயை I /P2  உடன் வியனப்டுத்த ஆலயகல அவைபாயடடு உருவபாக்கு்தல 

 ii. இவ்வபாறு உருவபான ஆலயகல அவைபாயடயட AgNO2 உடன் வியன்டுததி ய�ட்வரபா 
ஆலவகன்கயை உருவபாக்கு்தல. 

 iii. இறுதிைபாக ய�ட்வரபா ஆலவகன்கள் HNO2  உடன் ( NaNO HCl2 /  க்யவ) வியன்டுததி 
ப்்றப்டும் வியைப்பாருளுடன் KOH வேரக்கப்ட்டு கயரேல கபாரத்தன்யம ப்்றச் பேய்்தல. 

முடிவு 
• ஓரியணை ஆலகஹபாலகள் சிவபபு நி்றததியனத ்தருகின்்றன. 
• ஈரியணை ஆலகஹபாலகள் நீ்ற நி்றதய்தத ்தருகின்்றன. 
• மூவியணை ஆலகஹபாலகள் எவ்வி்த நி்றதய்தயும் ்தருவதிலய். 
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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�

ஆலகைோலகளின் பண்புகள் 
இயறபண்புகள் 
i. குய்றவபான கபார்ன் எண்ணிக்யக உயடை ஆலகஹபாலகள் நி்றமற்ற நீரமஙகள். வமலும் உைர 

எண்ணிக்யகயுயடையவ பமழுகு வ்பான்்ற திண்மஙகள். 
ii. ஆலவகன்கள், ஆலடியஹடுகள், எஸ்டரகள் வ்பான்்ற பி்ற கரிமச் வேரமஙகயைக் கபாட்டிலும் 

இயவ அதிகமபான பகபாதிநிய்யைப ப்றறுள்ைன. 
ஆலகஹபாலகளில மூ்க்கூறுகளுக்குயடவை 
கபாணப்டும் யஹட்ரஜன் பியணபவ் இ்தறகு 
கபாரணமபாக அயமகின்்றது. 

iii. மபாறறிை ஆலகஹபாலகளுக்கியடவை ஓரியணை 
ஆலகஹபாலகள் அதிக பகபாதிநிய்யையும் வமலும் 

R
δ-

O
δ- δ-

O

H
δ+δ+

δ+

O

HR

H

H
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மூவியணை ஆலகஹபாலகள் குய்றவபான பகபாதிநிய்யையும் பகபாண்டுள்ைன. 
iv. குய்றவபான கபார்ன் அணுக்களின் எண்ணிக்யகயைக் பகபாண்டுள்ை ஆலகஹபாலகள், நீருடன் 

யஹட்ரஜன் பியணபபியன ஏற்டுததும் ்தன்யமயியனப ப்றறிருப்்தபால அயவகள் நீரில 
அதிகம் கயரயும் ்தன்யமயியனக் பகபாண்டுள்ைன. 

அடடவஹை : ஆலகைோலகளின் பகோதிநிஹல பி்ற கரி்மச் நேர்மஙகளுடன் ஒரு ஒபபீடு 

வ.எண் வேரமம் மூ்க்கூறு வபாய்்பாடு வமபா்பார 
நிய்ற பகபாதிநிய் ( )K

1 பியூட்வடன் CH3-CH2-CH2-CH3 58 272.5

2 புரப்னல CH3-CH2-CHO 58 322

3 மீத்தபாக்ஸி 
ஈதவ்தன் 

CH3-O-CH2-CH3 60 283.8

4 புரப்ன் – 1– ஆல CH3-CH2-CH2-OH 60 370.4

5 புரப்ன் – 2 – ஆல CH3-CH(OH)-CH3 60 355.5

ஆலகைோலகளின் நவதிபபண்புகள் 
i) ஆலகைோலகளின் கருககவர பபோருள் பதிலீடடு விஹை 

ஆலகஹபாலகள் வலியமைபான கபாரத்தன்யமயுயடை (OH–) எனும் நீஙகும் 
ப்தபாகுதியைக்பகபாண்டுள்ைன. எனவவ அமி்தய்த வேரதது –OH ப்தபாகுதிைபானது மு்தலில −

+

OH2  
ஆக மபாற்றப்டுகி்றது. புரபாட்டபாவனற்றம் அயடந்த ஆலகஹபாலில கபாணப்டும் −

+

OH2 ப்தபாகுதியை Br-  
வ்பான்்ற கருக்கவர ப்பாருட்கள் எளி்தபாக ்திலீடு பேய்து ஆலயகல ஹபாய்டுகயைத ்தருகின்்றன. 
எடுததுக்கபாட்டு 

ஆலகஹபாலகள் யஹட்வரபா வஹலிக் அமி்ஙகளுடன் கருக்கவர ்திலீட்டு வியனக்கு உட்்ட்டு 
ஆலயகல ஹபாய்டுகயைத ்தருகின்்றன. மூவியணை ஆ்கஹபாலகயைப ப்பாறுத்த வயரயில 
வியன நிகழ பவப்ப்டுதது்தல வ்தயவப்டுகி்றது. 

CH3 CH2 OH
HBr
- H2O

CH3 CH2 Br

எ�தனா� �ேராேமா ஈ�ேத� 

ஒரியணை ஆலகஹபாலகளிலிருநது ஆலயகல ஹபாய்டுகள் உருவபாகும் வியன SN 2 வியன 
வழிமுய்றயைப பின்்றறுகி்றது. 

எடுத்துககோடடுகள்

CH3 CH2 O H
H - Br
-Br-

CH3 CH2 O H CH3

H

CH2 Br + H2O

Br
எ�தனா� �ேராேமா ஈ�ேத�

Br−  கருக்கவர ப்பாருள்்தபாக்கு்தல மறறும் H O2  நீஙகு்தல ஆகிை இரண்டும் ஒவர வ�ரததில 
நிகழ்கின்்றன. 
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மூவியணை ஆலகஹபாலகளிலிருநது ஆலயகல ஹபாய்டுகள் உருவபாகும் வியன SN1  வியன 
வழிமுய்றயை பின்்றறுகி்றது.  

எடுத்துககோடடுகள்

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 

இவ்வியனயில உருவபாகும் கபார்ன் வ�ர அைனி நீக்க வியனக்கு உட்்ட்டு ஆலகீயன 
உருவபாக்கவும் வபாய்பபுள்ைது. எனினும், உருவபாகும் ஆலகீன் மீைவும் HBr உடன் வேரக்யக 
வியன புரிநது ்திலீடு அயடந்த வியைப்பாருயைத ்தருகி்றது. 

ஆலகைோஹல ஆலஹகல ைோஹலடோக ்மோறறும் பி்ற முஹ்றகள் 
PCl  PBr3 , 3  வ்பான்்ற வியனப்பாருட்கயைப ்ைன்்டுததியும், ஆலகஹபாலகயை ஆலயகல 

ஹபாய்டுகைபாக மபாற்ற இைலும்

CH3CH2 OH
PCl3 CH3CH2 Cl

எ�தனா� �ேளாேராஈ�ேத� 
����

வியனவழிமுய்ற : ்பாஸ்்ரஸ் ட்யரகுவைபாயரடின் மீ்தபான SN 2  வியன குவைபாவரபா ஈதவ்தன். 

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 ஆலகஹபால ஆலயகல யஹய்டபாக மபாற்றப்டுவதும் ்தவைபாயனல குவைபாயரயடப 
்ைன்்டுததி பேைல்டுத்தப்ட்பாம்

CH3 OH + SOCl2 CH3 Cl HCl ++ SO2

ெம�தனா� தேயாைன� 
�ேளாைர� 

�ேளாேரா ��ேத� 

��� 
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இவ்வியனயும் SN i வியன வழிமுய்றயைப பின்்றறுகி்றது. 
ii) ஆலகைோலகளின் நீகக விஹைகள்

 ஆலகஹபாலகயை, கந்தக அமி்ம் வ்பான்்ற ்தகுந்த நீரகறறும் வியனப்பாருளுடன் 
வியனப்டுததும் வ்பாது, அடுத்தடுத்த கபார்ன்களில முய்றவை கபாணப்டும் H மறறும் OH ஆகிைன 
இழக்கப்ட்டு கபார்ன் – கபார்ன் இரட்யடப பியணபபு உருவபாகி்றது. ் பாஸ்்ரிக் அமி்ம், நீரற்ற ZnCl2 , 
அலுமினபா மு்தலிைனவும் நீரகறறும் வியைப்பாருட்கைபாக ்ைன்்டுகின்்றன. 

எடுததுக்கபாட்டு  CH3 CH2 OH
H2SO4

CH2 = CH2 + H2O
443 K

விஹைவழிமுஹ்ற
ஓரியணை ஆலகஹபாலகள் E2  வியன வழிமுய்றயியனப பின்்றறி நீரகறறும் வியனக்கு 

உட்்டுகின்்றன. 

CH3 CH2 O
..
.. H

H SOO 3H
CH2 CH2 O H

HH

CH2= CH2 + H2O

எ�தனா�
– OSO3H

- - H+

 

ஈ��� 

மூவியணை ஆலகஹபாலகள் E1  வியன வழிமுய்றயியனப பின்்றறி நீரகற்றம் அயடகின்்றன. 
இவ்வியனவழி முய்றயில கபார்ன் வ�ர அைனி உருவபாகி்றது. 
படி 1 : ஆலகஹபாலின் புவரபாட்டபாவனற்றம் 

 CH3 C O
..
.. H  OSO3HH

CH3

CH3

CH3 C O H

CH3

CH3 H

படி 2 : ஆக்வேபானிைம் அைனி பிரியகயுறறு கபார்ன் வ�ர அைனி உருவபா்தல 

CH3 C O H

CH3

CH3 H

C

H3C CH3

CH3

+  H2O
ெம�வாக

படி 3 : கபார்ன் வ�ர அைனியிலிருநது புவரபாட்டபான நீஙகுவ்தபால ஆலகீன் உருவபாகி்றது. 

C

H3C CH2

CH3

H

C

H3C CH2

CH3

2 -  - 1- 

– H+

ேவகமாக

ெம����ர� ஈ�
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விஹைத்தி்றனின் வரிஹே 
நீரகறறும் வியனயில, ஆலகஹபாலகளின் ஒபபீட்டு வியனததி்றன் வரியே பின்வருமபாறு 

ஓரியணை < ஈரியணை < மூவியணை 

தன்்மதிபபீடு 
பின்வரும் வியனகளில வியனவியை ப்பாருட்கயைக் கண்டறிக. அயவகளின் IUPAC 

ப்ைரகயை எழுதுக. வமலும் வியனயின் வியன வழிமுய்றயியனக் குறிபபிடுக. 
i) யேக்வைபாப்ன்டனபால 

H2SO4

∆
 ?     ii) பியூட்டன் – 1 – ஆல 

NaBr

H2SO4

 ?

iii) நிவைபாப்ன்யடல ஆலகஹபால PCl5  ?

பேயிடபேவ் விதி 
மூ்க்கூறுகளுக்கியடவை நிகழும் நீரகற்ற வியனகளில ஒன்றிறகும் வமற்ட்ட வழிகளில 

கபார்ன் – கபார்ன் இரட்யடப பியணபபு உருவபாக வபாய்பபிருக்கும் எனில, அதிக அைவில ்திலீடு 
அயடை வபாய்பபிருக்குமபானபால, அதிக அைவில ்திலீடு அயடந்த ஆலகீன் அ்தபாவது நிய்பபுத 
்தன்யமயுயடை ஆலகீன் மு்தன்யம வியைப்பாருைபாக உருவபாகி்றது. 

எடுததுக்கபாட்டபாக, 3,3 – யட பமததில –2- பியூட்டனபாலின் நீரகறறும் வியனயில ஆலகீன்களின் 
க்யவ உருவபாகி்றது. இவ்வியனயில உருவபாகும் ஈரியணை கபார்ன் வ�ர அைனி வடிவயமவு 
மபாற்றததிறகு (Rearrangement) உட்்ட்டு அதிக நிய்பபுத ்தன்யம உயடை மூவியணை கபார்ன் 
வ�ர அைனியைத ்தருகி்றது. 

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��க�) 

(64%)

3,3 – ைட ெம��� ��� – 1– ஈ� 
(ஒ� ஆ�ைக� ப��) 

(3%)
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தன்்மதிபபீடு: 2,3– யடபமததிலப்ன்டன்–3–ஆல ஆனது H SO2 4  முன்னிய்யில  
பவப்ப்டுததும் வ்பாது உருவபாகும் மு்தன்யம வியைப்பாருள் என்ன? 

iii) ஆலகைோலகளின் ஆகசிஜநைற்றம் 
ஆலகஹபாலகளின் முக்கிைமபான ஒரு வவதிவியன அயவகள் கபார்யனல வேரமஙகைபாக 

ஆக்சிஜவனற்றம் அயடவது ஆகும் அமி்ம் க்ந்த வேபாடிைம் யடகுவரபாவமட் ஆனது வழக்கமபாக 
ஆக்சிஜவனறறிைபாகப ்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது. ஓரியணை ஆலகஹபாலகள் ஆக்சிஜவனற்றம் அயடநது 
ஆலடியஹயடத ்தருகி்றது. இது வமலும் ஆக்சிஜவனற்றம் அயடநது கபார்பாக்சிலிக் அமி்ததியனத 
்தருகி்றது. ஆலடியஹடுகள் / கீட்வடபான்கள் உருவபாகும் நிய்யிவ்வை ஆக்சிஜவனற்ற வியனயை 
நிய்றவு பேய்ை, பிரிடினிைம் குவைபாவரபா குவரபாவமட் (PCC) ைபானது ஆக்சிஜவனறறிைபாகப 
்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது.  

எடுத்துககோடடு 

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� 

வழக்கமபான வியன நிகழ் நி்ந்தயனகளில மூவியணை ஆலகஹபாலகள் ஆக்சிஜவனற்றம் 
அயடவதிலய். ஆனபால உைர பவப்நிய்களில, வலியமைபான ஆக்சிஜவனறறிகள் C – C 
பியணபபியன பிைவு்றச் பேய்து கபார்பாக்சிலிக் அமி்ஙகளின் க்யவயியனத ்தருகின்்றன. 

ஸ்வரன் ஆகசிஜநைற்றம் 
இம்முய்றயில, யடபமததில ேல்பாக்யஸைடு  (DMSO) ஆனது ஆக்சிஜவனறறிைபாகப ் ைன்்டுகி்றது. 

இது ஆலகஹபாலகயை ஆலடியஹடுகள் / கீட்வடபான்கைபாக மபாற்றமயடைச் பேய்கி்றது. இம்முய்றயில, 
ஆலகஹபாய் DMSO மறறும் ஆக்ேய்ல குவைபாயரடுடன் வியனபுரிைச் பேய்து பின் ட்யர எததில 
அமினுடன் வேரக்யக வியன நிகழ்த்தப்டுகி்றது.

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 ஆகசிஜநைற்றம் 
உயிரினஙகள் உட்பகபாள்ளும் உணவபானது ப�பாதிக்கப்டுவ்தபால ஆலகஹபால உருவபாகி்றது. 
ஆலகஹபாய் �ச்சு நீக்கம் பேய்ை, கலலீர்பானது ஆலகஹபால டீயஹட்வரபாபஜவனஸ் (ADH) 

எனும் ப�பாதியியன உற்ததி பேய்கி்றது. வி்ஙகினஙகளில கபாணப்டும் நிவகபாடினயமடு 
அடியனன் யடநியூக்ளிவைபாயடடு  (NAD) ஆக்சிஜவனறறிைபாக பேைல்டுகி்றது. வமலும் ADH ஆனது 
�ச்சுத ்தன்யமயுயடை ஆலகஹபாய் �ச்சுத ்தன்யமைற்ற ஆலடியஹடுகைபாக ஆக்சிஜவனற்றம் 
அயடைச் பேய்ை வியனவவகமபாறறிைபாக பேைல்டுகி்றது. 

CH3 CH2 OH + NAD+ ADH CH3CHO + NADH + H+

எ�தனா� எ�தன� 

விஹைநவக ்மோறறியின் முன்னிஹலயில ஹைட்ஜன் நீககம் 
ஓரியணை மறறும் ஈரியணை ஆலகஹபாலகளின் ஆவியியன �ன்கு பவப்ப்டு்த்தப்ட்ட 

்தபாமிரததின் வழிவை பேலுததும் வ்பாது, யஹட்ரஜன் நீக்கம் �யடப்றறு ஆலடியஹடுகள் அல்து 
கீட்வடபான்கள் உருவபாகின்்றன. 

CH3 CH2 OH
Cu

573 K
CH3 + H2CHO

எ�தனா� எ�தன� 

CH3 CH CH3

OH

Cu

573 K
CH3 C CH3

O
�ர�ப� -2- ஆ� �ர�பேனா�

+ H2

மூவியணை ஆலகஹபாலகள் நீர நீக்க வியனக்கு உட்்ட்டு ஆலகீன்கயைத ்தருகின்்றன. 

CH3 C OH

CH3

Cu

573 K

CH3

C = CH2

2 -   - 2- 2 -  - 1- 

H3C

H3C

ெம����ர�ப� ெம����ர� ஈ�ஆ�

+ H  O2

எஸ்ட்ோககுதல 
ஆலகஹபால ஒரு அமி்ததின் முன்னிய்யில கபார்பாக்சிலிக் அமி்ஙகளுடன் வியனபுரிநது 
எஸ்டரகயைக் பகபாடுக்கும்

எடுத்துககோடடு

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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கிஹைககோலின் விஹைகள் 
எததிலீன் கியைக்கபால இரு ஓரியணை ஆலகஹபால ப்தபாகுதிகயைக் பகபாண்டுள்ைது. வமலும் 

இது யஹட்ரபாக்சில ப்தபாகுதியின் வழக்கமபான வியனகளில ஈடு்டுகி்றது. மற்ற பி்ற ஓரியணை 
ஆலகஹபாலகயைப வ்பான்று இது உவ்பாக வேபாடிைததுடன் வியனபுரிநது வமபாவனபா வேபாடிைம் 
கியைக்கபாவ்ட் மறறும் யடவேபாடிைம் கியைக்கபாவ்ட் ஆகிைனவறய்றத ்தருகி்றது. 

 வஹலிக் அமி்ஙகள் அல்து PCl  / PCl  / SOCl5 3 2 .  ஆகிைனவறறுடன் கியைக்கபாய் 
வியன்டுத்த யஹட்ரபாக்ஸில ப்தபாகுதியியன ஹபாய்டு ப்தபாகுதிைபாக மபாற்ற்பாம். 

எத்தலீன் கியைக்கபாய் HI அல்து P/I2, உடன் வியன்டுததும் வ்பாது 1,2 – யட அவைவடபா 
ஈதவ்தன் மு்தலில உருவபாகி்றது. இது சிய்தவயடநது ஈததீயனத ்தருகி்றது. 

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 கந்தக அமி்ததின் முன்னிய்யில அடர HNO3 உடன் பவப்ப்டுததும் வ்பாது, எததிலீன் 
கியைக்கபால யட ய�ட்வரபா கியைக்கபாய்த ்தருகி்றது. 

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�

நீ்கறறும் விஹைகள் 
எததிலீன் கியைக்கபால ்லவவறு நி்ந்தயனகளில நீரகறறும் வியனக்கு உட்்ட்டு பவவ்வவறு 

வியைப்பாருட்கயைத ்தருகி்றது. 
1. 773K பவப்நிய்க்கு பவப்ப்டுத்த, இது ஈப்பாக்யேயடத ்தருகி்றது. 

 

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. நீரத்த கந்தக அமி்ம் அல்து நீரற்ற ZnCl2  அதிக அழுத்தததில மூடப்ட்ட குழபாயில பவப்ப்டுததும் 
வ்பாது அசிட்டபாலடியஹடு உருவபாகி்றது.

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 உடன் வபாய்வடிக்கும் வ்பாது, கியைக்கபால யட ஆக்வேயனத ்தருகி்றது.

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�

கிஹைககோலின் ஆகசிஜநைற்றம் 
ஆக்சிஜவனறறியின் ்தன்யம மறறும் வியன நிகழ் நி்ந்தயனகயைப ஆக்சிஜவனற்றததில 

கியைக்கபால ்லவவறு வியைப்பாருட்கயைத ்தருகி்றது. 
i)	 ய�ட்ரிக் அமி்ம் (அல்து) கபாரம் க்ந்த ப்பாட்டபாசிைம் ப்ரமபாஙகவனட்யட ஆக்சிஜவனறறிைபாக 

்ைன்்டுததும் வ்பாது பின்வரும் வியனப்பாருட்கள் உருவபாகின்்றன.  
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 – ைடஅ�

�ைளகா�� அ�ல� 

2 – ைஹரா�� 
எ	தனா�� 

அ�ல� 

ஆ�சா�� அ�ல� 

எ	த� – 1, 2 – ைட 
ஆ�� அ�ல� 

ii)	 பபரஅநயோடிக அமிலத்துடன் ஆகசிஜநைற்றம் 
எததிலீன் கியைக்கபாய் ப்ரஅவைபாடிக் அமி்ததுடன்  வியனபுரிைச் பேய்யும் வ்பாது 

்பாரமபாலடியஹயடத ்தருகி்றது. 
இவ்வியனைபானது விசினல 1,2 – யட ஆலகளுக்கபான ப்தரிநப்தடுக்கப்ட்ட ஒரு குறிபபிட்ட 

வியைப்பாருயைத ்தரும் வியனைபாகும். இவ்வியனைபானது வயைை ப்ரஅவைபாவடட் எஸ்டர 
இயடநிய் உருவபா்தல வழி நிகழ்கி்றது. 

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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கிளிே்ோலின் நவதிவிஹைகள் 
ய�ட்வரபா ஏற்றம் : கிளிேரபால, கந்தக அமி்ததின் முன்னிய்யில ய�ட்ரிக் அமி்ததுடன் 

வியனபுரிநது TNG (ட்யரய�ட்வரபாகிளிேரின்) ்தருகி்றது.
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 
கிளிேரபாய் அடர H2SO4, KHSO4  வ்பான்்ற நீர நீக்கும் வியனப்பாருளுடன் வியன்டுததும் 

வ்பாது இது நீர நீக்க வியனக்கு உட்்ட்டு ஆக்வரபாலியனத ்தருகி்றது. 
CH2 OH

CH OH

CH2 OH

CH

CH2

CHO

KHSO4

�ர�ப� – 1, 2, 3 – �ைர ஆ� �ர� – 2– ஈன� (அ�ேரா��)

ஆகசிஜநைற்றம் 
ஆக்சிஜவனற்றததிறகு ்ைன்்டுத்தப்டும் ஆக்சிஜவனறறியைப ப்பாருதது கிளிேரபால பவவ்வவறு 

ஆக்சிஜவனற்ற வியைப்பாருட்கயைத ்தருகி்றது. 
கிளிேரபால ஆனது,

அ) நீரத்த HNO3 உடன் கிளிேரிக் அமி்ம் மறறும் டபாரட்வரபானிக் அமி்ம் கியடக்கி்றது. 
ஆ) அடர HNO3 உடன் ஆக்சிஜவனற்றம் பேய்யும் வ்பாது முக்கிைமபாக கிளிேரிக் அமி்ம் உருவபாகி்றது. 
இ) பிஸ்மதய�ட்வரட் உடன் ஆக்சிஜவனற்றம் பேய்யும் வ்பாது மீவேபா ஆக்ேபாலிக் அமி்ம் உருவபாகி்றது. 
ஈ) Br2/H2O அல்து NaOBr (அல்து) ப்ன்டபான் வியனப்பாருள் FeSO4 + H2O2 ஆகிைனவறறுள் 

ஒன்ய்ற ஆக்சிஜவனறறிைபாக ்ைன்்டுததும் வ்பாது கிளிேரபாலடியஹடு மறறும் யடயஹட்ரபாக்சி 
அசிட்வடபான் ஆகிை வியைப்பாருட்களின் க்யவ உருவபாகி்றது. இந்த க்யவயின் ப்ைர 
கிளிேவரபாஸ்.

உ) HIO4 அல்து LTA (ப்ட் படட்ரபா அசிட்வடட்) உடன் ஆக்சிஜவனற்றம் பேய்யும் வ்பாது 
்பாரமபாலடியஹடு மறறும் ்பாரமிக் அமி்ம் உருவபாகி்றது. 

ஊ) அமி்ம் க்ந்த KMnO4 ஐ ்ைன்்டுததி ஆக்சிஜவனற்றம் அயடைச் பேய்யும் வ்பாது கிளிேரபால 
ஆக்ேபாலிக் அமி்தய்த ்தருகி்றது.
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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–ைடைஹ�ரா�� 
�ர�பனா�� அ	ல�)

டா��ேரா�� அ	ல�
(2–ைஹ�ரா���ர�ப� – 

1, 3–ைடஆ�� அ	ல�)

ஆ�சா�� அ	ல� 
(எ�த�–1,2 –ைடஆ�� 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 

– ைடஆ�� அ	ல�)

ஆலகைோலகளின் பயன்கள் 
ப்மத்தைோலின் பயன்கள் 
1. ப்யிண்டுகள், வபாரனிஷகள், பெல்பாக், ்யே, சிபமண்ட் வ்பான்்றவறறிறகு பமத்தனபால 

கயரப்பானபாகப ்ைன்்டுகி்றது. 
2. ேபாைஙகள், மருநதுபப்பாருட்கள், வபாேயனதிரவிைஙகள் மறறும் ்பாரமபாலடியஹடு ஆகிைன 

்தைபாரிபபில ்ைன்்டுகி்றது. 
எத்தைோலின் பயன்கள் 
1. எத்தனபால ப்யின்டுகள் மறறும் வபாரனிஷ ்தைபாரிபபில ்ைன்்டுகி்றது. வமலும் ஈ்தர, 

குவைபாவரபா்பாரம், அைவடபா்பாரம், ேபாைஙகள், ஊடுருவும் வேபாபபுகள் ஆகிைனவறறின் ்தைபாரிபபில 
்ைன்்டுகி்றது. 

2. தி்றன்மிகு ஆலகஹபால என்்ற ப்ைரில ஆகபாை விமபானஙகளில எரிப்பாருைபாகப ப்ட்வரபாலுக்கு 
மபாற்றபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

3. உயிரப்பாருள் மபாதிரிகளுக்கு ்்தப்டுததும் ப்பாருைபாகப ்ைன்்டுகி்றது. 

எத்திலீன் கிஹைககோலின் பயன்கள் 
1. ்தபானிைஙகி இைநதிரஙகளின் வரடிவைட்டரகளில உய்ற எதிரப்பாருைபாகப ்ைன்்டுகி்றது. 
2. TNG உடன் வேரதது இ்தன் ய�ட்வரட் பவடி ப்பாருைபாகப ்ைன்்டுகி்றது. 

கிளிே்ோலின் பயன்கள் 
1. திண்்ண்டஙகள் மறறும் ்பானஙகள் ்தைபாரிபபில இனிபபு சுயவயூட்டிைபாக கிளிேரபால 

்ைன்்டுகி்றது. 
2. அழகு ேபா்தனப ப்பாருட்கள் மறறும் ஒளி ஊடுருவும் வேபாபபுகள் ்தைபாரிபபில இது ்ைன்்டுகி்றது. 
3. யம மறறும் யம உறிஞ்சும் முததியர திண்டு ஆகிைன ்தைபாரிபபிலும் கடிகபாரஙகளில உைவுப 

ப்பாருைபாகவும் ்ைன்்டுகி்றது. 
4. யடனயமட், கபாரயடட் வ்பான்்ற பவடிப்பாருட்கள் ்தைபாரிபபில இது யேனபா களிமண்ணுடன் 

க்நது ்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது.  
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ஆலகைோலகளின் அமிலத் தன்ஹ்ம 
பரபான்ஸ்டட் பகபாள்யகப்டி, அமி்ம் என்்து புவரபாட்டபான் வழஙகிைபாகும். வமலும் புவரபாட்டபாயன 

வழஙகும் அ்தன் தி்றன் அமி் வலியமைபாகும். ஆலகஹபாலகள், நீருடன் ஒபபிடத்தக்க அைவில வலியம 
குய்றவபான அமி்மபாகும். பமத்தனபாய்த ்தவிர பி்ற அயனதது ஆலகஹபாலகளும் நீயரவிட வலியம 
குய்றந்தயவ  நீரின் K

a
 மதிபபு 1 8 10

16
. × − ஆனபால ஆலகஹபாலகளின் K

a
 மதிப்பானது 10-18 மு்தல 

10–16 என்்ற அைவில இருக்கும். 
ஆலகஹபாலகள் வேபாடிைம், அலுமினிைம் வ்பான்்ற வியனததி்றன் மிக்க உவ்பாகஙகளுடன் 

வியனபுரிநது ஆலகபாக்யேடுகயைத ்தருகின்்றன வமலும் இவ்வியனயில யஹட்ரஜன் வபாயு 
பவளிவைறுகி்றது. ஆனபால, ஆலகஹபாலகள் NaOH உடன் வியனபுரிநது ஆலகபாக்யேடுகயைத 
்தருவதிலய்.

2C H - OH + 2Na 2C H ONa + H
2 5 2 5 2

→ ↑

வமறகண்டுள்ை வியன ஆலகஹபாலகளின் அமி்த ்தன்யமயை விைக்குகி்றது. 

1∞, 2∞ ்மறறும் 3∞  ஆலகைோலகளின் அமிலத் தன்ஹ்மஹய ஒபபிடுதல 
ஆலகஹபாலகளின் அமி்த்தன்யமக்கு அ்தன் O–H ப்தபாகுதிைபான முயனவுத ்தன்யமயுயடை 

பியணபபு கபாரணமபாக அயமகி்றது. OH ப்தபாகுதி பியணக்கபட்டுள்ை கபார்னுடன், எ்க்ட்ரபாயன 
்தன்யன வ�பாக்கி கவரும் இைலபுயடை  -Cl, - F  வ்பான்்ற -I ப்தபாகுதிகள் இயணக்க்ட்டிருபபின் 
அத்தயகை ப்தபாகுதிகள் எ்க்ட்ரபான் அடரபியன ்தம்யம வ�பாக்கி கவரவ்தன் மூ்ம் புவரபாட்டபான் 
வழஙகு்தய் ேபா்தகமபாக்குகின்்றன. மபா்றபாக, ஆலயகல ப்தபாகுதி வ்பான்்ற எ்க்ட்ரபாயன விடுவிக்கும் 
இைலபுயடை +I  ப்தபாகுதிகள், ஆக்சிஜன் மீ்தபான எ்க்ட்ரபான் அடரவியன அதிகரிக்கின்்றன  
வமலும், O – H பியணபபின் முயனவுத ்தன்யமயியன குய்றக்கின்்றன. எனவவ, இ்தன் வியைவபாக 
அமி்த்தன்யம குய்றகி்றது. 

ஓரியணை, ஈரியணை மறறும் மூவியணை ஆலகஹபாலகயை ஒபபிடும் வ்பாது –OH ப்தபாகுதி 
இடம் ப்றறுள்ை கபார்னுடன் இயணக்கப்ட்டுள்ை ஆலயகல ப்தபாகுதிகளின் எண்ணிக்யக 
மூவியணை ஆலகஹபாலில அதிகம், இ்தன் வியைவபாக அமி்த்தன்யம பின்வரும் வரியேயில 
அயமகி்றது.

 1∞  ஆலகஹபாலகள் > 2∞ ஆலகஹபால > 3∞ ஆலகஹபால 

CH3 CH2 OH

16
aK 1.3 10�� �

CH OH

H3C

H3C
17

aK 3.2 10�� �

C OH

H3C

H3C

H3C

18
aK 1 10�� �

எ����கா��

ஆலகஹபாலகள் பிரபான்ஸ்டட் கபாரமபாகவும் பேைல்ட இைலும். –OH ப்தபாகுதியின் ஆக்சிஜன் ்தனித்த 
பியணபபில ஈடு்டபா்த எ்க்ட்ரபான் இரட்யடகயைக் பகபாண்டிருப்்தன் கபாரணமபாக புவரபாட்டபாயன 
ஏறகும் இைலபியனப ப்றறுள்ைது. 
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CH3 CH2 O
..

H O CH3 CH2 O H

H

+ OH+ H H

பீைோலகளின் அமிலத்தன்ஹ்ம 
அலி்பாட்டிக் ஆலகஹபாலகயைக் கபாட்டிலும் பீனபால அதிக அமி்த்தன்யம உயடைது. 

ஆலகஹபாய்ப வ்பா்ன்றி NaOH உடன் வியனப்ட்டு வேபாடிைம் பீனபாக்யேயடத ்தருகி்றது. 
இவ்வியன பீனபாலின் அமி்த்தன்யமயை விைக்குகி்றது. பீனபாலின் நீரக்கயரேய்க் கருதுவவபாம், 
அதில பின்வரும் ேமநிய் நி்வுகி்றது. 

C6H5 OH  + H.OH C6H5 O  + H3O

வமறகண்டுள்ை ேமநிய்க்கு, 25oC ல K
a
 ன் மதிபபு 1×10–10 இதிலிருநது பீனபா்பானது 

ஆலகஹபாய் விட அதிக அமி்த்தன்யம ப்றறுள்ைய்த அறிை்பாம். இவ்வபா்றபான பீனபாலின் 
அதிக அமி்த்தன்யமயியன பீனபாக்யேடு அைனியின் நிய்பபுத ்தன்யமயின் மூ்ம் விைக்க்பாம். 
உடனியேவினபால பீனபாக்யேடு அைனிைபானது, பீனபாய்க் கபாட்டிலும் அதிக நிய்பபுத ்தன்யமயை 
ப்றுகி்றது என �பாம் ஏறகனவவ ்திபனபா்றபாம் வகுபபின் கற்றறிநதுள்வைபாம். 

்திலிகயைப ப்றறுள்ை பீனபாலகளில, -NO ,-Cl
2

 வ்பான்்ற எ்க்ட்ரபான் கவர ப்தபாகுதிகள் 
குறிப்பாக இதப்தபாகுதிகைன் ஆரவ்தபா மறறும் ்பாரபா நிய்களில கபாணப்டும் வ்பாது, அத்தயகை 
்திலிகயை உயடை  பீனபாலகள், பீனபாய்க்கபாட்டிலும் அதிக அமி்த ்தன்யமயைப ப்றுகின்்றன. 
அட்டவயண: சி் ஆலகஹபால மறறும் பிவனபாலகளின் pKa மதிபபு

வ.எண் வேரமம் pK
a
மதிபபு

1 பமத்தனபால 15.5

2 எத்தனபால 15.9

3 புரப்ன் - 2- ஆல 16.5

4 2 - பமததில புரப்ன் -2 - ஆல 18.0

5 யேக்வைபாபஹக்ேனபால 18.0

6 பீனபால 10.0

7 o – ய�ட்வரபாபீனபால 7.2

8 p – ய�ட்வரபாபீனபால 7.1

9 m - ய�ட்வரபாபீனபால 8.3

10 o – கிரேபால 10.2

11 m – கிரேபால 10.1

12 p – கிரேபால 10.2
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பீைோலகள் 
ப்ன்சீனில -OH  ப்தபாகுதியை வ�ரடிைபாக ப்றறுள்ை கரிம வேரமஙகள் பீனபாலகள் என 

அயழக்கப்டுகி்றது. -OH  ப்தபாகுதியை பகபாண்டுள்ை கபார்ன் அணு sp2  இனக்க்பபினமபா்தய் 
ப்றறுள்ைது. 
அடடவஹை : பீைோலகள் வஹகபபோடு 

வமபாவனபாயஹட்ரிக் 
பீனபால 

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 

யடயஹட்ரிக் 
பீனபால

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�  

டியரயஹட்ரிக் 
பீனபால 

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� 

்திலீடு பேய்ைப்ட்ட 
பீனபால 

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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பீைோலகளின் தயோரிபபு முஹ்றகள் 
அ) நைநலோ அரீனில இருந்து (டவ் முஹ்ற) 

300 வளிமண்ட் அழுத்தம் மறறும் 633K பவப்நிய் பகபாண்ட மூடிை க்னில யவதது 
குவைபாவரபா ப்ன்சீயன 6-8% NaOH  பகபாண்டு நீரபாற்குக்கும் வ்பாது மு்தலில வேபாடிைம் பீனபாக்யஸைடு 
கியடக்கி்றது. இ்தயன நீரத்த HCl பகபாண்டு வியனப்டுத்த பீனபால கியடக்கி்றது. 

633K

300 bar

Cl

+   NaOH

ONa OH

+   NaCl
HCl

�னா� �ேளாேராெப��� ேசா�ய� �னா�ைச� 

ஆ) பபன்சீன் ேலநபோனிக அமிலத்தில இருந்து 
ப்ன்சீயன ஒலிைம் பகபாண்டு ேலவ்பாவனற்றம் பேய்யும் வ்பாது ப்ன்சீன் ேலவ்பானிக் அமி்ம் 

கியடக்கி்றது. இ்தயன 623K பவப்நிய்யில NaOH  பகபாண்டு பவப்ப்டுததும் வ்பாது உருவபாகும் 
வேபாடிைம் பீனபாக்யஸைடு வேரமதய்த அமி்மபாக்கலுக்கு உட்்டுததும் வ்பாது பீனபால கியடக்கி்றது. 

SO3H

NaOH
HCl

OHONa

623 K

�னா� 

ெப��� 
ச�ேபா�� அ�ல� ேசா�ய�

�னா�ைச� 

இ) அனிலீனில இருந்து 
அனிலீயன 273 – 278K பவப்நிய்யில ய�ட்ரஸ் அமி்ததுடன் ( NaNO +HCl2 ) டைவேபா 

ஆக்கலுக்கு உட்்டுததும் வ்பாது மு்தலில ப்ன்சீன் டைவேபானிைம் குவைபாயரடு கியடக்கி்றது. இ்தயன 
கனிம அமி் முன்னிய்யில சூடபான நீருடன் வியனப்டுததும் வ்பாது பீனபால கியடக்கி்றது. 

NH2 N OHN Cl

HNO2
273-278K

H2O N2 ++ HCl

�னா� அ��� ெப��� ைடயேசா�ய� 
ேளாைர
 

ஈ) கியூமினில இருந்து 
523K பவப்நிய்யில H PO3 4  வியனயூக்கி முன்னிய்யில ஒரு மூடிை க்னில ப்ன்சீன் 

மறறும் புவரபாபபீன் க்ந்த க்யவயை பவப்ப்டுததும் வ்பாது கியூமின் (ஐவேபாவரபாபய்ல ப்ன்சீன்) 
கியடக்கி்றது. கியூமின் மறறும் 5% நீரிை வேபாடிைம் கபார்வனட் கயரேலுடன் கபாறய்ற பேலுததும் வ்பாது 
ஆக்ஸிஜவனற்றமயடநது கியூமின் யஹட்வரபாப்ரபாக்யஸைடு கியடகி்றது. இ்தயன நீத்த அமி்ததுடன் 
வியனப்டுததும் வ்பாது பீனபால மறறும் அசிட்வடபான் கியடக்கி்றது. அசிட்வடபான் இவ்வியனயில 
முக்கிை துயண வியைப்பாருைபாக கியடக்கி்றது. 
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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 
பீனபாலகள் நி்றமற்ற, ஊசி வடிவமுயடை ்டிகம். இது நீர உறிஞ்சும் ்தன்யம, அரிக்கும் ்தன்யம 

மறறும் விெத ்தன்யம பகபாண்ட்தபாகவும் உள்ைது. கபாறறு மறறும் ஒளி பீனபாலின் மீது ்டும் வ்பாது 
இைஞ்சிவபபு நி்றமபாக மபாறும். எளிை பீனபாலகள் நீரமமபாகவும் அல்து குய்றந்த உருகுநிய் 
பகபாண்ட திண்மஙகைபாகவும் உள்ைன. இயவ மிக அதிக பகபாதிநிய்கயை பகபாண்டுள்ைன. 
பீனபாலில யஹட்ரஜன் பியணபபு இருப்்தபால நீரில குய்றந்த அைவு கயரகி்றது. இருபபினும் ்திலீடு 
பேய்ைப்ட்ட பீனபாலகள் நீரில கயரவதிலய். 
நவதிபபண்புகள் 

-OH  ப்தபாகுதிக்கபான வியனகள் 
அ) Zn தூளுடன் விஹை 

பீனபால Zn தூளுடன் வியனப்டுததும் வ்பாது ப்ன்சீன் கியடக்கி்றது. இவ்வியனயில 
அவரபாவமட்டிக் வயைைததில உள்ை -OH  ப்தபாகுதி நீக்கப்டுகி்றது.

OH

+    Zn +   ZnO

ெப��� �னா� 

ஆ) அம்ந்மோனியோவுடன் விஹை 
நீரற்ற  ZnCl2   முன்னிய்யில பீனபால அம்வமபானிைவுடன் வியனப்ட்டு அனிலீயன ்தருகி்றது. 

+ NH3
 ZnCl2

OH NH2

அ��� �னா� 

�ர�ற

இ) எஸ்டர உருவோதல 
ஸ்கோடடன் – பபௌ்மன் விஹை 

பீனபால அமி்க்குவைபாயரடுன் வியனப்ட்டு எஸ்டரகயை ்தருகி்றது. பீனபாலின் அசிட்யடவ்ற்ற 
மறறும் ப்ன்ேபாயிவ்ற்ற வியனகளுக்கு ஸ்கபாட்டன் ப்ௌமன் வியன என்று ப்ைர. 

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 உருவோதல 
விலலியம் ேன் ஈதர பதோகுபபு விஹை 

பீனபாலின் கபாரக்கயரேல ஆலயகல ஹபாய்டுகளுடன் வியனப்ட்டு ஈ்தரகள் ்தருகி்றது. 
ஆலயகல ஹபாய்டு கபாரமுன்னிய்யில பீனபாக்யஸைடு அைனிைபால கருகவர ்திலீட்டு 
வியனகளுக்கு உட்்டுகி்றது. 
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OH

NaOH

-H2O

ONa OCH3

CH3I
+ NaI

அ�ேசா� (��தா�� ெப���) னா� ேசா�ய	 னா�ைச� 

உ)	 ஆக்சிஜவனற்றம்:
பீனபால, அடர H SO2 4  அமி்ம்க்ந்த K2Cr2O7 முன்னிய்யில கபாறறில ஆக்சிஜவனற்றம் 

அயடநது 1,4 ப்ன்வேபாகுயிவனபான் வேரமததியன ்தரும். 

2Cr2O7

. H2SO4

O

OOH

(O)

K

1,4 – ெப�ேசா��ேனா� �னா� 

அட

ஊ) ஒடுககம் 
பீனபாய் வியனயூக்கி முன்னிய்யில யஹட்ரஜன் ஏற்றம் பேய்யும் வ்பாது வயைை 

பஹக்ேனபால கியடக்கி்றது. 

Ni

OH OH

+ 3H2
160 C�

ைச�ேளாெஹ�சனா� �னா�  

பபன்சீன் வையத்திறகோை விஹைகள் 
எலகட்ோன் கவர அந்ோந்மடடிக பதிலீடடு விஹைகள் 

-OH, -NH2, etc.,  வ்பான்்ற ப்தபாகுதிகள் ப்ன்சீன் வயைைததின் வ�ரடிைபாக இடம் ப்றறிருக்கும் 
வ்பாது அயவகள் ப்ன்சீன் வயைைதய்த கிைரவுறுததுவ்தபால வரக்கூடிை எ்க்ட்ரபான் கவர 
ப்பாருள்கள் ஆரதவ்தபா மறறும் ்பாரபா இடதய்த ஆக்கிரமிததுக் பகபாள்கின்்றன என்்ய்த ்திபனபாரபாம் 
வகுபபில ்டிததுள்வைபாம். 
பபோதுவோை எலகட்ோன் கவர அந்ோந்மடடிக பதிலீடடு விஹைகள் 
i) ஹ�ட்நேோ ஏற்றம் 

குய்றந்த பவப்நிய்யில பீனபால HNO
2
 உடன் எளிை்தபாக ய�ட்ரவேபா ஏற்றம் அயடகி்றது. 

HNO2

278K

OH
OH

NO
P – ைந�ரேசா�னா� �னா� 

ii) ஹ�டந்ோ ஏற்றம் 
பீனபால அய்ற பவப்நிய்யில 20% ய�ட்ரிக் அமி்ததுடன் வியனப்ட்டு ஆரதவ்தபா மறறும் 

்பாரபா ய�ட்வரபா பீனபால க்யவகயை ்தருகி்றது. 
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OH

20% HNO3

298K

30-40% 

+

OH

NO2

15% 

OH
NO2

பாராைந�ேரா �னா� 

ஆ��ேதாைந�ேரா �னா� 

ஆரதவ்தபா மறறும் ் பாரபா மபாறறிைஙகள் நீரபாவிைபால கபாய்ச்சி வடித்தல மூ்ம் பிரிதப்தடுக்கப்டுகி்றது. 
ஆரதவ்தபா ய�ட்வரபா பீனபாலில மூ்க்கூறினுள் நிகழும் யஹட்ரஜன் பியணபபு இருப்்தபால நீரில 
கயரயும் தி்றன் குய்றவபாகவும் எளிதில ஆவிைபாகும் ்தன்யமயுயடை்தபாகவும் உள்ைது. மபா்றபாக 
்பாரபாய�ட்வரபா பீனபாலில மூ்க்கூறுகளுக்கு இயடப்ட்ட யஹட்ரஜன் பியணபபு கபாணப்டுவ்தபால 
நீரில எளிதில கயரயும் ்தன்யமயும், குய்றந்த ஆவிைபாகும் ்தன்யமயும் பகபாண்ட்தபாக உள்ைது. 

அடர HNO +அடர்H SO3 2 4  உடன் பீனபால ய�ட்வரபா ஏற்றம் அயடநது பிக்ரிக் அமி்தய்த 
்தருகி்றது. 

. HNO3

. H2 O4

298K

OH

+ 3 H2O

OH

NO2

NO2

NO2S

2,4,6 – �ைரைந�ேரா�னா�
(�� அ
ல�) 

�னா� 

அட�
அட�

iii) ேலநபோநைற்றம் 
280K பவப்நிய்யில பீனபால அடர அட�H SO2 4 உடன் வியனப்ட்டு O – பீனபால ேலவ்பானிக் 

அமி்ம் முக்கிை வியைப்பாருைபாக கியடக்கி்றது. மபா்றபாக 373K பவப்நிய்யில p – பீனபால 
ேலவ்பானிக் அமி்ம் முக்கிை வியை ப்பாருைபாக கியடக்கி்றது. 

OH

Conc. H2SO4

OH
SO3H

+

OH

SO3H
P – �னா� ச�ேபா�� அ�ல� 

�னா� 

O- �னா� ச�ேபா�� அ�ல� 

iv) நைலஜநைற்றம் 
பீனபால புவரபாமின் நீருடன் வியனப்ட்டு 2,4,6 டியர புவரபாவமபா பீனபால எனும் பவண்யம நி்ற 

வீழ்்டியவ ்தருகி்றது. 
OH

+
3Br2 H2O

3HBr

OH
Br

Br

Br
,

2,4,6 – �ைர�ேராேமா�னா� �னா� 

278K பவப்நிய்யில CS  or CCl2 4 அல்து CS  or CCl2 4  உடன் இவ்வியன நிகழ்த்தப்ட்டபால ஆரதவ்தபா 
மறறும் ்பாரபா புவரபாவமபா பீனபால க்யவ கியடக்கி்றது. 
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OH OH
Br

+

OH

Br

278K

  Br2 CCl4,

�னா� P - �ேராேமா �னா� O - �ேராேமா �னா� 

v) நகோலப (அலலது) நகோலபஸ்கிமிட விஹை 
இவ்வியனயில பீனபால மு்தலில வேபாடிைம் பீனபாக்யஸைடபாக மபாற்றப்டுகி்றது. இது பீனபாய் 

விட CO2  உடன் எ்க்ட்ரபான் கவர ்திலீட்டு வவகமபாக வியன்டுகி்றது. 400K பவப்நிய் மறறும் 
4-7 வளிமண்ட் அழுத்தததில வேபாடிைம் பீனபாக்யஸையட அமி் நீரபாற்குபபிறகு உட்்டுததும்வ்பாது 
ேபாலிசிலிக் அமி்ம் கியடக்கி்றது. 

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) ரீ்மர – டீ்மன் விஹை 
CHCl /NaOH,  -CHO 3

ஒ����ைல��  உடன் பீனபால வியனப்டும் வ்பாது ஆரதவ்தபா 
இடததில –CHO ப்தபாகுதி இடம் ப்றுகி்றது. இவ்வியனைபானது ்திலீடு பேய்ைப்ட்ட ப்ன்ேபால 
குவைபாயரடு எனும் இயடநிய் ப்பாருள் மூ்மபாக �யடப்றுகி்றது. 

CHCl3
aq.NaOH

H+

OH O
CHCl2

NaOH

O-Na+

CHO
OH

CHO
Na

�னா� சா��லா��ைஹ�

vii) பீைோலபதலீன் விஹை 
அடர con.H SO2 4  முன்னிய்யில பீனபால ்தபாலிக் நீரிலியுடன் வியனப்ட்டு பீனபாலப்தலீன் 

கியடக்கி்றது. 

 H2SO4
+

OH

O

O

O

O

O

OH

HO

2

�னா�ஃ�த�� 

�னா� தா�� அ�ல ��� 

அட

viii) இஹைபபு விஹை 
கபாரம் க்ந்த ப்ன்சீன் டைவேபானிைம் குவைபாயரடுடன் பீனபால இயணநது p–யஹட்ரபாக்ஸி 

அவேபாப்ன்சீன் (ஆரஞ்சு சிவபபுநி்ற ேபாைம்) கியடக்கி்றது. 
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N2Cl + NaOH
OH

N
N

OH273-278K

p – ைஹ�ரா�� அேசாெப��� 
ெப��� 

ைடேசாய� 

ேளாைர� 

�னா� 

ஆலகைோல ்மறறும் பீைோலகஹை நவறுபடுத்தி அறியும் நேோதஹைகள் 
i)	 ப்ன்சீன் டைவேபானிைம் குவைபாயரடுடன் ஆரஞ்சு சிவபபு நி்ற ேபாைம் கியடக்கி்றது. மபா்றபாக 

எத்தனபால ்தருவதிலய். 
ii)	 �டுநிய் FeCl3  உடன் பீனபால கரு ஊ்தபா நி்றதய்த ்தருகி்றது. ஆனபால ஆலகஹபாலகள் 

்தருவதிலய். 
iii)	பீனபால NaOH  உடன் வேபாடிைம் பீனபாக்யஸையட ்தருகி்றது. ஆனபால எத்தனபால NaOH  

உடன் வியன்டுவதிலய்
பீைோலின் பயன்கள் 

1) உ்கில உற்ததிைபாகும் ் பாதிைைவு பீனபாலகள் பீனபால ் பாரமபாலடியஹடு (வ்க்கய்ட்) பிசின் 
்தைபாரிக்கப்ைன்்டுகி்றது. 

2) கீழ்கண்ட ப்பாருட்கள் ்தைபாரிக்க பீனபாலகள் துவக்கபப்பாருைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
i) பினபேடின், ே்பால, ஆஸ்பிரின் வ்பான்்ற மருநதுகளுக்கு 
ii) பினபாலப்தலின் நி்றஙகபாட்டி ்தைபாரிக்க 
iii) பிக்ரிக் அமி்ம் எனும் பவடி மருநது ்தைபாரிக்க 

3) கபார்பாலிக் வேபாபபுகள் மறறும் புயரத்தடுக்கும் கபார்பாலிக் கிரிம்களில ்ைன்்டுகி்றது. 

தன்்மதிபபீடு 
1. கீழ்கண்ட எந்த இயண 1, மீத்தபாக்ஸி – 4- ய�ட்வரபா ப்ன்சீயன ்தருகி்றது? 

+ CH3ONa(i) BrO2N

(ii) + CH3BrONaO2N

2. m – கிரேபாய் வேபாடிைம் யட குவரபாவமட்டுடன் வியனப்டுததும் வ்பாது என்ன நிகழும்? 
3. பீனபால, புரப்ன் – 2 – ஆல உடன் HF முன்னிய்யில பரீடபால கிரபாபட் வியனயில 

ஈடு்டுகி்றது. வியைப்பாருயை கண்டறிக. 

ஈதரகள் 

இரண்டு ஆலயகல / அயரல ப்தபாகுதிகயை ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவின் மூ்ம் ( R - O - R  ) 
இயணக்கும் கரிமச் வேரமஙகளுக்கு ஈ்தரகள் என்று ப்ைர. யஹட்வரபா கபார்னில உள்ை ஒரு 
யஹட்ரஜன் அணுவிறகு ்தி்பாக ஆலகபாக்ஸி ( -OR ) அல்து அயரல ப்தபாகுதி ( -OAr ) கைபால 
்திலீடு பேய்ைப்ட்ட யஹட்வரபா கபார்னின் ப்றுதிகள் என ஈ்தரகள் கரு்தப்டுகின்்றன. அலி்பாட்டிக் 
ஈ்தரகளின் ப்பாதுவபாய்்பாடு C H On 2n+2 .
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வஹகபபோடு:

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��� ஈத�க�  
ஏேத� ஒ�� அ�ல	 
இர�� அைர� 
ெதா��க� ஈத� 
ஆ��ஜட� 
இைண�க�ப�� ��. 

�னா��ெப��� ��தா�� ெப���.

விஹைபேயல பதோகுதியின் அஹ்மபபு 
ஈ்தரில உள்ை இரண்டு ஆலயகல ப்தபாகுதிகளுக்கு இயடயில அயமயும் ஆக்ஸிஜன் அணு 

ஆலகஹபாலில உள்ை -O-H  ப்தபாகுதியை ஒததுள்ைது. ஆக்ஸிஜன் அணு sp3  இனக்க்பய் 
ப்றறுள்ைது. ஆக்ஸிஜனின் sp3  இனக்க்பபு ஆரபிட்டபால அ்தனுடன் இயணநதுள்ை இரண்டு 
ஆலயகல ப்தபாகுதி C ன் sp3  இனக்க்பபு ஆரபிட்டபாலுடன் வ�ரவகபாட்டில வமல ப்பாருநதி இரண்டு σ  
பியணபய் உருவபாக்குகி்றது. C-O-C   பியணபபு வகபாணம் �பான்முகி பியணபபு வகபாணதய்த விட 
ேறறு அதிகமபாக இருக்கும். ஏபனனில இரண்டு ப்ரிை ஆலயகல ப்தபாகுதிகளுக்கியடவை வி்க்கு 
இயடயீடு இருப்வ்த கபாரணமபாகும். 

C C111.7

141pm141pm

�

O
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IUPAC பபயரிடும் முஹ்ற:
பின்வரும் அட்டவயணயில ஈ்தரகளுக்கு IUPAC முய்றயில ப்ைரிடு்தல விைக்கப்ட்டுள்ைது. 

நேர்மம்  
(பபோதுவோை பபயர அஹ்மபபு 
வோயபபோடு, IUPAC பபயர)

IUPAC பபயர

முன்பைோடடு 
இட அஹ்மவு 
எண்ணுடன்

மூல 
வோரத்ஹத

முதன்ஹ்ம 
பின்பைோடடு

இ்ண்டோம் 
நிஹல 

பின்பைோடடு
யடபமததில ஈ்தர 
CH3 O CH3

மீத்தபாக்சி மீதவ்தன் 
மீத்தபாக்சி மீத ஏன் –

ஐவேபாபுவரபாய்ல பமததில ஈ்தர 

CH3 O CH CH3

CH3

2- மீத்தபாக்சி புரபவ்ன் 

2 – மீத்தபாக்சி புரப ஏன் –

மூவியணை பியூட்யடல பமததில ஈ்தர 

CH3 O C CH3

CH3

CH3
2- மீத்தபாக்சி -2-பமததில 

புரபவ்ன் 

2 – மீத்தபாக்சி 
2 – பமததில 

புரப ஏன் –

பமததில பியனல ஈ்தர 
(அனிவேபால) 

C6H5 O CH3

மீத்தபாக்சி ப்ன்சீன் 

மீத்தபாக்சி ப்ன்சீன் – –

எததில பீயனல ஈ்தர (பினிவடபால) 
C6H5 O CH2CH3
ஈத்தபாக்சி ப்ன்சீன் 

ஈத்தபாக்சி ப்ன்சீன் – –

யடபியனல ஈ்தர (அ) பியனல ஈ்தர 
C6H5 C6H5O

பீனபாக்சி ப்ன்சீன் 
பீனபாக்சி ப்ன்சீன் – –

n- பஹபயடல பியனல ஈ்தர 
C6H5 O (CH2)6CH3

1 – பீனபாக்சி பஹபவடன் 
1 – பீனபாக்சி பஹபட் ஏன் –

ஐவேபாப்ன்ட்யடல பியனல ஈ்தர 
C6H5 - O - CH2 CH2 -- CH - CH3

CH3

3 – பமததில – 1- பியூட்டபாக்சி 
ப்ன்சீன் 

3- பமததில – 
1- பியூட்டபாக்சி ப்ன்சீன் - –
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யடபமததில கியைகவ்ட் 
CH3 O CH2 CH2 OCH3

1,2 – யடமீத்தபாக்சி ஈதவ்தன் 

1,2 – 
யடமீத்தபாக்சி ஈத ஏன் –

தன்்மதிபபீடு 
பின்வரும் ஈ்தரகளின் IUPAC ப்ைரியன எழுதி அ்தயன எளிை மறறும் க்பபின ஈ்தரகைபாக 

வரியேப்டுததுக.
(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)  யடப்ன்யேல ஈ்தர

(vii) வியனல அலய்ல ஈ்தர 

ஈதர தயோரிககும் முஹ்றகள் 
1. ஆலகைோலின் மூலககூறுகளுககு இஹடபபடட நீர நீககம் 

443K பவப்நிய்யில எத்தனபால அடர con.H SO2 4  உடன் வியனப்டும் வ்பாது நீர நீக்கம் �யடப்றறு 
ஈததீன் கியடக்கி்றது என்்ய்த �பாம் ஏறகனவவ கறறிறிநவ்தபாம். அவ்தவ்பால 413K பவப்நிய்யில, 
நீரநீக்கததிறகு ்தி்பாக ்திலீட்டு வியனகள் �யடப்றறு ஈ்தரகள் �யடப்றுகி்றது. 

2CH -CH -OH CH -CH -O-CH -CH3 2 3 2 2 3
H SO2 4
413K →

 ைடஎ��� ஈத�எ�தனா� 

விஹைவழிமுஹ்ற 
இவ்வியன க்பபின ஈ்தரகள் விட எளிை ஈ்தரகயை ்தைபாரிக்க சி்றந்த முய்றைபாகும். இரண்டு 

பவவ்வவறு ஆலகஹபாலகயை வேரக்கும் வ்பாது, பவவ்வவறு ஈ்தரகளின் க்யவ உருவபாகி்றது. 
இ்தயன பிரிதப்தடுப்து மிகவும் கடினம். 

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
+ +
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2. விலலியம்ேன் பதோகுபபு முஹ்ற 
ஆலயகல ஹபாய்யட ஆலகஹபால க்ந்த வேபாடிைம் ஆலகபாக்யஸைடு உடன் வியனப்டுததும் 

வ்பாது அ்தவனபாடு ப்தபாடரபுயடை ஈ்தர உருவபாகி்றது. இது SN2 வியனவழி முய்றக்கு உட்்டுகி்றது. 

CH -ONa  +  Br-C H    CH -O-C H   +  NaBr3 2 5 3 2 5
D →

விஹைவழிமுஹ்ற 

CH3 O-Na+ + CH3 CH2 Br
-NaBr

CH3 CH2 O CH3

��தா�� ஈ�ேத�

ஆலயகல ஹபாய்டு SN2 வியனக்கு எளிதில உட்்டும் என �மக்கு ப்தரியும். எனவவ ஓரியணை 
ஆலயகல மறறும் மூவியணை ஆலயகல பகபாண்ட க்பபின ஈ்தர ்தைபாரிக்க மூவியணை 
ஆலகபாக்யேடும் ஓரியணை ஆலயகல வஹய்டும் எடுக்க வவண்டும். அவ்வபாறு இல்பாமல 
ஓரியணை ஆலகபாக்யேடும் மூவியணை ஆலயகல வஹய்டும் எடுபவ்பாவமைபானபால மூவியணை 
ஆலகஹபால ்திலீட்டு வியனக்கு ்தி்பாக நீக்கல வியனயில ஈடு்ட்டு ஆலகீயன உருவபாக்கும்.

H3C C O Na + CH3 Br
-NaBr

H3C C O
..
.. CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

2 – ெம��� – 2 – ��தா�� �ரேப�
�ேராேமா��ேத� 

மூவியணை பியூட்யடல புவரபாயமடு மறறும் வேபாடிைம் பமத்தபாக்யேடு ்ைன்்டுததும்வ்பாது, 
2 – மீதய்தல புரப – 1 – ஈன் உருவபாகி்றது. 

  

CH3 O
-

Na+  + CH2 C
α

Br

CH3

CH3

β-
CH2 C

CH3

CH3
+ CH3OH + NaBr

β
H

��க� 

2 – ெம��� �ர� – 1 – ஈ�

ஆலகைோலின் ப்மத்திநலற்ற விஹை 
புளுவரபாவ்பாரிக் அமி் வியனயூக்கி முன்னிய்யில ஆலகஹபால டைவேபா மீதவ்தனுடன் 

வியனப்ட்டு எததில பமததில ஈ்தயர ்தருகி்றது. 

CH -CH -OH+CH N CH -CH -O-CH +N3 2 2 2
HBF

3 2 3 2
4

D
 →

தன் ்மதிபபீடு 
1. கீழ்கண்ட எந்த வியன 1-மீத்தபாக்சி -4-ய�ட்வரபாப்ன்சீயன ்தருகி்றது. 

அ. 4 – ய�ட்வரபா – 1 புவரபாவமபாப்ன்சீன் + வேபாடிைம் மீத்தபாக்யேடு 
ஆ. 4 – ய�ட்வரபாவேபாடிைம் பீனபாக்யேடு + புவரபாவமபாமீதவ்தன் 

2. அமி் வலியமயின் அடிப்யடயில ஏறுவரியேயில வரியேப்டுததுக. புரப்ன்- 1 – ஆல, 
2, 4, 6 – ட்யரய�ட்வரபா பீனபால. 3 – ய�ட்வரபாபீனபால, 3, 5 – யடய�ட்வரபாபீனபால, பீனபால, 
4- பமததிலபீனபால. 
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இயறபியல பண்புகள் 
ஈ்தரகள் முயனவு ்தன்யம உயடைது. ஈ்தரகளின் இருமுயனததிருபபுததி்றன் 2 ்தனித்த 

இயண எ்க்ட்ரபான்களின் ்ஙகளிபபுடன் கூடிை 2 C-O  பியணபபுகளின் பவக்டபார கூடு்தலிலிருநது 
அறிை்பாம். உ்தபாரணமபாக, யட எததில ஈ்தரின் இருமுயன திருபபுதி்றன் மதிபபு 1.18D ஈ்தரகளின் 
பகபாதிநிய் அ்தயன ஒத்த ஆலவகன்கயை விட அதிகமபாகவும், அ்தயன ஒத்த ஆலகஹபாலகயை 
விட குய்றவபாகவும் உள்ைது. 

நேர்மஙகள் மூலககூறு நிஹ்ற பகோதிநிஹல 
CH3 (CH2)5 CH3

n-பஹபவடன் 
100.21 371K

CH3 (CH2)4 CH3O

1 – மீத்தபாக்சிப்ன்ட்வடன் 
102.17 373K

CH3 (CH2)5 OH

பஹக்ேன் – 1 – ஆல 
102.16 430K

ஈ்தரில உள்ை ஆக்ஸிஜன் நீருடன் யஹட்ரஜன் பியணபய் உருவபாக்குகி்றது. இ்தனபால நீரில 
கயரகி்றது. ஈ்தரகள் முயணவு மறறும் முயனவற்ற ப்பாருட்களில பவகுவபாக கயரகி்றது. 

O
R

O

R

H H
O

H H

ஈதரகளின் நவதிப பண்புகள் 
1. ஈதரகளின் கருககவர பதிலீடடு விஹைகள்

HBr அல்து HI உடன் ஈ்தர கருக்கவர ்திலீட்டு வியனகளில ஈடு்டும் HI ஆனது HBr ஐ விட 
அதிக வியனைபாற்றல பகபாண்டது.

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���

விஹைவழிமுஹ்ற 
ஈ்தரில ஓரியணை ஆலயகல ப்தபாகுதி இருந்தபால SN2 வியனயிலும் மூவியணை ஆலயகல 

ப்தபாகுதி இருந்தபால SN1 வியனயிலும் ஈடு்டும். ஈ்தரில புவரபாட்டபான்  ஏற்றம் �யடப்ற்ற உடன் 
ஹபாய்டு அைனி வியனபுரிை ஆரம்பிக்கி்றது. இந்த ஹபாய்டு அைனி ஈ்தர ஆக்ஸிஜனுடன் இரண்டு 
ஆலயகல ப்தபாகுதிகளில எந்த ப்தபாகுதியில பகபாள்ளிட ்தயட குய்றவபாக உள்ைவ்தபா அதப்தபாகுதியுடன் 
வியனபுரிகி்றது. 
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CH3 O CH2 CH2CH3 + H I CH3 O CH3

H

I-

CH3I + HO CH2 CH3

எ�தனா�அயேடா��ேத�

அதிக அைவு HBr or HI  அல்து HBr or HI வேரக்கும் வ்பாது ஆலகஹபால  மறறும் ஆலயகல ஹபாய்யடத 
்தருகி்றது. 

CH -CH -OH CH -CH -Br3 2
HBr

3 2 →
 �ேராேமா ��ேத� எ�தனா�

அ�க அள�

தன் ்மதிபபீடு 
1 வமபால HI மூவியணை பியூயடல பமததிலஈ்தர உடன் வியனபுரிகி்றது. எனில 

வியனப்பாருள் மறறும் வியன வழிமுய்றகயை எழுதுக. 

ஈதரகளில சுய ஆகசிஜநைற்றம் 
வளிமண்ட் ஆக்ஸிஜன் முன்னிய்யில ஈ்தரகயை வேமிதது யவக்கும் வ்பாது, அது பமதுவபாக 

ஆக்ஸிஜவனற்றம் அயடநது யஹட்வரபா ப்ரபாக்யேடு மறறும் யட ஆலயகல ப்ரரபாக்யேடு ்தருகி்றது. 
இது பவடிக்கும் ்தன்யமயுயடைது. இவ்வபாறு வளிமண்ட் ஆக்சிஜனுடன் ்தபானபாக �டக்கும் வியனக்கு 
சுை ஆக்சிஜவனற்ற வியன என்று ப்ைர. 

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

ஹட எத்தில ஈதரின் சில விஹைகள் 

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�

அந்ோந்மடடிக எலகட்ோன் கவர பதிலீடடு விஹைகள் 
ஆலகபாக்சி ப்தபாகுதி ( -OR ) அவரபாவமட்டிக் வயைைதய்த எ்க்ட்ரபான் கவர ்திலீட்டு வியனக்கு 

தூண்டுகி்றது. வமலும், இது ஆரதவ்தபா, ்பாரபா வழி�டததும் ப்தபாகுதிைபாகும். 
i) நைநலோஜநைற்றம் 

வியனவவகமபாறறி இல்பா்த 
சூழ்நிய்யிலும் அனிவேபால அசிட்டிக் 
அமி்ததில க்ந்த புவரபாமினுடன் 
புவரபாமிவனற்றம் அயடகி்றது. இதில 
்பாரபா புவரபாவமபாஅனிவேபால முக்கிை 
வியைபப்பாருைபாக கியடக்கி்றது. 

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) ஹ�டந்ோ ஏற்றம் 
அனிவேபால ய�ட்வரபா ஏற்ற க்யவ (அடர 

H2SO4 / அடர HNO3 ) உடன் வியன்ட்டு ஆரதவ்தபா 
ய�ட்வரபா அனிவேபால மறறும் ்பாரபா ய�ட்வரபா 
அனிவேபாலின் க்யவயைக் பகபாடுக்கி்றது. 
iii) பரீடல கி்ோபடஸ் விஹை 

நீரற்ற AlCl
3
 முன்னிய்யில அனிவேபால பரீடல கிரபாபட்ஸ் வியனக்கு உட்்டுகி்றது. 

. 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 
ஹடஎத்தில ஈதர 

i. அறுயவ சிகிச்யேயில மைக்க மருந்தபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
ii. கரிம வேரமஙகயை பிரிதப்தடுத்தல மறறும் கரிம வியனகளில சி்றந்த கயரப்பானபாக 

்ைன்்டுகி்றது. 
iii. டீேல மறறும் ப்ட்வரபால எஞ்சின்களில ஆவிைபாகும் ப்தபாடக்க திரவமபாக யடஎததில ஈத்தர 

்ைன்்டுகி்றது. 
iv. இது ஒரு குளிரூட்டிைபாகவும் ்ைன்்டுகி்றது. 

அனிநேோல 
i. அனிவேபால வபாேயன திரவிைஙகள் மறறும் பூச்சிக்பகபாலலி ப்வரபாபமபாப�ஸ் ப்தபாகுபபுக்கபான 

முன்வனபாடிைபாகும். 
ii. அனிவேபால மருநது ஊடகமபாக ்ைன்்டுகி்றது.

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   145XII U11-Hydroxy compounds.indd   145 08-12-2021   23:40:1708-12-2021   23:40:17



146

 ்மதிபபீடு

ேரியோை விஹடஹய நதரந்பதடுத்து எழுதுக.
1. 273 K மறறும் 1 atm  அழுத்தததில X என்்ற ஒரு ஆலகஹபால விக்டரவமைர வேபா்தயனயில 

நீ்நி்றததியனத ்தருகி்றது. 3.7g ‘X’ ஐ உவ்பாக வேபாடிைததுடன் வியனப்டுததும் வ்பாது 560 mL 
யஹட்ரஜன் வபாயு பவளிவைறுகி்றது. X ன் வடிவ வபாய்்பாடு என்னவபாக 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. பின்வருவனவறறுள் எச்வேரமமபானது பமததில பமக்னீசிைம் புவரபாயமடுடன் வியனபுரிநது பின் 
நீரபாற்குக்க மூவியணை ஆலகஹபாய்த ்தரும்?
அ) ப்ன்ேபாலடியஹடு  ஆ) புரப்னபாயிக் அமி்ம் 
இ) பமததில புரபபிவைபாவனட்  ஈ. அசிட்டபாலடியஹடு 

3.	  i) BH3 / THF

ii) H2O2 / OH- 'X'  ‘X’ என்்து

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. ஈததீன் Ethene A ethan -1, 2 - diol HOCl X →  →  ஈத்தன் Ethene A ethan -1, 2 - diol HOCl X →  →  – யட ஆல என்்ற ப்தபாடரச்சினபான வியனயில  
A மறறும் X என்்ன முய்றவை 
அ) குவைபாவரபா ஈதவ்தன் மறறும் NaOH ஆ) எத்தனபால மறறும் H SO2 4

இ) 2- குவைபாவரபாஎத்தன் 1 – ஆல மறறும் NaHCO3  ஈ) எத்தனபால மறறும் 2H O
5. பின்வருவனவறறுள் எது வலியம மிக்க அமி்ம்?

அ) 2 – ய�ட்வரபாபீனபால ஆ) 4 – குவைபாவரபாபீனபால 
இ) 4 - ய�ட்வரபா பீனபால ஈ) 3 – ய�ட்வரபாபீனபால 

6. CH2 OH  என்்ற வேரமதய்த அடர H SO2 4  உடன் வியனப்டுததும் வ்பாது உருவபாகும் 

மு்தன்யம வியைப்பாருள்

CH2 CH3

CH3 CH3

) )

) )

 

ஈ

அ ஆ

இ
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7. கபார்பாலிக் அமி்ம் என்்து 
அ) பீனபால  ஆ) பிக்ரிக் அமி்ம் 
இ) ப்ன்ேபாயிக் அமி்ம்  ஈ) பீயனல அசிட்டிக் அமி்ம் 

8. பின்வருவனவறறுள் எச்வேரமம் பீனபாலுடன் வியன்ட்டு பின் நீரபாற்குக்க ேபாலிசி்பால 
டியஹயடத ்தருகி்றது? 
அ) யடகுவைபாவரபா மீதவ்தன்  ஆ) ட்யரகுவைபாவரபா ஈதவ்தன் 
இ) ட்யரகுவைபாவரபா மீதவ்தன்  ஈ) CO2

9.	 (CH ) - C - CH(OH) CH X (major product)3 3 3
 H SO2 4 →அட�  X (மு்தன்யம வியைப்பாருள்)

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  என்்ற வேரமததின் ேரிைபான IUPAC ப்ைர 

அ) (4 – குவைபாவரபா 3 ,2- – யட பமததில ப்ன்டன் 1- –ஆல) 
ஆ) (2,3 – யடபமததில – -4 குவைபாவரபா ப்ன்டன் – -1ஆல) 
இ) (2,3,4 – ட்யர பமததில – -4 குவைபாவரபா பியூட்டன் – -1ஆல) 
ஈ) 4 – குவைபாவரபா 2,3,4- – ட்யரபமததில ப்ன்டன் – -1 ஆல.

11. கூறறு : பீனபால ஆனது எத்தனபாய் விட அதிக அமி்த்தன்யம உயடைது. 
கபாரணம் : பீனபாக்யஸைடு அைனிைபானது உடனியேவபால நிய்பபுத்தன்யம ப்றுகி்றது. 
அ)  கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ேரி. வமலும் கபாரணமபானது கூறறிறகபான ேரிைபான 

விைக்கமபாகும். 
ஆ)  கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ேரி வமலும் கபாரணமபானது கூறறிறகபான ேரிைபான 

விைக்கமல்.
இ) கூறறு ேரி ஆனபால கபாரணம் ்தவறு.
ஈ) கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ்தவறு. 

12. எத்தனபால  X Y Z.PCl KOH H SO /H O
298K

5 2 4 2 → →  →எ�தனா�
ஆ�கஹா� கல�த

 என்்ற வியனயில ‘Z’ என்்து 
அ) ஈதவ்தன்  ஆ) ஈத்தபாக்ஸி ஈதவ்தன் 
இ) எததிலய்ேலய்ட்  ஈ) எத்தனபால 

13. 
OH

NaH
ONa

CH3 - I
O

CH3  என்்ற வியனயியன இவ்வபாறு 

வயகப்டுத்த்பாம் 
அ) நீரகற்றம்              ஆ) விலலிைம்ேனின் ஆலகஹபால ப்தபாகுபபு முய்ற 
இ) விலலிைம்ேனின் ஈ்தர ப்தபாகுபபு முய்ற    ஈ) ஆலகஹபாலின் யஹட்ரஜன் நீக்கவியன 
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14. நீரத்த அமி்ஙகளின் முன்னிய்யில ஐவேபாபுரபய்ல ப்ன்சீன் ஆனது கபாறறினபால 
ஆக்சிஜவனற்றம் அயடயும் வியனயில உருவபாவது. 
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 : எ்க்ட்ரபான் கவரப்பாருள் ்திலீட்டு வியனயில ப்ன்சீயனக் கபாட்டிலும் பீனபால அதிக 
வியனததி்றன் மிக்கது. 
கபாரணம் : பீனபால வியன்டும் வ்பாது உருவபாகும் வியன இயடநிய் அரீனிைம் அைனிைபானது 

அதிக உடனியேவபால நிய்பபுத ்தன்யம ப்றுகி்றது. 
அ) கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ேரி. வமலும் கபாரணமபானது கூறறிறகபான ேரிைபான 

விைக்கமபாகும். 
ஆ) கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ேரி வமலும் கபாரணமபானது கூறறிறகபான ேரிைபான 

விைக்கமல்
இ) கூறறு ேரி ஆனபால கபாரணம் ்தவறு
ஈ) கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ்தவறு. 

16. HO CH2 CH2 – OH ஐ ப்ரஅவைபாடிக் அமி்ததுடன் பவப்ப்டுததும் வ்பாது உருவபாவது 
அ) பமத்தனபாயிக் அமி்ம்  ஆ) கியைைபாக்ேபால 
இ) பமத்தனல ஈ) CO2

17. ்தபானிைஙகி இைநதிரஙகளின் வரடிவைட்டரகளில உய்ற எதிரப்பாருைபாக ்ைன்்டுவது எது? 
அ) பமத்தனபால ஆ) எத்தனபால 
இ) நிவைபாப்ன்யடல ஆலகஹபால ஈ) எத்தன் - 1,2 – யட ஆல. 

18. 
OH

OH

i) NaOH
ii) CH2I2

O

CH2

O  என்்ற வியனைபானது எ்தறகு ஒரு 

எடுததுக்கபாட்டபாகும். 
அ) உரட்ஸ் வியன  ஆ) வயைைமபா்தல வியன 
இ) விலலிைம்ேன் ப்தபாகுபபு முய்ற ஈ) வகபாலப வியன 

19. C H O3 8  என்்ற மூ்க்கூறு வபாய்்பாடுயடை ஒரு வமபால வேரமமபானது, இரு வமபாலகள் HI உடன் 
முழுவதுமபாக வியனபுரிநது X மறறும் Y ஐத ்தருகி்றது. Y ஐ நீரத்த கபாரததுடன் பகபாதிக்க யவக்கும் 
வ்பாது Z உருவபாகி்றது. Z ஆனது அைவடபா்பாரம் வியனக்கு உட்்டுகி்றது எனில A என்்ற வேரமம் 
ைபாது? 
அ) புரப்ன் – 2 – ஆல ஆ) புரப்ன் – -1 ஆல 
இ) ஈத்தபாக்ஸி ஈதவ்தன் ஈ) மீத்தபாக்ஸி ஈதவ்தன் 

20. பின்வரும் ஈ்தரகளுள் எ்தயன சூடபான HI உடன் வியன்டுததும் வ்பாது பமததில ஆலகஹபால 
உருவபாகி்றது? 

 

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)
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21. விலலிைம்ேன் ப்தபாகுபபு முய்றயில யடபமததில ஈ்தயர உருவபாக்கும் வியன ஒரு 
அ) SN1 வியன  ஆ) SN2 வியன 
இ) எ்க்ட்ரபான் கவர ப்பாருள் வேரக்யக வியன 
ஈ) எ்க்ட்ரபான் கவர ப்பாருள் ்திலீட்டு வியன 

22. பீனபால �டுநிய் ப்ரரிக் குவைபாயரடுன் வியனபுரிநது ்தரும் நி்றம் 
அ) சிவபபு நி்றம்  ஆ) ஊ்தபா நி்றம் 
இ) அடர ்ச்யே நி்றம் ஈ) எவ்வி்த நி்றமும் உருவபாவதிலய்

சுருகக்மோை விஹடயளிகக 
1. 1 – மீத்தபாக்ஸிபுரபவ்யன அதிக அைவு HI உடன் பவப்ப்டுததும் வ்பாது உருவபாகும் 

வியைப்பாருட்கயை கண்டறிக. இவ்வியனயின் வியனவழிமுய்றயியன குறிபபிடுக. 
2. 1 – ஈத்தபாக்ஸிபுரப – 1 – ஈயன ஒரு வமபால HI உடன் வியனப்டுததும் வ்பாது உருவபாகும் 

மு்தன்யம வியைப்பாருயைக் கண்டறிக. 
3. ஒத்த ப்தபாகுதிகயைக் பகபாண்டுள்ை ஈரியணயை ஆலகஹபாலகயைத ்தைபாரிக்க ஒரு ்தகுந்த 

வியன ப்பாருயைத ்தருக. 
4. இருவமபால எததிலபமக்னீசிைம் புவரபாயமடுடன் பமததில ப்ன்வேபாவைட்யட வியனப்டுததி பின் 

அமி் நீரபாற்குக்க உருவபாகும் மு்தன்யம வியைப்பாருள் ைபாது? 
5. 2 – பமததில பியூட் – 2– ஈயன பின்வரும் முய்றகளில ஆலகஹபா்பாக மபாறறும் வ்பாது உருவபாகும் 

மு்தன்யம வியைப்பாருயைக் கண்டறிக. 
 அ) அமி் வியனயூக்கிைபால நீவரற்றம்   ஆ) யஹட்வரபாவ்பாவரபா ஏற்றம் 
 இ) வ்ைர கபாணியைப ்ைன்்டுததி யஹட்ரபாக்ஸிவ்ற்றம் 

6. பின்வருவனவறய்ற அவறறின் பகபாதிநிய் மதிபபின் அடிப்யடயில ஏறுவரியேயில எழுதுக. 
வமலும் ்தபாஙகள் வரியே ்டிததிையமக்கு உரிை கபாரணம் ்தருக. 
i. பியூட்டன் -2-ஆல, பியூட்டன் -1- ஆல, 2 – பமததில புரப்ன்-2-ஆல 
ii. புரப்ன் -1 - ஆல, புரப்ன் – 1,2,3 – ட்யரஆல, புரப்ன் – 1,3 – யட ஆல, புரப்ன் -2-ஆல. 

7. NH3, CH3O
− வ்பான்்ற கருக்கவர ப்பாருட்கயை ஆலகஹபாலகளின் கருக்கவர ் திலீட்டு வியனக்கு 

�பாம் ்ைன்்டுத்த இைலுமபா? 
8. t – பியூட்யடல ஆலகஹபாய் அமி்ம் க்ந்த யடகுவரபாவமட்யட ்ைன்்டுததி கபார்யனல 

வேரமமபாக ஆக்சிஜவனற்றம் அயடைச் பேய்ை இைலுமபா? 
9. 1 – பீயனல எத்தனபாய்  அமி்ம் க்ந்த  உடன் KMnO4 வியனப்டுத்த என்ன நிகழும்? 
10. எத்தனபால ஆனது அமி் வியனவவகமபாறறி முன்னிய்யில நீரகற்ற வியனக்கு உட்்ட்டு 

ஈததியனத ்தரும் வியனயின் வியனவழிமுய்றயியனத ்தருக. 
11. பின்வருவனவறறுள் இருநது பீனபாய் எவ்வபாறு ்தைபாரிப்பாய்? 

i) குவைபாவரபாப்ன்சின்  ii) ஐவேபாபுரபய்ல ப்ன்சீன் 
12. வகபாலஃப வியனயை விைக்குக. 
13. எத்தனபால மறறும் 2 – பமததில ப்ன்டன் -2- ஆல ஆகிைனவறறிலிருநது 2 – ஈத்தபாக்ஸி – 

2 – பமததில ப்ன்வடயனத ்தைபாரிக்கும் விலலிைம்ேனின் ப்தபாகுபபு முய்றக்கபான வவதிச் 
ேமன்்பாட்டியனத ்தருக. 
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14. 4 – பமததில ப்ன்ட்-2- ஈன் -1- ஆல ஐ ்தரும் ஆலடியஹடு, கபார்பாக்சிலிக் அமி்ம் மறறும் எஸ்டர 
ஆகிைனவறறின் வடிவயமபபுகயைத ்தருக. 

15. இயணமபாறறிைம் (பமட்டபா பமரேம்) என்்றபால என்ன? 2 – மீத்தபாக்ஸிபுரபவ்னின் 
இயணமபாறறிைஙகளுக்கபான IUPAC ப்ைர மறறும் வடிவயமபபுகயைத ்தருக. 

16. பின்வரும் மபாற்றஙகயை எவ்வபாறு நிகழ்த்த்பாம் ?
i. ப்ன்யேல குவைபாடியரலிருநது ப்ன்யேல ஆலகஹபால 
ii. ப்ன்யேல ஆலகஹபாலிருநது ப்ன்ேபாயிக் அமி்ம் 

17.	பின்வரும் வியனகயை நிய்றவு பேய்க. 
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 கிரபாம் வமபாவனபா யஹட்ரிக் ஆலகஹபாய், ஈ்தரில உள்ை பமததில பமக்னீசிைம் அவைபாயடடுன் 
வேரக்கும் வ்பாது STP ல 112 cm3 மீதவ்தயன பவளிவைறறுகி்றது. அவ்த ஆலகஹபா்பானது PCC 
யுடன் வியன்டுததும் வ்பாது கபார்யனல வேரமதய்தத ்தருகி்றது. அந்த கபார்யனல வேரமம் 
பவள்ளி ஆடி வேபா்தயனக்கு உட்்டுகி்றது. வேரமததியனக் கண்டறிக. 

19. பின்வரும் வியனயியன நிய்றவு பேய்க. 
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. பீனபாய் Zn துகளுடன் வபாய் வடிதது பின் புரய்ல குவைபாயரடுடன் வேரநது பிரீடல – கிரபாபட் 
ஆலயகல ஏற்ற வியனக்கு உட்்டுததும் வ்பாது வேரமம் A உருவபாகி்றது.  A யவ ஆக்சிஜவனற்றம் 
அயடைச் பேய்யும் வ்பாது B உருவபாகி்றது. A மறறும் B யைக் கண்டறிக. 

21.	 
CH3MgBr+

O

H3O+

A HBr
B

Mg / 
C

HCHO / H3O+
D

ஈத�  

A,B,C,D ஆகிைனவறய்றக் கண்டறிக. வமலும் வியனயியன பூரததி பேய்க. 
22. பின்வரும் வியனயில வியனப்பாருள் X மறறும் Y யைக் கண்டறிக. 

அசிட்யடல குவைபாயரடு X Ai) CH MgBr
ii) H O

 K Cr O3

3
+

2 2 7 →  →
அ�ல� கல�த

23. அசிட்டிலீயன எவ்வபாறு n – பியூட்யடல ஆலகஹபா்பாக மபாறறுவபாய்?
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24. பின்வரும் வியன வரியேயில A,B,X மறறும் Y ஆகிை வியைப்பாருட்கயைக் கண்டறிக. 

 

SOCl2 A
Mg

B

X Y

XCu / 573K

ஈத�
���ட� – 2 – ஆ�

25 3,3 – யட பமததில பியூட்டன் – 2 – ஆல ஐ அடர கந்தக அமி்ததுடன் வியன்டுததும் வ்பாது படட்ரபா 
மீய்தல எததிலீன் மு்தன்யம வியைப்பாருைபாக உருவபாகி்றது. ்தகுந்த வியன வழிமுய்றயைத 
்தருக.  

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 RC

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

அட�

ஆ��ஜேன�ற� 

அ���ஆ�கஹா� தயா��க

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�)

ஆலகைோல
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 

இப்பாடப்குதியை கற்றறிந்த பின் 
மபாணவரகள்,

·	 கபார்யைல் சேரமஙகயை ்தைபாரிக்கும் 
முக்கிை முய்றகயையும், அயவகளின் 
சவதிவியைகயையும் விவரித்தல். 

·	 கபார்யைல் சேரமஙகளின் கருக்கவர 
ப்பாருள் சேரக்யக வியைகளின் 
வியைவழி முய்றகயை விைக்கு்தல். 

·	 கபார்பாசிலிக் அமிலஙகள் மறறும் அவறறின் 
ப்றுதிகளின் ்தைபாரித்தல் மறறும் 
சவதிவியைகயை விவரித்தல். 

·	 ஆல்டியைடுகள், கீடசடபான்கள் மறறும் 
கபார்பாசிலிக் அமிலஙகளின் ்ைன்கயை 
்டடிைலிடு்தல்.

ஆகிை தி்றன்கயை மபாணவரகள் ப்றுவர.

கோர்பனைல் நேர்மஙகள் 
்மறறும் கோர்போகசிலிக 

அமிலஙகள்
அலகு

12

அடோல்ப் வோன் ந்பயர 

அடபால்ப வபான் ச்ைர என்்பார பெரமன் 
நபாடடியைச் சேரந்த சவதியிைல் 
ஆரபாய்ச்சி அறிஞர. இவர 1880 ம் ஆண்டு 
இன்டிசகபா ேபாைததியை ப்தபாகுதது  
1983 ல் அ்தன் வடிவ வபாய்்பாடடியையும் 
அளித்தபார. இவர சவதியிைல் 
ஆரபாய்ச்சிக்கபாை சநபா்ல் ்ரிசியை 
1905 ஆம் ஆண்டு ப்ற்றபார. ்தபாயலன் 
நி்றமிகள் யூரிக் அமில வழிப்பாருடகள் 
்பாலி அசிடடிலின்கள் மறறும் 
ஆக்சேபானிைம் உபபுகள் ஆகிையவ 
இவரின் அரிை கண்டறி்தல்கள் ஆகும்.  
்பாரபிடடியூசரடகள் எை அறிைப்டும் 
மசைவசிை மருததுகளின் மூலமபாை 
்பாரபிடயூரிக் அமிலததியை இவர யூரிக் 
அமிலததிலிருநது ஒரு வழிப்பாருைபாக 
கண்டறிநது அளித்தபார.
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்போட அறிமுகம்:
C

O
 ப்தபாகுதியை பகபாண்டுள்ை ்ல்சவறு கரிமச் சேரமஙகயை நபாம் நமது அன்்றபாட வபாழ்வில் 

கண்டுணரநது வருகிச்றபாம். ்தபாவரஙகள் மறறும் விலஙகிைஙகளில் கபாணப்டும் புசரபாடடீன்கள், 
கபாரச்பாயைடசரடடுகள் ச்பான்்ற உயிர மூலக்கூறுகள் கபார்யைல் ப்தபாகுதியைக் பகபாண்டுள்ைை. 
எடுததுக்கபாடடபாக, பிரிடபாக்ேபால் என்்து விடடமின் B யிலிருநது ப்்றப்டும் ஒரு ஆல்டியைடு ஆகும். 
இது இயண பநபாதிைபாக பேைல்்டுகி்றது. இயைகள், பநகிழிகள் மறறும் மருநதுப ப்பாருடகளில் 
கபார்யைல் சேரமஙகள் முக்கிை ்குதிபப்பாருடகைபாக கபாணப்டுகின்்றை. எடுததுக்கபாடடபாக 
ச்க்கயலட ்தைபாரிபபில் ஃ்பாரமபால்டியைடு ்ைன்்டுகி்றது, கபாய்ச்ேயல குய்றக்க ்ைன்்டுத்தப்டும் 
்பாரபாசிடடமபால் (P-அசிடயடசலற்றமயடந்த அமிசைபா பீைபால்) கபார்யைல் ப்தபாகுதியைக் 
பகபாண்டுள்ைது. இப்பாடப்குதியில் நபாம் ஆல்டியைடுகள், கீடசடபான்கள் மறறும் கபார்பாக்சிலிக் 
அமிலஙகளின் ப்பாதுவபாை ்தைபாரித்தல் அயவகளின் ்ண்புகள் மறறும் ்ைன்கயை கற்றறிசவபாம். 

12.1 ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களுககு ப்பயரிடுதல் 
நபாம் ஏறகைசவ ்திசைபா்றபாம் வகுபபில் IUPAC முய்றயின் அடிப்யடயில் கரிமச் 

சேரமஙகளுக்கு ப்ைரிடு்தயல கற்றறிநதுள்சைபாம். அவ்விதிமுய்றகயை ்ைன்்டுததி பின்வரும் 
கரிமச் சேரமஙகளுக்கு ப்ைரிடுசவபாம். 

நேர்மம் 
(ப்போதுப்ப்பயர, அன்மப்பு வோயப்்போடு, 

IUPAC ப்பயர)

IUPAC ப்பயரிடுதல்
இட அன்மவு 
எண்ணுடன் 
முன்பைோடடு

மூல 
வோர்தனத

முதன்ன்ம 
பின்பைோடடு

இரண்டோம் 
நினல 

பின்பைோடடு
்பாரமபால்டியைடு

H – CHO
பமத்தைல்

– பமத ஏன் அல்

அசிடடபால்டியைடு
CH3 – CHO

எத்தைல்
– எத ஏன் அல்

அக்சரபாலின் 
CH2 = CH – CHO

புரப – 2 – ஈைல் 
– புரப 2 – ஈன் அல்

குரடசடபாைபால்டியைடு 
CH3 – CH = CH – CHO

பியூட – 2- ஈைல் 
– பியூட 2 – ஈன் அல்

கிளிேரபால்டியைடு 
HO CH2 CH CHO

OH

2,3, - யட யைடரபாக்சி புரப்ைல் 

2,3 – 
யடயைடரபாக்சி புரப அன் அல்
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ப்ன்ேபால்டியைடு 
CHO

பியைல் பமத்தைல்

பியைல் பமத அன் அல்

அசிடசடபான் / யடபமததில் 
கீடசடபான் 

CH3 – CO – CH3
புரப்சைபான் 

– புரப அன் ஓன்

பமசியடல் ஆக்யேடு
(CH3)2C = CHCOCH3

4 – பமததில்ப்ன்ட-3-ஈன்-2-ஓன்
4 – பமததில் ப்ன்ட 3-ஈன் 2-ஓன்

பமததில் பியைல் கீடசடபான் 
C6H5 C CH3

O

அசிடசடபாபீசைபான் 
1 – பியைல் ஈத்தன் – 1 – ஓன் 

1 – பீயைல் ஈத அன் 1 – ஓன் 

யடபீயைல் கீடசடபான் 
C6H5 C C6H5

O
ப்ன்சேபாபிசைபான் 

யடபியைல் மீத்தசைபான் 

யடபீயைல் பமத ஏன் ஓன்

CH3 CH2 C CH2

O

CHO

3- ஆக்சேபாப்ன்டைல் 
3 – ஆக்சேபா ப்ன்ட அன் அல்

C H

COOH

O

2-்பாரயமல் ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் 

2-்பாரயமல் ப்ன்சீ - ஆயிக் 
அமிலம் 

CH3

O

3- பமததில் யேக்சைபாப்ன்ட – 2,4 – 
யடஈன் – 1 – ஓன் 

3 – பமததில் யேக்சைபா 
ப்ன்ட 2,4 – யடஈன் 1 – ஓன் 

* PIN– விருப்மபாை IUPAC ப்ைர
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தன் ்மதிப்பீடு 
i) பின்வரும் சேரமஙகளுக்கபாை IUPAC ப்ைரியை எழுதுக. 

i) CH3 CHO
ii) (CH3)2 C = CHCOCH3

iii)

O

iv ) (CH3)2 C (OH) CH2 CHO

ii) C H O5 10  என்்ற மூலக்கூறு வபாய்்பாடடிைபால் குறிபபிடப்டும் கீடசடபான்களுக்கு ேபாததிைமபாை 
அயைதது வடிவ மபாறறிைஙகள் மறறும் இடமபாறறிைஙகயை எழுதுக. 

12.2 கோர்பனைல் பதோகுதியின் அன்மப்பு 

கபார்யைல் கபார்ைபாைது   
O

C
  Sp2 இைக்கலப்யடந்த நியலயில் கபாணப்டுகி்றது. 

சமலும், கபார்ன் – ஆக்சிென் பியணப்பாைது, ஆல்கீன்களின் கபார்ன் – கபார்ன் இரடயடப 
பியணபய் ஒததுள்ைது. கபார்யைல் கபார்ைபாைது மூன்று Sp2 இைக்கலப்யடந்த 
ஆரபிடடபால்கயைப ்ைன்்டுததி மூன்று σ  பியணபபுகயை உருவபாக்குகி்றது. ஆல்டியைடுகளில், 
ஆக்சிெனுடன் ஒரு σ  பியணபபும் சமலும் யைடரென் மறறும் கபார்னுடன் ்தலபா ஒரு σ  பியணபபும் 
உருவபாகி்றது. கீடசடபான்களில் ஆக்சிெனுடன் ஒரு σ  பியணபபும் சமலும் கபார்ன்களுடன் மற்ற 
இரு σ  பியணபபுகள் உருவபாகின்்றை. ்டம் 12.1 ல் கபாடடிைவபாறு, சமறகுறிபபிடடுள்ை மூன்று σ  
பியணபபுகளும் ஒசர ்தைததில் அயமநதுள்ைை. கபார்னின் நபான்கபாவது இயணததி்ற எலக்டரபான் 
அ்தன் இைக்கலப்யடைபா்த 2P ஆரபபிடடபாலில் கபாணப்டுகி்றது. இந்த ஆரபபிடடபால் ்தைததிறகு 
பேஙகுத்தபாக கபாணப்டுகி்றது. சமலும், இது ஆக்சிெனின் 2P ஆரபபிடடபாலுடன் சமறப்பாருநதி ஒரு 
கபார்ன் – ஆக்சிென் π உருவபாக்குகி்றது. ஆக்சிென் அணுவபாைது இரு பியணபபில் ஈடு்டபா இரடயட 
எலக்டரபான்கயை பகபாண்டுள்ைது. இந்த எலக்டரபான்கள் அ்தன் மீ்தமுள்ை 2P ஆரபபிடடபால்களின் இடம் 
ப்றுகின்்றை.  இரண்டபாவது அதிக எலக்டரபான் கவர ்தன்யமயுயடை ்தனிமமபாை ஆக்சிெைபாைது, 
கபார்ன்  மறறும் ஆக்சிெனுக்கு இயடசை ்ஙகிடப்டடுள்ை எலக்டரபான்கயை ்தன்யை சநபாக்கி 
கவரகி்றது. எைசவ, பியணப்பாைது முயைவு ்தன்யம ப்றுகி்றது. இம் முயைவு ்தன்யமைபாைது 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்களில் வியைபுரியும் ்தன்யமக்கு கபாரணமபாக அயமகின்்றை. 

R

R
C O

R

R

C+ O :

C120°
�

�

�

�

�
O C O C120°

120°

120°

O

்படம் 12.1 கோர்பனைல் பதோகுதியின் வடிவன்மப்பு
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12.3  ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களின் ப்போதுவோை தயோரிப்பு முன்றகள் 
I. ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்கனை தயோரி்ததல் 
1.  ஆல்கைோல்களின் ஆகசிஜநைற்றம் ்மறறும் வினைநவக ்மோறறியோல் னைடரஜன் நீககம். 

ஆக்சிெசைற்றததின் ச்பாது, ஓரியணை ஆல்கைபால்கள் ஆல்டியைடுகயையும் ஈரியணை 
ஆல்கைபால்கள் கீடசடபான்கயையும் ்தருகின்்றை எை நபாம் ஏறகைசவ கற்றறிநச்தபாம்.  அமிலம் 
கலந்த Na Cr O  KMnO  PCC2 2 7 4, ,  ச்பான்்ற ஆக்சிெசைறறிகள் ஆக்சிெசைற்றததிறகு 
்ைன்்டுத்தப்டுகின்்றை. PCC யை ஆக்சிெசைறறிைபாக  ்ைன்்டுததும்ச்பாது ஆல்டியைடுகள் 
உருவபாகின்்றை. பி்ற ஆக்சிெசைறறிகள் உருவபாகும் ஆல்டியைடுகள் / கீடசடபான்கயை 
சமலும் ஆக்சிெசைற்றமயடைச் பேய்து கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தருகின்்றை (அலகு எண் 11 
ஆல்கைபால்களின் ஆக்சிெசைற்றம் - கபாண்க). 

Cu, Ag,  ச்பான்்ற உசலபாக வியையூக்கிகளின் வழிசை ஆல்கைபால்களின் ஆவியியை 
பேலுததும் ச்பாது அயவகள் ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயை ்தருகின்்றை. (அலகு எண் 11 
ஆலகைபால்களின் வியைசவக மபாறறிைபால் யைடரென் நீக்கம் – கபாண்க). 

2. ஆல்கீன்களின் ஓநேோன் ்பகுப்பு 
ஆல்கீன்களின் ஒடுக்க ஓசேபான் ்குபபிைபால் ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கள் 

உருவபாகுகின்்றை எை நபாம் ஏறகைசவ ்திசைபாரபாம் வகுபபில் கற்றறிநதுள்சைபாம். 
ஆல்கீன்கள் ஓசேபானுடன் வியைபுரிநது ஓசேபாயைடுகயைத ்தருகின்்றை. இயவகள் ப்தபாடரநது 

துத்தநபாகம் மறறும் நீரபால் பிைவிறகு உட்டடு ஆல்டியைடுகள் மறறும் (அல்லது) கீடசடபான்கயை 
்தருகின்்றை. துத்தநபாக தூைபாைது உருவபாகும் H2O2 யவ நீக்குகி்றது. இவ்வபாறு நீக்கப்டபாவிடில் 
உருவபாகும் ஆல்டியைடுகள்  / கீடசடபான்கள் சமலும் ஆக்சிெசைற்றமயடயும். 

CH3 CH = CH CH3 + O3 2 CH3 CHO +

O

O O

Zn / H2O H2 2OCH3 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�

+ H2 2O

இவ்வியையில், முயைை ஒலிஃபீன்கள் (terminal olefins) ஃ்பாரமபால்டியையட ஒரு வியை 
ப்பாருைபாக ்தருகின்்றை.

தன் ்மதிப்பீடு 
பின்வரும் ஆல்கீன்கயை ஒடுக்க ஓசேபான் பிைபபிறகு உட்டுததும் ச்பாது என்ை நிகழும்? 

1) புசரபாபீன்   2) 1-பியூடடீன்   3) ஐசேபாபியூடிலீன்

3. ஆல்னகன்களின் நீநரற்றம் 
40% நீரத்த கந்தக அமிலம் மறறும் 1% HgSO4 முன்னியலயில் ஆல்யகன்கள் நீசரற்றததிறகு 

உட்டடு ஆல்டியைடுகள் / கீடசடபான்கயை ்தருகின்்றை எை நபாம் ஏறகைசவ ் திசைபாரபாம் வகுபபில்  
கற்றறிநச்தபாம். 
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அ. அசிடடிலீன் நீநரற்ற்ததிறகு உட்படடு அசிடடோல்டினைனட்த  தருகி்றது. 

HC CH + H    OH H   C = C    OHHgSO4

H2SO4

H H

CH3    CHO

ஈ�ைத� ஈனா� எ�தன� 

மா��யமாத�

ஆ.  அசிடடிலீனை்த தவிர்தத பி்ற ஆல்னகன்கள் நீநரற்ற்மனடந்து கீடநடோன்கனை தருகின்்றை. 

CH3 C CH + H OH CH3 C = CH2
HgSO4

H2SO4

OH O

CH3 C CH3

�ர� – 1 – ஐ� ஈனா� 
�ர�பேனா� 

மா��யமாத�

4. கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் கோல்சியம் உப்புகளிலிருந்து ப்பறுதல் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் கபால்சிைம் உபபுகயை உலர கபாய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் 

ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயைத ்தைபாரிக்கலபாம். 
அ.  கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் கபால்சிைம் உபபுகள் மறறும் கபால்சிைம் ஃ்பாரசமட கலயவயை உலர 

கபாய்ச்சி வடிக்கும் ச்பாது ஆல்டினைடுகள் உருவபாகின்்றை. 

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.  ஃ்பாரமிக் அமிலதய்த ்தவிரத்த பி்ற கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் கபால்சிைம் உபபுகயை உலர 
கபாய்ச்சி வடிக்கும் ச்பாது சீரன்மயுள்ை கீடநடோன்கள் உருவபாகின்்றை. 

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. ஆல்டினைடுகனை தயோரி்ததல் 
1) நரோேன் முன்ட ஒடுகக வினை 
அ)  அமில குசைபாயரடுகயை, ச்ரிைம் ேல்ச்ட பகபாண்ட ப்சலடிைம் வியையூக்கி முன்னியலயில் 

யைடரெசைற்றமயடைச் பேய்து ஆல்டியைடுகயை ்தைபாரிக்கலபாம். இவ்வியை நரோேன்முன்ட 
ஒடுகக வினை எைப்டும். 

எடு்ததுககோடடு

CH3    C    Cl + H2 CH3    C     H + HCl

O O
Pd/ BaSO4

அ��ைட� �ேளாைர� ஆ��டா��ைஹ�

இவ்வியையில் ப்சலடிைம் வியைசவக மபாறறிக்கு நச்ேபாக ச்ரிைம் ேல்ச்ட பேைல்்டுகி்றது. 
எைசவ உருவபாகும் ஆல்டியைடுடபாைது சமலும் ஒடுக்கமயடநது ஆல்கைபாலபாக மபாற்றப்டுவது 
்தடுக்கப்டுகி்றது. ஃ்பாரமபால்டியையடயும் கீடசடபான்கயை இம்முய்றயியைப ்ைன்்டுததி 
்தைபாரிக்க இைலபாது.

2) ஸ்டீஃ்பனின் வினை 
ஆல்யகல் ேையைடுகயை, SnCl2/HCl  ்ைன்்டுததி ஒடுக்கமயடைச் பேய்யும் ச்பாது இமீன்கள் 

உருவபாகின்்றை. இயவகள் நீரபாற்குப்யடநது ஆல்டியைடுகயைத ்தருகின்்றை. 
+

32 H OSnCl /HCl
3 3 3(H)CH   C N CH    CH=NH CH    CHO� ����� ���� + NH3

3) ேயனைடுகளின் நதரந்த ஒடுகக வினை
யடஐசேபாபியூடயடல் அலுமினிைம் யைடயரடபாைது ஆல்யகல் ேையைடுகயை ஒடுக்கமயடைச் 

பேய்து இமீன்கயை உருவபாக்குகி்றது. இயவகள் நீரபாற்குப்யடநது ஆல்டியைடுகயைத ்தருகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

CH3 CH CH CH2 CNCH2
i)  AlH 2

ii) H2O
CH3 CH CH CH2 CHOCH2

ெஹ�� – 4 – ஈ�ைந��� ெஹ�� – 4- ஈன� 

(ஐேசா�
�ைட�)

இ. ப்பன்ேோல்டினைடு தயோரி்ததல்  
1.  படோலுவீன் ்மறறும் அதன் ப்பறுதிகனை, KMnO4 ச்பான்்ற வலியமைபாை ஆக்சிெசைறறிகயைக் 

பகபாண்டு ஆக்சிெசைற்றமயடைச் பேய்யும் ச்பாது  ் க்க ேஙகிலி ஆக்சிெசைற்றமயடநது ப்ன்ேபாயிக் 
அமிலதய்தத ்தருகி்றது. 

குசரபாயமல் குசைபாயரயட ஆக்சிெசைறறிைபாக ்ைன்்டுததும்ச்பாது படபாலுவீன், 
ப்ன்ேபால்டியையடத ்தருகி்றது. இவ்வியை எடோரட வினை என்று அயைக்கப்டுகி்றது. 
இவ்வியையில் அசிடடிக் அமில நீரிலி மறறும் CrO3 யையும் ்ைன்்டுத்தலபாம். 

CH3

+ CrO2Cl2
CS2

CH (OCr(OH)Cl2 2)

H3O+

CHO

ெம��� ெப��� ெப�சா��ைஹ� 
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படபாலுவீயை குசரபாமிக் ஆக்யேயடக் பகபாண்டு ஆக்சிெசைற்றமயடைச் பேய்யும் ச்பாது 
ப்ன்சிலிடின் யட அசிடசடட உருவபாகி்றது. இது நீரபாற்குப்யடநது ப்ன்ேபால்டியையடத ்தருகி்றது. 
2) கோடடர்மோன்  - கூச் வினை 

இவ்வியை பிரீடல் – கிரபாஃபட அயேசலற்ற வியையை ஒத்த ஒரு வியைைபாகும். இம்முய்றயில், 
Co மறறும் HCl வியைபுரிநது ் பாரயமல் குசைபாயரயட ஒத்த ஒரு வியை இயட நியலயைத ்தருகி்றது. 

CO, HCl

AlCl3 / CuCl

CHO

3) படோலுவீனிலிருந்து ப்பன்ேோல்டினைனட தயோரி்ததல் 
படபாலுவீனின் ்க்க ேஙகிலி குசைபாரிசைற்றத்தபால் ப்ன்ேபால் குசைபாயரடு உருவபாகி்றது இது 

நீரபாற்குப்யடநது ப்ன்ேபால்டியையடத ்தருகி்றது. 
CH3

Cl2 / hυ

CHCl2
H2O

373 K

CHO

ெடா��� ெப�சா� �ேளாைர� ெப�சா��ைஹ�

வணிகரீதியில் ப்ன்ேபால்டியையட ப்ருமைவில் ்தைபாரிக்க இம்முய்ற ்ைன்்டுகி்றது. 

ஈ. கீடநடோன்கனை்த தயோரி்ததல் 
1)  கீடநடோன்கள் 

அமில குசைபாயரடுகயை யட ஆல்யகல் கபாடமிைததுடன் வியை்டுததும் ச்பாது கீடசடபான்கள் 
உருவபாகின்்றை. 

எடு்ததுககோடடு

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) ீஃபீனைல் கீடநடோன்கனை்த தயோரி்ததல் 
ஃபிரீடல் – கிரபாஃபட அயேசலற்றம் 

அல்யகல் அயரல் கீடசடபான்கள் அல்லது யடஅயரல் கீடசடபான்கயைத ்தைபாரிக்க இம்முய்றசை 
சி்றந்த முய்றைபாகும். ப்ன்சீன் மறறும் கிைரவுறு ப்தபாகுதிகயைக் பகபாண்டுள்ை ப்ன்சீனின் 
ப்றுதிகயைக் பகபாண்சட இவ்வியை நிகழ்த்தப்டுகி்றது. 
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எடு்ததுககோடடு

CH3 C Cl +
 AlCl3

CO CH3

O

அ��ைட� �ேளாைர�
ெப��� அ��ேடாஃேனா�

C6H5 C Cl +
 AlCl3

CO C6H5

O

ெப�சா�� �ேளாைர�
ெப��� ெப�ேசாஃ�ேனா�

12.4 ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களின் இயற்பண்புகள் 
1.   இயற நினலன்ம:  அய்ற பவப்நியலயில்  ஃ்பாரமபால்டியைடு  வபாயுவபாகவும், அசிடடபால்டியைடு 

எளிதில் ஆவிைபாகும் திரவமபாகவும் உள்ைது. 11 கபார்ன் அணுக்கள் வயர பகபாண்ட மற்ற எல்லபா 
ஆல்டியைடுகளும் கீடசடபான்களும்  நி்றமற்ற திரவஙகைபாகவும், உைர கபார்ன் எண்ணிக்யக 
பகபாண்டயவ திண்மஙகைபாகவும் கபாணப்டுகின்்றை. 

2.  பகோதி நினலகள்: ஓபபிடத்தக்க மூலக்கூறு நிய்றகயை பகபாண்ட யைடசரபாகபார்ன்கள் மறறும் 
ஈ்தரகளுடன் ஒபபிடும்ச்பாது ஆல்டியைடுகளும், கீடசடபான்களும் அதிக பகபாதிநியலயை 
ப்றறுள்ைை. ஆல்டியைடுகளிலும், கீடசடபான்களிலும் இருமுயை-இருமுயை இயடயீடுகளின் 
கபாரணமபாக உருவபாகும் வலியம குய்றந்த மூலக்கூறு இயணசவ இ்தறகு கபாரணமபாக அயமகி்றது.

C
 
=

  
O C

 
=

  
O C

 
=

  
O

� � � �� �

இந்த -இருமுயை இயடயீடுகைபாையவ யைடரென் பியணபய்விட வலியம குய்றந்தயவ. 
மூலக்கூறுகளுக்கியடப்டட யைடரென் பியணபய் பகபாண்டுள்ை ஆல்கைபால்கள் மறறும் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளுடன் ஒபபிடும்ச்பாது  ஆல்டியைடுகளும், கீடசடபான்களும் மிகக் குய்றந்த 
பகபாதிநியலகயைக் பகபாண்டுள்ைை.

நேர்மம் மூலககூறு 
நின்ற

பகோதி 
நினல (K) நேர்மம் மூலககூறு 

நின்ற
பகோதி 

நினல (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. கனரதி்றன்
ஆல்டியைடு மறறும் கீடசடபான் ்டிவரியே சேரமஙகளின் ஆரம்் நியல மூலக்கூறுகைபாை  

ஃ்பாரமபால்டியைடு, அசிடடபால்டியைடு ம்றறும் அசிடசடபான் ச்பான்்ற மூலக்கூறுகள் நீருடன் 
யைடரென் பியணபய் உருவபாக்குவ்தபால் அயவ நீருடன் அயைதது  விகி்தஙகளிலும் கலக்கின்்றை.

கபார்ன் ேஙகிலியின் நீைம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க  ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்களின் 
கயரதி்றன்,  குய்றகி்றது.

C
 
=
  

O
R

R
H

      
H O

  
=

  
C

R

R

O

4. இருமுனை திருப்பு்ததி்றன்: 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்களிலுள்ை  கபார்யைல் ப்தபாகுதிைபாைது கபார்ன் மறறும் ஆக்ஸிென் 

அணுக்களுக்கியடசை இரடயட பியணபய் பகபாண்டுள்ைது. ஆக்ஸிென் அணுவபாைது கபார்ன் 
அணுயவவிட அதிக எலக்டரபான் கவரதி்றயை ப்றறிருப்்தபால், பியணபபிலுள்ை ் ஙகிடப்டட எலக்டரபான் 
இரடயடயை கவரநதிழுக்கி்றது, இ்தன் கபாரணமபாக கபார்யைல் ப்தபாகுதி முயைவுறுத்தப்டுகி்றது. 
எைசவ ஆல்டியைடுகளும் கீடசடபான்களும் இருமுயை திருபபுததி்றன்கயை ப்றறுள்ைை.

C O
� �

12.5 ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களின் நவதிப் ்பண்புகள் 
A) கருகவர நேரப்பு வினைகள் 

இவ்வயக வியைைபாைது ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்களின் மிகபப்பாதுவபாை 
வியைைபாகும். கபார்யைல் கபார்ன் அணுவபாைது சிறிைைவு சநரமின்சுயமயை ப்றறுள்ைது. CN− 
ச்பான்்ற கருகவர கபாரணிகள், இந்த கபார்யைல் கபார்ன் அணுயவத ்தபாக்குகின்்றை. இந்த கருகவர 
கபாரணிகள் அவறறின் ்தனித்த  எலக்டரபான் இரடயடயை ்ைன்்டுததி புதிை கபார்ன் - கருகவர 
கபாரணி ‘ σ ’ பியணபய் உருவபாக்குகின்்றை. அச்த சநரததில், கபார்ன் - ஆக்ஸிென் இரடயட 
பியணபபிலுள்ை இரண்டு எலக்டரபான்கள் அதிக எலக்டரபான் கவர்தன்யம பகபாண்ட ஆக்ஸிென் 
அணுவிறகு நகருகி்றது.  இ்தைபால் ஆல்கபாக்யேடு அைனி உருவபாக்கப்டுகி்றது. இச்பேைல்முய்றயில் 
கபார்ன் அணுவின் இைக்கலபபு sp2 இருநது sp3 ஆக மபாறுகி்றது.

R
C O

R

sp2

sp3

Nu
R

C

Nu

O

R

இன�கல�பைட�த கா�ப� நா��� அ�கா�ைச
 அய� 

இன�கல�பைட�த கா�ப�

இந்த நபான்முகி இயடநியலக் கூ்றபாைது நீர அல்லது அமிலத்தபால் புசரபாடடபாசைற்றம் ப்றறு 
ஆல்கைபாயல உருவபாக்குகி்றது.

                       
R

C

Nu

O

R

H

R

C

Nu

OH

R

ப்பாதுவபாக, கருகவர சேரபபு வியைகளில் கீடசடபான்கயை விட ஆல்டியைடுகள் அதிக 
வியைதி்றன் பகபாண்டயவகைபாக உள்ைை. ஆல்யகல் ப்தபாகுதிகளின் +I வியைவு மறறும் பகபாள்ளிட 
வியைசவ இ்தறகு கபாரணமபாக விைஙகுகின்்றை.
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எடு்ததுககோடடுகள் 
1) HCN நேர்ததல்:

கபார்யைல் கபார்ன்  மீ்தபாை CN− அைனியின் ்தபாக்கு்தயலத ப்தபாடரநது நிகழும் 
புசரபாடடபாசைற்றத்தபால் ேைசைபாயைடரின்கள் உருவபாகின்்றை.

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�ைர�
(அ��ட��ைஹ� சயேனாைஹ���) 

இந்த ேைசைபாயைடரின்கயை அமிலஙகயைக் பகபாண்டு நீரபாற்குதது யைடரபாக்ஸி 
அமிலஙகைபாக மபாற்ற முடியும். ேைசைபாயைடரின்களின் ஒடுக்கம் யைடரபாக்ஸி அமீன்கயை 
்தருகின்்றை.
2) NaHSO3

  நேர்ததல்

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� 

இந்த வியைைபாைது கபார்யைல் சேரமஙகயை பிரிதப்தடுக்கவும், தூய்யமைபாக்கவும் 
்ைன்்டுகி்றது. இதில் உருவபாை ய்ேல்ச்ட சேரமமபாைது நீரில் கயரயும் ்தன்யம பகபாண்டது. 
சமலும் அக்கயரேயல  கனிம அமிலஙகளுடன் வியைப்டுததும்ச்பாது கபார்யைல் சேரமஙகள் மீை 
உருவபாகின்்றை.
3) ஆல்கைோல் நேர்ததல்

அமில வியைசவக மபாறறி முன்னியலயில் ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயை இரண்டு 
ேமபாைஙகள் ஆல்கைபாலுடன்  வியைப்டுததும்ச்பாது அசிடடபால்கள் உருவபாகின்்றை. 

எடு்ததுககோடடு
HCl முன்னியலயில், அசிடடபால்டியையட, இரண்டு ேமபாைஙகள் பமத்தைபால் உடன் 

வியைப்டுததும்ச்பாது 1,1, - யடமீத்தபாக்ஸி ஈதச்தன் உருவபாகி்றது.

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)
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வினைவழி முன்ற

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) அம்ந்மோனியோ ்மறறும் அதன் ப்பறுதிகனை நேர்ததல் 
அம்சமபானிைபா மறறும் அ்தன் ப்றுதிைபாை 2H N-G

..
 ஆகிைவறய்ற கபார்யைல் சேரமததுடன் 

சேரக்கும்ச்பாது கருகவர சேரபபு வியை நிகழ்கி்றது. கபார்யைல் ஆக்ஸிென் அணுவபாைது 
புசரபாடடபாசைற்றம் ப்றறு பின்ைர நீக்க வியைக்கு உட்டுவ்தபால் கபார்ன் - யநடரென் இரடயட 
பியணபபு உருவபாகி்றது C = N G

இஙகு G என்்து –ஆல்யகல், அயரல், OH, NH , C H NH, NHCONH  etc...2 6 5 2  ச்பான்்றயவ

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 அம்ந்மோனியோ 
ப்பறுதி கோர்பனைல் ப்பறுதி வினைப்போருள் 

ப்பயர

         OH யைடரபாக்ஸிலமீன் N OHC = ஆக்யேம்

–NH2 யைடரசீன் N NH2=C யைடரசேபான்

    HN C6H5 பீயைல் யைடரசீன் N NHC = C
6
H

5
பீயைல் 

யைடரசேபான்
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NH C NH
2

O
பேமி கபார்யேடு

N NHC = C NH2

O பேமி 
கபார்சேபான்

NH

NO2

NO2

2,4-யட-யநடசரபா 
பீயைல் யைடரசீன் C = N NH

NO2

NO2

2,4-
யடயநடசரபா 

பீயைல் 
யைடரசேபான்

i) னைடரோகஸிலமீன் உடன் வினை 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கள், யைடரபாக்ஸிலமீனுடன் வியைபுரிநது ஆகனேம்கனை 

உருவபாக்குகின்்றை. 
எடுததுக்கபாடடு:

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) னைடரசீன் உடன் வினை 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கள், யைடரசீனுடன் வியைபுரிநது னைடரநேோன்கனை 

உருவபாக்குகின்்றை. 
எடுததுக்கபாடடு:

CH3

C = O + H2 N NH2 CH3 C = N NH2 + H2O

CH3
H+

CH3

அ��ேடா� ைஹ�ர�� அ��ேடா� ைஹ�ரேசா� 

iii) பீனைல் னைடரசீன் உடன் வினை 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கள், பீயைல் யைடரசீனுடன் வியைபுரிநது பீனைல் 

னைடரநேோன்கனை உருவபாக்குகின்்றை. 
எடுததுக்கபாடடு:

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 உடன் வினை 
i)  அலிஃ்பாடிக் ஆல்டியைடுகள், (ஃ்பாரமபால்டியைடு ்தவிர), ஈ்தரில் கயரந்த அம்சமபானிைபாவுடன் 

வியைபுரிநது ஆல்டிமீன்கயை உருவபாக்குகின்்றை.

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)  ஃ்பாரமபால்டியைடு, அம்சமபானிைபா  உடன் வியைபுரிநது பைக்்பா பமததிலீன் படடரபா அமீயை 
உருவபாக்குகி்றது. இச்சேரமம் யுநரோடநரோபின் எைவும் அயைக்கப்டுகி்றது.

 
6HCHO + 4 NH3 (CH2)6N4 + 6 H2O

பா�மா��ைஹ� ெஹ�சாெம���� ெடர�� 
அன்மப்பு 

N

H2C CH2

CH2

CH2

N

CH
2CH

2

N N

்பயன்கள்
(i) யுசரபாடசரபாபின் ஆைது சிறுநீரக ப்தபாறறு சநபாய்க்கு சிகிச்யேைளிக்க ்ைன்்டுகி்றது.
(ii)  கடடுப்டுத்தப்டட சூழ்நியலயில் யுசரபாடசரபாபியை யநடசரபா ஏற்றம் பேய்யும்ச்பாது RDX 

(Research and development explosive) எனும் பவடிப்பாருள் கியடக்கி்றது. இது யேக்சைபாயநட 
அல்லது யேக்சைபா டியர பமததிலீன் டியர யநடரமீன் எைவும் அறிைப்டுகி்றது. 

iii)  அசிடசடபான், அம்சமபானிைபா உடன் வியைபுரிநது  யடஅசிடசடபான் அமீயை ்தருகி்றது.

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)  ப்ன்ேபால்டியைடு, அம்சமபானிைபாவுடன் இயணநது சிக்கலபாை குறுக்க வியைப்பாருயை 
்தருகி்றது.

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

B) ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களின் ஆகஸிஜநைற்றம்
a) ஆல்டினைடுகளின் ஆகஸிஜநைற்றம் 

ஆல்டியைடுகள் எளிதில் ஆக்ஸிெசைற்றமயடநது மூல ஆல்டியைடிலுள்ை அச்த 
எண்ணிக்யகயிலபாை கபார்ன் அணுக்கயைக் பகபாண்ட கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகைபாக மபாறுகின்்றை. 
அமிலஙகலந்த K2Cr2O7, அமிலம் அல்லது கபாரஙகலந்த KMnO4 அல்லது குசரபாமிக் ஆக்யேடு ஆகிைை 
ப்பாதுவபாக ்ைன்்டுத்தப்டும் ஆக்ஸிெசைறறிகைபாகும். 
எடு்ததுககோடடு

 

CH3 C = O

OH
(o)

CH3 C OH
அ��டா��ைஹ� அ���� அ�ல� 

b) கீடநடோன்களின் ஆகஸிஜநைற்றம் 
கீடசடபான்கள் எளிதில் ஆக்ஸிெசைற்றமயடவதில்யல. இயவ தீவிர சூழ்நியலயில் அல்லது அடர.

HNO3, H
+/KMnO4, H

+/K2Cr2O7 ச்பான்்ற வலியம மிக்க ஆக்ஸிெசைறறிகளுடன் வியைபுரியும்ச்பாது 
கபார்ன்-கபார்ன் பியணபபு பிைக்கப்டடு மூல கீடசடபான்களிலுள்ை கபார்ன் அணுக்கயைவிட 
குய்றவபாை அணுக்கயைக் பகபாண்ட கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் கலயவ  உருவபாகி்றது.

HCOOH + CH3COOH
O

(O)
HNO3

CH3 C CH3

அ���� அ�ல�பா��� அ�ல� 
அட�

்போ்பீஃப் (Popoff’s) விதியினைக பகபாண்டு சீரயமைற்ற கீடசடபான்களின் ஆக்ஸிெசைற்றம் 
விைக்கப்டுகி்றது. இவ்விதிப்டி, சீரயமைற்ற கீடசடபான்கயை ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்யும்ச்பாது 
சிறிை ஆல்யகல் ப்தபாகுதியுடன் கீடசடபா ப்தபாகுதி இயணநதிருக்கும் வயகயில்  (C–CO) பியணபபு 
பிைவுறுகி்றது.

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) ஒடுகக வினைகள் 
(i) ஆல்கைோல்கைோக ஒடுகக்மனடதல் 

ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கள் எளிதில் ஆக்ஸிெசைற்றமயடநது முய்றசை ஓரியணை 
மறறும் ஈரியணை ஆல்கைபால்கயை உருவபாக்குகின்்றை என்்ய்த நபாம் முன்ைசர கற்றறிநச்தபாம். 
லிததிைம் அலுமினிைம் யைடயரடு (LiAlH4), மறறும் சேபாடிைம் ச்பாசரபா யைடயரடு (NaBH4) 
ஆகிைை மிகப ப்பாதுவபாக ்ைன்்டுத்தப்டும் ஒடுக்கும் கபாரணிகைபாகும். 
அ) ஆல்டினைடுகள், ஓரினைய ஆல்கைோல்கைோக ஒடுககப்்படுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

CH3    C  + 2 (H)

O

LiAlH4

H

CH3    CH2    OH

அ��டா��ைஹ� (1o)எ��� ஆ�கஹா� 

ஆ) கீடநடோன்கள், ஈரினைய ஆல்கைோல்கைோக ஒடுககப்்படுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு CH3 C CH3 + 2(H)

O

NaBH4

OH

CH3 3CH CH

அ��ேடா� (2o)ஐேசா�ேராைப� ஆ�கஹா� 

Pt, Pd, அல்லது Ni ச்பான்்ற உசலபாக வியைசவகமபாறறிகள் முன்னியலயில் யைடரெனுடன் 
வியைப்டுததியும் சமறகபாண் வியைகயை நிகழ்த்த முடியும். LiAlH4 மறறும் NaBH4 ஆகிைை ்தனித்த 
கபார்ன் – கபார்ன் இரடயட பியணபபுகள் மறறும் ப்ன்சீனில் உள்ை இரடயட பியணபபுகயை 
ஒடுக்குவதில்யல. α, β நிய்றவு்றபா ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்களில், LiAlH4 ஆைது C = C 
பியணபய் ஒடுக்கபாமல் C = O ப்தபாகுதியை மடடும் ஒடுக்குகி்றது.
ii) னைடநரோகோர்பைோக ஒடுகக்மனடதல் 

்தகுந்த ஒடுக்கும் கபாரணிகயைப ்ைன்்டுததுவ்தன் மூலம் ஆல்டியைடுகள் 
மறறும் கீடசடபான்களிலுள்ை  கபார்யைல் ப்தபாகுதியை பமததிலீன் ப்தபாகுதிைபாக ஒடுக்கி 
யைடசரபாகபார்ன்கயைப ப்்ற முடியும்.  

 O

4(H) C CH2 + H2O
ஒ���� 
கார� 

அ) கிைப்மன்ேன் ஒடுககம்: 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயை ஜிஙக் ் பா்தரேக் கலயவ மறறும் அடர யைடசரபாகுசைபாரிக் 

அமிலததுடன் சேரதது பவப்ப்டுததும்ச்பாது யைடசரபாகபார்ன்கள் ப்்றப்டுகின்்றை.  
எடு்ததுககோடடு 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) உல்ீஃப்-கிஷைர ஒடுககம்: 
ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயை  யைடரசீன் (NH2NH2) மறறும் சேபாடிைம் 

ஈத்தபாக்யேடுடன்  சேரதது பவப்ப்டுததும்ச்பாது யைடசரபாகபார்ன்கள் ப்்றப்டுகின்்றை.இதில் 
யைடரசீன் ஒடுக்கும் கபாரணிைபாகவும், சேபாடிைம் ஈத்தபாக்யேடு வியைசவக மபாறறிைபாகவும் 
்ைன்்டுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு 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� 
ஆல்டியைடுகள் (அல்லது) கீடசடபான்கள் மு்தலில் அவறறின் யைடரசேபான்கைபாக 

மபாற்றப்டுகின்்றை. இந்த யைடரசேபாயை வலியமமிகு கபாரததுடன் பவப்ப்டுததும்ச்பாது 
யைடசரபாகபார்ன்கள் உருவபாகின்்றை. 
(iii)  பிைகோல்கைோக ஒடுகக்மனடதல்: கீடசடபான்கயை, பமக்னீஷிைம் இரேக் கலயவ மறறும் 

நீர பகபாண்டு ஒடுக்கும்ச்பாது சீரயமயுள்ை யடைபால்கள் உருவபாகின்்றை, இயவ பிைகபால்கள் 
என்று அறிைப்டுகின்்றை.

 

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) நைநலோீஃ்போரம் வினை 

O

CH3 C
 ப்தபாகுதியைக் பகபாண்டுள்ை அசிடடபால்டியைடு மறறும் பமததில் கீடசடபான் 

சேரமஙகயை சைலென் மறறும் கபாரக் கலயவயுடன் சேரதது வியைப்டுததும்ச்பாது 
சைசலபாஃ்பாரம்கள் உருவபாகின்்றை. இது நைநலோீஃ்போரம் வினை எை அறிைப்டுகி்றது.

CH3–C–CH3

O

CCl3–C–CH3

O

CHCl3   +   CH3–C–ONa

O

NaOH
NaOH

3Cl2

E) ஆல்னகல்பதோகுதி ஈடு்படும் வினைகள்  
i) ஆல்டோல் குறுகக வினை

கபார்யைல் கபார்னுடன் இயணநதுள்ை கபார்ன் அணுவபாைது α - கபார்ன் என்்றைக்கப்டுகி்றது. α 
- கபார்னுடன் இயணநதுள்ை யைடரென் அணுவபாைது α - யைடரென் என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 

α - யைடரெயைக் பகபாண்டுள்ை இரண்டு ஆல்டியைடு அல்லது கீடசடபான் மூலக்கூறுகள், 
நீரத்த NaOH அல்லது KOH முன்னியலயில் ஒன்றியணநது β-யைடரபாக்ஸி ஆல்டியைடு (ஆல்டபால்) 
aல்லது β - யைடரபாக்ஸி கீடசடபாயை (கீடடபால்) ்தருகின்்றை. இவ்வியைைபாைது ஆல்டோல் குறுகக 
வினை என்்றயைக்கப்டுகி்றது. இந்த ஆல்டபால் அல்லது கீடடபால் ஆைது எளிதில் நீர மூலக்கூய்ற 
இைநது ஆல்டபால் குறுக்க வியைப்பாருடகைபாை α,β – நிய்றவு்றபா சேரமஙகயை ்தருகின்்றை.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   168XII U12-Carbonyl Compounds.indd   168 08-12-2021   23:47:4108-12-2021   23:47:41



169

அ)  அசிடடபால்டியையட நீரத்த NaOH உடன் பவப்்டுததும்ச்பாது β - யைடரபாக்ஸி 
பியுடரபால்டியையட  (அசிடடபால்டபால்)்தருகி்றது.

H

C + H CH2 CHO NaOH

O OH

CH3 CH CH2 CHOCH3

அ��டா�டா� 
3 –  ைஹ�ரா�� ���டனா� 

அ��டா��ைஹ� 

��ய

வினைவழி முன்ற 
அசிடடபால்டியைடின் ஆல்டபால் குறுக்க வியைைபாைது  மூன்று ்டிகளில் நிகழ்கி்றது. 

்படி 1 :   கபாரததின் உ்தவியுடன் α - னைடரஜன் அணுவோைது புசரபாடடபாைபாக நீக்கப்டடு கபார்ன் 
எதிரைனி உருவபாகி்றது.

HO
-
+ H - CH2 - CHO CH2 - CHO + H2O

்படி 2 :  இந்த கபார்ன் எதிரைனிைபாைது மறப்றபாரு அைனியு்றபா ஆல்டியைடிலுள்ை கபார்யைல் 
கபார்யை ்தபாக்கி ஆல்கபாக்யேடு அைனியை உருவபாக்குகி்றது.

H

CH3
 - C

 
+

   
CH2

 - CHO CH3 - CH- CH2 - CHO

O O

்படி 3 :  இவ்வபாறு உருவபாை ஆல்கபாக்யேடு அைனிைபாைது நீரிைபால் புசரபாடடபாசைற்றம் ப்றறு 
ஆல்டபாயல உருவபாக்குகி்றது.

CH3 -

O OH

+ OH -CH - CH2 - CHO CH3 - CH- CH2 - CHOH - OH

3 – ைஹ�ரா�� ���டன�

பவப்ப்டுததும்ச்பாது இந்த ஆல்டபால் வியரவபாக நீரநீக்கம் அயடநது α - β நிய்றவு்றபா 
ஆல்டியையட உருவபாக்குகி்றது.

CH3    CH = CH    CHO + H2OH+

OH H

CH   CH   CHOCH3

�ேரா�டனா��ைஹ� 
(��� – 2- ஈன�)

ii) குறுகக ஆல்டோல் குறுககம். 
இரண்டு பவவ்சவறு ஆல்டியைடுகள் அல்லது கீடசடபான்கள் அல்லது ஒரு ஆல்டியைடு 

மறறும் ஒரு கீடசடபானுக்கு இயடயிலும் ஆல்டபால் குறுக்க வியை நிகை முடியும். அத்தயகை ஆல்டபால் 
குறுக்க வியைைபாைது குறுகக ஆல்டோல் குறுகக வினை அல்லது கலப்பு ஆல்டோல் குறுகக வினை 
என்்றயைக்கப்டுகி்றது. ேபாததிைமுள்ை அயைதது குறுக்கவியை வியைப்பாருடகளும் கலயவைபாக 
கியடப்்தபாலும், அவறய்ற பிரிதப்தடுத்தல் எளி்தல்ல என்்்தபாலும் இந்த வியைைபாைது அதிக ் ைைற்றது.
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எடு்ததுககோடடு:

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)  ப்பன்ேோல்டினைடின் சில முககிய்மோை வினைகள்: 
i) கிபையேன்- ஸகிமிட குறுகக வினை: 

அய்றபவப்நியலயில், ப்ன்ேபால்டியைடபாைது, நீரத்த கபாரக் கயரேல் முன்னியலயில், 
அலிஃ்பாடிக் ஆல்டியைடு அல்லது பமததில் கீடபடபானுடன் வியைபுரிநது நிய்றவு்றபா ஆல்டியைடு 
அல்லது கீடசடபாயை உருவபாக்குகி்றது. இவ்வயக வியைைபாைது கிபைய்ேந ஸ்கிமிட குறுக்கவியை 
என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 
எடு்ததுககோடடு:

C6H5 CH = O + H2 CH CHO C6H5 CH = CH CHO + H2O
dil 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) கோன்னிேநரோ வினை: 
நீர அல்லது ஆல்கைபாலில் கயரந்த அடர கபாரக் கயரேல் முன்னியலயில் α - யைடரெயை 

ப்றறி்றபா்த ஆல்டியைடுகள், சுை ஆக்ஸிெசைற்றம் மறறும் ஒடுக்கததிறகு உட்டடு ஆல்கைபால் 
மறறும் கபார்பாக்சிலிக் அமில உபபு ஆகிையவ சேரந்த கலயவயை ்தருகின்்றை. இந்த வியைைபாைது 
கோன்னிேநரோ வினை என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 

ப்ன்ேபால்டியையட அடர NaOH (50%) உடன் வியைப்டுததும்ச்பாது ப்ன்யேல் 
ஆல்கைபாயலயும் சேபாடிைம் ப்ன்சேபாசைடயடயும் ்தருகி்றது.

 

C6H5CHO

C6H5CHO
+ 50% NaOH

C6H5CH2OH

C6H5COONa
+

ெப�ைச� ஆ�கஹா� 

ெப�சா��ைஹ� ேசா�ய� ெப�ேசாேய�

இந்த வியைைபாைது விகி்தக்கூறு சிய்தவு வியைக்கு எடுததுக்கபாடடபாகும்.
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கோன்னிேநரோ வினையின் வினைவழி முன்ற
கபான்னிேசரபா வியைைபாைது மூன்று ்டிகளில் நிகழ்கி்றது. 

்படி 1 : கபார்யைல் கபார்னின் OH - மீ்தபாை ்தபாக்கு்தல்.

 

C6H5 C H

O

C6H5 C H

OH

O

+ OH
ேவகமாக 

்படி 2 : யைடயரடு அைனி இடமபாற்றம் 

 

C6H5 C H

O

C6H5 C + C6H5CH2O

OH

O

OH

+ C6H5 - C - H

O
ெம�வாக 

ெப�சா��ைஹ� 

்படி 3 : அமில – கபார வியை.

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 

கபான்னிேசரபா வியைைபாைது α – யைடரெயை பகபாண்டிரபா்த ஆல்டியைடுகளுக்கபாை  சி்றபபு 
வியைைபாகும் . 
குறுகக கோன்னிேநரோ வினை 

இரண்டு பவவ்சவறு ஆல்டியைடுகளுக்கியடசை (இரண்டும் α யைடரெயை 
பகபாண்டிரபா்தயவ) கபான்னிேசரபா வியை நிகழும்ச்பாது அவ்வியைைபாைது குறுக்க கபான்னிேசரபா 
வியை என்்றயைக்கப்டுகி்றது.

C6H5   HCHO NaOH C6H5CH2OH  

ெப�சா��ைஹ� பா�மா��ைஹ� ெப�ைச� ஆ�கஹா� 
CHO +

ேசா�ய� ப�ேம

HCOONa+

குறுக்க கபான்னிேசரபா வியையில் அதிக வியைதி்றன் பகபாண்ட ஆல்டியைடபாைது 
ஆக்ஸிெசைற்றம் அயடகி்றது, குய்றந்த வியைதி்றன் பகபாண்ட ஆல்டியைடு ஒடுக்கமயடகி்றது.
3) ப்பன்ேோயின் குறுககம் 

ஒரு அசரபாசமடிக் ஆல்டியையட நீரத்த ஆல்கைபாலில் கயரந்த KCN கயரேலுடன் 
வியைப்டுததும்ச்பாது, யைடரபாக்ஸி கீடசடபான் உருவபாகி்றது. இவ்வியைைபாைது ப்ன்ேபாயின் 
குறுக்கம் என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 
எடு்ததுககோடடு: ப்ன்ேபால்டியைடபாைது ஆல்கைபாலில் கயரந்த KCN உடன் வியைப்டடு 
ப்ன்ேபாயியை ்தருகி்றது.

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) ப்பரகின் வினை 
ஒரு அசரபாசமடிக் ஆல்டியையட, ஒரு அலிஃ்பாடிக் அமில நீரிலியுடன் சேரதது ஒரு அமில 

நீரிலியுடன் ப்தபாடரபுயடை அமிலததின் சேபாடிைம் உபபின் முன்னியலயில் பவப்ப்டுததும்ச்பாது 
குறுக்க வியை நிகழ்நது ஒரு  α, β	நிய்றவு்றபா அமிலம் ப்்றப்டுகி்றது. இந்த வியைைபாைது ப்பரகின் 
வினை எை அறிைப்டுகி்றது. 
எடு்ததுககோடடு:

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) ந�ோபவ�கல் வினை

ெ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

பிரிடின் முன்னியலயில் ப்ன்ேபால்டியைடு ஆைது மசலபானிக் அமில மூலக்கூறுடன் குறுக்க 
வியைக்கு உட்டடு சின்ைமிக் அமிலதய்த ்தருகி்றது. இவ்வியையில் பிரிடின்,  கபார வியைசவக 
மபாறறிைபாக பேைல்்டுகி்றது.

6) அமீன்களுடன் வினை 
அமிலததின் முன்னியலயில், அசரபாசமடிக் ஆல்டியைடுகள், ஓரியணை அமீன்களுடன் 

(அலிஃ்பாடிக் அல்லது அசரபாசமடிக்) வியைப்டடு ஷிஃப கபாரதய்த ்தருகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

ெப�சா��ைஹ� 

C6H5    CH = O + H2 N    C6H5
H C6H5     CH= N    C6H5  +  H2O

அ��� ெப�சா� அ��� 
(�� கார�) 

7) மூவினைய அநரோந்மடிக அமீன்களுடன் குறுகக வினை 
வலியம மிகுந்த அமிலஙகள் முன்னியலயில், ப்ன்ேபால்டியைடபாைது  N, N – யடபமததில் 

அனிலீன் ச்பான்்ற அசரபாசமடிக் அமீன்களூடன் குறுக்க வியைக்கு உட்டடு டயரபீயைல் மீதச்தன் 
ேபாைதய்த உருவபாக்குகி்றது.

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) ப்பன்ேோல்டினைடின் எலகடரோன் கவர ்பதிலீடடு வினைகள்

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� 

அசிடநடோபீநைோனின் எலகடரோன் கவர ்பதிலீடடு வினை  
அசிடசடபாபீசைபான், யநடசரபா ஏற்ற கலயவயுடன் 

வியைப்டடு m – யநடசரபா அசிடசடபாபீசைபாயை 
்தருகி்றது.

12.6 ஆல்டினைடுகளுககோை நேோதனை
i) டோலன்ஸ வினைககோரணி நேோதனை

டபாலன்ஸ் வியைக்கபாரணி என்்து அம்சமபானிைபாவில் கயரந்த பவள்ளி யநடசரட 
கயரேலபாகும். ஒரு ஆல்டியையட  டபாலன்ஸ் வியைக்கபாரணியுடன் சேரதது பவப்்டுததும்ச்பாது 
உசலபாக பவள்ளி வீழ்்டிவபாவ்தபால் ்ை்ைப்பாை பவள்ளி ஆடி உருவபாகி்றது.  இந்த வியைைபாைது 
ஆல்டியைடுகளுக்கபாை பவள்ளி ஆடி நேோதனை என்்றயைக்கப்டுகி்றது.

 

CH3 CHO + 2 [Ag(NH3)2]+ + 3OH- CH3COO-  + 4NH3 + 2Ag + 2H2O

ெவ��

ii) ீஃப்பல்லிங கனரேல் நேோதனை
ேமகைஅைவு பகபாண்ட ஃப்ல்லிங கயரேல் - A (நீரிை கபாப்ர ேல்ச்ட கயரேல்) ஃப்ல்லிங 

கயரேல் - B (கபாரஙகலந்த சேபாடிைம் ப்பாடடபாசிைம் டபாரசடபாசரட கயரேல்- சரபாபேல்சல உபபு) 
ஆகிைவறய்ற ஒன்்றபாக கலநது ஃப்ல்லிங கயரேல் ப்்றப்டுகி்றது.   ஆல்டியையட ஃப்ல்லிங 
கயரேலுடன் சேரதது பவப்ப்டுததும்ச்பாது அடர நீல நி்ற கயரேலபாைது பேநநி்ற வீழ்்டிவபாக (குபரஸ் 
ஆக்யேடு) மபாறுகி்றது.

 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) ப்பனிடிகட கனரேல் நேோதனை
ப்னிடிக்ட கயரேல் என்்து CuSO4 , சேபாடிைம் சிடசரட மறறும் NaOH ஆகிையவ கலந்த 

கலயவைபாகும். இதிலுள்ை Cu2+ அைனிகள் ஆல்டியைடுகைபால் ஒடுக்கப்டடு பேநநி்ற கு்ரஸ் 
ஆக்யேடு வீழ்்டிவபாகி்றது.

                           

CH3 CHO + 2Cu2+ + 5OH- CH3COO- + Cu2O    + 3H2O

(�ல�) (�வ��)

iv) ஷீஃப் கோரணி நேோதனை: 
நீரத்த ஆல்டியைடு கயரேல்கயை ஷிஃப வியைக்கபாரணியுடன் (சரபாேனிலின் 

யைடசரபா குசைபாயரடு நீரில் கயரக்கப்டடு, SO2 பேலுததி அ்தன் சிவபபு நி்றம் நி்றமிைக்கச் 
பேய்ைப்டுகி்றது) சேரக்கும்ச்பாது அ்தன் சிவபபு நி்றம் மீை உருவபாகி்றது. இந்த சேபா்தயைைபாைது   
ஆல்டியைடுகளுக்கபாை ஷீஃப் நேோதனை எை அறிைப்டுகி்றது. கீடசடபான்கள் இந்த சேபா்தயையை 
்தருவதில்யல. ஆைபால், அசிடசடபான் பமதுவபாக இந்த சேபா்தயைக்கு உட்டுகி்றது. 
12.7 ஆல்டினைடுகள் ்மறறும் கீடநடோன்களின் ்பயன்கள் 
ீஃ்போர்மோல்டினைடு 
(i)	 	ஃ்பாரமபால்டியைடின் 40% நீரிை கயரேலபாைது ீஃ்போர்மலின் என்்றயைக்கப்டுகி்றது. இது 

உயிரிைல் மபாதிரிகயை ்்தப்டுத்த ்ைன்்டுகி்றது.
(ii)	 	ஃ்பாரமலின் கடிைமபாக்கும் தி்றயைப ப்றறிருப்்தபால், ச்தபால் ் ்தனிடு்தலில் ் ைன்்டுத்தப்டுகி்றது.
(iii)	 	பவப் இறுகு பிைபாஸ்டிக்கபாை ச்க்யலட ்தைபாரிபபில் ஃ்பாரமலின்  ் ைன்்டுகி்றது. இது பீைபால் 

மறறும் ஃ்பாரமலியை பவப்ப்டுததி ப்்றப்டுகி்றது.
அசிடடோல்டினைடு 
(i)	 	கண்ணபாடியின் மீது பவள்ளி பூச்யே உருவபாக்க அசிடடபால்டியைடு ்ைன்்டுகி்றது.
(ii)	 	் பாரபால்டியைடு, மருததுவததுய்றயில் மசைபாவசிை மருந்தபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
(iii)	 	அசிடடிக் அமிலம், எததில் அசிடசடட ச்பான்்ற கரிம சேரமஙகளின் ப்தபாழிறமுய்ற ்தைபாரிபபில் 

அசிடடபால்டியைடு ்ைன்்டுகி்றது.
 அசிடநடோன் 
(i)	 	புயகயில்லபா பவடிப்பாருள் ( கபாரயடட) ்தைபாரிபபில் அசிடசடபான்  கயரப்பாைபாக ் ைன்்டுகி்றது. 
(ii)	 	இது, நகபபூச்சு நீக்கிைபாக ்ைன்்டுகி்றது.
(iii)	 	இது ேல்ஃச்பாைபால் எனும் மசைபாவசிை மருநது ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது.
(iv)	 	இது ப்பரஸப்பகஸ எனும் பவப் இைகு பிைபாஸ்டிக் ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. 
ப்பன்ேோல்டினைடு
(i)	 	இது நறுமணமூடடும் ப்பாருைபாக ்ைன்்டுகி்றது.
(ii)	 	இது வபாேயை திரவிைஙகளில் ்ைன்்டுகி்றது.
(iii)	 	இது சின்ைமபால்டியைடு, சின்ைமிக் அமிலம், ப்ன்ேபாயில் குசைபாயரடு ச்பான்்ற ்ல கரிம 

சேரமஙகள் ்தைபாரிபபில் துவக்க வியைபப்பாருைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
அநரோந்மடிக கீடநடோன்கள் 
(i)	 	அசிடசடபாபீசைபான் வபாேயை திரவிைஙகள் ்தபாைபாரிபபிலும், ஹீஃப்நைோன் எனும் ப்ைரில் 

மசைபாவசிை மருந்தபாகவும் ்ைன்்டுகி்றது. 
(ii)	 	ப்ன்சேபாபீசைபான் வபாேயை திரவிைஙகள் ்தைபாரிபபிலும், ப்பன்னேடரோல் கண்்மருந்து 

்தைபாரிபபிலும் ்ைன்்டுகி்றது.
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கோர்போகசிலிக அமிலஙகள்
அறிமுகம்

-COOH எனும் கபார்பாக்சில் வியைச்பேைல் ப்தபாகுதியை பகபாண்டுள்ை கபார்ன் சேரமஙகள் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் என்்றயைக்கப்டுகின்்றை. கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதி என்்து கபார்யைல் 
ப்தபாகுதி 

O

C   மறறும் யைடரபாக்ஸி ப்தபாகுதி (-OH) ஆகிைவறறின் கூடுயக ஆகும். 

எனினும், கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதிைபாைது ்தைக்சக உரித்தபாை சி்றபபுப ்ண்புகயைப ப்றறுள்ைது. 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகைபாையவ, கபார்பாக்சில் கபார்ன் அணுவுடன் இயணநதுள்ை ஆல்யகல் 
அல்லது அயரல் ப்தபாகுதிகயைப ப்பாருதது அலிஃ்பாடிக் (R – COOH) சேரமமபாகசவபா அல்லது  
அசரபாசமடிக் (Ar – COOH) சேரமமபாகசவபா இருக்கலபாம். அலிஃ்பாடிக் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளில் 
சில உைர கபார்ன் எண்ணிக்யக (C12 மு்தல்  C18 வயர) மூலக்கூறுகள் இைறயக பகபாழுபபுகளில் 
கிளிேரபால் எஸ்டரகைபாக கபாணப்டுகின்்றை., இயவ பகபாழுபபு அமிலஙகள் எை அறிைப்டுகின்்றை.

12.8 கோர்போகசிலிக அமிலஙகனை IUPAC ப்பயரிடுதல்

சேரமம்  
ப்பாதுபப்ைர, அயமபபு, IUPAC 

ப்ைர

IUPAC ப்ைர
இட 

எண்ணுடன் 
முன்பைபாடடு

மூலச் 
பேபால்

மு்தன்யம 
பின்பைபாடடு

இரண்டபாம் 
பின்பைபாடடு

ஃ்பாரமிக் அமிலம்
HCOOH

பமத்தைபாயிக் அமிலம்
– பமத ஏன் ஆயிக் 

அமிலம் 

அசிடடிக் அமிலம்

CH3COOH
எத்தைபாயிக் அமிலம்

– எத ஏன் ஆயிக் அமிலம் 

ஐசேபாபியுடரிக் அமிலம்

(CH3)2CHCOOH
2 -பமததில்புரப்ைபாயிக் அமிலம்

2 – பமததில் புரப ஏன் ஆயிக் அமிலம் 

பீயைல் அசிடடிக் அமிலம்

CH2COOH

2-பீயைல் எத்தைபாயிக் அமிலம்

2 – பியைல் எத ஏன் ஆயிக் அமிலம் 
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ஆக்்பாலிக் அமிலம்
HOOC - COOH  

ஈதச்தன்-1,2-யடைபாயிக் அமிலம்

– ஈத ஏன்
1,2 – 

யடைபாயிக் 
அமிலம் 

மசலபானிக் அமிலம்

HOOC-CH2-COOH
புரபச்ன்-1,3- யடைபாயிக் அமிலம்

– புரப் ஏன்
1,.3 – 

யடைபாயிக் 
அமிலம் 

ேக்ஸினிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)2-COOH

பியுடசடன்-1,4-யடைபாயிக் அமிலம்
– பியூட ஏன்

1, 4 – 
யடைபாயிக் 

அமிலம் 

குளுடடபாரிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)3-COOH

ப்ன்சடன்-1,5-யடைபாயிக் அமிலம்
– ப்ன்ட ஏன்

1,5 – 
யடைபாயிக் 

அமிலம் 

அடிபபிக் அமிலம்
HOOC-(CH2)4-COOH

பைக்சேன்-1,6-யடைபாயிக் அமிலம்
– பைக்ஸ் ஏன்

1,6 –
டையாயிக் 

அமிலம் 

12.9 கோர்போகசில் பதோகுதியின் அன்மப்பு: 
கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதிைபாைது ஒரு்தை அயமபபில் உள்ைது.– COOH ப்தபாகுதியில் உள்ை யமை 

கபார்ன் அணுவும், இரண்டு ஆக்ஸிென் அணுக்களும் sp2 இைக்கலபபில் உள்ைை. 
கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதியின் கபார்ன் அணுவிலுள்ை மூன்று sp2 இைக்கலபபு ஆரபிடடபால்களில், 

இரண்டு ஆரபிடடபால்கள் ஒவ்பவபாரு ஆக்ஸிென் அணுவிலுள்ை ஒரு sp2 இைக்கலபபு ஆரபிடடபாலுடன் 
சமறப்பாருநதுகின்்றை. அச்த சநரததில் கபார்னில் மீ்தமுள்ை  ஒரு sp2 இைக்கலபபு ஆரபிடடபாைபாைது 
யைடரெனின் S-ஆரபிடடபாலுடசைபா, அல்லது ஆல்யகல் ப்தபாகுதியிலுள்ை கபார்னின் இைக்கலபபு 
ஆரபிடடபாலுடசைபா சமறப்பாருநதி மூன்று s- பியணபபுகயை உருவபாக்குகின்்றை. இரண்டு 
ஆக்ஸிென் அணுக்கள் மறறும் கபார்ன் அணுவில் இைக்கலபபில் ்ஙசகறகபா்த p – ஆரபிடடபால்கள்   
பியணபபுகைபால் உருவபாக்கப்டட அயமபபிறகு பேஙகுத்தபாக அயமநதுள்ைை. 

இந்த மூன்று p – ஆரபிடடபால்களும் ஒன்றுக்பகபான்று இயணைபாக இருப்்தபால் ஒரு  
π- பியணபய் உருவபாக்குகின்்றை. இந்த  π- பியணப்பாைது ஒரு பு்றம் கபார்ன் மறறும் ஆக்ஸிென் 
அணுக்களுக்கியடசையும், மறப்றபாரு பு்றம் கபார்ன் மறறும் OH ப்தபாகுதியிலுள்ை ஆக்ஸிென் 
அணுக்களுக்கியடசையும் ்குதிைைவு  உள்ைடஙகபாத ்தன்யமயியை ப்றறுள்ைது. அ்தபாவது, 
RCOOH ஐ பின்வரும் இரு வடிவயமபபுகளின் உடனியேவு இைக்கலப்பாக குறிபபிட முடியும்.
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R - C

O :

O - H

R - C

O :

O - H

உடனியேவு அயமபபுகளின் கபாரணமபாக கபார்பாக்சிலிக் கபார்ன் அணுவபாைது, கபார்யைல் 
கபார்யை விட குய்றந்த கருகவர ்தன்யமயியைப ப்றறுள்ைது. அ்தபாவது,  யைடரபாக்ஸி 
ப்தபாகுதியிலுள்ை ஆக்ஸிென் அணுவிலுள்ை ்தனித்த இரடயட எலக்டரபான்கள் உள்ைடஙகபா 
்தன்யமயை ப்றறுள்ைை.

12.10 கோர்போகசிலிக அமிலஙகனை தயோரிககும் முன்றகள் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தைபாரிக்கும் சில முக்கிைமபாை முய்றகள் பின்வருமபாறு : 

1. ஓரினைய ஆல்கைோல்கள் ்மறறும் ஆல்டினைடுகளிலிருந்து 
ப்பாடடபாசிைம் ப்ரமபாஙகசைட (அமில அல்லது கபார ஊடகததில்), ப்பாடடபாசிைம் யடகுசரபாசமட 

(அமில ஊடகததில்) ச்பான்்ற ஆக்ஸிெசைறறிகயைக் பகபாண்டு, ஓரியணை ஆல்கைபால்கள் மறறும் 
ஆல்டியைடுகயை எளி்தபாக ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்து கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகைபாக மபாற்ற  முடியும். 
எடு்ததுககோடடு

 
(O)

H+/ K2Cr2O7

(O)எ��� ஆ�கஹா� அ��டா��ைஹ� அ���� அ�ல� 

CH3CH2OH CH3CHO CH3COOH

 
2. ன�டனரல்கனை நீரோற்பகு்ததல் 

அமிலஙகள் அல்லது கபாரஙகயைக் பகபாண்டு யநடயரல்கயை நீரபாற்குப்்தன் மூலம் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் ப்்றப்டுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

 

CH3 C N + 2H2O CH3COOH      +    NH3
H+

ெம��� சயைன� அ���� அ�ல 

3. எஸடரின் அமில நீரோற்பகு்ததல் 
நீரத்த கனிம அமிலஙகயைக் பகபாண்டு எஸ்டரகயை நீரபாற்குப்்தன் மூலம் கபார்பாக்சிலிக் 

அமிலஙகள் ப்்றப்டுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

  

CH3 C OC2H5 + H2O CH3
H+

அ���� அ�ல� 

C OH    +    C2H5OH

எ��� ஆ�கஹா� 

O O

எ��� அ��ேட� 

4. கிரிகைோரடு வினைககோரணியிலிருந்து 
கிரிக்ைபாரடு வியைக்கபாரணிைபாைது கபார்ன் யடைபாக்யேடுடன் (உலர ்னிக்கடடி)  

வியைபுரிநது கபார்பாக்சிலிக் அமில உபபுகயை உருவபாக்குகின்்றை, இவறய்ற கனிம அமிலஙகயைக் 
பகபாண்டு நீரபாற்குக்கும்ச்பாது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் கியடக்கின்்றை. 
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எடு்ததுககோடடு

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�

ஒசர ஒரு கபார்யைக் பகபாண்டிருப்்தபால் ஃ்பாரமிக் அமிலதய்த கிரிக்ைபாரடு 
வியைக்கபாரணியிலிருநது ்தைபாரிக்க இைலபாது.
5. அனேல்நைனலடுகள் ்மறறும் அமில நீரிலிகனை நீரோற்பகு்ததல் : 
a) அமில குசைபாயரடுகயை நீரபாற்குக்கும்ச்பாது அயவ கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தருகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

  

CH3 C Cl + H2O

அ��ைட� �ேளாைர� 
O

CH3 C OH    +    HCl

O
அ���� அ�ல�  

b) அமில நீரிலிகயை  நீரபாற்குக்கும்ச்பாது அயவ கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தருகின்்றை. 
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. ஆல்னகல் ப்பன்சீனின் ஆகஸிஜநைற்றம் 
ஆல்யகல் ப்ன்சீன்கயை குசரபாமிக் அமிலம் அல்லது அமில அல்லது கபாரஙகலந்த 

ப்பாடடபாசிைம் ப்ரமபாஙகசைடயட பகபாண்டு வலியமைபாக ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்து  அசரபாசமடிக் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தைபாரிக்க முடியும்.  ்க்கச் ேஙகிலியின் நீைதய்த ேபாரபாமல் முழுயமைபாக 
ஆக்ஸிெசைற்றமயடநது –COOH ப்தபாகுதிைபாக மபாறுகி்றது.  

எடு்ததுககோடடு  
CH3

OH-/KMnO4

COOH

ெடா��� 

3(O)

ெப�சா�� அ�ல� 
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தன் ்மதிப்பீடு 
1)   n-புரபய்ல் ப்ன்சீயை H+ / KMnO4 பகபாண்டு ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்யும்ச்பாது 

நிகழ்வப்தன்ை? 
2)  கிரிக்ைபாரடு வியைக்கபாரணியை ்ைன்்டுததி ப்ன்ேபாயிக் அமிலதய்த எவ்வபாறு 

்தைபாரிப்பாய்?

12.11 கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் இயற்பண்புகள். 
i)  ஒன்்து கபார்ன் அணுக்கள் வயர பகபாண்ட அலிஃ்பாடிக் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் நி்றமற்ற 

கபாரபநடியுயடை திரவஙகைபாகும். உைர கபார்ன் எண்ணிக்யக பகபாண்டயவ மணமற்ற 
பமழுகுத ்தன்யம பகபாண்ட திண்மஙகைபாகும். 

ii)  ஒபபிடத்தக்க மூலக்கூறு நிய்றகள் பகபாண்ட ஆல்டியைடுகள், கீடசடபான்கள் ம்றறும் 
ஆல்கைபால்கயை ஒபபிடும்ச்பாது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் அதிக பகபாதிநியலயை 
ப்றறுள்ைை. கபார்பாக்சிலிக் அமில மூலக்கூறுகளுக்கியடப்டட யைடரென் பியணபபுகைபால் 
உருவபாகும் மூலக்கூறுகள் இயணசவ இ்தறகு கபாரணமபாகும்.

C
R

O H O

OHO
R C

மூலக்கூறுகளுக்கியடப்டட யைடரென் பியணபபு
உண்யமயில்  ப்ரும்்பாலபாை  கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் ஆவி நியலயில் இரு்டி 

மூலக்கூறுகைபாக கபாணப்டுகின்்றை. 
iii)  குய்றந்த கபார்ன் எண்ணிக்யக (நபான்கு கபார்ன் அணுக்கள் வயர) பகபாண்ட அலிஃ்பாடிக் 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் நீருடன் யைடரென் பியணபபுகயை உருவபாக்குவ்தபால் 
நீரில் கயரகின்்றை. உைர கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் யைடசரபா கபார்ன் ்குதியின் 
அதிகரிக்கப்டட நீரபவறுக்கும் ்தன்யம கபாரணமபாக அயவ நீரில் கயரவதில்யல. எளிை 
அசரபாசமடிக் கபார்பாக்சிலிக் அமிலமபாை ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் நீரில் கயரவதில்யல. 

iv)  வினிகர என்்து நீரில் உள்ை 6 மு்தல் 8%  வயரயிலபாை அசிடடிக் அமில கயரேலபாகும். 
தூை அசிடடிக் அமிலமபாைது “உய்ற அசிடடிக் அமிலம்” என்்றயைக்கப்டுகி்றது. ஏபைனில் 
இவறய்ற குளிரவிக்கும் ச்பாது ்னிக்கடடி ச்பான்்ற ்டிகஙகயை உருவபாக்குகின்்றை.  நீரத்த 
அசிடடிக் அமிலதய்த 289.5 K பவப்நியலக்கு குளிரவிக்கும்ச்பாது அது உய்றநது ்னிக்கடடி 
ச்பான்்ற ்டிகஙகயை உருவபாகின்்றை. நீர திரவநியலயிசலசை இருப்்தபால் வடிகடடி 
நீக்கப்டுகி்றது. இச்பேைல்முய்றைபாைது மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்டடு உய்ற அசிடடிக் 
அமிலம் உருவபாகி்றது. 

12.12 கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் நவதிப் ்பண்புகள்.
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளிலுள்ை கபார்யைல் ப்தபாகுதிைபாைது உடனியேவில் ஈடு்டுவ்தபால், 

ஆல்டியைடுகள் மறறும் கீடசடபான்கயைப ச்பால C = O கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் கபார்யைல் 
ப்தபாகுதிக்கபாை சி்றபபுப ்ண்புகயை ப்றறிருக்கவில்யல.  

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் வியைகயை பின்வருமபாறு வயகப்டுத்தலபாம்: 
A) O – H பியணபபு பிைவுறும் வியைகள். 
B) C – OH பியணபபு பிைவுறும் வியைகள்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   179XII U12-Carbonyl Compounds.indd   179 08-12-2021   23:47:4508-12-2021   23:47:45



180

C)  – COOH  ப்தபாகுதி ்ஙசகறகும் வியைகள்

D) யைடசரபாகபார்ன் ்குதி ்ஙசகறகும் ்திலீடடு வியைகள்.

A) O – H பினைப்பு பிைவுறும் வினைகள். 
 i) உநலோகஙகளுடன் வினை: 

Na, Mg, Zn ச்பான்்ற வியைததி்றன் மிக்க உசலபாகஙகளுடன் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் 
வியை்டடு யைடரென் வபாயுயவ பவளிசைறறி உபபுகயைத ்தருகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு 

 
அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

C OH   +   2Na C ONa   + H2

OO

2 CH3 2 CH3

2) கோரஙகளுடன் வினை 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் கபாரஙகளுடன் வியைப்டடு அவறய்ற நடுநியலைபாக்குவ்தன் மூலம் 

உபபுகயை ்தருகின்்றை.
எடு்ததுககோடடு 

CH3 C OH   +  NaOH CH3 C ONa  + H2O

O O

அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

3)  கோர்பநைடடுகள் ்மறறும் ன்பகோர்பநைடடுகளுடன் வினை (கோர்போகசிலிக அமில 
பதோகுதிககோை நேோதனை) 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள், கபார்சைடடுகள் மறறும் ய்கபார்சைடடுகயை சிய்தப்்தபால் 
நுயரத்த ப்பாஙகு்தலுடன் கபார்ன் யட ஆக்யேடு பவளிசைறுகி்றது. 
எடு்ததுககோடடு 

அ���� அ�ல� ேசா�ய� அ��ேட� 

C OH + Na2CO3 C ONa + CO2 

OO

2CH3 2CH3 + H2O

4) அனை்தது கோர்போகசிலிக அமிலஙகளும் நீல நி்ற லிட்மஸ தோனை சிவப்்போக ்மோறறுகின்்றை. 
B)  C – OH பினைப்பு பிைவுறும் வினைகள். 
1) PCl5, PCl3 ்மறறும் SOCl2 உடன் வினை:

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் யைடரபாக்ஸில் ப்தபாகுதிைபாைது, ஆல்கைபால் ப்தபாகுதியைப 
ச்பாலசவ நடநதுபகபாள்கின்்றை, சமலும், PCl5, PCl3 மறறும் SOCl2 ஆகிைவறறுடன் 
வியைப்டுததும்ச்பாது குசைபாரின் அணுக்கைபால் எளிதில்  ்திலீடு பேய்ைப்டுகி்றது. 
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எடு்ததுககோடடு 

 

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) ஆல்கைோல்களுடன்  வினைகள் ( எஸடரோககல்) 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை அடர. H2SO4 அல்லது உலர HCl வபாயு முன்னியலயில் 

ஆல்கைபால்களுடன் சேரதது பவப்்டுததும்ச்பாது எஸ்டரகள் உருவபாகின்்றை. இது ஒரு 
மீள்வியைைபாகும், சமலும் இது எஸ்டரபாக்கல் என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 
எடு்ததுககோடடு 

O

C OH + C
2
H

5
OH

H+
C OC

2
H

5
 + H

2
O

O

C6H5 C6H5

ெப�சா�� அ�ல� எ��� ெப�ேசாேய  

எஸடரோககல் வினையின் வினைவழி முன்ற: 
எஸ்டரபாக்கல் வியைைபாைது பின்வரும் ்டிகளில் நிகழ்கி்றது.

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 பதோகுதி ஈடு்படும் வினைகள்
1) ஒடுககம்
i) ஆல்கைோல்கைோக ்பகுதியைவு ஒடுகக்மனடதல் 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள், LiAlH4 அல்லது கபாப்ர குசரபாயமட வியைசவக மபாறறி 
முன்னியலயில் யைடரெனுடன் சேரநது ஒடுக்கமயடநது ஓரியணை ஆல்கைபால்கைபாக 
மபாறுகின்்றை. சேபாடிைம் ச்பாசரபாயைடயரடு – COOH ப்தபாகுதியை ஒடுக்குவதில்யல. 
எடு்ததுககோடடு

C OH 

O

CH3 CH3CH2OH     +     H 2O
LiAlH 4

எ�தேனா�� அ�ல� எ�தனா�
4(H)

ii) ஆல்நகன்கைோக முழுன்மயோக ஒடுகக்மனடதல் 
HI மறறும் சிவபபு ்பாஸ்்ரசுடன் வியைப்டுததும்ச்பாது கபார்பாக்சிலிக் அமிலமபாைது  

முழுயமைபாக ஒடுக்கமயடநது அச்த எண்ணிக்யகயிலபாை கபார்ன் அணுக்கயைக் பகபாண்ட 
ஆல்சகன்கைபாக மபாறுகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

C OH + 6 HI

O

CH3
P

CH3   +   3I2  +  2H2OCH3

அ���� அ�ல� ஈ�ேத�
473 K

�வ��

2) கோர்போகசில் பதோகுதி நீகக வினை: 
கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதியிலிருநது CO2 வபாயு நீஙகும் வியைைபாைது கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதி 

நீக்க வியை என்்றயைக்கப்டுகி்றது. கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் சேபாடிைம் உபய் சேபாடபா 
சுண்ணபாம்புடன் (3:1 என்்ற விகி்தததில் NaOH மறறும் CaO) பவப்ப்டுததும்ச்பாது, அயவ கபார்ன் 
யட ஆக்யேயட இைநது யைடசரபா கபார்ன்கயை உருவபாக்குகின்்றை. 
 எடு்ததுககோடடு

C ONa + NaOH

O

CH3 CH4 + Na2CO3

ேசா�ய� அ��ேட� ��ேத� 

CaO

3) நகோல்ப் மின்ைோற்பகுப்பு கோர்போகசில் பதோகுதி நீககம் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் சேபாடிைம் அல்லது ப்பாடடபாசிைம் உபபுகளின் நீரக்கயரேல்கயை 

மின்ைபாற்குக்கும்ச்பாது சநரமின்முயையில் ஆல்சகன்கள் பவளிசைறுகின்்றை. இவ்வியைைபாைது 
சகபால்ப மின்ைபாற்குத்தல் வியை என்்றயைக்கப்டுகி்றது.

CH3COONa

+

CH3

CH3CH3 COONa

+ 2CO2  +    2Na
��னா�ப��� 

ேசா�ய� அ��ேட� ேந���வா	 எ����வா	 

நீரபாற்குத்தலில், சேபாடிைம் ஃ்பாரசமட கயரேலபாைது யைடரெயைத ்தருகி்றது. 
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4) அம்ந்மோனியோ உடன் வினை
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள், அம்சமபானிைபாவுடன் வியைபுரிநது அம்சமபானிைம் உபபுகயை 

்தருகின்்றை, இந்த உபபுகள், ப்தபாடரநது பவப்படுததும்ச்பாது  உைர பவப்நியலகளில் அயமடுகயை 
்தருகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

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 முன்னினலயில் பவப்்ப்ததின் வினைவு 
P2O5 ச்பான்்ற வலியம மிகுந்த நீரநீக்கும் கபாரணிகளுடன் சேரதது பவப்ப்டுததும்ச்பாது 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் அவறறின் அமில நீரிலிகயை உருவபாக்குகின்்றை. 
எடு்ததுககோடடு

C OH

O

CH3
+
C OH

O

CH3

P2O5 C

O

CH3

C

O

CH3

O + H2O

அ���� அ�ல� அ���� ��� 

D) னைடநரோகோர்பன் ்பகுதி ்பஙநகறகும் ்பதிலீடடு வினைகள். 
1) α - நைலஜநைற்றம் 

α - யைடரெயைக் பகபாண்டுள்ை கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை, சிறி்தைவு சிவபபு ்பாஸ்்ரஸ் 
முன்னியலயில், குசைபாரின் அல்லது புசரபாமின் உடன் வியைப்டுததும்ச்பாது α - கபார்ன் அணுவில் 
சைலெசைற்றம் அயடநது α சைசலபா கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை உருவபாக்குகின்்றை. இந்த 
வியைைபாைது பைல் – சவபால்ைபாரட – பெலின்ஸ்கி வியை (HVZ வியை) என்்றயைக்கப்டுகி்றது. 
இந்த α - சைலெசைற்றம் ப்ற்ற அமிலஙகைபாையவ, α - ்திலீடு பேய்ைப்டட அமிலஙகயை 
்தைபாரிப்்தறகபாை உகந்த துவக்கச் சேரமஙகைபாக விைஙகுகின்்றை.

COOHCH3
 Cl2 / 4

 H2O
COOHCH2

Cl

அ���� அ�ல� ேமாேனா �ேளாேரா 
அ���� அ�ல� 

�வ� P

2) அநரோந்மடிக கோர்போகசிலிக அமிலஙகளில் எலகடரோன் கவர ்பதிலீடடு வினைகள் 
அசரபாசமடிக் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் எலக்டரபான் கவர ்திலீடடு வியைகளுக்கு 

உட்டுகின்்றை. கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதிைபாைது கிைரவுநீக்கும் மறறும் பமடடபா ஆறறுப்டுததும் 
ப்தபாகுதிைபாகும். ப்ன்ேபாயிக் அமிலததின் சில ப்பாதுவபாை எலக்டரபான் கவர ்திலீடடு வியைகள் கீசை 
பகபாடுக்கப்டடுள்ைை. 
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i) நைலஜநைற்றம்
COOH COOH

Br

Br2

FeBr3
+          HBr

ெப�சா�� அ�ல� m  - �ேராேமாெப�சா�� அ�ல� 

ii) ன�டநரோஏற்றம்

+      H2O

m – ைந�ேரா ெப�சா�� அ�ல 

COOH COOH

NO2

HNO 3

 H2SO4

அட� 

அட� 

ெப�சா�� அ�ல 

iii) ேல்ீஃந்போநைற்றம்

+      H2O

ெப�சா�� அ�ல�

COOH COOH

SO3H

�ைக�� 

H 2SO4அட� 

m – ச�ேபா ெப�சா�� அ�ல�

iv) ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் ஃபிரீடல் கிரபாஃபட வியைக்கு உட்டுவதில்யல. கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதியின் 
வலுவபாை கிைரவு நீக்கும் ்தன்யமசை இ்தறகு கபாரணம். 
E) ீஃ்போரமிக அமில்ததின் ஒடுககும் ்பண்பு 

ஃ்பாரமிக் அமிலமபாைது ஆல்டியைடு மறறும் அமில ப்தபாகுதி எை இரண்யடயும் ஒருசேர 
பகபாண்டுள்ைது. எைசவ மற்ற ஆல்டியைடுகயைப ச்பால ஃ்பாரமிக் அமிலமும் எளிதில் 
ஆக்ஸிெசைற்றம் அயடவ்தபால், அது, ஒடுக்கும் கபாரணிைபாக பேைல்்டுகி்றது.

ஆ��ைஹ� ெதா�� கா�பா���� அ�ல ெதா�� 

H C OH

O

H C OH

O

i)  ஃ்பாரமிக் அமிலம், டபாலன்ஸ் வியைக்கபாரணியை (அம்சமபானிைபாவில் கயரந்த பவள்ளி 
யநடசரட கயரேல்) உசலபாக பவள்ளிைபாக ஒடுக்குகி்றது.

HCOO -  +  2Ag+   +  3OH- 2 Ag            +       CO3
2 -      + 2H2O

ெவ�� ஆ� (டால�� கார�)

ii)  ஃ்பாரமிக் அமிலம், ஃப்ல்லிங கயரேயல ஒடுக்குகி்றது. இது நீல நி்ற குபரிக் அைனிகயை 
சிவபபு நி்ற குபரஸ் அைனிகைபாக ஒடுக்குகி்றது.
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HCOO-    + 2Cu2+  +  5 OH - Cu2O           +  CO3
2 -  + 3 H2O

ஃெப��� கைரச� �வ�� �ற �ப�� 

கோர்போகசிலிக அமில பதோகுதிககோை நேோதனைகள் 
i)  கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் நீரத்த கயரேல்கள் நீல நி்ற லிடமஸ் ்தபாயை சிவபபு நி்றமபாக 

மபாறறுகின்்றை.. 
ii)  கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை, சேபாடிைம் ய்கபார்சைட கயரேலுடன்  சேரக்கும்ச்பாது நுயரத்த 

ப்பாஙகு்தலுடன் கபார்ன் யட ஆக்யேடு பவளிவருகி்றது. 
iii)  கபார்பாக்சிலிக் அமிலதய்த, ஆல்கைபால் மறறும் அடர H2SO4 உடன் சேரதது 

பவப்ப்டுததும்ச்பாது  அயவ எஸ்டயர உருவபாக்குகின்்றை.இந்த எஸ்டரபாைது அ்தன் ்ை 
நறுமணத்தபால் கண்டறிைப்டுகி்றது. 

12.13 கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் அமில்ததன்ன்ம 
நீரில் கயரக்கப்டும்ச்பாது, கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் அைனிைபாக்கமயடநது H+ அைனிகள் 

மறறும் கபார்பாக்சிசலட அைனிகயை ்தருகின்்றை. இந்த கபார்பாக்சிசலட அைனிகள் உடனியேவபால் 
நியலபபுத்தன்யமயை ப்றுகின்்றை. இ்தைபால் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் எளி்தபாக ஒரு புசரபாடடபாயை 
இைக்கும் ்தன்யமயியைப ப்றுகின்்றை.

R C OH R C O  +  H+

O

கா�பா���� அ�ல� கா�பா��ேல� அய� 

O

கபார்பாக்சிசலட அைனியின் உடனியேவு அயமபபுகள் கீசை பகபாடுக்கப்டடுள்ைை.

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் வலியமயை அவறறின் பிரியக மபாறிலி (Ka) மதிபபுகள் வபாயிலபாக 
குறிபபிட முடியும்.

Ka  =  [RCOO -  ] [H3O+]

    [RCOOH]

ஒரு அமிலததின் பிரியக மபாறிலிைபாைது, அ்தன் ஒபபு அமிலத்தன்யமயை குறிபபிடும் அைவபாக 
இருப்்தபால், ப்பாதுவபாக ”அமிலததுவ மபாறிலி” என்்றயைக்கப்டுகி்றது. அமிலம் வலியம மிகுந்த்தபாக 
இருபபின் அ்தன் Ka மதிபபு அதிகமபாக இருக்கும். 

அமிலததின் பிரியக மபாறிலியை அ்தன் pKa மதிப்பாகவும் குறிபபிட முடியும்.
pKa = - log Ka

வலியமமிகு அமிலமபாைது உைர Ka மதிபய்யும், ்தபாழ்ந்த pKa மதிபய்யும்பகபாண்டிருக்கும்.
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298 K பவப்்பநினலயில் சில கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் Ka ்மறறும் pKa ்மதிப்புகள் 

கோர்போகசிலிக அமிலம்
pKa ்மதிப்பு

அமில்ததின் ப்பயர மூலககூறு வோயப்்போடு
டயரகுசைபாசரபா அசிடடிக் அமிலம் Cl3CCOOH 0.64

யடகுசைபாசரபா அசிடடிக் அமிலம் Cl2CHCOOH 1.26

புளூசரபா அசிடடிக் அமிலம் FCH2COOH 2.59

குசைபாசரபா அசிடடிக் அமிலம் ClCH2COOH 2.87

புசரபாசமபாஅசிடடிக் அமிலம் BrCH2COOH 2.90

அைசடபா அசிடடிக் அமிலம் ICH2COOH 3.17

ஃ்பாரமிக் அமிலம் HCOOH 3.75

ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் C6H5COOH 4.20

அசிடடிக் அமிலம் CH3COOH 4.76

புரப்ைபாயிக் அமிலம் CH3CH2COOH 4.88

o – யநடசரபாப்ன்ேபாயிக் அமிலம் o-NO2C6H4COOH 2.17

m- யநடசரபாப்ன்ேபாயிக் அமிலம் m-NO2C6H4COOH 3.49

p- யநடசரபாப்ன்ேபாயிக் அமிலம் p-NO2C6H4COOH 3.44

கோர்போகசிலிக அமிலஙகளின் அமில்ததன்ன்ம மீதோை ்பதிலிடு பதோகுதிகளின் வினைவு. 
i) எலகடரோன் உள்தள்ளும் ஆல்னகல் பதோகுதி அமில்ததன்ன்மனய குன்றககின்்றது. 

எலக்டரபான் உள்்தள்ளும் ப்தபாகுதிகள் (+I ப்தபாகுதிகள்) கபார்பாக்சிசலட அைனியின் மீதுள்ை 
எதிரமின்சுயமயை அதிகரிப்்தபால், அ்தன் நியலபபுத ்தன்யமயை குய்றகி்றது. இ்தைபால் புசரபாடடபான் 
பவளிசைற்றம் கடிைமபாகி்றது. எடுததுக்கபாடடபாக, ஃ்பாரமிக் அமிலமபாைது அசிடடிக் அமிலதய்த விட 
அதிக அமிலத்தன்யமயை பகபாண்டுள்ைது.

H C OH >CH3 C OH

O

> CH3 CH2 OHC

OO

ஃபா��� அ�ல� அ���� அ�ல� �ர�பனா�� அ�ல� 

ii) எலகடரோன் பவளியீரககும் பதோகுதிகள் அமில்ததன்ன்மனய அதிகரிககின்்றை. 
எலக்டரபான் பவளியீரக்கும் ்தன்யம பகபாண்ட ்திலிடு ப்தபாகுதிகள், கபார்பாக்சிசலட அைனியின் 

மீதுள்ை எதிரமின்சுயமயை குய்றப்்தபால், அ்தன் நியலபபுத ்தன்யமயை அதிகரிக்கி்றது. இ்தைபால் 
புசரபாடடபான் பவளிசைற்றம் ஒபபீடடைவில் எளி்தபாக நிகழ்கி்றது. 

்திலிகளின் எலக்டரபான் கவர்தன்யம அதிகரிக்கும்ச்பாது அமிலத்தன்யமயும் அதிகரிக்கி்றது. 
எடுததுக்கபாடடபாக, ்ல்சவறு சைசலபா அசிடடிக் அமிலஙகளின் அமிலத்தன்யம பின்வரும் வரியேயில் 
அயமகி்றது.
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F CH2 COOH > Cl CH2 COOH > Br CH2 COOH > I CH2 COOH

α - கபார்னில் இயணநதுள்ை எலக்டரபான் பவளியீரக்கும் ப்தபாகுதிகளின் எண்ணிக்யக 
அதிகரிக்கும்ச்பாது அமிலத்தன்யம அதிகரிக்கி்றது. எடுததுக்கபாடடபாக

Cl3C COOH > Cl2CH COOH > ClCH2COOH > CH3COOH

கபார்பாக்சிலிக் அமிலததின் அமிலத்தன்யம மீ்தபாை  ்ல்சவறு எலக்டரபான் பவளியீரக்கும் 
ப்தபாகுதிகளின் வியைவுகள் பின்வரும் வரியேயில் அயமகி்றது.,

்ல்சவறு கரிம சேரமஙகளின் ஒபபு அமிலத்தன்யம பின்வருமபாறு
RCOOH > ArOH > H2O > ROH > RC  CH

12.14 கோர்போகசிலிக அமில ப்பறுதிகள் 
அமில குசைபாயரடுகள், அயமடுகள், எஸ்டரகள் ச்பான்்றயவ  கபார்பாக்சிலிக் அமில ப்றுதிகள் 

என்்றயைக்கப்டுகின்்றை. ஏபைனில், அயவ கபார்பாக்சிலிக் அமிலததின்  -OH ப்தபாகுதியை 
்திலீடு பேய்்த அணு அல்லது ப்தபாகுதியின் ்தன்யமயில் மடடுசம கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளிலிருநது 
சவறு்டுகின்்றை.

– OH ஐ ்பதிலீடு பேயயும்   
பதோகுதி ப்பயர அன்மப்பு எடு்ததுககோடடு

–Cl அமில குசைபாயரடு
R C Cl

O

CH3 C Cl

O

Acetyl chlorideஅசிடயடல் குசைபாயரடு

–NH2 அமில அயமடு
R C NH2

O

CH3 C NH2

O

Acetamideஅசிடடயமடு

–OR' எஸ்டர
R C OR'

O

CH3 C OCH3

O

Methyl acetateபமததில் அசிடசடட

–OOCR அமில நீரிலி
R C

O

O C

O

R
CH3 C

O

O C

O

R

Acetic anhydrideஅசிடடில் அமில நீரிலி

XII U12-Carbonyl Compounds.indd   187XII U12-Carbonyl Compounds.indd   187 08-12-2021   23:47:4908-12-2021   23:47:49



188

அமில ப்பறுதிகளின் ஒப்பு வினை்ததி்றன்
ப்றுதிகளின் ஒபபு வியைததி்றைபாைது பின்வரும் வரியேயில் அயமகி்றது

R    C    Cl   >      R   C   O   C   R     >      R   C   OR'    >     R   C   NH2

OO OO O

i) விடடுவிலகும் ப்தபாகுதியின் கபாரத்தன்யம   ii) உடனியேவு வியைவு 
ஆகிை ்ண்புகளின் அடிப்யடயில் சமறகபாண் வியைததி்றன் வரியேயை விைக்க முடியும்.

(i) விடடுவிலகும் பதோகுதியின் கோர்ததன்ன்ம 
வலியம குய்றந்த கபாரத ப்தபாகுதிகள், சி்றந்த விலகிச்பேல்லும் ப்தபாகுதிகைபாக பேைல்்டுகின்்றை. 

எைசவ, எளி்தபாக விலகிச் பேல்லும் வலியம குய்றந்த கபாரத ப்தபாகுதியை (L) பகபாண்ட  அயேல்  
ப்றுதிகள் எளி்தபாக பியணபய் முறிததுக்பகபாள்வ்தபால் அயவ வியைததி்றன் 
மிக்கயவைபாகும். விடடுவிலகிச் பேல்லும் ப்தபாகுதியின் கபாரத்தன்யமயின் ேரிைபாை வரியே  
H2N   : >  : OR > RCOO : > : Cl  இ்தன் ்தயலகீழ் வரியேயில் அவறறின் வியைததி்றன் அயமகி்றது.
(ii) உடனினேவு வினைவு 

விடடு விலகிச்பேல்லும் ப்தபாகுதியின் எலக்டரபான் 
கவர்தன்யம குய்றயும்ச்பாது, அ்தன் உடனியேவு 
நியலபபுத்தன்யம கீசை கபாடடியுள்ைவபாறு அதிகரிக்கி்றது.

இந்த வியைவின் கபாரணமபாக மூலக்கூறு அதிக 
நியலபபுத்தன்யமயை ப்றுவ்தபால் அயேல் சேரமததின் வியைதி்றன் குய்றகி்றது.விலகிச்பேல்லும் 
ப்தபாகுதிகளின் எலக்டரபான் கவர்தன்யம பின்வரும் வரியேயில் அயமகி்றது. 

Cl > - OCOR > - OR > - NH2

எைசவ, கருகவர கபாரணிகளுடைபாை அமில ப்றுதிகளின் வியைததி்றன் வரியே 
அமில சையலடுகள் > அமில நீரிலிகள் > எஸ்டரகள் > அமில அயமடுகள்

12.14.1  ப்பயரிடுதல்

நேர்மம் (ப்போதுப்ப்பயர, அன்மப்பு 
வோயப்்போடு, IUPAC ப்பயர)

IUPAC ப்பயர

இட எண்ணுடன் 
முன்பைோடடு

மூலச் பேோல்
முதன்ன்ம 

பின்பைோடடு
இரண்டோம் 

பின்பைோடடு

அசிடயடல் குசைபாயரடு 
CH3 C Cl

O

எத்தைபாயில்குசைபாயரடு

– எத ஏன் ஆயில் 

குள�ாடரடு 

புரபபிசைபாயைல் குசைபாயரடு 
C2H5 C Cl

O

புரப்ைபாயில்குசைபாயரடு

– புரப ஏன் ஆயில் 

குள�ாடரடு 

R C

O

G

R C

O

G
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ப்ன்ேபாயில் குசைபாயரடு 
C6H5 C Cl

O

ப்ன்ேபாயில்குசைபாயரடு

– ப்ன்ச் ஏன் ஆயில் 

குள�ாடரடு 

அசிடடிக் நீரிலி
CH3 C O C

O

CH3

O

எத்தைபாயிக் நீரிலி

– எத ஏன் ஆயிக் 
நீரிலி 

புரபபிைபானிக் நீரிலி
CH3 C O C

O

CH2

O

CH2 CH3

புரப்ைபாயிக் நீரிலி

– புரப ஏன் ஆயிக் 
நீரிலி 

ப்ன்ேபாயிக் நீரிலி
CC

6
H

5
C

6
H

5
O

O

C

O

ப்ன்ேபாயிக் நீரிலி

– ப்ன்ச் ஆயிக் நீரிலி 

எஸ்டரகள்
பமததில் அசிடசடட

CCH
3

CH
3

O

O

பமததில் எத்தசைபாசைட

பமததில் எத என் ஓளயட்

எததில் அசிடசடட
CH3 C O

O

C2H5

எததில் எத்தசைபாசைட

எததில் எத் என் ஓளயட்

பீயைல் அசிடசடட
CH3 C O

O

C6H5

பீயைல் எத்தசைபாசைட

பீயைல் எத் என் ஓளயட்
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அமில அயமடுகள்

அசிடடயமடு
CH3 C NH2

O

எத்தையமடு

– எத் என் அயமடு

புரபபிசைபாையமடு
C2H5 C NH2

O

புரப்ையமடு

– புரப என் அடைடு

ப்ன்ேயமடு
C6H5 C NH2

O

ப்ன்ேயமடு

– ப்ன்ச் – அடைடு

12. 14. 2. அமில நைனலடுகள்: 
அமில குநைோனரடுகனை தயோரிககும் முன்றகள்: 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை,  SOCl2, PCl5, அல்லது PCl3 ச்பான்்ற ஏ்தபாவப்தபாரு குசைபாரிசைற்ற 
வியைக்கபாரணியுடன் வியைப்டுததி அமில குசைபாயரடுகள் ்தைபாரிக்கப்டுகின்்றை. 
1) தநயோனைல் குநைோனரடுடன்(SOCl2) வினைப்்படு்ததுதல் மூலம் 

C OH Cl

O O

CH3 C+ SOCl2 + HCl + SO2

அ��ைட� �ேளாைர� 

CH3

அ��� அ�ல� 

இந்த ்தைபாரிபபு முய்றைபாைது மற்ற எல்லபா முய்றகயைவிட சி்றந்த்தபாகும், ஏபைனில் 
இவ்வியையில் உருவபாகும் துயண வியைப்பாருடகள் வபாயுக்கைபாக இருப்்தபால் எளிதில் 
பவளிசைறுகின்்றை, அ்தைபால் அமில குசைபாயரயட தூை நியலயில் ப்்றப்டுகி்றது. 
இயற ்பண்புகள்

•	 	கபாறறில் பவளிக்கபாடடப்டும் ச்பாது இயவ நீருடன் வியைபுரிவ்தபால், யைடரென் குசைபாயரடு 
பவளிரிை புயகயை உருவபாக்குகின்்றை. 

•	 	அயவ நீரில் கயரவதில்யல, ஆைபால் நீரபாற்குத்தலின் கபாரணமபாக பமதுவபாக கயரைத 
துவஙகுகின்்றை. 

நவதிப் ்பண்புகள்: 
அமில சையலடுகள், வலியமகுய்றந்த கருகவர கபாரணிகைபாை நீர, ஆல்கைபால்கள், 

அம்சமபானிைபா மறறும் அமீன்கள் ச்பான்்றவறறுடன் வியைப்டடு அமிலம், எஸ்டர, அயமடு அல்லது 
்திலீடு பேய்ைப்டட அயமடுகயை உருவபாக்குகின்்றை. 
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1) நீரோற்பகு்ததல்.  அயேல் சையலடுகள் நீரபாற்குப்யடநது அவறறின் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை 
உருவபாக்குகின்்றை

அ��ைட� �ேளாைர� அ���� அ�ல� 

OC H

O O

CH3 C+ HOH  + HClCH3 Cl

2) ஆல்கைோல்களுடன் வினைப்்படடு (ஆல்கைோல்்பகுப்பு) எஸடரகனை்த தருகின்்றை.

OC C2H5

O O

CH3 C+ HOC2H5  + HClCH3 Cl

அ��ைட �ேளாைர� எ���  அ��ைட�ஆ�கஹா� 

3) அம்ந்மோனியோவுடன்  வினைப்்படடு (அம்ந்மோனியோ்பகுப்பு) அமில அன்மடுகனை்த தருகின்்றை .

NC H2

O O

CH3 C+ H  + HClCH3 Cl

அ��ைட� கேளாைர� 
NH2

அ�ேமா�யா அ��டைம� 

4) 1o ்மறறும் 2o அமீன்களுடன் வினைப்்படடு N-ஆல்னகல் அன்மடுகனை்த தருகின்்றை.

R C NHR'

O O

C+ H  + HClRCl NHR'

N – அ�ைக� அைம�ஓ�ைணய அ�� 

R C NR'2

O O

C+ H  + HClRCl NR'2
N,N – ைட அ�ைக� அைம�ஈ�ைணய அ�� 

(5) ஒடுககம். 
(அ)  இவறய்ற, நச்சுப்டுத்தப்டட ப்ல்லபாடிைம் வியைசவக மபாறறி முன்னியலயில் யைடரென் 

பகபாண்டு ஒடுக்கும்ச்பாது ஆல்டியைடுகயை ்தருகின்்றை. இந்த வியைைபாைது சரபாேன்முன்ட  
ஒடுக்கவியை என்்றயைக்கப்டுகி்றது. ஆல்டியைடுகளின் ்தைபாரிபபு முய்றகள் எனும் 
்தயலபபின்கீழ் இந்த வியையை நபாம் ஏறகைசவ கற்றறிநச்தபாம்.

C

O O

CH3 C+ H 2  + HClCH3 Cl

அ��ைட� �ேளாைர� 

Pd - BaSO
4

H

அ��டா��ைஹ� 
2[H]

(ஆ) LiAlH4 பகபாண்டு ஒடுக்கும்ச்பாது ஓரியணை ஆல்கைபால்கயைத ்தருகின்்றை.

CH3 C Cl + 4(H)
LiAlH4

CH3 CH2 OH + HCl

O

எ��� ஆ�கஹா� 
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12.14.3 அமில நீரிலி 
தயோரிப்பு முன்றகள்
1. கோர்போகசிலிக அமிலஙகனை P2O5 உடன் நேர்தது பவப்்பப்்படு்ததி தயோரி்ததல் 

கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை P2O5 உடன் சேரதது பவப்ப்டுததும்ச்பாது அயவ நீரநீக்கமயடநது 
அமில நீரிலிகயை உருவபாக்குகின்்றை என்்ய்த நபாம் முன்ைசர கற்றறிநச்தபாம்.
2. கோர்போகசிலிக அமில உப்புககளுடன் அமில நைனலடுகனை வினைப்்படு்ததுதல் மூலம் 
தயோரி்ததல். 

அமில குசைபாயரடுகயை, கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின் சேபாடிைம்  உபபுகளுடன் சேரதது  
பவப்ப்டுததும்ச்பாது அயவ ்தத்தமது நீரிலிகயை ்தருகின்்றை.

 

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� 

நவதிப் ்பண்புகள்
1. நீரோற்பகு்ததல்

அமில நீரிலிகள் பமதுவபாக நீரபாற்குப்யடநது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை ்தருகின்்றை.
O

அ���� ��� அ���� அ�ல� 

CH3 C O C CH3 + H OH 2CH3 C OH

O O

2. ஆல்கைோலுடன் வினை 
அமில நீரிலிகள், ஆல்கைபால்களுடன் வியைப்டடு எஸ்டரகயை உருவபாக்குகின்்றை.

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. அம்ந்மோனியோ உடன் வினை
அமில நீரிலிகள், அம்சமபானிைபா உடன் வியைப்டடு அயமடுகயை உருவபாக்குகின்்றை.

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 உடன் வினை
அமில நீரிலிகள், PCl5 உடன் வியைப்டடு அயேல் குசைபாயரடுகயை உருவபாக்குகின்்றை.
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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 
தயோரிப்பு முன்றகள்
1. எஸடரோககல் 

ஆல்கைபால்கயை, கனிம அமிலஙகள் முன்னியலயில் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளுடன்  
வியைப்டுததும்ச்பாது எஸ்டரகள் உருவபாகின்்றை என்்ய்த நபாம் முன்ைசர கற்றறிநச்தபாம்.
அதிகைவு  வியைபப்பாருடகயை ்ைன்்டுததிசைபா அல்லது வியைக்கலயவயிலிருநது நீயர 
நீக்கிசைபா இந்த வியைைபாைது முடிததுயவக்கப்டுகி்றது. 
2. அமில குநைோனரடு அல்லது அமில நீரிலிகனை ஆல்கைோல் பகோண்டு ்பகு்ததல் 

அமில குசைபாயரடுகள் அல்லது அமில நீரிலிகயை, ஆல்கைபாலுடன் வியைப்டுததும் ச்பாதும் 
எஸ்டரகள் உருவபாகின்்றை. 
இயற ்பண்புகள் 

எஸ்டரகள் நி்றமற்ற திரவஙகைபாகசவபா அல்லது திண்மஙகைபாகசவபா உள்ைை. இயவ 
்தஙகளுக்சக உரித்தபாை ்தனித்தன்யம வபாய்ந்த ்ை நறுமணதய்த ப்றறுள்ைை. சில குறிபபிடட 
எஸ்டரகளின் நறுமணஙகள் கீசை பகபாடுக்கப்டடுள்ைை.

வ.எண் எஸடர �று்மைம்

1 அயமல் அசிடசடட வபாயைப்ை மணம்

2 எததில் பியுடடிசரட அன்ைபாசிப்ை மணம்

3 ஆக்யடல் அசிடசடட ஆரஞ்சு்ை மணம்

4 ஐசேபாபியுடயடல் ஃ்பாரசமட ரபாஸ்ப்ரரி ்ை மணம்

5 அயமல் பியுடடிசரட வபாதுயமப ்ை மணம்

நவதிப் ்பண்புகள் 
1. நீரோற்பகு்ததல் 

எஸ்டரகள் நீரபாற்குப்யடநது ஆல்கைபால்கள் மறறும் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் 
உருவபாகின்்றை என்்ய்த நபாம் ஏறகைசவ கற்றறிநச்தபாம். 
2.  ஆல்கைோல் உடன் வினை ( டிரோன்ஸ எஸடரோககல்) 

ஒரு ஆல்கைபாலின் எஸ்டரபாைது,  கனிம அமிலஙகளின் முன்னியலயில் மறப்றபாரு 
ஆல்கைபாலுடன் வியைப்டடு  இரண்டபாம் ஆல்கைபாலின் எஸ்டயர உருவபாக்குகி்றது. 
எஸ்டரகளுக்கியடசை நிகழும் இந்த ஆல்கைபால் ்குதி ்ரிமபாற்றமபாைது, டிரபான்ஸ் எஸ்டரபாக்கல் 
எைப்டுகி்றது. 
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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� 

குய்றந்த கபார்ன் எண்ணிக்யக பகபாண்ட ஆல்கைபாலின் எஸ்டரகளிலிருநது உைர ஆல்கைபால் 
எஸ்டரகயை ்தைபாரிக்க இந்த வியை ்ைன்்டுத்தப்டுகி்றது. 
3. அம்ந்மோனியோ (அம்ந்மோனியோ ்பகு்ததல்) உடன் வினை

எஸ்டரகள், அம்சமபானிைபா உடன் பமதுவபாக வியைபுரிநது அயமடுகயையும், 
ஆல்கைபால்கயையும் உருவபாக்குகின்்றை.

O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + H

O

CH3 C

எ��� ஆ�கஹா� 

NH2 + C2H5OH

அ��டைம� 

NH2

4. கிபையேன் குறுககம் 
குய்றந்த்டேம் ஒரு ∝- யைடரென் அணுயவ பகபாண்டுள்ை  எஸ்டரகள், சேபாடிைம் 

ஈத்தபாக்யேடு ச்பான்்ற வலியம மிகு கபாரஙகளின் முன்னியலயில், சுை குறுக்க வியைக்கு உட்டடு  
b- கீடசடபாஎஸ்டரகயை உருவபாக்குகின்்றை.

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 உடன் வினை
எஸ்டரகள், PCl5  உடன் வியைப்டடு அயேல் மறறும் ஆல்யகல் குசைபாயரடுகளின் கலயவயை 

்தருகின்்றை.

 

O

எ��� அ��ேட� 

CH3 C OC2H5 + PCl5

O

CH3 C Cl    +     C2H5Cl         + POCl3

அ��ைட��ேளாைர� எ��� �ேளாைர�

தன் ்மதிப்பீடு
அயேசலற்ற வியைகயை  நிகழ்ததுவ்தறகு அசிடயடல் குசைபாயரயடவிட அமில 

நீரிலிகளுக்கு முன்னுரியம அளிக்கப்டுகின்்றை ஏன்?

12.14.5 அமில அன்மடுகள் 
அமில அயமடுகள் என்்யவ கபார்பாக்சில் ப்தபாகுதியிலுள்ை  – OH ப்தபாகுதியை – NH2 ப்தபாகுதி 

பகபாண்டு ்திலீடு பேய்வ்தபால் கியடக்கபப்றும் கபார்பாக்சிலிக் அமில ப்றுதிகைபாகும். அயமடுகளின் 
ப்பாதுவபாை மூலக்கூறு வபாய்ப்பாடு பின்வருமபாறு.

R   C    NH2

O
இஙகு அசிடடயமடின் சவதியிையலப ்றறி நமது கவைதய்த திருபபுசவபாம்.
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தயோரிப்பு முன்றகள்: 
1. அமில ப்பறுதிகளின் அம்ந்மோனியோ ்பகுப்பு  

அமில குசைபாயரடுகள் அல்லது அமில நீரிலிகளுடன் அம்சமபானிைபாயவ வியைப்டுததி அமில 
அயமடுகள் ்தைபாரிக்கப்டுகின்்றை.

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) அம்ந்மோனியம் கோர்போகசிநலடடுகனை பவப்்பப்்படு்ததுதல் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகளின்  அம்சமபானிைம் உபபுகயை (அம்சமபானிைம் கபார்பாக்சிசலடடுகள்) 

பவப்ப்டுததும்ச்பாது , அயவ ஒரு நீர மூலக்கூய்ற இைநது அயமடுகயை உருவபாக்குகின்்றை.
O

அ�ேமா�ய� அ��ேட� 

CH3 C O - NH+
4

O

CH3 C NH2 + H2O

அ��டைம�

3) ஆல்னகல் ேயனைடுகளின் (ன�டனரல்கள்) ்பகுதியைவு நீரோற்பகு்ததல் 

ஆல்யகல் ேையைடுகயை, குளிரந்த , அடர HCl பகபாண்டு ்குதிைைவு  நீரபாற்குக்கும்ச்பாது  
அயமடுகள் உருவபாகின்்றை.

ெம��� சயைன� 

அட�
CH3 C CH3 C NH2

அ��டைம� 

N
HCl

H2O / OH
O

நவதிப்்பண்புகள் 
1. ஈரியல்பு்த தன்ன்ம: 

அயமடு சேரமஙகள் வலியம குய்றந்த அமிலம் மறறும் வலியம குய்றந்த கபாரம் எை 
இரண்டியைப ச்பாலவும் நடநது பகபாள்கின்்றை, அ்தபாவது ஈரிைல்புத ்தன்யமயை ப்றறுள்ைை. 
இ்தயை பின்வரும் வியைகளின் வபாயிலபாக நிரூபிக்க இைலும். 

அசிடடயமடு (கபாரதய்தப ச்பால),  யைடசரபா குசைபாரிக் அமிலததுடன் வியைப்டடு உபய்த 
்தருகி்றது. 

O

அ��டைம�

CH3 C

O

CH3 C NH3 Cl

அ��டைம�ைஹ�ேரா�ேளாைர�

NH2 + HCl
+

அசிடடயமடு (அமிலதய்தப ச்பால), சேபாடிைததுடன் வியைப்டடு சேபாடிைம் உபபு மறறும் 
யைடரென் வபாயுயவ பவளிசைறறுகி்றது.
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O

அ��ைம�

2CH3 C

O

2CH3 C NHNa + H2

ேசா�ய� அ��டைம� 

NH2  +  2Na

2)  நீரோற்பகு்ததல் 
அமில அல்லது கபாரக் கயரேல்களில் ப்தபாடரநது பவப்ப்டுததும்ச்பாது அயமடுகள் 

நீரபாற்குப்யடகின்்றை.
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) நீரநீககம் 
P2O5 ச்பான்்ற வலியமைபாை நீரநீக்கும் கபாரணிகளுடன் சேரதது பவப்்டுததும்ச்பாது, 

அயமடுகள் நீரநீக்கமயடநது, ேையைடுகள் உருவபாகின்்றை.

அ��டைம�

O

CH3 C CH3 C N + H2O

ெம��� சயைன� 
(அ��ேடா ைந���) 

NH2
P2O5

4) ைோீஃப்ந்மன் குன்றப்பு வினை 
கபாரஙகளின் முன்னியலயில் அயமடுகள்,  புசரபாமினுடன் வியைப்டடு மூல அயமடு 

மூலக்கூய்றவிட ஒரு கபார்ன் குய்றவபாக உள்ை ஓரியணை அமீயை ்தருகின்்றை.
O

அ��டைம� 

CH3 C CH3NH2      + K2CO3 + 2KBr + 2H2O

ெம��� அைம� 

NH2 + Br2 + 4 KOH

5) ஒடுககம் 
அயமடுகயை, LiAlH4 அல்லது  சேபாடிைம்- எத்தைபால் கலயவ பகபாண்டு ஒடுக்கும்ச்பாது 

அமீன்கள் உருவபாகின்்றை.
O

அ��டைம� 

CH3 C

எ��� அ�� 

NH2 + 4 (H) CH3 CH2 NH2 + H2O
LiAIH4
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12.15 கோர்போகசிலிக அமிலஙகள் ்மறறும் அதன் ப்பறுதிகளின் ்பயன்கள் 
ீஃ்போரமிக அமிலம் 
i) ச்தபால் ப்பாருடகயை உலரயவக்க ்ைன்்டுகி்றது. 

ii) இரப்ர ்பாயல பகடடுப்டுத்த ்ைன்்டுகி்றது. 

iii) மருததுவத துய்றயில் கீல்வபா்த சநபாயை குணப்டுத்த ்ைன்்டுகி்றது 

iv) புயர்தடுப்பாைபாகவும், ்ைச்ேபாறுகயை ்்தப்டுத்தவும் ்ைன்்டுகி்றது. 
அசிடடிக அமிலம் 
i) ேயமைல் வினிகரபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

ii) இரப்ர ்பாயல பகடடுப்டுத்த ்ைன்்டுகி்றது.  

iii)  பேல்லுசலபாஸ் அசிடசடட மறறும் ்பாலிவியைல் அசிடசடட ஆகிைவறய்ற  ்தைபாரிக்க 
்ைன்்டுகி்றது. 

ப்பன்ேோயிக அமிலம் 
i)  தூை நியல ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் அல்லது சேபாடிைம் ப்ன்சேபாசைட ஆகிைை உணவு 

்்தப்டுததிகைபாக ்ைன்்டுகின்்றை. 

ii) மருததுவததுய்றயில் சிறுநீரக புயர ்தடுப்பாைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

iii) ேபாைஙகள் ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. 

அசிடனடல் குநைோனரடு 
i) கரிம ப்தபாகுபபு வியைகளில் அசிடயடசலற்றக் கபாரணிைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

ii)  கரிம சேரமஙகளிலுள்ை – OH, - NH2 ப்தபாகுதிகயை கண்டறிைவும், அைந்தறிைவும் 
்ைன்்டுகி்றது. 

அசிடடிக அமில நீரிலி
i) அசிடயடசலற்றக் கபாரணிைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

ii) ஆஸ்பிரின் மறறும் பிைசிடின் ச்பான்்ற மருததுகள் ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. 

iii)  பேல்லுசலபாஸ் அசிடசடட மறறும் ்பாலி வியைல் அசிடசடட ச்பான்்ற பிைபாஸ்டிக்குகள் 
்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. 

எ்ததில் அசிடநடட 
i) பேைறயக ்ைச்ேபாறுகள் ்தைபாரிக்க ்ைன்்டுகி்றது. 

ii) பமருகுப பூச்சுகளுக்கு கயரப்பாைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
iii) எததில் அசிடசடபாஅசிடசடட ச்பான்்ற கரிம ப்தபாகுபபு கபாரணிகயை ்தைபாரிக்க ்ைன்்டுகி்றது.
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 ்மதிப்பீடு

ேரியோை வினடனய நதரந்பதடு்தது எழுதுக.
1. கீழ்கபாண் வியையில் வியைபப்பாருள் ‘A’ ன் ேரிைபாை அயமபபு (NEET)

O

H2 ( , 1atm)

Pd / C,
A

வா�

எ�தனா�
  

OH

a) b)

O

c)

OH

d)

OH

2. அசிடசடபானிலிருநது ேைசைபாயைடரின் உருவபாகும் வியை பின்வருவைவறறுள் எ்தறகு 
ேபான்்றபாக உள்ைது?
அ) கருகவர ்திலீடடு வியை  ஆ) எலக்டரபான் கவர ்திலீடடு வியை
இ) எலக்டரபான் கவர சேரபபு வியை ஈ) கருகவர சேரபபு வியை

3. பின்வரும் ஒரு வியைக்கபாரணியுடன் அசிடசடபான் கருகவர சேரபபு வியையில் ஈடு்டடு அ்தன் 
பின்ைர நீரநீக்கமயடகி்றது. அந்த வியைக்கபாரணி
அ) கிரிக்ைபாரடு வியைக்கபாரணி ஆ) Sn / HCl

இ) அமிலக்கயரேலிலுள்ை யைடரசீன்  ஈ) யைடசரபாேைனிக் அமிலம்
4. பின்வரும் வியையில், 

HC CH
H2SO4

HgSO4

X  வியைபப்பாருள் ‘X’ ஆைது _______ சேபா்தயையை ்தரபாது. 

அ) டபாலன்ஸ் சேபா்தயை ஆ) விக்டர சமைர சேபா்தயை 

இ) அசைபாசடபாஃ்பாரம் சேபா்தயை ஈ) ஃப்லிங கயரேல் சேபா்தயை

5. CH2 CH2

i) O3

ii) Zn / H2O
X

NH3 Y , ‘Y’ என்்து

அ) ஃ்பாரமபால்டியைடு ஆ) யட அசிடசடபான் அம்சமபானிைபா
இ) பைக்்பாபமததிலீன் படடரபாஅமீன் ஈ) ஆக்யேம்

6. பின்வரும் வியைவரியேயில் வியைப்பாருள் Z  ஐ கண்டறிக. 
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. கூறறு: 2, 2 – யடபமததில் புரப்ைபாயிக் அமிலம் HVZ வியையை ்தருவதில்யல.

கபாரணம்: 2, 2– யடபமததில் புரப்ைபாயிக் அமிலம் a - யைடரென் அணுயவ 
பகபாண்டிருக்கவில்யல
அ) கூறறு , கபாரணம் இரண்டும் ேரி, சமலும் கபாரணம் கூறறிறகபாை ேரிைபாை விைக்கமபாகும்.
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ஆ) கூறறு , கபாரணம் இரண்டும் ேரி, ஆைபால், கபாரணம் கூறறிறகபாை ேரிைபாை விைக்கமல்ல.
இ) கூறறு ேரி ஆைபால் கபாரணம் ்தவறு
ஈ) கூறறு, கபாரணம் இரண்டும் ்தவறு.

8. பின்வருவைவறறுள் பகபாடுக்கப்டட சேரமஙகளின் அமித்தன்யமயின் அடிப்யடயிலபாை 
ேரிைபாை வரியே
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. ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் 3 2i) NH NaNO /HClNaOBr
ii) A B C→ → →D  , C என்்து

அ) அனிலீனிைம் குசைபாயரடு
ஆ) O – யநடசரபா அனிலீன்
இ) ப்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாயரடு 

ஈ) m – யநடசரபா ப்ன்ேபாயிக் அமிலம்
10. எத்தைபாயிக் அமிலம் P/Br2 → . 2 – புசரபாசமபாஎத்தைபாயிக் அமிலம் இந்த வியைைபாைது ______ 

என்்றயைக்கப்டுகி்றது 

அ) பிஙகல்ஸ்டீன் வியை     

ஆ) சைசலபாஃ்பாரம் வியை
இ) பைல் – சவபால்ைபாரட– பெலின்ஸ்கி வியை  

ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல
11. CH Br (A) (B) (C)3

KCN H O PCl3
+

5 →  →  →   வியைபப்பாருள் (c) என்்து
அ) அசிடயடல் குசைபாயரடு 

ஆ) குசைபாசரபா அசிடடிக் அமிலம்
இ) a- குசைபாசரபா ேைசைபா எத்தைபாயிக் அமிலம்   

ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல
12. பின்வருவைவறறுள் எந்த ஒன்று டபாலன்ஸ் வியைக்கபாரணியை ஒடுக்குகி்றது? 

அ) ஃ்பாரமிக் அமிலம்     ஆ) அசிடடிக் அமிலம்
இ) ப்ன்சேபாபீசைபான்     ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல

13. Br
i) Mg, 

ii) CO2

A
H3O+

B
ஈத�

 ‘B’ என்்து

a) COOH
b)

COOH

c) d)

C

O
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a) COOH
b)

COOH

c) d)

C

O

14. 

OH

O

  இன் IUPAC ப்ைர 

அ) பியுட – 3-ஈைபாயிக்அமிலம்   ஆ) பியுட – 1- ஈன்-4-ஆயிக்அமிலம்
இ) பியுட– 2- ஈன்-1-ஆயிக்அமிலம்   ஈ) பியுட-3-ஈன்-1-ஆயிக்அமிலம்

15. 
C

O

CH3
N2H4

C2H5 ONa
  இந்த வியையில் உருவபாகும் வியைப்பாருயை கண்டறிக 

 

a) b)
NH2

C)

C
O - C2H5

O d)

16. HCN உடைபாை வியையில் பின்வரும் எந்த சேரமததில் சீரயமைற்ற (யகரல்) கபார்ன் 
உருவபாவதில்யல

  

a) b)

C) d)

O OH

O

O

Ph

O

Ph

OH

17. கூறறு : p – N, N – யடபமததில் அமிசைபாப்ன்ேபால்டியைடு, ப்ன்ேபாயின் குறுக்கவியைக்கு 
உட்டுகி்றது கபாரணம் : ஆல்டியைடு (-CHO) ப்தபாகுதிைபாைது பமடடபா ஆறறுப்டுததும் 
ப்தபாகுதிைபாகும்
அ) கூறறு , கபாரணம் இரண்டும் ேரி, சமலும் கபாரணம் கூறறிறகபாை ேரிைபாை விைக்கமபாகும்.
ஆ) கூறறு , கபாரணம் இரண்டும் ேரி, ஆைபால், கபாரணம் கூறறிறகபாை ேரிைபாை விைக்கமல்ல.
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இ) கூறறு ேரி ஆைபால் கபாரணம் ்தவறு ஈ) கூறறு, கபாரணம் இரண்டும் ்தவறு.

18. பின்வருவைவறறுள் எந்த ஒன்று விகி்தக்கூறு சிய்தவு வியைக்கு எடுததுக்கபாடடபாகும்  
அ) ஆல்டபால் குறுக்கம்   ஆ) கபான்னிேசரபா வியை
இ) ப்ன்ேபாயின் குறுக்கம்  ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல

19. பின்வருவைவறறுள் எந்த ஒன்று 50% சேபாடிைம் யைடரபாக்யேடு கயரேலுடன் வியைப்டடு 
ஆல்கைபாயலயும், அமிலதய்தயும் ்தருகி்றது?
அ) பீயைல்பமத்தைல்   ஆ) எத்தைல்   இ) எத்தைபால்   ஈ) பமத்தைபால்

20. அசிடடபால்டியைடு மறறும் ப்ன்ேபால்டியையட சவறு்டுததிைறிை ்ைன்்டுத்தப்டும் 
வியைக்கபாரணி
அ) டபாலன்ஸ் வியைக்கபாரணி ஆ) ஃப்லிங கயரேல்
இ) 2,4 – யடயநடசரபாபீயைல் யைடரசீன் ஈ) பேமிகபார்யேடு

21. பீயைல் பமத்தைல், அடர NaOH உடன் வியைப்டடு X மறறும்  Y எனும் இரண்டு 
வியைப்பாருடகயைத ்தருகி்றது. சேரமம் X ஆைது உசலபாக சேபாடிைததுடன் வியைப்டடு 
யைடரென் வபாயுயவ பவளிசைறறுகி்றது, எனில் X மறறும் Y ஆகிய்யவ முய்றசை
அ) சேபாடிைம்ப்ன்சேபாசைட மறறும் பீைபால்    

ஆ) சேபாடிைம் ப்ன்சேபாசைட மறறும் பீயைல்பமத்தைபால்
இ) பீயைல்பமத்தைபால் மறறும் சேபாடிைம் ப்ன்சேபாசைட  

ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல
22. பின்வரும் வியைகளில் எதில் புதிை கபார்ன் – கபார்ன் பியணபபு உருவபாகவில்யல?

அ) ஆல்டபால் குறுக்கம்  ஆ) பிரீடல் கிரபாஃபட வியை
இ) சகபால்ப வியை  ஈ) உல்ஃப கிஷைர வியை

23. (A)  எனும் ஒரு ஆல்கீன் O3 மறறும் Zn - H2O உடன் வியைப்டடு புரப்சைபான் மறறும் 
எத்தைல் ஆகிைவறய்ற ேம சமபாலபார அைவுகளில் உருவபாக்குகி்றது. ஆல்கீன் (A) உடன் HCl  ஐ 
சேரக்கும்ச்பாது சேரமம் (B) மு்தன்யமைபாை வியைப்பாருைபாக கியடக்கி்றது. வியைப்பாருள் (B) 

யின் 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. ஒபபிடத்தக்க மூலக்கூறு நிய்றகள் பகபாண்ட ஆல்டியைடுகள், கீடசடபான்கள் ம்றறும் 
ஆல்கைபால்கயை ஒபபிடும்ச்பாது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் அதிக பகபாதிநியலயை ப்றறுள்ைை. 
இ்தறகு கபாரணம் (NEET)

அ) வபாண்டரவபால்ஸ் கவரச்சி வியேகளின் கபாரணமபாக நிகழும் கபார்பாக்சிலிக் அமில 
மூலக்கூறுகளின் கூடடயமவு
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ஆ) கபார்பாக்சிசலட அைனி உருவபா்தல்

இ) ஒசர மூலக்கூறினுள் H-பியணபபுகள் உருவபா்தல்

ஈ) மூலக்கூறுகளுக்கியடப்டட H-பியணபபுகள் உருவபா்தல்

சுருகக்மோக வினடயளி

1. (அ) ஒரு ஆல்கைபால் (ஆ) ஒரு ஆல்யகல்சையலடு (இ) ஒரு ஆல்சகன்

ஆகிைவறய்ற துவக்கச் சேரமஙகைபாக பகபாண்டு புரப்ைபாயிக் அமிலம் எவ்வபாறு 
்தைபாரிக்கப்டுகி்றது?

2. C2H3N எனும் மூலக்கூறு வபாய்ப்பாடு பகபாண்ட சேரமம் (A) ஆைது அமில நீரபாற்குபபில் (B) 
ஐ ்தருகி்றது, (B) ஆைது ்தசைபாயைல்குசைபாயரடுடன் வியைப்டடு சேரமம் (C) ஐ ்தருகி்றது. 
ப்ன்சீன், நீரற்ற AlCl3 முன்னியலயில் (C) உடன் வியைப்டடு சேரமம் (D) ஐ ்தருகி்றது.சமலும் 
(D) Zn/Hg மறறும் அடர HCl ஆல் ஒடுக்கமயடநது சேரமம் (E) ஐ ்தருகி்றது. (A), (B), (C), (D) மறறும் 
(E)ஆகிைவறய்ற கண்டறிக. ேமன்்பாடுகயை எழுதுக.

3. X மறறும் Y ஆகிைவறய்ற கண்டறிக. 

CH COCH CH COOC H X Y3 2 2 2 5
CH MgBr H O3 3

+

 →  →

4. A, B மறறும் C ஆகிைவறய்ற கண்டறிக.
PCl5

A

AlCl3

B

H+C2H5OH

C
C6H5MgBr

ெப�சா��
அ�ல� 

ெப��� 

�ர�ற 

5. பின்வரும் வியையில் A, B, C மறறும் D ஆகிைவறய்ற கண்டறிக

எத்தைபாயிக் அமிலம் ethanoic acid A
Pd/BaSO4

B C
NaOH

D
SOCl2

6. (A) எனும் ஆல்கீன் ஓசேபாசைற்றவியையில் புரப்சைபான் மறறும் ஒரு ஆல்டியைடு (B) 
ஆகிைவறய்ற ்தருகி்றது. சேரமம் (B) ஐ ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்யும்ச்பாது (C) கியடக்கி்றது. சேரமம் 
(C) ஐ Br2/P உடன் வியைப்டுததும்ச்பாது சேரமம் (D) கியடக்கி்றது, இ்த நீரபாற்குக்கும்ச்பாது 
(E) ஐ ்தருகி்றது. புரப்சைபாயை HCN உடன் வியைப்டுததி நீரபாற்குக்கும்ச்பாது சேரமம் (E) 
உருவபாகி்றது. A, B, C, D மறறும் E ஆகிைவறய்ற கண்டறிக. 

7. ப்ன்ேபால்டியையட பின்வரும் சேரமஙகைபாக எவ்வபாறு மபாறறுவபாய்?

(i) ப்ன்சேபாபீசைபான் (ii) ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் 

(iii) α -யைடரபாக்ஸி பீயைல் அசிடடிக் அமிலம்.
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8. பின்வருவைவறறின் மீது HCN ன் பேைல்்பாடு ைபாது?

(i) புரப்சைபான் (ii) 2,4-யடகுசைபாசரபாப்ன்ேபால்டியைடு. iii) எத்தைல்

9. C5H10O எனும் மூலக்கூறு வபாய்ப்பாடு பகபாண்ட (A) எனும் கபார்யைல் சேரமமபாைது, சேபாடிைம் 
ய்ேல்ய்டடுடன் ்டிக வீழ்்டியவ ்தருகி்றது, சமலும் அது அசைபாசடபாஃ்பாரம் வியைக்கு 
உட்டுகி்றது. சேரமம் (A) ஃப்லிங கயரேயல ஒடுக்குவதில்யல. சேரமம் (A) யவ கண்டறிக.

10. அசிடசடபானுடன் ப்ன்ேபால்டியைடின் ஆல்டபால் குறுக்கவியையில் உருவபாகும் மு்தன்யமைபாை 
வியைப்பாருளின் அயமபபு வபாய்ப்பாடயட எழுதுக.

11. பின்வரும் மபாற்றஙகள் எவ்வபாறு நிகழ்த்தப்டுகின்்றை? 

(a) புரப்ைல் →  பியுடடசைபான்   (b) பைக்ஸ்-3-ஐன் →பைக்ேன்-3-ஓன் 

(c) பீயைல்பமத்தைல் →  ப்ன்ேபாயிக் அமிலம்  (d) பீயைல்பமத்தைல் →ப்ன்ேபாயின்

12. பின்வரும் வியையை நிரபபுக.

  

2 2 2HO-CH -CH -CH -OHCH -CH -CH -C-CH ?3 2 2 3
dry HCl

������������

O

13. A, B மறறும் C ஆகிைவறய்ற கண்டறிக.
A C

NaCN
THF

H3O+

(B)
i) CO2

ii) H3O+

Mg

ெப�ைச� 
�ேராைம� 

ஈத� 

14. கீடசடபான்கயை ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்யும்ச்பாது கபார்ன் – கபார்ன் பியணபபு பிைக்கப்டுகி்றது. 
வலியமைபாை ஆக்ஸிெசைறறியைக் பகபாண்டு 2,5 – யடபமததில்பைக்ேன் – 3– ஓன் 
எனும் சேரமதய்த ஆக்ஸிெசைற்றம் பேய்யும்ச்பாது கியடக்கபப்றும் வியைப்பாரு(டக)ளின் 
ப்ைர(கயை) எழுதுக

15. எவ்வபாறு ்தைபாரிப்பாய்?
i. அசிடடிக் அமிலததிலிருநது அசிடடிக் அமில நீரிலி 
ii. பமததில் அசிடசடடடிலிருநது எததில் அசிடசடட
iii. பமததில்ேையைடிலிருநது அசிடடயமடு 
iv. எத்தைலில்லிருநது லபாக்டிக் அமிலம்
v. அசிடயடல் குசைபாயரடிலிருநது அசிடசடபாபீசைபான்
vi. சேபாடிைம் அசிடசடடடிலிருநது ஈதச்தன்
vii. படபாலுயீனிலிருநது ப்ன்ேபாயிக் அமிலம் 
viii. ப்ன்ேபால்டியைடிலிருநது மபாலயகட ்ச்யே
ix. ப்ன்ேபால்டியைடிலிருநது சின்ைமிக் அமிலம்
x. ஈதய்தனிலிருநது அசிடடபால்டியைடு
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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

கோர்பனைல் நேர்மஙகள்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 

இப்பாடப்குதியை கற்றறிந்த பின் 
மபாணவரகள்,

* கரிம யைட்ரஜன் சேரமஙகளில் 
கபாணப்டும் மபாறறிைத்தியை புரிநதுக் 
ககபாள்ளு்தல்

* யைடச்ரபா சேரமஙகளின் ்தைபாரித்்தல் 
மறறும் ்ண்புகயை விவரித்்தல் 

* அமீன்கயை ஓரியணை, ஈரியணை 
மறறும் மூவியணை அமீன்கள் எை 
வயகப்டுத்து்தல்

* அமீன்கள் ்தைபாரிக்கும் முய்றகயை 
விவரித்்தல் 

* ஓரியணை, ஈரியணை மறறும் 
மூவியணை ஆமீன்கயை சவறு்டுத்தி 
அறி்தல்

* யடைசேபானிைம் உபபுகயை ்தைபாரிக்கும் 
முய்றகயை விவரித்்தல் 

* ேையைடுகளின் ்தைபாரித்்தல் மறறும் 
்ண்புகயை விைக்கு்தல் 

கரிம ந�ட்ரஜன் 
நேரமஙகள்

அலகு

13

கடபாைபால்ட சஜமஸ் கி்ரபாம் 

ட�ோனோல்ட நஜம்ஸ் கி்ரோம் என்்ோர 
அடமரிககோநைச் ேோர்ந்த ஒரு நைதியியல் 
அறிஞர ஆைர. இைர அதிக ட்தளிவுத் 
தி்றனும் டேயல் இந�விநனத்தி்றனும் 
டகோண� மூலககூறுகளின் ைடிைஙகநைக 
கண�றி்தலுககோக 1987 ஆம் ஆணடிறகோக 
நைதியியல் ந�ோ்ல் ்ரிசிநன 
நஜன்நமரி டலன் மறறும் ேோரலஸ் J 
ட்�ரேன் ஆகிநயோரு�ன் இநை்நது 
ட்ற்றோர. இைரகள் நைதியியலின் 
நைதிவிநனகளின் கண�றி்ந்தனர. 
கி்ரோம் ட்�ரடேன்னு�ன் இநை்நது கிரி� 
ஈத்்தரகநை ்தகரத்து  ட்தோகுத்்தோர. இநை 
இரு்ரிமோை கரிமச் நேரமஙகள் நமலும் சில 
உநலோக ்தனிமஙகளு�ன் அறி்நது ட்தரிவு 
டேய்யும் தி்றனுயுந�ய மூலககூறுகைோகும். 
நமலும் இைர முப்ரிமோை நைதியியலிலும் 
ஆ்ரோய்ச்சி டேய்்தோர. சீரநமயற்ற கோர்ன் 
அணு தூணடு்தலின் விதி இைர ட்ய்ரோல் 
அநைககப்டுகின்்றது.
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்ோ� அறிமுகம்:

யைட்ரஜயைக் ககபாண்டுள்ை கரிமச் சேரமஙகள் ைம் வபாழ்வில் முக்கிைமபாையவைபாகும். 
எடுத்துக்கபாடடபாக அம்சமபானிைபாவின் கரிம க்றுதிைபாை அமீன்கள் உயிர ஒழுஙகபாறறும் கேைல்கள், 
ை்ரம்புத்திசு ்தகவல் ்ரிமபாற்றம் ச்பான்்றவறறில் முக்கிை ்ஙகபாறறுகின்்றது. விடடமின் B6, பிரிடபாக்சின் 
ஆைது ஒரு கரிம யைட்ரஜன் சேரமமபாகும். இது ை்ரம்புகள், ச்தபால் மறறும் இ்ரத்்த திசுக்கள் 
ைல்முய்றயில் இருப்்தறகு ச்தயவப்டுகி்றது. ்தபாவ்ரஙகள் அல்கலபாய்டுகள் மறறும் உயிரிைல் கேைல் 
தி்றன் மிக்க அமீன்கயை உருவபாக்குவ்தன் மூலம் மற்ற பி்றவிலஙகுகள் மறறும் பூச்சிகள் ்தஙகயை 
உண்ணபாமல் ்தறகபாத்துக் ககபாள்கின்்றை. கரிம க்தபாகுபபு சவதியிைலில் யடைசேபானிைம் உபபுக்கள் மிக 
முக்கிை ்ைன்்பாடுகயைக் ககபாண்டுள்ைது. சமலும் மருநதுகள், ேபாைஙகள், எரிக்பாருடகள், ்ல்டிகள், 
கேைறயக இ்ரப்ரகள் ச்பான்்ற ்ல்சவறு சேரமஙகளின் முக்கிைப ்குதிபக்பாருடகைபாக யைட்ரஜன் 
சேரமஙகள் கபாணப்டுகின்்றை. 

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�

இப்பாடப்குதியில், யைடச்ரபாசேரமஙகள் மறறும் அமீன்களின் ்தைபாரித்்தல், ்ண்புகள் மறறும் 
்ைன்கயை ைபாம் கற்றறிசவபாம். 
13.1 ந�டந்ரோ நேரமஙகள் 

யைடச்ரபா சேரமஙகள் யைடச்ரபாகபார்ன்களின் வழிபக்பாருடகைபாக கரு்தப்டுகின்்றை. 
யைடச்ரபாகபார்ன்களில் கபாணப்டும் ஒரு யைட்ரஜன் அணுவபாைது -NO

2  க்தபாகுதிைபால் ்திலீடு 
கேய்ைப்டுவ்தபால் உருவபாகும் கரிமச் சேரமஙகள் கரிம யைட்ரஜன் சேரமஙகள் எைப்டுகின்்றை. 
13.1.1 ந�டந்ரோநேரமஙகநை ைநகப்டுத்துல் 

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�

�ைன� ைந�ேரா ��ேத�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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யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் R-NO2  என்்ற க்பாது வபாய்்பாடடபால் குறிக்கப்டுகின்்றை. இஙகு R 
என்்து ஒரு ஆல்யகல் ((C H -)n 2n+1  க்தபாகுதிைபாகும். (-NO )2  க்தபாகுதி இயணக்கப்டடிருக்கும் 
கபார்ன் அணுவின் ்தன்யமயியைப க்பாருத்து யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் சமலும் ஓரியணை, 
ஈரியணை மறறும் மூவியணை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் எை வயகப்டுத்்தப்டுகின்்றை. 
13.1.2 ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களுககுப ட்யரிடு்தல் 

IUPAC க்ைரிடும் முய்றயில் ஆல்சகன்களின் க்ைருக்கு முன்கைபாடடபாக யைடச்ரபா க்தபாகுதி 
சேரக்கப்டுகி்றது. யைடச்ரபா க்தபாகுதி இடம் க்றறுள்ை கபார்ன் எண் மூலம் குறிபபிடப்டுகி்றது. 

சேரமம்
(க்பாதுவபாை க்ைர அயமபபு  
வபாய்ப்பாடு, IUPAC க்ைர)

IUPAC க்ைர
முன்கைபாடடு இட 

அயமவு எண்ணுடன்
மூல 

வபாரத்ய்த
மு்தன்யம 

பின்கைபாடடு
இ்ரண்டபாம் 

நியல 
பின்கைபாடடு

CH3CH CH2 NO2

CH3

2– கமத்தில்-1-யைடச்ரபா பு்ரபச்ன்

2– கமத்தில்-1-
யைடச்ரபா பு்ரப ஏன் –

CH2 NO2CH3

CH3

CH3

C

2, 2 – யடகமத்தில்-1- யைடச்ரபா 
பு்ரபச்ன்

2, 2 – 
யடகமத்தில்-1- 

யைடச்ரபா
பு்ரப ஏன் –

NO2

யைடச்ரபாக்ன்சீன்

யைடச்ரபா க்ன்சீன் – –

CH3

NO2

2-யைடச்ரபா-1- கமத்தில் க்ன்சீன்

2-யைடச்ரபா-1- 
கமத்தில் க்ன்சீன் – –

NO2

NO2NO2
1,3,5 – டய்ரயைடச்ரபா க்ன்சீன்

1,3,5 – 
டய்ரயைடச்ரபா க்ன்சீன் – –

CH2CH2
NO2

12

2 – பீயைல் – 1- யைடச்ரபாஈத்ச்தன்

2 – பீயைல் – 1- 
யைடச்ரபா ஈத் ஏன்
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13.1.3 மோறறியம் 
யைடச்ரபா சேரமஙகள் ேஙகிலித் க்தபாடர மறறும் இட மபாறறிைஙகயை க்றறிருப்துடன், 

ஆல்யகல் யைடய்ரடடுகளுடன் வியைகேைல் க்தபாகுதி மபாறறிைத்தியையும் க்றறுள்ைை. சமலும் 
α-H  அனுயவக் ககபாண்டுள்ை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் இைஙகு ேமநியல மபாறறிைத்தியையும் 
ககபாண்டுள்ைை. எடுத்துக்கபாடடபாக, C H NO

4 9 2
 என்்ற மூலக்கூறு வபாய்ப்பாடடியை உயடை யைடச்ரபா 

சேரமஙகள் பின்வரும் மபாறறிைஙகயைக் ககபாண்டுள்ைை. 

மபாறறிைம் மபாறறிைஙகளின் அயமபபு வபாய்்பாடுகள்
ேஙகிலித் ட்தோ�ர 
மோறறியம் இயவகளில், 
கபார்ன் ேஙகிலியின் 
நீைத்தில் மபாற்றம் 
கபாணப்டுகி்றது.

CH3CH2CH2CH2 NO2
CH3CHCH2 NO2

CH31 – ைந�ேரா ���ேட�
2 – ��ைத� – 1 –
ைந�ேரார�ேப�

ம	��

இ� மோறறியம் 
இயவகளில், யைடச்ரபா 
க்தபாகுதியின் இடம் 
மபாறு்டுகி்றது 

CH3CH2CH2CH2 NO2, CH3CHCH2CH3

NO2

1 – ைந�ேரா ���ேட� 2 – ைந�ேரா ���ேட�

விநனடேயல் ட்தோகுதி 
மோறறியம்  
யைடச்ரபா 
ஆல்சகன்கள், 
ஆல்யகல் 
யைடய்ரடடுகளுடன் 
வியை கேைல் க்தபாகுதி 
மபாறறிைத்தியைப 
க்றறுள்ைது. 

CH3CH2CH2CH2 NO2 CH3CH2CH2CH2 O N = O

1 – ைந�ேரா ���ேட� ���ைட� ைந�ைர�

ம���

இயஙகுேமநிநல மோறறியம்: α-H ஐக் ககபாண்டுள்ை ஓரியணை மறறும் ஈரியணை 
யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் யைடச்ரபா மறறும் அசி வடிவஙகளின் இைஙகுேமநியலக் கலயவைபாக 
கபாணப்டுகின்்றது. 

H C N

H

H

O

O

CH2=N
O

H

O
ைந�ேரா ��ேத�
(ைந�ேரா வ�வ�) 

இய� சம	ைல மா��யமாத�

(அ� வ�வ�)

மூவியணை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் α-H  அணுயவ க்றறிருக்கபா்த்தபால், இைஙகு ேமநியல 
மபாறறிைத்தியை க்றறிருப்தில்யல. 
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வ.எண் யைடச்ரபா வடிவம் அசி வடிவம்
1. குய்றவபாை அமிலத்்தன்யம அதிக அமிலத் ்தன்யம 
2. NaOHல் கமதுவபாக கய்ரகின்்றது NaOHல் உடைடிைபாக கய்ரகி்றது. 

3.
FeCl3 கய்ரேயல நி்றமிழக்க 
கேய்கி்றது. 

FeCl3 உடன் கேம்்ழுபபு நி்ற நி்றத்ய்தத் ்தருகி்றது. 

4. மின்கடத்துத் தி்றன் குய்றவு மின்கடத்துத்தி்றன் அதிகம் 
13.1.4 ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களின் அமிலத் ்தன்நம 

2NO  க்தபாகுதியின் எலக்ட்ரபாயைக் கவரும் வியைவின் கபா்ரணமபாக o1  மறறும் o2  யைடச்ரபா 
ஆல்சகன்களின் a-H அணு அமிலத்்தன்யமயைக் கபாடடுகி்றது. இச்சேரமஙகள் ஆல்டியைடுகள், 
கீடசடபான்கள், எஸ்டரகள் மறறும் ேையைடுகயைக் கபாடடிலும் அதிக அமிலத் ்தன்யம உயடையவ. 

யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள்  NaOH  கய்ரேலில் கய்ரநது உபபுக்கயைத் ்தருகின்்றை. அசி யைடச்ரபா 
க்றுதிகைபாையவ யைடச்ரபா வடிவத்ய்தக் கபாடடிலும் அதிக அமிலத் ்தன்யம உயடைது. a-H 
கபார்னுடன் இயணக்கப்டடிருக்கும் ஆல்யகல் க்தபாகுதிகளின் எண்ணிக்யக அதிகரிக்கும் ச்பாது 
ஆல்யகல் க்தபாகுதிகளின் +I வியைவிைபால் அமிலத் ்தன்யமயும் குய்றகி்றது. 

CH3 NO2 > CH3CH2 NO2 NO2>

CH3

CH3

CH

்தன்மதிபபீடு
பின்வரும் சேரமஙகளுக்கு ேபாத்திைமபாை அயைத்து மபாறறிைஙகயையும் எழுதுக. 
i) C H -NO2 5 2        ii) C H -NO3 7 2

13.1.5 ந�டந்ரோ ஆல்நகன்கநைத் ்தயோரித்்தல் 
1) ஆல்நகல் ஹோநலடுகளிலிரு்நது ட்று்தல் (ஆய்ைகமுந்ற) 
அ)  ஈத்ய்தல் புச்ரபாயமடுகள் (அல்லது) அசைபாயடடுகயை எத்்தைபாலில் கய்ரக்கப்டட க்பாடடபாசிைம் 

யைடய்ரட கய்ரேலுடன் வியைப்டுத்தும் ச்பாது யைடச்ரபா ஈத்ச்தயைத் ்தருகி்றது. 
CH3CH2 -Br  +  K SN CH3CH2-NO2 NO2 → 22 +   KBr 

எ��� �ேராைம� ைந�ேரா ஈ�ேத�

எ�தனா�/∆

இவ்வியை SN2 வியைவழிமுய்றயைப பின்்றறுகி்றது. யைடச்ரபாக்ன்சீயை ்தைபாரிக்க 
இம்முய்ற ஏற்ற்தன்று. ஏகைனில் க்ன்சீன் வயைைத்துடன் சை்ரடிைபாக பியணக்கபடடிருக்கும் 
புச்ரபாமியை பிைவு்றச் கேய்ை இைலபாது.
2) ஆல்நகன்களின் ஆவி நிநலநம ந�டந்ரோ ஏற்றம் (ட்தோழிறமுந்ற) 

மீத்ச்தன் மறறும் யைடரிக் அமிலம் ஆகிைைவறறின் வபாயுக் கலயவயை கேஞ்சூடபாை உசலபாக 
குழபாயின் வழிசை கேலுத்தி யைடச்ரபா மீத்ச்தன் க்்றப்டுகி்றது. 

675 KCH + H CH - +H O3 24(g NO NO23 (g) ) →
��ேத�

ெச��டான Si �ழா�
ைநேரா ��ேத�
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மீத்ச்தயைத் ்தவிரத்்த பி்ற ஆல்சகன்கள் (n – கைக்சஸேன் வய்ர) C – C பிைவிைபால் யைடச்ரபா 
ஆல்சகன்களின் கலயவயியைத் ்தருகின்்றை. பின்ை வபாயல வடித்்தலின் மூலம் யைடச்ரபா 
ஆல்சகன்கள் ்தனித்்தனிசை பிரித்க்தடுக்கப்டுகின்்றை.

CH3-CH3 3+H 675 K CH CH - + CH3NNO3 NO2 → OO22
ஈ�ேத� ைந�ேரா ஈ�ேத� (73 %) ைந�ேரா ��ேத� (27%)

3) a- நஹநலோகோர்ோகசிலிக அமிலஙகளிலிரு்நது ட்று்தல் 
α-  குசைபாச்ரபா அசிடடிக் அமிலத் தியை சேபாடிைம் யைடய்ரடடின் நீரக்கய்ரேலுடன் ககபாதிக்கச் 

கேய்யும் ச்பாது யைடச்ரபா மீத்ச்தன் உருவபாகி்றது. 

Cl - CH2-COOH +Na
H2

SN2NO2  → CCH3- +CO2+NaClNO2
α - �ேளாேரா���� அ�ல� ைந�ேரா ��ேத�

O/ெவ	ப�

்தன்மதிபபீடு
4) பின்வரும் வியைகளில் வியைபக்பாருடகயைக் கண்டறிக. 
 

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 அமீன்களின் ஆகசிஜநனற்றம் 
மூவியணை பியூடயடல் அமீன் நீரத்்த KMnO4  ஆல் ஆக்சிஜசைற்றம் அயடநது மூவியணயை 

யைடச்ரபா ஆல்சகன்கயைத் ்தருகின்்றது. 

CH3 C NH2

CH3

CH3

+ 3[O] CH3 C

CH3

NO2 + H2O
KMnO4

CH3

��ைணய ���ைட� அ�� 2 – ெம�� – 2- ைந�ேரா �ர�ேப�

5) ஆகநேம்களின் ஆகசிஜநனற்றம் 
அசிடடபால்டபாக்யேம் மறறும் அசிடசடபான்ஆக்யேம் ஆகிைை டய்ரபுளுச்ரபாக்்ரபாக்ஸி அசிடடிக் 

அமிலத்்தபால் ஆக்சிஜசைற்றம் அயடநது முய்றசை யைடச்ரபா ஈத்ச்தன் (10) மறறும் 2 – யைடச்ரபா 
பு்ரபச்ன் (20) ஆகிைைவறய்றத் ்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 ந�டந்ரோ ஆரீன்கநைத் ்தயோரித்்தல் 
i) ந�்ரடி ந�டந்ரோ ஏற்றம் 

330K கவப்நியலயில் க்ன்சீயை யைடச்ரபா ஏற்றக் கலயவயுடன் (       .HNO +        . H SO3 2 4 )அட� அட�  
கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது எலக்ட்ரபான் கவரக்பாருள் ்திலீடடுவியை ையடக்றறு யைடச்ரபா க்ன்சீன் 
(மிரச்ன் எண்கணய்) உருவபாகி்றது. 
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H

+  HNO3
 H2SO4

NO2

+  H2Oஅட�

யைடச்ரபாக்ன்சீனின் சை்ரடி யைடச்ரபா ஏற்றம் m – யடயைடச்ரபா க்ன்சீயை உருவபாக்குகி்றது. 
2) மந்றமுக முந்ற 

P – யடயைடச்ரபா க்ன்சீயைத் ்தைபாரிக்க இம்முய்ற ்ைன்்டுகி்றது. 
எடுத்துககோடடு 

NH2

NO2

NaNO2

HBF4

N2
+

BF4

NO2

NaNO2

(Cu)

NO2

NO2

+ N2+NaF+BF3

p – ைந�ேராஅ���

ைடயேசாஆ�க�

p – ைடைந�ேரா ெப���p – ைந�ேரா ைடஅேசா
�
ேராேபாேர�

சக்ரஸ் அமிலம் (H SO )2 5  அல்லது 
க்ரேல்பியூரிக் அமிலம் (H2S2O8) 
அல்லது டய்ரபுளுச்ரபா க்்ரபாக்சி அசிடடிக் 
அமிலம் (F C.CO H)3 3  ச்பான்்றவறய்ற 
ஆக்சிஜசைறறிைபாகப ்ைன்்டுத்தும் ச்பாது 
அமிசைபா க்தபாகுதிைபாைது சை்ரடிைபாக யைடச்ரபா 
க்தபாகுதிைபாக மபாற்றப்டுகி்றது. 

13.1.7 ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களின் இயற்ணபுகள் 
குய்றவபாை கபார்ன் அணுக்கயைக் ககபாண்டுள்ை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் நி்றமற்ற, இனிை 

மணமுயடை நீரமஙகள், நீரில் சிறி்தைசவ கய்ரயும் ஆைபால் க்ன்சீன், அசிடசடபான் ச்பான்்ற கரிமக் 
கய்ரப்பான்களில் ைன்கு கய்ரகின்்றை. இயவகளின் அதிக முயைவுத் ்தன்யமயிைபால் அதிக 
ககபாதிநியலக் ககபாண்டுள்ைை. யைடச்ரபா ஆல்சகன்கயைக் கபாடடிலும் ஆல்யகல் யைடய்ரடடுகள் 
குய்றவபாை ககபாதிநியலயைக் ககபாண்டுள்ைை. 
13.1.8 ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களின் நைதிப்ணபுகள் 

யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் பின்வரும் க்பாதுவபாை வியைகளில் ஈடு்டுகின்்றை. 
i. ஒடுக்கம்    ii. நீ்ரபாற்குபபு   iii. சைலஜசைற்றம் 

i) ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களின் ஒடுககம் 
யைடச்ரபா ஆல்சகன்களின் ஒடுக்க வியைைபாைது முக்கிைமபாை க்தபாகுபபு முய்ற ்ைன்கயைக் 

ககபாண்டுள்ைது. யைடச்ரபா க்தபாகுதியின் ஒடுக்க வியையின் ்ல்சவறு நியலகள் பின்வருமபாறு 

NH2

NH2 NO2

NO2

F3C C

O

O HO

p – ைடஅ�ேனா ெப��� p – ைடைந�ேரா ெப���
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CH3 NO2
+2[H] +2[H] +2[H]
-H2O

CH3 N O CH3 NHOH
- H2O

CH3 NH2

ைந�ேரா��ேத� ைந�ரேசா ��ேத� N – ��ைத�
ைஹ�ரா��ல��

ெம�
� அ��

இறுதிவியைக்பாருைபாைது ஒடுக்கும் கபா்ரணியின் ்தன்யம மறறும் ஊடகத்தின் pH மதிபபு 
ஆகிைைவறய்றப க்பாறுத்து அயமயும். 

CH3 NO2

6[H]
CH3 + 2H2ONH2

4[H]

Zn / NH4Cl CH3 NHOH + H2O

Sn/HCl

ைந�ேரா��ேத�

ெம��� அ��

N – ெம��� ைஹ�ரா��ல��

(அ�ல ஊடக�)

(ந��ைல ஊடக�)

ஆல்யகல் யைடய்ரடடுகளின் ஒடுக்கம் 
Sn / HCl ஐக் ககபாண்டு எத்தில்யைடய்ரடயட ஒடுக்கும் ச்பாது எத்்தைபால் உருவபாகி்றது. 

CH3CH2 - O - N O + 6[H]
Sn / HCl

CH3CH2 - OH  +  NH3  +  H2O

ii) ந�டந்ரோஆல்நகன்களின் நீ்ரோற்குபபு 
அடர HCl அல்லது  அடர H SO2 4  ஐப ் ைன்்டுத்தி நீ்ரபாற்குத்்தயல சமறககபாள்ைலபாம். ஓரியணை 

யைடச்ரபா ஆல்சகன்கயை நீ்ரபாற்குக்கும் ச்பாது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகள் உருவபாகின்்றை. 
சமலும் ஈரியணை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் கீடசடபான்கயைத் ்தருகின்்றை. மூவியணை யைடச்ரபா 
ஆல்சகன்கள் இவ்வியையில் ஈடு்டுவதில்யல. 

CH3CH2 NO2

HCl / H2O

CH3 COOH + NH2OH 

ைந�ேரா ஈ�ேத�

ெகா��த�

  

CH NO2

HCl / H2O

O + N2O + H2O

(CH3)22

2 C(CH3)2

ெகா��த�

அ�ேடா� ைந�ர�
ஆைச�

2- ைந�ேரா�ர�ேப�

  

C NO2

HCl / H2O

(CH3)3

2-ெம��� -2- ைந�ேரா �ர�ேப�

எ�த 
ைன�� இ�ைல

ெகா��த�

மபா்றபாக, எத்தில் யைடய்ரடடின் அமில அல்லது கபா்ர நீ்ரபாற்குபபிைபால் எத்்தைபால் உருவபாகி்றது. 

CH3CH2 O N O + HOH
OH -

(or) H +
CH3CH2 OH + HNO2

எ���ைந�ைர� எ�தனா�

iii) ந�டந்ரோ ஆல்நகன்களின் நஹலஜநனற்றம் 
ஓரியணை மறறும் ஈரியணை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கயை 2Cl  அல்லது 2Br  உடன் NaOH 

முன்னியலயில் வியைப்டுத்்த யைடச்ரபா ஆல்சகன்களின் a-H அணுக்கள் ஒவ்கவபான்்றபாக 
சைலஜன் அணுக்கைபால் ்திலீடு கேய்ைப்டுகின்்றை. 

CH3 NO2 +3Cl2
NaOH CCl3 NO2 + 3HCl

�ேளாேரா����
(�ைர�ேளாேராைந�ேரா ��ேத�)
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�ச்சுத்்தன்நம 
யைடச்ரபா ஈத்ச்தன் ஆைது ம்ரபுத்்தன்யமயில் ்பாதிபய் ஏற்டுத்து்தல் மறறும் ை்ரம்பு மண்டல 

்பாதிபபுகளுக்கு கபா்ரணமபாக இருக்கலபாம் எை அறிைப்டுகி்றது. 
iv) ட�பகோர்நனல் ட்தோகுபபு 

CH3 CH3 CH3 CHOCH N
O

OH
CH2NO2

KOH
H2O

–

H+

+ HNO
ைந�ரா��� 
அேசாேனா�

ந�டந்ரோட்ன்சீனின் நைதிப ்ணபுகள் 

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�)

மின்னோற ஒடுககம் 

C6H5 NH2 + 2 H2O

NH OH

NO2

OH

NH2

அ���
��னா�
ஒ��க�

�ைறவான 
அ�ல�த�ைம

அ	க 
அ�ல�த�ைம

�ைன�ைஹ�ரா��ல�� p – அ�ேனா �னா�

மா�றைம��

உநலோக விநனயூககி மறறும் உநலோக நஹடந்ரடுகைோல் ஒடுககம் 
யைடச்ரபாக்ன்சீயை Ni (அல்லது)  Pt (அல்லது) 4LiAlH ஐக் ககபாண்டு ஒடுக்கம் கேய்யும் ச்பாது 

அனிலீன் உருவபாகி்றது. 
C6H5 - NO2 + 6 [H]

Ni Pt / H2

LiAlH4
C6H5 - NH2 + 2 H2O

(அ�ல�)

(அ�ல�)
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்பாலியைடச்ரபா சேரமஙகளின் க்தரிநக்தடுத்்த ஒடுக்கம் 
NO2

NO2

+ 3 (NH4)2 S

NO2

NH2

+ 6NH3 + 2H2O + 3S

m – ைடைந�ேராெப��� m – ைந�ேராஅ���

எலகட்ரோன்கைர ட்ோருள் ்திலீடடு விநன 
க்பாதுவபாக, யைடச்ரபாக்ன்சீனின் எலக்ட்ரபான் கவர க்பாருள் ்திலீடடு வியை மிக கமதுவபாக 

நிகழும் ஒரு வியைைபாகும். சமலும் தீவி்ரமபாை வியை நிகழ நி்ந்தயைகளில் இவ்வியை 
நிகழ்த்்தப்டுகி்றது.  (- NO2  க்தபாகுதிைபாைது வலியமைபாை கிைரவு நீக்கும் மறறும் m – ஆறறுப்டுத்தும் 
க்தபாகுதிைபாகும்). 

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 வலியமைபாை கிைரவு நீக்கும் க்தபாகுதிைபாக இருப்்தபால், யைடச்ரபாக்ன்சீன் 
பரீடல் – கி்ரபாபட வியைக்கு உட்டுவதில்யல. 

்தன்மதிபபீடு  பின்வரும் சேரமஙகளின் யைடச்ரபா ஏற்ற வியையிைபால் உருவபாகும் மு்தன்யம 
வியைக்பாருடகயைக் கண்டறிக. 

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 அமீன்கள் ைநகப்டுத்து்தல் 

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  ட்யரிடு்தல் 
அ) ட்ோதுைோன ட்யரிடும் முந்ற 

ஆல்யகல் க்தபாகுதியை அமீனுக்கு முன்கைபாடடபாக சேரத்து க்பாதுவபாை முய்றயில் 
க்ைரிடப்டுகி்றது. யட, டய்ர மறறும் கடட்ரபா மு்தலிை முன்கைபாடடுகள் முய்றசை இ்ரண்டு, மூன்று 
மறறும் ைபான்கு ்திலிகயை குறிபபிட ்ைன்்டுகி்றது. 
ஆ) IUPAC முந்ற 

சேரமம்
(க்பாதுவபாை க்ைர அயமபபு 
வபாய்ப்பாடு, IUPAC க்ைர)

IUPAC க்ைர
முன்கைபாடடு இட 

அயமவு எண்ணுடன்
மூல 

வபாரத்ய்த
மு்தன்யம 

பின்கைபாடடு
இ்ரண்டபாம் 

நியல 
பின்கைபாடடு

ஐசேபாபு்ரபய்லமீன்
CH3 CH CH3

NH2..
பு்ரப்ன்-2-அமீன்

– பு்ரப அன் 2- அமீன்
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அல்யலல்லமீன்
3CH2 = 2CH 1CH2 NH2

..

பு்ரப-2-ஈன்-1-அமீன்
– பு்ரப 2-ஈன் -1-அமீன்

கைக்ேபாகமத்திலீன் யடைமீன்

H2N
..

(CH2)6 NH2
..

கைக்சேன் – 1, 6 – யடைமீன்

– கைக்ஸ் ஏன் – 1, 6 – 
யடைமீன்

கமத்தில் ஐசேபாபு்ரபய்ல்லமீன்

CH3 NH
..

CH CH3

CH3

N – கமத்தில் பு்ரப்ன் – 2- அமீன்

N – கமத்தில் பு்ரப அன் – 2- அமீன்

யட எத்தில் பியூடயடலமீன்

C2H5 N
..

CH2CH2CH2CH3

C2H5

N, N – யட எத்தில் பியூடடன்-1-அமீன்

N, N – யட 
எத்தில் பியூட அன் – 1 – அமீன்

எத்தில் கமத்தில் ஐசேபா பு்ரபய்லமீன்

CH3 N
..

CH

C2H5 CH3

CH3

N – எத்தில் – N- கமத்தில் பு்ரப்ன்  
– 2 – அமீன்

N – எத்தில் – N- 
கமத்தில் பு்ரப அன் – 2 – அமீன்

N,N – யட கமத்தில் அனிலீன்

N (CH3)2

..

N,N – யடகமத்தில்க்ன்ேைமீன்

N,N – யட 
கமத்தில் க்ன்ேன் – அமீன்

க்ன்யேலமீன்

CH2 NH2
..

பியைல் கமத்்தைமீன்

பியைல் கமத் அன் அமீன்
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N – கமத்தில் க்ன்யேல் அமீன்
CH2NH CH3

N – கமத்தில் பியைல் கமத்்தைமீன்

N – கமத்தில் 
பியைல் கமத் அன் அமீன்

்தன்மதிபபீடு 
பின்வரும் சேரமஙகளுக்கு வடிவயமபபுகயை வய்ரக. 

 i. நிசைபாக்ன்யடல் அமீன்  
 ii. மூவியணை பியூடயடல் அமீன் 
 iii. α- அமிசைபா பு்ரபபிசைபாைபால்டியைடு 
 iv. டய்ரக்ன்யேல் அமீன்
 v. N – எத்தில் –N – கமத்தில்கைக்ேன் -3-அமீன் 
8) பின்வரும் அமீன்களுக்கு ேரிைபாை IUPAC க்ைய்ரத் ்தருக

 

i) CH3 - CH2 - CH2 - CH - CH3

NH2

ii) CH3 - CH2 - CH - CH3

NH CH3

iii) NH2 iv)

OH

NH2
v)

N

13.2.2 அமீன்களின் அநமபபு 
அம்சமபானிைபாயவப ச்பான்று, அமீன்களில் உள்ை யைட்ரஜன் மும்யம இயணதி்றயைப 

க்றறுள்ைது. சமலும் ்தனித்்த எலக்ட்ரபான் இ்ரடயடயைக் ககபாண்டுள்ைதுடன், sp3  இைக்கலபபு 
ஆரபிடடபால்களில், மூன்று sp3 , இைக்கலபபு ஆரபிடடபால்கள் யைட்ரஜன் (அல்லது) ஆல்யகல் 
க்தபாகுதி கபார்னின் ஆரபிடடபால்களுடன் சமறக்பாருநதுகி்றது. ைபான்கபாவது sp3  இைக்கலபபு 
ஆரபபிடடபாலில் ்தனித்்த இ்ரடயட எலக்ட்ரபான் கபாணப்டுகி்றது. எைசவ, அமீன்கள் பி்ரமிடு 
வடிவத்தியை க்றறுள்ைை. ்தனித்்த இ்ரடயட எலக்ட்ரபான் கபாணப்டுவ்தபால் C- N- H  (அல்லது) 
C- N- C  பியணபபுக் சகபாணமபாைது வழக்கமபாை ைபான்முகி பியணபபுக் சகபாணமபாக 109.50 
கபாடடிலும் குய்றவபாை்தபாகும். எடுத்துக்கபாடடபாக, டய்ரகமத்தில் அமீனின் C- N- C  பியணபபுக் 
சகபாணம் 1080 ஆகும். இது ைபான்முகி பியணபபுக் சகபாணத்ய்த விடக் குய்றவு. சமலும் H- N- H
பியணபபுக் சகபாணமபாை 107˚ ஐ விட அதிகம். க்ரிை ஆல்யகல் க்தபாகுதிகளுக்கு இயடசைைபாை 
விலக்கு வியேசை இந்த பியணபபுக் சகபாண அதிகரிபபிறகு கபா்ரணமபாகும். 
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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 அமீன்களின் ட்ோதுைோன ்தயோரிபபு முந்றகள் 
பின்வரும் முய்றகயைப ்ைன்்டுத்தி அலி்பாடடிக் மறறும் அச்ரபாசமடடிக் அமீன்கயைத் 

்தைபாரிக்கலபாம். 
1) ந�டந்ரோ நேரமஙகளிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் 

2H  / Ni  அல்லது Sn / HCl  அல்லது 2Pd / H ஆகிைைவறய்றப ்ைன்்டுத்தி யைடச்ரபா 
சேரமஙகயை ஒடுக்கும் ச்பாது ஓரியணை அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 

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) ந�டந்ரல்களிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் 
அ) ஆல்யகல் அல்லது அய்ரல் ேையைடுகயை 2H  / Ni (அல்லது) 4LiAlH  (அல்லது) 2 5Na / C H OH
ஆகிைைவறய்றக் ககபாண்டு ஒடுக்கும் ச்பாது ஓரியணை அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 2 5Na / C H OH
ஐக் ககபாண்டு நிகழ்த்்தப்டும் ஒடுக்க வியை கமன்டிைஸ் வியை (mendius) எை அயழக்கப்டுகி்றது. 

CH3 CN Na(Hg) / C2
 H5OH

4 [ H ]
CH3CH2 NH2

ஈ�ேத� ைந�ைர� எ�தனைம�

ஆ) சேபாடிைம் ்ரேக்கலயவ / 2 5C H OH ககபாண்டு ஐசேபா ேையைடுகயை ஒடுக்கமயடைச் கேய்யும்ச்பாது 
ஈரியணை அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 

CH3 NC
Na(Hg) / C2H5OH

4 [ H]
CH3 NH CH3

ெம��� ஐேசாசயைன�  N – ெம��� ெம�தனைம�

3) அநமடுகளிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் 
அ) 4LiAlH ஐக் ககபாண்டு அயமடுகயை ஒடுக்கம் கேய்யும் ச்பாது அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 

R C

O

NH2
i) LiAlH4

ii) H2O
R CH2 NH2
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ஆ) ைபாஃபமனின் இ்றக்க வியை 
அயமடுகயை புச்ரபாமினுடன், நீரத்்த அல்லது ஆல்கைபாலில் கய்ரக்கப்டட KOH முன்னியலயில் 

வியைப்டுத்்த, அயமயட விட ஒரு கபார்யை குய்றவபாை எண்ணிக்யகயில் ககபாண்டுள்ை 
அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 
எடுத்துககோடடு 

R C

O

R NH2  + K2 CO3  + KBr + H2ONH2

Br2 / KOH

அைம� ஓ�ைணய அ��
R = ஆ�ைக� (அ�ல) அைர�

4) ஆல்நகல் நஹநலடுகளிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் 
அ) கோபரியல்்தோலிநமடு ட்தோகுபபு முந்ற 

அலி்பாடடிக் ஓரியணை அமீன்கயைத் ்தைபாரிக்கப ்ைன்்டுகி்றது ்தபாலியமயட எத்்தைபால் கலந்த 
KOH உடன் வியைப்டுத்்த ்தபாலியமடின் க்பாடடபாசிைம் உபபு உருவபாகி்றது. இ்தயை ஆல்யகல் 
சையலடுடன் கவப்ப்டுத்தி, பின் கபா்ர நீ்ரபாற்குபபு அயடைச் கேய்யும் ச்பாது ஓரியணை அமீன்கள் 
உருவபாகின்்றை. இம்முய்றயியைப ்ைன்்டுத்தி அனிலீயைத் ்தைபாரிக்க இைலபாது. ஏகைனில் 
்தபாலியமடிலிருநது உருவபாகும் எதிர அைனியுடன் அய்ரல் சையலடுகள் கருக்கவர க்பாருள் 
்திலீடடு வியைக்கு உட்டுவதில்யல. 

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�

ஆ�கஹா� 
கல�த

ெபா�டா�ய� தா�ைம� N – ஆ�ைக�
தா�ைம�

	�ய

 ெபா�டா�ய� தாேல�

(1° அ��)

ஆ) ஹோஃபடமனின் அம்நமோனியோைோல் ்குபபு 
ஆல்யகல் சையலடுகள் அல்லது க்ன்யேல் சையலடுகயை ஒரு மூடப்டட குழபாயில் 

ஆல்கைபால் கலந்த அம்சமபானிைபாவுடன் வியைப்டுத்தும் ச்பாது, o o o1 ,2 ,3 மறறும் ைபான்கியைை 
அம்சமபானிைம் உபபுகள் உருவபாகின்்றை. 

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��

இவ்வியை ஒரு கருக்கவர ்திலீடடு வியைைபாகும். ஆல்யகல் சையலடுகளின் 
சையலடபாைது -NH2  க்தபாகுதிைபால் ்திலீடு கேய்ைப்டுகி்றது. இவ்வியையில் உருவபாகும் 
வியைக்பாருைபாை ஓரியணை அமீனும் கருக்கவர க்பாருைபாக கேைல்்டும் ்தன்யமயுயடைது. 
எைசவ மிகுதிைபாை ஆல்யகல்ைபாயலடு வியைக்கு உட்டுத்்தப்டின், கருக்கவர ்திலீடடு வியை 
சமலும் நிகழ்நது ைபான்கியைை அம்சமபானிை உபபியைத் ்தருகி்றது. எனினும், இவ்வியைைபாைது 
அதிகஅைவு அம்சமபானிைபா ககபாண்டு நிகழ்த்்தப்டின், மு்தன்யமவியைக்பாருைபாக ஓரியணை அமீன் 
உருவபாகி்றது. 
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அமீன்களுடன் ஆல்யகல் சையலடுகளின் வியைத்தி்றன் வரியே 
RI  >  RBr  >  RCl

இ)  ஆல்யகல்சையலடுகயை சேபாடிைம் அயேடுடன் (NaN3 )  வியைப்டுத்தி பின் லித்திைம் 
அலுமினிைம் யைடய்ரயடக் ககபாண்டு ஒடுக்கமயடைச் கேய்வ்தன் மூலம் அ்தயை ஓரியணை 
அமீன்கைபாக மபாற்றலபாம். 

CH3 Br
NaN3

CH3 N3
LiAlH4

CH3 NH2  +  N2
ெம��� �ேராைம� ெம���அைச� ெம��� அ��

ஈ) குசைபாச்ரபாக்ன்சீனிலிருநது அனிலீயைத் ்தைபாரித்்தல் 
குசைபாச்ரபாக்ன்சீயை ஆல்கைபால கலந்த அம்சமபானிைபாவுடன் கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது அனிலீன் 

உருவபாகி்றது. 

C6H5 Cl
NH3

Cu2O / 2000C

NH2

அ���

5) நஹட்ரோகசில் நேரமஙகளின் அம்நமோனியோைோல் ்குபபு 
அ)  ஆல்கைபால் மறறும் அம்சமபானிைபாவின் ஆவியியை அலுமிைபா, W O2 5  அல்லது சிலிகபா வழிசை 

o400 C ல் கேலுத்தும் ச்பாது அயைத்துவயக அமீன்களும் உருவபாகின்்றை. இம்முய்ற கே்பாடடிைர 
– கமய்ல்ஹி முய்ற என்்றயழக்கப்டுகி்றது. 

C2H5OH
NH3

..

Al2O3, - H2O
C2H5 - NH2

.. C2H5OH

-H2O

C2H5OH

- H2O
(C2H5)3 N(C2H5)2 NH

.. ..

ஆ)  பீைபாயல அம்சமபானிைபாவுடன் o300 C ல் நீ்ரற்ற ZnCl2  முன்னியலயில் வியைப்டுத்தும் ச்பாது 
அனிலீன் உருவபாகி்றது. 

OH NH2

NH3

ZnCl2, 3000C

�னா�

�ர�ற

அ���

13.2.4 அமீன்களின் ்ணபுகள் 
1. இயறநிநல மறறும் மைம் 

குய்றவபாை கபார்ன் அணுக்கயைக் ககபாண்ட அலி்பாடடிக் அமீன்கள் 
1 2(C -C )  நி்றமற்ற 

வபாயுக்கைபாகும். சமலும் அம்சமபானிைபா ச்பான்்ற மணத்ய்த ககபாண்டுள்ைது. ைபான்கு அல்லது அ்தறகு 
சமற்டட கபார்ன் அணுக்கயைக் ககபாண்டுள்ையவ. மீனின் மணமுயடை ஆவிைபாகும் நீரமஙகள். 

அனிலீன் மறறும் பி்ற அய்ரல் அமீன்கள் வழக்கமபாக நி்றமற்றயவ. ஆைபால் கபாறறுடன் க்தபாடரபு 
ஏற்டும் ச்பாது அயவகள் ஆக்சிஜசைற்றத்திைபால் நி்றமுயடையவைபாகின்்றை. 
2. டகோதிநிநல 

ஓரியணை மறறும் ஈரியணை அமீன்களின் முயைவுத் ்தன்யமயிைபால் யைட்ரஜனின் ்தனித்்த 
எலக்ட்ரபான், இ்ரடயடயை ் ைன்்டுத்தி மூலக்கூறுகளுக்கியடசைைபாை யைட்ரஜன் பியணபபியை 
ஏற்டுத்துகின்்றை. மூவியணை அமீன்களில் இத்்தயகை H – பியணபபு கபாணப்டுவதில்யல. 
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R N H N H N H

H R H

H R
்ல்சவறு அமீன்களின் ககபாதிநியல வரியே 
பின்வருமபாறு 

CH3 NH2
..

> (CH3)2 NH
..

> (CH3)3 N
..

1 2 3> >° °°

அமீன்கள், ஆல்கைபால்கயைக் கபாடடிலும் குய்றவபாை ககபாதிநியலயுயடையவ. ஏகைனில் 
ஆக்சிஜயைக் கபாடடிலும் யைட்ரஜன் குய்றவபாை எலக்ட்ரபான் கவர ்தன்யமயைப க்றறுள்ை்தபால் 
N-H  பியணப்பாைது -OH   பியணபய்க் கபாடடிலும் குய்றவபாை முயைவுத் ்தன்யமயுயடைது. 
அட�ைநை : ஒபபி�த்்தகக மூலககூறு எந� உந�ய அமீன்கள், ஆல்கஹோல்கள் மறறும் 
ஆல்நகன்களின் டகோதிநிநல 

வ.எண் சேரமம் மூலக்கூறு நிய்ற ககபாதிநியல

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) கந்ரதி்றன் 
குய்றவபாை கபார்ன் அணுக்கயைக் ககபாண்டுள்ை அலி்பாடடிக் அமீன்கள் நீரில் கய்ர்யவ. 

ஏகைனில் இயவகள் நீருடன் யைட்ரஜன் பியணபபியை ஏற்டுத்துகின்்றை. எனினும், 
அமீன்களின் மூலக்கூறு  நிய்ற அதிகரிக்கும் ச்பாது அயவகளின் கய்ரதி்றன் குய்றகி்றது. ஏகைனில் 
நீர கவறுக்கும் ஆல்யகல் க்தபாகுதியின் உருவைவு அதிகரிக்கின்்றது. அமீன்கள் நீரில் கய்ரவதில்யல. 
ஆைபால் க்ன்சீன், ஈ்தர ச்பான்்ற கரிமக்கய்ரப்பான்களில் எளிதில் கய்ரகின்்றை. 
13.2.5 நைதிப ்ணபுகள் 

அமீன்கள் யைட்ரஜன் அணுவின் மீது கபாணப்டும் ்தனித்்த இ்ரடயட எலக்ட்ரபான்கள் அயவகயை 
கபா்ரத்்தன்யம உயடை்தபாக்குகி்றது. சமலும் கருக்கவர க்பாருைபாக கேைல்்டவும் கபா்ரணமபாய் 
அயமகி்றது. கனிம அமிலஙகளுடன் உபபுகயைத் ்தருகின்்றை. 
எடுத்துககோடடு 

C6H5 NH2  +  HCl C6H5 NH3Cl-..

அ���
அ���ய��ேளாைர�

அமீன்களின் கோ்ரைலிநமககோன நகோநை 
நீரக்கய்ரேலில், பின்வரும் ேமநியல நிலவுகி்றது. இச்ேமநியல க்ரும்்பாலும் இடது பு்றம் சைபாக்கி 

உள்ைது எைசவ NaOH  உடன் ஒபபிடும் ச்பாது அமீன்கள் வலியம குய்றவபாை கபா்ரமபாகும். 
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R NH2 + H -  OH
..

R NH3  +  OH -

கபா்ரத்துவமபாறிலி K =
R-N H OH

R-NH

+

3
-

2







 

[ ]b

அமீன்கள் நீரிலிருநது எந்த அைவிறகு யைட்ரஜன் அைனியை (H+) ஏறகும் ்தன்யமயை 
க்றறுள்ைது என்்்தயை கபா்ரத்துவமபாறிலி (Kb) ன் மூலம் அறிைலபாம். Kb  மதிபபு அதிகம் அ்தபாவது  
 pKb ன் மதிபபு குய்றவு எனில், கபா்ரம் வலியமமிக்கது எை ைபாம் அறிசவபாம். 
அட�ைநை : நீரககந்ரேலில் அமீன்களின் pKb  மதிபபுகள், (NH3 ன் pKb மதிபபு 4.74).
அமீன்கள் pKb அமீன்கள் pKb அமீன்கள் pKb

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

(CH3 3) N
. .

4.22 (C2H5)3
. .
N 3.25 C6H5N (CH3)2

. .
8.92

அமீன்களின் கோ்ரத்்தன்நம மீ்தோன அநைகளின் ைடிைநமபபின் விநைவு 
அமிலத்துடன் ்ஙகிடப்டுவ்தறகு ஏதுவபாக யைட்ரஜன் மீதுள்ை எலக்ட்ரபான் இ்ரடயட 

அயமநதிருப்ய்த அதிகரிக்கும் கபா்ரணிகள் அமீன்களின் கபா்ரத்்தன்யமயை அதிகரிக்கின்்றை. 
ஆல்யகல் க்தபாகுதி ச்பான்்ற +I க்தபாகுதிகள் யைட்ரஜனுடன் இயணக்கப்டடிருபபின் அயவகள் 
யைட்ரஜன் மீ்தபாை எலக்ட்ரபான் அடரத்தியியை அதிகரிக்கச் கேய்கின்்றை. இ்தன் வியைவபாக 
எலக்ட்ரபான் இ்ரடயடைபாைது புச்ரபாடடபாயை ஏற்து எளி்தபாகி்றது. எைசவ, ஆல்யகல் அமீன்கள் 
அம்சமபானிைபாயவ விட அதிக கபா்ரத்்தன்யம உயடையவ. 
அ) ஆல்யகல் அமீனுடன் (R- N H )

. .

2
 புச்ரபாடடபானின் வியையைக் கருதுசவபாம். 

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�

எலக்ட்ரபாயை விடுவிக்கும் இைல்புயடை ஆல்யகல் க்தபாகுதி R ஆைது அமீன்களில் உள்ை 
யைட்ரஜயை சைபாக்கி 2

. .
(R-N H ) எலக்ட்ரபான் ைக்ர கபா்ரணமபாக அயமகி்றது. சமலும், புச்ரபாடடபானுடன், 
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்தனித்்த எலக்ட்ரபான் இ்ரடயட ்ஙகிடுவய்த ஊக்குவிக்கி்றது. எைசவ, அலிஃ்பாடிக் அமீன்களின் 
எதிர்பாரக்கப்டும் கபா்ரத்்தன்யம (வபாயுநியலயமயில்) பின்வரும் வரியேயில் அயமகி்றது. 

R3N
. .

> R2NH
. .

> R-NH2
. .

(30) (20) (10)

சமறகண்டுள்ை வரியேைபாைது அயவகளின் நீரக்கய்ரேலில் சீ்ரபாக இருப்தில்யல என்்ய்த 
அடடவயணயில் ககபாடுக்கப்டடுள்ை அயவகளின் pKb  மதிபபுகளிலிருநது அறிைலபாம். 

அமீன்களின் கபா்ரத்்தன்யம ஒபபிட தூண்டல் வியைவு, கய்ரப்பாசைற்ற வியைவு ககபாள்ளிடத் 
்தயட ச்பான்்ற வியைவுகயை கருத்தில் ககபாள்ை சவண்டும். 
கந்ரப்ோநனற்ற விநைவு 

நீரக்கய்ரேலில் ் திலீடயடந்த அம்சமபானிைம் சை்ரைனிகள் ஆல்யகல் க்தபாகுதிகளின் எலக்ட்ரபான் 
விடுவிக்கும்  (+I) வியைவு  மடடுமல்லபாமல் நீர மூலக்கூறுகளின் கய்ரப்பாசைற்றத்்தபாலும் நியலபபுத் 
்தன்யம க்றுகின்்றை. அைனியின்  உருவைவு அதிகரிக்கும் ச்பாது கய்ரப்பாசைற்றம் குய்றகி்றது. 
சமலும், நியலபபுத்்தன்யமயும் குய்றவு. ஈரியணை மறறும் மூவியணை அமீன்களில் ககபாள்ளிட 
்தயடயின் கபா்ரணமபாக, புச்ரபாடடபாசைற்றம் அயடந்த அமீயை அணுகும் நீர மூலக்கூறுகளின் 
எண்ணிக்யக குய்றகி்றது. எைசவ கபா்ரத்்தன்யமயின் வரியே பின்வருமபாறு 

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

சமறகண்டுள்ை வியைவுகளின் அடிப்யடயில், நீரக்கய்ரேலில் ஆல்யகல் ்திலீடு அயடந்த 
அமீன்களின் கபா்ர வலியமயின் வரியே பின்வருமபாறு.  

(CH3)2NH  >   CH3 - NH2  >  (CH3)3N   >   NH3
........

.. .. .. ..
(C2H5)2 NH > (C2H5)3 N > C2H5 NH2 > NH3

+I வியைவு, ககபாள்ளிடவியைவு மறறும் நீச்ரற்ற வியைவு ஆகிைைவறறின் வியைவபாக 20 
அமீன் ஆைது அதிக கபா்ரத்்தன்யமயியைப க்றுகி்றது. 
அனிலீனின் கோ்ர ைலிநம 

அனிலீனில் NH
2
 க்தபாகுதிைபாைது க்ன்சீன்வயைைத்துடன் சை்ரடிைபாக இயணக்கப்டடுள்ைது. 

அனிலீனின் யைட்ரஜன் அணு மீ்தபாை ்தனித்்த இ்ரடயட எலக்ட்ரபான் க்ன்சீன் வயைைத்தினுள் 
உள்ைடஙகபாத் ்தன்யமயியைப க்றறுள்ைது. எைசவ, புச்ரபாடடபாசைற்றத்திறகு ்தனித்்த எலக்ட்ரபான் 
கியடக்கக்கூடிை வபாய்பபு குய்றகி்றது. இ்தன் வியைவபாக அச்ரபாசமடடிக் அமீன்கள் (அனிலீன்), 
அம்சமபானிைபாயவக்  ( NH3.) கபாடடிலும் குய்றவபாை கபா்ரத் ்தன்யமயைப க்றுகின்்றது.

்திலீடயடந்த அனிலீனில், -CH3,-OCH3,-NH2   ச்பான்்ற எலக்ட்ரபாயை விடுவிக்கும் 
இைல்புயடை க்தபாகுதிகள் கபா்ரத்தின் வலியமயியை அதிகரிக்கின்்றை. சமலும் எலக்ட்ரபாயை 
க்றும் இைல்புயடை க்தபாகுதிகைபாை - NO2,-X,-COOH  ச்பான்்றயவ கபா்ரத்தின் வலியமயியைக் 
குய்றக்கின்்றது. 
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அட�ைநை : ் திலி�ப்ட� அனிலீன்களின்  pKb’s மதிபபுகள் (அனிலீனின் pKb மதிபபு 9.376)

்திலி pKb ்திலி pKb ்திலி 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

அமீன்களின் ஒபபீடடு கபா்ரத்துவ வரியே பின்வருமபாறு 
ஆல்யகல் அமீன்கள் >அரஅல்யகல் அமீன்கள் > அம்சமபானிைபா > N – அரஅல்யகல் அமீன்கள் > 

அய்ரல் அமீன்கள் 
13.2.6  அமீன்களின் நைதிப்ணபுகள்
1) ஆல்நகநலற்றம்  

அமீன்கள், ஆல்யகல் சையலடுகளுடன் வியை்டடு  20 மறறும் 30 மறறும் ைபான்கியணை 
அம்சமபானிைம் உபபுக்கயை க்தபாடரச்சிைபாகத் ்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) அநேநலற்றம்  
அலி்பாடடிக் / அச்ரபாசமடடிக் ஓரியணை மறறும் ஈரியணை அமீன்கள் பிரிடின் முன்னியலயில் 

அசிடயடல் குசைபாய்ரடுடன் அல்லது அசிடடிக் அமில நீரிலியுடன் வியை்டடு N – ஆல்யகல் 
அசிடடயமயடத் ்தருகி்றது. 

எடுத்துக்கபாடடு

C2H5 NH2 + CH3 C

O

Cl C2H5 NH C

O

CH3 + HCl

எ��ல�� அ��ைட��ேளாைர�

���

N – எ���அ��டைம� 

3) ஸ்கோட�ன் – ட்ௌமன்விநன  
 அனிலீன் ஆைது NaOH  முன்னியலயில் க்ன்ேபாயில் குசைபாய்ரடுடன் வியை்டடு N 

– பீயைல் க்ன்ேயமயைத் ்தருகி்றது. இவ்வியை ஸ்கபாடடன் – க்ௌமன் வியை எைப்டுகி்றது. 
அயேசலற்றம் மறறும் க்ன்ேபாயிசலற்ற வியைகள் கருக்கவர க்பாருள் ்திலீடடு வியைகைபாகும். 
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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) ந�ட்ரஸ் அமிலத்து�ன் விநன 
மூன்றுவயகைபாை அமீன்களும், வியை நிகழ் இடத்தில் NaNO  and HCl 2  மறறும் அடர HCl  கலநது 

உருவபாக்கப்டும் யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் கவவ்சவறு முய்றயில் வியைபுரிகின்்றை.  
அ) ஓரிநைய அமீன்கள்
i)  எத்தில் அமீன் யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியைபுரிநது நியலபபுத் ்தன்யமைற்ற எத்தில் 

யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயடத் ்தருகி்றது. சமலும் இது யைட்ரஜயை கவளிசைறறி எத்்தைபாயல 
உருவபாக்குகி்றது. 

C2H5 NH2 + HNO2
NaNO2

HCl
[ C2H5N2Cl ]

H2O C2H5OH + N2

எ��� அ�� எ�தனா� �ைல���
த�ைமயற�

அட	

ii)  அனிலீன் குய்றவபாை கவப்நியலயில் (273 K – 278K) யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியை்டடு 
க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயடத் ்தருகி்றது. இது குய்றவபாை சை்ரம் மடடுசம நியலபபுத் 
்தன்யம உயடைது. சமலும் அய்ற கவப்நியலயில் கூட இது கமதுவபாக சிய்தவயடகி்றது. 
இவ்வியை யடைசேபா ஆக்கல் வியை எைப்டுகி்றது.

+ NaNO2 + 2HCl

NH2
273 - 278K + NaCl + 2H2O

N2 Cl

அ��� ெப���ைடயேசா�ய�
�ேளாைர

ஆ) ஈரிநைய அமீன்கள் 
ஆல்யகல் மறறும் அய்ரல் ஈரியணை அமீன்கள் யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியைபுரிநது மஞ்ேள் 

நி்ற எண்கணய் ச்பான்்ற N – யைட்ரசேபா அமீயைத் ்தருகி்றது. இது நீரில் கய்ரவதில்யல. 

+ HON = O

NH

CH3

NaNO2

.HCl - H2O

N - N = O

CH3

N – ெம��� அ���
N – ைந�ரேசா N – ெம���
�ைன� அ
�
(ம�ச� �ற எ�ெண�) 

அட�

இவ்வியை லி்ரசமன் யைட்ரசேபா சேபா்தயை எைப்டுகி்றது. 
இ) மூவிநைய அமீன் 
i)  அலி்பாடடிக் மூவியணை அமீன் யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியைபுரிநது நீரில் கய்ரைக்கூடிை 

டய்ர ஆல்யகல் அம்சமபானிைம் யைடய்ரட உபபியைத் ்தருகி்றது. 
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(CH3)3N + HNO2 [(CH3)3NH] NO2

�ைரெம��� அ�� �ைரெம��� அ�ேமா�ய�
ைந�ைர�

ii)  அச்ரபாசமடடிக் மூவியணை அமீன், யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் 273K கவப்நியலயில் வியைபுரிநது 
p – யைட்ரசேபா சேரமத்ய்தத் ்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) கோரந்லமீன் நேோ்தநன 
அலி்பாடடிக் (அல்லது) அச்ரபாசமடடிக் ஓரியணை அமீன்கள் குசைபாச்ரபா்பாரம் மறறும் ஆல்கைபால் 

கலந்த KOH உடன் வியைபுரிநது அருகவறுக்கத்்தக்க மணமுயடை ஐசேபாேையைடுகயைத்  
(கபாரய்லமீன்) ்தருகின்்றை. இவ்வியை கபாரய்லமீன் சேபா்தயை என்்றயழக்கப்டுகி்றது. 
இச்சேபா்தயை ஓரியணை அமீன்கயை கண்டறிைப ்ைன்்டுகி்றது. 

C2H5 - NH2 + CHCl3 + 3KOH C2H5 - NC + 3KCl + 3H2O
எ��� அ�� �ேளாேராபா�� எ��� ஐேசா சயைன


6) கடுகு எணடைய் விநன 
i)  ஓரியணை அமீன்கயை கபார்ன் யடேல்ய்டுடன் (CS2) வியை்டுத்தும் ச்பாது,  

N – ஆல்யகல்யட்தசைபா கபார்பாமிக் அமிலம் உருவபாகி்றது. இ்தனுடன் HgCl2  சேரத்து 
வியை்டுத்தும் ச்பாது ஆல்யகல்ஐசேபா்தசைபாேைசைட உருவபாகி்றது. 

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)  அனிலீயை கபார்ன்யட ேல்ய்டுடன் வியை்டுத்தும் ச்பாது, s-யடபீயைல் ்தசைபாயூரிைபா 
உருவபாகி்றது.

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


இவ்வியை ைபாஃபமனின் கடுகு எண்கணய் வியை அயழக்கப்டுகி்றது. இவ்வியையும் 
ஓரியணை அமீன்கயை கண்டறிை ்ைன்்டுகி்றது. 
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7. அனிலீனின் எலகட்ரோன் கைரட்ோருள் ்திலீடடு விநன 
-N H

..

2  க்தபாகுதிைபாைது ஒரு வலியமைபாை கிைரவுறுத்தும் 
க்தபாகுதிைபாகும். அனிலீனில் 2NH  க்தபாகுதிைபாைது க்ன்சீன் 
வயைைத்துடன் சை்ரடிைபாக இயணக்கப்டடுள்ைது. யைட்ரஜன் 
மீதுள்ை ்தனித்்த எலக்ட்ரபான் இ்ரடயடைபாைது க்ன்சீன் வயைைத்துடன் 
உடனியேவில் ஈடு்டுகி்றது. இ்தன் வியைவபாக ஆரச்தபா மறறும் ்பா்ரபா 
இடஙகளில் எலக்ட்ரபான் அடரவு அதிகரிக்கின்்றது. எைசவ எலக்ட்ரபான் 
கவர க்பாருள் ஆரச்தபா மறறும் ்பா்ரபா இடஙகயை ்தபாக்க வபாய்பபு 
ஏற்டுகி்றது. 
i) புந்ரோமிநனற்றம்

அனிலீன் 2 2Br  / H O  உடன் வியை்டடு கவண்யம நி்ற வீழ்்டிவபாை 2,4,6 – டய்ர புச்ரபாசமபா 
அனிலீயைத் ்தருகி்றது.

Br2 / H2O
 Br2 / CH3COOH

NH2
..

BrBr
NH2
..

Br

அ���

அ�ல�

2,4,6 – �ைர�ேராேமா அ���
(ெவ�ைம 
ற��ப��) 

சமபாசைபா புச்ரபாசமபா க்றுதிகயைப க்்ற, - NH2  க்தபாகுதிைபாைது அயேசலற்றம் அயடைச் 
கேய்ைப்டடு அ்தன் வியைத்தி்றன் குய்றக்கப்டுகி்றது.

(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��) 

அனிலீயை அசிடயடசலற்றம் அயடைச் கேய்யும் ச்பாது, யைட்ரஜனின் ்தனித்்த இ்ரடயட 
எலக்ட்ரபான் ஆைது அருகில் உள்ை கபார்யைல் க்தபாகுதியுடன் உடனியேவில் ஈடு்டுவ்தபால் 
உள்ைடஙகபாத் ்தன்யமயைப க்றுகி்றது. எைசவ யைட்ரஜனின் ்தனித்்த எலக்ட்ரபான் க்ன்சீன் 
வயைைத்தில் உள்ைடஙகபாத் ்தன்யமயை ஏற்டுத்்த வபாய்பபு குய்றகி்றது.

NH C CH3
..

O

NH C

O.. ....

..

CH3

எைசவ எலக்ட்ரபான் கவர க்பாருள் ்திலீடடு வியைகளில் அசிடடமிசைபா க்தபாகுதியின் 
கிைரவுறுத்தும் தி்றன் குய்றவு.

NH2
δ

δ δ

δ E+

எல��ரா� கவ�ெபா��
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i) ந�டந்ரோ ஏற்றம் 
அனிலீனின் சை்ரடி யைடச்ரபா ஏற்றத்திைபால் o- மறறும் p-யைடச்ரபா அனிலீன் உருவபாகி்றது. 

இ்தனுடன் ஆக்சிஜசைற்றத்தின் கபா்ரணமபாக அடர நி்ற ்தபார (tars) உருவபாகி்றது. சமலும் வலியமமிக்க 
அமில ஊடகத்தில் அனிலீன் புச்ரபாடடபாசைற்றம் அயடநது அனிலீனிைம் அைனியைத் ்தருவ்தபால் m- 
யைடச்ரபா அனிலீன் உருவபாகி்றது. 

HNO3

H2SO4

NH2 NH2

NO2

+

NH2

NO2

NH2

+
NO2

்பா்ரபா வியைக்பாருயைப க்்ற, அசிடடிக் அமில நீரிலியுடன் வியைப்டுத்தி அசிடயடசலற்றம் 
அயடைச் கேய்வ்தன் மூலம் - NH2  க்தபாகுதி ்பாதுகபாக்கப்டுகி்றது. பின்ைர, யைடச்ரபா ஏற்ற 
வியைக்பாருள் நீ்ரபாற்குப்யடைச் கேய்து வியைக்பாருள் க்்றப்டுகி்றது.

NH2

(CH3CO)2O HNO3

H2SO4, 288K H
CH3COOH

+ / H2O

NHCOCH3 NHCOCH3

NO2

NH2

NO2
அ��டா�ைல� p – ைந�ேராஅ���ைல� p – ைந�ேரா அ��� 

���
+

iii) ேல்ந்ோநனற்றம் 
அனிலீன் அடர H SO2 4  உடன் வியைபுரிநது அனிலீனிைம் யைட்ரஜன் ேல்ச்டயடத் ்தருகி்றது. 

இ்தயை 453 – 473K ல் H SO2 4  உடன் வியைப்டுத்்த p- அமிசைபா க்ன்சீன் ேல்்பானிக் அமிலத்ய்த 
மு்தன்யம வியைக்பாருைபாக ்தருகி்றது. 

 H2SO4 HNO3

NH2 NH3HSO4 NH2

..

SO3H

NH3

SO3

����

அ���ய�
ைஹ�ரஜ� ச�ேப� ச�பா��
 அ	ல� ���ட� அய�

அட�

அனிலீன் பீரிடல் கி்ரபாபட வியைக்கு உட்டுவதில்யல. அனிலீன் கபா்ரத்்தன்யமயுயடைது 
எை ைபாம் அறிசவபாம். சமலும் இது ்தைது ்தனித்்த இ்ரடயட எலக்ட்ரபாயை AlCl3  ச்பான்்ற லூயி 
அமிலத்திறகு வழஙகி சேரக்யக வியைக்பாருயை உருவபாக்குவ்தன் கபா்ரணமபாக எலக்ட்ரபான் 
கவரக்பாருள் ்திலீடடு வியை நிகழ்வது ்தடுக்கப்டுகி்றது. 

13.3 ந�யநேோனியம் உபபுகள் 
13.3.1 அறிமுகம் 

அச்ரபாசமடடிக் அமீன்கயை NaNO +HCl2( )  கலயவயுடன் வியைப்டுத்தும் ச்பாது 
யடைசேபானிைம் உபபுகள் உருவபாகின்்றை எை ைபாம் கற்றறிநதுள்சைபாம். இயவகள் குய்றவபாை 
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சை்ரத்திறகு மடடுசம நியலபபுத்்தன்யம உயடை்தபாக இருக்கின்்றை. எைசவ ்தைபாரித்்த உடசைசை 
்ைன்்டுத்்தப்டுகின்்றை. 
எடுத்துககோடடு 

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  உ�னிநேவு அநமபபு 
அரீன் யடைசேபானிைம் அைனியின் மீ்தபாை சைரமின்சுயம க்ன்சீன் வயைைம் முழுயமக்கும் வி்ரவும் 

்தன்யமயை க்றறிருப்்தபால் அரீன்யடைசேபானிைம் உபபுகள் நியலபபுத் ்தன்யமயைப க்றுகின்்றை. 

N : N :
..

N N N N :
..

N N :
.. ..

N N :

க்ன்சீன் யடசேபானிைம் உபபின் உடனியேவு அயமபபுகள் 

13.3.3 ந�யநேோனியம் உபபுகநை ்தயோரிககும் முந்றகள் 
அனிலீன் க்ன்சின் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயடத் ்தரும் என்்ய்த யைட்ரஸ் அமிலத்துடன்  

( NaNO2 + HCl) கலயவ 273Kல்) வியைபுரிநது ைபாம் ஏறகைசவ கற்றறிநதுள்சைபாம். 
13.3.4 இயற்ணபுகள் 
•  க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு, நி்றமற்ற ்டிக திண்மம் 
•  நீரில் ைன்கு கய்ரகின்்றை சமலும் குளிரந்த நீரில் நியலபபுத்்தன்யம உயடைது எனினும் மி்த 

கவப் நீரில் வியைபுரிகி்றது. 
•  இயவகளின் நீரத்்த கய்ரேல்கள் லிடமஸ் உடன் ைடுநியலத் ்தன்யமயை கபாடடுகி்றது. சமலும் 

அைனிகைபாக கபாணப்டுவ்தபால் மின்கடத்தும் ்தன்யமயைப க்றறுள்ைது. 
•  க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் கடட்ரபாபுளுச்ரபா ச்பாச்ரட நீரில் கய்ரகி்றது. சமலும் 

அய்றகவப்நியலயில் நியலபபுத் ்தன்யம உயடைது. 
13.3.5 நைதி விநனகள் 

க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு இருவயகைபாை சவதி வியைகயைத் ்தருகி்றது. 
A.  யைட்ரஜயை இழநது ையடக்றும் ்திலீடடு வியைகள்: இவ்வியைகளில், யடைசேபானிைம் 

க்தபாகுதிைபாைது, X ,CN ,H ,OH- - - -  ச்பான்்ற கருக்கவர க்பாருடகைபால் ்திலீடு அயடகி்றது. 
B.  யடைசேபா க்தபாகுதி நீஙகபாதிருக்கும் வியைகள்: எ.கபா இயணபபு வியை 
A.  ந�ட்ரஜநன இை்நது �ந�ட்றும் ்திலீடடு விநனகள் 
1. நஹட்ரஜனோல் இ�பட்யரச்சி 

யைச்பா்பாஸ்்்ரஸ் அமிலம் அல்லது குப்ரஸ் அைனியின் முன்னியலயில் எத்்தைபால் ச்பான்்ற 
வலியம குய்ற ஒடுக்கும் கபா்ரணிகயைக் ககபாண்டு க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயட 
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ஒடுக்கமயடைச் கேய்யும் ச்பாது க்ன்சீன் உருவபாகி்றது. இவ்வியை ்தனிஉறுபபு ேஙகிலி வியை 
வழிமுய்றயைப பின்்றறி நிகழ்கி்றது. 

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→

2. குநைோரின், புந்ரோமின், ேயநனடு ட்தோகுதியோல் ்திலீடு
அ) ேோன்டநமயர விநன 

புதி்தபாகத் ்தைபாரிக்கப்டட க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு மறறும் குப்ரஸ் ைபாயலடு 
கய்ரேல்கயை ஒன்க்றபாகடபான்று சேரக்கும் ச்பாது, அய்ரல் ைபாயலடுகள் உருவபாகின்்றை. 
இவ்வியை ேபான்டசமைர வியை என்்றயழக்கப்டுகி்றது. க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயட 
குப்ரஸ் ேையைடுடன் வியை்டுத்்த, ேைசைபாக்ன்சீன் உருவபாகி்றது. 

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) கோட�ரமோன் விநன 
க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயட, யைடச்ரபா குசைபாரிக் / யைடச்ரபாபுச்ரபாமிக் அமிலம் 

மறறும் கபாப்ர தூளுடன் சேரத்து வியை்டுத்துவ்தன் மூலமும் குசைபாச்ரபா / புச்ரபாசமபா அரீன்கயைப 
க்்றலபாம். 

C6H5 - N2Cl
Cu / HCl C6H5 - Cl + N2

Cu / HBr
C6H5 - Br + N2

ெப���
ைடயேசா�ய�
�ேளாைர� 

�ேளாேராெப���

�ேராேமா ெப���

கபாடடரமபான் வியையைக் கபாடடிலும் ேபான்டசமைர வியையில் அதிக அைவு வியைக்பாருள் 
உருவபாகி்றது. 
3. அநயோடினோல் ்திலீடு 

க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடின் நீரக்கய்ரேயல KI உடன் ககபாதிக்கயவக்கும் ச்பாது 
அைசடபாக்ன்சீன் உருவபாகி்றது. 

C H -N
+

Cl-+KI C H + KCl+NI6 5 2 6 5 2

அயேடாெப���
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4. புளூரினோல் ்திலீடு (Baltz – schiemann reaction) 
க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயட புளுச்ரபாச்பாரிக் அமிலத்துடன் வியை்டுத்தும் ச்பாது, 

க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் கடட்ரபா புளுச்ரபா ச்பாச்ரட வீழ்்டிவபாகி்றது. இ்தயை கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது 
சிய்தவயடநது புளுச்ரபாக்ன்சீயைத் ்தருகி்றது. 

C6H5 - N2Cl + HBF4 C6H5 - N2BF4 C6H5 - F + BF3 + N2
 

��ேராேபா�� 
அ�ல�

ெப���  ைடயேசா�ய�
ெட
ரா ��ேராேபாேர


��ேராெப���

5. நஹட்ரோகசில் ட்தோகுதியோல் ்திலீடு 
அதிக அைவு ககபாதிக்கும் நீரில் க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு கய்ரேயல சேரக்கும் 

ச்பாது பீைபால் உருவபாகி்றது. 

C6H5- N2Cl  + H2O 283K C6H5 - OH + N2 + HCl
�னா�

6. ந�டந்ரோ ட்தோகுதியோல் ்திலீடு 
யடைசேபானிைம் புளுச்ரபாச்பாச்ரடயட கபாப்ர முன்னியலயில் நீரத்்த சேபாடிைம் யைடய்ரட 

கய்ரேலுடன் சேரத்து ககபாதிக்க யவக்கும் ச்பாது யடைசேபானிைம் க்தபாகுதிைபாைது, -NO2  க்தபாகுதிைபால் 
்திலீடு கேய்ைப்டுகி்றது. 

C6H5 - N2Cl + HBF4 C6H5 - N2BF4

NaNO2

Cu,
C6H5 - NO2 + N2 + NaBF4

��ேராேபா�� 
அ�ல�

ைந�ேராெப��

7. அந்ரல் ட்தோகுதியோல் ்திலீடு (கோம்ட்ரக விநன) 
சேபாடிைம் யைட்ரபாக்யஸேடு முன்னியலயில், க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடபாைது 

க்ன்சீனுடன் வியைபுரிநது ய்பீயையலத் ்தருகி்றது. இவ்வியை கபாம்க்ரக் வியை எைப்டும். 

N2Cl +H
NaOH

+  N2 + HCl

ெப��� ைப�ைன� 
8. கோர்ோகசிலிக ட்தோகுதியோல் ்திலீடு 

யடைசேபானிைம் புளுச்ரபாச்பாச்ரடயட அசிடடிக் அமிலத்துடன் கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது 
க்ன்ேபாயிக் அமிலம் உருவபாகி்றது. அலி்பாடடிக் கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயை அச்ரபாசமடடிக் 
கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகைபாக மபாறறுவ்தறகு இவ்வியை ்ைன்்டுகி்றது. 

C6H5 - N2BF4  + CH3 - COOH C6H5 - COOH + BF3 + CH3F+N

ெப�சா��  
அ�ல�

ெப��� ைடயேசா�ய�
�ேரா ேபாேர


2

B. ந�யநேோ ட்தோகுதி நீஙகோதிருககும் விநனகள் 
9.  SnCl  / HCl2 , Zn தூள் / CH3COOH, சேபாடிைம் யைடச்ரபாேல்ய்ட, சேபாடிைம் ேல்ய்ட ச்பான்்ற 

ஒடுக்கும் கபா்ரணிகள் க்ன்சீன் யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரயட பீயைல் யைட்ரசீைபாக 
ஒடுக்கமயடைச் கேய்கி்றது. 
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N2Cl
SnCl2 + HCl

 Na2SO3
NHNH2

....
(அ�ல�)

10. இநைபபு விநனகள் 
எலக்ட்ரபான் அடரவியை அதிகமபாகக் ககபாண்டுள்ை அனிலீன், பீைபால் ச்பான்்ற அச்ரபாசமடடிக் 

சேரமஙகளுடன் க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடுடன் வியைபுரிநது பி்ரகபாேமபாை நி்றமுயடை 
அசேபாசேரமஙகயை உருவபாக்குகி்றது. க்பாதுவபாக இயணப்பாைது ்பா்ரபா இடத்தில் நிகழ்கி்றது. ்பா்ரபா 
இடத்தில் சவக்றபாரு க்தபாகுதி இடம் க்றறிருபபின் இயணபபு ஆரச்தபா இடத்தில் நிகழும். -N Cl2

+
-  க்கு 

்பா்ரபா இடத்தில் எலக்ட்ரபான் விடுவிக்கும் இைல்புயடை ஒரு க்தபாகுதி இடம் க்றறிருபபின் இயணபபு 
வியைபுரியும் ்தன்யம அதிகரிக்கி்றது. இது ஒரு எலக்ட்ரபான் கவர க்பாருள் ்திலீடடு வியை ஆகும்.

N NCl

H OH
pH (9-10)
   

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� 

�ேளாைர�

�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 சைலஜசைற்றத்தின் மூலம் அய்ரல் புளுய்ரடுகள் மறறும் அசைபாயடடுகயை ்தைபாரிக்க 
இைலபாது. சமலும் குசைபாச்ரபா க்ன்சீனில் குசைபாரினுக்கு ்திலபாக ேைசைபா க்தபாகுதியை ்திலீடு 
அயடைச் கேய்ைவும் இைலபாது. அத்்தயகை சைசலபா, ேைசைபா, -OH, NO2  ச்பான்்ற க்தபாகுதிகயை 
உயடை சேரமஙகயை உருவபாக்க க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு ஒரு மிகச்சி்றந்த 
வியைஇயடநியலப க்பாருைபாகும். இயணபபு வியையின் மூலம் க்்றப்டும் யடைசேபா சேரமஙகள் 
நி்றமுயடையவ. சமலும் ேபாைஙகைபாகப ்ைன்்டுகின்்றை.

13.4 ேயநனடுகள் மறறும் ஐநேோேயநனடுகள் 
13.4.1 அறிமுகம் 

இயவகள் யைடச்ரபாேைனிக் அமிலத்தின் (HCN) க்றுதிகைபாகும். சமலும் பின்வரும் இரு 
இைஙகு ேமநியல மபாறறிைஙகளில் கபாணப்டுகி்றது. 

H C H N CN
ைஹ�ரஜ� சயைன� ைஹ�ரஜ� ஐேசாசயைன� 

இரு வயகைபாை ஆல்யகல் க்றுதிகயை உருவபாக்கலபாம். யைட்ரஜன் ேையைடில் உள்ை 
H – அணுயவ ஆல்யகல் க்தபாகுதிைபால் ்திலீடு கேய்வ்தபால் உருவபாவது ஆல்யகல் ேையைடுகள்  
(R-C N).≡  எை அறிைப்டுகின்்றை. சமலும் யைட்ரஜன் ஐசேபா ேையைடில் உள்ை H – அணுவபாைது 
்திலீடு கேய்ைப்டின் உருவபாவது ஆல்யகல் ஐசேபாேையைடுகள் (R-N C)  எைப்டுகின்்றை.  
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IUPAC க்ைரிடும் முய்றயில், ஆல்யகல் ேையைடுகள் ஆல்சகன் யைடய்ரல்கள் எைவும் அய்ரல் 
ேையைடுகள் அரீன் கபாரச்பாயைடய்ரல்கள் எைவும் அயழக்கப்டுகின்்றை.
அட�ைநை : ேயநனடுகளுககு ட்யரிடு்தல் 

சேரமம்
(க்பாதுவபாை க்ைர அயமபபு 
வபாய்ப்பாடு, IUPAC க்ைர)

IUPAC க்ைர
முன்கைபாடடு இட 

அயமவு எண்ணுடன்
மூல 

வபாரத்ய்த
மு்தன்யம 

பின்கைபாடடு
இ்ரண்டபாம் 

நியல 
பின்கைபாடடு

அசிடசடபா யைடய்ரல் 
CH -CN3

ஈத்ச்தன் யைடய்ரல் 
– ஈத் ஏன் யைடய்ரல்

பு்ரபபிைசைபா யைடய்ரல் 
CH CH -CN3 2

பு்ரபச்ன் யைடய்ரல்
– பு்ரப ஏன் யைடய்ரல் 

பியூடச்ரபாயைடய்ரல்
CH CH CH -CN3 2 2

பியூடசடன் யைடய்ரல்
– பியூட ஏன் யைடய்ரல்

ஐசேபாபியூடச்ரபா யைடய்ரல் 
3CH -CH-CN

CH3

2 -கமத்தில் ,பு்ரபச்ன் யைடய்ரல் 

2 – கமத்தில் பு்ரப ஏன் யைடய்ரல்

க்ன்சேபா யைடய்ரல் 

C H -CN6 5

க்ன்சீன் கபாரச்பாயைடய்ரல்
– க்ன்சீன் கபாரச்பா யைடய்ரல்

H3C CH

CN

CH2 COOH

3 – ேைசைபா பியூடடைபாயிக் அமிலம் 
3- ேைசைபா பியூட அன் ஆயிக் 

அமிலம் 

C2H5 C

Cl

CH3

CH2 CN

Br

2-புச்ரபாசமபா – 3 – குசைபாச்ரபா
3- கமத்தில் க்ன்சடன் யைடய்ரல்

2 – புச்ரபாசமபா 
3- குசைபாச்ரபா 
3- கமத்தில்

க்ன்ட ஏன் யைடய்ரல்

13.4.2 ேயநனடுகநைத் ்தயோரிககும் முந்றகள் 
1. ஆல்நகல் ஹோநலடுகளிலிரு்நது ட்று்தல் 

ஆல்யகல் ைபாயலடுகயை NaCN (அல்லது) KCN கய்ரேலுடன் வியை்டுத்தும் ச்பாது, ஆல்யகல் 
ேையைடுகள் உருவபாகின்்றை. இவ்வியையில் ஒரு புதிை கபார்ன் – கபார்ன் பியணபபு உருவபாகி்றது. 
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எடுத்துககோடடு 

 

KCN  + CH3CH2
 - Br CH3CH2 - CN + KBr

�ர�ேப� ைந�ைர� எ��� �ேராைம�

இம்முய்றயில் அய்ரல்ேையையட ்தைபாரிக்க இைலபாது. கருக்கவர க்பாருள் ்திலீடடு 
வியைகளில் அயவகளின் குய்றவபாை வியைபுரியும் ்தன்யமசை இ்தறகு கபா்ரணமபாகும். அய்ரல் 
ேையைடுகள் ேபான்டசமைர வியை மூலம் ்தைபாரிக்கப்டுகின்்றை. 
2. ஓரிநைய அநமடுகள் மறறும் ஆல்�ோகநேம்கநை P O2 5  உ�ன் நேரத்து நீ்ரகறறு்தல். 

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  உ�ன் அம்நமோனியம் கோர்ோகசிநலட நீ்ரகற்றம்

CH3 - COONH4

P2O5 CH3 - CN + 2H2O

அ�ேமா�ய� அ��ேட� ஈ�ேத� ைந�ைர 

ஆல்யகல் ேையைடுகயை அதிக அைவில் ்தைபாரிக்க இம்முய்ற ்ைன்்டுகி்றது. 
4. கிரிகனோரடு விநனட்ோருளிலிரு்நது ட்று்தல் 

கமத்தில் கமக்னீசிைம் புச்ரபாயமயட ேைசைபாஜன் குசைபாய்ரடுடன் (Cl - CN)  வியை்டுத்தும் 
ச்பாது ஈத்ச்தன் யைடய்ரல் உருவபாகி்றது. 

CH3 - MgBr +  Cl CN CH3 - CN + Mg
Br

Cl

ெம��� ெம���ய� �ேராைம� ஈ�ேத� ைந
ைர�

13.4.3 ேயநனடுகளின் ்ணபுகள் 
இயற்ணபுகள்

்திைபான்கு கபார்ன் அணுக்கள் வய்ர ககபாண்டுள்ை சேரமஙகள் நி்றமற்ற குறிபபிடத்்தகுந்த 
இனிபபு மணமுயடை தி்ரவஙகைபாகும். உைர கபார்ன் அணுக்கயைக் ககபாண்டுள்ை சேரமஙகள் ்டிக 
திண்மஙகைபாகும். இயவகள் நீரில் ஓ்ரைவிறகு கய்ரகின்்றை. ஆைபால் கரிம கய்ரப்பான்களில் ைன்கு 
கய்ரகின்்றை. இயவகள் ைச்சுத் ்தன்யமயுயடைது. 

ஒத்்த அசிடடிலீன்களுடன் ஒபபிடும் ச்பாது, இயவகள் அதிக ககபாதிநியலயைக் ககபாண்டுள்ைை. 
ஏகைனில் இயவகள் அதிக இருமுயை திருபபுத்தி்றன் மதிபய்க் ககபாண்டுள்ைை. 
13.4.4 நைதிப ்ணபுகள் 
1. நீ்ரோற்குபபு 

கபா்ரம் அல்லது நீரத்்த கரிம அமிலஙகளுடன் கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது, ேையைடுகள் 
நீ்ரபாற்குப்யடநது கபார்பாக்சிலிக் அமிலஙகயைத் ்தருகின்்றை. 

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd   234XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd   234 08-12-2021   23:49:3008-12-2021   23:49:30



235

எடுத்துககோடடு

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. ஒடுககம் 
LiAlH  (or) Ni / H

4 2
 அல்லது LiAlH  (or) Ni / H

4 2
 ககபாண்டு ஆல்யகல் ேையைடுகயை ஒடுக்கமயடைச் கேய்யும் ச்பாது 

ஓரியணை அமீன்கள் உருவபாகின்்றை. 
CH3 - CN + 2H2

Ni CH3 - CH2 - NH2

ஈ�ேத� ைந�ைர� எ�தனைம� 

3. குறுககவிநன 
அ. ந்தோரப (Thorpe) ந�டந்ரல் குறுகக விநன 

a–H அணுயவக் ககபாண்டுள்ை இரு மூலக்கூறு ஆல்யகல் யைடய்ரல்கள் சேபாடிைம் / ஈ்தர 
முன்னியலயில் சுை குறுக்கமயடநது இமிசைபா யைடய்ரயலத் ்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  யைட்ரஜயைக் ககபாண்டுள்ை யைடய்ரல்கள் எஸ்டரகளுடன் ஈ்தரில் உள்ை சேபாடயமடு 
முன்னியலயில் குறுக்க வியைக்கு உட்டடு கீடசடபாயைடய்ரல்கயைத் ்தருகின்்றது. இவ்வியை 
கலயவன் மறறும் கைௌேர "Levine and Hauser" அசிடயடசலற்ற வியை எை அயழக்கப்டுகி்றது. 

  ஈத்்தபாக்சி க்தபாகுதிைபாைது (OC H )2 5  மீத்ய்தல் யைடய்ரல் (- CH CN)2  க்தபாகுதிைபால் ்திலீடு 
கேய்ைப்டு்தயல இவ்வியை உள்ைடக்கிைது. 

 சமலும் இவ்வியை ேைசைபா கமத்திசலற்றவியை என்்றயழக்கப்டுகி்றது. 

CH3CH2 C    C2H5  +  H - CH2 - CN
i) NaNH2 ii) H+

CH3CH2 C CN

O O

O CH2

ஈ�ைத� �ர��ேயாேன� 3 – ��ேடாெப
ேட
ைந�ைர� 
ஈ�ேத


ைந�ைர� 

-NH3

13.4.5 ஆல்நகல் ஐநேோேயநனடுகள் (கோரந்லமீன்கள்) 
ஐநேோேயநனடுகளுககு ட்யரிடு்தல் 

இயவகள் ஆல்யகல் ஐசேபாேையைடுகள் என்்ற க்பாதுபக்ை்ரபால் அயழக்கப்டுகின்்றை. IUPAC 
முய்றயில் ஆல்யகல் கபாரய்லமீன்கள் எை க்ைரிடப்டுகின்்றை. 
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அட�ைநை : ஆல்நகல் ஐநேோேயநனடுகளுககு ட்யரிடு்தல்

அநமபபு ைோய்்ோடு ட்ோதுப ட்யர IUPAC ட்யர 

CH3 NC கமத்தில் ஐசேபாேையைடு கமத்தில் கபாரய்லமீன்
CH3CH2 NC எத்தில் ஐசேபாேையைடு எத்தில் கபாரய்லமீன்

CH3CH2CH2 NC பு்ரபய்ல் ஐசேபாேையைடு பு்ரபய்ல் கபாரய்லமீன்
C6H5 NC பீயைல் ஐசேபாேையைடு பீயைல் கபாரய்லமீன்

13.4.6 ஐநேோ ேயநனடுகநைத் ்தயோரித்்தல் 
1. ஓரிநைய அமீன்களிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் (கோரந்லமீன் விநன) 

அலி்பாடடிக் / அச்ரபாசமடடிக் அமீன்கயை KOH முன்னியலயில் CHCl3  உடன் வியைப்டுத்்த 
கபாரய்லமீன் உருவபாகி்றது. 

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 ஹோநலடுகளிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் 
எத்தில் புச்ரபாயமயட எத்்தைபால் கலந்த AgCN  உடன் வியை்டுத்தும் ச்பாது எத்தில் ஐசேபா 

ேையைடு மியகைைவு உருவபாகும் இவ்வியையில் எத்தில் ேையைடு குய்றந்த அைவு உருவபாகும் 
வியைக்பாருைபாகும். 

CH3CH2 Br  + AgCN
C2H5OH CH3CH2 - NC  + AgBr

எ����ேராைம� 
ெவ�ப� எ��� ஐேசாசயைன� 

3. N – ஆல்நகல் ்ோரமநமடிலிரு்நது ்தயோரித்்தல் பிரிடீனில் உள்ை POCl3  உ�ன் விநன

CH3 NH C

O

H
POCl3

( )
CH3 N C  + H2O

N - 
����

ெம��� ஐேசாசயைன� ெம��� பா�மைம�

13.4.7 ஐநேோேயநனடுகளின் ்ணபுகள் 
இயற்ணபுகள் 
• இயவகள் நி்றமற்றயவ, விரும்்த்்தகபா்த மணமுயடை ஆவிைபாகும் நீரமஙகள். சமலும் 

ேையைடுகயைக் கபாடடிலும் அதிக ைச்சுத் ்தன்யமயுயடையவ. 
• நீரில் குய்றந்த அைசவ கய்ரகின்்றை ஆைபால் கரிமக் கய்ரப்பான்களில் ைன்கு கய்ரகின்்றை. 
• ஆல்யகல் ேையைடுகயைக் கபாடடிலும் ஒபபீடடைவில் குய்றவபாை முயைவுத் ்தன்யம 

உயடையவ. எைசவ ேையைடுகயைக் கபாடடிலும் இயவகளின் ககபாதிநியல மறறும் 
உருகுநியல குய்றவு. 

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd   236XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd   236 08-12-2021   23:49:3308-12-2021   23:49:33



237

13.4.8 நைதிப்ணபுகள் 
1. நீ்ரோற்குபபு 

ஆல்யகல் ேையைடுகள் கபா்ரஙகைபால் நீ்ரபாற்குபபு அயடவதில்யல. எனினும் நீரத்்த கனிம 
அமிலஙகைபால் நீ்ரபாற ்குப்யடநது ஓரியணை அமீன்கள் மறறும் ்பாரமிக் அமிலத்ய்தத் ்தருகி்றது. 

CH3 NC  + 2H2O CH3 NH2 +  H COOH
ெம��� ஐேசாசயைன� ெம���அ��

அ�ல�

பா
�	 அ�ல� 

2. ஒடுககம் 
வியைசவக மபாறறி அல்லது பி்றவி நியல யைட்ரஜைபால் ஒடுக்கமயடைச் கேய்யும் ச்பாது, 

இயவகள் ஈரியணை அமீன்கயைத் ்தருகின்்றை. 

CH3 NC  +  4 [H]
Na / C2H5OH

(or) Ni / H2

CH3 NH CH3
ெம��� ஐேசாசயைன� ைடெம��� அ�� 

3. மோறறியமோ்தல் 
ஆல்யகல் ஐசேபாேையைடுகயை 2500C கவப்நியலயில் கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது, அயவகள் 

அதிக நியலபபுத்்தன்யமயுயடை மபாறறிை ேையைடுகயைத் ்தருகின்்றை. 
CH3 N

2500C
CH3 C N:C

ெம��� ஐேசாசயைன� ெம��� சயைன� 

ெவ�ப�

4. நேரகநக விநன 
ஆல்யகல் ஐசேபாேையைடுகள், சைலஜன், ேல்்ர மறறும் ஆக்சிஜனுடன் சேரக்யக வியை 

புரிநது சேரக்யக சேரமஙகயை உருவபாக்குகின்்றை. 

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 கரிமந�ட்ரஜன் நேரமஙகளின் ்யன்கள் 
ந�டந்ரோ ஆல்நகன்கள் 
1. யைடச்ரபா மீத்ச்தன் கபாரகளின் எரிக்பாருைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 
2. குசைபாச்ரபாபிக்ரின் (CCl NO )3 2  பூச்சிக்ககபால்லிைபாகப ்ைன்்டுகி்றது. 
3. எரிக்பாருளுடன் சேரக்கப்டும் க்பாருைபாக யைடச்ரபா ஈத்ச்தன் ்ைன்்டுகி்றது. சமலும் 

கவடிபக்பாருள் ்தைபாரிபபில் முன்க்பாருைபாக, ்ல்டிகள், கேல்லுசலபாஸ் எஸ்டர, க்தபாகுபபு இ்ரப்ர 
மறறும் ேபாைஙகளுக்கு கய்ரப்பாைபாக ்ைன்்டுகி்றது. 

4. ’ஸ்வீட ஸ்பரிட ஆப யைடடர’ எைப்டும் ஆல்கைபாலில் உள்ை 4% ஈத்ய்தல் யைடய்ரட கய்ரேல் 
ஆைது சிறுநீரகவளிசைறறிைபாக (diuretic) ்ைன்்டுகி்றது. 
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ந�டந்ரோட்ன்சீன் 
1. சமபாடடபாரகள் மறறும் இைநதி்ரஙகளில் ்ைன்்டுத்்தப்டும் இைக்கி எண்கணய்கள் ்தைபாரிக்க 

யைடச்ரபாக்ன்சீன் ்ைன்்டுகி்றது. 
2. ேபாைஙகள், மருநதுகள், பூச்சிக்ககபால்லிகள், க்தபாகுபபு இ்ரப்ரகள், அனிலீன் மறறும் TNT, TNB 

ச்பான்்ற கவடிக்பாருடகள் ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. 
ேயநனடுகள் மறறும் ஐநேோேயநனடுகள் 
1. அமிலஙகள், அயமடுகள், எஸ்டரகள், அமீன்கள் ச்பான்்ற ்ல்சவறு கரிமச் சேரமஙகள் ்தைபாரிபபில் 

ஆல்யகல் ேையைடுகள் முக்கிைமபாை வியை இயடநியல க்பாருடகைபாகும். 
2. ஜவுளி க்தபாழிறேபாயலகளில் யைடய்ரல் இ்ரப்ரகள் ்தைபாரிபபில் ்ைன்்டுகி்றது. சமலும் 

கய்ரப்பாைபாக குறிப்பாக, வபாேயை தி்ரவிை க்தபாழிறேபாயலகளில் ்ைன்்டுகி்றது. 

புறறுந�ோய் மரு்நது 
ய ம ட ச ட பா ய ம சி ன் 

C, புறறுசைபாய் எதிரபபுக் 
கபா்ரணிைபாைது வயிறு 

மறறும் குடல் ்குதிகளில் ஏற்டும் 
புறறுசைபாய் சிகிச்யேயில் ்ைன்்டுகி்றது. 
இதில் அசிரிடின் வயைைம் கபாணப்டுகி்றது. 
அசிரிடின் வியை கேைல் க்தபாகுதிைபாைது 
DNA ஆல் மருநது சிய்தவயட்தலில் 
்ஙசகறகி்றது. இ்தன் வியைவபாக 
புறறுசைபாய் கேல்கள் இ்றக்கின்்றை. 

ெத��மா?
த�க���� 

CH2O C

N

OCH3

NH2

NH

O

O

O

H2N

யமடசடபாயமசின்

 மதிபபீடு

ேரியோன விந�நய ந்தர்நட்தடுத்து எழுதுக.
1.	 பின்வருவைவறறுள் எந்த வியைக் கபா்ரணி  யைடச்ரபா க்ன்சீயை அனிலீைபாக மபாறறுகி்றது. 

அ) Sn / HCl  ஆ) ZnHg / NaOH  இ) Zn / NH4Cl ஈ)  இயவ அயைத்தும் 

2.	 பின்வரும் எந்த முய்றயில் அனிலீயை ்தைபாரிக்க முடிைபாது? 

அ) Br / NaOH2  உடன் க்ன்ேயமடின் இ்றக்க வியை
ஆ)  குசைபாச்ரபாக்ன்சீனுடன் க்பாடடபாசிைம் ்தபாலியமயட வியைப்டுத்தி பி்றகு NaOH 

கய்ரேலுடன் நீ்ரபாற்குப்து
இ) யைடச்ரபா க்ன்சீயை LiAlH4  உடன் ஒடுக்கு்தல்
ஈ) யைடச்ரபா க்ன்சீயை Sn / HCl  உடன் ஒடுக்கு்தல்

3.	 பின்வருவைவறறுள் எது ைபாபமன் புச்ரபாயமடு வியைக்கு உட்டபாது 

அ) CH CONHCH3 3   ஆ) CH CH CONH
3 2 2

இ) CH CONH3 2   ஈ) C H CONH6 5 2
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4.	 கூறறு : KOH மறறும் புச்ரபாமினுடன் அசிடடயமடு வியைப்டடு அசிடடிக் அமிலத்ய்த ககபாடுக்கி்றது.
 கபா்ரணம் : அசிடடயமடு நீ்ரபாற்குத்்தலில் புச்ரபாமின் வியையூக்கிைபாக கேைல்்டுகி்றது. 

அ)  கூறறு மறறும் கபா்ரணம் இ்ரண்டும் ேரி. சமலும் கபா்ரணம், கூறறுக்கபாை ேரிைபாை விைக்கமபாகும். 
ஆ)  கூறறு மறறும் கபா்ரணம் இ்ரண்டும் ேரி. ஆைபால் கபா்ரணம் கூறறுக்கபாை ேரிைபாை விைக்கமல்ல. 
இ) கூறறு ேரி ஆைபால் கபா்ரணம் ்தவறு. 
ஈ) கூறறு மறறும் கபா்ரணம் இ்ரண்டும் ்தவறு. 

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) புச்ரபாசமபா மீத்ச்தன்     ஆ)α - புச்ரபாசமபாசேபாடிைம் அசிடசடட 
இ) கமத்்தைமீன்       ஈ) அசிடடயமடு 

6.	 பின்வரும் யைடச்ரபா சேரமஙகளில் எது யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியைபுரிைபாது 

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 + க்ன்சேபாயில் குசைபாய்ரடு NaOH
6 5 6 5C H - NH - COC H →  இந்த வியைைபாைது 

அ) ஃபரீடல் கி்ரபாபட வியை  ஆ) HVZ வியை 

இ) ஸ்கபாடடன் க்ௌமபான் வியை ஈ) இவறறில் எதுவுமில்யல 
8.	 ஓரியணை அமீன்கள் ஆல்டியைடுகளுடன் வியைபுரிநது ககபாடுக்கும் வியைக்பாருள்  (NEET) 

அ) கபார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஆ) அச்ரபாசமடடிக் அமிலம்
இ) ஷிப – கபா்ரம்   ஈ) கீடசடபான்

9.	 பின்வரும் வியைகளில் ்தவ்றபாைது 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) இவறறுள் எதுவுமில்யல 

10.	அனிலீைபாது அசிடடிக் அமில நீரிலியுடன் வியைப்டடு ககபாடுக்கும் வியைக்பாருள்
அ) o – அமிசைபா அசிடசடபா பீசைபான்  ஆ) m-அமிசைபா அசிடசடபா பீசைபான்
இ) p – அமிசைபா அசிடசடபா பீசைபான் ஈ) அசிடடனியலடு 

11.	கமத்தில் க்தபாகுதி ்திலீடு கேய்ைப்டட அமீன்களின் நீரக்கய்ரேலில் கபா்ரத்்தன்யம வலியம 
வரியே
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 )

ஈ) N(CH ) H > N(CH )H  > N(CH )  > NH3 2 3 2 3 3 3
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12.	

NO2

Br
N = N - Cl

A

NO2

Br
 ‘A’ என்்து (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.	யைடச்ரபாக்ன்சீன் ஆைது அடரCon HNO  / H SO
3 2 4

 உடன் 80-100 Co  ல் வியைபுரிநது ககபாடுக்கும் 
வியைக்பாருள் எது? 
அ) 1,4 – யடயைடச்ரபாக்ன்சீன்  ஆ) 2,4,6 – டய்ரயைடச்ரபா க்ன்சீன்
இ) 1,2 – யடயைடச்ரபா க்ன்சீன் ஈ) 1,3 – யடயைடச்ரபா க்ன்சீன்

15.	C H N5 13  என்்ற மூலக்கூறுவபாய்்பாடுயடை சேரமம் HNO2 உடன் வியைப்டடு ஒளிசுழறறும் 
்தன்யமயுயடை சேரமத்ய்த ககபாடுக்கி்றது எனில் அச்சேரமம்
அ) க்ன்டன் – 1- அமீன்  ஆ) க்ன்டன் – 2- அமீன்
இ) N,N – யடகமத்தில் பு்ரப்ன் – 2- அமீன் ஈ) யடஎத்தில் கமத்தில் அமீன்

16.	ஈரியணை யைடச்ரபா ஆல்சகன்கள் யைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வியைபுரிநது ககபாடுப்து 
அ) சிவபபு நி்ற கய்ரேல் ஆ) நீல நி்ற கய்ரேல் இ) ்ச்யே நி்ற கய்ரேல்  ஈ) மஞ்ேள் நி்ற கய்ரேல் 

17.	பின்வரும் அமீன்களில் அசிடயடசலற்ற வியைக்கு உட்டபா்தது எது? 
அ) மூவியணை பியூடயடலமீன்  ஆ) எத்தில் அமீன் 
இ) யடஎத்தில் அமீன்    ஈ) டய்ர எத்தில் அமீன்  

18.	பின்வருவைவறறுள் எது அதிக கபா்ரத்்தன்யமயுயடைது? 
அ) 2,4 – யட குசைபாச்ரபா அனிலீன்  ஆ) 2,4 – யட கமத்தில் அனிலீன் 
இ) 2,4 – யடயைடச்ரபா அனிலீன் ஈ) 2,4 – யடபுச்ரபாசமபா அனிலீன்  

19. O N
O  என்்ற சேரமம் Sn / HCl  ஆல் ஒடுக்கமயடநது ககபாடுக்கும் வியைக்பாருடகள்

அ) எத்்தைபால், யைட்ரபாக்சிலமீன் யைடச்ரபாகுசைபாய்ரடு
ஆ) எத்்தைபால், அம்சமபானிைம் யைட்ரபாக்யேடு
இ) எத்்தைபால், NH OH2 .  ஈ) C H NH , H O3 5 2 2

20.	

 

CH3 N C CH2 CH3

CH3

C2H5CH3

is

 

என்்ற சேரமத்தின் IUPAC க்ைர
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அ) 3 – யடகமத்தில் அமிசைபா – 3 – கமத்தில் க்ன்சடன்
ஆ) 3 (N,N – டய்ர எத்தில்) – 3- அமிசைபா க்ன்சடன்
இ) 3 – N,N – டய்ர கமத்தில் க்ன்டமீன்
ஈ) N,N – யடகமத்தில் –3– கமத்தில் - க்ன்டன் -3– அமின்

21. C N

OCH3

+ CH3MgBr
H3O+

P  வியையின் வியைக்பாருள் (p) என்்து

)

CH

OH

OCH3

2

)

C

O

OCH3

CH3

அ ஆ ) CHO

OCH3

இ ) COOH

OCH3

ஈ

22.	க்ன்சேபாயிக் அமிலத்தின் அம்சமபானிைம் உபய் P O
2 5

 உடன் ைன்கு கவப்ப்டுத்தி கியடக்கும் 
வியை க்பாருயை ஒடுக்கமயடைச் கேய்து அ்தயை NaNO / HCl2  உடன் குய்றந்த 
கவப்நியலயில் கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது இறுதியில் கியடக்கும் வியைக்பாருள்

அ) க்ன்சீன்யடைசேபானிைம் குசைபாய்ரடு  ஆ) க்ன்யேல் ஆல்கைபால்
இ) பீைபால்   ஈ) யைட்ரசேபாக்ன்சீன்

23.	பின்வரும் வியைவரியேயில் X கண்டறிக.
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.	பின்வருவைவறறுள் எது எலக்ட்ரபான் கவர ்திலீடடு வியை 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 வியையில் மு்தன்யம வியைக்பாருள்  
COOH

COOH

+ NH3

அ�க அள� 
ெவ�ப�ப���த�

 

) COOH

CONH2

)

O

O

NH
அ ஆ

 

COOH

NH2

) NH2

NH2

)இ ஈ

சுருககமோன விந�யளி
1.	  C H NO4 9 2 எை மூலக்கூறு வபாய்்பாடடில் அயமயும் அயைத்து மபாறறிைஙகயையும் எழுது,  

IUPAC க்ைரிடுக. 
2.	 CH NO23  வபாய்்பாடடிறகு இ்ரண்டு மபாறறிைஙகள் உள்ைை. இவ்வி்ரண்யடயும் எவ்வபாறு 

சவறு்டுத்துவபாய்?
3.	 பின்வருவைவறறுள் என்ை நிகழும்  
	 i.	 2 – யைடச்ரபா பு்ரபச்யை HCl உடன் ககபாதிக்க யவக்கும் ச்பாது
	 ii.	 யைடச்ரபா க்ன்சீன் வலியமைபாை அமில ஊடகத்தில் மின்ைபாற ஒடுக்கு்தல்  
	 iii.	மூவியணை பியூடயடலமீயை KMnO4  உடன் ஆக்சிஜசைற்றம் கேய்்தல்
	 iv.	   அசிடசடபான் ஆக்யேயம டய்ரபுளூச்ரபா க்்ரபாக்சி அசிடடிக் அமிலம் ககபாண்டு ஆக்சிஜசைற்றம் கேய்்தல் 

4.	 யைடச்ரபா க்ன்சீயை பின்வரும் சேரமஙகைபாக எவ்வபாறு மபாறறுவபாய் 
	 i.	1,3,5 - டய்ரயைடச்ரபாக்ன்சீன் 	 ii. ஆரத்ச்தபா மறறும் ்பா்ரபா யைடச்ரபா பீைபால்
	 iii. m – யைடச்ரபா அனிலீன் 	 iv.	 அேபாக்சி க்ன்சீன் 
	 v.	யைட்ரசேபா க்ன்சீன் 	 vi.	 N – பியைல்யைட்ரபாக்சிலமீன் 
	 vii.	அனிலீன்
5.	 பின்வரும் வியைவரியேயில் உள்ை A,B மறறும் C ஆகிை சேரமஙகயை கண்டறிக

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)

H 2NH

pH (4-5)
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vii) CH3CH2NC HgO A
H2O

B
i) NaNO2 / H

C
Cl

ii) H2O →  →  →

6.	 சிறு குறிபபு வய்ரக 
	 i.	 ைபாபமன் புச்ரபாமயமடு வியை 	 ii.	 அசமபானிைபாவபால் ்குபபு 
	 iii. கபாபரிைல் ்தபாலியமடு க்தபாகுபபு  	 iv.	 ஸ்கபாடடன் – க்ௌமபான் வியை 
	 v. கபாரய்லமீன் வியை  	 vi. கடுகு எண்கணய் வியை
	 vii.	 இயணபபு வியை  	 viii.	 யடைசேபாஆக்கல் வியை  
	 ix.	 கபாம்க்ரக்  வியை
7.	 ஓரியணை, ஈரியணை, மூவியணை அமீன்கயை எவ்வபாறு சவறு்டுத்தி அறிவபாய்? 

8.	 பின்வருவைவறறிறகு கபா்ரணம் கூறு 
	 i.	 அனிலீன் பிரீடல் கி்ரபாபட வியைக்கு உட்டுவதில்யல 
	 ii.	 	அலி்பாடடிக் அமீன்கயைவிட அச்ரபாசமடடிக் அமீன்களின் யடைசேபானிைம் உபபுகள் அதிக 

நியலபபுத் ்தன்யம ககபாண்டது. 
	 iii.	அனிலீனின் pKb  மதிபபு கமத்திலமீயை விட அதிகம்
	 iv.	 கபாபரிைல் ்தபாலியமடு க்தபாகுபபு வியை ஓரியணை அமீன்கயை க்தபாகுப்்தறகபாைது. 
	 v.	 எத்திலமீன் நீரில் கய்ரயும் ஆைபால் அனிலீன் கய்ரைபாது.
	 vi.	அயமடுகயைவிட அமீன்கள் அதிக கபா்ரத்்தன்யம உயடைது.
	 vii.		அச்ரபாசமடடிக் எலக்ட்ரபான்கவர ்திலீடடு வியைகளில் அமிசைபா க்தபாகுதி o – மறறும்  

p – வழிைடத்தும் க்தபாகுதிைபாக இருபபினும் அனிலீனின் யைடச்ரபா ஏற்றம் கேய்யும் 
வியைகளில் m – யைடச்ரபா அனிலீன் கணிேமபாை வியைக்பாருைபாக கியடக்கி்றது. 

9.	 பின்வருவைவறய்ற வரியே்டுத்துக.
	 i.	 நீரில் கய்ரதி்றனின் ஏறுவரியே, C H NH ,(C H ) NH,C H NH6 5 2 2 5 2 2 5 2

	 ii.	 கபா்ரவலியமயின் ஏறுவரியே  
 a) அனிலீன், p- கடபாலுடின் மறறும் p – யைடச்ரபா அனிலீன்
 b) 

6 5 2 6 5 3 6 4 2C H NH ,C H NHCH p-Cl-C H -NHம���
	 iii.	வபாயுநியலயமகளில் கபா்ரவலியமயின் இ்றஙகு வரியே
  C H NH ,(C H ) NH, C H N  NH2 5 2 2 5 2 2 5 3 3( ) ம���

	 iv.	 ககபாதிநியலயின் ஏறுவரியே C2H5OH, (CH3)2NH, C2H5NH2
	 v.	 pKb  மதிபபுகளின் இ்றஙகு வரியே C H NH , C H NHCH ,(C H ) NH CH NH2 5 2 6 5 3 2 5 2 3 2ம���

	 vi.	 கபா்ர வலியமயின் ஏறுவரியே  C H NH ,C H N(CH ) ,(C H )  NH CH  NH6 5 2 6 5 3 2 2 5 2 3 2ம���

	 vii.	கபா்ரவலியமயின் இ்றஙகு வரியே CH3CH2NH2, O2N NH2, NH2 , CH3 - NH2

10.	பின்வருவைவறறிலிருநது பு்ரபச்ன் – 1- அமீயை எவ்வபாறு ்தைபாரிப்பாய்?
i) பியூடசடன்யைடய்ரல்  ii) பு்ரப்ையமடு   ii) 1- யைடச்ரபா பு்ரபச்ன் 

11.	A,B மறறும் C ஐ கண்டறிக CH -NO A B C3 2
Li AlH 2CH CH Br H SO4 3 2 2 4 →  →  →
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12.	யடஎத்திலமீயை பின்வரும் சேரமஙகைபாக எவ்வபாறு மபாறறுவபாய்?
i) N, N – யட எத்தில் அசிடடயமடு ii) N – யைட்ரசேபாயட எத்திலமீன் 

13.	A,B மறறும் C ஐ கண்டறிக

 

OH OH

O O

SOCl2 A
NH3 B

LiAlH4 (C)

14.	A,B,C மறறும் D ஐ கண்டறிக  அனிலீன் + க்ன்ேபால்டியைடுaniline+benzaldehyde A→
15.	பின்வரும் வியைகயை பூரத்தி கேய்க 

O +

CH2-NH2

 H+�க� �ைற�தள�

16.	பின்வரும் வியையின் A,B,C மறறும் D ஐக் கண்டறிக.  

C

C

O

O

O
NH3 /

A
i) KOH

ii) (B)
(C)

H2O / H+

D + H2N       CH       CH3

CH3

17.	‘A’ என்்ற சேரமத்தின் யடபுச்ரபாசமபா க்றுதியை KCN உடன் வியைப்டுத்தி அமில 
நீ்ரபாற்குபபிறகு உட்டுத்தி கவப்ப்டுத்தும் ச்பாது  CO2  ஐ கவளியிடடு ஒரு கபா்ரத்துவ அமிலம் ‘B’ 
ஐ ்தருகி்றது. “B” ஐ தி்ரவ NH3 உடன் கவப்ப்டுத்தி பி்றகு Br /KOH2  உடன் வியைப்டுத்்த 
சேரமம் “C” ஐ ககபாடுக்கி்றது. “C” ஐ  NaNO2 / HCl  உடன் மிகக் குய்றந்த கவப்நியலயில் 
வியைப்டுத்தி ஆக்சிஜசைற்றம் கேய்யும் ச்பாது ஒரு கபா்ரத்துவ அமிலம் “D” ஐ ்தருகி்றது. D –ன் 
மூலக்கூறு நிய்ற 74 எனில் A,B,C மறறும் D ஐ கண்டுபிடி.

18.	பின்வரும் வியைவரியேயில் உள்ை A மு்தல் E வய்ர உள்ை சேரமஙகயை கண்டறிக. 

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

Na3As O3/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 /NH4Cl
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

ந�ட்ரஜன் நேரமஙகள்
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G.N இராமச்சந்திரன் 

முனைவர் G.N இராமச்சந்திரன் 
ச்சன்னை பல்கனைக் ்கழ்கத்தில 
இயற்பியல முது்கனைப் பட்டம் 
சபற்்ார். 1954ல அவர் ச்காலைஜனின் 
முசசுருள் அனமப்புவடிவத்தினை 
X – ்கதிர் விளிம்பு வினைவு மூைம் 
்கண்டறிந்து சவளியிட்டார். அவர் 
தம் ஆய்வு்கள் சபப்ன்டடு படி்க 
வனமப்பின் மூைம் புரதவனமப்பினை 
்சரிபார்த்தலுக்கு முன்லைாடியா்க 
இருந்தை. 1962 ல அவர் அளித்த 
இராமச்சந்திரன் வனரப்டமாைது 
புரதம் மூைக்கூறு்களின் 
முப்பரிமாண வடிவங்களின் 
அனமப்பினை ்சரிபார்க்்க இன்்ைவும் 
பயன்படுகின்்து.

கற்றலின் ந�ாககஙகள் : 
இந்த பா்டப்பகுதினய ்கற்்றிந்த பின்ைர் , 

 � ்கார்லபானைடலரடடு்களின் அனமப்பு/ 
ச்சயலபாடு்களின் அடிப்பன்டயில அவற்றின் 
வன்கப்பாடு மற்றும் முக்கியத்துவம் 
ஆகியவற்ன் விவரித்தல. 

 � குளுக்ல்காஸ் மற்றும் ஃபிரக்ல்டாஸ் 
ஆகியவற்றின் அனமப்பு மற்றும் அவற்றின் 
சதளிவாக்்கம் ஆகியவற்ன் விைக்குதல. 

 � இருபது அமிலைா அமிைங்கனை 
படடியலிடுதல மற்றும் சபப்ன்டடு பினணப்பு 
உருவாதனை விைக்குதல.

 � புரதங்களின் நான்கு சவவலவறு அனமப்பு 
நினை்கனை விைக்குதல.

 � சநாதி வினைலவ்கமாற்்த்தின் 
வினைவழிமுன்னய சுடடிக் ்காடடுதல.

 � னவட்டமின்்களின் மூைங்கள் மற்றும் 
பற்்ாக்குன் லநாய்்கனை சுருக்கிக் 
கூறுதல.

 � நியுக்ளிக் அமிைங்களின் இனயபு மற்றும் 
அனமப்னப விைக்குதல.

 � DNA விலிருந்து RNA னவ லவறுபடுத்துதல 
மற்றும் DNA லரன்கப்பதிவு.

 � நம் அன்்ா்ட வாழ்வில உயிரியல 
மூைக்கூறு்களின் முக்கியத்துவத்னத 
சமசசுதல.

ஆகிய தி்ன்்கனை மாணவர்்கள் சபறுவர். 

உயிரியல் 
மூலககூறுகள்

அலகு
14

XII U14-Biomolecules_New.indd   246XII U14-Biomolecules_New.indd   246 08-12-2021   23:50:2708-12-2021   23:50:27



247

பாட அறிமுகம்
அனைத்து உயிரி்களும் ்கார்லபானைடலரட்கள், புரதங்கள், லிப்பிடு்கள் மற்றும் நியுக்ளிக் 

அமிைங்கள் லபான்் பலலவறு உயிரியல மூைக்கூறு்கைால ஆக்்கப்படடுள்ைை. ்கார்பன், னைடரஜன், 
ஆக்சிஜன், னநடரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியனவ மனித உ்டலில ்காணப்படும் முக்கியமாை 
தனிமங்கைாகும். இனவ ஒன்றினணந்து பலலவறு உயிரியல மூைக்கூறு்கள் உருவாகின்்ை. 
இந்த உயிரியல மூைக்கூறு்கள், உயிரியல அனமப்பு்களில நி்கழும் பலலவறு ச்சயலமுன்்களுக்குத் 
லதனவயாை ஆற்்னை வழஙகும் எரிசபாருைா்க பயன்படுத்தப்படுகின்்ை. உயிரியல 
ச்சயலமுன்்களுக்கு ்காரணமாை லவதியினைப் பற்றி ்கற்பிக்கும் பா்டப்பிரிவாைது உயிர்லவதியியல 
என்்னழக்்கப்படுகி்து. இந்த பா்ட அைகில  உயிரியல மூைக்கூறு்கள் பற்றிய சிை முக்கியமாை 
த்கவல்கள்,  அவற்றின் அனமப்பு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்ன் ்கற்்க உள்லைாம்.

14.1 காரநபாஹைடநரடகள்:
்கார்லபானைடலரட்கள் என்பனவ அனைத்து உயிரிைங்களிலும் மி்க அதி்கைவில ்காணப்படும் 

்கரிம ல்சர்மங்கள் ஆகும். இவற்றில சபரும்பாைைனவ இனிப்பு சுனவ ச்காண்டனவ்கைா்க 
இருப்பதன் ்காரணத்தால ்சாக்்கனரடு்கள்  (்சர்க்்கனர எனும் சபாருள்படும், ‘sakcharon’ எனும் கிலரக்்க 
ச்சாலலிலிருந்து வருவிக்்கப்பட்டது) எைவும் அறியப்படுகின்்ை. இனவ நீலரற்்மன்டந்த  ்கார்பன்்கள் 
எை ்கருதப்படுகின்்ை, லமலும் இனவ நீரில ்காணப்படும் அலத விகிதத்தில னைடரஜன் மற்றும் 
ஆக்சிஜன் அணுக்்கனை ச்காணடுள்ைை. லவதியியைா்க இனவ பாலினைடராக்ஸி ஆலடினைடு்கள் 
அலைது கீடல்டான்்கள் ஆகும், இவற்றின் சபாது வாய்ப்பாடு Cn(H2O)n. சிை சபாதுவாை எடுத்துக்்காடடு்கள் 
: குளுக்ல்காஸ் (லமாலைா ்சாக்்கனரடு), சுக்லராஸ் (ன்ட்சாக்்கனரடு) மற்றும் ஸ்்டார்ச (பாலி்சாக்்கனரடு)

படம் 14.1. காரநபாஹைடநரடகளின் அஹமப்பு 

பசன்ச தாவரங்களில ஒளிசல்சர்க்ன்கயின்லபாது ்கார்லபானைடலரட்கள் சதாகுக்்கப்படுகின்்ை. 
ஒளிசல்சர்க்ன்க எனும் சிக்்கைாை ச்சயலமுன்யில ்கார்பன் ன்டயாக்ன்சடு மற்றும் நீர் ஆகியவற்ன் 
குளுக்ல்காஸ் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆ்க மாற்் லதனவயாை ஆற்்னை சூரிய ஒளி வழஙகுகி்து. 
அதன் பின்ைர் குளுக்ல்காஸ் மற்் ்கார்லபானைடலரட்கைா்க மாற்்மன்டகி்து. இது விைஙகு்கைால 
உணணப்படுகி்து.

சூரிய ஒளி

6CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6O2

ஸ்்டார்ச

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�

அைமேலாெப���
�ைள� ச��

��ேரா�
�α-D-���ேகாைபரேனாைச�-
β-D-�ர�ேடா ஃ�ரேனாைஸ�)
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14.1.1 காரநபாஹைடநரடகளின் அஹமப்பு வாயப்பாடு:
ஏ்த்தாழ அனைத்து ்கார்லபானைடலரட்களும் ஒன்று அலைது அதற்கு லமற்பட்ட சீர்னமயற்் 

்கார்பன்்கனை ச்காணடிருப்பதால ஒளிசுழற்றும் தன்னமனய சபற்றுள்ைை. சீர்னமயற்் ்கார்பன் 
அணுக்்களின் எணணிக்ன்கனய சபாருத்து ஒளிசுழற்று மாற்றியங்களின் எணணிக்ன்க அனமகி்து. 
(2n மாற்றியங்கள், இஙகு n என்பது சீர்னமயற்் ்கார்பன்்களின் எணணிக்ன்க). ஒரு ்கரிம ல்சர்மத்தின் 
வடிவத்னத குறிப்பிடும் பிஷர் அனமப்பு வாய்ப்பாடன்டப் பற்றி நாம் XI வகுப்பில முன்ைலர ்கற்்றிந்லதாம். 
கிளி்சராலடினைடின் இரணடு இைன்ஷிலயாமர்்களில ஒன்று்டன் ஒன்று சதா்டர்பு படுத்தும் வன்கயில 
ஒரு ்கார்லபானைடலரடடின் அனமப்பு வாய்ப்பாடன்ட பிஷர் திட்டமிட்டார். (ப்டம் 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 காரநபாஹைடநரடகளின் அஹமப்பு வாயப்பாடு

லமற்்காண அனமப்பு்களின் அடிப்பன்டயில ்கார்லபானைடலரட்கள் D அலைது L எை 
சபயரி்டப்படுகின்்ை. ்கார்லபானைடலரட்கள் சபாதுவா்க  D அலைது L மற்றும் அனதத் சதா்டர்ந்து 
(+) அலைது (-) ஆகிய இரணடு முன்சைாடடு்களு்டன் சபயரி்டப்படுகின்்ை. கிளி்சராலடினைடில 
உள்ை -CH2OH சதாகுதியு்டன் இனணந்துள்ை ்கார்பன் அணுவின் வடிவனமப்பு்டன் ஒப்பிடடு 
்கார்லபானைடலரட்கள் D அலைது L எை குறியி்டப்படுகின்்ை. எடுத்துக்்காட்டா்க, குளுக்ல்காஸில 
உள்ை ஐந்தாவது ்கார்பன் அணுவு்டன் இனணந்துள்ை H மற்றும் OH சதாகுதி்களின் அனமவி்டமும் 
D-கிளி்சராலடினைடில இரண்டாவது ்கார்பன் அணுவு்டன் இனணந்துள்ை H மற்றும் OH சதாகுதி்களின் 
அனமவி்டமும் ஒன்்ா்க இருப்பதன் ்காரணமா்க D-குளுக்ல்காஸ் எை சபயரி்டப்படுகி்து. 
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குறியீடு்கள் (+) மற்றும் (–) ஆகியை முன்லய வைஞ்சுழி சுழற்றுத் தன்னம மற்றும் இ்டஞ்சுழி 
சுழற்றுத் தன்னம ஆகியவற்ன் குறிப்பிடுகின்்ை. வைஞ்சுழி சுழற்றுச ல்சர்மங்கள், தைமுனைவுற்் 
ஒளியின் தைத்னத ்கடி்கார முள் தின்சயில சுழற்றுகின்்ை. அலத ்சமயம் இ்டஞ்சுழி சுழற்றுச ல்சர்மங்கள் 
்கடி்கார முள் எதிர் தின்சயில சுழற்றுகின்்ை. D அலைது L மாற்றியங்கள் வைஞ்சுழி சுழற்றுச 
ல்சர்மங்கைா்கலவா அலைது இ்டஞ்சுழி சுழற்றுச ல்சர்மங்கைா்கலவா இருக்்க இயலும். வைஞ்சுழி 
சுழற்றுச ல்சர்மங்கள் D(+) அலைது L(+) எைவும் இ்டஞ்சுழி சுழற்றுச ல்சர்மங்கள் D(–) அலைது L(–) 
எைவும் குறிப்பி்டப்படுகின்்ை.

14.1.2 காரநபாஹைடநரடகளின் வஹகப்பாடு: 

்கார்லபானைடலரட்கனை அவற்றின் நீராற்பகுப்பின் அடிப்பன்டயில, லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கள், 
ஒலில்கா ்சாக்்கனரடு்கள் மற்றும் பாலி்சாக்்கனரடு்கள் எை மூன்று சபரும் பிரிவு்கைா்க வன்கப்படுத்த 
முடியும். 

நமாந�ா ்சாககஹரடுகள்: 
லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கள் என்பனவ லமலும் எளிய ்சர்க்்கனர்கைா்க நீராற்பகுக்்க முடியாத 

்கார்லபானைடலரட்கள் ஆகும். இனவ எளிய ்சர்க்்கனர்கள் எைவும் அனழக்்கப்படுகின்்ை. லமாலைா 
்சாக்்கனரடு்கள் Cn(H2O)n எனும் சபாது மூைக்கூறு வாய்ப்பாடன்ட சபற்றுள்ைை. பை லமாலைா 
்சாக்்கனரடு்கள் ்கண்டறியப்படடிருந்தாலும் இவற்றில ஏ்த்தாழ 20 லமாலைா்சாக்்கனரடு்கள் மடடுலம 
இயற்ன்கயில ்காணப்படுகின்்ை. குளுக்ல்காஸ், ஃபிரக்ல்டாஸ், ரிலபாஸ், எரித்லராஸ் ஆகியை சிை 
சபாதுவாை எடுத்துக்்காடடு்கைாகும்.  

லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கனை அவற்றிலுள்ை வினைச ச்சயலசதாகுதி (ஆலல்டாஸ்்கள் அலைது 
கீடல்டாஸ்்கள்) மற்றும் ்சஙகிலியிலுள்ை ்கார்பன் அணுக்்களின் எணணிக்ன்கயின் (டினரலயாஸ்்கள், 
ச்டடலராஸ்்கள், சபன்ல்டாஸ்்கள், சைக்லஸாஸ்்கள் லபான்்னவ) அடிப்பன்டயில லமலும் 
வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. ்கார்பனைல சதாகுதியாைது ஆலடினைடு சதாகுதியா்க இருந்தால அந்த 
்சர்க்்கனர, ஆலல்டாஸ் எைவும், ்கார்பனைல சதாகுதியாைது கீடல்டான் சதாகுதியா்க இருந்தால அந்த 
்சர்க்்கனர கீடல்டாஸ் எைவும் அறியப்படுகின்்ை. சபாதுவா்க லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கள் மூன்று முதல 
எடடு ்கார்பன் அணுக்்கனை சபற்றுள்ைை. 

அடடவஹை 14.1 நமாந�ா ்சாககஹரடுகளின் பல்நவறு வஹககள்:

்சஙகிலியில உள்ை 
்கார்பன் அணுக்்களின் 
எணணிக்ன்க

வினைச 
ச்சயல சதாகுதி

்சர்க்்கனரயின் 
வன்க எடுத்துக்்காடடு

3 ஆலடினைடு ஆலல்டாடனரலயாஸ் கிளி்சராலடினைடு

3 கீடல்டான் கீடல்டாடனரலயாஸ் ன்டனைடராக்ஸி 
அசிடல்டான்

4 ஆலடினைடு ஆலல்டாச்டடலராஸ் எரித்லராஸ்
4 கீடல்டான் கீடல்டாச்டடலராஸ் எரித்ரலைாஸ்
5 ஆலடினைடு ஆலல்டாசபன்ல்டாஸ் ரிலபாஸ்
5 கீடல்டான் கீடல்டாசபன்ல்டாஸ் ரிபுலைாஸ்
6 ஆலடினைடு ஆலல்டாசைக்லஸாஸ் குளுக்ல்காஸ்
6 கீடல்டான் கீடல்டாசைக்லஸாஸ் ஃபிரக்ல்டாஸ்
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14.1.3 குளுகநகாஸ்  
குளுக்ல்காஸ் ஒரு எளிய 

வன்க ்சர்க்்கனர ஆகும், இது 
நமக்கு முதன்னமயாை ஆற்்ல 
மூைமா்க விைஙகுகி்து. 
இது முக்கியமாை மற்றும் 
மி்க அதி்கைவில ்காணப்படும் 
்சர்க்்கனர ஆகும். இது லதன், 
திராடன்ச மற்றும் மாம்பழம் 
லபான்் இனிப்புசசுனவயுன்டய 
பழங்களில ்காணப்படுகி்து. 
மனித இரத்தத்தில ஏ்த்தாழ 100 
mg/dL குளுக்ல்காஸ் இருப்பதால,இது இரத்த ்சர்க்்கனர எைவும் அறியப்படுகி்து. சுக்லராஸ், ஸ்்டார்ச, 
ச்சலலுலைாஸ் லபான்்வற்றில குளுக்ல்காஸ் ஒன்றினணந்த வடிவத்தில அனமந்துள்ைது.

குளுகநகாஸ் தயாரிததல்
1. ஆல்கைால ்கனர்சலில நீர்த்த H SO

2 4  உ்டன் ல்சர்த்து சுக்லரானஸ (்கரும்பு ்சர்க்்கனர) 
சவப்பப்படுத்தும்லபாது அது நீராற்பகுப்பன்டந்து குளுக்ல்காஸ் மற்றும் ஃபிரக்ல்டாஸ் ஆகியவற்ன்த் 
தருகி்து.

C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
H+

��ேரா� ஃ�ர�ேடா����ேகா�

2. சதாழிற்முன்யில, அதி்க சவப்பநினை மற்றும் அதி்க அழுத்த நினை்களில, நீர்த்த HCl  ச்காணடு 
ஸ்்டார்சன்ச நீராற்பகுப்பதன் மூைமா்க குளுக்ல்காஸ் தயாரிக்்கப்படுகி்து.

(C6H10O5)n + n H2O n C6H12O6
H+

2-3 atm
393K

�டா�� ���ேகா�

குளுகநகாஸ் அஹமப்பு
குளுக்ல்காஸ் ஒரு ஆலல்டாசைக்லஸாஸ் 

ஆகும். இது நான்கு சீர்னமயற்் ்கார்பன் அணுக்்கனைக் 
ச்காண்ட ஒரு ஒளிசுழற்றும் தன்னம ச்காண்ட 
மூைக்கூ்ாகும். குளுக்ல்காஸின் நீர்க்்கனர்சல 
வைஞ்சுழி சுழற்சினய ச்காணடிருப்பதால, இது 
ச்டக்ஸ்டலராஸ் எைவும் அனழக்்கப்படுகி்து. 
குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறிற்கு முன்சமாழியப்பட்ட 
அனமப்பு வாய்ப்பாடு ப்டம் 14.4 ல ்காட்டப்படடுள்ைது. 
இந்த அனமப்பாைது பின்வரும் ஆதாரங்களின் 
அன்டப்பன்டயில வருவிக்்கப்பட்டதாகும். 

1. தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூைக்கூறு நின்யறிதல ல்சாதனை ஆகியனவ குளுக்ல்காஸின் 
மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு C H O

6 12 6  எை ்காடடுகின்்ை. 
2. 373K சவப்பநினையில குளுக்ல்கானஸ அ்டர் HI மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் ச்காணடு ஒடுக்கும்லபாது 

n சைக்ல்சன் மற்றும் 2- அலயால்டா சைக்ல்சன் ்கைந்த ்கைனவ கின்டக்கி்து, 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 ஆல்நடாஸ்கள் மறறும் கீடநடாஸ்களின் அஹமப்பு

*

*

*

*

*

D - (+)���ேகா�

C - ��ைம
      த�ைமய�ற
      கா�ப�

படம் 14.4  D(+) குளுகநகாஸ் அஹமப்பு வாயப்பாடு
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குளுக்ல்காஸிலுள்ை ஆறு ்கார்பன் அணுக்்களும் ஒலர லநர்ல்காடடு ்சஙகிலியா்க 
பினணக்்கப்படடுள்ைை என்பனத  ்காடடுகி்து. 

CH3 — CH2 — CH3 + CH3 — CH2 — CH — CH34

HI / P

373 K
�

( ) 3( )

n- ெஹ�ேச�

���யான �ைளெபா��

2-அேயாேடாெஹ�ேச�

�ைற�தள� �ைளெபா��

��ேகா�

3. குளுக்ல்காஸ், னைடராக்ஸிைமின் 
உ்டன் வினைப்படடு ஆக்ன்சம் 
மற்றும் HCN உ்டன் வினைப்படடு 
்சயலைானைடரின் ஆகியவற்ன் 
உருவாக்குகி்து. குளுக்ல்காஸ் 
மூைக்கூறில ்கார்பனைல சதாகுதி 
இருப்பனத  இவவினை்கள் 
்காடடுகின்்ை.

4. குளுக்ல்காஸ் ஆைது புலராமின் 
நீர் லபான்் வலினம குன்ந்த 
ஆக்சிஜலைற்றி்கைால குளுக்்கானிக் 
அமிைமா்க ஆக்சிஜலைற்்ம் அன்டகி்து. 
இதிலிருந்து, குளுக்ல்காஸில 
உள்ை ்கார்பனைல சதாகுதியாைது 
ஆலடினை்டா்க உள்ைது எைவும், 
லமலும் அது ்கார்பன் ்சஙகிலியின் முனையில அனமந்துள்ைது எைவும் சதளிவாகி்து. அ்டர் 
னநடரிக் அமிைம் லபான்் வலினம மிகுந்த ஆக்சிஜலைற்றி்கனைக் ச்காணடு ஆக்சிஜலைற்்ம் 
ச்சய்யும்லபாது குளுக்்காரிக் அமிைம் ( ்சாக்்கரிக் அமிைம்) கின்டக்கி்து. இதிலிருந்து ்சஙகிலியின் 
மற்ச்ாரு முனை ஓரினணய ஆல்கைால சதாகுதியால ஆக்கிரமிக்்கப்படடுள்ைது என்பது 
சதளிவாகி்து.

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. குளுக்ல்காஸ் ஆைது அம்லமானியா ்கைந்த சிலவர் னநடலரட ்கனர்சல ( ்டாைன்ஸ் வினைக்்காரணி) 
மற்றும் ்காரம் ்கைந்த ்காப்பர் ்சலலபட ்கனர்சல (ஃசபலலிங வினைக்்காரணி) ஆகியவற்்ால 

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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குளுக்்கானிக் அமிைமா்க ஆக்சஜலைற்்ம் ச்சய்யப்படுகி்து. ்டாைன் வினைக்்காரணியாைது 
உலைா்க சிலவரா்க ஒடுக்்கப்படுகி்து, அலதலபாை ஃசபலலிங ்கனர்சல குப்பரஸ் ஆக்ன்ச்டா்க 
ஒடுக்்கப்படடு சிவப்பு நி் வீழ்படிவா்க மாறுகி்து. குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறில ஆலடினைடு சதாகுதி 
உள்ைனத இந்த வினை்கள்  லமலும் உறுதிபடுத்துகின்்ை. 

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. குளுக்ல்காஸ், அசிடடிக் அமிை நீரிலியு்டன் வினைப்படடு சபன்்டா அசிடல்டடன்ட உருவாக்குகி்து. 
குளுக்ல்காஸில ஐந்து ஆல்கைால சதாகுதி்கள் இருப்பனத இது பரிந்துனரக்கி்து. 

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. குளுக்ல்காஸ் ஒரு நினைப்புத் தன்னம ச்காண்ட ல்சர்மமாகும்,லமலும் இது எளிதில நீர்நீக்்கம் 
அன்டவதிலனை. ஒலர ்கார்பன் அணுவில ஒன்றுக்கு லமற்பட்ட னைடராக்ஸில சதாகுதி்கள் 
பினணக்்கப்ப்டவிலனை என்பனத இது ்காடடுகி்து. அதாவது ஐந்து னைடராக்ஸில சதாகுதி்களும் 
ஐந்து சவவலவறு ்கார்பன் அணுக்்களு்டன் இனணக்்கப்படடுள்ைை, லமலும் ஆ்ாவது ்கார்பன் 
ஆைது ஆலடினைடு சதாகுதியா்க அனமந்துள்ைது. 

8. எமில பிஷர் என்பவரால முன்சமாழியப்பட்ட, –OH சதாகுதி்களின் மி்கச்சரியாை பு்சவளி 
அனமப்பாைது ப்டம் 14.4 இல ்காட்டப்படடுள்ைது. D வடிவ அனமப்னப ச்காணடிருப்பதாலும், 
வைஞ்சுழி சுழற்சினய ச்காணடிருப்பதாலும், குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூ்ாைது D(+) குளுக்ல்காஸ் 
எை குறிப்பி்டப்படுகி்து. 
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குளுகநகாஸின் வஹைய அஹமப்பு: 
தான் முன்சமாழிந்த குளுக்ல்காஸின் தி்ந்த ்சஙகிலி சபன்்டா னைடராக்ஸில ஆலடினைடு 

அனமப்பாைது அதன் லவதி இனயனப முழுனமயா்க விைக்குவதா்க அனமயவிலனை எை பிஷர் 
்கண்டறிந்தார். ்சாதாரண ஆலடினைடு்கள் லபாைலைாமல, குளுக்ல்காஸ் ஆைது ல்சாடியம் 
னப்சலனபடடு்டன்,  படி்க னப்சலனபட ல்சர்மத்னத உருவாக்்கவிலனை. குளுக்ல்காஸ் ஷிஃப் 
ல்சாதனைனய தரவிலனை லமலும் குளுக்ல்காஸின் சபன்்டா அசிடல்டட சபறுதியாைது ்டாைன் 
வினைக்்காரணி அலைது ஃசபலலிங ்கனர்சல ஆகியவற்்ால ஆக்சிஜலைற்்ம் அன்டயவிலனை. 
இந்த பணபு்கள் தி்ந்த ்சஙகிலி அனமப்பு விைக்்கவிலனை. 

��-D-���ேகா� ��-D-���ேகா�
���-D-���ேகாைபரேனா�)

வைளயம�ற
���ேகா�

(�றத ச
க	)
���-D-���ேகாைபரேனா�)

படம் 14.5  குளுகநகாஸின் வஹைய அஹமப்புகள்

லமலும், படி்கமாக்்கப்படும் நிபந்தனை்கனைப் சபாருத்து குளுக்ல்காஸ் ஆைது சவவலவறு 
உருகுநினை்கனைக் (419 மற்றும் 423 K)ச்காண்ட இரணடு சவவலவறு வடிவங்களில படி்கமாவது 
்கண்டறியப்படடுள்ைது.  இவற்ன் விைக்கும் சபாருடடு, ப்டம் 14.5 இல ்காடடியுள்ைவாறு னைடராக்ஸில 
சதாகுதி்களுள் ஒன்று ஆலடினைடு சதாகுதியு்டன் வினைப்படடு வனைய அனமப்பு ( சைமிஅசிட்டால 
வடிவம்) உருவாகி்து எை முன்சமாழியப்பட்டது. இதன் ்காரணமா்க சீர்னமயுள்ை ஆலடினைடு 
்கார்பைாைது சீர்னமயற்்  ்கார்பைா்க மாற்்மன்டவதால இரணடு மாற்றியங்கள் உருவாகின்்ை. 
இந்த இரணடு மாற்றியங்கள் C1 ்கார்பன் அணுவில மடடும் மாறுபட்ட அனமப்னப ச்காணடுள்ைை. 
இந்த மாற்றியங்கள் ஆலைாமர்்கள் (anomers) என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. குளுக்ல்காஸின் இரணடு 
ஆலைாமர் வடிவங்கள்  α- மற்றும்  β-வடிவங்கள் என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. 5 ்கார்பன் அணுக்்கள் 
மற்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுனவ உள்ை்டக்கிய குளுக்ல்காஸின் இந்த வனைய அனமப்பாைது 
னபரானின் அனமப்னப ஒத்துள்ை ்காரணத்தால னபரலைாஸ் வடிவம் எைப்படுகி்து. தூய α- 
மற்றும் β-(D) குளுக்ல்காஸ் ஆகியவற்றின் நியம சுழற்சி மதிப்பு்கள் முன்லய 112º & 18.7º  ஆகும். 
எனினும், தூய நினையில உள்ை இந்த ்சர்க்்கனர்களில ஏலதனும் ஒன்ன் நீரில ்கனரக்கும்லபாது, 
நியம சுழற்சி மதிப்பு + 53º ச்காண்ட ்சமநினைனய அன்டயும் வனர α-D  குளுக்ல்காஸ் மற்றும்  β-D  
குளுக்ல்காஸ் ஆகியை, தி்ந்த ்சஙகிலி அனமப்பின் வழியா்க சமதுவா்க ஒன்றிலிருந்து மற்ச்ான்்ா்க 
மாற்்மன்டகின்்ை. இந்நி்கழ்வாைது மியுட்டா சுழற்சி என்்னழக்்கப்படுகி்து.

எபிமரகள் மறறும் எபிமராககல்: 
ஒலர ஒரு சீர்னமயற்் னமயத்தில மடடும், மாறுபட்ட சதாகுதி இ்டஅனமவு ச்காண்ட 

்சர்க்்கனர்கள் எபிமர்்கள் எை அறியப்படுகின்்ை. ஒரு எபிமர் மற்ச்ாரு எபிமரா்க மாறும் 
ச்சயலமுன்யாைது எபிமராக்்கல என்்னழக்்கப்படுகி்து, லமலும் இசச்சயலமுன் நி்கழ எபிமலரஸ் 
எனும் சநாதி லதனவப்படுகி்து. இலத வழிமுன்யில, ்காைக்ல்டாஸ் நமது உ்டலில குளுக்ல்காஸா்க 
மாற்்ப்படுகி்து.
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C2-எ�ம�க�

D-ேம�னா� D-���ேகா� D-காலா�ேடா�

C4-எ�ம�க�

படம் 14.6 எபிமரகள்: குளுகநகாஸ் மறறும் நமன்ந�ாஸ் ஆகிய� C2 
காரபனில் நவறுபடும் எபிமரகள் குளுகநகாஸ் மறறும் காலாகநடாஸ் 

அகிய� C4 காரபனில் நவறுபடும் எபிமரகள்

14.1.4 ஃபிரகநடாஸ் 

ஃபிரக்ல்டாஸ் என்பது சபாதுவா்க அறியப்பட்ட மற்ச்ாரு லமாலைா ்சாக்்கனரடு ஆகும், இது 
குளுக்ல்கானஸ லபான்று அலத மூைக்கூறு வாய்ப்பாடன்ட ச்காணடுள்ைது. இது இ்டஞ்சுழி திருப்புத் 
தி்னைக் ச்காண்ட  கீடல்டாசைக்லஸாஸ் ஆகும். இது பழங்களில மி்க அதி்கைவு ்காணப்படுவதால, 
பழச ்சர்க்்கனர எைவும் அனழக்்கப்படுகி்து. 

தயாரிததல் 

1. சுகநராஸிலிருந்து:

சுக்லரானஸ நீர்த்த H SO
2 4

 உ்டன் ல்சர்த்து சவப்பப்படுத்திலயா அலைது இன்வர்ல்டஸ் சநாதினயக் 
ச்காணல்டா  ஃபிரக்ல்டாஸ் தயாரிக்்கப்படுகி்து.

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�

படி்கமாக்்கல முன்யில ஃபிரக்ல்டாஸ் தனியா்க பிரிக்்கப்படுகி்து. ்சம அைவு குளுக்ல்காஸ் 
மற்றும் ஃபிரக்ல்டாஸ் ஆகியவற்ன் ச்காணடுள்ை ்கனர்சல எதிர்மாறு ்சர்க்்கனர (invert sugar) எை 
சபயரி்டப்படுகி்து. 

2. இனுலின்னிலிருந்து 
சதாழிற்முன்யில, அமிை ஊ்ட்கத்தில இனுலினை (ஒரு பாலி்சாக்்கனரடு) நீராற்பகுத்து 

ஃபிரக்ல்டாஸ் தயாரிக்்கப்படுகி்து. 
(C H O ) +n H O n C H O6 12 5 n 2

H
6 12 6

+

 →
இ��� ஃ�ர�ேடா�

ஃபிரகநடாஸ் வடிவஹமப்பு:
அனைத்து வன்க ்சர்க்்கனர்கனை ஒப்பிடும்லபாது ஃபிரக்ல்டாஸ் அதி்க இனிப்புச சுனவயுன்டயதாகும். 

இது நீரில நன்கு ்கனரயக்கூடியது.  புதிதா்க தயாரிக்்கப்பட்ட ஃபிரக்ல்டாஸ் ்கனர்சலின் நியம சுழற்சி 
மதிப்பு -133o. இந்த மதிப்பாைது ்சமநினையில மியுட்டா சுழற்சியின் ்காரணமா்க – 92o  ஆ்க மாறுகி்து. 
குளுக்ல்காஸ் லபான்ல் ஃபிரக்ல்டாஸின் அனமப்பும் பின்வரும் உணனம்கனை அடிப்பன்டயா்க 
ச்காணடு வருவிக்்கப்படுகி்து. 
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1. தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூைக்கூறு நின்யறிதல ல்சாதனை ஆகியை ஃபிரக்ல்டாஸின் 
மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு C H O

6 12 6  எை ்காடடுகின்்ை. 

2. அ்டர் HI மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் ச்காணடு ஒடுக்கும்லபாது ஃபிரக்ல்டாஸ் ஆைது n சைக்ல்சன் 
(மின்கயைவு) மற்றும் 2-அலயால்டா சைக்ல்சன் (குன்ந்தைவு) ்கைந்த ்கைனவனய 
உருவாக்குகி்து. இது, ஃபிரக்ல்டாஸிலுள்ை ஆறு ்கார்பன் அணுக்்களும் ஒலர லநர்ல்காடடு 
்சஙகிலியா்க பினணக்்கப்படடுள்ைை என்பனத  ்காடடுகி்து.

HI / P
CH3 CH2( ) + CH3CH3

I

( CH2 ) CH3CH
4 3ஃ�ர�ேடா�

ஒ��க�
n ெஹ�ேச� 2- அேயாேடா 

ெஹ�ேச�

3. ஃபிரக்ல்டாஸ் NH OH
2  மற்றும் HCN  உ்டன் வினைபுரிகி்து. ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூறில 

்கார்பனைல சதாகுதி இருப்பனத  இவவினை்கள் ்காடடுகின்்ை.

4. ஃபிரக்ல்டாஸ் ஆைது பிரிடின் முன்னினையில அசிடடிக் அமிை நீரிலியு்டன் வினைப்படடு சபன்்டா 
அசிடல்டடன்ட உருவாக்குகி்து. ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூறில ஐந்து ஆல்கைால சதாகுதி்கள் 
இருப்பனத இவவினை ்காடடுகி்து. 

5. ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூறு புலராமின் நீரால ஆக்சிஜலைற்்மன்டவதிலனை. இதிலிருந்து, 
ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூறில ஆலடினைடு சதாகுதி (-CHO) இருப்பதற்்காை ்சாத்தியமிலனை எை 
அறியைாம். 

6. ல்சாடியம்-பாதர்சக் ்கைனவ மற்றும் நீர் உ்டன் ஃபிரக்ல்டாஸ் பகுதியைவு ஒடுக்்கமன்டந்து 
்சார்பி்டால மற்றும் லமனிட்டால ்கைனவ உருவாகி்து. இனவ இரணடும் இரண்டாம் ்கார்பனில 
மாறுபட்ட அனமப்னப ச்காண்ட எபிமர்்கள் ஆகும். அதாவது ஒரு புதிய சீர்னமயற்் ்கார்பன் C-2 
வில உருவாகியுள்ைது. இது மூைக்கூறில கீடல்டா சதாகுதி உள்ைனத உறுதிபடுத்துகி்து. 

CH2OH CH2OH

O H

H H4[H]+ +

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 / H2O 

7. னநடரிக் அமிைம் ச்காணடு ஆக்சிஜலைற்்ம் ச்சய்யும்லபாது, ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூ்ாைது 
கினைக்்காலிக் அமிைம் மற்றும் ்டார்்டாரிக் அமிைங்கனை தருகி்து. இனவ ஃபிரக்ல்டாஸ் 
மூைக்கூன்வி்ட குன்வாை ்கார்பன் அணுக்்கனை ச்காண்ட மூைக்கூறு்கைாகும்.
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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

 கீடச்டா சதாகுதியாைது C-2 
்கார்பனில அனமந்துள்ைனத இது 
்காடடுகி்து. லமலும், C- 1 மற்றும் 
C- 6 ்கார்பன்்களில 1O ஆல்கைால 
சதாகுதி்கள் அனமந்துள்ைனதயும் 
இது ்காடடுகி்து. லமற்்கண்ட 
வினையிலிருந்து ஃபிரக்ல்டாஸ் 
அனமப்பாைது பின்வருமாறு 
அனமகி்து. 

ஃபிரகநடாஸின் வஹைய அஹமப்பு
குளுக்ல்கானஸப் லபாைலவ, 

ஃபிரக்ல்டாஸும் வனைய அனமப்னப உருவாக்குகி்து. ஆைால குளுக்ல்கானஸ லபாைலைாமல  
இது ஃபியுரானை ஒத்த ஐந்தணு வனையத்னத உருவாக்குகி்து. எைலவ, இது ஃபியுரலைாஸ் 
வடிவம் என்்னழக்்கப்படுகி்து. சபாதுவா்க சுக்லராஸ் லபான்் ன்ட்சாக்்கனரடு்களின் பகுதிக்கூ்ா்க 
இருக்கும்லபாது  ஃபிரக்ல்டாஸ் அதன் ஃபியுரலைாஸ் வடிவத்திலைலய ்காணப்படுகி்து. 

��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 ஃபிரகநடாஸின் வஹைய அஹமப்புகள்

CH2-OH

C= O

HO *C H

H OH

H OH

CH2-OH

*C

*C

*C- ��ைமய�ற கா�ப�

படம் 14.7 D (+) ஃபிரகநடாஸின் அஹமப்பு
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14.1.5 ஹட்சாககஹரடுகள்:

ன்ட்சாக்்கனரடு்கள் என்பனவ நீராற்பகுப்பன்டந்து இரணடு லமாலைா்சாக்்கனரடு 
மூைக்கூறு்கனை தரும் ்சர்க்்கனர்கள் ஆகும். இந்த வினையாைது சபாதுவா்க நீர்த்த அமிைம் 
அலைது சநாதியிைால வினையூக்்கப்படுகி்து. ன்ட்சாக்்கனரடு்கள் Cn(H2O)n-1 எனும் சபாது 
வாய்ப்பாடடினைக் ச்காணடுள்ைை. ன்ட்சாக்்கனரடு்களில உள்ை இரணடு லமாலைா ்சாக்்கனரடு 
அைகு்கள் ‘கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பு’ எனும் ஆக்ன்சடு பினணப்பிைால பினணக்்கப்படடுள்ைை, 
இந்த பினணப்பாைது ஒரு லமாலைா்சாக்்கனரடின், ஆலைாமர் ்கார்பனில உள்ை னைடராக்ஸில 
சதாகுதியாைது மற்ச்ாரு லமாலைா்சாக்்கனரடிலுள்ை  னைடராக்ஸில சதாகுதியு்டன் 
வினைபுரிவதால உருவாகி்து. 

எடுத்துக்்காடடு: சுக்லராஸ், ைாக்ல்டாஸ், மாலல்டாஸ்
சுகநராஸ்: சுக்லராஸ் 

என்பது உணவுச ்சர்க்்கனர 
எை அறியப்படுகி்து. இது மி்க 
அதி்கைவில ்காணப்படுகி்து. 
்கரும்புச ்சாறு மற்றும் 
்சர்க்்கனரவள்ளிக் கிழஙகு 
ஆகியவற்றிலிருந்து இது 
அதி்கைவில சப்ப்படுகி்து. 
லதனீக்்கள் லபான்் பூசசி்கள் 
இன்வர்ல்டஸ் எைப்படும் 
சநாதினய ச்காணடுள்ைை. 
இந்த சநாதியாைது, 
சுக்லராஸ் நீராற்பகுப்பன்டந்து 
குளுக்ல்காஸ் மற்றும் 
ஃபிரக்ல்டாஸ் ்கைனவனய உருவாக்கும் வினைக்கு வினையூக்கியா்க ச்சயலபடுகி்து. உணனமயில 
லதன் என்பது குளுக்ல்காஸ், ஃபிரக்ல்டாஸ் மற்றும் சுக்லராஸ் ஆகியவற்றின் ்கைனவயாகும். 

சுக்லராஸ் மூைக்கூ்ாைது நீராற்பகுத்தலின்லபாது ்சம அைவில குளுக்ல்காஸ் மற்றும் 
ஃபிரக்ல்டாஸ் அைகு்கனை தருகின்்ை. 

+ →��ேரா� ���ேகா� ஃ�ர�ேடா�
இ�வ�ேட�

சுக்லராஸ் (+66.6°) மற்றும் குளுக்ல்காஸ் (+52.5°) ஆகியை வைஞ்சுழிதிருப்புச ல்சர்மங்கள் 
ஆகும், ஆைால ஃபிரக்ல்டாஸ் மூைக்கூறு இ்டஞ்சுழி சுழற்றுத் தன்னம ச்காண்ட  ல்சர்மமாகும் 
(-92.4°). சுக்லராஸின் நீராற்பகுத்தலின்லபாது, வினைக்்கனர்சலின் ஒளிசசுழற்றும் தன்னமயாைது 
வைஞ்சுழியிலிருந்து இ்டஞ்சுழியா்க மாறுகி்து. எைலவ, சுக்லராஸ் ஆைது எதிர்மாறு ்சர்க்்கனர 
எைவும் அனழக்்கப்படுகி்து. 

அஹமப்பு:
சுக்லராஸில, α-D-குளுக்ல்காஸ் அைகின் C1 ஆைது β-D-ஃபிரக்ல்டாஸின் C2 உ்டன் 

பினணக்்கப்படடுள்ைது.இவவன்கயில உருவாக்்கப்பட்ட கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பாைது α-1,2  
கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பு என்்னழக்்கப்படுகி்து. இரணடு ்கார்பனைல ்கார்பன்்களும் (ஒடுக்கும் 
சதாகுதி்கள்) கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பாக்்கலில ஈடுபடடுள்ைதால, சுக்லராஸ் மூைக்கூ்ாைது ஒரு 
ஒடுக்கும் தன்னமயற்் ்சர்க்்கனரயா்க உள்ைது.

��ேரா�
�α-D-���ேகாைபரேனாைச�-
β-D-�ர�ேடா ஃ�ரேனாைஸ�)

படம் 14.9  சுகநராஸின் வடிவஹமப்பு

XII U14-Biomolecules_New.indd   257XII U14-Biomolecules_New.indd   257 08-12-2021   23:50:3608-12-2021   23:50:36



258

லாகநடாஸ்: ைாக்ல்டாஸ் பாலூடடி்களின் 
பாலில ்காணப்படும் ஒரு ன்ட்சாக்்கனரடு 
ஆகும். எைலவ இது பால ்சர்க்்கனர 
எைவும் குறிப்பி்டப்படுகி்து. இது 
நீராற்பகுத்தலில ்காைாக்ல்டாஸ் மற்றும் 
குளுக்ல்காஸ் ஆகியவற்ன் தருகி்து. 
இதில ப்டத்தில ்காடடியுள்ைவாறு β-D–
்காைாக்ல்டாஸ் மற்றும் β-D–குளுக்ல்காஸ் 
அைகு்கள் β-1,4 கினைக்ல்காஸிடிக் 
பினணப்பால பினணக்்கப்படடுள்ைை.  
ஆலடினைடு ்கார்பன் ஆைது 
கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பில பஙகுச்காள்வதிலனை எைலவ இது அதன் ஒடுக்கும் தன்னமனய 
தக்்கனவத்துக்ச்காள்வதால ஒடுக்கும் ்சர்க்்கனர என்்னழக்்கப்படுகி்து.

ம ா ல் ந ட ா ஸ் : 
ம ா வு ப் ச ப ா ரு ளி லி ரு ந் து 
பி ரி த் ச த டு க் ்க ப் ப டு வ த ா ல 
இது மாலல்டாஸ் எனும் 
சபயர் சபற்றுள்ைது. இது 
சபாதுவா்க மாலட ்சர்க்்கனர 
எ ன் ் ன ழ க் ்க ப் ப டு கி ் து . 
முனை்கடடிய பார்லி 
அரிசியிலிருந்து சப்ப்படும்  
மாவுப் சபாருைாைது  
மாலல்டாஸ் ்சர்க்்கனரயின் 
முக்கிய மூைமா்க விைஙகுகி்து. α-அனமலைஸ் எனும் சநாதியால ஸ்்டார்ச ச்சரிக்்கப்படும்லபாது 
மாலல்டாஸ் உருவாக்்கப்படுகி்து. 

மாலல்டாஸ் மூைக்கூ்ாைது இரணடு α-D-குளுக்ல்காஸ் அைகு்கனை ச்காணடுள்ைது. இந்த 
அைகு்கள் α-1,4 கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பால பினணக்்கப்படடுள்ைை. ஒரு அைகின் ஆலைாமர் 
்கார்பனுக்கும் மற்ச்ாரு அைகின் C-4 க்கும் இன்டலய இப்பினணப்பு உருவாகி்து. இனணந்துள்ை 
இரணடு குளுக்ல்காஸ் அைகு்களில ஒன்று ்கார்பனைல சதாகுதினய ச்காணடுள்ைதால இது ஒடுக்கும் 
்சர்க்்கனரயா்க ச்சயலபடுகி்து. 

14.1.6 பாலி்சாககஹரடுகள்:
பாலி்சாக்்கனரடு்கள், கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பு்கைால ஒன்்ா்க பினணக்்கப்படடுள்ை 

அதி்க எணணிக்ன்கயிைாை லமாலைா ்சாக்்கனரடு அைகு்கனை ச்காணடுள்ைை. லமலும் இனவ 
்கார்லபானைடலரட்களின் மி்கப்சபாதுவாை வடிவங்கைாகும். இனிப்புச சுனவனய சபற்றிருக்்காத 
்காரணத்திைால பாலி்சாக்்கனரடு்கள், ்சர்க்்கனர அலைாதனவ என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. இனவ்கள் 
லநர்க்ல்காடடு ்சஙகிலி மற்றும் கினைச்சஙகிலி மூைக்கூறு்கனை உருவாக்குகின்்ை. 

பாலி்சாக்்கனரடு்கள் அவற்றிலுள்ை உடகூறு லமாலைா ்சாக்்கனரடு அைகு்கனைப் சபாருத்து  
ஓரிை பாலி்சாக்்கனரடு்கள் மற்றும் பலலிை பாலி்சாக்்கனரடு்கள் எை இரணடு வன்க்கைா்க 
வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. ஓரிைபாலி்சாக்்கனரடு்கள் ஒலர ஒரு வன்க லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கைாலும், 

α-D-���ேகாைபரேனாைச�-(1�4) α-D-���ேகாைபரேனா�
மா�ேடா�

படம் 14.11 மால்நடாஸின் அஹமப்பு

β-D–காலா�ேடாைபரேனாைச�-(1�4)β-D-���ேகாைபரேனா�
லா�ேடா�

படம் 14.10 லாகநடாஸின் அஹமப்பு
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பலலிைபாலி்சாக்்கனரடு்கள் ஒன்றுக்கு லமற்பட்ட வன்கயிைாை லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கைாலும் 
உருவாக்்கப்படுகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு: ஸ்்டார்ச, ச்சலலுலைாஸ் மற்றும் கினைக்ல்காஜன் 
(ஓரிைபாலி்சாக்்கனரடு்கள்); னைலுரானிக் அமிைம், சைபாரின் (பலலிை பாலி்சாக்்கனரடு்கள்).

ஸ்டாரச
ஸ்்டார்ச தாவரங்களில ஆற்்ல ல்சமிப்பா்க பயன்படுகி்து. உருனைக்கிழஙகு, மக்்காசல்சாைம், 

ல்காதுனம மற்றும் அரிசி ஆகியை ஸ்்டார்சசின் முக்கிய மூைங்கைாகும். இது α(1,4) கினைக்ல்காஸிடிக் 
பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்படடுள்ை குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கைாைாை பைபடியாகும். ஸ்்டார்சன்ச 
நீரில ்கனரயும் அனமலைஸ் மற்றும் நீரில ்கனரயா அனமலைாசபக்டின் எை இரணடு கூறு்கைா்க 
பிரிக்்க இயலும். ஸ்்டார்ச ஆைது ஏ்த்தாழ 20 % அனமலைஸ் மற்றும் 80% அனமலைாசபக்டினைக் 
ச்காணடுள்ைது. 

அனமலைாஸ் ஆைது, α(1,4) கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்பட்ட, ஏ்த்தாழ 
4000 வனரயிைாை α-D-குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கனைக் ச்காண்ட  கினை்கைற்் ்சஙகிலி்கைால 
உருவாக்்கப்படடுள்ைது.  அனமலைாசபக்டின் ஆைது ஏ்த்தாழ 10000 α(1,4) கினைக்ல்காஸிடிக் 
பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்பட்ட α-D-குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கனை ச்காணடுள்ைது. இதில  
கூடுதைா்க, லநர்க்ல்காடடுச்சஙகிலியிலிருந்து கினை்கள் ்காணப்படுகின்்ை. கினைப் புள்ளி்களில, 
24 முதல 30 குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கைால ஆை புதிய ்சஙகிலி்கள் α(1,6) கினைக்ல்காஸிடிக் 
பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்படடுள்ைை. அலயாடின் ்கனர்சனை ல்சர்க்்கப்படும்லபாது அனமலைாஸ் நீை 
நி்த்னதயும், அனமலைாசபக்டின் ஊதா (purple) நி்த்னதயும் உருவாக்குகின்்ை. 

அைமேலா�

அைமேலாெப���
�ைள� ச��

படம் 14.12 ஸ்டாரசசின் அஹமப்பு (அஹமநலாஸ், அஹமநலாபபகடின்)
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ப்சல்லுநலாஸ் :
ச்சலலுலைாஸ், தாவர ச்சலசுவர்்களில ்காணப்படும் மி்க முக்கிய பகுதிக்கூ்ாகும். பஞ்சு தூய 

ச்சலலுலைாஸ் ஆகும். நீராற்பகுத்தலில ச்சலலுலைாஸ் ஆைது D-குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கனை 
தருகின்்ை. ச்சலலுலைாஸ் ஒரு லநர்க்ல்காடடு ்சஙகிலி பாலி்சாக்்கனரடு. இதில குளுக்ல்காஸ் 
மூைக்கூறு்கள் β(1,4) கினைக்ல்காஸிடிக் பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்படடுள்ைை. 

OH
H

OHH

OH

CH2OH

H
O

H

OH
H

OHH

OH

CH2OH

H

H

O
H

OO
O
H

OHH

OH

CH2OH

H

H

n-D-���ேகா�

படம் 14.13 ப்சல்லுநலாஸின் அஹமப்பு

்காகிதம் தயாரிப்பில ச்சலலுலைாஸ் மி்க அதி்கைவில பயன்படுகி்து. ச்சலலுலைாஸ் இனழ்கள், 
லரயான் சவடிசபாருள், (சவடி பஞ்சு –ச்சலலுலைாஸின் னநடலராஏற்்ம் சபற்் எஸ்்டர்) மற்றும் 
பைவன்க்களில பயன்படுகி்து. மனிதர்்கள் ச்சலலுலைானஸ உணவா்க பயன்படுத்த இயைாது, 
ஏசைனில  நம் ச்சரிமாை அனமப்பு ச்சலலுலைானஸ நீராற்பகுக்்க லதனவயாை சநாதி்கனை  
(கினைக்ல்காஸில்டஸ்்கள் அலைது ச்சலலுலைஸ்்கள்) ச்காணடிருக்்கவிலனை.

கிஹைகநகாஜன்:  கினைக்ல்காஜன் விைஙகு்களில ்காணப்படும் ல்சமிப்பு பாலி்சாக்்கனரடு 
ஆகும். இது விைஙகு்களின் ்கலலீரல மற்றும் தன்ச்களில ்காணப்படுகி்து. கினைக்ல்காஜன் விைஙகு 
ஸ்்டார்ச எைவும் அனழக்்கப்படுகி்து. இது நீராற்பகுப்பன்டந்து குளுக்ல்காஸ் மூைக்கூறு்கனைத் 
தருகி்து. கினைக்ல்காஜனின் அனமப்பாைது அதி்க கினை்கனையுன்டய அனமலைாசபக்டினின் 
அனமப்னப ஒத்துள்ைது. கினைக்ல்காஜனில ஒவசவாரு 8-14 குளுக்ல்காஸ் அைகு்களிலும் கினை்கள் 
உருவாகின்்ை ஆைால, அனமலைாசபக்டினில 24-30 அைகு்களில கினை்கள் உருவாகின்்ை. 
மனித உ்டலில உள்ை அதி்கப்படியாை குளுக்ல்காஸ் ஆைது கினைக்ல்காஜைா்க மாற்்ப்படடு 
ல்சமிக்்கப்படுகி்து.

14.1.7 காரநபாஹைடநரடகளின் முககியததுவம்:
1. ்கார்லபானைடலரட்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விைஙகு்களில பரவைா்க ்காணப்படுகின்்ை. அனவ 

ஆற்்ல மூைங்கைா்கவும், ்கட்டனமப்பு பைபடி்கைா்கவும் ச்சயைாற்றுகின்்ை.

2. ்கார்லபானைடலரட மனித உ்டலில கினைக்ல்காஜன் ஆ்கவும் , தாவரங்களில ஸ்்டார்ச ஆக்வும் 
ல்சமிக்்கப்படுகி்து. 

3. தாவரங்களின் ச்சல சுவரின் முக்கிய பகுதிப்சபாருைாை ச்சலலுலைாஸ் லபான்்  
்கார்லபானைடலரட்கள் ்காகிதம், மரச ்சாமான்்கள்  மற்றும் பருத்தி உன்ட்கள் ஆகியவற்ன் சப் 
பயன்படுகி்து.

4. எளிய ்சர்க்்கனரயாை குளுக்ல்காஸ் ஆைது உ்டைடி ஆற்்ல மூைமா்க ச்சயலபுரிகி்து. 

5. ரிலபாஸ் ்சர்க்்கனர்கள், நியுக்ளிக் அமிைங்களுன் முக்கிய பகுதிப்சபாருட்களில ஒன்்ாகும்.
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6. னைராலுலைட (கினைக்ல்காஸமிலைாகினைக்ல்கன்்கள்) லபான்் மாற்்மன்டந்த 
்கார்லபானைடலரட்கள் விைஙகு்களின் உ்டலில அதிர்லவற்பி்கைா்கவும், உயவுப்சபாருைா்கவும் 
பயன்படுகின்்ை. 

14.2 புரதஙகள்
புரதங்கள் என்பனவ அனைத்து உயிரிைங்களிலும் மி்க அதி்கைவில ்காணப்படும் உயிரியல 

மூைக்கூறு்கைாகும். புரதம் எனும் ச்சாலைாைது ‘Proteious’ எனும் கிலரக்்க ச்சாலலிலிருந்து 
வருவிக்்கப்பட்டது. இதன் சபாருள் ”முதன்னமயாை அலைது முதல இ்டத்திலுள்ை” என்பதாகும். 
அனவ உயிரிைங்களின் முக்கியமாை ச்சயலபாடடு அைகு்கைாகும். புரதங்கள், சுவாசித்தல 
உள்ளிட்ட ச்சலலின் அனைத்து ச்சயலபாடு்களிலும் பஙகுச்காள்கின்்ை. லமலும் இனவ α-அமிலைா 
அமிைங்களின் பைபடி்கைாகும்.

14.2.1 அமிந�ா அமிலஙகள்
அமிலைா அமிைங்கள் என்பனவ ஒரு அமிலைா சதாகுதினயயும் ஒரு ்கார்பாக்ஸிலிக் அமிை 

சதாகுதினயயும் ச்காணடுள்ை ்கரிமச ல்சர்மங்கைாகும். புரத மூைக்கூறு்கைாைனவ α- அமிலைா 
அமிைங்கைால ஆக்்கப்படடுள்ைை. அனவ பின்வரும் சபாது வாய்ப்பாட்டால குறிக்்கப்படுகின்்ை. 

H

R C* COOH

NH2

புரத மூைக்கூறு்களில, சபாதுவா்க 20 சவவலவறு α-அமிலைா அமிைங்கள் ்காணப்படுகின்்ை. 
ஒவசவாரு அமிலைா அமிைத்திற்கும் ஒரு சபாதுப் சபயரும், ஒரு மூசவழுத்துக் குறியீடு மற்றும் 
ஓசரழுத்து குறியீடு ஆகியை வழங்கப்படடுள்ைை. ஒரு புரதத்திலுள்ை அமிலைா அமிை வரின்சனய 
எழுதும்லபாது சபாதுவா்க ஓசரழுத்து அலைது மூசவழுத்துக் குறியீடு்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்்ை. 

14.2.2 α-அமிந�ா அமிலஙகளின் வஹகப்பாடு 
அமிலைா அமிைங்கள் அவற்றிலுள்ை பக்்கச ்சஙகிலி்கள் எை சபாதுவா்க அனழக்்கப்படும் R 

சதாகுதி்களின் இயலபினைப் சபாறுத்து வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. அனவ்கள் அமிை, ்கார மற்றும் 
நடுநினை  அமிலைா அமிைங்கள் எை வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. அவற்ன் முனைவுள்ை மற்றும் 
முனைவற்் (நீர்சவறுக்கும்)  அமிலைா அமிைங்கள் எைவும் வன்கப்படுத்த முடியும். 
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மனிதர்்களில, அமிலைா அமிை சதாகுக்கும் தி்னைப் சபாருத்து, அமிலைா அமிைங்கனை 
இன்றியனமயாத மற்றும்  இன்றியனமயும்  அமிலைா அமிைங்கள் எைவும் வன்கப்படுத்த முடியும். 
மனிதர்்கைால சதாகுக்்கப்ப்டக்கூடியனவ, இன்றியனமயாத அமிலைா அமிைங்கள் (Gly, Ala, Glu, 
Asp, Gln, Asn, Ser, Cys, Tyr & Pro) எைவும், உணவின் வழியா்க மடடுலம சப்ப்ப்டலவணடியனவ,  
இன்றியனமயும் அமிலைா அமிைங்கள் (Phe, Val, Thr, Trp, Ile, Met, His, Arg, Leu, & Lys). எைவும் 
அனழக்்கப்படுகின்்ை. இந்த 10 இன்றியனமயும் அமிலைா அமிைங்கனை (PVT TIM HALL) எனும் 
நினைவுக் குறிப்பின் மூைம் நினைவிற்ச்காள்ை முடியும். 

சபரும்பாைாை தாவர மற்றும் விைஙகு புரதங்கள் , லமற்கூறிய 20 α- அமிலைா அமிைங்கைால 
ஆக்்கப்படடுள்ை லபாதிலும், லமலும் பை அமிலைா அமிைங்கள் ச்சல்களில ்காணப்படுகின்்ை. இந்த 
அமிலைா அமிைங்கள் புரதமிலைா அமிலைா அமிைங்கள் என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு: 
ஆர்னினதன் மற்றும் சிடருலின் (அம்லமானியாவாைது யூரியாவா்க மாற்்மன்டயும் யூரியா 
சுழற்சியின் பகுதிக்கூறு்கள்)

14.2.3 அமிந�ா அமிலஙகளின் பண்புகள் 
அமிலைா அமிைங்கள் நி்மற்், நீரில ்கனரயும் படி்க திணமங்கைாகும். அனவ்கள் ்கார்பாக்ஸில 

மற்றும் அமிலைா சதாகுதி இரணன்டயும் சபற்றிருப்பதால ்சாதாரண அமீன்ன்்கள் மற்றும் ்கார்பாக்ஸிலிக் 
அமிைங்களிலிருந்து லவறுபடுகின்்ை. ்கனர்சலின் pH மதிப்னபச ்சார்ந்து ்கார்பாக்ஸில சதாகுதி 
ஒரு புலராட்டானை இழந்து எதிரயனியா்கலவா அலைது அமிலைா சதாகுதி ஒரு புலராட்டானை ஏற்று 
லநரயனியா்கலவா மா் இயலும். எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட pH மதிப்பில, ஒரு அமிலைா அமிைத்தின் நி்கர 
மின்சுனம நடுநினையா்க உள்ைலதா அது ்சமமின்புள்ளி என்்னழக்்கப்படுகி்து.  ்சமமின்புள்ளினய வி்ட 
அதி்கமாை pH மதிப்புன்டய ்கனர்சலில அமிலைா அமிைமாைது எதிர்மின்சுனமனய ச்காணடிருக்கும், 
்சமமின்புள்ளினய வி்ட குன்வாை pH மதிப்புன்டய ்கனர்சலில லநர்மின்சுனமனய ச்காணடிருக்கும். 

நீர்க் ்கனர்சலில ஒரு அமிலைா அமிைத்தின் ்கார்பாக்ஸில சதாகுதியிலுள்ை புலராட்டானை அமிலைா 
சதாகுதிக்கு மாற்் இயலும். இதைால இந்த இரணடு சதாகுதி்களும் எதிசரதிர் மின்சுனம்கனை 
சபறுகின்்ை. லநர் மற்றும் எதிர் எை இரணடு மின்சுனம்கனையும் ச்காணடிருப்பதால மூைக்கூறு  
நடுநினைத் தன்னம ச்காண்டது லமலும் இது ஈரியலபு தன்னம ச்காணடுள்ைது. இந்த அயனி்கள் 
சுவிட்டர் அயனி்கள் என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. 

+H3N CH

R

COOH

OH-

OH-
+H3N CH

R

COO-

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� 	��)

கினைசீனைத் தவிர மற்் அனைத்து அமிலைா அமிைங்களும் குன்ந்தபட்சம் ஒரு சீர்னமயற்் 
்கார்பன் அணுனவக் ச்காணடுள்ைை, எைலவ அனவ்கள் ஒளிசுழற்றும் தன்னமனய சபற்றுள்ைை.  
அனவ்கள், D மற்றும் L அமிலைா அமிைங்கள் எனும் இரணடு சவவலவறு வடிவங்களில 
்காணப்படுகின்்ை. எனினும், உயிரிைங்கைால L-அமிலைா அமிைங்கள் புரதத் சதாகுப்பிற்்கா்க 
முதன்னமயா்க பயன்படுத்தப்படுகின்்ை. D-அமிலைா அமிைங்கள் சிை உயிரிைங்களில அரிதா்க 
்காணப்படுகின்்ை.
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14.2.4 பபப்ஹடடு பிஹைப்பு உருவாதல்: 
அமிலைா அமிைங்கள் சபப்ன்டடு பினணப்பு்கைால ்ச்கப்பினணக்்கப்படடுள்ைை. முதல அமிலைா 

அமிைத்தின் ்கார்பாக்ஸில சதாகுதியாைது இரண்டாம் அமிலைா அமிைத்தின் அமிலைா சதாகுதியு்டன் 
வினைப்படடு, அமிலைா அமிைங்களுக்கின்டலய அனமடு பினணப்பு உருவாகி்து. இந்த அனமடு 
பினணப்பாைது சபப்ன்டடு பினணப்பு என்்ழக்்கப்படுகி்து. இதன் ்காரணமா்க இறுதியில 
கின்டக்்கப்சபறும் ல்சர்மமாைது ன்டசபப்ன்டடு என்்ழக்்கப்படுகி்து. இந்த ன்டசபப்ன்டடு்டன் மற்ச்ாரு 
அமிலைா அமிைம் இரண்டாம் சபப்ன்டடு பினணப்பின் மூைம் இனணயும்லபாது டனரசபப்ன்டடு 
உருவாகி்து. இலத லபாை ச்டடரா சபப்ன்டடு, சபன்்டா  சபப்ன்டடு லபான்்வற்ன் நம்மால உருவாக்்க 
முடியும். அதி்க எணணிக்ன்கயிைாை அமிலைா அமிைங்கள் இலத முன்யில ஒன்றினணயும்லபாது 
பாலிசபப்ன்டடு சப்ப்படுகி்து. இதில இனணந்துள்ை அமிலைா அமிைங்களின் எணணிக்ன்க 
குன்வா்க இருந்தால பாலிசபப்ன்டடு்கள் எைவும், அமிலைா அமிைங்களின் எணணிக்ன்க அதி்கமா்க 
இருந்தால புரதம் ( ச்சயலதி்ன் ச்காண்ட மூைக்கூறு்கள்) எைவும் அனழக்்கப்படுகி்து. 

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 சபப்ன்டடின் அமிலைா முனையாைது N-முனை எை அறியப்படுகி்து, அலத ்சமயம் 
்கார்பாக்ஸி முனையாைது C-முனை என்்னழக்்கப்படுகி்து. சபாதுவா்க புரத சதா்டர் வரின்சயாைது 
N-முனையில சதா்டஙகி C-முனைக்கு எழுதப்படுகி்து. பக்்கச ்சஙகிலி்கனை  (R-சதாகுதி்கள்)  தவிர்த்து 
மற்் அணுக்்கள் முதன்னமச ்சஙகிலி அலைது பாலி சபப்ன்டடின் முதுச்கலும்பு என்்னழக்்கப்படுகி்து. 

14.2.5 புரதஙகளின் வஹகப்பாடு:

புரதங்கள் அவற்றின் அனமப்னபப் சபாருத்து இரணடு சபரும் பிரிவு்கைா்க 
வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. அனவயாவை இனழப் புரதங்கள் மற்றும் குலைாபுைர் புரதங்கள். 

இஹைப் புரதஙகள்
இனழப் புரதங்கள் இனழ்கனைப் லபான்் லநர்க் ல்காடடு அனமப்னப சபற்றுள்ைை. 

இனவ சபாதுவா்க நீரில ்கனரவதிலனை லமலும் ன்ட்சலனபடு இனணப்பு்கள் மற்றும் வலினம 
குன்ந்த மூைக்கூறு்களுக்கின்டப்பட்ட னைடரஜன் பினணப்பு்கள் ஆகியவற்்ால ஒன்்ா்க 
இருத்தினவக்்கப்படடுள்ைை. இவவன்கப் புரதங்கள் அலந்க லநரங்களில அனமப்பு புரதங்கைா்க 
பயன்படுத்தப்படுகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு: ச்கராடின், ச்காலைாஜன் லபான்்னவ.

குநைாபுலர புரதஙகள்
குலைாபுைர் புரதங்கள் ல்காைவடிவ அனமப்னபப் சபற்றுள்ைை. பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலியாைது 

ல்காைவடிவில மடிந்துள்ைது. இவவன்கப் புரதங்கள் சபாதுவா்க நீரில  ்கனரயும் தன்னம ச்காண்டனவ. 
லமலும் வினையூக்்கம் உள்ை்டக்கிய பலலவறு ச்சயலபாடு்கனை ச்காணடுள்ைை.எடுத்துக்்காடடு: 
சநாதி்கள், னமலயாகுலைாபின், இன்சுலின் லபான்்னவ. 
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படம் 14.15 (அ) இஹைப் புரதஙகளின் வடிவஹமப்பு 

படம் 14.15 (ஆ) குநைாபுலர புரதஙகளின் வடிவஹமப்பு

14.2.6 புரதஙகளின் அஹமப்பு
புரதங்கள் என்பனவ அமிலைா அமிைங்களின் பைபடி்கைாகும். அவற்றின் முப்பரிமாண 

அனமப்பாைது அவற்றிலுள்ை அமிலைா அமிைங்களின் (residues)வரின்சனய ்சார்ந்து அனமகி்து. 
புரதங்களின் அனமப்பாைது முதலநினை, இரண்டாம் நினை, மூன்்ாம் நினை மற்றும் நான்்காம் 
நினை எை நான்கு படிநினை்களில விைக்்கப்படுகி்து.  ( ப்டம் 14.17)

1. புரதஙகளின் முதல்நிஹல அஹமப்பு:

புரதங்கள் என்பனவ சபப்ன்டடு பினணப்பு்கைால பினணக்்கப்படடுள்ை  அமிலைா அமிைங்கைால 
ஆை பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலி்கைாகும். பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலியில அமிலைா அமிைங்களின்  அனமவி்ட 
வரின்சயாைது, புரதங்களின் முதலநினை அனமப்பு என்்னழக்்கப்படுகி்து. இந்த வரின்சயில ஏற்படும் 
ஒரு சிறிய மாற்்ம் கூ்ட புரதத்தின் ஒடடுசமாத்த அனமப்பு மற்றும் ச்சயலபாடன்ட மாற்றும் தி்னைக் 
ச்காணடிருப்பதால இனதப் பற்றிய புரிதல மி்க அவசியமாைது. 

H2N Gly Met Phe Arg Asp COOHCys

2. புரதஙகளின் இரண்டாம்நிஹல அஹமப்பு:
ஒரு பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலியிலுள்ை அமிலைா அமிைங்கள், ்கார்பனைல ஆக்சிஜனுக்கும் 

(-C=O) அரு்கானமயிலுள்ை அமீன் னைடரஜனுக்கும் (-NH) இன்டலய னைடரஜன் பினணப்னப 
உருவாக்குவதன் ்காரணமா்க அதிஒழுங்காை அனமப்பு்கனை உருவாக்குகின்்ை. α-சுருள் மற்றும் 
β-இனழ்கள் அலைது தாள்்கள் ஆகியை புரதங்கைால உருவாக்்கப்படும் இரணடு மி்க முக்கியமாை 
துனண அனமப்பு்கைாகும். 
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α-சுருள்
α-சுருள் துனணஅனமப்பில, அமிலைா அமிைங்கள் வைப்பக்்க ச்சஙகுத்து சுருள் அனமப்பில 

அனமக்்கப்படடுள்ைை, லமலும் இனவ ஒரு அமிலைா அமிைத்திலுள்ை (nவது பகுதிக்கூறு) ்கார்பனைல 
சதாகுதி ஆக்சிஜனுக்கும் ஐந்தாவது அமிலைா அமிை (n+4வது பகுதிக்கூறு) அமிலைா னைடரஜனுக்கும் 
இன்டலய உருவாகும் னைடரஜன் பினணப்பு்கைால நினைப்படுத்தப்படுகின்்ை. அமிலைா 
அமிைங்களின் பக்்கச ்சஙகிலி்கள் சுருளின் சவளிப்பக்்கமா்க நீடடிக்ச்காணடுள்ைை. α-சுருள் 
அனமப்பின் ஒவசவாரு சுற்றிலும் ஏ்த்தாழ 3.6 அமிலைா அமிை கூறு்கள் உள்ைை, லமலும் இதன் 
நீைம் ஏ்த்தாழ 5.4 Ao ஆகும். புலராலின் எனும் அமிலைா அமிைம் சுருள் அனமப்பில ஒரு இன்டமுறினவ 
உருவாக்குகி்து. லமலும், இறுக்்கமாை வனைய அனமப்பின் ்காரணமா்க இது சுருள் பிரிப்பான் 
என்்னழக்்கப்படுகி்து. 

β-தாள்கள்
சுருள்்கைா்க இலைாமல β-தாள்்கள் பரப்பப்பட்ட சபப்ன்டடு ்சஙகிலி்கைா்க உள்ைை. ஒரு 

இனழயின் முதன்னமச்சஙகிலியிலுள்ை ்கார்பனைல சதாகுதிக்கும், அருகில உள்ை இனழயாை 
முதன்னமச்சஙகிலியிலுள்ை அமிலைா சதாகுதிக்கும் இன்டலய னைடரஜன் பினணப்பு்கள் 
உருவாவதால தாள் லபான்் அனமப்பு உருவாகி்து. இந்த அனமப்பாைது β-தாள் அனமப்பு 
என்்னழக்்கப்படுகி்து.  

படம் 14.16 புரதஙகளின் இரண்டாம் நிஹல அஹமப்பு

α-சுருள் β-தாள்

3. மூன்்றாம் நிஹல அஹமப்பு: 
இரண்டாம் நினை அனமப்பின் கூறு்கள் (α-சுருள் & β-தாள் ) லமலும் மடிந்து மூன்்ாம் நினை 

அனமப்னப உருவாக்குகின்்ை. இந்த அனமபாைது பாலிசபப்ன்டடின்( புரதம்)  மூன்்ாம்நினை அனமப்பு 
எைப்படுகி்து. அமிலைா அமிைங்களின் பக்்கச ்சஙகிலி்களுக்கின்டலய நி்கழும் இன்டயீடு்கைால 
புரதங்களின் மூன்்ாம் நினை அனமப்பு நினைப்படுத்தப்படுகி்து. இவவன்க இன்டயீடு்களில, சிஸ்டின் 
அைகு்களுக்கின்டலய உருவாகும் ன்ட்சலனபடு பினணப்பு்கள், நினைமின்னியல, நீர்சவறுக்கும் 
தன்னம, னைடரஜன் பினணப்பு்கள் மற்றும் வாண்டர் வாலஸ் இன்டயீடு்கள் ஆகியை அ்டஙகும். 

4. �ான்காம் நிஹல அஹமப்பு
சிை புரதங்கள் ஒன்றுக்கும் லமற்பட்ட பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலி்கைால ஆக்்கப்படடுள்ைை. 

எடுத்துக்்காட்டா்க, ஆக்சிஜன் ்க்டத்து புரதமாை ஹீலமாகுலைாபின் ஆைது நான்கு பாலிசபப்ன்டடு 
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்சஙகிலி்கனைக் ச்காணடுள்ைது. அலத ்சமயம், DNA மூைக்கூன் பிரதி எடுக்கும் DNA பாலிமலரஸ் 
எனும் சநாதி, பத்து பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலி்கனைக் ச்காணடுள்ைது. இந்த புரதங்களில ஒவசவாரு 
தனி பாலிசபப்ன்டடு ்சஙகிலியும் (துனண அைகு்கள்) மற்் ்சஙகிலி்களு்டன் இன்டயீடு ச்சய்வதால 
நான்்காம் நினை அனமப்பு எனும் பலகூடடு அனமப்பாைது சப்ப்படுகி்து. மூன்்ாம் நினை அனமப்னப 
நினைப்படுத்தும் அலத இன்டயீடு்கள் நான்்காம் நினை அனமப்னபயும் நினைப்படுத்துகின்்ை.   

படம் 14.17 புரத அஹமப்பின் �ான்கு நிஹலகள்

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 புரதஙகளின் இயல்பிைததல்
ஒவசவாரு புரதமும், தனிசசி்ப்பு வாய்ந்த முப்பரிமாண அனமப்னபக் ச்காணடுள்ைை. இந்த 

முப்பரிமாண அனமப்பு்களில, ன்ட்சலனபடு பினணப்பு, னைடரஜன் பினணப்பு, நீர்விைக்கும் மற்றும் 
நினைமின்னியல இன்டயீடு்கள் ்காணப்படுகின்்ை. புரதங்கனை உயர் சவப்பநினை்களுக்கு 
உடபடுத்துவதாலைா, யூரியா லபான்் லவதிப்சபாருட்களு்டன் ல்சர்ப்பதாலைா, pH மற்றும் ்கனர்சலின் 
அயனி வலினமனய மாற்றுவது லபான்் ச்சயல்கைால இந்த இன்டயீடு்கனை சினதக்்க முடியும். இனவ 
முப்பரிமாண அனமப்னப பகுதியைலவா அலைது முற்றிலுமா்கலவா இழக்்கச ச்சய்கின்்ை. ஒரு புரதம், 
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அதன் முதலநினை அனமப்பு பாதிக்்கப்ப்டாமல, உயர்நினை அனமப்னப மடடும் இழக்கும் நி்கழ்வு 
இயலபிழத்தல என்்னழக்்கப்படுகி்து. ஒரு புரதத்தின் இயலபிழத்தலின்லபாது அதன் உயிரியல 
ச்சயலபாடு்களும் முற்றிலுமா்க இழக்்கப்படுகி்து.  

முதலநினை அனமப்பாைது நினையா்க இருப்பதால, சிை புரதங்களின் இயலபிழத்தனை மீணடும் 
பனழய நினைக்கு ச்காணடுவர முடியும். தன்னிச்சயா்கலவா அலைது ல்சப்ரான்்கள் என்்னழக்்கப்படும் 
சி்ப்புவன்க சநாதி்களின் (புரதங்கள் ்சரியா்க மடிய உதவி புரியும் புரதங்கள்) உதவியு்டலைா புரதங்கள் 
தங்களின் பனழய நினைனய அன்டய முடியும். 

எடுத்துக்்காடடு: சவப்பத்தின் ்காரணமா்க முடன்ட சவண்கரு ச்கடடிப்படுதல. 

படம் 14.18 புரதஙகளின் இயல்பிைததல்

14.2.8 புரதஙகளின் முககியததுவம் :
புரதங்கள் உயிரிைங்களின் ச்சயலபடு அைகு்கைாகும். இனவ அனைத்து உயிரியல 

ச்சயலபாடு்களிலும் மி்க முக்கிய பங்காற்றுகின்்ை.
1. உயிரிைங்களில நி்கழும் அனைத்து உயிர்லவதி வினை்களும் சநாதி்கள் என்்னழக்்கப்படும் 

வினைலவ்க மாற்் புரதங்கைால வினையூக்்கப்படுகின்்ை. 
2. ச்கராடடின், ச்காலைஜன் லபான்் புரதங்கள் ்கட்டனமப்பு அைகு்கைா்க ச்சயலபடுகின்்ை. 
3. மூைக்கூறு்கனை ்க்டத்தவும் (ஹீலமாகுலைாபின்), ச்சல உள்ளுறுப்பு்கைா்கவும், ச்சல்களுக்குள்ளும் 

சவளிலயயும் மூைக்கூறு்களின்  இயக்்கத்னத ்கடடுப்படுத்தவும்  (இ்டமாற்றி்கள்) புரதங்கள் 
பயன்படுகின்்ை. 

4. பலலவறு லநாய்்களுக்கு எதிரா்க ச்சயலபுரிய உ்டலுக்கு எதிர் சபாருைா்க உதவுகின்்ை. 
5. புரதங்கள், பலலவறு ச்சயலபாடு்கனை ஒன்றினணக்கும் த்கவைைர்்கைா்க பயன்படுகின்்ை. 

இன்சுலின் மற்றும் குளுக்்க்கான் ஆகியை இரத்தத்தில ்சர்க்்கனரயின் அைனவ 
்கடடுப்படுத்துகின்்ை. 

6. சிை ்சமிக்ஞ்ன்ச மூைக்கூறு்கனை ்கண்டறியவும், ்சரியாை துைங்கனை தூணடுவதற்்கா்கவும் 
புரதங்கள் உணர்லவற்பி்கைா்க ச்சயலபடுகின்்ை. 

7. இரும்பு (ஃசபர்ரிடின்) லபான்் உலைா்கங்கனை ல்சமிக்்கவும் புரதங்கள் பயன்படுகின்்ை.

14.2.9 ப�ாதிகள்: 
நமது உ்டலில உள்ை ச்சல்களில பலலவறு உயிர்லவதி வினை்கள் நி்கழ்கின்்ை. உணவு 

ச்சரிக்்கப்படடு அதிலிருந்து ஆற்்ல சப்ப்படுதல, பலலவறு ச்சல ச்சயலபாடு்களுக்கு லதனவயாை 
மூைக்கூறு்கனை சதாகுத்தல, ஆகியை சி்ந்த எடுத்துக்்காடடு்கைாகும். இவவினை்கள் அனைத்தும் 

இயலபு நினை இயலபு நினை இயலபு நினை இயலபு நினை

சவப்பத்திைால இயலபிழத்தில சவப்பத்திைால இயலபிழத்தில இயந்திரத்திைால இயலபிழத்தில உப்பிைால இயலபிழத்தில
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சநாதி்கள் எனும் சி்ப்பு வன்க புரதங்கைால வினையூக்்கம் சபறுகின்்ை. இந்த உயிர்லவதி 
வினையூக்கி்கள் வினை்களின் லவ்கத்னத  105 ம்டஙகு்கள் அைவிற்கு லவ்கப்படுத்துகின்்ை. 
லமலும், இனவ அதிலதர்ந்து ச்சயைாற்றும் தன்னம ச்காண்டனவ்கைா்க உள்ைை.  அதிலதர்ந்து 
ச்சயைாற்றும் தன்னமயின் ்காரணமா்க சபரும்பாைாை வினை்கள் ச்சலலினுள்லைலய நி்கழ 
அனுமதிக்்கப்படுகின்்ை. எடுத்துக்்காட்டா்க,   ்கார்பானிக் அமிைமாைது நீர் மற்றும் ்கார்பன் 
ன்டயாக்ன்ச்டா்க மாற்்மன்டயும் வினைக்கு ்கார்பானிக் அன்னைடலரஸ் எனும் சநாதி, 
வினையூக்கியா்க பயன்படுகி்து. சுக்லராஸ் நீராற்பகுப்பன்டந்து ஃபிரக்ல்டாஸ் மற்றும் குளுக்ல்காஸ் 
ஆகியவற்ன் உருவாக்கும் வினைக்கு சுக்லரஸ் எனும் சநாதி, வினையூக்கியா்க ச்சயலபடுகி்து. 
ைாக்ல்டஸ் எனும் சநாதி ைாக்ல்டானஸ நீராற்பகுத்து அதன் உடகூறு்கைாை குளுக்ல்காஸ் மற்றும் 
்காைக்ல்டாஸ் ஆகிய லமாலைா ்சாக்்கனரடு்கனை உருவாக்குகின்்ை. 

14.2.10 ப�ாதி ப்சயல்பாடடின் விஹ�வழிமுஹ்ற:
சநாதி்கள் என்பனவ உயிர்வினையூக்கி்கைாகும், இனவ ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்லவதி வினைக்கு 

லதர்ந்து ச்சயைாற்றுகின்்ை. சபாதுவா்க இனவ இன்டநினைனய நினைப்படுத்துவதன் மூைம் 
கிைர்வுச்காள் ஆற்்னை குன்த்து வினைனய ஊக்குவிக்கின்்ை. ஒரு குறிப்பிட்ட வினையில சநாதி 
E ஆைது வினைப்சபாருளு்டன் மீள்முன்யில பினணந்து சநாதி-வினைப்சபாருள் அனணனவ 
உருவாக்குகி்து. அதன் பின்ைர் வினைப்சபாருைாைது வினைப்சபாருைா்க மாற்்ப்படடு சநாதி 
தனித்த நினையில சவளிலயறுகி்து. இந்த தனித்த சநாதியாைது மற்ச்ாரு வினைப்சபாருளு்டன் 
பினணவதற்கு தயாராை நினையில உள்ைது. மி்கத் சதளிவாை வினைவழிமுன்யாைது அைகு XI 
பு்ப்பரப்பு லவதியியலில விைக்்கப்படடுள்ைது. 

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 ப�ாதி ப்சயல்பாடடின் விஹ�வழிமுஹ்ற (பூடடு மறறும் ்சாவி மாதிரி)

14.3 லிப்பிடுகள்: 
லிப்பிடு்கள் என்பனவ குலைாலராஃபார்ம் மற்றும் சமத்தைால லபான்் ்கரிம ்கனரப்பான்்களில 

்கனரயும் மற்றும் நீரில ்கனரயாத தன்னம ச்காண்ட ்கரிம மூைக்கூறு்கைாகும். லிப்பிடு 
எனும் ச்சாலைாைது ச்காழுப்பு எனும் சபாருள்படும் ‘lipos’ எனும் கிலரக்்க ச்சாலலிலிருந்து 
வருவிக்்கப்பட்டதாகும். இனவ ச்சல ்சவவு்களின் முக்கிய பகுதிக்கூறு்கைாகும். லமலும் இனவ 
உயிர் அனமப்பு்களில ஆற்்ல மூைங்கைா்கவும் விைஙகுகின்்ை. ்கார்லபானைடலரட்கள் 
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அலைது புரதங்களு்டன் ஒப்பிடும்லபாது ச்காழுப்பாைது 2 முதல 3 ம்டஙகு அதி்க ஆற்்னை 
வழங்கவலைனவ்கைா்க உள்ைை. 

14.3.1 லிப்பிடுகளின் வஹகப்பாடு:

லிப்பிடு்கள் அவற்றின் அனமப்னப சபாருத்து எளிய லிப்பிடு்கள் , கூடடு லிப்பிடு்கள் மற்றும் 
வருவிக்்கப்பட்ட லிப்பிடு்கள் எை வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. லமலும், எளிய லிப்பிடு்கைாைனவ 
ச்காழுப்பு்கள்  மற்றும் சமழுகு்கள் எை வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. ச்காழுப்பு்கள் என்பனவ 
நீண்ட ்சஙகிலி ச்காழுப்பு அமிைங்களும், கிளி்சராலும் இனணந்து உருவாை எஸ்்டர்்கைாகும் 
(டனரகிளி்சனரடு்கள்). சமழுகு்கள் என்பனவ ச்காழுப்பு அமிைங்களும், நீண்ட ்சஙகிலியுன்டய 
லமாலைானைடரிக் ஆல்கைால்களும் (லதன் சமழுகு) இனணந்து உருவாை எஸ்்டர்்கைாகும். 

கூடடு லிப்பிடு்கள் என்பனவ எளிய ச்காழுப்பு அமிைமும், கிளி்சராலும் இனணந்து உருவாை 
எஸ்்டர்்கள், இனவ கூடுதைா்க சிை சதாகுதி்கனைக் ச்காணடுள்ைை. இனணந்துள்ை சதாகுதி்கனைப் 
சபாருத்து அனவ பாஸ்லபாலிப்பிடு்கள், கினைக்ல்காலிப்பிடு்கள் மற்றும் லிப்லபாபுரதங்கள் 
எை வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. பாஸ்லபாலிப்பிடு்கள், பாஸ்லபா–எஸ்்டர் பினணப்னபயும், 
கினைக்ல்காலிப்பிடு்கள் ்சர்க்்கனர அைன்கயும் ச்காணடுள்ைை. லிப்லபாபுரதங்கள் என்பனவ, 
புரதங்களு்டன் லிப்பிடு இனணந்துள்ை அனணவு்கைாகும். 

14.3.2 லிப்பிடுகளின் உயிரியல் முககியததுவம்
1. லிப்பிடு்கள் ச்சல்களின் ஒருஙகினணந்த ஆக்்கக்கூ்ா்க விைஙகின்்ை. அனவ ச்சலலின் 

ஒடடுசமாத்த அனமப்பிற்கு இன்றியனமயாதனவ. 
2. விைஙகு்களில ஆற்்ல ல்சமிப்பா்க ச்சயலபடுதலை டனரகிளி்சனரடு்களின் முக்கிய பணி ஆகும். 

்கார்லபானைடலரட்கள் மற்றும் புரதங்கனைவி்ட இனவ  அதி்க ஆற்்னை வழஙகுகின்்ை. 
3. நீர்வாழ் உயிரிைங்களில லிப்பிடு்கள் பாது்காப்பு அடுக்்கா்க ச்சயைாற்றுகின்்ை. 
4. இனணப்பு திசுக்்களிலுள்ை லிப்பிடு்கள்  உள்ளுறுப்பு்களுக்கு பாதுக்்காப்பளிக்கின்்ை. 
5. லிப்பிடு்கள், ச்காழுப்பில ்கனரயும்  னவட்டமின்்கள் உறிஞ்்சப்படுதலிலும், ்க்டத்தப்படுதலிலும் 

உதவிபுரிகின்்ை. 
6. லிப்பிடு்கள், லிப்லபஸ்்கள் லபான்் சநாதி்கனை கிைர்வு்சச்சய்ய மி்க இன்றியனமயாதனவ.. 
7. லிப்பிடு்கள், ச்காழுப்பு வைர்சினத மாற்்த்தில பாலமக்்காரணி்கைா்க ச்சயலபடுகின்்ை.

14.4 ஹவடடமின்கள்: 
னவட்டமின்்கள் என்பனவ நமது உ்டைால சதாகுக்்க இயைாத, ஆைால சிை குறிப்பிட்ட 

ச்சயலபாடு்களுக்கு அத்தியாவசியமாை சிறிய ்கரிம ல்சர்மங்கைாகும். எைலவ, இனவ உணவின் 
மூைமா்க உடச்காள்ைப்ப்டலவணடும். இவற்றின் லதனவ மி்கக் குன்லவ எனினும், இவற்றின் 
பற்்ாக்குன் அலைது மிகுதியைவாைது லநாய்்கனை உண்டாக்குகின்்ை. ்கார்லபானைடலரட்கள் 
மற்றும் லிப்பிடு்கள் லபான்று இனவ ஆற்்ல மூைங்கைா்க ச்சயலபடுவதிலனை. உயிர் அனமப்பு்களில 
ஒவசவாரு னவட்டமினும் ஒரு குறிப்பிட்ட ச்சயனைச ச்சய்கின்்ை, சபரும்பாலும் அனவ துனண 
சநாதி்கைா்க ச்சயலபடுகின்்ை. 

ஆரம்ப ்காைத்தில னவட்டமின்்கள் என்பனவ அமிலைா ல்சர்மங்கைா்க ்கண்டறியப்பட்ட 
்காரணத்திைால, ‘vital amines’ என்் சபாருள்படும் வன்கயில ‘னவட்டமின்’ எனும் ச்சால 
பயன்படுத்தப்பட்டது. ்சரா்சரி வைர்சசினய அன்டயவும், உ்டல நைத்னத லபணவும்  னவட்டமின்்கள் 
மி்க இன்றியனமயாதனவ. 
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14.4.1 ஹவடடமின்களின் வஹகப்பாடு :
நீர் அலைது ச்காழுப்பில ்கனரயும் தன்னமயின் அடிப்பன்டயில னவட்டமின்்கள் இரணடு 

வன்க்கைா்க வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை.
பகாழுப்பில் கஹரயும் ஹவடடமின்கள்:  இந்த னவட்டமின்்கள், ச்காழுப்பு உணவு்டன் 
எடுத்துக்ச்காள்ளும்லபாது சி்ப்பா்க உறிஞ்்சப்படடு ச்காழுப்பு திசுக்்கள் மற்றும் ்கலலீரலில 
ல்சமிக்்கப்படுகின்்ை. இந்த  னவட்டமின்்கள் நீரில ்கனரவதிலனை, எைலவ இனவ ச்காழுப்பில ்கனரயும் 
னவட்டமின்்கள் என்்னழக்்கப்படுகின்்ை. னவட்டமின் A, D, E & K ஆகியை ச்காழுப்பில ்கனரயும் 
னவட்டமின்்கைாகும். 
நீரில் கஹரயும் ஹவடடமின்கள்:  னவட்டமின்்கள் B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 & B12) மற்றும் C ஆகியை 
நீரில எளிதா்க ்கனரகின்்ை. ச்காழுப்பில ்கனரயும் னவட்டமின்்கள் லபாைலைாமல இவற்ன் ல்சமிக்்க 
இயைாது. அதி்கப்படியா்க உள்ை னவட்டமின்்கள் உ்டலில ல்சமிக்்கப்ப்டாமல சிறுநீரின் வழியா்க 
சவளிலயற்்ப்படுகின்்ை. எைலவ, இவவன்க னவட்டமின்்கள் சதா்டர்ந்து உணவின் வழியா்க நம் 
உ்டலுக்குள் ச்சலுத்தப்ப்ட லவணடும். B னவட்டமின்்களில விடுபட்ட எண்கனை ச்காண்ட னவட்டமின்்கள்  
ஆரம்ப ்காைத்தில னவட்டமின்்கைா்க ்கருதப்பட்டை, ஆைால அனவ சதா்டர்ந்து அவவாறு ்கருதப்ப்டாததால 
அவற்றிற்கு ஒதுக்்கப்பட்ட எண்கள் தற்லபாது இன்டசவளி்கனை உருவாக்கியுள்ைை. 

அடடவஹை 14.2:  ஹவடடமின்களின் மூலஙகள், ப்சயல்பாடுகள் மறறும் அவறறின் குஹ்றபாடடு ந�ாயகள்

னவட்டமின் மூைங்கள் ப்சயல்பாடுகள் குன்பாடடு லநாய்்கள்

னவட்டமின் A 

(சரடிைால)

மீன் எணசணய், மீன், 
ல்கரட, பால, கீனர்கள், 
மாம்பழம் மற்றும் 
பப்பாளி லபான்் 
பழங்கள்

பார்னவத்தி்ன் மற்றும் 
வைர்சசி 

மானைக் குருடு,

்கருவிழினநவு, 

லதால தடிமைாதல

னவட்டமின் B1

(தயமின்) 

ஈஸ்ட, பால, 
தானியங்கள், பசன்ச 
்காய்்கறி்கள், ்கலலீரல, 
பன்றி இன்சசி.

கினைக்்கானைசிஸ் 
ச்சயலமுன்யில தயமின் 
னபலராபாஸ்லபட (TPP) 
துனண சநாதி 

சபரிசபரி (பு் நரம்பு 
மண்டை சினதவு)

னவட்டமின் B2

(ரிலபாஃபிைாவின்)

ல்சாயாபீன், பசன்ச 
்காய்்கறி்கள், ஈஸ்ட, 
முடன்ட சவண்கரு, 
பால, ்கலலீரல, 
சிறுநீர்கம்.

ஆக்சிஜலைற்் 
ஒடுக்்க வினை்களில 
ஃபிலைவின் லமாலைா 
நியுக்ளிலயான்டடு 
(FMN) மற்றும் 
ஃபிலைவின் அடினைன் 
ன்டநியுக்ளிலயான்டடு 
(FAD) ஆகிய 
வடிவங்களில துனண 
சநாதியா்க பயன்படுகி்து.

ன்கலைாஸிஸ் 
(்கன்டவாய்ப்புண-
உதடு்கள் மற்றும் 
்கன்டவாய்,நாக்கில 
சவடிப்பு்கள்) 

னவட்டமின் B3

(நியாசின்)

தானியங்கள், பசன்ச 
்காய்்கறி்கள், ்கலலீரல, 
சிறுநீர்கம்.

ஆக்சிஜலைற்் ஒடுக்்க 
வினை்களில , NAD+ 

மற்றும் NADP+ ஆகிய 
வடிவங்களில துனண 
சநாதியா்க பயன்படுகி்து.

சபலைாக்ரா,

சூரிய ஒளி படும்லபாது 
ச்டர்மாடிடிஸ் (லதால 
அழற்சி)
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னவட்டமின் மூைங்கள் ப்சயல்பாடுகள் குன்பாடடு லநாய்்கள்

னவட்டமின் B5

(லபன்ல்டாதினிக் 
அமிைம்)

்காைான், அவல்கல்டா 
பழம், முடன்ட மஞ்்சள் 
்கரு, சூரிய ்காந்தி 
எணசணய்

்கார்லபானைடலரட்களில 
துனணசநாதி  A 
வின் பகுதிப்சபாருள், 
புரதம் மற்றும் ச்காழுப்பு 
வைர்சினத மாற்்த்தில 
துனண சநாதி A வின் 
ஒரு பகுதி 

வைர்சசி குன்ப்பாடு 

னவட்டமின் B6 

(பிரி்டாக்சின்)

இன்சசி, 
தானியங்கள், பால, 
முழுதானியங்கள், 
முடன்ட.

அமிலைா அமிை 
வைர்சினத மாற்்த்தில 
துனண சநாதி,

ஹீலமாகுலைாபினில 
ஹீம் உருவாக்்கம்

வலிப்பு லநாய்

னவட்டமின் B7

(பலயாடின்) 

்கலலீரல, சிறுநீர்கம், 
பால, முடன்ட மஞ்்சள் 
்கரு, ்காய்்கறி்கள், 
தானியங்கள்

ச்காழுப்பு அமிை 
உயிர்த்சதாகுப்பில 
துனண சநாதி

மைசல்சார்வு, முடி 
உதிர்தல, தன்சவலி.

னவட்டமின் B9

(ஃலபாலிக் அமிைம்) 

முடன்ட, இன்சசி, 
பீடரூட, ்காய்்கறி்கள், 
தானியங்கள், ஈஸ்ட

நியுக்ளிக் அமிை சதாகுப்பு, 
இரத்த சிவப்பு ச்சல்கள் 
முதிர்சசியன்டதல 

முதிரா சிவப்பணுச 
ல்சான்க

னவட்டமின் B12

(ல்காபாைமின்) 

முடன்ட, இன்சசி, 
மீன்

அமிலைா அமிை 
வைர்சினத மாற்்த்தில 
துனண சநாதி,

இரத்த சிவப்பணுக்்கள் 
முதிர்வன்டதல 

ஆபத்தாை இரத்த 
ல்சான்க

னவட்டமின் C 

(ஆஸ்்கார்பிக் அமிைம்) 

சிடரஸ் பழங்கள் 
(ஆரஞ்சு, 
எலுமிசன்ச…), 
தக்்காளி, 
சநலலிக்்காய், 
்காய்்கறி்கள்

எதிர் 
ஆக்சிஜலைற்றி்களில 
துனண சநாதி, 
ச்காலைாஜன் 
உருவாக்்கம் 

ஸ்்கர்வி (ஈறு்களில 
இரத்தக்்கசிவு)

னவட்டமின் D 

ல்காலை்காலசிஃசபரால(D3),

எர்ல்கா்காலசிஃசபரால (D2)

மீன் ்கலலீரல 
எணசணய், பால, 
முடன்ட மஞ்்சள் 
்கரு (சூரிய ஒளிக்கு 
சவளிப்படுதல)

்காலசியம் உறிஞ்்சப்படுதல 
மற்றும் பராமரித்தல 

ரிக்்கடஸ் 
(குழந்னத்களில), 
எலும்பு 
வனைவு லநாய்  
(சபரியவர்்களில)
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னவட்டமின் மூைங்கள் ப்சயல்பாடுகள் குன்பாடடு லநாய்்கள்

னவட்டமின் E

(ல்டால்காஃசபரால)

பருத்திக் ச்காடன்ட 
எணசணய், சூரிய 
்காந்தி எணசணய், 
ல்காதுனம முனை 
எணசணய், தாவர 
எணசணய்்கள். 

எதிர் ஆக்சிஜலைற்றி தன்சசினதவு லநாய் 
(தன்ச வலுவிைத்தல) 
மற்றும் நரம்பியல 
திரிபியக்்கம்

னவட்டமின் K 

(ஃனபலைாகுயிலைான் &
சமைாகுயிலைான்)

பசன்ச ்காய்்கறி்கள், 
ல்சாயாபீன் 
எணசணய், தக்்காளி

இரத்தம்  உன்தல இரத்தம் உன்ய 
அதி்க லநராமாதல,  
இரத்தக் ்கசிவு லநாய்

14.5 நியுகளிக அமிலஙகள்
ஒவசவாரு உயிரிைத்தின் இயலபாை பணபு்களும் 

ஒரு தனைமுன்யிலிருந்து மற்ச்ாரு தனைமுன்க்கு 
்க்டத்தப்படுகின்்ை. ச்சலலின் உட்கருவில  உள்ை சிை 
உடகூறு்கள் இப்பணபு்கனை ்க்டத்துகின்்ை என்பது 
்கண்டறியப்படடுள்ைது. அனவ குலராலமால்சாம்்கள்  
ஆகும். குலராலமால்சாம்்கள் புரதங்கள், மற்றும் நியுக்ளிக் 
அமிைங்கள் என்்னழக்்கபடும் மற்ச்ாரு வன்க உயிரியல 
மூைக்கூறு்கைால ஆைனவ ஆகும். டிஆக்ஸிரிலபாநியுக்ளிக் 
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அமிைம் (DNA) மற்றும் ரிலபாநியுக்ளிக் அமிைம் (RNA)எை இரணடு வன்கயாை நியுக்ளிக் அமிைங்கள் 
்காணப்படுகின்்ை. இனவ ஒவசவாரு உயிரிைத்திலும் மரபுத் த்கவல்கனை சுமக்கும் ்கைஞ்சியங்கைா்க 
விைஙகுகின்்ை.

14.5.1 நியுகளிக அமிலஙகளின் இஹயபு மறறும் அஹமப்பு
நியுக்ளிக் அமிைங்கள் என்பனவ நியுக்ளிலயான்டடு்களின் உயிரியல பைபடி்கைாகும். DNA 

மற்றும் RNA வின்  ்கடடுப்படுத்தப்பட்ட நீராற்பகுத்தலின் லபாது னநடரஜன் ்காரம், ஒரு சபன்ல்டாஸ் 
்சர்க்்கனர மற்றும் பாஸ்லபட சதாகுதி எை மூன்று கூறு்கள் கின்டக்கின்்ை. 

ஹ�டரஜன் கார பதாகுதிகள்:

இந்த னநடரஜனைக் ச்காணடுள்ை ்கார சதாகுதி்கைாைனவ பிரிமிடின் மற்றும் பியுரின் எனும் 
இரணடு மூைச ல்சர்மங்களின் சபறுதி்கைாகும்.  DNA மற்றும் RNA ஆகிய இரணடிலும் அடினைன் 
(A) மற்றும் குவானைன் (G) இரணடு முக்கியமாை பியுரின் ்காரங்கள் ்காணப்படுகின்்ை. பிரிமிடின் 
்காரங்களுள் ஒன்்ாை ன்சல்டாசின் (C) எனும் DNA மற்றும் RNA ஆகிய இரணடிலும் ்காணப்படுகி்து, 
ஆைால னதமின் (T) ஆைது DNA விலும், யுராசில (U) ஆைது RNA விலும் ்காணப்படுகின்்ை.
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பபன்நடாஸ் ்சரககஹர: 

நியுக்ளிக் அமிைங்களில இரணடு வன்கயாை சபன்ல்டாஸ் ்சர்க்்கனர்கள் ்காணப்படுகின்்ை. 
DNA விலுள்ை மீணடும் மீணடும் சதா்டரக்கூடிய டிஆக்ஸிரிலபாநியுக்ளிலயான்டடு்கள் அைகு்கள்  
2’-டிஆக்ஸி-D-ரிலபாஸ் ்சர்க்்கனரனயயும், RNA வின் ரிலபாநியுக்ளிலயான்டடு அைகு்கள் D-ரிலபாஸ் 
்சர்க்்கனரனயயும் ச்காணடுள்ைை. நியுக்ளிலயான்டடு்களில, இவவிருவன்க சபன்ல்டாஸ்்களும் 
β-ஃபியுரலைாஸ் (மூடிய ஐந்தணு வனையங்கள்) அனமப்பில ்காணப்படுகின்்ை.

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�

பாஸ்நபட பதாகுதி
பாஸ்பாரிக் அமிைமாைது நியுக்ளிலயான்டடு்களுக்கின்டலய பாஸ்லபா ன்ட எஸ்்டர் 

பினணப்பு்கனை உருவாக்குகி்து. நியுக்ளிலயான்டடிலுள்ை பாஸ்லபட சதாகுதி்களின் 
எணணின்கனய சபாருத்து அனவ லமாலைா  நியுக்ளிலயான்டடு, ன்ட நியுக்ளிலயான்டடு  மற்றும் 
டனர நியுக்ளிலயான்டடு எை வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை.

நியுகளிநயாஹ்சடுகள் மறறும் நியுகளிநயாஹடடுகள்: 

பாஸ்லபட சதாகுதியற்் மூைக்கூ்ாைது நியுக்ளிலயான்சடு எைப்படுகி்து. நியுக்ளிலயான்சடு்டன் 
ஒரு பாஸ்பாரிக் அமிைம் ல்சர்வதன் மூைம் ஒரு நியுக்ளிலயான்டடு வருவிக்்கப்படுகி்து.  சபாதுவா்க 
்சர்க்்கனர கூறின் 5’ OH சதாகுதியில பாஸ்பாரிலைற்்ம் 
நி்கழ்கி்து. DNA மற்றும் RNA மூைக்கூறு்களில 
ஒரு நியுக்ளிலயான்டடின் 5’ OH மற்றும் மற்ச்ாரு  
நியுக்ளிலயான்டடின் 3’ OH ஆகியவற்றிற்கின்டலய உருவாகும் 
பாஸ்லபா ன்டஎஸ்்டர் பினணப்பின் மூைம் நியுக்ளிலயான்டடு்கள் 
பினணக்்கப்படுகின்்ை.

����ேயாைச�

����ேயாைச� + பா�பா�� அ�ல� ����ேயாைட�

(����� அ�ல�)
n����ேயாைட� பா	����ேயாைட�

  
  
   

கார� + ச��கைர

படம் 14.20 DNA X-கதிர 
விளிம்பு விஹைவு 
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14.5.2 DNA வின் இரடஹடச சுருள் அஹமப்பு  
1950 ்களின் சதா்டக்்கத்தில, DNA வின் ்கட்டனமப்னப ்கண்டறிவதற்்கா்க லரா்சாலிணட 

ஃபிராஙக்ளின் மற்றும் மாரிஸ் விலகின்ஸ் ஆகிலயார்  X ்கதிர் விளிம்பு வினைவு ஆய்வு்கனை 
பயன்படுத்திைர். DNA இனழ்கள் சி்ப்புத்தன்னம வாய்ந்த விளிம்பு வினைவு மாதிரினய 
உருவாக்கியை.

விளிம்பு வினைவு மாதிரி ப்டத்தின் னமயத்தில அனமந்துள்ை X குறியீடு லபான்் அனமப்பாைது 
சுருனைக் குறிக்கி்து, அலத்சமயம், லமற்பகுதி மற்றும் கீழ்பகுதியில ்காணப்படும் அ்டர் ்கருனம நி் 
வில அனமப்பு்கள் அடுக்்கப்பட்ட ்காரங்கனை சவளிக்்காடடுகின்்ை.

1953 ஆம் ஆணடில, J.D. வாட்சன் மற்றும் F.H.C. கிரீக் ஆகிலயாரால வருவிக்்கப்பட்ட DNA 
அனமப்பாைது அறிவியலில ஒரு முக்கிய னமல்கல ஆ்க விைஙகுகி்து. இந்த அறிஞர்்கள் DNA 
மூைக்கூறின் முப்பரிமாண அனமப்பு மாதிரினய முன்சமாழிந்தைர், இதில இரணடு எதிரினண DNA 
்சஙகிலிச சுருள்்கள், ஒலர அசன்ச னமயமா்கக் ச்காணடு, வைக்ன்க இரடன்டச சுருள் வடிவத்னத 
(right-handed double helix )உருவாக்குகின்்ை.  

ஒன்றுவிட்ட  டிஆக்ஸிரிலபாஸ் மற்றும் பாஸ்லபட சதாகுதி்கைால ஆை நீர்விரும்பும் னமய இனழ்கள் 
இரடன்டச சுருள் சவளிப்பக்்கமா்க, சூழ்ந்துள்ை நீனர லநாக்கி   அனமந்துள்ைை. இரணடு இனழ்களிலும் 
உள்ை பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் ்காரங்கள் இரடன்டச சுருளின் உள்ை்கத்தில அனமந்துள்ைை. இந்த 
்காரங்களின் நீர்சவறுக்கும் மற்றும் வனைய அனமப்பு்கள் மி்க சநருக்்கமா்க,மூை அசசிற்கு ச்சஙகுத்தா்க 
அனமக்்கப்படடுள்ைை. இதைால மின்சுனமயுன்டய பாஸ்லபட சதாகுதி்களுக்கின்டலயயாை விைக்்கம் 
குன்க்்கப்படுகி்து. இரணடு இனழ்களின் பக்்க உட்சாய்வு இனணதலின் ்காரணமா்க, இரடன்ட 
அடுக்கின் பு்ப்பரப்பின் மீது ஒரு சபரிய ப்டர் (major groove) மற்றும் ஒரு சிறிய ப்டர் (minor groove) 
உருவாகின்்ை. 

சுருள் அனமப்பின் ஒவசவாரு வனைவிலும் 10.5 ்கார இனண்களும் (36 Å) லமலும் அடுக்்கப்பட்ட 
்காரங்களுக்கின்டப்பட்ட சதானைவு 3.4 Å ஆ்கவும் உள்ைது எை இந்த அனமப்பு மாதிரி சவளிக்்காடடியது. 
ஒரு இனழயிலுள்ை ஒவசவாரு ்காரமும், எதிரினழயில உள்ை ்காரத்து்டன் னைடரஜன் பினணப்னப 
உருவாக்குவதால ஒருதை ்கார இனண உருவாவனதயும் அவர்்கள் ்கண்டறிந்தைர்.  

அடினைன் மற்றும் னதமின் ஆகியவற்றிற்கின்டலய இரணடு னைடரஜன் பினணப்பு்களும், 
குவானைன் மற்றும் ன்சடல்டாசின் ஆகியவற்றிற்கின்டலய மூன்று னைடரஜன் பினணப்பு்களும் 
உருவாகின்்ை. மாறுபட்ட இனண உருவாைால அது இரடன்டச சுருள் அனமப்பின் 
நினைப்புத்தன்னமனய சினதக்கி்து. இரடன்டச சுருள் அனமப்பின் இரணடு ்சஙகிலி்களின் இந்த 
குறிப்பிட்ட இனணயாதைாைது  நிரப்பு ்கார இனணயாதல எை அறியப்படுகி்து. DNA இரடன்டச 
சுருள் அனமப்பாைது இரணடு வின்ச்கைால ஒன்றினணக்்கப்படடுள்ைை. 
a) நிரப்பு ்கார இனண்களுக்கின்டலய உருவாகும் னைடரஜன் பினணப்பு்கள் 
b) ்கார – அடுக்குதல இன்டயீடு்கள் 

DNA இனழ்களுக்கின்டலயயாை நிரப்புநினையாைது, ்கார இனண்களுக்கின்டலய உருவாகும் 
னைடரஜன் பினணப்பு்களுக்கு ்காரணமா்க அனமகி்து. ஆைால, ்கார- அடுக்குதல இ்டயீடு்களுக்கு 
எவவித ்காரணமும் கூ் இயைாது, எனினும் இனவ இரடன்டச சுருள் அனமப்பின் நினைப்புத் 
தன்னமக்கு  சபரும்பங்களிக்கின்்ை.

14.5.3 RNA மூலககூறுகளின் வஹககள்
ரிலபாநியுக்ளிக் அமிைங்களும் DNA னவ ஒத்துள்ைை. ச்சல்களில DNA மூைக்கூறு்களின் 

எணணிக்ன்கனயப் லபாை எடடு ம்டஙகு அதி்க எணணிக்ன்கயில RNA மூைக்கூறு்கள் 
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்காணப்படுகின்்ை. RNA மூைக்கூறு்கள் ன்சடல்டாபிைா்சத்தில அதி்கைவிலும், உட்கருவில குன்ந்த 
அைவிலும் ்காணப்படுகின்்ை. இது, ன்சடல்டாபிைா்சத்தில குறிப்பா்க ரிலபால்சாம்்களிலும், உட்கருவில 
குறிப்பா்க உட்கருத் திரளிலும் ்காணப்படுகி்து. 

RNA மூைக்கூறு்கள் அவற்றின் அனமப்பு மற்றும் ச்சயலபாடு்களின் அடிப்பன்டயில மூன்று 
முக்கியமாை வன்க்கைா்க வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. 

(i) ரிலபால்சாம் RNA (rRNA)  (ii) தூது RNA (mRNA) 

(iii) இ்டமாற்று RNA (tRNA) 

rRNA
rRNA முதன்னமயா்க ன்சடல்டாபிைா்சம் மற்றும் ரிலபால்சாம்்களில ்காணப்படுகி்து.இது 60% 

RNA மற்றும் 40% புரதம் ஆகியவற்ன் ச்காணடுள்ைது. ரிலபால்சாம்்களில புரத சதாகுப்பு நி்கழ்கி்து. 

tRNA 
அனைத்து நியுக்ளிக் அமிைங்கனையும் ஒப்பிடும்லபாது குன்ந்தபட்ச மூைக்கூறு நின்னய 

ச்காண்ட மூைக்கூறு tRNA ஆகும். அனவ்கள் ஒரு இனழயில 73 முதல  94 வனர  நியுளிலயான்டடு்கனை 
சபற்றுள்ைை. ரிலபால்சாம்்களில, புரத சதாகுப்பு நி்கழும் அனமவி்டஙளுக்கு அமிலைா அமிைங்கனை 
ச்காணடு ச்சலவலத  tRNA வின் பணியாகும். 

mRNA 
mRNA மி்க குன்ந்தைவில ்காணப்படுகின்்ை, லமலும் இவற்றின் வாழ்நாள் குன்வு. இனவ 

ஒற்ன் இனழ அனமப்புன்டயனவ, இவற்றின் சதாகுப்பு DNA வில நி்கழ்கி்து. DNA இனழ்களிலிருந்து 
mRNA சதாகுக்்கப்படும் நி்கழ்வு மரபு படிசயடுத்தல (transcription)  என்்னழக்்கப்படுகி்து.  புரதத் 
சதாகுப்பிற்்கா்க லதனவயாை மரபுத் த்கவல்கனை DNA மூைக்கூறிலிருந்து ரிலபால்சாம்்களுக்கு 
mRNA ஏந்திச ச்சலகி்து. இந்த நி்கழ்வு மரபுக்்க்டத்தல என்று அனழக்்கப்படுகி்து. 

அடடவஹை 14.3 DNA மறறும் RNA ஆகியவறறுககு இஹடநயயா� நவறுபாடுகள்

DNA RNA
இது முக்கியமா்க உட்கரு, 
னமடல்டா்காணடரியா மற்றும் 
பசுங்கணி்கங்களில ்காணப்படுகி்து. 

இது முக்கியமா்க ன்சடல்டாபிைா்சம், 
உட்கருத்திரள் மற்றும் ரிலபால்சாம்்களில 
்காணப்படுகி்து. 

இது டிஆக்ஸிரிலபாஸ் ்சர்க்்கனரனய 
ச்காணடுள்ைது 

இது ரிலபாஸ் ்சர்க்்கனரனய ச்காணடுள்ைது

்கார இனண்கள்  A = T மற்றும் G ≡ C ்கார இனண்கள்  A = U மற்றும் C ≡ G

இனவ இரடன்ட இனழ மூைக்கூறு்கள் இனவ ஒற்ன் இனழ மூைக்கூறு்கள் 

இதன் வாழ்்காைம் அதி்கம் இதன் வாழ்்காைம் குன்வு
இது நினைப்புத்தன்னம 
ச்காண்டது, ்காரங்கைால எளிதில 
நீராற்பகுப்பன்டவதிலனை. 

இது நினைப்புத்தன்னமயற்்து, ்காரங்கைால 
எளிதில நீராற்பகுப்பன்டகின்்ை.

இது தாைா்கலவ இரடடிப்பன்டதல நி்கழ்த்தும்.
இது தாைா்கலவ இரடடிப்பன்டய முடியாது. இது 
DNA மூைக்கூறு்கைால உருவாக்்கப்படுகி்து.. 
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14.5.4 DNA நரஹகப்பதிவு
ஒரு தனி நபனர, குற்்க் ்காடசியு்டன் சதா்டர்புபடுத்த பயன்படுத்தப்படடுவரும் துலலியமாை 

பாரம்பரியமாை முன்்களில ஒன்று லரன்கப் பதிவாகும். DNA மீள்ல்சர்க்ன்க சதாழிற்நுடப 
வருன்கயிைால, ”DNA லரன்கப்பதிவு” எனும் ஒரு தி்ன்மிக்்க முன் தற்லபாது கின்டத்துள்ைது.   
DNA லரன்கப்பதிவு என்பது DNA வரின்ச அறிதல அலைது DNA விவரக் குறிப்பறிதல எைவும் 
அனழக்்கப்படுகி்து. இது முதன்முதலில 1984 ஆம் ஆணடு லபராசிரியர்  ்சர் அசைக் சஜஃப்ரிஸ் 
என்பவரால ்கண்டறியப்பட்டது. DNA லரன்கப்பதிவாைது, ஒவசவாரு தனி மனிதனுக்கும் 
தனித்தன்னம வாய்ந்தது லமலும், இனத இரத்தம், உமிழ்நீர் , மயிரினழ லபான்் மாதிரி்களிலிருந்து 
சபற்் மனித DNA விலுள்ை தனிப்பட்ட, குறிப்பிட்ட லவறுப்பாடன்ட ்கண்டறிய முடியும்.

இந்த முன்யில, பிரித்சதடுக்்கப்பட்ட DNA மூைக்கூ்ாைது, இனழயின் அசசில, சநாதி்கனை 
பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட புள்ளி்களில, சவட்டப்படுவதால சவவலவறு நீைமுன்டய DNA துண்டங்கள் 
கின்டக்கின்்ை. இந்த துண்டங்கள்  சஜல மின்முனைக் ்கவர்சசி சதாழிற்நுடபத்னத பயன்படுத்தி 
ஆராயப்படுகின்்ை.  இந்த முன்யாைது துண்டங்கனை அவற்றின் நீைத்தின் அடிப்பன்டயில 
பிரிக்கி்து.  DNA துண்டங்கனைக் ச்காணடுள்ை சஜலைாைது ஒற்றுதல என்்னழக்்கப்படும் முன்யில 
னநைான் ்காகிதத்திற்கு மாற்்ப்படுகி்து. பின்ைர் இந்த துண்டங்கள் தற்்கதிர்வீசசு வனரப்ட முன்க்கு 
உடபடுத்தப்படுகின்்ை, இதில அனவ DNA ்சைான்க்களுக்கு (சிறு DNA துண்டங்களு்டன் பினணந்துள்ை, 
்கதிரியக்்க தன்னமச்காண்ட, சதாகுக்்கப்பட்ட  DNA துணடு்கள்)   சவளிக்்காட்டப்படுகின்்ை.  பின்ைர் 
சிறிய X-்கதிர் த்கடு துண்டாைது DNA துண்டங்களுக்கு அருகில னவக்்கப்படுகி்து, ்கதிரியக்்க 
்சைான்க இனணக்்கப்படடுள்ை  ஏதாவசதாரு புள்ளியில ்கரும் புள்ளி உருவாகி்து. இந்த புள்ளி்களின் 
உருப்படிவமாைது மற்் மாதிரி்களு்டன் ஒப்பி்டப்படுகி்து.   DNA லரன்கப்பதிவாைது (fingerprinting) 
தனி நபர்்களுக்கின்டலய உள்ை சமலலிய ்கார வரின்ச லவறுபாடன்ட அடிப்பன்டயா்கக் ச்காண்டது. 
(சபாதுவா்க ஒற்ன் ்கார- இனண மாறுபாடு்கள்). இம்முன்யாைது உை்கைவில நீதிமன்் வழக்கு்களில 
உறுதியாை தீர்ப்பு்கனை வழங்க பயன்படுத்தப்படுகி்து.
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படம் 14.21 DNA நரஹகப்பதிவு

பதரிந்து பகாள்க!
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14.5.5 நியுகளிக அமிலஙகளின் உயிரியல் ப்சயல்பாடுகள்
நியுக்ளிக் அமிைங்களின் துனணஅைகு்கைா்க இருப்பது மடடுமிலைாமல, நியுக்ளிலயான்டடு்கள் 

ஒவசவாரு ச்சலலிலும் லமலும் பை ச்சயலபாடு்கனைக் ச்காணடுள்ைை. 
(i) ஆற்றல் கடததிகள் (ATP)
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(ii) ப�ாதி இஹைககாரணிகளின் பகுதிககூறுகள் (எடுததுககாடடு: துஹைப�ாதி A, NAD+, FAD)
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(3'-P-ADP)

(iii) நவதித 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 ைாரநமான்கள்
ைார்லமான் என்பது ஒரு திசுவிைால சுரக்்கப்படடு, இரத்த ஓட்டத்தில ்கைக்்கப்படும் ்கரிம 

ல்சர்மமாகும் (எ.்கா. சபப்ன்டடு அலைது ஸ்டீராய்டு) லமலும் இது மற்் ச்சல்களில உ்டலியல 
துைங்கனைத் தூணடுகி்து. (எ.்கா. வைர்சசி மற்றும் வைர்சினத மாற்்ம்). இது ச்சல்களுக்கின்டப்பட்ட 
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்சமிக்ஞ்ன்ச மூைக்கூ்ாகும். உணனமயில, சிக்்கைாை உயிரிைங்களில, இரத்த அழுத்தத்னத 
பராமரித்தல, இரத்த ்கைஅைவு மற்றும் மின்பகுளிச ்சமநினை, ்கரு உருவாக்்கம், பசி, உணவுணணும் 
ந்டத்னத, ச்சரித்தல லபான்் ஒவசவாரு ச்சயலமுன்யும் ஒன்று அலைது அதற்கு லமற்பட்ட 
ைார்லமான்்கைால ஒழுஙகுபடுத்தப்படுகின்்ை நாைமிலைா சுரப்பி்கள் என்பனவ, சி்ப்புத் 
தன்னம வாய்ந்த ைார்லமான்்கனை சுரக்கும் ச்சல சதாகுப்பு்கைாகும். பிடயூட்டரி சுரப்பி, னபனியல 
சுரப்பி, சநஞ்சுக் ்கனணய சுரப்பி, னதராய்டு சுரப்பி, அடரீைல சுரப்பி மற்றும் ்கனணயம் ஆகியை 
முக்கியமாை நாைமிலைா சுரப்பி்கைாகும். கூடுதைா்க, ஆண்களின் விந்த்கத்திலும்,  சபண்களின் 
அண்ட்கத்திலும் ைார்லமான்்கள் சுரக்்கப்படுகின்்ை. லவதியியைா்க , ைார்லமான்்கள் 
புரதங்கைா்கலவா (எ.்கா. இன்சுலின், எபினைஃபினரன்) அலைது ஸ்டீராய்டு்கைா்கலவா (எ.்கா. 
ஈஸ்டலராஜன், ஆணடலராஜன்) வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. ைார்லமான்்கள் அவற்றின் ச்சயலபடு 
தூரத்னத சபாருத்து வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை. ைார்லமான்்கள், அனவ ச்சயலபடும் தூரத்தின் 
அைனவப் சபாருத்து எணல்டாக்னரன், பாராக்னரன் மற்றும் ஆடச்டாக்னரன் ைார்லமான்்கள் எை 
வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை.

என்நடாகஹரன் ைாரநமான்கள் : இந்த ைார்லமான்்கள் அனவ சுரக்்கப்படும் ச்சல்களிலிருந்து 
சதானைவிலுள்ை ச்சல்களின் மீது ச்சயலபுரிகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு: இன்சுலின் மற்றும் 
எபினைஃபினரன் ஆகியை நாைமிலைா சுரப்பி்களில சதாகுக்்கப்படடு இரத்த ஓட்டத்தில 
சவளிவி்டப்படுகின்்ை. 

பாராகஹரன் ைாரநமான்கள்: (உள்ளூர் நடுவர்) இந்த ைார்லமான்்கள் அனவ சுரக்்கப்படும் 
ச்சல்களுக்கு அரு்கானமயிலுள்ை ச்சல்களின் மீது மடடும் ச்சயலபுரிகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு: 
இண்டர்லியுகின்-1 (IL-1)

ஆடபடாகஹரன் ைாரநமான்கள்: இந்த ைார்லமான்்கள்  அவற்ன் சுரக்கும் ச்சல்களின் மீலத 
ச்சயலபுரிகின்்ை. எடுத்துக்்காடடு:புரத வைர்சசிக் ்காரணி இண்டர்லியுகின் -2 (IL-2).

(a)

(b)

(c)
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படம் 14.22 என்நடாகஹரன், பாராகஹரன், மறறும் ஆடபடாகஹரன் ைாரநமான்கள்

உ்டலிலுள்ை அனைத்து ச்சல்களும் ைார்லமான்்களுக்கு சவளிப்படுத்தப்பட்ட லபாதிலும், ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைார்லமானுக்்காை குறிப்பிட்ட உணர்லவற்பினயக் ச்காணடுள்ை ச்சல்கள் மடடுலம 
அவற்றின் இருப்னப (துைங்கனை) சவளிப்படுத்தும் . எைலவ ைார்லமான் த்கவல்கள்  லதர்ந்து 
குறிக்்கப்படுகின்்ை.
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 மதிப்பீடு

்சரியா� விஹடஹய நதரந்பதடுதது எழுதுக:
1. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று தைமுனைவுற்் ஒளியின் தைத்னத இ்டப்பு்மா்க 

சுழற்றுகி்து?(NEET Phase – II)
அ) D(+) குளுக்ல்காஸ்  (ஆ) L(+) குளுக்ல்காஸ் 
(இ)D(-) ஃபிரக்ல்டாஸ்   ஈ) D(+) ்காைக்ல்டாஸ்

2. கீலழ ச்காடுக்்கப்படடுள்ை நான்கு ஆலல்டாஸ்்களின் அனமப்பு்களின் அடிப்பன்டயில அனமந்த 
்சரியாை சபயர் வரின்ச முன்லய, (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-எரித்லராஸ், L-த்ரிலயாஸ், L-எரித்லராஸ், D-த்ரிலயாஸ்
ஆ)D-த்ரிலயாஸ்,D-எரித்லராஸ், L-த்ரிலயாஸ், L-எரித்லராஸ்,
ஈ)L-எரித்லராஸ், L-த்ரிலயாஸ், D-எரித்லராஸ், D-த்ரிலயாஸ்
ஈ) D-எரித்லராஸ், D-த்ரிலயாஸ், L-எரித்லராஸ், L-த்ரிலயாஸ்

3. கீலழ ச்காடுக்்கப்படன்டனவ்களுள் எந்த ஒன்று ஒடுக்்காச ்சர்க்்கனர? (NEET Phase – I)
அ) குளுக்ல்காஸ்   ஆ) சுக்லராஸ்  இ) மாலல்டாஸ்  ஈ) ைாக்ல்டாஸ்.

4. குளுக்ல்காஸ் வினைசபாருள் வினைசபாருள்(HCN) நீராற் பகுத்தல HI + ∆
A

ல்சர்மம் A என்பது
அ) சைப்்டைாயிக் அமிைம் ஆ) 2-அலயால்டாசைக்லஸன் 
இ) சைப்ல்டன் ஈ) சைப்்டைால

5. கூற்று: சுக்லராஸின் நீர்க்்கனர்சல வைஞ்சுழி திருப்புத்தி்னைப் சபற்றுள்ைது. ஆைால, சிறிதைவு 
னைடலரா குலைாரிக் அமிைத்தின் முன்னினையில  நீராற்பகுக்கும்லபாது அது இ்டஞ்சுழியா்க 
மாறுகி்து. (AIIMS)
்காரணம்: சுக்லராஸ் நீராற்பகுத்தலில ்சம அைவில குளுக்ல்காஸ் மற்றும் ஃபிரக்ல்டாஸ் 
உருவாகின்்ை. இதன் ்காரணமா்க சுழற்சியின் குறியில மாற்்ம் உண்டாகி்து.
அ)கூற்று மற்றும் ்காரணம் இரணடும் ்சரி, லமலும் ்காரணம், கூற்றிற்்காை ்சரியாை விைக்்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் ்காரணம் இரணடும் ்சரி, ஆைால ்காரணம், கூற்றிற்்காை ்சரியாை விைக்்கமலை.
இ) கூற்று ்சரி ஆைால ்காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று மற்றும் ்காரணம் இரணடும் தவறு.

6. மூைக்கூறு மரபியல ல்காடபாடடின்படி மரபுத்த த்கவல்கள் பின்வரும் எந்த வரின்சயில 
்க்டத்தப்படுகின்்ை? (NEET Phase – II)
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அ) அமிலைா அமிைங்கள்  புரதங்கள் DNA
ஆ) DNA  ்கார்லபானைடலரடடு்கள் புரதங்கள்
இ) DNA RNA புரதங்கள்
ஈ) DNA RNA ்கார்லபானைடலரடடு்கள்

7. புரதங்களில, பலலவறு அமிலைா அமிைங்கள் ______ மூைம் பினணக்்கப்படடுள்ைை (NEET 
Phase – I)
அ) சபப்ன்டடு பினணப்பு  ஆ) ச்கான்ட பினணப்பு
இ) α - கினைக்ல்காசிடிக் பினணப்பு ஈ) β - கினைக்ல்காசிடிக் பினணப்பு

8. பின்வருவைவற்றுள் சீர்னம தன்னமயுன்டய அமிலைா அமிைம் (AIIMS)
அ) 2-எத்திைைனின்  ஆ) 2-சமத்தில கினைசீன்
இ) 2-னைடராக்ஸிசமத்திலச்சரீன் ஈ) டரிப்ல்டாஃலபன்

9. RNA மற்றும் DNA னவப் சபாருத்தவனரயில ்சரியாை கூற்று (NEET Phase – I)
அ)  RNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு அராபிலைாஸ் மற்றும் DNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு ரிலபாஸ்
ஆ)  RNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு 2’-டிஆக்ஸிரிலபாஸ் மற்றும் DNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு 

அராபிலைாஸ்
இ)  RNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு அராபிலைாஸ் மற்றும் DNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு 

2’-டிஆக்ஸிரிலபாஸ்
ஈ)  RNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு ரிலபாஸ் மற்றும் DNA விலுள்ை ்சர்க்்கனரக் கூறு 

2’-டிஆக்ஸிரிலபாஸ்
10. நீர்த்த ்கனர்சல்களில அமிலைா அமிைங்கள் சபரும்பாலும் ________ அனமப்பில உள்ைை. 

அ) NH2-CH(R)-COOH ஆ) NH2-CH(R)-COO- 
இ) H3N

+-CH(R)-COOH ஈ) H3N
+-CH(R)-COO-

11. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று உ்டலில  தயாரிக்்கப்ப்டாதது?
அ) DNA   ஆ) சநாதி்கள்  இ) ைார்லமான்்கள்   ஈ) னவட்டமின்்கள்

12. ஃபிரக்ல்டாஸிலுள்ை  sp2 மற்றும் sp3 இைக்்கைப்பன்டந்த ்கார்பன் அணுக்்களின் எணணிக்ன்க 
முன்லய 
அ) 1 மற்றும் 4   ஆ) 4 மற்றும் 2    இ) 5 மற்றும் 1   ஈ) 1 மற்றும் 5

13. னவட்டமின்்கள் B2 ஆைது  ------------- எைவும் அறியப்படுகி்து.
அ) ரிலபாஃபிைாவின்  ஆ) னதயமின்    இ) நில்காடிைனமடு  ஈ) பிரி்டாக்ஸின்

14. DNA வில ்காணப்படும் பிரிமிடின்  ்காரங்கள் 
அ) ன்சடல்டாசின் மற்றும் அடினைன்  ஆ) ன்சடல்டாசின் மற்றும் குவானைன் 
இ) ன்சடல்டாசின் மற்றும் னதயமின் ஈ) ன்சடல்டாசின் மற்றும் யுராசில

15. பின்வருவைவற்றுள் L-ச்சரீன் எது?
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16. புரதத்தின் இரண்டாம் நினை அனமப்பாைது எனத குறிகி்து? 
அ) பாலிசபப்ன்டடு முதுச்கலும்பின் நினையாை வ்சஅனமப்பு  
ஆ) நீர்சவறுக்கும் இன்டயீடு்கள்
இ) α- அமிலைா அமிைங்களின் வரின்ச  
ஈ) α- சுருள் முதுச்கலும்பு.

17. பின்வருவைவற்றுள் நீரில ்கனரயும் னவட்டமின் எது?
அ) னவட்டமின் E  ஆ) னவட்டமின் K 
இ) னவட்டமின் A  ஈ) னவட்டமின் B

18. ச்சலலுலைானஸ முழுனமயா்க நீராற்பகுக்கும்லபாது கின்டப்பது
அ) L-குளுக்ல்காஸ்  ஆ) D-ஃபிரக்ல்டாஸ்
இ) D-ரிலபாஸ் ஈ) D-குளுக்ல்காஸ்

19. பின்வரும் கூற்று்களில எது ்சரியாைது அலை?
அ) ஓவாலபுமின் என்பது முடன்ட சவண்கருவிலுள்ை ஓர் எளிய உணவு  
ஆ)  இரத்த புரதங்கைாை த்ராம்பின் மற்றும் னபபிரிலைாசஜன் ஆகியை இரத்தம் உன்தலில 

பஙல்கற்கின்்ை.
இ) இயலபிழத்தலிைால புரதங்களின் வினைதி்ன் அதி்கரிக்கி்து
ஈ) இன்சுலின் மனித உ்டலில ்சர்க்்கனரயின் அைனவ பராமரிக்கி்து.

20. குளுக்ல்காஸ் ஒரு ஆலல்டாஸ் ஆகும். பின்வரும் எந்த ஒரு வினைக்கு குளுக்ல்காஸ் 
உடபடுவதிலனை?
அ) இது ஆக்ன்சம்்கனை உருவாக்குவதிலனை
ஆ) இது கிரிக்ைார்டு வினைக்்காரணியு்டன் வினைபுரிவதிலனை
இ) இது ஓ்சல்சான்்கனை உருவாக்குவதிலனை
ஈ) இது ்டாைன்ஸ் வினைக்்காரணினய ஒடுக்குவதிலனை

21. DNA வின் ஒரு இனழயாைது ‘ATGCTTGA’ எனும் ்கார வரின்சனய சபற்றுள்ைது. எனில, அதன்  
நிரப்பு இனழயின் ்கார வரின்ச
அ) TACGAACT  ஆ) TCCGAACT
இ) TACGTACT  ஈ) TACGRAGT

22. இன்சுலின் ைார்லமான் என்பது லவதியியைா்க ஒரு 
அ) ச்காழுப்பு   ஆ) ஸ்டீராய்டு   இ) புரதம்  ஈ) ்கார்லபானைடலரட

23. α-D (+)  குளுக்ல்காஸ் மற்றும் β-D (+) குளுக்ல்காஸ் ஆகியை 
அ) எபிமர்்கள் ஆ) ஆலைாமர்்கள் 
இ) இைன்ஷிலயாமர்்கள் ஈ) வ்சமாற்றியங்கள்

24. பின்வருவைவற்றுள் எனவ எபிமர்்கள் ஆகும்?
அ) D(+)-குளுக்ல்காஸ் மற்றும்  D(+)-்காைக்ல்டாஸ்  
ஆ) D(+)-குளுக்ல்காஸ் மற்றும் D(+)-மான்லைாஸ்
இ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரணடுமலை
ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரணடும்
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25. பின்வரும் அமிலைா அமிைங்களில எது சீர்னமயுன்டயது?
அ) அைனின் ஆ) லியுசின் 
இ) புலராலின் ஈ) கினைசீன்

சுருககமாக விஹடயளி
1. எவவன்கயாை பினணப்பு்கள் DNA விலுள்ை ஒற்ன் அைகு்கனை ஒன்்ா்க இருத்தி 

னவத்துள்ைை?
2. புரதங்களின் முதலநினை மற்றும் இரண்டாம் நினை அனமப்பு்கனை லவறுபடுத்து்க.
3.  பின்வரும் குன்பாடடு லநாய்்கனை உருவாக்கும் னவட்டமின்்களின் சபயர்்கனை எழுது்க.

 i) ரிக்்கடஸ் ii) ஸ்்கர்வி 
4. அைனினின்  சுவிட்டர் அயனி அனமப்னப எழுது்க.
5. DNA மற்றும் RNA க்கு இன்டலய உள்ை ஏலதனும் மூன்று லவறுபாடு்கனை எழுது்க.
6. சபப்ன்டடு பினணப்பு பற்றி சிறுகுறிப்பு வனர்க.
7. ைார்லமான்்கள் மற்றும் னவட்டமின்்களுக்கின்டலய உள்ை இரணடு லவறுபாடு்கனை தரு்க.
8. புரதங்களின் இயலபிழத்தல பற்றி குறிப்பு வனர்க.
9. ஒடுக்கும் மற்றும் ஒடுக்்கா ்சர்க்்கனர்கள் என்பனவ யானவ?
10. ்கார்லபானைடலரடடு்கள் சபாதுவா்க ஒளிசுழற்றும் தன்னமனய சபற்றுள்ைை. ஏன்?
11. பின்வருவைவற்ன் லமாலைா்சாக்்கனரடு்கள், ஒலில்கா்சாக்்கனரடு்கள் மற்றும் பாலி்சாக்்கனரடு்கள் 

எை வன்கப்படுத்து்க.
 i) ஸ்்டார்ச ii) ஃபிரக்ல்டாஸ் iii) சுக்லராஸ்
 iv) ைாக்ல்டாஸ் iv) மாலல்டாஸ்
12. னவட்டமின்்கள் எவவாறு வன்கப்படுத்தப்படுகின்்ை?
13. ைார்லமான்்கள் என்்ால என்ை? எடுத்துக்்காடடு்கள் தரு்க.
14. கினைசீன் மற்றும் அைனின் ஆகியவற்றிலிருந்து உருவா்க வாய்ப்புள்ை அனைத்து 

ன்டசபப்ன்டடு்களின் வடிவங்கனையும் வனர்க.
15. சநாதி்கள் வனரயறு
16. α-D (+)  குளுக்ல்கானபரலைாஸின் அனமப்னப வனர்க
17. ச்சலலில ்காணப்படும் RNA வின் வன்க்கள் யானவ?
18. α-சுருள் உருவாதல பற்றி குறிப்பு வனர்க .
19. உயிரிைங்களில லிப்பிடு்களின் ச்சயலபாடு்கள் யானவ?
20. பின்வரும் ்சர்க்்கனரயாைது, D – ்சர்க்்கனரயா? அலைது L – ்சர்க்்கனரயா?

CHO

HOH

HOH

HOH

CH2 - OH
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் : 

இந்த பாடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்னர் , 
 � மருநதுப்பாருள் மறறும் வேதி மருத்துேம் 

வபான்ற ்�ாறகூறுகயை அங்கீகரித்்தல். 

 � மருநதுப்பாருயை அேறறின பண்புகளின 
அடிபபயடயில் ேயகபபடுத்து்தல்.

 � மருநது- இலக்கு இயடயீடுகயை 
விைக்கு்தல்.

 �  சில முக்கிைமா்ன மருநது ேயககயை 
விைக்கு்தல்.

 � அழுக்குநீக்கும் காரணிகள் பறறிை  
வேதியிையல விைக்கு்தல்.

 � உணவில் உள்ை வேதிப்பாருடகயை 
பறறி விைக்கு்தல்.

 � பலபடிைாக்கல் வேதியிைலிலுள்ைமுக்கிை 
்�ாறகூறுகயை விைக்கு்தல்.

 � சில முக்கிைமா்ன ்்தாகுபபு பலபடிகயை 
விைக்கு்தல்.

 � நம் அன்றாட ோழ்வில் பலபடிகளின 
முக்கிைத்துேத்ய்த ்மச்சு்தல்.

ஆகிை தி்றனகயை மாணேர்கள் ்பறுேர். 

விளோடிமிர் பிரிலோக 

விைாடிமிர் பிரிலாக் எனபார் 
ஸ்விஸ் நாடயடச் வ�ர்ந்த ஒரு 
வேதியிைல் விஞ்ானி ஆோர். 
1975 ஆம் ஆண்டு ஜான W கார்ன 
ஃபார்த் எனபாருடன இயணநது 
முபபரிமாண மாறறிை வேதிைலுக்காக 
வநாபல் பரிசு ்பற்றார். வமலும் அேர் 
அல்கலாய்டுகள் எதிர் உயிரிகள் 
்நாதிகள் மறறும் பல ்தாேர மறறும் 
உயிரிகளிலிருநது இைறயகைாக 
கியடக்கும் ்பாருள்கயை ஆய்வு 
்�ய்்தார். அேர் நவீ்ன முபபரிமாண 
மாறறிை வேதியிைலுக்கு ்பரும் 
பங்காறறியுள்ைார். அேர் பிரிலாக் 
அயட்மனலின வபாவராயமசின 
அ்னலாய்டுகள் மறறும் யரபாயமசினகள் 
ஆகிை பல இைற்பாருடகயை 
்்தாகுத்்ததுடன அேறறின முபபரிமாண 
வேதியிையலயும் ஆராய்ந்தார்.

அன்்றோட வோழ்வில் 
நவதியியல்

அலகு
15
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போட அறிமுகம்

நம் ோழ்வின ஒவ்ோரு அங்கத்திலும் வேதியிைல் உள்ைது. நம் ோழ்வின மூனறு அடிபபயட 
வ்தயேகைா்ன உணவு, உயட, இருபபிடம் இயே அய்னத்தும் அடிபபயடயில் வேதிப்பாருடகவை 
ஆகும். உண்யமயில், சிக்கலா்ன, ஒனறுக்்கானறு ்்தாடர்புயடை வேதிச் ்�ைல்முய்றயி்னால் 
்தான நாம் உயிர்ோழ்கிவ்றாம். இந்த பாடபபகுதியில், மருத்துேத் துய்றயில் பைனபடுத்்தபபடும் 
வேதிப்பாருடகள், உணவுப ்பாருடகள், அழுக்கு நீக்கும் காரணிகள் மறறும் பலபடிகள் பறறி கறக 
உள்வைாம்.
15.1 மருந்துப் பபோருடகள்

மருநது (drug) எனும் ்�ால்லா்னது ”காய்ந்த மூலியக” எனும் ்பாருள்படும் “drogue” எனும் 
பிரஞசு ்மாழிச் ்�ால்லிருநது ேருவிக்கபபடட்தாகும். மருநது எனபது அய்த ்பறுபேரின  உடலிைல் 
அயமபயப அல்லது வநாயுற்ற நியலயை மாற்றக்கூடிை அல்லது ஆய்வு ்�ய்ைக்கூடிை வ�ர்மமாகும். 
இது வநாய் கண்டறி்தலுக்காகவும், வநாயை ்தடுக்கவும், வநாயிலிருநது குணமயடைச் ்�ய்ைவும் 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. புர்தங்கள் வபான்ற ்பருமூலக்கூறு இலக்குகளுடன இயடயீடு ்�ய்து, 
வநாைாறறு்தல் மறறும் பைனுள்ை உயிரிைல் துலங்கள்கயை உருோக்கும் ்பாருடகள் வநாய் 
நீக்கும் மருநதுகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. மருநதுகயைக் ்காண்டு ஒரு குறிபபிடட வநாயை  
குணபபடுத்தும் ்�ைல்முய்றைா்னது வேதிச் சிகிச்ய� (chemotherapy) எ்ன அறிைபபடுகி்றது. ஒரு 
முழுநிய்ற மருநது எனபது நச்சுத் ்தனயமைற்ற, உயிரி இய�வுறு மறறும் மக்கும் வ�ர்மமாகும், 
வமலும் அது எவவி்த பக்கவியைவுகயையும் உருோக்காமல் இருத்்தல் அேசிைம். ்பாதுோக 
்தறகாலத்தில் பைனபடுத்்தபபடும் ்பரும்பாலா்ன மருநதுப ்பாருள் மூலக்கூறுகள் குய்றந்த ்�றிவில் 
பைனபடுத்்தபபடும்வபாது வமறகூறிை பண்புகயைப ்பறறுள்ை்ன. எனினும், அதிக ்�றிவில் 
பைனபடுத்்தபபடடால் அயே பக்கவியைவுகயை உருோக்கி நச்சுத் ்தனயம ்காண்டயேகைாக 
மாறுகின்ற்ன. மருநதுகளின ்தரமா்னது அேறறின மருந்தாக்க எண் அடிபபயடயில் அைவிடபபடுகி்றது.  
ஒரு குறிபபிடட மருநதின அதிகபட� ்தாங்கும் மருந்தைவு (அ்தறகு வமல் நச்சுத்்தனயம ்காண்ட்தாக 
மாறும்) மறறும் குய்றந்தபட� குணபபடுத்தும் மருந்தைவு (இ்தறகு கீழ் மருநதுகள் பை்னற்றயே) 
ஆகிைேறறிறகியடவை உள்ை விகி்தம் அ்தன மருந்தாக்க எண் எ்ன ேயரைறுக்கபபடுகி்றது. உைர் 
மருந்தாக்க எண் மதிபயப  ்காண்ட மருநதுகள் பாதுகாபபா்ன மருநதுகைாகும்.
15.1.1 மருந்துகளின் வககப்போடு:

மருநதுகள், அேறறின வேதி அயமபபு,  மருநதிைல் வியைவுகள், இலக்கு அயமபபு, ்�ைல்பாடடு 
்தைம் வபான்ற பண்புகளின அடிபபயடயில் ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இங்கு சில ்பாதுோ்ன 
ேயகபபாடடிய்ன நாம் விோதிக்க உள்வைாம்.
நவதி அகமப்பின் அடிப்பகடயில் வககப்போடு:

இந்த ேயகபபாடடில், ் பாதுோ்ன அடிபபயட வேதி அயமபயப ் காண்ட மருநதுப ் பாருடகள் ஒவர 
குழுோக யேக்கபபடுகின்ற்ன. எடுத்துக்காடடாக, ஆம்பிசிலின, அமாக்சிலின, ்மத்திசிலின வபான்ற 
மருநதுகள் அய்னத்தும் ஒத்்த அயமபயப ்காண்டிருபப்தால், ்பனிசிலின என்றயைக்கபபடும் ஒவர 
்்தாகுதியில் ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இவ்த வபால, ஓபிைம்கள், ஸ்டீராய்டுகள், வகடகாலமினகள் 
வபான்ற மற்ற ்்தாகுதி மருநதுகளும் நம்மிடம் உள்ை்ன. ஒத்்த வேதி அயமபயப ்காண்ட 
வ�ர்மங்கள் ஒத்்த வேதிபபண்புகயை ்காண்டிருக்க வேண்டும் எ்ன எதிர்பார்க்கபபடுகின்ற்ன. 
எனினும், அேறறின உயிர்வேதி ்�ைல்பாடுகள் எப்பாழுதும் ஒவர மாதிரிைாக இருபபதில்யல. 
எடுத்துக்காடடாக, ்பனிசிலின ேயகயைச் �ார்ந்த மருநதுகள் அய்னத்தும் ஒவர உயிரிைல் 
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்�ைல்பாடுகயைக் ்காண்டுள்ை்ன, ஆ்னால் பார்பிடயூவரடகள், ஸ்டீராய்டுகள் ஆகிை்ன மாறுபடட 
உயிரிைல் ்�ைல்பாடயடக் ்காண்டுள்ை்ன. 
பபனிசிலின்கள்

N

S

CH3

CH3

O

OH

H
N

C

O

O

R

H

R ப�ோகுதி– மருந்துகளின் பபயர்

CH2

்பனிசிலின G

OCH2

்பனிசிலின V

CH

NH2

ஆம்பிசிலின

CH

NH2

OH

அமாக்சிலின

H3CO

H3CO

்மத்திசிலின

மருந்தியல் விகளவின் அடிப்பகடயில் வககப்போடு: 
இவேயகபபாடடில், வநாைாளி மீது மருநதுகள்  உண்டாக்கும் உயிரிைல் வியைவுகயை 

அடிபபயடைாக ்காண்டு மருநதுகள் ்ேவவேறு ்்தாகுதிகைாக ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. 
எடுத்துக்காடடாக, வநாயுண்டாக்கும் பாக்டீரிைாக்கயை ்கால்லும் தி்றனுயடை மருநதுகள் 
அய்னத்தும் எதிர்உயிரிகள் எ்ன ேயகபபடுத்்தபபடடுள்ை்ன. ஒரு குறிபபிடட வநாய்க்கு சிகிச்ய�ைளிக்க 
வ்தயேபபடும் அய்னத்து ேயக மருநதுகயையும் இந்த ேயகபபாடு ேைங்கும். கியடக்கக்கூடிை 
மருநதுகளிலிருநது, மருத்துேர் வநாைாளியின மருத்துே நியலயை கருத்திற ்காண்டு, ்தகுந்த 
மருநய்த கே்னமாக வ்தர்ந்்தடுக்க வேண்டும். 
எடுத்துக்காடடுகள்:

எதிர்உயிரி மருந்துகள்:  அமாக்சிலின, ஆம்பிசில்லின, ்�ஃபிக்ய�ம், ்�ஃவபாடாக்ய�ம், 
எரித்வராயமசின, ்டடராய�க்ளின வபான்றயே.

உயர் இரத� அழுத� எதிர்ப்பு மருந்துகள்: புவராபுர்னலால், அடி்னலால், ்ம்டாப்ராலால் 
�க்சிவ்னட, ஆம்வலாயடபீன வபான்றயே

இலககு அகமப்பின் அடிப்பகடயில் வககப்போடு (மருந்துச் பெயல்போடு):
இதில், வநாைாளியின உயிரிைல் அயமபபு அல்லது ்�ைல்பாடடில் மருநதுகளின இலக்கின 

அடிபபயடயில் ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இந்த ேயகபபாடா்னது மருநதிைல் வியைவின 
அடிபபயடயில் நிகழ்த்்தபபடும் ேயகபபாடயடவிட அதிக ்தனித்்தனயம ோய்ந்தது. எடுத்துக்காடடாக, 
பாக்டீரிைாக்களில் புர்த ்்தாகுபயபத் ்தடுக்கும் எதிர் உயிரிகைா்ன ஸ்ட்ரபவடாயமசின மறறும் 
எரித்வராயமசின ஆகிை்ன ஒவர ் ்தாகுதியில் ேயகபபடுத்்தபபடடுள்ை்ன. எனினும், அேறறின ் �ைல்படு 
முய்றயம வித்திைா�மா்னது. ஸ்ட்ரபவடாயமசின புர்தம் ் ்தாகுபபு துேங்கு்தயல ்தடுக்கி்றது, ஆ்னால் 
எரித்வராயமசின புர்தத்துடன புதிை அமிவ்னா அமிலங்கள் இயண்தயல ்தடுக்கி்றது.

பெயல்படு �ளததின் அடிப்பகடயில் வககப்போடு (மூலககூறு இலககு):
மருநது மூலக்கூ்றா்னது ்நாதிகள், உணர்வேறபிகள் வபான்ற உயிரிைல் மூலக்கூறுகளுடன 

இயடயீடு ் �ய்கின்ற்ன. இந்த உயிரிைல் மூலக்கூறுகள் மருநது இலக்குகள் எ்ன குறிபபிடபபடுகின்ற்ன. 
மருநதுகள் பியணயும் இலக்குகளின அடிபபயடயில் மருநதுகயை, அயே நம்மால் ேயகபபடுத்்த 
முடியும். மற்ற ேயகபபாடுகளுடன ஒபபிடும்வபாது இந்த ேயகபபாடா்னது அதிக சி்றபபு ோய்ந்தது. 
இலக்கு ஒன்றாக இருபப்தால் இந்த மருநதுகள் ்�ைல்படும் ேழிமுய்றயும் ஒன்றாகவே உள்ைது.
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15.1.2 மருந்துகள்–இலககு இகடயீடு:
நம் உடல் இைல்பாக ்�ைலாறறுே்தறகு ேைர்சிய்த மாற்றம் (உணவு மூலக்கூறுகயை 

உயடத்து அய்த ATP ேடிவில் ஆற்றலாக மாறறு்தல் மறறும் பல்வேறு ்நாதிகயை பைனபடுத்தி, 
கியடக்கக்கூடிை முன்பாருள் மூலக்கூறுகளிலிருநது அேசிைமா்ன உயிரிைல் மூலக்கூறுகளின 
உயிர்த்்்தாகுபபு ஆகிைேறறிறகு காரணமாக அயமகி்றது),  ்�ல் �மிக்ய் (சூைலில் நிகழும் எந்த 
மாற்றத்ய்தயும் உணர்வேறபிகயைப பைனபடுத்தி உணர்்தல் மறறும் அ்தறகுண்டா்ன துலங்கயல 
்ேளிபபடுத்்த வ்தயேைா்ன பல்வேறு ்�ைல்முய்றகளுக்கு �மிக்ய் அனுபபு்தல்) வபான்ற 
உயிர்வேதிச் ் �ைல்முய்றகள் அத்திைாேசிைமா்னயேகைாகும். நுண்ணுயிரிகள், வேதிப்பாருடகள் 
வபான்ற பு்றக்காரணிகைாவலா அல்லது அயமபபிவலவை உண்டாகும் சீர்குய்றவு காரணமாகவோ 
இந்த ஒழுங்கா்ன நயடமுய்றகள் பாதிக்கபபடலாம். அத்்தயகை நியலயமகளில், உடலின இைல்பா்ன 
்�ைல்பாடயட மீைக்்காண்டு ேருே்தறகாக நாம் மருநதுகயை உட்காள்ை வநரலாம். இந்த 
மருநதுகள் உடலில் நிகழும் பல்வேறு ் �ைல்பாடுகளுக்கு காரணமா்ன புர்தங்கள், லிபபிடுகள் வபான்ற 
உயிரிைல் மூலக்கூறுகளுடன இயடயீடு ்�ய்கின்ற்ன. எடுத்துக்காடடாக, உயிரிைல் விய்னவேக 
மாறறிகைாக ்�ைல்படும் புர்தங்கள், ்நாதிகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. வமலும் ்தகேல் ்்தாடர்பு 
அயமபபிறகு முக்கிைமா்ன புர்தங்கள், உணர்வேறபிகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. மருநதுகள் இந்த 
மூலக்கூறுகளுடன இயடயீடு ்�ய்து, ்நாதி ்�ைல்பாடயட மாறறுே்தன மூலமாகவோ அல்லது 
குறிபபிடட உணர்வேறபிகயை ஊக்குவித்வ்தா அல்லது அடக்கிவைா அேறறின இைல்பா்ன உயிர்வேதி 
விய்னகயை திருத்தி அயமக்கின்ற்ன.

மருந்து இலககுகளோக ப�ோதிகள்:
அய்னத்து உயிரி்ன அயமபபுகளில் நிகழும் உயிர்வேதி விய்னகள் அய்னத்தும் ் நாதிகைால் 

்தான விய்னயூக்கம் ்பறுகின்ற்ன. எ்னவே, அயமபபின இைல்பா்ன ்�ைல்பாடடிறகு ்நாதிகளின 
்�ைல்பாடு மிக அத்திைாேசிைமா்னது. அேறறின இைல்பா்ன ்நாதிச் ்�ைல்பாடு ்தடுக்கபபடடால், 
அயமபபா்னது பாதிக்கபபடும். ்பாதுோக, இந்த ்தத்துேமா்னது பல்வேறு வநாயுண்டாக்கும் 
நுண்ணுயிரிகயை அழிக்க பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

்நாதி விய்னயூக்க விய்னகளில், கிைர்வு யமைம் மறறும் விய்னப்பாருள் ஆகிைேறறில் 
காணபபடும் அமிவ்னா அமிலங்களுக்கியடவைைா்ன யைடரஜன பியணபபு, ோண்டர் ோல்ஸ் 
விய�கள் வபான்ற ேலியம குய்றந்த இயடயீடுகளின ோயிலாக விய்னப்பாருைா்னது 
்நாதியின கிைர்வு யமைத்துடன பியணக்கபபடுகி்றது எனபய்த நாம் முன்னவர கற்றறிநவ்தாம். 
விய்ன்பாருளின ேடிேயமபயப ஒத்்த  மருநது மூலக்கூ்றா்னது உட்�லுத்்தபபடும்வபாது, 
அதுவும் ்நாதியுடன பியணநது அ்தன ்�ைல்பாடயட முடக்குகி்றது. அ்தாேது, மருநதுப ்பாருடகள் 
்நாதி விய்னயூக்கி ்தடுபபானகைாக ்�ைல்படுகின்ற்ன. இவேயக ்தடுபபானகள் வபாடடித் 
்தனயமயுள்ை ்தடுபபானகள் (competitive inhibitors) என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. எடுத்துக்காடடாக, p- 
அமிவ்னா்பன�ாயிக் அமிலத்தின (PABA)  ேடிேயமபயப ஒத்்த அயமபபு ்காண்ட �ல்ஃபனிலயமடு 
எனும் எதிர்உயிரி மருந்தா்னது  பாக்டீரிைா ேைர்ச்சியை ்தடுக்கி்றது. ஃவபாலிக் அமிலம் எனும் 
துயண்நாதியை உறபத்தி ்�ய்யும் ்பாருடடு பல பாக்டீரிைாக்களுக்கு PABA வ்தயேபபடுகி்றது. 
�ல்ஃபனிலயமடு எதிர்உயிரியை உட்�லுத்தும்வபாது,   பாக்டீரிைாக்களில் PABA யே ஃவபாலிக் 
அமிலமாக மாற்றமயடயும் உயிர்வேதி ்்தாகுபபில் முக்கிை பங்காறறும் யடயைடவராபடிவராவைட 
சிந்தவடஸ் (DHPS)  எனும் ்நாதிக்கு வபாடடித் ்தனயமயுள்ை ்தடுபபா்னாக ்�ைல்படுகி்றது. இது 
ஃவபாலிக் அமில பற்றாக்குய்றயை  உருோக்குகி்றது, இ்தன வியைோக பாக்டீரிைாவின ேைர்ச்சி 
்தயட்�ய்ைபபடடு அயே ்கால்லபபடுகின்ற்ன.
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சில ்நாதிகளில், ்தடுபபான மூலக்கூ்றா்னது கிைர்வு யமைங்களில் பியணைாமல் வேறு 
சில யமைங்களில் ்�னறு பியணகி்றது. இந்த யமைங்கள் ்பாதுோக பி்றயமைங்கள் (allosteric 
site) எ்ன குறிபபிடபபடுகின்ற்ன. இயே ்நாதியிலுள்ை கிைர்வு யமைங்களின ேடிேங்கயை 
மாற்றமயடைச் ்�ய்கின்ற்ன. இ்தன வியைோக விய்னப்பாருள் மூலக்கூறுகள் ்நாதியுடன 
பியணை இைலாமல் வபாகி்றது. இவேயக ்தடுபபானகள் பி்றயமை ்தடுபபானகள் (allosteric inhibitors) 
என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன.
மருந்து இலககுகளோக உணர்நவறபிகள்:

பல மருநதுகள், உணர்வேறபி என்றயைக்கபபடும் குறிபபிடட மூலக்கூறுடன பியணநது 
அேறறின உடலிைல் வியைவுகயை உண்டாக்குகின்ற்ன. ்�ல்லில் துலங்கயல தூண்டுேவ்த 
இந்த உணர்வேறபிகளின முக்கிை வேயலைாகும். ்பரும்பாலா்ன உணர்வேறபிகள் ்�ல் 
�வவுகளுடன இயணநவ்த காணபபடுகின்ற்ன. வமலும் இேறறின கிைர்வு யமைங்கள் ்�ல் �வவின 
்ேளிபபகுதியில் ் ேளிவை ்்தரியும்படி அயமநதுள்ை்ன. ்�ல்களுக்கு ்தகேல்கயை ்தாங்கிச் ்�ல்லும் 
வேதித்தூதுேர்கள் இந்த உணர்வேறபிகளின கிைர்வு யமைங்களுடன பியணகின்ற்ன.இ்தன 
மூலம் ்தகேல் ்�ல்லினுள் ்தகேல் கடத்்தபபடுகி்றது.  இந்த உணர்வேறபிகள் ஒரு குறிபபிடட வேதித் 
தூதுேர்க்கு மடடும் வ்தர்நது ்�ைலாறறுகின்ற்ன. ஒரு ்தகேயல நாம் ்தடுக்க வேண்டு்மனில், 
உணர்வேறபியின கிைர்வு யமைத்துடன பியணயும் ்தனயம ்காண்ட ஒரு மருநதுப ்பாருள் 
பியணநது உணர்வேறபியின இைல்பா்ன ்�ைல்பாடயட ்தடுக்கவேண்டும். இத்்தயகை மருநதுகள் 
எதிர்விய்னயூக்கிகள் (antagonists) என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. இ்தறகு மா்றாக, சில மருநதுப 
்பாருடகள் உணர்வேறபிகளில் இைறயகைா்ன வேதித்தூதுேர்களுக்கு பதிலாக பியணகின்ற்ன. 
இவேயக மருநதுகள் மு்தனயம இைக்கிகள் (agonists) என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன, வமலும் 
வேதித்தூதுேர்களின பற்றாக்குய்ற ஏறபடும்வபாது இயே பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.
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விலங்கு ெசல் ெசல் சவ்வு

ெசல்சவ்வின்
உட்சுவர்

ெசல்சவ்வின்
உட்பகுதி

ெசல்சவ்வின்
சிறியபகுதி

ெசல்சவ்வின்
ெவளிப்பகுதி

ஏற்பி
புரதம்

ஏற்பியுடன் இைணப்பு
பகுதி

ெசல்லின்
உட்பகுதி தகவல்

ெசல்
சவ்வு

தூண்டப்பட்ட
இைணப்பு 

இைணப்பு
பகுதி பிைணப்பு

பகுதி 
ெசல்

சவ்வின்
புறப்பரப்பு

ேவதி
தூதுவர்

எடுத்துக்காடடாக, அடிவ்னாசின ஆ்னது அடிவ்னாசின உணர்வேறபியுடன பியணயும்வபாது 
தூக்கத்ய்த தூண்டுகி்றது. ஆ்னால், எதிர்விய்னயூக்கி மருநதுப ்பாருைா்ன காஃபின ஆ்னது 
அடிவ்னாசின உணர்வேறபியுடன பியணநது அய்த ்�ைல்தி்ற்னற்ற்தாக்குகி்றது. இ்த்னால் 
தூக்ககலக்கம் குய்றகி்றது. ேலிநிோரணிைாக பைனபடும், மு்தனயம இைக்கிைா்ன மார்ஃபின 
ஆ்னது ஓபிைாய்டு உணர்வேறபிகளுடன பியணநது அேறய்ற கிைர்வுறுத்துகி்றது. இது, ேலியை 
உண்டாக்கும்  நரம்புத் தூண்டல் கடத்திகயை அடக்கியேக்கி்றது.

பபரும்போலோன உணர்நவறபிகள் ககரல் �ன்கம பகோணடகவகளோக உள்ளன. எனநவ ஒரு 
மருந்தின் பவவநவறு இன்னிஷிநயோமர்கள் நவறுபடட விகளவுககள உருவோககககூடும்.

N

NN

N

H3C

CH3

O

CH3

O

காஃ��

OH

OH

HO

O

N

N

H2N

N N

அ�ேனா��
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பல்நவறு வகக மருந்துப் பபோருடகளின் மருந்தியல் பெயல்போடு: 
பல்வேறு உயிரிைல் ் �ைல்முய்றகள் மறறும் அேறறின விய்னேழி முய்றகயை நாம் ் ்தளிோக 

புரிநது ்காள்ை உயிரிைல் துய்றயில் ஏறபடட முனவ்னற்றங்கள் உ்தவுகின்ற்ன. இ்த்னால் அதிக 
தி்றனுள்ை புதிை மருநதுகயை நம்மால் உருோக்க முடிந்தது. எடுத்துக்காடடாக, அமிலத்்தனயமயை 
நீக்க நாம் அலுமினிைம் மறறும் ் மக்னீஷிைம் யைடராக்ய�டு வபான்ற ேலியம குய்றந்த காரங்கயை 
பைனபடுத்தி ேருகிவ்றாம். ஆ்னால் இயே ேயிறறில் காரத்்தனயமயை உண்டுபண்ணுகின்ற்ன. 
வமலும், அதிகமா்ன அமில சுரபபிறகும் ேழிேகுக்கின்ற்ன.  வமலும் இந்த சிகிச்ய�ைா்னது வநாய் 
அறிகுறியை ்தணிக்கி்றவ்த ்தவிர,  வநாய்க்கா்ன காரணத்ய்த கடடுபபடுத்்தவில்யல. ஹிஸ்டமினகள், 
இயரபயப சுேரில் உள்ை உணர்வேறபிகயை கிைர்வுறுத்தி, HCl சுரபயப தூண்டுகின்ற்ன 
எனபய்த விரிோ்ன ஆராய்ச்சிகள் காடடுகின்ற்ன. இந்த கண்டுபிடிபபா்னது, ்�மிடிடின, ரானிடிடின 
வபான்ற புதிை மருநதுகயை ேடிேயமக்க உ்தவிைது. இந்த மருநதுகள் உணர்வேறபிகளுடன 
பியணநது அேறய்ற ்�ைலிைக்கச் ்�ய்கின்ற்ன. இந்த மருநதுப ்பாருடகளின ேடிேயமபபா்னது 
ஹிஸ்டமினின ேடிேயமபபுடன ஒத்துள்ை்ன. இபபாடபபகுதியில், சில முக்கிை மருநது ேயககளின 
மருநதிைல் ்�ைல்பாடயடப பறறி விோதிக்க உள்வைாம்.
மருந்துப் பபோருடகளின் 
வகக 

பெயல்படும் வழிமுக்ற சில மருந்துகளின் நவதி அகமப்பு

1)  மன 
அகமதிப்படுததிகள்

இயே நரம்பு 
மண்டலத்ய்த ்தாக்கும் 
மருநதுகைாகும்.

i) முககிய மன 
அகமதிப்படுததிகள்:

வைவலா்பரிடால்,

குவைா�ாயபன
ii) சிறிய மன 
அகமதிப்படுததிகள்:

யடைசிபாம் 
(வேலிைம்),

ஆல்பராவ�ாலம்

மூயையிலுள்ை 
வடாபயமன எனும் 
நரம்புத் தூண்டல் 
கடத்தியை முடக்குே்தன 
மூலம் யமை நரம்பு 
மண்டலத்தினமீது 
்�ைல்புரிகின்ற்ன.  

பயன்கள்

ம்ன உயைச்�ல்,ப்தற்றம், 
ம்னச்வ�ார்வு, தூக்க 
குய்றபாடு மறறும் 
தீவிர ம்னச்சிய்தவு 
ஆகிைேறறிறகு 
சிகிச்ய� அளித்்தலில் 
பைனபடுகி்றது.

F

N

O

OH

Cl

வைவலா்பரிடால்

O

N

Cl

N

ேவ�ய�

N
N

N

Cl

N

ஆ��ராேசால�
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2) வலிநிவோரணிகள் (நபோக� 
�ரோ�கவ)

ேலிநிோரணிகள் சுைஉணர்வு 
நியலயை பாதிக்காமல் 
ேலியை குய்றக்கின்ற்ன.

1. அழறசி எதிர்ப்புமருந்துகள்:

எடுததுககோடடு:

அசிடடமிவ்னாஃபீன அல்லது
பாராசிடடமால்,

புரஃ்பன, ஆஸ்பிரின.

குறிபபிடட இடத்திலுள்ை அைறசி 
துலங்கல்கயை குய்றத்து 
ேலியை நீக்குகின்ற்ன. 

பயன்கள்
குறுகிை கால 
ேலிநிோரணிைாகவும், 
்தயலேலி, ்தய�ேலி, சிராய்பபு 
அல்லது மூடடு அைறசி வபான்ற 
மி்தமா்ன ேலிகயை வபாக்கவும் 
பைனபடுகி்றது.

O

O

C

COOH

CH3

ஆஸ்பிரின

ii).கோயச்ெல் மருந்துகள்
எடுத்துக்காடடு:

�ாலிசிவலடடுகள்
அசிடயடல் �ாலிசிலிக் அமிலம் 
(ஆஸ்பிரின),

அசிடடமிவ்னாஃபீன அல்லது
பாராசிடடமால்

இந்த மருநதுகள், காய்ச்�யல 
குய்றத்்தல் மறறும்  
சிறு்தடடணுக்கள் உய்ற்தயல 
்தடுத்்தல் வபான்ற வேறு 
பல  வியைவுகயையும் 
்காண்டுள்ை்ன. இந்த பண்பின 
காரணமாக, ஆஸ்பிரின 
மாரயடபயப ்தடுக்கும் 
மருந்தாகவும் பைனபடுகி்றது. 

OH

O

N
H

H3C

பாராசிடடமால்

iii). ஸ்டீரோயடு அல்லோ� அழறசி 
எதிர்ப்புமருந்துகள் (NSAIDs)

எடுத்துக்காடடு:

புரஃ்பன

மூயையின அடிபபகுதியை 
( யைபவபா்தலாமஸ்) 
தூண்டி ்மன்தய� 
சுருக்கியி்னால் (prostaglandin 
) உருோக்கபபடட உைர் 
உடல் ்ேபபநியலயை 
குய்றக்கின்ற்ன.

HOOC

புரஃ்பன
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3. ஓபியோயடுகள் 
(நபோக� �ரும் 
வலிநிவோரணிகள்)
எடுத்துக்காடடுகள்
மார்ஃபின, 
்காடீய்னக்

ேலியை நீக்கி 
தூக்கத்ய்தக் 
்காடுக்கின்ற்ன. இந்த 
மருநதுகள் வபாய்த 
்தரக்கூடிையே. மிக 
குய்றந்தைவு வகாமா 
மறறும் உயிரிைத்்தயல 
உருோக்கலாம். 
பயன்கள்
கடுயமைா்ன 
ேலியிலிருநது 
நிோரணம் அளிக்க 
குய்றந்த அல்லது 
நீண்ட காலத்திறகு 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. 
்பாதுோக 
அறுயேசிகிச்ய�க்கு 
பி்றகு உண்டாகும் 
ேலி, இறுதிநியலப 
புறறுவநாய் 
ஆகிைேறறிறகு 
பைனபடுகி்றது.

O

HO

H

HO

H

N
CH3

மார்ஃபின

O

O

H

HO

H

N
CH3

H3C

்காடீய்னக்

4 உணர்விழப்பு 
ஊககிகள்
i) மரப்பு மருந்துகள்
எடுத்துக்காடடுகள்
எஸ்டர் - பியணந்த 
மரபபு மருநது – 
புவராயகன
அயமடு - பியணந்த 
மரபபு மருநது - 
லிவடாயகன

இது, உணர்விைக்கச் 
்�ய்ைாமல், அயே 
பூ�பபடட உடறபகுதியில்  
மடடும் மரத்துப வபாகச் 
்�ய்கின்ற்ன. இயே 
பு்ற நரம்பு இயைகளின 
ேழிைாக மூயைக்கு 
ேலி உணர்வு  
கடத்்தபபடு்தயல 
்தடுக்கின்ற்ன. 
பயன்கள்
இயே சிறிை அறுயே 
சிகிச்ய�யினவபாது 
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

NH2

O

N

O

புவராயகன
CH3

CH3

O

H
N

H2C

N

CH3

CH3

H2
C

லிவடாயகன
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ii) பபோது உணர்விழப்பு 
ஊககிகள்
எடுததுககோடடுகள்:
சிகரவழி  பபோது 
உணர்விழப்பு 
ஊககிகள்–
ப்ராவபாஃபால்
சுவோெவழி  பபோது 
உணர்விழப்பு 
ஊககிகள் 
-ஐவ�ாஃபுளூவரன

இயே யமை நரம்பு 
மண்டலத்ய்த ்தாக்கி, 
கடடுபபடுத்்தபபடட, 
மீள்்தனயமயுயடை 
உணர்விைபயப 
( மைக்கம்) 
உண்டாக்குகி்றது. 
பயன்கள்
இயே ்பரிை  அறுயே 
சிகிச்ய�யினவபாது 
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

OH

CH

CH3

CH3

CH

CH3

H3C

ப்ராவபாஃபால்

5)  அமிலநீககிகள்
எடுத்துக்காடடுகள்
்மக்னீஷிைா பால்மம்,
வ�ாடிைம் 
யபகார்பவ்னட,
கால்சிைம் 
யபகார்பவ்னட,
அலுமினிைம் 
யைடராக்ய�டு,
வரனிடிடின, 
்�மிடிடின,
ஒமிபிரவ�ால், 
ரபிபிரவ�ால்.

ேயிறறில் 
அமிலத்்தனயமயை 
உருோக்கும் அமிலத்ய்த 
நடுநியலைாக்குகின்ற்ன. 
பயன்கள்
அமில எதிர்விய்னைால் 
்நஞசு மறறும் 
்்தாண்யடப 
பகுதியில் ஏறபடும் 
எரிச்�ல் உணர்யே 
நீக்குகின்ற்ன. 

Al

OHHO

OH

அலுமினிைம் யைடராக்ய�டு

6) ஒவவோகம முறிவு 
மருந்துகள்
எடுததுககோடடுகள்:
்�டரிஜின,
லீவோ்�டரிஜின,
்டஸ்வலாவராடயடன,
புவராம்ஃபிய்னரமின
்டர்ஃபி்னயடன

ஹிஸ்டமின -1 
உணர் 
வேறபிகளிலிருநது 
ஹிஸ்டமின 
்ேளிபபடு்தயல 
்தடுக்கின்ற்ன.
பயன்கள்
ஒவோயம 
வியைவுகளிலிருநது 
நிோரணம் 
அளிக்கின்ற்ன.

N

N

O

OH

Cl

O

்�டரிஜின
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7 நுணணுயிர் 
எதிரிகள்
i). பீடடோ லோகடம்கள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
்பனிசிலினகள்,
ஆம்பிசிலின,
்�ஃபாவலாஸ் 
வபாரினகள்,
கார்பாபீ்னம்கள் மறறும் 
வமாவ்னாவபக்டம்கள்

பாக்டீரிைா ்�ல் சுேரின 
உயிர்த் ்்தாகுபயப 
்தடுக்கின்ற்ன. 
பயன்கள்
வ்தால், பல், காது, 
சுோ�க்குைல், 
சிறுநீர்குைாய் 
ஆகிைேறறில் ஏறபடும் 
்்தாறறு வநாய்கள், 
நிவமானிைா, மறறும் 
வமக்ேடயட வநாய் 
ஆகிைேறறிறகு 
சிகிச்ய�ைளிக்க 
பைனபடுகின்ற்ன.

N

S

CH3

CH3

O

OH

H
N

C

O

O

R

H

்பனசிலினகள்

O

O

H
N

NH2

N

S

H

CH3

CH3

O

OH

ஆம்பிசிலின
ii). நமகநரோகலடுகள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
எரித்வராயமசின,
அசித்வராயமசின

பாக்டீரிைாவின 
ரிவபாவ�ாம்கயை 
்தாக்கி புர்த ்தைாரிபயப 
்தடுக்கின்ற்ன. 
பயன்கள்:
சுோ� குைல், பாலி்ன 
உறுபபுகள், இயரபயப-
குடல் ேழி மறறும் வ்தால் 
்்தாறறு வநாய்களுக்கு  
சிகிச்ய�ைளிக்க 
பைனபடுகின்ற்ன.

O

O

OH

HO

O O

O

OH

O

OH

O

O

N

OH

எரித்வராயமசின
iii). ஃபுளூநரோகுயின 
நலோன்கள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
கிளி்னாஃ பிைாக்்ஸசின,
சிபவராஃ பிைாக்்ஸசின,
லீவோஃ பிைாக்்ஸசின

பாக்டீரிைா ்நாதிைா்ன 
DNA யகவரய்ஸ 
்தடுக்கி்றது.
பயன்கள்
சிறுநீர்குைாய், வ்தால் 
மறறும் சுோ�க்குைல் 
்்தாறறு வநாய்கள் 
(சுோ�குைலய்ற அைறசி,  
நிவமானிைா, சுோ�குைல் 
அைறசி வபான்றயே), 
நுயரயீரலில் நீர்மத்திசு 
அைறசி ஆகிைேறறிறகு 
சிகிச்ய�ைளிக்க 
பைனபடுகின்ற்ன.

N

O

HOOC F

N

NH

சிபவராஃ பிைாக்்ஸசின
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iv). படடரோகெகளின்கள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
டாக்ஸிய�க்ளின,
மிவ்னாய�க்ளின,
ஆக்ஸி 
்டடராய�க்ளின

பாக்டீரிைா ரிவபாவ�ாமின 
துயண
அலகா்ன 30S உடன 
இயடயீடு ்�ய்ே்தன 
மூலம் புர்த ்்தாகுபயப 
்தடுக்கி்றது.
பயன்கள்
குடறபுண், சுோ�க் 
குைல் ்்தாறறு, காலரா, 
முகபபரு ஆகிைேறறிறகு 
சிகிச்ய�ைளிக்க 
பைனபடுகின்ற்ன.

OH O OH

H

OH

H

O

NH2

O

N

OH

OH

OH

ஆக்ஸி ்டடராய�க்ளின

v). அமிநனோ 
கிகளநகோகெடுகள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
்க்னாயமசின,
்ஜனடாயமசின,
நிவைாயமசின

பாக்டீரிைா ரிவபாவ�ாமின 
துயண
அலகா்ன 30S உடன 
இயடயீடு ்�ய்ே்தன 
மூலம் புர்த ்்தாகுபயப 
்தடுக்கி்றது.
பயன்கள்
இ்னக்கீறறு ஏறகா்த 
(gram-negative)
பாக்டீரிைாக்கைால் 
உருோகும் ்்தாறறு 
வநாய்களுக்கு 
சிகிச்ய�ைளிக்க 
பைனபடுகின்ற்ன.

O

H2N

O

NH2

O

O

HO H2N

OH

OH

NH2OHOH

H2N

HO

்க்னாயமசின

8. புகர�டுப்போன்கள்:
எடுத்துக்காடடுகள்
யைடரஜன 
்பராக்ய�டு,
வபாவிவடான- 
அவைாடின,
்பன�ல்வகானிைம் 
குவைாயரடு

நுண்ணுயிரிகளின 
ேைர்ச்சியை 
்தடுக்கின்ற்ன அல்லது 
குய்றக்கின்ற்ன.–
உயிருள்ை 
திசுக்களின மீது 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது. 
பயன்கள்
அறுயே 
சிகிச்ய�யினவபாது 
்்தாறறு ஏறபடும் 
அபாைத்ய்த குய்றக்க 
பைனபடுகி்றது.

வபாவிவடான- அவைாடின,
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9. கிருமி�ோசினிகள்
எடுத்துக்காடடுகள்:
குவைாரின 
வ�ர்மங்கள், 
ஆல்கைால், 
யைடரஜன 
்பராக்ய�டு.

நுண்ணுயிரிகளின 
ேைர்ச்சியை 
்தடுக்கின்ற்ன அல்லது 
குய்றக்கின்ற்ன. – 
்பாதுோக உயிரற்ற 
்பாருடகளின மீது 
பைனபடுத்்தபபடுகி்றது.

O O

H

H

யைடரஜன ்பராக்ய�டு

10.கருத�கட 
மருந்துகள்
எடுததுககோடடு: 
்்தாகுபபு ஈஸ்டவராஜன 
- எத்திய்னல் 
ஈஸ்டராயடைால்,
்மனஸ்டர்னால்.
்்தாகுபபு 
பு்ராஜஸ்டவரான -
நாரீதினடவரான,
நாரீய்தவநாட்ரல்.

இந்த ்்தாகுபபு 
ைார்வமானகள் 
அண்ட விடுவிபபு 
/ கருத்்தரித்்தயல 
்தடுக்கின்ற்ன. 
பயன்கள்
கருத்்தயட 
மாத்தியரகளில் 
பைனபடுகி்றது.

எத்திய்னல் ஈஸ்டராயடைால்

15.2 உணவுக கூடடுப்பபோருடகள்:
பிஸ்கட, �ாக்வலட வபான்ற வபக் ்�ய்ைபபடட உணவுப ்பாருடகளின வமலுய்றகளில் 

அச்சிடபபடடுள்ை கலயேக்கூறுகள் பறறிை ்தகேல்கயை எப்பாழு்தாேது நீங்கள் 
கேனித்்ததுண்டா? இேறறின ்தைாரிபபில் வகாதுயம மாவு, �யமைல் எண்்ணய், �ர்க்கயர, 
திடபபால் வபான்ற முக்கிை கலயேக் கூறுகளுடன  E322, E472 வபான்ற பால்மக் காரணிகளும்,  
E223 வபான்ற மாவு ப்தபபடுத்திகளும் வ�ர்க்கபபடடுள்ைய்த நீங்கள் கேனித்திருக்கலாம். இந்த 
வ�ர்மங்கள் வ்தயேைா்னயே எ்ன நீங்கள் நிய்னக்கிறீர்கைா? ஆம். இந்த வ�ர்மங்கள் உணவின 
ஊடடச்�த்து அைவு, ் ்தாடு உணர்வு மறறும் ்தர மதிபயப அதிகரிக்கின்ற்ன. வமலும், இயே உணயே 
நீண்ட காலத்திறகு பாதுகாக்கின்ற்ன. உணவின இைறயகைா்ன பகுதிப ்பாருைல்லா்த, ஆ்னால், 
உணவின ்தரத்ய்த அதிகரிக்கும் ்பாருடடு, உணவுடன வ�ர்க்கபபடும் வ�ர்மங்கள் உணவு கூடடுப 
்பாருடகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன.
15.2.1 உணவுக கூடடுப்பபோருடகளின் முககிய வகககள்

• நறுமணப ்பாருடகள்
• உணவு நி்றமிகள்
• ப்த்னப்பாருடகள்
• நியலபபடுத்திகள்
• ்�ைறயக இனிபபுச் சுயேயூடடிகள்
• எதிர் ஆக்சிஜவ்னறறிகள்
• இயட்தடுபபு வ�ர்மங்கள் (buffering substances)
• யேடடமினகள் மறறும் ்தாதுக்கள்
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உணவுக கூடடுப்பபோருடகளினோல் உணடோகும் �ன்கமகள்:
1. ப்த்னப்பாருடகயை பைனபடுத்துே்தன மூலம் உணவுப ்பாருடகள் நீண்ட நாடகளுக்கு 

்கடடுபவபாகாமல் பாதுகாக்கபபடுகின்ற்ன.
2. உணவுடன யேடடமினகள் மறறும் ்தாதுக்கயை வ�ர்பப்தால் ஊடடச்�த்து பற்றாக்குய்ற 

குய்றக்கபபடுகி்றது. 
3. உணவில் வ�ர்க்கபபடும் நறுமணப ்பாருடகள்  உணவின நறுமணத்ய்த கூடடுகின்ற்ன.
4. உணவிலுள்ை லிபபிடுகள் மறறும் பி்ற உட்பாருடகள் ஆக்சிஜவ்னற்றம் அயடநது நச்சுப ் பாருடகள் 

உருோேய்த எதிர் ஆக்சிஜவ்னறறிகள் ்தடுக்கின்ற்ன. 

15.2.2. ப�னப்பபோருடகள்:
நுண்ணுயிரிகளின ேைர்ச்சி காரணமாக ்நாதித்்தல், அமிலமாக்கல் அல்லது மற்ற 

உணவுக் ்கடும் ்�ைல்முய்றகயை ்தடுக்கவோ, ஒடுக்கவோ ்�ய்யும் தி்றய்ன ப்த்னப்பாருடகள் 
்பறறுள்ை்ன.்பன�ாயிக் அமிலம், �ார்பிக் அமிலம் வபான்ற கரிம அமிலங்கள் மறறும் அேறறின 
உபபுகள், எண்ணிலடங்கா பூஞய�, ஈஸ்ட மறறும் பாக்டீரிைாக்கயை ்தயட ்�ய்யும் ேல்லயம 
்காண்டயேகைாக உள்ை்ன. குய்றந்த அமிலத்்தனயம ்காண்ட சூைல்களில்  யைடராக்ஸி 
்பன�ாயிக் அமிலத்தின ஆல்யகல் எஸ்டர்கள் மிகவும் பைனுள்ையே. அசிடடிக் அமிலமா்னது 
முக்கிைமாக ஊறுகாய் ்தைாரிபபிலும், காய்கறிகயை  ப்தபபடுத்்தவும் பைனபடுகி்றது. புதிை காய்கறிகள் 
மறறும் பைங்கயை ப்தபபடுத்்த வ�ாடிைம் ்மடடாயப�ல்யபட பைனபடுகி்றது. பால்மிடிக் அமிலம் 
மறறும் ஸ்டிைரிக் அமிலம் ஆகிைேறறுட்னா்ன சுக்வராஸ் எஸ்டர்கள் பால்மக் காரணிகைாக 
பைனபடுகின்ற்ன. வமலும் சில கரிம அமிலங்கள் மறறும் அேறறின உபபுகளும் ப்த்னப்பாருடகைாக 
பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. உணவுப்பாருடகயை ப்தபபடுத்துே்தறகாக இந்த வேதி முய்றகள் 
மடடுமில்லாமல் ்ேபப முய்ற ( பால்ப்தபபடுத்து்தல் மறறும்  ்்தாறறுநீக்கு்தல்), குளிர் முய்ற  
( குளிர்வித்்தல் மறறும் உய்றையேத்்தல்), உலர்த்தும் முய்ற ( நீர்நீக்கம்) வபான்ற சில கூடு்தலா்ன 
இைற முய்றகளும் பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன.

15.2.3. எதிர் ஆகசிஜநனறறிகள்:
எதிர் ஆக்சிஜவ்னறறிகள் எனபயே உணவுப ்பாருடகள் ஆக்சிஜவ்னற்றமயடநது 

ஊசிபவபா்தயல ்தடுக்கும் வ�ர்மங்கைாகும். ்காழுபபு மறறும் எண்்ணயை ்காண்டுள்ை 
உணவுகள் எளிதில் ஆக்சிஜவ்னற்றமயடநது ஊசிபவபாகின்ற்ன. ் காழுபபு மறறும் எண்்ணய்களின 
ஆக்சிஜவ்னற்றத்ய்த ்தடுக்கும் ்பாருடடு, உணவில் BHT (பியுடயடல் யைடராக்ஸி ்டாலுயீன), 
BHA (பியுடயடல் யைடராக்ஸி அனிவ�ால்) ஆகிை வேதிப்பாருடகள் உணவுகூடடுப ்பாருடகைாக 
வ�ர்க்கபபடுகின்ற்ன. இயே ்பாதுோக எதிர் ஆக்சிஜவ்னறறிகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. 
எண்்ணய்கள் ஆக்சிஜவ்னற்றம் அயடே்தால் உருோக்கபபடும் ்தனி உறுபபுகளுடன,  
இச்வ�ர்மங்கள் விய்னபபடடு ஆக்சிஜவ்னற்றம் அயடே்தால், உணவு ஆக்சிஜவ்னற்றம் 
அயடயும் �ங்கிலி விய்னைா்னது நிறுத்்தபபடுகி்றது. �ல்பர் யடைாக்ய�டும், �ல்யபடடுகளும் 
உணவு கூடடுப ்பாருடகைாக பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இயே எதிர் நுண்ணுயிரிகைாகவும், 
எதிர்ஆக்சிஜவ்னறறிகைாகவும், மறறும் ்நாதி ்தடுபபானகைாகவும் ்�ைல்புரிகின்ற்ன.

15.2.4 ெர்கககர பதிலிகள்:
இனிபபுச் சுயேயை ்பறுே்தறகாக �ர்க்கயரகயைப (குளுக்வகாஸ், சுக்வராஸ்) வபால 

பைனபடுத்்தபபடும் வ�ர்மங்கள் �ர்க்கயர பதிலிகள்  என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. இயே இனசுலின 
உ்தவி இல்லாமவலவை ேைர்சிய்த மாற்றத்திறகு உடபடுகின்ற்ன.எடுத்துக்காடடுகள்: �ார்பிடால், 
ய�லிடால், வமனிடால்.
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15.2.5 பெயறகக இனிப்புச் சுகவயூடடிகள்:
இனிபபுச் சுயேயுயடை, ஊடடச்�த்து இல்லா்த அல்லது ஒதுக்கத்்தக்க ஊடடச்�த்து மதிபபு 

்காண்ட ்்தாகுபபு வ�ர்மங்கள் ்�ைறயக இனிபபுச் சுயேயூடடிகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. 
எடுத்துக்காடடுகள் : �ாக்கரின, ஆஸ்பார்வடம், சுக்ரவலாஸ், அலிவடம் வபான்றயே.
15.3 அழுககுநீககும் கோரணிகள்:

வ�ாபபுகளும், டிடர்்ஜனடடுகளும் அழுக்கு நீக்கும் காரணிகைாக பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. 
வேதியிைலாக வ�ாபபுகள் எனபயே உைர் ்காழுபபு அமிலங்களின வ�ாடிைம் அல்லது ்பாடடாசிைம் 
உபபுகைாகும். டிடர்்ஜனடடுகள் எனபயே  ஆல்யகல் யைடரஜன �ல்வபடடுகளின வ�ாடிைம் உபபு 
அல்லது ஆல்யகல் ்பனசீன �ல்ஃபானிக் அமிலங்கைாகும்.
15.3.1 நெோப்புகள்:

வ�ாபபுகள், விலங்கு ்காழுபபு அல்லது ்தாேர எண்்ணய்களிலிருநது ்தைாரிக்கபபடுகின்ற்ன. 
அயே நீண்ட �ங்கிலி ்காழுபபு அமிலங்களின கிளி�யரல் எஸ்டர்கயைக் ்காண்டுள்ை்ன. 
கிளி�யரடுகயை வ�ாடிைம் யைடராக்ய�டு கயர�லுடன வ�ர்த்து ்ேபபபபடுத்தும்வபாது அயே 
வ�ாபபாகவும், கிளி�ராலாகவும் மாறுகின்ற்ன. வ�ாபபா்தல் விய்னயின மூலம் கிளி�ரால் ்தைாரித்்தலில் 
இந்த விய்னயை நாம் ஏறக்னவே கற்றறிநவ்தாம். வ�ாபபின கயரதி்றய்ன குய்றபப்தறகா்ன 
விய்னக்கலயேயுடன �ா்தாரண உபபு வ�ர்க்கபபடுகி்றது. இது, நீர்த்்த கயர�லிலிருநது எளி்தாக 
வீழ்படிோே்தறகு உ்தவிபுரிகி்றது. பின்னர் வ�ாபபா்னது ்தகுந்த நி்றமிகள், ோ�ய்னப ்பாருடகள் 
மறறும் மருத்துே முக்கிைத்துேம் ோய்ந்த வேதிப்பாருடகளுடன கலக்கபபடுகி்றது.

பமோத� பகோழுப்பளவு (TFM):
ஒரு வ�ாபபின ்தரமா்னது அ்தன ்மாத்்த ்காழுபபைவு  (TFM மதிபபு ) மதிபபின அடிபபயடயில் 

குறிபபிடபபடுகி்றது. இது, கனிம அமிலங்களுடன வ�ர்த்து பகுக்கும்வபாது ்தனிைாக பிரியும் ்காழுபபு 
்பாருளின ்மாத்்த அைவு எ்ன ேயரைறுக்கபபடுகி்றது. அதிக TFM மதிபபு ்காண்ட வ�ாபபு அதிக 
்தரமுயடை்தாகும். BIS ்தரநிர்ணயித்தினபடி, மு்தல்்தர வ�ாபபுகள் குய்றந்தபட�ம் 76% TFM மதிபயப 
்காண்டிருக்க வேண்டும். அவ்த �மைம் இரண்டாம் மறறும் மூன்றாம் ்தர வ�ாபபுகள் முய்றவை 
குய்றந்தபட�ம் 70%  மறறும் 60% �்தவீ்த TFM மதிபயப ்காண்டிருக்க வேண்டும். நுயரத்்தல்,  
ஈரபப்தம்,  ்காை்காைபபுத்்தனயம, ஆல்கைாலில் கயரைா்த ்பாருடகள் வபான்றயே மற்ற ்தர 
நிர்ணை கூறுகைாக விைங்குகின்ற்ன.

நெோப்பின் அழுககுநீககும் பெயல்போடு:
வ�ாபபுகளின அழுக்கு நீக்கும் ் �ைல்பாடயட புரிநது ் காள்ே்தறகாக, வ�ாடிைம் பால்மிவடடயட 

வ�ாபபிறகா்ன எடுத்துக்காடடாக கருதுவோம். வ�ாபபின அழுக்கு நீக்கும் ் �ைல்பாடா்னது வ�ாபபில் உள்ை 
கார்பாக்ஸிவலட அைனியின (பால்மிவடட அைனி) அயமபபுடன வநரடிைாக ்்தாடர்புபடுத்்தபபடடுள்ைது. 
பால்மிவடட அைனி இருமுய்ன அயமபயப ்காண்டுள்ைது. யைடவராகார்பன பகுதிைா்னது 
முய்னேற்ற பகுதிைாகவும் கார்பாக்ஸில் பகுதி முய்னவுற்ற பகுதிைாகவும் உள்ைது.

O

O-

முய்னவுற்ற பகுதிைா்னது நீர்்ேறுக்கும் ்தனயம ்காண்டது. ஆ்னால் முய்னவுற்ற 
பகுதிைா்னது நீர்விரும்பும் ்தனயம ்காண்டது. நீர்்ேறுக்கும் முய்னேற்ற பகுதிைா்னது 
எண்்ணய் மறறும் பிசுக்கில் கயரகி்றது. ஆ்னால் நீரில் கயரேதில்யல. நீர்விரும்பும் 
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கார்பாக்ஸிவலட ்்தாகுதிைா்னது நீரில் கயரகி்றது. தூசித் துகள்கள் அல்லது எண்்ணய் பிசுக்கு 
ஆகிை்ன துணிகளில் அழுக்காக ஒடடிக்்காண்டுள்ை்ன. துணிகளில் எண்்ணய் அல்லது பிசுக்கு  
ஒடடிக்்காண்டுள்ை பகுதியில் வ�ாபபுகயை வ�ர்க்கும்வபாது, வ�ாபபின யைடவராகார்பன 
பகுதிைா்னது பிசுக்கில் கயரகி்றது, எதிர்மின சுயம்காண்ட கார்பாக்ஸிவலட முய்னைா்னது 
பிசுக்கின வமறபகுதியில் ்ேளிவை நீடடிக்்காண்டுள்ைது.
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அவ்த வநரத்தில் எதிர்மினசுயம ் காண்ட கார்பாக்ஸிவலட ் ்தாகுதிகள் நீரி்னால் ேலுோக 
கேரபபடுகின்ற்ன. இ்தன காரணமாக சிறிை நுண்்காழுபபுப்பாருள்  (micelles) திேயல 
உருோகி்றது. வமலும், பிசுக்கா்னது திடப ்பாருளிலிருநது ்ேளிவைற்றபபடடு மி்தக்கி்றது. 
நீரில் அலசும்வபாது இந்த பிசுக்கா்னது நீருடன ்ேளிவைறுகி்றது. இ்த்னால் துணிகளிலிருநது 
விடுபடடு நுண்்காழுபபு ்பாருடகள் நீரில் கழுவி நீக்கபபடுகின்ற்ன. நுண்்காழுபபு 
்பாருடகளின வமறபரபபா்னது எதிர்மின சுயமயை ்பறறிருபப்தால் துகள்கள் ஒனறுடன 
ஒனறு வ�ர்நது ்பரிை குமிைாக மாறுேதில்யல. நீருக்கும், நீரில் கயரைா்த பிசுக்கிறகும் 
இயடவை பால்மமாக்கும்  காரணிைாக ்�ைல்படும் ்தனயமயை ்பாறுத்வ்த வ�ாபபின அழுக்கு 
நீக்கும் ்தனயம அயமகி்றது.

15.3.2 டிடர்பஜணடகள்:
்்தாகுபபு டிடர்்ஜண்டகள் எனபயே ஆல்யகல் யைடரஜன �ல்வபடடுகளின வ�ாடிைம் 

உபபுகள் அல்லது நீண்ட �ங்கிலி ஆல்யகல் ்பனசீன �ல்ஃபானிக் அமிலங்களின வ�ாடிைம் 
உபபுகயைக் ்காண்டு உருோக்கபபடட வியை்பாருடகைாகும். மூனறு ேயகைா்ன 
டிடர்்ஜண்டகள் உள்ை்ன.
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அழுககு 
நீககியின் வகக எடுததுககோடடு

எதிரைனி 
டிடர்்ஜண்டகள்

வ�ாடிைம் லாயரல் �ல்வபட (SLS)

Na+S

O

O

O

O-

வநரைனி 
டிடர்்ஜண்டகள் 

n-்ைக்�ா்டக்யகல்டயர்மத்தில் அம்வமானிைம் குவைாயரடு

N+

Cl-

N,N,N-ட்ைரெமத்தில் ெஹக்சா ெடக்கன்-1- அம்ேமானியம் குேளாைரடு

அைனித் 
்தனயமைற்ற 
டிடர்்ஜண்டகள் 

்பனடாஎரித்ரியடல் ஸ்டிைவரட

O

O

CH2OH

CH2OH

CH2OH

3-ைஹட்ராக்ஸி-2,2-பிஸ் (ைஹட்ராக்ஸிெமத்தில்) புரப்ைபல்ெஹப்டேனட்

C

கடி்ன நீரிலும், அமிலச் சூைல்களிலும் டிடர்்ஜண்டகயை பைனபடுத்்த முடியும் எனப்தால் இயே 
வ�ாபபுகயை விட வமம்படடயேகைாக கரு்தபபடுகின்ற்ன. டிடர்்ஜண்டகளின அழுக்கு நீக்கும் 
்�ைல்பாடா்னது அழுக்கு நீக்கிகளின  வ�ாபபுகளின அழுக்கு நீக்கும் ்�ைல்பாடயட ஒத்துள்ைது. 

15.4 பலபடிகள்
பலபடி  (polymer) எனும் ்�ால்லா்னது ‘polumeres’ எனும் கிவரக்கச் ்�ால்லிருநது 

ேருவிக்கபபடட்தாகும். இ்தன ்பாருள் ”பல பாகங்கயைக் ்காண்டது” எனப்தாகும். ஒரு 
பலபடியின உள்ையமபபா்னது, அ்தன கடடயமபபு அலகுகைா்ன ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகைால் 
விைக்கபபடுகி்றது. பலபடிகள், எளிை மூலக்கூறுகளிலிருநது ேருவிக்கபபடட அதிக 
எண்ணிக்யகயிலா்ன ஒறய்றபபடி அலகுகயை ்காண்டுள்ை்ன. எடுத்துக்காடடாக: PVC (பாலி 
விய்னல் குவைாயரடு) எனபது விய்னல் குவைாயரடு எனும் ஒறய்றபபடி அலகுகளிலிருநது 
உருோக்கபபடட பலபடிைாகும். பலபடிகள் அேறறின மூலங்கள், அயமபபு, மூலக்கூறு விய�கள் 
மறறும் ்தைாரிபபு முய்ற ஆகிைேறறின அடிபபயடயில் ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. பினேரும் 
அடடேயணைா்னது பலபடிகளின பல்வேறு ேயககயை விைக்குகி்றது.
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15.4.1 பலபடிகளின் வககப்போடு:
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15.4.2 பலபடியோககலின் வகககள் 
சிறிை கடடயமபபு அலகுகளிலிருநது அ்தாேது ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகளிலிருநது  மிகப்பரிை, 

அதிக மூலக்கூறு நிய்ற ்காண்ட பலபடிகயை உருோக்கும் ்�ைல்முய்றைா்னது பலபடிைாக்கல் 
என்றயைக்கபபடுகி்றது. பலபடிைாக்கல் பினேரும் இரண்டு ேழிகளில் நிகழ்கி்றது. 

i. வ�ர்பபு பலபடிைாக்கல் அல்லது �ங்கிலி ேைர்ச்சி பலபடிைாக்கல் 
ii. குறுக்க பலபடிைாக்கல் அல்லது படி ேைர்ச்சி பலபடிைாக்கல்

நெர்ப்பு பலபடியோககல்
பல ஆல்கீனகள் ்தகுந்த சூைலில் பலபடிைாக்கலுக்கு உடபடுகின்ற்ன. �ங்கிலி ேைர்ச்சி 

ேழிமுய்றயில், ேைர்நது ்காண்வட ்�ல்லும் �ங்கிலியின வீரிை முய்னைா்னது ஒறய்றபபடி 
மூலக்கூறின இரடயடப பியணபபினூவட இயணகி்றது. விய்னயில் ஈடுபடும் இயடநியல 
அயமபயப ்பாருத்து பினேரும் மூனறு ேழிமுய்றகளில் ஏவ்தனும் ஒனய்ற பினபறறி வ�ர்பபு 
பலபடிைாக்கல் நிகழ்கி்றது. 

 i. ்தனி உறுபபு பலபடிைாக்கல் ii. வநரைனி பலபடிைாக்கல் iii. எதிரைனி பலபடிைாக்கல்
�னி உறுப்பு பலபடியோககல்

ஆல்கீனகயை, ்பன�ாயில் ்பராக்ய�டு வபான்ற ்தனி உறுபபு துேக்கிகளுடன 
்ேபபபபடுத்தும்வபாது  அயே பலபடிைாக்கல் விய்னக்கு உடபடுகின்ற்ன. எடுத்துக்காடடாக 
்பராக்ய�டு துேக்கி முனனியலயில் ஸ்யடரீன பலபடிைாக்கலுக்கு உடபடடு பாலிஸ்யடரீய்ன 
்தருகி்றது.  இந்த விய்னயின விய்னேழி முய்றைா்னது பினேரும் படிகளில் நிகழ்கி்றது. 
1. ப�ோடககம் – �னிஉறுப்பு உருவோ�ல்

C O

O

O C

O

C O

O

2
.

2 .

+ 2CO2

�ைன� த� உ���ெப�சா�� ெபராைச�

2. ெஙகிலி 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���

நியலபபடுத்்தபபடட ்தனி உறுபபா்னது மற்்றாரு ஒறய்றபபடி மூலக்கூய்ற ்தாக்கி நீடடபபடட 
்தனி உறுபயப உருோக்குகி்றது. 

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���

பல்லாயிரக்கணக்கா்ன ஒறய்றபபடி அலகுகள் ்்தாடர்நது ஒனறியணே்தால் �ங்கிலி ்்தாடர்நது 
ேைர்நது ்காண்வட ்�ல்கி்றது.
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3. ெஙகிலி நிறுத�ம்:
ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகள் ேைங்கபபடு்தயல நிறுத்திவைா அல்லது இரண்டு �ங்கிலிகயை 

இயணத்வ்தா அல்லது ஆக்சிஜன வபான்ற மாசுக்களுடன விய்னபபடுத்திவைா வமறகண்ட �ங்கிலி 
விய்னயை நிறுத்்த முடியும்.

CH2 CH( )n

C6H5

•2 CH2 CH( )n

C6H5

CH CH2 )n

C6H5

(

15.4. 3 சில முககியமோன பலபடிககள �யோரித�ல் : 
1. போலிஎததிலீன் �யோரித�ல்

இது ஈத்தீனின வ�ர்பபு பலபடிைாகும். இரண்டு ேயகைா்ன பாலித்தீனகள் உள்ை்ன. 
i) HDPE (உைர் அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன)  ii) LDPE (குய்ற அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன). 

LDPE- குக்ற அடர்ததி போலிஎததிலீன்
இது, ஈத்தீய்ன 200 மு்தல் 300oC ்ேபபநியலயில் ஆக்சிஜய்ன விய்னவேகமாறறிைாக 

்காண்டு ்ேபபபபடுத்தி ்ப்றபபடுகி்றது. இவவிய்னைா்னது ்தனிஉறுபபு விய்னேழிமுய்றயை 
பினபறறி நிகழ்கி்றது. ஆக்சிஜனிலிருநது உருோகும் ்பராக்ய�டுகள் ்தனி உறுபபு துேக்கிகைாக 
்�ைல்படுகின்ற்ன.

n CH2   =   CH2

o200  - 300 C�

1000 atm
CH2 CH2( )n

ஈ��� பா���

இது மினகம்பிகளுக்கு காபபுப ்பாருைாகவும், ்பாம்யமகள் ்�ய்ைவும் பைனபடுகி்றது.

HDPE- உயர் அடர்ததி போலிஎததிலீன்

373K ்ேபபநியல மறறும் 6 மு்தல் 7 atm ேயரயிலா்ன அழுத்்தத்தில் சீக்லர் – நடடா 
விய்னவேகமாறறி TiCl +(C H ) Al

4 2 5 3[ ]  முனனியலயில் எத்திலீய்ன பலபடிைாக்கல் விய்னக்கு 
உடபடுத்தும்வபாது HDPE ்ப்றபபடுகி்றது. இது அதிக அடர்த்தி மறறும் உருகுநியலயை ்பறறுள்ைது. 
வமலும் பாடடில்கள், குைாய்கள் வபான்றேறறின ்தைாரிபபில் பைனபடுகி்றது. 

படஃப்லோன் (PTFE) �யோரித�ல்

இ்தன ஒறய்றபபடி மூலக்கூறு ்டடராபுளூவரா எத்திலீன ஆகும். இந்த ஒறய்றபபடி மூலக்கூய்ற 
ஆக்சிஜன அல்லது அம்வமானிைம் ்பர்�ல்வபட உடன அதிக அழுத்்தத்தில் ்ேபபபபடுத்தும்வபாது 
்டஃபலான (PTFE) கியடக்கி்றது. 

n CF2   =   CF2 CF2 CF2( )n

இது ்பாருடகளின மீது வமல் பூச்�ாக பூ�வும், ஒடடா �யமைல் பாத்திரங்கள் ்�ய்ைவும் 
பைனபடுகி்றது.
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I. ஆர்லோன் �யோரித�ல் (போலிஅகரிநலோ க�டகரல் – PAN)

்பராக்ய�டு துேக்கி முனனியலயில் விய்னல் �ைய்னடு (அக்ரிவலா யநடயரல்) மூலக்கூறுகள் 
கூடடு பலபடிைாக்கலுக்கு உடபடும்வபாது ஆர்லான கியடக்கி்றது. 

n (CH2 = CH)

CN

CH2 CH2( )n

CN

PAN

ெபரா�ைஸ�

�ர� -2- ஈ�ைந�ைர�

இது, வபார்யேகள், ஸ்்ேடடர்கள் ்தைாரிபபில் கம்பளிக்கு மாற்றாக பைனபடுகி்றது.

குறுகக பலபடியோககல்
அருகருவக உள்ை ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகளின விய்னச்்�ைல் ் ்தாகுதிகள் விய்னபபடடு, H2O , 

NH3வபான்ற சிறிை மூலக்கூறுகள் ் ேளிவைற்றபபடுே்தால் குறுக்க பலபடிகள் கியடக்கப்பறுகின்ற்ன. 
பலபடி �ங்கிலி ்்தாடர்நது ேைர வேண்டு்மனில், ஒவ்ோரு ஒறய்றபபடி மூலக்கூறும் கண்டிபபாக 
குய்றந்த பட�ம் இரண்டு குறுக்க விய்னகளுக்காேது உடபடவேண்டும். அ்தாேது ஒறய்றபபடி 
மூலக்கூ்றா்னது குய்றந்தபட�ம் இரண்டு விய்னச்்�ைல் ்்தாகுதிகயைைாேது ்பறறிருக்க 
வேண்டும். எடுத்துக்காடடுகள் : யநலான– 6,6, ்டரிலீன வபான்றயே

க�லோன் – 6,6
�மஅைவு வமால் எண்ணிக்யகயில் அடிபபிக் அமிலம் மறறும் ்ைக்்ஸா ்மத்திலீன யடைமீன 

கலநது யநலான உபபு ்ப்றபபடுகி்றது. இந்த உபயப ்ேபபபபடுத்தும்வபாது நீர் மூலக்கூறு 
்ேளிவைறுே்தால் அயமடு பியணபபுகள் உருோகி யநலான – 6,6 கியடக்கி்றது. 

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 NH.....

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 துய்றயிலும், அடயடகள் ்தைாரிபபிலும் பைனபடுகி்றது.

க�லோன் – 6
533K ்ேபபநியலயில், மந்த ோயுச் சூைலில் சிறி்தைவு நீருடன காபவரா லாக்டம் (ஒறய்றபபடி 

மூலக்கூறு) ஐ ்ேபபபபடுத்தும்வபாது Є - அமிவ்னா காபராயிக் அமிலம் ்ப்றபபடுகி்றது, இது 
பலபடிைாக்கல் அயடநது யநலான – 6 எனும் பலபடி கியடக்கி்றது. 

N

H

O

533K

H2O
H2N (CH2)

5 COOH
-H2O

NH (CH2) C

O

5

n
n

n

ைநலா� - 6

இது, டைர்கள் மறறும் இயைகள் ்தைாரிக்க பைனபடுகி்றது.

II. படரிலீன் �யோரித�ல் (படகரோன்)
இதில் எத்திலீன கியைக்கால் மறறும் ்டரிப்தாலிக் அமிலம் (அல்லது யட்மத்தில் ்டரிப்தாவலட) 

ஆகிை்ன ஒறய்றபபடிகைாக உள்ை்ன. இந்த ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகயை கலநது ஜிங்க் அசிடவடட 
மறறும் ஆனடிமனி டயரைாக்ய�டு விய்னயூக்கி முனனியலயில் 500K ்ேபபநியலக்கு 
்ேபபபபடுத்தும்வபாது ்டரிலீன உருோகி்றது.

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, பஞசு அல்லது கம்பளி இயைகளுடன கலத்்தலிலும், பாதுகாபபு ்தயலகே�ங்களில் 
கண்ணாடி ேலுவூடட ்பாருைாகவும் பைனபடுகி்றது.

நபகககலட �யோரித�ல்:
பீ்னால் மறறும் ஃபார்மால்டியைடு ஆகிை்ன இதில் ஒறய்றபபடிகைாக உள்ை்ன. அமிலம் அல்லது 

கார விய்னயூக்கி முனனியலயில் இந்த ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகயை குறுக்க பலபடிைாக்கல் 
விய்னக்கு உடபடுத்தி இந்த பலபடி ்ப்றபபடுகி்றது.பீ்னால் மூலக்கூறுகள் ஃபார்மால்டியைடுடன 
உடன விய்னபபடடு ஆர்த்வ்தா மறறும் பாரா யைடராக்ஸி ்மத்தில் பீ்னால்கயை உருோக்குகி்றது, 
இயே பீ்னாலுடன ்்தாடர்ச்சிைாக விய்னபபடடு வநவோவலக் என்றயைக்கபபடும் வநர்வகாடடுச் 
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�ங்கிலி பலபடிகயை உருோக்குகின்ற்ன.வநவோவலக் பலபடியை ் ்தாடர்நது ஃபார்மால்டியைடுடன 
்ேபபபடுத்தும்வபாது குறுக்க பியணபபுகயைக் ்காண்ட வபக்கயலட உருோகி்றது.

OH

H C+

O

H
H+ / OH

OH
CH2 -OH

 +

OH

CH 2 - OH

OH
CH2OH

n
- n H2O

OH

CH2

OH

CH2

n

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:
வநவோவலக் ஆ்னது ்பயிண்டுகளில் பைனபடுகி்றது.அடுக்கு மரபபலயககயை ஒடடுே்தறகு 

பைனபடும் பய� மறறும் ோர்னீஷகளில் மிருதுோ்ன வபக்கயலடடுகள் பைனபடுகின்ற்ன.சீபபுகள் , 
வப்னாக்கள் வபான்றேறய்ற ்தைாரிக்க  கடி்னமா்ன வபக்கயலடடுகள் பைனபடுகின்ற்ன.

நமலகமன் (ஃபோர்மோல்டிகைடு நமலகமன்):
வமலயமன மறறும் ஃபார்மால்டியைடு ஆகிை்ன இ்தன ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகைாகும். 

இந்த ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகள் குறுக்க பலபடிைாக்கல் விய்னக்கு உடபடடு வமலயமன 
ஃபார்மால்டியைடு பிசிய்ன உருோக்குகின்ற்ன.

N

NH2

N

H2N N NH2

+ HC

O

H

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�

N

NH2

H2

N

H2N N
H
N H2C OH

N

HN

N

H
N N NH

C

H2C

CH2

*

n

யூரியோ ஃபோர்மோல்டிகைடு பலபடி:
யூரிைா மறறும் ஃபார்மால்டியைடு ஆகிை ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகயை குறுக்க பலபடிைாக்கல் 

விய்னக்கு உடபடுத்தும்வபாது இந்த பலபடி உருோகி்றது.
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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:
இரண்டு அல்லது அ்தறகு வமறபடட ்ேவவேறு ேயக ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகயைக் 

்காண்டுள்ை பலபடிைா்னது, பல்லி்ன பலபடி என்றயைக்கபபடுகி்றது. எடுத்துக்காடடாக, , SBR 
இரபபர் (Buna-S) எனும் பலபடிைா்னது ஸ்யடரீன மறறும் பியுடடாயடயீனஆகிை ஒறய்றபபடி 
மூலக்கூறுகயைக் ்காண்டுள்ைது.பல்லி்ன பலபடிகள், ஒறய்றபபலபடிகளிலிருநது முறறிலும் 
மாறுபடட பண்புகயைக் ்காண்டுள்ை்ன.
15.4.5 இயறகக மறறும் பெயறகக இரப்பர்கள்:

இரபபர் எனபது இைறயகயில் காணபபடும் பலபடி ஆகும். இரபபர் மரத்தின (Ficus elastic) 
படயடகளில் உண்டாக்கபபடும் ்ேடடுகளிலிருநது ேழியும் இரபபர் பாலிலிருநது இயே 
்ப்றபபடுகின்ற்ன. இைறயக இரபபரில் சிஸ் ஐவ�ாபிரீன (2-்மத்தில்பியுடடா-1,3-யடயீன)  
எ்னபபடும் ஒறய்றபபடி அலகு காணபபடுகி்றது. இைறயக இரபபரில் ஆயிரக்கணக்கா்ன ஐவ�ாபிரீன 
அலகுகள் ஒவர �ங்கிலிைாக இயணநதுள்ை்ன. இைறயக இரபபரா்னது ேலியமைா்ன்தாகவோ 
அல்லது நீளும் ்தனயம ்காண்ட்தாகவோ இருபபதில்யல.இரபபர் உரனூடடல் (ேல்கய்னைாக்கல்) 
எனும் ்�ைல்முய்றயின மூலம் இைறயக இரபபரின பண்புகயை மாறறிையமக்க முடியும்.

n�� பா� ஐேசா���

இரப்பர் உரனூடடல்: இரப்பகர குறுககிகணத�ல்
1839 ஆம் ஆண்டு, �ார்லஸ் குட இைர் எ்னபேர் இைறயக இரபபர் மறறும் �ல்பர் வ�ர்ந்த 

கலயேயை சூடா்ன அடுபபின மீது ்தே்றவிடடார். அந்த இரபபரா்னது ேலியமைா்ன்தாகவும், 
நீளும் ்தனயம ்காண்ட்தாகவும் மாறிைய்தக் கண்டு அேர் ஆச்�ரிைமயடந்தார். குட இைர் இந்த 
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்�ைல்முய்றயை “இரபபர் உரனூடடல்” அல்லது ேல்யகைாக்கல் என்றயைத்்தார். இைறயக 
இரபபயர, 3-5% �ல்பருடன வ�ர்த்து 100-150˚C ்ேபபநியலயில் ்ேபபபபடுத்தும்வபாது சிஸ்-1,4-
பாலிஐவ�ாபிரீன �ங்கிலிகள் யட�ல்யபடு பியணபபுகைால் (-S-S-) குறுக்க பியணக்கபபடுகின்ற்ன.  
ேல்கய்னைாக்கலுக்கு பைனபடுத்்தபபடும் �ல்பரின அையே கடடுபபடுத்துே்தன மூலமாக இரபபரின 
இைற பண்புகயை மாறறிையமக்க முடியும். 1 மு்தல் 3% ேயர �ல்பயரக் ்காண்டுள்ை இரபபரா்னது 
மிருதுோ்ன்தாகவும், நீளும் ்தனயம ்காண்ட்தாகவும் உள்ைது. 3 மு்தல் 10% ேயர �ல்பயரப 
பைனபடுத்தும்வபாது இரபபரா்னது கடி்னமா்ன்தாக ஆ்னால், ்நகிழும் ்தனயம ்காண்ட்தாக மாறுகி்றது.

பெயறகக இரப்பர்: 
பியுடடா-1,3-யடயீனவபான்ற கரிம வ�ர்மங்கள் அல்லது அேறறின ்பறுதிகயை பலபடிைாக்கல் 

விய்னக்கு உடபடுத்தும்வபாது இரபபயரப வபான்ற பலபடிகள் கியடக்கின்ற்ன. இயே அதிக நீளும் 
்தனயம வபான்ற விரும்பத்்தக்க பண்புகயை ்பறறுள்ை்ன.இத்்தயகை பலபடிகைா்னயே ்�ைறயக 
இரபபர்கள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன.
நிநயோப்ரீன் �யோரித�ல்:

2-குவைாவராபியுடடா-1,3-யடயீன(குவைாவராபரீன) எனும் ஒறய்றபபடி வ�ர்மத்ய்த ்தனி உறுபபு 
பலபடிைாக்கலுக்கு உடபடுத்தும்வபாது நிவைாபரீன கியடக்கி்றது.

CH2 = Cn CH = CH2

Cl

CH2C = CHCH2

Cl
n

த� உ���

பலப�யா�க�

இது இரபபயர விட வமம்படடது, வமலும் இது வேதிப்பாருடகைால் பாதிக்கபபடுேதில்யல.
பயன்கள்:  இது வேதிப்பாருள் வ�மிபபு கலனகள் மறறும் இடமாறறுப படயடகள் ்தைாரிக்க 

பைனபடுகி்றது.

பியூனோ-N �யோரித�ல்:
இது அக்ரிவலா யநடயரல் மறறும் பியுடடா-1,3-யடயீன  இயணந்த பல்லி்ன பலபடிஆகும்.

n CH2 = CH CH = CH2 + nCH2 = CH

CN

Na
CH2 CH = CH CH2 CH CH2

CN n
-N�ைன� ைசயைன� ��னா

இது ்நளிகுைல்கள் ்தைாரிக்கவும், ்தண்ணீர்த் ்்தாடடியின உள்பூச்�ாகவும் பைனபடுகி்றது.

பியூனோ -S �யோரித�ல்:
இது ஒரு பல்லி்ன பலபடிைாகும். இது, வ�ாடிைம் முனனியலயில் பியுடடா-1,3-யடயீனமறறும் ஸ்யடரீன 
ஆகிைேறய்ற 3:1 என்ற விகி்தத்தில் கலநது படிைாக்கலுக்கு உடபடுத்துே்தன ்ப்றபபடுகி்றது.

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 மககும் பலபடிகள்
சுறறுச் சூைலில் காணபபடும் நுண்ணுயிரிகைால் எளி்தாக சிய்தக்கபபடும் ்பாருடகைா்னயே 

மக்கும் ்பாருடகள் என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன. இைறயகப பலபடிகள் குறிபபிடட காலத்திறகு 
பி்றது ்தாமாகவே மக்குகின்ற்ன ஆ்னால், ்�ைறயகப பலபடிகள் மக்குேதில்யல.இது தீவிர சூைல் 
மாசுபாடடிறகு ேழிேகுக்கி்றது. மண்ணில் காணபபடும் நுண்ணுயிரிகைால் சிய்தக்கபபடக்கூடிை 
மக்கும் பலபடிகயை ்தைாரிபபவ்த  இத்்தயகை பிரச்�ய்னக்கா்ன ஒவர தீர்ோக அயமயும்.

எடுததுககோடடுகள்:

பாலியைடராக்ஸி பியுடடிவரட (PHB)

பாலி(3-யைடராக்ஸி பியுடடிவரட -co-3- யைடராக்ஸி வேைவரட) (PHBV)

பாலிகியைக்காலிக் அமிலம் (PGA), 

பாலிலாக்டிக் அமிலம் (PLA)

பாலி (∈ வகபவராவலக்வடான) (PCL)

அறுயேசிகிச்ய�யில் ய்தைலிடு்தல்,பிைாஸ்மா மாறறுப ்பாருள் வபான்றேறறில் மக்கும் 
பலபடிகள் பைனபடுத்்தபபடுகின்ற்ன. இந்த பலபடிகள் ்நாதி ்�ைல்பாடடின மூலம் சிய்தக்கபபடடு 
ேைர்சிய்தமாற்றத்திறகு உடபடுகின்ற்ன அல்லது உடலிலிருநது ்ேளிவைற்றபபடுகின்ற்ன.

PHBV �யோரித�ல்:

இது, 3 – யைடராக்ஸி பியுடட்னாயிக் அமிலம் மறறும் 3-யைடராக்ஸி்பனட்னாயிக் அமிலம் 
வபான்ற ஒறய்றபபடிகள் இயணந்த பல்லி்ன பலபடிைாகும். PHBV யில், ஒறய்றபபடி மூலக்கூறுகள் 
எஸ்டர் பியணபபுகைால் பியணக்கபபடடுள்ை்ன.

n CH3 CH CH2 COOH + n CH3 CH2 CH CH2 COOH

OH OH
-H2O

O CH CH2 C O CH CH2 C
n

CH3 O CH2 - CH3 O

( ()
x

)
y

பயன்கள் : இது எலும்பிைல் �ா்த்னங்களிலும், கடடுபபடுத்்தபபடட மருநது விடுவிபபிலும் பைனபடுகி்றது.

க�லோன்– 2-க�லோன் -6

இது பாலிஅயமடு பியணபபுகயைக் ்காண்டுள்ை ஒரு பல்லி்ன பலபடிஆகும்.கியைசீன மறறும் 
É  –அமிவ்னா வகபராயிக் அமிலம் ஆகிை ஒறய்றபபடிகயை பலபடிைாக்கலுக்கு உடபடுத்துே்தன 
மூலம் இந்த பலபடி ்ப்றபபடுகி்றது.

H2N     CH2      COOH    +    n     H2N      (CH2)  COOHn HN      CH2       C       NH       (CH2      C      + (2nn -1)  H2O)
5 5

O O�ைள�� அ�ேனா ேகபரா��
அ�ல�

ைநலா� -2- ைநலா� -6
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 மதிப்பீடு

ெரியோன விகடகய ந�ர்ந்ப�டுதது எழுதுக.
1.	 பினேருே்னேறறுள் எது ேலிநிோரணி?

அ) ஸ்ட்ரபவடாயமசின ஆ) குவைாவராயமசிடின
இ) ஆஸ்பிரின ஈ) ்பனிசிலின

2.	 புயர்தடுபபானகள் மறறும் கிருமிநாசினிகள் நுண்ணுயிரிகயைக் ்கால்கின்ற்ன அல்லது 
அேறறின ேைர்ச்சியை கடடுபபடுத்துகின்ற்ன.பினேரும் கூறறுகளில் எது ்தே்றா்னது?
அ)  நீர்த்்த வபாரிக் அமிலம் மறறும் யைடரஜன ்பராக்ய�டு ஆகிை்ன ேலியம மிகுந்த 

புயர்தடுபபானகைாகும்.
ஆ) கிருமிநாசினிகள் உயிருள்ை ்�ல்கயை பாதிக்கின்ற்ன.
இ) பீ்னாலின 0.2% கயர�ல் ஒரு புயர்தடுபபான, ஆ்னால் 1% கயர�ல் ஒரு கிருமிநாசினி.
ஈ) குவைாரின மறறும் அவைாடின ஆகிையே ேலியம மிக்க கிருமிநாசினிகைாக பைனபடுகின்ற்ன.

3.	 உணர்வேறபி யமைத்துடன பியணநது அ்தன இைல்பா்ன ்�ைல்பாடயடத் ்தடுக்கும் மருநதுகள் 
__________ என்றயைக்கபபடுகின்ற்ன.
அ) எதிர்விய்னயூக்கி  ஆ) மு்தனயம இைக்கி  இ) ் நாதிகள்  ஈ) மூலக்கூறு இலக்குகள்

4.	 ஆஸ்பிரினஎனபது 
அ) அசிடயடல் �ாலிசிலிக் அமிலம் ஆ) ்பன�ாயில் �ாலிசிலிக் அமிலம்
இ) குவைாவரா்பன�ாயிக் அமிலம் ஈ) ஆநத்ரனிலிக் அமிலம்

5.	 பினேருே்னேறறுள் எந்த அயமபபு யநலான 6,6 பலபடியை குறிபபிடுகி்றது?

( )

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

( )

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

6.	 இைறயக இரபபர் ்காண்டிருபபது
அ) ஒனறுவிடட சிஸ் மறறும் டிரானஸ் அயமபபு 
ஆ) ்தனனிச்�ைா்ன சிஸ் மறறும் டிரானஸ் அயமபபு
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இ) அய்னத்தும் சிஸ் அயமபபு
ஈ) அய்னத்தும் டிரானஸ் அயமபபு

7.	 யநலான எனபது எ்தறகு எடுத்துக்காடடு?
அ) பாலிஅயமடு  ஆ) பாலித்தீன  இ) பாலி எஸ்டர்  ஈ) பாலி�ாக்கயரடு

8.	 ்டரிலீன எனபது எ்தறகு எடுத்துக்காடடு ?
அ) பாலிஅயமடு  ஆ) பாலித்தீன  இ) பாலி எஸ்டர்  ஈ) பாலி�ாக்கயரடு

9.	 பினேருே்னேறறுள் எது நிவைாபரீனின ஒறய்றபபடி மூலக்கூறு?

) CH2 C CH

Cl

CH2= ) CH2 CCH CH=

) CH2 CHCH CH2= = ) CH2C CHCH2

CH3

= =

அ ஆ

இ ஈ

10.	பினேருே்னேறறுள் எந்த ஒனறு மக்கும்பலபடி?
அ) HDPE ஆ) PVC இ) யநலான 6  ஈ) PHBV

11.	்பாதுோக, ஒடடா �யமைல் பாத்திரங்களின வமறபரபபில் பலபடி பூ�பபடடுள்ைது. அந்த பலபடியின 
ஒறய்றபபடி மூலக்கூறு
அ) ஈத்வ்தன     ஆ) புரப-2-ஈனயநடயரல்

இ) குவைாவராஈத்தீன    ஈ) 1,1,2,2-்டடராஃபுளூவராஈத்வ்தன

12.	கூறறு: இைறயக இரபபரின ஒறய்றபபடி மூலக்கூறு 2-்மத்தில்-1,3-பியுடடாயடயீன
கோரணம்: இைறயக இரபபரா்னது எதிரைனி வ�ர்பபு பலபடிைாக்கலின மூலம் உருோகி்றது..
அ) கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் �ரி, வமலும் காரணம், கூறறுக்கா்ன �ரிைா்ன விைக்கமாகும்.
ஆ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் �ரி, ஆ்னால் காரணம், கூறறுக்கா்ன �ரிைா்ன விைக்கமல்ல.
இ) கூறறு �ரி ஆ்னால் காரணம் ்தேறு
ஈ) கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டும் ்தேறு

13.	பினேருே்னேறறுள் எது பல்லி்ன பலபடி?
அ) ஆர்லான  ஆ)  PVC   இ) ்டஃபலான  ஈ) PHBV

14.	வபார்யேகள் (்�ைறயக கம்பளி) ்�ய்ை பைனபடும் பலபடி
அ)  பாலிஸ்யடரீன  ஆ)  PAN   இ) பாலிஎஸ்டர்  ஈ) பாலித்தீன

15.	பினேரும் கூறறுகளில் குறுக்க-இயணபபு பலபடிகள் ்்தாடர்பா்ன ்தே்றா்ன கூறறு எது? (NEET)
அ) வபக்கயலடமறறும் வமலயமன ஆகிை்ன எடுத்துக்காடடுகைாகும்
ஆ) அயே, இரண்டு அல்லது மூனறு விய்ன்�ைல் ்்தாகுதிகயைக் ்காண்ட ஒறய்றபபடி 

மூலக்கூறுகளிலிருநது உருோகின்ற்ன.
இ) அயே, பல்வேறு வநர்க்வகாடடு பலபடி �ங்கிலிகளுக்கியடவை �கபபியணபபுகயை 

்காண்டுள்ை்ன
ஈ) அயே, அேறறின பலபடி�ங்கிலியில் ேலியமைா்ன �கபபியணபபுகயை ்காண்டுள்ை்ன.
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சிறு வினோககள்:

1.	 எதிர்உயிரிகள் என்றால் என்ன?

2.	 ேலிநிோரணிைாகவும், காய்ச்�ல் மருந்தாகவும் பைனபடும் ஒரு வ�ர்மத்தின ்பையரக் 

குறிபபிடுக.

3.	 ்்தாகுபபு டிடர்்ஜண்டகள் பறறி குறிபபு ேயரக.

4.	 புயர்தடுபபானகள் எவோறு கிருமிநாசினிகளிடமிருநது வேறுபடுகின்ற்ன?

5.	 உணவு ப்த்னப்பாருடகள் எனபயே ைாயே?

6.	 மருநதுப ்பாருடகள் என்றால் என்ன? அயே எவோறு ேயகபபடுத்்தபபடுகின்ற்ன?

7.	 ம்ன அயமதிபபடுத்திகள் உடலில் எவோறு ்�ைல்புரிகின்ற்ன?

8.	 ஆஸ்பிரின மூலக்கூறின அயமபபு ோய்பபாடயட எழுதுக.

9.	 வ�ாபபுகள் மறறும் டிடர்்ஜண்டகளின அழுக்கு நீக்கும் ்�ைல்பாடடின ேழிமுய்றயை விைக்குக. 

10.	�ர்க்கயர வநாைாளிகளுக்கா்ன இனிபபுகள் ்தைாரிக்க பைனபடும் இனிபபுச் சுயேயூடடி எது?

11.	வபாய்த ்தரும், வபாய்த ்தரா்தமருநதுப ்பாருடகள்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காடடுகள்்தருக

12.	கருத்்தயட மருநதுகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காடடுகள்்தருக.

13.	பல்லி்ன பலபடிகள் குறித்து குறிபபு ேயரக.

14.	மக்கும் பலபடிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காடடுகள் ்தருக.

15.	்டரிலீன எவோறு ்தைாரிக்கபபடுகி்றது?

16.	இரபபரின ேல்யகைாக்கல் பறறி குறிபபு ேயரக.

17.	பினேருே்னேறய்ற வநர்க்வகாடடு, கியைச்�ங்கிலி அல்லது குறுக்க பலபடிகள் எ்ன 

ேயகபபடுத்துக.

அ) வபக்கயலட  ஆ) யநலான  இ) LDPE  ஈ) HDPE
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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 2 4

200 100 100
→

( ml )வ�ைம �ைறகார�உ��

வாய்ப்பு (இ) 

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. 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. 

10. 

 

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×

பிரி்்கய்ை்தல 
ச்தவீ்தம் 

= 1 7 10 100
4

. × ×−

21.3 10 0.013−= × =  %
 வாய்ப்பு (ஆ) 
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11.

 

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) 

12.  
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)

13. 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)

 

14.  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)

15. 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

 = 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�� 

வாய்ப்பு (ஈ)
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16. 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) 

17. 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)

18. 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)

19. 2
4HPO − ஆனது ஒரு புமைாடைா்ன ஏற்று 

H PO2 4
− ஐ உருவாககும். 

 அது ஒரு புமைாடைா்ன இழககும் ம்பாது 
PO4

-3  உருவாகும். 

 [வாய்ப்பு இ]

20. pH=-log [H ]
[H ]=10

=10 =1
[H ]=1M

10
+

+ -pH

0

+

∴

 

 இக்க்ைசல வலி்�மிகு அமில�ாகும் 

 வாய்ப்பு (ஆ)

21. 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)

22. h=
K

K .K

h

a b

 

 [வாய்ப்பு (இ)]

23. 
-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 
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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 =   10

w

a

-14

-11

×

×
× ×
× -2

6.07  
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

 

 

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

60

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
2+ = − = −+0 76 0 442. . �ற்றும் E V  and E V
Zn Zn

o

Fe Fe

o
2+ = − = −+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

Ω

l

= =






= × ×− − −

1

1 25 10 3 1 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

 

Λm
K K (sm  

C (in M)
mol  m  = 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= 250 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 05= .��ே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. 

 

∴

×

0.05F ��ேனா�ட��னா� உ�வா��  

1mol
2F

F = 0.025 mol 0 05.��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( ) = ?

Answers.indd   326Answers.indd   326 08-12-2021   23:19:2408-12-2021   23:19:24



327

 

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
611810

.

 ∆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. நீ்ை மின்னாற்்பகுத்தல 
 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	

Answers.indd   329Answers.indd   329 08-12-2021   23:19:3408-12-2021   23:19:34



330

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)
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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 CH3 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
(A)

Cl OH OH

 வாய்ப்பு (இ)

5.  (இ) 4 ்நடமைா பீனால 
6. வாய்ப்பு (ஆ) மசய்ட்ஸப் விதி 

 

CH2
H

CH3

H

CH3

அ�க அள� �ைனெபா��
7. ்கார்பாலிக அமிலம் என்்பது 
 அ) 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 (அ) 
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�

 வாய்ப்பு (ஈ)
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 (ஆ)
 -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

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.(ஈ) 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.(ஆ) 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)

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. (அ) 3. (அ) 4. (அ) 5.(ஈ) 6.(இ) 7. (அ)

 8. (இ) 9. (அ) 10.(ஈ) 11. (ஈ) 12. (இ) 13.(ஈ) 14.(ஆ) 15. (ஈ)
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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

Glossary.indd   339Glossary.indd   339 08-12-2021   23:22:3308-12-2021   23:22:33



340

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு -மேதியியல்  படா்நூல் ஆக்கம்

்கலை ேற்றும் ேடிேலேப்புக குழு
ேடிேலேப்பு
ம்த டிமைைரஸ & ்கம்ப்யூடைரஸ, பைனமை - 05.
C.  பஜரொல்டு வில்ைன, 
ஸ்ரீ்தர லவலு
ைொ. பைல்வ குைொர
அ. அடிைன ரொஜ் 

ேலரப்ங்கள்
வி. விலைொத குைொர
C பிரைொந்த
ை்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. இரடாமஜநதிரன்
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
ைொஙகுடி, சிவ்கஙம்க.

முலைேர் G. விமைடாத் குேடார்
முது்கமல ஆசிரியர, அரசுலைல்நிமலப்�ள்ளி
துவரஙகுறிச்சி, ்தஞைொவூர. 

்கல்வி ஆமைடா்்கர் ேற்றும் இலை 
இயககுநர்
முலைேர் சபடான்.குேடார்
இமை இயககுேர (�ொைததிடைம்)
ைொநிலக ்கல்வியியல் ஆரொய்ச்சி ைறறும் �யிறசி 
நிறுவைம், பைனமை - 6.

படா் ேல்லுநர் ேற்றும் மேைடாயேடாளர்

பூபதி இரடாமஜநதிரன், 
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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